
 التدابير الحافزة - 6/15المقرر 
 

 إن مؤتمر األطراف، 
 

 األهمية الخاصة بتصميم وتنفيذ تدابير حافزة في بلوغ أهداف االتفاقية، وخاصة فيما یتعلق إذ یؤآد 
 تخدام المستدام للتنوع البيولوجي، وآذلك في إزالة التأثيرات السلبية الواقعة على التنوع البيولوجي،باالس

 
 أهمية التدابير الحافزة بالنسبة إلى قضایا أخرى شاملة، مثل الحصول على الموارد الجينية وإذ یدرك 

 والتقاسم العادل والمنصف للفوائد الناشئة عن االنتفاع بها،
 

 الحاجة إلى تعاون وتآزر المنظمات الدولية في الجهود الرامية إلى مساعدة الحكومات في تصميم آدوإذ یؤ 
 التدابير الحافزة وتنفيذها،

 
ً مع التقدیر بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة الذي وضع یحيط علما - 1 

 ؛ألطراف امؤتمر لالجتماع الخامس ل5/15بمقتضى المقرر 
 

 المقترحات الموضوعة لتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة والتوصيات لزیادة التعاون بشأن یؤید - 2 
التدابير الحافزة الواردة في المرفقين األول والثاني على التوالي لهذا المقرر، بقدر تماشيها مع السياسات والتشریعات 

 الوطنية وااللتزامات الدولية لألطراف؛
 

 األطراف إلى أخذ هذه المقترحات في االعتبار عند تصميم وتنفيذ تدابير حافزة لحفظ التنوع عوید - 3 
 البيولوجي واستخدامه المستدام؛

 
 بالحاجة إلى بذل مزید من العمل بشأن الحوافز اإلیجابية وأدائها وآذلك بشأن الحوافز الضارة یسلم - 4 

 وطرق وسبل إزالتها أو التخفيف منها؛
 

 األطراف والمنظمات ذات الصلة على تقدیم دراسات الحالة والدروس المستخلصة یشجع - 5 
 والمعلومات األخرى ذات الصلة بالتدابير الحافزة، وخاصة الحوافز اإلیجابية والضارة، إلى األمين التنفيذي؛

 
زة المقدمة من  إلى األمين التنفيذي أن یواصل تجميع ونشر المعلومات بشأن التدابير الحافیطلب - 6 

 األطراف والمنظمات، من خالل آلية مرآز تبادل المعلومات لالتفاقية والوسائل األخرى؛
 

 إلى األمين التنفيذي أن یطرح، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، مقترحات لتطبيق یطلب أیضًا - 7 
عية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية  الفرالهيئةطرق وسبل إلزالة الحوافز الضارة أو التخفيف منها لتنظر فيها 

  قبل انعقاد االجتماع السابع لمؤتمر األطراف؛والتكنولوجية
 



 إلى األطراف، والحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات األخرى ذات الصلة تقدیم الدعم یطلب - 8 
بها البلدان النامية والدول النامية الجزریة المالي لبرنامج العمل بشأن التدابير الحافزة مع مراعاة الظروف التي تنفرد 

 .نتقالا التي تمر إقتصاداتها بمرحلة البلدانالصغيرة و
 

 المرفق األول

 

 مقترحات لتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة
 

ینبغي بصفة عامة أن تصمم تدابير حافزة تستهدف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وتراعي في  - 1
 :ت ما یلينفس الوق

 
 ما یوجد على الصعيدین المحلي واإلقليمي من معارف وجغرافيا وأوضاع ومؤسسات؛ )أ( 

 
 مجموعة التدابير السياسية والهياآل القائمة بما في ذلك االعتبارات القطاعية؛ )ب( 

 
 ضرورة جعل حجم التدبير مناسبًا لحجم المشكلة؛ )ج( 

 
 .القائمةصلة التدابير باالتفاقات الدولية  )د( 

 
وینبغي أن تؤخذ العناصر التالية في االعتبار عند تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة على حفظ التنوع البيولوجي  - 2

 :واستخدامه المستدام
 

 المقصد وتحدید القضایا: تحدید المشكلة -ألف 

 
، فإن 5/15ًا مع المقرر وتمشي.  ینبغي أن یكـون للتدبير الحافـز غرض محدد- الحافزة أهداف التدابير - 3

 المتعلقة تفاقيةالغرض من التدابير الحافزة هو تغيير السلوك المؤسسي والفردي في سبيل تحقيق األهداف التالية لال
حفظ التنوع البيولوجي، االستخدام المستدام لعناصر التنوع البيولوجي، والتقاسم :  آليًا أو جزئيًابالتنوع البيولوجي
 .لفوائد الناشئة عن االنتفاع بالموارد الجينيةالعادل والمنصف ل

 
 إن تحدید األسباب القریبة واألسباب -  التي یتعرض لها التنوع البيولوجيالتهدیدات/األسباب الكامنة - 4

الكامنة وأهمية المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي وعناصره، هو شرط مسبق الختيار التدبير المناسب لوقف 
والسياسات التي تنشئ الحوافز دون إزالة األسباب الكامنة وراء ضياع التنوع البيولوجي . كس اتجاههالتدهور أو ع



ومن هنا تأتي أهمية القيام بدراسة شاملة لتحدید وتقييم اآلثار المتضافرة . ال یحتمل نجاحها) بما فيها الحوافز الضارة(
 . حافزة للحفظ أو لالستخدام المستدامالتي تنشأ عن أیة ضغوط آامنة، قبل اإلقدام على تدابير

