
 

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

  
  الھيئة الفرعية للمشورة العلمية 

  والتقنية والتكنولوجية
  الرابع عشر ا�جتماع
  2010أيار /مايو 21-10 نيروبي،

  من جدول األعمال 6-4البند 
 

  )11المادة ( التدابير الحافزة

  ثانيلفريق العامل الن المشاركين ليرئيسالوع توصية مقدم من مشر

  مؤتمر األطراف توصية مقدمة إلى  - أوال

مؤتمر األطراف بأن يعتمد في اجتماعه  العلمية والتقنية والتكنولوجية هيئة الفرعية للمشورةلا توصي
  :العاشر مقرراً على غرار ما يلي

  إن مؤتمر األطراف

وتشجيع  ،الضارة والتخفيف من حدتها الحوافزبشأن إزالة  عمل الدوليةبأعمال حلقة اليرحب   -1
يعرب عن ؛ و2009 تشرين األول/أكتوبر 8إلى  6في باريس في الفترة من  المنعقدةالتدابير الحافزة اإليجابية، 

على ) اليونيب(يئة لحكومة إسبانيا على تقديم الدعم المالي لعقد حلقة العمل هذه، وبرنامج األمم المتحدة للبتقديره 
االتحاد العالمي للحفظ وبرنامج األمم المتحدة للبيئة على  –استضافة حلقة العمل، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

  تقارير حاالت الممارسات الجيدة؛ إعداددعم 

بالمعلومات، بما فيها الدروس المستفادة، وبتجميع حاالت الممارسات الجيدة من  يحيط علماً  -2
استنادا إلى وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية،  ،مختلفة بشأن إزالة الحوافز الضارة أو التخفيف من حدتهاق مناط
 ، وحسبما تم استكمالها، بناء على طلب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيةحلقة عمل الخبراء الدولية تقرير

مؤتمر األطراف في اجتماعه إلى المقدمة ألمين التنفيذي مذكرة افي اجتماعها الرابع عشر، في  والتكنولوجية
  ؛العاشر
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الدروس المستفادة وحاالت الممارسات  ، حسب االقتضاء،نشرأن ياألمين التنفيذي  يطلب إلى  -3
تبادل  غرفة من خالل آلية ، مع مراعاة القضايا الحالية مثل تغير المناخ والتحديات المالية، ضمن غيرها،الجيدة

  ؛أخرى وسائلومن خالل لالتفاقية  التابعة اتالمعلوم

 حسباناألمين التنفيذي، أن يعقد، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة ومع األخذ في ال يطلب إلى  -4
، اية برنامج األمم المتحدة للبيئةتحت رع، (TEEB)ل مبادرة اقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي اعمأ

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، مثل المبادرة اإلقليميةو اإلقليميأ ل على المستوى الوطنيالعمل المماثفضال عن 
في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  نصافنمو المستدام واإلالبيولوجي والنظم اإليكولوجية للبشأن أهمية التنوع 

إزالة التدابير  بشأن فيما بين الممارسين الكاريبي، أن يعقد حلقات عمل إقليمية من أجل تبادل الخبرات العملية
الضارة، وبشأن  اإلعاناتالحافزة الضارة والتخفيف من حدتها، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، 

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

مؤسسات التمويل الوطنية واإلقليمية والدولية إلى دعم بناء أو تعزيز القدرات الوطنية  يدعو  -5
لتقدير قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لتحديد أو إزالة التدابير الضارة أو التخفيف من حدتها 

  إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛ ةتدابير حافز وتنفيذ وتصميم

غير مجموعة بالضرورة،  ،تكونلممارسات الجيدة امجموعة من حاالت أية  أن على شددوإذ ي  -6
األطراف  دعوي ممارسة جيدة، عدم اعتبارها ضمناال يعني  هذه المجموعة محددة عن مثلحالة  غيابوأن  ،شاملة

إلى مراعاة الدروس المستفادة وتجميع  ،الدولية ذات الصلة المنظمات والمبادرات فضال عناألخرى، والحكومات 
وتشجيع  ،التخفيف من حدتهاوإزالتها أو  الضارة بتحديد الحوافز حاالت الممارسات الجيدة في عملها المتعلق

