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 ∗ من جدول األعمال المؤقت 3-18البند 

 التدابير الحافزة 

 تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة مزيد من تحليل عملية 

 مذآرة من األمين التنفيذي

 مقدمة

 : ألف الصادر عن مؤتمر األطراف قد طلبت من األمين التنفيذي 4/10 من المقرر 5أن الفقرة  -1

صiلة  أن يقiوم ، فiي تعiاون مiع مiنظمة الiتعاون االقتصiادي والتنمiية ، واالتحiاد العالمiي للحفiظ وغiير ذلiك مiن المiنظمات ذات ال               "  
بiإعداد ورقiة تتضiمن المعلومiات الخلفiية ومiزيدًا مiن تحلiيل عملiية التصiميم والتنفiيذ للتدابiير الحافiزة في سبيل الحفظ واالستعمال                         
المسiتدام للتiنوع البيولوجiي ، إذ يتصiل ذلiك بالترآiيز علiى الموضiوعات التiي رآiز علiيها االجiتماع الخiامس لمؤتمiر األطiراف ،                

 . ف بقصد وضع إرشادات لألطرا

آمiiا طلiiب المقiiرر المذآiiور مiiن األميiiن التنفiiيذي أن يصiiف فiiي هiiذه الوثiiيقة الطiiرائق والوسiiائل الكفiiيلة بتبيiiن الحوافiiز الضiiارة       "  
 ."وإمكانيات إزالة أو تخفيف آثارها السلبية على التنوع البيولوجي 

ير الحافزة إلى آل من االجتماعين أن مؤتمiر األطiراف قiد دعiا آذلiك األطiراف إلiى تقديiم دراسiات حاالت بشأن التداب                     -2
وباإلضiافة إلiى ذلiك فiأن مiنظمة الiتعاون االقتصiادي والتنمية واالتحاد العالمي للحفظ قد إسهما في هذا العمل من           . الثالiث والiرابع     

عاون مع وبناء على التعليمات الصادرة من مؤتمر األطراف أعدت هذه المذآرة في ت. خiالل تقديiم دراسiات حاالت ووضع مفاهيم       
وتتضiiiiiiiمن الوثiiiiiiiيقة  . هاتيiiiiiiiن المنظمتيiiiiiiiن وهiiiiiiiي تسiiiiiiiتمد عناصiiiiiiiرها مiiiiiiiن دراسiiiiiiiات حiiiiiiiاالت شiiiiiiiتى مقدمiiiiiiiة مiiiiiiiنهما        

UNEP/CBD/COP/5/INF/14        ن هاتين المنظمتين ومن األطراف ، وتبين تلك الوثيقةiواردة مiاالت الiات الحiيعًا لدراسiتجم ، 
 . ألف 4/10من المقرر ) ألف (5مس وآما طلبت ذلك الفقرة آذلك دراسات حاالت متصلة بالترآيز الموضوعي في االجتماع الخا

أن التحلiيل الiذي تقدمiه مذآرة األمين التنفيذي بشأن تبادل الخبرات في مجال التدابير الحافزة الرامية إلى تعزيز الحفظ                -3
، وآذلك  ) UNEP/CBD/COP/3/24( واالسiتعمال المسiتدام ، وهiو التحلiيل أعiد لالجiتمــاع الثـــــالiث لمؤتمiر األطــــــراف                  

، هما األساس للتحليل ) UNEP/CBD/COP/4/18( المذآiرة بشأن تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة التي أعدت لالجتماع الرابــع         
أن المذآiرة المقدمiة لالجiتماع الثالiث بينiت الخطوط العريضة إلطار من المفاهيم يسترشد به في تصميم      . الiوارد فiي هiذه المذآiرة         

أما المذآرة المقدمة إلى . وافiز مiع التشiديد علiى األخiذ بنهج متوازن من األدوات الرسمية والتدابير االجتماعية وآليات االمتثال          الح
االجiتماع الiرابع فهiي تسiتعرض عددًا من دراسات الحاالت من البرامج الناجحة المتعلقة بالتدابير الحافزة ، وقامت بتطوير مفاهيم           

 . في الوثيقة السابقة ، مما أدى إلى بعض المبادئ التوجيهية العملية التصميم التي وردت

أمiiا المذآiiرة الحالiiية فهiiي تبنiiي علiiى هiiذه الوثiiائق السiiابقة وعلiiى عمiiل مؤتمiiر الiiتعاون االقتصiiادي والتنمiiية واالتحiiاد       -4
ألول يرآز على ثالثة جوانب أساسية في فالفصل ا. العالمiي للحفiظ ، آiي تقiدم مiزيدًا مiن التحلiيل لتصiميم وتنفiيذ التدابiير الحافiزة               

أما الفصل الثاني فهو يناقش الحوافز . خطiوات التنفiيــذ   ) 3(اختiيار األدوات   ) 2(تصiميم الiبرنامج     ) 1: (بiرنامج التدابiير الحافiزة       
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يiنظر فiيها مؤتمر   ويبيiن الفصiل الثالiث الخطiوط العريضiة ألنشiطة المiتابعة الممكiنة آiي              . الضiارة وإمكانiيات إزالiتها أو تخفiيفها          
 .األطراف 

 مزيد من التحليل التصميم والتنفيذ في مجال التدابير الحافزة  -أوال

  تصميم برنامج التدابير الحافزة -ألف 

وهو ( مiن المصiطلح علiيه تعiريف التدابiير الحافiز بأنهiا أداة اقتصiادية أو قانونiية مصiممة لتشiجيع األنشiـــطة المفiيدة                   -5
وقiد نظiر مؤتمر األطراف نظرة واسعة إلى الحوافز بحيث تشمل   ) وهiو حافiز سiلبي   ( تثبiيط األنشiطة الضiارة       أو ل ) حافiز إيجابiي     

التدابiiير االجتماعiiية والمؤسسiiية مiiثل مشiiارآة أصiiحاب المصiiلحة ، وبiiناء القiiدرات ، وتوفiiير المعلومiiات ، باإلضiiافة إلiiى األدوات  
 .لتجميع بيانًا في المقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة بالموضوع وتشمل وثيقة ا. الرسمية المقررة في السياسات العامة 

آمiا هiو مبيiن فiي المذآiرات اآلنفiة الذآر التي وضعها األمين التنفيذي والتي أعدت لالجتماعين الثالث والرابع لمؤتمر           -6
ية المعمول بها في السياسة العامة ، األدوات الرسم: األطiراف ، فiأن بiرنامجًا مiن التدابiير الحافزة يشمل أساسا ثالث مكونات هي            

وينشأ الحافز ويدعم بالتفاعل بين هذه الجوانب الثالثة للبيئة المؤسسية التي / . 1والتدابiير االجتماعiية والمؤسسiية ، وآليات االمتثال      
ة  رسمية من أدوات عندما تحصل أدا. تiتحكم فiي اسiتعمال المiوارد بiدًال مiن نجومهiا عiن أي تدابiير مiنفرد يعمiل بصiورة مسiتقلة                

السياسiة العامiة علiى الدعiم االقتصiادي والمؤسسiي ، وعiندما  يكون االمتثال وافيًا ، فعندئذ يكون هناك تأسيس رسمي لبرنامج من            
  /2.تدابير الحفز ، وسوف يوجه هذا البرنامج صانعي القرار بشكل متماسك نحو اتخاذ تدابير تساند وتعزز أهداف البرنامج 

وآمiا تدل  . ابiير الرسiمية المiتعلقة بالسياسiة العامiة تشiمل أدوات اقتصiادية وقانونiية ولوائiح واسiتثمارًا حكومiيًا                    أن التد  -7
بوضiوح دراسiة الحiاالت التiي قامiت بدراستها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، إن أي برنامج يتعلق بالتدابير الحافزة يتضمن          

واألدوات المتعلقة باألسواق مثل الضرائب واإلعانات ، وإنشاء . ية المiتعلقة بالسياسة العامة    فiي المعiتاد خلiيطًا مiن التدابiير الرسiم           
( حقiوق ملكiية وأسiواق جديiدة ، هiي أمور تستكملها في المعتاد لوائح تحكم مستويات استعمال الموارد وتحكم االستثمار الحكومي                 

 ودور اللوائiح واالستثمار الحكومي آثيرًا ما يتمثل في آفالة المستوى  .فiي البنiيات األساسiية واإلعiالم       ) واسiتثمار القطiاع الخiاص     
 .الوافي من الحفظ عند استعمال الحوافز المعتمدة على ظروف األسواق في برنامج لالستعمال المستدام 

ذه األمور وه. أن التدابiير االجتماعiية والمؤسسiية تشiمل توفiير المعلومات وبناء القدرات ومشارآة أصحاب المصلحة          -8
والتدابير االجتماعية والمؤسسية هي تدابير بارزة في جميع دراسات الحاالت . توفiر سiندًا اجتماعiيا هاما ألدوات السياسة الرسمية          

وتتبع . ، بiل تكiون أحiيانا هiي المكونiة الرئيسiية لiبرنامج جديiد من التدابير الحافزة          ) UNEP/CBD/COP/5/INF/14( تقريiبا   
لزيادة توعية الجمهور بالتنوع البيولوجي ، ولتحقيق التدريب في الممارسات التي " من القاع إلى أعلي " اتيجية هiذه الiبرامج اسiتر     

ويجiوز أن تقiوم التدابير االجتماعية والمؤسسية   . تحقiق االسiتعمال المسiتدام للمiوارد وتحقiق حفظهiا ، وتعزيiز القiدرات التنظيمiية           
 .، الذين تعزز أنشطتهم ما يوجد من حوافز وتكون إلهاما لغيرهم من المشارآين آذلك بتشجيع القائمين بعمليات الحفظ 

وعنصiر االمتiثال في برنامج تدابير الحفز قد يشمل تدابير التشجيع على االمتثال الذي يتحقق بضغط القوى االجتماعية           -9
 االسiiتثمار فiiي القiiدرات المؤسسiiية ، ولكiiن يمكiiن  واالمتiiثال القانونiiي يقتضiiي فiiي المعiiتاد. ، واالمتiiثال الiiذي يiiتحقق بحكiiم القiiانون 

ويمكن لالمتثال الذي يتحقق بضغط اجتماعي أو يتحقق طوعيًا . مسiاعدته مiن خiالل تدابير مصممة إلنشاء دعم اجتماعي للحوافز           
، وعiiندما وعiندما تكiiون االسiتثمارات االجتماعiiية وافiية    . أن تشiجعه أنشiiطة مiثل مشiiارآة أصiحاب المصiiلحة وتوفiير المعلومiiات     

يكiون تصiميم البرنامج سليمًا ، فأن االمتثال الذي يتحقق بالضغط االجتماعي أو يتحقق طوعيا ، إلى جانب التنفيذ الرسمي الوافي ،          
 . يكون أساسًا ينهض عليه برنامج جديد للتدابير الحافزة 

احية االقتصادية واالجتماعية والبيئية يمكن دلiت الiتجربة علiى أن تصiميم الiبرامج بشأن التدابير الحافزة السليمة من الن             -10
 /3: أن يسترشد بالمبادئ التوجيهية اآلتية التي تدور حول المفاهيم 

(I)  الحصر في المجال الداخلي 

(II)  الكفاءة 

(V)  المبدأ التحوطي 

مج المiiتعلقة المقصiiود مiiن هiiذه المiiبادئ التوجيهiiية الiiثالثة هiiو تiiنوير التفكiiير بشiiأن الكيفiiية التiiي يمكiiن بهiiا هiiيكلة الiiبرا    -11
أمiا الحصiر فiي المجال الداخلي فهو يشير إلى إدماج    . بالتدابiير الحافiزة ، بiدًال مiن أن تكiون قواعiد صiارمة فiي التصiميم والتنفiيذ                 
أن التكاليف والمنافع الخارجية هي أساسًا أمور بيئية . التكالiيف الخارجiية والمiنافع الخارجiية فiي مقiررات المنتجيiن والمسiتهلكين                 

