
 

تقييم الوقع شامال الوقع على الخطوط التوجيهية الطوعية المتعلقة ب: تقييم الوقع- 8/28
 التنوع البيولوجي

  في اتفاقية التنوع البيولوجي ،مؤتمر األطرافلن  
 الخاصة بالسلوك المتبع في (Akwé Kon)ینبغي استعمال الخطوط التوجيهية الطوعية  هالحظ أنی  -1 

الثقافية والبيئية واالجتماعية المتعلقة بالتنميات المقترح وقوعها على أو من المحتمل تأثيرها على تقييمات التأثيرات 
األماآن المقدسة واألراضي والمسطحات المائية التي تشغلها في العادة أو تستخدمها المجتمعات األصلية أو المحلية 

الطوعية المتعلقة بتقييم التأثيرات البيئية الخاصة بالتنوع باالشتراك مع الخطوط التوجيهية ) قرف، الماو و7/16 المقرر(
البيولوجي  بالتنوع  للبيئة الخاص  االستراتيجي   بالتقييم   التوجيه المتعلقة  أدناه ومسودة1البيولوجي التي یضمها الملحق 

متعلقة بتقييم الوقع بما فيه الوقع   بمذآرة  األمين التنفيذي بشأن الخطوط االرشادیة الطوعية الالثانيق رفالمدرج في الم
 ) (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.2على التنوع البيولوجي 

 بقاعدة بيانات دراسات الحالة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتقييم التأثيرات المقررة بموجب آلية رحبی  -2 
ع األطراف والحكومات األخرى  باعتبارها أداة هامة في مشارآة المعلومات وتشج40المقاصة الخاصة باالتفاقية 

  ؛والمنظمات ذات الصلة على االستفادة من تنميتها الدائمة والمساهمة فيها
  تقييم التأثيرات البيئية 

التنوع البيولوجي شاملة التأثيرات على  الخطوط التوجيهية الطوعية المتعلقة بتقييم التأثيرات البيئية قری  -3 
 المدرجة في ملحق في القرار؛

على أن الخطوط التوجيهية الطوعية المتعلقة بتقييم التأثيرات البيئية الخاصة بالتنوع البيئي ؤآد یو  -4 
تعمل باعتبارها توجيهات لألطراف والحكومات األخرى وفًقا للقانون الوطني الخاص بهم وللهيئات اإلقليمية أو الوآاالت 

 لتأثيرات واإلجراءات الخاصة بهم وتنفيذها؛ الدولية بالطریقة المالئمة في تطویر وثائق تقييم ا
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية دعوی  -5 

  في هذه االتفاقية14من المادة ) أ (1المتعلقة بتقييم التأثيرات البيئية الخاصة بالتنوع البيولوجي في سياق تطبيقهم للفقرة 
 وإلى مشارآة خبراتهم 2010 من االطار المؤقت للغایات واألهداف لتقييم التقدم المحرز نحو ادراك هدف 1-5 والهدف

  من خالل آلية المقاصة واإلبالغ الوطني؛– من بين أشياء أخرى –
 على إعادة النظر في اتفاقيات البيئة المشترآة التي أقرت الخطوط التوجيهية المدرجة في شجعی -6 

 أ، وباألخص اتفاقية رمسار المتعلقة باألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية واالتفاقية المتعلقة بالمحافظة على 6/7القرار
أنواع الحيوانات البریة المهاجرة وآلما آان ذلك مالئًما ، تقریر الخطوط التوجيهية الطوعية المتعلقة بتقييم التأثيرات البيئية 

 .رفق األول بالمقرر الحاليمدرجة في المالخاصة بالتنوع البيولوجي ال
االتفاقيات البيئية المشترآة األخرى وتطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية االحاطة علما ب إلى یدعو  -7 

 المتعلقة بتقييم التأثيرات البيئية الخاصة بالتنوع البيئي آلما آان ذلك مالئًما؛
 :األمين التنفيذيطلب من ی  -8 
 وباألخص من خالل الجمعية ، أخرىمنظماتضمن  تعاون مع المنظمات ذات الصلة،استمرار ال )أ( 

الدولية لتقييم التأثيرات بغية اإلسهام في تطویر األهليات الالزمة لتطبيق الخطوط التوجيهية المتعلقة بتقييم التأثيرات البيئية 
 . یتم فيها تطبيق الخطوط التوجيهيةالخاصة بالتنوع البيولوجي مع األخذ في االعتبار الظروف الخاصة التي

 جمع المعلومات المتعلقة بالخبرات التي مرت بها األطراف والمنظمات األخرى ذات الصلة  )ب( 
بالحكومات والعاملين في تطبيق الخطوط التوجيهية وفًقا لظروف التطبيق وإبالغ اجتماع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

  اجتماع مؤتمر األطراف القادم الذي یتم فيه إعادة النظر في تقييم التأثيرات؛ والتقنية والتكنولوجية قبل
 التقييم البيئي االستراتيجي 

                                                 
 40  pxas.search/impact/cutting-cross/programmes/org.biodiv.www://http 



 والمدرجة في  بالتقييم االستراتيجي للبيئة الخاص بالتنوع البيولوجية مسودة التوجيه المتعلقیؤید  -9 
ية الطوعية المتعلقة بتقييم الوقع شامال الوقع على التنوع الخطوط التوجيه من مذآرة األمين التنفيذي الخاصة ب2المرفق 

 ؛(ENEP/CBD/COP/8/27/Add.2) البيولوجي
ـ حسبما یكون تشجيع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على مراعاة هذا التوجيه   -10 

والتفویضات األخرى ذات الصلة وعلى مشارآة  من االتفاقية 14من المادة ) ب (1في سياق تنفيذهم للفقرة األمر مناسبا ـ 
  من خالل آلية المقاصة واإلبالغ الوطني؛- من بين أشياء أخرى-خبراتهم 

تدعو االتفاقيات البيئية المشترآة األخرى إلى إعادة النظر في مسودة التوجيه المتعلقة بالتقييم  -11 
 . ة تطبيقها في إطار التفویضات ذات الصلةاالستراتيجي للبيئة الخاص بالتنوع البيولوجي وإلى مراعا

 :األمين التنفيذي تطلب من  -12 
ـ في تعاون مع الرابطة الدولية لتقييم الوقع ومع الشرآاء اآلخرین ذوي تيسير أنشطة تطویر األهلية  )أ( 

لبيئي داخل النهوج والخطوط التي ترآز على ترجمة التوجيه المتعلق بالتقييم االستراتيجي للبيئة الخاص بالتنوع االصلة ـ 
 ؛ واإلقليمية  ودون اإلقليمية أو القطاعيةالوطنية  التوجيهية العملية

استمرار االشتراك مع فرع االقتصاد والتجارة في برنامج البيئة التابع لألمم المتحدة والمنظمات  )ب( 
، وتجميع واتاحة المعلومات  التنوع البيولوجياألخرى ذات الصلة في تطویر التوجيه العملي المعني بتأثيرات التجارة على

 ؛ عن الممارسات الجيدة والوقع االیجابي للتجارة على التنوع البيولوجي
جمع المعلومات المتعلقة بالخبرات التي مر بها األطراف والحكومات األخرى والعاملين في مجال  )ج( 

 استخدام هذا التوجيه؛
ذا التوجيه بإیراد أمثلة للتطبيق العملي لهذا التوجيه للنظر فيه في اجتماع إعداد المقترحات بشأن إتمام ه )د( 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع القادم لمؤتمر األطراف الذي یتم فيه إعادة النظر في 
 . تقييم التأثيرات
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 التنوع البيولوجي الوقع البيئي على الخطوط التوجيهية الطوعية المتعلقة بتقييم 

رسة تها مع مجموعة الخطوات اإلجرائية المتفق عليها دولًيا والتي تحدد تقييم المماتتفق الخطوط التوجيهية في بني -1
تهدف هذه الخطوط إلى تحقيق تكامل أفضل بين االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي   EIA( 41 (الجيدة للتأثيرات البيئية

  .وعملية تقييم التأثيرات البيئية

تهدف هذه الخطوط التوجيهية إلى . ات البيئية الوطنية ومراجعتها على نحو منتظمیتم تقييم نظم تقييم التأثير  -2
مساعدة الهيئات الوطنية والهيئات اإلقليمية والوآاالت الدولية آلما آان ذلك مالئًما في دمج االعتبارات المتعلقة بالتنوع 

یتضمن هذا أیًضا الحاجة إلى المزید من .  التأثيرات البيئيةالبيولوجي أثناء هذه المراجعة التي یتم فيها الدعم الهام لنظام تقييم
إلقاء الضوء على الخطوط التوجيهية العملية لكي تعكس الظروف البيئية واالجتماعية االقتصادیة والثقافية والمؤسسية 

 . الغرض من تصميم نظام تقييم التأثيرات البيئية

ال تقدم . ل عملية تقييم التأثيرات البيئية الخاص بالتنوع البيولوجيترآز الخطوط التوجيهية على آيفية دعم وتسهي  -3
 .الخطوط التوجيهية الدليل التقني لمعرفة آيفية إجراء دراسة تقييم خاص بالتنوع البيولوجي

تعد مرحلة الفرز ومرحلة الفحص من المراحل الهامة في عملية تقييم التأثيرات البيئية وعليه، تتلقى هاتين   -4
أثناء الفرز، یتم تحدید التأثيرات  .یقدم الفرز البدایة الالزمة للبدء في عملية تقييم التأثيرات البيئية .رحلتين اهتمام خاصالم

تعتبر مرحلة الفحص من المراحل الهامة في هذه العملية . ذات الصلة مما یؤدي إلى صالحية القيام بدراسة التأثير الفعلي
في . جب دراستها وتقدم المعلومات المرجعية التي یرتكز عليها إعادة النظر في نتائج الدراسةحيث أنها تحدد المسائل الوا

الغالب، ثمة رابطة تربط مرحلة الفحص وإعادة النظر من جانب و أحد أشكال المعلومات العامة والتشاورات والمشارآات 
لل بشكل آبير أو تمنع آلية التأثيرات الضارة المتعلقة أثناء الفحص، یمكن تحدید البدائل الواعدة التي قد تق .من جانب آخر

 .بالتنوع البيولوجي

 مراحل العملية  –أ 
 مع األخذ في 42تقييم التأثيرات البيئية هي عملية تقييم للتأثيرات البيئية المحتملة عن مشروع أو تطویر مقترح  -5

. يرات على الصحة اإلنسانية، المفيدة والضارة على حد سواءاالعتبار التأثيرات االجتماعية واالقتصادیة والثقافية والتأث
المشارآة الفعالة ألصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية هو شرط مسبق إلجراء تقييم ناجح 

ن تضم المكونات الرئيسية في على الرغم من تنوع القوانين والممارسة في جميع أنحاء العالم، إال أنه یلزم أ .للتأثيرات البيئية
 : أي تقييم للتأثيرات البيئية المراحل التالية

