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 المسؤولیةإخالء 
 

) GNإن الغرض من سلسلة الممارسات الجیدة الصادرة عن مؤسسة التمویل الدولیة (المؤسسة)، والتي تعد ھذه المذكرة التوجیھیة (ت 
د  جزءاً منھا، ھو تبادل المعلومات المتعلقة بأسالیب القطاع الخاص في معالجة مجموعة متنوعة من القضایا البیئیة واالجتماعیة التي تعتق

المؤسسة أنھا تعكس عنصراً أو أكثر من عناصر الممارسة الجیدة في ھذه المجاالت. ومن الجائز أخذ المعلومات حول ھذه األسالیب من 
المصادر المتاحة للجمھور العام أو التابعة ألطراف أخرى. وربما كان للمؤسسة و/أو أي من الجھات التابعة لھا مصالح مالیة مع شركات 

ات تجاریة أخرى معھا. ورغم أن المؤسسة تعتقد بدقة المعلومات الواردة، فإن ھذه المعلومات مقدَّمة لغرض االطالع علیھا معینة أو عالق
”كما ھي“ مع عدم تقدیم أي ضمان أو إقرار من أي نوع. ولن تتحمل المؤسسة أي مسؤولیة عن أي أخطاء أو سھو أو عبارات مضللة 

سائر، أو تكالیف، أو أضرار، أو مطالبات قد تنشأ عن االعتماد على المواد الواردة فیھا. كما ترتبط ترد في ھذه الوثیقة، أو عن أي خ
بعض أجزاء ھذه الوثیقة بمواقع إنترنت خارجیة، وربما ارتبطت مواقع خارجیة أخرى بھذه الوثیقة. وعلیھ، ال تتحمل المؤسسة 

لومات واآلراء الواردة في ھذه الوثیقة أن تقدم مشورة قانونیة أو تخصصیة المسؤولیة عن محتوى أي مراجع خارجیة. وال یقصد بالمع
بأي صورة أخرى، وال ینبغي االعتماد علیھا، أو التعامل معھا، باعتبارھا بدیالً عن المشورة المھنیة المالئمة للظروف المحددة. ویجوز 

ستثماراتھا الخاصة، ولھا مطلق الحریة، حسب تقدیرھا الخاص، في للمؤسسة أال تشترط تطبیق كل الممارسات المبیَّنة أو أي منھا في ا
أال توافق على تمویل أو مساعدة الشركات أو المشروعات التي تلتزم بتلك الممارسات. وستقیِّم المؤسسة أیاً من ھذه الممارسات أو 

 الممارسات المقترحة على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة الظروف الخاصة بالمشروع.
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وكذلك المذكرات  8–7 و 5 –1. كما یرجى الرجوع إلى معاییر األداء رقم 6تقابل المذكرة التوجیھیة السادسة معیار األداء رقم 

 التوجیھیة المناظرة لھا لالطالع على مزید من المعلومات.
 

  مقدمة  
 

علیھ، واستبقاء خدمات النظام اإلیكولوجي، واإلدارة بأن حمایة التنوع البیولوجي والحفاظ  6یقر معیار األداء رقم  .1
المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة تُعّد أموراً أساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة. وقد استرشدت المتطلبات المنصوص علیھا في 

”تباین الكائ نات العضویة الحیة المستمدة من معیار األداء ھذا باتفاقیة التنوع البیولوجي، التي تعّرف التنوع البیولوجي بأنھ 
كافة المصادر بما فیھا، ضمن أمور أخرى، النظم اإلیكولوجیة األرضیة والبحریة واألحیاء المائیة والمركبات اإلیكولوجیة التي 

“  تعد جزءاً منھا، وذلك یتضمن التنوع داخل األنواع وبین األنواع والنظم اإلیكولوجیة.
 

ة إلى المنافع التي یجنیھا البشر، بما في ذلك مؤسسات األعمال، من النظم اإلیكولوجیة. تشیر خدمات النظم اإلیكولوجی .2
) الخدمات التموینیة، وھي المنتجات التي یحصل علیھا البشر من النظم 1وتُقسم خدمات النظم اإلیكولوجیة إلى أربعة أنواع: (

) الخدمات 3لبشر من العملیات التنظیمیة للنظام اإلیكولوجي؛ () الخدمات المنظمة، وھي المنافع التي یجنیھا ا2اإلیكولوجیة؛ (
) الخدمات الداعمة، وھي العملیات الطبیعیة 4الثقافیة، وھي المنافع غیر المادیة التي یجنیھا البشر من النظم اإلیكولوجیة؛ (

 1التي تحافظ على الخدمات األخرى.
 

ن اإلنسان ھي تلك التي تعتمد على التنوع البیولوجي. ولذا، فكثیراً ما غالباً ما تكون خدمات النظم اإلیكولوجیة المقدرة م .3
تؤدي اآلثار الواقعة على التنوع البیولوجي إلى التأثیر سلباً على تقدیم خدمات النظام اإلیكولوجي. ویتناول معیار األداء الحالي 

نوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي وتخفف كیف یمكن للجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تدیر اآلثار الواقعة على الت
 منھا، على نحو مستدام، طوال دورة حیاة المشروع.

 
) تشمل الخدمات المنظمة تنقیة المیاه السطحیة، 2) تشمل الخدمات التموینیة األغذیة والمیاه العذبة واألخشاب والنباتات الطبیة؛ ( 1فیما یلي بعض األمثلة: (  1

) تشمل الخدمات الثقافیة المناطق الطبیعیة التي تمثل مواقع مقدسة ومناطق 3الكربون واحتجازه، وتنظیم المناخ، والحمایة من األخطار الطبیعیة؛ (وتخزین  
 ) تشمل الخدمات الداعمة تكوین التربة ودورة المواد الغذائیة واإلنتاج األولي. 4ذات أھمیة لالستجمام والمتعة الجمالیة؛ (

 
وتفسیرھا الوارد في ھذه المذكرة التوجیھیة باالتفاقیة المتعلقة بالتنوع  6. تسترشد المتطلبات المنصوص علیھا في معیار األداء رقم 1ت

وحسبما أبرز في  1ت وأھداف أیتشي للتنوع البیولوجي. 2020-2011البیولوجي، بما في ذلك الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
حرج برنامج التنوع البیولوجي من أجل التنمیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، من الممكن أن یسفر فقدان التنوع البیولوجي عن نقص  

ریة. وینطبق في السلع والخدمات التي توفرھا نظم األرض اإلیكولوجیة، والتي تسھم جمیعھا في تحقیق الرخاء االقتصادي والتنمیة البش
ذلك على وجھ الخصوص على البلدان النامیة التي یسود فیھا اعتماد سبل كسب العیش على الموارد الطبیعیة. وتجدر اإلشارة أیضاً إلى أن  

لیة عام االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي تدعو ”مؤسسات األعمال إلى مراعاة معاییر األداء المنقحة الصادرة عن مؤسسة التمویل الدو
 ، للمؤتمر الحادي عشر لألطراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي. 7-11من القرار  2“ وذلك في الفقرة 2012

 
وجمیع   2تمأخوذ من تقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة.  6من معیار األداء رقم    2. إن تعریف خدمات النظام اإلیكولوجي الوارد في الفقرة  2ت

عیار األداء الفئات األربع لخدمات النظام اإلیكولوجي (التموینیة، والمنظمة، والثقافیة، والداعمة) یقر بھا معیار األداء المشار إلیھ. كما یقر م
وجي أو خدمات النظم اإلیكولوجیة بأنھ من غیر الممكن تحقیق التنمیة المستدامة طالما كانت جھود التنمیة تتسبب في فقدان التنوع البیول  6رقم  

یفرض على الجھات المتعاملة مع  6وتدھورھما. وعلى الرغم من اإلقرار بكون ھذین البعدین صنوین ال یفترقان، فإن معیار األداء رقم 
تطلب إدارة التنوع  المؤسسة متطلبات منفصلة لكل من التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة. ویرجع السبب في ذلك، جزئیاً، إلى

، الصونالبیولوجي لخبرة ومعرفة علمیة تتوافر باألساس لدى شبكة الممارسة المھنیة التي تضم علماء البیئة والبیولوجیین المتخصصین في  
خبرات األخصائیین تتطلب  في حین أن تنفیذ برامج تقییم خدمات النظام اإلیكولوجي، والتخفیف من اآلثار الواقعة علیھا، وإدارتھا غالباً ما

الجیولوجیا المائیة، وأخصائیي  في االجتماع وغیرھم من األخصائیین (مثل العلماء الزراعیین، والجیولوجیین، والھیدرولوجیین، وعلماء
 التربة ومكافحة االنجراف، وأخصائیي اإلدارة المائیة) والمشاركة المباشرة من جانب المجتمعات المحلیة المتضررة.

 
،  ”االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي“ ،2020–2011أھداف التنوع البیولوجي للخطة اإلستراتیجیة  1ت

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268. 
 .http://www.millenniumassessment.org، 2006 ،”تقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة“ اإلیكولوجیة،الصفحة الرئیسیة لتقییم األلفیة للنظم  2ت

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268.
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268.
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268.
http://www.millenniumassessment.org/
http://www.millenniumassessment.org/
http://www.millenniumassessment.org/


 6المذكرة التوجیھیة 
 حفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة

 2019یونیو/حزیران  27

2 

 

 

 
. یمثل التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة أھمیة خاصة لدى القطاعات المنتجة للسلع األساسیة من الموارد الطبیعیة، 3ت

ارة المستدامة للعدید من ھذه القطاعات في الزراعة، والحراجة، ومصائد األسماك، وتربیة الحیوانات. وقد قُننت ممارسات اإلد مثل
معترف بھا دولیاً. ولھذا السبب، فرضت متطلبات إضافیة على الشركات العاملة في اإلنتاج األولي للسلع األساسیة من الموارد  معاییر

 الطبیعیة الحیة. 
 

  األھداف 
 .حمایة التنوع البیولوجي والحفاظ علیھ 
  خدمات النظم اإلیكولوجیة.استبقاء المنافع الناشئة عن 
  تعزیز اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة من خالل اعتماد الممارسات التي من شأنھا إحداث التكامل بین

 احتیاجات الحفاظ على التنوع البیولوجي وأولویات التنمیة.
 

  نطاق التطبیق 
حدید المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة، ویُدار تنفیذ یتحدد مدى قابلیة تطبیق معیار األداء الحالي أثناء عملیة ت .4

اإلجراءات الالزمة الستیفاء متطلبات معیار األداء الحالي عن طریق نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاص بالجھة المتعاملة 
 .1مع المؤسسة، والمحددة عناصره في معیار األداء رقم 

 
) الواقعة في الموائل 1المخاطر واآلثار، تطبق متطلبات معیار األداء ھذا على المشروعات (استناداً إلى عملیة تحدید  .5

) التي یُحتمل أن تؤثر أو تتوقف على خدمات النظام اإلیكولوجي التي للجھة المتعاملة مع 2المعّدلة والطبیعیة والحرجة؛ (
ي تتضمن إنتاج موارد طبیعیة حیة (مثل، الزراعة وتربیة ) الت3المؤسسة سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر علیھا؛ أو (

 الحیوانات ومصائد األسماك والغابات).
 

أثناء عملیة تحدید المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة. وترد المتطلبات العامة الواجبة على الجھة  6. یتحدد تطبیق معیار األداء رقم 4ت
، والتوجیھات المصاحبة الواردة في الفقرات 1من معیار األداء رقم  12–7العملیة، في الفقرات المتعاملة مع المؤسسة، بخصوص ھذه 

بالمذكرة التوجیھیة األولى. ویجب أن تتضمن عملیة تحدید المخاطر واآلثار تحدید نطاق المشكالت المحتملة ذات الصلة  28ت–15ت
یتخذ تحدید النطاق شكل التحلیل المكتبي المبدئي واستعراض المؤلفات والمواد بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة. ویمكن أن 

للتنوع   المنشورة، بما في ذلك استعراض الدراسات والتقییمات اإلقلیمیة، واالستعانة بأدوات فحص عالمیة أو إقلیمیة مثل أداة التقییم المتكامل
واستشارة الخبراء. ویمكن أن یجرى تحدید نطاق خدمات النظام اإلیكولوجي من  البیولوجي. وقد یفید أیضاً إجراء استطالع میداني مبكر

بمعیار األداء   33–25خالل التشاور مع المجتمعات المحلیة المتضررة في إطار متطلبات إشراك أصحاب المصلحة، الواردة في الفقرات  
 وجیھیة األولى).في المذكرة الت 105ت–91والتوجیھات المصاحبة لھ (انظر الفقرات ت 1رقم 

 
تتفاوت عملیة تحدید المخاطر واآلثار تبعاً لطبیعة المشروع، ونطاقھ، وموقعھ. ولكن ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة، كحد أدنى،   .5ت

مع أخذ ما  فحص وتقییم المخاطر على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي واآلثار المحتملة علیھما، في منطقة تأثیر المشروع،
) سالسل توریداتھا (على النحو المطلوب في الفقرة  2) موقع وحجم أنشطة المشروع بما في ذلك المرافق الملحقة؛ (1یلي في االعتبار: (

) قرب المشروع من مناطق لھا أھمیتھا من حیث التنوع البیولوجي أو المناطق المعلوم تقدیمھا لخدمات 3)؛ (6من معیار األداء رقم  30
) أنواع التكنولوجیا المزمع استخدامھا (على سبیل المثال، التعدین تحت األرض في مقابل التعدین المكشوف، والحفر 4لنظام اإلیكولوجي؛ (ا

ء، بالماالموجھ والمنصات متعددة اآلبار في مقابل المنصات عالیة الكثافة وحیدة البئر، والمكثفات المبردة بالھواء في مقابل األبراج المبردة  
(على سبیل المثال، من خالل وسائل وصول  ) إمكانیة إحداث المشروع آلثار بفعل أطراف ثالثة5( وھلم جراً) وكفاءة المعدات المقترحة؛ و

في حالة عدم وجود مخاطر معلومة على  6جدیدة إلى المناطق النائیة)، مثل سكان العشوائیات أو الصیادین. وال ینطبق معیار األداء رقم 
محددة من خالل فحص  –بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالفجوات المعرفیة المحتملة  –ع البیولوجي أو خدمات النظام اإلیكولوجي التنو

 فاعل.
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سیون) في معظم الحاالت عندما یكون المستفیدون المباشرون (الرئی  6. فیما یتعلق بخدمات النظام اإلیكولوجي، سیطبق معیار األداء رقم  6ت
ولن یطبق معیار  3ت .1من معیار األداء رقم  1من ھذه الخدمات ھم المجتمعات المحلیة المتضررة، طبقاً للتعریف الوارد في الفقرة من 

یة مباشرة أو تأثیر كبیر على في الحاالت التي ال تكون فیھا للجھة المتعاملة مع المؤسسة، من خالل مشروعھا، سیطرة إدار 6األداء رقم 
ومثال ذلك خدمات النظام إیكولوجي المنظمة التي منافعھا عالمیة النطاق (مثل، تخزین محلي للكربون یسھم في التخفیف  –تلك الخدمات 

، وبعض 1ألداء رقم من آثار تغیر المناخ عالمیاً)؛ حیث تندرج اآلثار على مثل ھذا النطاق ضمن عملیة تحدید المخاطر واآلثار بمعیار ا
بالمذكرة التوجیھیة المصاحبة لھ. أما المتطلبات الواجبة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة،  35ت–31التوجیھات الواردة في الفقرات ت 

من  26ت–16، وفي الفقرات ت3من معیار األداء رقم  8 و 7المتعلقة بانبعاثات غازات االحتباس الحراري، فیرد وصفھا في الفقرتین 
 المذكرة التوجیھیة المصاحبة لھ. 

 
 على جمیع المشروعات التي تنطوي على إنتاج أولي من تلك الموارد.  6. فیما یتعلق بالموارد الطبیعیة الحیة، سیطبق معیار األداء رقم  7ت

 

  المتطلبات 
 عام

، أن تضع في اعتبارھا اآلثار 1یجب على عملیة تحدید المخاطر واآلثار، كما ھو منصوص علیھ في معیار األداء رقم  .6
المباشرة وغیر المباشرة ذات الصلة بالمشروع على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي وتحدید أي آثار متبقیة 
كبیرة. كما یجب أن تضع ھذه العملیة في اعتبارھا التھدیدات ذات الصلة التي تواجھ التنوع البیولوجي وخدمات النظام 

ي، مركزةً بشكل خاص على فقدان الموائل والتدھور والتجزئة ووجود األنواع الغریبة الغازیة وفرط االستغالل اإلیكولوج
والتغیرات الھیدرولوجیة وحموالت المغذیات والتلوث. وستضع في الحسبان أیضا القیم المختلفة المرتبطة بالتنوع البیولوجي 

المحلیة المتضررة، وحیثما أمكن، أصحاب المصلحة اآلخرین. وفي الحاالت وخدمات المنظومة البیئیة من منظور المجتمعات 
، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تأخذ بعین االعتبار اآلثار ذات الصلة بالمشروع 19–13التي تسري فیھا الفقرات  

 على مستوى المنظر الطبیعي أو المنظر البحري المتأثر.
 

للجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تسعى إلى تفادي وقوع آثار على التنوع البیولوجي وخدمات على سبیل األولویة، ینبغي   .7
النظام اإلیكولوجي. وفي حالة تعذر تفادي اآلثار، یجب تنفیذ تدابیر لتقلیص اآلثار إلى أدنى حد واستعادة التنوع البیولوجي 

ؤ بآثار المشروع على التنوع البیولوجي وخدمات النظام وخدمات النظام اإلیكولوجي. ونظراً للصعوبة الشدیدة في التنب
فذ فیھا تدابیر  اإلیكولوجي على األجل الطویل، ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة اعتماد إحدى ممارسات اإلدارة التكیفیة، تُن

 حیاة المشروع. تخفیف اآلثار وإدارتھا على نحو متجاوب مع الظروف المتغیرة ونتائج الرصد الذي یتم طوال دورة
 

، یجب أن تستعین الجھة المتعاملة مع المؤسسة بمختصین أكفاء للمساعدة 15–13في الحاالت التي تسري فیھا الفقرات   .8
، یجب على الجھة المتعاملة مع 19–16في إجراء عملیة تحدید المخاطر واآلثار. وفي الحاالت التي تسري فیھا الفقرات 

جیین ذوي خبرة إقلیمیة مناسبة للمساعدة في وضع تسلسل ھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار المؤسسة أن تستعین بخبراء خار
 یلتزم بمعیار األداء ھذا، والتصدیق على تنفیذ ھذه التدابیر.

 
 

 6األداء رقم إلى اكتمال عملیة تحدید المخاطر واآلثار بمجرد أن یتقرر انطباق معیار  6من معیار األداء رقم  8–6. تشیر الفقرات 8ت
على المشروع. ویمكن أن تتم عملیة تحدید المخاطر واآلثار على ھیئة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، ویجب أن تستمر في إطار نظام 

 اإلدارة االجتماعیة والبیئیة. وسیتوقف نطاق التقییم على طبیعة المشروع ونطاقھ والحساسیات
 

وخدمات النظام اإلیكولوجي. ویجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة الرجوع إلى اإلرشادات المعنیة المتعلقة بسمات التنوع البیولوجي 
بأفضل الممارسات، وغیرھا من الوثائق المرجعیة عن تحدید خطوط األساس للتنوع البیولوجي، وتقییم اآلثار، وإدارتھا. وفیما یتعلق 

من ھذه المذكرة التوجیھیة، والتي    122ت–106تاملة مع المؤسسة الرجوع إلى الفقرات  بخدمات النظام اإلیكولوجي، ینبغي للجھات المتع
 تقدم توجیھات بشأن التقییم المنھجي لخدمات النظام اإلیكولوجي.

 
 من المذكرة التوجیھیة األولى.  92تیتوفر المزید من التوجیھات حول ھذا التعریف في الفقرة  3ت
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. في إطار تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، یجب إجراء دراسات خط األساس لسمات التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي 9ت

والمواد المنشورة، وإشراك أصحاب المصلحة ذات الصلة. ویجب أن تتضمن دراسات خط األساس نوعاً من الجمع بین استعراض المؤلفات  
 والتشاور معھم، والمسوح المیدانیة، وغیرھا من التقییمات المناسبة. وستتفاوت متطلبات دراسة خط األساس تبعاً لطبیعة المشروع ونطاقھ؛

جي، ینبغي أن یتضمن خط األساس مسوحاً ففي المواقع التي قد تكون لھا آثار كبیرة على الموائل الطبیعیة والحرجة وخدمات النظام اإلیكولو
میدانیة لمواسم متعددة، یجریھا متخصصون أكفاء، وبمشاركة خبراء خارجیین، إذا اقتضى األمر. ویجب أن تكون المسوح المیدانیة 

الملحقة، ومنطقة تأثیر والتقییمات حدیثة، وینبغي أن تسجل البیانات البصمة البیئیة المباشرة للمشروع، بما في ذلك المرافق المرتبطة و
 في ھذه المذكرة). 58المشروع، وما قد یتجاوزھا (انظر الفقرة ت

 
. یجب أن تسترشد دراسات خط األساس باستعراض المؤلفات والمواد المنشورة وتحلیل مكتبي مبدئي. وسیتوقف مدى استعراض 10ت

تبطة بمنطقة تأثیر المشروع وخدمات النظام اإلیكولوجي التي من المؤلفات والمواد المنشورة على حساسیة سمات التنوع البیولوجي المر
) الدوریات 1الممكن أن تتأثر. ویمكن أن تتضمن استعراضات المؤلفات والمواد المنشورة مصادر منھا على سبیل المثال ال الحصر: (

بیل المثال، اإلستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة بشأن ) وثائق التخطیط الوطنیة أو اإلقلیمیة (على س3) التقییمات اإلقلیمیة، (2المحكمة، (
) 5) التقییمات والدراسات التي أجریت في موقع المشروع ومنطقة تأثیره، (4التنوع البیولوجي وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي)، (
الطبیعة،  لحمایة، الصادرة عن االتحاد الدولي لمھددةالقائمة الحمراء لألنواع االبیانات المنشورة على اإلنترنت مثل المعلومات الواردة في 

) التقییمات 8) برامج تحدید أولویات المناظر الطبیعیة، بما فیھا مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة، (7) الكتب والقوائم الحمراء الوطنیة، (6(
 ه.) أطروحات الماجستیر والدكتورا9( ، وللصونوالخطط المعنیة بالتخطیط المنھجي 

 
. تبعاً لطبیعة المشروع، ونطاقھ، وموقعھ، من الممكن أن تشكل البیانات المكانیة وخرائط المناظر الطبیعیة جزءاً من التحلیل المكتبي  11ت

المجتمعات أو مناطق تعتمد فیھا  –معدل أو طبیعي أو حرج  –المبدئي. ویعد ذلك ذا أھمیة خاصة في المشروعات الواقعة في أي موئل 
المحلیة المتضررة اعتماداً كبیراً على خدمات النظام اإلیكولوجي. ویجب أن یعتمد ھذا التحلیل المبدئي على تصنیف األراضي وخرائط 
استخدام األراضي، وصور األقمار االصطناعیة أو الصور الجویة، وأنواع الغطاء النباتي وخرائط النظام اإلیكولوجي، والخرائط 

ة والھیدرولوجیة مثل خرائط مستجمعات المیاه والمناطق المحصورة بین نھرین. وھناك العدید من الجھود اإلقلیمیة لرسم خرائط الطبوغرافی
النظام اإلیكولوجي التي نُفذت، أو یجري تنفیذھا، بمعرفة مؤسسات أكادیمیة وحكومیة، ومنظمات حكومیة دولیة، ومنظمات غیر حكومیة. 

أن تُثري إثراًء مباشراً تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، وأي تقییمات ذات صلة معنیة بسالمة المناظر الطبیعیة،  ویمكن لھذه المعلومات
 وتحلیالت تنمیة الموارد وإدارتھا، وتقویمات خدمات النظام اإلیكولوجي، وإعداد تقاریر عن االتجاھات البیئیة والتنبؤ بھا. 

 
التشاور معھم أساسیاً في فھم اآلثار المتعلقة بالتنوع البیولوجي وتحدید االستجابات المناسبة للتخفیف . یعد إشراك أصحاب المصلحة و12ت

تأخذ منھا. ویتوقع من تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أو أي تقییمات متابعة ذات صلة بالتنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي، أن 
لتي تولیھا المجتمعات المحلیة المتضررة للتنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي. ویشمل ذلك القیم المعینة  في االعتبار القیم المتباینة ا

متطلبات   7والقوائم الوطنیة. كما یتضمن معیار األداء رقم    االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةالصادرة عن  القائمة الحمراء لألنواع المھددة  في  
وبالنسبة لخدمات النظام  4تد تؤثر على خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األھمیة لدى الشعوب األصلیة.تخص المشروعات التي ق

من ھذه المذكرة. ویجب على الجھة المتعاملة   122ت–106اإلیكولوجي، ستشكل ھذه العملیة جزءاً من التقییم المنھجي المبین في الفقرات ت
أن تأخذ في االعتبار القیم المتباینة التي یولیھا أصحاب المصلحة المعنیون، محلیاً ووطنیاً ودولیاً، لسمات التنوع البیولوجي   مع المؤسسة

المخصوصة. ومن بین أصحاب المصلحة الذین ینبغي مشاورتھم المجتمعات المحلیة المتضررة، والمسؤولون الحكومیون، والمؤسسات 
لخبراء الخارجیون المشھورون باالعتناء بسمات التنوع البیولوجي، والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة األكادیمیة والبحثیة، وا

المعنیة بحفظ التنوع البیولوجي، حسب االقتضاء. ویجب أن یشكل استعراض المؤلفات والمواد المنشورة، وإشراك أصحاب المصلحة 
والمذكرة  7انظر معیار األداء رقم  4تیة، معاً، مجموعة أساسیة من قیم التنوع البیولوجي والتشاور معھم، والمسوح والتقییمات المیدان

 التوجیھیة السابعة بشأن متطلبات الشعوب األصلیة.
 

 الشعوب األصیلةالمتعلقة ب متطلباتفیما یخص ال  7رقم والمذكرة التوجیھیة  7 رقم شاھد معیار األداء  4ت
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 لیتم تناولھا في تحلیل اآلثار وتحدید تدابیر تخفیف اآلثار وإدارتھا. –وكذلك السمات اإلیكولوجیة، والوظائف، والعملیات التي تدعمھا –

 
كثیرة، وفي مثل ھذه . في بعض المشروعات، ربما كانت قیم التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي المرتبطة بموقع ما 13ت

الحاالت، توصى الجھة المتعاملة مع المؤسسة بترتیب ھذه السمات حسب األولویة. ومن بین الطرق التي یمكن من خاللھا تحدید أولویات 
دث فیھا حفظ ) عدد الخیارات المكانیة المتبقیة التي یمكن أن یح1(  :التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي القیام بذلك على محورین

) الوقت المتاح إلجراء عملیة الحفظ قبل فقدان السمة (أي، 2( السمة)؛ و تعذر استعواضالتنوع البیولوجي (أي الحدود المكانیة أو مدى 
ابة معینة ). على سبیل المثال، قد توفر غقابلیة تأثرھاالحدود الزمنیة التي تفرضھا التھدیدات التي تضرب السمة المعنیة، وبذلك یتبین مدى  

انات، نوعاً من األلیاف أو النباتات الطبیة التي ال یوجد مثلھا في مكان آخر، أو یوفر نتوء منخفض في األرض مصدراً فریداً للتحكم في الفیض
یولوجي وخدمات فھذه جمیعاً تعد من قیم التنوع الب أو أنواع تتوطن موقعاً واحداً فقط، أو نظام إیكولوجي فرید في إحدى المناظر الطبیعیة.

