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 الموائل الطبيعية
 

في حالة وجود شكوك، يقرر نائب الرئيس لشؤون    ). المؤسسة(تنطبق هذه السياسة على المشروعات التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية           : مالحظـة 
لبيئية بالمؤسسة،  عمالـيات االسـتثمار ما هو مقبول لدى المؤسسة بموجب هذه السياسات، وذلك بالتشاور مع نائب الرئيس المسؤول عن القضايا ا                    

  .وباالمكان توجيه األسئلة الى المدير المناوب، قسم البيئة التابع الى مؤسسة التمويل الدولية. ومديري االدارات الفنية والبيئية والقانونية
  

 شأنه شأن االجراءات األخرى التي تحمي البيئة وتعزز أوضاعها،          1يمثل صون الموائل الطبيعية،    - 1
 حماية  2لذلك تساند مؤسسة التمويل الدولية    . تنمية القابلة لالستمرار على المدى الطويل     أمـر ضـروري لل    

الموائل الطبيعية، وصيانتها، واصالحها وتجديدها، وتعزيز وظائفها في اطار عملياتها لتمويل المشروعات            
 نهج وقائي الدارة    وتساند المؤسسة الجهات الراعية للمشروعات وتتوقع منها تطبيق       . وأنشطتها االستشارية 

 .  شؤون الموارد الطبيعية للتأكد من اتاحة الفرص للتنمية القابلة لالستمرار

 تصميم المشروعات وتنفيذها

تساند مؤسسة التمويل الدولية صون الموائل الطبيعية وحسن استخدام األراضي وصيانة الوظائف             - 2
 ذلك، تشجع المؤسسة اصالح وتجديد      اضافة الى . االيكولوجـية كجـزء مـن مشروعات القطاع الخاص        

 .الموائل الطبيعية المتدهورة

ال تسـاند مؤسسـة الـتمويل الدولـية المشروعات التى تنطوي، في رأيها، على تحويل الموائل                  - 3
 .الطبيعية الحرجة أو تدهورها بصورة هامة

وذلك (يلها بالفعل   وأيـنما أمكن، يتم اختيار مشروعات مؤسسة التمويل الدولية في أراض تم تحو             - 4
وال تساند المؤسسة المشروعات    ). باستبعاد أي أراض تم تحويلها في رأي المؤسسة توقعا النشاء المشروع          

التي تنطوى على تحويل هام للموائل الطبيعية ما لم تنعدم البدائل األخرى المجدية للمشروع وموقعه، وما                

 
 .بيعية الوارد في الملحق أ    أنظر تعريف الموائل الط1

هي الجهاز التابع لمجموعة البنك الدولي المخول له صالحية االستثمار في مشروعات القطاع الخاص ) المؤسسة(مؤسسة التمويل الدولية  2
 ضمانات من   وتقدم المؤسسة القروض والمساهمات في رؤوس أموال الشركات الخاصة مباشرة من غير           . في الدول األعضاء من العالم النامي     

وتقدم المؤسسة أيضا الخدمات االستشارية والمساعدات الفنية الى الحكومات       . الحكومـات، وتجـتذب المـوارد األخـرى لهـذه المشروعات          
 .وتغطي هذه السياسة المشروعات الممولة في اطار صندوق البيئة العالمية. ومؤسسات األعمال التجارية

 . أأنظر تعريف هذه االصطالحات في الملحق 3
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واذا دل التقييم   .  تتجاوز التكاليف البيئية تجاوزا بالغا     لـم يبيـن التحليل الشامل للمشروع أن منافعه الكلية         
 علـى أن المشـروع سيحول الموائل الطبيعية أو يدهورها بصورة بالغة يجب أن يتضمن ذلك                 4البيئـي 

وتشمل هذه االجراءات التخفيفية، حسب     . المشروع اجراءات مقبولة لدى المؤسسة تخفف من آثاره السلبية        
على سبيل المثال، استبقاء الموائل االستراتيجية واعادتها الى حالتها         (فقدان الموائل   مـا يالئم الحال، تقليل      

