
طبع عدد محدود من لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا،  
 . ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال11-13البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  التدابیر الحافزة  11/30المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

 بشأن 10/44ه األطراف والحكومات األخرى في تنفیذ المقرر عن بالتقدم الذي أبلغت          ً یحیط علما     -1
 3 و2األهداف ، وخصوصا 2020-2011لخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي تنفیذ ا یسهم في ، بماالتدابیر الحافزة

 ؛من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، فضال عن استراتیجیة حشد الموارد 4و

ات النظم ی اقتصادعن الجهود الحالیة التي یبذلها عدد من األطراف إلعداد دراسات وطنیة یالحظ   -2
، حسب االقتضاء، في إعداد                                       ً  األطراف والحكومات األخرى على النظر أیضا  ویشجعنوع البیولوجي، اإلیكولوجیة والت

 (TEEB) ات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجيی الدولیة بشأن اقتصادة من نتائج الدراس، مستفیدةهذه الدراساتمثل 
وتحدید اآللیات یع أصحاب المصلحة المعنیین، واألعمال المماثلة على الصعید الوطني أو اإلقلیمي، التي تشرك جم

والتدابیر الرامیة إلى دمج قیم التنوع البیولوجي في السیاسات والبرامج وعملیات التخطیط الوطنیة والمحلیة ذات 
 تناسب مع الظروف الوطنیة؛ی لكیف مبأسلوبنظم اإلبالغ، فضال عن الصلة، 

سات في تصمیم السیاسة الوطنیة وتنفیذها بطریقة منهجیة  نتائج هذه الدرادمج الحاجة إلى یدركإذ    -3
ات النظم اإلیكولوجیة ی اقتصادبشأن تخطط إلجراء دراسات وطنیة التي األطراف والحكومات األخرى یدعوومتسقة، 

لتنوع لوخطط العمل الوطنیة المنقحة  اتستراتیجیواالهذه الدراسات بین كفالة الدعم المتبادل إلى  ،والتنوع البیولوجي
 البیولوجي؛

ذ یالحظ  -4 ٕ      وا   من جانب المنظمات بشأن الحوافز الضارةهائل عمل تحلیلي ما أجري بالفعل من    
والمبادرات الدولیة مثل برنامج األمم المتحدة للبیئة، ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، واالتحاد الدولي 

  لحفظ الطبیعة، ومنظمة التجارة العالمیة؛
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 األطراف والحكومات األخرى إلى إعداد وتطبیق أدوات لتحدید الحوافز التي تضر بالتنوع یدعو  )أ(
 من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، باستعمال 3البیولوجي، فضال عن طرائق رصد التقدم المحرز نحو الهدف 

  ؛)10/3 من المقرر 7 بالفقرة 13المؤشر (المؤشر ذي الصلة الستراتیجیة حشد الموارد 
 على أن إجراء دراسات لتحدید الحوافز الضارة بالتنوع البیولوجي، بما في ذلك اإلعانات، یجب یشدد  )ب(

                       ً أو التخلص منها تدریجیا  أال یؤجل اإلجراءات السیاساتیة الفوریة في الحاالت التي تكون فیها الحوافز المرشحة لإلزالة 
 ؛االجتماعیة واالقتصادیةمعروفة بالفعل، مع مراعاة الظروف أو إصالحها 

إلى اتخاذ إجراءات مناسبة في هذه الحاالت، في شكل الحكومات األخرى  یدعوو  األطراف یشجع  )ج(
 االقتصادیة، وبما في ذلك - أو اإلصالح، مع مراعاة الظروف الوطنیة االجتماعیةاتدریجیمنها إزالة أو التخلص 

یاسات القطاعیة القائمة، على الصعید الوطني واإلقلیمي على اغتنام الفرص الناشئة عن دورات االستعراض للس
  ؛السواء

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولیة المعنیة إلى تزوید األمین التنفیذي بمعلومات یدعو  )د(
 في التخلص أو البدءعن العقبات التي صودفت في تنفیذ الخیارات المحددة إلزالة الحوافز الضارة بالتنوع البیولوجي 

  ؛ أو إصالحها            ً منها تدریجیا  
 تدریجیا أو إصالحها، بما في ذلك التخلص منها بأن إزالة الحوافز الضارة بالتنوع البیولوجي، أو یقر  -5

  أو أقل تكلفة؛/ أكثر فعالیة والمستداماإلعانات، ستعجل التدابیر اإلیجابیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه 
 بین إزالة الحوافز الضارة، بما في ذلك روابطالحكومات األخرى إلى مراعاة ال األطراف و یدعو   -6
اتخاذ تدابیر حافزة على  شجیعتال أو إصالحها في عملیة تخطیط سیاساتها، و                        ً  أو التخلص منها تدریجیا  ،اإلعانات

لتزامات الدولیة األخرى ذات ، بما یتسق وینسجم مع االتفاقیة واالمستدامالإیجابیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه 
 الظروف مراعاةمع ، لتنوع البیولوجيالمنقحة ل الوطنیة عملال وخطط تاستراتیجیاال، بما في ذلك في الصلة

 االقتصادیة الوطنیة؛-االجتماعیة

 ات وخطط العمل     ً                  ، وفقا  ألهداف االستراتیجی إلى النظرالحكومات األخرى یدعوو  األطراف یشجع   -7
ّ ق  الوطنیة المن  المشتریات الوطنیة،لتنوع البیولوجي في خطط لمعاییر محددة على إدراج لتنوع البیولوجي، لحة  