النظام اإلیكولوجي المحدودة مكانیاً بحیث یتعذر استعواضھا في المنظر الطبیعي. وعلى غرار ذلك یمكن تطبیق مفھوم التھدید أو قابلیة  
ل فقدان بعض التأثر: ومن أمثلة الحدود الزمنیة أو التھدیدات معدل إزالة الغابات أو غیر ذلك من أنواع فقدان النظام اإلیكولوجي، أو احتما

. وبالتالي، یمكن االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةبواسطة قوائم األنواع المھددة مثل القوائم الصادرة عن    مقاسةاألنواع في فترة زمنیة محددة  
ً لوضعھا على ھذین المحورین: مدى  في المنظر  تعذر استعواضھاتحدید األھمیة النسبیة لحفظ سمة ما في إطار عملیات المشروع تبعا

 من حیث إمكانیة بقائھا ھناك.قابلیة تأثرھا الطبیعي / المنظر البحري ومدى 
 

التھدیدات للتنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي التي ینبغي للجھة المتعاملة   عدداً من  6من معیار األداء رقم    6. تورد الفقرة  14ت
ؤخذ مع المؤسسة أخذھا في االعتبار في إطار تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة ونظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاص بھا. ویجوز أن ت

ً للسیاقات  اإلقلیمیة و/أو المحلیة. ویجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تقدم سرداً دقیقاً تھدیدات أخرى في االعتبار أیضاً، تبعا
للتھدیدات، بما فیھا التھدیدات على المستوى اإلقلیمي، ذات الصلة بموقع المشروع ومنطقة تأثیره. كما یجب علیھا وصف أي تھدیدات 

جب االستعانة بتحلیل للتھدیدات لالسترشاد بھ في تقییم اآلثار. فعلى سبیل سابقة الوجود، ومدى احتماالت تسبب المشروع في تفاقمھا. وی
المثال، إذا كانت ھناك أنشطة جاریة لصید حیوانات األدغال، أو المتاجرة في األحیاء البریة، أو قطع لألخشاب، فھل ستؤدي إمكانیة 

 الوصول المحَدثة نتیجة المشروع إلى زیادة تفاقم الوضع؟
 

ینص تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة على اآلثار المرتبطة بالمشروع على األنواع، والنظم اإلیكولوجیة، وخدمات النظام   . یجب أن 15ت 
)  1ة: ( اإلیكولوجي المحددة في دراسات خط األساس، سواء منھا اآلثار المباشرة، أو غیر المباشرة، أو المتبقیة. ویمكن أن تشمل اآلثار المباشر 

انخفاض في تجمعات أنواع األحیاء أو موائلھا (على سبیل المثال، من االصطدام بتوربینات الریاح؛ والموت على الطریق؛ أو  اضطراب أو 
) التغییرات  3(   ) اآلثار الناجمة عن االنبعاثات والمخلفات السائلة، 2الناتجة من الضوضاء، واألضواء، والحركة المروریة البحریة أو البحریة)؛ ( 

الحافة، وعوائق االنتشار؛   وتأثیرات ) المنافسة من قبل األنواع الغاِزَیة، 4لوجیا السطحیة، وأشكال األرض، والعملیات الساحلیة؛ ( في الھیدرو 
) التراجع في إمكانیة الحصول على خدمات النظام اإلیكولوجي، بما في ذلك فقدھا أو تدھورھا. ویمكن أن تشمل اآلثار غیر المباشرة  5(  و 

إمكانیة وصول أطراف خارجیة المحدثة نتیجة للمشروع، والھجرة الوافدة وما یصاحبھا من آثار على استخدام الموارد بما في ذلك تحویل  
للتصدي    األراضي، والصید، والمتاجرة في األحیاء البریة، وانتشار األنواع الغریبة الغازیة. ومن ثم، یجب تحدید تدابیر تخفیف اآلثار وإدارتھا 

، فإن اآلثار المتبقیة ھي تلك التي  1آلثار السلبیة على التنوع البیولوجي أو خدمات النظام اإلیكولوجي. وكما سبق ذكره في معیار األداء رقم ل 
ادة قابلیتھا  قد تبقى بعد اتخاذ التدابیر الرامیة إلى تفادي أو تقلیل اآلثار الواقعة على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي و/أو استع 

المثیرة    لالستمرار. وتجدر اإلشارة إلى أن تحدید اآلثار المتبقیة على التنوع البیولوجي، لكي یكون موثوقاً، یجب أن یأخذ في االعتبار الجوانب 
لمؤسسة على ضمان  للشك في مدى فاعلیة تدابیر تخفیف اآلثار المقترحة. ولھذا األمر أھمیة خاصة فیما یتعلق بقدرة الجھة المتعاملة مع ا 

استعادة التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي بصورة كافیة. ومتى ما وجدت شكوك كبیرة، فیجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة  
سة مسؤولیة أخذ ھذه  أن تنتھج نھجاً متحفظا في التأكد من أھمیة اآلثار المتبقیة. وفیما یخص اآلثار التراكمیة، تتحمل الجھة المتعاملة مع المؤس 

 وكما ھو مبین في المذكرة التوجیھیة المصاحبة لھ.   1من معیار األداء رقم    8اآلثار في االعتبار بما یتوافق مع الفقرة  
 

”األھداف“ . یتوقع من الجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تنفذ تنفیذاً كامالً التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار، المحدد في قسم 16ت
ویولي معیار األداء رقم   ).16وفي ھذه الفقرة (ت  6من معیار األداء رقم    7، والمبین بمزید من التفصیل في الفقرة  1في معیار األداء رقم  

 7الفقرة  تركیزاً كبیراً على تفادي اآلثار الواقعة على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي. ویظھر ذلك من العبارة األولى في 6
. وفي بعض األحیان، ال یعني تفادي اآلثار سوى الحیلولة دون حدوث فقدان ال یمكن استعواضھ في التنوع البیولوجي  6من معیار األداء رقم  

آلثار أو خدمات النظام اإلیكولوجي المرتبطة بھ؛ ومن ثم ینبغي أن یكون التشدید على تفادي اآلثار في التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف ا
 متناسباً مع مدى تعذر استعواض التنوع البیولوجي المتضرر و/أو خدمة النظام اإلیكولوجي وقابلیة تأثرھما، على النحو المبین في الفقرة

، یمكن االسترشاد بتقییم منطقة 6من ھذه المذكرة. ولتنفیذ التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار، فیما یخص معیار األداء رقم  13ت
ادي أثیر المشروع داخل المنظر الطبیعي القائم، بما فیھا المرافق الملحقة، في تحدید البدائل، وفحصھا، وتصمیمھا، باعتبارھا أحد أشكال تفت

اآلثار. وقد تشتمل ھذه البدائل على أشكال مختلفة لتصمیمات منشآت المشروع، وعملیات ھندسیة وتصنیعیة وممارسات إنشائیة بدیلة،  
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مواقع مختلفة أو مسارات مختلفة للمرافق الخطیة، وتصنیف الموردین البدالء لتحدید أكثرھم مالءمة ألنظمة إدارة المخاطر البیئیة واختیار  
) طرق إنشاء 2) تصمیم أنظمة تصریف، (1واالجتماعیة. وثانیاً، ما إن یقع االختیار على البدائل المفضلة، یمكن الحد من اآلثار من خالل (

) تنفیذ 5) اختیار معالجات مختلفة إلخماد التلوث، (4) نمط إزالة الغطاء النباتي، (3(المثال، للحد من الغبار والضوضاء)،  (على سبیل
) إنشاء طرق عریضة لألحیاء البریة (على سبیل المثال، سدادات للخنادق أو جسور في حاالت 6تدابیر لمكافحة االنجراف والترسب، (

من المذكرة الحالیة بالتفصیل تدابیر الحد المتعلقة بالموائل الطبیعیة.   42) تخطیط البنیة التحتیة. وتبین الفقرة ت7( )، والبنیة التحتیة الخطیة
وثالثاً، في حالة حدوث اضطراب في أوضاع التنوع البیولوجي أو خدمات النظام اإلیكولوجي، فمن الممكن إصالحھا على ھیئة إعادة  

ویشمل ذلك إعادة تأھیل الغطاء النباتي (مكافحة االنجراف والتجدید الطبیعي المیسر لألنظمة اإلیكولوجیة)؛ واستعادة   5ت    التأھیل واالستعادة.
یة، مثل نوع الموئل األصلي (حیثما تكون األسالیب المناسبة معلومة أو باإلمكان إعدادھا)؛ واستعادة خدمات النظام اإلیكولوجي الرئیس

دسة، تیسیر تدفق المجاري المائیة. ویجب تصمیم تدابیر لتخفیف اآلثار أو مراجعتھا بمعرفة األخصائیین المناسبین في التنوع البیولوجي والھن
تنوع  لضمان تجوید أعمال التخفیف بما یتفق مع التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار. وللتعویض عن اآلثار المتبقیة الكبیرة على ال

ت البیولوجي، یجوز للجھة المتعاملة مع المؤسسة النظر في االستعانة بتعویضات التنوع البیولوجي، على أال یتم ذلك إال بعد تقییم الخطوا
 المسبقة في التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار، واتخاذھا إن أمكن.

 
، في الموائل الطبیعیة والحرجة، ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة  6رقم  من معیار األداء  6. وفقاً لما ھو منصوص علیھ في الفقرة 17ت 

المناظر  یر  أن تأخذ بعین االعتبار اآلثار المرتبطة بالمشروع على مستوى المناظر الطبیعیة أو المناظر البحریة المحتمل تأثرھا. مع العلم بأن تعب 
الوارد في ھذه   المناظر الطبیعیة/المناظر البحریة یتضمن موائل المیاه العذبة الموجودة داخل المنظر الطبیعي الكلي. كما أن تعبیر  الطبیعیة 

  كولوجیاً، المذكرة، ال یقابل بالضرورة وحدة مسبقة التحدید من المناطق الجغرافیة؛ بل ھو تعبیر ذو تعریف واسع النطاق یمكن أن یقابل إقلیماً إی 
أو منطقة أحیائیة، أو أي وحدة مساحیة أخرى ذات أھمیة إیكولوجیة على المستوى اإلقلیمي (أي ال یختص بموقع محدد). وفي بعض األحیان،  

  لمقصودیمكن أن تحدد وحدة المنظر الطبیعي/المنظر البحري بداللة الحدود اإلداریة أو اإلقلیمیة أو منطقة خاصة مقسمة ضمن المیاه الدولیة. وا 
  من المتطلب ھو أن تحدد الجھات المتعاملة مع المؤسسة اآلثار المرتبطة بالمشروع، وخاصة على الربط بین الموئل، و/أو مناطق المستجمعات
الواقعة عند المصب، خارج حدود موقع المشروع. ویعد تحلیل المناظر الطبیعیة/المناظر البحریة خطوة أساسیة في تحدید خیارات التخفیف  

ً بالمنطقة. وستدعم تلك التحلیالت اختیار وتصمیم إستراتیجیة التخفیف، بما فیھا  المناس  بة إیكولوجیاً، المتسقة مع جھود الحفظ األوسع نطاقا
ع.  التخفیف التعویضي، التي تسھم في تحقیق أھداف حفظ التنوع البیولوجي على المستوى اإلقلیمي بدالً من اآلثار المقتصرة على مستوى الموق 

ینطوي تحلیل المناظر الطبیعیة/المناظر البحریة بالضرورة على جمع البیانات المیدانیة من خارج موقع المشروع؛ فمن الممكن أن یساعد    وال 
  یرھا في التقییم المكتبي، بما في ذلك أعمال رسم الخرائط والتشاور مع األخصائیین اإلقلیمیین، الجھة المتعاملة مع المؤسسة على فھم منطقة تأث 

في الحیلولة دون تدھور الموئل الطبیعي أو تجزؤه،   السیاق األوسع للمناظر الطبیعیة/المناظر البحریة. وھذا النوع من التحلیل ذو أھمیة خاصة 
من جراء اآلثار التراكمیة على وجھ الخصوص. فعلى سبیل المثال، یمكن أن تبدو آثار مزرعة الریاح مختلفة تماماً في حال تقییمھا في 

 اق منظر طبیعي أكبر، توجد بھ مزارع ریاح متعددة تؤثر على نفس تجمعات الطیور.سی
 

. المشروعات كبیرة الحجم والمركبة، التي تنطوي على مخاطر وآثار كبیرة تؤثر على مجموعة متعددة من قیم التنوع البیولوجي  18ت
في فھم البیئة التي یقع فیھا المشروع. وكما ھو مبین في  كولوجينھج النظام اإلیوخدمات النظام اإلیكولوجي، یمكن أن تنتفع من تطبیق 

التي تعزز االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، یعد نھج النظام اإلیكولوجي ”إستراتیجیة لإلدارة المتكاملة لألراضي والمیاه والموارد الحیة  
ظام اإلیكولوجي“ باعتباره ”مجمعاً حیویاً لمجموعات الكائنات العضویة الحفظ واالستخدام المستدام بطریقة منصفة.“ وتعرف االتفاقیة ”الن

عینة أو  الدقیقة النباتیة والحیوانیة یتفاعل مع بیئتھا غیر الحیة باعتبار أنھا تمثل وحدة وظیفیة.“ وال یُعین ھذا التعریف أي وحدة مكانیة م
اق التحلیل والعمل على حسب المشكلة الجاري معالجتھا. ویتبع معیار األداء رقم نطاقاً معیناً. فبدالً من ذلك، توصى االتفاقیة بأن یُحدد نط

 .الموائلأیضاً نھجاً مشابھاً في تعریف  6
 

. یركز نھج النظام اإلیكولوجي على العالقة بین مكونات النظام اإلیكولوجي وعملیاتھ. وھو یسلم بأن المكونات العدیدة للتنوع 19ت
ات البیولوجي تتحكم في مخازن الطاقة والمیاه والمواد الغذائیة وتدفقاتھا داخل النظم اإلیكولوجیة، األمر الذي یوفر مقاومة ضد االضطراب

وستسھم الدرایة بھیكل النظام اإلیكولوجي ووظیفتھ في التوصل لفھم لقدرة النظام اإلیكولوجي على الصمود وآثار فقدان التنوع  الكبیرة.
 البیولوجي وتجزئة الموائل. ویقر نھج النظام اإلیكولوجي بأن التنوع البیولوجي الوظیفي في النظم اإلیكولوجیة یقدم العدید من المنافع

األھمیة االقتصادیة واالجتماعیة (أي، خدمات النظام اإلیكولوجي). وینبغي أخذ ھذا النھج في االعتبار عند إعداد عملیة والخدمات ذات 
 تحدید المخاطر واآلثار، والتي غالباً ما تحلل اآلثار بمعزل عن بعضھا بعضا، وتصف تدابیر التخفیف بالطریقة ذاتھا. وینبغي للجھات 

 
ل بأنھا تثبیت التضاریس األرضیة، وضمان سالمة الجمھور، وتحسین الجانب الجمالي، وإعادة األرض إلى ما یعتبر، ضمن السیاق اإلقلیمي،  تعرف إعادة التأھی 5ت

ً مفیداً. وربما تطلب إعادة الغطاء النباتي توطید نوع واحد فقط أو بضعة أنواع. ویستخدم تعبیر إعادة التأھیل بالتبادل مع تعبیر في ھذه المذكرة  الح االستص غرضا
لنظام اإلیكولوجي مسترجعاً عندما التوجیھیة. وتعرف االستعادة بأنھا عملیة المساعدة في استرجاع النظام اإلیكولوجي الذي تعرض للتدھور، أو التلف، أو الدمار. ویعتبر ا

ضافیین. وسیكون قادراً على االستمرار ذاتیاً من الناحیتین التركیبیة والوظیفیة،  یحتوي على موارد أحیائیة وغیر أحیائیة تكفي الستمراره في النمو دون مساعدة أو دعم إ
یة من النظم اإلیكولوجیة  وإظھار قدرة على الصمود في مواجھة النطاقات الطبیعیة من الضغوط واالضطرابات البیئیة، والتفاعل مع التدفقات األحیائیة وغیر األحیائ

 المجاورة والتفاعالت الثقافیة.
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، وخاصة في المشروعات الكبیرة االجتماعیة اإلیكولوجیةالمتعاملة مع المؤسسة مراعاة تنفیذ نھج متكاملة ومبتكرة وآنیة لتقییم البیئة 
 والمركبة، ذات اآلثار البیئیة و/أو االجتماعیة الكبیرة المتفردة، أو المتعددة، أو المتنوعة، أو الجامعة لذلك كلھ.

 
لإلشارة إلى نھج عملي للتعامل مع الجوانب المشكوك فیھا في التخطیط للتخفیف  اإلدارة التكیفیةتعبیر  6. یستعمل معیار األداء رقم 20ت

 لوجي،من اآلثار على التنوع البیولوجي وإدارتھا. فكما یحدث كثیراً لدى تحدید المخاطر واآلثار على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكو
 ربما كانت ھناك ثغرات في البیانات، حتى بعد إمضاء وقت طویل في جمع البیانات، وإتمام تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أو الدراسات

اإلضافیة. ویجب أن تكون إستراتیجیة الجھة المتعاملة مع المؤسسة المعنیة بتخفیف اآلثار متناسبة مع مخاطر المشروع وآثاره، ضماناً 
ً للمخاطر؛ یحدد بوضوح جوانب الشك في نتائج تدابیر التخفیف 6اء متطلبات معیار األداء رقم الستیف ً متجنبا ، ویجب أن تتبع نھجا

ر ویستوعبھا. ویجب أن یتسم نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للجھة المتعاملة مع المؤسسة بالمرونة بحیث یتسنى تكییف نھج تخفیف اآلثا
 ً ألدائھ على مر الزمن. وعملیة اإلدارة التكیفیة لیست عملیة تعلم بالتجربة والخطأ، ولكنھا باألحرى نھج منظم ”للتعلم وإدارتھا، تبعا

بالممارسة“. ویجب على خطط الرصد تعریف حدود األداء أو العوامل المفعلة؛ التي لدى بلوغھا یتم تكییف تدابیر التخفیف من اآلثار 
. ویوصى بتعریف االستجابات التكیفیة لتلك العوامل المفعلة مسبقاً في نظام اإلدارة البیئیة  6معیار األداء رقم    وإدارتھا، حتى تحقق متطلبات

ل واالجتماعیة، مع اإلقرار بإمكانیة تغیر تلك الخیارات المعنیة بتخفیف اآلثار وإدارتھا مع مرور الزمن، نتیجة للمعرفة المكتسبة من خال
كما یمكن أن تظھر نتائج جدیدة من برنامج الرصد الخاص بالجھة المتعاملة مع المؤسسة، أو من مصادر مستقلة.   الخبرة أو تغیر الظروف.

ا وفي كلتا الحالتین، تقع على عاتق الجھة المتعاملة مع المؤسسة مسؤولیة تحدیث نھجھا بحیث یضم تلك النتائج، وأن تحسن باستمرار أسلوبھ
 لوجي، والخدمات اإلیكولوجیة، والموارد الطبیعیة الحیة. الحالي في إدارة التنوع البیو

 
. تقع على عاتق الجھات المتعاملة مع المؤسسة مسؤولیة تحدید األخصائیین األكفاء الذین ستوكل إلیھم مھمة تحدید قیم التنوع  21ت

ق األخصائیین واسع، كما أن مجموعة المھارات البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي، واقتراح خیارات تخفیف اآلثار المناسبة. إذ إن نطا
خبرة في الالزمة متنوعة؛ فعلى سبیل المثال، ربما كان مناسباً االستعانة بعلماء البیئة ذوي الخبرة النوعیة بالمنطقة، وعلماء األحیاء ذوي ال

تحدید قیم معینة من قیم التنوع البیولوجي.   صنف معین، أو علماء األحیاء المتخصصین في عملیات التطّور أو في المناظر الطبیعیة، في
ومن شأن وجود أخصائیین في إدارة التنوع البیولوجي، ملمین بالمجال المعني (على سبیل المثال الصناعات االستخراجیة، والطاقة 

تلفة في تحدید خیارات الكھرومائیة، وطاقة الریاح، والحراجة، ومصائد األسماك، والصناعات الزراعیة) أن یضفي مجموعة مھارات مخ
وسیكون من المفید االستعانة بأخصائیین في االتجار في األحیاء   التخفیف، تتسق مع الممارسات المثلى الدولیة المعمول بھا حالیاً في القطاع.

ید خصائص بیئتھ، البریة في المناطق یشكل فیھا ھذا الجانب شاغالً. وربما احتاج مشروع واحد إلى العمل مع أخصائیین متنوعین لتحد
ال، ووضع إستراتیجیة للتخفیف من اآلثار. وربما تطلب تقییم خدمات النظام اإلیكولوجي عدة أخصائیین، تبعاً للخدمة المعنیة: على سبیل المث

خصائیین أخصائیین في التربة ومكافحة االنجراف، وجیولوجیین وھیدرولوجیین، وعلماء زراعیین، وعلماء بیئیین للمراعي الفسیحة، وأ
في التقویم االقتصادي للموارد الطبیعیة، وأخصائیین في إعادة التوطین والجوانب االجتماعیة ممن لھم درایة بسبل كسب العیش المعتمدة 

 على الموارد الطبیعیة. 
 

ى الجھات المتعاملة مع . في المشروعات الواقعة في موائل حرجة (بما فیھا المناطق المحمیة قانوناً والمعترف بھا دولیاً) یجب عل22ت
 المؤسسة الحرص على إشراك خبراء خارجیین، یتمتعون بخبرة بالمنطقة، في تقییم التنوع البیولوجي و/أو الموائل الحرجة. وإذا كان الموئل

األنواع المتعرف   مصنفاً موئالً حرجاً نظراً لوجود أنواع مھددة باالنقراض بشكل حرج أو مھددة باالنقراض، فتتعین مشاركة أخصائیین في
ت علیھا (على سبیل المثال، إشراك أفراد من الفرق التخصصیة بلجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة). وفي المناطق ذا
ثاره الموائل الحرجة، سیكون من المفید للجھات المتعاملة مع المؤسسة وضع آلیة خارجیة لمراجعة عملیة تحدید مخاطر المشروع وآ

ة  وإستراتیجیة التخفیف المقترحة. وتزداد أھمیة ذلك في حالة وجود شكوك كبیرة، أو وجود آثار محتملة معقدة و/أو مثیرة للجدل، أو في حال
عدم وجود سوابق لتدابیر التخفیف المقترحة (مثل بعض أنواع التعویضات)، أو كل ذلك معاً. ویجب على مثل ھذه اآللیة أن تعزز أیضاً 

 دل الممارسات الدولیة الجیدة فیما بین المشروعات وتحسین الشفافیة في اتخاذ القرار.تبا
 

. تحث الجھات المتعاملة مع المؤسسة على إقامة شراكات مع منظمات الحفظ الموثوقة والمعترف بھا، أو المؤسسات األكادیمیة، أو  23ت
ت لحدوث أعمال تطویر في الموائل الطبیعیة أو الحرجة؛ فبإمكان المنظمات كلیھما معاً. وتزداد أھمیة ذلك األمر في حالة وجود احتماال

أن الشریكة أن تضیف ما تتمتع بھ من خبرة إقلیمیة في حفظ التنوع البیولوجي، والتي تفتقر الجھات المتعاملة مع المؤسسة إلیھا. كما یمكن  
إجراء المسوح المیدانیة، وتقدیم المشورة في خطط اإلدارة، وتنفیذ برامج تساعد المنظمات الشریكة في تحدید أخصائیي األنواع الالزمین، و

ا رصد التنوع البیولوجي، وتقدیم المشورة بشأن خطط العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي، وإدارة العالقات مع جماعات المجتمع المدني وغیرھ
 من األطراف المحلیة صاحبة المصلحة.
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 حمایة التنوع البیولوجي والحفاظ علیھ

یُعرف الموئل بأنھ وحدة جغرافیة توجد على األرض أو في المیاه العذبة أو البیئة البحریة أو ممر ھوائي یدعم تجمعات  .9
بیعیة الكائنات الحیة وتفاعالتھا مع البیئة غیر الحیة. وألغراض تنفیذ معیار األداء ھذا، تُقسم الموائل إلى موائل معدلة وط

 وحرجة. وتعد الموائل الحرجة مجموعة فرعیة من الموائل المعدلة أو الطبیعیة.
 

ألغراض حمایة التنوع البیولوجي والحفاظ علیھ، یتضمن التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار تعویضات التنوع  .10
تفادي اآلثار، وتقلیصھا إلى أدنى حد، واستعادة البیولوجي التي ینبغي أال تؤخذ في االعتبار إال بعد تطبیق التدابیر المناسبة ل

في حدود المعقول   –یُتوقع منھا    3ویجب تصمیم تعویضات التنوع البیولوجي وتنفیذھا لتحقیق نتائج حفظ قابلة للقیاس  2الموئل.
كن یشترط في أن تؤدي إلى عدم إحداث خسارة صافیة في التنوع البیولوجي، بل ویفضل أن ینتج عنھا مكسب صاٍف فیھ؛ ول  –

"المثل بالمثل أو أفضل" ویجب   4الموائل الحرجة تحقیق مكسب صاٍف. ویجب أن یلتزم تصمیم تعویض التنوع البیولوجي بمبدأ 
تنفیذه بما یتفق مع أفضل المعلومات المتاحة والممارسات الحالیة. وعندما تدرس إحدى الجھات المتعاملة مع المؤسسة إعداد 

 ستراتیجیة التخفیف، یجب أن تشرك خبراء خارجیین لدیھم درایة بتصمیم وتنفیذ التعویض.عملیة تعویض في إطار إ
 

تمثل تعویضات التنوع البیولوجي نتائج حفظ یمكن قیاسھا ناجمة عن إجراءات مصممة للتعویض عن اآلثار السلبیة المتبقیة الكبیرة على   2
 المشروع، والتي تستمر بعد اتخاذ التدابیر المناسبة لتفادیھا وتقلیصھا واستعادتھا. التنوع البیولوجي، الناشئة عن تطویر 

یجب إثبات تحقق نتائج الحفظ القابلة للقیاس للتنوع البیولوجي في الموقع (على األرض) وفي نطاق جغرافي مناسب (على سبیل المثال، على   3
 مستویین الوطني واإلقلیمي). المستوى المحلي، أو على مستوى المنظر الطبیعي، أو ال

ر یبیّن مبدأ ”المثل بالمثل أو أفضل“ ضرورة تصمیم تعویضات التنوع البیولوجي للحفاظ على قیم التنوع البیولوجي نفسھا التي تتعرض لتأثی 4
روع أولویة وطنیة وال محلیة،  المشروع (تعویض "عیني"). ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد ال تمثل مناطق التنوع البیولوجي التي ستتأثر بالمش

 وربما تكون ھناك مناطق أخرى للتنوع البیولوجي ذات أولویة أعلى للحفظ واالستخدام المستدام ومعرضة لتھدید وشیك أو في حاجة إلى حمایة
ابل“ (أي عندما یستھدف  أو إدارة فعالة. وفي ھذه الحاالت، قد یكون من المناسب النظر في تعویض ”مختلف النوع“ یشتمل على ”زیادة المق

طلبات التعویض تنوعاً بیولوجیاً ذا أولویة أعلى من ذلك التنوع المتضرر من المشروع)، والذي سیكون مستوفیاً، في حالة الموائل الحرجة، للمت
 من معیار األداء الحالي. 17الواردة في الفقرة 

 
 

لمتطلبات التنوع البیولوجي، بالقوانین واالتفاقات الدولیة، ویدعم تنفیذھا، بما فیھا ، في معرض إعداده 6. یسترشد معیار األداء رقم 24ت
 ما یلي:

  ،1992االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي 
  ،(معاھدة بون) 1979معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات البریة 
  1975والنباتات البریة المعرضة لالنقراض، اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات 
  ،(اتفاقیة رامسار) 1971اتفاقیة األراضي الرطبة ذات األھمیة الدولیة خصوصاً لكونھا موائل للدواجن المائیة 
  ،(اتفاقیة الیونیسكو للتراث العالمي) 1972اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي 

 
دات بشأن أفضل الممارسات المعنیة بإدراج التنوع البیولوجي في تقییم اآلثار وبإدارة التنوع البیولوجي. وینبغي  . یوجد العدید من اإلرشا 25ت 

.  للجھات المتعاملة مع المؤسسة االستفادة من مثل ھذه الوثائق المرجعیة في حالة توقع وجود آثار مرتبطة بالمشروع على التنوع البیولوجي
لتوجیھات ودراسات الحالة الخاصة بمناطق وقطاعات محددة. ومن بین مصادر المعلومات األخرى الدوریات  كما یتوافر قدر كبیر من ا 

 األكادیمیة المتخصصة في تقییم اآلثار البیئیة. 
 

مائیة إلى تقدیم تعریف واسع النطاق للموائل باعتبارھا وحدات جغرافیة (تشمل المناطق ال 6من معیار األداء رقم  9. عمدت الفقرة 26ت
ي  البحریة وعذبة المیاه فضالً عن الممرات الھوائیة)، في ابتعاد عن التعریف اإلیكولوجي التقلیدي للموئل (أي المكان أو نوع الموقع الذ
ناًء  ینشأ فیھ الكائن العضوي أو التجمع بشكل طبیعي). وتشیر الموائل المعدلة، والطبیعیة، والحرجة إلى قیمة التنوع البیولوجي للمنطقة ب

ضمن عملیة تحدید المخاطر واآلثار   –على األنواع، والنظم اإلیكولوجیة، والعملیات اإلیكولوجیة. ویجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة  
سترشاد إعداد وتقدیم خریطة للموائل المعدلة، أو الطبیعیة، أو الحرجة، أو جمیعھا، الموجودة بالمناظر الطبیعیة لمنطقة تأثیر المشروع، لال  –

 .6بھا في تقریر مدى انطباق معیار األداء رقم 
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الطبیعیة    . توجد الموائل الطبیعیة والمعدلة، في الواقع العملي، في سلسلة ممتدة تتراوح بین الموائل الطبیعیة التي لم تمتد إلیھا ید والموائل 27ت 

المكثفة. وتقع المشروعات في الغالب في فسیفساء من الموائل المتفاوتة في درجات االضطراب  البكر إلى الموائل المعدلة الخاضعة لإلدارة 
الناجم عن أسباب من صنع اإلنسان، أو طبیعیة، أو كلیھما معاً. وتقع على عاتق الجھة المتعاملة مع المؤسسة مسؤولیة تعیین حدود موقع  

لة والطبیعیة. ویجب أن یستند ھذا التعیین إلى مستوى االضطراب المحَدث بالفعل  المشروع على أفضل صورة ممكنة من حیث الموائل المعد 
البشري (على سبیل المثال، وجود أنواع غازیة، ومستوى التلوث، ومدى تجزؤ الموئل، ومدى قدرة تجمعات األنواع الموجودة طبیعیاً على  

وف التاریخیة، ودرجة تدھور أنواع الموائل األخرى) وقیم التنوع البیولوجي  الحیاة، وتماثل وظیفة النظام اإلیكولوجي القائم وھیكلھ مع الظر 
ة). ویجب  بالموقع (على سبیل المثال األنواع المھددة، والنظم اإلیكولوجیة، والعملیات اإلیكولوجیة الالزمة للحفاظ على الموائل الحرجة المجاور 

لمناظر الطبیعیة/المناظر البحریة األوسع نطاقاً، التي یقع ضمنھا المشروع. وبعبارة  تحدید مستوى اآلثار التي من صنع اإلنسان بالنسبة إلى ا 
أخرى، ھل یقع موقع المشروع (أو أجزاء منھ) بمنطقة مضطربة وسط منظر طبیعي سلیم على خالف ذلك؟ ھل یعد موقع المشروع (أو أجزاء  

الضطراب شدید أو خاضع لإلدارة؟ ھل یقع موقع المشروع بالقرب من  منھ) منطقة منعزلة من الموائل الطبیعیة ضمن منظر طبیعي تعرض  
  مناطق ذات تنوع بیولوجي عالي القیمة (على سبیل المثال، مالجئ أو ممرات لألحیاء البریة أو مناطق محمیة)؟ أم أن موقع المشروع یقع في 

 تنوعة األھمیة من حیث الحفظ؟ فسیفساء من الموائل المعدلة والطبیعیة التي تحتوي على قیم تنوع بیولوجي م 
 

 
. ربما تضمنت الموائل الطبیعیة والمعدلة كالھما تنوعاً بیولوجیاً عالي القیمة، ومن ثم تصنف باعتبارھا موئالً حرجاً. وال یقصر 28ت

ً م. فربما تكون إحدى المناطق موئالً الطبیعیة الحرجةتعریفھ للموائل الحرجة على الموائل  6 معیار األداء رقم كذلك. وبالتالي  عدالً حرجا
 ال یعد بالضرورة مدى التعدیل المحدث بالفعل البشري في الموئل مؤشراً على قیمة التنوع البیولوجي بھ أو على وجود موئل حرج.

