
 
بع ط  األمم المتحدة محايدة مناخيا،  لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة

 .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .عدد محدود من هذه الوثيقة
 

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرسادس عاالجتماع ال
 2302مايو/أيار  5 –أبريل/نيسان  03مونتلاير، 

 من جدول األعمال 02البند 

 

 01/44دم في تنفيذ المقرر التدابير الحافزة: التق

 للفريق العامل األول الرئيسين المشاركينمقدم من  توصيةمشروع 

ة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها السادس عشر بأن يعتمد مؤتمر الهيئة الفرعية للمشور  توصي
 على غرار ما يلي: مقررا   حادي عشراجتماعه ال األطراف في

 إن مؤتمر األطراف
بشأن  03/44بالتقدم الذي أبلغت به األطراف والحكومات األخرى في تنفيذ المقّرر  يحيط علما    -0

 4و 0و 2األهداف وخاصة  2323-2300لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اتنفيذ ، بما يسهم في التدابير الحافزة
 ؛من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، فضال عن استراتيجية حشد الموارد

ات ياقتصاد عنالجهود الحالية التي يبذلها عدد من األطراف إلعداد دراسات وطنية  يالحظو   -2
، حسب االقتضاء، في األطراف والحكومات األخرى على النظر أيضا   ويشجعالنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، 

 ت النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيايالدولية بشأن اقتصاد ةمن نتائج الدراس ، مستفيدةهذه الدراساتمثل إعداد 
وتحديد شمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين تي تفضال عن األعمال المماثلة على الصعيد الوطني أو اإلقليمي ال

اآلليات والتدابير الرامية إلى دمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية 
 تناسب مع الظروف الوطنية؛يل كيفم بأسلوب، إضافة إلى نظم اإلبالغ، ذات الصلة

نتائج هذه الدراسات في تصميم السياسة الوطنية وتنفيذها بطريقة منهجية  دمجالحاجة إلى  يدركو   -0
 ات النظم اإليكولوجيةيتخطط إلجراء دراسات وطنية حول اقتصاد التياألطراف والحكومات األخرى  يدعووومتسقة، 

لتنوع البيولوجي الوطنية لستراتيجية النسخة المنقحة لالهذه الدراسات و بين كفالة الدعم المتبادل إلى والتنوع البيولوجي 
 الوطنية وخطط عملها؛ 

من جانب المنظمات  بشأن الحوافز الضارةهائل عمل تحليلي ما أجري بالفعل من  إذ يالحظ -4
لمتحدة للبيئة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، واالتحاد الدولي والمبادرات الدولية مثل برنامج األمم ا

 ،لحفظ الطبيعة، ومنظمة التجارة العالمية
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لى إعداد وتطبيق أدوات لتحديد الحوافز التي تضر بالتنوع والحكومات األخرى إاألطراف  يدعو إذ )أ(
ن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، باستعمال المؤشر ذي م 0البيولوجي فضال عن طرائق رصد التقدم نحو الهدف 

 (؛03/0من المقرر  7بالفقرة  00الصلة الستراتيجية حشد الموارد )المؤشر 
، ، بما في ذلك اإلعاناتالضارة بالتنوع البيولوجي على أن إجراء دراسات لتحديد الحوافز يشددإذ  )ب(

أو البدء في  الحاالت التي تكون فيها الحوافز المرشحة لإلزالة يؤجل اإلجراءات السياساتية الفورية فييجب أال 
 ؛االجتماعية واالقتصادية الظروف مراعاةمعروفة بالفعل، مع أو إصالحها  التخلص منها تدريجيا  

تخاذ إجراءات مناسبة في هذه الحاالت، في شكل الالحكومات األخرى يدعو األطراف و  يشجعإذ  )ج(  
االجتماعية واالقتصادية وبما في ذلك اغتنام  الظروف مراعاةمع  التدريجي أو اإلصالح، لتخلصاإزالة أو البدء في 

 ؛الناشئة عن دورات االستعراض للسياسات القطاعية القائمة، على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي الفرص
مين علومات إلى األاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم م يدعو إذ  )د(

أو البدء في الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي  التنفيذي عن العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة إلزالة
 ؛أو إصالحها التخلص منها تدريجيا  

بأن إزالة الحوافز أو إزالتها تدريجيا أو إصالحها، بما في ذلك اإلعانات، الضارة للتنوع  يقر إذ -5
بيولوجي ستتخذ تدابير إيجابية لخصوص الحوافز من أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامه باستدامة وبشكل أكثر ال

 فعالية و/أو أقل تكلفة؛
األطراف والحكومات األخرى إلى مراعاة الصالت بين إزالة الحوافز الضارة، بما في ذلك  إذ يدعو  -6

اتخاذ تدابير حافزة إيجابية  شجيعحها في عملية تخطيط سياساتها، وتأو إصال اإلعانات أو التخلص منها تدريجيا  
، مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلةوينسجم بما يتسق  مستداماللحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

