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 دمج حول بإرشادات اآلخرين املعنينيو  األعضاء الدول َمد إىل اإلرشادية املذكرة هذه تهدف

  األثر تقييم مبادئ من مجموعة وتقدم .البيئية التقييامت يف الطبيعي العاملي الرتاث مواقع

 قامئةو البيئية التقييامت أنواع كافة عىل تطبيقها ميكن والتي (2 إطار) العاملي الرتاث عىل

 إضافة (1 ملحق) التقييم خالل العاملي الرتاث بخصوص توجيهها ميكن التي الرئيسية باألسئلة

  ).2( ملحق) متدرجة إرشادات إىل

 الطبيعي؟ العاملي الرتاث مواقع هي ما .1

 قامئة عىل ومدرجة العاملي الرتاث اتفاقية وفق معتمدة مواقع هي الطبيعي العاملي الرتاث مواقع

 الرتاث اتفاقية وتوفر .املالع يف الطبيعية املناطق أهم ضمن املواقع هذه وتصنف .العاملي الرتاث

 والتي االستثنائية األماكن هذه صون لضامن فريداً  إطاراً  دولة 190 قبل من عليها املصادق العاملي

  .للبرشية استثنائية عاملية قيمة ذات تعترب

 

 "غاالباغوس"و "سرينغيتي" مثل الناس لدى املعروفة األسامء من العديد املواقع هذه وتشمل

 غوريال مثل مهددة حية ألنواع األخري املالذ متثل ما وغالباً  العظيم، املرجاين والَحيد "ونكاني غراند"و

 تغطي الطبيعي العاملي للرتاث موقع 200 من أكرث مثة .أوتان أورانج ةوِقردَ  العمالق والباندا الجبال

 من ٪10 من وأكرث األرض سطح من ٪1 من أقل يساوي مام هكتار مليون 260 من أكرث مساحتها

 .العامل يف املحمية املناطق مساحة
 

 من (1)6 املادة عنه تعرب كام القادمة األجيال تجاه الدويل املجتمع من التزاماً  املواقع هذه ومتثل

 حاميته تستوجب عاملياً، تراثاً يؤلف  الرتاث هذا..." أن عىل تنص والتي العاملي الرتاث اتفاقية

 لتهديدات تتعرض الفريدة املواقع هذه من العديد أن إال1 ."كافة الدويل املجتمع أعضاء بني التعاون

 لألشجار املرشوع غري والقطع املرشوع غري والصيد الكبرية التحتية البنى ومشاريع كالتعدين متزايدة

 عىل مدرجة ٪8 نحو فإن عاملي تراث موقع 222 مجموعه ومام .املناخي والتغري الزراعي والزحف

 غري املواقع من العديد حالة أن كام خطرية، مبشاكل صونها متأثرٌ  ٪25و املهدد امليالع الرتاث قامئة

  .حالياً  معروفة

                                                 
  :/http://whc.unesco.org/en/conventionالعالمي التراث يةاتفاق أنظر1  
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 عامة نظرة :البيئي التقييم 1

 وتخفيف وتفادي وتقييم تحديد إىل البيئية التقييامت تهدف
 اتخاذ قبل املقرتحة التطوير ألعامل واالجتامعية البيئية اآلثار
 إىل البيئية التقييامت تهدف كام .نفيذهات أو بتمويلها قرار

 عدم "خيار فيها مبا املقرتحة التطوير ألعامل بدائل تقييم
 األقل بالخيار القرار لصناع للتوصية وذلك "املرشوع إقامة
 .استدامة واألكرث بيئياً  رضراً 

 األجدى الخيارات أن يتبني ما غالباً  أنه إىل اإلشارة املهم ومن
 .بيئياً  الضارة التطويرية املقرتحات تلك هي اً اقتصادي واألنسب

تحديد تلك الخيارات  للبدائل، مفّصل وتقييم دراسة شأن ومن
الناجعة. لهذا السبب ينبغي إرشاك خرباء ذوي معرفة بالرتاث 
العاملي واملناطق املحمية والتنوع الحيوي يف مرحلة مبكرة من 

 جنب مع عملية التقييم البيئي من أجل العمل جنباً إىل
  القامئني عىل أعامل التطوير واملهندسني إليجاد حلول. 

