
 

 

 للتنفيذ الهيئة الفرعية
 الثانياالجتماع 

 8132 تموز/هيولي 31-9كندا، ، مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 
 الطاقة والتعدين اتتعميم التنوع البيولوجي داخل قطاع

 معلومات أساسية أوال.

في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر ، القطاعات االقتصادية وعبر داخلشأن تعميم التنوع البيولوجي اعتُمد مقرر ب .3
 ،والبنية التحتية ،والتعدين ،تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقةإلى المقرر ودعا ، راف في اتفاقية التنوع البيولوجياألط

ف تعاريف تختلو (. 31/1في اجتماعه الرابع عشر )المقرر  للنظر فيه ،والصحة ،التجهيزصناعة و  والصناعات التحويلية،
التنوع البيولوجي جزءا ال عملية لجعل النظر في  يعد تعميم التنوع البيولوجي بمثابة، ولكن في األساس تعميم التنوع البيولوجي

 من المحتمل أن تؤثر فيه.التي  المقرراتيتجزأ من 

ورة العلمية والتقنية لالجتماع الحادي والعشرين للهيئة الفرعية للمشالمذكرات التي أصدرت  وتستند هذه المذكرة إلى تلك .8
أنواع مختلفة من الطاقة والتعدين، والجهات الفاعلة الرئيسية، قدم لمحة موجزة عن قطاع الطاقة والتعدين )تو  1والتكنولوجية.

عميم التنوع ، واآلثار والتطورات األخيرة(. ويلي ذلك استكشاف الموضوعات الرئيسية والنهج المحتملة لتواالتجاهات الرئيسية
، والممارسات الجيدة والتحديات. ثم تعرض الفرص واإلجراءات في ذلك النهج والمعايير القائمة ، بماولوجي في القطاعالبي

 المحتملة في القسم األخير من هذه الوثيقة.

 الطاقة والتعدين اتقطاع ثانيا.
 مقدمة ألف.

واستخراج وتجهيز  ،استكشافالمعنية بالطاقة والتعدين مجموعة من األنشطة والقطاعات االقتصادية  اتشمل قطاعت .1
نتاج وتوزيع و  ؛والصخور والمعادن والفلزات الرمال،وتوزيع النفط والغاز والفحم ومواد مثل  لمصادر الطاقة من ا وتوفيرتوليد وا 

 طاقة والتعدينال اتالتأثير األوسع لقطاع يعدكما  .؛ والتخلص من نفايات المنتجات المرتبطة بالقطاعاألحفورية وغير األحفورية
وطلبها على البنية ، (من خالل الطريقة التي يتم بها معالجة منتجاتها الناتجة )مثل إنتاج المواد الكيميائية أو األسمدة ا  ملموس

 .التحتية والطريقة التي تستخدم بها اإليرادات والعائدات المتولدة

                                                                 
*
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التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وفي المجمل، تظهر هذه األنشطة تأثيرات كبيرة وتبعيات على  .4
 .فوائد خلقبالقدرة على أيضا تتمتع هذه األنشطة ، ومع ذلك. اواألشخاص الذين يعتمدون عليه

 أنواع الطاقة والتعدين باء.
النفط والغاز غير  ؛يشمل قطاع الطاقة مجموعة واسعة من األنشطة والمصادر المختلفة بما في ذلك النفط والغاز .5

؛ طاقة األمواج، الوقود الحيوي ؛شمسية؛ قوة الرياح؛ الطاقة الكهرومائيةالطاقة الفحم؛ الطاقة الحرارية األرضية؛ ؛ الالتقليديين
؛ والفلزاتالتعدين للمعادن : ، يشمل قطاع التعدين مجموعة من األنشطة في مواقع مختلفة بما في ذلكوبالمثل. والطاقة النووية

تشمل الطاقة و . النطاق والتعدين الصغيرالتعدين في قاع البحار؛ والتعدين الحرفي  ؛األحجار الكريمة ؛محاجر الرمل والحصى
خاصة )، مثل خطوط األنابيب وطرق الوصول بها كثير من البنية التحتية المرتبطةوالتعدين في كثير من األحيان ال

 (.للمشروعات الكبيرة

 االتجاهات الرئيسية جيم.
، ال سيما في المواد والطاقة، يتزايد الطلب على قتصاد العالمي واتجاه نحو التحضرسكان، وتوسع االمع تزايد عدد ال .6

 .في الميدان االقتصادي خارج منظمة التعاون والتنميةالواقعة الدول 

ا  .7 . العقود المقبلة خالل، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في تلبية متطلبات الطاقة الحاليةويلعب النفط والغاز دور ا مهم 
ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي اتفاق باريس بشأن تغير المناخ إلى تقليل إنتاج الفحم والنفط والغاز في نهاية القرن، مع دمج 

والعوامل خفض التكاليف مع ، و في التكنولوجيا تحسينات إدخال معو  .الكربون وتخزينه حجزاإلنتاج المتبقي مع تقنيات 
إلى وبالنظر  .متزايدة األهمية، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة متعددة األطراف بشأن تغير المناخاقات المثل االتف المحركة

، مع توقع أن تتوسع توقعات الطاقة في النمومن المرجح أن يستمر االستثمار في الطاقة المتجددة ف، السياسات الحالية
تستخدم بها الطاقة ومن المرجح أيضا  أن تتغير الطريقة التي  8188.2 في المائة بحلول عام 41 الكهربائية المتجددة بأكثر من

يجري ، لكن ر جيل جديد من الوقود الحيوييجري تطويو . والتنقل المصادر المتجددة لتوفير التدفئة، مع زيادة استخدام المتجددة
وستزداد أهمية الجهود المبذولة لزيادة . المحتمل في مزيج الطاقة المستقبلي في العديد من الواليات القضائية استعراض دوره

مساهمة الطاقة من المرجح أن تظل في حين و  .البنية التحتية الحالية للطاقة في مواجهة الطلب المتزايد في استخدام كفاءةال
 .تشهد نموا  المتوقع أن من إال أنه ، نسبيا النطاق صغيرةالننوية 

بلدا  تلعب فيها الموارد  23يحدد البنك الدولي )يلعب التعدين دورا  حيويا  في التنمية االقتصادية للعديد من البلدان و  .2
البلدان ذات  ، ال سيما فيمهما  في التوظيف وتوليد الدخل كون مساهما  يويمكن أن ( 3"دورا  مهيمنا  "المعدنية غير المتجددة 

وبما أن صناعة . ، ألسباب مماثلة إلى حد كبير لقطاع الطاقةوالفلزاتيزداد الطلب العالمي على المعادن و  4.ل المنخفضالدخ
ه في ، فمن المرجح أن تزداد آثار عمليات التعدين هذتعدين الخامات بتركيزات أقل وأقلالتعدين الواسعة النطاق تميل إلى 

 .واقع جديدة مثل قاع البحر العميقالتطورات التكنولوجية عمليات التعدين في م، سّهلت باإلضافة إلى ذلكو . المستقبل

                                                                 
يمكةةن ]  http://www.iea.org/weo2017: متةةاح مةن[ عبةةر اإلنترنةت]ملخةص : 7102توقعةات الطاقةةة العالميةة لعةةام ( 7102)وكالةة الطاقةة الدوليةةة  2

 [7102 /تشرين الثانينوفمبرالحصول عليه من الموقع منذ 
: متةةةةةةةةةةةاح مةةةةةةةةةةةن الموقةةةةةةةةةةةع[ علةةةةةةةةةةةى اإلنترنةةةةةةةةةةت]الةةةةةةةةةةةدور المتنةةةةةةةةةةامي للمعةةةةةةةةةةةادن والمعةةةةةةةةةةةادن لمسةةةةةةةةةةةتقبل مةةةةةةةةةةنخفض الكربةةةةةةةةةةةون ( 7102)البنةةةةةةةةةةك الةةةةةةةةةةةدولي  3
-PUBLIC-P159838-WP-/en/207371500386458722/pdf/117581http://documents.worldbank.org/curated

ClimateSmartMiningJuly.pdf [ 7102نيسان /منذ أبريلمتاح على الموقع] 
4  McMahon, G. and Moreira, S. (2014) - الصناعات االستخراجية من . مساهمة قطاع التعدين في التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية

 .البنك الدولي، واشنطن العاصمة. 11سلسلة رقم  ةأجل التنمي

 

http://www.iea.org/weo2017
http://documents.worldbank.org/curated/en/207371500386458722/pdf/117581-WP-P159838-PUBLIC-ClimateSmartMiningJuly.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/207371500386458722/pdf/117581-WP-P159838-PUBLIC-ClimateSmartMiningJuly.pdf
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الطاقة المتجددة والنمو في التقنيات الجديدة إلى زيادة الطلب على بعض المواد  استخدام قد يؤدي التحرك نحوو  .9
إلى زيادة ( ن مصادر الطاقة المتجددةللعديد م الالزممثل ذلك )قد يؤدي تزايد الطلب على تخزين الطاقة و  .المستخرجةالمحددة 

وقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات محتملة على . لبطارياتالمستخدم في صناعة ا( مثل الليثيوم)الوزن  خفيفةالالطلب على المعادن 
دام للمياه ، بما في ذلك االستخدام غير المستتبطة بالتعدين لمثل هذه المنتجاتالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المر 

 ،وأجهزة الكمبيوتر ،لتكنولوجيات مثل الهواتف الذكية الالزمةنادرة الرضية األعناصر المثال على ذلك هو و . والتلوث التلويثو 
العالمي للعناصر األرضية في المائة من مجموع اإلنتاج  91وتمثل الصين أكثر من . وبطاريات السيارات الهجينة والكهربائية

 5.وجود تركيزات أيضا في البرازيل وأستراليا، مع النادرة

، استجابة للنمو في األخرى المستخرجة، وكذلك المنتجات الطلب على الرمال والحصى والركاممن المرجح أن يزداد و  .31
 .وفي بعض المناطق، تدفع مشاريع التعدين أيضا االستثمار في البنية التحتية لخدمة هذه الصناعات. قطاع البنية التحتية

بما في ذلك النساء  6،يين الناس في جميع أنحاء العالميوفر التعدين الحرفي والصغير النطاق سبل العيش لمالو  .33
 31بلدا  وينتجون  21ويعمل عمال المناجم الحرفيون على نطاق صغير في أكثر من . والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 85إلى  81، ونحو في المائة من الماس المستخرج 81 إلى 35 نحو، و لمناجم في العافي المائة من الذهب المستخرج من الم

، غالبا  ما نفسه في الوقتو . في المائة من األحجار الكريمة الملونة 21 نحو، و والتنتالوم المستخرجفي المائة من القصدير 
أمثلة ذلك تأثير الزئبق المستخدم في ومن . شديدث تلو ، و قاسيةوظروف عمل  ،عمليات غير القانونيةب امرتبطالتعدين ون يك

 .بعض العمليات على التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي والصحة البشرية

كما أن العرض والطلب على منتجات قطاع . أعاله في الغالب باألفق األطول أجال   المذكورة ترتبط االتجاهاتو  .38
ا   .، ويرتبط بعوامل مثل أسعار السلعيرة األجلإلى التباينات القصالطاقة والتعدين يخضعان أيض 

 خدمات النظام اإليكولوجيو التنوع البيولوجي  وتبعيات آثار دال.

، نظم اإليكولوجية باختالف األنشطةمشروعات الطاقة والتعدين على التنوع البيولوجي وخدمات الوتبعيات تختلف آثار  .31
على طبيعة النشاط وحساسية البيئة التي تحدث فيها واألنشطة األخرى كما أنها تعتمد . المستوياتوفي مختلف المراحل أو 

 .(ضمن اعتبارات أخرى)في المنطقة  التي تجري

 اآلثار .0
نتاج النفط و  .34 الفحم والمعادن تعدين الغاز وتوليد الطاقة المتجددة و تنشأ اآلثار داخل هذه القطاعات من استكشاف وا 

والناجمة عن المباشرة وغير المباشرة  اآلثارمن المهم اعتبار و  .اة ومعالجتها وتسويقه، فضال  عن نقل المواد المستخرجوالفلزات
، بما في ذلك االستكشاف والبناء كولوجية طوال دورة حياة المشروعوالتراكمية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإلي األنشطة

من المنجم إلى السوق  التي تبدأ لنظر في سلسلة التوريدوينبغي أيضا ا 7(.اإلرث)والتشغيل واإلغالق وما بعد اإلغالق 
طويل نسبيا  ويمكن أن تحدث عمرها يمكن للعديد من مشاريع التعدين والطاقة أن يكون و . من البئر إلى العجلة، أو والمستهلك

تعتبر إدارة جميع منتجات و . تعدين أو مشروع طاقة على مدى فترات زمنية تتجاوز الحدود العمرية والجغرافية لمشروع آثارا

                                                                 
5 Fernandez, V. (2017)  53-72صفحات من ( 7102) 35سياسة الموارد . منظور تاريخي ومالي: سوق العناصر األرضية النادرة. 
6 Villegas, C., Weinberg, R., Levin, E., and Hund, K. (2012)   برنامج التعدين الحرفي والصةغير النطةاق فةي المنةاطق المحميةة وبرنةامج

: متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الموقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع[ عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر اإلنترنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت] 7107دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عالميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول  -الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنظم اإليكولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
Study.pdf-Solutions-http://www.levinsources.com/assets/pages/Global [ 7102تشرين الثاني /منذ نوفمبرمتاح على الموقع] 

https://innovation-: متاح من الموقع[ على اإلنترنت]كشف تأثير إزالة األلغام في منطقة مايناز  (7102)منتدى االبتكار  7
uncovered-impact-deforestation-amazon-forum.co.uk/analysis.php?s=minings [ 7102نيسان /منذ أبريلمتاح على الموقع] 

http://www.levinsources.com/assets/pages/Global-Solutions-Study.pdf
http://www.levinsources.com/assets/pages/Global-Solutions-Study.pdf
https://innovation-forum.co.uk/analysis.php?s=minings-amazon-deforestation-impact-uncovered
https://innovation-forum.co.uk/analysis.php?s=minings-amazon-deforestation-impact-uncovered
https://innovation-forum.co.uk/analysis.php?s=minings-amazon-deforestation-impact-uncovered
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على التنوع البيولوجي وخدمات النظم  اآلثارالتعدين والطاقة مهمة بشكل خاص لتجنب أو تقليل  اتالنفايات المرتبطة بقطاع
 .ة بالمشاريع المغلقة تمثل تحدي اال تزال قضايا النفايات القديمة المرتبطو . اإليكولوجية

ملة ألنشطة التعدين والطاقة على األنواع ومراحل الحياة والموائل والنظم عادة ما تكون اآلثار المباشرة المحتو  .35
. (حاالت وجود ن ظم لفعل ذلكفي ) التخفيف من حدتها، ويمكن بالتالي تجنبها أو يكولوجية موثقة ومفهومة بشكل جيداإل