 .الفرز بغية تحدید أي المشاریع أو التطویرات التي تحتاج إلى دراسة آلية أو جزئية في تقييم التأثيرات) أ(  

بات القانونية واالتفاقيات اعتماًدا على المتطل(الفحص بغية تحدید التأثيرات المحتملة ذات الصلة بالتقييم ) ب(  
وتحدید الحلول البدیلة التي تجنب أو تخفف أو تعوض اآلثار الضارة المتعلقة ) الدولية ومعرفة الخبراء ومشارآة الجمهور

بما في ذلك خيار عدم السير في التطویر، وإیجاد تصميمات أو مواقع بدیلة من شأنها تجنب التأثيرات (بالتنوع البيولوجي 
وأخيًرا واستمداد الشروط المرجعية ) اءات السالمة في تصميم المشروع، أو تقدیم التعویض عن التأثيرات الضارةودمج إجر

 في تقييم التأثيرات؛ 

تقييم وتقدیر التأثيرات وتطویر البدائل بغية التنبؤ بالتأثيرات البيئية المحتملة وتحدیدها الخاصة بمشروع أو ) ج(  
 المناقشة التفصيلية للبدائل؛تطویر مقترح بما في ذلك 

 والموجز غير (EMP) بما في ذلك خطة اإلدارة البيئية EIA أو تقریر (EIS)بيان التأثير البيئي  : اإلبالغ)د(  
 التقني الخاص بالجمهور؛ 

                                                 
راجع، على سبيل المثال الجمعية الدولية لمبادئ تقييم التأثير التابعة الممارسة الجيدة لتقييم التأثير البيئي   41 

"http://www.iaia.org " 
  المقصودوالنشاط والتنمية بالتبادل، فال یوجد فرق بينهم في المعنىتستخدم المصطلحات المشروع   42 
 



بما في ذلك (والمشارآة العامة ) الفحص(مراجعة بيان التأثير البيئي، اعتماًدا على الشروط المرجعية ) ه(  
 ؛)لهيئاتا

 اتخاذ القرار بالموافقة على المشروع أو عدم الموافقة عليه، وفي أي الظروف و ) و(  

مراقبة حدوث التأثيرات المتوقعة وتدابير التخفيف المقترحة  .المراقبة واالمتثال والتطبيق والمراجعة البيئية) ز(  
المؤیدین بخطة اإلدارة البيئية بغية تحدید التأثيرات المتوقعة أو التحقق من امتثال . بالكيفية المحددة في خطة اإلدارة البيئية

 . تدابير التخفيف الفاشلة ومناقشتها في الوقت المحدد

 قضایا التنوع البيولوجي في المراحل المختلفة لتقييم التأثيرات البيئية –ب 

 الفرز -1
 البيئية بغية استبعاد المقترحات غير المحتمل یستخدم الفرز لتحدید المقترحات التي تتفق مع تقييم التأثيرات -6

یجب أن تتضمن معایير الفرز تدابير التنوع البيولوجي،  .تأثيرها الضار على البيئة واإلشارة إلى مستوى التقييم المطلوب
نتيجة عملية . يوإن لم یحدث ذلك فثمة خطورة تتمثل في استبعاد مقترحات التأثيرات الهامة المحتملة المتعلقة بالتنوع البيئ

 .الفرز هي قرار الفرز

ونظًرا ألن المتطلبات القانونية في تقييم التأثيرات البيئية قد ال تضمن أخذ التنوع البيولوجي في االعتبار، ینبغي  -7
ة في توجد المعلومات الهام. مراعاة دمج معایير التنوع البيولوجي في معایير الفرز الحالية أو تطویر معایير جدیدة للفرز

تقدم هذه .  أو الوثائق المكافئة(NBSAPs)تطویر معایير الفرز في استراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وخطط العمل 
عالوة عليه، . االستراتيجيات المعلومات التفصيلية المتعلقة بأولویات الحفاظ وأنواع النظم البيئية ووضع الحفاظ في هذه النظم

تجاهات والتهدیدات في النظام البيئي باإلضافة إلى مستوى األنواع وتقدم ملخًصا ألنشطة تصف هذه االستراتيجيات اال
 . الحفاظ المخططة

مع األخذ في االعتبار أهداف االتفاقية الثالثة، تتضمن األسئلة المسائل ذات الصلة من منظور التنوع البيولوجي  -8
 : أثيرات البيئيةالرئيسية التي تحتاج إلى إجابة عند دراسة تقييم الت

 أو تسبب هذه التغيرات –هل یؤثر النشاط المستهدف على البيئة البيوفيزیائية بطریقة مباشرة أو غير مباشرة ) أ(  
 بحيث تزید من مخاطر انقراض األنماط الجينية أو األنواع المستنبتة أو األنواع المختلفة أو تجمعات األنواع أو -االحيائية 

 واطن الطبيعية أو النظم البيئية؟ إمكانية فقدان الم

النظام البيئي /هل یتعدى النشاط المستهدف الحد األقصى لإلنتاج المستدام أو طاقة تحمل الموطن الطبيعي ) ب(  
أو الحد األقصى لمستوى التوزیع المتاح للمورد أو التجمع أو النظام البيئي، مع األخذ في االعتبار النطاق التام للقيم الخاصة 

 هذا المورد أو التجمع أو النظام البيئي؟ ب

 أو الحقوق الخاصة بها؟ /هل یؤدي النشاط المستهدف إلى تغييرات في الوصول إلى الموارد االحيائية و) ج(  

 1بغية تسهيل تطویر معایير الفرز، یتم إعادة صياغة األسئلة عاليه في مستویات التنوع الثالث في الجدول  -9
 . التالي

  األسئلة الخاصة بالفرز المتعلق بتأثيرات التنوع البيولوجي 1الجدول 
 االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي  الحفاظ على التنوع البيولوجي  مستوى التنوع 



  43تنوع النظام البيئي
 

 بطریقة مباشرة –هل یؤدي النشاط المستهدف 
 إلى ضرر فادح أو فقدان تام -أو غير مباشرة

استخدام ) أنماط(البيئية، أو نمط ) مالنظ(للنظام 
األراضي الذي یؤدي إلى فقدان خدمات النظام 

البيئية أو ذات القيمة /البيئي ذات القيمة العلمية
 الثقافية؟ 

هل یؤثر النشاط المستهدف على االستغالل 
البيئية أو نمط ) النظم(البشري المستدام للنظام 

استخدام األراضي بحيث یصبح ) أنماط(
فقدان خدمات ( ستخدام مدمر أو غير مستدام اال

أو /النظام البيئي ذات القيمة االجتماعية و
 ؟ )االقتصادیة

هل سيسبب النشاط المزمع ضياعا مباشرا أو  تنوع األنواع
 غير مباشر لطائفة من األنواع ؟

هل یؤثر النشاط المستهدف على االستغالل 
  المستدام لتجمعات األنواع؟

هل سيسبب النشاط المزمع انقراض طائفة من  يالتنوع الجين
األنواع المتوطنة المتمرآزة في موقع ما ولها 

 قيمة علمية أو ایكولوجية أو ثقافية ؟

هل یقود النشاط المستهدف إلى الفقدان المحلي 
أنواع /األنواع المستنبتة/لألنواع المختلفة

أو الحيوانات المستأنسة /النباتات المستزرعة و
 القریبة لها أوالجينات أو الجينومات واألنواع

ذات األهمية االجتماعية والعلمية واالقتصادیة؟ 

 :تضم أنواع آليات الفرز الحالية  -10

یرجع العيب في  ).القوائم التجميعية( القوائم اإلیجابية التي تحدد حاجة المشاریع إلى تقييم التأثيرات البيئية ) أ(  
كبير في أهمية تأثيرات المشاریع اعتماًدا على طبيعة البيئة المستقبلة التي ال یتم أخذها في هذا النهج إلى االختالف ال

قوائم (تستخدم القليل من الدول القوائم السلبية في تحدید المشاریع التي ال تخضع إلى تقييم التأثيرات البيئية . االعتبار
 دهم في مجاالت التنوع البيولوجي؛ ینبغي إعادة تقييم آال النوعين لتحدید تواج). االستبعاد

القوائم التي تحدد المناطق الجغرافية حيث یوجد التنوع البيولوجي الهام وتحتاج المشاریع إلى تقييم ) ب(  
 وتكمن مزایا هذا النهج في تأآيده على حساسية البيئة المستقبلة وليس على نوع المشروع؛ .التأثيرات البيئية

والمشار إليه أحياًنا بالفحص البيئي األولي أو التقييم البيئي ) راسة محدودة أو بدونهامع د(حكم الخبير ) ج(  
 ینبغي تضمين خبرات التنوع البيولوجي في فرق الخبراء؛ و). المبدئي

  .القائمة المشترآة باإلضافة إلى حكم الخبير في تحدید الحاجة إلى تقييم التأثيرات البيئية) د(  

 :ال تخرج نتيجة قرار الفرز عن. رز المستوى المناسب في التقييمیحدد قرار الف -11

المشروع المقترح به خطأ قاتل یتمثل في عدم التزامه باالتفاقيات أو السياسات أو القوانين الدولية أو ) أ(  
ثمة حاجة إلى تقييم في حالة رغبة المؤید في المتابعة متحمًال المخاطرة، ف .ینصح بعدم متابعة المشروع المقترح. الوطنية

 .التأثيرات البيئية

 ؛ )مشاریع الفئة أباعتبارها المشار إليها في الغالب (الحاجة إلى تقييم التأثيرات البيئية ) ب(  

یكفي إجراء دراسة بيئية محدودة نظًرا إلمكانية توقع التأثيرات البيئية المحدودة فقط؛ یعتمد قرار الفرز ) ج(  
 ؛ ) مشاریع الفئة بباعتبارها المشار إليها في الغالب(ير ذات المقایيس الكمية أو قيم العتبة على مجموعة من المعای

ال یوجد اتفاق إلى اآلن حول ضرورة الحاجة إلى تقييم التأثيرات البيئية والحاجة إلى إجراء الفحص البيئي ) د(  
 عدمه؛ أو األولي بغية تحدید حاجة المشروع إلى تقييم التأثيرات البيئية من 

 .ال یحتاج المشروع إلى تقييم التأثيرات البيئية) ه(  

                                                 
یعتمد المقياس الذي یعتمد عليه في تحدید النظام البيئي على تحدید المعایير في الدولة مع األخذ في االعتبار مبادئ نهج   43 
فمثال یمكن تقييم .  عند تطبيق بلد ما معایير الفرز لدیه"السكان"یتشابه هذا المستوى مع المستوى الذي یتم استخدامه في تحدید . النظام البيئي

القوائم الحمراء (أو یمكن تقييمه على النطاق العالمي ) في سبيل الحمایة القانونية( الوضع الخاص بحفظ أحد األنواع داخل حدود بلد معين 
  ) لمنظمة حفظ الطبيعة

 
 



تحدد معایير الفرز الخاصة بالتنوع البيولوجي الظروف التي تستدعي تقييم التأثيرات البيئية على أساس  -12
  :قد ترجع إلى. اعتبارات التنوع البيولوجي

