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 )11المادة (   التدابير الحافزة -7/18

 ان مؤتمر األطراف 
السياسات أو الممارسات التي تنشئ تدابير حافزة ضارة تؤدي الى تدهور وضياع التنوع بالحاجة الى ازالة اذ یعترف  

البيولوجي أو الى تخفيف تلك الحوافز الضارة بوصف ذلك عنصرا أساسيا في االستراتيجيات الوطنية والعالمية الرامية الى 
 وقف تدهور وضياع التنوع البيولوجي،

بير التخفيف ال ینبغي أن یكون لها أثار ضارة على التنوع البيولوجي وسبل العيش  على أن هذه الحوافز وتداواذ یشدد 
 للمجتمعات األخرى، وینبغي تطبيقها بطریقة تتمشى مع القانون الدولي،

أن مبادئ أدیس أبابا وخطوطها التوجيهية لالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي تدعو أیضا الى ازالة أو واذ یالحظ   
 السياسات والقوانين واللوائح التي تولد حوافز ضارة،تخفيف  

  بالحاجة الى مزید من ارشاد عن السياسة التي تتبع في هذه القضية، خصوصا فيما یتعلق بتطبيق طرائق واذ ینوه 
 ووسائل ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة،

 ي الحوافز الضارة المحتملة،  أن السياسات الجدیدة ینبغي أیضا تفحصها بقصد تبين وتفادواذ یعترف  

 الصادر عن مؤتمر األطراف واعتراف 5/15 برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة الذي وضعه المقرر واذ یذآر 
المؤتمر في اجتماعه السادس بالحاجة الى مزید من العمل بشأن دور الحوافز االیجابية وادائها وآذلك بشأن الحوافز الضارة 

 ،6/15ل الزالتها أو تخفيفها آما جاء ذلك في المقرر والطرائق والوسائ

 بأن یضع في تعاون مع المنظمات ذات الصلة 6/15 من المقرر 7  أیضا طلبه الى األمين التنفيذي في الفقرة واذ یذآر 
 في اجتماع لها یعقد مقترحات لتطبيق الطرائق والوسائل الكفيلة بازالة أو تخفيف الحوافز الضارة، آي تنظر فيها الهيئة الفرعية

 قبل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف،

الزالة أو تخفيف الحوافز الضارة،  وهي المقترحات ، بأن مشروع المقترحات لتطبيق الطرائق والوسائلواذ یعترف   
آثيرا من العناصر ، تتضمن 2003 یونيه 5 الى 3التي وضعتها الورشة الثانية بشأن التدابير الحافزة المعقودة بمنتریال من 

القيمة والمفيدة التي توفر ا طارا عاما لمعالجة ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة في قطاعات اقتصادیة وأنظمة ایكولوجية 
 مختلفة، غير أنها تحتاج الى مزید من التنقيح والتفحص قبل أن یقرها مؤتمر األطراف،

تجاهات في القيمة االقتصادیة واالجتماعية للتنوع البيولوجي   أن وضع  وتطبيق طرائق عملية لتقييم االواذ یعترف 
 ،2010والتدليل على العواقب االقتصادیة واالیكولوجية لضياع التنوع البيولوجي هي عناصر جوهریة للوفاء بهدف 

االقتصادیة  وتقييم األلفية لألنظمة االیكولوجية بشأن الجوانب OECD بأهمية العمل التي قامت به منظمة واذ یعترف 
 للتنوع البيولوجي وتقييم قيم التنوع البيولوجي،

 
 مقترحات لتطبيق طرائق ووسائل الزالة أو تخفيف الحوافز الضارة

 یونيه 5 الى 3 مع التقدیر مع التقدیر بعمل الورشة الثانية المعنية بالتدابير الحافزة المعقودة بمنتریال من یحيط علما -1
ة في وضع مشروع مقترحات لتطبيق طرائق ووسائل الزالة أو تخفيف الحوافز الضارة، وهي  وعمل الهيئة الفرعي2003

 مرفقة بالمقرر الحالي،

 األطراف على استعمال مشروع المقترحات آارشاد طوعي مؤقت لألطراف لتطبيق الطرائق والوسائل الكفيلة تشجع -2
رة،  على أن تمد حهودها الى النظر في سياسات جدیدة بقصد تبين بازالة أو تخفيف السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضا

وتفادي الحوافز الضارة االحتمالية، مع مراعاة أن الحوافز الضارة تشمل الحوافز التي لها تأثير سلبي على التنوع البيولوجي في 
 بلدان أخرى،

 بقصد التوصية –یة، بمزید من التنقيح، وبالنظر  من الهيئة الفرعية في اجتماعها العاشر أن تقوم، آأمر ذي أولویطلب -3
 في  المقترحات الرامية الى تطبيق طرائق ووسائل الزالة أو تخفيف اآلثار الضارة، مع اعطاء –بأن یقر مؤتمر األطراف 

 الوقت الوافي الالزم للقيام باستعراض استنفاذي لمشروع المقترحات،
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ل، على أساس طوعي، مشروع المقترحات المذآورة آمزید من االرشاد  األ طراف والحكومات على أن تستعمیشجع -4
 2المؤقت في تنفيذ  مبادئ أدیس أبابا وخطوطها االرشادیة في سبيل االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وال سيما المبدأین 

  اللذین یعال جان التدابير الحافزة،3و

 الى اسداء مساندة تقنية ومالية لجهود األطراف والحكومات لتطبيق   المنظمات والوآاالت الدولية المختصةیدعو -5
 المقررات المذآورة بقصد ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة،

 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة الى تقدیم أیة معلومات عن ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة، شاملة   یدعو- 6
بشأن تطبيق الطرائق والوسائل، وآذلك بشأن أیة خبرات في مجال تطبيق  المقترحات، الى دراسات حاالت وأفضل الممارسات 

 من األمين التنفيذي تقدیم تقریر عن ذلك الى االجتماع العاشر للهيئة الفرعية للمساعدة على مزید من یطلباألمين التنفيذي، 
 النظر في مشروع المقترحات

ف في ازالة أو تخفيف الحوافز الضارة ینبغي ا دراجه في تقاریرها الوطنية التي  أن التقدم الذي تحرزه األطرایقرر -7
  من االتفاقية، حسب ما یقتضي األمر،26تعد وفقا للمادة 

 مزید من تنفيد برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة
ات وغير ذلك من  األطراف والحكومات والمنظمات الدولية الى تقدیم دراسات حاالت وأفضل الممارسیدعو -8

المعلومات عن استعمال التدابير الحافزة االیجابية في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك القوانين 
والممارسات التقليدیة التي تولد حوافز ایجابية، وبشأن تطبيق المنهجيات المتعلقة بتقييم قيم التنوع البيولوجي ووظائفه، وآذلك 