 
الحفظ . تشیر بعض القطاعات، مثل الزراعة والحراجة على وجھ الخصوص، إلى المناطق ذات قیمة الحفظ العالیة لدى تقریر قیمة 29ت

لمساحة من األرض أو وحدة إداریة. وتقدم شبكة الموارد ذات قیمة الحفظ العالیة معلومات ودعما حول االستخدام المتطور لقیمة الحفظ 
العالیة، ضماناً التباع نھج متسق؛ وھي مجموعة معترف بھا دولیاً تشمل منظمات غیر حكومیة بیئیة واجتماعیة، ووكاالت إنمائیة دولیة، 

ت اعتماد المنتجات الخشبیة والغابیة، وموردین، ومشترین، ومدیري غابات. وتعترف الشبكة بستة أنواع ذات قیمة حفظ عالیة، بناًء وجھا
على كل من التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي. وھذه األنواع معدة خصیصاً وفقاً لمعاییر وطنیة بواسطة مجموعات أدوات أو  

ً الستیفاء معاییر  6وطنیة. وال یتطلب معیار األداء رقم  من خالل تفسیرات إجراء تقییمات لقیمة الحفظ العالیة إال إذا كان ذلك مطلوبا
 االعتماد الخاصة بأطراف أخرى. ونظراً للفروق الموجودة في التعاریف والممارسات، تعد تقییمات قیمة الحفظ العالیة من مصادر المعلومات

 ، وسد الثغرات، إن وجدت.6زم في العادة إجراء تقییم إضافي إلثبات االتساق مع متطلبات معیار األداء رقم المفیدة، إال إنھ یل 
 

“ على األرض، قادرة على موازنة نتائج حفظ قابلة للقیاس. یعرف تعویض التنوع البیولوجي بأنھ مجموعة من اإلجراءات التي لھا ”30ت
وال یلجأ إلیھ إال بعد تطبیق التدابیر لبیولوجي، الناجمة عن المشروع التابع للجھة المتعاملة مع المؤسسة،  الخسائر المتبقیة الكبیرة في التنوع ا

مع تحقیق مكاسب مكافئة في التنوع البیولوجي، من حیث الخصائص المناسبة لتفادي اآلثار، وتقلیصھا إلى أدنى حد، واستعادة الموائل، 
ل“) وحجم المكاسب المتوقعة. وبالتالي، فال یعد قرار تعویض التنوع البیولوجي على اإلطالق بدیالً عن اإلیكولوجیة (”المثل بالمثل أو أفض 

تنفیذ ممارسات اإلدارة الجیدة المانعة من حدوث آثار كبیرة. ویجب أن تصمم اإلجراءات على نحو یحقق نتائج حفظ ”على األرض“ طالما 
 حد أو عدة مواقع تقع ضمن المنطقة.بقیت آثار المشروع، عادة في موقع تعویض وا

 
) التعویضات المقدمة ألجل 1. ھناك نوعان عامان من أنواع التعویضات التي یمكن استخدامھا للتعویض عن اآلثار المتبقیة الكبیرة:  31ت

) االستعادة، التي تعالج األضرار السابقة التي لحقت بالتنوع البیولوجي (من جراء عوامل غیر مرتبطة بمشروع الجھة المتعاملة مع المؤسسة
ق إعادة تأھیل مكونات التنوع البیولوجي أو تحسینھا (أو حتى إعادة إنشاء النظم اإلیكولوجیة وما یرتبط بھا من قیم تنوع بیولوجي)  عن طری

) التعویضات ألجل الحمایة أو تجنب الخسائر، والتي تحمي التنوع البیولوجي في المنطقة التي ثبت وقوعھا 2المناسبة؛    التعویضفي مواقع  
ید الوشیك أو المتوقع لحدوث خسائر بھا (من جراء عوامل غیر مرتبطة بمشروع الجھة المتعاملة مع المؤسسة). ویجب أن تستند  تحت التھد

التوقعات بشأن خسائر التنوع البیولوجي التي سیتم تجنبھا بواسطة التعویض إلى تحلیل موثوق لھذه االتجاھات. وقد ال یكون ھذا النوع 
ً ف من ي بعض الحاالت التي یكون فیھا الشك كبیراً أو ال یوجد فیھا دعم من جانب أصحاب المصلحة للتحلیل الداعم التعویض مناسبا

 التوقعات. لھذه
 

. في الحاالت التي تكون فیھا االستخدامات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة للتنوع البیولوجي (أي، خدمات النظام اإلیكولوجي) محل 32ت
من الممكن أن تشمل تعویضات التنوع البیولوجي تقدیم حزم تعویضات للمجتمعات المحلیة المتضررة من المشروع نقاش أو نزاع، ف

، 6من معیار األداء رقم  25 و 24وتعویض التنوع البیولوجي. وتجدر اإلشارة إلى تناول خدمات النظام اإلیكولوجي في الفقرتین 
 .8 ، و7 ، و5اییر األداء رقم والتعویض عن خدمات النظام اإلیكولوجي في مع
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) تحدید نطاق أنشطة الحفظ المحتملة ومواقع التعویض ضمن 1. تشمل الخطوات الرئیسیة لتصمیم عملیة تعویض التنوع البیولوجي (33ت
ي ”المثل بالمثل أو أفضل“)، بالتشاور المنظر الطبیعي التي من الممكن أن تفید قیم التنوع البیولوجي المحتمل تأثرھا من جراء المشروع (أ

) تقدیر ما إذا كان من الممكن تعویض خسائر التنوع البیولوجي في موقع المشروع بالمكاسب التي 2مع أصحاب المصلحة المعنیین؛ (
ال، الحمایات ) تحدید وسائل تأمین أنشطة التعویض على المدى الطویل، بما في ذلك، على سبیل المث3ستتحقق في موقع التعویض؛ (

) وضع عملیة فعالة للمجتمعات المحلیة المتضررة بأنشطة التعویض لتشارك من خاللھا في تصمیم عملیة تعویض التنوع  4القانونیة؛ (
) تحدید أنشطة التعویض النوعیة، وكیفیة تنفیذھا، في خطة إلدارة تعویض التنوع البیولوجي، تتضمن األدوار، 5البیولوجي وتنفیذه؛ (

) إنشاء آلیة تمویل لدعم التعویض طوال مدة بقاء آثار المشروع (انظر 6سؤولیات، وتوقعات الموازنة لكل من األطراف المشاركة؛ (والم
) ضمان تلبیة المشروع لجمیع القوانین، واللوائح، 8( ) تصمیم نظام للرصد، والتقییم، واإلدارة التكیفیة؛ و7من ھذه المذكرة)؛ ( 49ت

وكان أعضاء برنامج قطاع األعمال وتعویضات التنوع البیولوجي أول   ول بھا، ذات الصلة بتعویضات التنوع البیولوجي.والسیاسات المعم
من یعد مجموعة من المبادئ المعترف بھا دولیا بشأن تعویضات التنوع البیولوجي، ویرد تصمیم جید لھذه التعویضات في دلیل البنك الدولي 

وقد یتحقق تصمیم ھذه التعویضات، وبخاصة تقییم الخسائر والمكاسب، من  6تلبیولوجي: دلیل المستخدم". المعنون "تعویضات التنوع ا
 خالل عملیة یقودھا خبراء و/أو من خالل تقییم یتناسب مع المخاطر التي تھدد التنوع البیولوجي.

 
المتطلبات التنظیمیة، وال تملك الجھة المقدمة للمشروع سوى قدر محدود . في بعض البلدان (البرازیل، مثالً)، تعد التعویضات من 34ت

من التحكم في عملیة التصمیم. وحیثما أمكن، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة التعاون مع الھیئة الحكومیة المسؤولة، إلى أقصى حد  
. وإذا لم یتحقق ذلك، یتعین على 6مان االتساق مع معیار األداء رقم یسمح بھ القانون، لالتفاق على النتائج الرئیسیة التي یجب تحقیقھا لض

، والسیما مفھوم ”المثل بالمثل أو أفضل“، 6الجھات المقدمة للمشروعات تكملة عملیة التعویض التنظیمیة بمتطلبات معیار األداء رقم 
 الطویل. وتحقیق نتائج حفظ على األرض، ورصد نجاح أنشطة التعویض المحددة، على األجل

 
 الموئل المعدل 

الموائل المعدلة ھي مناطق قد تحتوي على نسبة كبیرة من النباتات، و/أو أنواع الحیوانات غیر األصلیة، و/أو التي أدى  .11
وقد تشمل الموائل   5النشاط البشري فیھا إلى تعدیل تكوین األنواع والوظائف اإلیكولوجیة الرئیسیة في المنطقة بشكل فعلي.
واألراضي الرطبة  6المعدلة المناطق المدارة ألغراض الزراعة، والمزارع الحرجیة، والمناطق الساحلیة المستصلحة

 المستصلحة.
 

ینطبق معیار األداء ھذا على مناطق الموائل المعدلة التي قد تحتوي على قیمة تنوع بیولوجي كبیرة، وفقاً لما تم تحدیده  .12
. وینبغي أن تقلص الجھة المتعاملة مع المؤسسة من 1ار المطلوبة بموجب معیار األداء رقم في عملیة تحدید المخاطر واآلث

 اآلثار على التنوع البیولوجي إلى أدنى حد، وتنفذ تدابیر تخفیف، حسب االقتضاء.

 
 یستثنى من ذلك الموئل الذي تم تحویلھ تحسباً لتنفیذ المشروع.  5
 السیاق ھو عملیة إنشاء أرض جدیدة من المناطق البحریة والمائیة األخرى الستخدامھا في عملیات اإلنتاج. االستصالح المستخدم في ھذا  6

 
. من الممكن أن یتسبب النشاط البشري في تعدیل ھیكل الموائل الطبیعیة وتكوینھا إلى درجة أن تصبح األنواع غیر األصلیة ھي 35ت

الوظائف اإلیكولوجیة الموئل، أو كال األمرین معاً. وفي الحاالت المتطرفة، یتخذ األمر شكل التحول السائدة، أو إحداث تغییر جوھري في 
إلى مناطق حضریة. ولكن، ثمة مجموعة واسعة من الموائل المعدلة التي تتضمن مناطق زراعیة، ومزارع حراجیة، وأراض تعرضت 

ى. كما سیؤثر سیاق المنظر الطبیعي (على سبیل المثال، تجزؤ الموئل لتدھور جزئي من جراء مجموعة من التدخالت البشریة األخر
الطبیعي المحیط، إن وجد) على درجة اعتبار موقع المشروع معدالً. وحیثما كان ھناك شك فیما إذا كان موئل ما معدالً أم طبیعیاً، راجع 

ً الفقرة ت 39الفقرة ت ً 27من ھذه المذكرة. وراجع أیضا ً بشأن تقییم الموائل المعدلة والطبیعیة على نطاق ، التي تعرض سیاقا إضافیا
 المناظر الطبیعیة.

 
المشروع في موئل معدل بدالً من الموائل الطبیعیة أو   وضع موقع. یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تعمل جاھدة على 36ت

 المشروع أثناء عملیة تحدید المخاطر واآلثار.الحرجة، وأن تبرھن على بذلھا ذلك الجھد من خالل إجراء تحلیل لبدائل 
 
 
 

لدیك وري جونسون، تعویضات التنوع البیولوجي: دلیل للمستخدم،   6ت
http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide
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من المشروعات التي تنطوي على قیم تنوع بیولوجي كبیرة في موائل معدلة أن تقلص من آثارھا إلى  6األداء رقم . یتطلب معیار 37ت
د في أدنى حد وأن تنفذ تدابیر للتخفیف منھا وإدارتھا، حسبما یلزم لحفظ تلك القیم. وتشمل قیم التنوع البیولوجي الكبیرة التي یمكن أن توج

ات األھمیة لحفظ التنوع البیولوجي (على سبیل المثال، األنواع المھددة أو التي تعتبر مھمة بالنسبة ألصحاب  الموائل المعدلة األنواع ذ
المصلحة ألسباب أخرى) والسمات اإلیكولوجیة المتبقیة المستمر وجودھا في المناظر الطبیعیة المعدلة، والسیما تلك التي تؤدي وظائف 

التنوع البیولوجي الكبیرة إلى تطبیق متطلبات الموائل الطبیعیة أو الحرجة،  من الممكن أن تؤدي قیمإیكولوجیة مھمة. وفي بعض الحاالت،  
 وفي ھذه الحالة سیتعین التعامل معھا من خالل اإلرشادات الخاصة بتلك التصنیفات. 

 
المتعاملة مع المؤسسة وفقاً لوصفھ المقدم من إلى مشروع الجھة  6بمعیار األداء رقم  5. تشیر كلمة ”المشروع“ الوارد في الحاشیة 38ت

إذا كان تعرض  –ولن یعتبر موئالً معدالً  –أجل التمویل المقترح، وستحتفظ الموائل بتصنیفھا السابق على المشروع من حیث التعدیل 
رضة أو الموافقات التنظیمیة على  للتدھور مؤخراً بفعل الجھة المتعاملة مع المؤسسة أو طرف ثالث ترقباً للحصول على تمویل من جھة مق

المشروع الذي تدرس مؤسسة التمویل الدولیة االستثمار فیھ. ولن تؤدي االضطرابات الطبیعیة مثل حرائق الغابات، أو األعاصیر، أو 
ق، ینبغي للجھة الزوابع، التي تؤثر على الموئل الطبیعي إلى إعطائھ تصنیف الموئل المعدل. وفي حالة وجود شك بشأن حدوث تعدیل ساب 

المتعاملة مع المؤسسة أن تقدم دلیالً یدعم سبب اعتقادھا بعدم انطباق تصنیف الموئل السابق على المشروع من حیث التعدیل. وكذلك، 
تحویل  تواریخ وقف التمویل بسبب  6بشأن ”اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة“، یحترم معیار األداء رقم  26حسبما تقتضي الفقرة 

الموئل الطبیعي، كما ھو محدد بموجب المعاییر الطوعیة المعترف بھا دولیاً، مثل مجلس رعایة الغابات واجتماعات المائدة المستدیرة 
 المعنیة باستدامة زیت النخیل. 

 
 الموئل الطبیعي 

النباتات و/أو األنواع الحیوانیة األصلیة إلى الموائل الطبیعیة ھي مناطق تتكون من تجّمعات قادرة على الحیاة والنمو من   .13
حٍد كبیر و/أو التي لم یؤِد النشاط البشري فیھا إلى تعدیل جوھري في الوظائف اإلیكولوجیة الرئیسیة للمنطقة وتركیبات أنواعھا 

 في المنطقة.
 

الموائل الطبیعیة إال إذا أمكن إثبات كل في  7یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أال تحدث تحویالً أو تدھوراً كبیراً  .14
 ما یلي:

 
 عدم وجود بدائل أخرى یمكن تطبیقھا في المنطقة من أجل تطویر المشروع في الموئل المعدل؛ 
  أوضح التشاور وجھات نظر أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلیة المتضررة، فیما یتعلق بمدى التحول

 و 8والتدھور ؛
 ي تحویل أو تدھور وفقاً للتسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار.یتم تخفیف أ 

 
في التنوع البیولوجي، كلما  9في مناطق الموائل الطبیعیة، تُصمم تدابیر التخفیف بطریقة تكفل عدم إحداث خسارة صافیة .15

 كان ذلك ممكناً. وتشمل التدابیر المناسبة ما یلي:
 

  10البیولوجي عن طریق تحدید األراضي التي ینبغي تجنیبھا وحمایتھا؛تفادي اآلثار على التنوع 
 تنفیذ تدابیر التقلیل من تجزئة الموائل، مثل الممرات البیولوجیة؛ 
 استعادة الموائل أثناء العملیات و/أو بعد العملیات؛ و 
 .تنفیذ تعویضات التنوع البیولوجي 

 

اإلزالة أو التناقص الشدید في طبیعة نظام الموئل وسالمتھ نتیجة لتغیر رئیسي و/أو طویل األجل في  ) 1التحویل أو التدھور الكبیر ھو: ( 7
 ) تعدیل الموئل بطریقة تقلل من قدرتھ على الحفاظ على العناصر القابلة للحیاة من أنواعھ األصلیة.2استخدام األراضي أو المیاه؛ أو (

 .1المصلحة والتشاور معھم، على النحو المبین في معیار األداء رقم  یُجرى في إطار عملیة إشراك أصحاب  8
ف عدم إحداث خسارة صافیة على أنھ النقطة التي تتوازن عندھا اآلثار المرتبطة بالمشروع على التنوع البیولوجي عن طریق اإلجراءا  9 ت یُعرَّ

في الموقع، وأخیراً لتعویض اآلثار المتبقیة الكبیرة، إن وجدت، على مستوى  التي تم اتخاذھا لتفادي آثار المشروع وتقلیلھا، ولتنفیذ االستعادة 
 نطاق جغرافي مناسب (على سبیل المثال محلي، على مستوى المنظر الطبیعي، وطني، إقلیمي).
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المشروع أو المناطق التي تخضع للسیطرة اإلداریة للجھة المتعاملة مع  األراضي المجنَّبة ھي مساحات من األراضي الواقعة في نطاق موقع    10

یولوجي المؤسسة، والمستبعدة من عملیة التنمیة، والھدف منھا تنفیذ تدابیر تعزیز الحفظ. وتحتوي األراضي المجنَّبة في الغالب على قیم تنوع ب
لمستوى المحلي أو الوطني أو اإلقلیمي، أو على جمیع المستویات. وینبغي  كبیرة، و/أو تقدم خدمات نظام إیكولوجي مھمة، أو كالھما، على ا

 تعریف األراضي المجنبة من خالل األسالیب أو المنھجیات المعترف بھا دولیاً (مثل، قیمة الحفظ العالیة، التخطیط المنھجي للحفظ).
 

المتاحة. وینبغي إجراء تقییم ومقارنة بین الظروف الحالیة  . یحدد الموئل الطبیعي بناًء على تحلیل علمي موثوق ألفضل المعلومات39ت
ن تقییم المخاطر واآل ثار والتاریخیة، مع االستعانة بالمعارف والخبرات المحلیة. وفي حالة االشتباه في وجود موائل طبیعیة، یجب أن یُضمَّ

لموائل الطبیعیة باعتبارھا الموائل البكر أو التي لم تصل إلیھا ید. خرائط تبین مواقع الموائل الطبیعیة والمعدلة وامتدادھا. وینبغي أال تفسر ا
فإن أكثر الموائل المصنفة باعتبارھا طبیعیة قد خضعت، في الغالب، لدرجة ما من اآلثار بشریة الصنع سواء تاریخیاً أو في وقت قریب؛ 

، ال یزال یتضمن الخصائص والوظائف الرئیسیة للنظم اإلیكولوجیة والمحك ھو درجة ھذا التأثیر. فإذا كان الموئل، وفقاً لتقدیر أخصائي كفؤ
األصلیة، فینبغي اعتباره موئالً طبیعیاً بغض النظر عن وجود بعض درجات التدھور و/أو وجود بعض األنواع الغریبة الغازیة، أو غابات 

 ثانویة، أو مناطق مأھولة، أو غیر ذلك من التعدیالت المحدثة بفعل البشر.
 

. ال ینبغي إحداث أي تحویل أو تدھور كبیر في الموئل الطبیعي إال إذا أثبتت الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن جمیع المتطلبات الثالثة  40ت
قد نُفذت، وبرھنت الشركة على أن أنشطتھا المقترحة تتوافق مع اللوائح المنظمة الستخدامات   6من معیار األداء رقم    14الواردة في الفقرة  

األراضي والترخیص. ویتمثل المتطلب األول في عدم وجود بدائل عملیة للمشروع على موئل معدل (ضمن المنطقة). وفي ھذه الحاالت، 
، دون عملي  یجب إجراء تحلیل معد جیداً للمواقع البدیلة لبحث مدى وجود خیارات عملیة محتملة للتطویر على موئل معدل. ویقصد بتعبیر  

جدیة من الناحیتین الفنیة والمالیة. ویأتي ھذا التحلیل، في الغالب، إضافة إلى تحلیل البدائل الذي یجرى في إطار عملیة قصر، البدائل الم
یقدم   تحدید المخاطر واآلثار. وینبغي أن یكون تحلیالً أعمق بكثیر من ذلك الذي یجرى في إطار عملیة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، وأن

ائل المتاحة في المناظر الطبیعیة التي سیقام علیھا المشروع، فضالً عن تفصیل لزیادة التكلفة التي ستنجم عن إقامة المشروع تفصیالت للبد
 في الموئل المعدل مقارنة بالموئل الطبیعي.

 
وارد أن یتسبب أحد المشروعات بالمعیار بإشراك أصحاب المصلحة والتشاور معھم. فإذا كان من ال  14. تتعلق النقطة الثانیة من الفقرة  41ت

في إحداث تحویل أو تدھور كبیرین في الموائل الطبیعیة، فیجب إشراك الفئات المعنیة من أصحاب المصلحة في حوار دقیق، ومنصف، 
ومتوازن یضم جھات متعددة صاحبة مصلحة. وترد المتطلبات المفروضة على الجھات المتعاملة مع المؤسسة بشأن إشراك أصحاب 

، ویمكن االطالع على التوجیھات المصاحبة لھا في المذكرة التوجیھیة األولى. وینبغي إشراك أصحاب 1مصلحة في معیار األداء رقم ال
) قیم التنوع البیولوجي وخدمات 3) تحلیالت البدائل؛ (2) مدى التحویل والتدھور؛ (1المصلحة تحدیداً في األمور التي تتعلق بما یلي: (

) خیارات التخفیف من اآلثار، بما في ذلك األراضي المجنبة وتعویضات التنوع البیولوجي؛ 4لوجي المرتبطة بالموئل الطبیعي؛ (النظام اإلیكو
) تحدید الفرص اإلضافیة لحفظ التنوع البیولوجي. ویجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة االحتفاظ بسجل ألنشطة إشراك أصحاب 5( و

، وإثبات كیفیة استعراض وجھات النظر المطروحة وإدراجھا في تصمیم المشروع. وینبغي أن تنبثق عن مشاركة المصلحة والتشاور معھم
أصحاب المصلحة مجموعة متنوعة من الخیارات من مصادر ذات درایة، بما في ذلك الخبراء العلمیون والفنیون المحلیون، والسلطات 

بیولوجي أو تنظیم خدمات النظام اإلیكولوجي وإدارتھا، وأعضاء منظمات الحفظ الوطنیة والوكاالت المعنیة المسؤولة عن حفظ التنوع ال
 والدولیة، باإلضافة إلى المجتمعات المحلیة المتضررة.

 
اآلثار. وتقدم  بالمعیار التأكید على أھمیة البرھنة على تنفیذ التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف 14. تعید النقطة الثالثة من الفقرة 42ت

من ھذه المذكرة توجیھات عامة عن التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار. ولكن، یطرح ھنا المزید من التوجیھات بشأن  16الفقرة ت
وفیما تنفیذ تدابیر التخفیف بالموقع كوسیلة للحد من تدھور الموئل، وھو األمر الذي یكتسي أھمیة خاصة عند العمل في الموائل الطبیعیة. 
لبیئیین یتعلق بتدابیر التخفیف بالموقع، فھناك العدید من أنواع التدابیر المحتملة، والتي یفضل في أكثر األحوال تحدیدھا بمعرفة المھندسین ا
عامة، واألخصائیین في مكافحة االنجراف أو اإلعادة إلى الوضع األصلي، باإلضافة إلى األخصائیین في إدارة التنوع البیولوجي. وبصفة 

ینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تحد من تدھور الموئل عن طریق االلتزام بمبدأ تقلیل البصمة البیئیة للمشروع إلى أدنى درجة 
المنطویة ویعد تدھور الموائل من أھم التھدیدات المباشرة المحتملة للتنوع البیولوجي، التي تصاحب المشروعات    طوال دورة حیاة المشروع.

على أعمال تطویر كبیرة لألراضي. وباإلضافة إلى تقلیل البصمة البیئیة للمشروع إلى أدنى حد، ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة أن 
 ستراتیجیات المناسبة الستعادة األوضاع اإلیكولوجیة، بما في ذلك وضع خطط وطرق الستعادة األوضاع الطبیعیة، وإعادة التأھیل،تنفذ اال

وإعادة اإلنبات (أو استعادة الغطاء النباتي)، في أقرب وقت ممكن بمرحلة التخطیط للمشروع. وینبغي أن تشتمل المبادئ الموجھة لھذه  
) حمایة التربة السطحیة واستعادة الغطاء النباتي في أسرع وقت ممكن بعد االنتھاء من اإلنشاء ومسببات االضطراب، 1ستراتیجیات على (اال
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) اتخاذ تدابیر الحد بما في ذلك الضوابط اإلداریة 3ادة تأسیس الموئل األصلي إلى ما كان علیھ قبل اإلنشاء وحدوث االضطراب، () إع2(
، فینبغي النظر في أسالیب الحفظ في الموقع) في حالة تعذر استبقاء األنواع األصلیة (والسیما األنواع المحمیة) 4( وتوعیة قوة العمل، و

 7ت  .االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةوالنقل إلى مواقع أخرى وفقاً إلرشادات  مثل الترحیل
 

، ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة، فیما یتعلق بجمیع مناطق الموئل الطبیعي، 6من معیار األداء رقم    15. كما ھو مبین في الفقرة  43ت
إلحداث تحویل أو تدھور كبیرین، أن تصمم، وتنفذ، تدابیر تخفیف تكفل عدم إحداث خسارة صافیة في وبغض النظر عن أي احتماالت 

 التنوع البیولوجي، كلما كان ذلك ممكناً، عن طریق تطبیق مختلف تدابیر التخفیف سواء في الموقع أو تعویضیة. ویجب على الجھة المتعاملة
، وإذا لم یكن ذلك ممكناً، فیجب 3بمعیار األداء رقم  3وفقاً لما ورد في الحاشیة ممكناً  كلما كان ذلكمع المؤسسة مراعاة معنى مصطلح 

على الجھة المتعاملة مع المؤسسة توثیق األسباب الفنیة، والمالیة، وغیرھا من األسباب التي تجعل من المتعذر التوصل إلى عدم إحداث  
على أنھ ”النقطة التي تتوازن عندھا اآلثار  6من معیار األداء رقم  9في الحاشیة  عدم إحداث خسارة صافیةخسارة صافیة. ویُعّرف تعبیر 

المرتبطة بالمشروع على التنوع البیولوجي عن طریق اإلجراءات التي تم اتخاذھا لتفادي آثار المشروع وتقلیلھا، ولتنفیذ االستعادة في 
، على مستوى نطاق جغرافي مناسب (على سبیل المثال محلي، على مستوى الموقع، وأخیراً لتعویض اآلثار المتبقیة الكبیرة، إن وجدت

المنظر الطبیعي، وطني، إقلیمي).“ ویشمل عدم إحداث خسارة صافیة الموائل الطبیعیة وما یصاحبھا من قیم تنوع بیولوجي كبیرة. وقد 
جي (على سبیل المثال، األنواع المھددة، أو المحمیة بموجب تشمل قیم التنوع البیولوجي الكبیرة األنواع ذات األھمیة لحفظ التنوع البیولو

القانون، أو التي تعتبر مھمة بالنسبة ألصحاب المصلحة ألسباب أخرى) والسمات اإلیكولوجیة الموجودة في المناظر الطبیعیة والمھمة 
عدم إحداث خسارة صافیة. وھناك العدید من بالنسبة ألصحاب المصلحة. ویجب تقدیم أساس منطقي یمكن الدفاع عنھ لكیفیة التوصل إلى 

نوعاً، وتقدیر احتماالت نجاح إجراءات التخفیف  والطرق المستخدمة لحساب الخسائر والمكاسب في قیم التنوع البیولوجي المحددة، كماً 
مستندة إلى شواھد، وتستعین واإلدارة المقترحة. ومھما یكن من تفاوت في الطرق والمقاییس المناسبة من موقع آلخر؛ ینبغي أن تكون 

بطرق كمیة وشبھ كمیة كمدخالت لعملیة یقودھا خبراء. ویجب أن یكون مستوى الثقة في نتائج التحلیل متناسباً مع المخاطر واآلثار التي 
 یفرضھا المشروع على الموئل الطبیعي.

 
التخفیف المحتملة التي تتوافق مع التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف سلسلة من تدابیر  6من معیار األداء رقم  15. تصف الفقرة 44ت

اآلثار، والتي تتعلق بشكل خاص بالوصول إلى عدم إحداث خسارة صافیة في الموائل الطبیعیة. وتحدد النقطة األولى ”األراضي المجنَّبة“ 
ن المناطق المجاورة، التي تخضع للسیطرة اإلداریة وھي ”المساحات من األراضي، الواقعة عادة في نطاق موقع المشروع أو غیرھا م

من المعیار). كما یمكن  10للجھة المتعاملة مع المؤسسة والمستبعدة من عملیة التنمیة، والھدف منھا تنفیذ تدابیر تعزیز الحفظ“ (الحاشیة 
. وینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة أن من ھذه المذكرة) 29أن تكون األراضي المجنبة مناطق ذات قیمة حفظ عالیة (انظر الفقرة ت

 تعین حدود األراضي المجنبة بوضوح وترسم خریطة لھا لضمان حمایتھا طوال مدة حیاة المشروع.
 

. تعد األراضي المجنبة وتعویضات التنوع البیولوجي من المفاھیم المرتبطة على الرغم من اختالفھما. فالغرض من تعویضات التنوع 45ت
ھو التعویض عن اآلثار المتبقیة الكبیرة، ویتعین أن تثبت عدم إحداثھا لخسارة صافیة، ویفضل أن تحقق مكاسب صافیة إضافیة البیولوجي  

ة، للتنوع البیولوجي. وتعد األراضي المجنبة مكافئة لتدابیر التفادي في التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار. وخالفاً لألراضي المجنب
لتنوع البیولوجي ممارسین ماھرین إلجراء تقییم لتحدید ما إذا كان الفقد في التنوع البیولوجي بالموقع سیعوض بمكاسب تتطلب تعویضات ا

الفقرات   والتوجیھات المصاحبة عن التعویضات الواردة في  6في معیار األداء رقم    10في التنوع البیولوجي بموقع التعویض. (انظر الفقرة  
.) وفي حال كانت األراضي المجنبة تحقق نتائج تفوق تلك التي یحققھا مجرد تفادي اآلثار على قیم التنوع من ھذه المذكرة 34ت–30ت

وجي البیولوجي بالموقع، الناجمة عن اآلثار التي تتسبب فیھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة، كأن تحقق مكاسب إضافیة في نوعیة التنوع البیول
وضع الطبیعي أو الحمایة الفاعلة من التھدیدات الخارجیة، وكانت تلك النتائج قابلة لالستمرار طوال مدة ومقداره من خالل اإلعادة إلى ال

 بقاء المشروع، فمن الممكن اعتبار األرض المجنبة إجراًء تعویضیاً.
 

