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األثر البيئي والتقييمات البيئية التنوع البيولوجي في تقييمات  مراعاةل

  االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية
  مذكرة من األمين التنفيذي

  معلومات أساسية
الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، ، األطراف، و9/20دعا مؤتمر األطراف، بموجب المقرر  - 1

إلى دراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود 
الوالية الوطنية، والتعاون على مواصلة تطوير إرشادات علمية وتقنية لتنفيذ عمليات تقييم األثر البيئي وعمليات 

بيئي االستراتيجي لألنشطة والعمليات التي تخضع لوالياتها أو سيطرتها والتي قد يكون لها تأثيرات ضارة التقييم ال
كبيرة على التنوع البيولوجي البحري خارج الوالية الوطنية، بغية ضمان أن هذه األنشطة تخضع لتنظيم يجعلها 

رر مؤتمر األطراف، مع األخذ في الحسبان ق ولهذا الغرض، .)8الفقرة (تقوض سالمة النظام اإليكولوجي   ال
األحكام ذات الصلة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية التنوع البيولوجي، أن يعقد حلقة عمل للخبراء 

خارج الوالية الوطنية بغية الواقعة لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة بتقييم األثر البيئي في المناطق 
وتبعا لهذا المقرر، عقد األمين التنفيذي حلقة عمل ). 10الفقرة (هذه اإلرشادات العلمية والتقنية  إعدادلمساهمة في ا

الخبراء بشأن الجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة بتقييم األثر البيئي في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية، 
 .2009تشرين الثاني /نوفمبر 20إلى  18في مانيال، الفلبين من 

وضع مبادئ ، إلى األمين التنفيذي أن ييسر 10/29وبعد ذلك، طلب مؤتمر األطراف، بموجب المقرر  - 2
والتقييمات البيئية االستراتيجية  (EIAs)توجيهية طوعية لمراعاة التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئي 

(SEAs)  الواردة في المرفقات الثاني والثالث والرابع بتقرير  رشاداتاإلفي المناطق البحرية والساحلية باستخدام
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االعتراف بأن هذه المبادئ التوجيهية  ، مع)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(المذكورة أعاله  حلقة عمل مانيال

 .)50الفقرة ( ال تخضع لعملية تقييم اآلثارالتي ستكون مفيدة أكثر لألنشطة غير المنظمة حاليا و

عها، مع معلومات يوزقام بتالطلب، يسر األمين التنفيذي وضع المبادئ التوجيهية الطوعية ووعمال لهذا  - 3
خطار من قبل النظراء من خالل اإلالتقني أساسية، إلى األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات، الستعراضها 

التقني الذي قام به  االستعراضمن  1وانعكست التعليقات. 2011تشرين الثاني /نوفمبر 7المؤرخ  212- 2011
مبادئ التوجيهية التي قدمت لنظر الهيئة الفرعية في اجتماعها السادس عشر النظراء في مشروع ال

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/7/Add.1)  جنبا إلى جنب وثيقة معلومات أساسية
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/16). 

وطلبت الهيئة الفرعية . 16/6توصية ونظرت الهيئة الفرعية فيها، في اجتماعها السادس عشر، وأعدت ال - 4
صياغة المبادئ التوجيهية الطوعية في للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أيضا إلى األمين التنفيذي أن يواصل 

حزيران /يونيو 30ضوء اآلراء التي قدمتها األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية في موعد أقصاه 
 ).الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 16/6التوصية ( 2012

من األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المقدمة  2وبناء على ذلك، جمعت أمانة االتفاقية اآلراء - 5
، وأخذت هذه اآلراء في الحسبان عند 2012أيار /مايو 11المؤرخ  069- 2012المعنية من خالل اإلخطار 

  .لمبادئ التوجيهية المنقحة، على النحو الوارد في المرفق بهذه المذكرةتحضير ا

                                                        
لمحيطات وقانون البحار، قدمت تعليقات من كندا، والهند، واليابان، والمكسيك، وهولندا، وشعبة األمم المتحدة لشؤون ا   1

 .العالمي لحفظ الطبيعةواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والصندوق 
قدمت تعليقات من األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء، والمكسيك، والواليات المتحدة    2

، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، والمجلس الدولي وشعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحاراألمريكية، 
 .والعلوم والتكنولوجيا البحريةلقوانين البيئة، ومعهد الهندسة 
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  مرفق

  الجزء األول
التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئي  لمراعاةالمبادئ التوجيهية الطوعية 

  في المناطق البحرية والساحلية
 .8/28في المقرر  تنوع البيولوجيال األثر البيئي شامال لتقييمالمبادئ التوجيهية الطوعية  تم تأييد: مالحظة

. تنوع البيولوجي للمناطق البحرية والساحليةلوتقدم هذه المذكرة شروحا لهذه المبادئ التوجيهية، تحديدا ل
  .بالبنط المائل والبنط الداكنوتصدر المبادئ التوجيهية األصلية بالنص العادي مع إبراز الشروحات 

ها مع التسلسل المقبول دوليا للخطوات اإلجرائية التي تميز تقيـيم األثـر   هيكلالتوجيهية في  مبادئتتفق ال - 1
تهدف إلى إدماج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على نحـو أفضـل   و . (EIA)البيئي المعتمد كممارسة جيدة

ـ . 8/28المقرر  فيوتم تأييد المبادئ التوجيهية . في عملية تقييم األثر البيئي روحات اعتبـارات  وتقدم هذه الش
خارج الوالية الوطنية، تمشـيا   والساحلية البحريةإضافية تحديدا للمناطق البحرية والساحلية بما فيها المناطق 

وينبغي استعمال هذه المبادئ التوجيهية الطوعية، علـى النحـو المشـروح،     .)50الفقرة ( 10/29مع المقرر 
من اتفاقية التنوع البيولوجي؛ ) 2(22المادة تتمشى مع البحار، وقانون لمع اتفاقية األمم المتحدة  قبطريقة تتس

ـ وعمليات المتعلقة بحفظ التنوع البيب للعمل الجاري والنتائج المستقبلة لجميع الجمع إعطاء االعتبار الوا وجي ل
ـ يالبحري واستخدامه المستدام خارج مناطق الوالية الوطنية التي يتم تنفيذها تحت رعاية الجمع ة لألمـم  ة العام

  .المتحدة
التوجيهية إلـى   مبادئوتهدف هذه ال. وطنية ومراجعتها على نحو منتظميتم تقييم نظم تقييم األثر البيئي الو - 2

الوكاالت الدولية كلما كان ذلك مالئما فـي دمـج االعتبـارات     وأ ،ات اإلقليميةسلطوال ،ات الوطنيةسلطمساعدة ال
 نظام تقيـيم األثـر البيئـي   على  كبيرلمراجعة التي يمكن فيها إدخال تحسين المتعلقة بالتنوع البيولوجي أثناء هذه ا

الظروف اإليكولوجيـة واالجتماعيـة    لتعكستوجيهية عملية  مبادئتطوير  الحاجة إلىويعني هذا أيضا  .وتعزيزه
  . االقتصادية والثقافية والمؤسسية التي تشكل الغرض من تصميم نظام تقييم األثر البيئي

. لتنـوع البيولـوجي  ل الشاملعملية تقييم األثر البيئي  يسيرالتوجيهية على كيفية تشجيع وت مبادئلتركز او - 3
  .وال تقدم دليال تقنيا لمعرفة كيفية إجراء دراسة تقييم يشمل التنوع البيولوجي

اهتمام من المراحل الحرجة في عملية تقييم األثر البيئي وعليه، تحظى ب تحديد النطاقتعد مرحلتا الفرز وو - 4
وأثناء الفرز، يتم تحديـد التـأثيرات   . ء في عملية تقييم األثر البيئينطالق الالزمة للبدويقدم الفرز نقطة اال .خاص

من المراحل الحرجـة   تحديد النطاقوتعتبر مرحلة . ليذات الصلة مما يؤدي إلى شروط التكليف لدراسة األثر الفع
نتـائج   اسـتعراض راستها وتقدم المعلومات المرجعية التي يرتكز عليها تحدد المسائل الواجب د إذ ،في هذه العملية

تحديـد  وأثناء . العام أو التشاور أو المشاركة واالستعراض عادة بأحد أشكال اإلعالم تحديد النطاقويربط . الدراسة
 .ولوجي أو تمنعها كليـة الضارة على التنوع البي اآلثار، يمكن تحديد البدائل الواعدة التي قد تقلل بشكل كبير النطاق

التنوع البيولوجي البحري قد ينطوي على تحديات  علىيحتمل أن تؤثر التي نشطة األ تحديد نطاقفرز وفإجراء 
بسـبب   ،في المناطق خارج الوالية الوطنيةأعماق البحار، وموائل ي مياه المحيطات المفتوحة وفكبيرة، السيما 

  .عملية وعدم التوافر العام للمعارف عن هذه المناطقاالختالفات اإليكولوجية واإلدارية وال
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  مراحل العملية   –ألف 

مع األخـذ فـي    ،المحتملة لمشروع أو تطوير مقترح البيئية ثارتقييم لآل (EIA)تقييم األثر البيئي عملية إن  - 5
دة والضارة علـى حـد   ، المفيعلى صحة البشر ثاروالثقافية واآل ،االقتصاديةالمترابطة االجتماعية  ثاراالعتبار اآل

لمحلية هـو شـرط مسـبق    المجتمعات األصلية واهم بما في ،والمشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة المعنيين. سواء
المكونـات   فقـد تضـم  حول العالم،  اتوعلى الرغم من تنوع القوانين والممارس .بنجاح األثر البيئي إلجراء تقييم

  :المراحل التاليةبالضرورة ناطق البحرية والساحلية في الماألساسية في أي تقييم لألثر البيئي 
  البيئي؛ دراسة كاملة أو جزئية لتقييم األثر تتطلبتحديد أي المشاريع أو التطويرات ل الفرز  )أ(
ـ ا(المحتملة ذات الصلة بـالتقييم   ثارتحديد اآلل تحديد النطاق  )ب(  ،لـى المتطلبـات القانونيـة   إدا ناتس

أو تخفـف أو   ،جنبتمن أجل تحديد الحلول البديلة التي ت ،)عرفة الخبراء ومشاركة الجمهوروم ،واالتفاقيات الدولية
، وإيجـاد تصـاميم أو   النشاطفي  ستمرارعدم االبخيار البما في ذلك (تعوض اآلثار الضارة على التنوع البيولوجي 

، )الضـارة  ثـار تعويض عن اآل ، ودمج ضمانات في تصميم المشروع، أو تقديمثارمواقع بديلة من شأنها تجنب اآل
إن عملية تحديد النطاق لألنشطة التي تؤثر على التنوع البيولـوجي   .البيئي تقييم األثر صالحياتوأخيرا اشتقاق 

وقد . البحري في مناطق خارج الوالية الوطنية قد تشكل تحديات أكبر من المناطق البحرية داخل الوالية الوطنية
ومـن  . ون المنظمات العالمية واإلقليمية فضال عن السلطات الوطنية والمجتمعـات أصحاب المصلحة المعني ضمي

لى مجموعة واسعة من الخبرة، التي تتضمن خبراء عالميين وإقليميـين  إالمرجح أن تستند عملية تحديد النطاق 
الجغرافـي  ويمكن أن يزيـد التنـوع واالنتشـار    . فضال عن خبراء وطنيين عن اآلثار المحتملة للنشاط المعني

  ؛من الوقت والتكاليف المرتبطة بعملية تحديد النطاقعلى السواء ألصحاب المصلحة ومجتمعات الخبراء 
مشـروع أو  لالبيئيـة المحتملـة    ثاربغية توقع وتشخيص اآل ،وتطوير البدائل ثاراآل تقييم وتقدير  )ج(

البحري التنوع البيولوجي  التي تؤثر على وبالنسبة لألنشطة .بما في ذلك الشرح التفصيلي للبدائل ،تطوير مقترح
يـر  غتحتاج هذه المرحلة من عملية تقييم األثر البيئي غالبا إلى إجراؤها مع البيانات والمعارف قد ، والساحلي

خدمات النظم اإليكولوجيـة  بشأن  الحديثة وينبغي بذل الجهود أيضا إلدراج األعمال. المستكلمة للتقييم والتقدير
يكون التنبؤ باآلثار على درجة أكبر من عدم اليقين، ويحتمل وجود معلومات وخبرات أقل للتطبيـق  وقد . هاقيمو

ـ لبيانـات  في ااألرضية، هناك في العادة ندرة إلى النظم اإليكولوجية وبالمقارنة . في إعداد البدائل ن الـنظم  ع
المناطق البحريـة  في العادة عن تغطية  أفضل الساحلية البحرية مع تغطية بيانات للنظم اإليكولوجيةاإليكولوجية 

وبناء عليه، تكون المعلومات أقل عن مكونات النظم اإليكولوجية التي يحتمـل أن تتعـرض للخطـر،    . الخارجية
النشاط الذي  مؤيدوفي المناطق خارج الوالية الوطنية، فإن . تقييم المخاطر المحتملةعلى أضعف القدرة تكون و

 العلـم  لدولةاإلدارية د من موقع النشاط المقترح، كما تكون أيضا السلطات الحكومية وكون أبعيسيتم تقييمه قد 
تكلفة محتملة إلجراء تقييم األثر البيئي لألنشـطة   شاكلويمكن أن تجعل هذه الم. أبعد من موقع النشاط المقترح

كثير عن تقييم األثر البيئـي  التي تؤثر على التنوع البيولوجي البحري في مناطق خارج الوالية الوطنية، أكبر ب
، والرصـد، والمراقبـة   ضرورة متابعـة اإلدارة وبالمثل، فإن . لنشاط مقارن في المناطق الساحلية أو األرضية

واإلشراف الموصى بها في تقييم األثر البيئي قد تكون أصعب بكثير في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنيـة  
وقد . البيئي أقل تحديدا، والمنهجيات أقل نضوجا، وقد تحدث نُهج تقييم مختلفة األثرتقييم " تقاليد ممارسة"حيث 

ـ  ثالثة آثاريكون الختالف التاريخ والثقافة للمنظمات التي لديها مصالح في نفس المنطقة  لتقيـيم األثـر    ةمهم
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في  اعتبارا مهماعلى نحو خاص أوال، سيكون تطبيق النهج التحوطي . البيئي في مناطق خارج الوالية الوطنية

وثانيا، قد تكون هناك حاجة أكبر لجمع المعلومات من خـالل التقييمـات العلميـة، والمسـوحات     . صنع القرار
. زء من عمليـة التقيـيم  جالمناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا والسمات المهمة األخرى ك وصفوالنمذجة ل

للسـماح  " الختبـار القائمة علـى ا "المتزايدة والمتكررة  سيكون هناك بالضرورة اعتماد أكبر على النهجوثالثا، 
المتاحة عن آثار نشاط معـين، قـد    ةولزيادة المعارف المحدودة للغاي. باألنشطة، نظرا لنتائج تقييم األثر البيئي

على نطاق صغير مع شروط أكثر صرامة للرصد واإلشراف، حتى يصبح النشـاط   ذلكإلى السماح ب األمر يحتاج
وحيثما أمكـن، يمكـن   . به مصدرا لمعلومات أفضل وذلك لتقييم أكثر اكتماال لآلثار على نطاقات أكبرالمسموح 

استخدام المعلومات من المناطق األخرى في العالم التي تم فيها هذا النشاط للتأكد من المخاطر واآلثار المحتملة 
  .قبل السماح بحدوث نشاط صغير الحجم

بما في ذلـك خطـة اإلدارة    ،(EIA) تقييم األثر البيئي أو تقرير (EIS)يئي يان األثر البب: اإلبالغ  )د(
لألنشطة التـي تـؤثر علـى    البيئي األثر  اتتقييموبالنسبة ل؛ للجمهور العاموموجز غير التقني  ،(EMP)البيئية 

دولة في معنية ال التنوع البيولوجي البحري في مناطق خارج الوالية الوطنية، قد يشمل الجمهور العام السلطات 
غيـر  ية على األنشطة المشـتركة، والمنظمـات   تشغيلالمسؤولية ال لهاالتي العلم، والسلطات الدولية المختصة 

تحدد بوضوح مسألة من يعد ويعتمد خطة إدارة البيئة وقد تاألثر البيئي هذه، قد ال  اتوبالنسبة لتقييم .الحكومية
النشـاط، ودول العلـم    ب جميع المشتركين، بما فيهم مؤيـد ن جانتتطلب الوصول إلى البت بتوافق في اآلراء م

تتعلـق باألنشـطة   ية تشغيلبالنسبة للسفن المشتركة في النشاط والمنظمات الدولية التي تقع عليها مسؤوليات 
  .المقترحة
. والمشـاركة العامـة  ) تحديـد النطـاق  ( صالحيات باالستناد إلى، استعراض بيان األثر البيئي  )ه(

األثر البيئي المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري في مناطق خارج الوالية الوطنية، قد تكـون   اتتقييمبة لوبالنس
للتقرير المشترك لدول العلم باإلضافة  ستشكل مشكلة مسألة ما إذا كان بيان األثر البيئي يفي بالمعايير المقبولة

 وينبغي إجراء فحـص علمـي  . باألنشطة المقترحة لقتتعإلى المنظمات الدولية التي لديها مسؤوليات تشغيلية 
  ؛ألفضل ممارسات العمل مستقل

بالموافقة على المشروع أو عدم الموافقـة عليـه، وفـي أي الظـروف؛     فيما يتعلق  القرار صنع  )و(
ر القرااألثر البيئي المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري في مناطق خارج الوالية الوطنية، هذا  اتتقييموبالنسبة ل

إلى الوفاء بالمعايير المحددة من المنظمات الدولية  ، ولكنه ريما احتاجعلمدولة القد يكمن في الوهلة األولى في 
تخضـع  أن باألنشطة المقترحة التي توجد فيها هذه المنظمـات و تتعلق ية المختصة التي لديها مسؤوليات تشغيل

  الستعراضها؛
المتوقعـة وتـدابير    ثـار اآل إمكانية حـدوث رصد . تدقيق البيئيواإلنفاذ وال ،واالمتثال ،الرصد  )ز(

للتأكـد   ،ةإدارة البيئخطة لالتحقق من امتثال المؤيدين و. التخفيف المقترحة بالكيفية المحددة في خطة اإلدارة البيئية
ـ  يتم تحديدها المتوقعة أو تدابير التخفيف الفاشلة غير  ثاراآل من أن وبالنسـبة  . ت المناسـب ومعالجتها فـي الوق

لعمليات تقييم األثر البيئي المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري في مناطق خارج الوالية الوطنية، من المرجح أن 
ويمكن أن تؤدي أيضـا المنظمـات   .  علمدولة الارة البيئة على ة الرصد والتحقق من االمتثال لخطة إدهمتقع م
فالرصـد المجتمعـي أو   . ة لألنشطة، يمكن أن تؤدي دورا مهمـا ية بالنسبتشغيلوليات ؤالتي لديها مس المعنية
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األثر البيئي علـى   اتتقييمي كثير من الدول بالنسبة لالرصد من جانب المجتمع المدني الذي يلعب دورا مهما ف

ولكن منظمات معينـة  في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية، بكثير األراضي والسواحل، قد يصعب تنفيذها 
ي مستوى محدد من الرصد واإلنفاذ، فإن التكلفة للصناعة بالنسبة ألوكذلك . على مر الزمنن أن تعد نماذج يمك

ة األكبـر بـين المشـروع ومقـر     ف، نتيجة للمسالىوللحكومات أو الوكاالت بالنسبة لمهام كل منها قد تكون أع
ار عن بعد واالتصاالت التفاعلية قد تساعد في غير أن االستخدام الفعال ألدوات االستشع. عمليات البلد أو الوكالة

  .تخفيض التكاليف
  قضايا التنوع البيولوجي في مختلف مراحل تقييم األثر البيئي  –باء 

  الفرز   - 1
تخضع لتقييم األثر البيئي، بغية استبعاد المقترحات التي ال ينبغي أن يستخدم الفرز لتحديد المقترحات التي  - 6

ويجب أن تتضـمن معـايير الفـرز    . ارة إلى مستوى التقييم المطلوبعلى البيئة واإلش ضارة آثاريحتمل أن تترك 
علـى  تدابير التنوع البيولوجي، وإال فثمة خطورة تتمثل في استبعاد المقترحات التي يحتمل أن يكون لها آثار مهمة 

ـ وبالنسبة ل .قرار الفرزونتيجة عملية الفرز هي . التنوع البيولوجي البيئـي المتعلقـة بـالتنوع    األثـر   اتتقييم
باتخاذ قرار الفـرز فـي أول وهلـة،     علمدولة القد تقوم  البيولوجي البحري في مناطق خارج الوالية الوطنية،

باألنشطة المقترحة حيث  تتعلقية تشغيلالتي لديها مسؤوليات  المختصةويستعرض من جانب المنظمات الدولية 
  .قد يتطلب األمر تعيين إحدى المنظمات أو هيئة خبراء ،هذه المنظماتوفي حالة عدم وجود . توجد هذه المنظمات

قد ال تضمن أخذ التنوع البيولـوجي فـي الحسـبان،     البيئي ثرونظرا ألن المتطلبات القانونية في تقييم األ - 7
توجـد  و. أو تطوير معـايير جديـدة للفـرز    ،ينبغي مراعاة دمج معايير التنوع البيولوجي في معايير الفرز الحالية

تطوير معايير الفرز في للعمليات تقييم األثر البيئي المتعلقة بالمناطق البحرية داخل الوالية الوطنية  مةهممعلومات 
وتقدم هذه االسـتراتيجيات  . افئةأو الوثائق المك (NBSAPs)لتنوع البيولوجي لستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الا

وعالوة على ذلـك، تصـف هـذه    . حفظهاواع النظم اإليكولوجية وحالة أولويات الحفظ وأنعن تفصيلية معلومات 
عرضا باإلضافة إلى مستوى األنواع وتقدم  ،االستراتيجيات االتجاهات والتهديدات على مستوى النظام اإليكولوجي

البحري جي التي تؤثر على التنوع البيولولألنشطة األثر البيئي  اتتقييموبالنسبة ل .ةألنشطة الحفظ المعتزم عاما
ستتطلب مرحلة الفرز االستخدام األفضل للمعلومات والبيانات المتوافرة، بما فـي ذلـك مـن خـالل      ،والساحلي

  .، مع تجميع البيانات ذات الصلة في موقع النشاطبدائلالاستخدام النماذج و
لثالثـة، تتضـمن   مع األخذ في االعتبار أهداف االتفاقيـة ا . المسائل المهمة من منظور التنوع البيولوجي - 8

  :راسة تقييم األثر البيئي ما يلياألسئلة الرئيسية التي تحتاج إلى إجابة عند د
يزيـد  على البيئة البيوفيزيائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو  زمعهل يؤثر النشاط الم  )أ(

أو إمكانيـة   عدد األنـواع، و أ، صنافاألمن مخاطر انقراض األنماط الجينية أو  دغييرات بيولوجية تزيأو يسبب ت
التي تـؤثر علـى التنـوع     لألنشطة األثر البيئي اتتقييموبالنسبة ل؟ النظم اإليكولوجيةالطبيعية أو  ئلفقدان الموا
العوامل التي تؤثر فـي  عن تكون هناك معلومات أقل عن مخاطر االنقراض، وقد  ،البحري والساحلي البيولوجي

بالنسـبة   ذات األهميـة  الموائـل تكون هناك حاجة إلى تركيز أكبر على حماية وبالتالي، قد . مخاطر االنقراض
المهددة أو المتدهورة، وعلى العوامل التي قـد تسـبب تغيـرات فـي العمليـات      المعرضة للخطر، أو ألنواع ل

  .البيولوجية أو اإليكولوجية التي قد تؤثر على هذه األنواع
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النظـام  / ئـل أو طاقـة تحمـل المو   ،للعائـد المسـتدام  الحد األقصى  زمعمهل يتعدى النشاط ال  )ب(

خـذ  إيكولوجي، مع األمورد أو أواهل أو نظام في  االضطرابلمستوى المسموح به ي أو الحد األقصى يكولوجاإل
البحري  وبالنسبة للتنوع البيولوجيقيم هذا المورد أو األواهل أو النظام اإليكولوجي؟ في االعتبار النطاق الكامل ل

 ،، ال توجد معرفة كافية يمكن بناء عليها خط أساس ألي من هذه المعايير الثالثةكثير من المناطقفي  ليوالساح
. وبالتالي، عدم وجود إمكانية التقييم بموضوعية للتأثيرات المحتملة لنشاط مزمع بناء على هذه المعايير الثالثة

ثم تحديد هـذه اآلثـار فـي     "ب في آثار ضارة كبيرةالحتمال التسب"وقد يكون من األسهل استخدام المعيار العام 
 فـي أعـالي البحـار    مصايد أسماك في قاع البحاردارة مكان آخر، مع البناء على المبادئ التوجيهية الدولية إل

  .التابعة لمنظمة األغذية والزراعة
ـ قـوق  أو الح/ية وبيولوجإلى تغييرات في الوصول إلى الموارد ال زمعهل يؤدي النشاط الم  )ج( ا؟ فيه

بسبب عـدم   خارج الوالية الوطنية ةفي المناطق البحري صعبا بوجه خاص" أصحاب المصلحة"وقد يكون تحديد 
من مشروع اإلرشادات بشأن التقييم  2اإلطار يمكن أن يقدم المساعدة و. (وجود معايير عالمية لدعم هذه العملية

غير أنه قد يكون مـن الممكـن   ). حليةاطق البحرية والسالتنوع البيولوجي في المنالشامل لالبيئي االستراتيجي 
تحديد الذين استخدموا الموارد أو المنطقة على أوقات طويلة، ولكن ال يرجح إدراج المجموعة الكاملة ممن قـد  

اإلنصـاف فـي توزيـع المنـافع      اعتبارات بخصوص خاصةوسيشكل تحديات . يكون لهم مصلحة في المنطقة
افع البيئية، وإيجـاد توافـق فـي اآلراء حـول     نة، وتخصيص التكاليف البيئية وتحديد الماالجتماعية االقتصادي

المناطق البحريـة  " بيئة"التوازن المناسب لهذه التكاليف والمنافع، وذلك لصعوبة تحديد أصحاب المصلحة وألن 
  .المحلي أو الوطنيالنهر أو نطاق عالمي، بدال من النطاق  ضخارج الوالية الوطنية قد تكون على نطاق حو

النظـام  (مسـتويات التنـوع الـثالث     علـى صياغة األسئلة أعاله  أعيدمعايير الفرز،  إعداد يسيربغية ت - 9
 .أدناه 1 في الجدول) اإليكولوجي، واألنواع، والتنوع الجيني

  :ما يلي تضم أنواع آليات الفرز الحاليةو - 10
). القـوائم التجميعيـة  (البيئي  ثرتقييم األإجراء التي تتطلب التي تحدد المشاريع  القوائم اإليجابية  )أ(

التـي   ،ةلقيالمشاريع اعتمادا على طبيعة البيئة المت آثارويرجع العيب في هذا النهج إلى االختالف الكبير في أهمية 
، وخصوصـا فـي ميـاه المحيطـات     البحري والسـاحلي  وبالنسبة للتنوع البيولوجي. ال يتم أخذها في االعتبار