 
ویجب أن تشمل هذه الدراسة بالتحدید التهدیدات التي تولدها القوى االجتماعية واالقتصادیة أو یولدها  - 5

وفي بعض الحاالت، تكون القضایا االجتماعية واالقتصادیة هي األسباب الجذریة للممارسات غير . اإلطار المؤسسي
 وبينما قد یساعد اتخاذ تدابير حافزة للتصدي ألوجه القصور في األسواق وفي السياسة العامة على .القابلة لالستدامة

تصحيح ذلك المسلك، فإن تلك التدابير الحافزة قد ال تعالج المشاآل الجوهریة المتمثلة في أمور مثل االفتقار إلى 
وقد تشمل هذه الدراسة أیضا تحليل . ز االحتياجاتالموارد، أو الفقر، أو المطالب البشریة غير المبررة التي تتجاو

التدابير الحافزة الموجودة على المستوى الوطني والمستوى الدولي؛ وباألخص تحدید الحوافز الضارة التي قد تهدد 
 .التنوع البيولوجي والحواجز التي تعترض سبيل إزالتها

 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومع أن معظم األسباب الكامنة یرد بصفة عامة في دليل  - 6

، فمن المهم أن یقوم آل بلد بتنفيذ التدابير الحافزة التي )26(تصميمها وتنفيذها: للتدابير الحافزة للتنوع البيولوجي
وقد تكون الحوافز موجهة نحو تصحيح بعض األسباب الكامنة . تستهدف أسبابًا محددة تتعلق بظروف ذلك البلد

علقة باتجاهات التنمية االقتصادیة، وبالفقر، وبعدم التكامل في السياسة العامة وبآثار السياسات القطاعية والتدابير المت
 . المضادة المتخذة على األصعدة الوطني وفوق الوطني والدولي

 
ب  إن نطاق أصحاب المصلحة ینبغي أن یشمل، إلى جان- تحدید الخبراء وأصحاب المصلحة المعنيين - 7

راسمي السياسة العامة والخبراء والعلميين، القطاع الخاص، والنساء، والمجتمعات المحلية، واألفراد والمنظمات 
الوطنية والمتعددة األطراف ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، وممثلي مجتمعات السكان األصليين والمجتمعات 

في معالجة القضية أو قد تكون لهم معرفة عملية بالقضية وقد یكون أصحاب المصلحة هؤالء قد أسهموا . المحلية
وباإلضافة إلى ذلك، فإن المستویات المختلفة لصنع القرار . بحيث یمكن أن یكونوا العبين أساسين في التنفيذ الناجح

أن یؤخذ والعالقات بين هذه المستویات أمر یجب ) المحلي ودون الوطني والوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي والدولي(
 .في الحسبان في سبيل آفالة االتساق في التدبير المتخذ

 
 في سبيل آفالة وضع التدابير الحافزة بطریقة تشارآية تحقق تكامًال فعليًا بين - وضع أساليب للمشارآة - 8

السياسات ومشارآة أصحاب المصلحة، ینبغي وضع أساليب لتسهيل الحوار بين الحكومات وآذلك الحوار مع 
 .اب المصلحة المعنيين بما فيهم مجتمعات السكان األصليين والمجتمعات المحلية وممثلو المجتمع المدنيأصح

 
 ینبغي أن یكون للتدابير الحافزة، بالقدر الممكن عمليًا، أهدافًا محددة - تحدید أهداف ومؤشرات واضحة - 9

ویشكل الرصد والتقييم الناجحان آلثار هذه . اوقابلة للقياس وملتزمة بجدول زمني ومستندة إلى تحليل لتأثيراته
، على سبيل المثال، على تيسير تقييم التدابير فمن شأن المؤشرات، أن تساعد. التدابير، عامًال مهمًا لضمان النجاح النهائي لها

 .وتوفير معلومات مفيدة لدى تحدید الحاجة إلى اتخاذ إجراء تصحيحي
 

                                                      
 .)OECD 1999(تصميمها وتنفيذها، : دليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للتدابير الحافزة للتنوع البيولوجي ) 26(



 

 التصميم -باء

 
 ینبغي أن یقوم تصميم التدابير الحافزة، عند االقتضاء وحيث یكون ذلك ممكنًا، - اإلیكولوجينهج النظام  - 10

 .على نهج النظام اإلیكولوجي آما هو محدد في إطار االتفاقية
 

 ینبغي أن یستند تصميم التدابير الحافزة أیضًا، آلما أمكن ذلك، إلى تحليل لحوافز - النهج القطاعي - 11
 .صادیة المختلفة مثل السياحة والحراجة ومصائد األسماك والزراعةالقطاعات االقت

 
 ینبغي إیالء االعتبار إلى دمج حوافز التنوع البيولوجي، في - دمج التدابير الحافزة في صلب القطاعات - 12

 .الحوافز المقدمة من خالل قطاعات أخرى، عند االقتضاء
 

 االعتبار الكامل، لدى تصميم التدابير الحافزة، قدرة النظم  ینبغي أن تؤخذ في- القدرة على اإلعاشة - 13
 .اإلیكولوجية المختلفة على اإلعاشة حيث أن هذه القدرة قد تحد من استخدام الموارد

 
 یقتضي األخذ بنهج تحوطي، في تضافر مع نهج النظم اإلیكولوجية، أن تلتزم -) الوقائي (النهج التحوطي - 14