بما في ذلك التصادم مع )تشريدها أو نفوقها أو  تدهورها أو تفتيتها أو اضطراب األنواعالمباشرة فقدان الموائل أو  اآلثاروتشمل 
، والتغيرات في نوعية المياه وتدفقها وتلوث طة التكاثر والهجرة لبعض األنواعأنش واختالل، (ربينات الرياح أو خطوط الكهرباءتو 

دخال األنواع الغازية( بما في ذلك التلوث الحراري)التربة والهواء و الماء   .وا 

التحول  اآلثاروتشمل هذه . فهمها ومعالجتهايتعين ، والتي على التنوع البيولوجي آثاركما أن لتوليد الطاقة المتجددة  .36
 آثار، فضال  عن أنواع الطيور المهاجرةوآثار طاقة الرياح على  8الموائل المرتبطة ببعض أنواع الوقود الحيوي، الكبير في

 .الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة ياسلسلة التوريد المرتبطة بتكنولوج

، مع عدد من الكوارث الموثقة ذات الصلة لتعدين والتخلص من المواد الخطرةافيما يتعلق بكبيرة  آثارلطاقة النووية ول .37
حرفي وقد تتباين اآلثار بين قطاع التعدين الواسع النطاق والتعدين ال(. على سبيل المثال فوكوشيما في اليابان)بالحوادث النووية 

ن التعدين الحرفي والصغير ميل إلى تنظيم أفضل متعلى نطاق أوسع اتجاهات التعدين ، فإن ومع ذلك 9.النطاق والصغير
، فعلى سبيل المثال. م اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي وخدمات النظ اآلثار الواقعة على، مما قد يؤدي إلى تجنب أو تقليل النطاق

ت التعدين الحرفي والصغير النطاق للذهب أكبر مصدر وحيد للتلوث بالزئبق على الصعيد يعد استخدام الزئبق في عمليا
كولوجي مثل توفير شديدة على صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإلي آثارهذا إلى يمكن أن يؤدي و . العالمي

 .المياه والغذاء

مخاطر محتملة جديدة على التنوع البيولوجي وخدمات ( البحار مثل التعدين في قاع)وقد تشكل مواقع التعدين الجديدة  .32
يمكن أن يساعد استخدام فعلي سبيل المثال، . غير أن التكنولوجيات الجديدة توفر فرصا  للحد من المخاطر. النظم اإليكولوجية

 ر.مناطق الحساسة على تقليل المخاطالسطحية على ال اآلثارالموجه لتجنب  التنقيب

 مثل الزراعة)نسبيا  مقارنة ببعض القطاعات األخرى  المادي لعمليات الطاقة والتعدين صغير األثرون كيمكن أن يو  .39
التنوع البيولوجي المرتبطة بالهجرة الداخلية للسكان إلى منطقة نتيجة  آثار، يمكن أن تكون ومع ذلك(. أو الغابات أو التحضر

زيادة  كما يمكن أن يؤدي إلى. إلى مزيد من التعدي على الموائل الطبيعية ، مما يؤديلغايةلعمليات الطاقة والتعدين كبيرة ل
 .مستويات غير مستدامةل، الغابات والحياة البرية واألسماك، بما في ذلك استغالل الموارد الطبيعية

مناظر عمليات متعددة مع مرور الوقت على مستوى الموقع أو الالناجمة عن  التراكمية اآلثاركما يمكن أن تكون  .81
االطبي الموائل بسبب اإلجهاد الناجم عن  فقدانعلى نوع من  الواقعة اآلثار، يمكن أن تتفاقم على سبيل المثال. عية مهمة أيض 

يمكن أن كما . في بيئات مع مرور الوقت (أحيائيا  ) تتراكم أن يمكن للمواد الكيميائية أو المعادن الثقيلةو . ضوضاء التشغيل
 .الموائل الناجم عن خط أنابيب بتغير استخدام األراضي المرتبط بالعمليات الزراعية تفتيتيتفاقم 

تسهم إزالة الغابات وتدهور الموائل وحرق الوقود األحفوري في تغير المناخ، الذي يشكل بدوره تهديدا  رئيسيا  للتنوع و  .83
على التنوع البيولوجي وخدمات النظام  ار الواقعةاآلثقد تكون و . البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على مستوى العالم

                                                                 
8 Gasparatos, A., Stromberg, P., Takeuchi, K. (2011)  وضةع الوقةود الحيةوي : الحيةوي، وخةدمات الةنظم اإليكولوجيةة ورفةاه اإلنسةان الوقود

 .Elsevier, 142(3-4):111-128.; Stromberg, P., Gasparatos, Aالزراعةة والةنظم البيئيةة والبيئةة، . فةي سةرد خةدمات النظةام اإليكولةوجي
Lee, J.S.H., Garcia-Ulloa, J., Koh, L.P., Takeuchi, K., (2010)  السةائل علةى خةدمات الةنظم اإليكولوجيةة والتنةوع تةأثير الوقةود الحيةوي

 .ISBN 978-92-808-4518-1, Yokohama -تقرير السياسات لمعهد الدراسات المتقدمة لالستدامة التابع لجامعة األمم المتحدة . البيولوجي
9 Buxton, A. (2013) ة المساعدة؟ االستجابة لتحدي التعدين الحرفي والصغير النطاق. كيف يمكن لشبكات المعرفIIED.لندن ، 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_hubEid=1-s2.0-S0167880911X00075&_cid=271239&_pubType=JL&view=c&_auth=y&_acct=C000063040&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4380432&md5=bd792108d1ef7656ea2ef5a656799c5b


CBD/SBI/2/4/Add.3 
Page 5 

 

ن كان خارج. دةشدي ،اإليكولوجي نتيجة لتغير المناخ ، ينبغي النظر في تأثيرات تغير المناخ الناجمة عن هذه الوثيقة اقطن وا 
 .لةعند النظر في تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصمناطق االستقبال حرق الوقود األحفوري على 

 التبعيات .7
من أجل مباشرة بصورة الطاقة والتعدين على خدمات النظام البيئي، إما  قطاعات ، تعتمدعلى المستوى التشغيلي .88

من آثار التآكل ( مثل الطرق وخطوط األنابيب والسدود والهياكل التشغيلية)كذلك حماية البنية التحتية أو ( مثل المياه)عملياتها 
، تتطلب محطات الطاقة الشمسية على سبيل المثال. ضانات والعواصفوالكوارث الطبيعية مثل الفيواالنهيارات األرضية 

وتعتمد الطاقة المائية على نظام تدفق أنظمة األنهار الطبيعية التي  ،للتبريد كثيرةمياه ا التي تستخدم التبريد بالمياه المركزة 
غير أن إنتاج المواد األولية للوقود . الوطنية المتنزهاتمن ِقبل حمية ء ا من مستجمعات المياه المتكون في بعض الحاالت جز 

القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على التنوع البيولوجي في خدمات مثل التلقيح ومكافحة األمراض  بمثابة األحيائي ربما يكون
مدادات المياه المرجح أن تؤدي عوامل مثل زيادة ندرة من فإنه ، في المستقبل المتوقعة اريوهات تغير المناخفي ظل سينو . وا 
 .التبعياتإلى تضخيم هذه  الشديدةالمناخية  حدوث الظواهرالمياه وتكرار 

 الجهات الفاعلة الرئيسية هاء.

الحفظ والمنطقة المحمية  وأفرقةالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والحكومات والمنظمات غير الحكومية  تتمتع .81
بثروة من الفهم والخبرة في  (أصحاب المصلحة اآلخرين) ومديرو موارد التنوع البيولوجي واألوساط األكاديمية والشركات التجارية

ة في حين أن الحكومات والشركات التجاريو . العالقة بين قطاعي الطاقة والتعدين والتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
التنوع البيولوجي المرتبطة بالمشروعات قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق  آثار، فإن القرار الرئيسيين لهذه القطاعات صناعهم 

المواقع التقليدية أو الموارد الطبيعية المستخدمة في  في ومن أمثلة ذلك حدوث ضرر. الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
في الحاالت التي تنتقل فيها المجتمعات إلى مناطق طبيعية أخرى، يمكن و  10.يهاأو تقييد الوصول إل الغذاء أو الوقود أو الدواء
موارد  الناجمة عن الضغط المتزايد على النظم اإليكولوجية على مناطق االستقبالو التنوع البيولوجي  آثارأن يكون هناك أيضا 

 .الغذاء أو الوقود أو المأوى الحصول على من أجل

والحكومات على تطوير ممارسات ( غالبا  باالشتراك مع االتحادات الصناعية)بعض الشركات العالمية الكبرى  تعملو  .84
هناك فرص للتعزيز اإليجابي لخدمات التنوع البيولوجي والنظم و . جيدة والبحث عن فرص لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي
 .ت الفاعلةاإليكولوجية من خالل التعاون والمشاركة بين جميع الجها

 الطاقة والتعدين اتقطاع داخلالتنوع البيولوجي  لتعميممواضيع ونهج  ثالثا.

من معالجة بدءا قطاع الطاقة والتعدين،  آثار إدارة التنوع البيولوجي والحد منهناك عدد من نقاط التدخل لتحسين  .85
وهناك . ، بما في ذلك إيقاف التشغيلقيمة المشروعي جميع مراحل سلسلة إلى تحسين التخطيط والتنظيم فوصوال ، أنماط الطلب

أمثلة جيدة على العمل الذي تقوم به شركات التعدين والطاقة على نطاق واسع لتشجيع حماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
ورابطة صناعة  ها كل من المجلس الدولي للتعدين والفلزات،، التوجيهات واألدوات التي طور على سبيل المثال)اإليكولوجية 

ويتمثل التحدي . ، وكذلك من خالل تعزيز التنظيم واإلنفاذ(11عاتمبادرة التنوع البيولوجي عبر القطاو  النفط الدولية لحظ البيئة
                                                                 

10 Ituarte-Lima, C.  (2017)  تعميم التنوع البيولوجي والعدالة من خالل حقوق اإلنسان8111قانون التنوع البيولوجي التحويلي وجدول أعمال : .In: Hutter, 

B. M. (2017) عدم المساواة والقانون البيئيالمخاطر، المرونة ، .Edward Elgar Publishing 
دليل  tool-guidance/timeline-and-www.csbi.org.uk/tools CSBI (2015) أداة الجدول الزمني CSBI (2014)ى سبيل المثال: عل 11

 hierarchy-andguidance/mitigation-www.csbi.org.uk/tools,  CSBI (2018) متعدد القطاعات لتنفيذ التسلسل الهرمي للتخفيف
http://www.csbi.org.uk/ , M. (2015)Gullison, R. E, Hardner, J., Anstee, S. and Meyer  الممارسات الجيدة لجمع بيانات خط األساس

 قطاعات للتنوع البيولوجيللتنوع البيولوجي. أعدت لفريق العمل المعني بالتنوع البيولوجي التابع لمؤسسات التمويل المتعددة األطراف والمبادرة المشتركة بين ال
collection/-data-andguidance/biodiversity-www.csbi.org.uk/tools IPIECA (2014)-IOGP  إطار نظام إدارة التشغيل للتحكم في

http://www.csbi.org.uk/tools-and-guidance/timeline-tool
http://www.csbi.org.uk/tools-andguidance/mitigation-hierarchy
http://www.csbi.org.uk/
http://www.csbi.org.uk/
http://www.csbi.org.uk/tools-andguidance/biodiversity-data-collection/
http://www.csbi.org.uk/tools-andguidance/biodiversity-data-collection/
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الطاقة  ات، في جميع البلدان ذات الصلة وعبر قطاعستوى المشروعفي كيفية توسيع نطاق هذه النهج إلى ما هو أبعد من م
، ك التعدين الحرفي والصغير النطاق، بما في ذلي يتم تناولها بشكل سيء بشكل عامأيضا بعض القضايا التهناك و . والتعدين

 (.، صغار المشغلين والشركات المملوكة للدولةعلى سبيل المثال)اك عناصر معينة والتحديات حول إشر 

حديد العديد من الموضوعات ، تم تالعمل ألصحاب المصلحة المتعددين وحلقات المنشوراتمن خالل استعراض و  .86
 الواردة يتم استكشافها بمزيد من التفصيل في األقسامو . الطاقة والتعدين اتواألساليب الرئيسية لتعميم التنوع البيولوجي في قطاع

 ، ولكن تعتبر ذات صلة وثيقة بموضوع التعميم ويمكن تشجيعها وتيسيرها من خالل اإلجراءاتوهذه ليست قائمة شاملة. أدناه
، يم التنوع البيولوجي في القطاعاتالثالثة األولى في الغالب بتخطيط ووضع إطار لتعمالنقاط وتتعلق . المتخذة بموجب االتفاقية

 .بينما تتعلق النقاط األخيرة بالتنفيذ على نطاق أوسع

ا  .87 ، كما اف التنمية المستدامةبعدد من أهدكما أن جميع المواضيع والُنهج المحتملة التي يتم استكشافها أدناه تتعلق أيض 
 12.بشكل خاص صناعة التعدين والنفط والغاز ألهداف التنمية المستدامة حددا اللذينين لمنشورين األخير هو موضح في ا

 القوانين والسياسات الوطنية: الحوافز والعقوبات ألف.

 مقدمة .0
يعد امرا  مهما  ت الدولية حيثما أمكن إن وجود إطار قانوني يعكس الممارسات الجيدة ويدمج عناصر أفضل الممارسا .82

 .الطاقة والتعدين اتلتعميم التنوع البيولوجي في قطاع

 النهج والمعايير والممارسات الجيدة المختارة .7
بمجموعة  تسترشد هذه القوانين واللوائجوغالبا  ما . تنشئ القوانين واللوائح الوطنية إطار ا لالمتثال وتمكن من اإلنفاذ .89

وحقوق  ،والبيئة ،والتخطيط ،، بما في ذلك األحكام الدستورية والسياسات والقوانين المتعلقة بالقطاعاتواسعة من السياسات
، واللوائح المتعلقة بالمسؤولية عن إصدار التراخيصوالتعدين من خالل عمليات  وهي تشمل تنظيم عمليات الطاقة. اإلنسان

 .إلى المحاكماألضرار البيئية والوصول 

. الطاقة والتعدين اتتوصيات تتعلق بقطاع العمل الوطنية للتنوع البيولوجيتتضمن بعض االستراتيجيات وخطط و  .11
 استراتيجية أو إجراء   36أن هناك ويبين استعراض رفيع المستوى لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المنقحة 

إستراتيجية وخطة  16يوجد ما مجموعه و . منها استراتيجيات أو إجراءات تتعلق بالطاقة 15 ىلد، في حين بالتعدين ينمرتبط

                                                                                                                                                                                                                 
دليل خدمات النظام  IOGP 510  www.ogp.org.uk/pubs/510.pdf.  IPIECA (2011)تقرير المخاطر وتقديم أداء عالي في صناعة النفط والغاز. 

