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  مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 االجتماع التاسع

 2008أیار / مایو30 إلى 19بون، من 
*قت ؤ من جدول األعمال الم5-3البند 

 العمل الخاص بالتدابير التحفيزيةاستعراض متعمق لبرنامج 

 ضميمة

 موجز وجهات النظر والخبرات والخيارات التي وفرتها مؤسسات وأصحاب مصلحة دوليين

  مذآرة من األمين التنفيذي

 مقدمة أوال

استعراض  :ُتكمل الوثيقة الحالية مذآرة األمين العام حول االستعراض المتعمق لبرنامج العمل الخاص بالتدابير التحفيزیة .1
ُتوضح الوثيقة األخيرة الخطوات التي تم  )UNEP/CBD/COP/9/12(وجهات النظر والخبرات والخيارات التي وفرتها األطراف 

اتخاذها أثناء العملية التحضيریة لالستعراض المتعمق للعمل الخاص بالتدابير التحفيزیة آما أوضحها تفصيًال مؤتمر األطراف في المقرر 
ر موجًزا لوجهات النظر والخبرات المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل الذي وضعته األطراف، إلى جانب ما یوفره من موجز ، وهي توف26/8

توفر الوثيقة الحالية موجًزا مشابًها حول الدفوعات ذات الصلة التي تلقتها مؤسسات  .عن خيارات إعداد برنامج مستقبلي ُیحدده األطراف
 .وأصحاب مصلحة دوليين

 موجز الخبرات ووجهات النظر وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالتدابير التحفيزية -ا ثانًي

 )CSIRO( منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية -ألف
الكائنة في أستراليا أداة مساعدة في ریادة األعمال البحثية ) CSIRO(لقد آانت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية  .2

مثل (وقد انصب عملها على اآلليات المعتمدة على السوق، والتي تستخدم مؤشرات السوق  . التدابير التحفيزیة للتنوع البيولوجيفي مجال
ُیغطي العمل آًال من الجوانب النظریة  .للتأثير على طریقة إدارة األشخاص للموارد الطبيعية والبيئة) المزادات واألسعار وآليات التداول

إعادة  :وافز المختلفة فضًال عن دراسات حالة لالقتصادیات التجریبية والخبرات العملية المرتبطة بأغراض مختلفة، من بينهاوالعملية للح
تغطية األرض الزراعية بالنباتات وبرامج التغذیة بالمياه المالحة وتحسين خدمات النظم اإلیكولوجية وتوسيع الغابات وتحسين التنوع 

 مشروًعا 24یشير العرض إلى  .سين جوده المياه في المناطق الحضریة وخطط تحسين التنوع البيولوجي العالميةالبيولوجي البحري وتح
 .ودراسة حالة ذات صلة في هذه الجوانب، آما یوفر مراجع للتقاریر ذات الصلة
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 صعوبة استخالص نتائج من تلك ، رغم)CSIRO (وقد بّين العرض المقدم من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية .3
 :الهيئة البحثية متسعة النطاق، إلى عاملي نجاح ُوجد أنهما صالحين في معظم الحاالت

 الحاجة إلى استهداف حافز معين أو إطار حوافز مالئم للوضع السياقي؛ •

 .الحاجة إلى إشراك أصحاب المصلحة ذوي الصلة في وضع خطط الحفز •

 )CITES( ي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراضاتفاقية االتجار الدول -باء
إلى الوثائق والمقررات ) CITES(أشارت أمانة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض  .4

، بما في ذلك )CITES (باتات البریة المعرضة لالنقراضذات الصلة المرتبطة بحوافز تنفيذ اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والن
وأمانة اتفاقية ) UNCTAD(المعلومات حول التعاون بين مبادرة التجارة الدولية التي أطلقها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

مشروع المراجعة المستمرة لسياسة تجارة ، إلى جانب )CITES (االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض
 .األحياء البریة

 نظرة عامة ومناقشة موجزة حول التدابير التحفيزیة األآثر أهمية وسهولة من ناحية التطبيق CoP 14 Doc.32تقدم الوثيقة  .5
 :)CITES (في سياق اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض

ستكون العمليات اإلداریة الفّعالة لترخيص التجارة حافًزا بسيًطا ورئيسًيا لتدعيم االمتثال لمتطلبات اتفاقية  :بذل العنایة الواجبة •
 .)CITES (االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض

قد  .اة البریة قد ُتقلل من ضغوط الصيد على سكان الحياة البریة للرعاة والمزارعين عن األضرار الناجمة عن الحيالتعویضات •
تتضمن اآلليات مدفوعات إلى جانب تدابير، مثل تطویر صناعة صيد رمزیة أو إنشاء مناطق حرة للماشية على أرض عامة أو 

 .لمحليةتحسين الوصول إلى األسواق للحصول على منتجات بدیلة مقابل االلتزام بالمحافظة من المجتمعات ا

هو فصل ) CITES( في سياق اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض التوثيقالهدف من  •
األسواق القانونية وغير القانونية لمنتجات اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض وتحقيق 

في بعض الحاالت، تم توثيق منتجات اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة  .سعارزیادة في األ
تشمل  ).من أجل إعادة تصدیر الكافيار وصوف ومنتجات الفكونة(باستخدام متطلبات أو معایير إضافية ) CITES(لالنقراض 

أیًضا متطلبات اتفاقية االتجار الدولي ) UNCTAD(م المتحدة للتجارة والتنمية مبادرة التجارة الدولية التي أطلقها مؤتمر األم
باإلضافة إلى معایير إضافية من أجل تسهيل وصول منتجات ) CITES(بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض 

إلى األسواق وتحقيق زیادات في ) CITES(ض اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقرا
 .األسعار

 على تقليل تكاليف التطبيق من خالل تزوید مالكي الفعلي، وليس الوصول المفتوح حقوق الملكية المجتمعيةیمكن أن تساعد  •
 لمعرضة لالنقراضالموارد بحافز لحمایة األنواع الواردة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة ا

)CITES(. ویمكن أن تتضمن تلك الحقوق اإلدارة الذاتية الستخدام الموارد وحق بيع رخص الصيد. 

) CITES(عرض حصص التصدیر الخاضعة التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض  •
 من التجارة في عينات من األنواع المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع ، وهو ما یسمح بكميات محدودةفي المزادات العلنية

في ظل ظروف معينة وجعلها قابلة للنقل واالتجار بين القائمين على ) CITES(الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض 
 .سوف تسهم في فعاليتهاالحصاد المهتمين سوف یضمن أن تصل إلى االستخدام ذي القيمة األعلى وبهذا 

 وسيلة هامة لتحسين الفعالية واالهتمام اللذین یتم بهما تقدیم خدمات اتفاقية االتجار الدولي بأنواع استرداد التكلفةیمكن أن یكون  •
یمكن أن تبعث رسوم الخدمات برسالة هامة إلى المستخدمين أو  .)CITES (الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض

 .لعمالء حول تكلفة الموارد المستخدمةا

في إجراءات مبادرة ) CITES(تم دمج متطلبات اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض  .6
ات المنتجات وسالسل ، على سبيل المثال تحدید مجموع)UNCTAD(التجارة الدولية التي أطلقها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

، من خالل التعاون الوثيق مع )UNCTAD(وضعت مبادرة التجارة الدولية التي أطلقها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  .القيمة
دئ بالدول التي تعمل فيها، المبا) CITES(هيئات اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض 

 .التوجيهية لإلدارة المستدامة لمنتجات الحياة البریة للمؤسسات المنخرطة في تجارة األحياء البریة
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في اجتماعه الثالث عشر، قرر مؤتمر األطراف حول اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة  7.
عاون مع األطراف، استعراض سياساتها الوطنية بشأن استخدام عينات من األنواع أن األمانة ینبغي عليها، بالت) CITES(لالنقراض 

واالتجار فيها، وهو ما قد ُیسهم ) CITES(المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض 
تم وضع إطار استعراض یوفر مبادئ توجيهية ومنهجيات  .فيذبشكل أآبر في تحدید تدابير تحفيزیة معينة وخبرات وطنية في التن

