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 ورشة العمل اإلقلٌمٌة بشؤن التنوع البٌولوجً 

 دعما لنتابج ناجوٌاوالتموٌل 

 االجتماع األول

 9303نوفمبر  03-92القاهرة، 

 قدرا  ايلمنطقة ايلعربٌة: مبتكرةايل ايلمتيلٌةيلٌت  اآل



 أعدها السكرتٌر التنفٌذي مذكرة

اآللٌات المالٌة المنشؤة  ال تحل محلمبتكرة تكمٌلٌة والمالٌة اللٌات تعد اآل -0

ستراتٌجٌة تعببة الموارد إفً و. من االتفاقٌة 90بموجب أحكام المادة 

بتكرة على االتفاقٌة، قرر مإتمر األطراؾ استكشاؾ آلٌات مالٌة جدٌدة ومب

لدعم األهداؾ الثبلثة لبلتفاقٌة، الموجهة جمٌع المستوٌات بؽٌة زٌادة التموٌل 

 :بما فً ذلك

 متى أمكن، على أن ،البٌبٌةخطط للدفع مقابل خدمات النظم  تعزٌز -

 .مع االتفاقٌة وؼٌرها من االلتزامات الدولٌة ذات الصلة تتناؼمفق وواتت

جً حٌثما كان ذلك مناسبا ومبلبما آلٌات تعوٌض التنوع البٌولو دراسة -

 .فرٌدة للتنوع البٌولوجًالمكونات المع ضمان عدم استخدامها لتقوٌض 

 

استكشاؾ الفرص التً تتٌحها اإلصبلحات المالٌة البٌبٌة بما فً ذلك  -

النماذج الضرٌبٌة المبتكرة والحوافز المالٌة لتحقٌق األهداؾ الثبلثة 

 .لبلتفاقٌة

مثل أسواق واعدة وها آلٌات مالٌة مبتكرة تقدم استكشاؾ الفرص التً -

والتنوع  بٌن األعمال التجارٌةالمنتجات الخضراء، وشراكات 

 .البٌولوجً وأشكال جدٌدة من األعمال الخٌرٌة

فً تطوٌر  البٌبٌة ذات الصلةإدماج التنوع البٌولوجً وخدمات النظم  -

ذ فً االعتبار مصادر جدٌدة ومبتكرة لتموٌل التنمٌة الدولٌة، مع األخ

 .ظاتكالٌؾ الحف

تشجٌع األطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ  -

فً التنوع البٌولوجً على أن تؤخذ  التابع لها وبروتوكول كٌوتو

 .آلٌات التموٌل لتؽٌر المناخمن االعتبار عند تطوٌر أي 

وعلى ايلوفود أن تتكرم وتأتً . ، تطبع هذه ايلوثٌقة بأعداد محدودةC-Neutral UNمبتدرة األمٌن ايلعتم بشأن يلتقلٌل اآلثتر ايلبٌئٌة يلعملٌت  األمتنة إيلى ايلحد األدنى، وايلمستهمة فً 

 .بتيلنسخ ايلختصة بهت معهت إيلى االجتمتع وأال تتطلب نسخت إضتفٌة

 



الٌة مبتكرة للمساعدة معلومات أساسٌة عن آلٌات م ةموجزالهذه المذكرة تقدم  -9

هناك دعوة و. على تعببة الموارد فً المنطقة العربٌة اقدراته دراسةفً 

 : ن فً ورشة العملٌلمشاركل موجهة

 تطوٌر وتطبٌق ب ما ٌتعلقتبادل الخبرات واألمثلة، ودراسات الحالة فٌل

 آلٌات مالٌة مبتكرة؛

 مكانٌات ى من اإلالقدر األعلتحدٌد آلٌات التموٌل المبتكرة التً لدٌها ل

 تولٌد الموارد المالٌة للمنطقة العربٌة؛ إطار فً

 الستكشاؾ الرامٌة تحدٌد اإلجراءات العملٌة للسنوات العشر القادمة ل

سٌما فٌما ٌتعلق بموارد القطاع الخاص ، والآلٌات مالٌة مبتكرة

 .رواالستثما

 بٌئٌةيلدفع مقتبل خدمت  ايلنظم ايلا - أ

إلى نقل الموارد من المستفٌدٌن من  البٌبٌةظم الدفع مقابل خدمات النٌشٌر  -0

لن  البٌبًللتؤكد من أن التؽٌرات فً استخدام النظام  البٌبًخدمات النظام 

المحلٌة فً  معامبلتال، خٌر مثال على ذلكو. فً مصلحتهم صبأو سٌ ٌصب

دوالر  من ملٌار إلى ملٌار ونصؾ نٌوٌورك حٌث اختارت السلطات استثمار

من أجل كتسكٌل بالملوثة مستجمعات المٌاه الطبٌعً الستعادة فً رأس المال 

وطنٌة المعاٌٌر الب الوفاءتنقٌة المٌاه من أجل عبر  البٌبًالنظام  ةخدم

 8-6المقدرة بحوالً  ناقض بشكل كبٌر مع التكلفةت مما، مٌاه الشرب لجودة

قٌمة ر ملٌون دوال 033لى إضافة إللبناء محطة لتنقٌة المٌاه بادوالر ملٌار 

وطنٌة لخدمات  اتعودفمأكبر  وتخصص الصٌن. تكالٌؾ التشؽٌل السنوٌة

عن برنامج  9333نت الحكومة المركزٌة فً عام النظام البٌبً، حٌث أعل

تقدٌم ٌتم من خبلله ملٌار دوالر، و 30 الحبوب مقابل الخضرة بمٌزانٌة

. تهازراعل المنحدراتمن الحبوب للمزارعٌن فً مقابل عدم إزالة الؽابات 

تتحملها حتى اآلن  البٌبٌةعالمٌة لخدمات النظم ال المدفوعاتأكبر كما أن 



 لعام النروٌج فً مإتمر بالًالتً أعلنت عنها المناخ الدولً والؽابات  مبادرة

خفض  وتنفٌذ أنشطة لتكوٌنملٌون دوالر  033التً وفرت و، 9332

 .فً تنزانٌا (REDD) هااالنبعاثات الناجمة عن إزالة الؽابات وتدهور نوعٌت

 لدفع مقابل خدمات النظم البٌبٌةلتصور وضع 

من النظم  فراداأل ٌهاحصل علتً ٌفوابد الال بؤنها البٌبًخدمات النظام تعرؾ  -3

ومجتمعات الكابنات الدقٌقة  اتوالحٌوان اتمجمعات حٌوٌة من النبات - البٌبٌة

بعض وتتضمن . وظٌفٌةوحدات ك تفاعلالتً ت بٌبتها ؼٌر الحٌةباإلضافة إلى 

والؽرض الربٌسً من الدفع . البٌبًسلع النظام  البٌبًخدمات النظام  اتتعرٌف

تمكن من إجراء تؽٌٌرات فً استخدام النظم الهو  البٌبٌةمقابل خدمات النظم 

تعزٌزها أو  ةالبٌبٌخدمات النظم  الحفاظ علىطرٌقة ٌمكن فً ظلها ب البٌبٌة

الدفع أن ٌكون ٌمكن و. هذه المدفوعات ملونٌتحلمستفٌدٌن الذٌن ا لصالح

عدم تقضً بضرورة التً  ةوقابٌالبٌر اتدمن ال البٌبٌةمقابل خدمات النظم 

تم تصمٌم ٌفً معظم الحاالت، و. ةالبٌبٌاستخدام النظم فً إجراء أٌة تؽٌٌرات 

تؽٌرات فً  إلجراءتشجٌع مسار معٌن ل البٌبٌةالدفع مقابل خدمات النظم 

 .البٌبٌةنظم استخدام ال

 البٌبٌةتؽٌرات فً استخدام النظم إجراء لبعض خٌارات أن ٌكون ٌمكن  -0

اعتمادا على وذلك  من ؼٌرهاأكثر  ةالبٌبٌم تؤثٌرات على خدمات النظ

فً استخدام  التؽٌرات الضارةوٌمكن وصؾ مإشرات . الظروؾ المحلٌة

 : على النحو التالً ةالبٌبٌالنظم 

 ٌدى فً ٌإ، مما بهاؼطااستخدام المٌاه و/ةتؽٌرات فً األراضً المحل

 هاوتدهورفقدانها الموابل وإلى تؽٌٌر كثٌر من األحٌان 

 األنواع ب، مع االهتمام بصفة خاصة القضاء علٌهاأنواع أو  ظهور

 ؤلمراضل ةمسببالالؽرٌبة الؽازٌة و



  أو الحصاد  االستؽبلل، مما ٌإدي إلى هافٌتكوتكنولوجٌا الاستخدام

 ٌنالمفرط

 على سبٌل المثال، استخدام األسمدة، ومكافحة )دخبلت الخارجٌة الم

 (اآلفات، والري

 تؽٌر المناخ 

فً  التؽٌرات الضارة إلى تجنب هذه البٌبٌةالدفع مقابل خدمات النظم ٌسعى  -6

والتقلٌل من آثارها على التنوع البٌولوجً وخدمات  البٌبٌةالنظم  استخدام

لخدمات  فعالالدفع أن ٌتناول الكن ٌجب ول. ة إلى الحد األدنىالبٌبٌالنظم 

األسباب الدٌموؼرافٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة  ةالبٌبٌم النظ

. البٌبٌةهذه التؽٌرات فً استخدام النظم لالثقافٌة والدٌنٌة حتى والتكنولوجٌة و

 طلبللأو  البشرٌٌنلنمو السرٌع للسكان أن ٌإدي اعلى سبٌل المثال، ٌمكن 

 .التكنولوجٌا الجدٌدةمن خبلل االستعانة بفرط ستؽبلل الماالوق إلى الس على

 ٌكون مقدمً الدعم الأ ةالبٌبٌم خدمات النظ ة فًتجارتتطلب قابلٌة ال -2

 أن ٌجب ، أو على األقلكٌان واحد ةالبٌبٌم والمستفٌدٌن من خدمات النظ

 ومقدمك ٌمتلً كثٌر من الحاالت، وف. مقدمً الدعمن نطاق والمستفٌد ٌتجاوز

أٌضا األراضً أو المٌاه التً تستضٌؾ تلك  البٌبٌةخدمات النظم ل الدعم

 مختلفة من قابلٌةخصابص  المختلفة ةالبٌبٌخدمات النظم وتشمل . خدماتال

كثر أهمٌة على أ ةالبٌبٌبعض خدمات النظم وتعد (. 0الجدول ) التجارة

لى سبٌل المثال، المحلً والوطنً، ع قارنة بالمستوٌٌنالمستوى العالمً م

لنظم أخرى لخدمات  أن تكون التجارة فًالخدمات المناخٌة، بٌنما ٌمكن 

 .أفضل على الصعٌد المحلً ةالبٌبٌ

ذات الصلة بالمٌاه بشكل ربٌسً على  البٌبٌةالدفع مقابل خدمات النظم ٌحدث  -8

ترتٌب ل تقلٌدٌةاألمثلة الوهناك العدٌد من . شبه اإلقلٌمً/المستوى اإلقلٌمً

لتنقٌة  بشكل ربٌسًذات الصلة بالمٌاه، و البٌبٌةخدمات النظم مقابل دفع لا

 البٌبٌةالدفع مقابل خدمات النظم  تزاٌدت شعبٌةو. مخلفاتالمٌاه ومعالجة ال



مدفوعات تخصٌص المتعلقة بالؽابات على الصعٌدٌن الوطنً والدولً، مع 

من أجل نوات عدة سلألصحاب األراضً والؽابات فً مقابل عقود  ٌةتعوٌض

خدمات ، فضبل عن تهاوحماٌ لها، واإلدارة المستدامة زرع الؽاباتإعادة 

 عنلمزارعٌن تعوٌض اٌتم تخصٌص مدفوعات زراعٌة بٌبٌة لو. المناخ

وذلك فً الؽالب ٌكون فً  عن الممارسات األكثر كثافة وربحٌة تخلًال

ج الدفع مقابل برام عدد قلٌل نسبٌا منأوروبا وأمرٌكا الشمالٌة، باإلضافة إلى 

المزارعٌن واألراضً الزراعٌة فً  تتهدفاسالتً  خدمات النظم البٌبٌة

 .البلدان النامٌة

الدرجة األولى خدمات ب البٌبٌةمعظم حاالت الدفع مقابل خدمات النظم تبدأ  -2

، تٌاج إلٌهاحاالقٌمة ومن حٌث الاألعلى الربٌسٌون ٌعتبرها المستفٌدون التً 

مع مرور الزمن  ٌتؽٌراقد الملموسة واالحتٌاج الشدٌد قٌم ال على الرؼم من أن

قابمة ة األوروبٌة حوافز ٌعلى سبٌل المثال، وضعت الجمع. وعبر البلدان

لتحسٌن نوعٌة الرامٌة إلى على أساس األسعار كجزء من السٌاسة الزراعٌة 

ات خطط لخدمات التلقٌح والممارس تم تطبٌق وقد. البٌبة والتنوع البٌولوجً

لحماٌة المٌاه والتربة والتنوع البٌولوجً لعدة عقود فً  المستحسنةالزراعٌة 

 .الوالٌات المتحدة

اتجاه  ظهر، ةالبٌبٌلنظم األخرى لخدمات بالمتزاٌد العتراؾ الا فً ظل -03

 معظمها، وةالبٌبٌم من خدمات النظ مجموعة كبٌرةجدٌد ٌنطوي على 

، حٌث فً حالة كوستارٌكاو. جًالخدمات المناخٌة وأهداؾ التنوع البٌولو

 تتضمن، 0222عام  فً  Pago por Servicios Ambientalesتؤسست 

: ما ٌلً ،حتى اآلن خطط الدفع ٌةؼالب، الوارد فً ةالبٌبٌم خدمات النظ

ؤلنواع المهددة لوتوفٌر موبل  ؛الكربون فً الكتلة الحٌوٌة أو التربة احتجاز

أو نوعٌة بالمختلفة تتعلق هٌدرولوجٌة  وظابؾو ؛وحماٌة الطبٌعة ؛باالنقراض

تدفقات المٌاه العذبة من مناطق المنبع إلى الزمنً لتوقٌت الأو لكمٌة با

 .المصبفً مناطق  المستخدمٌن



 

 قابلٌة التجارة فً خدمات النظم البٌبٌة: 0جدول 

نوع خدمت  ايلنظم 

 ايلبٌئٌة

قتبلٌة 

ايلتجترة 

 محلٌت

قتبلٌة ايلتجترة 

على ايلمستوٌٌن 

 طنً واإلقلٌمًايلو

قتبلٌة ايلتجترة 

 عتيلمٌت

تنظٌم )خدمات المناخ 

 (المناخ

 مرتفعة متوسطة منخفضة

مٌاه )خدمات المٌاه 

عذبة، وتنظٌم المٌاه، 

والتنقٌة ومعالجة 

المخلفات، وتدوٌر 

 (المٌاه

 متوسطة مرتفعة مرتفعة

تنظٌم )خدمات الصحة 

األمراض واألوببة، 

 (وصٌانة جودة الهواء

 متوسطة رتفعةم متوسطة

التلقٌح، )خدمات زراعٌة 

التمثٌل الضوبً، و

ر ٌدوتواإلنتاج األولً، و

المؽذٌات، ومكافحة 

 التآكل، وتكوٌن التربة

 متوسطة مرتفعة مرتفعة

خدمات الوقاٌة من 

 األمراض

 مرتفعة مرتفعة متوسطة



تنظٌم المخاطر )

 (الطبٌعٌة

القٌم )خدمات ثقافٌة 

الروحٌة والدٌنٌة، 

ع الثقافً، والتنو

والعبلقات االجتماعٌة، 

 (وقٌم التراث الثقافً

 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد

نظم )خدمات المعرفة 

المعرفة، والقٌم 

 (التعلٌمٌة، واإللهام

 مرتفعة مرتفعة متوسطة

القٌم )خدمات سٌاحٌة 

الجمالٌة، والشعور 

بالمكان، والترفٌه 

والسٌاحة البٌبٌة، وقٌم 

 (التراث الثقافً

 

 مرتفعة مرتفعة فعةمرت

 

 الدفع مقابل خدمات النظم البٌبٌة السوق فًنهج 

حتى اآلن، خضع الدفع مقابل خدمات النظم البٌبٌة لقٌادة وهٌمنة المستفٌدٌن من  -00

ونادرا  .خدمات النظم البٌبٌة ووسطابهم، والسٌما على الصعٌدٌن اإلقلٌمً والعالمً

خدمات النظم ل ومقدمً الدعم ستفٌدٌنالمبٌن  فإتكاال ٌتم فحص مستوى ما كان

فٌما ٌتعلق االعتماد الشدٌد على خزابن الحكومة  إنو .البٌبٌة وكذلك بٌن المستفٌدٌن

خاصة ، بسبب هذه الوسٌلة الجدٌدة اذاتٌسٌتبلشى  البٌبٌةم بالدفع مقابل خدمات النظ

وٌدعو رفع  .البلدانالبٌبات المالٌة الحالٌة فً العدٌد من  إذا ما تم األخذ فً االعتبار