عرف الكثير عن البيئات المتلقية، وحساسيتها لآلثـار، وكيفيـة اخـتالف    ال يقد  ،قاع البحارموائل والمفتوحة 
ينبغي أن ويوحي ذلك بأن القوائم اإليجابية لفرز األنشطة . الحساسيات من حيث الوقت والمكان أو حسب النشاط

  ؛ حارقاع البموائل مياه المحيطات المفتوحة وفي تكون واسعة النطاق، خصوصا 
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  التنوع البيولوجي  باآلثار علىاألسئلة الخاصة بالفرز المتعلق :  1الجدول 

  المستدام للتنوع البيولوجي  خداماالست  حفظ التنوع البيولوجي   مستوى التنوع 

  ييكولوجتنوع النظام اإل
  

بطريقة مباشرة أو غير  ،زمعهل يؤدي النشاط الم
لنظـام   إلى ضرر فادح أو فقـدان تـام ل   ،مباشرة

أو أنــواع ، )يــةيكولوجاإلالــنظم (اإليكولــوجي 
فقـدان  إلى بالتالي مما يؤدي ، استخدام األراضي

ــام اإل  ــدمات النظ ــوجخ ــة يكول ي ذات القيم
وفي السياق البيئية أو ذات القيمة الثقافية؟ /العلمية

البحري، ينبغي أيضا النظر فيما إذا كان النشـاط  
 ة وضـارة تغييرات كبيرأو ا جسيمسيسبب تلوثا 

  .للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

على االستغالل البشـري   زمعهل يؤثر النشاط الم
 )يـة يكولوجالنظم اإل(اإليكولوجي المستدام للنظام 

أي (أو غير مستدام  ابحيث يصبح االستخدام مدمر
ي ذات القيمـة  يكولـوج فقدان خدمات النظـام اإل 

  ؟ )أو االقتصادية/االجتماعية و

ا مباشرا أو غيـر  فقدانهل سيسبب النشاط المزمع   تنوع األنواع
  مباشر ألواهل األنواع؟

على االستغالل المسـتدام   زمعهل يؤثر النشاط الم
   األنواع؟ واهلأل

هل سيسبب النشاط المزمع انقراض أواهـل مـن     التنوع الجيني
مة األنواع المتوطنة المتمركزة في موقع ما ولها قي

  ؟ايكولوجية أو ثقافيةعلمية أو 

لمجموعة الفقدان المحلي  زمعالنشاط الم سببهل ي
ـ ذات ال الجينات أو الجينوممن  ة االجتماعيـة  قيم

  والعلمية واالقتصادية؟ 
  

المشاريع  حيث تحتاجو ،مهمحيث يوجد التنوع البيولوجي ال المناطق الجغرافيةالقوائم التي تحدد   )ب(
. نوع المشروع بدال منة متلقيعلى حساسية البيئة ال أنه يركزن مزايا هذا النهج في وتكم .إلى تقييم األثر البيئي

مياه المحيطات المفتوحة وقاع في موائل ال ، بما في ذلك فيالبحري والساحليوبالنسبة للتنوع البيولوجي 
العلمية والمعايير . سعةتكون واقد " للمناطق حيث يوجد التنوع البيولوجي المهم"فإن النطاقات المكانية  ،البحار

الصادر عن اتفاقية التنوع  9/20المعتمدة في المقرر " المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحرية المناطق " وصفل
في المبادئ " للنظم اإليكولوجية الهشة" مثل معايير منظمة األغذية والزراعة ،البيولوجي، والمعايير المشابهة

في هذا  أطرا مرجعية مفيدةقد تقدم أعالي البحار،  فيفي قاع البحار ك سمااأل مصايددارة التوجيهية الدولية إل
ينبغي أن يخضع لشكل ما من الفرز  ا أو تغييرات كبيرة وضارةجسيمتلوثا أي نشاط يحتمل أن يسبب و .الصدد

  .األولي والتقييم البيئي األولي
بالفحص البيئي األولي أو التقيـيم  ليه أحيانا والمشار إ ،)مع دراسة محدودة أو بدونها( حكم الخبير  )د(

  لتنوع البيولوجي في فرق الخبراء؛ا أهل الخبرة في مجالإشراك وينبغي  ).البيئي المبدئي
وتكـون االعتبـارات    .تحديد الحاجة إلى تقييم األثر البيئـي من القائمة زائد حكم الخبير ل مزيج  )ه(

  .ذات صلة هنا أيضا) ب(و) أ(المذكورة في الفقرتين الفرعيتين 
  :ما يلي نتيجة قرار الفرز ويمكن أن تكون. المناسب مستوى التقييم رزقرار الفيحدد و - 11

و القـوانين  االتفاقيات أو السياسات أ، أي أنه ال يتسق مع "بصورة مهلكة امعيب"المشروع المقترح   )أ(
المخـاطر   أن يقبـل المؤيد  وإذا اختار. المشروع المقترح عدم االستمرار في من المستصوبو. الدولية أو الوطنية

واستمرار المؤيـدين  . للتأكد من اعتماد التدابير لمنع اآلثار الضارة الكبيرة تقييم األثر البيئي ينبغي إجراء ويستمر،
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الـدول   ذعلى العمل على مسؤوليتهم الخاصة في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية، بعد أن تتخ اريعلمشل

   ؛المشاكلمن ، يثير عددا ال ينبغي أن يستمرقرارا بأن هذا المشروع  المختصةت الدولية أو المنظما
  ؛ )"لفالفئة أ"المشار إليها في الغالب باعتبارها مشاريع (الحاجة إلى تقييم األثر البيئي   )ب(
رار الفـرز  ق ستنديومحدودة فقط؛ بيئية  آثاريكفي إجراء دراسة بيئية محدودة نظرا إلمكانية توقع   )ج(

الفئـة  "المشار إليها في الغالب باعتبارها مشـاريع  ( اتعتبقيم اللى مجموعة من المعايير ذات المقاييس الكمية أو إ
، بما في ذلك البحري والساحلياألثر البيئي لألنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي  اتتقييموبالنسبة ل .)"اءب

، يعتبر هذا المفهوم مالئما، ولكن البيانات والمعارف الالزمة لتحديد لبحارمياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع ا
مياه المحيطات المفتوحة وموائل قـاع  في  على نحو أكبر المعايير والمقاييس الكمية يحتمل أن تكون غير كاملة

لك بالعالقة إلـى  األسماك، عن كيفية القيام بذ أنشطة صيد في سياقوال توجد سوابق معروفة، باستثناء . البحار
إعداد نُهج متسقة لتحديـد  سيشكل و ،قاع البحارموائل مياه المحيطات المفتوحة وفي البحري التنوع البيولوجي 

تحديا، ومن المتوقع أن يتم الطعن في أي طلبـات فرديـة للـنُهج    المناطق  هذه خطوط األساس والمقاييس في
وسيكون النهج التحوطي مهما بدرجة . ة والموائل الساحليةالمياه الساحليالمفضلة بدرجة كبيرة عما يحدث في 

  خاصة في تنفيذ هذه الفئة من قرارات الفرز في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية؛
إجراء الفحص البيئـي األولـي    ويجب ،تقييم األثر البيئي ال هناك عدم يقين حول ضرورةزما   )د(

  ؛ أو أم الم األثر البيئي تقيييتطلب المشروع  ما إذا كان لتقرير
  .المشروع تقييم األثر البيئي تطلبال ي  )ه(

ساس اعتبارات تقييم األثر البيئي على أ تبررالظروف التي  لتنوع البيولوجيالشاملة لمعايير الفرز تحدد و - 12
   :وقد ترجع إلى. التنوع البيولوجي

جي، بما في ذلك العتبات التي تشـير  التنوع البيولو تسبب آثار علىأنها فئات األنشطة المعروف   )أ(
إن إعداد نُهج متسقة لتحديد العتبـات فـي المنـاطق     .أو حجم النشاط ومدته وتكراره/إلى حجم منطقة التدخل و

عن المناطق األرضية، وخصوصا في مياه المحيطات المفتوحـة   يشكل تحديات أكبريمكن أن والساحلية البحرية 
ألي أن هناك خبرات ذات صلة في بعض مصايد األسماك، والطلبـات الفرديـة   ، بالرغم من وموائل قاع البحار

المناطق البحريـة   عن في المناطق خارج الوالية الوطنيةيحتمل ان يعترض عليها بدرجة كبيرة المفضلة النُهج 
لة وسيكون تطبيق النهج التحوطي مهما بصفة خاصة عند إنشاء معـايير الفـرز الشـام   . الوالية الوطنية داخل

  للتنوع البيولوجي للمناطق البحرية خارج الوالية الوطنية؛
 البحري والسـاحلي وبالنسبة للتنوع البيولوجي  .حجم التغير البيوفيزيائي الناتج عن هذا النشاط  )ب(

" المقبولـة "يكون من األصعب تحديد معيار أحجـام التغيـر   قد ، مياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحارفي 
يصعب بصفة خاصة تحديدها في المناطق الخارجة عن الواليـة الوطنيـة وأن   وقد . المناطق األرضية عنعادة 

  يعترض عليها المؤيدون والمعارضون بشدة؛
. فـي الغالـب   وضـعها القـانوني  مع  ،لتنوع البيولوجيلمهمة لمناطق االالخرائط المشيرة إلى   )ج(

المياه الساحلية والموائل، فإن فضال عن كثير من قاع البحار، مياه المحيطات المفتوحة وموائل وبالنسبة لمعظم 
لمنـاطق المهمـة   ل" ةالعلمي اييرمعالو. اإليكولوجية ما زالت في المرحلة األولى من اإلعدادالنظم سمات خرائط 
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جيـة  الـنظم اإليكولو والمعايير المشابهة، مثل معايير منظمة األغذية والزراعة بشـأن   ،"إيكولوجيا أو بيولوجيا

  .صددفي هذا المفيدة أطرا مرجعية تقدم يمكن أن  البحرية الهشة
) االسـتغالل ( "التشـغيلية "والمرحلة ) االستكشاف" (اإلنشاء"مرحلة نظر في جميع هذه العوامل من أجل يجب الو

  .بالنسبة لكل مرحلة للغايةللمشروع، ألن اآلثار يمكن أن تكون مختلفة 
والذي يضـم أنـواع المعـايير     ،لتنوع البيولوجيالشاملة لمعايير الفرز  دإعدايتضمن النهج المقترح في و - 13

إلى المناطق التـي   التي تشيرتصميم خريطة فرز التنوع البيولوجي ) 1: (الخطوات التالية ، يتضمنالمذكورة أعاله
لتمييـز  ل القيم اتديد عتبتح) 3(؛ األثر البيئيتقييم تحديد األنشطة التي تتطلب  )2(؛ األثر البيئيتقييم إجراء تتطلب 

فـي   1التـذييل  انظـر  ( األثر البيئـي تقييم  إجراءأو عدم  ،لألثر البيئي غير المحسوم/والمحدود املكبين التقييم ال
بما في ذلك خـدمات  (النهج المقترح في االعتبار قيم التنوع البيولوجي هذا يأخذ و). المجموعة العامة لمعايير الفرز

وبالنسـبة للتنـوع    .واألنشطة التي قد تؤثر على دوافع التغير في التنـوع البيولـوجي  ) قيمةي اليكولوجالنظام اإل
وسـيكون  عنها في المنـاطق األرضـية،   دا تكون هذه العملية أكثر تعقييمكن أن ، البحري والساحليالبيولوجي 

فـي ذلـك ميـاه    ، بمـا  السـاحلية البحرية وويحدد نطاق المناطق . ما بصفة خاصةتطبيق النهج التحوطي مه
وتنوع هذه المناطق فكرة أن عتبة واحدة لتنوع الموائل وتنوع الـنظم   المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحار،
البحـار   قـاع وينبغي النظر في عتبات مختلفة لمختلف المنـاطق فـي   . اإليكولوجية ال يحتمل أن تكون مناسبة

وع البيولوجي البحري في مناطق خارج الواليـة الوطنيـة،   وبالنسبة للتن. سمات المختلفة للنظم اإليكولوجيةوال
سيكون من الضروري أيضا إعداد بعض منهجيات لتحديد أولويات الفرز، مـن أجـل تقـديم إرشـادات عـن      

  .نهجيات التي تقدم أفضل النتائج الموثوقة والمجدية من حيث التكلفةمال
ستراتيجية وخطـة  إ) تنقيحأو ( إعدادلبيولوجي مع لتنوع االشاملة لمعايير الفرز  إدماج ،إن أمكن ،ينبغيو - 14

هذه العملية معلومات قيمة مثل التقييم الـوطني للتنـوع البيولـوجي     لدويمكن أن تو. لتنوع البيولوجيلعمل وطنية 
تقيـيم  فـي  معايير الفـرز  آخر لعملية تطوير  أن ترشدالتي يمكنها  ،المكاني، بما في ذلك أولويات الحفظ وأهدافه

داخل الوالية الوطنية، ينبغي أن تكون معايير الفرز الشـاملة  والساحلية البحرية وبالنسبة للمناطق . البيئياألثر 
إستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولـوجي فضـال عـن    ) أو تنقيح(للتنوع البيولوجي مدمجة مع إعداد 

ويمكن أن تولد هذه العملية معلومات قيمة، . السياسة البحرية الوطنية وتخطيط اإلدارة حسب النظام اإليكولوجي
مثل التقييم الوطني للتنوع البيولوجي المكاني، بما في ذلك أولويات وأهداف الحفظ، التي يمكن أن ترشد تطوير 

وبالنسبة للمناطق البحرية خارج الوالية الوطنية، تعتبر اإلستراتيجيات . آخر لمعايير الفرز في تقييم األثر البيئي
وبعـض  . في حالة عـدم وجودهـا   إعدادهامهمة وتحتاج إلى البحري لعمل اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخطط ا
عمليات لمنافع الوقد يكون هناك عدد من . بالفعل إستراتيجياتها للتنوع البيولوجي أعدت اإلقليمية بحارالمنظمات 

عـدت  أالوالية الوطنية إذا  في مناطق خارج البحري التنوع البيولوجي تقييم األثر البيئي لألنشطة التي تؤثر في
  .إستراتيجيات وخطط عمل للتنوع البيولوجي المختصةية دولأيضا المنظمات ال

التي تشـير إلـى    يتم تصميم خطة فرز التنوع البيولوجيوفقا لمبادئ نهج النظام اإليكولوجي،  :1الخطوة  - 15
لى إالخريطة  ستندوت). أدناه 2التذييل  انظر –الحساسة  مفهوم المناطق ستبدالإ(خدمات النظام اإليكولوجي المهمة 

ونظـرا   .أفضل المعلومات العلمية والتقنية المتوافرة ويجب أن تخضع رسميا الستعراض النظراء وموافقتهم عليها
، ال يحتمل أن يتم رسم خـرائط الخـدمات   المناطق البحريةمعظم للنطاقات المكانية الواسعة التي تنطوي عليها 
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همة للنظم اإليكولوجية على نطاقات ذات صلة بإدارة أنشطة كثيرة، على الرغم من النمذجة المتوقعة، استنادا الم

وعالوة علـى ذلـك،   . ستخدامها لألنواع الرئيسيةة لتنظيم توزيعات األنواع، يمكن اإلى العوامل البيئية المعروف
مثل الكثير مـن   بصفة عامة ليست شديدة البحار موائل مياه المحيطات المفتوحة وموائل قاعفإن درجة تدهور 

التي تقدم خـدمات  المناطق الساحلية، وذلك ال تعتبر الحاجة إلى التركيز على حماية المناطق المحدودة المتبقية 
، البحـري والسـاحلي  ومع المعارف الحالية للتنوع البيولوجي . النظم اإليكولوجية، ال تعتبر نقطة بداية مناسبة

للسماح بإحراز تقدم على األرجح على أنه كافيا المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  ائم على المناطقنهج قينظر إلى 
في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية، السيما  ، بما في ذلكحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامفي 

وعلـى  . النز البارد والفتحات الحرارية المائيةللنظم اإليكولوجية صغيرة الحجم التي قد ال تكون متواصلة، مثل 
سع، تغطـي طائفـة عميقـة    أواألجل الطويل، قد يحتاج األمر إلى بذل جهود لتعزيز اإلدارة والحفظ على نطاق 

  .حزمة إقليمية ولكنها ضيقه العمقعريضة من الحيوانات التي توجد بشكل واسع في 
  :فيما يليالمهمة  ةم اإليكولوجيبخدمات النظ ذات الصلةجغرافيا تتمثل الفئات المقترحة في المناطق المحددة و - 16

  :مة فيما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجيهمالخدمات التنظيمية الالمناطق ذات   )أ(
ف تعـر يمكن أن ، والية وطنية معينةاستنادا إلى األحكام القانونية في  :المناطق المحمية

مناطق التي تتطلـب  أو ال ،ال يسمح فيها بالتدخل البشري أنها المناطق التيبالمناطق هذه 
  ر بمستوى مالئم من التفاصيل؛دوما تقييم األث

المحـددة  خارج المناطق المحميـة   المهددةيكولوجية اإلنظم الالمناطق التي تحتوى على 
قيـيم األثـر   دومـا ت ) 2الخطـوة   انظر(األنشطة معينة من حيث تتطلب أنواع  ،رسميا

الـنظم اإليكولوجيـة   "وفي السياق البحري، يمكـن فهـم    صيل؛مالئم من التفبمستوى 
أو المناطق التي تفـي  " النظم اإليكولوجية البحرية الهشة"على أنها تشير إلى "المهددة
  ".الهشاشة، والضعف، والحساسية أو االستعادة البطيئة"بمعايير 

عمليات اإليكولوجية أو التطورية لحفاظ على اللمة همالمناطق التي تم تحديدها باعتبارها 
قيـيم األثـر   دومـا ت ) 2الخطوة  انظر(األنشطة معينة من حيث تتطلب أنواع  الرئيسية

  صيل؛ بمستوى مالئم من التف
ثر البيئـي  التي تتطلب دوما تقييم األ ،موائل األنواع المهددةالمناطق المعروفة على أنها 

  .صيلبمستوى مالئم من التف
 ،مياه أو الهـواء لحفاظ على العمليات الطبيعية المتعلقة باللمة همالخدمات التنظيمية الات المناطق ذ  )ب(

  ؛للحصول على أمثلة 2التذييل  انظر. قييم األثر بمستوى مالئم من التفصيلت تتطلب دوماحيث 
. لتقييم األثر بمستوى مالئم مـن التفصـي   تتطلب دوماحيث  مةهمذات خدمات اإلمداد الالمناطق   )ج(

ت على شغلها أو استعملها المجتمعات األصـلية والمحليـة بصـفة    جالمياه التي در: على ذلكوقد تكون األمثلة 
، أو مناطق التكاثر أو مسارات الهجرة لمختلف موارد األسماك أماكن التغذيةأو التربية، أو المشاتل، أو ، تقليدية

  والحوتيات؛
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. صيلتقييم األثر بمستوى مالئم من التف تتطلب دوما، حيث ةمهمذات الخدمات الثقافية الالمناطق   )د(
  واألماكن المقدسة؛ ومواقع التراثالبحرية المناظر الطبيعية : األمثلة على ذلكوقد تكون 
منـاظر  التـي بهـا   مناطق المثل ( األخرى ذات الصلة ذات خدمات النظام اإليكولوجيالمناطق   )ه(

اعتمادا على نظـام  (أو مستوى التقييم /لألثر والحاجة إلى تقييم  يمكن تحديدو ؛)ذات النوعية القيمةية أرضطبيعية 
" نوعية المناظر الطبيعية البحريـة "على أنها " األرضية نوعية المناظر الطبيعية"وينبغي أن تقرأ ). الفرز الموجود

  .ألغراض البحث العلميية نظم اإليكولوجية القيمة العالويمكن أن تشمل الخدمات األخرى لل. في السياق البحري
تقيـيم   تتطلبقد (ي يولوجمن منظور التنوع الب ال تحتاج إلى تقييم األثر :جميع المناطق األخرى  )و(

  ).األثر البيئي ألسباب أخرى
ونظرا لالختالفات اإليكولوجية واإلدارية والعملية ذات الصلة بالمناطق البحرية خارج الوالية الوطنية، ال يمكـن  

النهج القائم على  فإنوكما الحظنا أعاله، . بنفس الطريقة محددة جغرافياللمناطق الالتفصيلية ه الفئات تطبيق هذ
هذه المناطق  حديدقصير المدى لت كخيار عملي يحتمل النظر إليهالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

، وخصوصـا فـي ميـاه    البحري والساحليولوجي ونظرا للمعارف المحدودة الحالية عن التنوع البي. الجغرافية
الستثناءات من ل، ال يوجد تصنيف مناسب على أساس الفئات الجغرافية المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحار

  .األثر البيئي اتإجراء تقييم
 صيتم تحديد خصـائ . ييكولوجتحديد األنشطة التي قد تتطلب تقييم األثر من منظور التنوع اإل :2الخطوة  - 17

  : األنشطة من خالل دوافع التغير التالية
هناك حاجة  :واالستخراجات من باطن األرض ،األراضي أو غطاء األراضي التغير في استخدام  )أ(

عتبـات مسـتوى   حـدد   –دائمة إلى تقييم األثر البيئي في المنطقة المحددة المتأثرة، بغض النظر عن موقع النشاط 
استخدام األراضي أو "وفي السياق البحري يشير . المتأثرة )أو باطن األرض(لسطحية ابالمنطقة  فيما يتعلقالتقييم 

إلى اسـتخدامات قـاع   " )أو باطن األرض(ة يحالمنطقة السط"و" غطاء األراضي، واالستخراج من باطن األرض
  .البحار

: رمن قاع البحا مواردواستخراج ال ،أو الساحلية/التغير في استخدام النظم اإليكولوجية البحرية و  )ب(
حدد عتبـات   –في المنطقة المحددة المتأثرة، بغض النظر عن موقع النشاط  لبيئيا هناك حاجة دائمة إلى تقييم األثر

األثر البيئي لألنشطة  اتتقييموبالنسبة لالمتأثرة؛  )أو باطن األرض( بالمنطقة السطحية  فيما يتعلقمستوى التقييم 
مناطق خارج الواليـة  الالتنوع البيولوجي في  ، بما في ذلكالبحري والساحليوجي التي تؤثر على التنوع البيول

الوطنية، فإن تعريف األنشطة هذا غير مناسب بالكامل، ولكن البيانات والمعارف لتحديد دوافع التغير المباشـرة  
يشكل إعـداد   يمكن أنو. بالنسبة لمياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحار يحتمل أن تكون غير كاملة بكثير

تحديا كبيرا، ومن المرجح أن يتم الطعن في أي الساحلية البحرية ونُهج متسقة لتحديد هذه األنشطة في المناطق 
عما يحدث فـي المنـاطق   في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية طلبات فردية للنُهج المفضلة بدرجة كبيرة 

 بدرجة خاصة في تحديد هذه األنشـطة  تصالالنهج التحوطي ماستخدام كون يقد و. البحرية داخل الوالية الوطنية
  في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية؛
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 البيئـي  األثـر هناك حاجة دائمة إلى تقييم و. التجزيء، المرتبط في الغالب بالبنية التحتية الخطية  )ج(

بطـول أعمـال البنيـة     فيما يتعلقستوى التقييم حدد عتبات م –على المدى المحدد، بغض النظر عن موقع النشاط 
التنوع البيولوجي البحري في المحيطـات  بصلة فقط  التوجيهي ذي ا المبدأكون هذونادرا ما ي .التحتية المقترحة

قاع البحار، حيث يكون نطاق الموائل كبيرا عموما، السيما عند النظر في آليـات النقـل فـي    موائل المفتوحة و
  الثي األبعاد، وعندما تكون نطاقات اآلثار المباشرة لمعظم األنشطة محلية عموما؛عمود المياه الث

ئية ضـا ات السائلة أو االنبعاثات الكيماوية أو الحرارية أو اإلشـعاعية أو الضو نفاياالنبعاثات وال  )د(
شطة في عمـق  وهناك مشاكل حيث تؤثر األن .ةييكولوجم اإلمستوى التقييم بخريطة خدمات النظربط ا -األخرى 

الناشئة عن الصـيد   مثال، تيارات الكدارة (ق األخرى ليس فقط في داخل منطقة األثر الفوري اواحد على األعم
  ؛كون أشد خطورة عن مكان األثر األوليتمتد إلى أعماق أكثر عمقا وقد تي تبشباك الحر في القاع ولكن ال

 ،ييكولـوج النظام اإل هيكلأو  ،ييكولوجلنظام اإلا كوينفي ت اتغيروالت ،إدخال األنواع أو إزالتها  )ه(
م يـة وخـدمات الـنظ   يكولوجولة عن الحفاظ علـى الـنظم اإل  ؤي المسيكولوجأو العمليات الرئيسية في النظام اإل

م ى التقييم بخريطـة خـدمات الـنظ   ربط مستوا –) إرشاديةقائمة للحصول على أدناه  2التذييل انظر( ةييكولوجاإل
  .ةييكولوجاإل

بغي مالحظة أن هذه المعايير ترتبط فقط بالتنوع البيولوجي وتعمل كدعم إضافي في المواقف التـي ال  ينو - 18
  . يتم فيها التغطية التامة للتنوع البيئي باستخدام معايير الفرز الحالية

والتي قـد تختلـف    ،هي عملية تقنية من جانب وسياسية من جانب آخر تحديد معايير أو قيم عتبات الفرز - 19
األثر البيئي المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحـري   اتتقييموبالنسبة ل. يةيكولوجتها فيما بين الدول والنظم اإلنتيج

في المناطق خارج الوالية الوطنية، من المحتمل أن تشكل صعوبة تحديد المعايير وقيم العتبات للفـرز بالنسـبة   
بهـذه األنشـطة    تـرتبط ديها مسؤوليات تشـغيلية  ممن ل المختصةالمشترك من جانب المنظمات الدولية  نظرلل

  .المقترحة
   :يلما يلينبغي أن تقدم العملية التقنية على األقل وصفًا و

االستخراج، وحصاد األنـواع أو إزالتهـا، والتغيـر فـي     (التي تولد دوافع التغير  فئات األنشطة  )أ(
االنبعاثـات والمخلفـات السـائلة أو    : ية مثـل أو الغطاء، والتجزيء والعزل، والمدخالت الخارج البحاراستخدام 

الكائنـات  وإدخال األنـواع الغريبـة الغازيـة أو     ،ةضوضائياالنبعاثات الكيماوية أو اإلشعاعية أو الحرارية أو ال
مـع األخـذ فـي االعتبـار      ،)ه أو عملياته الرئيسيةهيكلأو  النظام اإليكولوجي كوينالمحورة جينيا أو التغير في ت

عدم إمكانيـة  /الموقع، والتوقيت، والمدة، وإمكانية التدارك/نوع النشاط أو طبيعته، والحجم، والمدى :خصائص مثل
وبالنسـبة   .األخرى ثارإمكانية التفاعل مع األنشطة أو اآلوالتدارك، وعدم إمكانية اإلحالل، واالحتمالية، واألهمية؛ 

والمعايير  "المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا"حديد المعايير العلمية لت قد توفرللمناطق البحرية والساحلية، 
  ؛ مفيدةمرجعية أطرا " للنظم اإليكولوجية الهشة"ة مثل معايير منظمة األغذية والزراعة شابهالم