  وتشمل فوائد التقييامت البيئية:

  معرفة مبكرة بالجوانب البيئية واالجتامعية يف
 عمليات تصميم وتخطيط املرشوع.

  حصول املجتمعات املحلية والقامئني عىل أعامل
التطوير عىل درجة أكرب من التأكد حول التطويرات 
املستقبلية وتوفر فرص أكرب للمجتمعات املحلية 

 للمشاركة يف عمليات التشاور وصناعة القرارات.
  القدرة عىل تحقيق مخرجات بيئية واجتامعية

أفضل ومعالجة اآلثار الرتاكمية عىل املناظر 
  الطبيعية. 

  البيئية التقييامت من املختلفة األنواع .1.1

 :ةالبيئي التقييامت من رئيسيان نوعان مثة
 

 عىل يطبق والذي االسرتاتيجي البيئي التقييم .1
 املرشوعات أي) والربامج والخطط السياسات
 تقييم يف ميزته وتتمثل جداً، الضخمة أو املتعددة

اإلقليمية  والنطاق الطبيعية املناظر نطاق عىل اآلثار
 فردية املشاريع بشأن قرار اتخاذ قبل (الجهوية)

 التقييامت من نوعال هذا يساعد كام .معنّي  بشكل
 كاتخاذ اقتصادياً  املجدية البدائل تحديد عىل

 عىل اآلثار تجنب بهدف للطرق مختلفة مسارات
 .عاملي تراث موقع

 

 عىل يطبق والذي واالجتامعي البيئي األثر تقييم .2
 من النوع هذا فإن ولذلك .الفردية املرشوعات

 الرتاكمية اآلثار لتقييم جداً  مالئم غري التقييم
 عىل (لها واملخطط القامئة) املتعددة رشوعاتللم

 البدائل لتحديد أو الطبيعية املناظر نطاق
 ."االسرتاتيجية"

 تقييم أدوات من عدد هناك النوعني هذين إىل وباإلضافة
 ومتطلبات مختلفة مسميات تحت األخرى البيئي األثر

 التقييم أدوات كافة تتشابه عام وبشكل .متباينة قانونية
 أو االسرتاتيجي البيئي التقييم مع ونطاقها غايتها يف هذه

 املذكرة هذه وتستخدم .واالجتامعي البيئي األثر تقييم
 أشكال من وغريهام التقييمني لهذين اإلشارة يف اإلرشادية
 التقييامت" هو موحداً  مسمى معاً  البيئية التقييامت

 ."البيئية

 رتاتيجياالس البيئي التقييم بني العالقة 1 الشكل يبني
 من االستفادة وينبغي .واالجتامعي البيئي األثر وتقييم

 التقييم مثل اسرتاتيجية األكرث التقييمية املستويات
 تقييم مثل لها التالية التقييامت يف االسرتاتيجي البيئي

 البيئي التقييم أن ذلك أمثلة من .واالجتامعي البيئي األثر
 أن ميكن وطنية أو جهوية طرق لشبكة االسرتاتيجي

 لطرق واالجتامعي البيئي األثر لتقييامت اإلعداد يدعم
 وعرب للطريق املفضلة الخيارات تحديد خالل من مفردة
 ينفي لن االسرتاتيجي البيئي التقييم أن إال .البيانات جمع

 للطرق واالجتامعي البيئي األثر تقييامت إلجراء الحاجة
 عاماً  ضاً استعرا القرار لصناع يوفر هو بل املفردة،
 وآثارها اقتصادياً  للتنفيذ القابلة الطريق إقامة لخيارات