 ; servicesguidance-mwww.ipieca.org/publication/ecosyste اإليكولوجي. دليل التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وقوائم المراجعة

IPIECA-IOGP (2014)  نصائح للنجاح في صناعة النفط  31على طول دورة حياة األصول في أي بيئة: البيولوجي وخدمات النظام البيئي إدارة قضايا التنوع
the-along-issues-bes-services-ecosystem-biodiversity-ingpractice/manag-http://www.ipieca.org/resources/good- والغاز

industry-gas-and-oil-the-in-success-for-tips-10-environment-any-in-lifecycle-asset IOGP (2016)-IPIECA  أساسيات التنوع
and-practice/biodiversity-http://www.ipieca.org/resources/good- وثيقة توجيهية لصناعة النفط والغاز -البيولوجي والنظم اإليكولوجية 

fundamentals-services-ecosystem 
12 IPIECA, IFC and UNDP (2017)  الموقع:  التنمية المستدامة: أطلس ]عبر اإلنترنت[ متاح منرسم خرائط لصناعة النفط والغاز ألهداف: 

-sustainable-the-to-industry-gas-and-oil-the-appingbriefing/m-http://www.ipieca.org/resources/awareness

atlas/-an-goals-development [ والمنتدى االقتصادي العالمي )8132 منذ مارس/آذارالحصول عليه من الموقع يمكن ]رسم 8136 )
 :الموقع خرائط التعدين ألهداف التنمية المستدامة: أطلس ]عبر اإلنترنت[ متاح من

http://www3.weforum.org/docs/IP/2016/IU/Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas.pdf أو  

-an--sdgs-the-to-mining-reduction/mapping-http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty

atlas.html [ 8132 منذ مارس/آذارمتاح على الموقع] 

http://www.ogp.org.uk/pubs/510.pdf
http://www.ipieca.org/publication/ecosystem-servicesguidance
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/managing-biodiversity-ecosystem-services-bes-issues-along-the-asset-lifecycle-in-any-environment-10-tips-for-success-in-the-oil-and-gas-industry
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/managing-biodiversity-ecosystem-services-bes-issues-along-the-asset-lifecycle-in-any-environment-10-tips-for-success-in-the-oil-and-gas-industry
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/managing-biodiversity-ecosystem-services-bes-issues-along-the-asset-lifecycle-in-any-environment-10-tips-for-success-in-the-oil-and-gas-industry
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/biodiversity-and-ecosystem-services-fundamentals
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/biodiversity-and-ecosystem-services-fundamentals
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/biodiversity-and-ecosystem-services-fundamentals
http://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/mapping-the-oil-and-gas-industry-to-the-sustainable-development-goals-an-atlas/
http://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/mapping-the-oil-and-gas-industry-to-the-sustainable-development-goals-an-atlas/
http://www3.weforum.org/docs/IP/2016/IU/Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas.pdf
http://www3.weforum.org/docs/IP/2016/IU/Mapping_Mining_SDGs_An_Atlas.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mapping-mining-to-the-sdgs--an-atlas.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mapping-mining-to-the-sdgs--an-atlas.html
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التقييم البيئي / واالجتماعي ءات ذات صلة بتقييم األثر البيئيعمل وطنية للتنوع البيولوجي لديها استراتيجيات أو إجرا
 .االستراتيجي

(. على سبيل المثال في أوغندا وغانا)بقيمة التنوع البيولوجي طط التنمية الوطنية صراحة اعتراف خهناك أمثلة على و  .13
، فإن الموازنة بين استخراج الموارد ت قوية لوضع توجه استراتيجي وطنيخطط التنمية الوطنية أن تكون أدواوحسبما يمكن ل

 .يعد أمرا  أساسيا   والتنوع البيولوجي وتوفير خدمات النظام البيئي

وقد تتضمن هذه السياسات حوافز . تعدين عموما أولويات التنمية واالستثمارات لهذا القطاعالطاقة وال تحدد سياساتو  .18
". لوجيا المتاحةأفضل التكنو "الستخدام تكنولوجيا أنظف وآليات داعمة ألنواع معينة من أنشطة الطاقة والتعدين أو متطلبات 

عم تنفيذ لد"، هناك إجراء للتنوع البيولوجي في كمبوديانية ، في إطار اإلستراتيجية وخطط العمل الوطعلى سبيل المثال
لتحسين العرض المستدام واستخدام الكتلة  الطاقة استراتيجية إدراج مسودة تدخالت... ، بما في ذلك استراتيجية قطاع الطاقة

ي في جنوب أفريقيا التي للتعدين والتنوع البيولوج 13ومن األمثلة األخرى على ذلك الخطوط التوجيهية". الحيوية في كمبوديا
من خالل التشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين لتسهيل االتساق في النظر في  اوقد تم تطويره. توفر أداة لصناع القرار

 .شركة 69بل غرفة المناجم في جنوب أفريقيا، التي تضم وقد اعتمدت الحقا من ق. قضايا التنوع البيولوجي في قطاع التعدين

الطاقة والتعدين واألنشطة المرتبطة  بمواقعلتجنب اآلثار المتعلقة  ضروريةت تخطيط استخدام األراضي تعتبر سياساو  .11
أو تتطلب تخطيط استخدام األراضي الذي يدمج اعتبارات التنوع  يمكن أن تعزز خطط وسياسات التنمية الوطنية إن. بها

انين ، مثل تنويع تقسيم األراضي مثل قو لقانونية دون الوطنيةوك االصك وبالمثل تعد. البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 .، مهمة أيضاتقسيم المناطق في كوستاريكا

يذ استراتيجيات التنوع تشجع أو تتطلب تنفالخسائر التي مكاسب أو صافي الصافي ويتزايد اعتماد سياسات  .14
هناك عدد كبير من البلدان المعتمدة و . التنوع البيولوجي، استنادا  إلى مفاهيم التسلسل الهرمي للتخفيف وتعويضات البيولوجي

لى المستويين ، لديها سياسات عأستراليا، على سبيل المثالف 14.ات معادلةعلى التعدين والتنوع البيولوجي لديها اآلن سياس
أو سياسة تساعد على هناك بلدان أخرى لديها تشريعات و . اإلرشاد وحساب الفترات، بما في ذلك أدوات الوطني ودون الوطني

 .تسهيل التعويض االختياري

يمكن أن تكون سياسات المحتوى المحلي التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي واعتبارات خدمة النظام البيئي مهمة و  .15
ذا لم يتم استيفاء توقعات او . بالنظر إلى التدفق االجتماعي المرتبط بالعديد من مشاريع الطاقة والتعدين الضخمة لم ، و لدخلا 

ا ويعمل كحافز لفرص للسكان المحليين ، وخلقتنخفض ثروة وفوائد المستخلصين مزيد من ، فإن هذا يمكن أن يخلق نزاع 
، قام عدد متزايد من البلدان بإدخال أو تعزيز سياسات المحتوى المحلي التي تنص على وفي هذا الصدد. البيئيةألضرار ا

 .القطاع الصناعي نطاق ، وبالتالي توسيعالمحلي والخدمات المحلية لخلق قيمة في االقتصاد استخدام العمالة والمهارات والسلع

يعتبر التشريع الخاص بتقييمات األثر البيئي واالجتماعي الدقيق والعلمي ذي الصلة القانونية والتقييمات البيئية و  .16
مع  التكّيف ، إلىمن خاللها تقديمهاطنية التي يتم ودون الو  ، والهياكل الوطنيةهذه القوانينوتحتاج . االستراتيجية أمرا  أساسيا  

 .الظروف الوطنية

                                                                 
لتنةوع البيولةوجي فةةي إدارة الشةؤون البيئيةة، إدارة المةوارد المعدنيةة، غرفةةة المنةاجم، منتةدى التعةدين والتنةةوع البيولةوجي فةي جنةوب أفريقيةا، والمعهةةد الةوطني ل 13

 .ابريتوري. تعميم التنوع البيولوجي في قطاع التعدين: المبادئ التوجيهية للتعدين والتنوع البيولوجي(. 813)جنوب أفريقيا 
 متاح من[ عبر اإلنترنت]الحكومية في قطاع التعدين  التعويضاتفهم سياسات ( 8137)واستشارية التنوع البيولوجي  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 14

: الموقع
ffset_policies_in_the_mining_sector_november_2017.pdfhttps://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/understanding_government_biodiversity_o[

 [8132 أيار/مايومنذ متاح على الموقع ]

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/understanding_government_biodiversity_offset_policies_in_the_mining_sector_november_2017.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/understanding_government_biodiversity_offset_policies_in_the_mining_sector_november_2017.pdf
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ي في المناطق المحمية تستبعد بشكل صريح تطوير الطاقة والتعدين ف تطبق يوجد لدى العديد من الدول تشريعاتو  .17
( 8111لعام  57رقم )، يحظر قانون المناطق المحمية الوطنية إلدارة البيئة في جنوب أفريقيا فعلى سبيل المثال. مناطق محددة

أوكرانيا لديها قانون يحظر أي نوع من األنشطة التي قد يكون لها آثار ضارة كما أن . التعدين والتنقيب في المناطق المحمية
 36بتاريخ  8456/38رقم  "حماية الطبيعة  بشأن صندوق)"حمية منطقة مأي داخل ( بما في ذلك التنقيب الجيولوجي والتعدين)

، من المهم وجود آليات للتعاون والتنسيق بين الوزارات الحكومية والسياسات القطاعية لضمان مع ذلكو ( 3998حزيران /يونيه
 .أنشطة الطاقة أو التعدينالقيام بب التي تسمحالتشريع عند اتخاذ القرارات  مراعاة هذا

الوطني لمحاسبة رأس المال الطبيعي من  اإلدماج، فقد تم اتخاذ خطوات نحو التطويرال تزال قيد  الُنهجن أن في حيو  .12
قيمة رأس المال "، والذي يدعو الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى دمج ستدامة في أفريقيالالرون خالل إعالن غابو 

 (.ضمن إجراءات أخرى) 15"وعمليات وسياسات وبرامج اإلبالغ والتخطيط المؤسسيالطبيعي في المحاسبة الوطنية 

تعتبر التشريعات والسياسات المتعلقة بالمسئولية المدنية لحقوق اإلنسان مهمة نظرا  لألثر المحتمل لهذه القطاعات و  .19
 والصغيرنهج منغوليا على حقوق اإلنسان إلضفاء الطابع الرسمي على التعدين الحرفي ويرتكز . على المجتمعات المحلية

موافقة إن عمليات ال. النطاق في إطار قانون التعدين الوطني الذي يساهم في االلتزامات بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
، ضرورية لدعم حقوق الحصول يل أو رفض المقترحاتقبول أو تعد ، حيث يمكن للمجتمعات(والحيوية)عن علم  المسبقةالحرة 

ومنظمة العمل  16،(8116)بموجب إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية و . على األراضي والموارد الطبيعية
تزام من جانب ، فإن الموافقة الحرة المسبقة عن علم للشعوب األصلية هي بمثابة ال، والقوانين الوطنية المختلفة369الدولية رقم 

، يمكن لهذه العمليات أن توفر آلية حيوية للحفاظ المجتمعات المحلية يتم قيادةعندما و . أو حقوق الشعوب األصلية/ الدولة و
. ات النظم اإليكولوجية، واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وخدما يتعلق بمشاريع الطاقة والتعدينعلى حقوق اإلنسان فيم

نفاذها ال يزال محدودا  نسبيا  الحرة إدراج الموافقة  ، فإنومع ذلك قد يكون هناك و . المسبقة عن علم في القوانين واألنظمة وا 
ن لم يتم ل المشاورات النظر في هذه األمور، وينبغي أن تشمت النظر المختلفة داخل المجتمعاتالعديد من وجها ، حتى وا 

 .المسبقة عن علم الحرة طرحها من خالل عملية الموافقة

، بما في ذلك زر والترابط بين السياسات والخططوأنشأت بلدان عديدة أفرقة مشتركة بين الوزارات لتطوير أوجه التآ .41
تعميم المعني ب القيادة األفريقيوقام فريق . وفرقة العمل الوطنية في بوتان ،اللجنة الوطنية لتنسيق التنوع البيولوجي في نيبال

والمسؤولين الحكوميين القطاعيين من  ،والمالية ،والتخطيط ،والتنمية ،البيئة يتألف من قيادات في مجالالذي جي التنوع البيولو 
 ُكلفتلجنة مشتركة بين الوزارات  بإنشاء الكاميرونو  ،وزمبابوي ،وزامبيا ،وأوغندا ،وسيشيل ،وناميبيا ،ومالوي ،وغانا ،بوتسوانا

، استجابة للرؤية التي أعرب عنها الرئيس من أجل رفاه (لطبيعة وقطاع التعدينذلك حماية ابما في )بمعالجة القضايا الشاملة 
 .السكان والتنمية

 بالقوانين والسياسات الوطنية المتصلةالتحديات  .5
 تنشأ حيثماو. لتنفيذمن أجل اودون الوطنية أمر بالغ األهمية  السياسات بين مجموعة السياسات الوطنية اتساقإن  .43

هذا إلى أن يستند إلى ويحتاج . القطاع تحتياجاا بالستيعا نيوقان حصالإ عملية ما توجد فغالبا قطاعات جديدة في البلدان، 
، يمكن أن تكون وبالمثل. لخبرة في هذا القطاعا يكون هنان نقص فيما تحديا عندوقد يكون هذا . سياسات شاملة لهذا القطاع

ون الوطنية التي تكمل القوانين الوطنية في األنظمة الفيدرالية التي ال تغطي سوى هناك قضايا حول تطوير التشريعات د
مشاريع التعدين على المستوى دون ُتصدر التراخيص لوغالبا ما . الرصدالمعايير الدنيا أو تستبعد العناصر الحيوية مثل 

                                                                 
: متةةةةةاح مةةةةن الموقةةةةةع[ عبةةةةر اإلنترنةةةةت]نبةةةةذة عةةةةةن إعةةةةالن غةةةةةابورون لالسةةةةتدامة فةةةةي أفريقيةةةةةا  ( بةةةةةدون تةةةةاريخ)إعةةةةالن غةةةةابورون لالسةةةةةتدامة فةةةةي أفريقيةةةةا  15
1-gdsa-the-http://www.gaboronedeclaration.com/about [ 7102 منذ مارس/آذارمتاح على الموقع] 

 63/895قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  16

http://www.gaboronedeclaration.com/about-the-gdsa-1
http://www.gaboronedeclaration.com/about-the-gdsa-1
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العديد لدى ، لمثالعلى سبيل ا. الفعال للسياسات والتشريعاتيمكن أن يشكل االفتقار إلى اإلنفاذ تحدي ا خطير ا للتنفيذ و . الوطني
. الخبرة لتنفيذ التشريعات بشكل فعال في ، ونقصرد ووكاالت حكومية ضعيفة المواردمن الدول الغنية بالطاقة والتعدين موا

 .للقطاعات الناشئة قةمسبعدم وجود خبرة قليلة أو  خبرة وجودويتضح االفتقار إلى القدرات التقنية بوجه خاص في حالة 

 التخطيط والتقييم على مستوى السياسات: التخطيط المكاني والتقييمات البيئية االستراتيجية باء.