، بما في ذلك العتبات التي تشير إلى حجم منطقة فئات األنشطة المعروف تأثيرها في التنوع البيولوجي) أ(  
 .أو حجم النشاط ومدته وتكراره/التدخل و

 حجم التغير البيوفيزیائي الناتج عن هذا النشاط؛ أو ) ب(  

 . الخرائط المشيرة إلى مناطق التنوع البيولوجي الهامة وأوضاعها القانونية في الغالب) ج(  

یر معایير الفرز الخاصة بالتنوع البيولوجي والذي یضم أنواع المعایير السابقة یتضمن النهج المقترح في تطو -13
تصميم خریطة فرز التنوع البيولوجي التي تشير إلى المناطق التي تتطلب تقييم التأثيرات البيئية؛ ) 1: (الخطوات التالية

غير / عتبة بغية التمييز بين التقييم التام والمحدودتحدید قيم ال) 3(تحدید األنشطة التي تتطلب تقييم التأثيرات البيئية؛ ) 2(
یأخذ ).  في المجموعة العامة لمعایير الفرز1راجع الملحق (المحسوم للتأثيرات البيئية أو عدم وجود تقييم للتأثيرات البيئية 

واألنشطة التي قد تؤثر ) بما في ذلك خدمات النظام البيئي ذات القيمة(النهج المقترح في االعتبار قيم التنوع البيولوجي 
  .على دوافع التغير في التنوع البيولوجي

 أن تتكامل معایير الفرز الخاصة بالتنوع البيولوجي مع تطویر استراتيجية التنوع البيولوجي  إن أمكن ینبغي -14
ني للتنوع البيولوجي  توفر هذه العملية معلومات قيمة مثل التقييم الوطویمكن أن ).أو مراجعتها(وخطة العمل الوطنية 

المكاني، بما في ذلك أولویات الحفاظ وأهدافه التي یمكنها توجيه عملية تطویر معایير الفرز الخاصة بتقييم التأثيرات 
 . البيئية

ووفًقا لمبادئ نهج النظام البيئي، یتم تصميم خطة فرز التنوع البيولوجي التي تشير إلى خدمات  :1خطوة -15
تعتمد الخریطة على حكم الخبير ویلزم ).  أدناه2 راجع الملحق –إحالل مفهوم المناطق الحساسة (امة النظام البيئي اله

 .الموافقة الرسمية عليها

  :تتمثل الفئات المقترحة في المناطق المحددة جغرافًيا المرتبطة بخدمات النظام البيئي الهامة في -16

 :يما یتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجيالمناطق ذات الخدمات التنظيمية الهامة ف) أ(  

استناًدا إلى األحكام القانونية في الدولة، تعرف المناطق المحمية على أنها المناطق  :المناطق المحمية) 1(
التي ال یسمح فيها بالتدخل البشري أو المناطق التي تتطلب دوًما تقييم التأثير بمستوى مالئم من 

 التفاصيل؛
تي تحتوى على نظم بيئية مهددة خارج المناطق المحمية رسمًيا حيث تتطلب أنواع المناطق ال) 2(

 دوًما تقييم التأثير بمستوى مالئم من التفاصيل؛ ) 2راجع الخطوة (األنشطة المحددة 
المناطق التي تم تحدیدها باعتبارها هامة في الحفاظ على العمليات البيئية أو التطوریة الرئيسية حيث ) 3(

 دوًما تقييم التأثير بمستوى مالئم من التفاصيل؛ ) 2راجع الخطوة ( أنواع األنشطة المحددة تتطلب
المناطق المعروفة على أنها موطن األنواع المهددة التي تتطلب دوًما تقييم التأثير البيئي بمستوى ) 4(

 .مالئم من التفاصيل

ى العمليات المتعلقة بالتربة والماء أو الهواء حيث المناطق ذات الخدمات التنظيمية الهامة في الحفاظ عل) ب(  
األراضي الرطبة والتربة القابلة المرتفعة : األمثلة على ذلك .الحاجة الدائمة إلى تقييم التأثير بمستوى مالئم من التفاصيل

مزروعة باألشجار والمناطق ال) المنحدرات الشدیدة، وحقول الكثبان(للتعریة أو التربة المتحرآة المحمية بالنباتات 
 ومصدات الریح الشاطئية والبعيدة عن الشاطئ؛ إلى غير ذلك 

. المناطق ذات خدمات اإلمداد الهامة حيث الحاجة الدائمة إلى تقييم التأثير بمستوى مالئم من التفاصيل) ج(  
المستخدمة من جانب محميات االستخراج واألراضي والمسطحات المائية المشغولة في الغالب أو : األمثلة على ذلك

 .المجتمعات األصلية أو المحلية، والمزارع السمكية إلى غير ذلك

المناطق ذات الخدمات الثقافية الهامة، حيث الحاجة الدائمة إلى تقييم التأثير بمستوى مالئم من ) د(  
 . ى غير ذلكالمناظر الطبيعية والمواقع التراثية واألماآن المقدسة؛ إل: األمثلة على ذلك. التفاصيل



مثل مناطق تخزین مياه الفيضانات، (المناطق ذات خدمات النظام البيئي األخرى ذات الصلة ) ه(  
؛ الحاجة )ومناطق إعادة تزوید المياه الجوفية ومستجمعات المياه والمناطق ذات المناظر الطبيعية القيمة إلى غير ذلك

 ؛ )اعتماًدا على نظام الفرز المطبق(یده أو مستوى التقييم الواجب تحد/إلى تقييم التأثير و

قد تظل (ال تحتاج إلى تقييم التأثيرات، وذلك من منظور التنوع البيئي  :جميع المناطق األخرى) و(  
 ). الحاجة إلى تقييم التأثيرات البيئية قائمة ألسباب أخرى

یتم تحدید  .ر التنوع البيئيتحدید األنشطة التي قد تتطلب تقييم التأثيرات، وذلك من منظو :2خطوة -17
 : األنشطة من خالل دوافع التغير التالية

هناك حاجة دائمة إلى  :تغيير االستخدام األرضي أو الغطاء األرضي واالستخراج من باطن األرض) أ(  
تقييم  حدد عتبات مستوى ال–تقييم التأثيرات البيئية في المنطقة المحددة المتأثرة، بغض النظر عن موقع النشاط 

 المتأثرة؛ ) أو الباطنية(المتعلقة بالمنطقة السطحية 

هناك حاجة : أو الشاطئية واستخراج المصادر من قاع البحار/تغيير استخدام النظم البيئية البحریة و) ب(  
ستوى  حدد عتبات م–دائمة إلى تقييم التأثيرات البيئية في المنطقة المحددة المتأثرة، بغض النظر عن موقع النشاط 

 المتأثرة؛ ) أو الباطنية(التقييم المتعلقة بالمنطقة السطحية 

هناك حاجة دائمة إلى تقييم التأثيرات البيئية . التجزيء، المرتبط في الغالب بالبنية التحتية الطولية) ج(  
لبنية التحتية  حدد عتبات مستوى التقييم المتعلقة بطول أعمال ا–على المدى المحدد، بغض النظر عن موقع النشاط 

 المقترحة ؛ 

تربط االنبعاثات والمخلفات السائلة أو االنبعاثات الكيماویة أو الحراریة أو اإلشعاعية أو الضوئية ) د(  
 األخرى مستوى التقييم بخریطة خدمات النظام البيئي؛

أو العمليات الرئيسية في إدخال األنواع أو إزالتها یغير في ترآيب النظام البيئي أو بنية النظام البيئي ) ه(  
 أدناه في القائمة 2راجع الملحق (النظام البيئي المسئولة عن الحفاظ على األنظمة البيئية وخدمات النظام البيئي 

 .  یربط مستوى التقييم بخریطة خدمات النظام البيئي–) اإلرشادیة

ل آدعم إضافي في المواقف التي ال ینبغي مالحظة أن هذه المعایير ترتبط فقط بالتنوع البيولوجي وتعم -18
 . یتم فيها التغطية التامة للتنوع البيئي باستخدام معایير الفرز الحالية

تحدید معایير أو قيم عتبات الفرز هي عملية تقنية من جانب وسياسية من جانب آخر والتي قد تختلف  -19
  : التقنية على األقل وصًفا لآلتيینبغي أن تقدم العملية. نتيجتها فيما بين الدول والنظم البيئية

االستخراج، وحصاد األنواع أو إزالتها، والتغير في استخدام (فئات األنشطة التي تولد دوافع التغير ) أ(  
االنبعاثات والمخلفات السائلة أو االنبعاثات : األراضي أو الغطاء، والتجزيء والعزل، والمدخالت الخارجية مثل

 الغریبة الغازیة أو المعدلة وراثًيا أو التغير األنواعة أو الحراریة أو الصوتية األخرى وإدخال الكيماویة أو اإلشعاعي
نوع النشاط أو طبيعته، : مع األخذ في االعتبار خصائص مثل) في ترآيب النظام البيئي أو بنيته أو عملياته الرئيسية

عدم إمكانية التدارك، وعدم إمكانية اإلحالل، /الموقع، والتوقيت، والمدة، وإمكانية التدارك/والحجم، والمدى
 واالحتمالية، واألهمية؛ إمكانية التفاعل مع األنشطة أو التأثيرات األخرى؛ 

یمكن تشكيل منطقة تأثير الدوافع المباشرة للتغير أو توقعها، آما یمكن تحدید  :الموقع والتوقيت) ب(  
 شابه؛ توقيت التأثير والمدة التي یستغرقها على نحو م

على ) بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي ذاته(خریطة خدمات النظام البيئي ذات القيمة ) ج(  
هذه الخریطة هي مدخل الخبراء . أساس تحدید صناع القرار لمستویات تدابير الحمایة أو الحفاظ في آل منطقة محددة

 . 1لبيولوجي المشار إليها عاليه أدنى الخطوة في تعریف الفئات المتعلقة بخطة الفرز الخاصة بالتنوع ا

 الفحص -2
 یستخدم الفحص بغية تحدید الجوانب الهامة في دراسة تقييم التأثيرات والتعرف على القضایا الرئيسية  -20

 في )المشار إليها أحياًنا بالخطوط التوجيهية(یستخدم بغية استمداد الشروط المرجعية . التي ینبغي دراستها بالتفصيل



أو (یمكن الفحص أیًضا الهيئة المختصة . دراسة تقييم التأثيرات البيئية ووضع النهج المقترح والطرق المستخدمة
 : من) المتخصصين في تقييم التأثيرات البيئية في دول الفرز التطوعي

طرق (ا توجيه فرق الدراسة إلى القضایا والبدائل الهامة الواجب تقييمها، وتوضيح طرق دراسته) أ(  
 والخطوط التوجيهية والمعایير وفًقا لذلك؛ ) التنبؤ والتحليل وعمق التحليل