 ألدوات اآلخرى التي تستعمل في وضع األولویات عند صنع القرار، الى األمين التنفيذي،ا

 من األمين التنفيذي أن یتيح تلك المعلومات من خالل آلية تبادل المعلومات وآذلك من خالل وسائل أخرى اذا یطلب -9
 ا قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األ طراف،اقتضى األمر، واعداد تقریر تجميعي تنظر فيه الهيئة الفرعية في اجتماع له

 األطراف والحكومات ووآاالت التمویل ذات الصلة على أن تستهدف وتعطي أولویة للتمویل الذي یساند اعداد یحث -10
 ،8وتجميع دراسات الحاالت وأفضل الممارسات، آما جاء ذلك في الفقرة 

وفر          من األمين التنفيذي أن یعد ، في تعاون مع          یطلب   -11 ي ت دة الت ألدوات الموجودة والجدی يًال ل المنظمات الدولية ذات الصلة ، تحل
املة                ا ، ش دابير السياسة األخرى وفاعليته حوافز إیجابية ، بما في ذلك القوانين والممارسات التقليدیة التي تولد حوافز ایجابية وتفاعلها مع ت

افزة    متطلباتها في سبيل التطبيق النجاح ، وما یمكن وجوده    دابير الح ذه الت من محدودیات ووجوه  قصور ، ووضع مقترحات بشأن تطبيق ه
ة                            ة والتقني ة للمشورة العلمي ة الفرعي ا الهيئ بيل أن تنظـر فيه اإلیجابية وإدماجها في السياسات والبرامج واالستراتيجيات ذات الصلة ، في س

 اف ؛والتكنولوجية في اجتماع یسبق االجتماع الثامن لمؤتمر األطر

من األمين التنفيذي أن یستكشف ، في تعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة ، ما یوجد من منهجيات لتقييم التنوع البيولوجي  تطلب  -12 
وموارد التنوع البيولوجي ووظائفه، باالضافة الى األدوات األخرى لتحدید األولویات في صنع القرار، بإعداد تجميع لما یوجد من أدوات 

لتقييم القائمة حاليًا ، شاملة منهجيات غير منهجيات السوق ، التي تشمل نظرة عامة إلى المناقشة بشأن الوضع القائم من الناحية المنهجية ، ا
حات إذا آان ذلك مناسبًا ، وآذلك تشمل تقييمًا إلمكانية تطبيقها من حيث الشروط المسبقة الالزمة في مجال الكفاءة والقدرة ، وإعداد مقتر

ویجب أن تشمل هذه المقترحات تحدید الخيارات لتعزیز الشراآات التعاونية الدولية لتقدیر قيم التنوع البيولوجي، ال . لتطبيق هذه األدوات 
سيما من أجل تحسين وتطویر أدوات التقييم، وسوف تقدم الى الهيئة الفرعية آي تنظر فيها في اجتماع یسبق االجتماع الثامن لمؤتمر 

 .طرافاال
 

 المرفق
  مقترحات لتطبيق طرائق ووسائل إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة 

 اعتبارات عامة  -ألف
رامج       "السياسة  " للغرض الذي تنشده هذه الخطوط اإلرشادیة البيانية ، إن لفظ            -1 تراتيجيات والخطط والب ى نظام من االس  یشير إل

ذها الحكومات       / یتصل بها من مجموعة من األدوات القانونية واإلداریة و         التي تبين أمورًا منها األهداف التشغيلية وما       أو االقتصادیة التي تنف
راد والجماعات               " ممارسة "ولفظ   . الوطنية ودون الوطنية والمحلية ، لبلوغ مجموعة من األهداف الكامنة            ه األف وم ب ى أي نشاط تق یشير إل

 .عرفي والمعایير االجتماعية أو التقاليد الثقافية والشرآات والمنظمات ، یقوم على أساس القانون ال
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وارد            إن الحافز الضار  -2 ر مباشرة ، استعمال الم ا بصفة مباشرة أو بصفة غي ي تشجع ، أم  ینجم عن السياسات أو الممارسات الت

ا الضار              . الذي یؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي        ذه السياسات أو الممارسات أو تخفيف آثاره ة ه ز      وإزال ام في تعزی ة هو إذن عنصر ه
 .الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

وجي ،            -3 وع البيول ى التن ا الضارة عل هناك ثالثة مراحل مقترحة في عملية إزالة تلك السياسات أو الممارسات أو في تخفيف آثاره
 : وینبغي تنفيذها آلها بمشارآة أصحاب المصلحة 

 الممارسات التي تولد حوافز ضارة ، ووقعها ؛تبين السياسات أو  )أ( 
 تصميم وتنفيذ االصالحات المناسبة ؛ )ب( 
 رصد وتطبيق وتقييم هذه االصالحات ؛ )ج( 

إن األقسام التالية تشمل إرشادًا بيانيًا یتعلق بتلك المراحل الثالث في تطبيق الطرائق والوسائل إلزالة السياسات أو الممارسات  -4
 .افز ضارة التي تولد حو

 تبين السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة -باء
 مبادئ تبين السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضارة  -1

التنوع                          .استعراض السياسات والممارسات     -5 ار ضارة ب ى آث ؤدي إل دبير حافز ی يس آل ت دبير سياسي وبصفة خاصة ل ليس آل ت
ي یمكن أن تسهم في ضياع                           ولذا من الجوهري ا    . البيولوجي   يم السياسات والممارسات الت ادي وبتقي ة وباستعراض انتق ام بدراسة آامل لقي

ة سياسات أو ممارسات               ليم والشامل ألی ين الس ا ، للتب ا وآفاءته ذلك فعاليته التنوع البيولوجي ، شاملة تقييم وقعها على التنوع البيولوجي وآ
وینبغي أن تعكف األطراف  . وأنظمة المؤشرات وسيلة هامة إلرشاد عملية التحليل هذه . االنتكاس محددة وتفاعلها ، تكون مسؤولة عن هذا   

 .والحكومات على مزید من تنمية وتطویر هذه األنظمة 
ة أخرى -6 ع أسباب جذری ين السياسات والممارسات وم وع  . التفاعل ب ًا أن ضياع التن بان تمام ي الحس ذ الدراسة ف ینبغي أن تأخ

ة   البيول ل جذری دة عوام ين ع دة ب اعالت معق ببه تف ن أن تس ددة    . وجي یمك ات مح ن سياس ئة ع افزة الناش دابير الح ين الت ذلك إن تب ًا ل وتبع
ذها    ة تنفي ى درج ى تصميم السياسات األخرى وعل ًا عل ادًا جوهری داها اعتم د م د یعتم ون صعبًا ، وق ا یك رًا م ر آثي ددة أم وممارسات مح

د ال          . أخرى جذریة اجتماعية واقتصادیة وتطبيقها ، وعلى أسباب    ًا ، ق ذه السياسات والممارسات ، وإن تكن أمر الزم ة أو تخفيف ه وإزال
تكون آافية لوقف ضياع التنوع البيولوجي ، إذا ظلت بدون تغير السياسات واألسباب االجتماعية االقتصادیة الرئيسية األخرى على مستوى      