 لتنوع البيولوجي؛المنقحة لالوطنية وخطط عملها تها ابما في ذلك في استراتيجي

حة ، وفقا  ألهداف االستراتيجية الوطنية المنقّ لنظرل الحكومات األخرىيدعو طراف و األ يشجع  -7
ستراتيجيات وااللتوريد ل الوطنيةخطط اللتنوع البيولوجي في لمعايير محددة إدراج  فيلتنوع البيولوجي وخطط عملها، ل
من أهداف أيشي للتنوع  4مساهمة في تنفيذ الهدف كوأطر التخطيط المماثلة،  ينستهالك واإلنتاج المستدامالوطنية لل

 ؛ وتعزيز قاعدة العلوم والمنهجيات لتمكين القيام بذلك بصورة أكثر فعاليةالبيولوجي 
األطراف على العمل مع القطاع الخاص بشأن سبل ووسائل المساهمة في التنفيذ الوطني  يشجع -8

عداد أدوات لتشجيع مراعاة لالتفاقية، مثال من خالل إنشاء منصات/شبكات لدوا ئر األعمال والتنوع البيولوجي، وا 
التنوع البيولوجي في أنشطة دوائر األعمال، بما في ذلك إرشادات لمساعدة دوائر األعمال في اإلبالغ عن آثارها 

 البيئية، وخاصة آثارها على التنوع البيولوجي، ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة؛
والمبادرات ذات الصلة ومنظمات التمويل الثنائية لحكومات األخرى والمنظمات األطراف وا يدعو -9

ومتعددة األطراف لوضع اقتراحات من أجل توسيع نطاق الدعم الفني طويل األجل وبناء القدرات بشأن منهجيات 
دراج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج وعمليات التخطيط الوطنية والمحل ية، بما في ذلك التقييم وا 

 ؛االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وكذلك النظم، وتشمل المحاسبة الوطنية
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اآللية على سبيل المثال وليس الحصر دعم المنظمات والمبادرات الدولية، بما في ذلك يالحظ   -03
وبرنامج األمم  ونكتاد(األ) حدة للتجارة والتنميةالعالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ومؤتمر األمم المت

ومنظمة  (WAVES) وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي ةالثرو  حسابالمتحدة اإلنمائي والبنك الدولي وشراكته العالمية ل
بذولة على ، للجهود المواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالتجارة العالمية 

زالتها و  الضارة بالتنوع البيولوجيد العالمية واإلقليمية والوطنية في تحديد الحوافز ع  الص   أو أو التخلص منها تدريجيا ا 
التفاقية  ويتماشى مع وافقبما يتتعزيز الحوافز اإليجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، و  إصالحها،

، هاوتعميم صاحبةقيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية الم ديرتقلية ذات الصلة، غيرها من االلتزامات الدو و 
، بما في ذلك مواصلة تكثيف هذا العملإلى وغيرها من المنظمات والمبادرات ذات الصلة  الكياناتهذه  ويدعو

 ؛مواصلة دعم بناء القدرات على الصعيد الوطني
إلدراج حسابات تجريبية للنظم  لجنة اإلحصائية لألمم المتحدةالبالعمل الجاري في  يحيط علما -00

في  ،اإليكولوجية في نظامها المنقح للحسابات البيئية واالقتصادية، مما يدعم إدراج التنوع البيولوجي، حسب االقتضاء
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2الحسابات الوطنية على النحو المتوخى في الهدف 

، بغية دعم التقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف أيشي للتنوع األمين التنفيذي ىإل يطلب  -02
 القيام بما يلي: وفي حشد الموارد من أجل التنوع البيولوجي ،4و 0و 2البيولوجي، وال سيما األهداف 

ات ، ويتيحها من خالل آلية غرفة تبادل المعلوم)د( أعاله4الواردة عمال بالفقرة  رالتقاريجمع  )أ(
الحوافز الضارة  ، ويعد تقرير تجميعي بشأن العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة إلزالةالتابعة لالتفاقية

، لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية أو إصالحها أو البدء في التخلص منها تدريجيا  بالتنوع البيولوجي 
 جتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛والتكنولوجية في اجتماع يسبق اال

، بغية حفز ودعم هذا التعاون تعاونه مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة وتعزيزتوطيد  ةواصلم ( ب)
، وفي تعزيز الحوافز إصالحهاأو تدريجيا أو إزالتها  السلبيةوتيسير المزيد من العمل في مجال تحديد الحوافز 

بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات  وجي واستخدامه المستداماإليجابية لحفظ التنوع البيول
 ؛ هاوتعميم مصاحبةقيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ال دير، وفي تقالصلة

 ،عقد حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة ةواصلم ( ج)
لدعم البلدان في االستفادة من نتائج دراسات  بمشاركة خبراء ذوي صلة من وزارات المالية والتخطيط حسب االقتضاء،

 ،على الصعيد الوطني أو اإلقليمي فضال عن األعمال المماثلة مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
، بطريقة تتكيف والبرامج وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية ذات الصلةوفي دمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات 

 ؛مع الظروف الوطنية، ودعم تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة ذات الصلة
 

----- 

 