 .املختلفة واالجتامعية البيئية

  األرايض الستخدامات والتخطيط البيئي لتقييم .1.2

 طيطالتخ نظم يف أساسياً  جزءاً  البيئية تقييامتال تشكل
 الإ عاملياً  النظم هذه تطور ويضطرد. األرايض الستخدامات

 واقعمل الفعال االندماج تعقد خصائص عىل تشتمل أحياناً  أنها
  . ةالبيئي راراتالق وصناعة التقييامت يف العاملي الرتاث

 نم األرايض الستخدامات للتخطيط عديدة نظم تعاين مثالً
 بني لالتصاالت عوائق وهناك واملوظفني، املوارد محدودية
 ولةاملسؤ  واملؤسسة التعدين كمؤسسة( الحكومية املؤسسات

 تصاريح إصدار إجراءات تتسم وقد ،)عاملي تراث موقع عن
 شاورالت عمليات تكون قد كام. الوضوح بعدم تطويرية ألعامل

 نقص إىل باإلضافة أصالً، موجودة غري أو محدودة املعنيني بني
 مثل( العاملي الرتاث إجراءات حول املتوفرة املعلومات
 لأعام عن العاملي الرتاث لجنة بإبالغ الخاصة املتطلبات

 رتاثال مواقع يف تؤثر قد أو تؤثر التي املقرتحة التطوير
  ).العاملي

 البيئية التقييامت يف املواقع هذه وإدماج فرز يف أوىل وكخطوة
 فهاوتعري الطبيعي العاملي الرتاث مواقع كافة تسجيل ينبغي
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 إىل إضافة األرايض الستخدامات التخطيط معلومات نظم يف
   ترمي حني ويف .وحاميتها صونها متطلبات من ذلك يرافق ما

 النقاط بعض حول عامة مشورة توفري إىل اإلرشادات هذه
 العاملي الرتاث مواقع موضوع تغطي ال أنها إال أعاله الواردة
.ايضاألر  الستخدامات للتخطيط األعم النظم ضمن

 البيئية التقييامت يف املواقع هذه وإدماج فرز يف أوىل وكخطوة
 فهاوتعري الطبيعي العاملي الرتاث مواقع كافة تسجيل ينبغي

 إىل إضافة األرايض الستخدامات التخطيط معلومات نظم يف
 ترمي حني ويف .وحاميتها صونها متطلبات من ذلك يرافق ما

 النقاط بعض حول عامة مشورة توفري إىل اإلرشادات هذه
 العاملي الرتاث مواقع موضوع تغطي ال أنها إال أعاله الواردة
  .ايضاألر  الستخدامات للتخطيط األعم النظم ضمن

 الطبيعي العاملي الرتاث ومواقع البيئي التقييم 2

 يؤثر أن ميكن أو يؤثر مقرتح ملرشوع البيئي تقييمال يسعى
 لآلثار التامة املراعاة إىل الطبيعي العاملي للرتاث موقع يف

   نظم يف للموقع االستثنائية العاملية القيمة عىل املحتملة

 هذه عىل فاظالح بهدف األرايض الستخدامات التخطيط
 أن تقييملل ينبغي كام .القادمة لألجيال االستثنائية األماكن

 املناظر مع املوقع صالت يف ينظر

 العاملي للرتاث موقع يف النظر ميكن ال حيث املحيطة الطبيعية
 .األعم اإليكولوجي النظام عن منعزالً  الطبيعي

 عىل وقعامل إدراج يف األساس االستثنائية العاملية القيمة وتعترب
    معرفة وهي الطبيعي العاملي الرتاث مواقع قامئة

   الفوائد / املضار

 تقييمال يستخدم هل
 وأ  االسرتاتيجي البيئي

 البيئي؟ األثر تقييم
 ؟واالجتامعي

  أمثلة  
 

 نوع التطوير املقرتح  
 

 

 
 
 