غير أآيدة، وحين یوجد تهدید بخفض آبير في ة جانب الحيطة عندما تكون المعرفة العلمية برامج التدابير الحافز
 .التنوع البيولوجي أو بفقدانه

 
 إن برامج التدابير الحافزة ینبغي أن تراعي في المقام األول التدابير التي تحقق - هدف تحقيق الكفاءة - 15

م آي تكفل أن تكون الفوائد المتوقعة أآبر من تكلفة التنفيذ أهداف التنوع البيولوجي على أفضل وجه، وأن تصم
. والسياق االجتماعي والمؤسسي الموجود في بلد ما قد یؤثر بشدة في تلك التكاليف. واإلدارة و التطبيق أو مساویة لها

أي تحقيق  (الية التكاليفتحليل لفعأما في األحوال التي ال یمكن فيها تقدیر الفوائد آميًا بشكل واٍف، فإنه یتعين إجراء 
 ).هدف ما بأقل تكلفة ممكنة

 
أحد المبادئ الموجهة الختيار التدابير الحافزة ) Internalization( ینبغي اعتبار التدخيل - التدخيل - 16

منع أو إیقاف أو عكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي ومراعاة الشواغل البيئية األخرى ذات المالئمة الرامية إلى 
یشير إلى إدماج التكاليف والفوائد الخارجية في " والتدخيل . لصلة مثل تغير المناخ والتصحر وإزالة األحراجا

بيئية لألنشطة " آثار جانبية"والتكاليف والفوائد الخارجية هي أساسًا . القرارات التي یتخذها المنتجون والمستهلكون
ى تدخيل نسبة أآبر من هذه اآلثار في العمليات الحسابية التي یقوم بها االقتصادیة، وینبغي أن تسعى التدابير الحافزة إل

ینبغي ) بسبب ظروف اقتصادیة واجتماعية(وعندما یكون التدخيل الكامل غير ممكن . صانعو القرار والمستهلكون
 . وضع حوافز ترمي إلى جعل األنشطة المستدامة أشد جاذبية من األنشطة غير القابلة لالستدامة

 



 مع التسليم بأن التدخيل الكامل قد ال یكون ممكنًا في آثير من األحوال بسبب قصور أساليب - إجراء التقييم - 17
، إال أن تحدید القيم مع ذلك خطوة هامة في سبيل 4/10تحدید القيم، آما اعترف بذلك مؤتمر األطراف في مقرره 
 . التنوع البيولوجيتحقيق حصر داخلي أفضل وفي سبيل زیادة الوعي بأهمية قيم

 
 یجب أن تصمم البرامج المتعلقة بالحوافز بحيث تعالج – األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي - 18

 .األسباب الكامنة لخسارة التنوع البيولوجي
 

مكان تدابير  مع التسليم بالتفاعل بين عوامل آثيرة، فإن التدابير الحافزة یجب أن تظل قدر اإل- سهولة الفهم - 19
وینبغي أن تكون سهلة الفهم . بسيطة وموجهة نحو هدف معين، مما یسمح بتنفيذ أسرع للتدابير وبتقييم أوضح آلثارها

 .لجميع أصحاب المصلحة
 

 مما له أهميته، عند تصميم التدابير الحافزة أن یكون تحدید المجتمعات المستفيدة - آثار التوزیع: اإلنصاف - 20
فًا، ویمكن أن یساعد األخذ بنهج تشارآي في تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة على إیالء االعتبار لهذه شامًال ومنص

ولكل تدبير من تدابير الحفظ بعض التأثير على أصحاب المصلحة؛ وال بد للتدابير الحافزة أن تأخذ في . المسائل
 أن تصمم التدابير الحافزة ویؤخذ بها بطریقة تدعم وینبغي. الحسبان المستفدین من التدبير والذین یتحملون تكاليفه

 .حدة الفقر والتقليل من التباینات بين المجتمعات المحلية الریفية والحضریةالتخفيف من 
 

 أن قيمة التنوع البيولوجي - إدراك قيمة التنوع البيولوجي بالنسبة لمجتمعات السكان المحليين واألصليين - 21
ل األغراض الثقافية والتجاریة أمر ینبغي التسليم به، آما ینبغي تصميم التدابير الحافزة في سبيل العيش وفي سبي

وینبغي . بحيث تساند، بقدر اإلمكان، احتياجات التنمية االجتماعية واالقتصادیة لمجتمعات السكان األصليين والمحليين
 .لوجيمراعاة النهج الذي تتبعه تلك المجتمعات في تحدید قيم التنوع البيو

 
وما یقدمه من  إن تحدید وتقييم قيمة التنوع البيولوجي – وخدماته.زیادة الوعي قيم التنوع البيولوجي - 22

وزیادة الوعي قيمة التنوع .  یمكن أن یكونا في حد ذاتهما حافزا ومعينًا على تصميم تدابير حافزة أخرىخدمات بيئية
 .ید من فرص نجاح التدابير الحافزة بين جميع أصحاب المصلحة یزوخدماتهالبيولوجي 

 
 في أحوال آثيرة قد یقتضي األمر توليفة أو توليفات من تدابير مختلفة في سبيل تحقيق - توليفة من التدابير - 23

الفوائد العامة المتمثلة في حمایة التنوع البيولوجي والفوائد الخاصة الناشئة عن االستعمال المستدام لعناصر ذلك 
 . التنوع

 
 ینبغي تصميم التدابير الحافزة بحيث یسهل رصد وتقييم نجاح تلك التدابير وجوانب - الرصد والتقييم - 24