يمكـن   وبالمثـل  ؛يمكن تشكيل منطقة تأثير الدوافع المباشرة للتغير أو توقعهـا  :الموقع والتوقيت  )ب(
، يجب تحديد المكـان،  البحري والساحليوبالنسبة للتنوع البيولوجي  .المدة التي يستغرقهايت التأثير وتحديد توق

فـي ميـاه المحيطـات    و. للتقييم والتقديروالتوقيت ومدة األثر وذلك مع المعلومات والبيانات المحدودة المتاحة 
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 أقـل  خبـرات ومعـارف و ، بصفة خاصـة  عدم يقين في التوقعات كيكون هناالمفتوحة وموائل قاع البحار، قد 

وبناء عليه، قد يكون هناك اعتماد أكبر على االستعانة بالخبرات المكتسبة في . لدى اتخاذ هذه القرارات هالتطبيق
  مناطق أخرى وتكييفها، مما قد يؤدي أيضا إلى عدم يقين أكبر؛

) لبيولوجي ذاتـه بما في ذلك الحفاظ على التنوع ا(ي ذات القيمة خريطة خدمات النظام اإليكولوج  )ج(
هـذه الخريطـة هـي    . على أساس تحديد صناع القرار لمستويات تدابير الحماية أو الحفاظ في كل منطقة محـددة 

 أعـاله تحـت  طة فرز التنـوع البيولـوجي المشـار إليهـا     ريالخبراء في تعريف الفئات المتعلقة بخ ت منمدخال
المناطق المهمـة إيكولوجيـا أو   "معايير العلمية لتحديد فإن ال، الساحليةو البحريةوبالنسبة للمناطق . 1 الخطوة

، قد تكون "الهشة البحرية للنظم اإليكولوجية"عايير منظمة األغذية والزراعة مة مثل شابهوالمعايير الم" بيولوجيا
  . ذات صلة

  تحديد النطاق  - 2
ف على القضـايا الرئيسـية   والتعرالبيئي  في دراسة تقييم األثر التركيزبغية تحديد  تحديد النطاقيستخدم  - 20

فـي  ) التوجيهيـة  مبـادئ إليها أحيانًا بال ويشار( الصالحياتويستخدم بغية اشتقاق . لتي ينبغي دراستها بالتفصيلا
مختصـة  أيضا الهيئة ال أن تحدد النطاقويمكن . ةقترحالم منهجيةلنهج المقترح والووضع ا دراسة تقييم األثر البيئي
العالمية، والسلطتين األخيرتين في حالة تقييمات األثر لألنشطة التي تـؤثر علـى المنـاطق    الوطنية أو اإلقليمية أو 

  : أجل ما يلي من) في دول الفرز التطوعي أو المتخصصين في تقييم األثر البيئي(البحرية خارج الوالية الوطنية، 
وضـيح طـرق دراسـتها    الدراسة إلى القضايا والبدائل الهامة الواجب تقييمهـا، وت  ةفرقأتوجيه   )أ(

وفي حالة التنـوع البيولـوجي    .التوجيهية والمعايير وفقًا لذلك مبادئوال ،)وعمق التحليل ،التنبؤ والتحليل وسائل(
التي تتمتع بالمسؤوليات  المختصةالبحري في المناطق خارج الوالية الوطنية، يمكن أن تقرر المنظمات الدولية 

  أن تقرر تكوين أفرقة الدراسة؛التشغيلية عن األنشطة ذات الصلة، 
وسيشـمل  . يالبيئ في تقييم األثرفي االعتبار مصالحهم  ألخذة توفير الفرصة ألصحاب المصلح  )ب(

 دولية مختصةأصحاب المصلحة المعنيين بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الوالية الوطنية منظمات 
وينبغـي  ). انظر اإلطار الثاني بشـأن أصـحاب المصـلحة   (يين حاب المصلحة التقليدأصفضال عن ودول العلم، 

  ؛قد يكون صعبا بصفة خاصة يد أصحاب المصلحة في هذه المناطقتحدأن مالحظة 
حالـة تقييمـات   وفي  .وفهم الجمهور له الناتج األثر البيئيضمان استفادة صناع القرار من بيان   )ج(

، قـد يكـون   بيولوجي البحري في المناطق خارج الوالية الوطنيةالبيئي لألنشطة التي تؤثر على التنوع الاألثر 
  . مختصةصانع القرار دولة العلم أو منظمة دولية 

  . أثناء دراسة تقييم األثر البيئي للنظر المتعمق، يتم تحديد البدائل الواعدة تحديد النطاقأثناء مرحلة و - 21
فـي البحـث عـن     ئـي البي تقييم األثرفي يف تخفاليتمثل الغرض من  :أو تدابير الدعم/مراعاة التخفيف و - 22

ويتمثل الغرض من . ة أو خفضها إلى مستويات مقبولةالسلبي اآلثارلتحقيق أهداف المشروع بينما يتم تجنب  وسائل
تخفيـف   الوسائل المختارة إلـى سعى توينبغي أن . البيئية منافعق أكبر قدر من اللتحقي وسائلالدعم في البحث عن 

. التي تعود علـيهم  منافعإلى ضمان عدم تحمل الجمهور أو األفراد التكاليف التي تزيد عن ال لمنافعتعزيز او اآلثار
وبالنسبة لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي البحري في المناطق خـارج الواليـة   
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فـي المنـاطق   ر لتقييمات األثر البيئي وسيكون من الصعب بكثي. الوطنية، يعتبر الجمهور هنا المجتمع العالمي

اإلنصـاف فـي    تراعي اعتباراتأن  ، وخصوصا في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية،والساحلية البحرية
التـوازن  االقتصادية، وتخصيص التكاليف البيئية، وبناء توافـق فـي اآلراء حـول    -توزيع المنافع االجتماعية

المناطق " بيئة"نافع، بسبب الصعوبة في تحديد أصحاب المصلحة المعنيين وألن هذه التكاليف والمالمناسب بين 
و البحرية خارج الوالية الوطنية قد تكون على نطاق حوض النهر أو النطاق العالمي بدال من النطاق المحلـي أ 

دودة، ويمثل من الصناعة التي تعمل في منطقة تتوافر عنها معرفة مح ارفمعغير أنه يمكن اكتساب ال. الوطني
ـ ، خصوصا عندما يكون نطاق النشاط التجاري صغيرا في البداية لدرأخذها في االعتبارذلك منفعة ينبغي  ة أن ج

إلى درجة توافر هذه المعلومات بحرية، ويتم التحقق منها بدون تحيز وبشكل  مخاطر اآلثار الضارة تكون متدنية
  .ملية التقييم ذاتهاويمكن أيضا اكتساب معارف مهمة من خالل ع. مستقل

 النظـر فـي  ( والتخفيـف ) أو المنع( التجنب: يمكن أن تتخذ اإلجراءات العالجية أشكاالً مختلفة تتمثل في - 23
 رصـد أو /والتصميم والموقع واختيار األماكن وسير العمل والتسلسـل والمراحـل وإدارة و  في المدى، التغيرات 

المتبقيـة   باآلثـار المرتبط في الغالب ( والتعويض) هاتأهيلأو إعادة باإلضافة إلى استعادة المواقع  ،النشاط المقترح
في حالة ما إذا كانت األولوية للتجنـب ويسـتخدم    ،"نهج التخطيط اإليجابي"وينبغي استخدام ). بعد المنع والتخفيف

: دائمـا ن ممكنا قد ال يكوالتعويض  ومن المعترف به أن. التعويض باعتباره آخر التدابير التي يمكن الرجوع إليها
ـ أو توجد حاالت من المناسب فيها رفض مقترح التطوير على أساس الضرر الواقع بـالتنوع البيولـوجي    ذي ال ال

مـات األثـر البيئـي    وبالنسـبة لتقيي . فقدان التنوع البيولوجي الذي ال يمكن استبدالهيمكن تداركه أو على أساس 
ري في المناطق خارج الوالية الوطنية، قد يحتاج األمر إلى بيان لألنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي البح

، وذلك لضمان التوافق مع األحكام في إطار اتفاقيـة األمـم   قيم العتبات لرفض مقترح المشروع بطريقة مختلفة
  .المتحدة لقانون البحار

  :ما يلي تقترح الدالئل العملية المتعلقة بالتخفيفو - 24
على سيقلل  ،باإلضافة إلى التفاعل مع المجتمع ،لتخفيف والتعويضلحينه  االهتمام الوافر وفي أن  )أ(

 ويمكـن . بما في ذلك التكاليف ذات الصلةومعارضة الجمهور والتأخيرات،  ،الدعاية السلبية مخاطرنحو كبير من 
بـة مـن الناحيـة    المطلو ة تقييم األثر البيئـي ي قبل البدء في عمليولوجالتنوع البيبشأن  أن يقدم الخبراء مدخالت

وينظمهـا   لبيئـي ا رثالنهج عملية التقييم الرسمية لأل يحسن هذاو. مكونات مقترح المشروع وذلك كإحدىالقانونية، 
وبالنسـبة  . المبكرةوتجنبها أو منعها أو تخفيفها في مراحل التخطيط  على التنوع البيولوجي آلثارمن خالل تحديد ا

خارج الوالية الوطنية، قد تكون التوعية العامة واإلشراك في الحـوارات   في المناطقالبحري للتنوع البيولوجي 
بشأن الحفظ واالستخدام المستدام أقل في العادة عن نشاط مقارن في المناطق األرضية والساحلية، بالرغم مـن  

  .لتنوع البيولوجي للمحيطات والحفظباتزايد التوعية العامة 
من المؤيدين والمخططين والمهندسين والبيئيين والمتخصصـين   ةيتطلب التخفيف مجهودا مشتركً  )ب(

  ت البيئية من الناحية التطبيقية؛بغية الوصول إلى أفضل الخيارا ،اآلخرين
 ؛جـدواها بغيـة تقيـيم    أو التعويض المحتملة في دراسة األثـر تضمين إجراءات التخفيف  يجب  )ج(

  ؛ تحديد النطاق، تصبح أكثر اإلجراءات تحديدا خالل مرحلة بالتاليو
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. قد تسـتغرق وقتًـا فـي الظهـور     تأثيراتأن ال حسباناألخذ في ال يجبعند تخطيط المشروع،   )د(

، سيكون ذلك صحيحا بالنسبة لتأثيرات المشاريع وتأثيرات تدابير البحري والساحليوبالنسبة للتنوع البيولوجي 
من العقود إلى (ش من أنواع كثيرة من االضطرابات وستكون األطر الزمنية طويلة الوقت للغاية لالنتعا. التخفيف

في المناطق خـارج  وباإلضافة إلى ذلك، . في التخطيط للتخفيف في هذه المناطق مهمة اعتبارات) آالف السنين
وقد ينطوي ذلك علـى  . العلمدول ة على االمتثال لخطة إدارة البيئ ضمانلرصد وا مهمةتقع الوالية الوطنية، س

  .حديات لوجيستية ترتبط بالموقع النائي لألنشطة ذات الصلةتكاليف أكبر وت
فـي   صالحيات تقييم األثر البيئـي يقدم التسلسل التالي لألسئلة مثاالً لنوع المعلومات التي ينبغي طلبها في  - 25

 .ضارة على التنوع البيولـوجي ثار يحتمل أن تكون له آلمشروع المقترح احالة ما إذا أشار فرز المشروع إلى أن 
هما جولتان رسـميتان   ثارودراسة اآل وتحديد النطاق. ينبغي مالحظة أن قائمة الخطوات هذه تمثل عملية تكراريةو

في عملية تكرارية؛ أثناء الدراسة قد تكون هناك حاجة إلى الجوالت التكرارية، فمثالً عندما يلـزم تحديـد بـدائل    
  . تصميم المشروع المقترح وتقييمها

وحدد النشاط الخاص بكل مشروع فيما يتعلق بطبيعته وحجمـه وموقعـه    ،صف نوع المشروع  )أ(
  وتوقيته ومدته وتكراره؛

اسـتعادة التنـوع   "أو " عدم فقدان التنوع البيولوجي التـام "حدد البدائل الممكنة، بما في ذلك بدائل   )ب(
بتقيـيم  إلى المـرور   المرءويحتاج  يئي،تقييم األثر البقد ال يتم االنتهاء من تحديد هذه البدائل في بداية (البيولوجي 
وتحديـد المواقـع أو بـدائل     حجـم تتضمن البدائل بدائل الموقع وبـدائل ال و). بغية تحديد هذه البدائل األثر البيئي

وفي الحاالت التي تكون فيها أوقات االسـتجابة فـي بعـض مكونـات الـنظم      . أو بدائل التكنولوجيا/لتصميم، وا
غيـر  وباإلضـافة إلـى المعـارف    . إلى االستعادة كخيار أقل جاذبية ستعادة، يمكن النظراإليكولوجية بطيئة لال

أو  ةث التجاريوالبحأنشطة المكتملة عن ديناميات النظم اإليكولوجية والتاريخ األقصر في الغالب لكثير من أنواع 
ميـاه المحيطـات   وخصوصـا فـي    ،المناطق البحريةنطاق واسع والخبرة المحدودة في  أنشطة البحوث على

تم إعدادها بالفعـل  بدرجة أقل في الغالب بدائل تكنولوجية  أن هناك، فإن ذلك يعني موائل قاع البحاروالمفتوحة 
ومن ناحيـة أخـرى، فـإن    ). اعتبار إيجابي(اد بدائل جديدة ولكن هناك إمكانية كبيرة إلعد) وهو اعتبار سلبي(

البحرية يجعل من تغيير مواقع بعض أنواع األنشطة ممكنـا بدرجـة    النطاق المكاني لكثير من النظم اإليكولوجية
  .أكبر ألن هناك طائفة من المناطق التي يمكن االختيار من بينها

الناتجـة عـن   ) ، والهواء، والنباتات، والحيواناتمياهفي ال(صف التغيرات البيوفيزيائية المتوقعة   )ج(
وبالنسـبة لتقييمـات األثـر    . هذا النشاط يسببهاتماعية اقتصادية تغيرات اجأي األنشطة المقترحة أو الناجمة عن 

مياه المحيطات المفتوحـة  في  ، وخصوصاالبحري والساحليالبيئي لألنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي 
االنقراض أو  طرختكون هناك معارف أقل عن التغيرات البيوفيزيائية، بما في ذلك يمكن أن ، وموائل قاع البحار

عـن الـنظم    التي تؤثر فيها في خطـر االنقـراض   وسائلاالنقراض وبال طرخحتى عن العوامل التي تؤثر في 
أوقات االستعادة من االضطرابات في هذه المناطق تكـون  معرفة فإن  ،وباإلضافة إلى ذلك. اإليكولوجية األرضية

  عادة غير كاملة؛
في التواصل بـين  بيوفيزيائي، وحدد التأثيرات  ني للتأثير في كل تغيرالمكاني والزم نطاقحدد ال  )د(

تكون هذه التحديدات أكثر صعوبة بالنسـبة للتنـوع   يمكن أن و. والتأثيرات التراكمية المحتملة ،النظم اإليكولوجية
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مياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحار، عـن  في  في مناطق كثيرة، خصوصا البحري والساحليالبيولوجي 

بسبب حجم وتفاوت النطاقات الزمنية والمكانية، واختالف توافق الموائل والمجتمعات، ي البروجي التنوع البيول
البيانات غير ، وأهمية التواصل بين النظم اإليكولوجية البحرية، وفي عمود المياه وقاع البحار وتحت قاع البحر

  ؛الكاملة وغير الموجودة في بعض األحيان عن جميع هذه العناصر
التي تقـع فـي نطـاق تـأثير      عمود المياه وقاع البحاراستخدام وأنواع  النظم اإليكولوجيةصف   )ه(

بالعالقات اإليكولوجية تكون محـدودة   ارف، فإن المعبالنسبة للتنوع البيولوجي البحريو. التغيرات البيوفيزيائية
كبير فـي تحسـين تصـنيفاتنا    غير أن هناك إمكانية إلحراز تقدم . عن التنوع البيولوجي البري نحو أكبرعلى 

خـارج  السـاحلية  البحريـة و الجغرافية البيولوجية ورسم خرائط أنماط األنشطة البشرية التاريخية في المناطق 
   ؛الوالية الوطنية من خالل عملية تقييم األثر البيئي

مـا إذا   ر،عمود المياه وقاع البحـا أنواع استخدام أو  النظم اإليكولوجيةحدد في كل نظام من هذه   )و(
 كوينعلى التنوع البيولـوجي فيمـا يتعلـق بـالت     تأثيرات ضارةللتغيرات البيوفيزيائية  كان من المحتمل أن يكون

مـع األخـذ فـي     ،قم باإلشارة إلى مستوى اليقين في التنبـؤات و .والعمليات الرئيسية) المكاني والزمني( هيكلوال
وبالنسـبة للتنـوع   . ال يمكن تداركها وأي فقدان ال يمكن اسـتبداله  التأثيرات التي وابرز. االعتبار تدابير التخفيف

عـن   جـة أكبـر  ربجميع هذه العوامل محدودة بد ارفمن المرجح أن تكون المع ،البحري والساحليالبيولوجي 
، هناك شاغل معين يتعلـق بالقـدرة   مياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحاروفي . التنوع البيولوجي البري

  ؛دودة على التنبؤ باآلثار الضارة غير المباشرةالمح
جمع المعلومات المتاحة المتعلقة بشروط خط األسـاس وأي اتجاهـات   ابالنسبة للمناطق المتأثرة،   )ز(

البحريـة، وخصوصـا ميـاه    منـاطق  لمعظـم ا وبالنسبة ل .متوقعة في التنوع البيولوجي في غياب هذا المقترح
وقد تأثرت منـاطق  . هناك قدرة قليلة على القيام بذلك في الوقت الحاليالبحار، المحيطات المفتوحة وموائل قاع 

قليلة جدا من هذه المناطق حتى اآلن وتوجد بيانات قليلة عن الظروف السائدة قبل األنشطة البشرية التـي قـد   
كثير مـن األنـواع   المكاني الواسع لتوزيعات  طاقويعتبر الن. تكون قد تسببت بالفعل في التغيرات غير المسجلة

استخالص المعلومات وإدماجها عبر نطاقـات كبيـرة بالنسـبة    تها وانتشارها عوامل مفيدة، بسبب جروأنماط ه
  مكونات النظم اإليكولوجية؛ ضلبع

الحالية والمحتملة المقدمة مـن   النظام اإليكولوجيخدمات  ،بالتشاور مع أصحاب المصلحة ،حدد  )ح(
وحدد القيم التي تمثلها هذه الوظائف بالنسبة  عمود المياه وقاع البحار،استخدام أو أنواع  المتأثرة النظم اإليكولوجية

النظـام  قم باإلشارة إلى المستفيدين الرئيسيين والمتضررين مـن منظـور خـدمات    و). 1 طارراجع اإل(للمجتمع 
تنفيـذ هـذا المبـدأ     وقد يكون من الصعب .مع التركيز على أصحاب المصلحة المعرضين للضرر ،اإليكولوجي
على التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الوالية الوطنية بسبب الصعوبات المتعلقة بتحديـد   التوجيهي

  ؛أعاله) ب(5أصحاب المصلحة المعنيين وأصحاب المصلحة كما ناقشنا في المبدأ التوجيهي 
مـع مـنح التنبـؤات     ،قتـرح من المشـروع الم  بدرجة كبيرةحدد أي هذه الخدمات سوف يتأثر   )ط(

أي تأثيرات ال يمكن تداركها وأي فقدان ال يمكن  وابرز. وأخذ تدابير التخفيف في االعتبار ،مستويات الثقة الالزمة
فـي ميـاه   بالنسـبة للتنـوع البيولـوجي    ، وخصوصا البحري والساحليوبالنسبة للتنوع البيولوجي . استبداله
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فإن محدوديات المعارف بالعالقة إلى النظم اإليكولوجية سـتجعل مـن    ،رالمحيطات المفتوحة وموائل قاع البحا

  ؛ الصعب تنفيذ هذه المبدأ التوجيهي
م الـنظ أو خـدمات  /حدد التدابير الممكنة لتجنب الضرر الفادح الذي يلحق بالتنوع البيولـوجي و   )ي(

 تعزيـز د إمكانيـات  حـد و ،عويض عنهأو خفضه إلى الحد األدنى أو الت، يبيولوجأو فقدان التنوع ال ’اإليكولوجي
يكون من الصعب تنفيذ هذا المبدأ التوجيهي علـى  قد و. قم باإلشارة إلى أي متطلبات قانونيةو. التنوع البيولوجي

بسبب الصعوبات التي ينطوي عليهـا   ،في المناطق خارج الوالية الوطنية ، خصوصاالتنوع البيولوجي البحري
وتحدد اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحـار   ؛واجب منع اآلثار الضارة الكبيرة كالنتهاتحديد التعويض المناسب 

  .قواعد بشأن المسؤولية والمساءلة بالعالقة إلى مختلف األنشطة في البيئة البحرية
المتوقعـة للبـدائل    ثاربالتشاور مع أصحاب المصلحة حدد أهمية اآلأي  ،المتبقية ثارم أهمية اآلقي  )ك(

 حالـة أو  ةتاريخي حالةأو  ةالحالي تكون الحالةقد  ةمرجعي حالةالمتوقعة ب ثاراربط أهمية اآلو. في االعتبار ذةوخأالم
ـ  حالةأو ") تطوير مستقل" حالةأو " بدون مشاريع" مثال، حالة( ة مستقبالمحتمل ـ  ةمرجعي عنـد تحديـد   و. ةخارجي

مع ) لميةعا/قارية/قومية/إقليمية/ر ذو أهمية محليةأث(ي تذكر األهمية الجغرافية وراء كل أثر متبق، )الوزن(األهمية 
علـى المنـاطق    وقد يكون من الصعب تنفيذ هذا المبدأ التـوجيهي . راإلشارة إلى البعد الزمني الخاص بهذا األث

البحرية خارج الوالية الوطنية بسبب الصعوبات التي ينطوي عليها تحديد أصحاب المصلحة المعنيين ومنتـديات  
  أعاله؛) ب(5في المبدأ التوجيهي  االمصلحة التي تمت مناقشتهأصحاب 

ـ ات الثغرحدد الو. القرار صنعدعم لعمليات المسح الالزمة لجمع المعلومات المطلوبة  حدد  )ل( ة مهم
البحريـة  إن جدوى سد الثغرات بسرعة لتحسين أساس صنع القرار تكون غالبا أقل في المناطق . رفافي المع

ارنة إلى المناطق األرضية، وخصوصا في مياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحار، ألسباب بالمقالساحلية و
العالية لجمع هذه المعلومات في األماكن النائية والتوافر األكثر تقييـدا للمصـادر    ةستية، بما في ذلك التكلفلوج

ون من الممكن تحسين اسـتخدام المعلومـات   غير أنه قد يك. العالمية للقيام بهذه المهامأو اإلقليمية  وأالوطنية 
المتوافرة من أجل إعداد النماذج وتطوير البدائل، فضال عن طلب إجراء دراسات محـددة لنمـاذج علـى أرض    

  ؛الواقع، وذلك بطريقة آنية وذات فعالية من حيث التكاليف
  .ةالزمني نطاقاتوال الالزمة عن المنهجياتتفاصيل قدم   )م(

العتبار أن عدم تنفيذ المشروع قد يؤدي أيضا إلى آثار ضارة على التنوع البيولـوجي  ينبغي األخذ في او - 26
المشاريع مثال، (النشاط المقترح  آثاروفي حاالت نادرة قد تزاد أهمية التأثيرات الضارة عن . حاالتفي بعض ال
   .)دهورعمليات التالمضادة ل

عددا من التوصيات العملية فـي  ق األرضية والساحلية في المناط تقييم األثرالحالية لتحليل ممارسة  يقدمو - 27
وحتى الوقت الحاضر، ارتبطت نسـبة صـغيرة فحسـب مـن هـذه      . القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي معالجة

، ولكن مـن  نشطة البشرية في المناطق البحريةيد األسماك، بآثار األة، باستثناء بعض تقييمات األثر لصارسمالم
  ؛رشادات بشأن تقييمات األثر البيئي في هذه المناطق ستتطور مع اكتساب الخبراتالمتوقع أن اإل

 :، ينبغي إعطاء االهتمام لمـا يلـي  التركيز على األنواع المحمية والمناطق المحمية جاوزيت وفيما  )أ(
التنـوع  و) 3(؛ التنوع في مستويات النظام اإليكولـوجي و) 2(االستخدام المستدام لخدمات النظم اإليكولوجية؛ ) 1(
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، فـإن  البحريـة والسـاحلية  وبالنسبة للمناطق  .ها المكانينطاقالعمليات البيئية وو) 4(البيولوجي غير المحمي؛ 
والمعايير المشابهة مثل معايير منظمة األغذيـة  " ياجيولوبالمناطق المهمة إيكولوجيا أو "المعايير العلمية لتحديد 

  .قد تكون ذات صلة "للنظم اإليكولوجية الهشة"والزراعة 
وتكـون   ؛واضحة ومحددة ومتفقة مـع نهـج النظـام اإليكولـوجي     الصالحياتينبغي أن تكون   )ب(

بالنسبة لتقييمات األثر البيئـي لألنشـطة    وقد يمثل ذلك تحديا .عامة وغير عملية افي الغالب شروط الصالحيات
فمـن غيـر    وفي هذا الحاالت،. كبيرةوزمنية  الذي ينطوي على نطاقات مكانيةي جالتي تؤثر في التنوع البيولو

المرجح أن خدمات النظم اإليكولوجية ذات األهمية يمكن ترسيمها في خرائط على النطاقات التي تتعلق بمثل هذا 
المنـاطق المهمـة   "وقد تكون ذات الصلة المعايير العلميـة لتحديـد   . لنهج النظام اإليكولوجي دقيقالتطبيق ال

  ؛"للنظم اإليكولوجية الهشة"والمعايير المشابهة مثل معايير منظمة األغذية والزراعة " وجياإيكولوجيا أو بيول
االعتماد عليه في تقييم  يلزم تحديد شروط خط األساس وفهمها وقياسها بغية تقديم أساس سليم يتم  )ج(

ويرات الحاليـة والمتوقعـة   إلى تضمين التط وتوحيتتسم شروط خط األساس بالديناميكية و .آلثار، إن أمكنأهمية ا
وقد يكون ذلك صعبا في تطبيقـه بصـفة   . )التطوير المستقل(والمستقبلية في حالة عدم تطبيق المشروع المقترح 

خاصة على تقييمات األثر البيئي لألنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي البحري في مياه المحيطات المفتوحة 
المحدودة نسبيا للنظم اإليكولوجية وعالقاتها، ومن هنا تنشأ الحاجـة إلـى   بسبب المعارف  ،وموائل قاع البحار

  ؛إعداد أساس سليم لتقييم ما يشكل تغييرات مهمة وضارة في البيئة البحري
عمليات المسح الميداني والبيانات الكمية والتحاليل الهادفة والمنظور الواسع وطويل األجل الـذي    )د(

. ر التنـوع البيولـوجي  آثـا مة في تقييم همفي الزمان والمكان كل هذه عناصر  ثريسمح بتتبع سالسل السبب واأل
، وخصوصا في مياه المحيطات وبالنسبة لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي تؤثر في التنوع البيولوجي البحري