 أكرث
 

 اسرتاتيجية
 

 إىل
 

 أقل
 

 اسرتاتيجية

    

 الرتاكمية اآلثار يف النظر
 املناظر مستوى عىل

 بدائل وتحديد الطبيعية
 مرتفعة" اسرتاتيجية

 للتطويرات" املستوى
 المج يف الخربة. املقرتحة
 البيئي تقييمال تنفيذ

 .محدودة االسرتاتيجي

  

 البيئي التقييم
 ظرالن يشمل( االسرتاتيجي

  )عيةاالجتام اآلثار يف
 

 

 يةالبن عىل كبرية تطويرات
 رقالط شبكات مثل التحتية

 تطويرات الكبرية، والسدود
 التعدين التجارية، الزراعة
 املناظر مستوى عىل

 توليد محطات( الطبيعية
 الرياح طاقة

 

سياسات، خطط، برامج 
 (أي مرشوعات متعددة)

 

   

 للمرشوعات مناسب
 ال عام بشكل. الفردية

 اكميةالرت  اآلثار تقييم ميكنه
 عىل املتعددة للمرشوعات

 .الطبيعية املناظر نطاق
 تصاميم يف النظر ميكن

 لكن بديلة مرشوعات
 ةتيجياسرتا بدائل ليست

  

 البيئي األثر تقييم
  واالجتامعي

 

 

 تكون قد منفصلة مرشوعات
 واختريت للبحث خضعت

 التقييم عملية خالل من
 مثل االسرتاتيجي البيئي
  وغريها والسدود الطرق

 

  

  مرشوعات فردية

  

  واالجتماعي يالبيئ األثر تقييم مثل المشروع مستوى من تقييموال االستراتيجي األثر تقييم مثل استراتيجية األكثر تقييمال مستويات بين العالقة: 1: شكل
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 والحامية والسالمة، القيم، يه مكونات ثالثة القيمة ولهذه
 ترد كام ، 2شكل يف وموضحة أدناه ملخصة وهي واإلدارة؛

 العاملية القيمة بأن ِعلامً  ، "التوجيهية املبادئ "يف كاملة
 العاملية القيمة عبارة" يف موصوفة ما ملوقع االستثنائية
 لخال من عليها االطالع ميكن والتي باملوقع الخاصة "االستثنائية

 ملركز اإللكرتوين املوقع عىل املوجودة 2املوقع وصف صفحة
 .العاملي الرتاث

 الرتاث مواقع قيم تجسد طبيعية معايري أربعة مثة :القيم .1
 الطبيعية بالظواهر القيم هذه وترتبط .الطبيعي العاملي
) 7 معيار( االستثنايئ الطبيعي والجامل الفائقة

 اإليكولوجية نظموال ) 8 معيار( األرضية والعمليات
  ).10 معيارا (وموائله املهددة الحية واألنواع )، 9 عيارم(

 يف 6 إىل 1 من املعايري وفق فتعرف الثقافية املواقع أما
 الثقافية املعايري من كالً املختلطة املواقع تشمل حني

 أنظر الطبيعي الرتاث ملعايري كامل لوصف .والرتاثية
 1رإطا

 ذلك ويتطلب متاَمه هنا ملوقعا بسالمة يقصد :السالمة .2
 الالزمة العنارص لكافة املوقع شمول (أ :مدى تقييم

 التمثيل لضامن املوقع حجم كفاية (ب قيمه، عن للتعبري
 (ج أهميته، عليه تسبغ التي والعمليات للسامت الكامل

 .اإلهامل أو/و التطوير بأعامل املوقع تأثر عدم

 الحفاظ ضامن اإلدارةو  بالحامية يقصد :واإلدارة الحامية .3
 وتعزيزها اإلدراج وقت يف السالمة وحالة املوقع قيم عىل

 :هي واإلدارة للحامية الرئيسية والعنارص .مستقبالً
 عىل تقليدية أو/و ومؤسسية وتنظيمية ترشيعية حامية(أ

مة حدود (ب الطويل، املدى  عازلة مناطق ومالمئة، ُمرسَّ
 حدوده، خارج يداتالتهد من للموقع أوسع حامية أو/و

 .فعالة إدارة نظم  ج.