 تنوعا حٌثتباع نهج أكثر إ إلى واستدامته الدفع مقابل خدمات النظم البٌبٌةمستوى 

 .على نظام السوق الحدٌث التعوٌل هٌمكن

 ايلبٌئت  ايلمواتٌة 

إلى حد كبٌر على أساس أن  البٌبٌةالدفع مقابل خدمات النظم تطوٌر قد تم - 09

 النظم البٌبٌةخدمات ل لمقدمً الدعم وادفعٌأن  ٌنبؽً النظم البٌبٌةالمستفٌدٌن من 

 من المحتمل أن ٌبذلالعملٌة،  ومن الناحٌة .التً ٌحظون بهالخدمات نظٌر ا

 الخدمات المجانٌة لمواصلة االستفادة من ا كبٌراجهد النظم البٌبٌةمن ن ولمستفٌدا

التكالٌؾ ، أو البحث عن طرق بدٌلة لتجنب دفع النظم البٌبٌةولتنوع البٌولوجً ل

توسٌع نطاق تطبٌق الدفع لومن الشروط الضرورٌة  .النظم البٌبٌةالكاملة لخدمات 

الستحقاقات ومسإولٌات الوطنٌة رادة السٌاسٌة اإل مقابل خدمات النظم البٌبٌة

التشرٌعات ومن األمور الهامة أٌضا  .ومقدمً الدعم لها لنظم البٌبٌةمن ا المستفٌدٌن

ؼٌر مشروعة، بطرٌقة اضعً الٌد تمكٌن وعدم تنص على التً الوطنٌة واللوابح 

ٌمكن أن و .الدٌموؼرافً' جذبال'وعوامل  آت ؼٌر الصحٌحةمكافالوتجنب مطالبات 

توزٌع  فً تؽٌٌر ت هناك حاجة إلجراءئلنصاؾ إذا كانلٌكون هناك أٌضا آثار 

 .النظم البٌبٌةالحقوق والمسإولٌات على التنوع البٌولوجً وخدمات 

للمإسسات  النظم البٌبٌةمعامبلت الدفع مقابل خدمات د تخضع معظم ق- 00

قد تكون هناك حاجة إلى و .، بما فً ذلك آلٌات تنفٌذ العقودالقابمةلقواعد الوطنٌة وا

منظمات وطنٌة وخدمات إضافٌة لدعم الرصد والتحقق وتنفٌذ القواعد ذات الصلة 

فً دعم خطط إصدار  حٌوٌةنٌة لمنظمات الوطأن تكون اوٌمكن  .وتسوٌة النزاعات

 .المدفوعات الدولٌةبالشهادات عندما ٌتعلق األمر 

الهتمام ، ٌنبؽً إٌبلء االبٌبٌةخدمات النظم مقابل لفً حالة دفع القطاع العام - 03

على التنوع البٌولوجً وخدمات  تبعات عكسٌة المناسب لتلك السٌاسات التً لها

أو التنحٌة دون وب .اإلعانات الضارة بٌبٌاب، وبخاصة فٌما ٌتعلق النظم البٌبٌة

دفع مقابل خدمات ال ٌفاقم قدفالقابمة، الضارة لسٌاسات ل المسبق أو الفورياإلصبلح 

 .المهدرة للمواردعدم تماسك حزم السٌاسات  النظم البٌبٌة



 :إطار الحاالت التالٌة البٌبٌةالدفع مقابل خدمات النظم  من المحتمل أال ٌحدث- 00

 وبالتالً ال تشكل  تها،طبٌعمستدامة فً  النظم البٌبٌة ون استخداماتأن تك

توجد خدمات و .النظم البٌبٌةلح المستفٌدٌن من خدمات امصعلى  امادٌتهدٌدا 

معارفها بالمجتمعات التقلٌدٌة التً تسترشد فً فً الؽالب هذه  النظم البٌبٌة

هل ٌنبؽً أن والسإال  .ثةالتقلٌدٌة والتً لم تخضع بعد لؽزو التكنولوجٌا الحدٌ

ٌستمر حصول المستفٌدٌن على هذه الخدمات مجانا سواء من الناحٌة 

 .األخبلقٌة أو المالٌة

  لح اطرٌقة تؽطً مصبوطنٌا ودولٌا  البٌبٌةاستخدام النظم دعم تؽٌرات

ٌدفع فً هذه الحالة، و. على نحو مناسب النظم البٌبٌةالمستفٌدٌن من خدمات 

حتى مساهمات ضرابب ورسوم أو  النظم البٌبٌةمات ن من خدوالمستفٌد

النظم  اتخدممقدمً الدعم للحكومات أو طرؾ ثالث، بدال من ل طوعٌة

الوطنً والدولً إلنشاء وصٌانة  التموٌلعلى سبٌل المثال، ٌتم توفٌر  .البٌبٌة

 .ةالمنشود النظم البٌبٌةالتً توفر خدمات  ٌاتالمحم

  ًوالكبٌر البٌبٌةمن تؽٌرات استخدام النظم  ةالمتؤتٌالمنافع أن ٌكون صاف ، 

على  .النظم البٌبٌةلمستفٌدٌن من خدمات لالخٌارات المالٌة  ضمن نطاق ٌقع

 استخراج الموارد الطبٌعٌة ؼٌر الحٌة بسهولةمعادلة ٌمكن ال سبٌل المثال، 

 .النظم البٌبٌةمن قبل المستفٌدٌن من خدمات  ةمالٌمن الناحٌة ال

  بدابل أرخص بٌن خدمات النظم  النظم البٌبٌةن من خدمات وٌدالمستفٌواجه

فً هذه الحالة،  .على حساب الجودةوإن كان ذلك حتى ، المماثلة البٌبٌة

المستفٌدٌن  النظم البٌبٌةلسلع وخدمات  الوطنٌة معاٌٌر الجودة ٌحتمل أن تجبر

 .النظر فً خٌاراتها ةداععلى إ

  النظم بدابل أرخص بٌن خدمات  بدعم ٌبٌةالنظم البن من خدمات والمستفٌدقام

على سبٌل المثال، ٌتم توفٌر الدعم لمعدات  .المماثلة وطنٌا أو دولٌا البٌبٌة

 .فً المنبع النظم البٌبٌةبدال من المحافظة على خدمات  معالجة المٌاه



 

، فً المقام األولأداة للحد من الفقر  النظم البٌبٌةمقابل خدمات  عالدفال ٌعتبر - 06

ٌمكن و .همالتً تقع علٌالفقراء، وٌجب النظر فً اآلثار من المحتمل أن ٌتؤثر ولكن 

النظم الحفاظ على خدمات فً  ونٌساعد ندخل الفقراء الذٌأن ترفع لمدفوعات ل

أسر فقٌرة أخرى، على سبٌل المثال من تستفٌد أٌضا قد و .والتنوع البٌولوجً البٌبٌة

ومع  .ونهاشربٌأو تحسٌن نوعٌة المٌاه التً  هاعونٌزرالتً زٌادة إنتاجٌة التربة 

، وفً بعض البٌبٌةذلك، فإن توزٌع المنافع ٌعتمد على من ٌحافظ على خدمات النظم 

على الفقر واألمن الؽذابً، على  عكسٌةأٌضا آثار  لمدفوعاتالحاالت، قد ٌكون ل

سعار المواد أ رفعت وأالطلب على العمالة الزراعٌة،  تسبٌل المثال إذا ما خفض

وصول إلٌها فً السابق ال التً كان األراضًالفقراء من  تالؽذابٌة أو استبعد

تصمٌم الدفع مقابل  ٌتم تناولها أثناء اإلنصاؾ قضٌة ربٌسٌةكون ٌوٌنبؽً أن  .عاما

 .البٌبٌةخدمات النظم 

 إنشتء ودعم ايلسوق

فً عدد من  ملحوظ، الارتفاع تكالٌؾ المعامبلت الجارٌةٌمكن أن ٌعزى جزبٌا  -02

لم ، ولكن إذا البداٌة الجدٌدة لهذه الوسٌلةإلى  ،البٌبٌةالدفع مقابل خدمات النظم 

مزٌد من  تساعد فً تحقٌقلن ف، مع مرور الوقتتكالٌؾ المعامبلت تنخفض 

تقٌٌم أولً إلى أن تكالٌؾ وٌشٌر . ةالبٌبٌم النظمقابل خدمات دفع لالتطوٌر ل

وفً بعض ) %03عب أكثر من وستتبون فً الؽابات المعامبلت فً مشارٌع الكر

حصل ٌالمدفوعات المقدمة، فً حٌن ال إجمالً من قٌمة ( %23الحاالت أكثر من 

حل أكثر قدرة  وهناك حاجة للوصول إلى. المتبقٌة النسبةإال على رعاة الؽابات 

 على المنافسة، مثل النهج الموجهة نحو السوق، من أجل خفض تكالٌؾ المعامبلت

 .مرتفعةال

ى تطوٌر أسواق إل البٌبٌةالدفع مقابل خدمات النظم  فًنهج السوق  ٌدعو -08

قواعد ومعاٌٌر ، ووضع إنشاء بنٌة تحتٌة للسوق وهذا ٌتضمن. البٌبٌةظم نخدمات ال



دعم الخدمات االستشارٌة والللمشاركٌن فً السوق، وتنظٌم نظم التسعٌر، وتوفٌر 

 .وق، وحتى الدعم المالًالس على المعلومات والتدرٌبب

أو  اأو إقلٌمٌ امحلٌتعاقدٌا  اترتٌب البٌبٌةالدفع مقابل خدمات النظم ربما ٌكون   -02

تؤمٌن الدعم الدولً ألثره اإلٌجابً على أهداؾ التنوع بدون التعهد  اوطنٌ

فوابد  فإن ،مثل هذه الترتٌباتل وفً ظل االستفادة من الخدمات المجانٌة. البٌولوجً

 استها أو تؤمٌنها أو الحفاظ علً استمرارهاقد ال تتم دروع البٌولوجً العالمً التن

، والسٌما عندما تكون هناك مقاٌضات بٌن استراتٌجٌات التنمٌة بالشكل الكافً

الكافً للتؤثٌر على تصمٌم الدفع مقابل خدمات  الدولً التموٌل توفٌرٌجب و. البدٌلة

فً . المدىطوٌلة دعم أهداؾ التنوع البٌولوجً نحو ترتٌب ال وجٌهوت البٌبٌةالنظم 

بدء أو التكالٌؾ كافً لتؽطٌة  من المدفوعات ؼٌرمستوى المتاح ال ما إذا كانحالة 

 دورا التموٌل الدولً لعبفسوؾ ٌالمحلً أو الوطنً،  ٌنتشؽٌل على المستوٌال

 .البٌبٌةمقابل خدمات النظم  اتعودفمال توفٌرفً ضمان محفزا حٌوٌا 

 (أعدهت كٌري تٌن كت )عوٌضت  ايلتنوع ايلبٌويلوجً ت -ب

 مفهوم أساسً

الناجمة و القابلة للقٌاس حفاظنتابج الهً تعوٌضات التنوع البٌولوجً تعتبر  -93

لتنوع ل الهابلةالمتبقٌة  العكسٌة ثاراآلعن اإلجراءات التً تهدؾ إلى تعوٌض 

ر المشروعٌعن تطو التً نتجتوالبٌولوجً 
1

لوقاٌة والتخفٌؾ ابٌر بعد اتخاذ تدا 

أي خسارة صافٌة،  تجنب هوالهدؾ من تعوٌضات التنوع البٌولوجً و .المبلبمة

فٌما ٌتعلق الواقع للتنوع البٌولوجً على أرض  ةصافٌ مكاسب تحقٌقوٌفضل 

والقٌم  فرادوظٌفة النظام البٌبً واستخدام األو، بلاتكوٌن األنواع، وهٌكل الموب

.وع البٌولوجًالثقافٌة المرتبطة بالتن
2

وسابل تنفٌذ تعوٌضات التنوع ومن بٌن  

                                                           
، فٌمكن أٌضا استخدامها فً تعوٌض اآلثار األوسع نطاقا للبرامج (مثل طرٌق أو منجم)من تعرٌؾ تعوٌضات التنوع البٌولوجً هنا من حٌث مشروعات تنموٌة معٌنة على الرؼم   1

 .والخطط

 