جيـة وعالقاتهـا   التي نوقشت بالفعل بخصوص النظم اإليكولو ارففإن حدود المع المفتوحة وموائل قاع البحار،
يكون ذلـك   قد الو. أصبحت أكثر أهمية عندما يكون هناك مطلب لتتبع سلسلة السبب واألثر في المكان والزمان

وتحتاج اآلثار غيـر المباشـرة والتراكميـة    . م النظم اإليكولوجية في هذه المناطقظممكنا لبعض الوقت في مع
  ؛المحتملة أن تُقيم وتُفهم بشكل أفضل

أو تدابير التخفيف ووصفها بالتفصيل، بما في ذلك تحليل نجاحها المحتمـل  /ديد البدائل ويجب تح  )ه(
وبالنسبة لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي تؤثر . مشروعضارة للال اآلثارواإلمكانية الحقيقية في التعويض عن 

فـإن   ،ياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحـار مفي  ، وخصوصاوالساحليالتنوع البيولوجي البحري  على
  ؛ وعالقاتها عن النظم اإليكولوجية ارفيعوقه قيود المعقد ذ هذا المبدأ التوجيهي تنفي

علـى   ر البيئـي ثوجي في تقييم األقضايا التنوع البيول لتحديد نطاق رشاداتعملية اإلإعداد  يجب  )و(
عبـر الحـدود،    رثاتقليل اآلبغية  حسب االقتضاء، ،ينبغي أيضا مراعاة الجوانب اإلقليمية ولكن ،القطري صعيدال

في المنـاطق   وبالنسبة لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي البحري. ويفضل منعها
يكون نقطـة  قد الوطني،  بدال من النطاقخارج الوالية الوطنية، فإن تحديد نطاق المسائل على النطاق اإلقليمي 

  ؛صعيد اإلقليميالمهما أيضا لتحديد النطاق على  البداية المعتادة، وسيكون اإلرشاد العالمي
 صـعيد البيولـوجي علـى ال   نـوع مستويات التغير المقبول في التيجب إعداد اإلرشادات لتحديد   )ز(

وبالنسبة لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي البحـري  . القرار صنع لتيسيري وطنال
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فـي   تكون أكثـر صـعوبة  قد لتغير المقبول مستويات ا تحديد إرشاداتة الوطنية، فإن في المناطق خارج الوالي

وبـالنظر  . وحيثما ينطبق األمر على النطاق اإلقليمي على النطاق العالمي مستوياتيجب إعداد هذه الو. إعدادها
البحريـة   المنـاطق فيما يتعلق بالنظم اإليكولوجيـة وعالقاتهـا فـي     ارفإلى التقييدات الكثيرة في مجال المع

  ؛اكون صعبقد يفإن إجراء تقييمات لكل حالة على حدة  ،الساحليةو
 بدال من اآلثار علـى  ة،م اإليكولوجيعمليات النظ على ثاراآلوتقدير تقييم ل اإلرشادات يجب إعداد  )ح(

التكوين التي تدعم  ةم اإليكولوجيويتطلب الحفاظ على عمليات النظ. التكوين أو الهيكل، وذلك على الصعيد الوطني
ويمكـن أن   .التنوع البيولوجي تكوين وهيكل ما تتطلبه لتمثيلع المناظر الطبيعيةنسبة أكبر من النظر في  والهيكل
وبالنسبة للتنوع البيولوجي البحري في ". والساحلية البحرية النظم اإليكولوجية"إلى  هنا" المناظر الطبيعية"تشير 

، ن المسـتويات العالميـة  بشأ) ز(27ة، فإن التعليقات الواردة في الفقرة الفرعية المناطق خارج الوالية الوطني
وحـدود  . تنطبق أيضا هناقد بدال من المستويات الوطنية لإلرشادات المستويات اإلقليمية،  وحيثما ينطبق األمر

ق هـي األخـرى،   تنطب والساحلية البحريةبخصوص عمليات النظم اإليكولوجية وخدماتها في المناطق  ارفالمع
ر على العمليات يسـتنتج  آلثامن العملي أن تقييم األثر سيكون عادة متعلقا بالتكوين والهيكل، وأي تقييم لف ولذا

  ؛ فقط بصورة غير مباشرة
في مرحلـة   على نحو فعالحتى يتم تمثيل قضايا التنوع البيولوجي  اتالقدر تنميةثمة حاجة إلى   )ط(

احتياجات بناء القدرات لتقييمات و. دراسة تقييم األثر البيئيأفضل لتوجيهية مبادئ ى إلذلك يؤدي و؛ تحديد النطاق
من المرجح أن تكون أكبـر مـن    مياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحاراألثر البيئي المتعلقة باألنشطة في 

ق البحريـة خـارج الواليـة    وفي المنـاط . والموائل الساحلية يةالساحل في مجال المياهاحتياجات بناء القدرات 
قافات التقييم المتعددة قد ثالمنهجيات أقل نضجا وولتقييم األثر البيئي هي أقل ثباتا، " عادات الممارسة"الوطنية، 

يد األسماك في قاع البحـار،  سبة لصومع ذلك، فإن الخبرة بتقييمات األثر البيئي تتزايد بالن. تتقابل في مجال ما
والحيوانـات  تكشاف المعدني في قاع البحار، وتأثيرات صيد األسماك على الطيور البحرية وإلقاء النفايات واالس

  .التي يمكن أن تساعد في تنمية القدرات مستقبالالبحرية األخرى 
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  أصحاب المصلحة والمشاركة: 1 طاراإل

وعليه، فالمشاركة العامة هي مطلب أساسي . رالقرا نعصالشفافية في ) 3(المشاركة، ) 2(المعلومات، ) 1(: ما يلييعني تقييم األثر ب
تـدفق  ( مشاورةوال) تدفق المعلومات في اتجاه واحد( عالماإل: تحدث على مستويات مختلفةيمكن أن إلجراء تقييم فعال لألثر البيئي و

امة بجميع مراحل تقيـيم األثـر   تتصل المشاركة العو). المشاركة في التحليل والتقييم" (الحقيقية"أو المشاركة ) المعلومات في اتجاهين
ثمة ضرورة للتشـاور  أن  المقبول عمومابيد أنه من  ،واألقاليم بلدانتختلف المتطلبات القانونية ومستوى المشاركة فيما بين الو. البيئي

  .ن جودة العملية؛ حيث أنه من المتعارف أن المشاركة أثناء دراسة التقييم تزيد ماالستعراضو مرحلة تحديد النطاقفي  مع الجمهور
  :هم المعنيين في العمليةفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، فإن أصحاب المصلحة و

قيمة على  تضيفأو  ،المعروفة ةييكولوجم اإلستفيد من خدمات النظتي تالمجموعات المستهدفة ال -من المشروع المستفيدين  §
  ؛تعزيزهاهذه الخدمات التي يقصد المشروع 

م ودة أو غير مقصودة فـي خـدمات الـنظ   بتغيرات مقص –نتيجة للمشروع  –األفراد الذين مروا أي  –األفراد المتأثرين  §
  ؛القيمة بالنسبة لهم ةييكولوجاإل

المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية والمجموعات التي تمثل األفراد المتـأثرين أو التنـوع   أي  –أصحاب المصلحة العامة  §
  .البيولوجي ذاته

على التنوع  نالذين قد يعتمدو ،أصحاب المصلحة في األجيال القادمة أي - "أصحاب المصلحة الغائبين" –ة األجيال القادم §
  .البيولوجي الذي يتم اتخاذ القرارات الحالية بشأنه

 

  
 :تتضمن هذه القيودو. يوجد عدد من القيود المحتملة التي تحد من المشاركة العامة على نحو فعال

 يجعل المشاركة العامة غير فاعلة؛ مما المعنيين،اب المصلحة ألصح التحديد الناقص §
  المدرة للدخل؛ مهامتعني المشاركة الوقت المستغرق في ال: الفقر §
  غات غير المحلية يمكن أن يعيق من المشاركة التمثيلية في حالة االستعانة باإلعالم المطبوع؛للاأو عدم إجادة  :األمية §
قـد ال   تـي الثقافية أن تعيق من مشاركة بعض المجموعات ال ممارساتالأو السلوكية  عاداتلليمكن  :الثقافة المحلية/القيم §

  مخالفة المجموعات المسيطرة علنًا؛ا يمكنه
  في بعض المناطق، قد يتم التحدث بالعديد من اللغات أو اللهجات المختلفة، مما يجعل من التواصل أمرا صعبا؛ :اللغات §
  ؛وليات المتعلقة بالمواردؤرض مع النظم التقليدية وتسبب التباسا حول الحقوق والمسقد تتعا :النظم القانونية §
  قد يكون لديهم وجهات نظر متعارضة أو متباعدة ومصالح خاصة؛ :مصلحةمجموعات ال §
  .يمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة للمؤيدين الذين قد يعارضون المشاركة المبكرة ودراسة البدائل :السرية §
الثقـافي   ثرألا ء تقييماجرإل Akwé:Konالخطوط االرشادية الطوعية  الذي يحتوي علىواو  7/16الى المقرر  اإلشارةأيضا  ويرجى

على المواقع المقدسة وعلى األراضي والميـاه التـي    تؤثرأن المحتمل أو  حدوثها في،المقترح  اتوالبيئي واالجتماعي بشأن التطوير
  .لها بصفة تقليديةاستعمالية والمحلية أو شغلها المجتمعات األصدرجت على 

  
داخل الوالية الوطنية، نظرا  ة خارج الوالية الوطنية أكثر من الصعوباتوجميع هذا التعقيدات تثير صعوبات أكبر في المناطق البحري

كمـا أن أهـداف   . الختالف هياكل الحوكمة والصعوبات الناشئة عن تحديد أصحاب المصلحة المعنيين ومنتديات أصحاب المصلحة
  .المشاركة العامة سارية هي األخرى، ولكن تحقيقها قد يكون أكثر تعقيدا

 
 

  األجيال القادمة األجيال القادمة 

 أصحاب المصلحة 

 ضررونالمت
  نالمستفيدو



UNEP/CBD/COP/11/23 
Page 22 

 
  وتقديرها وتطوير البدائل ثارتقييم اآل  - 3

. والمقارنـة البـدائل  تصميم إعادة و ثارالبيئي عملية تكرارية تجمع بين تقييم اآل رينبغي أن يكون تقييم األث - 28
  : هي وتقييمه ثرالمهام الرئيسية في تحليل األو

والتـي جـاء    تحديـد النطـاق  المحتملة التي تم تحديدها أثناء الفرز و اآلثارطبيعة لالفهم  تحسين  )أ(
 سـبب للسل المحتملـة  وتحديد السال ،غير المباشرة والتراكمية اآلثارتحديد  ذلكيتضمن و .الصالحياتوصفها في 

  ؛ رثواأل
  في هذه المرحلة؛  اضروري اعنصر قد يكونر القرا صنعالمعايير ذات الصلة لووصف تحديد   )ب(
باإلضافة إلى التعـويض   تعزيز،تدابير التخفيف وال النظر في؛ والبدائلوإعادة تصميم  استعراض  )ج(

  ؛؛ ومقارنة البدائلثارقييم اآل؛ وتثردارة األإلالمتبقية؛ والتخطيط  ثارعن اآل
  .أو تقرير تقييم األثر البيئي (EIS)اإلبالغ عن نتائج الدراسة في بيان األثر البيئي   )د(

ويتطلب الحكم علـى   ،وحجمها ومداها ومدتها ثارلطبيعة هذه اآل مفصال تحليال عادة ثريتضمن تقييم األو - 29
مقبولة من جانب أصحاب المصلحة والمجتمـع ككـل أو غيـر     ثارأو التعويض سواء كانت اآل/أهميتها التخفيف و

  . مقبولة
معلومات محدودة ووصـفية، وال يمكـن اسـتخدامها     عادةتنوع البيولوجي هي ال عنالمعلومات المتاحة و - 30

لقيـاس أو  قابلـة ل ومعايير  تقييم األثرلمعايير التنوع البيولوجي  إعدادثمة حاجة إلى و .أساس في التنبؤات الرقميةك
 منصـوص عليهـا  هداف التقدم األولويات واألويمكن أن  .الفردية ثاري يتم على أساسها تقييم أهمية اآلاألهداف الت

أو عملية إقليمية مقارنة في منظمات البحار اإلقليميـة أو  الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل في االستراتيجية 
إرشـادات   المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية، يمكـن أن تقـدم  

 أسـاليب ستخدام اللتعامل مع عدم اليقين، بما في ذلك معايير لاألدوات  إعداداجة إلى ح وهناك .إلعداد هذه المعايير
  .طي، واإلدارة التكيفيةتحوج التقييم المخاطر، والنه

  :يقوم بما يلي عدد من الدروس العملية عن عملية الدراسة، والتي من بينها أن التقييم ينبغي أن نشأوقد  - 31
تـنخفض   حيـث  حسبان،بحيث يتم أخذ الخصائص الموسمية في ال بالوقت الكافي للمسح السماح  )أ(

وبالنسبة لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي . بدون إجراء هذا المسح تدني اآلثارمستويات الثقة في التنبؤ بأهمية 
 ،، وخصوصا في مياه المحيطات المفتوحة وموائل قـاع البحـار  البحري والساحليتؤثر على التنوع البيولوجي 

فإن مسوحات عديدة قد ال تكون ممكنة سواء إداريا أو ماليا، وعليه، فـإن اسـتراتيجيات االسـتخدام األفضـل     
واألنشطة الصناعية التراكمية . للمعلومات القائمة لبناء النماذج وتطوير البدائل، مع إجراء مسح، قد تكون كافية

  ؛الحاالت والتي يتم مراقبتها ورصدها بعناية قد تكون البديل في بعض
 .يـة يكولوجالـنظم اإل  سالمةرفاهية البشر ولة حيويالتي تكون  ،التركيز على العمليات والخدمات  )ب(

وبالنسبة لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي تؤثر على . شرح المخاطر الرئيسية والفرص في التنوع البيولوجيو
ئل العملية على صفات تشبه المناطق المهمة إيكولوجيا تركز البدايمكن أن ، البحري والساحليالتنوع البيولوجي 

  ؛أو بيولوجيا بدال من العمليات أو الخدمات
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 المعنيينمعلومات من أصحاب المصلحة  والسعي إلى حصول علىي يكولوجق نهج النظام اإلطب  )ج(

تؤثر على التنوع البيولوجي وبالنسبة لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي . المعنية والمجتمعات األصلية والمحلية
في هذه  التي تعمل الصناعة وخصوصا في مياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحار، فإن ،البحري والساحلي

مصـدرا للمعلومـات   في الغالب كون تالمناطق، مثل مصايد األسماك والنقل البحري أو التعدين في قاع البحار، 
فة إلى ذلك، فإن نهج النظام اإليكولوجي ينطبق بصورة أفضل بوسيلة أكثر وباإلضا. أكثر من المجتمعات المحلية

أو إلجـراء التحقيـق   /أي طلب مقدم من أصحاب المصلحة للحصول على مزيد من المعلومـات و وعالج . عموما
 أنه ينبغي تقديم أسباب واضحة في حالـة عـدم   غير ؛قبول جميع الطلباتعلى هذا بالضرورة  نطويال يو. المالئم

  ؛قبول الطلبات
ة المباشـر دوافع ال وتشمل هذه .النطاق الكامل للعوامل التي تؤثر على التنوع البيولوجي نظر فيا  )د(

ـ  حـورة الممثال، االضطرابات، وإدخال األنواع الغريبة الغازيـة أو الكائنـات   (ة بالمقترح رتبطر الملتغيل ، اجيني
 ،يـة ديمغراف، بما فـي ذلـك العمليـات أو التـدخالت ال    لتغيرة لغير المباشردوافع ال ،وإلى الحد الممكن ،)وخالفه

  والثقافية والتكنولوجية؛  ،واالجتماعية السياسية ،واالقتصادية
المعـايير القانونيـة والعتبـات    مقابـل   قـارن و .خط األساس حالةالبدائل باإلشارة إلى  آثارم قي  )ه(

لتنـوع البيولـوجي   لالوطنيـة  ستراتيجيات وخطط العمـل  الاستخدام او. أو أهداف التنوع البيولوجي/واألهداف و
الخاصة بحفظ  تقدم الرؤية واألهداف والغاياتو. والوثائق األخرى ذات الصلة للحصول على المعلومات واألهداف

المستدام الواردة في الخطط والسياسات واالسـتراتيجيات المحليـة، باإلضـافة إلـى      هالتنوع البيولوجي واستخدام
مؤشرات مفيدة في التغيـر  تقدم  ،التنوع البيولوجي واالعتماد عليه أو االهتمام به حول واغل الجمهورشمستويات 

التنـوع   علـى على تقييمات األثر البيئي لألنشطة التـي تـؤثر    المبدأ التوجيهيهذا  طبيقوسيصعب ت. المقبول
نظرا لجميع القضايا التي نوقشـت   ،في المناطق خارج الوالية الوطنية ، وخصوصاالبحري والساحليالبيولوجي 

عـالي البحـار وقـاع البحـار، وعـدم وجـود       أمنـاطق  ومستويات مرجعية ل خطوط أساسمن قبل التي بها 
دولـة   التزاماتاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لمثل هذه المناطق، واالختالفات في تنفيذ 

  ؛المختصةية العلم، والعدد الكبير من المنظمات الدول
الطبيعـة أو   من نفـس المتكررة للمشاريع  ثارالناتجة عن اآل ثارمراعاة التهديدات التراكمية واآل  )و(
وفـي المنـاطق   . المقترحة سياساتأو الناتجة عن الخطط أو البرامج أو ال/و ،المختلفة في المكان والزمانالطبيعة 

، قد تدعو الضرورة أيضا للنظر في توحة وموائل قاع البحار، بما في ذلك مياه المحيطات المفالساحليةالبحرية و
يـت لعمليـات   وقتخ وتحمض المحيطات التي قد تغير موقـع أو  للتغيرات البيئية مثل تغير المنا تراكميالتأثير ال

  ؛وأوصاف إيكولوجية رئيسية، فضال عن فرص ضغوط متزايدة على الكائنات
وعليه، . لعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيوفيزيائيةبايتأثر التنوع البيولوجي بأن  سلّم  )ز(

لها أثـر  النتائج التي  إدماجالتعاون بين المتخصصين المختلفين في الفريق مثلما من األهمية بمكان  الضروريفمن 
التي تؤثر في  على تقييمات األثر البيئي لألنشطة المبدأ التوجيهيهذا  طبيقيصعب تقد و .التنوع البيولوجي على

المحدودة عن العوامل الثقافية واالقتصادية واالجتماعيـة   ارف، بسبب المعالبحري والساحليالتنوع البيولوجي 
بأن القيم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية  كبيرالتي تؤثر على التنوع البيولوجي في هذه المناطق، واالحتمال ال
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وزيادة التعاون بين المنظمات الدولية . تقييمات األثر البيئي هذهفي  ا بينهاقد يتطلب األمر التوفيق فيمالمختلفة 
  سيحسن من تنفيذ هذا المبدأ التوجيهي؛ المختصة
. عدم الحاجة إلى دراسة سالسل معينـة أيضا اشرح و. ثرب واألسبم الرؤية الخاصة بسالسل القد  )ح(

وخصوصا التنوع  ،البحري والساحليى التنوع البيولوجي وبالنسبة لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي تؤثر عل
التي نوقشت بالفعل بشأن الـنظم   ارففإن قيود المعالبيولوجي في مياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحار، 

. أكثر أهمية عندما يتطلب األمر تتبع سالسل السبب واألثر في المكـان والزمـان   تصبحاإليكولوجية وعالقاتها 
وفهـم أفضـل    تقيـيم وثمة حاجة إلى . البحريةون ذلك ممكنا لبعض الوقت في معظم النظم اإليكولوجية ولن يك

  ؛لآلثار المحتملة غير المباشرة والتراكمية
رئيسية، باإلضـافة  ال هالتنوع البيولوجي وعمليات تكوين وهيكلالتغيرات في حجم ، حدد إن أمكن  )ط(

، بمـا  حقترمالمتوقعة عن فقدان التنوع البيولوجي المرتبطة بهذا ال عواقبلشرح ااو. ةييكولوجم اإلإلى خدمات النظ
  قترح؛مبال اضارا تأثر إذا كانت ستتأثر ةييكولوجم اإلي ذلك تكاليف استبدال خدمات النظف

المحتملـة   اآلثـار جميع أنواع لوضع قوائم  .صنع القرارعملية األحكام القانونية التي توجه  نبي  )ي(
. د األحكـام القانونيـة المطبقـة   حدو الصالحياتوالتي جاء وصفها في  تحديد النطاقيدها أثناء الفرز والتي تم تحد

   .القرار صنعالتي ال يطبق عليها أي حكم قانوني، وذلك أثناء في الحسبان المحتملة  اآلثار أخذ تأكد منو
  (EIS)بيان األثر البيئي  : اإلبالغ  - 4

دارة البيئة، التي تقدم معلومات إلخطة و) 2(، رفقاتتقرير تقني مزود بم) 1: (يتألف بيان األثر البيئي من - 32
ـ الم عـن اآلثـار  تعـويض  ال وأالتخفيف أو تفصيلية حول كيفية تنفيذ تدابير التجنب  ها رصـد ة وإدارتهـا و توقع

   .ملخص غير تقني )3(و
   :مساعدةلبيان األثر البيئي مصمم و - 33

أو تخفـض  وتصميمه وتنفيذه بطريقة من شأنها أن تزيـل  على تخطيط المقترح ي المشروع ؤيدم  )أ(
لجميـع األطـراف    منـافع الأقصـى  السلبي الذي يقع بالبيئات البيوفيزيائية واالجتماعية االقتصادية وتحقق  تأثيرال

  ؛لفةالتك فعالية من حيثبأفضل الطرق 
فقـة عليـه واألحكـام    ما إذا كان المقترح ينبغـي الموا تقرير  عنولة ؤة المسسلطلحكومة أو الا  )ب(

  ها؛ تطبيقينبغي والشروط التي 
تقـديم التعليقـات بشـأن    لفرصـة   قدمو ،ه على المجتمع والبيئةآثارالجمهور في فهم المقترح و  )ج(

نظـم  /موائلالضارة وتتعدى تأثيراتها حدود  ثارقد يتسع نطاق بعض اآلو. نظر فيه صناع القرارلياإلجراء المقترح 
الـواردة فـي    خطط واستراتيجيات إدارة البيئة تنظر، ينبغي أن بالتاليو. الحدود الوطنيةعبر ة أو معينية إيكولوج

 من الموصى بهو. ييكولوج، مع األخذ في االعتبار نهج النظام اإلالعابرة للحدوداإلقليمية و آلثاربيان األثر البيئي ا
  .مهتمذي يفهمه الجمهور العام البشدة تضمين موجز غير تقني في تقييم األثر البيئي، فهو الموجز ال

، وخصوصا في مياه البحري والساحليتؤثر على التنوع البيولوجي التي ألنشطة لفي بيان لتقييم األثر البيئي و
ها عدم يشوب، ينبغي التوقع بأن األجوبة يرجح أن تكون غير كاملة والمحيطات المفتوحة وموائل قاع البحار
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ة وصنع القرار في المناطق حوكمونظرا لتعقد ال. لى توخي الحذر في صنع القراريقين أكبر، مما يبرر الحاجة إ

هناك تحديات خاصة في إيصال كل المعلومات إلى جميع أصحاب  نكوتقد خارج الوالية الوطنية، البحرية 
  .مقبولةالة وعقولمالقرارات الالمصلحة، وإيصال تعليقاتهم إلى صناع القرار، وإيجاد 

  يان األثر البيئيب استعراض   - 5
ضمان كفاية المعلومات الواردة إلى صناع القـرار، مـع    هوبيان األثر البيئي  استعراضالغرض من  إن - 34

  :على تقييم االستعراضعالوة على ذلك، ينبغي أن يعمل و. نيةتقالعلمية وال ودقتها ،تركيزها على القضايا الرئيسية
  المحتملة من منظور بيئي؛  ثارقبول اآل  )أ(
الجيدة في حالـة   اتالممارس معاييرذات الصلة، أو الرسمية لمعايير والسياسات لامتثال التصميم   )ب(

  عدم وجود معايير رسمية؛
عادة للمناطق البحرية خارج الوالية الوطنية على الصعيد العـالمي، والمنظمـات    ليست موجودةوهذه المعايير 

تحقيـق هـذا المقيـاس    الصـعب  وسيجعل ذلك من . ين للغايةالتكومختلفة من هي في مراحل  المعنيةاإلقليمية 
  .لبعض الوقت منشودال

بما في ذلك التأثيرات غيـر المباشـرة    ،ذات الصلة الخاصة بالنشاط المقترح ثارتحديد جميع اآل  )ج(
إلـى  وتحقيقا لهـذه الغايـة، ينبغـي توجيـه الـدعوة      . ها في تقييم األثر البيئي على نحو مالئمعالجو ،والتراكمية

أو /كما ينبغي جمع المعلومـات المتعلقـة بالمعـايير الرسـمية و     للقيام باالستعراضمتخصصي التنوع البيولوجي 
  . الجيدة ونشرها اتممارسمعايير ال

همـة فـي   مالمشاركة العامة، بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية هـي  و - 35
 جميـع وتعليقـات   شـواغل فـي   على نحو مالئم يتم النظرو. ، وباألخص في هذه المرحلةمراحل العمليةمختلف 

أفضـل  ة علـى فهـم   عمليال تشجعو. في التقرير النهائي الذي يقدم إلى صناع القرار هاأصحاب المصلحة وتضمين
ـ وبالنسبة . ذات الصلة شواغللقضايا والل ع البيولـوجي  ؤثر علـى التنـو  لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي ت

ومنتـديات أصـحاب المصـلحة    " أصـحاب المصـلحة  "تعريف  فإنفي المناطق خارج الوالية الوطنية،  البحري
وهناك أيضا عدم وجـود  . لدعم هذه العملية عالمية عدم وجود مقاييسبسبب  أمر صعب بوجه خاص، ،المالئمة

. لمناطق البحرية خارج الواليـة الوطنيـة  ا التي تستخدم" مجتمعات أصلية ومحلية"توافق في اآلراء حول وجود 
في مشروع اإلرشادات بشأن التقييم البيئي االستراتيجي الشامل للتنوع  2ويمكن أن يقدم بعض المساعدة اإلطار 

  .البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية
لصـانع القـرار    كافيـة المعلومات المقدمة في بيان األثر البيئي  أن أيضا اضراالستعينبغي أن يضمن و - 36

، البحرية والساحليةوبالنسبة للمناطق  .معها هداف اتفاقية التنوع البيولوجي أو تعارضهألتحديد امتثال المشروع ل
غيرها مـن  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار وأيضا أحكام بما في ذلك المناطق خارج الوالية الوطنية، تطبق 

التنـوع البيولـوجي    علـى تـؤثر  لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي وهذا هدف مرغوب . الصلة ذاتاألدوات 
بعدم  هذينفيمكن ت جي في مياه المحيطات المفتوحة وموائل قاع البحار، ولكنوبما في ذلك التنوع البيول ،البحري