  األربعة الطبيعي العاملي الرتاث معايري:1إطار

 لجام ذات مناطق أو فائقة طبيعية ظواهر عىل يشتمل: 7 معيار
  .جاملية وأهمية استثنايئ طبيعي

 يف مبا األرض تاريخ مراحل ملختلف فريدة أمثلة يقدم: 8 معيار
 ؤثرةوامل الجارية الهامة الجيولوجية وللعمليات الحياة، سجل ذلك

 أو الجيومورفية املعامل أو األرضية، التشكيالت تطور يف
  .الهامة الفيزيوغرافية

 الهامة يةوالحيو البيئية للعمليات استثنائية أمثلة يقدم: 9 معيار
 والنظم ذبةالع املياه ونظم األرضية البيئية النظم تطور يف املؤثرة
  . والحيوانية النباتية الجامعاتو  الساحلية البيئية

 لصون داللة وأكرثها الطبيعية املوائل أهم عىل يشتمل :10 معيار
 عىل تحتوي التي املوائل ذلك يف مبا املوقع، عني يف الحيوي التنوع
 العلم نظر وجهة من استثنائية عاملية قيمة ذات مهددة أجناس

 .الصون أو

 

                                                 
 باملوقع الخاصة الصفحات عىل االستثنائية العاملية القيمة عبارات عىل االطالع ميكن3  

 خالل من لليونسكو التابع العاملي الرتاث ملركز اإللكرتوين املوقع عىل املعني

  :http://whc.unesco.org/en/listالتايل نواالعن

 )OUVالقيمة العاملية اإلستثنائية (
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 لعامليتوضيح للدعائم الثالثة للقيمة العاملية اإلستثنائية. جميع الدعائم الثالثة يجب ان تكون يف املمتلك لتحقق متلطبات قامئة الرتاث ا
 

  السالمة ،(criteria/value) القيم/المعايير : (Outstanding Universal Value)االستثنائية العالمية للقيمة ثالثال لدعائم: 3ل شك
(integrity – authenticity for cultural sites) واإلدارة والحماية (protection and management) 
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 بخصوص الطبيعة لحامية الدويل االتحاد موقف 3
 يف املؤثرة املقرتحة للمرشوعات البيئية التقييامت

 الطبيعي العاملي الرتاث مواقع

 املقرتحات أن هو 3الطبيعة لحامية الدويل االتحاد موقف
 أو داخل املمنوحة األخرى الحقوق أو/و (التنمية) التطويرية

 يُنظر أن يجب الطبيعي العاملي الرتاث موقع حدود خارج
 عىل الحفاظ يف األمد طويلة الغاية مع توافقها حيث من فيها

 .القادمة ألجيالل للموقع االستثنائية العاملية القيمة
 السامح عدم يجب الغاية هذه مع املتوافقة غري فاملرشوعات

 مقرتحات معظم بأن العلم وينبغي .املواقع تلك داخل بها
 كبرية األخرى التطويرية واملقرتحات الكربى التحتية البنية

 مواقع عىل الحفاظ مع متوافقة رجحاأل  عىل تكون لن النطاق
  .بدائل عن البحث يستدعي مام العاملي الرتاث

 الدويل االتحاد فموقف االستخراجية للصناعات بالنسبة أما
 املعادن عن البحث مرشوعات أن هو الطبيعة لحامية
 واألنشطة التحتية البنية يشمل مبا) واستغاللها والغاز والنفط

 عىل للمحافظة األمد طويلة الغاية عم تتوافق ال (املرافقة
 يجب لذلك القادمة لألجيال الطبيعي العاملي الرتاث مواقع