2
 2009،  برنامج األعمال وتعوٌضات التنوع البٌولوجً  



للموابل المصرفٌة  معامبلتبما فً ذلك ال) ة للحفاظالمصرفٌ المعامبلتالبٌولوجً 

 .التنوع البٌولوجً أرصدة، واستخدام (ؤلنواعلالمصرفٌة  المعامبلتو

ارنة مقظ الحفلأكثر وأفضل  نتابج التنوع البٌولوجًتعوٌضات تحقق أن ٌمكن  -90

مخاطر فرص ووهً أٌضا أداة للشركات إلدارة . تخطٌط المشارٌعل بالنتابج التقلٌدٌة

اعتبارات التنوع  إدراجمن أجل أٌضا لمجتمع هً أداة لالتنوع البٌولوجً، و

تراخٌص التصارٌح وال، من خبلل عملٌة صنع القرار االقتصادي فًالبٌولوجً 

لمإسسات ت االستثمار واإلقراض لوقرارا التابعة للحكومةالتخطٌط وعملٌات 

تعوٌضات التنوع البٌولوجً تنطوي على العمل مع مدٌري ونظرا ألن . المالٌة

نها توفر فإوراء فقدان التنوع البٌولوجً،  األسباب الربٌسٌةاألراضً لمعالجة 

المشاركة فً تخطٌط المشارٌع،  فرصةللشعوب األصلٌة والمجتمعات المحلٌة 

وٌمكن لتعوٌضات . التً تساهم فً سبل المعٌشة المستدامة وٌضالتع وإقامة أنشطة

تسهم فً  التنوع البٌولوجً، المخططة بشكل صحٌح على مستوى الطبٌعة، أن

اإلقلٌمً وتخطٌط استخدام األراضً، واألولوٌات المحددة فً على المستوى ظ احفال

 .االستراتٌجٌات الوطنٌة للتنوع البٌولوجًخطط العمل و

تطرح أن تعوٌضات التنوع البٌولوجً  ، بصفة جماعٌة،ذه المزاٌاه تعنً  -99

التنوع البٌولوجً على ظ احفاللتموٌل أنشطة  اوإضافٌ امصدرا محتمبل جدٌد

العام والخاص  ٌنالقطاع ومطورٌتحمل فً هذا النموذج، و. له واالستخدام المستدام

تبار هذا االستثمار فً وٌمكن اع م،آثارهالبلزمة لتعوٌض الحفاظ تكالٌؾ إجراءات 

 اتلمحمٌالمخصصة لدعم شبكات المٌزانٌات الوطنٌة ل ا بالنسبةظ إضافٌاالحف

 .على أرض الواقع وؼٌرها من أنشطة التنوع البٌولوجً

بل ٌنبؽً ف: التنوع البٌولوجً بحذر شدٌد تعوٌضات عاملتمع ذلك، ٌنبؽً أن  -90

 هً ال تكونبمة للمضً قدما، ومبلالأن ٌساء استخدامها للسماح للمشارٌع ؼٌر 

وأن  تباع التسلسل الهرمً للتخفٌؾإ التً ٌتم فٌهافً بعض الظروؾ  ة إالمناسب

فً التنوع البٌولوجً إال تعوٌضات وال تنجح . آلثار المتبقٌة قابلة للتعوٌضتكون ا

على  الرصد والتقٌٌم واإلنفاذفً إطار وتنفٌذها، و هاد القدرة الكافٌة لتصمٌمووجظل 



وطنٌة بشؤن السٌاسة تستقطب الوباإلضافة إلى ذلك، من المهم أن . نحو مبلبم

الحكومات أال تقلل ظ، واتعوٌضات التنوع البٌولوجً استثمارات إضافٌة فً الحف

الوطنٌة الحفاظ تكالٌؾ أولوٌات  وإلقاء عبءظ، اتموٌل الحفبالتزامات القطاع العام 

 .لقطاع الخاصعلى عاتق ا

التنوع البٌولوجً فً  لتعوٌضاتسنوات من العمل وتحلٌل األساس عد أربع ب -93

برنامج األعمال  السٌاسات الوطنٌة واإلقلٌمٌة فً جمٌع أنحاء العالم، وافق

المبادئ العشرة األساسٌة التً تحدد على  (BBOP) وتعوٌضات التنوع البٌولوجً

على النحو بإٌجاز  ها، وٌمكن تلخٌص(0 ندوقص)تعوٌضات التنوع البٌولوجً 

تحقٌق أي عدم ل هاذٌنفتو هامٌصمٌتم ت: التنوع البٌولوجًتعوٌضات  إن. التالً

سوؾ تحقق نتابج و ؛صاؾ للتنوع البٌولوجً تحقٌق مكسبخسارة صافٌة أو 

ٌمكن  التًحدود بالتعترؾ والتسلسل الهرمً للتخفٌؾ؛ ب تلتزم؛ ظاحفللإضافٌة 

على نحو فعال  وتتضمن المعنٌٌن ؛عٌةفً سٌاق الطبٌ وٌتم التخطٌط لها ها؛ضٌعوت

وٌتم التخطٌط لها لضمان ها بطرٌقة عادلة؛ وتنفٌذ هاتصمٌموٌتم ذ؛ ٌتنفالم وٌتصمبال

استمرارٌة النتابج على األقل فً ظل وجود آثار المشروع وٌفضل أن ٌكون إلى 

األبد، وٌتم االضطبلع بها والتواصل بشؤنها بشفافٌة، وتوثق االستخدام المناسب 

تعوٌضات التنوع البٌولوجً التً ٌنبؽً أن تحقق . للعلوم السلٌمة والمعارؾ التقلٌدٌة

نتابج للتنوع البٌولوجً وإدارة المخاطر المرتبطة باستخدام ال أفضلتتبع هذه المبادئ 

 .هذه األداة

مبادئ تعوٌضات التنوع البٌولوجً المعدة والمدعمة من قِبل برنامج . 0المربع 

 ضت  ايلتنوع ايلبٌويلوجًاألعمتل وتعوٌ

الناجمة عن و هً نتابج الحفاظ القابلة للقٌاستعوٌضات التنوع البٌولوجً تعتبر 

لتنوع البٌولوجً ل العكسٌة المتبقٌة الهابلة ثاراآلاإلجراءات التً تهدؾ إلى تعوٌض 



ر المشروعٌعن تطو والتً نتجت
3

. لوقاٌة والتخفٌؾ المبلبمةابعد اتخاذ تدابٌر  

تحقٌق أي خسارة صافٌة، وٌفضل عدم  هوتعوٌضات التنوع البٌولوجً  الهدؾ منو

تكوٌن بفٌما ٌتعلق الواقع للتنوع البٌولوجً على أرض  ةصافٌ مكاسب تحقٌق

والقٌم الثقافٌة  فرادوظٌفة النظام البٌبً واستخدام األوبل، ااألنواع، وهٌكل المو

 .المرتبطة بالتنوع البٌولوجً

عمل لتصمٌم تعوٌضات التنوع البٌولوجً وتنفٌذها والتحقق تضع هذه المبادئ إطار 

وٌجب تصمٌم تعوٌضات التنوع البٌولوجً بحٌث تتوافق مع القوانٌن . من نجاحها

المحلٌة والدولٌة ذات الصلة، كما ٌجب تخطٌطها وتنفٌذها بما ٌتوافق مع االتفاقٌة 

ها، كما هو موضح فً المتعلقة بالتنوع البٌولوجً ونهج النظم البٌبٌة المرتبط ب

 .االستراتٌجٌات الوطنٌة للتنوع البٌولوجًخطط العمل و

ٌجب تصمٌم تعوٌض التنوع البٌولوجً وتنفٌذه  :تجنب ايلخسترة ايلصتفٌة .0

لتحقٌق نتابج حفاظ قابلة للقٌاس على أرض الواقع والتً ٌتوقع عدم تحقٌقها 

 .ًوجللتنوع البٌول ةصافٌ مكاسب تحقٌقوٌفضل ألي خسارة صافٌة 

ٌجب أن ٌحقق تعوٌض التنوع البٌولوجً نتابج حفاظ  :نتتئج إضتفٌة يللحفتظ .9

كما ٌجب أن . زٌادة عن النتابج التً قد تنتج فً حالة عدم وجود تعوٌض

ٌتجنب تصمٌم التعوٌض وتنفٌذه نقل األنشطة الضارة بالتنوع البٌولوجً إلى 

 .المواقع األخرى

ٌعتبر تعوٌض التنوع البٌولوجً التزاًما  :االيلتزام بتيلتسلسل ايلهرمً يللتخفٌف .0

المحددة بعد  لتنوع البٌولوجًل العكسٌة المتبقٌة الهابلة ثاربالتعوٌض عن اآل

اتخاذ التدابٌر المناسبة للتجنب والتخفٌض وإعادة التؤهٌل فً الموقع بما 

 .ٌتوافق مع التسلسل الهرمً للتخفٌؾ

التً ال ٌمكن تعوٌض  هناك بعض المواقؾ :ايلحدود ايلتً ٌمكن تعوٌضهت .3
                                                           

، فٌمكن أٌضا استخدامها فً تعوٌض اآلثار األوسع نطاقا للبرامج (مثل طرٌق أو منجم)ن حٌث مشروعات تنموٌة معٌنة على الرؼم من تعرٌؾ تعوٌضات التنوع البٌولوجً هنا م  3

 .والخطط

 



اآلثار المتبقٌة فٌها بالكامل من خبلل تعوٌض التنوع البٌولوجً بسبب عدم 

 .توافر إمكانٌة االستبدال أو ضعؾ التنوع البٌولوجً المعنً

ٌجب تصمٌم التنوع البٌولوجً وتنفٌذه فً سٌاق الطبٌعٌة  :سٌتق ايلطبٌعٌة .0

مع الوضع فً االعتبار  لتحقٌق نتابج الحفاظ القابلة للقٌاس المتوقعة،

المعلومات المتاحة بشؤن المجموعة الكاملة للقٌم البٌولوجٌة واالجتماعٌة 

 .والثقافٌة للتنوع البٌولوجً باإلضافة إلى دعم نهج النظم البٌبٌة

ٌجب ضمان تحقٌق المشاركة الفعالة من األطراؾ  :مشتركة األطراف ايلمعنٌة .6

بتعوٌضات التنوع البٌولوجً، بما فً المعنٌة فً اتخاذ القرارات المرتبطة 

ذلك التقٌٌم واالختٌار والتصمٌم والتنفٌذ والمراقبة، وذلك فً المناطق المتؤثرة 

 .بالمشروع وبتعوٌض التنوع البٌولوجً

ٌجب تصمٌم تعوٌض التنوع البٌولوجً وتنفٌذه بشكل منصؾ،  :اإلنصتف .2

ٌُقصد بذلك مشاركة الحقوق والمسإولٌات والمخاطر وال مكافآت المرتبطة و

بالمشروع والتعوٌض بٌن األطراؾ المعنٌة بطرٌقة عادلة ومتوازنة واحترام 

ا  ًٌ االتفاقٌات القانونٌة والعرفٌة، وٌجب كذلك مراعاة الحقوق المعترؾ بها دول

ا بشكل خاص الشعوب األصلٌة والمجتمعات المحلً ًٌ  .ومحل

لتنوع البٌولوجً وتنفٌذه ٌجب أن ٌستند تصمٌم تعوٌض ا :ايلنتتئج طوٌلة األمد .8

إلى نهج إداري مبلبم، ٌتضمن المراقبة والتقٌٌم بهدؾ تؤمٌن النتابج التً 

ٌُفضل أن تستمر لؤلبد  .تستمر لمدة وجود آثار المشروع على األقل، و

ٌجب إعداد تصمٌم التنوع البٌولوجً وتنفٌذه ونقل نتابجه إلى  :ايلشفتفٌة .2

 .لوقت المحددالجمهور بشكل ٌتسم بالشفافٌة وفً ا

ٌجب أن تكون عملٌة تصمٌم تعوٌض التنوع  :ايلعلوم وايلمعترف ايلتقلٌدٌة .03

البٌولوجً وتنفٌذه موثقة تعتمد على العلوم السلٌمة، بما فً ذلك االهتمام 

 .المناسب بالمعارؾ التقلٌدٌة

 



 

 :هناك فبتان من االستجابة آلثار المشروعات على التنوع البٌولوجً. 90

 

، التً تتوافق مع التعرٌؾ وتلتزم بالمبادئ تنوع ايلبٌويلوجًتعوٌضت  ايل ( أ)

 المذكورة أعبله، و

وهو ما ٌنطوي على بعض االستثمار فً مجال  ايلحفتظ ايلتعوٌضً، ( ب)

الحفاظ على التنوع البٌولوجً كنتٌجة للمشروع، لكنه ال ٌستوفً هذه 

ًٌا عن اآل. المتطلبات ثار أو على سبٌل المثال، قد ٌكون التعوٌض تعوًٌضا جزب

ٌنطوي على بعض الخسارة الصافٌة أو ٌحافظ على نوع آخر من التنوع 

المثل بالمثل أو "البٌولوجً الذي ٌتم التؤثٌر علٌه بطرٌقة ال تتوافق مع نهج 

 .للتكافإ البٌبً أو أنه ؼٌر آمن على المدى الطوٌل" أفضل

 

حفاظ على نحو مماثل، هناك نوعان من تعوٌضات التنوع البٌولوجً أو ال .96

 :التعوٌضً

 ، المطلوبة من ِقبل القانون، وتعوٌضت  ايلتنوع ايلبٌويلوجً ايلتنظٌمٌة ( أ)

التً ٌضطلع بها  تعوٌضت  ايلتنوع ايلبٌويلوجً ايلتطوعٌة أو ايلتعوٌض، ( ب)

المطور فً ظل ظروؾ ال ٌلزم المتطلب القانونً فٌها إجراء ذلك، نظًرا ألنه 

اٌا المرتبطة بالشهرة، مثل الترخٌص بالعمل، المز)ٌدرك المٌزة التجارٌة 

 (.المٌزة التنافسٌة، حصة السوق، وما إلى ذلك

 

المثل بالمثل أو "بموجب فلسفة . ٌتباٌن التنوع البٌولوجً تباًٌنا ؼٌر محدود .92

وضرورة تحقٌق اإلنصاؾ واحترام " تجنب الخسارة الصافٌة"وهدؾ مفهوم " أفضل

ات التنوع البٌولوجً هً حقوق الشعوب األصلٌة والمجتمعات المحلٌة، فإن تعوٌض



عادًة ما ٌتم طلب تعوٌضات التنوع . أداة محلٌة وإقلٌمٌة بٌولوجٌة فً األساس

البٌولوجً وتخطٌطها فً نفس المنطقة البٌولوجٌة المماثلة للمنطقة المتؤثرة، 

للمساهمة فً الحفاظ على نفس مكونات التنوع البٌولوجً مع شدة التؤكٌد على 

وٌعنً هذا أنه ٌتم إعداد تعوٌضات . المجتمعات المحلٌة ضمان تلبٌة احتٌاجات

التنوع البٌولوجً بشكل فرٌد لتبلءم الظروؾ المحلٌة وال ٌمكن تداولها على 

أي أطنان )المستوى الدولً، بخبلؾ الكربون، حٌث ٌوجد قٌاس فردي شامل ووحدة 

فٌة تقوم بعض الدول بإعداد معامبلت مصر(. من مكافا ثانً أكسٌد الكربون

التنوع البٌولوجً كوسابل  أرصدةمرتبطة بالتنوع البٌولوجً وتعٌٌن مجموعة من 

التً ٌمكن من " منطقة الخدمات"وٌحدد هذا بشكل عام . لتحدٌد متطلبات التعوٌض

وتداولها، فً مستجمع مابً أو منطقة بٌولوجٌة محلٌة أو  األرصدةخبللها شراء 

 .صنؾ خضروات

 

 وضع الطلب أو االستنساخ

دولة قوانٌن أو وضعت سٌاسات تتطلب تعوٌضات التنوع  03سنت أكثر من  .98

على سبٌل المثال، )البٌولوجً أو الحفاظ التعوٌضً لمجموعات معٌنة من اآلثار 

على األراضً الرطبة أو على بعض األنواع المحلٌة المسجلة أو على التنوع 

(البٌولوجً بشكل عام
4

حٌان تضمٌن باإلضافة إلى ذلك، ٌتم فً بعض األ. 

تعوٌضات التنوع البٌولوجً أو الحفاظ التعوٌضً فً شروط اعتماد المشروع 

كنتٌجة للحوار بٌن مقدم المشروع والجهة مانحة الترخٌص، وعادًة ما ٌكون ذلك بعد 

هناك أًٌضا وجود محدود لكنه متنامً لبعض الشركات . عملٌة تقٌٌم التؤثٌرات البٌبٌة

 .ع البٌولوجً طواعٌةالتً تإدي تعوٌضات التنو

من الناحٌة التارٌخٌة، كان ٌتم حساب طبٌعة ونطاق تعوٌضات التنوع البٌولوجً  .92

أو الحفاظ التعوٌضً على أساس مقاٌٌس بسٌطة مثل المنطقة أو االستثمار المالً 
                                                           

 .تضم هذه الدول الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأسترالٌا واالتحاد األوروبً والبرازٌل وجنوب أفرٌقٌا  4

 



الداخل فً مشروع االستثمار أو على أساس بعض المعادالت التً تحدد مجموعة 

، أو (مقدار الخشب على األرض، على سبٌل المثال)ولوجً فرعٌة لقٌم التنوع البٌ

ٌتم التفاوض على أنها حزمة مالٌة أعدها المطور لبلستثمار، بؽض النظر عما إذا 

ا لتؽطٌة تكالٌؾ أنشطة التعوٌض أم ال ًٌ ومع ذلك، شهدت العشرة أو . كان المبلػ كاف

المقاٌٌس التً ٌتم من الخمسة عشر عاًما الماضٌة اهتماًما متزاًٌدا بشؤن تحسٌن 

خبللها تقٌٌم طبٌعة ومقدار وجودة فقدان التنوع البٌولوجً نتٌجة إلقامة المشروع 

ًٌا  والتً ٌتم الحصول علٌها من خبلل التعوٌض، ولضمان انتهاج الطرق المحددة كم

عادًة ما تمثل المقاٌٌس الحدٌثة تولٌفة من ". تجنب الخسارة الصافٌة"من أجل 

ٌِّم البعض وظابؾ معٌنة للتنوع . دة أو حالة التنوع البٌولوجًالمنطقة والجو ٌق

. البٌولوجً فً حٌن ٌتطلع البعض اآلخر إلى إجراء تقٌٌمات استمرارٌة األنواع

 .طرٌقة من طرق التقٌٌم والمقاٌٌس المختلفة على مستوى العالم 033تتوفر أكثر من 

الهتمام والقت الدعم ، جذبت تعوٌضات التنوع البٌولوجً ا9303بحلول عام  .03

دوافع ربٌسٌة  0هناك . بشكل ملحوظ، وٌستمر هذا االهتمام والدعم فً التزاٌد

 :تساعد على اإللمام بالتعوٌضات البٌولوجٌة بشكل أكبر

 

  ًتقدم الكثٌر من الحكومات سٌاسة تعوٌضات التنوع البٌولوجً أو تسع

 الستكشافها؛

 البٌولوجً طواعٌة ألسباب  تمارس الكثٌر من الشركات تعوٌضات التنوع

 تجارٌة؛

  ًٌشترط الكثٌر من المصارؾ والمستثمرٌن تعوٌضات التنوع البٌولوج

 للحصول على االعتماد أو االستثمار؛

  ًتشجع الكثٌر من المنظمات ؼٌر الحكومٌة وجماعات المجتمع المدن

 المطورٌن على االلتزام بالتعوٌضات البٌولوجٌة؛ و



  ومجموعة من جمٌع هذه  ات التنوع البٌولوجًاألعمال وتعوٌضبرنامج

األطراؾ المعنٌة وؼٌر ذلك، التً تم إنشاإها أساًسا لتطوٌر ومشاركة وتشجٌع 

استخدام أفضل الممارسات المتعلقة بتعوٌضات التنوع البٌولوجً ومصارؾ الحفاظ، 

 .والتوجٌهات والمنهجٌات والمعاٌٌر ودراسات الحالة بما فً ذلك المبادئ

 المتعلقة االتفاقٌة بشؤن المنعقد المإتمر عن الصادر IX/26 القرار موجبب. 00

لبلتفاقٌة بالتعاون مع المنظمات  التنفٌذي السكرتٌر فإن البٌولوجً، بالتنوع

بصدد  ،والمبادرات ذات الصلة، مثل برنامج األعمال وتعوٌضات التنوع البٌولوجً

هجٌات واألدوات والتوجٌهات المن( ب)دراسات الحالة ( أ)أو توفٌر /تجمٌع و

أطر عمل السٌاسات الوطنٌة واإلقلٌمٌة ( ج)المرتبطة بتعوٌضات التنوع البٌولوجً 

إستراتٌجٌة لتعببة الموارد لدعم " IX/00عبلوة على ذلك، ٌضع القرار . ذات الصلة

، وٌدعو هذا "9300وحتى  9338تحقٌق أهداؾ االتفاقٌة الثبلثة فً الفترة من عام 

لمراعاة آلٌات تعوٌضات التنوع "األطراؾ والمنظمات ذات الصلة  القرار

البٌولوجً عند استحقاقها ومبلءمتها مع التحقق من عدم استخدامها فً تقوٌض 

المتعلق بالمحمٌات  IX/08وٌدعو القرار ". المكونات الفرٌدة للتنوع البٌولوجً

 ".كآلٌة للتموٌلاستكشاؾ إمكانٌة تعوٌضات التنوع البٌولوجً "األطراؾ إلى 

وبالمثل، شجع القرار المتخذ فً مإتمر أطراؾ اتفاقٌة رامسار، المنعقد مإخًرا . 09

بشؤن األراضً الرطبة، متخذي القرار والسٌما قادة األعمال، على وضع السٌاسات 

واإلستراتٌجٌات وأسالٌب التشؽٌل وتبنٌها بما ٌتوافق مع التوجٌهات والمعاٌٌر 

الحالٌة المتعلقة بإدارة النظم البٌبٌة، بما فً ذلك األراضً الرطبة، المحلٌة والدولٌة 

، كخٌار أخٌر، التؤثٌرات العكسٌة على النظم "تعوٌض"التً تتجنب إصبلح أو 

البٌبٌة لؤلراضً الرطبة، باإلضافة إلى مراعاة المزاٌا المحتملة التً ٌمكن الحصول 

ٌولوجًعلٌها من برنامج األعمال وتعوٌضات التنوع الب
5
. 