  .االقتصاد الكبير ومستوى القطاعات
وع                           . تبين الممارسات الضارة     -7 ى التن ع ضار عل د جعل الممارسات مسؤولة عن أي وق ة خاصة إذا إری ینبغي إیالء عنایة تحليلي

ة            . البيولوجي   ا قيم د یكون لهم ذین ق إن تلك الممارسات یصعب تغييرها ألنها ذات جذور منغرسة في التقاليد الثقافية أو القانون العرفي ، الل
يئة                                . اصة  اجتماعية خ  ة اقتصادیة للسياسات س رة تفسيرها باستجابة منطقي ان آثي إن الحوافز الضارة یمكن في أحي ك ف ى ذل وباإلضافة إل

ة من                     . التواؤم للظروف الماثلة     ان تصحيح السياسات أو توليف ا آ ًا أو إذا م افي مالئم واؤم الثق وینبغي أن یحدد التحليل إذا ما آان تشجيع الت
 .رصًا أفضل في سبيل تدخل فعال من جانب السياسة آليهما ، توفر ف

وافز الضارة  -8 دى الح ة ،     . م ة معين ي ظروف محلي ط ف وافز ضارة فق ات ح ات والممارس د السياس د تول االت ، ق ي بعض الح ف
ولذا ینبغي أن تسعى   . وظروف اجتماعية اقتصادیة معينة ، بينما قد تتبدى محایدة بل مالئمة للتنوع  البيولوجي في ظروف وشروط أخرى              

أثيرًا  – وإلى تحدید الكمية إذا آان ذلك ممكنًا ومناسبًا      –الدراسة إلى تبين      تبين المدى والسعة اللذین تؤثر فيهما هذه السياسات والممارسات ت
 .مة ضارًا على التنوع البيولوجي إذ أن هذه المعلومة هامة لتحدید األولویات والختيار االستجابة السياسية المالئ

ا تكون               . التمييز بين األهداف السياسية واألهداف التشغيلية واألدوات         -9 رًا م تدامة آثي ل لالس ر قاب إن السياسات التي تولد مسلكًا غي
ك السياسات             . مصممة إلدراك أهداف مشروعة      ع لتل ر متوق انبي غي أثير ج أتي آت ا ی رًا م وبصفة خاصة   . أن تناقص التنوع البيولوجي آثي

ذه األهداف ليست              . ما صرفت اإلعانات ألغراض طيبة وسليمة       آثيرًا   غير أن األهداف التشغيلية للسياسة واألدوات التي تستعمل إلدراج ه
د ال تظل                  . دائمة مناسبة للوفاء باألهداف المعلنة     ليمة ، ق ة وس ة طيب ة المبدئي إن أهداف السياسة ، إذا آانت من الناحي ك ف ى ذل وباإلضافة إل

ة                            وعند. صالحة ين األهداف الكامن ز ب ي ینبغي إذن أن یمي ما یتم تبين سياسة محددة في توليد الحوافز الضارة ، فإن المزید من العمل التحليل
 .واألهداف التشغيلية واألدوات المحددة التي تستعملها السياسة في سبيل تبين نقطة الدخول المالئمة إلى تصحيح تلك السياسة 

ئة عن           .والمنافع المتصلة بالموضوع وتوزیعهما     تبين جميع التكاليف     -10 افع المتصلة بالموضوع الناش اليف والمن ع التك إن تبين جمي
ن               اد م ات واقتص ن المجتمع ع م ل مجتم ا ، داخ ذلك توزیعهم ارة ، وآ وافز ض د ح ي تول ات الت ات أو الممارس ف السياس ة أو تخفي إزال

ي  تنير ف ار مس ام باختي ر جوهري للقي ة االقتصادات ، أم ة  . السياس افع الملموس اليف والمن ط التك يس فق يم ینبغي أن یشمل ل إن التقي ذا ف ول
ر الملموسة للمجتمع آكل                 افع غي ك              . المباشرة بل یشمل أیضًا التكاليف والمن ان ذل ه إن آ بة ینبغي النظر في يم المناس واستعمال أدوات التقي

اليف  : ات ، ینبغي أن تؤخذ في االعتبار عناصر التكلفة اآلتية ممكنًا وباإلضافة إلى ذلك عند تقييم جدارة تخفيف السياس   تكاليف االمتثال ، تك
 .الرصد والتطبيق ، التكاليف اإلداریة ، تكاليف تغير اإلدارة 

ذ   ینبغي تبين العناصر التالية أیضًا ، إذا أنها جوهریة لتصميم االستجابات القاب     . تبين العوائق التي تعرقل إصالح السياسة        -11 ة للتنفي ل
 : في المجال السياسي 

ع ،       )أ(  ایا التوزی ل قض ارة ، مث وافز ض د ح ي تول ات الت ات والممارس ة السياس لة بالموضوع ، إلزال ق ذات الص العوائ
 وحقوق الملكية ، والمصالح المتقوقعة ، والتقاليد الثقافية ، واالعتبارات الدولية ؛
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ة               العوائق ذات الصلة بالموضوع التي تعر      )ب(  ل اإللتزامات الدولي قل تنفيذ السياسات التي تخفف تلك الحوافز الضارة ، مث
 .أو القدرة المؤسسية /ونقص األموال أو نقص القدرة اإلداریة و

ي تنشئ                 . تقييم السياسات على فترات منتظمة       -12 تدامة السياسات الت ا أمر یسهم في اس إن االفتقار إلى تقييم آفاءة السياسة وفاعليته
ية مشروعة                  ال دافًا سياس ة ،       . حوافز الضارة وال تساعد على تحقيق ما یمكن أن یكون الزال أه رات منتظم ى فت ة عل يم السياسة الكمي إن تقي

ار االصالح السياسي األشد استصوابًا        : التي تشمل الوقع على التنوع البيولوجي ، هو أمر مرغوب فيه لعدة أسباب               فهو یوفر معایير ألختي
ائزین وخاسرین   (ى تبين أصحاب المصلحة المتصلين بالموضوع  ویساعد عل  ر        ) من ف ر الحوافز غي ة لتغي ية وبدیهي اندة سياس ، وینشئ مس

ة الحوافز الضارة                          ة إزال ى تكلف ة عل ى      . الفاعلة والحوافز الضارة ، ویعطي بيانًا بشأن بدائل السياسة ویعطي دالل يم الكمي عل وإنشاء التقي
اد اصالحات لسياسة                    فترات منتظمة لفعالية   أنه أن یمكن من إیج  األدوات السياسية ولتقييم أي حوافز ضارة ناشئة عن تلك األدوات ، من ش
 . ومطلوب بشدة من المنظمات الدولية أن تتعاون في هذا الجهد ) . win-win policy(ناجحة بكل المعایير 

ل أو تخفف         ینبغي للتحليل أن یمكن من وضع تر         . وضع ترتيب األولویات   -13 ة أن تزی د لالصالحات الالحق ات إذا إری تيب لألولوی
ا في                         ي ینبغي األخذ به الحوافز الضارة ، أي ینبغي أن تمكن من بيان ما هي االصالحات التي ینبغي تنفيذها أوًال ، وما هي االصالحات الت