 توفير الفرصة ألصحاب المصلحة في مراعاة مصالحهم في تقييم التأثيرات البيئية؛) ب(  

 . ضمان استفادة صناع القرار من بيان التأثير البيئي الناتج وفهم الجمهور له) ج(  

 . حص، یتم تحدید البدائل الواعدة للنظر العميق أثناء دراسة تقييم التأثيرات البيئيةأثناء مرحلة الف -21

یتمثل الغرض من تخفيف تقييم التأثيرات البيئية في البحث عن طرق  :أو تدابير الدعم/مراعاة التخفيف و -22
ویتمثل الغرض من الدعم . قبولةلتحقيق أهداف المشروع بينما یتم تجنب التأثيرات السلبية أو خفضها إلى مستویات م

ینبغي أن یسعى آًال من تخفيف التأثيرات ودعمها إلى ضمان . في البحث عن طرق لتحقيق أآبر قدر من الفوائد البيئية
 . عدم تحمل الجمهور أو األفراد التكاليف التي تزید عن الفوائد التي تعود عليهم

بقياس (والتخفيف ) أو المنع(التجنب : ختلفة تتمثل فيیمكن أن تتخذ اإلجراءات العالجية أشكاًال م -23
أو مراقبة النشاط المقترح /التغيرات والتصميم والموقع واختيار األماآن وسير العمل والتسلسل والمراحل وإدارة و

المنع المرتبط في الغالب مع التأثيرات المتبقية بعد (والتعویض ) باإلضافة إلى استعادة المواقع أو إعادة توطينها
في حالة ما إذا آانت األولویة للتجنب ویستخدم التعویض " نهج التخطيط اإلیجابي"ینبغي استخدام ). والتخفيف

توجد حاالت من : البد أن یقر الفرد بعدم إمكانية التعویض دائًما. باعتباره آخر التدابير التي یمكن الرجوع إليها
رر الواقع بالتنوع البيولوجي الذي ال یمكن تدارآه أو على أساس المناسب فيها رفض مقترح التطویر على أساس الض
 . الفقدان في التنوع البيولوجي الذي ال یمكن استبداله

 :تقترح الدالئل العملية المتعلقة بالتخفيف -24

 یقلل توفير االهتمام الوافر وفي حينه بالتخفيف والتعویض باإلضافة إلى التفاعل مع المجتمع على نحو) أ(  
یحدث المدخل . آبير من خطورة الدعایة السلبية ومعارضة الجمهور والتأخيرات، بما في ذلك التكاليف ذات الصلة

الذي یقوم به المتخصص المتعلق بالتنوع البيئي قبل البدء في عملية تقييم التأثيرات البيئية المطلوبة من الناحية 
یحسن هذا النهج عملية التقييم الرسمية للتأثيرات البيئية . وعالقانونية، باعتبارها مكون من مكونات مقترح المشر

 وینظمها من خالل تحدید التأثيرات البيئية وتجنبها أو منعها أو تخفيفها في أولى مراحل التخطيط الممكنة؛

یتطلب التخفيف مجهوًدا مشترًآا من المؤیدین والمخططين والمهندسين والبيئيين والمتخصصين ) ب(  
 بغية الوصول إلى أفضل الخيارات البيئية من الناحية التطبيقية؛ اآلخرین 

یلزم تضمين إجراءات التخفيف أو التعویض المحتملة في دراسة التأثيرات بغية تقييم جدوى هذه ) ج(  
 اإلجراءات وعليه، تصبح أآثر اإلجراءات تحدیًدا خالل مرحلة الفحص؛ 

 . االعتبار أن اآلثار قد تستغرق وقًتا في الظهورعند تخطيط المشروع، یلزم األخذ في ) د(  

یقدم التسلسل التالي لألسئلة مثاًال لنوع المعلومات التي ینبغي طلبها في الشروط المرجعية الخاصة  -25
بدراسة التأثيرات في حالة ما إذا أشار فرز المشروع إلى احتمالية أن یكون للمشروع المقترح أثار ضارة على التنوع 

الفحص ودراسة التأثيرات هما جولتان . ینبغي مالحظة أن قائمة الخطوات هذه تمثل عملية تكراریة. لوجيالبيو
رسميتان في عملية تكراریة؛ أثناء الدراسة قد تكون هناك حاجة إلى الجوالت التكراریة، فمثًال عندما یلزم تحدید بدائل 

 . تصميم المشروع المقترح وتقييمها

وع وحدد النشاط الخاص بكل مشروع فيما یتعلق بطبيعته وحجمه وموقعه وتوقيته صف نوع المشر) أ(  
 ومدته وتكراره؛

استعادة التنوع "أو " عدم فقدان التنوع البيولوجي التام"حدد البدائل الممكنة، بما في ذلك بدائل ) ب(  
 ویحتاج الفرد إلى المرور بدراسة التأثيرات قد ال یتم االنتهاء من تحدید هذه البدائل في بدایة دراسة الحالة(البيولوجي 

أو بدائل /تتضمن البدائل بدائل الموقع وبدائل القياس وتحدید المواقع أو بدائل التصميم، و). بغية تحدید هذه البدائل
 التكنولوجيا؛ 



الناتجة ) تفي التربة، والماء، والهواء، والنباتات، والحيوانا(صف التغيرات البيوفيزیائية المتوقعة ) ج(  
 عن األنشطة المقترحة أو الناجمة عن التغيرات االجتماعية واالقتصادیة الناتجة عن هذا النشاط؛ 

حدد القياس المكاني والزماني للتأثير في آل تغير بيوفيزیائي، وحدد التأثيرات في ضوء ارتباطها ) د(  
 بالنظم البيئية والتأثيرات التراآمية المحتملة؛

 م البيئية وأنواع االستخدام األرضي التي تقع في نطاق تأثير التغيرات البيوفيزیائية؛صف النظ) ه(  

حدد في آل نظام من هذه النظم البيئية أو أنواع االستخدام األرضي ما إذا آان من المحتمل أن یكون ) و(  
) المكانية والزمانية(والبنية للتغيرات البيوفيزیائية تأثيرات ضارة على التنوع البيولوجي فيما یتعلق بالترآيب 

القي الضوء . قم باإلشارة إلى مستوى اليقين في التنبؤات مع األخذ في االعتبار تدابير التخفيف .والعمليات الرئيسية
 على أي تأثير من التأثيرات التي ال یمكن تدارآها وعلى أي فقدان ال یمكن استبداله؛ 

معلومات المتاحة المتعلقة بشروط خط األساس وأي اتجاهات بالنسبة للمناطق المتأثرة، جمع ال) ز(  
 متوقعة في التنوع البيولوجي في غياب هذا المقترح؛ 

 خدمات النظام البيئي الحالية والمحتملة المقدمة من النظم – بالتشاور مع أصحاب المصلحة -حدد ) ح(  
). 1راجع المربع (تمثلها هذه الوظائف بالنسبة للمجتمع البيئية المتأثرة أو أنواع االستخدام األرضي وحدد القيم التي 

قم باإلشارة إلى إلى المستفيدین الرئيسيين والمتضررین من منظور خدمات النظام البيئي مع الترآيز على أصحاب 
 المصلحة المعرضين للضرر؛

ویات الثقة حدد أي هذه الخدمات سوف یتأثر بشدة من المشروع المقترح مع منح التنبؤات مست) ط(  
القي الضوء على أي تأثير من التأثيرات التي ال یمكن تدارآها وعلى أي . الالزمة وأخذ تدابير التخفيف في االعتبار

 فقدان ال یمكن استبداله؛ 

أو خدمات النظام / الذي یلحق بالتنوع البيولوجي و-حدد التدابير الممكنة لتجنب الضرر الفادح ) ي(  
.  أو خفضه إلى الحد األدنى أو التعویض عنه مع تحدید إمكانيات دعم التنوع البيولوجي-نوع البيئي البيئي أو فقدان الت

 قم باإلشارة إلى أي متطلبات قانونية؛

قيم أهمية التأثيرات المتبقية وبالتشاور مع أصحاب المصلحة حدد أهمية التأثيرات المتوقعة للبدائل ) ك(  
ية التأثيرات المتوقعة بموقف مرجعي قد یتمثل في الموقف الحالي أو موقف تاریخي أو اربط أهم. المتخذة في االعتبار

عند تحدید . أو موقف مرجعي خارجي") تطویر مستقل"أو موقف " بدون مشاریع"موقف (موقف مستقبلي محتمل 
) عالمية/قاریة/قومية/يميةإقل/تأثير ذو أهمية محلية(، تذآر األهمية الجغرافية وراء آل تأثير متبقي )الوزن(األهمية 

 . مع اإلشارة إلى البعد الزماني الخاص بهذا التأثير

حدد الفجوات  .تحدید عمليات المسح الالزمة لجمع المعلومات المطلوبة في دعم صناعة القرار) ل(  
 الكبيرة في المعرفة؛

 .قدم التفاصيل المتعلقة بالطرق المستخدمة والقياس الزمني) م(  

وجي في           ینبغي   -26 األخذ في االعتبار أن عدم تنفيذ المشروع قد یؤدي أیًضا إلى آثار ضارة على التنوع البيول
ان     رح                         . بعض األحي شاط المقت أثيرات الن ضارة عن ت أثيرات ال ة الت زاد أهمي د ت ادرة ق شاریع    (في حاالت ن تواجه الم
  ).عمليات التآآل

ة                 44 یقدم تحليل الممارسة الخاص بتقييم التأثيرات الحالي      -27 ضایا المتعلق اول الق ة في تن دًدا من التوصيات العملي ع
 : بالتنوع البيولوجي

ستدام  ) 1(ینبغي أن یتعدى الترآيز على األنواع المحمية والمناطق المحمية بحيث یشمل          ) أ(   االستخدام الم
ي؛          الت) 2(لخدمات النظم البيئية؛     ستویات النظام البيئ ر المحمي؛ و        ) 3(نوع في م وجي غي وع البيول ات  ) 4(التن العملي
 البيئية وقياسها المكاني؛
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ینبغي أن تكون الشروط المرجعية واضحة ومحددة ومتفقة مع نهج النظام البيئي والشروط المرجعية              ) ب(  
 في الغالب شروط عامة وغير عملية إلى أبعد حد؛

يم                          یلزم تحدید ) ج(   ه في تقي اد علي تم االعتم ليم ی دیم أساس س ة تق ها بغي ا وقياس  شروط خط األساس وفهمه
ة   .أهمية التأثيرات تتسم شروط خط األساس بالدیناميكية ویتضمن هذا الحاجة إلى تضمين التطویرات الحالية والمتوقع

 ؛ )التطویر المستقل(والمستقبلية في حالة عدم تطبيق المشروع المقترح 

يح                )د(   ذي یت  عمليات المسح الميداني والبيانات الكمية والتحاليل الهادفة والمنظور الواسع وطویل األجل ال
وع                          أثيرات التن يم ت ة في تقي تعقب سالسل الربط بين األسباب والمسببات في الزمان والمكان آل هذه هي عناصر هام