المتعاملة مع المؤسسة في االعتبار اتخاذ تدابیر على ضرورة أن تضع الجھة    6بمعیار األداء رقم    15. تشدد النقطة الثانیة من الفقرة  46ت
ما   تخفیف تھدف إلى الحد من تجزؤ الموئل. حیث یعد تجزؤ الموائل أحد اآلثار السائدة على التنوع البیولوجي في الموائل الطبیعیة، وكثیراً 

ة إلى مناطق لم تكن تصلھا أیادي العبث سابقاً، یؤدي إلى تدھور طویل األمد في الموئل نظراً لآلثار الحافیة، وزیادة وصول أطراف خارجی
ملة وإلى عزل جیني للتجمعات الحیوانیة والنباتیة في بعض األحیان. وعندما یقع المشروع في منطقة بریة سلیمة وممتدة، فینبغي للجھة المتعا

ریة أو غیرھا من التدابیر التي تسھم في ضمان مع المؤسسة السعي إلى تحدید تدابیر تخفیف تحد من التجزؤ، مثل تصمیم ممرات لألحیاء الب
بشأن االعتبارات على  6من معیار األداء رقم  6االتصال بین الموائل والتجمعات الموجودة. ویرتبط ھذا المتطلب بذلك الوارد في الفقرة 

ً الفقرة ت لتحلیالت على مستوى المناظر من ھذه المذكرة). ومن شأن ا 17مستوى المناظر الطبیعیة/المناظر البحریة (انظر أیضا
 غیرالطبیعیة/المناظر البحریة أن تساعد الجھة المتعاملة مع المؤسسة في تحدید تدابیر التخفیف ذات القیمة على نطاق أوسع. كما أن اآلثار  

 

 . 1.0الحفظ، اإلصدار ، إرشادات لعملیات إعادة اإلدخال وغیرھا من عملیات النقل لغرض االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 7ت
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المباشرة المصاحبة لما یترتب على المشروع من إمكانیة الوصول المحَدثة ألطراف خارجیة، قد تكون مدمرة للتنوع البیولوجي إلى حد 

خطیة و/أو طرق وصول كبیر، ولھا ارتباط بموضوع تجزؤ الموائل. ولذلك، فعلى الجھات المتعاملة مع المؤسسة، التي تنشئ بنیة تحتیة 
تعبر الموائل الطبیعیة و/أو قد تیسر على أطراف خارجیة الوصول إلى الموائل الطبیعیة، أن تجعل على رأس أولویاتھا وضع وسائل صارمة 

بالمشروع تضبط استخدام األطراف الخارجیة لھذه البنى التحتیة. ویجب أن تناقش تدابیر التخفیف مع كل من مدیري اإلنشاءات والعملیات 
 بشكل كامل، ضماناً التباع نھج منسق وطویل األجل. ویجب أن تحاط الحكومة علماً، بما في ذلك ھیئات إنفاذ القانون، بشكل تام بالتزامات

شاء  المشروع تجاه ذلك األمر، فربما كانت مھتمة بإبقاء مسارات الوصول الخاصة بالمشروع متاحة لالستخدام العام بعد انتھاء مرحلة اإلن
 و/أو وقف عمل المشروع. ویفضل تنفیذ تدابیر التخفیف من ھذا النوع من خالل خطة إدارة الوصول المحَدث.

 
في ھذه المذكرة  16، انظر التوجیھات ذات الصلة الواردة بالفقرة ت6بمعیار األداء رقم  15. فیما یتعلق بالنقطة الثالثة من الفقرة 47ت

 الموائل. استعادةعن 
 

، یعد تنفیذ تعویضات التنوع البیولوجي أحد الخیارات المھمة 6بمعیار األداء رقم  15. أخیراً، فیما یتعلق بالنقطة الرابعة من الفقرة 48ت
ت راالتي قد تمكن الجھة المتعاملة مع المؤسسة من التوصل إلى عدم إحداث خسارة صافیة في التنوع البیولوجي بالموائل الطبیعیة. وتقدم الفق

  10من ھذه المذكرة توجیھات عن تعویضات التنوع البیولوجي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن جمیع المتطلبات المحددة في الفقرة    34ت–30ت
بشأن تعویضات التنوع البیولوجي تنطبق على ھذه الحاالت: على سبیل المثال، المثل بالمثل أو أفضل، والبرھنة  6من معیار األداء رقم 

 ، أو على األرض، إلى آخره.بالموقعائج حفظ قابلة للقیاس على تحقیق نت
 

. یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة وضع آلیات لتمویل االستصالح، عن المشروعات الواقعة في موائل طبیعیة، وتتسم بآثار 49ت
في األراضي. ویصدق ھذا خصیصاً على الصناعات   كبیرة محتملة، نظراً لبصمتھا البیئیة، وبصمة منشآتھا الملحقة، وما یرتبط بھا من تحویل

االستخراجیة، وإن كان ال یقتصر علیھا. ویجب أن تضمن التكالیف المرتبطة بأنشطة االستصالح و/أو ما بعد اإلغالق في تحلیالت جدوى 
ال الالزمة لتغطیة تكلفة االستصالح األعمال أثناء مراحل تخطیط المشروع وتصمیمھ. وینبغي أن تشمل االعتبارات الدنیا ضمان توافر األمو

وإغالق المشروع في أي مرحلة من مدة حیاة المشروع، بما في ذلك احتیاطیات لالستصالح أو اإلغالق المبكرین أو المؤقتین. وتعد آلیات 
الدولي للبیئة والصحة من إرشادات مجموعة البنك    1.4تمویل االستصالح من األمور الراسخة في صناعة التعدین، وھي موضحة في القسم  

 ویمكن وضع آلیة مماثلة في حالة تنفیذ تعویضات التنوع البیولوجي.  المعنیة بالتعدین. 8ت  والسالمة
 

البیولوجي، وإجراءات . یجب أن یسجل نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للجھة المتعاملة مع المؤسسة التزاماتھا المرتبطة بالتنوع 50ت
التخفیف من اآلثار وإدارتھا. وفیما یتعلق بجمیع المشروعات التي من شأنھا أن تحدث تحویالً أو تدھوراً كبیرین في الموائل الطبیعیة، 

ة التنوع والمشروعات الواقعة في الموائل الحرجة، یجب أن تسجل اإلجراءات المتعلقة بالتنوع البیولوجي في خطة واحدة مكرسة إلدار
البیولوجي أو مدمجة في خطط إدارة تتناول موضوعاً أو عدة موضوعات خاصة (على سبیل المثال، خطة إدارة األنواع الغاِزیَة، خطة 
إدارة الوصول المحدث، أو خطة إدارة المیاه). ویجب أن تكون خطة إدارة التنوع البیولوجي، أو ما یكافئھا، خطط إدارة قابلة للتدقیق، 

ة في نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع، الذي یحدد األطراف المسؤولة عن كل إجراء، ومتطلبات رصده و/أو التحقق منھ، ومدمج
ر وجدول أو معدل تنفیذه. وتعتبر خطة إدارة التنوع البیولوجي، أو ما یكافئھا، أدوات تشغیلیة لمدیري الموقع والمقاولین تركز على تدابی

موقع. وفي حال تضمنت خطط إدارة أخرى تدابیر لتخفیف اآلثار على التنوع البیولوجي وإدارتھا، فیجب أن تتضمن إحاالت  التخفیف بال
 مرجعیة إلى خطة إدارة التنوع البیولوجي، أو األقسام المعنیة بالتنوع البیولوجي في نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة. ویجب أن تعكس

من ھذه المذكرة)، حسب االقتضاء. وقد یشترط على بعض  20لمناظرة مبدأ اإلدارة التكیفیة (انظر الفقرة تمتطلبات الرصد/التحقق ا
من  91المشروعات الواقعة في موائل طبیعیة إعداد خطة عمل معنیة بالتنوع البیولوجي، جنباً إلى جنب مع تلك الوثائق (انظر الفقرة ت

 ھذه المذكرة).
 

صد طویل األجل للتنوع البیولوجي، للتثبت من دقة اآلثار والمخاطر المتوقع أن تلحق بقیم التنوع البیولوجي . ربما اشترط إجراء ر51ت
خط ) 1من جراء المشروع، والفعالیة المتوقعة إلجراءات إدارة التنوع البیولوجي. وینبغي لبرنامج الرصد والتقییم أن یتضمن ما یلي: (

، نتائج) 3( ، رصد تنفیذ تدابیر التخفیف والضوابط اإلداریة؛ وعملیة) 2جي قبیل آثار المشروع؛ (، یقیس وضع قیم التنوع البیولوأساس
رصد وضع قیم التنوع البیولوجي أثناء حیاة المشروع، مقارنة بخط األساس. باإلضافة إلى ذلك، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة 

مناطق مقارنة، ال تحدث فیھا آثار المشروع، للكشف عن التأثیرات التي ال عالقة   ، بحیث یتم الرصد فيعناصر ضابطةأن تراعي اتخاذ 
 لھا بآثار المشروع. ویتوقع من الجھة المتعاملة مع المؤسسة إعداد مجموعة عملیة من المؤشرات (مقاییس) لقیم التنوع البیولوجي التي 

 
مجموعة البنك الدولي، إرشادات بشأن البیئة والصحة والسالمة من أجل التعدین،   8ت

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B- 
%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157 

 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final+-
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، أي قدرتھا على إثراء القرارات منفعتھاتتطلب إجراءات تخفیف وإدارة. وینبغي اختیار المؤشرات وتصمیم عملیة أخذ العینات على أساس  
بقوة إحصائیة كافیة، في ضوء النطاقات المقدرة للتفاوت ، أي قدرتھا على قیاس اآلثار  فاعلیتھاالمتخذة بشأن التخفیف من اآلثار وإدارتھا، و

الطبیعي في كل من قیم التنوع البیولوجي. وربما كانت ھناك حاجة إلى االستعانة بمؤشرات بدیلة لبعض قیم التنوع البیولوجي للوفاء 
 المعاییر. بتلك

 
تكییف خطة (أو خطط) اإلدارة، لمعالجة أي قصور في  . یجب تعیین عتبات محددة لنتائج الرصد، تفعل لدى بلوغھا الحاجة إلى52ت

األداء. ویجب استعراض نتائج برنامج الرصد بانتظام؛ فمتى ما أشارت إلى عدم تنفیذ اإلجراءات المحددة في خطة (خطط) اإلدارة على 
یة الموارد، حدود زمنیة غیر واقعیة، النحو المخطط، فیجب الوقوف على أسباب اإلخفاق (على سبیل المثال عدم كفایة الموظفین، عدم كفا

إلخ.) وتصحیحھا. وإذا ما أشارت نتائج رصد النواتج إلى وجود قصور في تقدیر اآلثار الواقعة على قیم التنوع البیولوجي، أو مبالغة في 
 خطط تقییم اآلثار وإدارتھا. تقدیر المنافع العائدة على التنوع البیولوجي من اإلجراءات اإلداریة، بما فیھا التعویضات، فیجب تحدیث

 
 الموائل الحرجة

) الموائل ذات األھمیة الكبیرة لألنواع المھددة 1الموائل الحرجة ھي مناطق ذات قیمة تنوع بیولوجي عالیة، تشمل ( .16
مقیدة ) الموائل ذات األھمیة الكبیرة لألنواع المتوطنة و/أو 2؛ (11باالنقراض بشكل حرج و/أو المھددة باالنقراض

) النظم اإلیكولوجیة المھددة 4) الموائل الداعمة لتجمعات األنواع المھاجرة و/أو المتجمعة ذات األھمیة العالمیة؛ (3(النطاق؛
 ) المناطق المرتبطة بعملیات تطّوریة رئیسیة.5بشدة و/أو الفریدة؛ و/أو (

 
ى قوائم  كما ھو وارد في القائمة الحمراء لألنواع المھددة باالنقراض التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة. ویتحدد الموئل الحرج استناداً إل 11

ان ملتزمة  ) إذا كان النوع مدرجاً وطنیاً / إقلیمیاً بوصفھ مھدداً باالنقراض بشكل حرج أو مھدداً باالنقراض في بلد1أخرى على النحو التالي: 
، فإنھ یتم تحدید الموئل الحرج، على أساس كل مشروع على حدة بالتشاور مع المختصین األكفاء؛  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةبتوجیھات 

(مثالً، بعض   االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة) في الحاالت التي ال تتطابق فیھا تصنیفات األنواع المدرجة وطنیاً أو إقلیمیاً مع تصنیفات 2( و
  البلدان تدرج النوع على وجھ العموم بوصفھ "محمیاً" أو "محظوراً")، یُجرى تقییم لتحدید األساس المنطقي لإلدراج والغرض منھ. وفي ھذه 

 الحالة، یستند تحدید الموئل الحرج إلى التقییم المذكور. 
 

 تعریف الموئل الحرج
 

مع المعاییر المأخوذة من مجموعة من التعاریف للموائل   6من معیار األداء رقم    16رة . یتسق تعریف الموئل الحرج الوارد في الفق53ت
ئل ذات األولویة لحفظ التنوع البیولوجي، المستعملة في مجتمع الحفظ، والمضمنة في التشریعات واللوائح الحكومیة ذات الصلة. وتعتبر الموا

من معیار  16مة واحدة على األقل، أو أكثر، من القیم الخمس المحددة في الفقرة الحرجة مناطق ذات قیمة تنوع بیولوجي عالیة تتضمن قی
و/أو قیم التنوع البیولوجي العالیة األخرى المعترف بھا. ولیس ھناك معیار واحد أھم من األخرى یضفي على الموئل تصنیف    6األداء رقم  

لة اإلحالة، یشار إلى ھذه القیم باعتبارھا معاییر الموئل الحرج“ في سائر . ولسھو6 الموئل الحرج، أو یحدد التوافق مع معیار األداء رقم
. وفیما یلي معاییر الموئل الحرج والتي ینبغي أن تشكل األساس 83ت–70ھذه الوثیقة. ویرد وصف تفصیلي لكل معیار منھا في الفقرات ت

 ألي تقییم للموائل الحرجة:
 

 باالنقراض بشكل حرج و/أو المھددة باالنقراض: األنواع المھددة 1المعیار رقم  •
 : األنواع المتوطنة أو مقیدة النطاق2المعیار رقم  •
 : األنواع المھاجرة أو المتجمعة3المعیار رقم  •
 : النظم اإلیكولوجیة المھددة للغایة أو الفریدة4المعیار رقم  •
 : العملیات التطّوریة الرئیسیة5المعیار رقم  •

 
ً بكونھا ذات قیمة تنوع بیولوجي عالیة، قد تتطلب إجراء تقییم  . 54ت ً و/أو وطنیا المشروعات الواقعة ضمن مناطق معترف بھا دولیا

 للموائل الحرجة. وفیما یلي بعض األمثلة: 
 

 9ت . عةاالتحاد الدولي لحمایة الطبیالمحددة من قبل  II و Ia ،Ibالمناطق المستوفیة لمعاییر فئات المناطق المحمیة  •
 التي تتضمن مناطق مھمة للطیور والتنوع البیولوجي. 10تمناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة،  •

 
 

 :categories-area-areas/about/protected-.iucn.org/theme/protectedwww//https، “فئة المناطق المحمیة”، االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 9ت
 https://portals.iucn.org/library/node/46259، 2016، ”معیار عالمي لتحدید مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة“، االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 10ت

http://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories
http://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories
https://portals.iucn.org/library/node/46259
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، فإن بعض المناطق لن تُقبل للحصول  6من معیار األداء رقم    17اآلثار وإدارتھا، الواردة في الفقرة  . بناء على متطلبات التخفیف من  55ت

على تمویل، مع إمكانیة استثناء المشروعات المصممة خصیصاً لإلسھام في حفظ المنطقة. ویلزم إجراء مشاورات مع المنظمات الوطنیة 
تحدید ھذه المناطق أثناء تقییم الموائل الحرجة، وإحاطة مؤسسة التمویل الدولیة علماً بھا في والدولیة المعنیة لتعیین ھذه المناطق. وینبغي 

 أقرب وقت ممكن أثناء عملیة التمویل. وھي تشمل ما یلي:
 

 مواقع التراث العالمي الطبیعي والمختلط للیونسكو •
 11ت لمنع المطلق لالنقراض المواقع المتوافقة مع معاییر التعیین الموضوعة من قبل التحالف من أجل ا •

 
 تحدید الموائل الحرجة

 
. تسھیالً التخاذ القرار، وضعت عتبات عددیة للمعاییر األربعة األولى للموائل الحرجة (أي األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج 56ت

طاق؛ األنواع المھاجرة أو المتجمعة؛ النظم اإلیكولوجیة المھددة للغایة أو الفریدة). و/أو المھددة باالنقراض؛ األنواع المتوطنة أو مقیدة الن
االتحاد والعتبات المعروضة في ھذه المذكرة التوجیھیة مأخوذة من العتبات العددیة الموحدة عالمیاً، المنشورة في المنشورین الصادرین عن  

ً بأن ھذه العتبات فئات ومعاییر القائمة الحمراءو مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیةمعیار عالمي لتحدید : الدولي لحمایة الطبیعة . علما
ً أو تلقائیة التخاذ القرار بشأن الموائل الحرجة. وم ن إرشادیة، ویسترشد بھا فقط في عملیة اتخاذ القرار. فال توجد صیغة مقبولة عالمیا

 قییمات خاصة بالمشروع، والسیما عندما تكون البیانات محدودة (كما ھو الحال غالباً).األھمیة القصوى مشاركة خبراء خارجیین وإجراء ت
 

؛ لذا، یجب االستعانة بأفضل المعلومات العلمیة والرأي الخبیر لالسترشاد بھما في اتخاذ القرار 5. ال توجد عتبات عددیة للمعیار رقم  57ت
 الحاالت.بشأن ”الحرجیة“ النسبیة للموئل في ھذه 

 
ویتوقف نطاق تقییم  وحدات المناظر الطبیعیة والمناظر البحریة الواسعة نسبیاً قد تكون مؤھلة للتصنیف باعتبارھا موائل حرجة. .58ت

الموائل الحرجة على سمات التنوع البیولوجي الموجودة في الموئل المعني بصفة خاصة، واألنماط والعملیات اإلیكولوجیة الالزمة للحفاظ 
علیھا. وحتى داخل الموقع الواحد المعین موئالً حرجاً، ربما كانت ھناك مناطق أو سمات ذات قیمة تنوع بیولوجي أعلى أو أقل. وفي بعض 
 الحاالت، قد یقع المشروع ضمن منطقة أكبر معروفة باعتبارھا موئالً حرجاً، في حین أن موقع المشروع نفسھ قد تعرض لتعدیل كبیر. 

ویجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تكون على استعداد  غي أن یركز تقییم الموائل الحرجة فقط على موقع المشروع.ولھذا، ال ینب
ي، إلجراء تقییمات مكتبیة، واستشارة الخبراء واألطراف األخرى صاحبة المصلحة لفھم األھمیة النسبیة للموقع أو تفرده على النطاق اإلقلیم

و/أو إجراء مسوح میدانیة تتجاوز حدود موقع المشروع. وینبغي أن تشكل ھذه االعتبارات جزءاً من تحلیالت المناظر بل والعالمي كذلك،  
 من ھذه المذكرة.  17وفي الفقرة ت 6من معیار األداء رقم  6الطبیعیة/المناظر البحریة المشار إلیھا في الفقرة 

 
األنواع الموجودة  لكل من  احیة اإلیكولوجیة إلجراء التحلیل لتقریر مدى وجود موئل حرج  . ینبغي للمشروع أن یحدد منطقة مناسبة من الن 59ت 

. وینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة تعیین حدود ھذه  4- 1، المندرجة تحت المعاییر  النظام اإلیكولوجي بانتظام في منطقة تأثیر المشروع، أو  
األنواع أو النظم اإلیكولوجیة (داخل منطقة تأثیر المشروع وأحیاناً تمتد خارجھا) واألنماط، والعملیات،  المنطقة، مع األخذ في االعتبار توزیع  

ولوجیة.  والسمات، والوظائف اإلیكولوجیة الضروریة للحفاظ علیھا. وقد تشمل ھذه الحدود مستجمعات المیاه، أو األنھار الكبیرة، أو المظاھر الجی 
  83ت – 70مع المؤسسة منطقة التحلیل ھذه في تقییم مدى انطباق معاییر الموئل الحرج وحدوده (انظر الفقرات ت وستستخدم الجھة المتعاملة 

طاقھا  من ھذه المذكرة) لتقریر الموئل الحرج لألنواع و/أو النظم اإلیكولوجیة محل االھتمام. ویجب أن تكون حدود الموائل الحرجة مكافئة في ن 
ة إدارة الحفظ العملیة المستندة إلى الموقع. وبالنسبة لبعض األنواع واسعة النطاق، یمكن التعرف على الموائل  للمناطق المخططة إلجراء أنشط 

الحرجة من خالل مناطق التجمع، أو جلب أفراد جدد، أو غیر ذلك من سمات الموئل ذات األھمیة لألنواع. وفي جمیع األحوال، یجب أن  
وحیثما   . ه السمات الموجودة في المنظر الطبیعي/المناظر البحریة والعملیات اإلیكولوجیة الداعمة لھا یراعي الموئل الحرج توزیع واتصال ھذ 

ثبت وجود قیم متعددة ذات متطلبات وتوزیعات إیكولوجیة متداخلة بصورة كبیرة، فربما كان من المناسب إنشاء منطقة مشتركة أو مجمعة  
أن تراجع بناء على المعرفة اإلضافیة الموثقة    نھائیة للموئل الحرج التي ستُقیم آثار المشروع علیھا للموئل الحرج. وینبغي للمنطقة (المناطق) ال 

 من خالل العمل المیداني وتقییم آخر یجرى بعد إجراء التقییم المبدئي للموائل الحرجة.
 

باإلضافة إلى خریطة بمواقعھ  ،www.zeroextinction.orgض على: یمكن االطالع على المعاییر الخاصة بمواقع التحالف من أجل المنع المطلق لالنقرا 11ت
ق لالنقراض القریبة من مواقع الحالیة. ویمكن للجھات المتعاملة مع المؤسسة إجراء عمل میداني إضافیة للتثبت من التصنیف الحالي لمواقع التحالف من أجل المنع المطل

 المشروع المقترحة.

http://www.zeroextinction.org/
http://www.zeroextinction.org/
http://www.zeroextinction.org/
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التنوع البیولوجي مرتبطة بطبیعة الحال بالمشروع والموقع المحددین، نظراً التساع النظم اإلیكولوجیة، . ستكون الطرق المحددة لتقییم  60ت

. ومن ثم، ال تقدم المذكرة التوجیھیة السادسة 6واألشكال المتنوعة للموائل الحرجة، ونطاق األنواع المندرجة ضمن معیار األداء رقم 
جي. ولكنھا تقدم، بدالً من ذلك، الخطوات الثالث واسعة النطاق المذكورة أدناه، إرشاداً للجھة منھجیات إلجراء تقییمات التنوع البیولو

د  المتعاملة مع المؤسسة في تصمیم النطاق العام لتقییم الموائل الحرجة. وسیؤخذ في االعتبار الموقع التقریبي للمشروع ومنطقة تأثیره عن
إلى  1ستراتیجیات التخفیف منھا، في تنفیذ الخطوات من ان یعتد بنوع المشروع، وآثاره، وتحدید مساحة التحلیل اإلیكولوجي، في حین ل

. وذلك ألن تعریف الموئل الحرج واآلثار التي یسببھا مشروع بعینھ، مفھومان غیر مرتبطین. فتعریف الموئل الحرج یستند إلى وجود 3
م لم یُقم. وال ینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تؤكد عدم وجودھا في قیم تنوع بیولوجي كبیرة سواء أقیم مشروع في ذلك الموئل أ

موئل حرج استناداً إلى البصمة البیئیة للمشروع أو آثاره. فعلى سبیل المثال، إذا كانت قیمة التنوع البیولوجي تتمثل في زواحف مھددة 
لمؤسسة بصدد إنشاء مزرعة ریاح في مثل ھذا الموئل الحرج، فإن الجھة )، وكانت الجھة المتعاملة مع ا1(المستوفیة لعتبات المعیار رقم 

وفي كلتا الحالتین، تقع  المتعاملة مع المؤسسة تعتبر في موئل حرج بغض النظر عن آثار (أو ”انعدام آثار“) مزرعة الریاح المشار إلیھا.
 البیولوجي الموجودة في المنطقة التي ستوجد بھا.على عاتق الجھة المتعاملة مع المؤسسة مسؤولیة التعرف على قیم التنوع 

 
 : التشاور مع أصحاب المصلحة/االستعراض المبدئي للمؤلفات والمواد المنشورة1الخطوة 
 : التوصل إلى فھم للتنوع البیولوجي داخل المنظر الطبیعي من منظور جمیع أصحاب المصلحة المعنیین.الھدف

 تبي.: استشارات میدانیة وبحث مكاإلجراء
 

. من الضروري لتقریر ما إذا كان موقع المشروع واقعاً بموئل حرج إجراء استعراض مبدئي مكثف للمؤلفات والمواد المنشورة، 61ت
والتشاور مع أصحاب المصلحة المعنیین بما في ذلك منظمات الحفظ الراسخة، والسلطات الحكومیة وغیرھا من السلطات المعنیة، 

والعلمیة األخرى، والخبراء الخارجیین المعروفین، بما فیھم األخصائیون في األنواع. وینبغي أن یفضي التشاور مع والمؤسسات األكادیمیة  
أصحاب المصلحة واستعراض المؤلفات والمواد المنشورة إلى تكوین فكرة عن قیم التنوع البیولوجي المرتبطة بمنطقة تأثیر المشروع. 

من ھذه المذكرة الخاصة بالمتطلبات العامة من الجھات المتعاملة مع المؤسسة   12ت–10في الفقرات توتشبھ ھذه الخطوة التوجیھ الوارد  
، ولكن یتوقع أن تكون أشد صرامة ودقة في المشروعات الواقعة في الموائل الحرجة. ویجب أال تركز ھذه المرحلة 6في معیار األداء رقم  

البیولوجي تؤھل المنطقة ألن تكون موئالً حرجاً و/أو ما إذا كان المشروع سیخلف آثار على  من التقییم على معرفة ما إذا كانت قیم التنوع
قیمة معینة من قیم التنوع البیولوجي؛ بل یجب أن یكون تركیز ھذه المرحلة على اكتساب فھم محاید لقیم التنوع البیولوجي بالمناظر 

ائل الحرجة على نحو یتسق مع ما ھو قائم من برامج تحدید أولویات المناظر الطبیعیة الطبیعیة/المناظر البحریة. وینبغي أن یتم تقریر المو
من حیث حفظ التنوع البیولوجي، كما ھو محدد من قبل شبكة منظمات الحفظ الكائنة في البلد، ومجموعات الحفظ العالمیة، والمؤسسات 

ذلك في تلك المرحلة السعي للحصول على تقییمات التخطیط المنھجي للحفظ األكادیمیة، و/أو الحكومات المحلیة والوطنیة. ومن ثم، ینبغي ك
 التي تجریھا الھیئات الحكومیة، والمؤسسات األكادیمیة المعترف بھا، و/أو المنظمات المعنیة األخرى المؤھلة (بما في ذلك المنظمات غیر

 یكولوجیة المھددة، وأنواع الغطاء النباتي، وفئات األراضي.الحكومیة المعترف بھا دولیاً). وربما وفر ھذا معلومات عن النظم اإل
 

 : جمع البیانات المیدانیة والتحقق من المعلومات المتاحة2الخطوة 
 جمیع بیانات میدانیة والتحقق من المعلومات التفصیلیة المتاحة الالزمة لتقییم الموائل الحرجة :الھدف

تعیین أخصائیین مؤھلین لجمع بیانات میدانیة، حسب االقتضاء، من داخل منطقة التحلیل المناسبة إیكولوجیاً ومن خارجھا على  :اإلجراء
 في ھذه المذكرة) 59حد سواء (انظر ت

 
حو ربما تكون بیانات التنوع البیولوجي المیدانیة قد ُجمعت بالفعل في إطار التقییم الكلي لآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع، على الن.  62ت

من ھذه المذكرة. وفي حال كانت البیانات غیر كافیة، أو كانت البیانات/القیاسات الكمیة غیر المجمعة ال  10ت – 9المبین في الفقرتین ت
جزءاً من تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، فینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة جمع مثل ھذه البیانات باستخدام مجموعة من الطرق:  تعد

على سبیل المثال مسوح أساسیة للتنوع البیولوجي، والمسوح المركزة بمعرفة أخصائیین، والبحوث اإلیكولوجیة، واستشارة الخبراء، 
كذلك  حسب المتاح. 12ت  ستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجياأخوذة من المواد العلمیة المنشورة حدیثاً، ووالبیانات الم

داخل منطقة تأثیر سواء    –یجب جمع المعلومات عن األنواع، والموائل، والنظم اإلیكولوجیة، والعملیات التطّوریة، والعملیات اإلیكولوجیة  
 ،2المشروع أم في السیاقات الوطنیة، واإلقلیمیة، والعالمیة األوسع نطاقاً، حسب االقتضاء. ویالحظ أن البیانات المجموعة في الخطوة 

االجتماعیین   یمكن االستفادة منھا أیضاً في موضوع خدمات النظم اإلیكولوجیة المستقل، وإن كان ذا صلة. وربما كان التنسیق مع األخصائیین
ً في بعض المشروعات، خاصة إذا كانت سبل كسب العیش في المجتمعات المحلیة المتضررة تعتمد على  وتبادل المعلومات معھم مھما

ة االتحاد الدولي لحمایوفیما یتعلق باألنواع، یتوقع من الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تراجع النسخة الحالیة من قائمة  الموارد الطبیعیة.
 الحمراء لألنواع المھددة، وكتب البیانات الحمراء والقوائم الحمراء الخاصة بالبلد، وأفضل البیانات العلمیة المتاحة.  الطبیعة

 
 http://www.cbd.int/nbsapاالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، ”اإلستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي“،  12ت

http://www.cbd.int/nbsap
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 : تقریر الموئل الحرج3الخطوة 
 : تقریر ما إذا كان المشروع واقعاً في موئل حرج.الھدف

 : تحلیل وتفسیر البیانات المكتبیة والمیدانیة المجموعة.اإلجراء
 

ینبغي فحص قیم التنوع البیولوجي باالستعانة بمعاییر ، 2 و 1. استناداً إلى المجموعة الواسعة من البیانات المحصلة في الخطوتین 63ت
 . 59من ھذه المذكرة) على نطاق إیكولوجي مناسب، كما ھو محدد في ت 83–70الموائل الحرجة وعتباتھا (الفقرات ت

 
المشروع واقعاً في موئل ستكون الجھة المتعاملة مع المؤسسة، بعد إجراء ھذه الخطوات، في وضع یسمح لھا بتقریر ما إذا كان  .64ت

وال عالقة لھذا التقریر بنوع المشروع وال آثاره، وال إستراتیجیة   حرج، بناء على قیم التنوع البیولوجي العالیة التي تم الوقوف علیھا.
 التخفیف المتخذة حیالھا.