 مقدمة .0
في  ، مما يدفع النمومناظر الطبيعية والمناظر البحريةتحويلية عبر ال آثاريمكن أن يكون لتطورات الطاقة والتعدين  .48

، من الحتمي أن يتم التخطيط لذلكو . تويات كبيرة من الهجرة البشرية إلى المناطقمسمع القطاعات االقتصادية األخرى 
التطوير  يراعياالستراتيجي على مستوى المنطقة بما يتجاوز نطاق المشروعات الفردية وقبل القيام باستثمارات كبيرة لضمان أن 

 .الشامل للقطاع نتائج خدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

 النهج والمعايير والممارسات الجيدة القائمة المختارة .7
ويمكن . من األدوات الرئيسية في هذا الصددالتقييم البيئي االستراتيجي لسياسات وخطط وبرامج التعدين والطاقة يعد  .41

ثل منح امتيازات ، ملألنشطة اإلنمائية إصدار التراخيصعملية  التراكمية وتوجيه اآلثارأن تساعد هذه التقييمات في معالجة 
 أفضلمن أجل تجنب  نظر في البدائلالاالستثمار في التخطيط ويتيح . التعدين أو تحديد مناطق تعدين حرفية وصغيرة النطاق

، مثل النظر في مصادر الطاقة أثرا  البدائل المستدامة واألقل  كما أنه يساعد على تحديد. تخفيف األثر من البدايةلأو  لآلثر
 .واحدنهر سلسلة من مشاريع الطاقة الكهرومائية على امتداد المختلطة عبر 

، بما في ذلك الشعوب جية في التشاور مع أصحاب المصلحةويتمثل جزء حيوي من التقييمات البيئية االستراتي .44
م البيئي النظا استخدامات ومستخدمي خدماتتحديد اإلدارة على  تعتمدومن ثم . األصلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص

تغير  المتمثلة فيخدمات هذه النظم البيئية والطلب على  ، مع مراعاة التغيرات المستقبلية في العرضفي مختلف المناطق
، والسدود الكهرمائية الالزمة الطرق بسببتبار للتغييرات الناجمة ينبغي إيالء االع، على سبيل المثالف. المناخ والنمو السكاني

 .للتعدينحتياجات الطاقة العالية ال

بما في ذلك )ينبغي أن ينظر التقييم البيئي االستراتيجي للممارسات الجيدة في سيناريوهات مختلفة للتنمية المستدامة و  .45
ويمكن عندئذ . بشأن الخيار المفضل( من خالل التشاور)وأن يسعى إلى تحقيق توافق في اآلراء ( مشاريع الطاقة والتعدين

، وتوفير إطار للتقييم أو خطط أو برامج جديدة أو منقحةتكريس استراتيجية التنمية المستقبلية المتفق عليها من خالل سياسات 
بالتعدين، أو  بإصدار تراخيص فيهاويمكن أن يشمل ذلك المناطق التي ال يسمح  .البيئي االستراتيجي الذي يتعين تنفيذه

تقييم األثر البيئي وينبغي عندئٍذ أن يقوم . مشروعات الطاقةخطة عمل بشأن التنوع البيولوجي في جميع  بوضع وتنفيذمتطلبات 
يسهِّل التقييم البيئي االستراتيجي إجراء مناقشة مجتمعية مفتوحة و . تقييم األثر البيئي واالجتماعيتوجيه عملية باالستراتيجي 

كل من  تعتبر، ومن ثم ُسبل كسب العيش والتنمية االقتصادية البيولوجي في وشفافة بين أصحاب المصلحة بشأن قيمة التنوع
 .بمثابة أمور هامةعملية التقييم البيئي االستراتيجي ونتائجه 

ينبغي أن تشمل هذه التقييمات التنوع البيولوجي جنبا  إلى جنب مع مجموعة من االعتبارات البيئية واالجتماعية كما  .46
كما يتعين إجراؤها كعملية . يقة صارمة علميا  ومتماسكة ومتسقةوأن يتم إجراؤها بطر ( التراكمية اآلثارلك بما في ذ)واالقتصادية 

ولكي تصبح هذه  ويعد التشاور مع المجتمع المحلي جزءا حيويا من هذه العملية.. يتم تحديثها بانتظامأن ، و مخططة ومكررة
المؤسسات الوطنية  من طين الوطنيين ووزارات المالية فحسب، بل أيضامن المخط أال تلقى قبوال التقييمات فعالة، ينبغي

 .األخرى
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، تأثيرات المحتملة للخطط والبرامجويقر بروتوكول كييف بشأن التقييم البيئي االستراتيجي التفاقية إسبو بأهمية تقييم ال .47
من التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية في البنك الدولي عدد ا وقد ّدعم . ذلكب تقومالتي تتطلب من البلدان الموقعة أن 

 .البلدان الغنية بالمعادن حتى اآلن

البحرية التي تعمل  أو المناطق/ التخطيط الحكومي القائم على أساس المناطق على مستوى المناظر الطبيعية و ويعد .42
كولوجية في آليات وسياسات التخطيط الوطنية خدمات التنوع البيولوجي والنظم اإلي وروابطقيم  الذي يدمج، عبر القطاعات

كن للتخطيط المكاني في كل من المجالين األرضي والبحري أن يكون قيما ويم. من هذه العمليةالوطنية، جزءا  أساسيا ودون 
يشار إليها وغالبا ما )مع الحفظ واالعتبارات االجتماعية  نشوب النزاعاتللغاية إلدماج قطاعات متعددة في مكان واحد وتجنب 

في المائة من  81، أشار أحد التحليالت إلى أن فعلى سبيل المثال(. أو تخطيط الموارد/ باسم االستخدام المتكامل لألراضي و
 17.النفط والغاز المبرمة بشأن عقودالالمناطق المحمية ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في أفريقيا متداخلة مع 

اطق التي ال حدود لها لمشاريع التعدين أو الطاقة إلى الحساسية الشديدة للمنطقة أو نقص ويمكن أن يستند تحديد المن .49
األنشطة  دى بعض البلدان تشريعات تحظر صراحة  ول. أو اإلدارة الفعالة لضمان عدم وقوع خسائر كبيرة/المعلومات و

ذا تم تنفيذ ذلك و . ةالصناعية االستخراجية داخل بعض مناطق المناطق المحمي  حيث المناطق التي من خالل استخدام النفوذا 
، ففي جنوب إفريقيا، على سبيل المثال. ، يمكن أن يكون هذا التشريع مقاربة فعالة لحماية هذه المناطقهاتقدم إمتيازات وتمنح

ائمة من بعض الشركات بعدم وهذا من شأنه أن يكمل االلتزامات الق. ُيحظر التعدين والتنقيب في جميع المناطق المحمية
، من المهم أال تؤدي هذه األساليب إلى إزالة ذلكومع (. مثل مواقع التراث العالمي)االستكشاف في بعض المناطق المحمية 

 .، أو منع االستثمار المحتمل في المناطق المحمية من العمليات التجاريةالمحميةالجاذبية من المناطق 

 لى مستوى السياساتتحديات التخطيط والتقييم ع .5
يتزايد استخدام التخطيط المكاني والتقييمات البيئية االستراتيجية، مع وجود نتائج أولية واعدة، ولكنها لم تدمج بعد في  .51

ندونيسيا)جميع البلدان ذات الدخل المرتفع ولدى . نصنع القرار واإلطار القانوني لجميع البلدا والعديد ( بما في ذلك الصين وا 
 .فتقار إلى التنفيذ تحدي ا رئيسيا  اال يمثل، غالب ا ما ومع ذلك .البلدان في أفريقيا تشريعات تتعلق بالتقييمات البيئية االستراتيجيةمن 

وينطبق هذا  .العديد من التقييمات في المراحل المبكرة، سيكون وضع نهج متسقة للتنفيذ هو مفتاح نجاحهاوفي حين التزال 
 18.نّفذفي حين يكتسب زخما، إال أنه نادرا ما يُ  لمكاني البحري الذيأيضا على التخطيط ا

الدقيقة والشاملة، والقيادة الحكومية ، والبيانات واألدوات ةوتم تحديد االفتقار إلى المشاركة الفعالة ألصحاب المصلح .53
عتبارها تحديات رئيسية أمام إنتاج وتنفيذ با( من بين عوامل أخرى)، والموارد المالية الكافية واإلطار القانوني القسري والقدرات

ا باسم العجز)إلى فجوات التنفيذ  التي تؤدي التخطيط االستراتيجي على أساس المناطق  (.المعروفة أيض 

معرفة عن األهمية االقتصادية واالجتماعية لديهم الذين تعتبر المشاركة من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، و  .58
وفي الوقت  .، أمرا  حيويا  للتخطيط على المستوى االستراتيجياإليكولوجية للعمليةوالثقافية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

ناءة ألصحاب إن المشاركة االستباقية والب .، فإن هذه المجموعات هي األكثر تأثرا  بضعف التخطيط وغياب االستشاراتنفسه
 .العوائق، وتقاسم المعرفة والتغلب على القدرات، وتعزيز الشراكاتالمصلحة الرئيسيين أمر حاسم لتنمية 

                                                                 
17 Leach, K. Brooks, S.E., Blyth, S. (2016)  نةاجم عةن أنشةطة الةنفط والغةاز الحاليةة والناشةةئة  تهديةد محتمةل للمنةاطق ذات األهميةة للتنةوع البيولةوجي

 .برنامج األمم المتحدة للبيئة، المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة، كامبريدج، المملكة المتحدة. في أفريقيا
18 Picone, F., Buonocore, E., D’Agostaro, R., Donati, S., Chemello, R., and Franzese, P.P. (2017) المال الطبيعي  دمج تقييم رأس

 31-3، الصفحات 163النمذجة اإليكولوجية، المجلد . دراسة حالة في البحر األبيض المتوسط: والتخطيط المكاني البحري
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البنك  قيامسبيل المثال، على )وفي حين أن اإلرشاد بشأن المشاركة الفعالة والوصول إلى المعلومات آخذ في االزدياد  .51
لمحلي والتنمية في أدوات بشأن إشراك المجتمع ا ومجموعةوغيرهم بإصدار كتيبات  والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، الدولي

 .ال يتم اتباع ذلك دائما  من خالل التنفيذإال أنه ، (مجال التعدين

 التخطيط والتقييم على مستوى المشروع: تقييم األثر البيئي واالجتماعي جيم.

 مقدمة .0
نوع البيولوجي وخطط يرتبط بها من خطط اإلدارة البيئية وخطط عمل التوما )تعد تقييمات األثر البيئي واالجتماعي  .54

في التصدي لآلثار السلبية المحتملة لتنمية  عامال  حاسما  ، التدابير القوية لتجنبها والتحفيف من حدتهالى جانب ، إ(عمل األنواع
 .الطاقة والتعدين على التنوع البيولوجي

 المختارة القائمة النهج والمعايير والممارسات الجيدة .8

إجراء تقييمات لألثر البيئي واالجتماعي للممارسات الجيدة كجزء من عملية ضمان الموافقة على المشروعات  ينبغي .55
ر المباشرة ، ولكن عموما ينبغي أن تحدد تقييمات األثر البيئي جميع اآلثار المحتملة المباشرة وغيالُنهجتتباين . اللمضي قدم  

أو استعادتها أو  التخفيف من حدتها، إلى جانب اإلجراءات المطلوبة لتجنب هذه اآلثار أو والتراكمية طةوالناجمة عن األنش
ا خطة  األثرأن تحدد تقييمات وينبغي . تعويضها ، تصبح وبمجرد الموافقة عليها .ة الخاصة بالمشروعيدارة البيئاإلالبيئي أيض 

أن يتم وينبغي  .لمشروعللمضي ُقدما بشأن ا شروط ا للتصريح أو الترخيص( والجداول الزمنية المرتبطة بها)هذه اإلجراءات 
يمكن استخدام و . مدقق حسابات مستقل ِقبل، بشكل مثالي من اللتزام وتتبعها طوال فترة المشروعأو ا االمتثالإدراجها في سجل 

ع البيولوجي خطة عمل التنو  ،دارة البيئيةسيكون ضمن خطة اإلو . خطة اإلدارة البيئية لتوجيه المشروع بعد مرحلة الموافقة
خطط عمل التنوع البيولوجي على مستوى  أنلى الرغم من وع. خطط عمل األنواع المرتبطة بهاحسب االقتضاء، و ، للمشروع
 .إلى دعمها وتنفيذهاتسعى ينبغي أن إال أنها ، العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عن االستراتيجيات وخططمنفصلة  المشروع

غالب ا ما تشتمل إرشادات الممارسات الجيدة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي على االلتزام بالتسلسل الهرمي للتخفيف و  .56
، وفي النهاية عمل على تقليل اآلثار واستعادتها، تليها تلك التي تاآلثارستراتيجيات لتجنب الوهي عملية تعطي األولوية ل -

صافي أرباح  خسارة أوتحقيق أهداف مثل عدم وجود صافي العمل على  -قيق المكاسب وتحلآلثار  مكافأتهاتعويضها أو 
بما في ذلك البنك الدولي )وغالبا  ما يتم دمج هذه المبادئ في الضمانات التي تضعها المؤسسات المالية . للتنوع البيولوجي

يع، إال أن تنفيذ التسلسل الهرمي للتخفيف ال يزال وبينما يشار إلى ذلك على نحو متزايد في التشر (. ومؤسسة التمويل الدولية
دارة التعدين الحرفي والصغير النطاق، مثل تلك التي أنتجها المعهد . إلى حد كبير محدودا وقد وضعت ُنهج للتقييم البيئي وا 

وقد نظرت . ة المستدامةوالمنتدى المشترك بين الحكومات المعني بالتعدين والمعادن والتنمي 19الكندي الدولي للموارد والتنمية
في أفريقيا في عملياتها  النطاقبشأن عمليات التعدين الحرفية والصغيرة  للتعاون الدوليالدراسات التي أجرتها الوكالة األلمانية 

وكيفية إضفاء الطابع الرسمي على القطاع وتشجيع الشركات الصغيرة على االمتثال للتشريعات البيئية الحالية لتجنب اآلثار 
 .إلى أدنى حد على التنوع البيولوجي أو تقليلها

، فإن فرص تجنب األثر تكون أكبر بكثير في ة متكررة طوال دورة حياة المشروعفي حين أن تخفيف اآلثار عمليو  .57
يستلزم هذا النهج تقدير الخسائر و . الموقع وتصميمه ومخططمرحلة التخطيط للتنمية حيث يمكن أن تؤثر على تحديد المواقع 

 .حيث يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق اآلثار الناجمةوالمكاسب في التنوع البيولوجي ويمتد إلى 

