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 ول األعمالمن جد 12البند 
 

 10/44التقدم في تنفيذ المقرر : التدابير الحافزة

بلسذهظ  شي م  ةه ل ملقخل  ذقي لسئ م ئك  ئكذئيزي

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

 ر األطرافإن مؤتم

بشأن التدابير  10/44بالتقدم الذي أبلغت به األطراف والحكومات األخرى في تنفيذ المقّرر  يحيط علماً   -1
من  4و 3و 2األهداف وخاصة  2020-2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اتنفيذ ، بما يسهم في الحافزة

 ؛شد المواردأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، فضال عن استراتيجية ح

ات النظم ياقتصاد عنالجهود الحالية التي يبذلها عدد من األطراف إلعداد دراسات وطنية  يالحظو   -2
، حسب االقتضاء، في إعداد األطراف والحكومات األخرى على النظر أيضاً  ويشجعاإليكولوجية والتنوع البيولوجي، 

فضال  ات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجييبشأن اقتصاد الدولية ةمن نتائج الدراس ، مستفيدةهذه الدراساتمثل 
وتحديد اآلليات شمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين تي تعن األعمال المماثلة على الصعيد الوطني أو اإلقليمي ال

حلية ذات والتدابير الرامية إلى دمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج وعمليات التخطيط الوطنية والم
 تناسب مع الظروف الوطنية؛يل كيفم بأسلوبالصلة، إضافة إلى نظم اإلبالغ، 

نتائج هذه الدراسات في تصميم السياسة الوطنية وتنفيذها بطريقة منهجية ومتسقة،  دمجالحاجة إلى  يدركو   -3
ظم اإليكولوجية والتنوع ات النيتخطط إلجراء دراسات وطنية حول اقتصاد التياألطراف والحكومات األخرى  يدعوو

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

 ،بشأن الحوافز الضارةهائل عمل تحليلي ما أجري بالفعل من  إذ يالحظو- 4

ت لتحديد الحوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي فضال عن األطراف على إعداد وتطبيق أدوا يشجع )أ(
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، باستعمال المؤشر ذي الصلة الستراتيجية حشد  3طرائق رصد التقدم نحو الهدف 

 ؛)10/3من المقرر  7بالفقرة  13المؤشر (الموارد 
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، ، بما في ذلك اإلعاناتوع البيولوجيالضارة بالتن على أن إجراء دراسات لتحديد الحوافز يشدد )ب(
أو البدء في  يؤجل اإلجراءات السياساتية الفورية في الحاالت التي تكون فيها الحوافز المرشحة لإلزالةيجب أال 

 ؛االجتماعية واالقتصادية الظروف مراعاةمعروفة بالفعل، مع أو إصالحها  التخلص منها تدريجياً 

اتخاذ إجراءات مناسبة في هذه الحاالت، في شكل إزالة األخرى على األطراف والحكومات  يشجع ) ج( 
االجتماعية واالقتصادية وبما في ذلك اغتنام  الظروف مراعاةمع  التدريجي أو اإلصالح، التخلصفورية أو البدء في 

 ؛يميالناشئة عن دورات االستعراض للسياسات القطاعية القائمة، على كل من الصعيد الوطني واإلقل الفرص

مين األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم معلومات إلى األ يدعو  )د(
أو البدء في الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي  التنفيذي عن العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة إلزالة

 ؛أو إصالحها التخلص منها تدريجياً 

لتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلعانات، أو التخلص منها باشأن إزالة الحوافز الضارة أن من  وٕاذ يدرك  -5
أو /المستدام و هأو إصالحها أن يزيد من فعالية التدابير الحافزة اإليجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدام تدريجياً 
إزالة الحوافز الضارة، بما في ذلك األطراف والحكومات األخرى إلى مراعاة الصالت بين  يدعو، تهاتكلف خفض

اتخاذ تدابير حافزة إيجابية  شجيعأو إصالحها في عملية تخطيط سياساتها، وت اإلعانات أو التخلص منها تدريجياً 
، مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلةوينسجم بما يتسق  مستداماللحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