 تملة على نحو أفضل؛ینبغي تقييم التأثيرات غير المباشرة والتراآمية المح. البيئي

دائل و) ه(   د الب ل   /یجب تحدی ا المحتم ل نجاحه ك تحلي ي ذل ا ف صيل، بم دابير التخفيف ووصفها بالتف أو ت
 واإلمكانية الحقيقية في التعویض عن تأثيرات المشروع الضارة؛ 

ى التطویر     تحتاج عملية التوجيه الخاصة بفحص قضایا التنوع البيولوجي في تقييم التأثيرات البيئ           ) و(   ية إل
ة   اة الجوانب اإلقليمي ًضا مراع ه ینبغي أی د أن ستوى القطري بي ى الم ك -عل ن ذل ا أمك ر – آلم أثيرات عب ع ت ة من  بغي

 .الحدود

ى           ) ز(   تحتاج عملية التوجيه الخاصة بتحدید مستویات التغير المقبول في التغير البيولوجي إلى التطویر عل
  القرار؛ المستوى القطري بغية تسهيل صناعة

دیرها      ) ح(   ي وتق  وليست الخاصة   –تحتاج عملية التوجيه الخاصة بتقييم التأثيرات في عمليات النظام البيئ
ة  ب أو البني ستوى القطري -بالترآي ى الم ویر عل ى التط ي  .  إل ام البيئ ات النظ ى عملي اظ عل ب الحف دعم -یتطل ي ت  الت

ة  اظر الطبيع–الترآيب والبني ر من المن سبة أآب وجي  ن وع البيول ل ترآيب التن ي تمثي ا ف تم الحاجة إليه ي ی ة عن الت ي
 وبنيته؛ 

وجي            ) ط(   ال    –ثمة حاجة إلى تطویر القدرة حتى یتم تمثيل قضایا التنوع البيول ى نحو فع ة   - عل  في مرحل
 . الفحص؛ مما یؤدي إلى تطویر الخطوط التوجيهية في دراسة تقييم التأثيرات البيئية



  المصلحة والمشارآةأصحاب: 1مربع 
وعليه، فالمشارآة العامة هي مطلب . الشفافية في اتخاذ القرار ) 3(المشارآة،  ) 2(المعلومات،  ) 1(یعني تقييم التأثيرات ب   

ة              ستویات مختلف ار   : أساسي إلجراء تقييم فعال للتأثيرات البيئية وتحدث المشارآة العامة على م دفق المعلومات في      (اإلخب ت
د اه واح شاور ) اتج اهين(والت ي اتج ات ف دفق المعلوم شارآة ) ت ة"أو الم يم" (الحقيقي ل والتقي ي التحلي شارآة ف صل ). الم تت

ه           . المشارآة العامة بجميع مراحل تقييم التأثيرات البيئية       تختلف المتطلبات القانونية ومستوى المشارآة فيما بين الدول بيد أن
ام في ال       شاور الع اء           من المتعارف ثمة ضرورة للت شارآة أثن ارف أن الم ه من المتع ادة النظر؛ حيث أن ة إع فحص ومرحل

 .دراسة التقييم تزید من جودة العملية
 :فيما یتعلق بالتنوع البيولوجي، فإن أصحاب المصلحة ذات الصلة هم

ة أو ی                         ي المعروف ستفيدون من خدمات النظام البيئ ذین ی ضفون المستفيدین من المجموعات المستهدفة من المشروع ال
 قيمة على هذه الخدمات التي یقصد المشروع إلى دعمها؛

روا      –األفراد المتأثرین     ر مقصودة في خدمات النظام                – نتيجة للمشروع      – األفراد الذین م رات مقصودة أو غي  بتغي
 البيئي الذین یقومون بتقييمها؛

وع        المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية والمجموعات الت       –أصحاب المصلحة العامة      أثرین أو التن راد المت ي تمثل األف
 .البيولوجي ذاته

ائبين     "–األجيال القادمة     ى           " أصحاب المصلحة الغ دوا عل د یعتم ذین ق ة ال ال القادم م أصحاب المصلحة في األجي وه
 .التنوع البيولوجي الذي یتم اتخاذ القرارات الحالية بشأنه

 

 :تتضمن هذه القيود. آة العامة على نحو فعالیوجد عدد من القيود المحتملة التي تحد من المشار
 التحدید الناقص ألصحاب المصلحة ذات الصلة الذي قد یجعل المشارآة العامة غير فاعلة؛ 
 تعني المشارآة الوقت المستغرق في الوظائف المدرة للدخل؛: الفقر 
 فة؛تجعل المسافات الكبيرة من االتصاالت عملية أآثر صعوبة وتكل: األماآن الریفية 
 أو عدم اإلجادة للغات غير المحلية یمكن أن یعيق من المشارآة التمثيلية في حالة االستعانة باإلعالم المطبوع؛: األمية 
نهم                       : الثقافة المحلية /القيم  د ال یمك ذین ق شارآة بعض المجموعات ال ق من م یمكن للمبادئ السلوآية والعادات الثقافية أن تعي

 ؛)مثل النساء في مقابل الرجال(علًنا مخالفة المجموعات المسيطرة 
 في بعض المناطق، قد یتم التحدث بالعدید من اللغات أو اللهجات المختلفة، مما یجعل من التواصل أمًرا صعًبا؛: اللغات 
 .قد تتعارض مع النظم التقليدیة وتسبب التباًسا حول الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالموارد: النظم القانونية 
 قد یكون لدیهم وجهات نظر متعارضة أو متباعدة ومصالح خاصة؛:  االهتماممجموعات 
 .یمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة للمؤیدین الذین قد یعارضون المشارآة المبكرة ودراسة البدائل: السریة 

ة          7/16المرجو أیضا الرجوع الى المقرر       ادیة الطوعي ي    Akwé:Kon واو المتضمن الخطوط االرش افي      الجرء تقي ع الثق م للوق
اه           ى األراضي والمي ع المقدسة وعل ى المواق ؤثر عل والبيئي واالجتماعي بشأن التطویر المقترح ادخاله ـ أو المرجح أن یحدث في

 .التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدیة المجتمعات األصلية والمحلية
 
 

  تقييم التأثيرات وتقدیرها وتطویر البدائل-3
و -28 صميم ینبغي أن یك ادة الت دائل إع أثيرات وب يم الت ين تقي ع ب ة تجم ة تكراری ة عملي أثيرات البيئي يم الت ن تقي

 : المهام الرئيسية في تحليل التأثيرات وتقييمها هي. والمقارنة

تنقيح الفهم الخاص بطبيعة التأثيرات المحتملة التي تم تحدیدها أثناء الفرز والفحص والتي جاء وصفها      ) أ( 
ين   .المرجعيةفي الشروط  یتضمن هذا تحدید التأثيرات غير المباشرة والتراآمية وتحدید السالسل المحتملة في الربط ب

 األسباب والمسببات؛ 

 تحدید المعایير ذات الصلة الالزمة التخاذ القرار ووصفها هو العنصر الهام في هذه المرحلة؛ ) ب( 

ادة تصميمها؛ ومر       ) ج(  ى التعویض        إعادة النظر في البدائل وإع دعم باإلضافة إل دابير التخفيف وال اة ت اع
 عن التأثيرات المتبقية؛ والتخطيط في إدارة التأثيرات؛ وتقييم التأثيرات؛ ومقارنة البدائل و

 
 

  األجيال القادمة األجيال القادمة 

 أصحاب المصلحة 

 ضررونالمت

المستفيدونالمستفيدون



 .  أو تقریر تقييم التأثيرات البيئية(EIS)اإلبالغ عن نتائج الدراسة في بيان التأثيرات البيئية ) د( 

أثير  -29 يم الت ضمن تقي ب  -ات یت ي الغال دتها      - ف داها وم ا وم أثيرات وحجمه ذه الت ة ه صل لطبيع ل مف  تحلي
ف و   ا التخفي ى أهميته م عل ب الحك صلحة    /ویتطل ب أصحاب الم ن جان ة م أثيرات مقبول ت الت واًء آان ویض س أو التع

 . والمجتمع آكل أو غير مقبولة

ت محدودة ووصفية، وال یمكن استخدامها        المعلومات المتاحة في التنوع البيولوجي هي في الغالب معلوما         -30
ة    ؤات الرقمي أثيرات             .باعتبارها أساس في التنب يم الت ة في تقي وجي الالزم وع البيول ایير التن ى تطویر مع ة حاجة إل ثم

واردة في      .ومعایير القياس أو األهداف التي یتم على أساسها تقييم أهمية التأثيرات الفردیة ات واألهداف ال تقدم األولوی
ثمة حاجة إلى تطویر  .ستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي ووثائق خطة العمل التوجيه الالزم لتطویر هذه المعایيراال

اطي،                   نهج االحتي األدوات بغية التعامل مع عدم اليقين، بما في ذلك المعایير الخاصة باستخدام آليات تقييم المخاطر، وال
 . واإلدارة التكيفية

 : من الدروس العملية عن عملية الدراسة، والتي من بينها أن التقييم ینبغي أن یراعيوقد انبثق عدد -31

نخفض    ) أ(  ين ت ي ح ار ف ي االعتب مية ف ذ الخصائص الموس تم أخ ث ی سح بحي افي للم ت الك سماح بالوق ال
 مستویات الثقة في التنبؤ بأهمية التأثيرات بدون إجراء هذا المسح؛ 

ة    الترآيز على العمليات ) ب(  نظم البيئي شري وتكامل ال شرح   .والخدمات الهامة بالنسبة رفاهية الجنس الب
 المخاطر الرئيسية والفرص في التنوع البيولوجي؛

صلة            ) ج(  صلحة ذات ال حاب الم ن أص ات م ن المعلوم دؤوب ع ث ال ي والبح ام البيئ ج النظ ق نه تطبي
ة    دم من أصحاب ا           . والمجتمعات األصلية والمحلي شة أي طلب مق د من المعلومات            مناق ى مزی لمصلحة، للحصول عل

دیم أسباب واضحة في                       . أو إلجراء التحقيق المالئم   /و ه ینبغي تق د أن ات بي ع الطلب ال یتضمن هذا بالضرورة قبول جمي
 حالة عدم قبول الطلبات؛ 

ر ا    .مراعاة النطاق الكامل للعوامل التي تؤثر على التنوع البيولوجي) د(  ع التغيي ذا دواف لمباشرة  یتضمن ه
المقترح  صلة ب ات   (المت ة أو الكائن ة الغازی واع الغریب ال األن ل، إدخ ات، الخل ات، االنبعاث ة النبات ل األرض، إزال تحوی

دخالت            – وإلى الحد الممكن     -) المعدلة وراثًيا إلى غير ذلك     ات أو الت ك العملي ا في ذل ر المباشرة، بم ر غي  دوافع التغيي
 ية والسياسية والثقافية والتكنولوجية؛ السكانية واالقتصادیة واالجتماع

ات واألهداف      .تقييم تأثيرات البدائل باإلشارة إلى موقف خط األساس) ه(  ة والعتب ایير القانوني مقارنة المع
ائق األخرى ذات              . أو أهداف التنوع البيولوجي   /و استخدام استراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وخطط العمل والوث