                                                           
قد نظرت في االمتثال وفي  ) UNEP/CBD/COP/4/18 (لتiي أعiدت لالجiتماع الرابع لمؤتمر األطراف    أن المذآiرة ا  /1

( وتعiiiiود الوثiiiiيقة الحالiiiiية إلiiiiى التصiiiiنيف المiiiiأخوذ بiiiiه فiiiiي المذآiiiiرة التiiiiي أعiiiiدت لالجiiiiتمــــاع الثــــــالiiiiث          . التدابiiiiير المؤسسiiiiية معiiiiا   
24/3/COP/CBD/UNEP (االقتصادية المؤسسية ، الذي آان قائما على أساس النظرية  ) ، مثًال North, Institutions, Institutional. D    
) 1990Cambridge University Press, Cambridge( Charnge , and Economic Performance  

2/  S. Presber-James,. “ An Institutional Approach to Incentives for Conservation”   ) ورقة
  ) .1996لمؤتمر العالمي للحفظ الذي نظمه االتحاد العالمي للحفظ ، مونتريال ، مقدمة إلى ا

3/  M. Chakraborty, “Economic incentives for biodiversity:  will they work in developing countries? ", 
Economic and Political Weekly, May 17-24 1997 ,   pp.  1071-1073.  
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لألنشطة االقتصادية ؛ وهدف برنامج من التدابير الحافزة إنما هو أن يحصر في الصعيد الداخلي نسبة أآبر "  آثiارًا جانبiية   "تكiون   
ويقiول مبدأ الكفاءة أن البرامج ينبغي أن تكون مصممة آي تكفل أن تكون  . مiن تلiك اآلثiار ، فiي حسiاب صiانعي القiرار الفردييiن                 

ويجiوز أن يؤثiر السiياق االجتماعي والمؤسسي    . أآiبر أو مسiاوية لتكالiيف التنفiيذ واإلدارة والتطبiيق          المiنافع االجتماعiية المiتوقعة       
ومiثال ذلiك أنiه فiي الحiاالت التي ال تكون فيها حقوق      . لiبلد مiا فiي هiذه التكالiيف تأثiيرًا آبiيرًا ، وبذلiك يؤثiر فiي تصiميم الiبرنامج                

ن تدابiير التحكم اإلدارية قد تكون أآثر فاعلية من ناحية التكاليف بالقياس إلى  الملكiية وغiير ذلiك مiن المؤسسiات راسiخة القiدم ، فiأ             
والمiبدأ التحوطiي ، فiي تضiافر مiع نهiج األنظمة اإليكولوجية ، يقتضي أن تقع برامج       . األدوات المعقiدة القائمiة علiى نظiام السiوق       

ة مزعزعة أو عندما قد تكون العواقب اإليكولوجية غير التدابiير الحافiزة فiي أخطiاء فiي مجiال الحiذر عiندما تكiون المعiرفة العلمiي                
 . قابلة للتدارك 

، بتبيiن طائفiة مiن التدابiير تستطيع أن يستمد منها صانعو       4قامiت هيiئات ، ومiنها مiنظمة الiتعاون االقتصiادي والتنمiية                 -12
رشiiادات لألطiiراف عiiن أوان ومكiiان  والقسiiم التالiiي يسiiتعرض تلiiك التدابiiير ويقiiترح بعiiض اإل  . السياسiiة العامiiة لتصiiميم الiiبرامج  

: وفiiيما يلiiي إرشiiادات مقدمiiة بشiiأن آiiل مiiن المكونiiات الiiثالث لiiبرنامج مiiن التدابiiير الحافiiزة     . االسiiتعمال الممكiiن ألدوات محiiددة 
( وتشiiiiiiiمل وثiiiiiiiيقة التجمiiiiiiiيع . األدوات االقتصiiiiiiادية والقانونiiiiiiiية ، التدابiiiiiiiير االجتماعiiiiiiiية والمؤسسiiiiiiiية ، وآلiiiiiiiيات االمتiiiiiiiثال  

UNEP/CBD/COP/5/INF/14 . ( أمثلة على االستعمال الناجح لكل من هذه األدوات . 

  اختيار األدوات للبرامج المتعلقة بالتدابير الحافزة -باء 

  األدوات االقتصادية والقانونية -1

(I)  الضرائب واإلعانات 

فiiي ) أو تخفiiض المiiنـافع ( ة فiiي سiiياق التiiنوع البيولوجiiي تكiiون الضiiرائب أدوات مالiiية مقصiiودًا مiiنها أن تiiزيد الiiتكلف    -13
وعلى عكس . والرسوم والمكوس المختلفة هي تدابير تخدم نفس الوظيفة  . اسiتعمال ال يمكiن اسiتدامته لمكونiات التiنوع البيولوجي             

للتنوع بما يتعلق بالحفظ أو االستعمال المستدام ) أو زيادة المنفعة ( ذلiك تكiون اإلعانiة هي تدبير مالي مقصود منه تخفيض التكلفة               
 . البيولوجي ومكوناته 

مiن ناحiية المبدأ يجوز أن يكون المقصود من الضريبة أو اإلعانة هو أن تنقل إلى الصعيد الداخلي آل التكلفة الخارجية     -14
ب تحقيق بيد أن الشكوك الكبيرة التي تكتنف القيمة االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنوع البيولوجي ، تجعل من الصع        . لنشiاط ما    

ذلiك مiن الناحiية العملiية وبiدًال مiن ذلiك آثiيرًا مiا تiنفذ الضiرائب أو اإلعانiات لمجرد تخفيض استعمال التنوع البيولوجي أو لزيادة                  
وفي هذه الحاالت ، يمكن تحديد مستوى الضريبة أو . الحفiظ وذلiك عiن طiريق رفiع أو خفiض مiا يتصiل بهمiا مiن تكالiيف ومنافع              

 بيiن المنفعية الناشئة عن النشاط المفضل وبين النشاط المنافس له غير القابل لالستدامة ، بدًال من األخذ بأي   اإلعانiة باتسiاع الفجiوة   
وفي حاالت أخرى ، يكون مستوى الحفز محددًا على أساس أهداف أخرى منشودة ، . قiياس للقiيمة االجتماعiية لمiا ينشiأ مiن منافع              

 .بذلك في مجال الحفظ مثل توليد إيراد لتحقيق األهداف المتصلة 

أن الضiرائب واإلعانiات تكون أآثر اتصاال بالحاالت التي يكون فيها تنفيذ حقوق الملكية غير مستطيع أن يشمل شموًال        -15
آافiيًا التكالiيف والمiنافع الخارجiية ، أو حيiث تكiون هiناك أفضلية من ناحية السياسة العامة لعدم إعطاء حقوق الملكية الفردية لقيمة           

ومiن األمiثلة علiى الحالiة األولiى الرسiم الذي يحصل على استعمال مياه جوفيه أما المثل الذي يتعلق بالحالة الثانية               . ئiية موجiودة     بي
ومن القيود الواقعة على استعمال الضرائب واإلعانات وجود . فهiو تحصيل رسم زيارة من زائري مرتع وطني للحيوان أو النبات          

ألمiثل للحافiز ، وتعرض هذه األدوات لإللتواءات السياسية ، وإمكان حدوث ضياع للقدرة التنافسية         مصiاعب فiي تحديiد المسiتوى ا        
 .عندما ال تقوم بلدان أخرى بفرض ضرائب أو تقديم إعانات على األنشطة نفسها 

(II)   حقوق الملكية وإنشاء األسواق 

المالك من حقوق وامتيازات وما عليه من حدود أن حقiوق الملكiية تشiير إلiى مجموعiة مiن الحقiوق التي تحدد ما يملكه          -16
وهiناك عiدد مiن الطiرائق لتحديد حقوق الملكية ، تشمل الملكية الفردية وملكية الدولة وملكية المجتمع وغير     . فiي اسiتعمال المiورد       

ية األرض أو ملكiiية ويمكiiن أن تشiمل حقiiوق الملكiية حiiق المطالiبة بسلسiiلة مiiن المiنافع فعلiiية أو محiتملة تiiتراوح بيiن ملكii      / 5. ذلiك  
ويمكن للمرء أن يستعمل أيضا حقوق الملكية في وضع حوافز قائمة على ظروف األسواق ، لحفظ التنوع      . الموجiودات الرأسمالية    

وفiي هiذه الحالiة آثيرًا ما    . البيولوجiي آمiا هiي الحالiة بالنسiبة لحقiوق التنمiية وتسiهيالت الحفiظ التiي يمكiن تiبادلها واالتجiار فiيها                      
 الiبرامج االسiتثمار في البنيات األساسية لألسواق وفي مؤسسات قانونية وإدارية وفي عملية توعية الجمهور وتشمل حقوق       تقتضiي 

/ 6. الملكiية آذلiك حقiوق الملكiية الفكiرية علiى المiوارد الجينiية ، وأن تكiن هiذه المiوارد ليسiت موضiوع يعiالج هiنا بصفة مباشرة                           
ديiدة في حقوق الملكية تقتضي إيجاد لوائح مصاحبة لها تمثل إطارًا من القواعد والحدود التي   وباإلضiافة إلiى ذلiك فiإن األنظمiة الج          

 .تحكم استعمال الموارد 

ومiن األمثلة الواضحة على حقوق الملكية التي تنطبق على جوانب من التنوع البيولوجي السلع التي يمكن تملكها بصفة       -17
واألخشاب وغيرها ) الفراء و القرون والجلود إلى أخره ( تجارية ومنتجات الحياة اآلبدة     فiردية وتسiويقها ، مثل أرصدة األسماك ال        

والواقع أن هناك مشكالت تثور عندما يكون ثمة نقص عام في حقوق  . مiن منiتجات الغابiات ، ومiرافق السiياحة والصيد الرياضي              
                                                           

4/  OECD, .  ( Design and implementation: Handbook on Incentive Measures for Biodiversity OECD, 
)1996OECD, Paris,   ( Economic Incentives: Saving biological Diversity and OECD,  ) 1999Paris,   

5/ T. Tietenberg, Environmental and Natural Resource Economics ( HarperCollins Publishers Inc. , 1992)   
 )UNEP/CBD/COP/5/8 (أنظر تقرير فريق الخبراء المعني بإمكانيات التوصل وتقاسم المنافع  /6
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قدم الذي أحرز في تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت واالعتراف أن الت. الملكiية ، آمiا فiي حالiة المiوارد المفiتوح بiاب التوصiل إليها                 
القانونiي بحقiوق الملكiية ، أمiور ال تiزال توسiع مiن إمكانيات استعمال آليات تنشئ أسواقًا لمعالجة عدم وجود حقوق ملكية أصًال ،                   

ن األسiiماك القابلiiة للiiتحويل إلiiى  ومiiن األمiiثلة علiiى هiiذه األمiiور الحصiiص الفiiردية مii  . ومعالجiiة المشiiكالت البيiiئة المرتiiبطة بذلiiك  
األخرييiن ، وحقiوق التنمiية القابلiة للتiبادل واالتجار ، وحقوق االتجار المتعلقة بالتخلص من النفايات وبتلويث الجو ، واالستكشاف                 

هادات هي ومقتضiيات لصiق الiبطاقات وخطiط إصiدار الشi      . المiتعلق بالتiنوع البيولوجiي ، والتنفiيذ المشiترك وآلiية التنمiية النظiيفة           
 " . الخضراء" تطبيق آخذ في التوسع لحقوق الملكية ، التي تسمح لمنتجين معينين أن يستفيدوا من الطلب على المنتجــات 