 لتنوع البيولوجي؛المنقحة لالوطنية وخطط عملها تها اي استراتيجيبما في ذلك ف

لتنوع لحة ، وفقًا ألهداف االستراتيجية الوطنية المنقّ على النظر األطراف والحكومات األخرى يشجع  -6
وطنية ل ستراتيجياتوااللتوريد ل الوطنيةخطط اللتنوع البيولوجي في لمعايير محددة إدراج  فيالبيولوجي وخطط عملها، 

من أهداف أيشي للتنوع  4مساهمة في تنفيذ الهدف كوأطر التخطيط المماثلة،  ينستهالك واإلنتاج المستدامالل
 ؛ وتعزيز قاعدة العلوم والمنهجيات لتمكين القيام بذلك بصورة أكثر فعاليةالبيولوجي 

على العمل مع القطاع الخاص بشأن سبل ووسائل المساهمة في التنفيذ الوطني لالتفاقية،  األطراف يشجع- 7
شبكات لدوائر األعمال والتنوع البيولوجي، وٕاعداد أدوات لتشجيع مراعاة التنوع /مثال من خالل إنشاء منصات

ي اإلبالغ عن آثارها البيئية، البيولوجي في أنشطة دوائر األعمال، بما في ذلك إرشادات لمساعدة دوائر األعمال ف
 وخاصة آثارها على التنوع البيولوجي، ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة؛

دعم المنظمات والمبادرات الدولية، بما في ذلك اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة  يالحظ مع التقدير  -8
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي  )ونكتاداأل( لمكافحة التصحر ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان  (WAVES) وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي ةالثرو  حسابوشراكته العالمية ل
في تحديد  د العالمية واإلقليمية والوطنيةعُ ، للجهود المبذولة على الصُ واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة االقتصادي

تعزيز الحوافز اإليجابية لحفظ و  إصالحها،أو أو التخلص منها تدريجيا ٕازالتها و  الضارة بالتنوع البيولوجيالحوافز 
 ويدعو، هاوتعميم صاحبةقيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية الم ديرتقو التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 

، بما في ذلك مواصلة دعم مواصلة تكثيف هذا العملإلى مات والمبادرات ذات الصلة وغيرها من المنظ الكياناتهذه 
 ؛بناء القدرات على الصعيد الوطني



UNEP/CBD/SBSTTA/16/WG.1/CRP.3 
Page 3 

 

إلدراج حسابات تجريبية للنظم اإليكولوجية  اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدةبالعمل الجاري في  يحيط علما- 9
في الحسابات  ،ما يدعم إدراج التنوع البيولوجي، حسب االقتضاءفي نظامها المنقح للحسابات البيئية واالقتصادية، م

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2الوطنية على النحو المتوخى في الهدف 

، بغية دعم التقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وال إلى األمين التنفيذي يطلب  -10
 :أن د الموارد من أجل التنوع البيولوجي،وفي حش ،4و 3و 2سيما األهداف 

، ويتيحها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات أعاله) د(4الواردة عمال بالفقرة  ريجمع التقاري )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 تدريجياً جي بالتنوع البيولو 
 والتكنولوجية في اجتماع يسبق االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

، بغية حفز ودعم وتيسير هذا التعاون واصل تعاونه مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة وتعزيزي ) ب(
أو إزالتها أو التخفيف من آثارها، وفي تعزيز الحوافز اإليجابية  السلبيةلمزيد من العمل في مجال تحديد الحوافز ا

، بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
 ؛ هاوتعميم مصاحبةم اإليكولوجية القيم التنوع البيولوجي وخدمات النظ ديروفي تق

، عقد حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة يواصل ) 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 كولوجية والتنوع البيولوجيمبادرة اقتصاديات النظم اإلي
، بطريقة تتكيف وفي دمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية ذات الصلة

 ؛ستفادة ذات الصلةمع الظروف الوطنية، ودعم تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة والدروس الم

األطراف على  ةوالمتعدد ةعمل مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة ومنظمات التمويل الثنائيي ) د(
بشأن منهجيات التقييم ودمج قيم التنوع  في األجل األطولالدعم التقني وبناء القدرات  توفيراستكشاف خيارات ل

 .الوطنية والمحلية ذات الصلة البيولوجي في السياسات والبرامج وعمليات التخطيط
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