 
لتمكن من الحصول علیھا بوسائل معقولة من . في حالة عدم توافر تقدیرات حول تجمعات األنواع العالمیة و/أو المحلیة (أو عدم ا65ت

موئل خالل التقییم المیداني في حالة التجمعات المحلیة)، یتوقع من الجھة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة بآراء الخبراء، لتقریر أھمیة ال
حجم التجمعات (على سبیل المثال، مدى الحرج المحتمل بالنسبة للتجمعات العالمیة. وسیكون ضروریاً في ھذا الصدد االستعانة ببدائل ل

 .3إلى  1الوجود، تقدیرات المساحة اإلجمالیة للمواقع المعلومة، تقدیرات مساحة الموئل المشغول). وینطبق ذلك على المعاییر من 
 

، االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةالصادرة عن  القائمة الحمراء لألنواع المھددة  . یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تراجع دائماً  66ت
. ولكن، ثمة حدود لقائمة االتحاد الحمراء 3–1والقوائم الوطنیة المستندة إلى منھجیة القائمة الحمراء، عند تقییمھا لمدى انطباق المعاییر 

االتحاد  األنواع التي لم تقیم بعد من قبل  والقوائم الوطنیة؛ فربما كانت ھذه القوائم متقادمة، أو تستند إلى معلومات محدودة، وھناك العدید من  
والسلطات الوطنیة. وفي حالة وجود احتمال لعمل تغییرات جوھریة في نھج تخفیف اآلثار الخاصة بالمشروع،  الدولي لحمایة الطبیعة

االتحاد الدولي لحمایة واع بفینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة بأخصائیین (على أن یكون من بینھم أعضاء من إحدى فرق األن
) إلجراء تقییم غیر رسمي (یتضمن إجراء تحدیث لتقدیرات أوضاع حفظ التنوع البیولوجي الحالیة) باالستعانة بمنھجیة القائمة الطبیعة

 الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة. ویجب أن یُقیم ذلك على أساس كل حالة على حدة. 
 

(كأن تُدرج بعض البلدان   االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةات األنواع المدرجة وطنیاً أو إقلیمیاً مع تلك الخاصة ب. في حالة عدم توافق فئ67ت
 األنواع بصورة أكثر عمومیة باعتبارھا محمیة أو محظورة) فیجب وضع أساس منطقي قبل النظر فیھا باعتبارھا معیاراً للموئل الحرج.

 
ضمن القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ  ھامّ ضفرعیة والتجمعات الفرعیة بصورة مستقلة من حیث . في حالة تقییم األنواع ال68ت

 ، حسب االقتضاء. 1الطبیعة، فمن الممكن اعتبارھا مندرجة ضمن المعیار رقم 
 

معیار منطقة التنوع البیولوجي تستند إلى المعاییر والعتبات المحددة في  3-1. تجدر اإلشارة إلى أن معاییر الموائل الحرجة 69ت
 13ت  الرئیسیة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة.

 
 التوجیھات حسب المعیار

 
 : األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج والمھددة باالنقراض1المعیار رقم 

 
القائمة الحمراء . األنواع المھددة باالنقراض عالمیاً والمصنفة ضمن األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج والمھددة باالنقراض على  70ت

نواع المھددة باالنقراض بشكل حیث تواجھ األ 14ت .1لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، یجب اعتبارھا جزءاً من المعیار رقم  لألنواع المھددة
 حرج خطراً عالیاً للغایة لالنقراض في البریة. في حین تواجھ األنواع المھددة باالنقراض خطراً عالیاً جداً لالنقراض في البریة.

 
 

 https://portals.iucn.org/library/node/46259، 2016، ”معیار عالمي لتحدید مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة“، االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 13ت
 .www.iucnredlist.orgالطبیعة“،  ، ”القائمة الحمراء لألنواع المھددة لالتحاد الدولي لحفظاالتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 14ت

 

https://portals.iucn.org/library/node/46259
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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، ینبغي أن یُحدد إدراج األنواع المصنفة وطنیاً/إقلیمیاً باعتبارھا مھددة 6بمعیار األداء رقم  11. كما ھو مبین في الحاشیة 71ت

، 1ضمن المعیار رقم  15ت  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةباالنقراض بشكل حرج أو مھددة باالنقراض، في البلدان التي تلتزم بتوجیھات 
 على أساس كل مشروع على حدة، بالتشاور مع متخصصین أكفاء.

 
 :1. فیما یلي عتبات المعیار رقم 72ت

 
المناطق التي تدعم التركیزات ذات األھمیة العالمیة من األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج أو المھددة باالنقراض،  ) أ ( 

من   16ت وحدات تكاثریة  5≤٪ من التجمع العالمي و 0.5≥الحمراء ( ایة الطبیعةاالتحاد الدولي لحمالمدرجة على قائمة 
 المھددة باالنقراض بشكل حرج أو المھددة باالنقراض). األنواع

 
المناطق التي تدعم التركیزات ذات األھمیة العالمیة من األنواع المعرضة باالنقراض، والتي قد یؤدي فقدھا إلى تغیر  ) ب( 

إلى مھددة باالنقراض أو مھددة باالنقراض بشكل  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةوضعھا على القائمة الحمراء لالتحاد 
 (أ). 72حرج، وتستوفي العتبات الواردة في ت

 
المناطق المحتویة على تركیزات مھمة من األنواع المصنفة وطنیاً أو إقلیمیاً باعتبارھا مھددة باالنقراض أو مھددة  ) ج ( 

 باالنقراض بشكل حرج، حسب االقتضاء.
 

روبولوجیة. . یجب إیالء اعتبارات خاصة بالقردة العلیا (الغوریالت، وإنسان الغاب، والشمبانزي، والبونوبو) نظراً ألھمیتھا األنث73ت
یجب استشارة الشعبة المعنیة بالقردة العلیا، ضمن الفریق المتخصص في الرئیسیات، بلجنة بقاء   17تفحیثما یحتمل وجود قردة علیا، 

ة العلیا في منطقة تأثیر األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، في أقرب وقت ممكن للمساعدة في تقریر مدى وجود القرد
المشروع. وفي الغالب، ستعامل أي منطقة یوجد بھا قردة علیا باعتبارھا موئالً حرجاً. ولن تقبل المشروعات في مثل ھذه المناطق إال 

المعنیة بالقردة العلیا، ضمن الفریق المتخصص في الرئیسیات، بلجنة بقاء األنواع   في ظروف استثنائیة، ویتعین وجود أفراد من الشعبة
 .ستراتیجیة للتخفیف من اآلثاراالتابعة لالتحاد، للمشاركة في إعداد أي 

 
 : األنواع المتوطنة ومقیدة النطاق2المعیار رقم 

 
 النطاق. ویشیر تعبیر مقید النطاق إلى محدودیة مدى الوجود.. ألغراض ھذه المذكرة التوجیھیة، یعرف تعبیر المتوطن بأنھ مقید 74ت

 

ألف   50فیما یتعلق بالفقاریات والنباتات، تعرف األنواع محدودة النطاق بتلك األنواع التي تقل محدودیة مدى وجودھا عن   •
 ).2متر مربع (كم كیلو

 100االحتیاط، ھي تلك تقل محدودیة مدى وجودھا عن  ما یتعلق بالنظم البحریة، تعتبر األنواع محدودة النطاق، على سبیل   •
 .2ألف كم

كم عند أي نقطة (األنھار  200بالنسبة لألنواع الساحلیة والنھریة والمائیة األخرى، في الموائل التي ال یتجاوز عرضھا  •
من المدى الجغرافي الخطي كم    500على سبیل المثال)، یعرف النطاق المحدود بأنھ النطاق العام الذي یقل عن، أو یساوي،  

 (أي المسافة بین أبعد نقطتین من المناطق المأھولة).
 

 :2. فیما یلي عتبة المعیار رقم 75ت
 

 وحدات تكاثریة من أنواع ما. 10٪ من حجم التجمعات العالمیة و≥10المناطق التي تضم على نحو منتظم ≥ ) أ ( 
 

. 2003. االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةانظر أیضاً  .http://www.nationalredlist.org/site.aspx  القوائم الحمراء الوطنیة، جمعیة الحیوان في لندن  15ت
. غالند، سویسرا: لجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي  3.0الدولي لحفظ الطبیعة على المستویات اإلقلیمیة، النسخة إرشادات لتطبیق معاییر القائمة الحمراء لالتحاد 

 لحفظ الطبیعة.
األفراد الناضجة الالزمة لمناطق التنوع البیولوجي التعریف التالي للوحدة التكاثریة: ”الحد األدنى لعدد ومجموع  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةیستخدم معیار  16ت

ناث، وخمسة أفراد  لتحفیز حدث تكاثري ناجح في الموقع، على سبیل المثال، تتضمن الوحدات التكاثریة الخمس: خمسة أزواج، خمس إناث منجبة في تجمع واحد لإل
 .The Evolution of the Reproductive Unit in the Class Mammalia .1977تكاثریة في األنواع النباتیة.“ آیزنبرغ، 

 ./A.P.E.S ،(.http://apesportal.eva.mpg.deبوابة مسوح بیئات تجمعات القردة العلیا( 17ت

http://www.nationalredlist.org/site.aspx
http://apesportal.eva.mpg.de/
http://apesportal.eva.mpg.de/
http://apesportal.eva.mpg.de/
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 : األنواع المھاجرة والمتجمعة3المعیار رقم 

 
المھاجرة بأنھا أي أنواع تنتقل فیھا نسبة كبیرة من أفرادھا دوریاً، وبطریقة یمكن التنبؤ بھا، من منطقة جغرافیة . تعرف األنواع 76ت

 ألخرى (بما في ذلك داخل نفس النظام اإلیكولوجي).
 

أي أساس آخر منتظم . تعرف األنواع المتجمعة بأنھا تلك األنواع التي یتجمع أفرادھا في مجموعات كبیرة بطریقة دوریة أو على 77ت
 و/أو یمكن التنبؤ بھ. وفیما یلي بعض األمثلة:

 األنواع التي تشكل مستعمرات. •
األنواع التي تشكل مستعمرات ألغراض التكاثر و/أو حیث تتجمع أعداد كبیرة من أفراد نوع ما في نفس الوقت ألغراض  •

 ).مبیتوال البحث عن الغذاءأخرى غیر التكاثر (مثل 
 ).األنواع التي تستخدم مضیقاً تتجمع فیھ أعداد كبیرة من أفراد نوع ما لفترة زمنیة مركزة (من أجل الھجرة مثالً  •
األنواع ذات التوزیعات الكبیرة والمتجمعة في ذات الوقت؛ حیث یتركز عدد كبیر من األفراد في موقع واحد أو بضعة  •

 األفریقي). النّومواقع، في حین تتناثر سائر األنواع (مثل، توزیعات 
یدة إلى األنواع في أماكن تجمعات المنبع حیث تؤوي مواقع معینة تجمعات من أنواع تسھم إسھاماً بالغاً في جلب أفراد جد •

 أخرى (وھو أمر ذو أھمیة خاصة في األنواع البحریة).
 

 :3فیما یلي عتبات المعیار رقم  .78ت
 

% من التجمعات العالمیة ألنواع مھاجرة أو متوقعة في أي مرحلة من مراحل دورة 1المناطق المعروفة باستبقاء ≥  ) أ ( 
 .حیاة األنواع، بشكل دوري أو أي شكل منتظم آخر

 
 % من التجمعات العالمیة ألنواع خالل فترات االضطرابات البیئیة. 10المناطق التي یمكن التنبؤ بدعمھا ≥  ) ب( 

 
 

 : األنظمة اإلیكولوجیة المھددة للغایة أو الفریدة4المعیار رقم 
 

ً مماثالً للنھج المتبع مع القائمة الحمراء لألنواع  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة. یِعد 79ت ً نھجا قائمة حمراء للنظم اإلیكولوجیة، متبعا
ولي  المھددة. وینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة بالقائمة الحمراء للنظم اإلیكولوجیة حیثما أجریت تقییمات رسمیة لالتحاد الد

تقییمات رسمیة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، یجوز للجھة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة بتقییمات  في حالة عدم إجراء  الطبیعة. لحمایة
تتبع طرقاً منھجیة على المستوى الوطني/اإلقلیمي، تجریھا ھیئات حكومیة، أو مؤسسات أكادیمیة معترف بھا، أو غیر ذلك من المؤسسات 

 الحكومیة المعترف بھا)، أو كل تلك الجھات.المعنیة المؤھلة (بما في ذلك المنظمات غیر 
 

 :4. فیما یلي عتبات المعیار رقم 80ت
 

٪ من المدى العالمي ألحد أنواع النظم اإلیكولوجیة المستوفي لمعاییر وضع التھدید باالنقراض 5المناطق التي تمثل ≥ ) أ ( 
 بشكل حرج أو التھدید باالنقراض وفقا لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة.

، ولكن تقرر كونھا ذات أولویة عالیة لحفظ التنوع االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةالمناطق األخرى التي لم تقیم بعد من قبل  ) ب( 
 البیولوجي من خالل التخطیط المنھجي للحفظ على المستوى اإلقلیمي أو الوطني.

 
 : العملیات التطّوریة الرئیسیة5المعیار رقم 

 
. السمات التركیبیة لمنطقة ما، مثل الطبوغرافیا، والجیولوجیا، والتربة، ودرجة الحرارة، والغطاء النباتي، والتولیفات المختلفة من 81ت

ھذه المتغیرات، من شأنھا أن تؤثر على العملیات التطّوریة التي تفضي إلى تكوینات إقلیمیة من األنواع والخصائص اإلیكولوجیة. وفي 
االت، تكون السمات المكانیة الفریدة أو التمییزیة للمنظر الطبیعي مرتبطة بتجمعات أو تجمعات فرعیة من األنواع النباتیة  بعض الح

الباً ما والحیوانیة المتفردة جینیاً. وتوصف السمات المادیة أو المكانیة بأنھا بدائل أو محفزات مكانیة للعملیات التطّوریة واإلیكولوجیة، وغ
ك السمات بتنوع األنواع. وأصبح الحفاظ على ھذه العملیات التطّوریة الرئیسیة المتأصلة في المناظر الطبیعیة، فضالً عما ینتج ترتبط تل
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عنھا من أنواع (أو تجمعات فرعیة من األنواع)، من مجاالت االھتمام الرئیسیة لحفظ التنوع البیولوجي في العقود األخیرة، والسیما حفظ 
. ومن خالل حفظ تنوع األنواع داخل المنظر الطبیعي، فإن العملیات التي تقود تشكل األنواع الجدیدة (االنتواع)، فضالً عن التنوع الجیني

 التنوع الجیني داخل األنواع، ستضمن المرونة التطّوریة في النظام، وھو األمر الذي یكتسي أھمیة خاصة في ظل مناخ سریع التغیر.
 

 ورد فیما یلي بعض األمثلة الممكنة للسمات المكانیة المرتبطة بعملیات تطّوریة:. ألغراض اإلیضاح، ن82ت
تعد من القوى الدافعة لتشكل أنواع جدیدة، حیث تنتقى األنواع طبیعیاً    عدم التجانسالمناظر الطبیعیة التي فیھا قدر عال من   •

 بناء على قدرتھا على التكیف والتنویع.
، تنتج موائل انتقالیة؛ ارتبطت بعملیة تشكل األنواع والتنوع  المناطق االنتقالیة، والتي تعرف أیضاً باسم التدرجات البیئیة •

 العالي في األنواع والخصائص الجینیة. 
عبارة عن تراصفات بین أنواع التربة (مثل النتوءات السربنتینیة، والحجر الكلسي، والرواسب  تالقي األسطح التربیة •

 الجبسیة) أدت إلى تكون مجتمعات نباتیة فریدة تتسم بالندرة والتوطن على حد سواء.
بین الموائل (على سبیل المثال، الممرات البیولوجیة) تضمن ھجرة األنواع والتدفق الجیني، وھو أمر ذو أھمیة خاصة   الربط •

أیضاً الممرات البیولوجیة التي تمر عبر التدرجات   بالنسبة للموائل المجزأة ولحفظ التجمعات المنفصلة مكانیاً. ویتضمن ذلك
 والمناخیة ومن ”القمة إلى الشاطئ“. في االرتفاعات

سواء بالنسبة لألنواع أو النظم اإلیكولوجیة، تندرج أیضاً تحت ھذا   التكیف مع تغیر المناخالمواقع ذات األھمیة المؤكدة في   •
 المعیار.

 
في المنظر الطبیعي التي من شأنھا التأثیر على العملیات التطّوریة على أساس كل حالة على حدة،  . ستتحدد أھمیة السمات التركیبیة83ت

وسیعتمد تقریر الموئل الحرج اعتماداً كبیراً على المعرفة العلمیة. وفي غالبیة الحاالت، سیطبق ھذا المعیار في المناطق التي سبق 
ریة فریدة أو یشتبھ في ذلك. وعلى الرغم من وجود طرق منھجیة لقیاس العملیات التطّوریة استقصاؤھا، وُعلم فعلیاً ارتباطھا بعملیات تطوّ 

 في المناظر الطبیعیة وتحدید أولویاتھا، فإنھا تخرج عن النطاق المعقول للتقییمات التي بإمكان القطاع الخاص إجراءھا.
 

 مناطق الموائل الحرجة، إال بعد إثبات ما یلي:لن تنفذ الجھة المتعاملة مع المؤسسة أي أنشطة خاصة بالمشروع في  .17
 

 عدم وجود بدائل عملیة أخرى داخل المنطقة من أجل تطویر المشروع في الموائل المعدلة أو الطبیعیة غیر الحرجة؛ 
   على العملیات ال یؤدي المشروع إلى آثار سلبیة قابلة للقیاس على قیم التنوع البیولوجي التي ُحدد الموئل الحرج من أجلھا، وال

 12البیئیة الداعمة لقیم التنوع البیولوجي تلك؛
 المھددة باالنقراض بشكل حرج  13ال یؤدي المشروع إلى انخفاض صاٍف في تجمعات األنواع العالمیة و/أو الوطنیة/ اإلقلیمیة

 و 14أو المھددة باالنقراض على مدى فترة زمنیة معقولة؛
 ویل المدى لرصد وتقییم التنوع البیولوجي في برنامج اإلدارة للجھة المتعاملة مع إدراج برنامج قوي، وجید التصمیم، وط

 المؤسسة.
 

ستراتیجیة ا، ستُوصف  17في الحاالت التي لن تتمكن فیھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة من تلبیة المتطلبات المحددة في الفقرة   .18
في قیم التنوع  15لبیولوجي، وستُصمم على نحو یحقق مكاسب صافیةالتخفیف الخاصة بالمشروع في خطة العمل المعنیة بالتنوع ا

 البیولوجي التي ُحدد الموئل الحرج من أجلھا.
 

ستراتیجیة التخفیف، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة افي الحاالت التي تقترح فیھا تعویضات للتنوع البیولوجي في إطار   .19
آثار المشروع المتبقیة الكبیرة على التنوع البیولوجي ستخفف بقدر كاٍف الستیفاء متطلبات الفقرة أن تثبت من خالل تقییم تجریھ أن 

17. 
 

 ستحدد قیم التنوع البیولوجي والعملیات اإلیكولوجیة الداعمة لھا على نطاق مالئم إیكولوجیاً. 12
قدرة األنواع على البقاء على النطاق العالمي و/أو اإلقلیمي/الوطني ألجیال االنخفاض الصافي ھو خسارة مفردة أو تراكمیة في األفراد تؤثر على  13

إما في عدیدة أو على مدى فترة زمنیة طویلة. ویتحدد النطاق (أي عالمي و/أو إقلیمي/وطني) لالنخفاض الصافي المحتمل بناًء على إدراج األنواع 
ة و/أو في القوائم اإلقلیمیة/الوطنیة. وبالنسبة لألنواع المدرجة في كل من القائمة الحمراء (العالمیة) القائمة الحمراء (العالمیة) لالتحاد الدولي لحفظ الطبیع

 لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والقوائم الوطنیة/اإلقلیمیة، فسیكون االنخفاض الصافي على أساس تجمعات األنواع الوطنیة/اإلقلیمیة. 
تثبت فیھ الجھة المتعاملة مع المؤسسة ”عدم وجود انخفاض صاٍف“ في األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج   یتحدد اإلطار الزمني الذي ینبغي أن  14

 واألنواع المھددة باالنقراض، على أساس كل حالة على حدة بالتشاور مع خبراء خارجیین. 
ي التي حدد الموئل الحرج من أجلھا. ویمكن تحقیق مكاسب صافیة المكاسب الصافیة عبارة عن نتائج حفظ إضافیة یمكن تحقیقھا لقیم التنوع البیولوج   15

من معیار   17من خالل إعداد عملیة تعویض للتنوع البیولوجي و/أو، في الحاالت التي یمكن للجھة المتعاملة مع المؤسسة فیھا استیفاء متطلبات الفقرة  
المتعاملة مع المؤسسة مكاسب صافیة من خالل تنفیذ البرامج التي یمكن تنفیذھا  األداء الحالي دون تعویض للتنوع البیولوجي، ینبغي أن تحقق الجھة

 بالموقع (على األرض) لتعزیز الموئل وحمایة التنوع البیولوجي والحفاظ علیھ.
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 المتطلبات المفروضة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة في الموئل الحرج

 
من  19–17اتخاذ القرار بشأن قدرة الجھة المتعاملة مع المؤسسة على االمتثال للفقرات . ھناك العدید من العوامل التي تدخل في 84ت

 . وفیما یلي أكثرھا شیوعاً:6معیار األداء رقم 
 من ھذه المذكرة). 13تعذر التعویض النسبي لقیم التنوع البیولوجي وقابلیة تأثرھا (انظر ت •
 الموائل الحرجةنوعیة تقییم التنوع البیولوجي و/أو تقییم  •
 نوع المشروع •
القدرات اإلداریة للجھة المتعاملة مع المؤسسة، والتزامھا، وسجل أدائھا، بما في ذلك شمولیة نظام اإلدارة البیئیة   •

 واالجتماعیة الخاص بھا
 التخفیف الخاصة بالجھة المتعاملة مع المؤسسة واعتبارات تعویضات التنوع البیولوجي ستراتیجیة اشمولیة  •
 مستوى الثقة في التنبؤات وضمان نتائج التدابیر الواردة في التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار •
 توقیت ھذه التدابیر في سیاقات الخطورة العالیة وانعدام الیقین •
استعداد الجھة المتعاملة مع المؤسسة لالستعانة بخبراء خارجیین وھیئات استشاریة و/أو أنواع أخرى من الھیئات   •

 العلمیة
ستراتیجیة فعالة وطویلة األجل مع الحكومة والمؤسسات ااستعداد الجھة المتعاملة مع المؤسسة إلقامة شراكات  •

 ً  األكادیمیة والبحثیة والمجتمعات المحلیة المتضررة و/أو منظمات الحفظ غیر الحكومیة المعترف بھا دولیا
 قدرات الحكومة المضیفة •
 درجة الشك في المعلومات •

 
على أھمیة السعي لتجنب الموائل الحرجة تماماً كوسیلة أولى للبرھنة  6بمعیار األداء رقم  17. تؤكد النقطة األولى من الفقرة 85ت

على االمتثال للتسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار. وھذا األمر مطلوب في أي مشروع مقترح في الموائل الحرجة بغض النظر 
والبد للجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تقدم دلیالً على تفادیھا لذلك من خالل تحلیل دقیق لبدائل المشروع.  عن حجم بصمتھ البیئیة. 

وفي حال كانت األراضي المجنبة جزءاً من أعمال التجنب، فینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة رسم خریطة للمناطق ضماناً لحمایتھا 
 طوال مدة حیاة المشروع.

 
بوضوح على قیم التنوع البیولوجي التي ُحدد الموئل الحرج من أجلھا، كوسیلة للتأكید على   17لنقطة الثانیة من الفقرة . تشدد ا86ت

أن اآلثار المباشرة وغیر  17أھمیة أخذ قیم التنوع البیولوجي بعین االعتبار على نطاق أوسع. ومن ثم، تعني النقطة الثانیة من الفقرة 
قوض استمراریة قیم التنوع البیولوجي، التي ُحدد الموئل الحرج من أجلھا، على األجل الطویل، مع األخذ بعین  المباشرة للمشروع لن ت

االعتبار مجموعة تدابیر التخفیف التي نفذتھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة طوال مدة حیاة المشروع، وبما یتسق مع التسلسل الھرمي 
 18ت  إلجراءات تخفیف اآلثار.

 
فقط (األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج واألنواع المھددة باالنقراض).   1على المعیار رقم    17. تنطبق النقطة الثالثة من الفقرة  87ت

. ویرد تعریف االنخفاض فال ینبغي للمشروعات أن تؤدي إلى انخفاض صاف في ھذه األنواع على النطاق العالمي و/أو اإلقلیمي/الوطني
أیضاً فكرة عن معنى ”و/أو“، أي عندما یُحدد االمتثال على نطاق  13. كما تقدم الحاشیة 6من معیار األداء رقم  13الصافي في الحاشیة 

حرجاً على أساسھا   التجمعات العالمیة وعندما یُحدد على النطاق الوطني/اإلقلیمي. ویعتمد ھذا على قائمة األنواع التي تقرر تصنیف الموئل
. وفي معظم الحاالت، سیكون الموئل حرجاً بناء على القائمة  6من معیار األداء رقم  11في المقام األول. وھذا األمر موضح في الحاشیة 

في الحاالت التي الحمراء العالمیة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، وفي ھذه الحاالت، سیتحدد االنخفاض الصافي بالنسبة للتجمعات العالمیة. و
ً للمعیار رقم  ً وفقا ، بناًء على قائمة األنواع المھددة اإلقلیمیة و/أو الوطنیة، فسیتحدد االنخفاض الصافي 1یتقرر فیھا كون الموئل حرجا

أفراد من الفرق  بالنسبة لتجمعات األنواع اإلقلیمیة و/أو الوطنیة. ویجب اتخاذ مثل ھذه القرارات بالتشاور مع متخصصین أكفاء، من بینھم
 التخصصیة بلجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة.

 
أیضاً تعبیر ”على مدى فترة زمنیة معقولة.“ ویتعلق ھذا بمسألة الموعد الذي یتوقع أن  17. تستعمل النقطة الثالثة من الفقرة  88ت

 م حدوث انخفاض صاف. وھذا اإلطار الزمني بطبیعة الحال خاص تكون فیھ الجھة المتعاملة مع المؤسسة قادرة على إثبات عد
 

 من ھذه المذكرة. 19ت و 18انظر نھج النظام اإلیكولوجي المبین في الفقرتین ت 18ت
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المتغیرات المحددة لقدرتھا بكل حالة على حدة، ویجب أن یأخذ في االعتبار الدورة التكاثریة لألنواع، والمدى العمري، وغیرھا من  

على التعافي بنجاح من آثار المشروع. وال ینبغي تفسیر االنخفاض المقبول في تجمعات األنواع على أنھ قدرة كل فرد بالموقع على 
یر البقاء. فذلك، وإن كان ھو الحال في بعض الحاالت، على سبیل المثال مع األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج التي على شف

البریة، إال إن عدم وجود انخفاض صاف یستند إلى ”قدرة األنواع على البقاء على النطاق العالمي و/أو اإلقلیمي/الوطني االنقراض في
 ).6من معیار األداء رقم  13ألجیال عدیدة أو على مدى فترة زمنیة طویلة“ (الحاشیة 

 
من معیار األداء   17 و 7ب الجوھریة في إثبات االمتثال مع الفقرتین . یعد برنامج رصد وتقییم التنوع البیولوجي من الجوان89ت

 51. ولالطالع على وصف لبرنامج رصد وتقییم التنوع البیولوجي المناسب، راجع الفقرتین ت1، وكذلك معیار األداء رقم 6رقم 
 .52ت و

 
ات تحقق مكاسب صافیة في قیم التنوع البیولوجي . یتوقع من الجھات المتعاملة مع المؤسسة، في مناطق الموائل الحرجة، إثب90ت

ورد تعریف المكاسب الصافیة  . 6 من معیار األداء رقم 18التي حدد الموئل الحرج من أجلھا، على النحو المنصوص علیھ في الفقرة 
عدم إحداث خسارة صافیة“؛ ومن ثم، فإن المتطلبات المحددة للموائل الحرجة    زیادة على، ویمكن اعتبارھا ” 6من معیار األداء رقم    15في الحاشیة  

في تستند إلى تلك المحددة للموائل الطبیعیة وتتوسع فیھا. ویمكن تحقیق المكاسب الصافیة من خالل تعویض التنوع البیولوجي. وكما ھو مبین 
افیة في قیم التنوع البیولوجي على نتائج حفظ إضافیة یمكن قیاسھا. ویجب ، یجب أن تنطوي المكاسب الص6من معیار األداء رقم  15الحاشیة 

حدده إثبات تحقق ھذه المكاسب على مستوى نطاق جغرافي مالئم (مثالً، محلیاً، على مستوى المناظر الطبیعیة، وطنیاً، إقلیمیاً) على نحو ما ی
التخفیف الخاصة بالجھة المتعاملة مع المؤسسة ستراتیجیة  انوع البیولوجي جزءاً من  الخبراء الخارجیون. وفي الحاالت التي ال یشكل فیھا تعویض الت

ي ھذه (أي، ال توجد أي آثار متبقیة كبیرة)، فیمكن تحقیق مكاسب صافیة من خالل مساندة الفرص اإلضافیة لحفظ قیم الموائل الحرجة المعنیة. وف
 رأي خبیر.الحاالت، یكفي إلثبات المكاسب الصافیة دلیل نوعي و

 
. یلزم وجود خطة عمل معنیة بالتنوع البیولوجي للمشروعات الواقعة في الموائل الحرجة، ویوصى بھا في المشروعات عالیة 91ت

) تولیفة اإلجراءات واألساس المنطقي لكیفیة 1المخاطر المقامة في الموائل الطبیعیة. وتصف خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي (
) نھج كیفیة اتباع التسلسل الھرمي 2(التخفیف الخاصة بالمشروع مكاسب صافیة (أو عدم إحداث خسارة صافیة)،  اتیجیة  ستراتحقیق  

) أدوار ومسؤولیات الموظفین الداخلیین والشركاء الخارجیین. وتعد خطط العمل المعنیة بالتنوع  3إلجراءات تخفیف اآلثار، و(
أطراً زمنیة متفقاً علیھا إلجراء استعراض دوري لھا وتحدیثھا كلما ظھرت معلومات جدیدة،    البیولوجي وثائق حیة، ینبغي أن تتضمن

ومع مضي المشروع قدماً في التنفیذ، وتغیر سیاق الحفظ على مر الزمن. وفي حالة إدراج تدابیر تخفیف آثار المشروع في نظام 
من ھذه المذكرة)، فینبغي اإلشارة إلیھا في خطة العمل المعنیة   50فقرة تاإلدارة البیئیة واالجتماعیة/خطة إدارة التنوع البیولوجي (ال

بالتنوع البیولوجي. وتختلف خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي عن خطة إدارة التنوع البیولوجي في كون األخیرة تعتبر وثیقة 
)؛ في حین أن خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي 50تشغیلیة معدة بصفة عامة من أجل مدیري الموقع والمقاولین (انظر الفقرة ت

تتضمن، بصورة شبھ دائمة، إجراءات تخص المناطق الواقعة خارج الموقع (على سبیل المثال، التعویضات واإلجراءات اإلضافیة)  
ة العمل المعنیة بالتنوع  ویشارك فیھا شركاء خارجیون (مثل الشركاء المنفذین، أو المراجعین، أو المستشارین). وربما أرفدت خط

البیولوجي بوثائق تعد في إطار زمني الحق، مثل خطة إدارة التعویض، أو برنامج رصد وتقییم التنوع البیولوجي؛ وفي ھذه الحاالت، 
لمشروع ینبغي تحدیث خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي، لإلشارة إلى تلك الوثائق بالغة األھمیة لدى إعدادھا. وبحسب طبیعة ا

ستراتیجیة وخطاً زمنیاً لتحدید اإلجراءات التي من شأنھا أن اخطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي  تصفونطاقھ، من الممكن أن 
 تحقق مكاسب صافیة (أو عدم إحداث خسارة صافیة).