 .القصور فيها
 

 أن السياق السياسي والثقافي الذي یوضع فيه أي تدبير حافز ینبغي أن یؤخذ - المقبولية السياسية والثقافية - 25
 .لتدبيرفي الحسبان عند تصميم الصك المتعلق بذلك ا

 



 . ینبغي آفالة التمویل المناسب عند تصميم التدبير الحافز- التمویل - 26
 



 تيسير التنفيذ: توفير القدرات وبناء الدعم -جيم
 

ویشمل ذلك القدرة .  أن تنفيذ التدابير الحافزة یتطلب قدرات مادیة وبشریة وافية- القدرة المادیة والبشریة - 27
وفي آثير من . القدرة المتصلة بالشؤون اإلداریة وشؤون التعليم والتدریب واالتصاالتالعلمية والتقنية وآذلك 

الحاالت سوف توجد، في المرحلة التنفيذیة للتدابير الحافزة، حاجة مستمرة إلى تدریب المدربين والمدیرین وغيرهم 
وقد توجد في حاالت أخرى . بشریةمن العاملين، وإلى برامج تثقيف الجماهير وغير ذلك من أشكال بناء القدرات ال

وآثيرًا ما . حاجة إلى بناء قدرة مادیة، بما في ذلك ترآيب معدات للرصد وغير ذلك من احتياجات البنية األساسية
 . یكون التدریب عنصرًا الزمًا للتنفيذ الفعال للتدابير الحافزة

 
ع الحوار واالتصال بين راسمي السياسة  یقتضي األمر إیجاد آليات مؤسسية لتشجي- اآلليات المؤسسية - 28

العامة داخل الحكومة وأصحاب المصلحة خارج الحكومة على الصعيدین الوطني والمحلي، بغية تعزیز التكامل 
ومن المهم إیجاد قنوات للحوار داخل الحكومة بين الوزارات المعنية والوآاالت المهتمة بالتنوع البيولوجي، . السياسي

وینبغي وضع هياآل .  الحكومية آثيرًا ما تتحمل نصيبها من المسؤوليات في تنفيذ التدابير الحافزةحيث أن الوآاالت
مؤسسية للمجتمعات بحيث تصبح مجتمعات السكان المحليين واألصليين شرآاء على قدم المساواة في تنفيذ التدابير 

ك الترتيبات أو إنشاء ترتيبات جدیدة حسب وینبغي االعتراف بالترتيبات المؤسسية الموجودة وتعزیز تل. الحافزة
 .مقتضى الحال لتنفيذ التدابير الحافزة على حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام

 
 یمكن أن یؤدي نشر المعلومات دورًا أساسيًا في تحقيق دعم لحوافز الحفظ - الشفافية ونشر المعلومات - 29

ومات عن عواقب الضغوط الواقعة على التنوع البيولوجي بين أصحاب وینبغي نشر المعل. واالستعمال المستدام
ومن األمور الهامة أیضًا توفير المعلومات بشأن . المصلحة وسلطات اإلدارة والسياسات العامة والمجتمع المدني

 .التدبير الحافز ذاته ألصحاب المصلحة وشفافية التنفيذ
 

التدبير الحافز، ینبغي إشراك أصحاب المصلحة في سبيل  حتى بعد تصميم - إشراك أصحاب المصلحة - 30
وینبغي أن یؤدي أصحاب المصلحة دورًا في بناء قدرة . تحقيق التنفيذ الفعال لتلك التدابير على أرض الواقع

المؤسسات المحلية واألفراد بغية تعزیز وعيهم بأهمية تدابير حفظ التنوع البيولوجي وتسهيل قدرتهم على المشارآة 
 . جميع مراحل العمليات ابتداء من التصميم وحتى التنفيذفي
 

 . ینبغي آفالة التمویل لبناء القدرات- التمویل - 31
 

 اإلدارة والرصد واإلنفاذ -دال

 
 یتوقف نجاح أي تدبير حافز في خاتمة المطاف على نجاح اإلدارة والرصد - القدرة اإلداریة والقانونية - 32

وتوفير القدرة الكافية على إدارة ورصد وإنفاذ التدابير الحافزة أمر . واإلنفاذ والتقييم فيما یتعلق بتأثيرات ذلك التدبير
ة، آما یتوقف على القدرة یتوقف جزئيًا على إشراك أصحاب المصلحة بقدر واف وعلى وجود المؤسسات المناسب

 .اإلداریة والقانونية المتوفرة



 
 إن تطویر مؤشرات سليمة بشأن تأثير السياسات هو المفتاح ألي تقييم مفيد - مؤشرات تأثير السياسات - 33

 .لمدى نجاح التدابير الحافزة أو إخفاقها
 

 .د وإنفاذ التدابير الحافزة یمكن أن تسهل نظم المعلومات عمليات إدارة ورص- نظم المعلومات - 34

 .  ینبغي أن یكون التمویل الكافي متاحًا لكفالة الفعالية في إدارة ورصد وإنفاذ التدابير الحافزة- التمویل - 35
 

 مبادئ توجيهية الختيار التدابير المناسبة والتكميلية -هاء
 

 :يليةترد فيما یلي مبادئ توجيهية الختيار التدابير المناسبة والتكم - 36

 
إن أي عملية لصنع القرار في مجال اختيار التدابير الحافزة المناسبة والمتكاملة، ینبغي أن تأخذ  )أ( 