  .فيما يتعلق بالنظم اإليكولوجية في هذه المناطق يقين أكبر بسبب قيود المعارف
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فـي   إدراجهـا التي تحـدد القضـايا الواجـب     الصالحياتعلى نوعية  االستعراضة عملي فاعليةتعتمد و - 37

  .تينتكميلي مرحلتيناالستعراض و تحديد النطاق، فإن بالتاليو .الدراسة
 المنظمـات التـي  /قدر ممكن عن األشخاص مستقلين ومختلفين إلى أقصىون ستعرضالم كونينبغي أن يو - 38

التنوع البيولـوجي   علىاق الدولي لتقييمات األثر البيئي لألنشطة التي تؤثر والسي .تقوم بإعداد بيان األثر البيئي
؛ لهذا الغرض" مستقلين" معنىالبحري في المناطق خارج الوالية الوطنية يعني أنه ينبغي إعطاء تفكير أكبر في 

  .والمؤسسات العلميةالدولية المختصة المستعرضين من مجموعة من المنظمات ب االستعانة ويمكن
  القرار صنع  - 6

 تحديد النطـاق من مراحل الفرز و ابتداء ،بصورة تصاعدية يعملية تقييم األثر البيئ خاللالقرار  صنع يتم - 39
بـين البـدائل وتـدابير التخفيـف،     من ثم االختيار  ،والتنبؤ باألثر ،هاومرورا بالقرارات أثناء جمع البيانات وتحليل

  .هالموافقة عليرفض المشروع أو إما بباتخاذ قرار  أخيراو
القـرار النهـائي فـي    و. برمتهـا القرار  عملية صنع ينبغي أن تلعب قضايا التنوع البيولوجي دورا فيو - 40

في حالـة الـرفض،   و. وتحت أي ظروف ،مواصلة هذا المقترح أو عدم المواصلةعن األساس هو اختيار سياسي 
كيـان  مختلفا ومستقال عن كيان المؤيد  يكونأن  مرغوبمن الو .ه من جديدتقديميمكن أن يعاد تصميم المشروع و

  .القرار صنعولة عن ؤالهيئة المس
وتوجيـه   ،القـرار  صـنع هم توافر معايير واضحة عند أخذ التنوع البيولوجي في االعتبار عنـد  ممن الو - 41

لـى  إلمعـايير  هذه ا ستندتو. المبادالت بين القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية، بما في ذلك التنوع البيولوجي
ـ يكولوجم اإلة بالتنوع البيولوجي وخدمات الـنظ واألهداف والمستويات الخاصوالغايات المبادئ  ـ  ةي ة فـي  واردال

البحريـة  لمنـاطق  وبالنسـبة ل . القوانين والسياسات والخطط واالستراتيجيات الدولية والوطنية واإلقليمية والمحلية
والمعايير المشابهة مثل معايير " مناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياال"تحديد ل المعايير العلمية، فإن ساحليةوال

وقد يتطلب األمر بذل جهود  .قد تكون مراجع مفيدة" للنظم اإليكولوجية البحرية الهشة"منظمة األغذية والزراعة 
  .إضافية مهمة لتطوير إطار للبحث األكثر اكتماال لخدمات النظم اإليكولوجية

 مخـاطر وجـود  القرار في حاالت عدم اليقين العلمي عند  عملية صنعهج التحوطي في ينبغي تطبيق النو - 42
أو الضرر الكبير المحتمل بالتنوع البيولـوجي  /الكبيرة و لمخاطرتتطلب او. ضرر فادح بالتنوع البيولوجي بحدوث

عدم اتباعه كثيرا في  النهج التحوطي ينبغي أنعكس ذلك  ويوحي. قدرا كبيرا من الموثوقية واليقين في المعلومات
تطبيق المبـدأ  لالتوجيهية  مبادئال إعدادم تيو. من عدم اليقين أعلى، حيث يمكن قبول مستوى المخاطر المتدنيةحالة 

مبـادرة  هـو  التحوطي على حفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية، بموجب مشروع المبدأ التحـوطي، و 
شـبكة  ، وResourceAfrica ، وحفظ الطبيعةل دولياالتحاد ال، واتوالنبات اتلحيواناين الهيئة الدولية لحفظ مشتركة ب

على سبانية اإلنجليزية والفرنسية واإل ات، وهي متاحة باللغ(TRAFFIC) رصد االتجار بالحيوانات والنباتات البرية
وستكون الحاجة إلى الحيطة أكثر أهميـة فـي القـرارات بشـأن     . ple.net/http://www.pprinci: العنوان التالي

فبعض المنظمات، التـي   .التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الوالية الوطنية علىاألنشطة التي تؤثر 
لتطبيق  مناطق خارج الوالية الوطنية، لديها أيضا مبادئ توجيهيةتنوع البيولوجي البحري في الها باليتصل عمل

لصيد النهج التحوطي  –مثل المبادئ التوجيهية التقنية للصيد الرشيد التابعة لمنظمة األغذية والزراعة (الحيطة 
  .تتصل بتطبيق هذا المبدأ التوجيهي ذه، وه)األسماك وإدخال األنواع

http://www.pprinci
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ن بين الحفـظ  تواز إلى إحداثالقرار  أن يسعىالتنمية، ينبغي  غاياتالحفظ على  غاياتوبدال من ترجيح  - 43

  .من الناحية االجتماعية والبيئيةللحلول القابلة للتطبيق من الناحية االقتصادية والمستدامة المستدام واالستخدام 
  البيئي تدقيقوال نفاذواالمتثال واال رصدال  - 7

ـ و .المشروع المقترحعن ال يتوقف تقييم األثر البيئي عند إصدار التقرير أو القرار  - 44 ب أن األنشطة التي يج
متابعة تقييم األثر "تحت عنوان  ها عموماجميعيتم تبيان األثر البيئي أو خطة إدارة البيئة  توصيات من تطبيق تتأكد

وليات في ؤتتنوع األدوار والمسو. البيئي تدقيقوال نفاذواالمتثال واإل رصدقد تتضمن األنشطة المتصلة بالو ".البيئي
  .ة المطبقةهذا الشأن وتعتمد على األطر التنظيمي

المشروع بالنتائج المتوقعـة قبـل    نفيذفي مقارنة النتائج الفعلية بعد البداية في ت تدقيقوال رصدستخدم اليو - 45
ـ إيمكن أن تكون خطـة  و. ةعمل أيضا على التحقق من امتثال المؤيد لخطة إدارة البيئوي. نفيذالت وثيقـة   ةدارة البيئ

 إذنة الحصـول علـى   إلى خطة إدارة البيئ عادةثمة حاجة و. البيئيغير أنها تعتبر جزء من بيان األثر  ،منفصلة
  .، ال تعد خطة إدارة البيئة مطلبا قانونيابلدانال بعضفي و. تنفيذ المشروعل

والمسؤوليات  ،دارةواضحة لإلبما في ذلك أهداف  ،ينبغي وضع خطط اإلدارة والبرامج واألنظمةو - 46
ويتم الكشف عن التأثيرات أو االتجاهات السلبية غير  ،نحو فعال التخفيف على تنفيذضمان ل ،المناسب رصدالو

وثمة حاجة إلى . المشروع مع سير) أو التطويرات اإليجابية(المتوقعة  منافعوتحقيق ال ،هامعالجتالمتوقعة و
رات تغيكن االعتماد عليها في قياس اليم معاييرتقديم لقبل التنفيذ  الرصدأو إلى /معلومات خط األساس الصحيحة و

أو خطط الطوارئ في حالة ما إذا مثلت /تدابير االستجابة الطارئة و النص علىينبغي و. المشروع التي يسببها
وليات ؤينبغي أن تحدد خطة إدارة البيئة المسو. األحداث أو الحوادث غير المتوقعة تهديدا على التنوع البيولوجي

وإلى من عن النتائج وأن تصف الطريقة التي سيتم بها اإلبالغ  ،وإدارة األثر صدوالميزانيات وأي تدريب الزم للر
ا أو فعاال من مجدي، فقد ال يكون الرصد السابق للتنفيذ ة والساحليةالبحريلمناطق بعض اوبالنسبة ل .سيتم اإلبالغ

يض ، فإن النماذج والبدائل واالستشعار عن بعد قد تساعد في تخفىومرة أخر. حيث التكاليف ألنشطة كثيرة
مياه ، وتخطيط الطوارئ والتقييم المنتظم لنتائج الرصد أكثر أهمية في لتأثيراتوهذا يجعل من رصد ا. التكاليف

ر، وخصوصا إذا كان ذلك ا، سواء في عمود المياه أو على قاع البحالمحيطات المفتوحة وموائل قاع البحار
  .مرتبطا بتصاعد تدريجي جدا لألنشطة الجاري تقييمها

. أكثر من غيرها نتيجـة للمشـروع   تغيرأن تحتمل تي يعلى مكونات التنوع البيولوجي ال صدلرركز ايو - 47
لتقـديم  المتوقعـة   ثارية اإلرشادية األشد حساسية لآليكولوجوعليه، يعد من المناسب استخدام الكائنات أو النظم اإل

التـدفقات الطبيعيـة    بـا فـي  ينظر غال الرصد وحيث أن. المرغوبتغير غير ال إشارة في أقرب وقت ممكن عن
ينبغـي  و. صـد البشر، فقد تكون المؤشرات التكميلية مناسبة في عملية الر التي يتسبب فيهاباإلضافة إلى التأثيرات 

ينبغـي أن يتفـق اختيـار    كلما أمكن، و .وآنيةوذات صلة  مكن تحقيقهايأن تكون المؤشرات محددة وقابلة للقياس 
ومن المرجح أن يكون الرصد في حد ذاته صعبا من الوجهة التقنيـة  . ة الحاليةالمؤشرات مع العمليات اإلرشادي

البحرية، وخصوصـا فـي ميـاه المحيطـات      المناطقكثير من ومكلفا على النظم اإليكولوجية األكبر نطاقا في 
لرصد ذي غير أن التنمية المتزايدة لألنشطة من جانب الصناعات قد توفر فرصا ل. المفتوحة وموائل قاع البحار

  .ع على استخدام تكنولوجيات جديدةشجتالتكلفة الفعالة، وقد 
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ولزيادة الحماية البيئية إلـى   ،الدوري وتغيير خطط إدارة البيئة ستعراضمعلومات لال صدتقدم نتائج الرو - 48

ينبغي أن يسـمح بالوصـول إلـى    و. أقصى درجاتها من خالل اإلدارة الجيدة والتكيفية في جميع مراحل المشروع
البيئي واستخدامها من جانب اآلخرين، كما ينبغي  ثرالبيانات الخاصة بالتنوع البيولوجي التي تمخض عنها تقييم األ

الـوطني   صـعيدين أن ترتبط هذه البيانات بعمليات تقييم التنوع البيولوجي التي يجرى تصميمها وتنفيذها علـى ال 
  .والعالمي

وتقيـيم   ،خطـة إدارة البيئـة  لالتحقق من امتثال المؤيـد   من أجلمنتظم  النص على إجراء تدقيقينبغي و - 49
مسـتقل  البيئي هو فحـص   دقيقالتو). المؤيد رخيصيتضمن في الغالب ت(الحاجة إلى التكيف في خطة إدارة البيئة 

عن المعتمدة قرارات ال إنفاذجزء من تقييم خطة إدارة البيئة ويساهم في  وهو). في الماضي(لمشروع ا ءداألوتقييم 
  .ئيقييم األثر البيت

تنظيمها الرسمي فـي التـرخيص   التي يتم يعتمد تنفيذ األنشطة التي جاء وصفها في خطة إدارة البيئة وو - 50
 نفـاذ وجد في الغالب أن القصور فـي اإل و. اإلجراءات الرسمية إنفاذعلى من الوجهة العملية  ، يعتمدالبيئي للمؤيد
ذ لـوائح  نفااولة عن ؤالسلطات المختصة هي المسو. طط إدارة البيئةوتنفيذ غير مالئم لخمنخفض متثال ايؤدي إلى 

  .تقييم األثر ذات الصلة، في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ اللوائح الرسمية
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  1تذييل ال

لتقييمات األثر البيئي في المناطق البحرية والساحلية ة إرشادية لمعايير الفرز مجموع
   3طنيالو صعيدعلى المواصلة صياغتها الواجب 

  :يعد تقييم األثر البيئي إجباريا على  :لففئة أال
ذلك مناطق الحفـظ القطـاعي    وينبغي أن يشمل ؛)ةحدد نوع ومستوى الحماي( محميمناطق الاألنشطة في ال •

، (PSSAs)مثال، مصايد األسماك في المناطق المغلقة، وخصوصا المناطق البحريـة شـديدة الحساسـية    (
 ؛وغيرها ،(APEI)لبيئي والمناطق ذات االهتمام ا

المهمة البحرية المناطق  النظم اإليكولوجية المهددة خارج المناطق المحمية؛ وينبغي أن يشمل ذلكاألنشطة في •
 ؛ةهشالية يكولوجالنظم اإلإيكولوجيا أو بيولوجيا و

 ية؛ية أو التطوريكولوجبالنسبة للعمليات اإلمهمة  التي اعتبرتية يكولوجاألنشطة في الممرات اإل •

 ية؛من النظم اإليكولوج مهمةخدمات تقدم  أنها في المناطق المعروفاألنشطة  •

خصائص  في السياق البحري ينبغي اإلشارة إلى؛ لألنواع المهددة أنها موائل في المناطق المعروفاألنشطة  •
 ؛النظم اإليكولوجية البحرية الهشة فيمجموعات ال

الذي يشـغل أو يـؤثر   استخدام األراضي تغير في حدوث إلى  تؤديالتي األنشطة االستخراجية أو األنشطة  •
 –) األراضي أو المياه، فوق األرض أو في جوفها(تأثيرا مباشرا على أحد المناطق بأدنى حد لعتبة حجم معين

 ؛قاع البحار خصائص عمود المياه أو  تغيرفي السياق البحري ينبغي اإلشارة إلى ؛ )ينبغي تحديد العتبة

ـ يجـب تحد (طول الحد األدنى للمدة الزمنية على  الموائلة التحتية الخطية المؤدية إلى تجزيء إنشاء البين • د ي
 ؛)العتبة

يـة  ئايالنبعاثات الكيمأخرى لأو أي من وسائل /و ،انبعاثات أو مخلفات صناعية سائلة هاعن التي ينتجاألنشطة  •
ينبغي ( يةيكولوجخدمات رئيسية في النظم اإلأو اإلشعاعية أو الحرارية أو الضوضائية في المناطق التي توفر 

 ؛مهمة إيكولوجيا أو بيولوجياال البحريةمناطق ال وفي السياق البحري، ينبغي أن تشمل 4؛)تحديد المناطق

ولة عن الحفاظ ؤمسال 5سيةرئيأو العمليات ال ةييكولوجم اإلتغيرات في تكوين أو هيكل النظ تؤدي إلىاألنشطة  •
يـة  يكولوجوفر خدمات رئيسية للنظم اإلتي تية في المناطق اليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجعلى النظم اإل

 ).يجب تحديد المناطق(

  :لما يليبالنسبة أو مستواه تقييم األثر البيئي إلى يجب تحديد الحاجة   :اءفئة بال
عاثـات الكيماويـة أو   أو أي من وسـائل االنب /وانبعاثات أو مخلفات صناعية سائلة  هاعن التي ينتجاألنشطة  •

لـنظم  أخـرى ل تـوفر خـدمات   يحتمل أن في المناطق التي األخرى اإلشعاعية أو الحرارية أو الضوضائية 
 ؛)يجب تحديد المناطق(ية ذات الصلة اإليكولوج

ولة عن الحفاظ على ؤي المسيكولوجرات في تكوين أو هيكل أو وظائف النظام اإلتغي تؤدي إلىالتي األنشطة  •
للـنظم  أخـرى ذات صـلة   خـدمات   فروتي تية في المناطق اليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجالنظم اإل

 )يجب تحديد المناطق(ية يكولوجاإل

                                                        
 .تتعلق هذه المعايير على التنوع البيولوجي فقط وينبغي بالتالي تطبيقها كإضافة لمعايير الفرز القائمة: مالحظة   3
 .أدناه 2شاملة لخدمات النظم اإليكولوجية، انظر التذييل للعثور على القائمة غير ال   4
 .أدناه 2للعثور على أمثلة عن جوانب التنوع البيولوجي هذه، انظر التذييل    5
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استخدام األراضي أو تغير فـي اسـتخدام   تغير في  إلى األخرى التي تؤدياألنشطة و ،األنشطة االستخراجية •

وإنشاء بنية تحتية ام النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية أو تغير في استخد
لنظم بـا في المناطق التي توفر خدمات رئيسية وخدمات أخرى ذات صـلة   )لفأ(خطية في نطاق عتبة الفئة 

وفي السياق البحري، ينبغي اإلشارة إلى التغير في عمـود الميـاه أو    ).يجب تحديد المناطق(ية يكولوجاإل
  .بحارخصائص قاع ال
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  2التذييل 

  ةااليكولوجيم القائمة اإلرشادية لخدمات النظ
  الطبيعية والديناميات ولة عن الحفاظ على العمليات ؤالمس الخدمات التنظيمية

  البيولوجي بالتنوع المتعلقة التنظيمية الخدمات
  يةيكولوجالنظم اإل كويناألنواع وتتكوين الوراثي و تكوينالحفاظ على ال -
 ةييكولوجيكل النظم اإلالحفاظ على ه -
  إلنشاء أو الحفاظ على التنوع البيولوجي ةييكولوجالحفاظ على العمليات الرئيسية للنظم اإل -

  األراضيب المتعلقةالخدمات التنظيمية 
  ل المواد العضويةيتحل -
 اإلزالة الطبيعية لملوحة التربة -
 منع حموضة التربة/تطوير  -
 آليات الرقابة البيولوجية -
 يلتلقيح المحاص -
 الموسمي للتربة طهيرالت -
 ة تخزين التربة للمياهقدر -
 من الفيضانات واحلحماية الس -
 )التآكل/ ضد التضام ( ياحلالرسوخ الس -
 توطين البشريمدى المالءمة لل -
 لألنشطة الترفيهية والسياحيةمدى المالءمة  -
 مة لحفظ الطبيعةءمدى المال -
 التحتية ىلبنلمكان امة ءمدى المال -

  بقاع البحار الخدمات التنظيمية المتعلقةري ينبغي اإلشارة إلى في السياق البح
 تركيزات المواد العضوية -
 وفي عوامل التدرج الجيوكميائية في الرواسب وعمود المياه) الطبيعية(على مستويات الحموضة  ظالحفا -
 عزل الكربون -
 تخزين الملوثات -
والحفاظ ) oozesالرواسب، بما في ذلك الطين و( فيها اتإنتاج الطبقات التحتية اللينة والحفاظ عليها وحجم الحبيب -

 على الطبقة التحتية الصلبة الستقرار الكائنات ونموها وتكاثرها وانتشارها
 الحفاظ على التعقد الهيكلي -
 تنظيف الرواسب والطبقة التحتية الصلبة -
 )االضطراب البيولوجي(خلط الرواسب واألكسدة  -
 احماية الطبقة التحتية واستقراره -
 )مثال، القشور المنغنيزية الحديدية والعقيدات، والكبريتيدات المتعددة الفلزات(تكوين الموارد المعدنية غير النفطية  -
  وإطالق الميثان وثاني أكسيد الكربون تنظيم تكوين -

  مياهالالخدمات التنظيمية المتعلقة ب
 المياه تنقية -
 إذابة الملوثات -
 الملوثات صرف -
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 التطهير/الرحض  -
 المادية للمياه/ية الكيميائية البيولوجيةالتنق -
 تخزين الملوثات -
 الفيضانات لسيطرة علىل تنظيم التدفق -
 تنظيم تدفق حوض النهر -
 هسعة تخزين الميا -
 المياه الجوفية إعادة تزويدسعة  -
 اءالم توازن التحكم في -
 جازاالحت/ ب يسعة الترس -
 الحماية من التآكل بفعل المياه -
 جالحماية من حركة األموا -
 منع ترسب المياه الجوفية المالحة -
 منع تسرب المياه السطحية المالحة -
 نقل األمراض -
 البحرية مدى المالءمة للمالحة -
  مة لألنشطة الترفيهية والسياحية ءمدى المال -
 مة لحفظ الطبيعيةءمدى المال -

  :تشمل الخدمات التنظيمية اإلضافية في السياق البحري
 إنتاج األكسوجين -
 تنظيم المناخ -
 متصاص ثاني أكسيد الكربونا -
 )الملوحة، الحموضة، وتركيز األكسوجين، والمغذيات(تنظيم التوازن الكيميائي لمياه البحر  -
أو ) المضخة البيولوجية(نقل الكربون العضوي وغير العضوي، والمغذيات والملوثات، سواء أسفل عمود المياه  -

 )ة اليومية للكائنات في طبقة تشتيت العمقالخلط، وارتفاع مياه القاع، والتحركات األفقي(فوقه 
 الرشح -
 تركيز الملوثات -
 عزل الكربون -

  :الخدمات التنظيمية المتعلقة بالهواء
 الهواء تنقية -
 االنتقال بالهواء إلى مناطق أخرى -
 )الدخاني الضباب(المعالجة الضوئية الكيميائية للهواء  -
 مصدات الرياح -
 نقل األمراض -
  عزل الكربون -

  سلع الحصاد :ينيةتموالخدمات ال
  :الطبيعي اإلنتاج

 األخشاب -
 حطب الوقود -
 )التشييد واالستعماالت الحرفية(الحشائش  -
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 والسماد الطبيعي العلف -
 الجاز للحصادالخث  -
 )ذات القيمة القليلة(منتجات ثانوية  -
 لحوم حيوانات األدغال التي يمكن حصدها -
 األسماك والقشريات -
 إمدادات مياه الشرب -
 للري والصناعةإمدادات المياه  -
 لطاقة الكهرومائيةتوليد اإمدادات المياه ل -
 إمدادات المياه السطحية للمناظر الطبيعية األخرى -
 إمدادات المياه الجوفية للمناظر الطبيعية األخرى -
 الجينية المواد -

 :تشمل الخدمات التموينية اإلضافية في السياق البحري
 الحية الموارد البحرية -
 الحيةالبحرية غير الموارد  -
 المواد الجينية والكيميائية البيولوجية -

  اإلنتاج البشري المعتمد على الطبيعة
 إنتاجية المحاصيل -
 إنتاجية مزارع األشجار -
 إنتاجية الغابات المدارة -
 الماشية/ إنتاجية أراضي الري  -
 )المياه العذبة( تربية األحياء المائيةإنتاجية  -
  )المياه المالحة/ه المعتدلة الملوحةفي الميا( البحرية تربية األحياءإنتاجية  -

  :يشمل اإلنتاج البشري المعتمد على الطبيعة في السياق البحري
  إمدادات مياه الشرب  -
  إنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب  -

 وأ و األثري أو التاريخيالروحي أو الديني أو الترفيهي أأو توفر مصدرا لإلثراء الفني أو الجمالي ، الخدمات الثقافية
  .يةغير الماد منافعال أو يالعلم

  :تشمل الخدمات الثقافية اإلضافية في السياق البحري
 البحوث العلمية البحرية -
  البنى التحتية لرصد المحيطات -

  :االيكولوجية لنظملخدمات األخرى النتاج جميع الالزمة إلالخدمات المساندة 
 تكوين التربة -
 تدوير المغذيات -
 اإلنتاج األولي -
 ت التطويريةالعمليا -
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 :تشمل الخدمات المساندة األخرى في السياق البحري

  لرواسبتكوين ا -
  لتخليق الكيميائياإلنتاج األولي ل -
 لتمثيل الضوئيإلنتاج األولي لا -
 إنتاج األكسوجين -
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  3التذييل 

  والعمليات الرئيسية هيكلالتكوين، وال: جوانب التنوع البيولوجي
  

 المؤثرات تكوينال

  :من بقاءالقابلة لل ألواهللالحد األدنى 
المحمية بموجـب القـانون    األنواع المستنبتة/األصناف  ) أ(

نوم ذات األهميـة  يوالجينات أو الج ،واألنواع القريبة لها
  االجتماعية والعلمية واالقتصادية؛

  األنواع المحمية قانونيا؛  ) ب(
الطيور المهاجرة، واألسماك المهاجرة واألنواع المحمية   )ج(

  ؛CITES بموجب اتفاقية
األنواع غير المحمية قانونيا ولكنها مهـددة بـاالنقراض     )د(

قارن القائمة الحمراء بـاألنواع المهـددة بـاالنقراض    (
؛ )(IUCN)الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعـة  

  .والثقافات المحليةفي أساليب العيش همة ماألنواع الو

د يبواسطة مصا التخلص االنتقائي من نوع واحد أو عدة أنواع  -
بما في ذلك الموارد الحيـة  (، والصيد، وجمع النباتات كاسماأل

  ؛)في حدائق النباتات وحدائق الحيوان
 بهم يفضي إلى عزل تناسلي؛ ةالخاص الموائلتجزئ   -
التي يمكن أن تنقـل الجينـات    حورةإدخال الكائنات الحية الم  -

ف المزروعة األصنا/األصناف النباتية /  صنافالمعدلة إلى األ
 ؛او الحيوانات المستأنسة وأقاربها/من النباتات و

 أو التلوث؛ ضطراباال   -
 ئلتغيير أو اختزال المو   -
منافسة أو ال أو )توطنةغير الم(لكائنات الحية المفترسة إدخال ا  -

 . على الكائنات المحمية الطفيلية
 :المؤثرات  لهيكلا

لترتيب المناطق ذات : يالتغييرات في الهيكل المكاني أو الزمن
  :الصلة، مثل

   المناطق المحمية قانونيا  ) أ(
مثل  ةييكولوجم اإلمة للنظمهالمناطق التي توفر خدمات   )ب(

النقـاط  (الحفاظ على درجة عاليـة مـن التنـوع     )1(
المهددة أو توطنة من األنواع الم ةد كبيراعدأ، و)اخنةالس

خدمات ) 2(األنواع المهاجرة؛  التي تتطلبهاباالنقراض، 
ذات أهمية اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافيـة أو علميـة؛   

لعمليات البيولوجيـة  المرتبطة باأو الخدمات الداعمة ) 3(
   .التطورية الرئيسية أو العمليات البيولوجية األخرى

) أو أوسـع (التي تدور علي نطاق مماثل  ةالبشري نشطةتأثيرات األ
االنبعاثـات فـي    من خاللال، فعلى سبيل المث. قيد النقاش نطقةللم

وتحويل المياه السطحية التي تتدفق من خـالل المنطقـة،    ،المنطقة
 واالضطرابواستخراج المياه الجوفية في خزانات جوفية مشتركة، 

   .الهواء وما إلى ذلكمن تلوث الو ،الضوضاء أو األضواء بسبب
ن ر في أعماق البحار، والتعـدي جوتشمل األمثلة الصيد بشبكات ال

في أعماق البحار والهندسة الجيولوجية علـى نطـاق المنطقـة    
 .المعنية

  :والتفاعالت ئيةشبكة الغذاالهيكل 
شـبكة  الفي  نةمعي اأدوارب األنواع أو مجموعات األنواع لعت