مع األخذ في االعتبار أن المستدام، دامه التي ترمي إلى حفظ التنوع البيولوجي واستخ التدابير الحافزة اإليجابية
  ، وفقاً للظروف الوطنية؛تختلف من بلد إلى بلد قدللتدابير الحافزة  اآلثار المحتملة

أنها كثيراً ما تكون غير فعالة ولتنوع البيولوجي با تلحق الضررأن الحوافز الضارة وإذ يدرك   -7[
األموال  تستخدم في بعض الحاالتأنها  في حيناالجتماعية، ألهداف للوفاء باأو غير فعالة /من حيث التكلفة و

ما تبذله من جهود األولويات وتحقيق زيادة كبيرة فياألطراف والحكومات األخرى على تحديد  يحث، العامة النادرة
يد بما في ذلك بالنسبة للزراعة، ومصا( نشطة في تحديد الحوافز الضارة القائمة وإزالتها أو التخفيف من حدتها

إجراء تحليالت حذرة للبيانات  ان، ومع اإلدراك بأن هذه اإلزالة أو التخفيف يتطلب)األسماك، والتعدين والطاقة
الضارة المقدمة  وافزكميات الح بصدد ةل آليات االتصال الجارية والشفافتعزيز الشفافية، من خالو المتاحة

في ذلك بالنسبة ألساليب عيش المجتمعات األصلية فضال عن عواقب هذه اإلزالة أو التخفيف، بما ، وتوزيعها
  ]؛والمحلية
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يشجع الدور الضروري للتنظيم والدور التكميلي للصكوك القائمة على آلية السوق،  وإذ يالحظ  -8

، في جميع القطاعات االقتصادية وتنفيذ تدابير حافزة إيجابية تعزيز تصميملى ع األطراف والحكومات األخرى
بحيث تكون ناجعة وشفافة وفعالة من حيث التكلفة  حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامل من أج الرئيسية،

مع  وأال تؤدي إلى توليد حوافز ضارة، مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى، باإلضافة إلى اتساقها وتجانسها
ة المحددة في تقرير صانعي السياسة في مبادرة ، طائفة التدابير الحافزة اإليجابياالقتضاءاألخذ في الحسبان، حسب 

مبدأ التكلفة الكلية "وما يرتبط به من " مبدأ الملوث يدفع الثمن"، وياقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوج
  ؛، فضال عن أساليب عيش المجتمعات األصلية والمحلية"لالستعادة

والقطاع الخاص في إعداد التدابير الحافزة  عامة الناسبالدور الحيوي لالتصال بين  وإذ يعترف  -9
شتراك مع دوائر األعمال األطراف والحكومات األخرى على االيشجع التي تساند التنفيذ الوطني لالتفاقية، 

تها، ركالقيام، بمشاوالشركات بشأن السبل والوسائل للمساهمة في التنفيذ الوطني لالتفاقية، بما في ذلك من خالل 
التدابير الحافزة اإليجابية المباشرة وغير المباشرة من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  ميم وتنفيذبتص

  المستدام؛

األطراف والحكومات األخرى إلى تعزيز، حسب االقتضاء، تنفيذ أنماط االستهالك واإلنتاج  يدعو  -10[
وع البيولوجي وخطط توحيد القياسات وعملية المستدامة، بما في ذلك من خالل مبادرة شركات األعمال والتن

مع االتفاقية  ويتواءم يتسقوالخطط األخرى للحوافز، بما ] مراعاة األثر اإليكولوجيو[الشراء العام األخضر 
  ]وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة؛

يز معايرة تعزفي وخدمات النظم اإليكولوجية لتنوع البيولوجي ا قيمتقدير أهمية وإذ يدرك   -11
ووضع  ،إلى اتخاذ تدابير ، وفقاً لتشريعاتها الوطنية،األطراف والحكومات األخرى يدعو، التدابير الحافزة اإليجابية
صنع عملية في مراعاة كاملة  ةم اإليكولوجيخدمات النظقيمة التنوع البيولوجي و مراعاةأو تعزيز آليات بغية 

تنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  ي ذلك عن طريق، بما فالعام والخاص ينالقرار في القطاع
مبادرة عمل ب مستعينا في ذلك، لزيادة إشراك مختلف قطاعات الحكومة والقطاع الخاصلتنوع البيولوجي المتعلقة با

ائي بشأن أهمية األمم المتحدة اإلنم ، والمبادرة اإلقليمية لبرنامجاقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
، للنمو المستدام واإلنصاف في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبياإليكولوجية  التنوع البيولوجي والنظم

، وإلى النظر أيضا في إجراء دراسات مماثلة على المستوى الوطني، عند صلةالخرى ذات األمبادرات الو
   ؛االقتضاء

عمل المنظمات ب رحبيلنُهج الحالية، مثل أدوات التقييم الحالية، القيود المنهجية ل وإذ يدرك أيضا  -12
 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةو ،)الفاو(ألغذية والزراعة ألمم المتحدة لالدولية ذات الصلة، مثل منظمة ا

اقتصادات النظم ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومبادرته بشأن )االونكتاد(
 –واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، 
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االتحاد العالمي للحفظ، باإلضافة إلى منظمات ومبادرات دولية أخرى ذات صلة، في دعم الجهود المبذولة على 
تشجيع التدابير لو الحوافز الضارة وإزالتها أو التخفيف من حدتها، ي لتحديدالمستويات العالمي واإلقليمي والوطن

حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ولتقدير قيمة التنوع البيولوجي وخدمات  من أجل الحافزة اإليجابية
ة زيادة التوعية وتشجيع ت إلى مواصلة هذا العمل وتكثيفه بغيهذه المنظما يدعوبه، و ةالنظام اإليكولوجي المرتبط
دابير الحافزة اإليجابية، وتقدير قيم تالضارة أو التخفيف من حدتها، والتشجيع على ال وافزالفهم المشترك إلزالة الح

  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛

 ،ت الصلةتعميق تعاونه مع المنظمات والمبادرات ذازيادة األمين التنفيذي مواصلة و يطلب إلى  -13
أعاله ودعمه وتيسيره وضمان تنسيقه بشكل فعال مع برنامج  12إلى  1من بغية حفز العمل المذكور في الفقرات 

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

إلى أن تقدم  الدولية ذات الصلة المنظمات والمبادراتو ،كومات األخرىوالح ،األطراف يدعو  -14
التي والصعوبات  المذكور في الفقرات أعاله تنفيذ العمل في التقدم المحرز عن ألمين التنفيذي تقاريرإلى ا

  ؛منه والدروس المستفادة ااعترضته

 ،لالتفاقية التابعة معلوماتتبادل ال غرفة من خالل آلية ،نشراألمين التنفيذي  يطلب إلى  -15
ها تجميع المعلومات المقدمة وتحليل باإلضافة إلىعنها في الفقرة السابقة،  المعرب عمالً بالدعوة المعلومات المقدمة

اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي وإعداد تقرير مرحلي لنظر 
  .األطرافمر مؤتعشر ل

  طلب مقدم إلى األمين التنفيذي  - ثانيا

بأن تقرير حلقة العمل لم يعكس  إذ تعترف إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
بالتعاون مع الشركاء المعنيين ومع ، أن يقوم األمين التنفيذي تطلب إلىالضارة واإليجابية،  وافزلحلالنطاق الكامل 

، باستكمال تقرير فريق خبراء باريس اقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيتائج مبادرة مراعاة ن
 وافزالتي لم تؤخذ بالكامل في التقرير، بما في ذلك أمثلة عن الحاالت والدروس المستفادة من إزالة الحبالمعلومات 

اإليجابية بخالف إنشاء  وافزع على الحة وعن التشجيرالضا اإلعاناتالضارة أو التخفيف من حدتها بخالف 
  .األسواق، وأن يجعل هذه المعلومات متاحة لالستعراض من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر

----  

  