آiiي تعمiiل آلiiيات إنشiiاء األسiiواق ، آثiiيرًا مiiا يكiiون إعطiiاء حقiiوق الملكiiية مصiiحوبًا بتقiiيدات آمiiية علiiى اإلنiiتاج أو              -18
 في معظم الظروف عندما يكون مطلوبًا االلتزام بمستوى قياسي معين من الحفظ ، آما في حالة االسiتهالك وهiذه هي الحالة السائدة   

ففي هذه الحاالت تتضمن اللوائح الحكومية فرض . إدارة مصiائد األسiماك ، واسiتعمال المiياه العذبiة ، وتلوث الجو وحقوق التنمية                 
ونتيجة .  المساهمين في السوق المسموح لهم باالتجار فيما بينهم   حiدود علiى مسiتويات االسiتعمال ، وتعطى الحقوق بتوزيعها على            

إذ أن اقiل المنتجيiن آفاءة سيكون عليهم شراء تلك   ( االتجiار هiي إعطiاء حقiوق االسiتعمال إلiى اشiد المشiارآين آفiاءة فiي السiوق                     
ال آفiiئا فiiي الحiiدود التiiي تفرضiiها  مiiثل هiiذه الخطiiط تنشiiئ حوافiiز علiiى اسiiتعمال المiiوارد اسiiتعما ) . الحقiiوق ، ممiiا يiiرفع تكالiiيفهم 

 .الحكومة 

وبعiض جوانiب التiنوع البيولوجiي التiي لهiا منفعة آبيرة من ناحية السلع العامة ، مثل مقدرة األنظمة اإليكولوجية على               -19
واقب السلبية اسiتعادة مسiتواها ، وخدمiات األنظمiة اإليكولوجiية ، وقiيم الوجiود ، وقiيم الخiيارات المستقبلة ، تنطوي آذلك على الع           

بيد أن التنوع البيولوجي ومكوناته تميل إلى أن تكون متميزة بخليط من السلع العامة . المرتiبطة بعiدم وجiود حقiوق ملكiية واضiحة         
والخاصiة ، وفiي هiذه الحالiة يكiون الجمiع بيiنها أمiرًا فعiاًال خصوصiًا إذا مiا صiاحبته إعانiات لدعم المنافع الناشئة عن تقديم السلع                         

ودراسiات الحiاالت تiنطوي علiى أمiثلة من اإلعانات المقدمة للممارسات الحراجية المستدامة ، أو لحفظ التنوع البيولوجي               . العامiة   
 .الزراعي ، في سبيل توفير منافع ال يمكن الحصول عليها من طرق أخرى في السوق الحرة 

 اللوائح واالستثمارات  -2

 اللوائح )أ(

 القانونية التي تقيد استعمال الموارد مثل إمكانيات التوصل إلى مناطق محميـة ، وتحديدات أن اللوائiح تشiمل الiتحديدات       -20
أن ) . مiثل مقاديiر الهواء أو الماء أو نوعيتهما   ( واقعiة علiى آمiيات األنiواع التiي تحصiد ، أو حمايiة الممiتلكات البيئiية المشiترآة                  

تاد من خالل السوق الحرة ، مثل نظام للمراتع األهلية للحيوان أو النبات  اللوائiح تكفiل خدمiة عامة ال يمكن الحصول عليها في المع            
 . ، وحماية األنواع المهددة ، وتقديم خدمة بشأن النظام اإليكولوجي مثل نوعية المياه وتدفقها 

 حدوث ضياع ومن أهداف اللوائح للحماية ضد. تسiتعمل اللوائiح في المعتاد في ترابط مع أدوات أخرى متعلقة بالسوق      -21
والواقع أن البرامج القائمة . ال يمكiن تدارآiه ، عiندما تكiون أدوات السiوق هiي اآللiية المرآiزية التiي تiتحكم فiي اسiتعمال المiوارد                       

علiى أسiاس السiوق بشiأن التدابير الحافزة والواردة في دراسة الحاالت ، يشمل آلها أن لم يكن جلها مجموعة من اللوائح المرتبطة              
   iا والمقصiراط في استغالل قوى السوق             بهiيلولة دون اإلفiنها الحiوعلى عكس ذلك فليس بين دراسات الحاالت أية حالة تعتمد . ود م

 . على اللوائح فقط لتحقيق أهداف حفظيـه 

 بالقiiياس إلiiى أدوات( أن وجiiوه الضiiعف فiiي الiiنهج التنظيمiiي بقiiوة اللوائiiح ، تكالiiيفه اإلداريiiة والتطبيقiiية العالiiية نسiiبيًا     -22
،واالفiتقار إلiى المiرونة وارتفiاع التكالiيف ناشئ جزئيًا عن تكلفة الحصول على المعلومات بشأن الوضع القائم في التنوع      ) السiوق   

ومiiن المشiiكالت األخiiرى فiiي نهiiج اللوائiiح    . البيولوجiiي ومiiن يسiiتعملونه ومسiiتوى التوصiiل إلiiى ذلiiك التiiنوع أو االنسiiحاب مiiنه       
فاللوائح تحتاج إلى أن تكون واسعة بالقدر الكافي آي تغطي جميع . عة المعقدة للتنوع البيولوجي     التنظيمiية مشiكلة مiردها إلى الطبي       

وعلiى الiرغم مiن هiذه التكالiيف فأن اللوائح آثيرًا ما تكون عنصرًا له أهمية       . المصiادر التiي يكiون لهiا وقiع علiى مiورد مسiتهدف         
 .  الحافزة ، آما يستدل على ذلك من دراسات الحاالت قصوى في برنامج يقوم على أساس األسواق لتوفير التدابير

 االستثمار العام واالستثمار الخاص )ب(

أن االسiتثمار العiام يشiير إلiى اسiتعمال أمiوال الحكومiة لتوفير السلع العامة أما بشكل آامل أو في مشارآة مع استثمار                -23
عن اإلعانة بأن االستثمار العام ينطوي على شراء الحكومة ويخiتلف هiذا االسiتثمار    . مiن القطiاع الخiاص أو مiن مiنظمات أخiرى             

، بينما اإلعانة إنما هي مال يدفع أو تجاوز عن ضريبة لمصلحة مالك يحتفظ بحق   ) وذلك لمصلحة الجمهور  ( لحiق ملكية مورد ما      
 ، ولدفiiع تعويiiض عiiن ويسiiتعمل االسiiتثمار العiiام فiiي شiiراء األرض والمiiوارد األخiiرى فiiي أغiiراض الحفiiظ . ملكيiiته علiiي المiiورد 

 .الحقوق الضائعة على الموارد أو لتوفير بنيات أساسية وتوفير معلومات 

أن جiذب االستثمارات الخاصة لمساندة برنامج يتعلق بتدابير حافزة أمر يمكن تشجيعه من خالل االستثمار العام لتوفير      -24
) Terra Capital Fund( على ذلك صندوق رأس المال تيرا ومن األمثلة . مiا يحقiق المصiلحة العامiة أو غiير ذلiك من الحوافز       

وأنشأت هذا الصندوق شرآة مالية دولية بمساندة . وهiو صiندوق خـاص من األسهم المتعلقة بالتنوع البيولوجي في أمريكا الالتينية        
 .من المرفق العالمي للبيئة ، فيما يتعلق بتكاليفها اإلضافية 

مثال ذلك أن إنشاء مرتع وطني . الحافiزة آثiيرا مiا يعiتمد علiى تمويل عام أو خاص إضافي            أن نجiاح بiرنامج للتدابiير         -25
( للحiiيوان أو النiiبات أمiiر قiiد يقتضiiي دفiiع تعويiiض إلiiى مiiن يسiiتعملون المiiوارد فiiيما يسiiمى المiiناطق الفاصiiلة الماصiiة للصiiدمات      

buffer zones (   ار الناشئة عن أنشطتهمiيض اآلثiنيات أساسية في السوق للتنفيذ الناجح لنظام جديد من أو قد يقتضي األمر ب. لتخف
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وآثiيرًا مiا يمكiن جiذب االسiتثمار الخiاص لتوفiير سiلع يمكiن أن تiؤدي إلiى مiردود مالiي مثل االستعمال المستدام                   . حقiوق الملكiية     
 .للموارد وتنمية السياحة وغير ذلك 

ويمكن تغذية هذا الصندوق من منحة من ميزانية .  بيئي فمiن األدوات المعiتادة لتوصiيل االسiتثمار العiام إيجاد صندوق             -26
الحكومiة أو مiiن مسiiاعدة خارجiية أو مiiن بiiيع موجiودات الدولiiة ، أو مiiن رسiوم ومكiiوس مخصصiiة ، أو ديiن ناشiiئ عiiن مiiبادالت       

اهمين والصiiناديق البيئiiية هiiي نقطiiة اتصiiال للمسii   . طبيعiiية ، أو إسiiهامات مiiن القطiiاع الخiiاص أو مiiن المiiنظمات غiiير الحكومiiية     
. المهتميiن بحفiظ التiنوع البيولوجي ، ويمكن أن تكون مرتبطة بمرتع محدد للحيوان أو النبات أو بنظام من المراتع ، أو ببلد بأآمله     

وتقiوم الصiناديق البيئية بصفة خاصة باستثمارات في السلع العامة ، مثل شراء وإدارة المناطق المحمية ، وتوعية الجمهور وتثقيفه         
 . ك من األنشطة التي قد تتطلب تمويًال من الحكومة لو لم تقم هذه الصناديق بالتمويل ، وغير ذل

  التدابير االجتماعية والمؤسسية -3

(I) اإلعالم 

أن توفiير المعلومiات يشiير إلى زيادة التوعية ببرامج بشأن التدابير الحافزة ومنافعه بين أصحاب المصلحـة ، وراسمي          -27
وآثiiيرًا مiiا تكiiون تكالiيف بiiرنامج جديiiد بشiأن التدابiiير الحافiiزة تكالiiيف يiنظر إلiiيها بأنهiiا أآiiبر     . ر الواسiع  السياسiة العامiiة والجمهiiو 

وآثiيرًا مiا تكiون المiنافع المسiتقبلية لالسiتثمار فiي الحفiظ أمرًا يختفي وراء الطبيعية المعقدة للتنوع         . وأسiرع مiن المiنافع المحiتملة      
وبالقياس إلى ذلك فأن فقدان إمكانية التوصل . بة أو االسiترداد ، وقiيم هامiة غير ملموسة         البيولوجiي والتبايiن فiي معiدالت االسiتجا         

والتحدي في برنامج توعية الجمهور آامن في رفع قيمة المنافع . إلiى مiورد هو أمر يمكن تحديد آميته ويكون على المدى القصير            
وممiا يiزيد هiذا التحدي صعوبة في البلدان النامية حيث    . بيولوجiي  المiنظور إلiيها علiى المiدى البعiيد الناشiئة عiن بiرنامج للتiنوع ال               

حيث أن زيادة سعر الخصم تخفض القيمة المستقبلية لسلسلة ( تكiون أسiعار الخصiم أعلiى مiن مسiتواها فiي البلدان المتقدمة عادة ،           
وفiي الiبلدان النامiية آثiيرًا مiا يكون       . وحيiث تكiون االحتiياجات المباشiرة للمجiتمعات المحلiية احتiياجات آبiيرة             ) المiنافع المiتوقعة     

 . االفتقار إلى المعلومات بشأن المنافع المحتملة الناشئة عن الحفظ هي العقبة األآبر التي تعرقل تشغيل برنامج للتدابير الحافزة 

 دراسiiات أن االسiiتراتيجيات الرامiiية إلiiى توفiiير معلومiiات ورفiiع وعiiي الجمهiiور تشiiمل التثقiiيف البيئiiي وتمويiiل ونشiiر   -28
وآثiيرًا مiا تكiون الوآاالت غير    . تحقiيق القiيمة ، وتنمiية المجiتمعات وبiرامج التدريiب الموجiه إلiى أصiحاب المصiلحة فiي الحفiظ                  