ق األهداف     الصلة للحصول    ات     . على المعلومات وتحقي ة واألهداف والغای دم الرؤی وع     -تق ى التن اظ عل  الخاصة بالحف
ستویات                       ى م ة، باإلضافة إل تراتيجيات المحلي سياسات واالس واردة في الخطط وال البيولوجي واالستخدام المستدام له ال

  مؤشرات مفيدة في التغير المقبول؛–القلق العام على التنوع البيولوجي واالعتماد عليه أو االهتمام به 

ة         ) و (  شاریع ذات الطبيع ررة للم أثيرات المتك ن الت ة ع أثيرات الناتج ة والت دات التراآمي اة التهدی مراع
 أو الناتجة عن الخطط أو البرامج أو المشاریع المقترحة؛ /المتشابهة أو المختلفة في المكان والزمان و

ة       إدراك تأثر التنوع البيولوج   ) ز(  صادیة والبيوفيزیائي ه، فمن    . ي بالعوامل الثقافية واالجتماعية واالقت وعلي
ي توجه                              ائج الت ق التكامل في النت ان تحقي ة بمك ا من األهمي ق مثلم الهام التعاون بين المتخصصين المختلفين في الفری

 التنوع البيولوجي؛ 

ى دراسة           .تقدیم الرؤیة الخاصة بسالسل الربط بين األسباب والمسببات       ) ح(   توضيح آذلك عدم الحاجة إل
 سالسل معينة؛

ى              ) ط(  سية، باإلضافة إل ات الرئي وجي والعملي وع البيول ة التن عند اإلمكان، حدد التغيرات في ترآيب وبني
ي     ك                      . خدمات النظام البيئ ا في ذل ول، بم ذا البروتوآ وجي المرتبطة به وع البيول دان التن ة عن فق ائج المتوقع شرح النت

 تبدال خدمات النظام البيئي في حالة تأثرها الضار بالمقترح؛تكاليف اس

ة   .اإلشارة إلى األحكام القانونية التي توجه صناعة القرار) ي(  وضع قوائم بجميع أنواع التأثيرات المحتمل
ة المط                          ام القانوني د األحك ة وتحدی شروط المرجعي رز والفحص والتي جاء وصفها في ال اء الف دها أثن ة التي تم تحدی . بق

  .ضمان مراعاة التأثيرات المحتملة التي ال یطبق عليها أي حكم قانوني، وذلك أثناء اتخاذ القرار



 (EIS)بيان التأثير البيئي  :  اإلبالغ-4

ن    -32 ي م أثير البيئ ان الت ألف بي ق،   ) 1: (یت زود بمالح ي م ر تقن دم   ) 2(تقری ي تق ة، الت ة اإلدارة البيئي خط
ا و                 معلومات تفصيلية حول آيفي    ا ومراقبته أثيرات المقترحة وإدارته ) 3(ة تنفيذ تدابير التجنب والتخفيف وتعویض الت

  .ملخص غير تقني

  :بيان التأثير البيئي مصمم بغية مساعدة -33

ذي       مقدمي المشروع   ) أ(  على تخطيط المقترح وتصميمه وتنفيذه بطریقة من شأنها أن تزیل األثر السلبي ال
ات البيوفيز ع بالبيئ ع    یق صوى لجمي تفادة الق ق االس ستوى وتحق ى م ى أدن ضه إل صادیة أو تخف ة االقت ة واالجتماعي یائي

 . األطراف بأفضل الطرق المنخفضة التكاليف

ي ینبغي العمل                  ) ب(  شروط الت الحكومة أو الهيئة المسئولة في تقریر الموافقة على المقترح من عدمها وال
 بها؛ و

شأن اإلجراء              الجمهور في فهم المقترح وتأ    ) ج(  ات ب دیم التعليق ثيراته على المجتمع والبيئة ومنح فرصة تق
ا حدود         . المقترح الذي سيتم النظر فيه من جانب صناع القرار         قد یتسع نطاق بعض التأثيرات الضارة وتتعدى تأثيراته

ة واطن الطبيعي ة/ الم دود الوطني ددة أو الح ة المح نظم البيئي ه، ینبغي أن تراعي خطط . ال تراتيجيات اإلدارة وعلي واس
ي           -البيئية   أثير البيئ ان الت ي                   – الواردة في بي ار نهج النظام البيئ ة، مع األخذ في االعتب ة والحدودی أثيرات اإلقليمي .  الت

 . یوصى بتضمين الموجز غير التقني بشدة في تقييم التأثيرات البيئية، فهو الموجز الذي یفهمه الجمهور العام المعني

 ن التأثير البيئي مراجعة بيا-5

رار، مع               -34 ى صناع الق واردة إل یكمن الغرض من مراجعة بيان التأثير البيئي في ضمان آفایة المعلومات ال
ة                   ة والفني ة العلمي ة من الناحي ا بالدق سية وتمتعه ضایا الرئي ى الق ادة             . ترآيزها عل ك، ینبغي أن یعمل إع ى ذل عالوة عل

 :النظر على تقييم

 ت المحتملة من منظور بيئي؛ قبول التأثيرا) أ( 

ة عدم وجود                 ) ب(  امتثال التصميم بالمعایير والسياسات ذات الصلة، أو مستویات الممارسة الجيدة في حال
 معایير رسمية؛

رح            ) ج(  شاط المقت ر المباشرة             -تحدید جميع التأثيرات ذات الصلة الخاصة بالن أثيرات غي ك الت ا في ذل  بم
ة  ي –والتراآمي ا ف م   وتناوله و مالئ ى نح ة عل أثيرات البيئي يم الت ى   . تقي دعوة إل ه ال ي توجي ة، ینبغ ذه الغای ا له وتحقيًق

مية و  ایير الرس ة بالمع ات المتعلق ع المعلوم ا ینبغي جم ادة النظر آم وجي إلع وع البيول ستویات /متخصصي التن أو م
 . الممارسة الجيدة ونشرها

شارآة الكام   -35 ك الم ي ذل ا ف ة، بم شارآة العام ي   الم ة ف ي هام ة ه ات األصلية والمحلي ة للمجتمع ة والفعال ل
ة          ذه المرحل تم النظر   . مراحل العملية المختلفة، وباألخص في ه م        -ی ى نحو مالئ ات أصحاب         - عل  في مخاوف وتعليق

رار                   ى صناع الق دم إل ذي یق ائي ال ات       . المصلحة جميعهم وتضمين هذه التعليقات في التقریر النه ى إثب ة عل تعمل الوثيق
 . ملكية المحلية للمقترح وتزید من فهم القضایا والمخاوف ذات الصلةال

رار          -36 صانع الق ة ل ي الالزم ینبغي أن یضمن إعادة النظر أیًضا آفایة المعلومات المقدمة في بيان التأثير البيئ
  .في تحدید امتثال المشروع بأهداف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو تعارضه

ضمينها                      تعتم -37 ضایا الواجب ت ي تحدد الق ة الت شروط المرجعي د الكفاءة في عملية إعادة النظر على نوعية ال
 . وعليه، فإن الفحص وإعادة النظر هي مراحل تكميلية .في الدراسة

تقاللية واالختالف عن األشخاص                   -38 در ممكن من االس ي    /ینبغي أن یتمتع المراجعون بأآبر ق المنظمات الت
 .  بيان التأثير البيئيتقوم بإعداد



 اتخاذ القرار-6

رز والفحص                        -39 ة من مراحل الف یمر اتخاذ القرار في عملية تقييم التأثيرات البيئية في ترتيب تصاعدي بدای
اًء   ف، وانته دابير التخفي دائل وت ين الب ار ب م االختي أثير ث ؤ بالت ل والتنب ات والتحلي ع البيان اء جم القرارات أثن روًرا ب وم

 . قرار رفض المشروع أو ترخيصهباتخاذ 

ه   -40 ع مراحل ي جمي رار ف اذ الق ي اتخ وجي دوًرا ف وع البيول ضایا التن ي أن تلعب ق ي . ینبغ ائي ف رار النه الق
رح أو عدم المواصلة وتحت أي ظروف                   ذا المقت رفض، یمكن أن         . األساس هو اختيار سياسي لمواصلة ه ة ال في حال

 .من األفضل أن یختلف آيان المؤید عن آيان الهيئة المسئولة عن اتخاذ القرار .یعاد تصميم المشروع ورفعه من جدید

من الهام توافر معایير واضحة عند أخذ التنوع البيولوجي في االعتبار عند اتخاذ القرار وتوجيه المبادالت         -41
ادئ  . التي تتم بين القضایا االجتماعية واالقتصادیة والبيئية، بما في ذلك التنوع البيولوجي  ترتكز هذه المعایير على المب

سياسات          وانين وال واألهداف والغایات والمستویات الخاصة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي المتضمنة في الق
 . والخطط واالستراتيجيات الدولية والوطنية واإلقليمية والمحلية

رار في حاالت ع                -42 اذ الق وع ضرر         ینبغي تطبيق النهج التحوطي في اتخ د خطورة وق ين العلمي عن دم اليق
ًرا            /تتطلب المخاطر الكبيرة و   . فادح بالتنوع البيولوجي   دًرا آبي وجي ق التنوع البيول ر المحتمل وقوعه ب أو الضرر الكبي

ة                      . من الموثوقية واليقين في المعلومات     ًرا في حال ذي ینبغي عدم اتباعه آثي نهج التحوطي ال ینطبق عكس ذلك على ال
ين               أدنى در  ول مستوى عالي من عدم اليق ة في        . جات الخطورة، حيث یمكن قب ة الالزم نم تطویر الخطوط التوجيهي ی

دأ                             ك بموجب مشروع المب ة، وذل وارد الطبيعي وجي وإدارة الم وع البيول ى التن اظ عل ى الحف دأ التحوطي عل تطبيق المب
ة    ات الدولي ات والنبات ة بالحيوان شترآة الخاص ادرة الم وطي، والمب المي  التح اظ الع اد الحف ، و IUCN، واتح
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اظ   -43 ين الحف ا ب رار أن یحدث توازًن ى الق ة، ینبغي عل داف التنمي ى أه اظ عل داف الحف رجيح أه ن ت دًال م وب
 . قابلة للتطبيق من الناحية االقتصادیة والمستدامة من الناحية االجتماعية والبيئيةواالستخدام للحلول ال

 المراقبة واالمتثال والتطبيق والمراجعة البيئية -7
رح    -44 شطة    .ال یتوقف تقييم التأثيرات البيئية عند إصدار التقریر أو القرار الخاص بالمشروع المقت سم األن تق

وان            التي یتم التأآد من خاللها      على تطبيق بيان التأثير البيئي أو خطة اإلدارة البيئية في الغالب إلى مجموعات تحت عن
ة  " ة          ".EIAمتابعة تقييم التأثيرات البيئي ة البيئي ال والتطبيق والمراجع ة واالمتث صلة بالرقاب شطة المت د تتضمن األن . ق