ومؤشرات محتملة باالشتراك مع فرقة العمل المعنية ببناء القدرات في التجارة والبيئة والتنمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
)UNEP ( واألونكتاد)/UNCTAD (جري حالًيا استعراضات استرشادیة في وی .ومعهد الخریجين للدراسات اإلنمائية بجامعة جنيف

 ).مدغشقر ونيكاراغوا وأوغندة وفيتنام(أربع دول 

في )  CITES(قرر مؤتمر األطراف حول اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض  8.
تشجيع األطراف التي تقوم بوضع تدابير ) 1( :، ما یلي2007م حزیران لعا/ یونيو15 إلى 3اجتماع الرابع عشر، المنعقد في الفترة من 

تشجيع األطراف على ) 2(تحفيزیة من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية على إدراج تفاصيل ذات صلة في التقاریر التي یصدرونها آل عامين؛ 
ل في األنواع المدرجة في اتفاقية االتجار الدولي النظر في إقرار إجراءات التشغيل القياسية من أجل إآمال الشكليات المطلوبة للتداو

ضرورة أن ینظر األطراف في الطرق العملية ) 3(بطریقة فعالة؛ )  CITES(بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض 
 استعراضات لسياسات الحياة دعوة الدولة المصدرة والمستوردة إلى تنفيذ) 4(لتحسين اشتراك أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية؛ 

 .البریة الوطنية

إجراء دراسة استقصائية حول رسوم تصاریح اتفاقية االتجار الدولي ) 1( :قرر مؤتمر األطراف أیًضا أنه ینبغي على األمانة 9.
ية االتجار الدولي بأنواع وتكلفة الخدمات اإلداریة المرتبطة باتفاق)  CITES(بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض 

وتوفير التوجيهات األساسية لألطراف حول آيفية وضع برامج استرداد )  CITES(الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض 
عاونها مع االستمرار، اعتماًدا على التمویل الخارجي، في ت) 2(التكلفة واستخدامها لجعل تكلفة تنفيذ االتفاقية في هذا الشأن داخلية؛ 

التسهيل، اعتماًدا على توافر التمویل الخارجي، الستعراضات ) 3(؛ )UNCTAD (مبادرة التجارة البيولوجية الصادرة عن األونكتاد
 .سياسات التجارة الوطنية

  المشروع األساسي للخدمات اإليكولوجية-التنوع  -جيم

دمات النظم اإلیكولوجية وغياب األسواق، مما یعني أن األشخاص ال تشير المساهمة إلى الطبيعة الجيدة العامة للعدید من خ .10
وعلى نحو مطابق، ستكون هناك زیادة تصاعدیة في قدرات اآلليات االقتصادیة على تزوید  .یواجهون بالتكلفة الفعلية لمقرراتهم

ليات ترسيخ حقول الملكية حيثما أمكن، إلى تتضمن اآل .األشخاص بحوافز الستخدام الموارد البيولوجية بطرق فعالة وعادلة ومستدامة
 مثل رسوم المستخدمين ورسوم الوصول والضرائب وما شابه، وأخيًرا، نظم الدفع -) MBIs(جانب األدوات المستندة إلى آليات السوق 

 .)PES (مقابل خدمات النظم اإلیكولوجية

 – أهداف الحفاظ بسهولة مع السعي لتحقيق مكاسب خاصة ووفًقا للمساهمة، یشكل الهيكل السوقي عامل جذب حيثما تتالءم .11
تم وضع نظم حقوق  ).مع تحقيق نتائج متباینة في بعض األحيان(على سبيل المثال السياحة اإلیكولوجية أو أسواق التنقيب األحيائي 

لتنمية داخل المناطق الحضریة، وهي التنمية القابلة للتداول وتنفيذها بشكل موسع في السبعينيات من القرن الماضي من أجل توجيه ا
ُتشجع مزادات الحفظ التنافسية، على عكس اآلليات األخرى،  .موجودة حالًيا على مستوى المناظر الطبيعية في شكل برامج تقسيم المناطق

مزادات بوش تندر  على سبيل المثال ُیقدر أن -مالكي األراضي على اإلفصاح عن التكلفة الخاصة الفعلية لحفظ التنوع البيولوجي
)BushTender ( بالمائة مقارنة بخطة الدفع ذات السعر 75بأستراليا وفرت معدل أآثر من الحفاظ على التنوع البيولوجي بمقدار 

حققت المحاوالت المختلفة إلشراك المجتمعات المحلية عبر مشروعات الحفظ المجتمعية والمشروعات المتكاملة لتنمية حفظ  .الثابت
 .لبيولوجي نتائج متباینة، ویرجع هذا جزئًيا إلى صعوبات ضمان االمتثال المجتمعي لالتفاقياتالتنوع ا

توجد تداعيات آلليات الدفع األخيرة نظير خدمات النظم اإلیكولوجية على توزیع األصول والدخل، وفي العدید من الحاالت  12.
ول إلى خدمات النظم اإلیكولوجية إلى استبعاد المحرومين اجتماعًيا قد یؤدي تسعير الوص .ستكون تلك اآلليات هي الحافز النهائي

سيتيح نظام  .والضعفاء من تلك الخدمات، ویؤدي هذا إلى إعاقة استخدام آليات أخرى مثل الضرائب ورسوم المستخدم ورسوم الوصول
ة على األقل للتخفيف من وطأة الفقر مع تشجيع الذي یشتمل على مدفوعات مباشرة القدر) PES(الدفع مقابل خدمات النظم اإلیكولوجية 
 .توفير استخدامات مفيدة اجتماعًيا لألرض
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ومع مالحظة البعد الدولي لحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام، تشير المساهمة أیًضا إلى التحليالت االقتصادیة  13.
 .ياق األنواع الدخيلة التوسعيةاألخيرة لدور تدابير مراقبة الحدود وحرآات المرور في س

 :ُتلخص المساهمة ما یلي 14.

وضع آليات ُتوجد حوافز  :تنطوي المشكلة التحفيزیة بشأن الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي على عنصرین •
 .صحيحة لحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام له وإعاقة اآلليات التي توجد حوافز خاطئة

لمحتمل أن تتطلب معظم المشكالت مزیًجا من التدابير، بما في ذلك الحوافز المباشرة وغير المباشرة إلى جانب وسائل من ا •
 .الردع

وحتى اآلن، ظهرت  .یزداد تطویر األسواق لخدمات النظم اإلیكولوجية بخطى متسارعة مما یوفر عدًدا من الميزات الضخمة •
وتضم المحاوالت األآثر  .ق في المناطق التي ُتعد المزایا القابلة للتحقيق فيها هي األآبراآلليات األحدث الشبيهة بآليات السو

  .مباشرة في هذا الشأن توسيع األسواق وتعميقها للموارد البيولوجية الفردیة

يرات غير ذات  بالنسبة للتأثلألسواق) خارجي(توفر مجموعة ثانية من األسواق ميزات لحفظ التنوع البيولوجي آتأثير جانبي  •
  الصلة

نظم الدفع التي ُتشجع األفراد على حمایة  :على منهج ثالث) PES(ینطوي تطویر نظام الدفع مقابل خدمات النظم اإلیكولوجية  •
وبينما تشكل المدفوعات نظير خدمات النظم اإلیكولوجية آلية واعدة  .موارد الممتلكات العامة التي تعد مصدر مزایا أوسع نطاًقا

أن ُتعالج آًال من مسألة الحوافز والفقر، فإنه یلزم تطبيقها بنفس الحذر مع اإلعانات الحالية في الزراعة والغابات ومصائد یمكن 
 . األسماك

 )FAO(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  -دال

ات حول التدابير التحفيزیة لالستخدام برنامجين رئيسيين یوفران معلوم) FAO(أطلقت منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة  .15
) FAO(وباإلضافة إلى ذلك، أجرت منظمة الفاو  .المستدام للموارد الوراثية النباتية، في سياق نظم البذور وأسواقها على وجه الخصوص

 . الزراعة حول حالة2008مؤخًرا استعراًضا وتقييًما رئيسًيا للدفع نظير خدمات النظم اإلیكولوجية في تقریرها لعام 

 تدبير تحفيزي لالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية -1

 في آيفية تأثير األسواق الزراعية على االستخدام "استخدام األسواق لدعم االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية" یبحث 16.
ؤثرة في السياسة التي تؤثر على الوصول إلى الموارد الوراثية النباتية في المستدام للموارد الوراثية النباتية ویسعى إلى تحدید العوامل الم

