
 

  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
التوجیهیة الطوعیة بشأن الضمانات في آلیات تمویل التنوع البیولوجي 

 تمویل، وعند وضع ضمانات محددة األدوات

  :على غرار ما یلي ، مقرراً 

التوجیهیة الطوعیة بشأن الضمانات في الذي اعتمد بموجبه مؤتمر األطراف المبادئ 

أو تحسین نظم / مع التقدیر على أوجه التقارب التي تظهر بین العملیات القائمة لتطویر و
 ویشجعالتوجیهیة الطوعیة لالتفاقیة بشأن الضمانات في آلیات تمویل التنوع البیولوجي، 

 جمیع هذه العملیات على مواصلة الرجوع إلى المبادئ التوجیهیة من أجل خلق تقارب أكثر؛

 للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة من أجل) 
بقائها على قید الحیاة وطرائق حیاتها، ومن ثم فإن الضمانات الشاملة والصلبة المدعومة بالمساءلة الشفافة والیقظة المستمرة 

ك والصكو  1الزمة بالتالي بما یتماشى مع االلتزامات واُألطر الدولیة، مثل إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة،
التفاقیة التنوع البیولوجي، بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلیة والمجتمعات 

شراك الشعوب األصلیة والمجتمعات أو القبول ، أو موافقتها المسبقة عن علم  ٕ وا

على وجه الخصوص بالعملیات التي تضطلع بها الكیانات العاملة في اآللیة المالیة التابعة 
نشاء وتطبیق نظم للضمانات  ٕ التمویل المتصل  كلغطي التي تالتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لتصمیم وا

لى وجه الخصوص بعملیة مرفق البیئة العالمیة الستعراض وتحسین ضماناته البیئیة واالجتماعیة 
نطبق على جمیع المشاریع التي یمولها المرفق، تهذه العملیة سوف 
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 الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  االجتماع الثاني
  2018تموز /یولیه 13- 9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
التوجیهیة الطوعیة بشأن الضمانات في آلیات تمویل التنوع البیولوجي المبادئ مراعاة   2/17

تمویل، وعند وضع ضمانات محددة األدواتالعند اختیار وتصمیم وتنفیذ آلیات 
  الهیئة الفرعیة للتنفیذ، إن

، مقرراً الرابع عشرفي اجتماعه  ،بأن یعتمد مؤتمر األطراف توصي
  إن مؤتمر األطرف،

الذي اعتمد بموجبه مؤتمر األطراف المبادئ  ،12/3إلى المقرر  إذ یشیر
 ؛آلیات تمویل التنوع البیولوجي

مع التقدیر على أوجه التقارب التي تظهر بین العملیات القائمة لتطویر و یسلط الضوء -
التوجیهیة الطوعیة لالتفاقیة بشأن الضمانات في آلیات تمویل التنوع البیولوجي، الضمانات آللیات التمویل والمبادئ 

جمیع هذه العملیات على مواصلة الرجوع إلى المبادئ التوجیهیة من أجل خلق تقارب أكثر؛
) األراضي والمیاه(بأهمیة حیازة األراضي التقلیدیة  یسلم -

بقائها على قید الحیاة وطرائق حیاتها، ومن ثم فإن الضمانات الشاملة والصلبة المدعومة بالمساءلة الشفافة والیقظة المستمرة 
الزمة بالتالي بما یتماشى مع االلتزامات واُألطر الدولیة، مثل إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة،

التفاقیة التنوع البیولوجي، بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلیة والمجتمعات جیهیة والمقررات والمبادئ التو 
، أو موافقتها المسبقة عن علم المحلیة وموافقتها الحرة المسبقة عن علم

 ؛عات، حسب االقتضاءالمحلیة، وفقا للعملیات الوطنیة، والسیاسات، والتشری

على وجه الخصوص بالعملیات التي تضطلع بها الكیانات العاملة في اآللیة المالیة التابعة  یحیط علما -
نشاء وتطبیق نظم للضمانات  ٕ التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لتصمیم وا

 ؛بالمناخ في إطار مسؤولیتها

لى وجه الخصوص بعملیة مرفق البیئة العالمیة الستعراض وتحسین ضماناته البیئیة واالجتماعیة ع یرحب -
هذه العملیة سوف مثل أن نتیجة  مع مالحظةوالنظم ذات الصلة في وكاالته، 

                                         
 .المرفق، 61/295قرار الجمعیة العامة 

 
 

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
االجتماع الثاني
مونتلایر، كندا، 

من جدول األعمال 8البند 
  

إن
توصي

إن مؤتمر األطرف،
إذ یشیر

آلیات تمویل التنوع البیولوجي
1-

الضمانات آللیات التمویل والمبادئ 
جمیع هذه العملیات على مواصلة الرجوع إلى المبادئ التوجیهیة من أجل خلق تقارب أكثر؛