 .ظيمية المطبقةتتنوع األدوار والمسئوليات في هذا الشأن وتعتمد على األطر التن

ل              -45 ة قب ائج المتوقع تستخدم الرقابة والمراجعة في مقارنة النتائج الفعلية بعد البدایة في تطبيق المشروع بالنت
ة                 . التطبيق د لخطة اإلدارة البيئي ال المؤی ى التحقق من امتث ًضا عل ة       . تعمل أی ة وثيق یمكن أن تكون خطة اإلدارة البيئي

ى    . من بيان التأثير البيئيمنفصلة غير أنها تعتبر جزء    ة الحصول عل ثمة حاجة في الغالب إلى خطة اإلدارة البيئية بغي
 .في عدد من الدول، ال تعد خطة اإلدارة البيئية مطلًبا قانونًيا. تصریح تنفيذ المشروع

ة   ینبغي وضع خطط اإلدارة والبرامج واألنظمة بما في ذلك أهداف اإلدارة الواضحة والرقابة المنا              -46 سبة بغي
ق             ضمان تطبيق التخفيف على نحو فعال ویتم الكشف عن التأثيرات أو االتجاهات السلبية غير المتوقعة وتناولها وتحقي

أو /وثمة حاجة إلى معلومات خط األساس الصحيحة و       . وقت عمل المشروع  ) أو التطویرات اإلیجابية  (الفوائد المتوقعة   
دیم ع         رات الناتجة عن المشروع             إلى رقابة ما قبل التنفيذ بغية تق اس التغيي ا في قي اد عليه . المات محددة یمكن االعتم

أو خطط الطوارئ في حالة ما إذا مثلت األحداث أو الحوادث   /ینبغي توفير الدعم الالزم في تدابير االستجابة الطارئة و        
وجي          وع البيول ى التن ًدا عل ة الم         . غير المتوقعة تهدی دریب   ینبغي أن تحدد خطة إدارة البيئ ات وأي ت سئوليات والميزاني

 .الزم للرقابة وإدارة التأثير وأن تصف الطریقة التي سيتم بها اإلبالغ وإلى من سيتم اإلبالغ

ا نتيجة للمشروع                     -47 ر من غيره ا أآث ه،  . ترآز الرقابة على مكونات التنوع البيولوجي المحتمل تغيره وعلي
ى أي         یعد من المناسب استخدام الكائنات أو النظم ا     ة اإلشارة إل ة بغي أثيرات المتوقع ادیة األشد حساسية للت لبيئية اإلرش

ك                 ا أمكن ذل ى آلم ه األول ول في مراحل ر مقب زم       . تغير غي ه یل ار          – في الغالب      -وحيث أن ة في االعتب  أن تأخذ الرقاب
ة        التدفقات الطبيعية باإلضافة إلى التأثيرات الناتجة عن البشر، فقد تكون المؤشرات التكميل            ة الرقاب . ية مناسبة في عملي



ه     ي حين لة وف از وذات ص ة اإلنج اس وممكن ة للقي ددة وقابل رات مح ون المؤش ي أن تك ار   .ینبغ ق اختي ي أن یتف ینبغ
 . المؤشرات مع العمليات اإلرشادیة الحالية، آلما أمكن

ر خطط اإلدارة ا    -48 ة وتغيي ة الدوری ة للمراجع ات الالزم ة المعلوم ائج الرقاب دم نت ة  تق ادة الحمای ة ولزی لبيئي
ع مراحل المشروع        ة في جمي دة والتكيفي سمح بالوصول    . البيئية إلى أقصى درجاتها من خالل اإلدارة الجي ینبغي أن ی

ا                    إلى البيانات الخاصة بالتنوع البيولوجي التي تمخض عنها تقييم التأثيرات البيئية واستخدامها من جانب اآلخرین، آم
ة                 ینبغي أن ترتبط هذه ال     ستویات الوطني ى الم ذها عل بيانات بعمليات تقييم التنوع البيولوجي التي یجرى تصميمها وتنفي

 .والعالمية

يم الحاجة                     -49 ة وتقي یتم توفير الدعم الالزم للمراجعة المنتظمة بغية التحقق من امتثال المؤید بخطة إدارة البيئ
ة  ي خطة إدارة البيئ ى التكيف ف صری(إل ي الغالب ت ضمن ف دیت يم ). ح المؤی ستقل والتقي و الفحص الم ي ه يم البيئ التقي

رارات                      ). في الماضي (األدائي للمشروع    ذ الق ساهم في تنفي ة وهو ی يم خطة اإلدارة البيئي التقييم البيئي هو جزء من تقي
  .التي تم الموافقة عليها في تقييم التأثيرات البيئية

ذ      یعتمد تنفيذ األنشطة التي جاء وصفها في خط   -50 ي المنف رخيص البيئ ة إدارة البيئة وتنظيمها الرسمي في الت
مية ق اإلجراءات الرس ى تطبي د عل نخفض من . للمؤی ستوى م ى م ؤدي إل ق ی ي التطبي ي الغالب أن القصور ف د ف وج

ة         أثير                   . االمتثال وتنفيذ غير مالئم لخطط اإلدارة البيئي يم الت وائح تقي ذ ل سئولة عن تنفي سلطات المختصة هي الم ذات ال
  .الصلة، في الوقت الذي یتم فيه تنفيذ اللوائح الرسمية



 تذیيل 1
 45على المستوى الوطني مواصلة صياغتها  اإلرشادیة الواجب الفرزمعایيرمجموعة 

 :یعد تقييم التأثير البيئي إجبارًیا على: فئة أ
 ؛)حدد النوع ومستوى الحمایة(األنشطة القائمة في المحميات  •
  في األنظمة البيئية خارج المحميات؛األنشطة القائمة •
 األنشطة القائمة في الممرات البيئية الهامة بالنسبة للعمليات البيئية أو التطوریة؛ •
 األنشطة القائمة في المناطق المعروفة بتقدیمها لخدمات هامة لألنظمة البيئية؛ •
 لمهددة باالنقراض؛األنشطة القائمة في المناطق المعروفة بكونها موطًنا طبيعًيا لألنواع ا •
أثيًرا                   • ؤثر ت شغل أو ی ذي ی ر في استخدام األراضي ال ى تغيي ة إل شطة المؤدی األنشطة االستخراجية أو األن

ين              ة حجم مع أدنى حد لعتب ا              (مباشًرا على أحد المناطق ب وق األرض أو تحته اء، ف ر أو الم  یجب   –في الب
 )تحدد العتبة

ة             إنشاء البينة التحتية الخطية المؤدیة إلى        • دة الزمني ى للم یجب  (تجزيء المواطن الطبيعية طول الحد األدن
 ؛)تحدد العتبة

ة أو             • ات الكيماوی األنشطة الناجمة عن االنبعاثات أو المخلفات الصناعية السائلة أو أي من الوسائل االنبعاث
ة البي                سية في األنظم وفر خدمات رئي ة  اإلشعاعية أو الحراریة أو الضوضائية في المناطق التي ت یجب  (ئي

 46؛ )تحدید المناطق
ات األساسية                     • ي أو العملي وین أو هيكل النظام البيئ رات في تك ى تغيي سئولة عن   47األنشطة المفضية إل لم

ة                نظم البيئي سية لل وفرة لخدمات رئي یجب  (الحفاظ على النظم البيئية وخدمات النظم البيئية في المناطق الم
 ).تحدید المناطق

 :جة أو المستوى لتقييم التأثير البيئي بالنسبة لـیجب تحدید الحا: فئة ب
ة أو                  • ات الكيماوی األنشطة الناشئة عن االنبعاثات أو المخلفات الصناعية السائلة أو أي من وسائل االنبعاث

صلة              ة ذات ال ة البيئي وفر خدمات األنظم ي ت اطق الت د   (اإلشعاعية أو الحراریة أو الضوضائية في المن یجب تحدی
 ؛)المناطق

ى                      ا • اظ عل سئولة عن الحف ي الم ألنشطة المفضية إلى تغييرات في تكوین أو هيكل أو وظائف النظام البيئ
ة        نظم البيئي صلة لل د   (النظم البيئية وخدمات النظم البيئية في المناطق الموفرة للخدمات األخرى ذات ال یجب تحدی

 ؛)المناطق
ة         األنشطة االستخراجية أو األنشطة المؤدیة إلى تغير في ا         • نظم البيئي ستخدام األراضي أو تغير في استعمال ال

للمياه اإلقليمية أو تغير في استعمال النظم البيئية البحریة أو الساحلية وإنشاء بنية تحتية خطية في نطاق عتبة الفئة             
 ).یجب تحدید المناطق. (أ في المناطق التي توفر خدمات رئيسية وخدمات أخرى ذات صلة للنظم البيئية

                                                 
تختص هذه المعایير بالتنوع البيولوجي فقط، وبناًء عليه یجب إن تطبق باعتبارها تدعيم إضافي لمعایير الفحص : احظ  45 

  .القائمة
 . فيما یلي2 التذیيل لمعرفة قائمة خدمات النظام البيئي غير الشاملة، انظر  46 
 . فيما یلي 3التذیيل لمعرفة األمثلة لهذه الجوانب للتنوع البيولوجي ، انظر    47 
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 الطبيعية والنظم الدیناميكات المسئولة عن الحفاظ على العملياتالخدمات التنظيمية
 الخدمات التنظيمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 أو الحفاظ على التنوع البيولوجيالحفاظ على العمليات الرئيسية للنظام البيئي إلنشاء  - ظ على هيكل النظام البيئيالحفا - النظم البيئيةالحفاظ على الترآيب الوراثي واألنواع وترآيب  -
 الخدمات التنظيمية المتعلقة باألرض

 مدى المالئمة للمالحة - انتقال األمراض -  الوقایة من دخول المياه السطحية المالحة - الوقایة من دخول المياه الجوفية - جالحمایة من تأثير األموا - الحمایة من النحت بفعل المياه - االحتجاز/ سعة الترسيب  - توازن التحكم في الماء - فيةسعة إعادة تزوید المياه الجو - سعة تخزین المياه -  تنظيم تدفق قاع النهر - تنظيم التدفق للسيطرة على الفيضانات - تخزین الملوثات - الفيزیائي للمياه/ التنقية البيوآيماویة - التطهير/ التنظيف  - إطالق الملوثات - تخفيف الملوثات - تنقية المياه - الخدمات التنظيمية المتعلقة بالمياه حتيةمدى المالئمة للبنية الت - مدى المالئمة للحفاظ على الطبيعة - مدى المالئمة لألنشطة الترفيهية والسياحية - مدى المالئمة للتوطين البشري - حمایة التربة - )التآآل/ التزاید ( الرسوخ الساحلي  - حمایة السواحل من الفيضانات - قدرة التربة على تخزین الماء - التطهير الموسمي للتربة - حاصيلتلقيح الم - آليات الرقابة البيولوجية - وقایة تربة حامض الكبریتات/ تطویر  - النزع الطبيعي لملوحة للتربة - تحلل المواد العضویة -