شرآاء نشيطين في البرنامج، بما في ذلك ) CGIAR(أصبحت العدید من مراآز الفرق االستشاریة للبحوث الزراعية الدولية  .السوق
 .تنفيذ دراسات حالة في مالي وآينيا وبوليفيا والهند والمكسيك

 إلى تحدید معارف المزارعين ومهاراتهم وممارساتهم  الجنسين والتنوع البيولوجي والمعرفة المحلية لألمن الغذائينظمتسعى  .17
التي غالًبا ما تتسم بدرجة عالية من االستدامة واالحترام للنظم اإلیكولوجية الطبيعية التي یعتمدون عليها، مع الترآيز بشكل خاص على 

یسعى البرنامج إلى فهم العالقات المعقدة بين الجنسين والتنوع البيولوجي الزراعي وإدارة  . في نظام الزراعةأدوار الجنسين ومسؤولياتهم
 .سيتم تنفيذ دراسات حالة في موزمبيق وسوازیالند وتنزانيا وزیمبابوي .البذور واألمن الغذائي على نحو أفضل
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 الدروس المستفادة والتحديات الرئيسية )أ

ن العمل في ظل هذه البرامج لم یكتمل بعد، إال أنه یمكن الحصول على تصورات هامة ذات صلة ببرنامج العمل حول رغم أ .18
 .وهي تشكل أهمية أیًضا لبرنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي الزراعي .التدابير التحفيزیة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي

 :لوراثي النباتي في شكل البذور وأنواعها، ألسباب متعددة من بينهایوجد طلب آبير بالمزارع على التنوع ا •

 وهي تلعب دوًرا هاًما في – حتى أآثرهم فقًرا –ُتعد األسواق المحلية مصدًرا هاًما للبذور التي یحصل عليها المزارعون  •
ول عليها في األسواق المحلية غير غالًبا ما تكون البذور التي یتم الحص .أوقات األزمات عندما تتالشى إمدادات المزارعين

 .معتمدة

ُیفضل المزارعون في العدید من الحاالت استخدام األنواع التقليدیة أو المحلية من البذور، حيث إنها قد تكون أآثر فعالية في  •
 .تحقيق نتائج موثوقة، آما أنها تزود المحاصيل بسمات یریدها المزارعون

 إلى الموارد الوراثية النباتية واستخدامها وإدارتها، آما یشكل الوصول إلى المرأة أهمية یعد الجنس مسألة رئيسية في الوصول •
 .لمسائل حفظ التنوع البيولوجي الزراعي

یمكن أن ُیشكل الوصول إلى البذور من األنواع التقليدیة والمحسنة مشكلة للمزارعين، وقد یؤثر هذا على حوافزهم لالستخدام  •
ال  .راثية النباتية حيث إن النظم التقليدیة لحفظ البذور وتبادلها تتداعى بسبب التغيرات في القطاع الزراعيالمستدام للموارد الو

یتم بشكل عام إبداء أهمية سياسية بتوفير األنواع التقليدیة من خالل األسواق، وغالًبا ما ُتعيقها اللوائح التي تفضل االستغالل 
 .التجاري للبذور من األنواع المحسنة

 خيارات مواجهة التحديات المحددة )ب

هناك حاجة إلعادة النظر في سياسات قطاع البذور باالقتصادیات النامية المعتمدة على الزراعة من أجل دعم إمداد التنوع  .19
اردهم الوراثية وهذا جانب هام لتحسين الحوافز للمزارعين من أجل اإلدارة المستدامة لمو .الوراثي النباتي الذي یطلبه المزارعون

وضع معایير أآثر مرونة لتبادل البذور في القطاع غير الرسمي، وهذا یشمل على ) 1( :وقد تؤدي تلك المراجعة إلى تدابير مثل .النباتية
قيق تقليل اإلعانات على البذور الُمحسنة التي تؤدي إلى تح) 2(وجه الخصوص األنواع التقليدیة واألنواع المحسنة المعاد تدویرها؛ 

تحسين تدفق المعلومات في القطاع غير الرسمي، على سبيل ) 3(المزارعين لعوائد مرتفعة غير فعلية نتيجة التخلي عن األنواع التقليدیة؛ 
عهيد الت) 4(، حيث إن المزارعين غالًبا ما یفتقرون إلى المعلومات حول األنواع المفيدة أو األنواع التقليدیة؛ "معارض التنوع"المثال إقامة 

قد یؤدي النظر على نحو أآبر في استخدام التعهيد المحلي والموارد الوراثية النباتية  .المحلي إلمدادات توفير البذور في حاالت الطوارئ
تطویر أسواق ) 5(المحلية في مثل تلك البرامج إلى وصول المزارع على نحو أفضل إلى التنوع الوراثي النباتي واالستخدام المستدام؛ 

نوع، الذي ُیحتمل أن تكون وسيلة هامة لتزوید المزارعين بحوافز لالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية، على سبيل المثال، للت
 .منتجات مالئمة بيئًيا من أنواع تقليدیة معينة

 أولويات برنامج عمل مستقبلي  )ج

السلع الرئيسية مقابل األنواع (إلى جانب المحاصيل ) أو الصناعيالقائم على الزراعة (تعتمد األولویات على نوع االقتصاد  .20
 ).الثانویة أو التي ال یستفاد منها استفادة آاملة

من الواضح أن بناء القدرات في وضع سياسات مالئمة لقطاعات البذور من أجل تدعيم حوافز االستخدام المستدام ُیشكل أولویة  •
 .دیات القائمة على الزراعةفي العدید من الدول، وخصوًصا االقتصا

ُیشكل إصالح تشریعات قطاعات البذور بغية تدعيم تدفق التنوع بين المزارعين وداخل قطاعات البذور الرسمية وغير الرسمية  •
ال یزال هناك الكثير من العمل المطلوب في هذا الجانب من أجل وضع  .جانًبا یمثل أهمية آبيرة في تدعيم االستخدام المستدام

 .رات ومبادئ توجيهية مالئمةإطا
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 الفجوات الرئيسية )د

قد یؤدي االشتراك المتزاید للقطاع  .یلزم توافر فهم أفضل واعتراف وإقرار بأهمية التنوع في استراتيجية التنمية الزراعية .21
نوع في نظام البذور، نظًرا ألن العدید من الخاص في استنبات النباتات وتنمية قطاعات البذور إلى إعاقة تطویر اإلمدادات المطلوبة من الت

 .المزایا توجد في شكل البضائع العامة

 التواصل مع مبادرات وآليات دولية أخرى -ـ ه

وبرنامج ) NEPAD(التواصل الرئيسي مع مبادرات التنمية الزراعية بموجب البرنامج االقتصادي الجدید للتنمية األفریقية  .22
إلى جانب برنامج نظم البذور بأفریقيا التابع للتحالف من أجل تحقيق ثروة خضراء في ) CAADP( ألفریقيا التنمية الزراعية الشاملة

أهمية أیًضا، آما أن المعاهدة ) CGIAR(مراآز الفرق االستشاریة للبحوث الزراعية الدولية ُیشكل التواصل مع  .)AGRA (أفریقيا
غراض األغذیة والزراعة هي اآللية الدولية المرآزیة التي تتناول هذه القضایا ویشكل التواصل الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية أل

 .ضرورة واضحة

 المدفوعات نظير خدمات النظم اإلیكولوجية -2

 ما ومن أمثلة ذلك .تأخذ المدفوعات نظير حفظ التنوع البيولوجي أشكاًال مختلفة وتشمل المشترین من القطاعين العام والخاص .23
 :یلي

مثل االمتناع عن إزالة الغابات أو ترك األراضي (المدفوعات المباشرة لُمالك األراضي من أجل تغيير أنماط استخدام األراضي  •
 )الزراعية، ویمكن العثور على أمثلة لذلك في آوستاریكا والوالیات المتحدة األمریكية وجنوب أفریقيا

مثل الُبن الذي ینمو في الظل في (اجها في ظل نظام إنتاج صدیق للتنوع البيولوجي دفع مبالغ إضافية للمحاصيل التي یتم إنت •
 ).أمریكا الوسطى