وال . ، وانشاء منطقة محمية مشابهة ايكولوجيا لتلك الموائل وصيانتها        )السـابقة عقب انتهاء عملية التنمية     
 .تقبل المؤسسة أشكاال أخرى من اجراءات التخفيف اال عندما تكون مبررة فنيا

خذ مؤسسة التمويل الدولية في االعتبار قدرات الجهة الراعية للمشروع على تنفيذ االجراءات             تـأ  - 5
المالئمـة لصون الموائل الطبيعية وتخفيف اآلثار السلبية للمشروع عليها عندما تقرر ما اذا كانت ستساند                

مال وجود مشاكل في واذا كان هناك احت. مشـروعا من المحتمل أن تكون له آثار سلبية على تلك الموائل  
القدرات المؤسسية للجهة الراعية، يشمل المشروع مكونات من شأنها تنمية قدرات اضافية الزمة لعمليات              

 . التخطيط واالدارة البيئية الفعالة

وفـي المشروعات التي تتضمن مكونات تتعلق بالموائل الطبيعية، يشمل التقييم المسبق للمشروع              - 6
ه االستعانة بالخبرات المناسبة في مجال البيئة لضمان تصميم اجراءات التخفيف           وترتيـبات االشراف علي   

 .وتنفيذها من قبل الجهة الراعية

 

وتنطبق هذه السياسة على االستثمارات المنفذة من خالل مؤسسات الوساطة المالية عندما تستهدف              - 7
 5.أموال المؤسسة مشروعات فرعية معينة

 الخالصة

ويل الدولية أن تأخذ الجهة الراعية للمشروع في االعتبار آراء المجموعات المعنية          تـتوقع مؤسسـة الـتم     
 المتأثرة بالمشروعات التي    6وأدوارها وحقوقها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية         

 
 . ، بعنوان التقييم البيئيOP 4.01, Environmental Assessment    أنظر منشور سياسات العمليات رقم  4
 . ، بعنوان التقييم البيئيOP 4.01, Environmental Assessment    أنظر منشور سياسات العمليات رقم  5
 ، بعنوان الشعوب األصلية عندما تشمل المجتمعات المحلية شعوبا  OD 4.20, Indigenous Peoples    أنظر منشور العمليات التوجيهي رقم 6

 .أصلية
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 ومتابعة  تمولها المؤسسة وتنطوي على موائل طبيعية، وأن تشرك هؤالء الناس في تخطيط وتصميم وتنفيذ             
وقد تشمل المشاركة تحديد اجراءات مالئمة لصون المناطق المحمية والموائل الطبيعية           . هذه المشروعات 

وتشجع المؤسسة الجهة الراعية على تزويد      . األخـرى وادارة شـؤونها ومتابعة أداء المشروعات المعنية        
 .هؤالء الناس بالمعلومات المالئمة بشأن حماية الموائل الطبيعية
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  تعاريف-الملحق أ 

 :تنطبق التعاريف التالية على ما يلي - 1

مجموعات األنظمة االيكولوجية   ) 1( هي أراض أو مواقع  مائية تكون فيها          1الموائـل الطبيعـية    
األنشطة البشرية  ) ب(البيولوجية قد تكونت الى حد كبير من أنواع النباتات والحيوانات المحلية، و           

تحتوي جميع  الموائل    . لوجية األساسية لتلك المناطق تعديال جوهريا     لـم تعـدل الوظـائف االيكو      
وكثيرا ما توجد موائل طبيعية     . الطبيعـية على قيم بيولوجية واجتماعية واقتصادية ووجودية هامة        

؛ وفي الغابات   )شاملة الغابات االستوائية  (هامـة فـي الغابـات المدارية الرطبة والجافة والغيمية           
؛ وفي أجمات مناطق مناخ البحر األبيض المتوسط؛ وفي         )شـبه القطبـية   (ية  المعـتدلة والشـمال   