 في الحسبان الظروف المعينة للبلد المعني؛
 

من المهم إیالء االعتبار للسياق الذي تطبق فيه التدابير الحافزة، للمساعدة في اتخاذ القرار النهائي  )ب( 
 معين أو تدابير معينة؛بشأن تدبير 

 
من االعتبارات الرئيسية في تصميم التدابير الحافزة التسليم بأن اتخاذ تدبير وحيد قد ال یكون في  )ج( 

آثير من األحوال آافيًا لمعالجة التعقيد الذي ینطوي عليه القرارات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستعماله 
 یجًا من التدابير؛المستدام، وأن األمر قد یقتضي مز

 
ینبغي أن یكون العتبارات األنصاف، مثل التخفيف من حدة الفقر، دور بارز في تصميم واختيار  )د( 

 التدابير الحافزة المناسبة؛

 
أو زیادة في اإلیرادات /ینبغي أال یسفر تنفيذ التدابير الحافزة عن زیادة آبيرة في تكاليف المعيشة و )ه( 
 الحكومية؛

 
 حجم اقتصاد البلد هو عامل مهم في عملية اختيار التدابير المالية الحافزة؛إن  )و( 

 
یعد وجود حقوق أراضي وحقوق ملكية محددة تحدیدًا جيدًا عنصرًا مهمًا في تحدید وتنفيذ التدابير  )ز(

 الحافزة على حفظ التنوع البيولوجي وتشجيع استعماله المستدام؛
 

جابية في صنع القرار وذلك باالعتراف باألنشطة التي تبذل في سبيل یمكن أن تؤثر الحوافز اإلی )ح( 
 . تحقيق أغراض الحفظ واالستعمال المستدام، وبمكافأة تلك األنشطة



 
فتحدید الحوافز الضارة، الداخلية  تخفف من الضغوط الواقعة على البيئة، الضارةإن إزالة الحوافز  )ط( 

خرى الواقعة على حفظ التنوع البيولوجي وتعزیز االستخدام المستدام، یعتبر والخارجية على السواء، والتهدیدات األ
وقد تؤدي إزالة الحوافز الضارة إلى تحسين الكفاءة . أمرًا جوهریًا بالنسبة الختيار وتصميم التدابير الحافزة

 ؛االقتصادیة وخفض المصروفات العامة
 

 التنوع البيولوجي واستعماله المستدام، ویمكن ال تزال الحوافز السلبية أداة هامة تكفل حفظ )ي( 
 .استخدامها إلى جانب الحوافز اإلیجابية

 
والجدول . وینبغي، في عملية صنع القرار، مراعاة السمات العامة أو الخاصة ألنماط مختلفة من األدوات - 37

وینبغي مراعاة أن هذه . ات تطبيقها یبين طائفة من األدوات الراهنة مع مزایاها وعيوبها العامـة وإمكاني)27(اآلتي
) مثل الحوافز االجتماعية والثقافية(وحيث ینبغي النظر في عدد من الحوافز غير االقتصادیة القائمة ليست شاملة، 

وعالوة على ذلك، البد من مراعاة أن بعض األدوات المذآورة مازالت قيد المناقشة .  بطریقة مماثلةوالحوافز الدولية
 .بفعاليتها وأوجه قصورها الممكنةفيما یتعلق 

 
 إمكانية التطبيق العيوب المزایا األداة

 
زیادة الكفاءة االقتصادیة  الرسوم البيئية /الضرائب

 إلى الحد األقصى
 سهولة فهمها 

تعتمد على إمكانية قياس 
المكونات الفردیة وعلى 
االتفاق على قيم التكاليف 

 الخارجية 
 قد تقتضي رصدًا مكثفًا

ن تطبيقها في أحوال تكون یمك
مثل (فيها اآلثار سهلة القياس 

ویمكن فيها رصد ) الصيد
 .مصادر اآلثار بسهولة

یؤدي إلى الفعالية القصوى  إیجاد األسواق
في تخصيص الموارد بين 
المستعملين المتنافسين، 
ویؤدي إلى إیجاد أسعار 

 .مناسبة لهم
مقتضيات قليلة في مجال 

 الرصد

مل حيث قد یكون غير آا
توجد آثار خارجية 

أو احتكارات /و) آبيرة(
 ) آبيرة(خارجية 

قابلة للتطبيق في الحاالت التي 
یمكن فيها التيقن من وجود حقوق 
ملكية محددة بوضوح، متعلقة 
بسلع وخدمات یسهل تحدیها 
وعندما تكون تكاليف التعامل 

 . منخفضة انخفاضًا آافيًا

و تصحيح هذه أن إزالة أ إزالة الحوافز الضارة
الحوافز الضارة أمر قد 
یؤدي إلى تخفيف الضغوط 
على البيئة وإلى تحسين 
الكفاءة االقتصادیة وإلى 

 تخفيف اإلنفاق العام

قد یكون من الصعب في 
أحيان آثيرة تبين الحوافز 

االفتقار إلى (الضارة 
 )الشفافية

قد تكون الحوافز الضارة 
صعبة التصحيح من 

بب الناحية السياسية بس

قابلة للتطبيق عندما یمكن تحدید 
فوائد واضحة من حيث الميزانية 

أو /والكفاءة االقتصادیة و
األهداف البيئية، وعندما توجد 
تدابير تعویضية یمكن اتخاذها 

 . لتسهيل عملية إزالة المساندة

                                                      
 Incentive:  لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالتدابير الحافزة للتنوع البيولوجياستنادًا إلى دليل  )27( 

Meaures for Biological Diversity: Design and Implementation. 