 للبحث يكون قد كذلك .املواقع تلك داخل بها السامح عدم
 العاملي الرتاث مواقع خارج والغاز والنفط املعادن عن

 االستثنائية العاملية قيمتها عىل خطرية سلبية آثار الطبيعي
 .البيئي األثر تقييم خالل من بانتظام تقييمها عييستد مام

 العاملي للرتاث اإلرشادية املذكرة "أنظر املعلومات من ملزيد
 االتحاد عن الصادرة والغاز والنفط التعدين مرشوعات عن

 4.""الطبيعة لحامية الدويل

 موقع يف املؤثرة التطويرات تكون حيث استثنائية حاالت ويف
 لتقييم إخضاعها ينبغي النظر قيد بيعيالط العاملي للرتاث

 "العاملي الرتاث عىل األثر تقييم مبادئ" مع يتفق صارم بيئي
 وتقييم إيجاد تحديداً  ينبغي كام .2 إطار يف الواردة الثامنية

 بتوصيات الخروج بهدف املقرتحة للتطويرات معقولة بدائل
 عدم ارخي ذلك يف مبا استدامة األكرث الخيار حول القرار لصناع
.الحاالت بعض يف مرشوع بأي القيام

 العاملي الرتاث عىل األثر تقييم مبادئ :2 إطار  

 صناعة عملية من مبكرة مرحلة يف صارم بيئي تقييمل الطبيعي العاملي للرتاث موقع يف سلباً  تؤثر قد التي املقرتحة املرشوعات كافة تخضع أن يجب :1 مبدأ
  .خارجه أو املوقع حدود لداخ مكانها كان سواء القرار،

 عملية من أخرةمت مرحلة يف تتم التي تقييامتفال. املناسب الوقت يف مفيدة مبعلومات القرار صناع لتزويد أمكن ما مبكراً  تقييمال هذا يجري أن ينبغي
  .يكفي مبا القرار صناع تفيد ال هاتخاذ بعد أو القرار صناعة

 التي القضايا يدتحد أجل من األثر تقييم عملية يف وثيقاً  إرشاكاً  الحيوي والتنوع املحمية واملناطق العاملي بالرتاث فةاملعر  ذوي الخرباء إرشاك يجب :2 مبدأ
  . هاتقييم ينبغي

 االستثنائية العاملية بالقيمة ترض قد التي املقرتحة للتطويرات بديلة حلول إليجاد واملهندسني التطوير أعامل عىل القامئني مع العمل الخرباء لهؤالء ميكن كام
  .العاملي الرتاث ملوقع

حة واالجتامعية البيئية اآلثار تقييم يجب :3 مبدأ  أو املبارشة غري أو ارشةاملب االثار سواء ،للموقع االستثنائية العاملية القيمة عىل املقرتحة للتطويرات املرجَّ
  .الرتاكمية

  .كافية وبيانات معلومات إىل مستنداً  يكون وأن األوسع الطبيعية باملناظر صلته إىل إضافة وإدارته يتهوحام وسالمته املوقع قيم يف تقييمال ينظر أن يجب

  .القرار لصناع استدامة األكرث الخيار تنسيب بهدف التطويرية للمقرتحات معقولة بدائل تقييمو  إيجاد يجب :4 مبدأ

 مرشوع بأي القيام دمع خيار ذلك يف مبا للموقع االستثنائية العاملية لقيمةبا رضراً  األقل تلك زإبرا مع بوضوح املختلفة بالخيارات القرار صناع تزويد يجب
ً  .الحاالت بعض يف  الرتاث ملوقع االستثنائية العاملية لقيمةبا ضارة تكون قد التي املقرتحة للتطويرات اقتصادياً  ومجدية ممكنة بدائل إيجاد ميكن ما وكثريا