من  4مساهمة في تنفیذ الهدف ك وأطر التخطیط المماثلة، ین،ستهالك واإلنتاج المستدامالوطنیة لالستراتیجیات واال
  ؛مكین القیام بذلك بصورة أكثر فعالیةأهداف أیشي للتنوع البیولوجي، وتعزیز قاعدة العلوم والمنهجیات لت

 األطراف على العمل مع القطاع الخاص بشأن سبل ووسائل المساهمة في التنفیذ الوطني یشجع  -8
عداد أدوات للتشجیع على مراعاة /لالتفاقیة، مثال من خالل إنشاء منابر ٕ                              شبكات لقطاع األعمال والتنوع البیولوجي، وا                                          

اع األعمال، بما في ذلك إرشادات لمساعدة قطاع األعمال في اإلبالغ عن آثاره التنوع البیولوجي في أنشطة قط
  البیئیة، وخاصة آثاره على التنوع البیولوجي، ودعم المبادرات الدولیة ذات الصلة؛

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات والمبادرات ذات الصلة، ومنظمات التمویل الثنائیة یدعو  -9
حات من أجل توسیع نطاق الدعم التقني طویل األجل وبناء القدرات بشأن اف، إلى وضع مقتر والمتعددة األطر 

،  ذات الصلةمنهجیات التقییم ودمج قیم التنوع البیولوجي في السیاسات والبرامج وعملیات التخطیط الوطنیة والمحلیة
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نظم اإلبالغ، بما في ذلك الحسابات بما في ذلك االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وكذلك 
 القومیة، حسب مقتضى الحال؛

اآللیة العالمیة ضمن جملة منظمات، دعم المنظمات والمبادرات الدولیة، بما في ذلك یالحظ    -10
 ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة،التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 ، وتقییم خدمات النظام اإلیكولوجية الثرو حسابوالبنك الدولي وشراكته العالمیة لوبرنامج األمم المتحدة للبیئة، 
 واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، للجهود ،ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصاديومنظمة التجارة العالمیة، 

ُ المبذولة على الص   ُ ع                   زالتها و  الضارة بالتنوع البیولوجيوالوطنیة في تحدید الحوافز د العالمیة واإلقلیمیة   ٕ       ا  أو التخلص منها  
بما یتسق وینسجم مع تعزیز الحوافز اإلیجابیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، في  إصالحها،أو تدریجیا 

خدمات ما یرتبط به من تنوع البیولوجي و قیم الوتعمیم  دیروفي تقاالتفاقیة وغیرها من االلتزامات الدولیة ذات الصلة، 
، مواصلة تكثیف هذا العملإلى  وغیرها من المنظمات والمبادرات ذات الصلة الكیانات هذه ویدعویة، یكولوجالنظم اإل

  ؛بما في ذلك مواصلة دعم بناء القدرات على الصعید الوطني
دة إلدراج حسابات تجریبیة للنظم  بالعمل الجاري في اللجنة اإلحصائیة لألمم المتحیحیط علما  -11

اإلیكولوجیة في نظامها المنقح للحسابات البیئیة واالقتصادیة، مما یدعم إدراج التنوع البیولوجي، حسب مقتضى 
   من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛2الحال، في الحسابات القومیة، على النحو المتوخى في الهدف 

ة دعم التقدم المحرز في سبیل تحقیق أهداف أیشي للتنوع ، بغی إلى األمین التنفیذيیطلب   -12
 :، وحشد الموارد من أجل التنوع البیولوجي، القیام بما یلي4 و3 و2البیولوجي، السیما األهداف 

تاحتها من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات التابعة )د(4 بالفقرة جمع التقاریر الواردة عمال  )أ( ٕ                                                ، وا      
عداد تق ٕ       لالتفاقیة، وا  ریر تجمیعي عن العقبات التي صودفت في تنفیذ الخیارات المحددة إلزالة الحوافز الضارة بالتنوع             

، لتنظر فیه الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في  أو إصالحها                      ً أو التخلص منها تدریجیا  البیولوجي 
  اجتماع یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

، بغیة حفز ودعم  هذا التعاونتعاونه مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة وتعزیزتوطید  ةواصلم  )ب(
زالة وتیسیر المزید من العمل في مجال تحدید  ٕ     وا  ، وتعزیز إصالحهاأو تدریجیا ها التخلص من أو السلبیةالحوافز   

سق وینسجم مع االتفاقیة وااللتزامات الدولیة ، بما یتالحوافز اإلیجابیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام
  یة؛یكولوجخدمات النظم اإلما یرتبط به من قیم التنوع البیولوجي و وتعمیم  دیر، وفي تقاألخرى ذات الصلة

،  بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، عقد حلقات عمل إقلیمیة لبناء القدراتمواصلة  )ج(
 لدعم البلدان في االستفادة من نتائج  خبراء ذوي صلة من وزارات المالیة والتخطیط،وحسب مقتضى الحال، بمشاركة

 وفي  واألعمال المماثلة على الصعید الوطني أو اإلقلیمي،دراسات اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي
تكیف مع ی أسلوب، بلمحلیة ذات الصلةدمج قیم التنوع البیولوجي في السیاسات والبرامج وعملیات التخطیط الوطنیة وا

 .الظروف الوطنیة، ودعم تقاسم الخبرات والممارسات الجیدة والدروس المستفادة ذات الصلة

----  