توجد حاالت عدیدة في (المدفوعات لمالكي األراضي بغية المحافظة على مناظر طبيعية ُمرضية جمالًيا للسياحة اإلیكولوجية  •
 )أفریقيا وأمریكا الالتينية

 في الوالیات –ا تقدیم مدفوعات لتعویض خسائر التنوع البيولوجي في عدد محدود من القضایا وباإلضافة إلى ذلك، تم أیًض •
 .المتحدة بصفة أساسية

 الدروس المستفادة والتحديات الرئيسية )أ

ية  استخدامها في آل من الدول النامىالمدفوعات نظير خدمات حفظ التنوع البيولوجي هي آلية سياسية جدیدة نسبًيا یتنام .24
قد تكون  .فهو نوع واحد من اإلجراءات یمكن استخدامه لتوفير حوافز لحفظ التنوع البيولوجي وتختلف فعاليته حسب الموقف .والمتقدمة

 .تدابير أخرى، مثل وضع اللوائح أو إزالة الحوافز الخاطئة، أآثر فعالية وفًقا للتهدید المعين لحفظ التنوع البيولوجي

 :مج حفظ التنوع البيولوجي العدید من التحدیات التي من بينهاتواجه مدفوعات برا .25

 .الصعوبة البالغة لتحدید أسعار الخدمة نظًرا ألن قيم التنوع البيولوجي ال یمكن تسویقها بشكل آبير •

مزودي نظًرا ألن حفظ التنوع البيولوجي یتطلب بشكل عام الجهود الجماعية لمجموعة آبيرة من األشخاص، فإن التعاون بين  •
 .الخدمات یعد ضرورًیا وغالًبا ما تصعب إقامته

یعد الطلب وتدفقات المدفوعات لحفظ التنوع البيولوجي من األمور المحدودة، آما یصعب تأمين المدفوعات لخدمات حفظ التنوع  •
 .البيولوجي طویلة األجل

یلزم وضع هيكل دقيق لمدفوعات حفظ التنوع  .یةقد یتعارض حفظ التنوع البيولوجي مع العمليات التنمویة الزراعية واالقتصاد •
 .البيولوجي من أجل دعم التنمية االقتصادیة الكلية وأهداف الحد من الفقر
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 خيارات مواجهة التحديات المحددة )ب

 .تتوافر خيارات عدیدة لمواجهة التحدیات المحددة أعاله، ویعتمد مدى مالءمتها على السياق .26

د من الحاالت تحدید مدفوعات حفظ التنوع البيولوجي اعتماًدا على تكاليف الحفظ البدیلة، لكن هذا قد یؤدي إلى یتم حالًيا في العدی •
یلزم القيام بمزید من العمل بشأن التقييم، بما في ذلك ربط التنوع البيولوجي بنتائج قّيمة أخرى، مثل  .خفض القيمة بشكل آبير

 .اض معدیة ُیعرف أنها تتسبب في تكاليف ضخمةخفض وقوع آوارث طبيعية أو انتشار أمر

یعد تحدید المواقع ونظم اإلنتاج حيث تحقق مدفوعات حفظ التنوع البيولوجي أعلى قدر من العوائد من األمور الهامة إلنجاز  •
 .الدمج الناجح لمدفوعات حفظ التنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية الكلية

ل لحفظ التنوع البيولوجي التدخل من قبل القطاع العام نظًرا ألن الكثير من القيمة عبارة عن سوف یتطلب التمویل طویل األج •
 .سلع عامة

 .تشير التجربة إلى أنه یتم تحقيق أفضل النتائج في األوضاع التي أسست فيها المجتمعات بالفعل مؤسسات للعمل الجماعي •

جات الزراعية التي تتم تنميتها في ظل نظم إنتاج صدیقة للتنوع البيولوجي یلزم بناء المزید من القدرات والتنمية السوقية للمنت •
 .وذلك من أجل دعم هذه المدفوعات

 أولويات برنامج عمل مستقبلي  )ج

المزید من العمل على تقييم فوائد استخدام التنوع البيولوجي، وخصوًصا االستخدامات غير المباشرة مثل الوقایة من األمراض  •
 .لمرونة للتغيرات المناخيةوالكوارث وا

 .تحدید المواقع ونظم اإلنتاج حيث ُیرجح أن تحقق مدفوعات حفظ التنوع البيولوجي أآبر قدر من الفعالية •

 .بناء القدرات والتنمية السوقية للمنتجات الزراعية التي یتم إنتاجها في ظل نظم إنتاج صدیقة للتنوع البيولوجي •

 .ام من أجل تدعيم حفظ التنوع البيولوجي على المدى الطویلتأسيس صنادیق تابعة للقطاع الع •

 الفجوات الرئيسية )د

 المعلومات حول قيم التنوع البيولوجي والحفظ التي یمكن الحصول عليها ضمن أنواع مختلفة من نظم اإلنتاج الزراعي؛ •

 .بيولوجي، وخصوًصا في الدول الناميةسالسل التسویق الزراعية الدولية والوطنية التي ُتدعم اإلنتاج الصدیق للتنوع ال •

 التواصل مع مبادرات وآليات دولية أخرى )ـه

 ).GEF (هي عامل رئيسي، وأیًضا مرفق البيئة العالمية) NGOs(المنظمات غير الحكومية الدولية  .27

 

 

 

 

 

 



 UNEP/CBD/COP/9/12/Add.2 
Page 8 

 

 

 )OECD (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي -هاء

على بعض التقاریر واالستنتاجات الهامة الناشئة عن عمل )  OECD(نمية في الميدان االقتصادي أآدت منظمة التعاون والت .28
 التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي) WGEAB(الفریق العامل المعني بالجوانب االقتصادیة للتنوع البيولوجي 

)OECD (. عني بالجوانب االقتصادیة للتنوع البيولوجي انصب الترآيز األساسي لعمل الفریق العامل الم)WGEAB ( على ما یزید عن
تشمل المنتجات  .العشر سنوات الماضية على التدابير التحفيزیة والتقييم وإیجاد األسواق لالستخدام المستدام وحفظ التنوع البيولوجي

 .األساسية للفریق سلسلة من الكتيبات والتقاریر ودراسات الحالة

توصية مجلس "على )  OECD(، وافقت جميع الدول الثالثين بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 2004م في عا .29
على استخدام اآلليات االقتصادیة في دعم الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع )  OECD(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 المعني بالجوانب االقتصادیة للتنوع البيولوجي على استعراض تنفيذ هذه التوصية من قبل الدول یعمل الفریق العامل ".البيولوجي
 .یمكن تحدید بعض االستنتاجات األولية .) OECD (األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

التي استجابت استراتيجيات وطنية للتنوع ) OECD(ي لدى معظم الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد •
أشارت آل الدول المستجيبة إلى حدوث  .البيولوجي أو إطارات عمل یوفر عدًدا منها إطاًرا شامًال ومتكامًال عبر جوانب السياسة
 .تحسينات أو تعزیزات في استراتيجية أو إطار التنوع البيولوجي لدیها في السنوات األخيرة

ع الدول تقریًبا حدوث تقدم إضافي خالل السنوات القليلة الماضية في تطبيق اآلليات االقتصادیة ضمن االستراتيجية ذآرت جمي •
اإلطاریة للتنوع البيولوجي، رغم أن استخدام اآلليات القائمة على السوق ال یزال محدوًدا في إدارة التنوع البيولوجي مقارنة بمزید 

 ).النظم وإنشاء مناطق محميةمثل (من التدابير التقليدیة 

هي ) OECD(اآللية االقتصادیة األآثر شيوًعا من حيث االستخدام في استعراض منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  •
 .اإلعانات اإلیجابية للسلوك الصدیق للتنوع البيولوجي، مع تطبيق الرسوم والنفقات والضرائب بطریقة عادلة على نطاق واسع أیًضا

 –على الرغم من ذلك، تم إحراز تقدم أقل في إصالح الحوافز الخاطئة، مع استثناء عمليات اإلصالح األخيرة لإلعانات الزراعية  •
 وتم إحراز بعض التقدم في إصالح اإلعانات –صالح السياسة الزراعية المشترآة في المجتمع األوروبي على سبيل المثال، إ