ة  ة الحق ة . مرحل ذه العملي ات –وه ب األولوی ة ترتي ون قائ– أي عملي ي أن تك ة    ینبغ مل قابلي ایير ، تش ن المع ة م اس مجموع ى أس ة عل م
 . االصالح السياسي للتنفيذ وسهولة تنفيذه ، وأهمية ومدى تدهور التنوع البيولوجي ، والشواغل االجتماعية االقتصادیة 

 الطرائق والوسائل لتبين السياسات والممارسات التي تولد الحوافز الضارة  -2
تراتي    -14 ي االس تراتيجي       .جي التقييم البيئ ي االس يم البيئ بًا      ) SEA(إن عناصر من إجراءات التقي ان األمر مناس تعمالها إذا آ یمكن اس

وافز الضارة  دد الح ي تح ين السياسات والممارسات الت يلة لتب اج القضایا المتصلة . آوس ادیة إلدم إن الخطوط اإلرش ذا الصدد ، ف ي ه وف
ات تقي    /بالتنوع البيولوجي في تشریع و     ي االستراتيجـي            أو عملي يم البيئ ي والتقي ع البيئ رر   (يم الوق یمكن أن تؤخذ في    )  ، المرفق     6/17المق

ذي                المقترحة أساسًا للسياسات    SEAوبينما تستعمل أجراءات    . االعتبار   ة تصميم وإجراء البحث ال ى طریق دًا إل ادًا مفي  فهي توفر أیضًا إرش
وع الب     ين الحوافز الضارة  بحفظ التن ى تب ئة عن السياسات    یرمى إل تدام ، الناش تعماله المس وجي واس رز   . الموجودة يول وبصفة خاصة تب

 :الخطوات التالية باعتبارها وسائل ممكنة لتقييم السياسات والممارسات فيما یتعلق الحوافز الضارة المحتملة 
ة أو جزئ        )أ(  ا        إجراء فرز لتحدید ما هي السياسات أو الممارسات التي تقتضي دراسة آامل نجم عنه د ی ا ق ق بم ا یتعل ة فيم ي

 من حوافز ضارة ؛
وجي                    )ب(  وع البيول ى التن ع المحتمل عل ا هو الوق ين م تمداد شروط              –قياس المدى لتب ه واس ًا التصدي ل ذي یكون مطلوب ال

 التكليف الذي یصدر بإجراء الدراسة الفعلية ؛
وع البيول        )ج(  ظ التن ارة بحف وافز الض ين الح ة لتب ة الفعلي ات      الدراس ن السياس أ ع ي تنش تدام الت تعمال المس وجي واالس

 والممارسات ، مع مراعاة الوقع الذي ینشأ عن التفاعل بين مختلف السياسات والممارسات ؛
 تبين ما هي األفعال الممكنة إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ؛  )د( 
 تبين ما یمكن أن یوجد من عقبات تعرقل االصالح ؛ )ه( 
ائج                    متابعة )و(  ين النت ة تب  لتصميم وتنفيذ سياسات االصالح ، القيام بالرصد والتقييم لتنفيذ تلك السياسات االصالحية ، لكفال

 . التي لم تكن متوقعة وتبين فشل تدابير التخفيف ، ومعالجتها في الوقت المناسب 

ين          .إشراك أصحاب المصلحة    -15 ام في تب ع أصحاب المصلحة هو عنصر ه ي تسبب     إن إشراك جمي السياسات أو الممارسات الت
ثًال                      . حوافز ضارة    والمنافع المباشرة للسياسات آثيرًا ما تذهب إلى للفاعلين ذو التنظيم الحسن في المجتمع ، بينما تكاليف تلك السياسات ، م

ا الجمهور الواس                اليف یتحمله ة    ضياع خدمات األنشطة اإلیكولوجية بسبب تناقص التنوع البيولوجي ، هي تك ا مجموعات مبهم ع أو تتحمله
وهذه المجموعات قد تستطيع مع ذلك إرسال معلومات هامة إضافية واإلشارة إلى ما قد یوجد من وجوه القصور في     . الحدود أو ال قوة لها   

ى یك                      . نتائج عملية التقييم     ع أصحاب المصلحة حت د أرض الملعب لجمي بة تمه ات مناس ق آلي ل ، عن طری ذه   ولذا ینبغي أن یكف ون سطح ه
ا    وازن ألصحاب المصلحة      . الملعب أفقيًا مستویًا ، بحيث یمكن إشراك جميع المجموعات ، إشراآًا آامًال في العملية آله ل مت ق تمثي إن تحقي

 . في التشاور أمر یسهم في القيام بتين سليم وشامل لمنافع السياسات الفردیة وما قد یوجد فيها من وجوه قصور 

وجي یكون في                    إ. الشفافية   -16 وع البيول ى التن لبي عل ع الس افها،  بسبب أن الوق ن الحوافز الضارة آثيرًا ما یكون من الصعب إشتكش
دة                          ابكات معق اعالت وتش المعتاد منتجًا جانبيًا غير مباشر للسياسات الرامية إلى أهداف أخرى ، وألن الحوافز الضارة قد تكون ناشئة عن تف

ة أن یكون                        . ارسات  بين مختلف السياسات أو المم     أنه أن یسهم في آفال فافة أمر من ش وآفالة عملية تقييم السياسات والممارسات بطریقة ش
وهذا شرط مسبق هام في سبيل إشراك أصحاب المصلحة   . جميع أصحاب المصلحة المتصلين بالموضوع على بينة آاملة بالعملية ونتائجها           

 . إشراآًا فعال 

ى                           في البل  . بناء القدرة  -17 ة عل درة المؤسسية واإلداری ى الق ار إل ا یكون االفتق رًا م الي ، آثي دان ذات االقتصاد االنتق دان النامية والبل
د حوافز ضارة                   ذي    . تصميم وإجراء دراسات تقييم مناسبة ، عائقًا جسيمًا یحول دون تبين السياسات والممارسات التي تول درة ، ال اء الق وبن

ي            تسانده المنظمات الوطنية وا    إلقليمية والدولية ذات الصلة ، هو إذن مطلب سابق هام لكي تزال بنجاح أو تخفف السياسات والممارسات الت
 .وینبغي آفالة التمویل الالزم لبناء          القدرة . تولد الحوافز الضارة 
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 تصميم وتنفيذ االصالحات المناسبة  -جيم

 خطوط إرشادیة الختيار االصالحات -1
د              .  السياسة الممكنة  الخطوات -18 ي تول فيما یلي قائمة بيانية بالخطوات السياسة الممكنة بعد تبين السياسات والممارسات المحددة الت

ذلها في         ى ب ذه األنشطة إل حوافز ضارة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة أنه في بعض الحاالت تحتاج آثير من ه
ة                 آن معًا ، مع التذآي     د تكون الزم ا ق رًا م ر واالقتصادي القطاعي ، آثي ر بأن االصالحات المتعلقة بسياسات أخرى متصلة باالقتصاد الكبي