                                                           
5
 .قٌة رامسار وقطاع األعمالمبادئ للشراكات بٌن اتفا: X.12القرار  نظرا  

http://www.ramsar.org/res/key_res_x_12_e.pdf 

http://www.ramsar.org/res/key_res_x_12_e.pdf


األعمال وتعوٌضات التنوع ٌمثل أعضاء اللجنة االستشارٌة التابعة لبرنامج . 33
الحكومة، رجال األعمال، المنظمات الحكومٌة )فبات مجتمعٌة مختلفة  البٌولوجً

مما ٌعكس وجهات نظر متنوعة بشؤن ( ، المإسسات المالٌة والمجتمع المدنًالدولٌة
مإتمر األطراؾ واستجابة لقرار . ن البلدان المختلفةالبٌبة والتنمٌة من العدٌد م

وطلبات أخرى إلجراءات مماثلة، عمل شركاء البرنامج بجد  COP9التاسع 
للتوصل إلى اتفاق بشؤن القضاٌا األساسٌة المتعلقة بتعوٌضات التنوع البٌولوجً 

ومن بٌن أهم ما . ووضع مبادئ توجٌهٌة عملٌة لتصمٌم وتنفٌذ هذه التعوٌضات
توصلت إلٌه هذه المجموعة هو وضع عشرة مبادئ أساسٌة متفق علٌها ومعتمدة من 
قبل أعضاء اللجنة، فضبل عن تزاٌد اعتمادها واستخدامها من جانب العدٌد من 
الجهات األخرى شملت شركات وحكومات والمجتمع المدنً بوصفها أساسا سلٌما 

باإلضافة إلى ذلك، . جودةلضمان تعوٌضات تنوع بٌولوجً على درجة عالٌة من ال
تشمل ثبلثة كتٌبات أساسٌة بشؤن  2009استكملت اللجنة أدوات منهجٌة فً ماٌو 

تصمٌم وتنفٌذ التعوٌضات وأوراق مرجعٌة حول عبلقات تعوٌضات التنوع 
البٌولوجً بتقٌٌم األثر ومشاركة األطراؾ المعنٌة، ودراسات حالة عن المشارٌع 

د من تجارب التعوٌضات ؼٌر التابعة لها، والمواد الداعمة الرابدة التابعة للجنة وعد
على موقع متوفرة كل هذه المواد و(. مثل قاموس المصطلحات الفنٌة)األخرى 

trends.org/guidelines-http://bbop.forest  مدرجة على قرص كما أنها
 . عة تتناول لمحة عامة عن البرنامجمدمج ملصق بمطبو

ٌؤمل البرنامج من خبلل التعاون مع اتفاقٌة التنوع البٌولوجً إشراك المزٌد من . 34
الشركات والحكومات والمإسسات المالٌة ومنظمات المجتمع المدنً من أجل 
الوقوؾ على مزٌد من وجهات النظر والمقترحات العملٌة الخاصة بتعوٌضات 

لوجً والمساعدة فً تعزٌز توافق أوسع فً اآلراء فً المجتمع حول التنوع البٌو
باإلضافة  الخسارة الصافٌة، وتحقٌق مكاسب صافٌة للتنوع البٌولوجًكٌفٌة تجنب 

ٌولٌو  -2009وبداٌة من ٌولٌو . إلى توسٌع نطاق اعتماد أفضل الممارسات الناشبة
 : ، ٌجري العمل على األولوٌة التالٌة 2012

  تقدٌم الدعم الفنً والمشورة فً مجال  -على ايلمستوى ايلوطنً  ايلتدخال
السٌاسات بشؤن تعوٌضات التنوع البٌولوجً والتخطٌط الطبٌعً واإلقلٌمً 

 . للحكومات، من خبلل التقارٌر العامة والمشورة الخاصة

http://bbop.forest-trends.org/guidelines


  العمل مع الحكومة والعدٌد من المطورٌن فً  -ايلتعوٌضت  ايلمجمعة وايلبنوك
ؼٌرها من األطراؾ المعنٌة لتجمٌع التعوٌضات وتخطٌطها مناطق معٌنة و

على مستوى الطبٌعة  والمناطق البٌبٌة، بما فً ذلك، عند االقتضاء، استخدام 
ظ وتداول أرصدة التنوع البٌولوجً على الصعٌد الوطنً أو ابنوك الحف

 . المستوٌات المحلٌة

 ًراز كٌفٌة تطبٌق إب  - توسٌع نطتق حتفظة تجترب تعوٌض ايلتنوع ايلبٌويلوج
تعوٌضات التنوع البٌولوجً فً مجموعة واسعة من البلدان والقطاعات 

األعمال وتعوٌضات التنوع الصناعٌة من خبلل المشروعات الرابدة لبرنامج 
 .وتجارب اآلخرٌن ذات الصلة البٌولوجً

 األعمال تحسٌن المبادئ التوجٌهٌة لبرنامج  - مبتدئ توجٌهٌة أفضل
حول كٌفٌة تصمٌم وتنفٌذ تعوٌضات التنوع  ع البٌولوجًوتعوٌضات التنو

البٌولوجً استنادا إلى تجربة أوسع نطاقا من حٌث الرقعة الجؽرافٌة 
 . وؼٌرهم األعمال وتعوٌضات التنوع البٌولوجًوالقطاعٌة ألعضاء برنامج 

  تدرٌب كادر من المتخصصٌن فً جمٌع أنحاء  - ايلتدرٌب وبنتء ايلقدرا
شركات والحكومات فً تصمٌم وتنفٌذ تعوٌضات التنوع العالم لدعم ال

 .البٌولوجً والنظم والسٌاسات المرتبطة بها

  إٌجاد محفل عالمً ٌوضح أن مشارٌع التنمٌة تإدي إلى تجنب  – االتصتال
الخسارة الصافٌة فً التنوع البٌولوجً من خبلل إتباع التسلسل الهرمً 

جً وتبادل ونشر التعلم الجماعً للتخفٌؾ وتطبٌق تعوٌضات التنوع البٌولو
والتجارب ذات الصلة بالتنوع البٌولوجً، بما فً ذلك المناهج القابمة على 

 .آلٌات السوق وتلك الموجهة للمجتمع

  وضع بروتوكوالت متفق علٌها للتحقق  -ايلتحقق وايلتدقٌق  بروتوكوال
مٌة ٌقوم والتدقٌق فً تعوٌضات التنوع البٌولوجً، وهو ما سٌرسً أساسا للتن

األعمال وتعوٌضات التنوع على معاٌٌر معتمدة ومتفق علٌها دولٌا لبرنامج 
 . 2015هدؾ لعام : بشؤن التنوع البٌولوجً البٌولوجً

  القضاٌا الربٌسٌة

تشمل القضاٌا الربٌسٌة الجدٌرة بالنقاش حول تعوٌضات التنوع البٌولوجً ما . 35
 : ٌلً



 ة ووقتٌة تعوٌض التنوع البٌولوجً؟كٌفٌة تحدٌد مدى استحقاقٌ :ايلسٌتق 

  ًالتً ٌمكن عندها  الحدودكٌفٌة تحدٌد  :وحدوده لتخفٌفيلايلتسلسل ايلهرم
التعوٌض عن اآلثار التً تلحق بالتنوع البٌولوجً، وإلى أي مدى ٌمكن تبنً 

( التجنب والحد منه واالستعادة)خطوات أخرى فً التسلسل الهرمً للتخفٌؾ 
 المتبقً؟ قبل التعوٌض عن األثر 

 ما هو إطار السٌاسات األنسب لمطالبة أو تشجٌع المطورٌن على  :ايلسٌتسة
االلتزام بتعوٌضات التنوع البٌولوجً؟ ما هً السٌاسات والمنهجٌات التً 
ٌمكن استخدامها إلدارة مخاطر اإلخفاق فً تعوٌضات التنوع البٌولوجً، 

 المجتمع اآلخرٌن؟ وكٌؾ ٌمكن تقسٌم هذه المخاطر بٌن المطورٌن وأعضاء 

 'ما هً أفضل طرٌقة لتحدٌد خسابر ومكاسب التنوع  :'ايلعمال 'أو ' ايلمقتٌٌس
تحقٌق أثر إٌجابً 'أو ' تجنب الخسارة الصافٌة'البٌولوجً كؤساس لتحدٌد 

؟ ومن ثم فإن وجود مقاٌٌس قابلة للتطبٌق ٌمكن وفقا لها تقٌٌم الوظٌفة 'صاؾ
ر والمكاسب فً المجتمعات والتجمعات والنظم والعملٌة البٌبٌة، وتحدٌد الخساب

على أن ذلك ال . البٌولوجٌة البٌبٌة فضبل عن األنواع، سٌكون لها قٌمة كبٌرة
ٌقلل بؤي حال من المقاٌٌس التً تؤخذ الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 . والثقافٌة للتنوع البٌولوجً بعٌن االعتبار

 'قواعد التبادل التً تضع األساس لضمان ما هً  ":ايلتبتدل'و' 'ايلمثل بتيلمثل
، "التبادل"، و 'المثل بالمثل أو أفضل'تطبٌق التعوٌضات فً ضوء منهجٌة 

التً ٌمكن للتعوٌضات من خبللها الحفاظ على التنوع البٌولوجً المختلؾ عن 
 النوع الوارد بالمشروع طالما كانت أولوٌة الحفاظ علٌه أعلى؟

 كٌفٌة تخطٌط وتحدٌد مواقع تعوٌضات التنوع  :ايلتخطٌط على مستوى ايلطبٌعة
البٌولوجً للمساهمة فً التخطٌط على مستوى الطبٌعة واالستراتٌجٌات 
الوطنٌة للتنوع البٌولوجً وخطط العمل الوطنٌة؟ فضبل عن المساعدة التً 
ٌمكن الحصول علٌها من خبلل التخطٌط البٌولوجً اإلقلٌمً الداعم ألولوٌات 

 . ت التنوع البٌولوجًالحفاظ، مثل ممرا

 ما هً أفضل اآللٌات لضمان النجاح طوٌل المدى لتعوٌضات  :نمتذج ايلتنفٌذ
التنوع البٌولوجً، بما فً ذلك تحدٌد األدوار والمسإولٌات والتدابٌر القانونٌة 

بما فً ذلك إدارة التكٌؾ )والمإسسٌة المالٌة والرصد والتقٌٌم، وإدارة التكٌؾ 
التعوٌضات حسب كل )لتنفٌذ؟ وما هو مزٌج المناهج ، وا(مع تؽٌر المناخ



األنسب فً ( حالة على حدة، التعوٌض المجمع، بنوك الحفاظ، أرصدة الحفاظ
 سٌاق معٌن؟ 

 وضع معٌار دولً بشؤن تعوٌضات التنوع البٌولوجً :ايلمعٌتر . 

 تضمٌن تعوٌضات التنوع البٌولوجً تدابٌر لمعالجة اآلثار  :فوائد متعددة
على الكربون والماء وبعض خدمات النظم البٌبٌة وؼٌرها من  المترتبة

 . القضاٌا االجتماعٌة واالقتصادٌة األوسع نطاقا

  تدرٌب ممثلٌن من الشركات والحكومات والبنوك والمجتمع  :بنتء ايلقدرا
 . المدنً ممن سٌشاركون فً تعوٌضات التنوع البٌولوجً

  خٌارات السٌاسات على المستوى الوطنً

 : هناك عدد من خٌارات السٌاسات على المستوى الوطنً، تشمل. 36

 تعزٌز إطار السٌاسة الوطنٌة الحالٌة على أمل  التزام المطورٌن  :ايلطوعٌة
 . بمزٌد من تعوٌضات التنوع البٌولوجً على أساس طوعً

 تقدٌم حوافز مالٌة واقتصادٌة لمكافؤة وتشجٌع المطورٌن الملتزمٌن  :ايلحوافز
 . تنوع البٌولوجًبتعوٌضات ال

 تقدٌم التوجٌه الستكمال أي سٌاسة حالٌة معنٌة بتعوٌضات التنوع  :ايلتوجٌه
 . البٌولوجً، وبالتالً جعل المتطلبات أكثر وضوحا للمطورٌن

 تقدٌم متطلبات تنظٌمٌة لتعوٌضات التنوع البٌولوجً والتً قد تكون :ايلتنظٌم :
تدابٌر تمكٌنٌة أو ( ب)ً، أو متطلبات محددة لتعوٌضات التنوع البٌولوج( أ)

تسهٌلٌة، مثل السٌاسات التً تشجع المنظمٌن على إدراج تعوٌضات التنوع 
البٌولوجً حسب كل حالة على حدة بشكل تدرٌجً فً تقٌٌم األثر البٌبً 

 . وتصارٌح التخطٌط

 االلتزام بالتقٌٌمات البٌبٌة اإلستراتٌجٌة التً  :ايلتقٌٌمت  ايلبٌئٌة اإلستراتٌجٌة
بشؤن ' تحقٌق أثر إٌجابً صاؾ'أو ' مل متطلبات تجنب الخسارة صافٌةتش

 . التنوع البٌولوجً

  إنشاء نظام ألرصدة التنوع البٌولوجً أو ؼٌره من  :األرصدة/ ايلبنوك
التدابٌر لوضع منهج قابم على السوق لتنفٌذ تعوٌضات التنوع البٌولوجً من 

قابم على السوق دراسة متؤنٌة وٌتطلب هذا المنهج ال. بنوك الحفاظ والتبادل



لمختلؾ األدوار المحتملة للحكومة، بما فً ذلك، دور منظم ومزود ووسٌط 
 . وبابع األرصدة، الخ

 تشجٌع البنوك الوطنٌة والتنموٌة، وكذا البنوك التجارٌة  :ايلمؤسست  ايلمتيلٌة
الكابنة فً البلدان المعنٌة على االستخدام المناسب لتعوٌضات التنوع 

لوجً، على سبٌل المثال جعل هذه التعوٌضات جزءا من تطبٌق التسلسل البٌو
بمإسسة التموٌل  6الهرمً للتخفٌؾ على النحو المعمول بع فً معٌار األداء 

 . النحو الذي تنتهجه البنوك المتبنٌة لمبادئ التعادل ىالدولٌة، أو عل

ٌل السٌاسة القابمة فً كثٌر من األحٌان تتمثل الخطوة األولى للحكومات فً تحل. 37
مثل تقٌٌم األثر البٌبً أو قانون الحفاظ بما فً ذلك تشرٌعات الحفاظ على المناطق )

المحمٌة وقواعد التخطٌط والسٌاسات القطاعٌة والسٌاسات المالٌة ونظم المسإولٌة 
الستكشاؾ مدى خدمتها أو حاجتها أو ( وحٌازة األراضً وحقوق الشعوب األصلٌة

إعاقتها فً الوصول إلى تعوٌضات تنوع بٌولوجً على درجة  تسهٌلها أو حتى
 .عالٌة من الجودة

  خٌارات السٌاسات على المستوى اإلقلٌمً والعالمً

 : وبالمثل، هناك عدد من خٌارات السٌاسات على المستوى الدولً، تشمل. 38

 االلتزام بؤي من الخٌارات المذكورة أعبله على المستوى اإلقلٌمً  :إقلٌمٌت
 (. مثل توجٌهات االتحاد األوروبً المعنٌة بالموابل والمسإولٌة)

  حالٌا، قلٌبل ما تعلن البلدان عن المنهجٌات والسٌاسات  :تبتدل ايلخبرا
ومع بدء عدد متزاٌد من . والخبرات المتعلقة بتعوٌضات التنوع البٌولوجً

من  البلدان فً العمل على وضع سٌاسة تعوٌضات للتنوع البٌولوجً، سٌكون
وال شك أن وجود آلٌة لتبادل . المفٌد لهذه البلدان التعلم من تجارب اآلخرٌن
 . هذه الخبرات ستكون ذات قٌمة فً هذا الصدد