رات فـي  قد ال تؤدي التغيو؛ )المجموعات الوظيفية( ئيةالغذا
، ئيـة اشـبكة الغذ التكوين األنواع بالضرورة إلى تغيرات في 

  .األدواربهذه  طالما قامت أنواع أخرى

ـ   كوينالتقد تؤدي كافة المؤثرات المذكورة مع  رات فـي  إلـى تغي
. بأكمله فقـط ) أو مجموعة وظيفة(، عند تأثر دورا ئيةشبكة الغذاال
 .ية المتخصصةيكولوجاإل رفاهناك حاجة إلى المعو

  :وجود األنواع الرئيسية
وظيفيا معينًـا  ) أو دورا(نوعا  ةسيع الرئيانوثل األغالبا ما تم

  .ى نحو فريدعل ئيةشبكة الغذاالفي 

اع والتي تؤثر على حالة األن التكوينالمؤثرات المذكورة مع  جميع
ـ و. الرئيسية، على نطاق المنطقة المعنية  رفاهناك حاجة إلى المع

  .ية المتخصصةيكولوجاإل
  :وتشمل األمثلة

 وغابات عشب البحر  ثعالب البحر -
 األفيال والسفانا األفريقية -
 المرتفع والمنخفض نجم البحر في مناطق المد -
 ك السلمون في الغابات المطيرة المعتدلةاسمأ -
 في بعض النظم اإليكولوجية البحريةالكبيرة ك القرش اسمأ -
 في بعض موائل المياه العذبة حيوان القندس -
 الكالب من فصيلة البراري ذات الذيل األسود والبراري -

السياق البحري ينبغي النظر في األثر على حالـة الكائنـات    وفي
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ويتطلب ذلـك  . الرئيسية على نطاق المنطقة التي تشوبها شواغل

 .معارف إيكولوجية متخصصة
  

 :المؤثرات  )أمثلة مختارة فقط(العمليات الرئيسية 
فـي  ) نقل الرواسب والترسيب والتزايـد (أنماط الترسيب 

روف االستوائية،الرواسب غر المنأشجا( رأنظمة المد والجز
  ) الطينية وطبقة الحشائش البحرية

بناء السدود على األنهار؛ وإيقـاف   ةسطاالرواسب بوبخفض التزويد 
 البحر تجاهابالزحف الساحلي بواسطة األبنية 

 ،اعتماد النباتات على الحيوانات في التلقيح، نثـر البـذور  
  لمطيرةاالمدارية في الغابات  اتالمغذي تدويرو

  التخلص االنتقائي من األنواع بواسطة القطع أو الجمع أو الصيد

يؤدي قطع األشجار دون حكمة إلى زيادة التعرية وفقـدان التربـة     استقرار سطح التربة وعمليات التربة في الغابات الجبلية 
  السطحية

بواسطة الالفقاريات والفطريات في الغابات  اتالمغذي تدوير
  النفضية

التربة والمياه الجوفيـة بواسـطة اسـتخدام الكيماويـات      حموضة
  .الزراعية

الرطوبة المتوافرة في النباتات في الجبال شديدة االنحـدار  
  .التي ال توجد بها غابات

التربة إلى تقليل الرطوبة الموجودة فـي   رصو مفرطيؤدي الرعي ال
  التربة

  في المزارع الماشية تربيةات ممارس  رعي الثدييات اآلكلة للعشب في حشائش السافانا
التعاقب بعد الحريق واالعتماد على النيران فـي اسـتكمال   

  دورات حياة حشائش السافانا
  يؤدي إلى فقدان التنوع في األنواع حرائقمنع ال

وتغلغل ضوء الشمس في بحيـرات الميـاه    اتتوافر المغذي
  العذبة

رفـع  (الميـاه  يؤدي تدفق األسمدة واألنشطة إلى زيادة تعكير صفو 
  )الوحل، االنبعاثات

والغابـات المغمـورة    ،النظام المائي في سهول الفيضانات
  بالفيضانات واألراضي الرطبة الخاصة بالمد والجزر 

التغيرات في ماء النهر أو تواتر المد والجزر بفعل البنيـة التحتيـة   
  ية أو تحويل المياهوجالهيدرول

نقعات الخُـث وتربـة   ظروف الغمر الدائم بالمياه في مست
  الكبريتات الحمضية 

، وأكسـدة  )وعملية تكوين الخث(يؤدي الصرف إلى تدمير النباتات 
تربة بسرعة وتتدهور  ؛طبقات الخث وترسيب التربة المصاحب لذلك

  حمض الكبريتات عند أكسدتها
بحيرات إلى تغير تـوازن  يؤدي التخلص من مياه الصرف في هذه ال  القلوية/تبخير الفائض في البحيرات المالحة

  المياه
العذبـة فـي   /منشور المد والجزر وتوازن المياه المالحـة 

  مصبات األنهار
تحتية تأثير المد والجزر؛ وتؤدي التغيرات فـي ميـاه   ال تعيق البنية

  النهر إلى تغير توازن الملح في مصبات األنهار
العمليات المائية مثل النقـل األفقـي والتيـارات والتـدفق     

  دوران المستعرض في البحار الساحليةوال
  .البنية التحتية الساحلية، رفع الوحل

، ممـا  واهـل إلى انخفاض حاد في حجـم األ ئل يؤدي الحد من الموا  واهلديناميكات األ
  يؤدي إلى االنقراض
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  الجزء الثاني

لتنوع البيولوجي ل شاملال رشادات بشأن التقييم البيئي االستراتيجياإلمشروع 
  لمناطق البحرية والساحليةفي ا

. 8/28المقرر  في رشادات بشأن التقييمات البيئية االستراتيجية الشاملة للتنوع البيولوجياإل تم تأييد: مالحظة
وتصدر  .البحري والساحليلتنوع البيولوجي ل وتقدم هذه المذكرة شروحات على هذه اإلرشادات، تحديدا

  .بالخط المائل والداكن الشروحاتراز بالنص العادي مع إباإلرشادات األصلية 
 بلـدان على نطاق واسع، وقد قام عـدد متزايـد مـن ال    (SEA) االستراتيجيالبيئي يتم حاليا تطبيق التقييم  - 1

هـذه  الغـرض مـن   و. لتقييم البيئي أو جاري إدماجـه لاالستراتيجي في اإلجراءات الوطنية البيئي بإدماج التقييم 
لذلك، فالجمهور المسـتهدف مـن هـذه    و. تنوع بيولوجي أثناء هذه العمليةلل ج أفضلإدراالمساعدة في  اإلرشادات
وقـد تشـمل    ،ات الوطنيـة وهم في العادة السلط. االستراتيجيالبيئي تأسيس نظم التقييم المشتركون في الوثيقة هم 

هـذه  وتقـدم  . 8/28 وتم تأييد هذه اإلرشـادات بموجـب المقـرر   . ت اإلقليمية أو الوكاالت الدوليةاسلطأيضا ال
للمناطق البحرية والساحلية بما في ذلك المناطق البحرية خـارج الواليـة   اعتبارات إضافية بالتحديد  الشروحات

وهذه اإلرشادات، على النحو المشـروح، ينبغـي اسـتخدامها    ). 50الفقرة ( 10/29الوطنية، تمشيا مع المقرر 
من اتفاقية التنوع البيولـوجي،   )2(22البحار، تمشيا مع المادة اتفاقية األمم المتحدة لقانون بطريقة تتسق مع 

تعطي االعتبار الواجب للعمل الجاري والنتائج المستقبلة للعمليات األخرى المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي بينما 
امـة لألمـم   البحري واستخدامه المستدام خارج مناطق الوالية الوطنية التي يتم تنفيذها تحت رعاية الجمعية الع

للتقييمات البيئية االستراتيجية عبر الحدود والتقييمات البيئية االستراتيجية ويشمل الجمهور المستهدف . المتحدة
، يشـمل المنظمـات   خارج الوالية الوطنية بما في ذلك المناطق البحرية ،الساحليةو بالمناطق البحريةالمتعلقة 

  .ية للسياسة أو الخطة أو البرنامج المعنيتشغيلالدولية المختصة التي لديها مسؤولية 
ية يكولوجالعملي إلظهار الظروف اإل هاتطبيقلمن التفصيل  امزيد لهذه اإلرشاداتة عامتتضمن الطبيعة الو - 2

ينصـب  و. االستراتيجيالبيئي نظام التقييم  تصميماالقتصادية والثقافية والمؤسسية التي تم من أجلها  –واالجتماعية 
هـدف  تال و. للتنـوع البيولـوجي   الشـامل االستراتيجي البيئي التقييم  يةعلى كيفية ضمان عمل اتاإلرشادتركيز 

 .للتنوع البيولوجي دراسة التقييم الشامل إجراءيفية إلى توفير دليل تقني للممارسين حول ك اإلرشادات

بيئي االستراتيجي ينبغـي  ، ألن الممارسة الطيبة لتقييم الوفقًا إلجراء معين هذه اإلرشاداتال يتم صياغة و - 3
ال يوجـد  الكبير بين عمليات التخطيط، فونظرا لالختالف  ).أو إعداد السياسة(أن تتكامل تماما في عملية التخطيط 

عالوة على ذلك، ال يوجد اتفاق عام على تعريـف  و. االستراتيجيالبيئي تتابع نمطي للخطوات اإلجرائية في التقييم 
التنـوع   قضـايا كيفيـة إدمـاج    عـن  والغرض منها تقديم إرشـادات . االستراتيجيلبيئي ااإلجراء النمطي للتقييم 
وللمساعدة في الفكرة العامة . ، الذي يجب إدماجه أيضا في عملية التخطيطاالستراتيجيالبيئي البيولوجي في التقييم 

البيئـي  ال يـتم وصـف التقيـيم     التقييم البيئي االستراتيجي ونظرا الختالف عمليات التخطيط بين البلدان، مإلدرا
  .االستراتيجي على أنه عملية منفصلة، بل على أنه مكونًا ال يتجزأ من عملية التخطيط المطبقة

ومـن ثـم، يجـب    . االستراتيجي ونطاق التقييماتالبيئي التي يتم فيها تطبيق التقييم  الظروفتتنوع كما  - 4
االسـتراتيجي  البيئـي  ال يعتبر التقيـيم  و. ةحددالم ظروفالاالستراتيجي بحيث تعكس البيئي صياغة عملية التقييم 
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يسـتخدم  ولـذا،  . ر البيئينفس المراحل المتبعة في تقييم األثر البيئي، وال يتبع عادة مجرد توسيع لنطاق تقييم األث

  .ولغة مفاهيمينهج 
ركـز علـى   تو ).7/11و 5/6 انقـرر الم( النظـام اإليكولـوجي  توافقًا تاما مع نهج  اإلرشاداتتوافق تو - 5

. المحتملة على التنـوع البيولـوجي   آلثارأصحاب المصلحة في تحديد وتقييم اوالطبيعة ودور  الناسالتفاعالت بين 
ـ   النظام اإليكولـوجي لتحديد أصحاب المصلحة وتقييم التنوع البيولوجي، يقدم مفهوم خدمات و و موضـح  كمـا ه

إلـى  ) مسـتقبل الو حاضرال(فهو يحول التنوع البيولوجي . فيدةأداة م )MA( ةييكولوجم اإلبموجب تقييم األلفية للنظ
. في التنوع البيولوجي إلى لغة يفهمها صانعو القـرار عمومـا   المتخصصينلغة " لترجمة"يوفر آلية و. قيم للمجتمع

  .ةييكولوجم اإلتقييم األلفية للنظومصطلحات فاهيمي مع اإلطار الم اإلرشاداتتوافق وت
أللفيـة  إلنمائيـة ل القدرة على المساهمة في الهدف السـابع مـن أهـداف ا    يسيرى تإل اإلرشاداتهدف تو - 6

تضمين مبادئ التنمية المستدامة في سياسات وبـرامج الدولـة   " والهدف التاسع وهو" ضمان االستدامة البيئية"وهو
  ". فقدان الموارد البيئية عن تعويضالو

  أدواتعدة على االستراتيجي البيئي التقييم  ينطبق  -ألف 
العملية الرسمية والنظامية والشاملة لتحديد وتقييم اآلثار البيئيـة  "على أنه  التقييم البيئي االستراتيجييعرف  - 7

لهذه اآلثار عنـد أول مرحلـة    ةالمالئم معالجةالبرامج المقترحة لضمان التضمين التام وال وأالخطط  وأ ،للسياسات
ومنذ وضع هذه التعريف األصلي، تعـرض   ".القتصادية واالجتماعيةممكنة لصنع القرار، إلى جانب االعتبارات ا

وفقًـا   التقييم البيئي االستراتيجي ريفاتععدد  تضاعفللتطور والتوسع السريع، و التقييم البيئي االستراتيجيمجال 
زمنيـة   أعرض من األنشطة أو مجال أوسع وعلى فترة مجموعةبطبيعته  التقييم البيئي االستراتيجييغطي و. لذلك

على قطـاع بأكملـه    التقييم البيئي االستراتيجييمكن تطبيق و. مشروعاتلل ر البيئيتقييم األث في الغالب من أطول
التقيـيم  ال يسـتبدل  و). إقليمي إنمائي نظام سياقفي مثال، (أو على منطقة جغرافية ) السياسة القومية للطاقة ،مثال(

الرغم من أنه يمكنه ذلـك فـي بعـض    ب( على مستوى المشروع ثر البيئياألالحاجة إلى تقييم  البيئي االستراتيجي
بمـا فـي ذلـك التنـوع     (البيئية  شواغلإدماج ال ترشيد وتركيزيساعد على يمكن أن  نولكوال يقلصها، ) الحاالت

 فهـم يو. عملية أكثر فاعليةعلى مستوى المشروع  األثر البيئيفي عملية صنع القرار، مما يجعل تقييم ) البيولوجي
االستدامة، في حـين يوصـف   مدفوعا بي استباقفي هذه األيام بصفة عامة على أنه نظام  التقييم البيئي االستراتيجي

  .بدرجة كبيرة رد فعلعادة على أنه  األثر البيئيتقييم 
  مقابل التقييم المتكامل البيئي االستراتيجيالتقييم  - 1

والتفسيرات النظرية والتنظيمية  يفراعتر، له العديد من الال سريع التطومج التقييم البيئي االستراتيجيإن  - 8
 بلـدان مية في ويتم تنفيذه بصفة غير رس التقييم البيئي االستراتيجي بلدانتشترط القوانين في العديد من الو. والعملية

التقيـيم  دون اسـتخدام مصـطلح    التقييم البيئي االستراتيجي أو كل مبادئتستخدم بعض معينة ج هناك نُهو. أخرى
ج ذات الصـلة  هوالـنُ  التقييم البيئي االسـتراتيجي ومع ذلك، توضح الممارسات في . لوصفها البيئي االستراتيجي

ينصب التركيز بصفة رئيسية في أحد أطراف السلسـلة علـى   و. ظهور سلسلة متواصلة من التفسيرات والتطبيقات
بارات البيئية في صنع القرار االستراتيجي فـي المراحـل   وإدخال االعت تعميمحيث تتميز بهدف . البيئة البيوفزيائية

لتقيـيم البيئـي   التـوجيهي ل  األمـر ويعتبر . ومعالجتها المناسبةالكامل  إدراجهاة لعمليات التخطيط لضمان مبكرال
في إطـار اتفاقيـة    التقييم البيئي االستراتيجيالصادر عن االتحاد األوروبي وبروتوكول  2001لعام  االستراتيجي
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في الطرف األخر من السلسة نهـج   ويوجد. النهج اأمثلة لهذ) 1999إسبو،( يحدودفي إطار عبر  يقييم األثر البيئت

بناء و. البيئية واالجتماعية واالقتصادية بأسلوب متكامل شواغلإلى تقييم ال فيتناول األركان الثالثة لالستدامة ويهد
التقيـيم البيئـي   والمتطلبات القانونية المختلفة، يمكن تطبيـق   يجيالتقييم البيئي االستراتاجات مستخدمي تيحاعلى 

  .منهجياتمجموعة متنوعة من ال باستخدامهذه السلسة  طوالمختلفة،  طرقب االستراتيجي
اآلثـار   عالجمجموعة من األدوات التي تحدد وت"على أنه  التقييم البيئي االستراتيجيإلى بناء عليه، يشار و - 9

 ".ة المسـتوى رفيعوالبرامج والمبادرات األخرى  ،والخطط ،السياسات إعدادحاب المصلحة في أص شواغلالبيئية و
على أنه أداة مـن   التقييم البيئي االستراتيجي ،األثر البيئيتصف اللجنة الهولندية لتقييم وبمصطلحات أكثر تحديدا، 

  :أجل
  البرامج؛صياغة المناقشات العامة والحكومية في التحضير للسياسات والخطط و  ) أ(
م هذا النقاش من خالل تقييم فعال لآلثار البيئية وعالقاتها المتداخلة مع الجوانـب االجتماعيـة   دع  ) ب(

 واالقتصادية؛

 .أثناء صنع القرار والتنفيذ حسباننتائج التقييم والنقاش في ال أخذضمان   )ج(

. تبـر مبـادئ رئيسـية   تع مشاركة أصحاب المصلحة والشفافية والمعلومات عالية الجودةيعنى ذلك أن و - 10
البيئـي  يمكن أن يكون التقييم و. اإلدارة الجيدةعزيز تأداة ل ؛ فهوليس مجرد إعداد تقرير التقييم البيئي االستراتيجيف

عـن   الصـادر  لتقييم البيئـي االسـتراتيجي  ل يتوجيهاألمر ال ،مثال(ينص عليه القانون االستراتيجي إجراء رسميا 
  .على نحو انتهازي/ه بمرونةاستخدام أو يمكن) ألوروبياالتحاد ا

  التوازي مع عملية التخطيط أم االندماج داخلها؟ - 2
وخصـائص عمليـات   أو اإلقليمي أو العـالمي  الوطني  سياقوفقًا لل التقييم البيئي االستراتيجي تصميميتم  - 11

في  تقييم البيئي االستراتيجيالجرت العادة أن يتم تطبيق و. التقييم البيئي االستراتيجيتطبيق فيها يتم  التيالتخطيط 
ومؤخرا، تـم  . م صنع القرار في نهاية عملية التخطيطة مستقلة وموازية للتخطيط؛ بهدف دعالغالب باعتبارها عملي

بـين   الجمـع و ،االندماج في عملية التخطيط :الفعالة أشكالهليصل إلى أكثر  لتقييم البيئي االستراتيجيتطوير آخر ل
ـ وتزويد مناقشاتهم  التخطيطلمراحل الرئيسية لعملية أصحاب المصلحة خالل ا وفـي  . ةبالمعلومات البيئية الموثوق

 هيكلـة االستراتيجي البيئي يمكن للتقييم  ضعيفة أو غير موجودة؛ إجراءات التخطيط التي تكون فيهابعض الحاالت 
  .عملية التخطيط أو تمثليها على نحو فعال

ـ   البيئي االستراتيجيالتقييم  ومن الوجهة المثالية، يبدأ - 12 عبـر   هفي مرحلة مبكرة قدر اإلمكان ويـتم إدراج
دورا  التقييم البيئي االسـتراتيجي ومع ذلك، يمكن أن يلعب . قانون أو سياسة أو خطة أو برنامج محدد إعدادعملية 

أو دعـم   مـة التخفيـف الالز إجـراءات   في البت ،مثال –القرارات بالفعل  تذاتخالتنفيذ حتى إذا  رصدفعاالً في 
القطاعي المستخدم في وضع  شكل التقييم أن يتخذاالستراتيجي البيئي بل يمكن للتقييم . مستقبال لقراراتامراجعات 

  .مستقباللسياسات والخطط اأعمال جدول 
، وحسب التعريـف . التقييم البيئي االستراتيجيعملية  عريفتلللخطوات اإلجرائية  تسلسل نمطيال يوجد و - 13

  .بالحالة المعنية البيئي االستراتيجي التقييميختص 
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  التقييم البيئي االستراتيجيخطوات عملية  - 3

ية قطرستراتيجيات أفضل، تتراوح بين القوانين وسياسات التطوير الإإلى  التقييم البيئي االستراتيجييهدف  - 14
كافـة الممارسـات الجيـدة     متثل، تعاريفبين التطبيقات والت بالرغم من التنوع الكبيرو. للخطط القطاعية والمكانية

عند اتخاذ قرار يتعلق بالحاجـة إلـى   و. معايير األداء والمبادئ اإلجرائية العامةلعدد من االستراتيجي البيئي للتقييم 
  :بالمراحل التالية" االستراتيجيالبيئي الممارسة الجيدة للتقييم "، يمكن أن تمر التقييم البيئي االستراتيجي

  :الشفافيةإيجاد : 1مرحلة ال  )أ(
  أصحاب المصلحة المعنيين ببدء العملية؛ إدراكوضمان  التقييم البيئي االستراتيجيإعالن بداية  )1(
) البيئيـة (رؤيـة مشـتركة حـول المشـاكل واألهـداف       إعدادجمع أصحاب المصلحة وتيسير  )2(

 واإلجراءات البديلة لتحقيق ذلك؛

تتماشـى  هدف السياسة أو الخطة الجديدة أ ما إذا كانت ،بالتعاون مع كافة الوكاالت المعنية بحث، )3(
 ).تساقتحليل اال(مع أهداف السياسات الحالية، بما في ذلك األهداف البيئية 

  :التقييم التقني: 2المرحلة   )ب(
  ق؛تسالى نتائج مشاورات أصحاب المصلحة وتحليل االإ استنادا ،لتقييم التقنيصالحيات اتوضيح   )1(
  ؛وثيق نتائجه وجعلها سهلة المنالوت ،تنفيذ التقييم الفعلي  )2(
  .االستراتيجيالبيئي تنفيذ نظام فعال لضمان الجودة لكل من معلومات وعمليات التقييم   )3(

  :استخدام المعلومات في صنع القرار: 3المرحلة   )ج(
  .القرار النتائج وإصدار التوصيات لصناع مناقشةب المصلحة لجمع أصحا  )1(
  .كتابي ألي قرار نهائي في ضوء نتائج التقييمالتأكد من التفعيل ال  )2(

  :القرار صنعتقييم بعد الو الرصد: 4 المرحلة  )د(
ومـن أمثلـة ذلـك     .لمتابعةل إجراءإلى ومناقشة الحاجة  ،تنفيذ السياسة أو الخطة المتخذة رصد  )1(

ق لجنة حماية البيئة البحريـة لشـمال شـر   رير حالة النوعية التي تعدها كل عشر سنوات اتق
  .(OSPAR) المحيط األطلسي

بالمرونة، أي يمكن أن يختلف نطـاق ومسـتوى تفصـيل الخطـوات      التقييم البيئي االستراتيجييتميز و - 15
مـن عـام   (إلى شامل ) رشهأمن شهرين إلى ثالثة (من عاجل : بناء على الوقت والموارد المتاحة مذكورة أعالهال

، وخاصة حيـث  التقييم البيئي االستراتيجيفي بعض عمليات  –بيرا تنوعا ك وثائقكما يتنوع نطاق ال). إلى عامين
أهميـة  إشكال اإلبالغ عملية ذات أهمية عظمي، في حين تتخذ اليكون صانعو القرار مشتركين اشتراكًا تاما، تصبح 

  .أكبر في العمليات األخرى

  ستراتيجي وصنع القرار؟اال البيئي لتنوع البيولوجي في التقييما لخاص ااهتمام لماذا نعطي  -اء ب
 :مة لالهتمام باإلدماج الفعال للتنوع البيولوجي في التقييم البيئيهمص لألسباب اللخمفيما يلي  - 16
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التقيـيم البيئـي   أحد األسباب إلعطاء اهتمام خاص للتنوع البيولوجي فـي  . االلتزامات القانونية  )أ(

يمكن التمييز بين عدد مـن  و. يمية أو الدولية التي تدعو لذلكأو اإلقل ،هو االلتزامات القانونية الوطنية االستراتيجي
  :االلتزامات القانونية

الطبيعية واألنواع  ئلوالموا النظم اإليكولوجيةيمكن أن تتمتع : المناطق المحمية واألنواع المحمية  )1(
علـى  بشكل من أشكال الحماية القانونية، تتراوح بين الحماية الصارمة إلى القيـود المفروضـة   

  .أنشطة معينة
 يثيـر  ممايمكن أن تخضع لشكل ما من أشكال التنظيم القانوني  يكولوجيةم اإلدمات القيمة للنظالخ  )2(

والحمايـة السـاحلية    سماكد األيأنشطة مصاذلك، ومن األمثلة على . الحاجة إلى التقييم البيئي
أمثلة إضـافية للخـدمات    وهناك). عن طريق الكثبان أو األراضي الرطبة المزروعة باألشجار(

البيئي وتشـمل  األثر لتقييم من المبادئ التوجيهية  2لتذييل القيمة للنظم اإليكولوجية ترد في ا
اسـتقرار الطبقـة   والحفاظ على هيكل النظام اإليكولوجي، وعملياته وتكوينه، وعزل الكربون، 

الحية البحريـة األخـرى،    وإنتاج األكسوجين، وتوفير موارد األسماك وموارد الكائنات التحتية
  ؛الحيوية والمواد الجينية والكيميائية

المجتمعات األصلية والمحلية حالة  بصفة تقليديةالتي تشغلها أو تستخدمها  ياهتمثل األراضي والم  )3(
  ؛م اإليكولوجيالنظخاصة من خدمات 

ي، واتفاقية رامسار، وبرنـامج  اتفاقية التراث العالم مثلواالتفاقات الدولية المعاهدات واالتفاقيات   )4(
علـى التزامـات    بلدانتوافق الو .اتفاقات البحار اإلقليمية اليونسكو لإلنسان والمحيط الحيوي أو

فـي هـذه   معينة إلدارة هذه المجاالت وفقًا للمبادئ المتفق عليها دوليا بموجب الـدخول طرفًـا   
متحدة لقانون البحري اتفاقية األمم ال لسياقذات الصلة با وتشمل المعاهدات اإلضافية .االتفاقات

ندن لعام ، وبروتوكول ل1995لألرصدة السمكية لعام واتفاق األمم المتحدة ، 1982البحار لعام 
  .واتفاقيات إقليمية 1996

ـ النظيوفر مفهوم خدمات : تحديد أصحاب المصلحة يسير  )ب( قة مـن التنـوع   شـت الم ةم اإليكولوجي
وتقـدم   الـنظم اإليكولوجيـة  تتعد وظائف و. ديد مجموعات األشخاص المحتمل تأثرهمالبيولوجي أداة مفيدة في تح

يمكن تحديد أصحاب المصلحة المتأثرين بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريـق تطبيـق   و. العديد من الخدمات
لـى  إ مدعـوت في وصف التنـوع البيولـوجي، و   النظام اإليكولوجيوالتركيز على خدمات  النظام اإليكولوجينهج 

  ؛، عند االقتضاءالتقييم البيئي االستراتيجيالمشاركة في عملية 
النظـام  يمكن أن يؤدي تحديد أصحاب المصلحة من خالل االعتراف بخدمات . سبل العيشحماية   )ج(

كثيـر مـن   فـي  و. على التنوع البيولوجي الذين يعتمدون الناس سبل عيشإلى فهم أفضل لكيفية تأثر  اإليكولوجي
. المجتمع الريفي على التنوع البيولـوجي بشـكل مباشـر    تعتمد نسبة كبيرة منالنامية،  بلدانال صوصاوخ ،البلدان