األراضي الطبيعية الجافة وشبه الجافة؛ وفي مستنقعات المانغروف والسبخات الساحلية واألراضي           
الرطـبة األخـرى؛ وفي مصاب األنهار؛ وفي طبقات األعشاب البحرية؛ وفي الشعب المرجانية؛              

لعذبة المياه؛ وفي البيئات الجبلية وشبه الجبلية بما في ذلك حقول النباتات            وفي البحيرات واألنهار ا   
 .الطبية والمروج واألراضي البور؛ وفي مراعي المناطق المدارية والمعتدلة

 :الموائل الطبيعية الحرجة هي )أ(

المـناطق المحمـية القائمـة والمـناطق التـي أوصت            1)
 المحميات التي تستوفي معايير     مثل(الحكومـات رسميا بأن تكون مناطق محمية        

 ، 2[IUCN]تصنيف االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة  

 
اذ يعامل على سبيل املثال كجزء من املناظر الطبيعية الزراعية          (   جتـدر االشـارة اىل وجـود الكـثري من التنوع البيولوجي خارج املوائل الطبيعية وبالتايل ال خيضع هلذه السياسة                        1
 ). قيد االصدار" (دليل ادارة املوائل الطبيعية واألنظمة االيكولوجية"اجل هذه املسألة ضمن ستع]). الالندسكيب[
قوائم األمم املتحدة "، و (Gland, Switzerland, and Cambridge, UK: IUCN, 1994)"  االرشادات بشأن فئات ادارة املناطق احملمية"   حسبما حدد يف 2

، أو يف قائمة مشاهبة مقبولة لدى (Gland, Switzerland, and Cambridge, UK: IUCN, 1994)"  طنية واملناطق احملميةالو] احلظائر[اخلاصـة باملنـتزهات   
منطقة /لطبيعيةاحملمية ا  "–الفئة األوىل   :  فئات املناطق احملمية كما يلي     (IUCN)ويصنف االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة      . مؤسسة التمويل الدولية وقامت بنشرها منظمة خمتصة أخرى       

وهي منطقة حممية تدار بصورة رئيسية هبدف محاية نظام         " : املنتزه الوطين  "–وهـي منطقة حممية تدار لألغراض العلمية أو محاية الرباري؛ والفئة الثانية             " : احلـياة الـربية اخلالصـة     
منطقة محاية   "–مية تدار بصورة رئيسية هبدف صون خصائص طبيعية معينة؛ والفئة الرابعة            وهي منطقة حم  " : املعلم الطبيعي  "–ايكولوجـي واسـتخدامات تروحيـية؛ والفئة الثالثة         

حممية املناظر  "–وهي منطقة حممية تدار بصورة رئيسية هبدف صون املوائل واألنواع الربية من خالل اجراءات ادارية؛ والفئة اخلامسة                " : مالذ أنواع احليوانات والنباتات الربية    /املوائل
منطقة حممية املوارد الطبيعية  "–البحرية وألغراض الترويح؛ والفئة السادسة / وهي منطقة حممية تدار بصورة رئيسية هبدف صون املناظر الطبيعية األرضية" : البحرية/لطبيعـية األرضية  ا

 .لالستمراروهي منطقة حممية تدار هبدف استخدام األنظمة االيكولوجية استخداما قابال " : اخلاضعة لالدارة
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مثل ( والمـناطق التـي تقـرها المجتمعات المحلية التقليدية في البداية على أنها محمية               
حسبما تحددها  (، والمواقع األساسية الالزمة لسالمة هذه المناطق المحمية         )الغابات المقدسة 
 ؛ أو)3بيئيعملية التقييم ال

 المواقـع المعيـنة في القوائم التكميلية التي يعدها البنك           2)
وهذه . الدولـي أو مصدر مسؤول يقرره قسم البيئة التابع لمؤسسة التمويل الدولية           