2-
بقائها على قید الحیاة وطرائق حیاتها، ومن ثم فإن الضمانات الشاملة والصلبة المدعومة بالمساءلة الشفافة والیقظة المستمرة 

الزمة بالتالي بما یتماشى مع االلتزامات واُألطر الدولیة، مثل إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة،
والمقررات والمبادئ التو 

المحلیة وموافقتها الحرة المسبقة عن علم
المحلیة، وفقا للعملیات الوطنیة، والسیاسات، والتشری

3-
نشاء وتطبیق نظم للضمانات  ٕ التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لتصمیم وا

بالمناخ في إطار مسؤولیتها
4-

والنظم ذات الصلة في وكاالته، 

                                                
قرار الجمعیة العامة  1
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المرفق إلى إبالغ مؤتمر األطراف عن كیفیة مراعاة المبادئ التوجیهیة الطوعیة لالتفاقیة بشأن الضمانات في آلیات  یدعوو 

 ؛تمویل التنوع البیولوجي في عملیته الهامة

لى مواصلة استخدام المبادئ عوغیرها من المؤسسات  األخرىأصحاب المصلحة منظمات األطراف و  یحث -5
لالتفاقیة بشأن الضمانات في آلیات تمویل التنوع البیولوجي في تصمیم وتشغیل آلیات تمویلها وفي إنشاء التوجیهیة الطوعیة 

 أنظمتها المتعلقة بالضمانات، واالستفادة، حسب االقتضاء، من القائمة المرجعیة الواردة في مرفق هذا المقرر؛

لمؤسسات إلى المساهمة بآرائها وغیرها من ا األخرىأصحاب المصلحة منظمات األطراف و  أیضا یدعو -6
بشأن الخبرات والفرص والخیارات للنهوض بتطبیق المبادئ التوجیهیة الطوعیة لالتفاقیة بشأن الضمانات في آلیات تمویل التنوع 

 البیولوجي لتصمیم وتشغیل آلیات تمویل التنوع البیولوجي؛

ستخدام وقیمة المبادئ التوجیهیة الطوعیة مزید من المعلومات عن االإلى األمینة التنفیذیة تجمیع  یطلب -7
جب االتفاقیة من جانب ات ذات الصلة بمو رشادلالتفاقیة بشأن الضمانات في آلیات تمویل التنوع البیولوجي وغیرها من اإل

 ؛األخرى والمؤسسات الدولیة فیما یتعلق بوضع وتطبیق أنظمة الضمانات ذات الصلة أصحاب المصلحةمنظمات األطراف و 

متكامل الرج، للنظر فیه كعنصر عمل محتمل في برنامج العمل دتأن  ةالتنفیذی ةإلى األمین أیضا بیطل -8
، وضع إطار ضمانات 2020إطار التنوع البیولوجي لما بعد عام  ضمنواألحكام المتصلة بها، ) ي( 8بشأن المادة  تماما

ب االتفاقیة، استنادًا إلى المبادئ والمعاییر والمبادئ بشأن الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة بموج 2020محدد لما بعد 
التوجیهیة المعتمدة بموجب االتفاقیة، ومعالجة أي ثغرات إضافیة محددة، مع اإلشارة إلى أنه سیتم إعداد قائمة إرشادیة 

) ي(8العامل المعني بالمادة ة لكي ینظر فیها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر وكذلك الفریق مكنبالعناصر والمهام الم
 .واألحكام المتصلة بها في اجتماعه الحادي عشر

  مرفق
  في إطار اتفاقیة التنوع البیولوجي في آلیات تمویل التنوع البیولوجي قائمة الضمانات

ن الضمانات في آلیات یمكن استخدام األسئلة التالیة كقائمة مرجعیة لالمتثال لمتطلبات المبادئ التوجیهیة الطوعیة لالتفاقیة بشأ
  .تمویل التنوع البیولوجي

  في آلیات تمویل التنوع البیولوجيالسؤال العام عن الغرض من المبادئ التوجیهیة الطوعیة لالتفاقیة بشأن الضمانات 
ة الشعوب األصلییهدف بفعالیة إلى تجنب أو تخفیف آثارها غیر المقصودة على حقوق  ضماناتهل لدى آلیة التمویل نظام 

لى زیادة فرص دعمها؟وفقا للتشریع الوطني، المجتمعات المحلیة وسبل عیشها، و  ٕ   وا
ینبغي االعتراف بدور التنوع البیولوجي ووظائف النظم اإلیكولوجیة من أجل سبل العیش المحلیة : المبدأ التوجیهي ألف

  .تصمیم وتنفیذ آلیات تمویل التنوع البیولوجيوالقدرة على الصمود، فضال عن القیم الجوهریة للتنوع البیولوجي، في اختیار و 
عترف بهل   1-ألف ُ  عنددور التنوع البیولوجي ووظائف النظم اإلیكولوجیة في سبل العیش المحلیة والقدرة على الصمود ی