الحكومiية هيiئات فعالiة في رفع وعي الجمهور أو في تحقيق أهداف الحفظ على مستوى المجتمعات ، وداخل المراتع والمحميات ،         
مثال ذلك أن االتحاد العالمي للحفظ قد أنشأ ويب سايت . قiًا مiن خالل اإلعالن وأنشطة جمـع األموال          وفiي المجiتمعات األوسiع نطا      

بشiأن اقتصiادات التiنوع البيولوجiي ، تiزود صiانعي السياسiة العامiة بiأحدث المعلومiات عiن القضايا التي من قبيل التدابير الحافزة                     
 ) .org.iucn.economics://http(  الموضوعات المتصلة بهذا المجال وتقييم اآلثار الناجمة وتقدير القيمة وغير ذلك من

(II)  إشراك أصحاب المصلحة 

. أن إشiراك أصiحاب المصلحة أمر يشير إلى مشارآة األطراف ذوي المصلحة في تصميم وتنفيذ تدابير الحفز الجديدة          -29
ل أن تكiون السياسات مناسبة من الناحية االجتماعية ، وأن تستحدث شعورًا بالملكية لدى أصحاب  أن تكفi  : والغiرض مiنها مiزدوج       

وعiiندما تكiiون الطائفiiة الكاملiiة مiiن أصiiحاب المصiiلحة داخلiiة فiiي تصiiميم السياسiiة العامiiة وتنفiiيذها ، تصiiبح السياسiiات   . المصiiلحة 
" بملكية السياسة العامة " ي رسم السياسة العامة يخلق شعورًا واإلشراك ف. متأصiلة فiي السiكان ، ويكون لها حظ أآبر من النجاح         

 . بين أصحاب المصلحة ، مما يستحدث حافزا على المساعدة على التنفيذ والرصد والتطبيق 

أن إشiراك أصiحاب المصiلحة أمiر يقتضiي مiن المؤسسiات أن تiنظم وتهiيكل مشiارآة األفراد والمنظمات التي ربما لم                  -30
وقiد تكون تلك المؤسسات عبارة عن هيئات مدينة تشمل  .  الماضiي فiي صiنع السياسiة العامiة وفiي عملiية التنفiيذ         يكiن لهiا دور فiي     

أصiحاب األرض والعامليiن فiي مجiال السiياحة وممثلي المجتمعات األصلية والمحليـة ، والمنظمات غير الحكومية ، والعاملين في           
تستهدف ضم جميع الطوائف ذات " مiن القiاع فصاعدًا   " لحة هiي عملiية   ومشiارآة أصiحاب المصi   . الوآiاالت الحكومiية وغiيرهم      

 .الصلة بالموضوع 

قiد تiiنجم عقiiبة تعiiرقل مشiارآة أصiiحاب المصiiلحة ، حيiiث تكiون هiiناك تقالiiيد تحiiد مiن االشiiتراك المدنiiي فiiي العملiiيات       -31
التي يجب أن تكون مقبولة ومحددة من الناحية ويمكن معالجة هذه المشكلة من خالل بناء القدرات وتوفير المعلومات ،          . الحكومiية   

وهiiذه الiiبرامج مكلفiiة ، وتقتضiiي وقiiتًا طويiiًال ، ولكiiنها ضiiرورية لكفالiiة السiiند          . االجتماعiiية لتمشiiيها مiiع المسiiتلزمات المحلiiية     
 .االجتماعي لحافز جديد 

 بناء القدرات  )ج(

لمصiلحة فiiي الحفiظ فiي سiiبيل زيiادة قدراتهiم علiiى      يشiير بiناء القiدرات إلiiى االسiتثمار فiي مiiنظمات للحفiظ وأصiحاب ا        -32
وآثiiير مiiا يiiنقص أصiiحاب المصiلحة التدريiiب والمعiiرفة أو المiiوارد الالزمiiة لالسiiتفادة مiiن بiiرنامج   . االسiتجابة اإليجابiiية للحوافiiز  

صحاب المصلحة في وعملiية بناء القدرات تنطوي على تدريب وتوفير المعدات وتوفير التمويل الالزم أل . يiتعلق بالتدابiير الحافiزة       
وبiiناء القiiدرات يشiiمل أيضiiا . بiiرنامج عiiن التدابiiير الحافiiزة ، خصوصiiًا بالنسiiبة للمديريiiن فiiي الوآiiاالت الحكومiiية المعنiiية بiiالحفظ  

 أما تطوير المؤسسات القانونية مثل. االسiتثمار فiي البنiيات األساسiية الفيزيقiية ، وتوفiير المiوارد الكافiية للقiيام بالوظائف اإلدارية                  
إدارة المتطلiبات المiتعلقة بحقiوق الملكiية ، والقiدرة القضiائية ، ومسiاندة وآiاالت التطبiيق ، فهي آلها جوانب أخرى في عملية بناء           

 . القدرات 

وقد . أن آثiيرًا مiن الiبلدان ، خصوصiًا الiبلدان النامiية ، يكiون لهiا فiي المعiتاد احتiياجات آبيرة في مجال بناء القدرات                    -33
 ضiعيفة بسiبب تقالiيد الiتحكم اإلداري فiي المiوارد ، ووجود رؤية ضبابية بشأن حقوق الملكية حيث تكون الممارسات        تكiون القiدرة   
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العرفiية غiير معiترف بهiا فiي القانون ، أو عدم توفر الثقة في الحكومة وفي المبادرات األجنبية التي تخفض إمكانيات التوصل إلى                 
وبًا بتوفiير المعلومiات وبالمشiارآة فiي تنفiيذ الiبرنامج ، هiي المنهجiيات المالئمiة لبناء            واالسiتثمار فiي التدريiب ، مصiح        . المiوارد   

أن سiكان مدربين تدريبًا جيدًا يمكن لهم أن يفهموا ويطبقوا تطبيقًا أفضل أدوات ولوائح السياسة العامة       . القiدرات فiي هiذه الحiاالت         
ن التخطiiيط وإدارة المiiوارد الطبيعiiية علiiى المiiدى الطويiiل وبتقالiiيد   القائمiiة علiiى مقتضiiيات السiiوق ، آمiiا أنهiiم أآiiثر تمرسiiًا بشiiؤو   

 . المساءلة التي ترآز على المسؤولية الجماعية 

وتiدل الiتجربة على أن األمر قد يقتضي عدة سنوات لبناء القدرة المؤسسية وتغيير اإلمكانيات وتوجيه طائفة واسعة من     -34
ويمكن تخفيض تكلفة برامج بناء القدرات إذا آانت . عات المحلiية أو مiالك األراضي   الiناس ، مiثل العامليiن فiي الوآiاالت والمجiتم       

 .الحوافز مناسبة من الناحية االجتماعية 

 آليات االمتثال  -3

فiي آثiير مiن الiبلدان آiان يiنظر فiي الماضiي إلiى تطبiيق قوانيiن وسياسiات الحفiظ باعتiباره تطبiيقًا غiير عادل أو غير                      -35
.  وآانiت هiذه هiي الحiال خصوصiًا في البلدان النامية التي آانت فيها سياسات الحفظ مستوردة من سياق أجنبي             .مناسiب اجتماعiيا     

بيد أنه ، عندما تكون . ونتiيجة لذلiك أصiبح للتطبiيق طiابع سiلبي ولiم يعiد فiي الوقiت الحاضiر رائجiًا بوصفه أداة من أدوات الحفظ                 
 أصiلية ، ويساندها أصحاب المصلحة ، فأن تطبيقها قد يؤدي دورًا هامًا في برامج  القوانيiن واللوائiح الخاصiة بiالحفظ لوائiح وطنiية        

 . ويزيد التطبيق من احتماالت توصل برامج الحفز إلى تحقيق أهدافها المقبولة اجتماعيًا . الحفز 

لمنافع والتكاليف للدائرة أن دور التطبiيق هiو أن يكفiل االمتiثال لبرامج يحتوى على اتخاذ تدابير حافزة ، فيمكن إدخال ا         -36
وعiندما يقiوم أصiحاب المصلحة باستثمارات في مجال الحفظ أو يخفضون استعمال الموارد ، فمن يخالفون القانون     . الداخلiية للiبلد     
وهiؤالء الفرسiان هiم الذيiن ال يشiارآون في البرنامج      . يمكiن أن يiبددوا المiنافع    " الفرسiان الحائديiن عiن الطiريق       " أو مiا يسiمون      

وعندما تبدد المنافع أو تظل خارجة عن . (المiنطوي علiى تدابiير حافiزة ، غiير أنهiم يسiتفيدون من البرنامج ومن أنشطة األخريين                 
 .فإن الحوافز على المشارآة تتضاءل ) نطاق المشارآين 

ايد يتمثل في فالتطبiيق الرسiمي يشiير إلiى طiرف ثالiث محi       . يiتم التطبiيق مiن خiالل وسiائل رسiمية ووسiائل اجتماعiية                 -37
ويشiمل ذلiك أنشطة هيئات تطبيق القانون ، والعاملين في المراتع الحيوانية والنباتية ، والهيئات التنظيمية ، وأنظمة       . آلiيات قانونiية     

أمiا التطبiيق االجتماعiي فهiو يشير إلى آليات غير رسمية للتطبيق ، تتعلق بالضغط االجتماعي وبالخيار الفردي ؛ وعلى             . المحiاآم   
لiرغم مiن أن التطبiيق االجتماعiي هو تطبيق غير رسمي أال أنه قد يكون أآثر مالءمة وأآثر فعالية ، ليكفل االمتثال لبرامج الحفظ          ا

. ومسiiتوى التطبiiيق الرسiiمي المطلiiوب يتصiiل اتصiiاال مباشiiرًا بدرجiiة المسiiاندة االجتماعiiية لiiبرنامج يiiنطوي علiiى تدابiiير حافiiزة   . 
دًا والمقiبول مiن الناحiية االجتماعiية الiذي يiنطوي علiى تدابiير حافزة سيكون أقل تكلفة من التطبيق         فالiبرنامج المصiمم تصiميمًا جiي       

 . القانوني ، وذلك بسبب قلة االحتكاك بالتوقعات االجتماعية وبسبب التطبيق االجتماعي التلقائي للقوانين واللوائح والبرامج 

 بير حافزة الخطوات الممكنة في تنفيذ برنامج ينطوي على تدا -ج

 تبين الخطوات  -1

أن الخطiوة األولiى فiي بiرنامج ينطوي على تدابير حافزة هو تبين الموارد المستهدفة ، بما في ذلك المجال الجغرافي و       -38
ويشمل التبيين تقييمًا لهل . مiدى طوائiف المسiتخدمين والمنتفعيiن وتبيiن القiيم علiى أسiاس نهiج األنظمiة اإليكولوجية بقدر اإلمكان                      

جiد مiبرر أو ال يوجiد مiبرر لiبرنامج يiنطوي علiى تدابiير حافiزة ، وذلiك بالiنظر إلiى وجiود أسiبقيات أخiرى وإلى ندرة الموارد                        يو
. والقiيام بتقييم أولى للتكاليف والمنافع لبرنامج قد يكون أمرًا مطلوبا وأن تكن البيانات ناقصة أو غير موجودة  . المخصصiة للحفiظ    

 .ي تخصيص الموارد على أساس األولويات الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي وهناك نهج أخر وهو النظر ف

يمكiن القiيام بدراسiات تقيiيم فiي مiرحلة التبييiن ، لتوفiير المعلومiات بشأن المدى المحتمل للمنافع التي تنشأ عن برنامج                  -39
وع البيولوجي ، بما في ذلك منافعها الملموسة وقد تحاول دراسات التقييم تحديد القيمة الكاملة للتن. جديiد يiنطوي علiى تدابير حافزة      