  على الرؼم من أن كل بلد سٌكون لها نهجا فرٌدا لتنظٌم : بنتء ايلقدرا
واستخدام تعوٌضات التنوع البٌولوجً، إال أن هناك العدٌد من القضاٌا 

بٌن البلدان، فعلى سبٌل المثال، تواجه معظم البلدان العاكفة على  المشتركة
" قضاٌا ربٌسٌة"وضع سٌاسات أو الشركات المصممة لتعوٌضات طوعٌة 

وحالٌا ٌوجد نقص فً قدرة الحكومات . على النحو المذكور أعبله
والمإسسات التجارٌة والمالٌة والمجتمع المدنً على التصدي لهذه القضاٌا 



ومن ثم قد ٌكون من المفٌد وجود برنامج . معا لوضع سٌاسة مقبولةوالعمل 
 (. ٌمكن تنفٌذه إقلٌمٌا)دولً للتدرٌب 

 اإلصالحت  ايلمتيلٌة ايلبٌئٌة. ج

 المفهوم األساسً 

اإلصبلح المالً فً : تم استخدام مفهوم اإلصبلحات المالٌة البٌبٌة فً حالتٌن. 39
حٌث ٌسعى اإلصبلح المالً . اسات المالٌةالقطاع البٌبً واإلصبلح البٌبً فً السٌ

فً القطاع البٌبً إلى تعزٌز القدرة على تعببة اإلٌرادات ألؼراض بٌبٌة وزٌادة 
كفاءة التخصٌص وفعالٌة الصنادٌق البٌبٌة المتاحة من خبلل تحسٌن ممارسات 

بٌنما ٌهدؾ اإلصبلح البٌبً فً السٌاسات . اإلدارة البٌبٌة والحفاظ على الموارد
المالٌة إلى تحٌٌد اآلثار البٌبٌة المترتبة على التدخبلت الحكومٌة من حٌث  تولٌد 

والمصطلحٌن المذكورٌن لٌسا مقتصرٌن على . الدخل ووصوال إلى اإلنفاق العام
المعنٌٌن الواردٌن لكل منهما وإنما كثٌرا ما ٌشٌران إلى نفس المجموعة من األدوات 

 . البٌبة أو إصبلح نظام اإلعاناتالمالٌة، مثل الضرابب المتصلة ب

من وجهة نظر صنع السٌاسة المالٌة البحتة، ٌتطلب إصبلح السٌاسات المالٌة . 40
زٌادة إٌرادات إضافٌة للخزٌنة الوطنٌة أو تخفٌض النفقات العامة للبٌبة دون المساس 

إطار  وؼالبا ما تتمثل الموضوعات المطروحة فً. بالتنمٌة الوطنٌة واألهداؾ البٌبٌة
اإلصبلحات المالٌة البٌبٌة فً الضرابب على استخدام الموارد الطبٌعٌة، ورسوم أو 

هذا فً الوقت الذي تتطلب فٌع اإلصبلحات المالٌة البٌبٌة . مستحقات االستخدام
للتنوع البٌولوجً وخدمات النظم البٌبٌة المرتبطة بها إلى الخروج عن نطاق 

ٌٌر النظم المالٌة الوطنٌة لدعم أهداؾ التنوع المناقشات السابدة والسعً لتؽ
فعلى سبٌل المثال، ٌمكن لتخفٌض الضرٌبة أو اإلعفاء الكامل منها . البٌولوجً

تشجٌع األنشطة الرامٌة إلى تعزٌز أهداؾ التنوع البٌولوجً، بٌنما ٌمكن لزٌادة 
وجً مخصصات المٌزانٌة لعب دور هام فً ضمان المنافع الوطنٌة للتنوع البٌول

 . وخدمات النظم البٌبٌة المرتبطة بها

 

  التطبٌق والتكرار وضع



كثٌرا ما ٌتم استخدام األدوات المالٌة ذات الصلة بالبٌبة بشكل متزاٌد فً البلدان . 41
المتقدمة، على عكس الوضع فً البلدان النامٌة التً قلٌبل ما تستخدم هذه األدوات 

. جاح والدروس المستفادة فً هذا المٌدانعلى الرؼم من وجود العدٌد من قصص الن  

التجارٌة، منها  الؽاباتوقد استخدمت طرق عدة لبلستفادة من حجم منتجات . 42
على سبٌل المثال الضرابب المفروضة على األخشاب المحلٌة أو األخشاب المصدرة 
أو الضرابب على أرباح الشركات أو الضرابب على الدخل والرسوم المفروضة 

كتار الواحد محل االمتٌاز والمزادات على امتٌازات األخشاب جنبا إلى جنب على اله
وتشٌر . مع نظم استرداد الودابع، فضبل عن مشاركة الدولة فً مثل هذه الصناعات

من اإلٌجارات المحتملة  %30و %10التقدٌرات إلى أن الحكومات تجمع ما بٌن 
 50كامٌرون، بلؽت ضرابب الؽابات ففً ال. من الؽابات فً البلدان الؽنٌة بالؽابات

فً كمبودٌا إلى فقدان ما  2001وأشارت تقدٌرات . 2002ملٌون دوالر فً عام 
حٌث ٌتم فعلٌا )ملٌون دوالر كل عام من ضرابب الؽابات ؼٌر المحصلة  100ٌبلػ 

وفً شبه جزٌرة مالٌزٌا، حققت المزادات (. فقط ملٌون دوالر13تحصٌل 
دوالر لكل هكتار تصل إلى خمسة أضعاؾ الرسوم لؾ أ 16والمناقصات حوالً 

 . المقررة

وفً نفس السٌاق نجد أن مصاٌد األسماك توفر الؽذاء والعمالة والدخل على . 43
من مخزونات العالم من السمك % 75الصادرات واإلٌرادات الضرٌبٌة، حٌث إن 

وتتحمل . وبٌتم صٌدها بالكامل أو بشكل جابر أو تنضب أو تتعافى ببطء من النض
أساطٌل الصٌد فً المٌاه البعٌدة وصٌادي األسماك التجارٌة المحلٌة المجهزٌن 
بالتكنولوجٌا المتقدمة فً صٌد األسماك، مسبولٌة الصٌد الجابر للمخزونات والتً 

ففً نامٌبٌا، . كثٌرا ما تحصل على إعانات مباشرة وؼٌر مباشرة من الحكومات
ملٌون دوالر فً الناتج المحلً اإلجمالً فً   220 ساهمت مصاٌد األسماك بحوالً

 1993وفً الفترة ما بٌن . 2001ملٌون دوالر فً عام  354وكانت  2000عام 
من إجمالً اإلٌرادات الحكومٌة من أساطٌل % 15، حصلت مورٌتانٌا على 199و

فً % 30بٌنما بلؽت النسبة % 13صٌد الجماعة األوربٌة، تلتها ساو تومً بنسبة 
، تلقت بلدان جنوب المحٌط الهادئ 2003- 1993وفً الفترة ما بٌن . ا بٌساوؼٌنٌ

ملٌون دوالر من حكومة  14 -ملٌون دوالر فً السنة  18مجموع مدفوعات قدره 
دوالر من صناعة صٌد سمك التونة  فً الوالٌات  ملٌون 4الوالٌات المتحدة و 

 . المتحدة



ٌبً لخدمات المٌاه، بما فً ذلك الحفاظ هناك أهداؾ عدٌدة لئلصبلح المالً الب 44
على الموارد المابٌة وتحسٌن نوعٌة خدمات المٌاه وكفاءة الخدمة وتخفٌؾ الضؽوط 

تسعٌر المٌاه واستعادة التكلفة  وفً هذا السٌاق تعتبر سٌاسة. على الموازنة العامة
وفً البلدان . وهناك اعتبار آخر هو إلؽاء إعانات المٌاه. أحد الخٌارات المتاحة كاملة

تم تقدٌر اإلعانات المقدمة لتعرٌفات االستفادة من المرافق  النامٌة مثل الهند ومصر
وعلى صعٌد مٌاه . دوالر سنوٌاملٌون  713 دوالر وحوالً 4000المابٌة بحوالً 

ملٌار  8من البلدان النامٌة بحوالً  26الشرب، قدر الدعم الموجه لمٌاه الشرب فً 
 . دوالر سنوٌا

جدٌر بالذكر أن التوجه نحو تطبٌق اإلعفاءات الضرٌبٌة ذات الصلة بالتنوع . 45
البٌولوجً آخذ فً الزٌادة فً جمٌع أنحاء العالم، مثل تخفٌض ضرٌبة الدخل 
واإلعفاءات الضرٌبٌة على األراضً واإلعفاءات الضرٌبٌة على القٌمة المضافة، 

منظمات التعاون الدولً واإلعفاءات الجمركٌة واإلعفاءات الضرٌبٌة على 
ففً هولندا، ٌتم إعفاء المدخرٌن والمستثمرٌن من ضرٌبة . والمإسسات الخٌرٌة

وٌقدم . أرباح رأس المال حال االستثمار فً مشارٌع خضراء أو رإوس األموال
فً كندا مزاٌا ضرٌبٌة ألصحاب األراضً الحساسة بٌبٌا  حال  Ecogiftبرنامج 

إلى من ٌدٌرونها على نحو مستدام، كؤنشطة الحفاظ على  التبرع بها كلٌا أو جزبٌا
وال شك أن اإلعفاءات الضرٌبٌة تمثل حوافز قوٌة للسلوك المستدام، . الموابل كمثال

 لممولًإال أن بعض هذه التدابٌر اإلعفابٌة الضرٌبٌة قد تبدو ؼٌر مهمة نسبٌا 
ما تطبق منظمات وباإلضافة إلى ذلك، فإنه عند. الضرابب أو الشركات الفردٌة

 . الحفاظ أنشطة تجارٌة، ٌتم تخفٌض الضرابب جزبٌا أو فً حدود معٌنة فقط

زادت معظم البلدان من النفقات العامة على التنوع البٌولوجً وما ٌرتبط بها . 46
وتشمل هذه النفقات نفقات التنوع . من خدمات النظم البٌبٌة فً العقود الماضٌة

أي مٌزانٌة وزارة البٌبة والموارد )قات البٌبٌة العامة البٌولوجً ذات الصلة بالنف
، وبنود المٌزانٌة العادٌة للتنوع البٌولوجً لجانب (الطبٌعٌة والبٌبة أو ما ٌعادلها

معٌن من جوانب التنوع البٌولوجً أو وكاالتها أو مإسساتها ذات الصلة، مثل لجنة 
طبٌعٌة، أو المحمٌات العشبٌة المحمٌات ال/المتنزهات الوطنٌة/خدمة الحٌاة البرٌة

الوطنٌة وحدابق النباتات واإلنفاق على الصنادٌق البٌبٌة الوطنٌة أو صنادٌق التنوع 
البٌولوجً والمٌزانٌات المخصصة للمنظمات ؼٌر الحكومٌة العاملة فً الحفاظ على 

ت الزراعة والؽابا)البٌبة ونفقات التنوع البٌولوجً فً مٌزانٌات الوزارات األخرى 



، ونفقات التنوع البٌولوجً فً اإلدارات القطاعٌة على (والطاقة والنقل وما إلى ذلك
وفً كثٌر من الحاالت، . المستوى اإلقلٌمً ومستوى المقاطعات والمستوٌات المحلٌة

ٌمكن أن تدعم هذه النفقات كشوؾ مرتبات الموظفٌن فقط، ناهٌك عن تذبذبها بشكل 
تإدي اإلجراءات الخاصة بالمٌزانٌة الوطنٌة إلى  وؼالبا ال. كبٌر من سنة ألخرى

زٌادة االعتمادات المخصصة للتنوع البٌولوجً وٌرجع ذلك جزبٌا إلى عدم إبراز 
 . المرتبطة بها فً الحسابات القومٌة ةقٌم التنوع البٌولوجً وخدمات النظم البٌبٌ

المستدامة ٌمكن أن تلعب المشترٌات الحكومٌة دورا مهما فً دعم األسواق . 47
ملٌار  1.500لحكومٌة فً سوق االتحاد األوروبً احٌث ٌتجاوز إجمالً اللوازم 

وتشجع المشترٌات . من إجمالً الناتج الوطنً فً االتحاد األوروبً% 16ٌورو أو 
العامة الخضراء شراء المنتجات والخدمات من جانب السلطات العامة بناءا على 

ثل مكافؤة هامة لتحفٌز الشركات الصدٌقة للبٌبة معاٌٌر بٌبٌة صارمة، وبالتالً تم
ومن خبلل . وتشجٌع االبتكار البٌبً وإٌجاد سوق للمنتجات والخدمات الخضراء

وتوجد  "العمبلء المبادرون"المشترٌات العامة الخضراء، تضطلع الحكومات بدور 
اقتصادٌات الحجم وتساعد الشركات فً زٌادة منحنى التعلم وإدخال المنتجات 

جدٌر بالذكر . الخضراء المبتكرة إلى السوق وخلق وظابؾ لذوي الٌاقات الخضراء
أن الٌابان والصٌن ونٌوزٌلندا وكورٌا والوالٌات المتحدة ودول االتحاد األوروبً 

 . تطبق العدٌد من السٌاسات التً تحفز المشترٌات العامة الخضراء

لى إى الوالٌات ومنه إن تحوٌل الموارد من المستوى الوطنً إلى مستو. 48
الحكومات المحلٌة هو عنصر ربٌسً فً المالٌة العامة، ولكن التحوٌبلت المالٌة 

وإذا ما أخذت التحوٌبلت المالٌة . الحكومٌة نادرا ما تلقً باال للمإشرات البٌبٌة
الحكومٌة المإشرات ذات الصلة بالتنوع البٌولوجً والنظم البٌبٌة فً تخصٌص 

ت الحكومٌة األدنى، فسٌتعلم صانعً القرار الحكومٌٌن على الضرابب للمستوٌا
. المستوٌات المحلٌة حماٌة الطبٌعة كجزء من حماٌة األساس الضرٌبً الخاص بهم

، ومإشر "وحدات حفاظ"وفً هذا السٌاق، أنشؤت العدٌد من الوالٌات البرازٌلٌة 
من مستوى الوالٌة إلعادة توزٌع الضرٌبة على القٌمة المضافة  اتٌقوم على المحمٌ

وأعقبتها الوالٌات بتنفٌذ مإشرات بٌبٌة مختلفة . 1992إلى البلدٌات بدءا من عام 
وفً بارانا، . إلعادة توزٌع الضرٌبة على القٌمة المضافة للدخل من الوالٌة للبلدٌات

، واستفادت 2000٪ بحلول عام  165البرازٌل، زادت وحدات الحفاظ بنسبة 
كما ٌشتمل . كثٌرا من زٌادة العابدات اتاألكبر من المحمٌالبلدٌات ذات الحصص 



وكافؤت  بٌبٌةمخطط التحوٌبلت المالٌة الجدٌد فً البرتؽال على تحوٌبلت مالٌة 
األخرى  اتوالمحمٌ" 2000ناتورا "البلدٌات عن المواقع التً تم تخصٌصها لـ 

 .داخل أراضٌها

 القضاٌا الربٌسٌة

األهداؾ المالٌة  :بٌة على ثبلثة أهداؾ، وهًتنطوي اإلصبلحات المالٌة البٌ .32
معالجة المشاكل : مثل)، وأهداؾ التنمٌة (تولٌد الدخل، والحد من النفقات: مثل)

البٌبٌة التً تإثر على الفقراء، وتحسٌن الوصول للبنٌة التحتٌة البٌبٌة، فضبل عن 
واألهداؾ ، (توفٌر الموارد المالٌة لدعم االستثمارات الموجهة لصالح الفقراء

اإلدارة المستدامة للموارد الطبٌعٌة، وتموٌل الوكاالت  حوافز: مثل)البٌبٌة 
وٌمكن تحقٌق هذه األهداؾ الثبلثة مًعا، ولكن ثمة حاالت  (.واالستثمارات البٌبٌة

 .تقتضً التفضٌل بٌن هذه األهداؾ وتتابعها أو حتى استبدال أحدها باألخرى

مرحلة وضع جدول  :أربعة مراحل البٌبٌةاإلصبلحات المالٌة عادة ما تضم  .03
أعمال لتحدٌد المشاكل، ومرحلة تطوٌر السٌاسات لتحدٌد الخٌارات، ومرحلة 
دعم السٌاسات لبناء الدعم، ومرحلة صنع القرار والتنفٌذ، ومرحلة الرصد 

ومن األهمٌة بمكان التعرؾ على القضاٌا الربٌسٌة ووضع مصالح   .والتقٌٌم
 .بار بكافة مراحل عملٌة اإلصبلحالمعنٌٌن فً االعت

من التحلٌبلت التً تقٌس الفوابد  اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةٌمكن أن تستفٌد  .00
المالٌة والبٌبٌة واالجتماعٌة المتوقعة المتعلقة بآثار السٌاسات القابمة والمستفٌدٌن 
منها، ومن التحلٌبلت التً تحدد الفابزٌن والخاسرٌن المحتملٌن من عملٌة 