 :لتحقيق المنافع الكاملة الناشئة عن إزالة أو تخفيف اآلثار الضارة  ووقف ضياع التنوع البيولوجي 
 إزالة السياسة أو الممارسة ؛ )أ( 
ى                   إزالة السياسة واالس   )ب(  ل، عل ع ضار أق تعاضة عنها بسياسة أخرى تحقق األهداف نفسها ، ولكن دون وقع ضار أو بوق

 ؛) استعمال أدوات جدیدة(التنوع البيولوجي 
ك السياسة                 )ج(  في الحاالت التي یكون فيها لسياسة ما أو ممارسة ما وقع سلبي شامل ولكن بعض الوقع اإلیجابي ، إزالة تل

 اسة إضافة تسعى إلى صون الوقع اإلیجابي ؛أو الممارسة وإدخال سي
 إزالة السياسة أو الممارسة مشفوعة بتدابير للتغلب على العوائق التي تعرقل إصالح السياسة ؛ )د( 
ك السياسات                           )ه(  د تشمل تل وجي للسياسات أو الممارسات ، وق وع البيول ى التن إدخال سياسات تخفف من الوقع الضار عل

 .ج العوائق المطلوب إزالتها الجدیدة سياسات تعال

د             -19 ي تول ين السياسات أو الممارسات الت د تب ية بع ار الخطوات السياس م اختي إن الفقرات التالية فيها قائمة بيانية بالشروط التي تحك
ى أساس    ومن المهم أن یالحظ أن الخيار السياسي یجب أن یك . أو المنافع /وتشير بعض الشروط إلى التكاليف و. حوافز ضارة    ًا عل ون قائم

ئة                           افع الناش ثًال المن املة م ليس فقط التكاليف والمنافع المباشرة المحسوسة بل أن یقوم أیضًا على تقييم التكاليف والمنافع غير المحسوسة ، ش
متثال ، وتكاليف الرصد  وباإلضافة إلى ذلك ، فإن التقييم ینبغي أن یتضمن أیضًا مكونات مثل تكاليف اال             . عن خدمات األنظمة اإلیكولوجية     

والحصول على أآبر قدر من المنافع االجتماعية الصافية ، مع   . والتطبيق، والتكاليف اإلداریة وتكاليف تغير اإلدارة ، إذا آان األمر مناسبًا       
 .مراعاة األهداف واآلثار التوزیعية على الصعيدین الوطني والعالمي ، هو المعيار الختيار السياسات االصالحية 

إن إزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة یمكن النظر فيها عندما تتوفر الشروط التالية          . إزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة        -20
: 

ائدة                )أ(  د س م تع د أدخلت في ظروف ل د حوافز ضارة ق ل أن سياسة تول ذه      . قد یظهر التحلي إن أهداف ه ذلك ف ونتيجة ل
ادة          . السياسة قد ال تعود صالحة    د إع ن یكون صالحًا بع ة اقتصادیة ل رة أزم فمثًال ، إن هدف توفير سند للشرآات التي یعاني قطاعها من فت

 . االنتعاش أو بعد إعادة هيكلة هذا القطاع بنجاح 
د       . في حاالت أخرى قد یكون هدف السياسة ال یزال صالحًا            )ب(   وقد یدل التحليل مع ذلك على أن حوافز ضارة سوف تتول

وففي هذه الحاالت ، ینبغي النظر  . في ظل أي سياسة لبلوغ هذا الهدف ، أي في ظل أي هدف تشغيلي وأي أداة تختار من أدوات السياسات                   
ة                                    ة المجتمعي ى من المنفع اليف أعل ال للسياسات تكون تك ى المجتمع من جراء التخفيف الفع ة عل ة الواقع في إزالة السياسة إذا آانت التكلف

 . لتي سوف تضيع عند إزالة هذه السياسة الصافية ا

ة لتفاعل                    .إزالة الممارسات الضارة     -21 إن إزالة الممارسات التي تولد حوافز ضارة  ینبغي النظر فيها آلما أظهر تحليل یجرى بعنای
م لسياسات االصالح   ًال الهدف المالئ ذه الممارسات هي فع مية أن ه ع السياسات الرس ك الممارسات م ذ. تل ن إن ه ون م ه الممارسات یك

انون عرفي                  ة أو في ق د ثقافي ق        . الصعب ومن المكلف إزالتها بسبب آونها منغرسة في تقالي ة تطبي ا إذا آانت تكلف وینبغي النظر في إزالته
ذآر  وباإلضافة إ. تواؤم ثقافي یتم مثًال من خالل برامج مالئمة للتوعية أو للتربية  أقل من تكلفة سياسات التخفيف الفعالة               لى ذلك البد من الت

ة االقتصادیة    ن الناحي ة م تجابة منطقي يرها بإس ن تفس ا یمك رًا م ددة ، آثي و ممارسات مح ببها ه دو أن س ي یب وافز الضارة ، الت ن أن الح م
 . ل ففي هذه الحاالت آثيرًا ما یوفر إصالح تلك السياسات فرصًا أفضل لتدخل سياسي فعا. لسياسات غير متوائمة تواؤمًا طيبًا 

في آثير من األحيان ، یظل الهدف الكامن وراء السياسة صالحًا ومشروعًا ، ویمكن أن تخّفض تخفيضًا                  . استعمال أدوات جدیدة     -22
ذه الحاالت ،    . محسوسًا الحوافز الضارة الناشئة عن السياسة ، أو یمكن تفادیها إذا أمكن استعمال أهداف تشغيلية وأدوات أخرى        ل ه ففي مث

ى اإلطالق                 ینبغي   ع ضار عل ا وق يس له ل أو ل ى   . النظر في إزالة هذه السياسة واالستعاضة عنها بسياسة ذات وقع ضار أق وینبغي أن یعتن
ى                                  ى اإلطالق عل ع ضار عل د أي وق ل ضررًا أو ال تول ًا أق د وقع بصفة خاصة بتبين وتنفيذ األهداف التشغيلية وما یتصل بها من أدوات تول

 .التنوع البيولوجي 
د السياسات والممارسات حوافز ضارة في               .إزالة وأدخال سياسات تبقي على أیة أي وضع إیجابي            -23 د تول في بعض الحاالت ، ق

ذه الحاالت   .  اقتصادیة بل قد تكون مالئمة للتنوع البيولوجي تحت شروط وظروف أخرى          –شروط محلية معينة وظروف اجتماعية       وفي ه
ة نحو       ه                               ینبغي استمرار اتجاه الني رًا یغلب علي وجي أث وع البيول ى التن ع عل ر الشامل الواق ان األث ذه السياسات والممارسات ، إذا آ ة ه  إزال

 .وباإلضافة إلى ذلك یمكن إدخال سياسات ذات أهداف طيبة للحفاظ على الوقع اإلیجابي . الطابع السلبي 