 إمكانية التطبيق العيوب المزایا األداة
 

المعارضة الشدیدة من 
 .جانب المتلقين

 سهلة الفهم  اللوائح 
 ملزمة قانونا

هدف مباشرة یمكن أن تست
 أنشطة أو عمليات خاصة 

یمكن أن تكون وسيلة غير 
مجدیة من الناحية 
االقتصادیة أو وسيلة مكلفة 
لتحقيق األهداف البيئية، 
خصوصًا إذا آانت تحظر 

 .بعض التكنولوجيات
التطبيق الصارم أمر 

 .ضروري
 غير مرنة 

 .قد تكون معقدة ومفصلة

قابلة للتطبيق خصوصًا حيث 
محدودة من اآلثار یوجد طائفة 

البيئية التي یسهل تبينها والتي 
تحتاج إلى حصرها أو حيثما 

 .یكون عدد الفاعلين محدودًا

 شفافة وواضحة الرؤیة الصنادیق البيئية 
 عالقات عامة إیجابية 

قد ال تعّظم الكفاءة 
االقتصادیة إلى الدرجة 

 المنشودة
قد ال تكون مرنة بسبب 
تخصيص األموال إلى حد 

 ألغراض معينة ما 

قابلة للتطبيق حيث تصادف 
الحكومات مصاعب للحصول 
على تمویل عام وحيثما تكون 
البنية التحتية للمالية العامة 
ضعيفة وحيث توجد قضایا 
واضحة وذات جذب شعبي 

 .شدید
 یحبذها المستفيدون التمویل العام

تساند أنشطة مرغوبًا فيها 
بدال من حظر أنشطة غير 

 مرغوب فيها 

 تقتضي تمویًال 
قد تؤدي إلى عدم آفاءة 

 اقتصادیة 
قد تشجع السلوك الساعي 
إلى الحصول على قيمة 

 .ایجاریة

قابلة للتطبيق في الحاالت التي ال 
تبذل فيها األنشطة المرغوب فيها 
بدون مساندة أو إلنشاء فارق 
لصالح هذه األنشطة عندما ال 
یكون من المستطاع تثبيط البدائل 

 وب فيها غير المرغ
 

 المرفق الثاني

 

 توصيات مقترحة لمواصلة التعاون بشأن التدابير الحافزة
 
ینبغي أن یقوم التعاون لمساعدة الحكومات في تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة على أساس العناصر التالية،  - 1

 :واستنادًا إلى العمل الجاري بالفعل

 
 المعلومات

 



. والتنفيذ الفعالين للتدابير الحافزة یتطلب طائفة سدیدة من المعارف والمعلوماتمن المسلم به أن التصميم  - 2
 :ویمكن أن تساعد التدابير اآلتية األطراف على آفالة إتاحة المعلومات الالزمة

 
اإلنترنت، النشرات (ینبغي إنشاء أو تعزیز نظم المعلومات المتعلقة بحوافز التنوع البيولوجي  )أ( 

ویمكن تحقيق ذلك من خالل آلية مرآز تبادل ). قراص المدمجة، النصوص المطبوعة، الترجمات، الخاإلعالنية، األ
المعلومات التابع لالتفاقية وآذلك من خالل المنظمات األخرى المعنية باألمر، من دولية وإقليمية ودون إقليمية 

 ووطنية؛
 

 :ینبغي أن تتضمن نظم المعلومات العناصر اآلتية )ب( 
 ؤشرات، ومنهجيات للتقييم والتقدیر؛م ‘1‘

 
 التحليل الشامل للحاالت القائمة؛ ‘2‘

 
 أدلة مرجعية ومجموعات من األدوات؛ ‘3‘

 
ینبغي أن تكون نظم المعلومات، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي، مربوطة بآلية مرآز تبادل  - 3

 .المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي
 
إن من شأن نظم المعلومات هذه أن تسمح لألطراف بتشارك الخبرات والدروس المستفادة مع األطراف  - 4

 .األخرى وتسهل تنفيذ التدابير الحافزة من خالل االستعانة بالمبادئ التوجيهية
 
جي آي تحدد ما ینبغي أن تقوم األطراف بتقييم الستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولو - 5

 .إذا آانت تقدم حوافز على الحفظ واالستعمال المستدام وما إذا آانت تحدد وجود حوافز ضارة وتقوم بإزالتها
 

 إشراك أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية
 
بيولوجي واستعماله ینبغي أن تضع الدول وتطبق ُنُهجًا تشارآية ومتسقة في رسم السياسات لحفظ التنوع ال - 6

المستدام تكفل إشراك جميع أصحاب المصلحة إشراآًا آامًال بما ذلك الدوائر الحكومية المعنية، والمنظمات غير 
الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات اإلنسانية، والمجتمعات األصلية والمحلية في حوار مفيد وفي التوقيت 

 .دام التدابير الحافزة لحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدامالمناسب وتشجيع النهج المتسق إزاء استخ
 
 :ویمكن أن ینصب تشدید خاص على العناصر التالية - 7
 

 إسداء المشورة لراسمي السياسة مباشرة بشأن تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة؛ )أ( 
 



 بتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة، تعبئة أصحاب المصلحة الرئيسيين في الحوارات السياسية المتعلقة )ب( 
 في الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الخيریة والمجتمعات األصلية والمحلية؛