مثل الغابات  (المواقـع قـد تشـمل مـناطق تقـرها المجتمعات المحلية التقليدية              
وع البيولوجي؛ والمواقع   ؛ والمـناطق المعـروفة بمالءمتها لصون التن       )المقدسـة 

الحـرجة بالنسبة لألنواع النادرة والمهاجرة من األنواع المعرضة للمعاناة وخطر           
 وتسـتند هذه القوائم الى تقييمات منتظمة لعوامل مختلفة مثل كثافة            4.االنقـراض 

أنـواع النباتات والحيوانات البرية؛ ودرجة استيطانها، وندرتها، ومدى تعرضها          
 تمثـيلها لبقـية تلـك األنـواع؛ ومدى أهميتها لسالمة النظام          للمعانـاة؛ ومـدى   

 .االيكولوجي

الـتحويل الهام هو ازالة أو تقليص سالمة الموائل الطبيعية الحرجة أو غيرها من الموائل                )ب(
وقد يشمل  . الطبيعية بسبب تغيير جذري على المدى الطويل الستخدام األراضي أو المياه          

بيل المثال، قطع األشجار لتهيئة األرض للزراعة؛ أو استبدال         هـذا التغيـير الهام، على س      
بالخزانات (؛ أو الغمر المستديم )بالمحاصيل أو مزارع األشجار مثال(النـباتات الطبيعـية    

؛ أو الصرف أو حفر األراضي الرطبة أو ردمها أو تحويل مجاري المياه فيها؛ أو               )مـثال 
وائل الطبيعية في كال األنظمة االيكولوجية      ويمكن أن يحدث تحويل الم    . التعديـن السطحي  

 كما يمكن أن . األرضية والمائية نتيجة للتلوث الشديد

يحـدث التحويل على نحو مباشر من أنشطة مشروع ما أو من خالل آليات غير مباشرة                
 ).مثل الحث على االستيطان على جانبي الطريق(

 
 .  بعنوان التقييم البيئي OP 4.01, Environmental Assessment   أنظر منشور سياسة العمليات 3
  ."القائمة احلمراء للحيوانات املهددة اخلاصة باالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة"   األنواع النادرة واملعرضة للمعاناة واخلطر حسب تعريفها يف 4
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وائل الطبيعية بحيث يقلل قدرتها على      الـتدهور هو تحوير موائل حرجة أو غيرها من الم          )ج (
 .  اعاشة أعداد مجدية من أنواع الحيوانات والنباتات األصلية تقليال بالغ األهمية

االجـراءات المالئمـة للصون وتخفيف اآلثار السلبية هي االجراءات التي تزيل أو تقلل               )د(
لى بقاء هذه اآلثار في     اآلثـار السـلبية على الموائل الطبيعية أو وظائفها، والتي تحافظ ع           

وتعتمد االجراءات المحددة على    . حـدود التغيـير البيئـي المقـبول مـن الناحية البيئية           
ويجوز أن تشمل هذه االجراءات الحماية الكاملة       . الخصـائص االيكولوجية للموقع المعين    

ل أو  للموقع عن طريق اعادة تصميم المشروع؛ أو استبقاء الموائل االستراتيجية؛ أو التحوي           
الـتحوير المقـيد؛ أو اعـادة ادخـال األنواع المعينة من الحيوانات و النباتات؛ أو اتخاذ                 
االجـراءات التخفيفـية من أجل تقليل الضرر االيكولوجي الى أدنى قدر ممكن؛ أو تنفيذ               
أشـغال الترمـيم الالحقـة لعمليات التنمية؛ أو ترميم الموائل المتدهورة؛ أو انشاء منطقة               

ويجب أن  . حجم وتماس مناسبين مشابهة ايكولوجيا للمنطقة المحمية وصيانتها       محمية ذات   
تشـمل مـثل هـذه االجـراءات دائمـا آليات للرصد والتقييم من أجل توفير التقييمات                 
االسـترجاعية بشـأن نـتائج الصـون لالسـتفادة منها في اعداد أو تحسين االجراءات                

 .   التصويبية
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