وقiiد يسiiاعد التقيiiيم ) . وهiiي تشiiمل القiiيم االجتماعiiية والخلقiiية والدينiiية وغiiيرها باإلضiiافة إلiiى القiiيم االقتصiiادية  ( وغiiير الملموسiiة 
شجيع والحصول على صiانعي السياسiة العامiة علiى تصiميم األدوات الالزمiة آمiا أن نشiر دراسiات التقيiيم يمكiن استعماله أيضا لت               

 .مزيد من مساندة الجمهور ألهداف الحفظ ، آجزء من رفع مستوى الوعي العام 

 

 

 التقييم  -2

) أي السياسات الرسمية والممارسات االجتماعية ومستويات االمتثال    ( أن التقيiيم يiتعلق بتشiخيص األسiباب المؤسسiية             -40
تعمال الذي ال يمكن استدامته أو إلى التدهور غير المتحكم فيه للموارد المستهدفة التiي يؤدي إلى اإلفراط في االستغالل ، وإلى االس     

واتخiiاذ تدبiiير وحiiيد ، مiiثل مiiنح إعانiiة ضiiارة أو عiiدم وجiiود حقiiوق ملكiiية ، قiiد يكiiون هiiو المشiiكلة األساسiiية ، غiiير أن العiiرف      . 
ونتiيجة لذلiك فiأن التقيiيم ينبغي القيام به     . لة االجتماعiي ومiا يرتiبط بiه مiن ممارسiات االمتiثال سiيكون قiد ترسiخ حiول هiذه المشiك                   

وينبغي لراسمي السياسة العامة أن يظل . بالنسiبة لكiل مiن المكونiات الiثالث البيئة المؤسسة التي تحكم استعمال الموارد المستهدفة              
    iiي أهميiiاوية فiiل مسiى األقiiون علiiد تكiiباري قiiيق اإلجiتويات التطبiiية ومسiiات االجتماعiiالهم أن الممارسiiي بiمية فiiات الرسiiتها للسياس

 . واالقتصادية وللقوانين السارية 
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وتقييم الوقع . وباإلضiافة إلiى التقيiيم المؤسسiي من المطلوب في المعتاد القيام بتقييم بيئي للسياسات الجارية والمقترحة               -41
ن تقيiيم الوقiع مiن االتحiاد     وهiناك مiزيد مiن المعلومiات مiتاح بشiأ      .  جiيم الصiادر عiن مؤتمiر األطiراف      4/10أمiر يعالجiه المقiرر    

 ) .org.iucn.economics://http(العالمي للحفظ على العنوان 

  تصميم البرنامج -3

 .أن المكونات المبينة في القسم ألف أعاله ، ينبغي أن يسترشد بها في تصميم البرنامج  -42

43-          iي وإدخالiتثمار المالiع االسiي توقiي ميزانية في مرحلة التصميم ، مع مراعاة أن التدابير االجتماعية والمؤسسية     ينبغiه ف
وتستعمل اإلعانات أحيانا . تتطلiب تمويiًال علiى المiدى الطويل إذا أريد أن تكون فعالة في سبيل تغيير األعراف القانونية والقدرات              

 . للمساعدة على التغلب على مقاومة المشارآين في البرنامج بين الحوافز الموجودة والحوافز الجديدة ،" فجوة الربحية " لسد 

يiنطوي تصiميم الiبرنامج فiي المعiتاد علiى آلiية مؤسسiية لكفالiة مشiارآة أصiحاب المصiلحة ، بiيد أن آثiيرًا من البلدان                     -44
أصحاب المصلحة وهiذه المؤسسiات تسiهل تiبادل المعلومiات بين راسمي السياسة العامة و     . المiتطورة الiنمو لديهiا مؤسسiات وافiية       

 .الذين هم المصدر المألوف للمعلومات في مرحلتي التنفيذ والرصد 

 التنفيذ -4

أن التنفiيذ عملiية تقتضiي نهجiًا يiنطوي علiى ثالثة مسالك تدخل فيها التدابير الرسمية واالجتماعية والتطبيقية اإلجبارية          -45
سسية قد يسبق تطبيق التدابير الرسمية ، في سبيل بناء القدرة اإلدارية أن االسiتثمار فiي التدابiير االجتماعية والمؤ   . فiي وقiت واحiد       

وتوعiية الجمهiور وتوفiير المعلومiات همiا أمر أساسي في وقت التنفيذ ، إلبالغ أصحاب          . والتطبيقiية الالزمiة لتنفiيذ سياسiة جديiدة           
 . تعتمد على التغذية المرتدة الوارد من المشارآين وتنفيذ البرنامج هو في المعتاد عملية تكرارية ، . المصلحة السياسات الجديدة 

أن قiبول أصiحاب المصiلحة صiفقة جديiدة مiن الحوافiز أمiر يمكiن أن يتوقع استغراقه بعض الوقت ، حتى في الحاالت                    -46
من توزيع التكاليف ذلك أن حافزًا جديدًا سوف يغير . التiي يكiون فيها تصميم البرنامج مناسبًا من الناحتين االجتماعية واالقتصادية      

. والمiiنافع المiiتعلقة بiiبعض األنشiiطة ، ويمكiiن توقiiع وجiiود مقاومiiة لهiiذا التغiiير إلiiى أن يiiتم تعزيiiز الiiبرنامج مiiن خiiالل اسiiتعماله         
ذ سواء التنفيذ القانوني أو التنفي( واالفتقار إلى التنفيذ . والتطبiيق الرسiمي وتوفiير المعلومiات أمiر أساسiي فiي هiذه الفiترة االنتقالية              

، فiي المiرحلة األولiى الحiرجة مiن تطبiيق الiبرنامج ، يمكiن أن يiؤدي إلiى تبديد منافع البرنامج ، وإلى فقدان الثقة في              ) االجتماعiي 
 .البرنامج ، وإلى إخفاقه في خاتمة المطاف 

 الحكومية قiد ترغiب الحكومات أيضا في أن تضفي الطابع الرسمي على الشراآات الطويلة اآلجل ، مع المنظمات غير          -47
وفiiي آثiiير مiiن الحiiاالت يكiiون بiiناء الدعiiم االجتماعiiي والتدريiiب وتوعiiية الجمهiiور مصiiادر قiiوة  . ، لتطبiiيق بعiiض جوانiiب التنفiiيذ 

خاصiة للمiنظمات غiير الحكومiية ، ويمكن أن تقوم الحكومات بتحسين البرامج المنطوية على تدابير حافزة وتخفض تكاليف التنفيذ         
       iوارد ومهiن مiتمداد مiنظمات    باالسiك المiك أن تقديم المساعدة في الرصد واالمتثال يمكن أن توفرهما المجتمعات   . ارات تلiثال ذلiم

 . التي تعمل مع منظمة غير حكومية 

 الرصد  -5

أن الرصiiد يiiتعلق بالتقيiiيم الجiiاري ألحiiد المشiiروعات آiiي يحiiدد مiiا إذا آiiان المشiiروع يحقiiق أهدافiiه ، وبiiيان الiiتكلفة          -48
ويمكiن ألصiiحاب المصiلحة أن يقدمiiوا المعلومiات حiiول هiذه المسiiائل ، بiيد أن التقيiiيمات      . تماعiiية لذلiك التحقiiيق  االقتصiادية واالج 

ويوفر الرصد القاعدة الالزمة لإلدارة المتوائمة مع الظروف ، أو . الخارجiية ، مiن علمiية واقتصiادية ، يمكن أن تكون أمر مناسبا      
والزيادات في المنافع يمكن الحصـول عليها . زيادة منافع البرنامج أو تخفيض تكاليفه لتقيiيم مiا إذا آانiت هiناك تصiحيحات ممكiنة ل       

بتوسiيع الiبرنامج آiي يغطiي طائفiة أوسiع مiن مسiتعملي المiوارد ؛ وفiي هiذه الحاالت يمكن تحقيق اقتصاد آبير إذا آانت التكاليف                    
 .اإلدارية والتطبيقية تتزايد بمقدار قليل 

 ل لتبين الحوافز الضارة وإمكانيات إزالة أو تخفيف آثارها الطرائق والوسائ -ثانيا
 السلبية على التنوع البيولوجي 

  تبين الحوافز الضارة -ألف 

  مقدمة -1

المقصiود مiن الحوافiز الضiارة وجiود سياسiة أو ممارسiة تشiجع بصiفة مباشiرة أو غiير مباشiرة على استخدام الموارد                     -49
اإلعانات الحكومية الضارة : ويمكiن تبيiن ثالثiة أنiواع شiائعة مiن الحوافiز الضارة        . بيولوجiي  بطiريقة تiؤدي إلiى تدهiور التiنوع ال         

فاإلعانiiات . بالبيiئة ؛ اسiتدامة العناصiر الخارجiiية المتصiلة بالبيiئة ؛ الممارسiiات القانونiية أو العرفiية التiي تحكiiم اسiتعمال المiوارد           
 تقييم قيمتها المالية ، فهي تمثل فرصة واضحة لتصحيح السياسة العامة  الحكومiية التiي تشiجع علiى تدهiور التنوع البيولوجي يمكن            

وبصرف النظر عن الحاجة إلى معالجة جميع الحوافز الضارة ، فمن الموصى به في المقام . فiي سiبيل الiنهوض بiأهداف االتفاقiية          
 .ي األول الترآيز على تبين اإلعانات الحكومية ذات األثر الضار على التنوع  البيولوج

  التبين والتقدير الكمي -2

أن اآلثiار الضiارة المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي اإلعانات الحكومية التي تعطي للمنتجين والمستهلكين والتي تزيد من            -50
 ، أمر وتبيiن مسiتوى االستدامة ، بقياس آثار اإلعانة الضارة  . اسiتعمال المiوارد البيولوجiية فiوق المسiتويات التiي يمكiن اسiتدامتها          

صiiعب ، غiiير أن الiiنهج األساسiiي يتبيiiن المواقiiع التiiي يكiiون فiiيها تدهiiور المiiوارد مiiرده بصiiفة مباشiiرة أو غiiير مباشiiرة إلiiى تقديiiم   
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وبصiiفة عامiiة تقiiوم اإلعانiiات إمiiا بتخفiiيض التكالiiيف أو بiiزيادة المiiنافع الناشiiئة عiiن إنiiتاج المiiوارد البيولوجiiية ، وعiiن     . اإلعانiiات 
  .1ًال شتى مبينة معالمها الرئيسية في الجدول استهالآها ، وتتخذ أشكا

 1الجدول 

 7 تبين اإلعانات الضارة

 نوع اإلعانة أمثلة
التحويالت النقدية  منح لتغطية الخسائر ولمساندة األسعار

 المباشرة 
 التحكم في أسعار السوق  شراء مكفول ، التحكم في األسعار ، التعريفات

إسهامات لتخفيض  ر آهرباء ومياه وأسمدة رخيصة الثمن توفي
 التكاليف

 مزايا ضريبة إرجاء الضرائب واإلعفاء من الضرائب أو تطبيق أسعار ضريبة خاصة 
 تخفيض تكاليف االستدانة  قروض ميسرة وضمانات القروض والتجاوز عن الديون 

ون استعمال الموارد داخال في الحدود وفي الحاالت التي يك. غiير أن جمiيع اإلعانiات ليسiت ضiارة مiن الناحiية البيئية                -51
وباإلضافة إلى ذلك فقد يكون . التiي يسiمح بهiا االسiتعمال المستدام ، رغم تقديم اإلعانات ، فإن اآلثار الضارة بيئيا قد تكون ضئيلة       