 
إقامة شبكة خبراء في مجال حوافز التنوع البيولوجي لدیهم القدرة على توفير التوجيه والمعلومات  )ج( 

 .ومات والمجتمع المدني والقطاع الخاصفيما یتعلق بطلبات محددة من الحك
 
وبغية تشجيع النهج التشارآي یمكن النظر في وضع استراتيجية لتنسيق السياسة العامة وإشراك أصحاب  - 8

ویمكن أن یشمل هذا عنصرًا تعليميًا، وعنصرًا لالتصاالت، وعنصرًا یبرز العمليات الناجحة التي . المصلحة
ومن شأن هذا النهج أن یشجع األطراف على اقتباس العمليات أو العناصر . شعبية الفعالةاستخدمت لتوليد المشارآة ال

وآما قد یشجع هذا النهج المتسق والتشارآي إزاء رسم . الناجحة لمثل هذه االستراتيجية لتتطابق مع أولویاتها وحالتها
 .خرى ومجاالت سياسة عامة أخرىالسياسة العامة إدماج الشواغل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في قطاعات أ

 
 بناء القدرات

 
وثمة حل آخر لتحقيق الفعالية في وضع وتنفيذ التدابير الحافزة هو وجود ُأطر قانونية وسياسية مالئمة تدعم  - 9

وقد شجع مؤتمر األطراف الحكومات على وضع أطر قانونية وسياسية داعمة لتصميم وتنفيذ . القدرات البشریة
وعالوة على ذلك، فإن زیادة وعي صانعي القرار وأصحاب المصلحة بشأن أهمية الحوافز في تحقيق . افزةالتدابير الح

 .أهداف االتفاقية یعتبر جانبًا هامًا من بناء القدرات البشریة
 

 :وتقترح العناصر التالية بغية سد هذا االحتياج - 10
 

 تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة، بما في تدریب أخصائي التنوع البيولوجي وصانعي القرار على )أ( 
 ذلك التدریب على استعمال أدوات التقييم؛ 

 
تنفيذ برامج التدریب على القضایا العلمية واالقتصادیة األساسية المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي  )ب( 

 واستعماله المستدام؛
 

وداخل القطاعات مثل قطاعي شرح قيمة التنوع البيولوجي على مستوى المجتمعات المحلية  )ج( 
 الزراعة والحراجة؛

 
 الوعي الشعبي؛بناء قدرة تتعلق بزیادة  )د( 

 
 إیجاد طاقة على إجراء البحوث والتحليالت بشأن التدابير الحافزة؛ )ه( 

 
 إیجاد اُألطر القانونية والسياسية الداعمة؛ )و( 

 



 التدابير الحافزة؛االضطالع باستعراضات تشریعية وإسداء المشورة بشأن  )ز( 

 
 .إیجاد مصادر للتمویل إذا لزم األمر )ح( 

 



 تحدید القيم
 

رغم التحدیات المرتبطة بتحدید القيم غير السوقية، إال أنه من المهم مع ذلك اتباع طرق إلیجاد بوادر تبين  - 11
درك مؤتمر األطراف أهمية تحدید وقد أ. تجاوب السوق مع القيم االجتماعية والثقافية واالقتصادیة للتنوع البيولوجي

 .)28(القيم آأداة لتصميم الحوافز المناسبة
 

والعمل المتواصل على تحدید القيم یمكن أن یكون باهظ التكلفة ویتطلب قدرًا آبيرًا من الخبرة ویصعب  - 12
مع ذلك فإن المنهجيات و. إیصال نتائجه النهائية لآلخرین، آما أن القيم النقدیة المستخلصة منه تكون عرضة للتحدي

للقيام بعمليات تحدید القيم ینبغي العمل على تطویرها، ألنها تؤدي دورًا استراتيجيًا في وضع حوافز لحفظ التنوع 
 :وقد یشتمل العمل التعاوني اآلخر على ما یلي. البيولوجي واستعماله المستدام

 
 يولوجي وموارد التنوع البيولوجي؛االستمرار في استقصاء منهجيات لتحدید قيم التنوع الب )أ( 

 
 وضع وتنقيح طرق لتحدید القيم غير السوقية؛ )ب( 

 
 .نشر المعلومات عن األساليب التقنية الراهنة لتحدید القيم )ج( 

 
ویمكن اإلطالع بالعمل على تحدید القيم بوصفه عنصرًا أساسيًا من خطة عمل في شراآة مع المنظمات  - 13

 .الدولية ذات الصلة
 

 الروابط المتبادلة بين االتفاقيات البيئية متعددة األطراف
 

ثمة حاجة إلى دراسة السياسات والبرامج بموجب مختلف االتفاقات البيئية متعددة األطراف لكفالة أنها توفر  - 14
متعلقة  برنامج العمل المشترك بين االتفاقية ال األطرافمؤتمروفي هذا الصدد الحظ . حوافز تعزز بعضها بعضًا

، والذي یتضمن ترآيزًا على )1971رامسار، إیران، (بالتنوع البيولوجي واالتفاقية المتعلقة باألراضي الرطبة 
الحوافز واقترح إیالء االهتمام إلى الحوافز فيما یتعلق بالروابط األخرى مثل اتفاقية مكافحة التصحر فيما یتعلق 

ية االتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البریة المهددة بالتنوع البيولوجي في األراضي الجافة واتفاق
باالنقراض فيما یتعلق بحفظ األنواع واستعمالها المستدام واتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ فيما یتعلق 