ا      -24 ق والتغلب عليه ة العوائ ل    . إزال د تعرق ق المحسوسة ق ة السياسات والممارسات     إن العوائ ًا إزال ویمكن إدخال سياسات   . أحيان
ًا     . إضافية للتغلب على تلك العوائق ، إذا آانت تكاليف هذا اإلدخال أقل من تكاليف التخفيف الفعلي         بة سيكون مرتهن واختيار السياسة المناس

 : بوضوح بالعقبة التي یتم تبينها 
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ع   )أ(  واغل التوزی د   . ش االت ق ي بعض الح ارة      ف ة ض ب توزیعي ات عواق ات أو الممارس ة السياس ون إلزال ع .  یك ووق
واألخذ بنهج یسير خطوة بخطوة  نحو االصالحات  . اإلصالحات على األمن الغذائي وعلى الفقر ینبغي أن یكون شاغًال یثير اهتمامًا خاصًا      

 ة ، للتعویض عن تلك اآلثار الضارة ؛ویمكن أیضًا تنفيذ سياسات إیرادیة ذات أهداف طيب. هو أمر یمكن النظر فيه 
بعض أصحاب المصلحة                       . القضایا القانونية    )ب(  ي ل ة الت وق الملكي ى حق ة السياسات عل .  في بعض الحاالت قد تطغي إزال

 . وقد یقتضي األمر التعویض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك 
ة     )ج(  بعض ال            . المصالح المتقوقع ة السياسات أو             في معظم الحاالت ستلحق خسارة ب راد ، نتيجة إلزال مجموعات أو األف

ة                . وعندئذ ستقاوم تلك المجموعات أو األفراد مثل هذه اإلصالح          . الممارسات   ى مقاوم ية أضافية للتغلب عل دابير سياس فقد یقتضي األمر ت
ر ذلك ب ة وآ رامج تربي ة وب رامج توعي دابير ب ك الت ك المجموعات واألطراف ، ویمكن أن تتضمن تل ور تل ام الجمه فافية أم ادة الش امج لزی

ي تعارض اإلصالح                ك المجموعات الت ى عاتق تل ات إل ا یحول عبء االثب الواسع ، فيما یتعلق بالوقع الضار للسياسات والممارسات ، مم
 وال ینبغي النظر في سياسات تعویضية لمثل أصحاب المصلحة هؤالء إال آملجأ أخير ؛. السياسي 

درة المؤسسية                   . لقدرة  االفتقار إلى ا   )د(  ى الق ار إل في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي ، آثيرًا ما یكون االفتق
 وسوف یقتضي األمر ببناء القدرة في هذه الحاالت ؛. واإلداریة عائقًا هامًا یعرقل إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة 

ة     )ه(  ة الممارسات     .التقاليد الثقافي ًا                         إن إزال د حوافز ضارة أمر صعب بصفة خاصة إذا آانت منغرسة إنغراس ي تول  الت
 ویمكن أن تكون برامج التوعية والتربية وسائل مالئمة للتغلب على هذه العوائق ؛. عميقًا في المعتقدات الثقافية والعادات والتقاليد 

ة من جانب واحد       –إن إزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة  . التنافسية الدولية    )و(  ذه اإلزال د تستحدث   –إذا جرت ه  ق
ة               . مخاطرة تتمثل في فقدان الصناعات الداخلية لقدرتها التنافسية          ارة الدولي ه التج وتلك المخاطر تصبح أشد أهمية في عالم معولم تزایدت في

ى نحو    وعندما تكون البراهين على هذه الحاالت دامغة ، قد یقتضي األمر إی . وتدفقات رأس المال     جاد تعاون دولي إلزالة هذه السياسات عل
 . منسق ومتزامن 

د                        . المنافع العالمية إلزالة الحوافز الضارة        )ز(  ي تول ة السياسات الت ئة عن إزال افع الناش ر من الحاالت تكون المن في آثي
ة ، ب                       ة عالمي افع ذات طبيع وجي هي من وع البيول تدام للتن ى              حوافز ضارة للحفظ واالستعمال المس ذه السياسات عل ة ه اليف إزال ع تك ا تق ينم

ل            . المستوى الوطني   الي مث ة للتعویض الم ات دولي ذلها آلي ي تب ة األنشطة الت داد رقع ففي هذه الحاالت یقتضي األمر تعاونًا دوليًا یشمل إمت
 .مرفق البيئة العالمية ، لتغطية ما قد یوجد من تكاليف وطنية إضافية لتوليد منافع عالمية 

ا                        . تخفيف الوقع    -25 إن تخفيف آثاره اليف ، ف رط التك ذا األمر مف ان ه ًا أو إذا آ إذا لم تكـن إزالة السياسات أو الممارسات أمرًا ممكن
ًا  رًا مطلوب ون أم د یك ة ، ق ائل مالئم وجي ، من خالل وس وع البيول ى التن ذه السياسات . الضارة عل دًا ، إن إدخال ه د تحدی ى نحو أش وعل

 :بغي النظر فيه إذا آان األمر ینطوي على ما یلي التخفيفية ین
ى من         –إذا آانت تكلفة إزالة السياسات والممارسات الواقعة على عاتق المجتمع            )أ(  افع الضائعة ، ستكون أعل  شاملة المن

 تكلفة سياسات التخفيف الفعلية ؛
ـا        إذا آانت التكلفة الواقعة على عاتق المجتمع من جراء االستعاضة عن           )ب(   السياسة القائمة بسياسة تخدم نفس الهدف بينم

 تولد وقعًا أقل ضررًا أو ال تولد وقعًا ضارًا ، ستكون تكلفة أعلى من تكلفة السياسات التخفيفية الفعالة ؛
ة السياسات والممارسات ، هي                    )ج(  ل إزال ق تعرق إذا آانت التكلفة الواقعة على عاتق المجتمع من جراء التغلب على عوائ

 .تكلفة اعلى من تكلفة السياسات التخفيفية الفعالة 

 الطرائق والوسائل إلزالة أو تخفيف الحوافز الضارة  -2
 أدوات هامة لإلزالة والتخفيف  )أ(

ر مباشرة        إن الخطوط اإلرشادیة التي. الخطوط اإلرشادیة الوطنية   -26 ة غي يلة هام تأخذ بها السلطات الوطنية المختصة ستكون وس
د تساعد         . ة أو تخفيف الحوافز الضارة  بشكل فعال     إلزال ة ق ى نحو طيب االحتياجات والظروف الوطني والخطوط اإلرشادیة التي توائم عل

د حوافز                   ي تول ة أو تخفيف السياسات والممارسات الت ى إزال ذلك تساعد عل ين ، وآ ة التب على هيكلة وإرشاد العملية الوطنية التي هي عملي
اس              وإذا جعلت   . ضارة   ا الجمهور لقي د عليه ى الطریق یمكن أن یعتم ة عل ة عالم د تكون بمثاب تلك الخطوط اإلرشادیة متاحة للجمهور ، ق