 .الخاطئة في صناعة الصيد

اآلليات التي ُتوجد أسواًقا لالستخدام المستدام لموارد التنوع البيولوجي هي أقل تطوًرا نسبًيا أیًضا في إدارة التنوع البيولوجي في  •
، على سبيل المثال خطط التصاریح القابلة للتداول، رغم وجود بعض )OECD (اون والتنمية في الميدان االقتصاديدول منظمة التع

 .األمثلة آما هو الحال مع حصص الصيد وتصاریح الصيد

تنمية في الميدان الجوانب والنظم اإلیكولوجية التي تمت تغطيتها بشكل أآثر شموًال من خالل تلك التدابير في دول منظمة التعاون وال •
هي المياه الداخلية والزراعة والغابات والتنوع البيولوجي البحري، رغم أن استخدام مثل تلك اآلليات أآثر ) OECD(االقتصادي 

 .جزئية أو محدودیة في جميع المناطق الجبلية وإدارة األنواع

في آل من الزراعة والغابات، فإن اآللية األآثر  . منطقة معينةاالستنتاج اآلخر هو أن نوًعا معيًنا من اآلليات االقتصادیة یهيمن على •
شيوًعا من حيث االستخدام هي اإلعانات اإلیجابية أو المدفوعات نظير األنشطة التي تشجع االستخدام المستدام أو حفظ التنوع 

لمياه الداخلية، مع توجيه أغلبيتها إلى ثالثة استخدام الضرائب والرسوم هو األآثر شيوًعا للحفاظ على النظم اإلیكولوجية ل .البيولوجي
تمت اإلشارة إلى إحراز بعض التقدم في طرح آليات اقتصادیة  .استخدام المياه ورسوم مياه الصرف واستخالص المواد :جوانب

 .جدیدة لدعم إدارة المناطق البحریة والساحلية خالل السنوات القليلة الماضية

على ) OECD(وزراء البيئة التابعين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ، وافق أیًضا 2001في عام  .30
، والتي تدعو أیًضا "االستراتيجية البيئية للعقد األول من القرن الواحد وعشرین التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي"

ز لالستخدام المستدام وحفظ التنوع البيولوجي، بما في ذلك عبر تنمية أسواق مصممة تعزیز استخدام اآلليات االقتصادیة لتوفير حواف"إلى 
، استعرض وزراء البيئة التابعين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 2004في عام  ".بعنایة لخدمات التنوع البيولوجي

)OECD ( 2008نيسان /حتى ذلك الوقت، وسوف یجتمعون ثانية في أبریلتقریًرا حول تنفيذ االستراتيجية من قبل الدول األعضاء 
 حول التدابير التحفيزیة للتنوع البيولوجي على النحو 2004ویمكن تلخيص نتائج استعراض  .الستعراض تقریر حول التقدم اإلضافي

 .التالي
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استخدامها ) OECD(ان االقتصادي تشتمل المجموعة الواسعة لألدوات التي بدأت دول منظمة التعاون والتنمية في الميد •
اآلليات االقتصادیة ووضع المعایير وتعيين حقول الملكية المحددة جيًدا وتسهيالت حفظ التنوع البيولوجي وتخصيص األراضي 

  .ومدفوعات األنواع المعرضة للخطر والتنوع البيولوجي أو الصنادیق البيئية

تستخدم العدید من دول منظمة التعاون  .توثيق منتشًرا على نطاق واسعأصبح استخدام العالمات اإلیكولوجية أو خطط ال •
 .والتنمية في الميدان االقتصادي مجموعة من خطط وضع العالمات اإلیكولوجية، بما في ذلك الخطط ذات الصبغة الدولية

الث ذي سمعة جيدة یشكل أصبح التوثيق المستقل لطلبات وضع العالمات اإلیكولوجية من قبل الهيئات الحكومية أو طرف ث
 .أهمية متزایدة للمستهلكين

طرحت بعض الدول مثل أستراليا والوالیات المتحدة األمریكية ونيوزلندا وأیسلندا ودول أخرى آليات إلنشاء حقول الملكية  •
للصيد إلى ) ITQs(الفكریة وتعيينها، متضمنة سياقات أخرى غير التنوع البيولوجي مثل الحصص الفردیة القابلة للتحویل 

إنشاء اعتمادات تتيح حدوث التنمية في (جانب حقوق التنمية القابلة للتحویل، على سبيل المثال، بالنسبة لألراضي الرطبة 
 ).منطقة رطبة واحدة، یعوضها إعادة إنشاء أراٍض رطبة في منطقة أخرى

شراء حقوق جزئية ) OECD(ن االقتصادي من األدوات الشائعة في العدید من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدا •
في حاالت أخرى، تشارك مجموعات خاصة في المزادات العامة  .لألراضي یتم بعد ذلك استبعادها من االعتبارات التنمویة

وهذا یحدث أیًضا في العدید من الدول غير األعضاء في  .لحقوق قطع األشجار وتنجح في الحصول على مثل تلك الحقوق
 .)OECD (اون والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة التع

لألنواع النادرة أو المعرضة للخطر مدفوعات لألشخاص أو الشرآات من أجل توفير أزواج تكاثر من هذه " المنح"یتضمن دفع  •
 ونقار الخشب تم استخدام مثل تلك البرامج في الوالیات المتحدة األمریكية، على سبيل المثال، للذئاب .األنواع والحفاظ عليها
 .ذي األشرطة الحمراء

 .تزداد الصنادیق المخصصة للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وأصبحت تشكل مورًدا متنامًيا للمدخرات العالمية •
الكائنة في زیورخ بالكثير من ) SAM(تدفع الصنادیق مثل مجموعة صنادیق االستدامة إلدارة األصول المستدامة 

تقوم صنادیق أخرى مثل صندوق المشاریع اإلیكولوجية التابع لمنظمة حفظ  .ت في أعمال مرتبطة بالتنوع البيولوجياالستثمارا
لتمویل ) NGOs(الطبيعة الكائنة في الوالیات المتحدة األمریكية باالستفادة من األموال العامة والمنظمات غير الحكومية 

  .تي تتمتع باحتمالية جيدة لتحقيق النجاحاالستثمارات المرتبطة بالتنوع البيولوجي ال

 التحالف العالمي للغابات -واو

محاولة "وفر التحالف العالمي للغابات تقييًما هاًما لسياسات حفظ التنوع البيئي القائمة على السوق من خالل تحليل تحدیات  .31
 ".ي والصلب نسبًياإقحام شيء ما شمولي مثل التنوع البيولوجي العالمي في إطار السوق الهيكل

ثبت أن فصل العناصر المختلفة للنظم اإلیكولوجية وتحویلها إلى سلعة شيء بالغ التعقيد في معظم مناهج الحفظ الحالية القائمة  •
 .على السوق

والتحقق منها یمثل تحدًیا هائًال یجعل من " الخدمات البيئية"ثبت أن وضع خطوط أساس للقيمة المضافة ألنشطة مزودي  •
 .عب تحدید ما سيحدث لقيمة بيئية معينة في وضع شبيه بأوضاع العملالص

الذي ینطوي على التقليل من المزایا البيئية ألحد المشاریع أو حتى نفيها بشكل تام " التسرب"من المشكالت الرئيسية األخرى  •
 .نظًرا لألنشطة التدميریة التي تنتقل ببساطة إلى منطقة أخرى

فاألسواق تتطلب ملكية األصول التي سيتم  .إلى أسئلة عميقة متصلة بالعدالة" خدمات بيئية"شاء سوق سوف یؤدي أیًضا إن .32
 .تحویلها، مما یؤدي بدوره إلى طرح سؤال یتعلق بمن یمتلك التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية ذات الصلة
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 فقط في الحاالت ظ المعتمدة على السوق قد تكون فعالة وعادلةوفًقا للمساهمة، ُیفترض في معظم المنشورات أن آليات الحف .33
 تم إذا) 3(المالئمين؛ " المالكين" تم توزیع العوائد بشكل عادل على إذا) 2( تم وضع جميع القيم في الحسبان بشكل مالئم؛ إذا) 1( :التالية