                                                                 
19 CIRDI/ICIRD (2017)  الموقع ]عبر اإلنترنت[ متوفر من النطاقالتقييم واإلدارة البيئية للتعدين الحرفي والصغير: 

mining-scale-small-and-artisanal-for-management-and-assessment-http://cirdi.ca/resource/environmental 
 [7102منذ مارس/آذار متاح على الموقع ]

http://cirdi.ca/resource/environmental-assessment-and-management-for-artisanal-and-small-scale-mining
http://cirdi.ca/resource/environmental-assessment-and-management-for-artisanal-and-small-scale-mining
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الناجمة  اآلثار هذاعالج يأن  وينبغي. ينبغي إجراء تقييم لآلثار المتراكمة كجزء من تقييمات األثر البيئي واالجتماعيو  .52
خرى األمستقبلية التأثيرات الأو المجمعة ألي عمل أو مشروع أو نشاط عند إضافتها إلى / ، وتدريجيةالتأثيرات المتتالية، والعن 

البيئية اإلستراتيجية أن ترتبط العملية بشكل واضح بالتقييمات  كما ينبغي. متوقعة بشكل معقولالأو / خطط لها والمقائمة و ال
، من خالل أساسيا  في تقييم األثر الناجح تعد اإلدارة التكيفية عنصرا  و . ينيمكن أن تشكل جسرا  بين التقييمالتي ، و حيثما تحدث

 :يتطلب تقييم التأثير البيئي واالجتماعي الفعال ما يليو . رصد اآلثار وتنفيذ خطط اإلدارة البيئية بعد الموافقة على المشروع

ا وخطط عمل البيولوجي المرتبطة بهوضع خطط إدارة بيئية شاملة وقابلة للتنفيذ )مع خطط عمل التنوع (أ)
 ؛(االقتضاءاألنواع حسب 

 عملية قانونية لضمان توفر المعلومات الكافية على فترات منتظمة طوال دورة حياة المشروع؛ توفير(ب)

 ؛اآلثار السلبية وتدابير اإلنفاذ(ترتيبات مالئمة الستخدام النتائج بطريقة شاملة )أي منع وضع (ج)

نشطة أو المواقع ، ال سيما لأليولوجي وخدمات النظام اإليكولوجياملة عن التنوع البتوافر بيانات دقيقة وش(د)
 ، مثل التعدين في قاع البحار.الجديدة للقطاع

المطورة لتعويض التنوع ، بما في ذلك تلك الطبيعة بدقة وتثمينويجري تطوير الممارسات الجيدة حول تقييم  .59
، كما يتضح من امل مع محاسبة رأس المال الطبيعيبدأت الشركات تتع. والمحاسبة، وتقييمات رأس المال الطبيعي البيولوجي

إن التفاعل مع األوساط األكاديمية لتطوير المؤشرات وفهم . دراسات الحالة المختلفة التي قدمها ائتالف رأس المال الطبيعي
سيساعد على زيادة قاعدة األدلة وسد ( استعادة الموائل على سبيل المثال فعالية)آثار التنوع البيولوجي والتقنيات والنهج الناشئة 

 .البياناتما يتعلق بفي الفجوات

، بما في ذلك توسيع سلطات دارة البيئية بعد مرحلة الموافقةهناك عدد من نقاط الدخول لتعزيز تنفيذ إجراءات اإلو  .61
نشاء شبكات رصد إقليمية ،والتنسيق مع الحكومات دون الوطنية ،وكفاءات وكاالت اإلنفاذ واستقالليتها ضمان مالي  وطلب ،وا 

 .متابعة قبل الموافقة على المشروعتنفيذ تدابير الل

تدابير مطبقة تتطلب   (EC/2006/21) ، يضع التوجيه المتعلق بإدارة النفايات من الصناعات االستخراجيةفي أوروباو  .63
في المبادئ التوجيهية التقنية إلنشاء الضمان المالي و . المتضررةضمان ا مالي ا حتى تتوفر األموال بسهولة الستصالح األراضي 

(2009/335/EC)  أن تدرج في تقييم التكاليف  ينبغي، عند االقتضاءتدابير استعادة التنوع البيولوجي، ُيذكر على وجه التحديد أن
التنوع البيولوجي أن تستفيد من لقة بفقدان المتعويمكن للمعايير الناشئة للمسؤولية المدنية . الالزمة لضمان استصالح األراضي

 .نتائج تقييمات األثر البيئي واالجتماعي وخطط اإلدارة البيئية المرتبطة بها

للتنوع  واإلرشاد العناصر األساسية كل من مدونات الممارسات الجيدة في الصناعة والمواد اإلرشادية وتشمل .68
رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ ل ةالتابع 21االستدامة عنبشأن اإلبالغ الطوعي  20البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

رشادات البيئة، و  األعمال  تعويضات ومعيار برنامج 22،عات بشأن التسلسل الهرمي للتخفيفمبادرة التنوع البيولوجي عبر القطاا 
                                                                 

وثيقةة إرشةادات التنةوع البيولةوجي والةنظم اإليكولوجيةة لصةناعة ( 7102)رابطة صناعة الةنفط الدوليةة لحفةظ البيئةة والرابطةة الدوليةة لمنتجةي الةنفط والغةاز  20
-http://www.ipieca.org/resources/good-practice/biodiversity-and-ecosystem: متةةوفّر مةةن الموقةةع[ عبةةر اإلنترنةةت]الةةنفط والغةةاز 

services-fundamentals  [7102]متاح على الموقع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
الطوعي  إرشادات صناعة النفط والغاز بشأن اإلبالغ( 8135)فط والغاز والرابطة الدولية لمنتجي الن API، صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة  رابطة 21
gas-and-practice/oil-http://www.ipieca.org/resources/good-: الموقع متاح من[ على اإلنترنت( ]الطبعة الثالثة)االستدامة  عن

edition-d3r-reporting-sustainability-voluntary-on-guidance-industry  [7102]متاح على الموقع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 

من إعداد استشارات التنوع البيولوجي نيابة . دليل متعدد القطاعات لتنفيذ التسلسل الهرمي للتخفيف( 8135)مبادرة التنوع البيولوجي عبر القطاعات  22
 .كامبريدج، المملكة المتحدة. ين والمعادن ورابطة مبادئ التعادلوالمجلس الدولي للتعدرابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة عن 

http://www.ipieca.org/resources/good-practice/biodiversity-and-ecosystem-services-fundamentals
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/biodiversity-and-ecosystem-services-fundamentals
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/biodiversity-and-ecosystem-services-fundamentals
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/oil-and-gas-industry-guidance-on-voluntary-sustainability-reporting-3rd-edition
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/oil-and-gas-industry-guidance-on-voluntary-sustainability-reporting-3rd-edition
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/oil-and-gas-industry-guidance-on-voluntary-sustainability-reporting-3rd-edition
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ع المجلس الدولي للتعدين والمعادن سلسلة من كما وض 23.المعني بتعويضات التنوع البيولوجي التنوع البيولوجيو التجارية 
إلى  من خاللها ُيطلبالتي ( بشأن التنوع البيولوجي وااللتزام بعدم العمل في مواقع التراث العالمي مبدأبما في ذلك )المبادئ 

 .ذلكعن األعضاء اإلبالغ 

 المشروعتحديات التخطيط والتقييم على مستوى  .1

تقدم  إحراز، ومع ومع ذلك. حدد الفرص لتجنب اآلثارإلجراءات تقييم األثر أن ت، يمكن في مرحلة تخطيط المشروع .61
 التعويضات، التحول إلى الحد األدنى، واالستعادة، وفي نهاية المطاف ، ينصب التركيز علىالمشروع واستثماراتهفي جدوى 

 .السلبية الكبيرة بقايا اآلثارمحتملة من ال

الالزمة  تي تواجه عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي الفعال بالقدرات والمواردوترتبط بعض التحديات الرئيسية ال .64
نفاذ اإلدارات والوكاالت الحكوميةلتنفيذ عملية االستعراض ذلك بسبب االفتقار إلى الموارد  يزدادويمكن أن . ، فضال  عن رصد وا 

يمكن أن يؤدي انعدام وصول و . لة والتي يمكن الوصول إليهاالمالية والترتيبات المؤسسية الفعالة والشفافة والقابلة للمساء
 إلى إعاقة تدابير المقررات،، ووثائق تقييمات األثر البيئي واالجتماعي، وخطط اإلدارة البيئيةالهيئات العامة والحكومية إلى 

أن يؤدي  كما يمكن 24.اإلدارة التكيفيةو ( مثل تيسير برامج الرصد المجتمعية أو اإلنفاذ في حالة عدم االمتثال)المتابعة الفعالة 
وكثيرا  ما تكون . أصحاب المصلحة المعنيين من المشاركة في العمليات ذات الصلة إلى منعالفهم التقني قلة و  اتنقص القدر 

بالقدرة على ، مما يضاعف من القضايا المتعلقة لة للغاية وال يمكن الوصول إليهاعمليات تقييم األثر البيئي واالجتماعي طوي
 .بين الجمهور فيما فهم النتائج والتوصيات، سواء داخل الحكومة أو

صارمة  مقاييس، بما في ذلك االفتقار إلى عالةالف اآلثارهناك بعض التحديات التقنية التي تواجه عمليات تقييم و  .65
 .، ولحساب التكافؤ في تعويضات التنوع البيولوجيلخدمات النظام اإليكولوجي

تنشأ النزاعات عندما تكون متطلبات تقييم األثر البيئي واالجتماعي الوطني أقل صرامة أو تختلف اختالفا   يمكن أنو  .66
في  الفجواتسد دولية في في بعض الحاالت، يمكن أن يساعد وجود متطلبات اقراض ف. كبيرا  عن الممارسات الدولية الجيدة

 .لن يخضع العديد من المشاريع لهذه المعاييرو ، مان االمتثالتطلب رقابة فعالة لض، ولكن هذا يالتشريعات الوطنية

 المؤسسات: اإلنفاذ والشفافية والمساءلة واإلدماج والتنسيق والتشاور دال.

 مقدمة .0
أهمية قصوى في تمكين مشاريع الطاقة والتعدين في  والشفافةتكتسي المؤسسات الفعالة والقابلة للمساءلة والشاملة  .67

بتطوير وتنفيذ السياسات والقوانين واللوائح،  الظروفتسمح هذه . و البلدان الغنية بالموارد للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة
نشاء سواء داخل الحكومة أو القطاع أمر هام . ويعد هذا آليات لمشاركة الجمهور وتعزيز توافر البيانات والمعلومات البيئية وا 
 .الخاص

 النهج والمعايير والممارسات الجيدة القائمة المختارة .7
ُيعد تشخيص قطاع التعدين من البنك الدولي إحدى األدوات التي يمكن أن تساعد البلدان في فهم إدارة قطاع التعدين  .62

نا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغانا، وكينيا، بوتسوا :تى اآلن في سبعة بلدان وهيح استُخدموقد  .وكيف يمكن تعزيزه

                                                                 
والتنوع  التجارية برنامج تعويضات األعمال. بشأن تعويضات التنوع البيولوجي معيار( 8138)والتنوع البيولوجي  التجارية برنامج تعويضات األعمال 23

 .واشنطن العاصمةالبيولوجي، 
 .استعراض عالمي للتشريعات، نيروبي، كينيا -تقييم اآلثار البيئية ( 8132)برنامج األمم المتحدة للبيئة  24
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الطبيعية مجموعة من المبادئ لكيفية تسخير الموارد  25يوفر ميثاق معهد إدارة الموارد الطبيعية. و ، وزامبياوموزامبيق، وبيرو
دين في أفريقيا والرؤى ويمكن لمبادرات مثل رؤية التع .، الموجهة إلى كل من الحكومات والمجتمعاتلدعم التنمية المستدامة

طويلة ال االستراتيجياتالقطرية المنبثقة عنها أن تساعد في دمج اعتبارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في 
تهدف مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية إلى تعزيز شفافية المدفوعات )وهي تتجه نحو ة. و األجل لقطاعات محدد

وعلى الرغم من عدم استهدافها  .الحكومات والقطاع الخاصوهي موجهة إلى كل من ، التراخيص واتفاقيات االستثمار(ة شفافي
على  .ساعد البلدان في تحديد المجاالت الرئيسية للتحسنيمكن أن ت ا، إال أنهخدمات النظام اإليكولوجيالتنوع البيولوجي أو في 

 اإلدارة، خاصة إذا تم استخدام هذا الفهم إلعادة النظر في أطر إجراءات الترخيصتقيد بال تالمجاالت التي  فهم، سبيل المثال
 .المعايير األعمال المتعلقة بوضعالعالمية لتحسين أداء القطاع وليس فقط 

، صناعة النفط الدولية لحفظ البيئةرابطة ويمكن أن تساعد رابطات الصناعة، مثل المجلس الدولي للتعدين والمعادن و  .69
رشاد نهج القطاع الخاص بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية تمثل المساءلة والشفافية أحد . و في توجيه وا 

مؤسسة  11شركة من شركات التعدين والمعادن وأكثر من  85، التي تضم للمجلس الدولي للتعدين والمعادنالمبادئ العشرة 
 .تعدين عاملة في مجال

الشركات والمؤسسات المالية بخبرة كبيرة في مجال تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الطاقة وتتمتع العديد من  .71
أداة قوية لبناء القدرات عبر القطاع، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة التعلم من األقران بمثابة والتعدين. ويمكن أن يكون 
، وبناء ة اآلخرين لدعم الحكومات الوطنيةوأصحاب المصلح للقطاعات الصناعيةفرص  . وتتاحوالمتوسطة أو المملوكة للدولة

االضطالع  العديد من األمثلة الجيدة لشراكات حالياهناك . و هياكل أوسع نطاقا لدعم جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني
 بأعمال الحفظ.

شراك الجهات الفاعلة كما يمكن للمبادرات واألدوات التي تركز على التعدين الحرفي والصغير النطاق بناء  .73 القدرات وا 
 .في هذا القطاع

 فرصهناك . فالطاقة والتعدين ومفهوم تعميم التنوع البيولوجي اتولدى البلدان مستويات مختلفة من الخبرة في قطاع .78
منتدى الحكومي ، من خالل السبيل المثالللنفط والغاز )على  المنتجة لبلدان لتبادل الخبرات مع الدول الناشئةمتاحة أمام ا كبيرة

المعلومات والخبرات  لتبادلقد يكون هذا مفيد ا بشكل خاص (. و الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة
، يشارك برنامج النفط مقابل التنمية تجارب نرويجية مع البلدان سبيل المثالفعلى . بين البلدان داخل نفس المنطقة والسياقات

حماية البيئة  وكالة ويساعد برنامج .شاملةو مساعدتها على بناء مؤسسات وقدرات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة النامية ل
، الذي تموله الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي المعني باإلدارة البيئية للتعدين المشترك بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والسويد

كما تقوم هذه . عارف وتطوير اإلرشاد وتعزيز قدرات اإلدارة البيئية للمؤسسات العامة المسؤولةعلى تبادل الم، (SIDA) الدولي
المبادرة بإجراء تقييمات لسيادة القانون في اإلدارات العامة البيئية المسؤولة عن التعدين، مما يساعد على تقييم فعالية هذه 

، مثل "المبادئ التوجيهية لتعميم التنوع بتبادل المعرفة ووضع إرشاداتالمتعلقة هناك أمثلة للجهود اإلقليمية . و المؤسسات
جنوب لالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في الصناعات االستخراجية" التي وضعتها الدول األعضاء في الجماعة اإلنمائية ل

 األفريقي.