وبذلiiك فiأن تبيiiن  . اه هiناك أهiiداف اقتصiادية واجتماعiiية هامiة فiiي آفiة المiiيزان ، مiثل زيiiادة إنiتاج األغذيiiة أو الiتوزيع العiiادل للمiي        
وإزالiiة اإلعانiiات الضiiارة هiiو أمiiر ينبغiiي أن يقiiوم علiiى تقيiiيم شiiامل للطائفiiة الكاملiiة مiiن اآلثiiار البيiiئة واإليكولوجiiية واالقتصiiادية     

 . واالجتماعية لإلعانة المستهدفة 

) . 2الجدول (  دوالر فــي العـام أن التقيiيمات التقربiية تiدل أن القiيمة اإلجمالiية لإلعانiات الضارة بالبيئة تناهز ترليون             -52
 ملiiيار دوالر ، بيiiنما 690وثالثiiة أربiiاع اإلعانiiات الحكومiiية تحiiدث فiiي بلiiدان مiiنظمة الiiتعاون االقتصiiادي والتنمiiية ، حيiiث تمiiثل     

ومي غير أن حصة اإلعانات في الناتج الق.  مليار دوالر من مجموع اإلعانات   260نصiيب الiبلدان الخارجiة عن تلك المنظمة يبلغ           
.  في المئة في بلدان المنظمة 3ر6 في المئة بالقياس إلى 4ر6اإلجمالiي هiي حصة أعلى في البلدان الخارجة عن المنظمة ، إذ تبلغ            

 مليار دوالر إضافية في السنة ، 785وال تدخiل فiي هiذا الحسiاب العناصر البيئية الخارجية التي لم يتناولها تصحيح ، وتقدر بـ              /  7
بعiض اإلعانiات لهiا آثiار بيiئة طفiيفة غiير أنه من المظنون أن مقدار هذه        .  ملiيار قiد يكiون لهiا آثiار بيئiية سiلبية        600مiنها حوالiي    

 .اإلعانات قليل نسبيًا 

 2الجدول 

  ) بمليارات الدوالرات األمريكية( الحوافز العالمية الضارة ، سنويًا 

/Myers & Kent 8    7/Van Beers & de Moor القطاع 
 عةالزرا 325 325
 النقل 225 558
 الطاقة 205 145
 المياه 60 60
 الصناعة 55 …
 الحراجة  35 …
 التعيين  25 …
مصiiiiiiiiiiiiiiائد  20 22

 األسماك 
 المجموع 950 1110.00

فبصفة عامة ال تقوم الحكومات بتجميع . أن المعلومiات التiي تسiتند إلiيها هذه التقديرات هي معلومات من نوعية رديئة                 -53
. وهiناك إعانiات مخفiية فiي آالف مiن الiبرامج ويمكiن أن تتخذ أشكاًال شتى ، آما هو مبين أعاله          . نشiر المعلومiات عiن إعاناتهiا         و

واألقسiام الفرعiية التالiية تتبيiن األنواع السائدة من اإلعانات الضارة في القطاعات الرئيسية للموارد الطبيعية ، وآثارها على التنوع       
 ألiiف الصiiادر عiiن مؤتمiiر األطiiراف يدعiiو إلiiى الترآiiيز علiiى األراضiiي الجافiiة ، وعلiiى إمكانiiية  4/10ا القiiرار وبيiiنم. البيولوجiiي 

التوصiل وتقاسiم المiنافع ، وعلiى االسiتعمال المسiتدام وعلiى السiياحة ، أال أن هiناك قiدرا قلiيًال مiن الiبحوث التiي تiنظر علiى وجه                      
ونتiيجة لذلiك فأن الفقرات التالية تستعرض الحالة الجارية للمعرفة بشأن   . الiتحديد فiي وقiع اإلعانiات الضiارة علiى تلiك القطاعiات             
 . اإلعانات الضارة المتعلقة بالتنوع البيولوجي بصفة عامة 

                                                           
 C.P. van Beers and A.P.G.  de Moor, Addicted to Subsidies: How Governments Use Your : المصدر  /7

Money to Destroy the Earth and Pamper the Rich ( Institute for Research on Public Expenditure The Hague, 
Netherlands, 1999) . 

 
 N. Myers and J. kent, Perverse Subsidies:  Tax $s Undercutting our Economies and Environments   :المصدر   /8

Alike ( International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, Canada, 1998) 
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 اإلعانات الزراعية -3

  ، وهي تمثل أآبر طائفة1تiتواجد اإلعانiات الزراعية في الفئات الخمس من اإلعانات الضارة المشار إليها في الجدول               -54
وفiي الiبالد الداخلة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، تقوم اإلعانات الزراعية بدور مساندة الدخول        . مiن اإلعانiات الضiارة       

وبلiiدان هiiذه المiiنظمة تقiiدم إعانiiات للمنتجيiiن مiiن خiiالل أسiiعار مضiiمونة ودفعiiات مباشiiرة  . الزراعiiية والعمالiiة واسiiتعمال األرض 
أما في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفي البلدان النامية ، فأن اإلعانات     . مiن التدابiير     وإعانiات للتصiدير وغiير ذلiك         

والسياسiiات القياسiiية المتiiبعة فiiي هiiذا الصiiدد تشiiمل تقديiiم إعانiiات       . الزراعiiية تسiiتهدف رفiiع اإلنiiتاج أو تحقiiيق اسiiتهالك سiiوي      
آمiا أن الiرقابة على أسعار السوق   ) ل والiري والبحiث واإلرشiاد الزراعiي     مiثل األسiمدة والمبiيدات وأنiواع المحاصiي         ( للمدخiالت   

 .تستهدف تخفيض أسعار األغذية للمستهلكين 

فاإلعانiات الزراعية المرتبطة بالكميات المخرجة  . وتشiجع اإلعانiات الزراعiية آiًال مiن التكثiيف والتوسiع فiي اإلنiتاج                    -55
وقد تكون مثل هذه اإلعانات على شكل .  ، وهي سائدة في البلدان المتقدمة النمو هiي علiى األرجiح أشiد ضiررًا بالتiنوع البيولوجiي         

أو علiى شiكل تحويiل نقiدي مباشiر قiائم علiى أساس آمية        ) محiددة علiى مسiتويات أعلiى مiن مسiتويات السiوق              ( أسiعار مضiمونة     
أآبر قدرًا ممكن ، مما يؤدي إلى مزيد من والسياسiات المرتiبطة بالكمiيات المخiرجة تمiثل حافiزًا علiى إنتاج           . المنiتجات المخiرجة     

بiiيد أنiiه ينبغiiي فiiي أن يالحiiظ أن بعiiض اإلعانiiات  . التكثiiيف واسiiتعمال المدخiiالت ، ومiiزيد مiiن التوسiiع فiiي المسiiاحات المiiنزرعة   
 set-aside(الزراعiiiية تسiiiتهدف اآلن األهiiiداف المiiiتعلقة بالتiiiنوع البيولوجiiiي ، مiiiثل األحiiiزمة الخضiiiراء والiiiبرامج المجنiiiبة       

programmes ) ( التي تجري مناقشتها في القسم باء أدناه. ( 

وفiي الiبلدان النامiية آثiيرًا مiا يوجiه اللiوم إلiى اإلعانiات الحكومiية ومدخiالت الزراعiية ، بأنهiا تiؤدي إلiى اإلفراط في                            -56
لك في آثير من األحيان إلى ويؤدي ذ. اسiتعمال األسiمدة والمبiيدات والiري ، وآذلك إلى تضيق القاعدة الجينية لمختلف المحاصيل         

تعجiيل تكثiيف اإلنiتاج ، ممiا يسiفر عiنه ضiياع التiنوع البيولوجiي فiي الiزراعة ، وتدهور التربة والموارد المائية ، وضياع التنوع                     
وباإلضiiافة إلiiى ذلiiك تiiؤدي اإلعانiiات لتمهiiيد األرض فiiي آثiiير مiiن الiiبلدان النامiiية إلiiى توسiiيع  . األحيائiiي فiiي المiiناطق المiiزروعة 

وامiتداد الiزراعة إلiى مiناطق جديiدة هiو سiبب أساسiي فiي ضiياع الموائل وانقراض األنواع اآلبدة في المناطق                 . لiرقعة الزراعiية     ا
 .المدارية 

واإلعانiات المقدمiة في البحوث ولتنمية الكائنات الحية المحورة على الرغم من ضرورتها لتعزيز التكنولوجيا األحيائية       -57
 .ال أنها قد تثير قضايا تتعلق بالسالمة األحيائية في آثير من البلدان أ

 اإلعانات للغابات -4

" األسعار ( إن اإلعانiات الرئيسiية التي تقدم إلى قطاع الغابات تشمل بيع وقطع األشجار بأسعار أقل من أسعار السوق           -58
( عانiات للiنقل خiالل توفير جهة أساسية    وآثiير مiا تقiدم اإل      . ، ومiزايا ضiريبة وتكالiيف اقiتراض مخفضiة            ) المنخفضiة " المبiتورة   

وهناك إعانات تقدم إلى . ، أو إعانiات مباشiرة مiن خiالل تخفiيض أسعار النقل بالسكك الحديدية      ) طiرق لiنقل األخشiاب المقطوعiة       
غابiiات يمكiiن أن تعجiiل أيضiiا ضiiياع ال) خiiزانات توريiiد الكهiiرباء بالمiiياه ( قطاعiiات أخiiرى مiiثل الiiزراعة والتعييiiن وإنiiتاج الطاقiiة 

 . وتدهورها 

وبالنسبة لبعض البلدان . والغiرض مiن اإلعانات للغابات هو في المعتاد تشجيع التنمية االقتصادية وإنشاء فرص العمل           -59
تمiثل منiتجات الغابiات مiورد لمكاسiب التصiدير ، وآثiيرًا مiا تكiون اإلعانiات الحكومiية مقصiودًا مiنها تحقيق أهداف مالية قصيرة                       

دان أخiرى تكiون اإلعانiات للغابiات خطiوات شiديدة االرتباط بالناحية السياسية ، وتكون فائدتها محصورة في عدد          وفiي بلi   . اآلجiل   
 . قليل من األفراد من أصحاب النفوذ 

تiدل الدراسiات علiى أن اإلعانiات للحiراجة تiزيد مiن معدل اضمحالل الغابات عن طريق جعل إنتاج األخشاب بطريقة          -60
وتوحiي الiتقديرات بأن بعض البلدان المدارية تقدم إعانات ترفع من معدالت اضمحالل الغابات      .  مiدرًا للiربح      غiير اقتصiادية أمiراً     

وآما هو معروف تماما ، هناك معدالت عالية من انقراض . إلiى ضiعف أو ثالثiة أضiعاف مiا قiد يحiدث فiي ظiروف السiوق الحر               
 .ريــة األنواع متوقعة على أساس معدالت اضمحالل الغابات المدا

 اإلعانات لمصائد األسماك -5

أن اإلعانiات لمصiائد األسiماك تشiمل دفعiات مباشرة لمصائد األسماك التجارية لتجديد أساطيل الصيد ورفع مستواها ،               -61
 ولتوفiير البنiيات األساسiية مiن موانiئ ومiرافق للمعالجiة ، والiتحكم فiي أسiعار السiوق ، وتشiجيع التصiدير وتقديiم مزايا ضريبية ،               

وباإلضiافة إلiى ذلiك فiأن آثiيرًا مiن الiبلدان المiتقدمة النمو تشتري حقوق التوصل إلى مناطق         . وتوفiير إعانiات لالقiتراض الميسiر        
واإلعانات . لحساب من يقومون بالصيد التجاري فيها ) في البلدان النامية خصوصًا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية     ( الصiيد األجنبiية     

 . األحياء المائية هي أيضا إعانات هامة في أوروبا وبعض البلدان اآلسيوية التي تقدم إلى تربية