 هناك مجال عمل یتسم بنفس القدر من المساواة بحيث یمكن  آانإذا) 5( تم تطبيق النظم بشكل فعال؛ إذا) 4(تنظيم السوق بشكل مالئم؛ 
ووفًقا لالتحاد العالمي للغابات، سيكون من الصعب تقييم ما إذا آان من  .لجميع مستهلكي ومنتجي التنوع البيولوجي المشارآة بشكل عادل

دمات البيئية لها تأثير إیجابي على التخفيف من الممكن على اإلطالق تلبية جميع هذه الشروط أو العثور على أدلة تفيد بأن أسواق الخ
یتم تمویلها من خالل مصادر تمویل عامة أو " الخدمات البيئية"وطأة الفقر، نظًرا ألن األغلبية العظمى من المدفوعات الحالية لمشروعات 

وعالوة على ذلك،  . بسبب ارتباطها بالسوقنجاًحا فعلًيا إال بفضل اإلدارة العامة الفعالة، وليس" قصص النجاح"ولن تحقق معظم  .خيریة
إذا تم تطبيق نظم فعالة، آحظر إزالة الغابات مثًال، فإن طرح مدفوعات إضافية لخدمات النظم البيئية سوف یحول سياسة حفظ الغابات 

 .الناجحة والرخيصة نسبًيا إلى سياسة باهظة التكلفة

في ضوء ما تحدثه من تأثير على ) PES(وعات نظير خدمات النظم اإلیكولوجية تشير المساهمة أیًضا إلى الحاجة لتحليل المدف .34
وفي واقع األمر، ُیرجح أن یشكل تلقي مدفوعات نظير  .اإلدارة العامة، وخصوًصا في الدول التي یشكل الفساد فيها مشكلة واسعة النطاق

 . أفراد من األسرة وأصدقاء حميمون یدیرون النظامالخدمات البيئية تحدًیا آلالف من صغار مالكي األراضي الذین ليس لهم

سوف تفيد الفقراء، ُتحذر المساهمة من ) PES(فيما یتعلق باالفتراض الذي مفاده أن نظم المدفوعات نظير خدمات النظم البيئية  .35
المطلوبة لبيع الخدمات البيئية تمثل عقبة آبيرة أنه في الوقت الذي یبدو فيه المبدأ االقتصادي معقوًال ومقنًعا، إال أن المعرفة البيروقراطية 

من بين  .لألشخاص الذین ال یمتلكون مهارات قانونية والذین قد ال یكونوا قادرین على قراءة اللغة الرسمية للدولة وآتابتها بشكل صحيح
 :المخاوف اإلضافية

 ؛"الخدمات البيئية"غياب المهارات التسویقية المطلوبة لبيع  •

  أن تكون التكاليف المرتبطة بتقييمات األثر البيئي المطلوبة ُمقيدة لمالكي األراضي الفقراء؛من المحتمل •

الميزات التنافسية لمساحات األرض الكبيرة ذات المالك الفردي المعروف بشكل واضح على األراضي الخاضعة لملكية  •
 ؛)وغير محددة المعالم دائًما(المجتمعات 

 مقترنة بالتفویضات غير الواضحة لقادة المجتمعات بإجراء معامالت قانونية؛مشكالت اإلدارة البالغة ال •

التأثير المتعمق على العدید من القيم الثقافية والبيئية والعادات المتأصلة في االقتصادیات المجتمعية غير النقدیة بصفة أساسية،  •
افل مصالحها في المعامالت التجاریة التي عادة ما حيث توجد احتمالية أآبر لتغ(وعلى وجه الخصوص التأثيرات على المرأة 

 ؛)یختتمها الرجال

 المجتمع؛ في فقًرا األآثر المجموعات من للعدید وخصوًصا ،غياب صكوك ملكية األراضي الرسمية •

راضي من المحتمل أن یكون لسياسات المدفوعات نظير خدمات النظم اإلیكولوجية تأثيرات سلبية إضافية على حمالت إصالح األ •
 وحمالت الحصول على إقرارات بصكوك ملكية األراضي؛

التي اعتادوا الحصول عليها مجاًنا، وخصوًصا النساء والسكان " الخدمات"خطورة أن تدفع المجموعات المهمشة اقتصادًیا نظير  •
) PES( النظم اإلیكولوجية مع مالحظة أنه من الناحية العملية، یبدو أن العدید من مشروعات المدفوعات نظير خدمات(األصليين 

تشتمل على عوامل تأمين داخلية لتجنب التأثيرات السلبية الكبيرة على المجموعات االجتماعية فيما یتعلق بجانب الطلب من 
 ؛)الخدمات االجتماعية

جارة متعددة في العدید من اتفاقيات الت) PES(المخاطر المرتبطة بتضمين خطط المدفوعات نظير خدمات النظم اإلیكولوجية  •
األطراف والثنائية، حيث إن هذه االتفاقيات من المحتمل أن تقلل أیًضا أو ُتحد من عوامل التأمين االجتماعية المطلوبة لعمل 

 ".الخدمات البيئية"
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یمقراطية والمطبقة تستخلص المساهمة أن الموارد المالية الجدیدة واإلضافية ال تزال مطلوبة لدعم اإلدارة العامة المستدامة والد .36
وعلى وجه  .جيًدا للتنوع البيولوجي، بما في ذلك من خالل إعادة توجيه الحوافز الخاطئة وحظر إزالة الغابات وتأمين الحقوق األصيلة
 .الخصوص، آان احترام حقوق األرض األصلية من بين الحوافز السياسية األآثر عدًال وفعالية وآفاءة إلدارة الغابات المستدامة

 )UNEP (برنامج األمم المتحدة للبيئة -زاي

منذ التسعينيات من القرن الماضي على تدعيم استخدام الحوافز االقتصادیة ) UNEP(حرص برنامج األمم المتحدة للبيئة  .37
أیًضا المشاریع القطریة  )UNEP(دعم برنامج األمم المتحدة  .لتمكين اإلدارة البيئية الجيدة والمحسنة والتي تشمل أیًضا التنوع البيولوجي

بناء على الخبرات المشروعية واألعمال البحثية للفریق  .التي تتناول بعنایة استخدام اآلليات االقتصادیة في قطاعات معينة بالدول النامية
سعة حول اآلليات مواد توجيهية وآتيبات تدریب مو) UNEP(العامل المعني باآلليات االقتصادیة، نشر برنامج األمم المتحدة للبيئة 

تتضمن برامج العمل المستمرة ذات الصلة مصائد األسماك المستدامة والمدفوعات الدولية نظير خدمات النظم اإلیكولوجية  .االقتصادیة
)IPES (والتقييم التجاري المتكامل والزراعة العضویة. 

 إصالح إعانات مصائد األسماك )أ

لصيد عامًال رئيسًيا ُیحفز االستنزاف واالستغالل الزائد لرأس المال وتدهور النظم تعد اإلعانات غير المالئمة لصناعة ا 38.
على توجيه )  UNEP(، ساعد برنامج األمم المتحدة للبيئة 1997منذ عام  .اإلیكولوجية المقترن بمصائد األسماك في جميع أنحاء العالم

سوف  .لعمل المتخصصة والندوات الدولية، وسوف یستمر في القيام بذلكاالهتمام الدولي نحو هذه المشكلة من خالل المنشورات وورش ا
تستكشف ثالثة مشاریع إیضاحية احتمالية دمج إصالحات السياسة العامة المرتبطة بإدارة مصائد األسماك واإلعانات والتجارة، مع 

سوف یتضمن العمل  .رة المستدامة لمصائد األسماكاإلجراءات التطوعية بالقطاع الخاص والتدخالت في سلسلة اإلمداد من أجل دعم اإلدا
توصيات حول آيفية تطبيق الصيد المسؤول بموجب اتفاقيات الوصول؛ واستعراض التوثيق وخطط وضع العالمات  :اإلضافي أیًضا

 .البيئية وتحليل الحصص الفردیة القابلة للتحویل بمصائد األسماك

 يسيةالدروس المستفادة وتقييم التحديات الرئ )ب

أن الفئات )  UNEP(تؤآد الدراسات القطریة التي أجراها برنامج األمم المتحدة للبيئة  :التأثير السلبي إلعانات مصائد األسماك )1(
  .العدیدة إلعانات المصائد لها تأثيرات سلبية على صحة مخزون الصيد واألحوال البيئية واألوضاع االجتماعية واالقتصادیة