وٌنبؽً أن   .صبلح ومدى المكاسب والخسابر والتدابٌر التعوٌضٌة الممكنةاإل
 .ٌكون لئلصبلح المربح للجمٌع تؤثٌر مالً وبٌبً واجتماعً إٌجابً

إلى حد كبٌر بالوعً  ئلصبلحات المالٌة البٌبٌةٌتؤثر القبول العام والسٌاسً ل .09
حمبلت التوعٌة العامة  ولذا ُتعد  .العام والسٌاسً القابم على المعلومات الدقٌقة

ضرورٌة، حٌث تستخدم مواد سهلة الفهم وتعتمد على التشاور الواسع مع 
 .األطراؾ المعنٌة

على مراحل، مع الوضع فً االعتبار  اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةٌمكن إدخال  .00
 .أن التكٌؾ مع مثل هذه اإلصبلحات ٌمكن أن ٌكون عملٌة طوٌلة وصعبة

اإلصبلحات المقترحة نوع من اإلعبلن العام، وذلك وٌنبؽً أن ٌسبق إدخال 



وٌعد   .الوقت لبلستعداد بفاعلٌة والتكٌؾ مع التؽٌٌرات المقترحة األفرادإلعطاء 
تقدٌم المساعدة أو التعوٌض عن اآلثار التوزٌعٌة ؼٌر المرؼوب فٌها وسٌلة 

 . للتمهٌد للفترة االنتقالٌة

 اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةفٌذ ٌعتبر الرصد والتقٌٌم ضرورٌٌن لضمان تن .03
بشكل مبلبم وتقٌٌم فاعلٌة إجراءات اإلصبلح وكفاءتها فً تحقٌق أهدافها المعلنة، 

وفً عام  .حٌث ٌعدان مرجعا لتعزٌز أو تحسٌن إجراءات اإلصبلح المدخلة

، ألؽت حكومة كمبودٌا اثنٌن من امتٌازات استؽبلل الؽابات لسوء األداء، 9339

ٌُتخذ فٌها مثل هذه الخطوةوهً المرة األ  .ولى التً 

الؽابات ومصاٌد )تعد الضرابب المفروضة على استؽبلل الموارد الطبٌعٌة  .00
وقد تتسبب مثل  .مصدًرا قًٌما لئلٌرادات فً عدٌد من البلدان النامٌة( األسماك

هذه الضرابب فً التقلٌل من أرباح استؽبلل الموارد الطبٌعٌة، على األقل على 
وقد   .قبل خصم الضرٌبة، مما ٌقلل من حافز دخول هذه الصناعة مستوى ما

تإدي أًٌضا الضرابب المرتفعة إلى التقلٌل من هوامش الربح وتشجٌع أشكال 
خفض التكالٌؾ، بما فٌها الموارد المالٌة األخرى المتاحة إلجراء مزٌد من 

توى وٌنبؽً فرض الضرابب المثالٌة فً المس  .ممارسات الكسب المستدامة
المناسب بما ٌسهم فً زٌادة التوعٌة العامة واالهتمام اللذان تحظى بهما اإلدارة 
السلٌمة للؽابات بؽرض توفٌر إٌرادات مالٌة مستدامة، والحد من األنشطة ؼٌر 

 .الشرعٌة وؼٌر المستدامة، وتولٌد الدخل لتعزٌز الرصد واإلنفاذ البٌبً

ب تقدٌم الخدمات للمستخدمٌن ضمن من الناحٌة النظرٌة، تندرج رسوم أو أتعا .06
وستبقى عابدات هذه   .المدفوعات اإللزامٌة لتؽطٌة تكالٌؾ توفٌر خدمات محددة

  .الرسوم مع مقدمً الخدمة ولن تدخل ضمن المٌزانٌة العامة للحكومة

حظً اإلصبلح فً مجال اإلعانات الحكومٌة بشعبٌة واسعة من الناحٌة  .02
، أسفر اإلفراط فً استخدام المبٌدات الحشرٌة ادونٌسٌففً إن  .التحلٌلٌة على األقل

عن القضاء على األعداء الطبٌعٌٌن لنطاط األرز البنً وظهور حشرة تسببت فً 

وقد ألؽت   .ملٌار دوالر من محصول األرز 0.0تدمٌر ما ٌصل ثمنه إلى نحو 

نامجا ، وأنشؤت بدال منها بر0286ة إعانات المبٌدات فً عام ندونٌسٌالحكومة اإل

ملٌون دوالر أمرٌكً  0وطنٌا لئلدارة المتكاملة لآلفات بمٌزانٌة تصل إلى نحو 

ا ًٌ ومنذ ذلك الحٌن، انخفض استخدام المبٌدات كل موسم لنصؾ مستواه   .سنو
السابق، وزاد إنتاج األرز بنسبة ثبلثة مبلٌٌن طن على مدى السنوات األربع 



ملٌون دوالر أمرٌكً من  033نحو  وبهذا، تمكنت الحكومة من توفٌر  .التالٌة

  .مدفوعات إعانات المبٌدات السنوٌة السابقة

، اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةثمة أسالٌب مختلفة الستخدام إٌرادات الحكومة من  .08
وتمٌل وزارات المالٌة إلى االحتفاظ باإلٌرادات   .ولكن لكل منها تؤثٌرات مختلفة

ٌُنظر   .المٌزانٌة العامة وإضافتها إلى اإلٌرادات الحكومة ضمن وفً هذه الحالة، 
بوصفها مجرد نوع من أنواع الضرابب، مما ٌزٌد  اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةإلى 

وعادة ما تفضل الوكاالت البٌبٌة خٌار   .من صعوبة كسبها لتؤٌٌد الرأي العام
مثل  ولكن  .تمٌٌز اإلٌرادات عن الضرابب البٌبٌة المخصصة لبلستثمارات البٌبٌة

هذا التمٌٌز ٌعنً وجود صلة قوٌة بٌن اإلٌرادات والنفقات، وال ٌسمح بالمرونة 
وتشمل األسالٌب   .البلزمة فً عملٌة صنع القرار بشؤن بالمٌزانٌة الوطنٌة

األخرى التعوٌض عن األثر التوزٌعً لقٌاس اإلٌرادات أو دعم اإلصبلح 
توٌات الحكومٌة المختلفة وٌعد توزٌع اإلٌرادات بٌن المس .الضرٌبً البٌبً

، على سبٌل المثال، إندونٌسٌاوبابو ؼٌنٌا الجدٌدة ففً   .مصدرا محتمبل للنزاع
أدت المناقشات حول إٌرادات المناجم والؽابات إلى نزاعات كثٌرة بٌن الحكومات 

 .المركزٌة وحكومات الوالٌات

األجل توفر أطر اإلنفاق المتوسطة األجل ومراجعات اإلنفاق المتوسطة  .02
، بما فً اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةفرص مهمة لمعالجة القضاٌا وثٌقة الصلة ب

 .ذلك تحصٌل الضرابب وإصبلح التسعٌر

ال تعد دابما الضرابب المتعلقة بالبٌبة وإصبلحات التسعٌر المشابهة الوسٌلة  .63
قة األكثر فاعلٌة للحكومة لزٌادة اإلٌرادات، كما أنهما لٌسا بالضرورة أفضل طرٌ

 .لحماٌة البٌبة

فً االعتبار تؤثٌر هذه اإلصبلحات  اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةٌنبؽً أن تضع  .60
وٌمكن أن ٌكون   .على أهداؾ التنمٌة األخرى، بما فٌها أهداؾ الحد من الفقر

إلصبلحات اإلعانات تؤثًٌرا سلبٌا على الفقراء، كما ستضر أًٌضا رسوم تقدٌم 
اإلصبلحات المالٌة ولذا، ٌنبؽً أن تشتمل خطة   .اءالخدمات للمستخدمٌن بالفقر

 .على وسٌلة لتجنب اآلثار التوزٌعٌة ؼٌر المرؼوب فٌها أو التقلٌل منها البٌبٌة

 على الصعٌد الوطنً خٌارات السٌاسات

توفر الحسابات القومٌة الكاملة للفوابد والتكالٌؾ الخاصة بالتنوع البٌولوجً  .69
لصلة أداة مفٌدة لزٌادة الوعً ووضع أساس تحلٌلً وخدمات النظم البٌبٌة ذات ا



وفً الوقت الراهن، ال ٌقٌس نظام الحسابات   .اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةلدفع 
القومٌة الموحدة رأس المال الطبٌعً، ولكن بدأ نظام المحاسبة االقتصادٌة البٌبٌة 

من الناحٌة  فً تؽطٌة األراضً والمٌاه والنفقات البٌبٌة والقضاٌا المجتمعٌة
وٌمكن للحكومات مناقشة نظم المحاسبة الخاصة بها التً تشمل   .المالٌة والمادٌة

نظام ذات الصلة، وتوجٌه تطبٌق  خدمات النظم البٌبٌةالتنوع البٌولوجً و
 .الدولً الجدٌد المحاسبة االقتصادٌة البٌبٌة

لة جزءا ال ذات الص خدمات النظم البٌبٌةو التنوع البٌولوجًٌنبؽً أن ٌكون  .60
وٌمكن تحقٌق أهداؾ   .ٌتجزأ من تدابٌر المٌزانٌة الرسمٌة على الصعٌد الوطنً

بشكل أفضل من خبلل االندماج الكامل مع اإلستراتٌجٌات  التنوع البٌولوجً
أطر اإلنفاق وتعد   .الوطنٌة وسٌاسات الحد من الفقر والعمالة والتصدٌر

 .التنوع البٌولوجًت أهداؾ أحد أدوات تٌسٌر اعتبارا المتوسطة األجل

مراجعة لئلدارة الوطنٌة للتنوع البٌولوجً  اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةتحتاج  .63
ذات  خدمات النظم البٌبٌةو التنوع البٌولوجًبؽرض تحسٌن اإلنفاق الوطنً على 

ٌُعد  دارة الوطنٌة للتنوع البٌولوجًوثمة نماذج مختلقة لئل  .الصلة حول العالم 
 .جدا فً حٌن ٌحتاج البعض اآلخر لتعدٌبلت كبٌرة بعضها ناجحا

التنوع ال ٌنبؽً المبالؽة تحلٌلٌا فً قدر إٌرادات الضرابب المفروضة على  .60
وبدال من ذلك، ٌتعٌن على الجهود   .البٌولوجً وخدمات النظم البٌبٌة ذات الصلة

ت الوطنٌة التركٌز على تحسٌن اإلجراءات الضرٌبٌة الحالٌة، وبخاصة إجراءا
التنوع اإلعفاء الضرٌبً، بؽرض تشجٌع المشارٌع المنسجمة مع أهداؾ 

 .والمعززة لها البٌولوجً

حلوال  التنوع البٌولوجً وخدمات النظم البٌبٌة ذات الصلةتوفر اعتبارات  .66
وٌمكن أن تناقش الحكومات الوطنٌة   .فعالة لئلعانات المالٌة فً حاالت عدٌدة

تخفٌؾ الضؽوط على اإلنفاق العام، بما فً ذلك قدرة هذه الطرق المبتكرة على 
معالجة اإلعانات التً لم تعد تإدي الؽرض المطلوب منها أو ؼٌر الموجهة 

 . ألهدافها المعلنة أو التً ال تحقق األهداؾ المرجوة منها بفاعلٌة من حٌث التكلفة

ٌمكن إجراء إصبلح الخطط الحكومٌة الدولٌة للتحوٌل المالً من خبلل دمج  .62
دون الحاجة إلى  التنوع البٌولوجً وخدمات النظم البٌبٌة ذات الصلةاعتبارات 

فً توجٌه  أهداؾ التنوع البٌولوجًوتساعد   .المزٌد من العمل التحلٌلً
التحوٌبلت المالٌة الحكومٌة الدولٌة من الحكومات المركزٌة نحو المناطق الفقٌرة 



ألهداؾ الوطنٌة واالقتصادٌة واألشخاص األكثر فقًرا، مما ٌسهم فً تحقٌق ا
  .واالجتماعٌة والتنموٌة

 على الصعٌد اإلقلٌمً والعالمً خٌارات السٌاسات

ساهمت الجهات الدولٌة المانحة بفاعلٌة فً تحسٌن إدارة اإلنفاق العام،  .68
، وتوفٌر المساعدة اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةوإشراك البلدان النامٌة فً مجال 

 . ٌجٌات الحد من الفقرالفنٌة، ودعم استرات

مهمة فً مجال تحدي  اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةتعتبر المعلومات القوٌة حول  .62
وؼالًبا ما تتحمل   .التصورات السلبٌة والتؽلب على المصالح الشخصٌة المقاومة

المنظمات الدولٌة ومإسسات البحث مسبولٌة تطوٌر قاعدة األدلة البلزمة لهذا 
وٌمكن االستفادة من   .مرار البحث توفٌر الدعم المالً لهاإلصبلح، وٌلزم الست

أو فشلها ضمن سٌاقات  اإلصبلحات المالٌة البٌبٌةالمعلومات المتاحة حول نجاح 
 . محددة فً البلدان األخرى

ٌلعب الدعم المالً الدولً والدعم الفنً دورا مهما فً تعزٌز قدرة البلدان  .23
، وتحدٌد اإلصبلحات المقترحةزم ألي من النامٌة على االضطبلع بالتحلٌل البل

 -الخٌارات المربحة للجمٌع، والمساعدة فً تموٌل تكالٌؾ انتقال هذا اإلصبلح
ومن العوامل الربٌسٌة لذلك المقاومة السٌاسٌة وتطوٌر قدرة الوكاالت الحكومٌة 

   .على رصد إجراءات اإلصبلح المالً وتنفٌذها وتقٌٌمها

ادة المشترٌات العامة الخضراء هابلة، استناًدا إلى قد تصبح القدرة على زٌ .20
ولتحقٌق ذلك، ٌنبؽً، على سبٌل المثال، دعم مثل هذه   .الدروس المستفادة

المشترٌات من خبلل تطوٌر األسواق المعتمدة فً البلدان األخرى، باإلضافة إلى 
 وٌعد وضع األهداؾ الوطنٌة الخطوة األولى على طرٌق  .اإلجراءات األخرى

وتساهم شفافٌة األسالٌب األساسٌة   .المشترٌات العامة الخضراءاالهتمام ب
 .المشترٌات العامة الخضراءووضوحها وتناسقها فً زٌادة جاذبٌة 



 (جوشوا بٌشوب أعدهت)سوق يللمنتجت  ايلخضراء  -د

 

لبعض السلع راسخة آلٌات األسواق التً تعكس قٌم التنوع البٌولوجً تعد  -29

ظلت تنمو باطراد على مدى العقد الماضًوالخدمات، و
6

وٌعكس هذا االتجاه تزاٌد . 

نتاج التقلٌدي وممارسات ان اإلبالعدٌد من المستهلكٌن والمنتجٌن لدى الوعً 

وتفتح . على المدى الطوٌل والتنوع البٌولوجً البٌبٌةبقاء النظم  انهددٌستهبلك الا

ً ٌمكن أن تمٌز نفسها الت" اءالخضر" والخدمات لمنتجاتل أبوابهامنافذ السوق 

 .الحفاظقدرتها على أوراق اعتماد ن منافسٌها من خبلل إظهار عبشكل صحٌح 

التنوع على ظ احفال، ال ٌزال التجارٌةقطاعات الشركات واللمعظم بالنسبة  -20

الدوافع وتنبع . ربحلل كونه مصدراباعتباره مسإولٌة بدال من ٌنظر إلٌه البٌولوجً 

ستثمار الخاص فً مجال التنوع البٌولوجً من المتطلبات القانونٌة، الربٌسٌة لبل

المساهمٌن والمجتمعات المحلٌة قبل ؼٌر رسمٌة من والضؽوط خٌرٌة ال والحوافز

فً كثٌر من األحٌان ٌعبر أكثر عن الحقٌبة التجارٌة لهذا . والمنظمات ؼٌر الحكومٌة

 أو التقلٌل من المخاطر حماٌة حصة الشركات فً السوق،االستثمار من حٌث 

 .ةسمعالعلى  المفروضة

 

  التطبٌق وضع

، تم إنشاء العدٌد من المنظمات ؼٌر الربحٌة لتقٌٌم التسعٌنات منذ منتصؾ -74

. اإلنتاج األخضر بشؤنالمعاٌٌر الناشبة ب مقارنةاستدامة السلع والخدمات المختارة 

 آلٌات مستقلة رامج من خبللهذه البلإضفاء الطابع الرسمً على نحو متزاٌد ٌتم و

المنظمات ؼٌر الحكومٌة  تنافس بٌن فً ظل، اتضمانوالشهادات الصدار إل

 .والمراجعة والشركات الخاصة لتقدٌم خدمات التدقٌق
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 :وبالنسبة للمصاٌد انظر p://www.unece.org/timber/docs/fpama/2006/fpamr2006.pdfhttعلى سبٌل المثال، بالنسبة لمنتجات الؽابات انظر  

www.msc/org/aboutus/10 
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لؽابات لالتؽطٌة العالمٌة توسعت ، 9330و 9330بٌن عامً فً الفترة  -20

ا إلى الزٌادة السرٌعة فً ملٌون هكتار سنوٌا، وٌرجع ذلك أساس 03المعتمدة بنحو 

 090.9 اعتمادتم ، 9332بحلول عام و. مساحة الؽابات المعتمدة فً أمرٌكا الشمالٌة

 إجمالً٪ من 8.0)هكتار فً جمٌع أنحاء العالم فً إطار مخططات مختلفة ملٌون 

(مساحة الؽابات
7
. 