  ). االستخراجية وعاتكاملرش ( العاملي الرتاث لحالة مالمئة غري تطويرية رشوعاتمب املوارد تبديد عدم ضامن يف البدائل يف ومبكر مفصل بحث يساعد كام. العاملي

 ميكن ال التي اراآلث تتبعا تقليل وثانياً  املحتملة السلبية اآلثار تفادي أوالً يتطلب مام التخفيف هرمية مع تتوافق للتخفيف تدابري تحديد يجب :5 مبدأ
  .التخفيف إجراءات خالل من تفاديها

                                                 
 بيئية شبكة وأكرب أقدم هو)  )IUCNالطبيعة لحامية الدويل االتحاد4 

 من أكرث عضويته يف يضم دميوقراطية عضوية ذو اتحاد وهو – عاملية
 من أكرث من متطوع عامل 11000 ونحو وأهلية حكومية منظمة 1000
 .دولة 160

  5

http://iucn.org/about/work/programmes/wcpa_worldherit
age/resources/policies/ 
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 خطة خالل من الستثنائيةا العاملية القيمة عىل تفاديها ميكنالالتيالسلبيةلآلثارثانويةتبعاتأيورصدتخفيفكيفيةالبيئي األثر تقييم يوضحأنيجب
  .الغاية لتلك املتوفرة واملوارد لذلك الزمني واإلطار سينفذها نومَ  خفيفالت تدابري تطبيق كيفية تبني البيئية لإلدارة ميزانية ذات

 . البيئي تقييمال ضمن العاملي الرتاث حول مستقل فصل تخصيص يجب :6 مبدأ

 وأن للموقع ةياالستثنائ العاملية القيمة عىل املقرتحة للتطويرات املحتملة اآلثار حول واضحة استنتاجات القرار صناع أمام يطرح أن الفصل لهذا ينبغي
  .التنفيذية الخالصة يف إليه مشاراً  يكون

  . مراحله مختلف يف معمقة عامة وراتامش موضع وجعله تقييمال عن العام اإلفصاح يجب :7 مبدأ

 والسكان ملحليةا جتمعاتامل فيهم مبا املعنيني كافة مبشاركة لكذو  الرصد، وتقرير البيئي التقرير وصياغة النطاق وضع مراحل يف التشاورات إجراء ينبغي
  .  قييمتال ضمن  وراتااملش من الراجعة للتغذية الكامل والتوثيق اإلدراج ويجب. األهلية واملنظامت املعنية الحكومية واملؤسسات والعلامء األصليني

  .مستقل طرف من تدقيقها يتم البيئية لإلدارة خطة وتنفيذ اقرتاح يتوجب :8 مبدأ

 مخصصات يراتالتطو عىل القامئون يوفر أن ويجب. للموقع االستثنائية العاملية بالقيمة الخاصة واإلصالح والرصد التنفيذ ثياتحي الخطة تفصل أن يجب
 بانتظام البيئية اإلدارة خطة تنفيذ عىل املستقل التدقيق نفقات لتغطية البداية منذ مالية

 العاملي الرتاث عىل األثر تقييم مبادئ تطبيق 4

 الواردة العاملي الرتاث عىل األثر تقييم مبادئ تطبيق ميكن
 تقييمال فيها مبا البيئية تقييامتال أنواع كافة عىل 2 إطار يف

 .واالجتامعي البيئي األثر تقييامتو  االسرتاتيجي البيئي
 دعامً  2و 1 امللحقني يف الواردة املتدرجة اإلرشادات وتقدم
 تطبيق يف البيئية تقييامتلل املنفذين والخرباء األعضاء للدول
 أن الطبيعة لحامية الدويل االتحاد ويعترب .املبادئ هذه

 الثامنية الرئيسية املبادئ لهذه امللبية غري البيئية تقييامتال
 .القرار لصناع كافياً  أساساً  األرجح عىل تشكل لن

 املؤثرة التطوير مقرتحات عن العاملي الرتاث لجنة إبالغ 5
 الطبيعي العاملي الرتاث مواقع يف