                                                                 
( مركز الموارد الطبيعية الطبعة الثانية ]على اإلنترنت[ متاح من الموقع: 7105معهد إدارة الموارد الطبيعية ) 25

charter-resource-https://resourcegovernance.org/approach/natural  [7102]متاح على الموقع منذ أبريل/نيسان 
 

https://resourcegovernance.org/approach/natural-resource-charter
https://resourcegovernance.org/approach/natural-resource-charter
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ارات، فإن ضمان الحوار والتنسيق بين وبما أن أنشطة قطاعات الطاقة والتعدين لها صلة بمجموعة واسعة من الوز  .71
تعد اآلليات المؤسسية والتنسيقية ضرورية لتسهيل الجهود . و الوزارات أمر ضروري لتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات

 26.، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامةوع البيولوجي في الطاقة والتعدينالمتكاملة والمتماسكة لتعميم التن

بشأن  87-33، التي استهلتها اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة )القرار العمل المعنية بالطاقةفرقة  وتعتبر .74
تعمل من أجل التوفيق بين  المتعددين صحاب المصلحةأل، عبارة عن منصة 2015الطاقة المتجددة واألنواع المهاجرة( من عام 

واالتفاقات البيئية  ،لتعاون مع الحكوماتاب. ويتمثل الهدف من العمل مهاجرةتطورات الطاقة المتجددة والحفاظ على األنواع ال
تعزيز تطبيق اإلرشادات واألدوات الحالية  في، كاديمية والمنظمات غير الحكومياأل واألوساط ،والمستثمرين ،متعددة األطراف

 .في المعارف الفجوات، وتقديم التوصيات ومعالجة والوطنيمن خالل الشراكات على المستويين الدولي 

 مؤسسات فعالةبناء تحديات  .5
ونشرها  وتكّيفها، فقد يكون من الصعب تحديثها ت جيدة لتقييم المؤسسات وتقويتهاتوجد ممارسات أو أدوا في حين .75

 .لتعزيز االستيعاب على نطاق أوسع

 والصياغة ،والوالية القضائية ،والتمويل ،والتدريب ،االفتقار إلى اإلنفاذ المستقل يمثل، يمكن أن الخصوصوعلى وجه  .76
ا لبناء مؤسسات فعالة يمكنها ضمان التنوع البيولوجي  ،وسالسل واضحة وشفافة من المسؤولية المؤسسية ة،القانوني تحدي ا واضح 

 .الطاقة والتعدينقطاعات  تنميةوخدمات النظم اإليكولوجية التي يتم النظر فيها في إطار 

طاعات الطاقة والتعدين لها صلة بمجموعة واسعة من الوزارات، إال أن الحوار والتنسيق وفي حين أن أنشطة ق .77
المشتركة بين وعي القدرات و الواليات و االفتقار إلى الالضروريين عبر الوزارات ال يحدث دائما، وغالبا ما يرجع ذلك إلى 

 قطاعات الطاقة والتعدين والوزارات.

 واالجتماعية: حلول مبتكرة للتمويل واالستثمار التمويل والضمانات البيئية هاء.

 مقدمة .0
يلعب التمويل الدولي دورا  هاما ، سواء من خالل الضمانات المرتبطة باالستثمارات أو من خالل تمويل المشاريع  .72

مكانية تمويل اإلجراءات المحددة لتعميم التنوع البيولوجي.  وا 

 المختارة النهج والمعايير والممارسات الجيدة القائمة .7
، حيث يتطلب حيويا  على مستوى المشاريعتقدم بنوك التنمية المتعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية دعما  ماليا   .79

لمؤسسة  6األداء ، بموجب معيار سبيل المثالعلى  .بعضها توفير خدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية كشرط للتمويل
إال إذا أمكن إثبات أنه سيكون  أساسي، لن يتم النظر في اإلقراض ألي مشروع داخل منطقة محددة كموئل التمويل الدولية

كما يتم دعم االستخدام المناسب للتسلسل الهرمي للتخفيف من خالل . هناك ربح صافي إيجابي للتنوع البيولوجي كنتيجة لذلك
أداة قوية  بمثابة قراض الوطني والتشريعات والسياسات والمعايير الدوليةيمكن أن يكون خلق روابط قوية بين اإل. و هذه المعايير

بوقف تمويل عمليات التنقيب عن النفط والغاز من عام . فعلي سبيل المثال، تعهد البنك الدولي الصناعةالقطاع لتغيير سلوك 

                                                                 
اآلليات المؤسسية والتنسيقية: مذكرة توجيهية بشأن تسهيل الدمج واالتساق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  (.7102برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) 26

development-http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-]على اإلنترنت[ متاح على الموقع: 
note.htm-guidance---mechanisms-coordination-and-goals/institutional  [7102]متاح على الموقع منذ أبريل/نيسان 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/institutional-and-coordination-mechanisms---guidance-note.htm
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/institutional-and-coordination-mechanisms---guidance-note.htm
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/institutional-and-coordination-mechanisms---guidance-note.htm
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 ومجلس ،المجوهرات المسؤولمثل مجلس  نظم إصدار الشهاداتتعمل . و كجزء من جهوده لمعالجة تغير المناخ 813927

 .، على خلق حافز مالي آخر قائم على السوق لمشاريع التعدين المسؤولةالصلب المسؤول

، هناك وخدمات النظام اإليكولوجيوفي حين توجد آليات راسخة لتمويل المشاريع التي تنظر في التنوع البيولوجي  .21
مكن أن يساعد التعامل مع قطاع . ويالبرنامج والسياسة والخططخيارات أقل لتمويل التخطيط وتقييمات األثر على مستوى 

التمويل على هذا المستوى في توفير الدعم المالي وبناء القدرات للتقييم البيئي االستراتيجي وتطوير مؤسسات فعالة وشفافة 
المتقدمة والمؤسسات المتعددة العديد من الوكاالت المانحة من البلدان قوم ت، سبيل المثاللى . فعوخاضعة للمساءلة وشاملة

، والوزارة االتحادية األلمانية لسويدية للتعاون اإلنمائي الدولي، والوكالة انمية الدولية في المملكة المتحدةاألطراف )مثل وزارة الت
الحكومية المتعلقة  االستثمار في القدرات( ب، والبنك الدوليكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي، والو للتعاون االقتصادي والتنمية

ويمكن لالتفاقات الدولية أيضا أن  .بقطاع االستخراج للمساعدة في ضمان عدم تقويض هذه األنشطة لألصول الطبيعية للبلد
وصندوق المناخ  توجه التمويل لدعم األنشطة الرامية إلى تعميم التنوع البيولوجي من خالل آليات مثل مرفق البيئة العالمية

 .األخضر

لآلليات المالية مثل السندات واألموال والضمانات إلعادة التأهيل بعد إغالق المشروع أن تضمن توافر التمويل  ويمكن .23
 لمثل هذه المهام منذ بداية المشروع.

إحدى العمليات )مثل  بآثارويتمثل أحد مصادر التمويل المحتمل للحفاظ على التنوع البيولوجي في التعويض المتعلق  .28
، تتضمن االستراتيجية وخطة العمل فعلى سبيل المثالع البيولوجي( أو الدفع مقابل خدمات النظام البيئي. تعويضات التنو 

الوطنية للتنوع البيولوجي في أوغندا إجراء  إلنشاء "صندوق استئماني لتعويض التنوع البيولوجي" بغرض ضمان أال تؤدي 
ا. يمكن تخفيفهوالتي ال  المتبقية للتنقيب عن النفط اآلثارو للتعويض عن األنشطة النفطية إلى خسارة صافية للتنوع البيولوجي أ

 والتخفيف التجنب خيارات ، ينبغي النظر إلى تعويضات التنوع البيولوجي والتعويض كمالذ أخير عند استنفادذلكومع 
 .مواردمع التعويض كاستراتيجية تعبئة  بحذر وينبغي التعاملواالستعادة 

 .الناتجة عن الطاقة والتعدين فرصة لالستثمار الذي يدعم جدول أعمال التنمية المستدامة والعائدات وتوفر اإليرادات .21
، ومشاريع ار في تطوير التكنولوجيا الجديدة، واالستثمإجراء تقييمات بيئية استراتيجية ويمكن أن يشمل ذلك قدرة الحكومة على

أو دعم إدارة المناطق من قبل الشعوب والمناجم الصغيرة النطاق ، والمشاركة مع عمال المناجم الحرفيين التأهيلاإلصالح أو 
 .وينبغي دعم ذلك من خالل عملية شفافة للتمويل والمساعدة في طلبات التمويل .األصلية والمجتمعات المحلية

 تحديات الحلول المبتكرة للتمويل واالستثمار .5
الرئيسية في ضمان اعتبار التنوع البيولوجي شرط ا للتمويل على جميع المستويات وجميع يتمثل أحد التحديات  .24

كما يعتمد تنفيذ هذه الضمانات  .هذا في كثير من األحيان الضغط من المستهلكين والمساهمين. ويتطلب المؤسسات المالية
ُنظم إصدار الشهادات في قطاع تتزايد و  بها.دني بالمساعدة في ضمان الوفاء على وعي الوكاالت الحكومية والمجتمع الم

 .، لكن طبيعة سوق الطاقة تشكل مشكلة بالنسبة لهذه األنظمة القائمة على السوقالتعدين

 . ويتمثل وهناك تحد آخر يتعلق بضمان استخدام إيرادات الحكومة من قطاع الطاقة والتعدين لدعم التنمية المستدامة .25

، خاصة في البلدان ذات التاريخ . ويرتبط استغالل الموارد الطبيعيةالشفافية حول المعامالت فيالعامل الرئيسي في هذا الصدد 
التي تتميز قد تعاني المناطق ". و ، في كثير من األحيان بما يسمى "لعنة المواردفي مجال الطاقة والتعدين المحدودة والخبرة

                                                                 
27 Chatham House (2017) ماذا بعد اآلن؟ ]على اإلنترنت[ متاح من الموقع:  -لن يدعم أنشطة النفط والغاز  البنك الدولي

now#-hatw-gas-and-oil-back-wont-bank-https://www.chathamhouse.org/expert/comment/world  متاح على الموقع[
 [7102منذ أبريل/نيسان 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/world-bank-wont-back-oil-and-gas-what-now
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/world-bank-wont-back-oil-and-gas-what-now
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. االقتصاد الوطني ككل بدال من تدفقها علىالفوائد على األفراد تدفق ، و تباطؤ النمو االقتصاديوفرة الموارد الطبيعية من ب
 .أكثر عدالة واستدامة تكون هناك حاجة لمعالجة الشفافية والمساءلة في تدفقات اإليرادات لتعزيز استثماراتو 

 البيانات والمعلومات واو.

 مقدمة .0
العديد من . فمليات صنع القرار الجيدةبيانات ومعلومات دقيقة وشاملة ومتسقة في جميع ع هناك حاجة إلى .26

جمع البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  عملية إن .مشتركة بين القطاعاتتكون االحتياجات الشاملة للبيانات والمعلومات 
للوصول إلى ثروة  اأساسي االتشاور أمر . ويعد متسقة توالحصول عليها والوصول إليها ليسوخدمات النظام اإليكولوجي 

ومجموعات الحفظ الوطنية  ،والحكومات الوطنية ودون الوطنية ،المعلومات ذات الصلة التي تحتفظ بها المنظمات الدولية
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وغيرها من مجموعات ، واألوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية ،والمحلية

المشاورات الضوء على القيم االجتماعية والثقافية المهمة المرتبطة بالتنوع البيولوجي ويمكن أن تلقي هذه  .أصحاب المصلحة
 .وخدمات النظم اإليكولوجية التي قد ال تكون واضحة من البيانات وحدها

 المختارة النهج والمعايير والممارسات الجيدة القائمة .7
تعلقة بالتنوع البيولوجي لصانعي القرار المرفق العالمي تشمل األمثلة على األدوات التي توفر الوصول إلى البيانات الم .27

 وأداة البصمة البيئية المحلية، MapX ، و(IBAT) ، وأداة التقييم المتكامل للتنوع البيولوجي(GBIF) لمعلومات التنوع البيولوجي
(LEFT) لوطني عبر المؤسسات إلتاحة بيانات على المستوى ابه  خاصةم عدد من البلدان بتطوير منصات بيانات يقو . و

 مثاال على ذلك. شبكة المعلومات البيئية في تنزانياوتعد . التخاذ القرارات

ويمكن للبيانات التي يتم جمعها من خالل التقييمات البيئية االستراتيجية وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي أن تقدم  .22
معلومات قيمة عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على مستويات مختلفة، فضال  عن توفير الشفافية في 

اعد البيانات المتعلقة بالمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، وأطر تقييم التقييمات. ومن المحتمل جمع وتوزيع ونشر قو 
، ورسم وتعويضات التنوع البيولوجي(، والرصد)مثل تقييم األثر البيئي واالجتماعي، واستخدام التسلسل الهرمي للتخفيف  اآلثار

لتكون مفيدة للحكومات والشركات وصناع القرار ( ، تقييمات رأس المال الطبيعيسبيل المثالالخرائط وحساب الطبيعة )على 
ويمكن . الطبيعة بدقة وتثمينتوجد العديد من البيانات والمعلومات الجيدة ويتم تطوير الممارسات الجيدة حول تقييم . و اآلخرين

 ".علم المواطن"أيضا النظر في األدوات التي تسمح بنشر البيانات التي يتم جمعها من خالل برامج 

أ عدد من المنظمات والمنتديات في جمع دراسات حالة عن األعمال التجارية بشأن التنوع البيولوجي. ومن وقد بد .29
، ومجلس األعمال وائتالف رأس المال الطبيعي، منتدى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياألمثلة على ذلك 

الشركات والحكومات على يتم القيام به من إجراءات بالفعل، الوعي بما  زيادةأن تساعد يمكن و  .العالمي للتنمية المستدامة
وأصحاب المصلحة من الشركات  الحكوميين مجموعات أصحاب المصلحة بينمع وجود روابط . و تطوير استراتيجياتها الخاصة

أن يسمح لها يولوجي في وضع جيد ، فإن اتفاقية التنوع البلمية لألعمال والتنوع البيولوجي()من خالل الشراكة العاالتجارية 
 .مجمعة بالفعل وجعلها متاحة للجمهورالحالة الدراسات  تضيف إلى