 مجلس اإلشراؾ البحريٌعد د، ٌمصاالسوق بٌن كافة هٌبات من  -26

(www.msc.org)  حٌث ٌؽطً نطاق،  أوسع المعترؾ بها على الهٌبةحتى اآلن

منتج معتمد  9.033 لىما ٌزٌد عتوافر ، 9332بحلول عام و. أكبر مساحة جؽرافٌة

الذي المصٌد السنوي حجم من  تؤتًبلدا، و 39البحري فً  مجلس اإلشراؾمن 

انطنمن األمبلٌٌن  3 ٌعادل تقرٌبا
8

وكان من . لمنتجاتكمٌة وقٌمة هذه اوتتزاٌد . 

 .9332عام ملٌار دوالر فً  0.3إلى  تهاتجزب ةقٌم أن تصل المتوقع

 

حٌث نوع من الزراعة المعتمدة،  حتى اآلن أكبرلزراعة العضوٌة تعتبر ا -77

تم فً نهاٌة ذلك العام، و. 9336ٌورو فً عام ملٌار  03.8 ت عابدات قٌمتهاولد

تشكل  وهًعضوٌة،  بؤنهااألراضً ملٌون هكتار من  00ما ٌقرب من  اعتماد

األراضً الزراعٌةإجمالً ٪ من 3.2حوالً 
9
 0.0 اعتماد، تم 9332نهاٌة عام وب .

إضافٌة ملٌون هكتار
10

وتستهلك الؽالبٌة العظمى من المنتجات العضوٌة فً أوروبا . 

 .أو أمٌركا الشمالٌة
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لجنة األمم المتحدة  ، دراسة األخشاب والؽابات،9332-9338، مراجعة السوق السنوٌة لمنتجات الؽابات 9332 منظمة األؼذٌة والزراعة/لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة ألوروبا  

 .، نٌوٌورك وجنٌؾمنظمة األؼذٌة والزراعة/االقتصادٌة ألوروبا

 
8
  WEB.pdf-Aug09-FisheriesCommitments-MSCbrochures/-http://www.msc.org/documents/msc 

 

9
 .، جٌنؾ، سوٌسراITC، بون ألمانٌا، فرٌك، IFOAM، 9338اإلحصابٌات واالتجاهات الناشبة . ، عالم الزراعة العضوٌة(9338)مٌنزلر وسورنسون -وٌلر؛ ٌوسفً  

10
 :تم رفعها على الموقع االلكترونً. 9338واالتجاهات الناشبة  اإلحصابٌات: مستوحاة من اإلصدار الجدٌد من عالم الزراعة العضوٌةاألرقام   

 http://www.ifoam.org/press/press/2008/Global_Organic_Agriculture_Continued_Growth.php 

http://www.msc.org/documents/msc-brochures/MSC-FisheriesCommitments-Aug09-WEB.pdf
http://www.msc.org/documents/msc-brochures/MSC-FisheriesCommitments-Aug09-WEB.pdf
http://www.ifoam.org/press/press/2008/Global_Organic_Agriculture_Continued_Growth.php


 

األنشطة  اق الخاص علىاإلنفبلػ ، 9336عام فً فً الوالٌات المتحدة  -28

 099( الحٌاة البرٌةمشاهدة مثل صٌد األسماك و)لحٌاة البرٌة ذات الصلة باالترفٌهٌة 

٪ من الناتج المحلً اإلجمال0ًن ما ٌقل عملٌار دوالر أو 
11

وال شك أن الدافع . 

هو الحفاظ على المناطق الطبٌعٌة فً حالة جٌدة،  اءلنمو السٌاحة الخضر الربٌسً

  .ر بعض عابدات السٌاحة فً الحفاظ على هذه المناطقما ٌعنً إعادة استثمام

المصنوعة  والعقاقٌرمستحضرات التجمٌل ومنتجات العناٌة الشخصٌة تمثل  -22

فً منتجات التنوع البٌولوجً، على  المتنامٌة طبٌعٌة جزءا من التجارة من مكونات

بة هٌ قامت بهادراسة  وتشٌر .بشؤنهاالرؼم من عدم إصدار شهادات رسمٌة 

صناعة مستحضرات التجمٌل لالسوق العالمٌة  إلى أن حجمأورجانٌك مونٌتور 

 .9338فً عام  ملٌارات دوالر 2 بلػالطبٌعٌة 

 

  القضاٌا الربٌسٌة

ال ٌزال إجمالً لئلعجاب، المثٌر على الرؼم من النمو الذي حدث مإخرا  -80

منتجات ال تزال على سبٌل المثال، . حصة السوق من المنتجات المعتمدة منخفضا

إجمالً ٪ فقط من 2تشكل  من مجلس اإلشراؾ البحري المؤكوالت البحرٌة المعتمدة

، فً حٌن أن العالمٌة المسجلة لدى منظمة األؼذٌة العالمٌة إنتاج المصاٌد الطبٌعٌة

٪ من 8.0 ال ٌؽطً سوىومع ذلك ، 0220منذ عام  معمول به لؽاباتا اعتماد

 .فً العالم المنتجة ؽاباتال

 

 المعتمدة الصدٌقة للتنوع البٌولوجًوالخدمات ٌعوق التوسع فً المنتجات  -80

                                                           
11

 نظر عامة وطنٌة،: 9336المسح الوطنً لؤلسماك والصٌد والترفٌة المرتبط بالحٌاة البرٌة (. 9332)لخدمات األسماك والحٌاة البرٌة ة األمرٌكٌة الهٌب  
ages/NationalSurvey/nat_survey2006_final.pdfhttp://wsfrprograms.fws.gov/Subp  9332نوفمبر  03تم الوصول إلٌه آخر مرة بتارٌخ 

http://wsfrprograms.fws.gov/Subpages/NationalSurvey/nat_survey2006_final.pdf


منخفضة نسبٌا من اإلنتاج المستوٌات الفً وهذا ٌنعكس التكلفة وتعقٌد التنفٌذ،  مسؤلة

 .المعتمد فً معظم البلدان النامٌة

محدودٌة لتوسٌع األسواق الخضراء الطوعٌة  من أكثر المعوقات األساسٌة -89

وجدت دراسة تركز على ثمانً دول أعضاء فً فقد . لدفعفً االمستهلكٌن  رؼبة

لدفع ا الوعً ومحدودٌة رؼبة المستهلكٌن فًمستوى  انخفاضاالتحاد األوروبً 

المنتجات المعتمدة بٌن المستخدمٌن النهابٌٌن مقابل
12

. 

ى سبٌل عل .التنوع البٌولوجً مع االعتمادنظم العدٌد من تتضح عبلقة  ال   -80

ولكن  ة بصفة عامةالزراعة العضوٌة مفٌد تسمٌات وردت تقارٌر بؤن المثال،

 .ضمن التنوع البٌولوجًٌ االعتماد ال

محددة ومعالجة إنتاج  ممارسات ؤن تبنًبفتراض العلى ا االعتمادتستند نظم  -83

منتج فً اللتنوع البٌولوجً، بؽض النظر عن مكان على اكون له فوابد اٌجابٌة ٌس

 .مستجمعات المٌاه/الطبٌعٌة

فرص السوق بالنسبة للمنتجات من تحد أن جدٌدة أحٌانا اللوابح لٌمكن  -80

المحتملة للنمو فً صناعة  ٌرتكز أحد المعوقاتعلى سبٌل المثال، . الطبٌعٌة

فً الوالٌات المتحدة أشد صرامة تشرٌعات  علىمستحضرات التجمٌل الطبٌعٌة 

فً المستخدمة بشؤن سبلمة المواد الكٌمٌابٌة ( REACH)واالتحاد األوروبً 

 .األؼذٌة الجدٌدةتشرٌعات االتحاد األوروبً بشؤن مستحضرات التجمٌل وكذلك 

 

  على الصعٌد الوطنً خٌارات السٌاسات

  :ٌمكن اعتبار ما ٌلً -86

  للتؤكد من أن  االعتمادعملٌات  من حٌث نطاقا أوسعاعتبارات طبٌعٌة ٌتضمن

 .الشامل عمل على تحسٌن التنوع البٌولوجً اإلقلٌمًٌري التجا نشاطال
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 9332منظمة األؼذٌة والزراعة /وروباأل، تم وضعها فً لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة 9332شركة معلومات صناعات الؽابات المحدودة،   



   للمنتجات والخدمات " سوقجذب ال"و " دفع العرض"إنشاء المزٌد من

الخضراء من خبلل زٌادة وعً المستهلكٌن وإدارة سلسلة التورٌد من قبل 

وٌمكن . ("ءالخضرا المشترٌات العامة"  سٌاسات ٌشمل ذلك)المشترٌن كبار 

الؽاٌات تحدد شبكات ،على سبٌل المثال ،من خبلل القٌام بذلك
13

أو إنشاء  

أو أظهرت طرق مبتكرة /معتمدة واللدعم الشركات البٌبً بلستثمار صنادٌق ل

 .مستدامة تجارٌة عمالأللخلق نماذج 

 لخضراءاستثمار مباشر أو ؼٌر مباشر فً الشركات التً تسوق المنتجات ا ،

وهذا ٌمكن أن  .ظالحفمن حٌث الٌة وخاصة من المناطق ذات القٌمة العا

كثر األاألعمال التجارٌة  مزٌد من شمل المساعدة التقنٌة للمساعدة فً تطوٌرٌ

 .ربحٌة وضمان ممارسات اإلدارة المستدامة والوصول إلى األسواق

  ( اتوالحٌوان)النباتات  الخاصة بؤنواعتحسٌن االستفادة من المعارؾ التقلٌدٌة

شرٌعات السبلمة بت االلتزامٌمكن أن تقلل من تكالٌؾ جدٌدة منتجات لتطوٌر 

لفقراء من صالح االكٌمٌابٌة وجعل األسواق العالمٌة تعمل على نحو أفضل ل

خبلل المساعدة فً توفٌر منتجات الؽابات ؼٌر الخشبٌة وؼٌرها من 

 .مناسبة للتجارة البٌولوجٌةال المنتجات

  عالمًاإلقلٌمً وال صعٌدٌنعلى ال خٌارات السٌاسات

  :ٌمكن اعتبار ما ٌلً -82

  لنظم القابمة والجدٌدة دى اعنصر التنوع البٌولوجً للاستعراض وتعزٌز

بصورة  هاستخدام التنوع البٌولوجً وتؤثٌرات رصدلضمان  لبلعتماد الطوعً

 ألن العمبلءحالٌا تبسٌط المطبقة أسالٌب التنفٌذ وتتطلب . منتظمة وباستمرار

ال ٌفهمون ما هو وارد فً ؼالبا ( عات المستخدمصنا فً بعض األحٌانو)

 .الملصق
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بشؤن التقدم  WWF، حٌث تسجل الشركات المستهلكة والمنتجة فً الشبكة وتقدم تقارٌرها سنوٌا لـWWFٌة للؽابات والتجارة، التً ٌدٌرها من خبلل الشبكة العالم على سبٌل المثال  

 PR (ftn.panda.org/about_gftn/www.g)المحرز مقارنة بالؽاٌات المتفق علٌها فردٌا مقابل استخدام شعارها ألؼراض 

http://www.gftn.panda.org/about_gftn/


   فً البلدان النامٌة، والسٌما فً  لبلعتمادالمعاٌٌر الطوعٌة  إقراردعم

 ومساعدة ؼٌر مكتملة،التً ال توجد بها هذه المعاٌٌر أو أنها المناطق 

 باهظ لبلعتماداالستثمار األولً  التً ٌعتبرالشركات الصؽٌرة والمتوسطة 

 .لنسبة لهابا

 ستكشاؾ خٌارات فً االتفاقات التجارٌة الثنابٌة والمتعددة األطراؾ لوضع ا

أكثر استدامة تفضٌلٌة للمنتجات على أساس أسالٌب المعاٌٌر للمعاملة 

 .طرؾ ثالث اعتمادبدعم من وذلك ، واإلنتاج لمعالجةل

 

 لتنمٌةيل ايلمبتكرايلتموٌل  -هـ

 

ٌدة ومبتكرة لتموٌل التنمٌة الدولٌة بعد التنقٌب عن مصادر جد زادت نسبة -88

 .زٌادة المساعدة الدولٌة بموجب توافق آراء مونتٌريبالحكومات  لتزاما

مصادر جدٌدة ومبتكرة  بشؤنالقاسم المشترك بٌن المقترحات الحالٌة ٌعد  -82

ا، تولٌد ملٌارات الدوالرات سنوٌ فبإمكانها، نمٌة الدولٌة هو أنه إذا ما نفذتلتموٌل الت

ولٌس من الواضح ما . والتً ٌنظر إلٌها على أنها إضافة للمساهمات المتاحة حالٌا

قلل مساهماتها نتٌجة ستانحة األخرى إذا كانت الحكومات الوطنٌة والجهات الم

 .لزٌادة توافر التموٌل للتنمٌة الدولٌة من مصادر جدٌدة ومبتكرة

 

 التطبٌق وضع

در جدٌدة ومبتكرة لتموٌل التنمٌة الدولٌة، مصا بشؤنتم تجرٌب عدة مقترحات  -23

شركات الطٌران مساهمات تضامن أثمر بالفعل نتابج إٌجابٌة، بما فً ذلك مما 

، Advance Market Commitmentو، الدولً تموٌلمرفق الو، الدولٌة

ملٌار دوالر  9.0حوالً فً جمع هذه اآللٌات  نجحتوقد  .Debt2Healthو



هذه التً حققتها وقد تم توجٌه جمٌع العابدات  .9336ضافً منذ عام إكتموٌل 

ط الكنها توفر نق --المبادرات ذات الصلة بالصحة  إلىالمصادر الجدٌدة والمبتكرة 

 .دخول للتنوع البٌولوجً

قد نجحت  الدولٌة تضامن شركات الطٌران مساهمات ات إلى أنرٌتقدتشٌر ال -20

تولٌد من نحاء العالم ومكنت فرنسا جمٌع أ منسنوٌا  ملٌون ٌورو 993تولٌد فً 

 مفهوم شعبٌةالوقد اكتسب . من المساعدات التقلٌدٌة حتى اآلن ضافٌةٌورو إ 063

، مرفق التموٌل الدولً للتحصٌن وقد تم تطوٌر. فً أمٌركا البلتٌنٌة وأفرٌقٌا متزاٌدة

من ب ، على أساس تعهدات المانحٌن بما ٌقارالدولً وٌلمتمرفق البناء على اقتراح 

 .لتموٌل برامج التحصٌن فً البلدان النامٌة ةسن 93 ارملٌار ٌورو على مد 3

وتشٌر . مراحل مختلفة من االستكشاؾب تمرأخرى  واعدةمفاهٌم ال تزال  -29

ملٌار  033-93تولد عابدات فً حدود سضرٌبة صفقات العمبلت أن التقدٌرات إلى 

صل إلى تل عابداتقدرة على زٌادة الضرابب الكربون لدٌها الكما أن . دوالر سنوٌا

حد ب الخاصة، سحبوسوؾ ٌولد اإلصدار السنوي لحقوق ال. ملٌار دوالر سنوٌا 20

باإلضافة إلى ، ملٌار 93ات تصل إلى ، عابدحصصإجمالً المن  %03 قصىأ

. لتنمٌةل إضافً تموٌلكدوالر ملٌار  03-90 مما ٌولدحصتها بالبلدان المتقدمة تبرع 

ومسابقات ، تحوٌبلتالاالبتكارات ٌمتد اآلن ألشكال مختلفة مثل مفهوم وإن 

 الصنادٌق االستبمانٌة العالمٌة، وووالسندات العالمٌة الممتازة،  ةالٌانصٌب العالمٌ

التؤمٌن، وآلٌات التعاون المالً الدولً، واالستثمار فً والضمانات العامة وآلٌات 

قروض ، وع فوابد باستخدام الرقم القٌاسًالتً تدفو الموجهة للنمو سنداتوالاألسهم، 

تموٌل الخدمات بٌبٌة عالمٌة، و مقابل التوزٌعنظم مواجهة التقلبات الدورٌة، و

 .وما إلى ذلك متضابل ومتوسط الحجم

 