  وتصمیمها وتنفیذها؟التمویل اختیار آلیة 
عترف بهل   2-ألف ُ   ؟القیم الجوهریة للتنوع البیولوجيی

أو أصحاب المصلحة في آلیات تمویل التنوع / ینبغي أن تحدد حقوق ومسؤولیات الجهات الفاعلة و: المبدأ التوجیهي باء
فعالة من جمیع الجهات الفاعلة المعنیة، المشاركة مع الالبیولوجي بعنایة، على الصعید الوطني، بطریقة عادلة ومنصفة، 

مجتمعات المحلیة، مع مراعاة اتفاقیة شعوب األصلیة واللامشاركة و  قبولم أو المسبقة عن علالحرة بما في ذلك الموافقة 
رشاداتها ومبادئها ذات الصلة، و  ٕ قوق الشعوب حبشأن إعالن األمم المتحدة حسب االقتضاء، التنوع البیولوجي ومقرراتها وا

  .ةاألصلی
  ومنصفة؟ بدقة محددة المصلحة أصحاب أو/ و الفاعلة الجهاتات ومسؤولی حقوقهل   1- باء
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  هل كانت هناك مشاركة فعالة من جانب جمیع الجهات الفاعلة المعنیة في تحدید هذه األدوار والمسؤولیات؟  2- باء
الشعوب األصلیة ومشاركة من  قبولأو  ، أو موافقة مسبقة عن علممسبقة عن علمحرة هل كانت هناك موافقة   3- باء
  والمسؤولیات؟المجتمعات المحلیة في تحدید هذه األدوار و 

رشادااآللیة اتفاقیة التنوع البیولوجي ومقرراتها و  راعتهل   4- باء ٕ إعالن األمم حسب االقتضاء، تها ومبادئها ذات الصلة، و ا
  المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة؟

، وأن یتم تطویرها ینبغي أن تستند الضمانات في آلیات تمویل التنوع البیولوجي إلى الظروف المحلیة: المبدأ التوجیهي جیم
، وكذلك التشریعات واألولویات الوطنیة، وأن تأخذ في الصلةذات  العملیات المحددة/ طریةبما یتماشى مع العملیات القُ 

اتفاقیة التنوع البیولوجي، وحسب یة ذات الصلة التي وضعت في إطار االعتبار االتفاقات واإلعالنات واإلرشادات الدول
عالن األمم المتحدة بشأن االقتضاء، اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة  ٕ تغیر المناخ، والمعاهدات الدولیة لحقوق اإلنسان، وا

  .بشأن حقوق الشعوب األصلیة، وغیرها
  ؟هل ترتكز ضمانات آلیة التمویل على الظروف المحلیة  1-جیم
  ، وكذلك التشریعات واألولویات الوطنیة؟ذات الصلةالعملیات المحددة /القطریةمع العملیات  هل تتسق الضمانات  2-جیم
تغیر المناخ، بشأن واتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة  أعاله 4-الصكوك المذكورة في النقطة باء تراعي الضماناتهل   3-جیم

  والمعاهدات الدولیة لحقوق اإلنسان وغیرها، حسب االقتضاء؟
تتسم األطر المؤسسیة المناسبة والفعالة بأهمیة قصوى بالنسبة للضمانات التي ینبغي أن تكون جاهزة : دأ التوجیهي دالالمب

للعمل، وینبغي وضعها موضع التنفیذ، بما في ذلك آلیات اإلنفاذ والتقییم التي تكفل الشفافیة والمساءلة، فضال عن االمتثال 
  .للضمانات ذات الصلة

  د أطر مؤسسیة مناسبة وفعالة لضمان تطبیق الضمانات؟هل توج  1-دال
  ؟والتقییم نفاذهل یشمل نظام الضمانات آلیات اإل  2-دال
  ؟متطلبات الشفافیة والمساءلة تم إدراجهل   3-دال
  ؟ذات الصلة الضماناتالمشاركین یلتزمون بهل جمیع أصحاب المصلحة   4-دال

ات والمبادئ ذات الصلة بموجب اتفاقیة التنوع رشادالمقررات واإل وضعت بناء على وستشمل األسئلة اإلضافیة التي 
  :البیولوجي ما یلي

  المنافع؟ تقاسم في المساواة عدم مخاطر من الحد أو لتشجیع على اإلنصاف،ل أحكام توجد لھ  .هاء
تحدیدا احترام القیم الروحیة للشعوب ؟ وهل تشمل ضماناتإجراءات تقییم األثر الثقافي في أدوات ال تم إدراج لھ  .واو

  األصلیة والمجتمعات المحلیة؟
  ؟في تجنب المخاطر مألوفاالستخدام ال تم مراعاة لھ  .زاي
بالمعارف التقلیدیة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، وال سیما فیما یتعلق ذات الصلة الضمانات توجد  لھ  .حاء

  بحمایة حقوقها المعرفیة؟
_________  

  