 مدى المالئمة للحفاظ على الطبيعية- - مة لألنشطة الترفيهية والسياحية ءمدى المال- - )تابع(الخدمات التنظيمية المتعلقة بالمياه 
 اءالخدمات التنظيمية المتعلقة بالهو

  أو العلم أوي أو الترفيهيوالروحي أو الدین ي، توفر مصدًرا لإلثراء الفني أو الجمالالخدمات الثقافية )متوسطة الملوحة/ المياه المالحة (اجية المزارع البحریة إنت - )المياه العذبة(إنتاجية المزارع المياه  - الماشية/ إنتاجية المراعي - إنتاجية من الغابات المدارة - إنتاجية مزارع األشجار - إنتاجية المحاصيل - اإلنتاج البشري المعتمد على الطبيعة  - لحوم األدغال الممكن حصرها -  )ذات القيمة القليلة(المنتجات  الثانویة - الخث الجاهز للحصاد - دالعلف والسما - )التشييد واالستعماالت الحرفية(الحشائش  - الحطب - الخشب - :المنتجات الطبيعية  سلع الحصاد:الخدمات المؤقتة  - فصل الكربون - نقل األمراض - اندفاعات الریاح - )الضباب الدخاني( الكيمائية للهواء –المعالجة الضوئية  - االنتقال بالهواء إلى المناطق األخرى - تنقية الهواء -
 . الفوائد المعنویة

 العمليات التطوریة  - االنتاج األولي -  تدویر المواد الغذائية  - تربة تكوین ال - :األنظمة االیكولوجية الالزمة النتاج جميع الخدمات األخرى في الخدمات المساندة 
  
 
 
 
 



 
 3تذیيل 

 التكوین، والبنية والعمليات الرئيسية: جوانب التنوع البيولوجي
 

 المؤثرات الترآيب
 :الحد األدنى لعدد الكائنات الحية القابلة للتطبيق من

 الكائنات الحية المحمية قانونًيا ) أ(
واع  ستنبت/ األن واع الم ستنبتة / ة األن ات الم واع النبات أن
ا  /و ة له واع القریب سة واألن ات المستأن أو الحيوان

ة     ة االجتماعي ات ذات األهمي ات أو الجنيوم والجين
 والعلمية واالقتصادیة؛

 األنواع المحمية قانونًيا؛ ) ب(
واع    ) ج( اجرة واألن ماك المه اجرة، واألس ور المه الطي

ار  ة بالتج ة المتعلق ة بموجب االتفاقي ة المحمي ة الدولي
 لألنواع المهددة باالنقراض؛

االنقراض        ) د( األنواع غير المحمية قانونًيا ولكنها مهددة ب
االنقراض         (  ددة ب األنواع المه قارن القائمة الحمراء ب

ة     ى الطبيع اظ عل دولي للحف اد ال ن االتح صادرة ع ال
؛ األنواع الهامة في موارد الرزق      )والموارد الطبيعية 
 .والثقافات المحلية

 
 

واع      - - دة أن د أو ع وع واح ن ن ائي م تخلص االنتق  ال
صيد          بواسطة المصائد السمكية أو إدارة الغابات أو ال

ة    ( أو جمع النباتات     ة النباتي وارد الحي بما في ذلك الم
 ؛)والحيوانية

ى           - - م یفضي إل ة الخاص به واطن الطبيعي  تجزئ الم
 عزل تناسلي؛

ي یمكن أن     الوراثيا   إدخال الكائنات الحية المعدلة      - - ت
ستنبتة   / تنقل الجينات المعدلة إلى األنواع       األنواع الم

سة   /أنواع النباتات المستنبتة و  /  ات المستأن أو الحيوان
 واألنواع القریبة لها؛

  الخلل أو التلوث؛- -
  تغيير أو اختزال الموطن الطبيعي- -
ة  -  - ة المفترس ات الحي ال الكائن ر ( إدخ غي

ستوطنة سة )الم د مناف ي تع ى ، الت ة عل أو متطفل
 . الكائنات المحمية

 الهيكل
 :المؤثرات

 التغييرات في الهيكل المكاني أو الزمني،
 :لترتيب المناطق ذات الصلة، مثل

 المناطق المحمية قانونًيا ) أ(
ي              ) ب( ة للنظام البيئ وفر خدمات هام ي ت المناطق الت

اط  (الحفاظ على درجة عالية من التنوع       ) 1(مثل   النق
ساخنة دد آبي)ال ستوطنة  ، وع واع الم ن األن ر م

واع  ك األن ب ذل ا یتطل االنقراض، آم ددة ب والمه
اجرة؛  ة أو  ) 2(المه ة اجتماعي دمات ذات أهمي خ

ة؛  ة أو علمي صادیة أو ثقافي دمات ) 3(اقت أو الخ
ة  ة التطوری ات البيولوجي صاحبة للعملي ة الم الداعم

 .الرئيسية أو العمليات البيولوجية األخرى
  

ل         تأثيرات النشاط ال   أو (بشري التي تدور علي نطاق مماث
ع اش ) أوس د النق ال،  . للموضوع قي بيل المث ى س فعل

ینجم عن االنبعاثات في المنطقة تحویل مجرى المياه        
ة من         اه الجوفي ة واستخراج المي السطحية في المنطق
ن       اجم ع ل الن ة، والخل اه الجوفي شترك للمي ن م مكم

 . ذلكالضوضاء أو األضواء و تلوث الهواء وما إلى

 :هيكل شبكة الغذاء والتفاعالت
ا في شبكة             تعلب األنواع أو مجموعات األنواع دوًرا معيًن

ذاء  ة (الغ ات الوظيفي ؤدي  )المجموع د ال ت ؛ ق
التغييرات في تكوین األنواع بالضرورة إلى تغييرات  
ا     وم به في شبكة الغذاء، باإلضافة إلى األدوار التي تق

 .األنواع األخرى

ؤدي آاف    د ت ع     ق ذآورة م ؤثرات الم ب ة الم ى  الترآي  إل
أثر دوًرا   د ت ذاء، عن بكة الغ ي ش رات ف أو (تغيي

ة  ة وظيف ط ) مجموع ه فق ى  . بأآمل ة إل اك حاج هن
 .المعرفة البيئية المتخصصة

 



 :وجود األنواع الرئيسية
ا    سي نوًع وع الرئي ل الن ي   ) أو دوًرا(یمث ا ف ا معيًن وظيفًي

 . شبكة الغذاء على نحو فرید

ؤثر مباشرة    لمؤثرات المذآورة مع الترآيب الت       آافة ا   ي ت
ة          . على األنواع الرئيسية   ذا المجال من المعرف د ه یع

ه في تطور                 ا ولكن ى حد م اًال مستحدث إل البيئية مج
 .سریع

 :األمثلة على ذلك
 



 
  ثعالب البحر وغابات عشب البحر- - 

  األفيال وحشائش السافانا األفریقية- -
  المد المرتفع والمنخفض قندیل البحر في مناطق- -
  أسماك السلمون في الغابات المطيرة المعتدلة- -
ة   - - نظم البيئي ض ال ي بع رة ف رش الكبي ماك الق  أس

 البحریة
ي      - - ة ف واطن الطبيعي ي بعض الم دس ف وان القن  حي

 المياه العذبة
ود   - - ذیل األس راري ذات ال صيلة الب ن ف الب م  الك

 والبراري
 

 
 :المؤثرات - )تارة فقطأمثلة مخ(العمليات الرئيسية 

اط الترسيب  د(أنم ل الرواسب والترسيب والتزای ي ) نق ف
ز   د والج ة الم روف (أنظم جار المنج أش

شائش     ة الح ة وطبق ب الطيني االستوائية،الرواس
 ، )البحریة

ى       ةسط االرواسب بو بخفض التزوید    - سدود عل اء ال  بن
ة   طة األبني ساحلي بواس اف الزحف ال ار؛ و إیق األنه

  البحرالمجاورة في

ذور    ر الب يح، نث ي التلق ات ف ى الحيوان ات عل اد النبات اعتم
رة    ات المطي ي الغاب ة ف واد المغذی ودورات الم

 االستوائية

ع أو   - طة القط واع بواس ن األن ائي م تخلص االنتق ال
 الجمع أو الصيد

ى  - استقرار سطح التربة وعمليات التربة في الغابات الجبلية  ة إل جار دون حكم ؤدي قطع األش ة ی ادة التعری  زی
 وفقدان التربة السطحية

ي  ات ف ات والفطری طة الالفقاری ة بواس دورات المغذی ال
 الغابات النفضية

تخدام       - طة اس ة بواس اه الجوفي ة والمي ة الترب حموض
 .المواد الكيماویات الزراعية

الرطوبة المتوافرة في النباتات في الجبال شدیدة االنحدار          
 .التي ال توجد بها غابات

ؤ - ل     ی ى تقلي ة إل غط الترب ائر وض ي الج دي الرع
 الرطوبة الموجودة في التربة

 ممارسات مزارع الماشية - رعي الثدیيات اآلآلة للعشب في حشائش السافانا
ران في استكمال             ى الني التعاقب بعد الحریق واالعتماد عل

 دورات حياة حشائش السافانا
 منع النيران یؤدي إلى فقدان التنوع في األنواع -

رات                شمس في بحي ة وتغلغل ضوء ال واد المغذی توافر الم
 المياه العذبة

ر   - ادة تعكي ى زی شطة إل مدة واألن دفق األس ؤدي ت ی
 )رفع الوحل، االنبعاثات(صفو المياه 

ورة   ات المغم ضانات والغاب هول الفي ي س ائي ف ام الم النظ
د      ة بالم ة الخاص ي الرطب ضانات واألراض بالفي

 والجزر 

د والجزر بفعل           التغيرات في ماء     - واتر الم النهر أو ت
 البنية التحتية الهيدروليكية أو تحویل المياه

ة              ستنقعات الُخث وترب اه في م الظروف الغمر الدائم بالمي
 الكبریتات الحمضية 

ات        - وین    (یؤدي التصریف إلى تدمير النبات ة تك وعملي
ث ة     )الخ يب الترب ث وترس ات الخ سدة طبق ، وأآ

دهور ت ذلك، وتت صاحب ل ات الم ة حمض الكبریت رب
 عند أآسدتها

ى                  القلویة/تبخير الفائض في البحيرات المالحة رات إل ذه البحي اه الصرف في ه یؤدي التخلص من مي
 تغير توازن المياه

ة    اه المالح وازن المي زر وت د والج شور الم ي  /من ة ف العذب
 مصبات األنهار

رات  ؤدي التغي د والجزر؛ وت أثير الم ة ت ة تحتي ق البني تعي
ي  صبات  ف ي م ح ف وازن المل ر ت ى تغي ر إل اه النه مي

 األنهار
دفق   ارات والت ي والتي ل األفق ل النق ة مث ات المائي العملي

 والدوران المستعرض في البحار الساحلية
 .البنية التحتية الساحلية، رفع الوحل



ى انخفاض          یؤدي الحد م     دیناميكات السكان ة إل واطن الطبيعي اد في    ن الم ح
  یؤدي إلى االنقراضحجم السكان، مما

 
 