واإلعانiiات التiiي تعطiiي لقطiiاع صiiيد األسiiماك مقصiiود مiiنها الحفiiاظ علiiى الدخiiل وعلiiى العمالiiة فiiي مواجهiiة مصiiائد         -62
العالم اإلنتاج السمكي الذي يمكن والتوسiع فiي القiدرة على صيد األسماك قد تجاوز في معظم بلدان          . األسiماك الطبيعiية المiتدهورة       

 فiي المiئة مiن مصiائد األسiماك العالمiية تصiاد فiيها األسiماك إلiى حiد قدرتها            70وفiي أحiد الiتقديرات هiناك علiى األقiل       . اسiتدامته   
سع واإلعانات الحكومية للتو. القصiوى ، أو تسiتغل اسiتغالل مفiرطا فتضiمحل ، أو هiناك حمايiة علiيها وأخذة في استرداد نشاطها                

فiي القiدرة علiى الصيد التجاري في مواجهة التدهور الطبيعي قد عجلت من اإلفراط في االستغالل ، مما أدي إلى الحاجة إلى مزيد       
ولiذا ينبغiي أن يiنظر إلiى اإلعانiات فiي سiياق اإلدارة العامiة لمصائد األسماك            . مiن المسiاندة للحفiاظ علiى الدخiول وعلiـى العمالiة               
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في الصيد والمقدرة المفرطة بينما تؤثر إعانات أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة في التنوع البيولوجي      شiاملة مشكالت اإلفراط     
 .البحري والساحلي 

قiد يكiون الضiرر الواسiع الiذي يلحiق بالبيiئة الفيزيقiية أمiرًا يقiدر تقديiرًا أقiل ممiا هو جدير به ، فمن األمثلة على البيئة                 -63
وباإلضiافة إلى ذلك فأن  . عان الiبحار التiي تiتأثر بiبعض الممارسiات المتiبعة فiي صiيد األسiماك                 الفيزيقiية األجiراف المرجانiية وقiي       

 .تلويث المياه ونشر الكائنات المعدية التي تحملها المياه وتسميم المياه هي أمور نشأت عن عمليات تربية األحياء المائية 

  اإلعانات للمياه العذبة -6

. اه العذبiة تتمiثل أوال فiي فiرض أسiعار مخفضiة من الحكومة للمياه التي تورد للمستهلكين            أن اإلعانiات التiي تقiدم للمiي         -64
ومعظم . وتكiون األسiعار مخفضiة عiندما تكiون الiتكلفة الكاملiة لiتوريدها غiير مغطiاة من الرسوم المفروضة على مستعملي المياه               

 من توريد المياه العذبة على النطاق العالمي ، بالقياس إلى  فiي المiئة  65اإلعانiات يسiتفيد مiنها مسiتعملو الiزراعة الذيiن يسiتهلكون               
وفرض أسعار مخفضة لمياه الري يمثل أوسع .  في المئة لالستعمال المنزلي 10 فiي المiئة للمسiتعملين فiي القطiاع الصiناعي و         25

 .طائفة واحدة من اإلعانات ، تمثل أآثر من نصف اإلعانات العالمية المقدمة للمياه 

فiراط فiي اسiتعمال المiياه له وقiع سiلبي علiiى التiنوع البيولوجiي فiي المiياه العذبiiة ، خصوصiا فiي المiناطق التiiي                 أن اإل -65
وهiناك آثiار سiلبية على التنوع البيولوجي ناشئة عن االضطرابات في تكنولوجيا    . تصiبح فiيها توريiدات المiياه واقعiة تحiت ضiغط               

 المiياه مiن األراضiي الرطiبة والبحiيرات ، وبناء وملء الخزانات وذلك من        األنهiار ، وتحمiيل األجسiام المائiية بالطمiي ، وصiرف             
 .ضمن طائفة أوسع من األنشطة 

  اإلعانات في قطاعات أخرى -7

تتمiثل في إعفاءات من دفع الرسوم إلى الحكومات على المعادن  ) أي اسiتغالل المiناجم   ( أن اإلعانiات المقدمiة للتعديiن         -66
واآلثار التي تقع على التنوع البيولوجي . لiة ، وفiي مiزايا ضiريبية وفي األخذ باعتبارات خارجية بيئية     التiي تنiتج مiن أراضiي الدو      

 .تشمل زيادة إزالة الغطاء الطبيعي من التربة وتلويث التربة والماء 

 وإعانiiiات أمiiا اإلعانiiات التiiي تقiiدم للطاقiiة فهiiي تشiiمل إعانiiiات لمنتجiiي الفحiiم والزيiiت والغiiاز ، والطاقiiة الiiنووية ،              -67
ولإلعانات التي تقدم الطاقة وقع على التنوع البيولوجي يتمثل أوال في زيادة استهالك  . للمسiتهلكين لخفiض تكلفiة الطاقiة المستهلكة          

 .الوقود الحفري مما قد يسهم في إحداث تغييرات مناخية وأمطارًا حمضية غير ذلك من اآلثار المتصلة بالتلويث 

مة إلى النقل قيام الحكومات بتوفير الطرق والبنيات األساسية وبصيانتها وبتوفير خدمات مراقبة    وتشiمل اإلعانiات المقد     -68
وتشجع اإلعانات المقدمة . المiرور وخدمiات الشiرطة وخدمiات الطوارئ ، وتوفير أماآن لوقوف السيارات في المواقف الحكومية          

               iنوع البيولوجiي التiر فiا يؤثiيارات ، ممiتعمال السiى اسiنقل علiبب بناء الطرق وبسبب       للiا بسiل وتدهورهiياع الموائiالل ضiن خiي م
 ) .آي يحدث في اإلعانات المقدمة للطاقة( التلويث 

وتشiiمل اإلعانiiات المقدمiiة لصiiناعات الiiتحويل تقديiiم مiiنح مباشiiرة وتيسiiيرات ضiiريبية وقiiروض ميسiiرة وضiiمانات            -69
واآلثار التي تقع على التنوع البيولوجي آثيرًا ما تكون . وات وتوريiدات حكومiية وحمايiة من الرسوم الجمرآية وغير ذلك من األد           

 .غير مباشرة ، من خالل زيادة التلويث أو من خالل النفايات الصناعية 

 

 إمكانيات إزالة أو تخفيف اآلثار السلبية للحوافز الضارة للتنوع البيولوجي  -ب

 تحويل اإلعانات الضارة  -1

آلثiار السiلبية لإلعانiات الضارة على التنوع البيولوجي تشمل إنهاء اإلعانات الضارة أو         أن إمكانiيات إزالiة أو تخفiيف ا         -70
وتحويل اإلعانات الضارة إلى إعانات تساعد على الحفظ يمكن تبريره إذا . تحويلهiا إلiى إعانiات تقiدم للحفiظ واالسiتعمال المسiتدام              

وجiiي بسiiبب اإلعانiiات،  إن االسiiتراتيجيات الرامiiية إلiiى إزالiiة   آiiان الهiiدف هiiو تمويiiل تiiدارك األضiiرار التiiي تلحiiق بالتiiنوع البيول  
 في المئة من اإلعانات الضارة بيئيًا عدلت عنها الحكومات خالل العقد 5فهناك : وتحويiل اإلعانiات قiد نجحiت مiن الناحiية العملiية           

دى مiiن ناحiiية التكالiiيف والمiiتاح وباإلضiiافة إلiiى ذلiiك يمiiثل العiiدول عiiن اإلعانiiات الضiiارة مiiا قiiد يكiiون الخiiيار األجii  / . 8الماضiiي 
 .لألطراف آي تقوم بتحسين الحوافز االقتصادية التي تتحكم في التنوع البيولوجي 

أن آثiيرًا مiن دراسiات الحiاالت المقدمiة إلiى األمانiة تدل على وجود أمثلة ناجحة لكال النوعين من اإلصالح اإلعاني ،             -71
أن أرقiام دراسiات الحiاالت المبيiنة فiيما يلي       ( UNEP/CBD/COP/5/INF/14وهiي موصiفه بمiزيد مiن التفصiيل فiي الوثiيقة            

فمiiثال هiiناك بعiiض اإلعانiiات الزراعiiية فiiي أوروبiiا قiiد حولiiت لiiتعويض   ) . تشiiير إلiiى دراسiiات الحiiاالت الiiواردة فiiي تلiiك الوثiiيقة   
وعلى غرار ذلك ) . 41الحالة ( حدة والمملكة المت) 24الحالة ( المزارعيiن عiن تطبiيق تدابير زراعية بيئية ، آما حدث في النمسا         

إلiiى إعانiiات لصiiيانة األراضiiي  ) 42الحالiiة ( حولiiت اإلعانiiات التiiي آانiiت تقiiدم لصiiرف األراضiiي الرطiiبة فiiي الواليiiات المiiتحدة   
ي أن اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك ف) 41الحالة ( وقiد وجiدت دراسiة قامiت بها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية         . الرطiبة   

 .آثير من البلدان قد حولت إلى برامج أخرى مثل إعادة التدريب 

أن بiرامج األراضiي الزراعية المجنبة التي تستهدف األراضي ذات القيمة الحفظية ، والتي تقتضي ممارسات حفظية ،      -72
 قام مزارعو 1995ففي . لنمو هiي طiريقة أخiرى أتاحت تحويل اإلعانات الضارة إلى إعانات للحفظ في آثير من البلدان المتقدمة ا    

، وجنب مزارعو االتحاد )  في المئة من األرض الصالحة للزراعة 11أي  (  آيلو متر مربع     202 000الواليiات المiتحدة بتجنيiب       
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 آيلو 7 000، وجنب مزارعو اليابان )  في المئة من األرض الصالحة للزراعة11أي  (  الiف آiيلو متر مربع        81 000األوروبiي   
 / 8) .  في المئة من األرض الصالحة للزراعة16( ع متر مرب

مiiثال ذلiiك أن . أن آثiiيرًا مiiن الiiبلدان النامiiية قiiد بiiدأت إعiiادة توجiiيه سياسiiتها الزراعiiية فiiي سiiبيل تحقiiيق أهiiداف بيئiiية      -73
 2ن دوالر إلى  مليو178 مليون دوالر في إندونيسيا ، ومن 96 مليون دوالر إلى    732اإلعانiات السiنوية لألسiمدة قiد خفضiت من            

.  ملiiيون دوالر إلiiى الصiiفر فiiي الفلبييiiن  48 ملiiيون دوالر إلiiى الصiiفر فiiي بiiنغالديش ، ومiiن  56ملiiيون دوالر فiiي باآسiiتان ومiiن  
 فiي المiئة إلiى الصiفـر ، وقامiت بحظiر عدد من المبيدات ؛ واستعملت         85وقامiت إندونيسiيا آذلiك بتخفiيض إعانiات المبiيدات مiن               

.  مليون دوالر في ميزانية الحكومة لوضع وتنمية برامج اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية في البلد        126بعiض الوفiورات الiبالغة       
 /8.وتبعا لذلك أخذت عدة بلدان آسيوية أخرى ببرامج اإلدارة المتكاملة لآلفات 

بتحويل ) 37الحالة ( زيلندا ، ونيو) 28الحالة ( ، وفنلندا  ) 27الحالة  ( وفiي قطiاع الغابiات ، قامiت آiل مiن الدانمiارك                 -74
 ، أصiiدرت فنلiiندا قانونiiا يiiتعلق بiiتمويل الحiiراجة المسiiتدامة ، أزال الحوافiiز     1997وفiiي . اإلعانiiات الضiiارة إلiiى إعانiiات للحفiiظ   

واستعاضت عنها بدفعات تقديرية جديدة لمالك األراضي ليأخذوا بممارسات ) إعانات لإلنتاج وللتصدير  ( الضiارة بتكثiيف الغابات      
) أي في سبيل الحفظ ( وقامiت الدانمiارك بإصiالح قiانون للسiماح باسiتعمال الغابiات الخاصiة اسiتعماال غiير إنتاجي             . ئiية سiليمة     بي