 
ً للممارس92ت ات الدولیة الجیدة، وأن تبقى  . یجب أن تحدد أي عملیات تعویض مزمعة في الموائل الحرجة، وتصمم، وتدار وفقا

 34ت–30كما تنطبق التوجیھات المعنیة بتعویضات التنوع البیولوجي الواردة في الفقرات ت 19ت مستمرة، ما دامت آثار المشروع.
 من ھذه المذكرة على الموائل الحرجة أیضاً.

 
ً المناطق المحمیة قانوناً والمعترف بھا   دولیا

20.  ً یجب على   17أو منطقة معترف بھا دولیاً،  16في األحوال التي یكون فیھا المشروع المقترح واقعاً في منطقة محمیة قانونا
في معیار األداء ھذا، حسب االقتضاء. وإضافة إلى  19إلى  13الجھة المتعاملة مع المؤسسة الوفاء بمتطلبات الفقرات من 

 ع المؤسسة بما یلي:ذلك، ستقوم الجھة المتعاملة م
 

 إثبات أن التنمیة المقترحة في ھذه المناطق مسموح بھا قانوناً؛ 
 

 .trends.org/guidelines/principles.pdf-http://bbop.forestبرنامج قطاع األعمال وتعویضات التنوع البیولوجي،  19ت

http://bbop.forest-trends.org/guidelines/principles.pdf
http://bbop.forest-trends.org/guidelines/principles.pdf
http://bbop.forest-trends.org/guidelines/principles.pdf
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 التصرف بطریقة تتفق مع أي خطط إدارة معترف بھا لدى الحكومة لتلك المناطق؛ 
  التشاور حول المشروع المقترح مع الجھات الراعیة للمنطقة المحمیة والقائمین على إدارتھا والمجتمعات المحلیة

 المتضررة، والشعوب األصلیة، وغیرھم من أصحاب المصلحة، حسبما یقتضي األمر؛ 
 18نطقة.تنفیذ برامج إضافیة، حسب االقتضاء، لتشجیع وتعزیز أھداف الحفظ واإلدارة الفعالة للم 

 
: ”منطقة جغرافیة محددة بوضوح ومعترف االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةیقر معیار األداء ھذا بالمناطق المحمیة قانوناً التي تستوفي تعریف    16

الطویل مع خدمات  لتحقیق الحفاظ على الطبیعة على المدى  -من خالل الوسائل القانونیة أو وسائل اإلنفاذ األخرى-بھا ومخصصة ومدارة 
ذا  األنظمة اإلیكولوجیة والقیم الثقافیة ذات الصلة.“ وألغراض معیار األداء الحالي، یشمل التعریف المناطق التي تقترحھا الحكومات ضمن ھ 

 التصنیف. 
احتیاطیات المحیط الحیوي معرفة على نحو حصري على أنھا مواقع التراث العالمي الطبیعیة التابعة لمنظمة الیونسكو، وبرنامج اإلنسان و 17

التابع لمنظمة الیونسكو، ومناطق التنوع البیولوجیة الرئیسیة، واألراضي الرطبة المخصصة بموجب اتفاقیة األراضي الرطبة ذات األھمیة  
 الدولیة (اتفاقیة رامسار).

 بیئیة جدیدة. قد ال یكون ضروریاً تنفیذ برامج إضافیة للمشروعات التي ال تترتب علیھا بصمة   18
 

، على االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةعلى المناطق المحمیة قانوناً، المستوفیة لتعریف  6من معیار األداء رقم  20. تنطبق الفقرة 93ت
نوع ”المناطق المعترف بھا دولیاً،“ وھي مناطق ذات أھمیة معلومة في حفظ التو، 6من معیار األداء رقم  16النحو الوارد في الحاشیة 

ار البیولوجي، إال إنھا لیست محمیة قانوناً في جمیع األحوال. ویرد تعریف واضح للمناطق المؤھلة للتصنیف معترفاً بھا دولیاً وفقاً لمعی
دولیاً“، حیث تستخدم  محددة بھا دولیاً“ بدالً من ”مناطق معترف تعبیر ”مناطق  6. ویعتمد معیار األداء رقم 17في الحاشیة  6األداء رقم 

في الغالب في وصف المناطق المحمیة المحددة من قبل الحكومات. وتختلف االتفاقیات، من حیث التحدیدات الدولیة، في المصطلحات محددة  
ب نظراً لكونھ ھو األنسالمعترف بھا  التي تستخدمھا (على سبیل المثال، المسجلة، المعتمدة، المحددة، المعترف بھا)، ومن ثم رئي أن تعبیر  

 األكثر تعمیماً.
 

. إذا كان المشروع یقع في منطقة محمیة قانوناً، أو معترفاً بھا دولیاً، أو على مقربة منھما، فیجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة 94ت
 لبیئة. مراجعة المصادر التالیة، التي أعدھا المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة ل

 
تمثل قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة حصرا للمناطق المحمیة. وتزود   20ت    .قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة •

اء اإلقلیمیین.  قاعدة البیانات بالمعلومات من الحكومات الوطنیة، والمنظمات غیر الحكومیة، واالتفاقیات الدولیة، والشرك
وتدار وتطور بالتعاون بین المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، واالتحاد الدولي لحفظ 

 البیئة. 
 

دلیالً على اإلنترنت، یحوي  من األلف إلى الیاء یعد  21ت  المناطق ذات األھمیة للتنوع البیولوجي من األلف إلى الیاء.  •
معلومات تفصیلیة لعدد من األنظمة المعروفة التي تمنح األولویة والحمایة للمناطق ذات األھمیة للتنوع البیولوجي المندرجة 
تحت فئتین رئیسیتین: المناطق الواقعة تحت أطر المناطق المحمیة المدعومة بالمؤسسات الوطنیة أو دون الوطنیة فضالً 

 فاقیات والبرامج الدولیة، وبرامج ترتیب األولویات العالمیة المطورة من قبل المنظمات األكادیمیة والمعنیة بالحفظ.عن االت
 

ع . بالنسبة للتخفیف من اآلثار، یتوقع من الجھة المتعاملة مع المؤسسة االمتثال لمتطلبات الموائل الطبیعیة أو الحرجة، بحسب قیم التنو95ت
 البیولوجي المؤھلة، الموجودة في المنطقة المحمیة قانوناً (بما فیھا المناطق المقترحة رسمیاً للحمایة) أو المعترف بھا دولیاً.

 
. في حالة وجود المشروعات في مناطق محمیة قانوناً، ومعترف بھا دولیاً، یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تتأكد من 96ت

شروع مع أي استخدام وطني لألراضي، وكذلك استخدام الموارد، ومعاییر اإلدارة (بما في ذلك خطط إدارة المناطق اتساق أنشطة الم
 المحمیة، أو اإلستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، أو الوثائق المماثلة). وسیستتبع ذلك تأمین الموافقات الضروریة من

 التشاور مع الجھات الراعیة للمنطقة المحمیة، والمجتمعات المحلیة المتضررة، والشعوب األصلیة، وغیرھمو الھیئات الحكومیة المسؤولة،
 

 Protected Planet ،otectedplanet.nethttp://www.prبرنامج األمم المتحدة للبیئة، ”قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة“،  20ت
 .z.org-http://www.biodiversityaبرنامج األمم المتحدة للبیئة. ”المناطق ذات األھمیة للتنوع البیولوجي من األلف إلى الیاء“ 21ت

http://www.protectedplanet.net/
http://www.biodiversitya-z.org/
http://www.biodiversitya-z.org/
http://www.biodiversitya-z.org/


 6المذكرة التوجیھیة 
 حفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة

 2019یونیو/حزیران  27

28 

 

 

 
أصحاب المصلحة، والتشاور معھم، أمر الزم في جمیع المشروعات الواقعة في مناطق من أصحاب المصلحة المعنیین. علماً بأن إشراك 

إلى مدى   6بمعیار األداء رقم    20محمیة قانوناً، ومعترف بھا دولیاً. ویشیر تعبیر ”حسبما یكون مناسباً“ الوارد في النقطة الثالثة من الفقرة  
ھم في ھذه العملیة. وفیما یتعلق بالمناطق المعترف بھا دولیاً، غیر المحمیة قانوناً،  مالئمة/مناسبة فئات أصحاب المصلحة الذین سیتم إشراك

ینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة التشاور مع وكاالت الحفظ المالئمة المسؤولة عن التحدید. وترد المتطلبات المفروضة على الجھات 
، والتوجیھات ذات الصلة التي یمكن 1بمعیار األداء رقم  33–26قرات المتعاملة مع المؤسسة بشأن إشراك أصحاب المصلحة في الف

بالمذكرة التوجیھیة األولى. كما ترد المتطلبات من الجھات المتعاملة مع المؤسسة ذات الصلة  105ت –91االطالع علیھا في الفقرات ت
فیما یتعلق بالتراث الثقافي، مع ما یصاحبھما من مذكرات  8فیما یتعلق بالشعوب األصلیة، وفي معیار األداء رقم  7في معیار األداء رقم 

 توجیھیة.
 

ً عن فوائد ملموسة ألھداف الحفظ في تلك 97ت . یجب أن تسفر المشروعات المقترحة داخل مناطق محمیة قانوناً أو معترف بھا دولیا
ریق تنفیذ البرامج التي تقوم، على سبیل المثال، المنطقة، ویجب اكتساب مزایا جلیة للحفظ من وجود المشروع. ویمكن إنجاز ذلك عن ط

مة بتقدیم المساندة إلدارة المتنزھات، أو معالجة سبل كسب العیش البدیلة للمجتمعات المحلیة المتضررة، أو دعم و/أو تنفیذ األبحاث الالز
وعات التي ال تتسبب في بصمة بیئیة جدیدة  لتحقیق أھداف حفظ التنوع البیولوجي في المنطقة المحمیة. وقد تُستثنى من ذلك فقط المشر

 ).6من معیار األداء رقم  18(انظر الحاشیة 
 

. في حالة عدم وجود خطة إدارة للمنطقة المحمیة أو المحددة، فینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة النظر في دعم إعداد واحدة، 98ت
 حسبماباالشتراك مع الوكاالت الحكومیة ومنظمات الحفظ المناسبة. ویمكن اعتبار ھذا النوع من النشاط كافیاً بوصفھ ”برنامجاً إضافیاً“،  

، إذا كان قد أُعد و/أو نفذ بطریقة تنطوي على دعم من أصحاب المصلحة 6من معیار األداء رقم  20النقطة الرابعة بالفقرة ورد في 
 المعنیین.

 
 األنواع الغریبة الغازیة

إن االستحداث المقصود أو العرضي ألنواع غریبة أو غیر أصلیة من النباتات والحیوانات بإدخالھا إلى مناطق ال توجد  .21
ھا ھذه األنواع في الظروف العادیة، یمكن أن یؤدي إلى نشوء تھدید كبیر للتنوع البیولوجي، حیث یمكن أن تصبح بعض فی

 األنواع الغریبة غازیة وسریعة االنتشار ومزاحمة ومنافسة لألنواع األصلیة.
 

جد حالیاً في البلد أو المنطقة التي یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أال تتعمد إدخال أي أنواع جدیدة غریبة (ال تو .22
یقع فیھا المشروع) ما لم یتم تنفیذ ذلك وفقاً لإلطار التنظیمي القائم بشأن مثل ھذا اإلدخال. وعلى الرغم مما سبق، ال یجوز أن 

ان ھذا تتعمد الجھة المتعاملة مع المؤسسة إدخال أي أنواع غریبة ذات سلوك غازي عالي المخاطر، بغض النظر عما إذا ك
اإلدخال مسموحاً بھ بموجب اإلطار التنظیمي القائم. وینبغي أن تخضع كل عملیات إدخال أنواع غریبة لتقییم المخاطر (في إطار 
عملیة تحدید اآلثار والمخاطر البیئیة واالجتماعیة التي تجریھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة) من أجل تحدید احتماالت ھذا 

غي للجھة المتعاملة مع المؤسسة تنفیذ تدابیر من أجل تفادي احتمال حدوث ھذا اإلدخال العرضي أو غیر السلوك الغازي. وینب
المقصود، بما في ذلك نقل الركائز وناقالت األمراض (مثل التربة ومیاه الصابورة ومواد الزراعة) التي قد تؤوي األنواع 

 الغریبة.
 

أو المنطقة محل المشروع المقترح، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة    عند ثبوت وجود أنواع غریبة بالفعل في البلد .23
بذل الجھد الواجب لعدم نشر ھذه األنواع في المناطق التي لم یثبت انتشارھا فیھا بالفعل. وإن أمكن، ینبغي أن تتخذ الجھة 

 ضعة لسیطرتھا اإلداریة.المتعاملة مع المؤسسة إجراءات الستئصال ھذه األنواع من الموائل الطبیعیة الخا
 

. األنواع النباتیة أو الحیوانیة الغریبة، أو غیر األصلیة، ھي تلك التي یجري إدخالھا إلى موضع خارج نطاق توزیعھا الطبیعي. أما 99ت
ومنافستھا الشدیدة للنباتات  األنواع الغریبة الغازیة فھي أنواع غیر أصلیة، قد تصبح غازیة أو سریعة االنتشار عن طریق مزاحمتھا 

إدخالھا إلى موئل جدید یفتقر إلى العوامل الضابطة وفقاً لقواعد التكیف الطبیعي. وتعتبر األنواع الغریبة   والحیوانات األصلیة األخرى، عند
 الغازیة مصدر تھدید عالمي كبیر للتنوع البیولوجي. 

 
طار عملیات الجھة المتعاملة مع المؤسسة، للتقییم من أجل تحدید مدى االمتثال . یجب أن یخضع إدخال أیة أنواع غریبة، یتم في إ100ت

لإلطار التنظیمي القائم لدى البلد المضیف بشأن ھذا اإلدخال. ویجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أال تتعمد إدخال أي أنواع جدیدة  
یعمل فیھا المشروع) ما لم یتم تنفیذ ذلك وفقاً لإلطار التنظیمي القائم، إن وجد.  غریبة (أي تلك التي ال توجد حالیاً في البلد أو المنطقة التي

وفي حالة عدم وجوده، ینبغي إجراء تقییم مخاطر لمدى غزوانیة األنواع، بالتنسیق مع متخصصین أكفاء لدیھم درایة باألنواع المحددة محل  
كھا الغازي عالي المخاطر في موقع مشروع تحت أي ظرف من الظروف، حتى التقییم. ویجب عدم إدخال األنواع الغریبة المعروفة بسلو

 ولو لم یكن ھذا اإلدخال محظوراً في اإلطار التنظیمي القائم بالبلد المضیف.
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اع الحیوانیة والنباتیة  . على الرغم من تقییم المخاطر واإلطار التنظیمي الحالي، فمن الصعوبة بمكان التنبؤ باإلدخال العرضي لألنو101ت

حیوانیة  الغازیة. وینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة اتخاذ كل التدابیر الوقائیة الرامیة إلى الحد من مخاطر نقل أو إدخال أنواع نباتیة أو 
خطراً كبیراً على الموائل غریبة غازیة، أو آفات، أو مسببات أمراض عبر أنشطتھا. وفي المنطقة التي یُعلم أن األنواع الغاِزیَة تشكل 

الطبیعیة والحرجة فیھا، ینبغي إدراج عملیات مسح واستعراض ھذه األنواع الغازیة في دراسات خط األساس، التي تجریھا الجھة المتعاملة 
صة (على مع المؤسسة قبل اإلنشاء، ومتابعة احتماالت انتشارھا طول مدة المشروع. وفي ھذه األحوال، ینبغي وضع خطة إدارة مخص

سبیل المثال خطة إدارة األنواع الغازیة، واآلفات، ومسببات األمراض)، تحدد التدابیر الوقائیة وتدابیر التخفیف، كالتفتیش والغسیل 
وإجراءات الحجر الصحي، المعدة خصیصاً للتصدي النتشار األنواع الغازیة. وتعد خطة اإلدارة من ھذا النوع مھمة، خاصة في المشروعات 

 اقعة في الموائل الحرجة، والتي یشكل انتشار األنواع الغازیة في مثل ھذه الموائل مخاطر عالیة.الو
 

. تعتبر تدابیر الوقایة والتخفیف ضروریة في حالة انطواء المشروع على بنیة تحتیة خطیة، مثل خطوط األنابیب، أو خطوط النقل، 102ت
دي حق المرور، في الغالب، إلى اجتیاز عدة موائل، والربط بینھا عبر ممر واحد، مما أو الطرق، أو إنشاءات السكك الحدیدیة، حیث سیؤ

ل  یوفر الوسیلة المثلى النتشار األنواع سریعاً عبر المنطقة. وفي بعض الحاالت، والسیما في المشروعات التي تعمل غالباً في موائل لم تص
دراج أحكام في عقود الموردین تمنع وصول األنواع الغریبة إلى داخل البالد، في حالة إلیھا ید، ینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة أیضاً إ

نقل الشحنات من خارجھا. ویمكن أن یتضمن ذلك شروطاً بإجراء تفتیش للحاویات والمعدات الثقیلة وإخضاعھا للحجر الصحي. ویجب أن 
 یة.تصل المعدات ”نظیفة كالجدیدة“ لمنع مخاطر إدخال األنواع الغاز

 
. فیما یتعلق بالشحن الدولي للسلع والخدمات، یتوقع من الجھات المتعاملة مع المؤسسة االمتثال لاللتزامات المناسبة، الموضوعة 103ت

المتعاملة مع في إطار االتفاقیة الدولیة لمراقبة وتصریف میاه صابورة السفن ورواسبھا (اتفاقیة إدارة میاه الصابورة). وینبغي للجھات 
بة المؤسسة كذلك، للحد من نقل الكائنات الحیة المائیة الضارة والعوامل المسببة لألمراض، الرجوع إلى المبادئ التوجیھیة المتعلقة بمراق

 22ت  وتصریف میاه صابورة السفن، المنشورة من قبل المنظمة الدولیة للمالحة البحریة.
 

. في الكثیر من الحاالت، ربما تكون األنواع الغازیة قد استقرت بالفعل في المنطقة التي یقع فیھا المشروع قبل البدء فیھ. وفي ھذه  104ت
مناطق التي لم تستقر فیھا بعد. على  الحاالت، على الجھة المتعاملة مع المؤسسة اتخاذ تدابیر لمنع األنواع من االستمرار في االنتشار في ال

غابة سبیل المثال، في حالة وجود بنیة تحتیة خطیة، ربما تنتشر أعشاب ضارة غازیة في الموائل الغابیة، والسیما إذا كانت الغطاء النباتي لل
تفاقم ذلك األمر، في حال أدت أنشطة ال یستطیع توطید نفسھ مرة أخرى (نظراً للحاجة إلى اإلبقاء على حق المرور ألسباب تشغیلیة). وقد ی 

سة الزراعة االنتھازیة، أو قطع األخشاب إلى توسیع حق المرور، مما یسھل االنتشار. وفي ھذه الحاالت، یتوقع من الجھة المتعاملة مع المؤس
لبیئیة واالجتماعیة العام، كما ینبغي أن تحدد مدى شدة التھدید، وطریقة انتشار تلك األنواع. وینبغي متابعة الوضع في إطار نظام اإلدارة ا
 للجھة المتعاملة مع المؤسسة اتخاذ تدابیر فعالة لتخفیف اآلثار، بالتنسیق مع السلطات المحلیة والوطنیة.

 
ي إلى األنواع  . یمكن اعتبار الكائنات الحیّة الُمعّدلة أیضاً أنواعاً غریبة، لھا نفس قابلیة السلوك الغازي، وكذلك قابلیة التدفق الجین 105ت

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة.ذات الصلة. ویجب تقییم أي عملیة إدخال جدیدة ألي من ھذه الكائنات الحیة في ضوء 
 

 إدارة خدمات النظام اإلیكولوجي 

مشروع سلبیاً على خدمات النظام اإلیكولوجي، على النحو الذي یتقرر من خالل عملیة عندما یكون من المحتمل أن یؤثر   .24
تحدید اآلثار والمخاطر، یجب أن تجري الجھة المتعاملة مع المؤسسة مراجعة منھجیة لتحدید خدمات النظام اإلیكولوجي ذات 

ن لعملیات المشروع تأثیر علیھا، في األغلب، ومن ) الخدمات التي سیكو1األولویة. وھذه الخدمات ذات األولویة ذات شقّین: (
) الخدمات التي یعتمد علیھا المشروع اعتماداً مباشراً في 2ثم تنتج آثاراً سلبیة على المجتمعات المحلیة المتضررة؛ و/أو (

ك في تقریر خدمات عملیاتھ (مثل المیاه). وعندما یكون من المحتمل أن تتأثر المجتمعات المحلیة المتضررة، ینبغي أن تشار
 .1النظام اإلیكولوجي ذات األولویة، وفقاً لعملیة إشراك أصحاب المصلحة المحددة في معیار األداء رقم 

 
 

 
, GoBallast Partnership, 1997 المنظمة البحریة الدولیة، المبادئ التوجیھیة لمراقبة وإدارة السفن“.  22ت

http://globallast.imo.org/868%20english.pdf. 

http://www.cbd.int/biosafety/default.shtml
http://globallast.imo.org/868%20english.pdf
http://globallast.imo.org/868%20english.pdf
http://globallast.imo.org/868%20english.pdf
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یجب تجنب اآلثار السلبیة، فیما یتعلق باآلثار على خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األولویة المھمة بالنسبة للمجتمعات  .25
ا كان للجھة المتعاملة مع المؤسسة سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر على خدمات النظام المحلیة المتضررة، ومتى م

اإلیكولوجي. فإذا كان من المتعذر تفادي ھذه اآلثار، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة تقلیلھا وتنفیذ تدابیر تخفیف تھدف 
وفیما یتعلق باآلثار على خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األولویة،  إلى الحفاظ على قیمة ھذه الخدمات ذات األولویة ووظائفھا.

التي یعتمد علیھا المشروع، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة تقلیل اآلثار على خدمات النظام اإلیكولوجي، وتنفیذ تدابیر 
شروط إضافیة لخدمات النظام اإلیكولوجي . وھناك 3تزید من كفاءة موارد عملیاتھا، على النحو المبین في معیار األداء رقم 

 19. 8و  7و  5و  4واردة في معاییر األداء أرقام 
 

 17–13؛ والفقرات 5بمعیار األداء رقم  29–25و  5؛ والفقرات 4بمعیار األداء رقم  8اإلشارات إلى خدمات النظام اإلیكولوجي وردت في الفقرة  19
 . 8بمعیار األداء رقم  11والفقرة ، 7بمعیار األداء رقم  20 و
 

 
خدمات النظام اإلیكولوجي بأنھا ”المنافع التي یجنیھا الناس، بما في ذلك مؤسسات األعمال، من النظم  6. یُعّرف معیار األداء رقم 106ت

، بمعیار 1من الحاشیة    2وكما ھو مبین في الفقرة    23ت)، وھو ما یتفق مع تعریف تقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة.2اإلیكولوجیة“ (الفقرة  
 ، تنتظم خدمات النظام اإلیكولوجي في أربع فئات رئیسیة:6األداء رقم 

 
) المنتجات الزراعیة، واألغذیة البحریة 1التي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، ( خدمات النظام اإلیكولوجي التموینیة •

) 3) ألغراض المیاه من أجل الشرب والري واألغراض الصناعیة؛ (2الصید، واألغذیة البریة، والنباتات العرقیة؛ (و
مساحات الغابات التي تشكل األساس للعدید من المستحضرات الدوائیة الحیویة، ومواد اإلنشاء، والكتلة الحیویة للطاقة  

 المتجددة. 
) تنظیم المناخ وتخزین الكربون واحتجازه؛ 1تي تشمل على سبیل المثال ال الحصر، (ال  خدمات النظام اإلیكولوجي المنظمة •

) تخفیف 5) مكافحة اآلفات، واألمراض، واإللقاح؛ (4) تنقیة المیاه والھواء؛ (3) تحلیل النفایات وإزالة السموم؛ (2(
 المخاطر الطبیعیة.

) األغراض الترفیھیة مثل 2، المواقع الروحیة والمقدسة؛ (والتي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر الخدمات الثقافیة •
 ) االستكشاف العلمي والتعلیم.3الریاضة، والصید، وصید األسماك، والسیاحة البیئیة؛ (

) 2) التقاط المغذیات وإعادة تدویرھا، (1وھي العملیات الطبیعیة التي تحافظ على الخدمات األخرى مثل ( الخدمات الداعمة •
 ) مسارات التبادل الجیني. 3ولي، (اإلنتاج األ

 
 

بأھمیة مبادرة اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنّوع البیولوجي، وھي دراسة طویلة األجل، تعتمد على  6. یقر معیار األداء رقم 107ت
خدمات النظم اإلیكولوجیة. وتعرف الخبرات من جمیع أنحاء العالم، في تقییم تكالیف فقدان التنوع البیولوجي، وما یصاحبھ من انخفاض في  

ضاً المبادرة خدمات النظام اإلیكولوجي بأنھا ”اإلسھامات المباشرة وغیر المباشرة للنظم اإلیكولوجیة في رفاھة البشر.“ وتشیر المبادرة أی
بحاً یجنیھ المجتمع من رأس إلى مفھوم رأس المال الطبیعي؛ فمن المنظور االقتصادي، یمكن اعتبار تدفقات خدمات النظام اإلیكولوجي ر

 المال الطبیعي، ومن شأن الحفاظ على أرصدة رأس المال الطبیعي أن یتیح استدامة التزوید بتدفقات خدمات النظام اإلیكولوجي المستقبلیة؛
 األمر الذي یسھم في استمراریة رفاھة البشر.

 
لوجود مستفید (بشري) محدد (أي، مستخدم). وترتبط خدمات النظام . تعد خدمات النظام اإلیكولوجي خدمات حقیقیة نظراً 108ت

لیة. اإلیكولوجي بالعملیات الفیزیائیة الحیویة في البیئة، ولكنھا ال تعتبر خدمة إال إذا استفاد شخص، أو مجموعة من األشخاص، من ھذه العم
ي. فعلى سبیل المثال، فإن األغذیة البریة والمیاه العذبة، التي تجمعھا وھذا المستفید قد یكون على النطاق المحلي، أو اإلقلیمي، أو حتى العالم

المجتمعات المحلیة، تعود بمنافع على المستخدمین على النطاق المحلي؛ وقدرة النظم اإلیكولوجیة على الحد من األضرار الناجمة عن 
ات على النطاق اإلقلیمي (فضالً عن النطاق المحلي)؛ والغابات الكوارث الطبیعیة، مثل األعاصیر والزوابع، قد تفید متلقي مثل ھذه الخدم

 السلیمة، التي تحبس ثاني أكسید الكربون، وتخزنھ وتنظم المناخ، تفید متلقي مثل ھذه الخدمات على النطاق العالمي.
 
 

 .http://www.maweb.org، 2006 ،الصفحة الرئیسیة لتقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة، ”تقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة“  23ت

http://www.maweb.org/
http://www.maweb.org/
http://www.maweb.org/


 6المذكرة التوجیھیة 
 حفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة

 2019یونیو/حزیران  27

31 

 

 

. في السنوات األخیرة، أُعدت مجموعة متنوعة من التقاریر، والوثائق اإلرشادیة، وأدوات رسم الخرائط، واألدلة دعماً لتطبیق ھذه 109ت
مجموعة كبیرة من المواد المنشورة عن المبالغ المالیة المدفوعة مقابل خدمات النظام اإلیكولوجي، ولكنھا المفاھیم. ویوجد منذ عدة سنوات  

، وبالتالي لم تتم اإلحالة علیھا في ھذه المذكرة التوجیھیة. وتركز المتطلبات المفروضة على 6ال تنطبق بشكل مباشر على معیار األداء رقم  
ى التخفیف من اآلثار على خدمات النظام اإلیكولوجي، والمزایا التي یمكن أن تجلبھا خدمات النظام الجھة المتعاملة مع المؤسسة عل

اإلیكولوجي للشركات بدالً من التركیز على التقویم االقتصادي لھذه الخدمات. وفي حالة وجود أنظمة لدفع مبالغ مقابل خدمات النظام 
ة المتعاملة مع المؤسسة أعمالھا، أو بالقرب منھا، فینبغي أن تكون الجھة المتعاملة على اإلیكولوجي، في المناطق التي تمارس فیھا الجھ

 درایة بھا، بما یتفق مع أي أطر تنظیمیة قائمة وأي مبادرات ساریة أخرى.
 

بل خدمات النظام . أعدت وثائق وأدوات إرشادیة أخرى تأخذ في االعتبار خدمات النظام اإلیكولوجي، خالف المبالغ المدفوعة مقا110ت
یة  اإلیكولوجي. وبعضھا یجنح أكثر إلى وضع السیاسات، والتخطیط اإلقلیمي، والتعلیم، والتوعیة، في حین تفید األخرى في التطبیقات المیدان

الخرائط، في للقطاع الخاص. وینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة االستفادة من الوثائق اإلرشادیة المناسبة وذات الصلة، وأدوات رسم 
ت الحاالت التي تشكل فیھا خدمات النظام اإلیكولوجي المحاور الرئیسیة للمشروع، مع إدراك أنھ لم یتم اختبار كل األدوات بقوة في تطبیقا

مشروعات القطاع الخاص. وربما كانت ھناك أدوات محددة مناسبة لمختلف مراحل دورة حیاة المشروع، ویجوز استخدام أدوات متعددة 
ع بعضھا بعضا، إلدماج االعتبارات اإلیكولوجیة واالجتماعیة لخدمات النظام اإلیكولوجي في عملیات التقییم، والتخفیف، واإلدارة، م

 والتخطیط.
 

. یمكن أن یشكل تدھور خدمات النظام اإلیكولوجي أو فقدھا مخاطر تشغیلیة، ومالیة، ومخاطر على السمعة؛ تؤثر على استدامة 111ت
) تلك التي قد تشكل مخاطر على 1وفیما یتعلق بالمخاطر، یمكن تصنیف خدمات النظام اإلیكولوجي بصفة عامة إلى ما یلي: ( المشروع.