 بالبيانات والمعلومات المتصلةالتحديات  .5
مكانية الوصول .91 يمثل تحدي ا للحكومات والشركات على حد سواء عند اتخاذ إليها وجودتها  ال يزال توافر البيانات وا 

، فإن منصات البيانات التي توفر النظم اإليكولوجية. ومن ثمالقرارات التي يمكن أن تؤثر في التنوع البيولوجي وتأثيرات خدمات 
ة )واستخدامها في التخطيط ، وتوزيعات األنواع والنظم اإليكولوجيدقيقة وحديثة عن المناطق المحميةالوصول إلى معلومات 
طويلة التمويل اليؤدي غياب آليات من حيث توفيرها واالحتفاظ بها. و ، لكنها غير مستغلة ومكلفة مهمةوصنع القرار( هي أمور 
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في حين ف 28.، مما يؤدي بدوره إلى عدم اتساق عملية صنع القرارالجودة والتغطيةاألجل لبيانات التنوع البيولوجي إلى تباين في 
يمكن أن . و هذا تحدي ا رئيسي ا على المستوى العالمي والوطنييمثل ال يزال إال أنه ، طوير نماذج التمويل لبعض المنصاتتم ت

ا نقص في ردود الفعل  سد هذه الفجوات.، حيث يتم تحديد فجوات البيانات ثم اإليجابية فيما يتعلق بالبيانات يكون هناك أيض 

. ويمكن أن يمثل الوصول إلى من حيث الوقت ر من قبل القطاع الخاص والحكومة مقيداوغالبا  ما يكون اتخاذ القرا .93
ويشمل ذلك عدم وجود مؤشرات لقياس نتائج  ضمن هذه األطر الزمنية تحدي ا. التي يمكن تفسيرها بسهولة ذات الصلة البيانات

، والمشاركة مع قاعدة األدلةزيادة ستساعد (. و القطاعيةاالستراتيجيات المختلفة لتعميم التنوع البيولوجي )مثل السياسات 
سد  على، الموائل(التنوع البيولوجي، والتقنيات والنهج الناشئة )على سبيل المثال فعالية استعادة  آثاراألوساط األكاديمية لفهم 

 .البياناتالمتعلقة بهذه الفجوات 

 البدائل االبتكار: تقليل الطلب وزيادة الكفاءة والنظر في زاي.

 مقدمة .0
الموارد  إن تقليل الطلب على الطاقة ومنتجات التعدين ودعم االبتكار يساعد على المضي قدما  نحو إنتاج واستخدام .98

 .أكثر نظافة واستدامة بصورة

 المختارة النهج والمعايير والممارسات الجيدة القائمة .7
يمكن أن تساعد تدابير الكفاءة في استخدام الموارد والطاقة، باإلضافة إلى البحث والتطوير واالستثمار في التقنيات  .91

خدمات و التنوع البيولوجي  يراعيالذي  على حد سواء التدريجي والمفاجئ التغّيرالجديدة ونماذج األعمال التجارية، في تحقيق 
، والمساعدة الشركات التي تنفذها بمرور الوقتذلك إلى توفير التكلفة لألفراد والمجتمعات و يمكن أن يؤدي النظم اإليكولوجية. و 

 .في تجنب التأخير المكّلف وأنشطة اإلصالح

بموجب اتفاقية األمم  29باريس اتفاقكتسي يالطلب. و  من ويمكن للسياسات الدولية والوطنية أن تشجع االبتكار وتقلل .94
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أهمية خاصة في الحد من الطلب على الوقود األحفوري واستيعاب مصادر الطاقة األنظف 

الفحم "إال في ظل  تتعلق بأنشطة ، أوقف البنك الدولي تقديم الدعم لمشاريع8131. ففي عام للتخفيف من خطر تغير المناخ
جي من والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير تدابير للتخلص التدري ،قد اعتمد كل من بنك االستثمار األوروبي". و ظروف استثنائية

أطلقت . و ، في حين تعهد عدد من البلدان باالستثمار في البحوث المتعلقة بالبدائلالدعم المالي المستخدم في محطات الفحم
، بهدف الحصول لمؤتمر األطراففي االجتماع الثالث والعشرين مصادر الطاقة غير الكربونية  كندا والمملكة المتحدة تحالف

خارج منظمة التعاون والتنمية  من لشركاءلبالنسبة  8151)أو  8111التزاما  بالتخفيض التدريجي للفحم بحلول عام  51على 
 (.في الميدان االقتصادي

، تشكل مثالعلى سبيل ال .ة للمساعدة في الحد من آثار التنوع البيولوجييجري إحراز تقدم في التكنولوجيا المتجددو  .95
التوربينات  التصادم مع جراء من للطيور ، مما يتسبب في وفيات مباشرةلرياح خطر ا على الطيور المهاجرةتطورات طاقة ا

التوقفات الرئيسية  في المرافق اءإنش تم تجنُّبإذا  اآلثارويمكن خفض هذه . مسلك آخر للتجنبوتغيير مسارات الهجرة عبر 
 نهجا تعاونياالمهاجرة  الحوامة مشروع الطيور ويتبعالهجر. ذروة أثناء  اتالطيران، أو إذا قلت عمليات التوربينمسارات للهجرة و 
مخاطر ، بما في ذلك تجربة بروتوكول الستخدام "اإلغالق عند الطلب" للحد من في مصرفي قطاع الطاقة  اآلثارللحد من 

 .لطيور المهاجرةمزارع الرياح على ا

                                                                 
28 Juffe-Bignoli D, Brooks TM, Butchart SHM, Jenkins RB, Boe K, Hoffmann M, et al. (2016)  تقييم تكلفة التنوع

 PLoS ONE 11(8):e0160640. doi:10.1371/journal.pone.0160640البيولوجي العالمي والحفظ. 
 .I-54113سلسلة معاهدات األمم المتحدة تسجيل رقم  29
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 اآلثارهج االبتكارية المتعلقة بتخفيف األثر، تطوير الطرق في منطقة األمازون الغربية )تجنب ومن األمثلة على النُ  .96
، بما في ذلك واسع المدى في العديد من المواقع، واستخدام حفر (30والغازبناء طرق الوصول لمشاريع النفط ب المرتبطة

، ووقف المسوحات الزلزالية للتنقيب عن المواقع الحساسة والمحمية(على  ةالمباشر  اآلثارت، المملكة المتحدة )لتجنب يورسد
 لحيتان التي تقترب من المنطقة.للحفاظ على ا استجابةالثاني في االتحاد الروسي  سانكلين النفط كجزء من مشروع

)المعادن  المستخرجةاالسترداد اآلمن والفعال للمواد  بدءا من ا في ذلكبم -االقتصاد الدائري  ُنهجوقد يؤدي تطوير  .97
الطلب على قد يؤدي إلى تقليل  –والفلزات( من التكنولوجيا المهملة مثل الهواتف المحمولة وتطوير األسواق الثانوية لهذه المواد 

من المناجم وعلى المواد  المستخرجة يعمل مصهر النحاس على المواد المركزة اإلنتاج األولي. ففي السويد على سبيل المثال،
تقوم العديد من البلدان باستكشاف . و من أوروبا وبقايا النحاس المجمعالخام الثانوية مثل خردة النحاس والخردة اإللكترونية 

إعادة تدوير المتعلق ب توجيهالاعد األدوات مثل د تس. وقطرق جديدة ومبتكرة إلعادة تدوير مجموعة من المواد بكفاءة وفعالية
في إعادة تدوير مكونات بعض المعدات الكهربائية واإللكترونية أو  التابع للوكالة األوروبية للبيئة النفايات الكهربائية واإللكترونية

ة في تقليل أو إبطاء نمو الطلب الطاق في استخدام كفاءةالقد يساعد دعم تنفيذ تقنيات توفير الطاقة أو . و التخلص منها آثار
ويقوم قطاع التعدين أيضا باتخاذ  .كما يظهر تكامل البنية التحتية "الخضراء" إمكانية تقليل الطلب على الطاقة .اإلجمالي

الصخور( استجابة لعدد من االعتبارات االقتصادية والبيئية  ومخلفات )أي نفايات المناجمإجراءات مبتكرة للحد من نفايات 
 31.االجتماعيةو 

وفيما يتعلق بالخبرة والمعرفة والتمويل، تعد إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فرصة لبناء القدرات وتطوير  .92
(. ويمكن لُنهج مثل تقييمات رأس المال الطبيعي 32حلول مبتكرة )على سبيل المثال، الشراكة األوروبية لالبتكار في المواد الخام

ستلعب السياسة الوطنية . و سة كل من التكاليف االقتصادية والبيئية للطاقة ومنتجات التعدين والبدائل الممكنةأن تساعد في درا
تكون آثارها على التي والدولية دورا  رئيسيا  في تحفيز البحث واالبتكار وتطوير االستخدام األكثر كفاءة للموارد والمصادر البديلة 

 الكربونية أقل.والبصمة بيولوجي التنوع ال

 تحديات االبتكار .5
يعد محدودا  )في بعض الحاالت على خالف بعض القطاعات األخرى، فإن نطاق المواقع المحتملة لعمليات التعدين  .99

 التيالخام  المادة من بالقربالمناجم على العموم  تقعالتوزيع الجغرافي )ووفرة( المادة المستهدفة )يجب أن بشدة( حسب 
، لى، أكثر تكلفة في المراحل األو والغاز، مثل الحفر الجانبي للنفط ألساليب االبتكارية )وليست كلها(كون بعض اقد ت. (اتستغله

، لتخفيف المبتكرة وتنفيذها تحدي اُنُهج اعن  كما يمثل نقص التمويل للبحث. بينما ال يزال البعض اآلخر في المرحلة التجريبية
ا أمرا   لشركة أو المؤسسة التي تجعل االستثمارمع الحاجة إلى تحقيق منفعة مباشرة ل  .مفهوم 

وفي حين أنه من المرجح أن تكون مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية مساهما هاما في خفض انبعاثات  .311
تخراج الكربون، فإن المدخالت الالزمة لصنع تكنولوجيا الطاقة الشمسية لها أيضا آثار على التنوع البيولوجي من خالل اس

                                                                 
30 Finer, M., Babbitt, B., Novoa, S., Ferrarese, F., Eugenio Pappalardo, S., De Marchi, M., Saucedo, M., and Kumar, 

A. (2015) .024003 10رسائل البحوث البيئية.  مستقبل تطوير النفط والغاز في منطقة األمازون الغربية. 
 
31 Roche, C., Thygesen, K., Baker, E. (Eds.) (2017)  تخةةةزين مخلفةةةات المنةةةاجم: السةةةةالمة تعنةةةي عةةةدم وقةةةع حةةةةوادث. تقيةةةيم االسةةةتجابة السةةةةريعة

: أرينةةةةةةدال ]عبةةةةةةر اإلنترنةةةةةةت[ متةةةةةةاح مةةةةةةن الموقةةةةةةع –لبرنةةةةةامج األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة للبيئةةةةةةة. برنةةةةةةامج األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة للبيئةةةةةةة وقاعةةةةةةدة بيانةةةةةات المةةةةةةوارد العالميةةةةةةة 
http://www.grida.no/publications/383  [7102]متاح على الموقع منذ مارس/آذار 

بشةةةةةةةةأن المةةةةةةةةواد الخةةةةةةةةام ]عبةةةةةةةةةر اإلنترنةةةةةةةةت[ متةةةةةةةةاح مةةةةةةةةن الموقةةةةةةةةةع: ر ، الشةةةةةةةةراكة األوروبيةةةةةةةةة لالبتكةةةةةةةةةا(غيةةةةةةةةةر متةةةةةةةةاح تةةةةةةةةاريخالالمفوضةةةةةةةةية األوروبيةةةةةةةةة ) 32
-eip-partnership-innovation-materials/en/content/european-raw-databases/eip-https://ec.europa.eu/growth/tools

alsmateri-raw  [7102]متاح على الموقع منذ أبريل/نيسان 
 

http://www.grida.no/publications/383
http://www.grida.no/publications/383
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/european-innovation-partnership-eip-raw-materials
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/european-innovation-partnership-eip-raw-materials
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عن بعضهما البعض، الطاقة واستهالكها توليد  تتباعد المسافة بينالمنتجات المستخرجة واستخدام المياه أثناء اإلنتاج. وحيثما 
البرية مع  الحيوانات، مثل تصادمات آثار)وما يرتبط بها من التحتية لنقلها بنية الفإن هذا يزيد من الحاجة إلى المزيد من 

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد يكون لدى مختلف البلدان مستويات مختلفة من القدرة على ة(. كابالت الطاقة الكهربائية العلوي
، مما يبرز التحدي المتمثل في تبادل المعلومات واألدوات والتكنولوجيات حول الممارسات الجيدة وبناء القدرات االبتكار

 .المبتكرةوالتمويل لتنفيذ النهج 

 فرص للنظر فيها من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ حاء.