 . فاعلية عملية االصالح

راد ذوو                  .إشراك أصحاب المصلحة     -27 ا مجموعات أو أف ا تعالجه إن إزالة السياسات أو الممارسات التي تولد حوافز ضارة  آثيرًا م
ك المجموعات                  . ون من تلك السياسات أو الممارسات       نفوذ ، یستفيد   اند تل ه ألحدى السياسات أن تس وحتى عندما ال یكون الهدف المعترف ب

ثًال               . أو األطراف ، فإن إزالة هذه السياسة یمكن أن یكون مخاطرة بسبب نفوذ هؤالء                ك السياسات ، م اليف تل إن تك ذلك ف ة ل ة مقابل وفي جه
ة اإلی     ا مجموعات ذات                           ضياع خدمات األنظم ا الجمهور الواسع أو تتحمله اليف یتحمله وجي ، هي تك وع البيول اقص التن ة بسبب تن كولوجي

د أرض   . وجود مبهم أو متميع أو ال حول لها   بة تمه وتمكين وإشراك هذه المجموعات خالل مرحلة التصميم والتنفيذ ، من خالل آليات مناس
 . لة هامة أخرى لكفالة تنفيذ استجابات سياسية مناسبة الملعب لجميع أصحاب المصلحة ، هو إذن وسي

ة أو            . برامج التوعية والتربية    -28 ایير االجتماعي انون العرفي والمع د الحوافز الضارة منغرسة في الق ي تول إن آون الممارسات الت
اوز الم ات تتج ا ، وهي عقب ل إزالته ة تعرق ات هائل د عقب ه توج ي أن ر یعن ة أم د الثقافي ى الصعيد التقالي ة عل اول المباشر لراسمي السياس تن

بيل              . الرسمي   ذلك ، في س ًا ل ة خاصة تبع د یكون ذا أهمي ر المباشر ، ق ولذا فإن نهج التوعية والتربية الذي هو نهج أقرب إلى األسلوب غي
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ات   ك الممارس ة تل ة الن    . إزال ي اإلزال ًا ف رًا هام ًا عنص تكون أیض ة س ة والتربي رامج التوعي ر أن ب اجح  غي ال الن ات أو اإلدخ ة لسياس اجح

 . للسياسات تخفيف ، للتغلب على مقاومة مجموعات ذات سلطان ، تعارض تلك اإلزالة 

ا      . الشفافية   -29 اليف وم ق باألهداف والتك ا یتعل إن إیجاد الشفافية فيما یتعلق بالنتائج الوسيطة والنتائج النهائية لدراسة التقييم ، أي فيم
ات الضمنية ، وسوف                                یمكن أن ینجم من      ارات واألولوی أنه أن یسهم في توضيح الخي لبي عن السياسات والممارسات ، أمر من ش وقع س

ع             . یكشف النقاب للجمهور الواسع عن السياسات والممارسات غير المسؤولة           اجح لرف امج ن ًا في برن فافية ستكون عنصرًا هام ولذا فإن الش
لى ذلك أن الشفافية سيزید أیضا من التكاليف السياسية للسياسات غير المسؤولة وسوف تستحدث         وسيترتب ع . مستوى الوعي بتلك القضایا     

 . جوائز سياسية لمن یتخذون الخطوات السليمة 

ة عقب                           . بناء القدرة    -30 درة المؤسسية واإلداری ى الق ار إل ا یكون االفتق رًا م الي ، آثي ة في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتق
ا بسهولة ،                 دأ إزالته ة المب جسيمة تعرقل إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ، وبينما بعض السياسات التي تولد الحوافز الضارة یمكن من ناحي

ا   . فإن إزالة الممارسات أو التنفيذ الناجح لسياسات التخفيف أمر قد یقتضي قدرة آبيرة من مؤسسية وإداریة    ذي تس درة ال نده ولذا فإن بناء الق
د     المنظمات ذات الصلة ، من وطنية وإقليمية ودولية ، مطلب مسبق أساسي في النجاح في إزالة أو تخفيف السياسات أو الممارسات التي تول

 . وینبغي آفالة التمویل في سبيل بناء القدرة . حوافز ضارة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

رة         إن التع . التعاون الدولي    -31 ين في الفق و ) و (24اون الدولي هو عنصر هام جدًا في إزالة أو تخفيف الحوافز الضارة ، آما هو مب
 .أعاله ) ز(

 طرائق ووسائل اإلزالة  )ب(
دة   -32 تعمال أدوات جدی داف      . اس ق أه دة ، أي تطبي تعمال أدوات جدی الحة ، إن اس روعة وص ية مش داف سياس ود أه ة وج ي حال ف

 بها من أدوات تدرك الهدف نفسه بقدر أقل من الوقع الضار أو بدون هذا الوقع ، على التنوع البيولوجي ، آثيرًا ما یكون                   تشغيلية وما یتصل  
 .وسيلة فعالة إلزالة السياسات التي تولد حوافز ضارة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

ة                   إن إدخال تدابير إضافية یم    . السياسات التعویضية    -33 لبيًا بإزال أثرًا س أثرون ت ذین یت كن اعتباره أمرًا یعوض أصحاب المصلحة ال
 : وبشرط آفالة التمویل ، فإن استعمال السياسات التعویضية یمكن النظر فيه في الحاالت اآلتية. السياسات التي تولد حوافز ضارة 

نهج یسير خطوة بخطوة  نحو        إذا آانت إزالة السياسات سيكون لها أثر ضار على األهداف التوزی   )أ(  عية ، یمكن األخذ ب
 إزالة هذه السياسات ، ویمكن تنفيذ سياسات إیرادیة إضافية ذات أهداف سدیدة ؛

إذا آانت إزالة السياسات تؤثر تأثيرًا سلبيًا على حقوق ملكية بعض أصحاب المصلحة ، یمكن النظر أیضًا في صرف         )ب( 
 تعویض عن الخسائر التي لحقت بهم ؛

أ      ) ب(و ) أ(إذا الشروط المبينة في الفقرتين   )ج(  تعمالها فقط آملج أعاله ليست سائدة ، فإن السياسات التعویضية ینبغي اس
 . أخير 

 وسائل وطرائق للتخفيف  )ج(
و                 . تنظيم األمور    -34 ى التن وجي  في بعض الحاالت ، یكون األخذ بتنظيم أضافي لألمور وسيلة فعالة لتخفيف الوقع الضار عل ع البيول

 :وتلك الشروط المسبقة تضم ما یلي . ، بشرط الوفاء بعدد من الشروط المسبقة 
 وجود مؤشرات أداء جيدة التحدید وشاملة ویمكن قياسها ؛ )أ( 
 أن تكون تكاليف الرصد والتطبيق أمرًا یمكن التحكم فيه ؛ )ب( 
واؤمي )ج(  ادي المسلك الت امل لتف وائح یمكن تصميمها بشكل ش ار ل ى آث ؤدي إل و مسلك ی تهدفة ، وه  من مجموعات مس