ينتبه أحـد  ونظرا ألن هذه المجموعات قد تنتمي إلى الطبقات األكثر فقرا واألقل تعليما من طبقات المجتمع، فقد ال 
  ؛التقييم البيئي االستراتيجيكة الفعالة في عملية المشار إذا لن تبذل الجهود الرامية إلى تمكينهم من إليهم
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إمكانيات الموارد مثل  ة،م اإليكولوجيالنظيمكن تقييم خدمات  .صنع القرارات االقتصادية الصائبة  )د(

سـببها  يالتي المحتملة أو الخسائر /السمكية والجينية، في صورة نقدية، وبالتالي تقديم رقم عن المنافع االقتصادية و
  األنشطة المخططة؛تنفيذ 

فعـن  . على المستوى االسـتراتيجي  بنحو أفضل اآلثار التراكمية على التنوع البيولوجييتم توقع   )ه(
النظـام  التراكمية لألنشـطة علـى خـدمات     تأثيراتال معالجة، يمكن النظام اإليكولوجيطريق تطبيق مبادئ نهج 

ـ   عريفيعد من المالئم ت وفي الوقت نفسه،. التي تدعم رفاهية اإلنسان اإليكولوجي ر المقبـول أو  مسـتويات التغي
  ).أو مستجمع المياه النظام اإليكولوجي(ة للجودة البيئية على المستوى االستراتيجي ستصوبالمستويات الم

الحفاظ على المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا حسبما تم تعريفها في المعـايير العلميـة فـي      )و(
ويعتمد حفظ التنوع البيولوجي ووظائف الـنظم  . الصادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي 9/20ر المرفق األول بالمقر

وبالتالي، من المهـم إدراج اآلثـار   . اإليكولوجية بدرجة حيوية على صيانة المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
ولية المختصة على أنها منـاطق مهمـة   المحتملة على المناطق التي عرفتها بالفعل الدول والمنظمات الحكومية الد

  إيكولوجيا أو بيولوجيا، أو كمناطق يحتمل أن تتحمل عمليات إيكولوجية أو بيولوجية مهمة؛
ظ التنوع البيولوجي لألجيال القادمـة  حف إن. مستقبالالحفاظ على القاعدة الجينية للتطور للفرص   )ز(

ات المحتملة للتنوع خداممن االست للثروةى اإلبقاء على خيارات فهو يسعى إل. مة لالستدامةهمأحد الجوانب اليعتبر 
قدرة التنوع البيولـوجي علـى التكيـف مـع     على فاظ عالوة على ذلك، يعتبر الحو. البيولوجي التي لم تعرف بعد

بالنسـبة   حيوياأمرا  لناسواالستمرار في توفير مساحة تنبض بالحياة إلعاشة ا) تغير المناخ ،مثال(البيئات المتغيرة 
وفي المحيطات،  .حماية هذه القدرةل ينص على أحكامولذا؛ فأي تقييم لالستدامة طويلة األجل يجب أن . البشرلبقاء 

يجري حاليا بذل الجهود لتقييم خدمات النظم اإليكولوجية، مثل تخزين الكربون، وتخزين الحرارة، وإعـادة تـدوير   
وينبغـي  . الموارد الجينية، ضمن خدمات أخرى للـنظم اإليكولوجيـة  مستودعات المغذيات، والقيم المستقبلة مثل 
من مشروع المبادئ التوجيهيـة الطوعيـة    2ويقدم التذييل . تقدم بعد القيمة النقديةلم إدراج هذه الخدمات حتى إذا 

  ى؛للنظر في التنوع البيولوجي في تقييم األثر البيئي في المناطق البحرية والساحلية، يقدم تفاصيل أخر
عـن طريـق    التقيـيم البيئـي االسـتراتيجي   يعود النفع على المجتمع بأسره من . إفادة المجتمع  )ح(

  .الحتياجات التنميةتيسير الحلول المستدامة /شجيعت
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  ها التنظيميسياقفي  ةخدمات النظم اإليكولوجي: 1اإلطار 

 سـياق قها مع الاتسابما في ذلك  ،مج لصانعي القرارالسياسات والخطط والبراعن يوفر التقييم البيئي االستراتيجي معلومات 
. بشكل من أشكال الحماية القانونية ة لها اعتراف رسمي في الغالبإدراك أن خدمات النظم اإليكولوجي المهمومن . التنظيمي

ـ  الحالةولكن ال تكون بالضرورة ) المناطق المحمية ،مثأل(ترتكز القوانين غالبا على أساس جغرافي و عـدم   ،مـثال (ا دائم
خـارج الواليـة   منطقة إقليم أو أو  بلدالقانوني في أي  سياقيختلف الو). اقتصار حماية األنواع دائما على المناطق المحددة

  .ه من هذا المنظورمعالجتويجب الوطنية 
  :الرسمية قواعدالمرتبطة بال ةبعض األمثلة لخدمات النظم اإليكولوجيو

  : حفاظ على التنوع البيولوجيال :ةخدمات النظم اإليكولوجي
 الطبيعية المحمية وطنيا واألنواع المحمية؛ ئلالموا/المناطق •
 ومواقع التراث العالمي ،الحيوي التابع لليونسكو محيطوبرنامج اإلنسان وال ،اتفاقية رامسار: الوضع الدولي •
اإلقليميـة   قواعـد أو ال ،(BAP)ة المملكة المتحدفي لتنوع البيولوجي أعمال اتخضع للسياسات الوطنية مثل خطط  •

 .2000مثل الشبكة األوروبية للطبيعة 
النقـل  المناطق الحساسة التي تكون عرضة للتلـوث النفطـي مـن    (المناطق البيئية البحرية ذات المخاطر العالية  •

 )البحري
  OSPARالمواقع المحددة والمخصصة بموجب اتفاقات دولية، مثل المناطق البحرية المحمية  •
واقع المستضيفة لألنواع المسجلة بموجب اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية أو اتفاقية االتجـار  الم •

 الدولي بأنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة باالنقراض
رية األوروبيـة  الحياة الب حفظمن اتفاقية  2و 1قين رفالم(المواقع المستضيفة لألنواع المسجلة بموجب اتفاقية برن  •

 )1979ية، طبيعال ئلوالموا
حددتها الدول والمنظمات اإلقليمية إلدارة مصـايد األسـماك   التي " نظم إيكولوجية هشة"المواقع التي تحتوي على  •

ومنظمة األغذية والزراعة في سياق الصيد في قاع البحار في أعالي البحار تبعا لقرارات الجمعية العامـة لألمـم   
 المتحدة

  :سبل العيش للناستوفير  :ةالنظم اإليكولوجي خدمات
 )وزراعة الكائنات المائية البحرية،(المحميات االستخراجية  •
 المناطق ذات االهتمام للشعوب األصلية •
 )الحفاظ على التنوع البيولوجي لتعزيز السياحة: الخدمة) (تحت الماء(المتنزهات السياحية  •

  :المواقع الدينية/ لتاريخ الحضاري لإلنسان الحفاظ على ا: ةخدمات النظم اإليكولوجي
 المياه المقدسة •
 المواقع األثرية تحت الماء •

  :بلدان، معترف بها رسميا في بعض الاألخرى ةيكولوجيإلخدمات النظم ا
  .)ة للسواحلخلفيحماية المناطق ال: الخدمة) (الكثبان، والمنغروف(حماية السواحل  •
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  اركةأصحاب المصلحة والمش: 2اإلطار 
وبناء على ذلك، تصبح المشـاركة العامـة   . الشفافية في صنع القرار) 3(المشاركة، و) 2(المعلومات، ) 1: (يهتم تقييم األثر بما يلي

ثنائي الالتدفق ( مشاوراتوال) حادي للمعلوماتاألالتدفق (اإلعالم : م على مستويات مختلفةتتويمكن أن  األثر الفعالتقييم لشرطًا أساسيا 
تختلـف  و. مراحـل العمليـة   مهمة في جميعالمشاركة العامة  وتعتبر). التحليل والتقييم المشترك" (الحقيقة"أو المشاركة ) لمعلوماتل

ات العامة في مرحلة مشاورالحد أدنى من من المقبول عموما الحاجة إلى  ، ولكنبلدانالمتطلبات القانونية ومستوى المشاركة فيما بين ال
بالنسبة للتنـوع  و. أن المشاركة أثناء دراسة التقييم تعزز من نوعية العملية كما أن من المعترف به عامة ستعراض؛واال تحديد النطاق

الفئات تمثل ثالثة مستويات، وكل مستوى  أنالحظ : مالحظة. (البيولوجي، يمكن التمييز بين ثالث مجموعات من أصحاب المصلحة
  ):ابقةمن المستويات األعلى يشمل الفئة الس

للخدمات مثل صناعات معينة تستخدم أو تضع قيمة المجموعات المستهدفة  –من السياسة أو الخطة او البرنامج  المستفيدون •
 بواسطة السياسة أو الخطة أو البرنامج؛ التي يتم تعزيزها قصداي يكولوجالمعروفة للنظام اإل

للسياسة أو الخطة أو  الذين يتعرضون، نتيجةلخبرة، ذوي ااألشخاص أي  – المتأثرون) مجموعات األشخاص(األشخاص  •
 ؛التي تمثل قيمة لهم ةم اإليكولوجيالنظلتغييرات مقصودة أو غير مقصودة في خدمات البرنامج، 

 :أصحاب المصلحة عموما •
أو  حددةيما يختص بإدارة المناطق المف ولية حكومية رسميةؤمل مسحتالتي تالمؤسسات الحكومية الوطنية أو المحلية   -

  ؛)وغيرهاوحماية السواحل، مصايد األسماك، ( ةم اإليكولوجيالنظإدارة خدمات 
وحركات  ،، ومنظمات المستهلكيننقابات العمال( لألشخاص المتأثرين التي تمثلالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية  -

 ؛)رهاواللجان المخصصة للمواطنين وغي ،الحقوق المدنية
ة التي تمثل مجموعات المستخدمين التقليدين المرتبطين بوضوح أكبر باالستخدام الحرفي أو المجتمعات األصلية والمحلي -

 االستخدام صغير الحجم للموارد البحرية؛
ر الحكومية المنظمات غي(ي حد ذاته ف للتنوع البيولوجي) ةلمتأصللقيمة اا( التي تمثلالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية   -

 ؛)هاعلمية وغيرواللجان ال ،ظ الطبيعةلحف
مثال، اآلثار على البحوث ) (سلبيا أو إيجابيا(العلماء والمؤسسات العلمية التي تمثل مصالح المجتمع العلمي التي قد تتأثر  -

بشأن موضوع معين أو منطقة معينة، واآلثار على المناطق التي لم يتم دراستها بعد أو على دراسة ما على األجل 
 )دالطويل أو على مواقع الرص

بالشفافية في العمليات  يرتبط(في بيئته المباشرة أو غير المباشرة  بالتطورات الجديدةإحاطته  ذي يطلبال الجمهور العام -
 ).ةديمقراطيالم

 .حاليا صددهب، الذين قد يعتمدون على التنوع البيولوجي الذي تصدر القرارات األجيال القادمةأصحاب المصلحة من  -
  ".أصحاب المصلحة الغائبين"مصالح  في النظر في اوليتهؤمية بمسرسية وغير الرسمال المنظمات إدراكيتزايد و

بصفة عامة، يمكن مالحظة تعاظم دور أصحاب المصلحة المؤسسيين على المستويات اإلستراتيجية العليا للتقييم؛ أما   -
  .ثرينعلى المستوى األدنى من ذلك تتزايد أهمية المستفيدين الفعليين واألشخاص المتأ

وبصفة عامة، يمكن مالحظة أن دور أصحاب المصلحة في المؤسسات أصبح أكثر أهمية على المستويات االستراتيجية األعلى في 
  .التقييم؛ وعلى المستوى األقل سيصبح المنتفعون الفعليين واألفراد المتأثرين أكثر أهمية

  :هذهشمل وت. عدد من القيود المحتملة على المشاركة العامة الفعالة وهناك
  ؛المدرة للدخل مهامال بعيدا عنتعني المشاركة الوقت المستغرق : الفقر   -
  تجعل المسافات الكبيرة من االتصاالت عملية أكثر صعوبة وتكلفة؛: األماكن الريفية   -
  عالم المطبوع؛في حالة االستعانة باإل مشاركة الممثلينعيق تيمكن أن  ،غات غير المحليةللاإجادة أو عدم : األمية   -
الذين قد ال  ،يمكن للمبادئ السلوكية والعادات الثقافية أن تعيق من مشاركة بعض المجموعات: الثقافة المحلية/القيم   -

  ؛)النساء مقابل الرجال ،مثال(يمكنهم مخالفة المجموعات المسيطرة علنًا 
اللهجات المختلفة، مما يجعل من التواصل أمرا في بعض المناطق، قد يتم التحدث بالعديد من اللغات أو  :اللغات   -

  صعبا؛
  .وليات المتعلقة بالمواردؤقد تتعارض مع النظم التقليدية وتسبب التباسا حول الحقوق والمس: النظم القانونية   -
  قد يكون لديهم وجهات نظر متعارضة أو متباعدة ومصالح خاصة؛: لمصلحةمجموعات ا   -
  .البدائل النظر فيالذين قد يعارضون المشاركة المبكرة و ،بالنسبة للمؤيدين مهمةتكون  قد: السرية   -
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  البيئي االستراتيجي؟التنوع البيولوجي ذات الصلة بالتقييم  قضاياما هي   - يمج

  آراء مختلفة –االستراتيجي للبيئة البيئي التنوع البيولوجي في التقييم   - 1
إلـى مـن   الذي يتراوح بين من يركزون على البيئة البيوفزيائية  التقييم البيئي االستراتيجييتمخض نطاق  - 17

االستدامة الذي يركـز علـى البيئـات االجتماعيـة     الواسع الموجه نحو  التقييم البيئي االستراتيجييركزون على 
علـى  و. جيالتقييم البيئي االستراتيآراء مختلفة حول التنوع البيولوجي في مما يؤدي إلى البيوفزيائية وواالقتصادية 

الرغم من الوضوح الشديد لنص االتفاقية فيما يتعلق بكيفية تفسير التنوع البيولوجي، فإن التطبيق اليـومي يوضـح   
  :وفيما يلي بعض االختالفات البارزة. تفسيرات مختلفة اختالفًا كبيرا

. البيئة البيوفزيائيـة  عادة على التقييم البيئي االستراتيجييركز  .ظ الطبيعةحفمثل التنوع البيولوجي ظ حف - 18
اسـة  ومن ثم، يمكـن در . وتستخدم األدوات األخرى لتمثيل المصالح االقتصادية واالجتماعية ألصحاب المصلحة

 بـدال مـن  حيث يتم تسليط الضوء على حماية التنـوع البيولـوجي،    ،ظ الطبيعةالتنوع البيولوجي من منظور حف
ـ . جيلبيولوللتنوع ا منصفالمستدام أو ال خداماالست ظ الطبيعـة مميـزا عـن التنميـة     وبهذه الطريقة، يصبح حف

  .معها تعارضأن ي حتملوياالقتصادية واالجتماعية 
ولية عن التنـوع البيولـوجي   ؤفي توزيع المس نهج القطاعي للتقييم التقليدي لألثرتكمن المشكلة في هذا الو - 19

 وموارد زراعـة األحيـاء المائيـة   وارد السمكية فعلى سبيل المثال، استغالل الم. على عدد من المنظمات القطاعية
ولكن يتم تحديد القواعد والسياسات من قبـل هيئـات    ،للتنوع البيولوجي) المستدام( خدامجميعها على عالقة باالست

  .المستدام للتنوع البيولوجي خداماالستإلى أنشطتها ال تشير في مختلفة، 
تم في السنوات األخيرة تبني ممارسات التقيـيم   .واالقتصاديةالتنوع البيولوجي لصالح الرفاهية االجتماعية  - 20

، بما في ذلك التنـوع البيولـوجي   ،، ال ينظر إلى البيئة البيوفزيائيةبلدانففي هذه ال. النامية بلدانالبيئي في معظم ال
، بصـفة  وفي المنـاطق الريفيـة  . لسبل العيش اظ الطبيعية فحسب، بل ينظر إليها باعتبارها مصدرمن منظور حف

تعتبـر  و. لمجتمعـات الفقيـرة  الجتماعية واالقتصادية لوضاع ااأليتمثل الهدف الرئيسي للتنمية في تحسين خاصة، 
كثير مـن هـذه   االقتصادية والبيوفزيائية بيئات تكميلية، ولذلك تم تطوير نهج متكامل للتقييم في /البيئات االجتماعية

التقيـيم البيئـي   المستدام مسائل على نفس القدر من األهمية فـي   دامهاستخظ التنوع البيولوجي ويمثل حفو. البلدان
معالجة التقاسـم  يجب على صانعي القرار وفي المجتمعات التي تتصف بالتوزيع غير العادل للثروة، ؛ االستراتيجي

تعكـس  و. جينيـة ن التنوع البيولوجي، بما في ذلك المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الالمشتقة م المنصف للمنافع
  .لفيةأللإلنمائية هداف ااألج المتكاملة منظورا واسعا للتنوع البيولوجي وفقًا لالتفاقية وهذه النُه

فـي  بمـا   ،أن البيئةبدراك إلنظرا ل اتالقطاعالنُهج المقسمة حسب ج المتكاملة وتتقارب النُه. راءدمج اآل - 21
يـوفر التنـوع   (ال يمكن تخصيصها ألحد القطاعـات  التي  خدماتالسلع والتوفر  ،ذلك مكونات التنوع البيولوجي

ير مقصـورة  غالسلع والخدمات ( ة محددةأو لمنطقة جغرافي) البيولوجي في نفس الوقت العديد من السلع والخدمات
العـالم ذات أهميـة    فـي ، أن بقاع معينـة  موماوفي الوقت نفسه، من المعترف به ع). على المناطق المحمية فقط

ـ ظ التنوع البيولوجي، ومن ثم يجب حماية هذه المناطق للمستقبل وتتطلب هذه المنـاطق تـدابير   فبالنسبة لح ة حماي
  .صارمة
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في التقيـيم  و. أهمية خاصة من منظور التنوع البيولوجي والزمنية تحتل المقاييس المكانية. الزمان والمكان - 22

ـ آط وآليات التخطيط االقتصادي ب، يتم الربط غالبا بين أفق التخطياالستراتيجي التقليديالبيئي  تتـأثر  ق تخطـيط  اف
تعمـل العمليـات   و. أطـول بيوفيزيائي أفق زمني  عموماعلى التنوع البيولوجي  رثايتطلب تقييم اآلو. بالسياسات

على مقـاييس   ،البحرسطح وارتفاع مستوى  ،المناخ زيائية مثل التآكل الجيني والعمليات التطورية وآثار تغيريالبيوف
عمليات ال معالجةتطلب تو. االستراتيجي التقليديالبيئي أطول وقلما ما توضع في االعتبار في عمليات التقييم زمنية 

  .يمتد على األقل عدة عقود – أطول ازمني التنوع البيولوجي في العالم أفقا التي تنظماألساسية 
قد يكـون  و. في العالم ظم اإليكولوجيةالنحلقة الربط بين  اتوالمغذي ،المياهو ،وبالمثل، تمثل تدفقات الطاقة - 23

 ربطأبرز مثال على ذلك هو و. على التنوع البيولوجيأوسع نطاقا في إحدى المناطق قيد التقييم تداعيات  تأثيراتلل
وقد تتطلب اعتبارات التنوع البيولوجي تركيـزا  على النطاق العالمي بواسطة األنواع المهاجرة؛  النظم اإليكولوجية

وهذا صحيح على نحو خاص فـي سـياق   . اوز المنطقة التي يجري بشأنها التقييم البيئي االستراتيجيجغرافيا يتج
  .المحيطات العميقة والمفتوحة حيث تكون غالبا النطاقات والتواصل ذات طبيعة إقليمية أو عالمية

 تعتمدالتي  ةلوجيم اإليكوالنظيدعم التنوع البيولوجي خدمات . رسالسل السبب واألثمقابل  الفرص والقيود - 24
 عـزز يو. ومن ثم، يمثل التنوع البيولوجي مجموعة من الفرص والقيـود للتنميـة المسـتدامة   . عليها رفاهية البشر

بـرامج علـى المسـتوى    الخطـط و السياسات وإعداد الهذه الفرص والقيود نقطة االنطالق إلعالم  االعتراف بأن
السؤال الذي يطرح نفسـه علـى مسـتوى    و. ية للتنمية المستدامةالمثالالفرص لتحقيق النتائج  ، يعززاالستراتيجي

نهـج  يتناقض هذه النهج مع و" كيف تؤثر البيئة على فرص وقيود التنمية أو تحددها؟"هو  التقييم البيئي االستراتيجي
مـا  "هـو  ، حيث يتم طرح السؤال الرئيسي وفي مشروع تقييم األثر البيئي اعتمادهالذي تم  كبيرإلى حد  ستجابةاال
  "و تأثير هذا المشروع على البيئة؟ه

ر حيـث  لسلسة السبب واألث االستجابةنهج : التقييم البيئي االستراتيجيين في واسعيمكن استخدام نهجين و - 25
من القاعـدة  "نهج و) تقييم األثر البيئيإلى بالمقارنة (إلى حد ما  ر واضحةوسلسة السبب واألث االتدخل معروفيكون 

  .السياسة أو البرنامج أو الخطة بتشكيلبفاعلية رص والقيود الخاصة بالبيئة الطبيعية حيث تقوم البيئة للف" إلى القمة
  التنوع البيولوجي في هذه اإلرشادات  - 2

  :وفيما يلي أدناه، أهم الخصائص لطريقة تفسير التنوع البيولوجي في هذه اإلرشادات - 26
خـدمات  للتنوع البيولوجي فـي إطـار    أفضل تعريف، يمكن تقديم التقييم البيئي االستراتيجيفي   )أ(

بمـا فـي ذلـك    (أو االجتماعيـة   ،ية أو العلميةيكولوجتمثل هذه الخدمات القيم اإلو. التي يقدمها ةم اإليكولوجيالنظ
أصحاب المصلحة مصالح التنوع أن يمثل يمكن و. بأصحاب المصلحة اواالقتصادية للمجتمع ويمكن ربطه) الثقافية

أو (ي يولـوج ويعتبر الحفاظ علـى التنـوع الب  . التقييم البيئي االستراتيجيوبالتالي االشتراك في عملية  البيولوجي،
يقـدم  مة لألجيال الحالية والقادمة، ولكن التنوع البيولوجي همال ةم اإليكولوجيالنظأحد خدمات ) الحفاظ على الطبيعة

  .م اإليكولوجيالنظكثيرة أخرى من خدمات خدمات 
تأثيرات بيوفزيائية  التي يتنج عنها) األنشطة(تتمثل في التدخالت البشرية  فع المباشرة للتغيرالدوا  )ب(
 3 اإلطـار انظـر  ( ةم اإليكولوجيلنظاخدمات ما يرتبط به من معروفة على التنوع البيولوجي و آثار مع واجتماعية

  ).أدناه
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التي قد تؤثر على الدوافع المباشـرة   ،ةتتمثل في التغيرات المجتمعي الدوافع غير المباشرة للتغير  )ج(

ـ النظعلى خدمات  آثارر في ظل ظروف معينة، مما يؤدي في النهاية إلى للتغي  4 اإلطـار انظـر  ( ةم اإليكولوجي
  ).أدناه

تقيـيم   يجـب ، ةم اإليكولوجيالنظخدمات المحتملة على  ثارلتحديد اآل: جوانب التنوع البيولوجي  )د(
يمكن و. خدمات تأثرا كبيرا بالسياسات أو الخطط أو البرامج قيد الدراسةالتي تقدم ال ولوجيةالنظم اإليكإمكانية تأثر 

كيفية تنظيمـه مـن   (أو التغيرات في الهيكل ) ماذا هناك( كوينالتغيرات في الت صورةبأفضل شكل في  ثارتقييم اآل
البشرية التـي  يات الفيزيائية والبيولوجية وعملما هي ال(أو التغيرات في العمليات الرئيسية  ،)حيث الزمان والمكان

  ).النظم اإليكولوجيةأو الحفاظ على /تحكم إنشاء و
م الـنظ تنوع األنواع وتنوع التنوع الجيني و: جييتم التمييز بين ثالثة مستويات من التنوع البيولو  )ه(
التنـوع البيولـوجي فـي     الجةمعأنسب المستويات ل النظام اإليكولوجيبصفة عامة، يعتبر مستوى و. ةاإليكولوجي

  .األخرى فيهاالمستويات  ينبغي معالجةجد الحاالت مع ذلك، توو. االستراتيجيالبيئي التقييم 
  التنوع البيولوجي للتقييم االستراتيجي للبيئة" محفزات"  -  3

ى التنوع المحتملة إلحدى السياسات أو الخطط أو البرامج عل آلثارنصران على أهمية بالغة لتقييم ايوجد ع - 27
أنـواع األنشـطة   ) 2(المرتبطـة بهـذه المنطقـة و    النظام اإليكولوجيالمنطقة المتأثرة وخدمات ) 1( :البيولوجي

  .ةم اإليكولوجيالنظللتغير في خدمات  تعمل كدوافعالمخططة التي يمكن أن 
و البـرامج،  في حالة انطباق أي حالة أو مجموعة من الحاالت التالية على إحدى السياسات أو الخطـط أ و - 28

  .االستراتيجي لهذه السياسة أو الخطة أو البرنامجالبيئي يجب إعطاء اهتمام خاص للتنوع البيولوجي في التقييم 
في حالة تأثر إحدى المناطق بالسياسة أو الخطة أو البرنـامج  : ةييكولوجم اإلللنظ مةهمالخدمات ال  )أ(

، يجب وضع هـذه الخـدمات وأصـحاب    ةم اإليكولوجيلنظللمهمة اخدمات الالمعروف بتوفيره لخدمة أو أكثر من 
سـياقا  لمنطقـة مـا   البيولوجي يوفر التخطيط الجغرافي . التقييم البيئي االستراتيجيفي االعتبار في فيها المصلحة 

وممارسـات اسـتخدام    النظم اإليكولوجيـة د يتحد ويتطلب ذلكمعلومات التنوع البيولوجي؛ أساسيا للحصول على 
أو  الـنظم اإليكولوجيـة  التي توفرها هذه  ةم اإليكولوجيالنظوتحديد خدمات  ،في المنطقة ه وقاع البحارعمود الميا

، يمكن تحديـد صـاحب أو أصـحاب    النظام اإليكولوجيبالنسبة لكل خدمة من خدمات . أنواع استخدام األراضي
  ؛التقييم البيئي االستراتيجيلمشاركة في عملية إلى ام دعوتهم ثالمصلحة 
في حالة العلم بأن أحد التدخالت المقترحـة تنـتج أو   . دوافع مباشرة للتغيرالتي تعمل كالتدخالت   )ب(
، يجـب إعطـاء   ةم اإليكولوجيالنظأو أكثر من دوافع التغير بما لها من تأثير معروف على خدمات  دافعتساهم في 