 .تعد بعض اإلعانات في غایة األهمية للتخفيف من وطأة الفقر وتلبية أغراض اجتماعية وحمایة البيئة :یجابيةاإلعانات اإل )2(
وطالما أنها ال تسهم في وجود سعة مفرطة أو صيد مفرط، فإن الدول النامية على وجه الخصوص ینبغي أن تحتفظ بالحق في 

  .اإلبقاء عليها
أظهرت منظمة التجارة الدولية  :بوصفها منهاج دولي إلصالح إعانات مصائد األسماك) WTO(منظمة التجارة الدولية  )3(

)WTO (أنها المنتدى الحالي األآثر مالءمة لضوابط إعانات مصائد األسماك وتحقيق المحاذاة بين التجارة واألهداف البيئية. 
برنامج األمم المتحدة (ویر وسائل لضمان الشفافية ورغم ذلك، تكمن التحدیات في جوانب تنفيذ أیة قواعد جدیدة، إلى جانب تط

  ).UNEP( ،2007 (للبيئة
یتعين وضع ثالثة عوامل في الحسبان عند وضع مؤشرات الستدامة تدابير إعانات  :تصميم ضوابط إعانات مصائد األسماك )4(

وتكمن التحدیات في  .فعالية اإلدارة) 3(سعات األسطول؛ ) 2(الظروف البيولوجية في مصائد األسماك؛ ) 1( :مصائد األسماك
العثور على صيغة لكل من هذه العوامل التي تتسم بالفعالية المتزامنة من حيث حمایة التنوع البيولوجي ومخزون الصيد 

 .) WTO (والتوافق مع إطار قواعد منظمة التجارة الدولية
تمع الدولي دعمه للدول النامية من خالل ضمان أن تكون أیة یعد من الضروري أن یواصل المج :الدعم المستمر للدول النامية )5(

  .ضوابط جدیدة إیجابية لكل من االستدامة البيئية والتنمية على المدى البعيد
 مواجهة التحديات )ج

 إجراءات عامة
 الدعم الدولي المستمر للدول النامية في مجال إصالح إعانات مصائد األسماك 
 حقيق فهم أفضل لتأثيرات اإلعانات وطرق إصالحهازیادة تمویل البحث من أجل ت 
 یتعين تحسين الشفافية في الجوانب التي یذآر أنها تتلقى مدفوعات إعانة 
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 اإلجراءات الموصى بها التفاقية التنوع البيولوجي
) FAO(الفاو  ظمةومن) OECD(االقتصادي  الميدان في والتنمية التعاون التعاون المتزاید مع منظمات أخرى، مثل منظمة 

 .، من أجل نقل معارفها وخبراتها إلى المناقشات الدولية حول إعانات مصائد األسماك)WTO (ومنظمة التجارة الدولية
على النظر في إصالحات إعانات مصائد األسماك آوسيلة لحفظ ) CBD(تشجيع األطراف في اتفاقية التعاون البيولوجي  

 . المستدامة وإیجاد فهم أفضل لفرص التجارةالتنوع البيولوجي وتحقيق التنمية
 .تحسين اإلدارة مع القطاع الخاص حول قضایا التوثيق ووضع العالمات 

 )PES (المدفوعات نظير خدمات النظم اإلیكولوجية -1

 .دة وواعدةمؤخًرا تحظى باهتمام متزاید آآلية سياسية بيئية جدی) PES(أصبحت المدفوعات نظير خدمات النظم اإلیكولوجية  .39
یعمل برنامج األمم المتحدة للبيئة  .ظهرت مناقشات أیًضا حول ما إذا آان ینبغي رفع هذه المدفوعات إلى المستوى الدولي أم ال

)UNEP (واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة) IUCN(بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ،) CBD( على معالجة التحدیات ،
ية والفنية األآثر بروًزا التي تواجه هذه اآللية الناشئة من خالل اجتماعات ذات تنظيم مشترك للخبراء وصانعي السياسة السياس

 .والمنشورات المشترآة وأنشطة بناء القدرات

م المتحدة للبيئة فيما یتعلق بتطویر مثل تلك اآللية، نشر برنامج األم .یناقش مكون فرعي المدفوعات نظير تجنب إزالة الغابات .40
)UNEP ( واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة)IUCN ( ورقة بحثية حول مدفوعات تجنب إزالة الغابات تم تقدیمها إلى جانب أشياء أخرى

في االجتماع الثاني للفریق العامل ) IUCN(واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة ) UNEP(في حدث جانبي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
 .، باریس2007تموز / یوليو13 إلى 9خصص المفتوح العضویة المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، من الم

 حيث یتم تعویض خسارة التنوع البيولوجي المدفوعة دولًيا من –یتم أیًضا النهوض بعمل حول تعویض التنوع البيولوجي  .41
تتطلب هذه اآللية أن یقوم الالعبون الدوليون الذین یساهمون في  .دميرهخالل حمایة مقدار من التنوع البيولوجي یساوي مقدار ما تم ت

خسارة التنوع البيولوجي من خالل تغيير استخدام األراضي بالتعویض عن التأثير الذي یحدثونه من خالل حمایة مقدار مساٍو من التنوع 
 ".البيولوجيتعویض التنوع "البيولوجي في مكان آخر، وهو عمل یشار إلى أحياًنا باسم 

مبادئ النزاهة والعدالة في خطط المدفوعات نظير خدمات ) UNEP(وباإلضافة إلى ذلك، یضع برنامج األمم المتحدة للبيئة  .42
حول وضع ) UNECE(تم وضع مجموعة أولية من المبادئ لكتيب لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا  .)PES (النظم اإلیكولوجية
المرتبطة بالمياه وآتيب حول وضع وتنفيذ المدفوعات نظير خدمات النظم اإلیكولوجية ) PES(ظير الخدمات البيئية نظم المدفوعات ن

)PES ( سيتم نشرهما من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة)UNEP ( 2008في عام. 

 الدروس المستفادة وتقييم التحديات الرئيسية )أ
قبل أن یمكن تأسيس المدفوعات  :)IPES (اإلیكولوجية النظم خدمات نظير وليةالد وضع إطارات قویة للمدفوعات   )1(

آمنهج فعال إلدارة النظم اإلیكولوجية، یلزم إجراء المزید من ) IPES(الدولية نظير خدمات النظم اإلیكولوجية 
  ".على األرض"دراسات الحالة والمشاریع االسترشادیة لبيان التحدیات التي تواجه التنفيذ 

أثناء متابعة الشكوك المفاهيمية والفنية العدیدة المحيطة بهذه اآللية، یتعين أن تكون  :آسب دعم أصحاب المصلحة   )2(
القدرة المؤسسية وآسب دعم أصحاب المصلحة المختلفين أولویات أیًضا لتطویر المدفوعات الدولية نظير خدمات 

  .)IPES (النظم اإلیكولوجية
 تجنب إزالة الغابات

بناء على العمل الذي تم إنجازه حتى اآلن، حدد برنامج األمم المتحدة للبيئة عدًدا من التحدیات التي یتعين مواجهتها حتى یتقدم عمل تجنب 
 :إزالة الغابات

 :توفير مناهج دولية للتبادل
 التنوع البيولوجي واتفاقية األمم تعد زیادة التعاون بين اتفاقية :)MEA (تحسين وتسهيل التعاون مع فریق اإلدارة البيئية )1(

  .المتحدة اإلطاریة المتعلقة بتغير المناخ أمًرا ضرورًیا حتى یمكن تحقيق حصة الحفظ والمناخ
من الضروري عقد منتدى دولي لتجميع أصحاب المصلحة من المجاالت المختلفة التي یشملها  :منهاج التبادل الدولي )2(

  ).ر المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر وغير ذلكمثل التغي(تجنب إزالة الغابات 
 :دعم أصحاب القرارات

داخل مسألة تجنب إزالة الغابات (ُیشكل تقدیر قيمة التنوع البيولوجي وقيمة خدمات النظم اإلیكولوجية المقترنة  :القياس )3(
 .تحدًیا رئيسًيا) وخارجها