) تلك التي تمثل فرصة للجھة المتعاملة مع 2( الجھات المتعاملة مع المؤسسة إذا كانت تلك الخدمات قد تأثرت بآثار مرتبطة بالمشروع، و
علیھا اعتماداً مباشراً في عملیات أنشطتھا (على سبیل المثال مشروع الطاقة الكھرومائیة). وعالوة على ذلك، یتزاید   المؤسسة، كونھا تعتمد

ى اعتراف األطر القانونیة والتنظیمیة بالنظم اإلیكولوجیة وحمایتھا. وقد أدرجت بعض البلدان خدمات النظام اإلیكولوجي في تشریعاتھا، عل
مستوى المقاطعات والمناطق. ویجب أن تكون الجھات المتعاملة مع المؤسسة على إلمام بمثل ھذه التشریعات  المستوى الوطني، وعلى

 القائمة بالبلدان التي تعمل فیھا.
 

. تعد خدمات النظام اإلیكولوجي موضوعاً متجاوز التخصصات؛ ومن ثم یستعرض تحت عدد من معاییر األداء. وبالنسبة لخدمات 112ت
یكولوجي التموینیة والثقافیة، فإن مجتمع الممارسة من أخصائیي التنمیة االجتماعیة (والسیما أخصائیي إعادة التوطین وأخصائیي النظام اإل

استعادة سبل كسب العیش) وأخصائیي التراث الثقافي، ھم األكثر إلماماً بتقویم وتقییم ھذا الموضوع. وھو أمر صحیح للغایة في ضوء 
المصلحة. وعلى الجانب اآلخر، ربما كان أخصائیو إدارة التنوع البیولوجي، والمھندسون البیئیون، في وضع أفضل أھمیة إشراك أصحاب  

وفي كلتا الحالتین، تعتبر خدمات النظام اإلیكولوجي موضوعاً   لالضطالع بتقییم خیارات التخفیف الفنیة، لتنظیم خدمات النظام اإلیكولوجي.
ما یستدعي التعاون بین األخصائیین البیئیین واالجتماعیین للجھة المتعاملة مع المؤسسة. وكما ھو منصوص علیھ اجتماعیاً إیكولوجیاً، وھو  

من ھذه المذكرة، قد یتطلب التقییم الواحد عدداً غیر محدد من األخصائیین، على حسب الخدمة المعنیة. ومن ھؤالء   21في الفقرة ت
رض ومكافحة انجراف التربة، والجیولوجیون والھیدرولوجیون، والعلماء الزراعیون، والعلماء األخصائیون في تحلیل مقدرة التربة واأل

البیئیون للمراعي الفسیحة، واألخصائیون في التقویم االقتصادي للموارد الطبیعیة، واألخصائیون في تخطیط استخدامات األراضي وإعادة 
ى الموارد الطبیعیة، واألخصائیون في استعادة سبل كسب العیش، وعلماء التوطین ممن لھم درایة بسبل كسب العیش المعتمدة عل

 األنثرولوبوجیا الحضاریة.
 

(”صحة المجتمعات المحلیة وسالمتھا وأمنھا“)؛ ومعیار األداء رقم   4. ورد مفھوم خدمات النظام اإلیكولوجي في معیار األداء رقم  113ت
(”التراث  8(”الشعوب األصلیة“)؛ ومعیار األداء رقم  7لقسریة“)؛ ومعیار األداء رقم (”االستحواذ على األراضي وإعادة التوطین ا 5

(”كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث“) بخدمات النظام اإلیكولوجي التي تعتمد علیھا عملیات  3الثقافي“). وثمة صلة لمعیار األداء رقم 
). ویوجد جدول موجز بالمرفق 9–6ذي یتناول ”كفاءة استخدام الموارد“، الفقرات أنشطة الجھة المتعاملة مع المؤسسة (وذلك في القسم ال

 .6ألف من ھذه المذكرة التوجیھیة، یبین تكامل ھذا الموضوع مع مختلف معاییر األداء، والعالقة بمعیار األداء رقم 
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بشأن خدمات النظام اإلیكولوجي  6المؤسسة الواردة في معیار األداء رقم . ال تنطبق المتطلبات الواجبة على الجھة المتعاملة مع 114ت
جي إال إذا كانت للجھة المتعاملة مع المؤسسة ”سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر“ على تلك الخدمات. وبالتالي، فخدمات النظام اإلیكولو

. ومن ذلك خدمات 6ال تندرج تحت معیار األداء رقم    24ت    نطاق اإلقلیمي،التي یكون المستفیدون منھا على النطاق العالمي، وأحیاناً على ال
المتعلقة النظام اإلیكولوجي المنظمة، مثل تخزین الكربون أو تنظیم المناخ، والتي تكون المنافع الناجمة عنھا على النطاق العالمي. أما اآلثار  

سسة سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر علیھا، فإنھا بالمشروع على خدمات النظام اإلیكولوجي، التي ال تكون للجھة المتعاملة مع المؤ
 .1تُقیم وفقاً لمعیار األداء رقم 

 
من ھذه المذكرة، ستشتمل عملیة تحدید المخاطر على تعیین نطاق خدمات النظام اإلیكولوجي،   6ت–4. كما ھو مبین في الفقرات ت115ت

لفات والمواد المنشورة، والتشاور مع المجتمعات المحلیة المتضررة، في إطار والتي یجب أن تتم في المقام األول من خالل استعراض المؤ
من المذكرة التوجیھیة األولى. ومن   105ت–91، والمتناولة في الفقرات ت1عملیة إشراك أصحاب المصلحة المبینة في معیار األداء رقم  

تمعات المحلیة الفقیرة والضعیفة، وخاصة الشعوب األصلیة (انظر األمور ذات األھمیة الخاصة في خدمات النظام اإلیكولوجي، إشراك المج
). وینبغي أیضاً إیالء اھتمام خاص بإشراك النساء، الالتي یعتبرن 7متطلبات خدمات النظام اإلیكولوجي ذات الصلة في معیار األداء رقم 

یرة تتعلق بالمشروع على خدمات النظام اإلیكولوجي، في الغالب مستخدمات للموارد الطبیعیة. وفي حالة الوقوف على مخاطر محتملة كب
فستكون الجھة المتعاملة مع المؤسسة مسؤولة عن تحدید أولویات خدمات النظام اإلیكولوجي. وتعرف خدمات النظام اإلیكولوجي ذات 

ثیر علیھا، في األغلب، ومن ثم تنتج ) الخدمات التي سیكون لعملیات المشروع تأ1بأنھا ( 6من معیار األداء رقم  24األولویة في الفقرة 
) الخدمات التي یعتمد علیھا المشروع اعتماداً مباشراً في عملیاتھ (مثل، المیاه). 2آثاراً سلبیة على المجتمعات المحلیة المتضررة؛ و/أو (

من معیار  24ألولویة (الفقرة ویجب تحدید خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األولویة، باستخدام طریقة منھجیة في االستعراض وتحدید ا
 25ت.تقییم منھجي لخدمات النظام اإلیكولوجي). وألغراض ھذه المذكرة التوجیھیة، یطلق على ھذه العملیة 6األداء رقم 

 
 ، تصنف خدمات النظام اإلیكولوجي إلى نوعین:6. ألغراض تنفیذ معیار األداء رقم 116ت

 
 خدمات النظام اإلیكولوجي التموینیة، والمنظمة، والثقافیة، والداعمة، التي للجھة المتعاملة مع المؤسسة سیطرة النوع األول :

 .تأثیر سلبي على المجتمعات المحلیةإداریة مباشرة أو تأثیر كبیر علیھا، وحیثما یكون لآلثار على تلك الخدمات 
 

 خدمات النظام اإلیكولوجي التموینیة، والمنظمة، والثقافیة، والداعمة، التي للجھة المتعاملة مع المؤسسة سیطرة النوع الثاني :
(وترد أمثلة لھذا النوع من  علیھا المشروع اعتماداً مباشراً في عملیاتھیعتمد إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر علیھا، والتي 

 أدناه).  122خدمات النظام اإلیكولوجي في الفقرة ت
 

. وفي الحاالت التي من المرجح أن تكون للمشروع فیھا آثار على خدمات النظام اإلیكولوجي، ینبغي للتقییم المنھجي فحص كال 117ت
النوعین، األول والثاني، من خدمات النظام اإلیكولوجي، في موقع المشروع ومنطقة تأثیره، وترتیب أولویات خدمات النظام اإلیكولوجي 

) السیطرة اإلداریة المباشرة للمشروع أو تأثیره كبیر على تلك 2( ) احتمالیة تسبب المشروع في آثار على الخدمة و1ًء على ما یلي: (بنا
 الخدمة.

 
 . یعتبر النوع األول من خدمات النظام اإلیكولوجي ذو أولویة في الظروف التالیة:118ت

 
 كبیر على خدمة النظام اإلیكولوجي؛من المرجح أن تتسبب عملیات المشروع في تأثیر  •
من شأن اآلثار أن تسفر عن تأثیر سلبي مباشر على المجتمعات المحلیة المتضررة؛ من حیث ”سبل كسب العیش،  •

 والصحة، والسالمة، و/أو التراث الثقافي؛“ و،
 للمشروع سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر على الخدمة. •

 
 

على خدمات النظام اإلیكولوجي، التي یكون المستفیدون منھا على النطاق اإلقلیمي، وذلك في المشروعات ذات البصمة   6یمكن أن تنطبق متطلبات معیار األداء رقم  24ت
ي الرطبة الكبیرة أو المناطق الساحلیة الالزمة للتخفیف  البیئیة الكبیرة جداً، والتي قد تؤثر على خدمات النظام اإلیكولوجي على المستوى اإلقلیمي (على سبیل المثال، األراض 

 من اآلثار. من األخطار الطبیعیة). ویمكن أن یتقرر وجود تأثیر كبیر للجھة المتعاملة مع المؤسسة على ھذه الخدمات من خالل تطبیق تدابیر التخفیف  
ھانسون، كریغ، استعراض خدمات النظم اإلیكولوجیة للشركات،  : iمعھد الموارد الدولیة وضع مصطلح استعراض خدمات النظام اإلیكولوجي لتقییم اآلثار من قبل  25ت

review-services-ecosystem-https://www.wri.org/publication/corporate .  المصطلح في ھذه المذكرة التوجیھیة نفس تطبیق   وال یقصد باستخدام ھذا
، یمكن للجھات المتعاملة مع  المعھد لھذا المصطلح. فطریقة معھد الموارد الدولیة في استعراض خدمات النظام اإلیكولوجي ما ھي إال طریقة واحدة من عدة طرق موصى بھا 

 المؤسسة اختیارھا لتقییم ھذا الموضوع. 

https://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review
https://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review
https://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review
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 . یعتبر النوع الثاني من خدمات النظام اإلیكولوجي ذو أولویة في الظروف التالیة:119ت
 

 اعتماد المشروع اعتماداً مباشراً على الخدمة في عملیاتھ الرئیسیة؛ و •
 للمشروع سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر على الخدمة. •

 
خدمات النظام اإلیكولوجي، یجب إجراء تقییم منھجي في إطار عملیة تشاور تشاركیة مع أصحاب . بالنسبة للنوع األول من 120ت

من  33–25المصلحة. وسیكون األخصائیون االجتماعیون العناصر الرئیسیة التي تجري ھذا التشاور، والواردة متطلباتھ في الفقرات 
في المذكرة التوجیھیة األولى. ویجب على  105ت–91لة في الفقرات ت. ویمكن االطالع على التوجیھات ذات الص1معیار األداء رقم 

 الجھة المتعاملة مع المؤسسة، في إطار التقییم المنھجي، أن تأخذ ما یلي بعین االعتبار:
 

 استعراض طبیعة خدمات النظام اإلیكولوجي ومداھا في موقع المشروع ومنطقة تأثیره. •

 واالتجاھات، والتھدیدات الخارجیة (من غیر المشروع) على تلك الخدمات.تحدید الحالة،  •

 تمییز المستفیدین من تلك الخدمات. •

 تقییم مدى اعتماد المشروع على الخدمات المحددة أو احتماالت تأثیره علیھا. •

 تقییم أھمیة الخدمات من حیث سبل كسب العیش، والصحة، والسالمة، والتراث الثقافي. •

 خاطر األساسیة المصاحبة سواء االجتماعیة، أو التشغیلیة، أو المالیة، أو التنظیمیة، أو المؤثرة على السمعة.تحدید الم •

 تحدید إجراءات العمل وتدابیر التخفیف التي یمكن أن تقلل من المخاطر المحددة. •
 

ت ذات أولویة، یجب على الجھات المتعاملة مع ، التي تقرر كونھا خدماالنوع األول. فیما یتعلق بخدمات النظام اإلیكولوجي من 121ت
رجة، المؤسسة تنفیذ التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار بھدف تفادیھا، وإذا تعذر تفادیھا، فعلى الجھة المتعاملة أن تقللھا إلى أدنى د

. ونظراً 6من معیار األداء رقم  25ي الفقرة “ على النحو المبین فقیمة الخدمات ذات األولویة وعملھاوتنفیذ خیارات تخفیف للحفاظ على ”
ً لھذا الھدف، فلن تُفصل تدابیر التخفیف في ھذه المذكرة التوجیھیة. بل ی نبغي  للتنوع الكبیر في تدابیر التخفیف التي یمكن تنفیذھا تحقیقا

بات تعویض سبل كسب العیش المعتمدة على تحدیدھا باالشتراك مع األخصائیین البیئیین واالجتماعیین المعنیین. وجدیر بالذكر أن متطل
. ویتوقع من الجھات المتعاملة مع المؤسسة إثبات 5الموارد الطبیعیة، وإمكانیة الوصول إلى الموارد الطبیعیة، واردة في معیار األداء رقم  

 وضاع، قبل النظر في تقدیم تعویضات. تنفیذھا للتسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار، من حیث تفادي اآلثار، والحد منھا، واستعادة األ
 

، التي تقرر كونھا خدمات ذات أولویة، یجب على الجھة المتعاملة مع النوع الثاني. فیما یتعلق بخدمات النظام اإلیكولوجي من 122ت
  25عملیاتھا على النحو المبین في الفقرة  المؤسسة تقلیل اآلثار على خدمات النظام اإلیكولوجي وتنفیذ تدابیر تزید من كفاءة استخدام موارد  

. ویشیر ھذا المتطلب إلى اإلجراءات التي یمكن للجھات المتعاملة مع المؤسسة تنفیذھا داخل البیئة الطبیعیة، للحفاظ 6من معیار األداء رقم  
لحفاظ على الغطاء النباتي على طول على الخدمات التي تقدمھا النظم اإلیكولوجیة لعملیات نشاط العمل. على سبیل المثال، من شأن ا

المنحدرات الغابیة أن یزید من سعة خزان السد وخرج الطاقة بمشروعات الطاقة الكھرومائیة؛ ومن شأن حمایة أشجار المانغروف، وغیرھا 
د الثروة السمكیة وغیرھا من النظم اإلیكولوجیة القریبة من الشاطئ، التي توفر موائل لصغار األسماك واألنواع البحریة األخرى، أن یفی

ات من عملیات الزراعة المائیة؛ ومن شأن حمایة الشعاب المرجانیة والموارد البحریة األخرى أن یحسن القیمة الترفیھیة للموارد الساحلیة ذ
التموینیة، والمنظمة،   األھمیة في صناعة السیاحة. وتعتبر كل ھذه اإلجراءات وسائل لتعزیز اعتماد الشركة على خدمات النظام اإلیكولوجي

، التي تغطي كفاءة استخدام الموارد في جانب 3بتلك الواردة في معیار األداء رقم    –ولكن مع اختالف    –والثقافیة. وھذه المتطلبات ترتبط  
 استھالك الطاقة والمیاه، في إطار عملیات تصمیم وإنتاج المشروع (أي تدابیر الكفاءة ”الداخلیة“). 

 
 ة اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیّ 

سوف تخضع الجھات المتعاملة مع المؤسسة، المنخرطة في اإلنتاج األولي للموارد الطبیعیة الحیة، بما في ذلك الغابات  .26
لى إ 26الطبیعیة والمزروعة، والزراعة، وتربیة الحیوانات، والمزارع السمكیة، ومصائد األسماك، لمتطلبات الفقرات من 

، باإلضافة إلى بقیة معیار األداء ھذا. وحیثما كان مجدیاً، ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تقیم مشروعات 30
الصناعات الزراعیة والغابات، المعتمدة على األراضي، على أراض غیر غابیة، أو على أراض محولة بالفعل. ویجب أن 

ة في ھذه الصناعات، الموارد الطبیعیة الحیة على نحو مستدام، من خالل تدیر الجھات المتعاملة مع المؤسسة، المنخرط
سلیمة الخاصة بالصناعة، والتكنولوجیات المتوافرة. وفي حال كانت ھذه الممارسات اإلنتاجیة  تطبیق الممارسات اإلداریة ال

ھة المتعاملة مع المؤسسة تنفیذ ممارسات األولیة مقننة في معاییر معترف بھا عالمیاً، أو إقلیمیاً أو وطنیاً، فیجب على الج
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إداریة مستدامة متوافقة مع معیار واحد أو أكثر من المعاییر الموثوقة ذات الصلة، مع إثبات ذلك من خالل الحصول على 
 مصادقة أو شھادة من جھة مستقلة.

 
ربیة الحیوانات لالستھالك واالستخدام اآلدمي أو . یعرف اإلنتاج األولي، ألغراض معیار األداء الحالي، بأنھ زراعة النباتات وت123ت

ك الحیواني، سواء في البریة أو األماكن المزروعة. ویشمل ھذا: جمیع أنواع الحرجة، سواء في الغابات الطبیعیة أو المزارع الحرجیة، وكذل
في ذلك كل من المحاصیل السنویة والمعمرة جمیع منتجات الغابات غیر الخشبیة، والتي قد تُحصد من الغابات الطبیعیة؛ والزراعة، بما 

یة وتربیة الحیوانات، بما فیھا الماشیة؛ وكذلك مصائد األسماك الطبیعیة، بما في ذلك كافة أصناف كائنات المیاه العذبة والبحریة، الفقار
الجھة المتعاملة مع المؤسسة، بإدارة الموارد والالفقاریة على السواء. وقصد بھذا النطاق أن یكون واسعاً، لیشمل كل الحاالت التي تقوم فیھا  

 الطبیعیة الحیة من أجل الصالح العام.
 

. المبدأ األساسي ھو أن الجھات المتعاملة مع المؤسسة المشاركة في ھذه األنشطة مطالبة بإدارة المورد بطریقة مستدامة. ویعني 124ت
ر الزمن، وعدم تسبب ممارسات الزراعة والزراعة المائیة في تدھور البیئة ذلك احتفاظ موارد األرض والمیاه بقدرتھا اإلنتاجیة على م

ة، المحیطة. وتضمن اإلدارة المستدامة أیضاً استشارة األفراد المعتمدین على ھذه الموارد بصورة مالئمة، وتمكینھم من المشاركة في التنمی
 وتقاسم منافع تلك التنمیة بطریقة منصفة.

 
على أن اإلدارة المستدامة ستتحقق عن طریق تطبیق الممارسات اإلداریة السلیمة الخاصة    6من معیار األداء رقم    26الفقرة  . تنص  125ت

بالصناعة والتكنولوجیات المتوافرة. وعلى حسب القطاع الصناعي والمنطقة الجغرافیة، ینبغي الرجوع إلى مجموعة من الموارد. وتتركز 
البیئة والصحة المھنیة والسالمة، وإن كانت الجوانب االجتماعیة یجري تناولھا حالیاً بصورة متزایدة. ومن  ھذه بصفة عامة على جوانب

بین مصادر المراجع األولیة، التي یمكن أن تفید الجھات المتعاملة مع المؤسسة، إرشادات البیئة والصحة والسالمة، ومذكرات الممارسات 
المطبوعات ذات الصلة. وھذه اإلرشادات الخاصة بمجاالت صناعیة محددة تتمیز بدینامیكیتھا العالیة؛ الجیدة لمؤسسة التمویل الدولیة، و

حیث تنشر منھا مواد جدیدة بانتظام. ومن شأن إجراء بحث دقیق على اإلنترنت أن یسفر عن مجموعة من المصادر المفیدة والحدیثة. ومن 
 26ت  عاییر وممارسات اإلدارة، خریطة معاییر مركز التجارة الدولیة.بین المصادر الرائعة آلخر المستجدات بشأن الم

 
. في السنوات األخیرة وضع عدد من القطاعات الصناعیة و/أو اعتمد معاییر رسمیة لالستدامة البیئیة واالجتماعیة، تشتمل على 126ت

مثل تلك المعاییر الرسمیة، التي تتضمن مبادئ، ومعاییر، ومؤشرات محددة خاصة باحتیاجات  ممارسات بیئیة واجتماعیة جیدة. وااللتزام ب
قطاع أو منطقة جغرافیة ما، یمكن أن یخضع لتدقیق مستقل وتحقق من االمتثال. وفي قطاع الغابات، تشمل معاییر اإلدارة المستدامة 

ى مجموعة من معاییر الغابات الوطنیة (مثل مبادرة الحراجة المستدامة في للغابات، تلك التي وضعھا مجلس رعایة الغابات، باإلضافة إل
  Programa Brasileiro de Certificaçãoالوالیات المتحدة؛ ومعیار اإلدارة المستدامة للغابات لجمعیة المعاییر الكندیة؛ 

Florestal (CERFLOR)    في البرازیل؛Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable  
)CERTFOR ( وھي مطبقة حالیاً على العدید من المحاصیل عالیة 1992في شیلي؛ إلخ.). وقد أنشئت شبكة الزراعة المستدامة عام ،

القیمة. وفي اآلونة األخیرة، أعدت مبادرات متعددة أصحاب المصلحة، تختص بسلع محددة، مثل اجتماعات المائدة المستدیرة المعنیة 
إلى مبادئ ومعاییر خاصة بھا إلنتاج زیت النخیل، وثمة مبادرات  2008استدامة زیت النخیل. حیث تستند معاییرھا التي طبقت عام ب

مماثلة یجري إعدادھا في قطاعات أخرى للسلع (قصب السكر، القطن، الصویا، وما إلى ذلك). وإذا كان لدى أي قطاع معیار ”مالئم“ (على 
یُلزم الجھات المتعاملة مع المؤسسة بتطبیق ھذا المعیار،  6ه) لالستدامة البیئیة واالجتماعیة، فإن معیار األداء رقم النحو المعرف أدنا

والحصول على مصادقة أو شھادة من جھة مستقلة، وأن تكون متوافقة في جمیع العملیات التي تحت أیدیھا مباشرة أو التي لدیھا سیطرة 
 إداریة علیھا.

 
حیثما كان مجدیاً، ستقیم الجھة المتعاملة مع المؤسسة مشروعات الصناعات الزراعیة والغابات أیضاً على أنھ ” 26الفقرة . تنص 127ت

 14.“ ویجب تنفیذ ھذا المتطلب، جنبا إلى جنب مع الفقرة المعتمدة على األراضي على أراض غیر غابیة أو على أراض محولة بالفعل
ال توجد بدائل  (انظر الموائل الطبیعیة)، والتي تتطلب من الجھات المتعاملة مع المؤسسة إثبات أنھ ”  6داء رقم  (النقطة األولى) من معیار األ

 .“ أخرى یمكن تطبیقھا في المنطقة ... من أجل تطویر المشروع في الموائل المعدلة
 

وینبغي أن یوضع في   .http://www.standardsmap.org/Index.aspxخریطة طریقك إلى تجارة مستدامة“،  -مركز التجارة الدولیة، ”خریطة المعاییر 26ت
بلداً وسلعة وتشمل   250والتي تغطي مخاطر سلسلة التورید في أكثر من ، )http://gmaptool.org(الحسبان أیضاً استخدام الخریطة العالمیة إلنتاج السلع الزراعیة 

 خطط إصدار الشھادات ذات الصلة من خریطة معاییر مركز التجارة الدولیة.

http://www.standardsmap.org/Index.aspx
http://gmaptool.org/
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ً أو  .27 ً أو إقلیمیا ً لإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة ھي المعاییر التي (المعاییر المعترف بھا عالمیا ) تتسم 1وطنیا

) تشجع التحسینات التدریجیة 3) تقوم على أساس عملیة تشاوریة متعددة أصحاب المصلحة؛ (2تھا وقابلیة تحقیقھا؛ (بموضوعیّ 
خالل الھیئات المناسبة والمعتمدة التي ) تنص على الحصول على مصادقة أو شھادة من جھة مستقلة من 4والمستمرة؛ و(

 _  20تصّدق على ھذه المعاییر.
اسھا،  یجب أن یكون نظام إصدار الشھادات ذو المصداقیة نظاماً مستقالً، متسماً بفعالیة التكلفة، ومرتكزاً على معاییر أداء موضوعیة یمكن قی  20

لحة، مثل المجتمعات المحلیة وسكانھا والشعوب األصلیة ومنظمات المجتمع ویتم إعداده من خالل التشاور مع ذوي العالقة من أصحاب المص
فة المدني التي تمثل المستھلكین والمنتجین والجماعات المھتمة بالحفاظ على الطبیعة. ویتصف ھذا النظام باشتمالھ على إجراءات عادلة وشفا

 صالح.ومستقلة بشأن عملیة اتخاذ القرارات بأسلوب یتیح تفادي تعارض الم
 

 . على الرغم من طرح عدد كبیر من المعاییر، فإن العدید منھا یفتقر إلى التغطیة الكافیة لقضایا االستدامة ذات الصلة، أو إلى إمكانیة128ت
 تطبیقھا بشكل مستقل وموحد. ولكي یكون المعیار مالئماً، ینبغي أن یتوفر فیھ ما یلي:

 
  ّبأن یكون مبنیاً على نھج علمي لتحدید المشكالت، وواقعیاً في تقییم كیفیة معالجة  –التحقیق سام بالموضوعیة وقابلیة االت

 ھذه المشكالت على أرض الواقع في ظل مجموعة متنوعة من الظروف العملیة.

   ازنة یجب أن تكون ھناك مدخالت متو  –اإلعداد أو االستبقاء من خالل عملیة تشاور مستمر مع أصحاب المصلحة المعنیین
من جمیع فئات أصحاب المصلحة المعنیین، بما في ذلك المنتجون، والتجار، والمصنعون، والممولون، والسكان المحلیون 
والمجتمعات المحلیة، والشعوب األصلیة، ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل المستھلكین، والمصالح البیئیة واالجتماعیة، 

 یر مبررة، أو حق النقض على المحتوى.على أال تكون ھناك فئة تملك سلطة غ

  سواء في المعیار أو في تطبیقھ لممارسات اإلدارة األفضل، وأن یلزم بوضع  –تشجیع التحسینات التدریجیة والمستمرة
 أھداف مجدیة ومعالم محددة لبیان التقدم المحرز بمرور الوقت بناًء على مبادئ ومعاییر.

   التي تتبع إجراءات تقییم محددة وصارمة تتجنب تضارب    –ھیئات االعتماد أو التحقق المستقلة  قابلیة التحقق منھ من خالل
 المصالح، وتتوافق مع توجیھات المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس بشأن إجراءات االعتماد والتحقق.

 
ییر االجتماعیة والبیئیة الصادرة عن التحالف . بشكل عام، تعتبر المعاییر التي تتوافق مع مدونة الممارسات الجیدة لوضع المعا129ت

 متوافقة مع المتطلبات المذكورة أعاله.  27ت   الدولي المعني بإصدار شھادات االعتماد ووضع العالمات االجتماعیة والبیئیة
 

جیة، وفقاً لمعیار اختیاري، باعتبار ذلك وسیلة لتقدیم  الحصول على مصادقة أو شھادة من جھة خار 6. یشترط معیار األداء رقم 130ت
ضمان إضافي بأن الجھات المتعاملة مع المؤسسة تعالج قضایا االستدامة البیئیة واالجتماعیة بشكل كاٍف. وفي حین یشترط معیار األداء 

وجود معیار مالئم)، فإنھ ال یصادق على  الحصول على مصادقة أو شھادة من جھة خارجیة على اإلدارة المستدامة للموارد (حال 6رقم 
استیفاء أي معیار بعینھ لمتطلباتھ، طالما كانت المعاییر عرضة ألن یطرأ علیھا التغییر في كل من محتواھا، وتطبیقھا على أرض الواقع، 

ر، ونظام المصادقة والشھادة من مع مرور الوقت. ویدرس تطبیق المعاییر على أساس معاملة كل حالة على حدة، لتحدید ما إذا كان المعیا
 الجھة الخارجیة الخاص بھ، متسقین بشكل عام مع المتطلبات المذكورة أعاله.

 
. قد ال تكون ھناك ضرورة للحصول على مصادقة أو شھادة على معاییر متعددة، إذا كان ھناك معیار واحد یغطي القضایا األساسیة، 131ت

سسة اختیار أن تصبح معتمدة في عدد المعاییر، حسب احتیاجاتھا الخاصة إلدارة المخاطر، ودرجة ولكن یجوز للجھات المتعاملة مع المؤ
تعقید سالسل التورید الخاصة بھا، ومطالب األسواق المستھدفة. وتشجع الجھات المتعاملة مع المؤسسة على اختیار المعاییر التي تلبي  

 اطر البیئیة واالجتماعیة إلى أدنى حد.المتطلبات المبینة أعاله وتساعدھا على تقلیص المخ
 

بالحصول على المصادقة أو الشھادة   6. في حالة عدم توافر معیار واحد شامل وقواعد خاصة بسلعة معینة، یسمح معیار األداء رقم 132ت 
الصلة، ویجوز جمعھا إلى معاییر أخرى  وفقاً لمجموعة من المعاییر التي تغطي جوانب التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي ذات 

 یئیة. تغطي قضایا بیئیة واجتماعیة أخرى مثل الصحة والسالمة المھنیة، والقضایا االجتماعیة والخاصة بالعمل، ونوعیة المنتجات، واإلدارة الب 
 

تحصل بعد على مصادقة أو في حالة وجود معیار (أو معاییر) موثوق وذو صلة، إال أن الجھة المتعاملة مع المؤسسة لم  .28
 ً  لمدى  شھادة مستقبلة بناء على ھذا المعیار (أو المعاییر)، فعلى الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تجري تقییماً مسبقا

 

 .http://www.isealalliance.org/codeالتحالف الدولي المعني بإصدار شھادات االعتماد ووضع العالمات االجتماعیة والبیئیة، وثائق الممارسة الجیدة،  27ت

http://www.isealalliance.org/code
http://www.isealalliance.org/code
http://www.isealalliance.org/code
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للمعیار (أو المعاییر) المعمول بھ واتخاذ اإلجراءات الكفیلة بالحصول على ھذه المصادقة أو الشھادة خالل فترة  مطابقتھا

 زمنیة مناسبة.
 