قية اإلطاریة تشجع على إعطاء وباإلضافة إلى ذلك فإن االتفا. بتغير استخدام األراضي والتنوع البيولوجي في الغابات
األولویة للحوافز التي تتجنب نزع الغابات، ذلك ألن قدرًا آبيرًا من إنبعاثات الغازات الدفيئة یرجع إلى تدمير الغابات، 

 .التي تعتبر أآبر مستودع أرضي للتنوع البيولوجي
 

                                                      
التقييم " : لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أن4/10یذآر المقرر  )14(  )28(

وجيه وتفي االقتصادي للتنوع البيولوجي وللموارد البيولوجية هو أداة هامة لوضع تدابير حافزة اقتصادیة حسنة الت
 ".بالغرض المحدد لها



 ربط التنوع البيولوجي بسياسات االقتصاد الكلي
 

كشاف الروابط بالمنظمات واالتفاقات الدولية التي ترآز على السياسات االقتصادیة، وال مما له أهميته است - 15
، )منظمة العمل الدولية(سيما السياسات التجاریة في نطاق المنظمة العالمية للتجارة وغيرها من السياسات مثل العمل 

ابط بالمنظمات واالتفاقات االقتصادیة وباإلضافة إلى ذلك ینبغي استكشاف الرو). منظمة الصحة العالمية(والصحة 
 .اإلقليمية والقطاعية، لتحدید تماشيها من ناحية الحوافز مع أهداف االتفاقية

 
وبصفة خاصة . وهذه الروابط ینبغي أال تستكشف فحسب على الصعيد الدولي بل أیضًا على الصعيد الوطني - 16

 البيولوجي الوطنية واستراتيجيات التنمية االقتصادیة لوحظت ضرورة الربط بين استراتيجيات وخطط عمل التنوع
على مستوى تخطيط القطاع العام لالقتصاد الكلي وعلى المستویات القطاعية مثل السياحة والحراجة ومصائد 

 .األسماك والزراعة
 

 فئات التدابير الحافزة
 

ة متاحة، وینبغي أن تكون التدابير  بأن هناك طائفة واسعة جدًا من التدابير الحافز األطرافمؤتمرسلم  - 17
وینبغي إیالء االعتبار أیضًا للتنسيق في وضع التدابير الحافزة لمختلف . مالئمة تمامًا لخصائص آل حالة وآل بلد

 .القطاعات بغية ضمان تماسكها
 

 الترآيز على النظام اإلیكولوجي
 

وفي هذا . مواضيعية التي اعتمدها مؤتمر األطرافینبغي تحدید أولویات التقييمات بما یتمشى مع البرامج ال - 18
 أیضًا الترآيز على الحوافز في برنامج العمل المشترك بين االتفاقية المتعلقة  األطرافمؤتمرالخصوص الحظ 

 ).1971رامسار، إیران، (بالتنوع البيولوجي واالتفاقية المتعلقة باألراضي الرطبة 
 

 قات العملحل/دراسات الحاالت/المشاریع الرائدة
 

ویمكن . ثمة حاجة إلى البدء بمشاریع رائدة لتعزیز الفهم والقدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم التدابير الحافزة - 19
أن ترآز المشاریع الرائدة على عدد من األنشطة التي تشمل رفع زیادة الوعي، ودراسات تحدید القيم، وتقييم الحوافز 

وینبغي أن تكون لتلك المشاریع الرائدة . ز، وإزالة الحواجز عن طریق الحوافزالموجودة، ووضع خطط جدیدة للحواف
 .روابط أساسية بالمبادرات الجاریة في نطاق برنامج األمم المتحدة للبيئة وغيره من المنظمات ذات الصلة

 
إلى بناء قدرات لدى ومما له أهميته أن یكون زمام قيادة هذه المشاریع الرائدة في ید البلد نفسه وأن تؤدي  - 20

 .المؤسسات المحلية وراسمي السياسة العامة المحليين
 

ویمكن أن تكون حلقات العمل وسيلة قيّمة لتبادل الخبرات اإلیجابية والسلبية على حد سواء وآذلك أفضل  - 21
قطري، والتي تعكس ویمكن لدراسات الحالة ذات التوجه ال. الممارسات فيما یتعلق بتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة



تجارب من البلدان النامية والمتقدمة على السواء، أن توفر أساسًا جيدًا یمكن من خالله تقييم مواطن قوة وضعف 
 .التدابير الحافزة المحددة، مع مراعاة خصائص البلدان والنظم اإلیكولوجية والقطاعات

 
 

 دور المنظمات الدولية
 

لدولية المختصة أن تساند جهود األطراف في عملها المتعلق بالتدابير ینبغي أن یطلب من المنظمات ا - 22
 .الحافزة، خصوصًا من خالل نشر المعلومات وتوفير الخبرة واإلرشاد التقني والتدریب

 
یجب إنشاء لجنة تنسيق مشترآة بين الوآاالت قائمة على أساس فریق االتصال الذي أنشأه األمين التنفيذي  - 23

ن عن منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ویشمل ممثلي(
ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واالتحاد 

، في سبيل ) الصادر عن مؤتمر األطراف5/15رر ، آما یقضي بذلك المقوالموارد الطبيعيةالدولي لصون الطبيعة 
وینبغي أن تشمل اللجنة أیضًا ممثلين للبنك الدولي . تنسيق األنشطة على الصعيد الدولي وتوفير مساندة لألطراف
 .وأمانات االتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى ذات الصلة

 
 