 األطراف .0
لوجيا والمعرفة استعراض وتحديث السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة في ضوء القطاعات المتغيرة والتكنو  .313

 استعراض، النظر في . وعلى وجه الخصوصذات الصلة بالتنوع البيولوجي والخدمة اإليكولوجية الفجوات، لمعالجة والطلب
 :وتحديث و/ أو إنشاء السياسات والتشريعات التي

تطلب إجراء تقييم بيئي استراتيجي وتقييم لألثر البيئي واالجتماعي )بما في ذلك المحتوى الخاص بالتعدين ت(أ )
 والطاقة في القوانين القطاعية( والربط الواضح بين العمليتين؛

الستعراض القرارات المتعلقة بالحاجة إلى إجراء تقييم بيئي استراتيجي تمكين وكالة بيئية مركزية تعمل على (ب )
 ؛قطاعية أو مؤسسات إصدار السياساتتقوم به الوكاالت ال

المشاركة العامة المستنيرة والفعالة )بما في ذلك أصحاب المصلحة الذين تم تحديدهم على  إجراء تضمن(ج )
مرحلة مبكرة وعبر عملية التقييم البيئي االستراتيجي والتقييم في ( دون عليهاأو معتم أنهم مرتبطون بخدمات النظام اإليكولوجي

 ؛والتنميةمن إعالن ريو بشأن البيئة  31، بما يتماشى مع المبدأ واالجتماعيالبيئي 

لمؤسسة  6تشمل العناصر الرئيسية للممارسات الدولية الجيدة )على سبيل المثال عناصر معيار األداء (د )
 ية( داخل القطاع، وتقييم األثر وقوانين المالية العامة؛التمويل الدول

تشمل مفاهيم مثل التسلسل الهرمي للتخفيف، وأهداف الربح الصافي للتنوع البيولوجي، واآلثار التراكمية (ه )
 ، والنظر في البدائل، واستخدام مؤشرات التنوع البيولوجي وخطوط األساس، وتقييمات رأس المال الطبيعي؛والناجمة

أموال بسهولة الستصالح األراضي المتضررة، بما في حتى تتوافر من المشغلين، ضمان مالي  وجودمن تض(و )
 ذلك تدابير الستعادة التنوع البيولوجي، بعد إغالق مشاريع الطاقة والتعدين؛

وجود آليات )والمشار إليها بوضوح( لضمان المساءلة منذ بداية العملية ومعالجة عدم االمتثال  تضمن(ز )
 ، بما في ذلك آليات التظلم المتاحة للمجتمعات المتأثرة؛أي تدابير التخفيف المتفق عليها(لشروط الموافقة البيئية )

لمتعلقة بتطورات الطاقة مات اآلية واضحة لضمان الشفافية والوصول إلى المعلو تعمل على تطوير (ح )
 ؛كذلك االستجابة للمدخالت المقدمة، و والتعدين

خارج نطاق التنقيب على أساس عملية التخطيط تقع المناطق الجغرافية  التي تحدد أي القوانينتضع (ط )
 33؛االستراتيجي للسياسات

                                                                 
ألصةلية على سبيل المثال، الوضع الوطني بشأن أنشطة الطاقة والتعدين داخل المنةاطق المحميةة، بمةا فةي ذلةك المنةاطق المحميةة مةن ِقبةل المجتمعةات ا 33

ربةح صةاٍف للتنةوع البيولةوجي نتيجةة للتطةور(. وقةد يكةون تعيةين والمحلية، وكذلك شروط الترخيص في حالة منحه )علةى سةبيل المثةال، يجةب أن يكةون هنةاك 
 منطقة ما خارج حدود التنقيب مستند ا إلى التشريعات الوطنية التي تنظم حفظ التنوع البيولوجي داخل المناطق المحمية وخارجها.
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النفايات والسمية، وتشجيع د لحد من توليلتشمل إجراءات إدارة النفايات التي تتماشى مع المعايير الدولية (ي )
 التخلص اآلمن على المدى القصير والطويل؛ وضمان، استعادة النفايات

تضمن اتساق السياسات بين القوانين والسياسات البيئية والصناعية )مثل اإلشارات المباشرة إلى القوانين (ك )
 ؛والتعدين(والسياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في خطط الطاقة 

ل إلى هذه أو شبكات وطنية لزيادة الوصو تبادل البيانات والمعلومات، وتدعم تطوير منصات و/شجع على ت(ل )
كل هذا بالفعل في مجموعة تواجد  ، بما في ذلك المعلومات من داخل المنطقة االقتصادية الخالصة للبلد )مع إدراكالمعلومات

 ؛البلدان(من 

يانات التنوع البيولوجي التي يتم جمعها لمشاريع الطاقة تتطلب وتشجع و/أو تدعم الشركات إلتاحة ب(م )
والتعدين )مثل البيانات المجمعة من خالل تقييمات األثر البيئي واالجتماعي( للعامة ويمكن الوصول إليها وقابلة للتشغيل 

 المتبادل )أي من خالل التقديم إلى المنصة الوطنية للتنوع البيولوجي(؛

الطاقة والتعدين عندما يتم تنفيذ األنشطة خارج الحدود الوطنية.  قطاعات لوجي فيتدعم تعميم التنوع البيو (ن )
ويمكن أن يشمل ذلك المعايير الدنيا للشركات المسجلة وطنيا  العاملة في مكان آخر أو متطلبات المنتجات التي تشتريها 

 الحكومات لتلبية الحد األدنى من المتطلبات؛

ضفاء الطابع ، بما في ذلك إاع التعدين الحرفي والصغير النطاقاستراتيجيات لتحسين تنظيم قط تنظر في(س )
 .، بما يتماشى مع اإلجراءات المنصوص عليها في اتفاقية ميناماتاالرسمي

التصدي لتحدي الفجوة في التنفيذ )أو العجز( حيث توجد المتطلبات التشريعية ولكنها غير مفصلة )أو كاملة( أو  .318
ويشمل ذلك ضمان توافر الوسائل والقدرات المالية داخل الحكومات إلجراء تقييمات بيئية استراتيجية وفرض . مذكور فيها

 .االمتثال للمتطلبات القانونية

ن إلى بناء المالية للنظر في إعادة توجيه اإليرادات المتولدة من قطاعي الطاقة والتعديالقطاعية و وزارات الالعمل مع  .311
 للتنظيم البيئي. القدرات

العيش وتقييمات حقوق اإلنسان( مع كسب أصحاب المصلحة )مثل سبل الخاصة بتحليل  عناصرال ربط النظر في .314
العيش وحقوق اإلنسان من مشاريع الطاقة  كسب سبلعلى ثار آللتقييمات األنظمة البيئية للمساعدة في تقديم تقييمات عادلة 

 .والتعدين

، التي تعمل عبر القطاعاتالمناطق على مستوى المناظر الطبيعية/ المناظر البحرية تسهيل التخطيط على أساس  .315
قيم التنوع البيولوجي والروابط في آليات وسياسات التخطيط الوطنية ودون الوطنية من خالل االستخدام المستمر  ودمج

 .يتم سن التشريعات ذات الصلة حتىىيجية الطوعية النظر في تعزيز التقييمات البيئية االسترات .للتقييمات البيئية االستراتيجية

جراء الوزارات و  /الحكوماتالمتبادلة بين  التشجيع على اتباع نهج السياسات .316 ا لقيمة الطبيعة ا  الحوار الذي يبني فهم 
اتصال ذات سلطة أو تعيين نقاط /ويمكن أن يشمل ذلك آليات للتواصل و .والفرص المحتملة المرتبطة بالطاقة والتعدين واآلثار

 .للعمل داخل الوكاالت الحكومية وعبرها

والتنوع البيولوجي التي تشمل أصحاب المصلحة من  التجارية النظر في استخدام المنصات الحالية لألعمال .317
الحكومات )بما في ذلك وزراء المالية والطاقة( واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والشعوب 

 .األصلية والمجتمعات المحلية لتشجيع الحوار وبناء القدرات بشأن قضايا التنوع البيولوجي

 التعاون مع الحكومات والجهات المانحة األخرى لتحديد الفرص لتبادل المعلومات وبناء القدرات وفرص التمويل. .312
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 .طاقة والتعدين لبناء القدراتالشراكات بين القطاعين العام والخاص مع الشركات من قطاع ال إقامة النظر في .319

استكشاف وتحديد خيارات لتحفيز البحث واالبتكار والتطوير في ممارسات التعدين والطاقة المستدامة، ال سيما تلك  .331
دماج  التي تنظر في التنوع البيولوجي وخفض انبعاثات الكربون. ويمكن أن يشمل ذلك تطوير برامج التدريب أو بناء القدرات وا 

 .ل التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واالبتكار في المناهج الدراسية لمجموعة من المؤسسات التعليميةالتعلم حو 

 .دائريخطوات نحو تقليل الطلب وتطوير اقتصاد  اتخاذ .333

جراءات محددة في  .دعم التنفيذ الناجح لخطط العمل واالستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي .338 النظر في أهداف وا 
نشاء آلية الالحقةمجال الطاقة والتعدين خالل عمليات االستعراض  ، والتوافق مع االستراتيجيات والخطط الوطنية األخرى وا 

 تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد وبفاعلية. بطريقة تنسيق لتحقيق األهداف المشتركة

 مع القطاع الخاص. عمل وطنية للتنوع البيولوجي لألعمال التجارية استكشاف خيارات الستراتيجية وخطة .331

جمع البيانات بموجب االتفاقات  /الوطنية للتنوع البيولوجي )حيثما وجدت( بااللتزامات المتعلقة باإلبالغ المنصاتربط  .334
 .التآزر وتحقيق وفورات في التكاليف أوجه األخرى لتحقيق

، بما في قطاع التعدين والطاقةعن استراتيجياتها المرتبطة بتعميم التنوع البيولوجي  تقديم تقرير إلى األمين التنفيذي .335
تشجيع وجود المجتمعات : الذي ينص على من أهداف التنمية المستدامة 36في ذلك الخبرات الرائدة فيما يتعلق بتفعيل الهدف 

اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية 
 .ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة

 األمين التنفيذي .7
 ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،دعم التنسيق بين األطراف والمنظمات الدولية )مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة .336

( لتجنب االزدواجية وتحديد أوجه التآزر المتعلقة بتنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة 34ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
 .األطراف على المستوى الوطني

الطاقة والتعدين، وحساب التنوع البيولوجي، ورفاه اإلنسان،  المتيازاتوضع إرشادات لألطراف بشأن التقييم المناسب  .337
 إعالن بعد البيئية المعالجة والمسؤوليات الناجمة عنالتحتية المتعلقة بالتعدين، وانعكاسات االستثمارات العامة في البنية 

 اإلفالس والتي قد تتنافس مع االستثمارات البيئية العامة األخرى.

، ال سيما عند ترجمة متسقةدعم األطراف في اعتماد لغة واضحة ومختصرة ضمن سياسات بيئية وصناعية  .332
 وطنية.االلتزامات الدولية إلى أطر 

استعراض مواد التوجيه الحالية المتعلقة بالتقييم البيئي االستراتيجي وتقييم األثر البيئي واالجتماعي مع األطراف  .339
صدار إرشادات محدثة النظروغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين. والخبراء  ، بما في ذلك المشورة بشأن كيفية في تطوير وا 

 النظام اإليكولوجي.دمج االعتبارات المتعلقة بخدمات 

والمالية لتعزيز التقييم البيئي االستراتيجي كأداة هامة لألعمال التجارية  التجارية التفاعل مع قطاعات األعمال .381
 المستدامة وكسب دعمها للحكومات من خالل هذه العملية.

 التعدين.توفير منصة لتبادل المعلومات والخبرات حول تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الطاقة و  .383

                                                                 
ت المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان والبيئة المتعلقة االعتماد على توصيات المقررين الخاصين لألمم المتحدة ذوي الصلة بالتعدين )مثل توصيا 34

 .(A/HRC/24/41)والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب األصلية فيما يتعلق باألنشطة االستخراجية (A/HRC/34/49)بالتنوع البيولوجي
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لمساعدة األطراف وأصحاب المصلحة على بناء مؤسسات فعالة  رسميالنظر في إنشاء فريق خبراء مخصص  .388
 .وشفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع

تشجيع المنظمات الدولية، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية، والبنك الدولي، ومصارف التنمية اإلقليمية ذات الصلة،  .381
التوجيهية الطوعية كون أكوي: مبادئ و التفاقية بشأن التنوع البيولوجي للضمانات على استخدام المبادئ التوجيهية الطوعية 

المشاركة مع القطاع المالي لتطوير ترتيبات تمويل مبتكرة لتعميم التنوع البيولوجي  ا.صة بهتنفيذ نظم العناية الواجبة الخا بشأن
 .في قطاع الطاقة والتعدين، بما في ذلك توفير صناديق شفافة يسهل الوصول إليها للمجتمعات ومبتكري الطاقة البديلة

وجي في قطاعات الطاقة والتعدين، بما في ذلك تعزيز زيادة الوصول إلى البيانات واألدوات الالزمة لتعميم التنوع البيول .384
نشاء منصات  وتيسير عمل المنظمات النشطة بالفعل في المنطقة، وتيسير التعلم من األقران لألطراف بشأن اآلليات لتمويل وا 

 وخدمات النظم اإليكولوجية.فعالة للتنوع البيولوجي  بيانات

كاديمية في مجال االبتكار لممارسات الطاقة والتعدين المستدامة وتيسير واألوساط األ التجارية الشركاتالتواصل مع  .385
 .األقران لألطراف بشأن اآلليات لتمويل وتشجيع االبتكار الشامل للتنوع البيولوجي على المستويين الوطني واإلقليمي من تعلمال

 .، عند االقتضاءلك تسهيل عمليات نقل التكنولوجياوقد يشمل ذ

 تراتيجي طويل األجل لالبتكار في مجال التنوع البيولوجي بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي.تطوير موضوع اس .386

 القطاع الخاص .5
 التجارية. لألعمالمل وطنية للتنوع البيولوجي ستراتيجية وخطة عالالخيارات المتاحة  ،مع األطراف ،استكشاف .387

 (.المشروعات مع جهود التخطيط االستراتيجي )والمشاركة فيها توافق ضمان .382

على  ضمان االمتثال للتشريع الوطني، أو الممارسات الدولية الجيدة حيث يوفر ذلك ضمانات أكبر للتنوع البيولوجي. .389
ال دورات حياة وجه الخصوص، البحث عن فرص لتعزيز التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي في مرحلة التخطيط وطو 

 .المشروع

 .والتنوع البيولوجي التجارية المشاركة مع المبادرات الوطنية في إطار الشراكة العالمية لألعمال .311

 دعم تطوير مؤشرات التنوع البيولوجي لتقييم آثار التنوع البيولوجي. .313

من قبل  المستخدم داروين األساسي معيارالتنوع البيولوجي )على سبيل المثال  عن تبني معايير مشتركة لجمع بيانات .318
( لتسهيل مشاركة البيانات وتطوير آليات لتبادل بيانات التنوع البيولوجي التي يتم 35مرفق معلومات التنوع البيولوجي العالمي

 .جمعها من خالل تقييمات األثر البيئي واالجتماعي والرصد مع الحكومات واألطراف األخرى

أن تعميم التنوع البيولوجي بين العمليات والمشاريع في اقتصادات النفط والغاز المتقدمة تبادل المعلومات والخبرات بش .311
 .واالقتصادات الناشئة

إجراء استكشاف خيارات لتمويل مشاريع الطاقة والتعدين المستدامة واستخدام أدوات، مثل تقييم رأس المال الطبيعي،  .314
تزيد من الكفاءة، بما و ارسات الطاقة والتعدين المبتكرة التي تقلل من الطلب االستثمار في البحث والتطوير لممدراسات الجدوى. 

على التنوع البيولوجي  لآلثار، والتخفيف الفعال المستخرجة واستعادتهافي ذلك تطوير الممارسات المبتكرة إلعادة تدوير المواد 
 ة.وخدمات النظم اإليكولوجي

                                                                 
، ولمةةاذا يعةد مهمةةا ؟ ]عبةر اإلنترنةةت[ متةاح مةةن الموقةةع: ياألساسة(، مةا هةةو معيةار دارويةةن غيةر متةةاح تةةاريخالمرفةق معلومةةات التنةوع البيولةةوجي العةالمي ) 35

core-https://www.gbif.org/darwin  [7102]متاح على الموقع منذ أبريل/نيسان 

https://www.gbif.org/darwin-core
https://www.gbif.org/darwin-core
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، مما يسمح اإليكولوجيسؤولة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام دعم وتطوير مبادرات حول سالسل التوريد الم .315
 .المستدامة ذات المصادر خيارات مستنيرة وزيادة الطلب على المواد باتخاذللمستهلكين 

__________ 