أن إزالة اإلعانة ) 37الحالة ( وتiدل دراسة حالة نيوزيلندا  . وقدمiت دفعiات للمiالك لiتحويل الغابiات المنiتجة إلiى محمiيات محضiة           
 .لى أرض زراعية قد أنطوي على منافع هامة للتنوع البيولوجي لنزع الغابات لتحويل أرضها إ

ويiدل تقديرا حديث  . أن تحويiل اإلعانiات الضiارة إلiى اسiتثمارات للحفiظ يمiثل فرصiة رئيسiية لألطiراف وللحكومiات              -75
ل من ثلث اإلنفاق الحكومي  مليار دوالر ، تمثل أق314العهiد علiى أن الiتكلفة السiنوية للحفiظ العالمiي للتiنوع البيولوجي تبلغ قيمته               

 في المئة من 15التي تغطي ( ويشiمل هiذا الiتقدير نظامiا إيكولوجيًا تمثليًا يمثل المناطق المحمية     . السiنوية علiى اإلعانiات الضiارة       
، يوجiه الجانiب الرئيسiي مiن حفiظ التiنوع البيولوجي إلى القطاع الزراعي ويحمي التنوع       ) مسiاحة األراضiي فiي آوآiب األرض         

ويمكن . بيولوجiي فiي المصiفوفة األوسiع نطاقiا المتمiثلة فiي المiناظر الطبيعiية التiي تشiمل الغابiات والمiناطق الساحلية والبحرية                       ال
 في المئة من اإلعانات الضارة وإعادة استثمارها في الحفظ 2تمويiل بiرنامج عالمي للمجاالت المحمية بما ال يتجاوز تخفيضًا قدره        

وبذلك يمكن لعملية صغيرة نسبيًا تتمثل في إعادة توجيه األموال التي تنفق على    ) .  مليار دوالر  1ر000 ملiيار دوالر مiن       21ر5( 
 .اإلعانات الضارة أن تمول أهدافًا عالمية رئيسية لصيانة التنوع البيولوجي 

مجiiال حفiiظ التiiنوع بiiيد أن هiiناك عشiiر اإلعانiiات الضiiارة يحiiدث فiiي الiiبلدان النامiiية ، علiiى الiiرغم مiiن احتiiياجاتها فiiي    -76
مثال ذلك أن تمويل احتياجات المجاالت المحمية في البلدان النامية يمثل حوالي . البيولوجiي هي احتياجات أآبر من الناحية النسبية        

وتiبعا لذلiك فiأن الجهiود التiي تiبذل لiتمويل حفiظ التiنوع البيولوجiي على النطاق العالمي من           .  فiي المiئة مiن المجمiوع العالمiي           40
. ل خفiض اإلعانiات الضiارة سiتكون أجiدى مiا تكiون إذا جiرت إعiادة توزيiع األمiوال مiن الiبلدان المiتقدمة إلى البلدان النامية                      خiال 

 .واآللية المالية التفاقية التنوع البيولوجي يمكن أن تكون األداة المناسبة لهذا الغرض 

 العوامل الخارجية -2

المفiتوح األبiواب والتلويiث أو العوامiل الناشiئة عiن اإلفiراط في استعمال          أن العوامiل الخارجiية مiثل اسiتغالل المiوارد             -77
المiوارد أو اسiتعمالها علiى نحiو غiير سiوي ، هiي أمiور يمكiن التصدي لها على النحو األمثل من خالل وضع وتنفيذ تدابير حافزة                

 تشiمل أمiثلة على مثل   UNEP/CBD/COP/5/INF/14إن دراسiات الحiاالت المستعرضiة فiي الوثiيقة      . سiبقت مناقشiتها أعiاله     
هiذه الiبرامج ، شiاملة خفiض الiتدهور الiذي يحدث من فتح األبواب على مصراعيها للتوصل إلى الغابات ومصائد األسماك والمياه              

 .العذبة 

 اإلصالح القانوني  -3

تي تشجع على هiناك فرصiة تسiمح بخفiض الحوافiز الضiارة أو تخفiيف آثارهiا بإصiالح القواعiد القانونiية أو العرفية ال                       -78
تقتضiiي مiiن المشiiترين أن يسiiتعملوا المiiوارد  ) لالسiiتعمال المفiiيد( ولiiدى آثiiير مiiن الiiبلدان قوانيiiن . اإلفiiراط فiiي اسiiتغالل المiiوارد 

وهناك نمط أخر من الحوافز الضارة . باعتiبار ذلiك غiير االسiتعمال فiي سبيل الحفظ           ) آمiوارد المiاء أوالغابiات       ( اسiتعماًال منiتجًا     
وانين التي تقضي بحماية األنواع في األراضي المملوآة ملكية خاصة بدون تعويض ، مما ينشأ حافزًا على إزالة موئل   ينشiأ عن الق   

أن فرص االصالح القانوني ليست معروفة معرفة جيدة من الناحية الكمية ، غير أن ما     . هiذه األنiواع للحiيلولة دون تطبيق القانون          
 .هذا مجال لمزيد من البحث والنظر فيه من جانب األطراف يقال عنها يوحي بأنها فرص واسعة و

 أنشطة المتابعة الممكنة آي ينظر فيها مؤتمر األطراف  -ثالثا

ولذا المستوي .  طiرفًا فقiط اسiتجابت لiنداءات مؤتمiر األطiراف لiتقديم دراسات حاالت بشأن التدابير الحافزة            12هiناك    -79
 أمiر يثiير القلiق ، نظiرًا ألهمiية تعميق عملية التحليل التي تتناول السياسات الجارية        المiنخفض مiن االسiتجابة مiن جانiب األطiراف           

 .والخيارات المتاحة في المقاصد وخير الممارسات المتعلقة باختيار األدوات التي تساند الحوافز اإليجابية 

80-                  iي الطiنظر فiي أن يiراف فiر األطiب مؤتمiد يرغiات قiي المعلومiوة فiذه الفجiتجابة لهiيلة بتشجيع   اسiائل الكفiرائق والوس
األطiراف علiى تقديiم معلومات في المستقبل ، وقد يكون ذلك عن طريق إسداء مساندة لتجميع دراسات الحاالت في إطار تقاريرها               

 ، قد طلب من 2 ألف ، الفقرة 4/10وينبغiي أن يالحظ أن مؤتمر األطراف ، بموجب مقرره  . الوطنiية المطلوبiة بموجiب االتفاقiية        
وتتضمن المصفوفة الواردة في . األطiراف أن تضiمن معلومiات عiن تصiميم وتنفiيذ التدابiير الحافiزة فiي تقاريiرها الوطنiية الثانiية               

المقدمة آي ينظر  ) UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2( المiرفق األول بمذآiرة األميiن التنفiيذي حiول الiتقارير الوطنiية الثانية                 
 .مس ، تتضمن مبادئ توجيهية بشأن إدراج معلومات تتعلق بالتدابير الحافزة فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخا
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 :قد يرغب مؤتمر األطراف أن يطلب من األمين التنفيذي ما يلي  -81

أن يقiوم بجمiع معلومiات إضافة بشأن األدوات التي تساند الحوافز اإليجابية وأداء تلك األدوات ، وأن يضع        ) أ(
المiتاحة والغiرض مiنها وتفاعلهiا مiع تدابiير أخiرى متصiلة بالسياسiة العامiة وبفاعلية تلك السياسة ،            مصiفوفة تبيiن طائفiة األدوات        

 وذلك بقصد تبين وتصميم األدوات ذات الصلة التي تساند التدابير اإليجابية ؛

 

رها أن يواصiل جمiع المعلومiات عiن الحوافiز الضiارة وعiن الطرائق والوسائل الكفيلة بإزالة أو تخفيف آثا            )ب( 
 السلبية على التنوع البيولوجي ، وتقييم الكيفية التي يمكن بها تطبيق هذه التدابير التصحيحية تطبيقا واسعًا ؛

أن يدمiج األعمiال والحوافiز فiي بiرنامج العمiل الموضiوعي وأن يكفل تضافر الجهود مع األنشطة المتعلقة              )ج( 
ة هiiي عناصiر أساسiية إليجiiاد نهiج فعالiة تحقiiق االسiتعمال المسiتدام للتiiنوع       باالسiتعمال المسiتدام ، مiع مالحظiiة أن التدابiير الحافiز     

 ؛ ) 4 ، الفقرة 5/12توصية هفمعتت ( البيولوجي 

أن ينسiق العمiل بشiأن الحوافiز بمiا فiي ذلiك التصiميم األمiثل وتنفiيذ أدوات الحوافiز وتبين الحوافز الضارة                 )د( 
 دولiية تiتعلق بالتiنوع البيولوجiي ، مiع مالحظiة تiتعلق على وجه التحديد بأن        والiتحكم فiيها ، بiتعاون مiع اتفاقiات ومiنظمات أخiرى            

(  التفاقiiiiiiiiiiiiية التiiiiiiiiiiiiنوع البيولوجiiiiiiiiiiiiي واتفاقiiiiiiiiiiiiية األراضiiiiiiiiiiiiي الرطiiiiiiiiiiiiبـة  2001-2000خطiiiiiiiiiiiiة العمiiiiiiiiiiiiل المشiiiiiiiiiiiiترك 
UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/12 ( تتضمن النظر في التدابير الحافزة. 

 العمiل مiع المiنظمة العالمiية للiتجارة ، حيiث أن هiذه المنظمة        فiيما يiتعلق بالحوافiز الضiارة ، ينبغiي تنسiيق             )هـ( 
 .لديها قواعد محددة تفرض أحكامها على بعض أنواع اإلعانات 

بيiنما المiiنظمات مiثل المiiنظمة العالمiية للiiتجارة و مiنظمة الiiتعاون االقتصiادية والتنمiiية واالتحiاد العالمiiي للحفiظ والفiiاو         -83
حاضر بتنفيذ برامج العمل بشأن التدابير الحافزة ، فأن العمل الذي يقوم به مؤتمر األطراف يمكن والبiنك الدولiي تقiوم فiي الوقiت ال          

أن يرآiز بصiفة محiددة علiى تبيiن اآلثiار المترتiبة علiى التiنوع البيولوجiي ، خصوصًا في سياق نهج األنظمة اإليكولوجية ، بقصد                      
صiة قiام االتحiاد العالمiي للحفiظ بوضiع نهج لألنظمة اإليكولوجية       وبصiفة خا  . إدمiاج هiذه المسiائل فiي أنشiطة المiنظمات األخiرى               

) . org.iucn.economics://httpأنظiiر ( تiiتعلق بالحوافiiز الضiiارة ، يمكiiن أن يكiiون إطiiارًا مفiiيدًا يiiنظر فiiيه مؤتمiiر األطiiراف     
لبيولوجي أن تكفل أن يكون تنفيذ بروتوآول آيوتو في ظل اتفاقية األمم المتحدة وباإلضiافة إلiى ذلiك ينبغي ألطراف اتفاقية التنوع ا         

 .اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ ، متسقًا مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي 

قiد ترغiب األطiراف فiي أن تiنظر فiي اجiتماع قiادم فiي مقiرر شiامل يسiاند زيiادة استعمال األدوات التي تدعم الحوافز                     -84
وينبغiي اتخiاذ هذا المقرر على أساس عملية تجميع المعلومات وعلى   . إليجابiية ، تiزيل أو تخفiف اآلثiار السiلبية للحوافiز الضiارة                 ا

 .أساس التنسيق مع  اتفاقات الدولية األخرى ، وعلى أساس مزيد من النظر في هذا الموضوع في محافل أخرى 
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