یتوافر فیھا معیار مالئم، إال أن الجھة المتعاملة مع المؤسسة لم تحصل بعد على المصادقة أو الشھادة بشأنھ، . في الحاالت التي 133ت
فیجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة، في المراحل األولى لتصمیم المشروع، إجراء تقییم مسبق أو تحلیل للثغرات الموجودة في التوافق 

ممارس یتمتع بخبرة مناسبة، لبیان المجاالت التي تحتاج فیھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة إلى إعداد مواد مع المعیار المحدد، تحت إشراف  
وإجراءات، وتحسین ممارستھا فیھا، قبل تحدید موعد للتدقیق الرسمي لالمتثال ألغراض المصادقة أو الحصول على الشھادة. وسیشكل 

القضایا، مع جدول زمني مناسب. ولدى االتفاق على الجدول الزمني المناسب، لتحقیق التوافق  التقییم المسبق أساساً لخطة عمل تعالج ھذه
ً أن یؤخذ بعین االعتبار طبیعة عملیات الجھة   مع المعیار (المعاییر)، وكذلك الحصول على المصادقة أو الشھادة المناسبة، یجب أیضا

 المتعاملة مع المؤسسة وقدرات مواردھا البشریة.
 

حالة عدم وجود معیار عالمي أو إقلیمي أو وطني مالئم وموثوق للمورد الطبیعي الحّي المعین في البلد المعنّي، یجب على في  .29
 الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن:

 
 تلتزم بتطبیق مبادئ التشغیل الصناعیة الدولیة والممارسات اإلداریة والتكنولوجیات الجیدة؛ و 
 عیار وطني، حیثما كان مالئماً، بما في ذلك الدراسات التي تساھم في تعریف ووصف تشارك بفعالیة وتدعم وضع م

 الممارسات المستدامة.
 

. في حال لم یُعَّد معیار مناسب بعد، أو لم تتم بعد الموافقة على تفسیر وطني ألحد المعاییر العالمیة العامة الستخدامھا في منطقة 134ت
الجھات المتعاملة مع المؤسسة العمل بما یتفق مع روح الممارسة الصناعیة الجیدة المقبولة دولیاً. جغرافیة أو بلد محددین، یجب على 

والقصد من ذلك ھو أن تستغل الجھة المتعاملة مع المؤسسة ھذه المدة في التحضیر للحصول على المصادقة أو الشھادة مستقبالً. وعالوة 
سسة أن تنخرط بجد في عملیة إعداد المعیار ذي الصلة، بالقدر المناسب مع طبیعة عملیاتھا على ذلك، یتوقع من الجھات المتعاملة مع المؤ

ونطاقھا. ویمكن أن تشمل ھذه المشاركة، على سبیل المثال ال الحصر، تنظیم ورش عمل محلیة و/أو المشاركة فیھا، أو االختبار المیداني  
االنتھاء من إعداد المعیار، یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة التقدم للحصول    لمتطلبات معینة من المزمع إدراجھا في المعیار. وعند

 على المصادقة أو الشھادة بناًء على ھذا المعیار، عن جمیع العملیات التي تحت أیدیھا بشكل مباشر أو التي لھا علیھا سیطرة إداریة.
 

 سلسلة التورید

المؤسسة منتجات أولیة (خاصة السلع الغذائیة واأللیاف ولیس حصراً) معلوم أنھا منتجة في حالة شراء الجھة المتعاملة مع  .30
في مناطق توجد بھا مخاطر حدوث تحویل معتمد في الموائل الطبیعیة و/أو الحرجة، ستُعتمد أنظمة وممارسات مصادقة في 

وستقوم األنظمة  21سسة لتقییم الموردین الرئیسیین.إطار نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالجھة المتعاملة مع المؤ
) التمكین من إجراء مراجعة مستمرة 2) تحدید مصدر التورید ونوع الموئل بھذه المنطقة؛ (1وممارسات المصادقة بما یلي (

لى إثبات عدم ) االقتصار على الشراء من الموردین القادرین ع3لسالسل التورید الرئیسیة للجھة المتعاملة مع المؤسسة؛ (
إسھامھم في إحداث تحویل جذري في الموائل الطبیعیة و/أو الحرجة (ویمكن إثبات ذلك عن طریق تورید منتج معتمد بشھادة، 

) حیثما 4أو المضي قدماً نحو الحصول على مصادقة أو شھادة بموجب أحد البرامج الموثوقة في سلع و/أو أماكن معینة)؛ و(
حویل سلسلة التورید الرئیسیة للجھة المتعاملة مع المؤسسة مع مرور الوقت إلى موردین قادرین أمكن، اشتراط إجراءات لت

على إثبات عدم تسببھم في تأثیر سلبي كبیر على ھذه المناطق. وتتوقف قدرة الجھة المتعاملة مع المؤسسة على معالجة ھذه 
 ة أو نفوذ على الموردین الرئیسیین لھا.المخاطر اعتماداً كامالً على مستوى ما تمارسھ من سیطرة إداری

 
. قد تشتري الجھة المتعاملة مع المؤسسة األغذیة، واأللیاف، واألخشاب، والحیوانات، والمنتجات الحیوانیة، والسلع ذات الصلة 135ت

وة على ذلك، من الممكن أن إلجراء المزید من التصنیع أو المتاجرة فیھا، دون أن تشارك مباشرة في زرع أو حصاد ھذه المنتجات. وعال
تمر ھذه المنتجات عبر عدة وسطاء قبل أن تحصل علیھا الجھات المتعاملة مع المؤسسة. وعلیھ، یجب أن تدرك ھذه األخیرة المخاطر 

رض إنتاجھا الكبیرة التي تحیق بسمعتھا، إذا شاركت في سالسل تورید، تم الوقوف على آثار سلبیة جسیمة لھا على التنوع البیولوجي في مع
 لھذه المنتجات. 

 
 
 

الموردون الرئیسیون ھم الموردون الذین یوفرون، على أساس مستمر، غالبیة الموارد الطبیعیة الحیة، والسلع أو المواد الالزمة للوظائف  21
 األساسیة للمشروع. 
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فیھا تحویل كبیر في الموئل الطبیعي والحرج، طبقاً للتعریف الوارد . تشمل المخاوف واآلثار السلبیة المناطق واألحوال التي یحدث  136ت

 .6، بالترتیب، من معیار األداء رقم 16 و 13في الفقرتین 
 

. یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة المشاركة في تصنیع تلك السلع أو المتاجرة فیھا، وضع وتنفیذ سیاسات وإجراءات  137ت
نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لدیھا، لتحدید مخاطر سالسل التورید الخاصة بھا، وتقییم درجة تعرض عملیاتھا وسمعتھا مناسبة، في إطار  

لتلك المخاطر. ویجب أن تتوافر لدى الجھات المتعاملة مع المؤسسة أنظمة مناسبة لضمان الجودة وإمكانیة التتبع تسمح لھا بتحدید مصدر 
قة. ویجب أن تكون أنظمة التتبع أو تحدید سلسلة المسؤولیة ذات كفایة، بحیث تسمح للجھة المتعاملة مع المؤسسة بإبعاد منتجاتھا ومنشأھا بد

 المنتجات أو الموردین غیر الملبین لسیاساتھا وإجراءاتھا وتشكل مخاطر على التنوع البیولوجي.
 

عاملة مع المؤسسة إیجاد سبل لمعالجتھا والحد من مخاطرھا بطریقة . في حالة إثبات وجود مثل تلك المخاوف، على الجھات المت 138ت
تتناسب مع درجة سیطرتھا وتأثیرھا على سلسلة التورید الخاصة بھا. وعلى وجھ الخصوص، ینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة تحدید 

 ، والسلع والمواد الضروریة لعملیاتھا األساسیة.موردیھا الرئیسیین، الذین یزودونھا بصفة مستمرة بغالبیة الموارد الطبیعیة الحیة
 

یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة العمل مع ھؤالء الموردین الرئیسیین لتشجیعھم ومساعدتھم على تحدید المصادر التي . 139ت
مكن لھؤالء الموردین الرئیسیین ومتى ما أمكن، في تحدید أین وكیف ی  تنشأ منھا المخاطر والمخاوف في سالسل التورید الخاصة بھم،

العمل على منع حدوث تحویل كبیر و/أو تدھور الموائل الطبیعیة والحرجة، وتأمین إدارة مستدامة للموارد الطبیعیة الحیة من خالل تطبیق 
إطار نظم اإلدارة البیئیة  وینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة، في ممارسات إدارة جیدة خاصة بالقطاع، واستعمال التكنولوجیا المتاحة.

  ومقاییس وطرق لقیاس األداء المستمر للموردین الرئیسیین، حیثما كان ذلك مناسبا. واالجتماعیة الخاصة بھا، وضع وتنفیذ أو اعتماد أدوات  
 

شأ، فینبغي تشجیع الجھات . في حالة وجود أنظمة إصدار شھادات ومصادقة مناسبة، لإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة في بلد المن140ت
المتعاملة مع المؤسسة على النظر في شراء منتجات معتمدة معھا شھادات أو مصادقات مثبتة، في إطار سلسلة مسؤولیة موثوقة، ذات صلة 

 بالسلعة أو المنتج المعنیین.
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 األداء األخرى. اإلشارات إلى خدمات النظام اإلیكولوجي في معاییر أالمرفق 
 
 

 والعالقة بھا  6اإلشارة إلى معیار األداء رقم  رقم الفقرة معیار األداء
 
 

1 

 

/ النقطة 8الفقرة 
 األولى

فیما یتعلق بتعریف منطقة تأثیر المشروع، یجب أن تؤخذ في الحسبان آثار المشروع غیر 
اإلیكولوجیة، التي تعتمد علیھا سبل المباشرة على التنوع البیولوجي، أو على خدمات النظم 

 كسب العیش في المجتمعات المحلیة المتضررة.

 
 

4 

 
 

 8الفقرة 

تصف مسؤولیة الجھة المتعاملة مع المؤسسة في أن تأخذ في الحسبان اآلثار المباشرة 
المحتملة للمشروع على خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األولویة التي قد تؤدي إلى حدوث 

 سلبیة على صحة وسالمة المجتمعات المحلیة المتضررة.آثار 
وتقتصر خدمات النظام اإلیكولوجي على الخدمات التموینیة والمنظمة. وتحیل المتطلبات 

 . 6في معیار األداء رقم  25المفروضة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة إلى الفقرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

 1 / الحاشیة1الفقرة 

 

الحاشیة أن سبل كسب العیش المعتمدة على الموارد الطبیعیة تعتبر توضح 
 .5”سبل عیش“ وفقاً لمعیار األداء رقم 

 

/ 5الفقرة 
 الثالثة  النقطة

ینطبق على الحاالت التي یؤدي فیھا النزوح االقتصادي  5تنص على أن معیار األداء رقم 
استخدام األرض والوصول إلى الموارد الناجم عن القیود التي یفرضھا المشروع على 

الطبیعیة إلى فقدان المجتمع المحلي (أو فئات داخل المجتمع المحلي) للقدرة على االستفادة 
 من الموارد.

تنص على أن تعبیر ”أصول الموارد الطبیعیة“ على النحو المشار إلیھ في معیار األداء رقم   9 / الحاشیة5الفقرة 
 . 6كما یعرفھا معیار األداء رقم    خدمات النظام اإلیكولوجي التموینیة یكافئ مصطلح    5

 
 27الفقرة 

تصف المتطلبات العامة من الجھة المتعاملة مع المؤسسة بخصوص األشخاص النازحین 
اقتصادیاً والذین یواجھون فقدان األصول أو القدرة على الوصول إلیھا، بما في ذلك أصول 

 الموارد الطبیعیة.
 
/ 28الفقرة 
 الثانیة  النقطة

تصف المتطلبات اإلضافیة من الجھة المتعاملة مع المؤسسة بخصوص استعادة سبل كسب 
العیش لألشخاص الذین یعتمدون على الموارد الطبیعیة في كسب رزقھم، وفي حالة فرض 

المشروع قیوداً على الوصول إلى الموارد الطبیعیة، بمعنى أنھ سینظر إلیھا باعتبارھا 
المجتمعات المحلیة ولھا أھمیتھا لدى  یة ذات أولویةخدمات نظام إیكولوجي تموین

 .6وفقاً لمعیار األداء رقم  المتضررة

 
 

7 

 
/ 11الفقرة 

 5 الحاشیة

تنص على أن تعبیر ”الموارد الطبیعیة والمناطق الطبیعیة ذات القیمة الثقافیة“، على النحو 
النظام اإلیكولوجي التموینیة  ، یكافئ مصطلحي خدمات 7المشار إلیھ في معیار األداء رقم 

 .6والثقافیة، الواردین في معیار األداء رقم 

/ 13الفقرة 
 6 الحاشیة

تنص على أن تعبیر ”أصول الموارد الطبیعیة“، على النحو المشار إلیھ في معیار األداء رقم 
 .6الوارد في معیار األداء رقم  خدمات النظام اإلیكولوجي التموینیةمصطلح  ، یكافئ7
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 والعالقة بھا  6اإلشارة إلى معیار األداء رقم  رقم الفقرة معیار األداء
  

 14الفقرة 
تصف المتطلبات المفروضة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة في حال اقترحت ھذه األخیرة 

تقلیدیاً أو مستخدمة إقامة المشروع، أو التطویر التجاري لموارد طبیعیة، على أراض مملوكة 
 تاریخیاً من قبل الشعوب األصلیة.

 
 
 
/ 14الفقرة 

 9 الحاشیة

تنص على أن تعبیر ”الموارد الطبیعیة والمناطق الطبیعیة ذات األھمیة“، على النحو 
كما  خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األولویة، یكافئ 7المشار إلیھ في معیار األداء رقم 

من حیث نصھا على  5. وتختلف ھذه الحاشیة قلیالً عن الحاشیة 6یعرفھا معیار األداء رقم 
اآلثار الواقعة على الموارد الطبیعیة والمناطق الطبیعیة ذات األھمیة    أنھ عندما تتطلب

على الجھة المتعاملة مع المؤسسة،  7تطبیق المتطلبات الواردة في معیار األداء رقم 
 .6وفقاً لمعیار األداء رقم  فستعتبر خدمات نظام إیكولوجي ذات أولویة

 
/ 16الفقرة 
 13 الحاشیة

تصف المتطلبات المفروضة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة بشأن اآلثار على التراث الثقافي 
أن ذلك یتضمن ”المناطق الطبیعیة ذات القیمة  13الحرج للشعوب األصلیة. وتوضح الحاشیة 

وفقاً لمعیار  خدمات نظام إیكولوجي ثقافیة ذات أولویةالثقافیة و/أو الروحیة،“ ومن ثم تعتبر 
 . 6داء رقم األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 3الفقرة 

توضح أن ”خصائص البیئة الطبیعیة الفریدة أو األشكال الملموسة التي تجسد قیماً ثقافیة (مثل  
(ما لم    8البساتین، والصخور، والبحیرات، والشالالت المقدسة) تندرج ضمن معیار األداء رقم  
  من   16تكن ھذه المواقع الثقافیة تابعة لشعوب أصلیة ففي ھذه الحالة فھي تندرج تحت الفقرة  

). وتكافئ ”خصائص البیئة الطبیعیة الفریدة أو األشكال الملموسة التي تجسد  7معیار األداء رقم  
 . 6المستعمل في معیار األداء رقم    خدمات النظام اإلیكولوجي الثقافیة قیماً ثقافیة“ مصطلح  

 
 

 12 و 11الفقرتان 
 

المؤسسة بشأن التراث الثقافي ”القابل تصفان المتطلبات الواجبة على الجھة المتعاملة مع 
”غیر القابل للتكرار“. فخدمات النظام اإلیكولوجي الثقافیة المستوفیة للتعریف  للتكرار“ و

تندرج تحت المتطلبات الواردة في الفقرتین  8من معیار األداء رقم  3) الوارد بالفقرة 2(3
”غیر القابل  ابل للتكرار“ و، حسب االقتضاء. وتعاریف التراث الثقافي ”الق12أو  11

 .8من معیار األداء رقم  5 و 3للتكرار“ مبینة في الحاشیتین 

 
 
/ 11الفقرة 

 4 الحاشیة

تصف المتطلبات المفروضة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة بشأن التراث الثقافي ”القابل 
. 8تماشیاً مع معیار األداء رقم للتكرار“ وتتضمن التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار 

وتشدد ھذه المتطلبات على ”الحفاظ على أي عملیات إیكولوجیة الزمة لدعم (التراث الثقافي) 
 أو استعادتھا.“

خدمات النظام اإلیكولوجي المنظمة ذات ویكافئ مصطلح ”العملیات اإلیكولوجیة“ أساساً  
 .6 على النحو الُمعرف في معیار األداء رقم األولویة
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 موارد إنترنت مختارة

 
AZE (Alliance for Zero Extinction) is a global initiative of biodiversity conservation organizations that 

identifies sites in critical need of protection and safeguarding to prevent imminent species 
extinctions. For more information, visit http://www.zeroextinction.org. 

 

BBOP (Business and Biodiversity Offsets Program) provides guidelines and principles for designing and 
implementing biodiversity offsets and for measuring their conservation outcomes. Numerous 
publications, guidance, and references are available on biodiversity offsets and related topics 
through BBOP’s online library and toolkit at https://www.forest-trends.org/bbop/ 

 

BirdLife International. A global partnership of conservation organizations that focuses on conservation 
of birds, bird habitats, and global biodiversity. BirdLife International makes available data on 
endangered bird species and important bird areas (IBA) through its publications and online 
database. For IBA criteria, see BirdLife International, “BirdLife International Data Zone,” 
BirdLife International, Cambridge, U.K. http://datazone.birdlife.org/site/ibacriteria 

 

BSR (Business for Social Responsibility) is a global nonprofit organization that works with a network of 
250 companies and other partners. Among the resources BSR provides are reports and tools 
for ecosystem services assessments. For more information, visit http://www.bsr.org. 

 

CBD (Convention on Biological Diversity) is an international agreement entered into force in 1993 with 
three main objectives: i) the conservation of biological diversity; ii) the sustainable use of the 
components of biological diversity; and iii) the fair and equitable sharing of the benefits arising 
out of the utilization of genetic resources. A central component of the convention is the 
commitment to develop National Biodiversity Strategies and Action Plans. For more information 
on the convention, protocols, and programs, visit https://www.cbd.int. 

 

CSBI (Cross-Sector Biodiversity Initiative) is a partnership between IPIECA, ICMM, the Equator Principles 
Association, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), IFC (International 
Financial Corporation), and IDB (Inter-American Development Bank), that develops and shares 
good practices related to biodiversity and ecosystem services in the extractive industries. For 
more information, visit http://www.csbi.org.uk. 

 

FAO (Food and Agriculture Organization) of the United Nations specializes in agriculture, forestry, and 
fisheries. For more information, visit http://www.fao.org. 

 

GEO (Group on Earth Observations) coordinates international efforts to build a Global Earth 
Observation System of Systems (GEOSS). Its website offers access to a wide array of systems 
for monitoring and forecasting global environmental change. For more information on GEOSS, 
visit http://www.earthobservations.org/geoss.shtml. 

 

GISP (Global Invasive Species Programme) addresses global threats caused by invasive alien species 
and supports the implementation of Article 8(h) of the Convention on Biological Diversity. 
GISP’s website contains links to databases and related information on invasive species. For 
more information, visit http://www.gisp.org 

 

GloBallast is an initiative to assist developing countries to reduce the transfer of harmful aquatic 
organisms and pathogens in ships’ ballast water and implement the International Maritime 
Organization’s Ballast Water Management Convention. For more information, visit 
http://archive.iwlearn.net/globallast.imo.org/index.html. 
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HCV (High Conservation Value) Resource Network provides guidance, manuals, tools, and studies for 

assessing high conservation value areas. For more information, visit https://hcvnetwork.org. 
 

IAIA (International Association for Impact Assessment) is a network of practitioners that promotes best 
practices in impact assessment. The IAIA website provides numerous resources on biodiversity 
inclusive impact assessment. For more information, visit http://www.iaia.org. 

 

IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool) is a joint project of BirdLife International, Conservation 
International, International Union for Conservation of Nature, and United Nations Environment 
Programme’s World Conservation Monitoring Centre. IBAT provides users map-based 
information on the occurrence of threatened species and high-priority sites for conservation, 
such as protected areas and key biodiversity areas. For more information, visit 
https://www.ibatforbusiness.org 

 

ICMM (International Council on Mining and Metals) provides mining-specific information on biodiversity 
management. For information, visit http://www.icmm.com/en-gb/environment/biodiversity. 

 

IFC’s Environmental, Health, and Safety Guidelines are available at: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustaina 
bility-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines. 

 

See also IFC’s “A Guide to Biodiversity for the Private Sector: Why Biodiversity Matters and 
How It Creates Business Value.” This online guide is designed to help companies that are 
operating in emerging markets to better understand their relationship to biodiversity issues and 
how they can effectively manage those issues to improve business performance and to benefit 
from biodiversity. It provides a useful source of sector-specific biodiversity management issues. 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustaina 
bility-at-ifc/publications/biodiversityguide. 

 

IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association) includes 
biodiversity and ecosystem services management as focus areas. For more information, visit 
http://www.ipieca.org. 

 

IUCN (International Union for Conservation of Nature) is a membership Union of government and civil 
society organizations that provides knowledge and tools for biodiversity conservation. For more 
information on IUCN, visit https://www.iucn.org. Key resources provided by IUCN include: 

 

Business and Biodiversity Programme, https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity; 
 

Key Biodiversity Areas, https://www.iucn.org/resources/conservation-tools/world-database-on- 
key-biodiversity-areas 

 

Protected Areas Categorization, https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected- 
area-categories; 

 

Red List of Ecosystems, https://iucnrle.org; 
 

Red List of Threatened Species, http://www.iucnredlist.org; 
 

Species Survival Commission, https://www.iucn.org/species/about/species-survival- 
commission. 
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Millennium Ecosystem Assessment produced Ecosystems and Human Well-Being: Opportunities and 

Challenges for Business and Industry in 2006. Their website includes links to full synthesis 
reports, graphic resources, presentations, and videos. For more information, visit 
http://www.millenniumassessment.org. 

 

Natural Capital Project – Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST) is a 
family of online planning tools to map and value ecosystem services and to assess the trade- 
offs linked to different natural resource management scenarios. For more information, visit 
http://www.naturalcapitalproject.org. 

 

NatureServe provides scientific information on species and ecosystems to inform decision making. For 
more information, visit http://www.natureserve.org. 

 

Plantlife International offers a database of “Important Plant Areas.” For more information, visit 
http://www.plantlifeipa.org/home. 

 

Protected Planet is a map-based database of the world’s protected areas maintained by the United 
Nations Environment Programme’s World Conservation Monitoring Centre with support from 
IUCN and its World Commission on Protected Areas. For more information, visit 
https://www.protectedplanet.net. 

 

Ramsar provides information on wetlands of international importance. For more information, visit 
https://www.ramsar.org. 

 

SER (Society for Ecological Restoration International) advances the science, practice and policy of 
ecological restoration. The website offers numerous resources on ecological restoration. For 
more information, visit http://www.ser.org. 

 

SPE (Society of Petroleum Engineers) supports the OnePetro online library of technical papers for the 
oil and gas sector, including topics related to the management of biodiversity. For more 
information, visit http://www.onepetro.org. 

 

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) houses reports and resources related to the 
evaluation of ecosystem services, the economic costs of biodiversity loss, and the costs and 
benefits of actions to reduce losses. For more information, visit http://www.teebweb.org. 

 

UNEP (United Nations Environment Programme) Finance Initiative is a global partnership between 
UNEP and the financial sector. More than 190 institutions, including banks, insurers, and fund 
managers work with UNEP to understand environmental and social considerations for financial 
performance. Through peer-to-peer networks, research, and training, the UNEP Finance 
Initiative carries out its mission to identify, promote, and realize the adoption of best 
environmental and sustainability practices at all levels of financial institution operations. For 
more information, visit http://www.unepfi.org. 

 

UNEP (United Nations Environment Programme) – WCMC (World Conservation Monitoring Centre) 
supports an online database called A to Z Areas of Biodiversity Importance, which catalogues 
recognized systems to prioritize and protect areas of biodiversity importance that fall into two 
main categories: (a) areas under protected area frameworks that are supported by national or 
subnational institutions and by international conventions and programs and (b) global 
prioritization schemes that are developed by academic and conservation organizations. For 
more information, visit http://www.biodiversitya-z.org. 

http://www.millenniumassessment.org/
http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html
http://www.naturalcapitalproject.org/
http://www.natureserve.org/
http://www.plantlifeipa.org/home
https://www.protectedplanet.net/
https://www.ramsar.org/
http://www.ser.org/
http://www.onepetro.org/
http://www.teebweb.org/
http://www.unepfi.org/
http://www.biodiversitya-z.org/
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UNEP (United Nations Environment Programme) – WCMC (World Conservation Monitoring Centre) 

supports the Ocean Data Viewer, which provides map-based data related to conservation of 
marine and coastal biodiversity. For more information, visit http://data.unep-wcmc.org. 

 

WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). Is a global CEO-led organization  of 
200 member companies working together to accelerate a transition to sustainability, and 
provides resources on management of biodiversity and ecosystem services. For more 
information, visit http://www.wbcsd.org. 

 

ZSL (Zoological Society of London) maintains a database of national Red Lists that can be accessed 
at https://www.nationalredlist.org. 

 

ZSL (Zoological Society of London) EDGE of Existence Program uses a scientific framework to identify 
and protect the world’s most evolutionarily distinct and globally endangered (EDGE) species. 
For more information, visit https://www.edgeofexistence.org. 

 

 
 اجتماعات مائدة مستدیرة مختارة معنیة بالسلع األولیة والمنظمات والموارد المعنیة بوضع المعاییر 

 
ASC (Aquaculture Stewardship Council) promotes a certification standard that rewards responsible 

farming practices. For more information, visit https://www.asc-aqua.org. 
 

AWS (Alliance for Water Stewardship) aims to establish a global water stewardship program that will 
recognize and reward responsible water managers and users by creating opportunities for 
enhanced community standing and competitive advantage. For more information, visit 
http://www.allianceforwaterstewardship.org. 

 

BAP (Best Aquaculture Practices) is a certification system that combines site inspections and effluent 
sampling with sanitary controls, therapeutic controls, and traceability. For more information, 
visit http://www.aquaculturecertification.org. 

 

Bonsucro (Better Sugar Cane Initiative) is dedicated to reducing the environmental and social impacts 
of sugar cane production. For more information, visit http://www.bonsucro.com. 

 

CERFLOR (Brazilian National Forestry Certification Scheme) is Brazil’s national forest certification 
scheme. For more information, visit http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp. 

 

CSA Group provides certification services for a range of sectors including environment and natural 
resources. For more information, visit http://www.csa-international.org. 

 

FSC (Forest Stewardship Council) promotes responsible management of the world’s forests via forestry 
certification. For more information, visit https://ic.fsc.org. 

 

GAA (Global Aquaculture Alliance) is an international, non-profit trade association dedicated to 
advancing environmentally and socially responsible aquaculture and has developed the Best 
Aquaculture Practices certification standards. For more information, visit 
http://www.gaalliance.org. 

 

GlobalG.A.P. sets voluntary standards for the certification of agricultural production around the globe. 
For more information, visit http://www.globalgap.org. 

 

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) promotes the adoption of systems 
based on the principles of organic agriculture. For more information, visit http://www.ifoam.org. 

http://data.unep-wcmc.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.nationalredlist.org/
https://www.edgeofexistence.org/
https://www.asc-aqua.org/
http://www.allianceforwaterstewardship.org/
http://www.aquaculturecertification.org/
http://www.bonsucro.com/
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp
http://www.csa-international.org/
https://ic.fsc.org/
http://www.gaalliance.org/
http://www.globalgap.org/
http://www.ifoam.org/
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International Trade Centre maintains a “Standards Map” that enables analyses and comparisons of 

private and voluntary standards by registered users. For more information, visit 
http://www.standardsmap.org. 

 

ISEAL Alliance promotes “Codes of Good Practice” as the global association for social and 
environmental standards and works with established and emerging voluntary standard 
systems. For more information, visit http://isealalliance.org/code. 

 

ISO (International Organization for Standardization) is an independent non-governmental global 
organization that develops voluntary standards with a membership of 164 national standards 
bodies. http://www.iso.org/iso/standards_development.htm. 

 

Leonardo Academy helps organizations develop sustainability practices. Among its products is a 
sustainable agriculture standard and standard reference library. For more information, visit 
http://www.leonardoacademy.org/programs/standards/agstandard/development.html, and 
https://sites.google.com/a/leonardoacademy.org/sustainableag-referencelibrary/standards. 

 

MSC (Marine Stewardship Council) promotes a fishery certification program and seafood ecolabel that 
recognizes sustainable fishing. For more information, visit http://www.msc.org. 

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) conducts forest certification, particularly 
for small forest owners. For more information, visit http://www.pefc.org/. 

 

Rainforest Alliance provides certification and assurance, as well as sourcing assistance for agriculture, 
forestry and tourism. For more information, please visit https://www.rainforest- 
alliance.org/business/solutions/sourcing/# 

 

RSB (Roundtable on Sustainable Biofuels) is an international initiative that brings together farmers, 
companies, nongovernmental organizations, experts, governments, and intergovernmental 
agencies concerned with ensuring the sustainability of biofuels production and processing. For 
more information, visit http://rsb.org. 

 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) a not-for-profit that unites stakeholders from the 7 sectors 
of the palm oil industry: oil palm producers, processors or traders, consumer goods 
manufacturers, retailers, banks/investors, and environmental and social non-governmental 
organizations (NGOs), to develop and implement global standards for sustainable palm oil. For 
more information, visit http://www.rspo.org. 

 

RTRS (Round Table on Responsible Soy) is a civil society organization that promotes responsible 
production, processing and trading of soy on a global level. For more information, visit 
http://www.responsiblesoy.org. 

 

SFI (Sustainable Forestry Initiative). SFI maintains an internationally recognized sustainable forestry 
certification program. For more information, please visit http://www.sfiprogram.org. 

 

2BSvs is a voluntary certification scheme that enables sustainability claims for biomass used as raw 
material and biofuels processed from that biomass, following criteria set by the European 
Directive 2009/28/EC, modified by the Directive 2015/1513. For more information, visit 
https://www.2bsvs.org. 

 

http://www.standardsmap.org/
http://isealalliance.org/code
http://www.iso.org/iso/standards_development.htm
http://www.leonardoacademy.org/programs/standards/agstandard/development.html
https://sites.google.com/a/leonardoacademy.org/sustainableag-referencelibrary/standards
http://www.msc.org/
http://www.pefc.org/
https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/sourcing/
https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/sourcing/
http://rsb.org/
http://www.rspo.org/
http://www.responsiblesoy.org/
http://www.sfiprogram.org/
https://www.2bsvs.org/
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