للمنطقة تدخل السياسـة أو الخطـة أو   يولوجي البوإذ لم يتم بعد التحديد الجغرافي . اهتمام خاص للتنوع البيولوجي
على التنوع البيولـوجي   اآلثاراالستراتيجي تحديد  البيئي ، يمكن للتقييم)في حالة السياسة القطاعيةمثال، (البرنامج 

السياسة أو الخطة أو البرنامج على أنـواع معنيـة مـن    تأثير في حالة  أن تحدث اآلثاربشروط، حيث من المتوقع 
أما في حالة معرفة منقطة التدخل، فمن الممكن الـربط  .للنظم اإليكولوجية مةهمخدمات التي تقدم  يكولوجيةالنظم اإل

  وأصحاب المصلحة؛ ةم اإليكولوجيالنظبين دوافع التغير في خدمات 
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إذا كانت إحدى السياسات أو الخطط أو البرامج . دوافع غير مباشرة للتغيرالتي تعمل كالتدخالت   )ج(

أو التـدابير   ،ستراتيجية الحد من الفقرإأو  ،مثل  السياسة التجارية(غير مباشر للتغير  تعمل كدافعلى أنشطة تؤدي إ
ثمة حاجة بصـفة  و. مسألة أكثر تعقيدا ةم اإليكولوجيالنظ، يصبح تحديد التأثيرات المحتملة على خدمات )الضريبية

،عندما يكون من المتوقـع للسياسـة أو الخطـة أو    االستراتيجيالتقييم البيئي عامة لالهتمام بالتنوع البيولوجي في 
  :ما يليالبرنامج أن يؤثر تأثيرا بالغًا في الطريقة التي يقوم من خاللها المجتمع ب

م الـنظ علـى خـدمات    تي تعتمـد أو المنتجات ال ،استهالك المنتجات المشتقة من الكائنات الحية  )1(
  ة في إنتاجها؛اإليكولوجي

  طق من المياه؛ أوشغل منا  )2(
  .ةم اإليكولوجيالنظاستغالل الموارد الطبيعية وخدمات   )3(

  

إلـى التـأثيرات البيوفيزيائيـة،     التـي تـؤدي  ) األنشطة(تتمثل في التدخالت البشرية  6لتغيرلمباشرة لدوافع اال: 3اإلطار 
  .ةم اإليكولوجيخدمات النظمن ما يرتبط به لى التنوع البيولوجي والمعروفة عاالقتصادية، وآثار /واالجتماعية

  : التغيرات البيوفيزيائية المعروفة بقيامها بدور الدافع المحتمل للتغير تشمل
يكون في العادة انتقائيا نظراً ألن قلة من األنواع فقط ذات قيمة وتؤدي إلى تغيرات فـي   استخراج الكائنات الحية •

  . شائعةالمثلة من األاألسماك  مصايدعد تو. خل بالنظام بأكملهأن ي محتملية ومن اليكولوجاألنواع للنظم اإل كوينت
فـي المنطقـة التـي تحـدث فيهـا هـذه        يحدث اضـطرابا يمكن أن  استخراج المعادن والمعادن النفيسة والمياه •

  .في الغالب االستخرجات، مع حدوث تأثيرات تراكمية
الكيميائية أو الحراريـة أو اإلشـعاعية أو    األخرى تأو المدخال/االنبعاثات والمخلفات الصناعية السائلة(النفايات  •

مخلفات سائلة أو صلبة أو غازية مما يؤثر على جـودة الهـواء أو   إلى األنشطة البشرية  تؤديوقد . الضوضائية
نظراً لحمل الملوثات بواسطة الريـاح أو   بين أن مصادر االنبعاثات ونشرها لها مجال عريض من اآلثار، وهايالم
  . المحتملة على التنوع البيولوجي متسع جداً ثارفنطاق اآل. مياهال

المبـادئ التوجيهيـة   من  2 تذييليحتوى ال :الرئيسية هاعملياتالنظم اإليكولوجية أو هيكلها أو  اضطراب في تكوين •
  .تقييم األثر البيئي على عرض عام لكيفية تأثير األنشطة البشرية على جوانب التنوع البيولوجي هذهل

دوافع مباشرة للتغير نظراً ألنه من المعروف أنها تؤدى إلى واحدة مـن  أيضا أن تعتبر بعض التغيرات االجتماعية  ويمكن
  ): غير شاملة( ة سابقاروذكمالتغيرات البيوفزيائية ال

 ،وحصاد الكائنـات الحيـة   ضطراب،تؤدى إلى التلوث واالعلى حد السواء قد  المؤقتةوالدائمة  التغيرات السكانية •
فـي المنـاطق التـي لـم تتعـرض       صوصاوخ(من خالص التخلص من مياه الصابورة  الغريبةوإدخال األنواع 

  ).النسبي لالضطراب

                                                        
مزيدا من التفاصيل لقائمة الدوافع المباشرة وغير المباشرة للتغيرات البيوفيزيائية والتغيرات غير  1ويقدم التذييل    6

  .خارج الوالية الوطنيةالبحرية المناطق البحرية والساحلية، بما في ذلك المناطق البيوفيزيائية في 
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هي التغيرات المجتمعية التي تؤثر على الدوافع المباشرة للتغير تحت ظروف  7الدوافع غير المباشرة للتغير: 4اإلطار 
  ةالنظم اإليكولوجي على آثارمعينة، مما يؤدي في النهاية إلى 

في اإلطار المفاهيمي لتقييم األلفية للنظام " الدافع"ف يعرو. يتأثر أداء خدمات النظام اإليكولوجي بدوافع التغير
يؤثر الدافع المباشر على عمليات النظم و. ةالنظم اإليكولوجيفي جوانب الأحد يغير بأنه أي عامل ) MA(اإليكولوجي 

وفي حالة األنشطة التي ال يكون لها . ومن ثم يمكن تحديده وقياسه بدرجات مختلفة من الدقة، حبشكل واض ةاإليكولوجي
يقدم اإلطار المفاهيمي لتقييم و. أمرا أكثر تعقيدا ةعلى خدمات النظم اإليكولوجي ثاريصبح تحديد اآلعواقب بيوفيزيائية، 

 التي ليس لديها عواقبتمارس األنشطة و .هذه الحاالت مثل معالجةللغاية ل امنظم اأسلوب ةنظم اإليكولوجيللأللفية ا
وتعمل هذه األنشطة بشكل أكثر انتشارا عن طريق . ها من خالل الدوافع غير المباشرة للتغيرتأثيربيوفزيائية مباشرة 

  .المباشرمن خالل فهم تأثيراتها على الدافع  آثارها/أثرهايمكن إثبات و ،تغيير دافع أو أكثر من الدوافع المباشرة
  :للتغير ةافع المباشروقد تكون الدو

والهيكل العمري ) معدالت الميالد والوفاة(حجم السكان ومعدل التغير مع مرور الزمن  مثال، : ديمغرافية •
 ؛والنوعي وتوزيع األسر من خالل الحجم والتركيب ونمط الهجرة ومستوى التحصيل التعليمي

 كل دولة؛حسب مو االقتصادي العالمي وتوزيعه الن مثال): االقتصاد الكلي: (يةاقتصاد •

 ،عاتمنازالتسوية وآليات  ،الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار، والالمركزية مثال،: يةسياس – يةاجتماع •
 والخصخصة؛

ات والتغيرات كنولوجيومعدل تبني الت البحث والتطوير،معدالت االستثمار في  مثال،: العمليات العملية والتقنية •
 والوصول إلى المعلومات ونشرها؛ ،اإلنتاجية واإلمكانيات االستخراجية في

 تؤثر القيم والمعتقدات والمبادئ على السلوك فيما يتعلق بالبيئة: القيم الثقافية والدينية •

، ولكن قد يكون بعض الدوافع خارج نطاق )الدوافع الداخلية(على بعض الدوافع  تؤثر الجهات الفاعلةيمكن أن و
  ). الدوافع الخارجية(أو صانع قرار معين جهة فاعلة معينة ة سيطر

  
  االستراتيجيالبيئي التنوع البيولوجي في التقييم  معالجةكيفية    -د

ر المفاهيمي لتقييم فهو يدمج اإلطا. التوجيهية مبادئاإلطار المفاهيمي المستخدم في هذه ال 1شكل اليصف  -29
تي تحـدث  األنشطة ال مسارات، مع وصف كثر تكاملًا وتفصيالً لتقييم األثراأل مع اإلطار يكولوجيةم اإلاأللفية للنظ

المتأثرة واألنشطة المنتجة  ةم اإليكولوجيالنظخدمات ) 1(كما يحدد مواضع محفزات التنوع البيولوجي، أي . اآلثار
نشطة الناتجة عن تطبيـق  تؤدي األو. ةم اإليكولوجيالنظفي خدمات  للتغير) 3(أو غير مباشرة ) 2( ؛لدوافع مباشرة

تؤثر التغيـرات  و. اقتصادية/أو تغيرات اجتماعية/إحدى السياسات أو الخطط أو البرامج إلى تغيرات بيوفيزيائية و
بعض هذه التغيرات بدورها إلى تغيـرات  أيضا قد تؤدي وتأثيرا مباشرا،  رفاهية البشراالقتصادية على /ةاالجتماعي

قد تؤثر التغيـرات البيوفيزيائيـة علـى    و). يضاالداخلية لألشخاص مثالً إلى شغل األرتؤدي الهجرة (بيوفيزيائية 
أو قد تؤثر علـى العمليـات الرئيسـية     ،للتأثيرالزمني وة في إطار نطاقها المكاني يكولوجيتركيب وهيكل النظم اإل

ـ   البيوفيزيائيـة  تالتغيرا إلى تي تؤديالتي تحافظ على هذه النظم اإليكولوجية ويشار إلى األنشطة ال دوافعهـذه ك

                                                        
مزيدا من التفاصيل لقائمة الدوافع المباشرة وغير المباشرة للتغيرات البيوفيزيائية والتغيرات غير  1ويقدم التذييل    7

  .خارج الوالية الوطنيةية البحرالبيوفيزيائية في المناطق البحرية والساحلية، بما في ذلك المناطق 
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رفاهيتها  تأثر المجموعات في المجتمع التي تعتمدت، ومن ثم تأثيرا سلبياوقد تتأثر خدمات النظم اإليكولوجية . مباشرة للتغير

ويتصرفون وفقًا لهذه االستجابة،  ةللتغيرات في قيمة خدمات النظم اإليكولوجي ناسيمكن أن يستجيب الو. لى هذه الخدماتع
والتطبيق ألفضل المعارف العلميـة والمحليـة   التشاركي يؤدي النطاق و. اقتصادية جديدة/من ثم حدوث تغيرات اجتماعيةو

إلى مزيد من الدراسة في التقيـيم   تحتاجلسبب واألثر التي اسالسل ما يرتبط بها من ذات الصلة و ثارالمتاحة إلى تحديد اآل
  .البيئي االستراتيجي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الشرح في النص الرئيسي(اإلطار التقييمي . 1شكل ال

إن تحديد اآلثار على خدمات النظم اإليكولوجية الناتجة عن الدوافع غير المباشرة للتغير يمثل مهمة أكثـر   - 30
  .تحديا ألن الروابط بين الدوافع غير المباشرة والدوافع المباشرة للتغير لم يتم تحديدها حتى اآلن

  لمحتملة على التنوع البيولوجي من خالل محفزات التنوع البيولوجيتحديد اآلثار ا
  :ييكولوجمة للنظام اإلهمتقدم المنطقة المتأثرة بالسياسة أو الخطة أو البرنامج خدمات : المحفز األول - 31

يمكـن  . السياسات والخطط والبرامج المعينة بالمنطقة بدون أنشطة محددة تحديدا دقيقًـا  :التركيز  )أ(
أو رفاهيـة  /لسلع والخـدمات للتنميـة و  تي تقدم اال النظام اإليكولوجيتنوع البيولوجي في إطار خدمات وصف ال

لألجيال القادمة أو بسبب القيمة األصـيلة  (التنوع البيولوجي الحفاظ على يتم عادة التأكيد على و. األفراد والمجتمع
الخاصة، التي يتم وصفها في إطار الحفـاظ علـى    يالنظام اإليكولوجباعتباره أحد خدمات ) في التنوع البيولوجي

  ؛يمكن أن يكون مدعوما بآليات الحماية القانونيةوواألنواع،  والموائل ،النظام اإليكولوجيحالة 

1نشاط 1نشاط 

التغ یرات االجتماعی ة 
قتصادات  وتغیرات اال

الص غیرة

التغ یرات االجتماعی ة 
قتصادات  وتغیرات اال

الص غیرة

فیزیائی ة التغیرات البیو
والمیاه  يضااألرفي (

 تاتوالھواء والنب ا
)ناتوالحی وا

فیزیائی ة التغیرات البیو
والمیاه  يضااألرفي (

 تاتوالھواء والنب ا
)ناتوالحی وا

ةیكولوجياإلالنظم 
   والھیكلك وینالت(

) والعملیات الرئیسیة

ةیكولوجياإلالنظم 
   والھیكلك وینالت(

) والعملیات الرئیسیة

فاھیة البش ریة الر
 المواد األساسیة §
 الصحة §
 العالقات االجتماعیة§
 األم ن§
 الحریة§

فاھیة البش ریة الر
 المواد األساسیة §
 الصحة §
 العالقات االجتماعیة§
 األم ن§
 الحریة§

ƸǜƳƣƳƹǎƣỷ ƉƳƫǔƤƣ ƸƫỸǘƣỷ үƖ  Ƨƣỷ

ƸǜƳƣƳƹǎƣỷ ƉƳƫǔƤƣ ƟƳƽỷ үƖ  Ƨƣỷ  

الدوافع غیر المباشرة للتغیر
یةدیمغراف•
علمیة•
ثقافیة ودینی ة•
االقتصادیات الكلیة•

الدوافع غیر المباشرة للتغیر
یةدیمغراف•
علمیة•
ثقافیة ودینی ة•
االقتصادیات الكلیة•

2نشاط ال 2نشاط ال

?

ƸǜƳƣƳƹǎƣỷ ƉƳƫǔƤƣ ǖƣỸǘƣỷ үƖ  Ƨƣỷ

 ƛңɟɟ Ƨƣỷ )ǒỸɟƝң Ƨƣỷ (ңƹɟƑǔƤƣ ǐңһỸǎƧƣỷ 

 ƥỸɟƅƫƣỷ ǒỸƧқҗƿỷǚƳƣƳƝƹƷ

الدوافع غیر المباشرة للتغیر
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لنهج البيئـة الطبيعيـة، نظـرا    " من القاعدة إلى القمة"الفرص والقيود  يصاحب هذا المحفز غالبا  )ب(

حيث من الممكن اتساع نطاق التدخالت ويكمن الهدف في تطـوير  البحري المكاني  تخطيطالإلمكانية استخدامه في 
  بالتوافق مع الظروف الطبيعية؛  لعمود المياه وقاع البحاراستخدامات مالئمة 

  : ملخص اإلجراء  )ج(
في منطقة تطبيق السياسـة أو   عمود المياه وقاع البحاروأنماط استخدامات  النظم اإليكولوجيةد حد  )1(

التي توفرها هـذه الـنظم أو    ةم اإليكولوجيالنظخدمات  حدد وارسم خريطة. لخطة أو البرنامجا
  ؛عمود المياه وقاع البحارأنماط استخدامات 

ـ الـنظ التي لها مصلحة في كل خدمة من خـدمات  في المجتمع مجموعات الد حد  )2( ؛ ةم اإليكولوجي
ويعد تحديـد  . لتقييم البيئي االستراتيجيالمشاركة في عملية هؤالء إلى اأصحاب المصلحة ادعو و

علماء البيئة والمتخصصون فـي  ( خبراءة عملية تكرارية يبدأها اليكولوجيوتقييم خدمات النظام اإل
ال يجب استخدام و. ولكن مع إتاحة دور على نفس األهمية ألصحاب المصلحة ،)الموارد الطبيعية

بالضرورة كمؤشر أو مقياس لقيمتها نظـرا   ةجيم اإليكولوالنظتكرار االعتماد على سلع وخدمات 
التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية على أساس موسمي قد تكون  ةم اإليكولوجيالنظألن خدمات 

  ؛مقاومة وبقاء هذه المجتمعات خالل الظروف الطبيعية المفاجئة أو القاسيةلمة بالنسبة مه
د التنوع البيولـوجي المحمـي وغيـر    ، حد)القادمةاألجيال (حة الغائبين بالنسبة ألصحاب المصل  )3(

يـة والتطوريـة الرئيسـية    يكولوجأو العمليات اإل/وئل م الذي يمثل األنواع أو الموامهالمحمي ال
  ؛)مماثلةأو نُهج عن طريق تطبيق التخطيط النظامي للحفظ مثال، (

كة أصـحاب المصـلحة   دون مشـار  خيراءالمحددة من قبل ال النظام اإليكولوجييمكن للخدمات   )4(
وبالمثـل،  . يةيكولوجالفعليين أن تمثل فرصة غير مستغلة للتنمية االجتماعية أو االقتصادية أو اإل

 فـرط مع أصحاب المصلحة المتعارضين إلى االسـتغالل الم  ةم اإليكولوجيالنظقد تشير خدمات 
  .تحتاج إلى المعالجةمشكلة  يمثللهذه الخدمة، مما 

  :اسة أو الخطة أو البرنامج المعني بالتدخالت المنتجة للدوافع المباشرة للتغيرالسي: المحفز الثاني - 32
الناشئة عـن إحـدى السياسـات أو الخطـط أو      التدخالت فإن شرحه أعاله،كما سبق : التركيز  )أ(
ـ علـى   تؤثراالقتصادية إلى تغيرات بيوفيزيائية، –أو من خالل التغيرات االجتماعية ،مباشرةتؤدي البرامج  نظم ال

على أنهـا  فقط  ةم اإليكولوجيالنظعلى خدمات  اآلثاريمكن تعريف و. والخدمات المقدمة من هذه النظم اإليكولوجية
  ؛معروفةفيها قد ال تكون ر ثمحتملة، نظرا ألن موقع التداخل أو المنطقة حيث تمت مالحظة األ آثار

المحـددة  غيـر  التدخل مناطق في امج السياسات أو الخطط أو البرب هذا المحفز في الغالب رتبطي  )ب(
االقتصـادية  /أو الخطط أو البرامج المنتجة للـدوافع االجتماعيـة   ،أو السياسات ،مثل السياسات القطاعية جغرافيا،
  جغرافيا؛ عيينهات ال يمكنالتي للتغير 
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  :ملخص اإلجراء  )ج(

أنهـا   ائيـة المعـروف  زييى التغيرات البيوفإل التي تؤديد دوافع التغير، أي األنشطة حد  )1(
؛ والتعـدين فـي   على قاع البحار الجربشباك مثال، الصيد (على التنوع البيولوجي  تؤثر

  ؛)قاع البحار العميق
الحدود اإلداريـة  المتوقعة داخل للتغيرات البيوفيزيائية  الحساسة النظم اإليكولوجيةد حد  )2(

يمكـن  و. ة أو الخطة أو البرنـامج التي يتم فيها تطبيق السياس) البلدوالية، ال، المقاطعة(
التقيـيم   جـب أن يعـد  يو. هذه الحدود اإلدارية داخلالحساسة  النظم اإليكولوجيةتحديد 

أو  الـنظم اإليكولوجيـة  السلبية المحتملة على هذه  اآلثارب جنآلية لت البيئي االستراتيجي
  .، بما في ذلك البدائل األقل ضرراالتخفيف منها أو التعويض عنها

تختص السياسة أو الخطة أو البرنامج باألنشطة المنتجة لدوافع مباشـرة   :حفز األول مع المحفز الثانيالم - 33
  :ةييكولوجم اإلهمة للنظمللتغير في إحدى المناطق ذات الخدمات ال

ـ معرفة طبيعة التدخالت ومنطقة التأثير  سمحت: التركيز  )أ(  ثـار إجراء تقيـيم تفصـيلي نسـبيا لآل   ب
أو التغيرات فـي العمليـات الرئيسـية     ،النظم اإليكولوجيةأو هيكل  كوينيق تحديد التغيرات في تالمحتملة عن طر

  ؛ةم اإليكولوجيالنظخدمات ما يرتبط بها من و النظم اإليكولوجيةعلى  التي تحافظ
التي يـتم إجراؤهـا    التقييم البيئي االستراتيجيعمليات ب هذه المجموعة من المحفزات غالبا ترتبط  )ب(
نيـة  اكمن األمثلة على ذلك الخطط المو). واسعة النطاقعقدة والم التقييم البيئي االستراتيجيعمليات  تشبه(للبرامج 

  ؛تكنولوجيةبدائل الالو أبدائل التمرير على مستوى الموقع وأو البرامج  ،التفصيلية
ولكـن هـذه    يجمع اإلجراء بين إجراءات المحفـز األول والمحفـز الثـاني،   : ملخص اإلجراء  )ج(
  :المتوقعة ثارر في تحديد اآلكثأتفاصيل تسمح بالمجموعة 
  ني للتأثير؛المكاني والزم هاد نطاقلدوافع المباشرة للتغير وحدحدد ا  )1(
قد تكون هناك حاجة إلى في بعض الحاالت ( هذا لتأثيراالواقعة في نطاق  النظم اإليكولوجيةد حد  )2(

  ؛)على مستوى الجيناتومات األنواع أو معلعلى مستوى معلومات 
التغيـرات فـي    من حيـث المحددة  النظم اإليكولوجيةصف تأثيرات الدوافع المحددة للتغير في   )3(

ولة عن إنشاء التنـوع  ؤالمسالرئيسية أو التغيرات في العمليات  ،أو هيكل التنوع البيولوجي كوينت
  البيولوجي أو الحفاظ عليه؛

أحد العمليات الرئيسـية تـأثيرا   على أو  ،أو الهيكل كوينلتغير على التفي حالة تأثير أحد دوافع ا  )4(
المقدمة من جانـب هـذا النظـام     النظم اإليكولوجيةاحتمال مرتفع للغاية أن خدمات  هناكا، كبير

  بدرجة كبيرة؛سوف تتأثر 
 وأخذ .ةهم إلى المشاركة في العمليدعواوهذه ي يكولوجإلالنظام اد أصحاب المصلحة لخدمات حد  )5(

  .في االعتبار) القادمين(أصحاب المصلحة الغائبين 
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تختص السياسة أو الخطة أو البرنامج بالتدخالت المؤثرة على الـدوافع غيـر المباشـرة    : المحفز الثالث   -36

وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث ودراسات الحالة لتفسير محفز التنـوع البيولـوجي هـذا بالنسـبة     . للتغير
  .بحرية والساحلية، بما فيها المناطق البحرية خارج الوالية الوطنيةللمناطق ال

من التفاصيل لقائمة الدوافع المباشرة وغير المباشرة للتغيرات البيوفيزيائية والتغيـرات   امزيد 1يقدم التذييل و
  .المناطق خارج الوالية الوطنية بما في ذلك، والساحلية ةيغير البيوفيزيائية في المناطق البحر

برنـامج علـى التنـوع    المحتملة لسياسة أو خطـة أو   ثارسلوب تحديد اآلأل امختصر عرضا عاما 2شكل اليقدم و
لتنوع البيولوجي في السياسة أو الخطة أو البرنـامج الواجـب   ليبدأ الشكل بتحديد المحفزات المحتملة و. البيولوجي

على الدوافع المباشـرة   ثرؤتي تاألنشطة ال) 2(يمة ي قإيكولوجمنطقة ذات خدمات نظام ) 1: (تحليله، بما في ذلك
حيث تؤثر األنشـطة  ) 2(و) 1(أو مجموعة من  ؛على الدوافع غير المباشرة للتغير ؤثرتي تاألنشطة ال) 3(؛ للتغير

إحـدى  حالة وجود في و. ييكولوجقيمة للنظام اإلذات خدمات المعروفة ذات الدوافع المعروفة للتغير على المنطقة 
لمحفزات في السياسة أو الخطة أو البرنامج، يوضح جدول التدفق نوع المعلومات التي يمكن ويجب الحصول ا هذه

تتميز الصلة بين الدوافع المباشرة وغير المباشرة للتغيـر بتفـاعالت   و. التقييم البيئي االستراتيجيعليها في عملية 
  .يع أنحاء العالممنها حاليا لجهود بحثية مكثفة علي جم كثيرمعقدة، يخضع ال

  
 ملخص مختصر إلجراء تحديد التأثيرات على التنوع البيولوجي، يبدأ بمحفز أو أكثر من محفزات التنوع - 2شكل ال

.البيولوجي
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  1التذييل 

التقييم  الدوافع المباشرة وغير المباشرة للتغيرات البيوفيزيائية والتغيرات غير البيوفيزيائية ألغراض تطبيق
  في المناطق البحرية والساحلية تراتيجيالبيئي االس

مثال، زيادة معدل الوفيات، وفقدان (في النظم اإليكولوجية البحرية وفي مكوناتها مباشرة يمكن أن تؤثر الدوافع التالية 
ض، واألمرا ،مثال، تفتيت الموائل، وإدخال األنواع الغريبة الغازية(أو بطريقة غير مباشرة ) الموائل أو زيادة التلوث

  )وغيرها
  األنشطة التجارية

o النقل البحري/أنماط التجارة 
o مصايد األسماك 
o استخراج الموارد غير الحية 
o التنقيب البيولوجي 
o التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه 
o بالت واألنابيب في قاع البحاراالبنية التحتية، مثل الك 
o التخلص من النفايات  

  اديةاألنماط واالتجاهات االجتماعية االقتص
o  ألسماكعلى ا ةاإليكولوجي ال، المجوهرات المرجانية؛ وضع العالماتمث(أنماط االستهالك( 
o  الحيتان مقابل خيار (االعتقادات المشهورة عن األنواع الكاريزمية مقابل األنواع غير الكاريزمية

 )السهول الطينية السحيقةأرصفة المياه الباردة مقابل (والنظم اإليكولوجية ) البحر
o غالل المواردالطلبات االقتصادية التي تسبب ضغوطا لزيادة است 
o استغالل الموارد المدفوع بتغير المناخ  

  التغيرات العلمية والتكنولوجية
o  معدات الصيدالمحسنة، والتغيرات في البحرية التحسينات التكنولوجية، مثل المالحة 
o  ئية تحت الماءالمركبات التلقا(تحسين القدرات على رسم الخرائط والتصور( 
o  مثال، مركبات مشغلة عن بعد( أخذ العينات بدقة واالختبار التجريبي للنظريات( 
o  أو عدم نشر(إجراء البحوث على النظم اإليكولوجية في مناطق خارج الوالية الوطنية ونشر (

 النتائج والتأثيرات على توافر الموارد الجديدة التي يحددها البحث والوصول إليها
o ةصد البيئيارممثال، المراقبون على سفن الصيد، وال(يطات حعلومات عن األنشطة في المجمع الم 

 )األجل باستعمال الكابالت ةطويل
o  الهندسة الجيولوجية  

  دوافع الحوكمة ونظم اإلدارة
o القواعد الوطنية والصكوك الدولية 
o لبحرية في المناطق ا التخطيط المكاني البحري داخل الوالية الوطنية يمكن أن يكون له تأثيرات

 خارج الوالية الوطنية
o  مثال، األرصدة السمكية المتداخلة المناطق، والموارد (إدارة الموارد داخل وخارج الوالية الوطنية

  )الجينية
 ----  