 النظم البٌبٌةالقضاٌا الربٌسٌة للتنوع البٌولوجً وخدمات 

ألؼراض لمخصصة اعابدات المقترحات اتجاه إنشاء تٌار مستقل من تظهر ال -20

جمع ال ٌزال والتً تستهدؾ فً معظمها السلع العالمٌة المشتركة، ولكن  ،العالمٌة

 إطارمبادئ وال ٌوجد و. عالمٌة فً مرحلة مبكرة من التصمٌمالعابدات الوتوزٌع 

ا فً تصمٌم وتنفٌذ هذه المصادر الجدٌدة والمبتكرة لتموٌل ملبلسترشاد به عام

 .التنمٌة الدولٌة

جدٌدة المصادر الم تستفد أهداؾ التنوع البٌولوجً من هذا االتجاه الناشا فً ل -23

توفر  ومع ذلك،. فً تنمٌتهاكما أنها لم تسهم مبتكرة لتموٌل التنمٌة الدولٌة، الو

فً استكشاؾ مصادر  نماذج ٌحتذى بها تموٌل التنمٌة الدولٌة المبتكرة فً فكاراأل

 .أهداؾ التنوع البٌولوجًصالح ولٌة لجدٌدة ومبتكرة لتموٌل التنمٌة الد

توفٌر المتعلقة بنفس المٌزة فً جمٌع المخططات الجدٌدة والمبتكرة تتشارك  -20

تٌار جدٌد من العابدات العالمٌة لدعم أهداؾ التنوع البٌولوجً العالمً والتنمٌة 

 .لمإسسات العالمٌة الحالٌةعلى اتحدٌات  تفرضهذه المٌزة و. المستدامة

أهداؾ التنوع  علىمفهوم مرفق التموٌل الدولً بسهولة  تطبٌقكن ٌم -26

تعهدات  قطعاألطراؾ المتقدمة البلدان  كان بمقدورإذا وذلك البٌولوجً العالمً، 

وكما هو . من االتفاقٌة 93المادة المنصوص علٌها فً للوفاء بالتزاماتها  أجبلأطول 

مرفق التموٌل الدولً سوؾ ٌصدر ، لمرفق التموٌل الدولً للتحصٌنالحال بالنسبة 

تعهدات المانحٌن للتنوع البٌولوجً سندات فً السوق المالٌة الدولٌة، على أساس 

سندات بصفة الر اصدٌتم إو. سنة 93 إلى 03 لفترة تتراوح منقانونا  ةملزمال

على أن ٌتم شرابها تعهدات التوقٌع  عند هاوضعالتً ٌتم منتظمة على أساس الخطة 

كما ٌمكن التنبإ بها و مستقرة االعتماداتتدفقات وإن . ألسواق المالٌةامن خبلل 

 .ٌمكن استخدامها مباشرة لتحقٌق أهداؾ التنوع البٌولوجً

مفٌدا فً تؽذٌة  دورا  Advance Market Commitmentتلعب ٌمكن أن  -22

ر فً إطاو. لتنوع البٌولوجًفً النظم البٌبٌة الحساسة لأنماط اإلنتاج المستدام 



Advance Market Commitment  ، الوماأل بتوفٌرالحكومات المانحة تلتزم ،

شراكات تعاقدٌة مع الشركات الخضراء، لضمان سعر المنتجات من خبلل 

درة على قا ٌة، وبالتالً خلق سوق مستقبلبمجرد االنتهاء من تطوٌرهاالخضراء 

فً   Advance Market Commitmentتساعد وٌمكن أٌضا أن  .االستمرار

 .تعزٌز استخدام المعارؾ التقلٌدٌة للشعوب األصلٌة والمجتمعات المحلٌة

لٌست جدٌدة على مجتمع  Debt2Health مقاٌضةالفكرة األساسٌة وراء إن  -28

مبتكرة فً إطار المبادرات الدولٌة المختلفة  ها ٌمكن أن تظلالتنوع البٌولوجً، ولكن

ألجل الطبٌعة فً ، ساعدت مقاٌضة الدٌون وإجماال. بشؤن إلؽاء الدٌون واإلؼاثة

العقدٌن  خبللأهداؾ التنوع البٌولوجً  صالحتولٌد أكثر من ملٌار دوالر ل

مجتمع إعداد فً الحالٌة  خبراتالمخزون العالمً من ال سوؾ ٌساعدو. الماضٌٌن

 .لتنوع البٌولوجً لتقدٌم حل دابم لمشاكل الدٌون العالمٌةا

لصالح بشكل مباشر  ةالدولٌشركات الطٌران تضامن ٌمكن تنفٌذ مساهمات  -22

السهولة المتناهٌة لهذا األمر قد تتبلشى بسبب  ، ولكنأهداؾ التنوع البٌولوجً

 .الطلبات المتنافسة من األهداؾ اإلنمابٌة األخرى

 

 (كتروستكٌس كتتٌت أعدهت)صنتدٌق ايلمنتخ  -و

التنوع  التً ٌوفرها لبٌبٌةاخدمات النظم بٌن تخزٌن الكربون وعزله من ٌعد  -033

، وهناك العدٌد من الفرص التً ٌمكن تسخٌرها لتحقٌق (مثل الؽابات)البٌولوجً 

 جمع ، وكذلكالبٌبٌةالنظم  اتخدملتعظٌم المنافع المشتركة لأقصى قدر من التآزر 

من  الجدٌدة القابمة أو لتموٌلامصادر  صورةلتنوع البٌولوجً فً ل البلزملتموٌل ا

بشكل صحٌح،  تم تصمٌمهاإذا و. اخفٌؾ من آثار تؽٌر المناخ والتكٌؾ معهأجل الت

ؤقل إجمالً ممكن متعددة بال بٌبٌةهذا ٌمكن أن ٌساعد على تحقٌق منافع النظم الف

 .للتكلفة االقتصادٌة



 تؽٌر المناخرتبط تؽٌر المناخ والتنوع البٌولوجً بشكل معقد حٌث سٌكون لٌ -030

 تحوٌل موقع التوزٌععلى سبٌل المثال، )نوع البٌولوجً تؤثٌرات كبٌرة على الت

عن طرٌق اآلثار قد ٌكون ذلك و ،، وكذلك تؽٌٌر تركٌبتهابٌبٌةلبعض النظم ال

النظم  هاتقدم قٌمة والخدمات التًعلى ال، وبالتالً (المترتبة على األنواع الؽازٌة

 االمصاحبة له أٌضا إٌجابٌ البٌبٌةوالنظم الجٌد التنوع البٌولوجً وٌإثر . أٌضا البٌبٌة

 .لتكٌؾ مع تؽٌر المناخلا على توفٌر وظابؾ معلى قدرته

 

 التطبٌق والتكرار وضع

توفر التموٌل البلزم ألسالٌب  ، التًالمبادرات المتعددة األطراؾتتضمن  -039

صندوق الكربون  مختلفة، رإى منها مبتكرة فً هذا المجال والتً ٌمكن أن تستمد

، وبرنامج (FCPF) كربون الؽاباتومرفق شراكة  ،لبنك الدولًابع لالتالبٌولوجً 

-UN)لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الؽابات وتدهور نوعٌتها األمم المتحدة 

REDD .) وتهدؾ اإلستراتٌجٌة الجدٌدة لئلدارة المستدامة للؽابات التابعة لمرفق

ٌة الموابل وؼٌرها من ة، مثل حماتحقٌق عدة فوابد بٌبٌة عالمٌإلى  0-البٌبة العالمً

 .للؽابات والتخفٌؾ من تؽٌر المناخ وحماٌة المٌاه الدولٌة البٌبٌةم خدمات النظ

 ٌعتبر برنامج خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الؽابات وتدهور نوعٌتها -030

. المعنٌة بتؽٌر المناخ آلٌة تموٌل مقترحة فً إطار اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة

ٌمكن أن " هذا البرنامجدعم إجراءات بؤن  9332 وتعترؾ خطة عمل بالً لعام

والمعاهدات تحقٌق أهداؾ وؼاٌات االتفاقٌات  قد تساهم فًعزز المنافع المشتركة وت

وقد تم  .اتفاقٌة التنوع البٌولوجً ، على سبٌل المثال"الدولٌة األخرى ذات الصلة

ٌضا تعزٌز مخزونات الكربون، على الذي ٌشمل أ ،(RESS-plus)طرح مإخرا 

 .األراضً المتدهورة زراعةإعادة  سبٌل المثال

ضافً لتمكٌن اإلجدٌد والتموٌل رفع مستوى الن إلى جتفاق كوبنهاٌشٌر ا -033

المخصص لـ كبٌر التموٌل ال، بما فً ذلك بالتخفٌؾ ةالمتعلق اإلجراءاتودعم 



(REDD-plus)
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وٌبقى . ر التكنولوجٌا ونقلها، وتطوٌوبناء القدراتللتكٌؾ، و 

المسار ) 9309-9303ملٌار دوالر للفترة  03 تعادلااللتزام هو توفٌر موارد 

 9393بحلول عام بصفة مشتركة  ملٌار دوالر سنوٌا 033 جمع، وهدؾ (السرٌع

 .لتلبٌة احتٌاجات البلدان النامٌة

لناجمة عن إزالة التجرٌبٌة لبرنامج خفض االنبعاثات اعدد األنشطة  ٌتزاٌد -030

كوسٌلة للحصول على الخبرة العملٌة واستخبلص  - الؽابات وتدهور نوعٌتها

هذه  ، وكثٌر من9309 للبرنامج بعد عام المستفادة لبلنتفاع بها فً أي آلٌةالدروس 

 مرحلة الحسبان خبلل اعتبارات التنوع البٌولوجً فًتضع  األنشطة

وأنشطة  المناخعمل لنوٌل كٌمبؾ مشروع  كومن األمثلة على ذل. تنفٌذالو تصمٌمال

 .ندونٌسٌاؤاتشٌه ب ماسٌن، ؤولوب بٌبًفً النظام ال البرنامج

 القضاٌا الربٌسٌة

لتحقٌق نتابج فعالة من حٌث  لبٌبٌةستهداؾ العدٌد من خدمات النظم ااإن  -036

نٌا مكا ، ٌتطلب تحلٌبلتحقٌق فوابد بٌبٌة أكبرتٌح فرصة ، والتً بدورها تالتكلفة

فوابد  التً بهاتحدٌد المناطق ( 0) شمل ذلكوٌ .ٌتضمن منافع اقتصادٌة واضحة

تحدٌد ( 9)، (مثل الكربون والتنوع البٌولوجً) البٌبٌةالنظم  اتخدمعالٌة من 

تكالٌؾ تقٌٌم ( 0)؛ بها نسبة عالٌة من خطر فقدان خدمات النظم البٌبٌةالمناطق التً 

الفوابد فً  جذب وتسوٌقل سات والحوافز المبلبمةتصمٌم وتنفٌذ السٌا( 3)فرصة، ال

 .مستوى أعلىإلى  فوابدال تصل فٌهاالمواقع التً 

التنوع والكربون ب المناطق التً بها فوابد عالٌة فٌما ٌتعلقتحدٌد  ٌتطلب -032

المركز العالمً  وقد وضع. لها البٌولوجً أدوات لتقٌٌم موقعها والترابط المكانً

التنوع البٌولوجً ب خاصأطلس  األمم المتحدة للبٌبةبرنامج التابع ل للكربون

وتستند فوابد . استوابٌةوطنٌة لستة بلدان إقلٌمٌة و، والذي ٌتضمن خرابط والكربون
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 فً البلدان النامٌة ودور الحفاظ واإلدارة المستدامة للؽابات وتعزٌز مخزونات كربون الؽابات  خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الؽابات وتدهور نوعٌتها  



وٌمكن تعزٌز هذه األنواع من . مإشرات للتنوع البٌولوجً 6 إلىالتنوع البٌولوجً 

 .دٌة لفوابد التنوع البٌولوجًمعلومات حول القٌم االقتصاب الفوابد المكانٌةخرابط 

إنشاء شبكات تمثٌلٌة على اتفاقٌة التنوع البٌولوجً باألطراؾ  اتفق -038

تخفٌؾ آثار تؽٌر المناخ من هذه الشبكات أداة ربٌسٌة لكل تمثل و. اتللمحمٌ

برنامج خفض االنبعاثات استراتٌجٌات  ٌتم إدراجها فً والتكٌؾ معه، وٌنبؽً أن

شبكات الكخطوة أساسٌة فً إنشاء و. الؽابات وتدهور نوعٌتهاالناجمة عن إزالة 

أن ٌزٌد هذا ومن الممكن . البٌبٌةلفجوات لاألطراؾ إجراء تحلٌل قرر  ،تمثٌلٌةال

بدرجة  متعددةالفوابد وال التآزرالربط عبر الخرابط مع بٌانات المناخ والكربون 

 .كبٌرة

حٌث للفقراء،  دعما ٌقة أكثربطر إلى اإلدارة( REDD-Plus)ٌحتاج تموٌل  -032

لحفاظ على خدمات النظم نظٌر المجتمعات للدعم المشارٌع التً تدفع  ةفرصٌمثل 

 .وتنوٌع سبل العٌش البٌبٌة

بطرٌقة تؤخذ  البٌبٌةقابم على النظم الوالتكٌؾ  (REDD-Plus) لتنفٌذبالنسبة  -003

 إلى الفقرالحد من و البٌبٌةخدمات النظم  ، تحتاجلتنوع البٌولوجًافوابد فً االعتبار 

 هذاٌعنى و. المستوٌات السٌاسٌة الدولٌة والمحلٌة على صعٌد ة مناسبةكموهٌاكل ح

مثل تجنب استبدال الؽابات الطبٌعٌة )تجنب الحوافز الضارة األمر تحدٌدا ب

من ٌعتمدون على الؽابات والسكان  بشكل منصؾ إلى وصول، وال(ارعالمزب

 نظٌرلمجتمعات المحلٌة لمكافؤة اوآلٌات ( ن حٌازة األراضًضما)األصلٌٌن للؽابات 

برنامج خفض االنبعاثات منافع لعادل تقاسم الال اإلدارة المستدامة للؽابات عن طرٌق

 .وآلٌات التموٌل األخرى الناجمة عن إزالة الؽابات وتدهور نوعٌتها

 

 على الصعٌد الوطنً اتسٌاسالخٌارات 

تقٌم ضع التشرٌعات وت أنٌمكن للبلدان النامٌة  ،(REDD-Plus)ً سٌاق ف -000

الحصول على تعوٌض  منثبلثة من المستفٌدٌن ال الفباتالمإسسات التً تمكن 



 ةثبلثالفبات ال هذه وسوؾ تكون. لمشارٌعل القابلٌة للقٌاس واإلببلغ والتحقق وضمان

تلقً تها أن حكومة الوالٌة والمجتمعات المحلٌة التً من شؤنووطنٌة، الحكومة ال هً

لكربون ستراتٌجٌة الوطنٌة اإلوخطط العمل وفر تسوؾ و. كربون الؽاباتعات ودفم

إرشادات موجهة  ،وطنٌا جراءات التخفٌؾ المبلبمةوفقا إل ، الموضوعةالؽابات

التً  (REDD-Plus)من أجل تصمٌم مشارٌع مشتركة لمطوري المشروع المنافع لل

وسوؾ تخلق . باإلضافة إلى الكربون ولوجًالتنوع البٌوسبل العٌش فوابد توفر 

مجموعة من المشارٌع ستراتٌجٌة الوطنٌة لكربون الؽابات اإلوخطط العمل 

وتوفر حوافز للقطاع الخاص  ذات القٌمة الممتازةمشارٌع بالالخضراء التً تعترؾ 

 .لتعوٌضلضافٌة اإل من أجل القٌمةلبلستثمار فٌها 

سداد وفر التشرٌعات الوطنٌة التً تسمح بسوؾ تفً البلدان المتقدمة،  -009

حوافز للشركات لبلستثمار فً  حصة معٌنة من التعوٌضاتمشروعات الكربون ل

(REDD-Plus) .مإسسة واكسمان ماركً بٌل  الرإى من خبلل رٌتوف وٌمكن

الستثمارات القطاع الخاص  بالوالٌات المتحدة، التً تخلق حوافز قابمة على السوق

 .باتفً كربون الؽا

. 

دعم ك بٌبٌةتخذ إجراءات من خبلل االستثمار فً النظم التٌمكن لكل بلد أن  -000

أكثر فعالٌة من حٌث  طرقهذه ال أن تكونفً كثٌر من الحاالت، ٌمكن و. لتكٌؾل

تحدٌث لقضاٌا المناخ ) ستخدم البنٌة التحتٌةالتً تالحلول التكنولوجٌة ب مقارنةالتكلفة 

 اتفاقٌةوالخاضعة لعملٌة تؽٌر المناخ القابمة صنادٌق ن وهناك العدٌد م(. 9332

صندوق التً تركز على التكٌؾ، مثل  األمم المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ

 البلدان تموٌل مشروعات ، وصندوق(SCCF) ٌةالمناخ اتتؽٌرلا تموٌل مشروعات

 (.AF) وصندوق التكٌؾ( LDCF)نموا  قلاأل
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