 .ضارة ثانویة على التنوع البيولوجي 
ة السياسات یمكن                         . التغلب على عوائق التخفيف بتنظيم األمور         -35 ي تحول دون إزال ق الت ال أن العوائ ًا في الب ینبغي أن یظل عالق

ة التنظيم ،                 فمثًال ، . أیضًا أن تعرقل التخفيف الفعال من آثارها الضارة          ال لعملي  إن حافز المجموعات المستهدفة الذي یدفعها إلى عدم االمتث
ر                                 ا دون تغي ى عالته ة عل د الحافز الضار باقي ي تول وعي     . قد یكون حافزًا ذا قوة عالية بشكل خاص إذا آانت السياسة الت ع ال إن رف ذا ف ول

 .ات تنظيمية فعالة لتخفيف الحوافز الضارة والشفافية وإشراك اصحاب المصلحة هي آلها عناصر هامة في سياس

ة   -36 افزة اإلیجابي دابير الح ات         . الت بعض السياس ا ل ف م ة لتخفي رى ممكن يلة أخ و وس افية ه ة إض افزة إیجابي دابير ح ال ت إن إدخ
ار    ، هناك عدد من المحاذیر ینب34وباإلضافة إلى الشروط المسبقة المذآورة في الفقرة  . والممارسات من وقع ضار      غي أن تؤخذ في االعتب

 :عند استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية 
ة                      )أ(  ة استعمال الحوافز اإلیجابي إن تكلف إذا ظلت السياسات التي لها وقع ضار على التنوع البيولوجي باقية بدون تغير ، ف

تعمال  ة اس دورها فعالي ل ب وع خاص ، وسوف تعرق ة بن ة عالي تكون تكلف ع س ذا الوق ذه         األداة لتخفيف ه وافز .  ه تعمال الح ل اس وقب
 اإلیجابية ، ینبغي إذن إزالة تلك السياسات بقدر اإلمكان ، باستعمال الوسائل اآلنفة الذآر            أعاله ؛
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ا                     23آما شرح األمر في الفقرة       )ب(  ان له ا آ  ، إن السياسات والممارسات التي تولد حوافز ضارة في معظم الظروف ربم
ر                         . ع مالئم على التنوع البيولوجي في ظروف أخرى           وق ة لتخفيف األث افزة إیجابي دابير ح ذه الحاالت ، یمكن النظر في استعمال ت وفي ه

 السلبي إلزالة تلك السياسات والممارسات ؛
ام ب                 )ج(  وع خاص في    إن تصميم التدبير الحافز تصميمًا بعنایة ، شامًال اإلعراب الواضح عن شروط األهلية ، هو أمر ه ن

 حالة التدابير الحافزة اإلیجابية الرامية إلى تفادي توليد آثار ضارة ثانویة على التنوع البيولوجي ؛
في بعض الحاالت یكون المسلك االستراتيجي لمتلقين راشدین أمرًا یعرقل الفاعلية على المدى الطویل للتدابير الحافزة                 )د( 
بح            وفي هذه الحاالت ، ینبغي . اإلیجابية   ل تشریع آ ة مث ة مالئم ائل قانوني زمن ، بوس ة من ال رة انتقالي ى فت  أن یكون استعمالها مقصورًا عل

 التكاثر البيروقراطي ؛
 إن نقص األموال قد یحد من استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية ؛ )ه( 
ل                  )و(  ة سواء س ه عواقب توزیعي ة     إن استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية قد یكون ل ذه العواقب ینبغي أن       . بية أو إیجابي وه

 .تؤخذ في االعتبار عند استعمال التدابير الحافزة اإلیجابية 

بعض السياسات                   . التدابير الحافزة السلبية     -37 ع الضار ل ه لتخفيف الوق لبية یمكن أیضًا أن ینظر في افزة الس دابير الح إن استعمال الت
ر      34لشروط المسبقة المبينة في الفقرة      وباإلضافة إلى ذلك فإن ا    . والممارسات    أعاله ، ستكون المقاومة السياسية شدیدة بنوع خاص في آثي

ة            . من األحيان ، إذا آانت التدابير الحافزة  السلبية ستدخل المجال             فافية وإشراك ذوي المصلحة هي عناصر جوهری ولذا فإن التوعية والش
 . خفيف الحوافز الضارة إلدخال ناجح لتدابير حافزة سلبية في سبيل ت

افزة          -38 دابير الح ة                      . إرشاد بشأن استعمال الت افزة في االقتراحات المتعلق دابير الح ذ الت اد بشأن تصميم وتنفي د من اإلرش یوجد مزی
وجي في اجتماعه السادس                        وع البيول ة التن ؤتمر األطراف في اتفاقي اندها م رر  (بتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة التي س  ، المرفق  6/15المق

 ) .األول 

 رصد االصالحات وتطبيقها وتقييمها  -دال 
ة              . إشراك أصحاب المصلحة    -39 يم ، لكفال ة التقي ذ االصالحات ، ینبغي إشراك أصحاب المصلحة في عملي د تصميم وتنفي ى بع حت

ة            الحصول على تغذیة مرتدة منهم بشأن اآلثار الجانبية غير المتوقعة ، وتدابير التخفيف الت              ك من وجوه القصور ، ولكفال ر ذل ي فشلت وغي
 .أن وجوه القصور هذه سوف تعالج في الوقت المناسب 

ق اإلصالحات               . مؤشرات وأنظمة إعالمية     -40 ة رصد وتطبي بيل تسهيل عملي . ینبغي النظر في إدخال أنظمة إعالمية مناسبة في س
 .مسبق جوهري للقيام بتقييم مفيد لسياسات اإلصالح وباإلضافة إلى ذلك ، إن وضع وتطبيق مؤشرات سليمة هو شرط 

 . إن تقييم اإلصالحات ینبغي أن یقوم على أساس مجموعة من معایير النجاح السليمة . معایير النجاح في التقييم  -41

اندة الجمهور لإلصالحا                       . الشفافية   -42 اء مس يًا في بن ك    إن مزیدًا من نشر المعلومات یمكن أن یلعب دورًا أساس ى تل اظ عل ت والحف
بقًا            . المساندة ، ویمكن بذلك إن یسهم في تخفيض تكاليف الرصد والتطبيق للسلطات العامة               ًا مس فافية مطلب ومرة أخرى ، یمكن أن تكون الش

 . جوهریًا لكفالة اإلشراك الفعال ألصحاب المصلحة في تقييم اإلصالحات 

درة  -43 اء الق ة المطاف ل. بن ي خاتم ك إن النجاح ف ع ذل يم لوق ق والتقي ام بنجاح بالرصد والتطبي رتهن بالقي ار أمر م إلصالح المخت
درة      . اإلصالح ، شامًال اآلثار الجانبية غير المتوقعة ، ولتدابير التخفيف التي فشلت ووجوه القصور األخرى             رتهن بوجوده ق األمر ی ذا ف ول

 .اء القدرة وینبغي أن یكون التمویل متاحًا لبن. مؤسسية وإداریة آافية 
 