یقارن بين أفضل الممارسات التي سيتم استخدامها آمرجع عالمي لوضع ال یزال ال یوجد مستند شامل  :أفضل الممارسات )4(
یلزم  .اإلجراءات والمبادئ لبرامج تجنب إزالة الغابات المتوقعة، بما في ذلك تحقيق العدالة ألصحاب المصلحة المحليين
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ل النامية حيث ستقع معظم  بما في ذلك تلك المتعلقة بمسألة المعيشة في الدو–توفير مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات 
 .أنشطة تجنب إزالة الغابات

 :إشراك القطاع الخاص

یتعين تحدید الالعبين المعينين في القطاع الخاص الذین یحصلون على مزایا التنوع البيولوجي من  :تحدید المستفيدین (5)
 .جال تجنب إزالة الغاباتتجنب إزالة الغابات والتشاور معهم حتى یتم إقناع القطاع الخاص باالستثمار في م

 مواجهة التحديات )ب

 إجراءات عامة
 زیادة التمویل لألعمال البحثية في التدابير التحفيزیة، بما في ذلك المشروعات االسترشادیة 
 تحسين إدارة القطاع الخاص في مجال صياغة السياسات 

 اإلجراءات الموصى بها التفاقية التنوع البيولوجي
 حفظ التنوع البيولوجيوضع أهداف إجباریة ل 
 الدعم المتواصل لتنمية التدابير التحفيزیة الدولية 
إذا آان تجنب إزالة الغابات سيعمل آأداة لحفظ التنوع البيولوجي والتلطيف المناخي، فإنه یلزم التعاون المتزاید بين اتفاقية  

 المناخ بتغير المتعلقة اإلطاریة متحدةال باتفاقية األمم) MEA(وفریق اإلدارة البيئية ) CBD(التنوع البيولوجي 
)UNFCCC(.  من بين االحتماالت تأسيس إطار قانوني دولي منفصل لتجنب إزالة الغابات یدعمه اتفاقية التنوع البيولوجي
)CBD (المناخ بتغير المتعلقة اإلطاریة المتحدة واتفاقية األمم) UNFCCC(.  

 مبادرة التجارة والتنوع البيولوجي -2

إلى دراسة تأثير التحریر التجاري على التنوع ) CBD(باإلضافة إلى دعوة مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  .43
من (یطرح مبادرة مدتها أربع سنوات ) UNEP(البيولوجي الزراعي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، فإن برنامج األمم المتحدة للبيئة 

تهدف المبادرة إلى  .المتكامل للسياسات المتصلة بالتجارة والتنوع البيولوجي في القطاع الزراعيحول التقييم ) 2009 إلى 2005
 التي تحمي التنوع - بما في ذلك الحوافز االقتصادیة –تحسين القدرات في الدول النامية من أجل وضع توصيات سياسية وتنفيذها 

سوف تشكل التدابير  .تدامة الناجمة عن التحریر التجاري في القطاع الزراعيالبيولوجي مع تعظيم االستفادة من مكاسب التنمية المس
وفي هذه المرحلة، ستكون مبادرة . 2009التحفيزیة أهمية في مرحلة وضع خطط العمل الوطنية وتنفيذها، والتي من المتوقع أن تتم في 

 توصيات لمواجهة التحدیات الرئيسية المحددة آجزء من التجارة والتنوع البيولوجي قادرة على مناقشة الدروس المستفادة وتقدیم
 .المشروع

 مبادرة –)UNCTAD(واألونكتاد ) UNEP( للبيئة المتحدة األمم لبرنامج التابعة) CBTF( القدرات ببناء المعنية العمل فرقة -3
 الزراعة العضویة

 المحلية والتنوع البيولوجي وخصوبة التربة، آما أنه له تأثير إیجابي على البيئة) OA(ثبت أن اإلنتاج الزراعي العضوي  .44
یتمتع بالقدرة على زیادة العوائد والدخول للمزارعين الذین یعتمدون على االآتفاء الذاتي في الدول النامية والذین ال یستخدمون حاليًا 

توفر األسواق العالمية المتنامية على المنتجات  .مةالكيماویات الزراعية، وبهذا فإنه ُیسهم في الحد من الفقر والتنمية الریفية المستدا
الزراعية العضویة فرًصا تصدیریة متزایدة للدول النامية التي تتمتع بميزة نسبية في الزراعة العضویة بسبب توفر العمالة الكثيفة نسبًيا 

) UNEP(التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) CBTF(ُتدعم فرقة العمل المعنية ببناء القدرات  .وانخفاض استخدام الكيماویات الزراعية
الدول المهتمة من خالل المشاریع القطریة والدراسات البحثية الموضوعية التي تهدف إلى وضع خيارات ) UNCTAD(واألونكتاد 

 .ألسواق الخارجيةسياسية تحقق الربح لجميع األطراف من خالل تدعيم الزراعة العضویة وتسهيل وصول المنتجات العضویة إلى ا
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 الدروس المستفادة وتقييم التحديات الرئيسية )أ

ُتشكل تكلفة االمتثال للمعایير العضویة وتوثيقها تحدًیا ضخًما للنفاذ إلى األسواق، وخصوًصا  :تكاليف االمتثال والتوثيق )أ (
مؤسسات والقدرات في العدید لصغار المالك من المزارعين، في ضوء المعایير العدیدة والصارمة بشكل متزاید وغياب ال

 .من الدول النامية

ُیفاقم من حدة الدعم المؤسسي المحدود واالنسجام السياسي بين الوزارات  :غياب االنسجام السياسي والدعم المؤسسي )ب (
المعنية حول مبادرات الزراعة العضویة عدم آفایة األبحاث والتوافر المحدود للبيانات حول القطاع وغياب المعالجة 

 .لتفضيلية للنفاذ إلى السوق، إلى جانب غياب المعلومات والمعارف والفهم لمتطلبات الزراعة العضویة بين المزارعينا

تتسم مشارآة الدول النامية في عمليات صنع القرارات الدولية بأنها غير آافية أو  :المشارآة المحدودة للدول النامية )ج (
لدول النامية مشارآتها في عمليات وضع المعایير ومنعها من طلب حيث أعاق الوضع التفاوضي الضعيف ل مالئمة،

 .مواجهة مخاوفها

 مواجهة التحديات )ب

 إجراءات عامة

 تشجيع التعاون بين القطاعات والوزارات والحكومات فيما یتعلق بسياسة الزراعة العضویة 
 وضع آليات لتسهيل مشارآة الدول النامية في صنع القرار 

  بها التفاقية التنوع البيولوجياإلجراءات الموصى

 .تشجيع السياسات والمعایير الوطنية واإلقليمية والدولية المتسقة المتعلقة بالزراعة العضویة 
 تنفيذ سياسات مواتية للزراعة العضویة في التجارة الدولية 

 أولويات العمل الزراعي العضوي المستقبلي )ج

آينيا (على موضوعات رئيسية مقترنة بالزراعة العضویة في ثالث دول بشرق أفریقيا تم تطبيق دراسات بحثية لبناء القدرات  .45
توفر الدراسات معلومات وتحليالت هامة حول دعم اإلنتاج الزراعي العضوي وفرص التداول ألصحاب المصلحة  ).وتنزانيا وأوغندة

من بين اعة العضویة في هذه الدول من االآتمال، مما سيؤدي وباإلضافة إلى ذلك، تقترب التقييمات الوطنية المتكاملة للزر .المعنيين
سوف یعمل التعاون اإلقليمي من خالل  . أخرى إلى إتاحة تسجيل الدروس المستفادة وتوصيات تكرار المشروع في دول أخرىأشياء

 یضمن االنسجام المتكامل إلى تسهيل تبادل الخبرات الوطنية وسوف) EPOPA(مشروع دعم تصدیر المنتجات العضویة من أفریقيا 
 .للمشروع

 التواصل مع آليات وبرامج عمل أخرى )د

؛ فرقة العمل )UNCTAD (المعني باألمور المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتابع لألونكتاد) MEA(فریق اإلدارة البيئة  .46
؛ اتفاقية االتجار )UNCTAD (لألونكتاد والتابعة يةالمعنية بالمتطلبات البيئية والنفاذ إلى األسواق بالدول النام) CTF(االستشاریة 

 ؛ معهد الخریجين الدولي للدراسات اإلنمائية بجامعة جنيف)CITES( الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض
)IUED( ؛ منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة)FAO(االتحاد الدولي لحرآات الزراعة العضویة ،) IFOAM(. 

----- 