 بواسطة العاملي الرتاث لجنة إبالغ األعضاء الدول عىل يجب
 لليونسكو التابع (االتفاقية سكريتارية5 )العاملي الرتاث مركز

 التي املمنوحة الحقوق أو/و التطويرية املقرتحات بكافة
 العاملية القيمة عىل تؤثر قد مرشوعات إىل تؤدي أن ميكن

 املقرتحات تسليم ويجب .امليالع الرتاث ملوقع االستثنائية
 تنفيذها أو بها الترصيح أو متويلها بشأن قرار صدور قبل
 من 172 للفقرة استناداً  وذلك العضو، الدولة قبل من

 املبكر اإلبالغ ويعترب .(3 إطار أنظر) " التوجيهية املبادئ"
 ويساعد والفعالة املبكرة للمشاركة فرصة من يتيحه ملا هاماً 

 المئةم غري تطويرية مبرشوعات املوارد تبديد عدم نضام يف
   . الطويل املدى عىل العاملي الرتاث موقع لحامية

  
 الفقرة وفق التطويرات مقرتحات عن اإلبالغ عند وينبغي

 وقت املتوفر بالتوثيق إرفاقها " التوجيهية املبادئ" من 172

                                                 
 التابع العالمي التراث مركز في المعنيين عناوين معرفة يمكن6  

  :http://whc.unesco.org/en/whoswhoخالل من لليونسكو

 بالتقييم قةاملتعل واالختصاصات املرشوع مقرتح مثل اإلبالغ
  .البيئي التقرير ومسودة النطاق وتقرير البيئي

 التوجيهية املبادئ من 172 الفقرة :3 إطار

 إلبالغ االتفاقية يف األعضاء الدول العاملي الرتاث لجنة تدعو"
 لتنفيذ تفويض إعطاء أو تنفيذ بنيتها السكريتارية عرب اللجنة
 وفق محمية منطقة يف دةجدي إنشاءات أو كبرية تجديد أعامل

 .للموقع االستثنائية العاملية القيمة عىل تؤثر قد االتفاقية
 صياغة قبل مثالً) املمكنة بالرسعة بذلك اإلشعار وينبغي
 قرارات يةأ  اتخاذ وقبل (معينة ملرشوعات األساسية الوثائق
 يف املساعدة من اللجنة تتمكن حتى عنها الرجوع يصعب
 القيمة عىل التامة املحافظة تضمن ةمناسب حلول عن البحث
  ."للموقع االستثنائية العاملية

 
 الدويل االتحاد قبل من البيئية التقييامت مراجعة عملية 6

 الطبيعة لحامية

 علمية هيئة الطبيعة لحامية الدويل االتحاد باعتبار
 فإن بالطبيعة مختصة العاملي الرتاث للجنة استشارية

 ويرصد الطبيعية للمواقع الجديدة الرتشيحات يقيِّم االتحاد
 كام 6 .القدرات بناء ويدعم القامئة للمواقع الصون حالة
 تقييامتال مبراجعة الرصدية مهامه ضمن االتحاد يقوم

 .البيئية

 :التايل النحو عىل البيئية التقييامت مراجعة عملية وتكون

 تحديد وتقارير االختصاصات العضو الدولة تقدم 
 العاملي الرتاث ملركز البيئية التقارير ومسودات النطاق

 ملبادئا "من  172الفقرة وفق )لليونسكو التابع(

 الطبيعة لحماية الدولي االتحاد عمل عن المعلومات من لمزيد7  
 زيارة يرجى العالمي التراث مجال في

http://www.iucn.org/worldheritage 
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 الدويل لالتحاد الوثائق هذه تحويل يتم ثم ."التوجيهي
 .ملراجعتها الطبيعة لحامية

 إذا الطبيعة لحامية الدويل االتحاد يقيم املراجعة خالل 
 تقييم مبادئ" لـ ةملبي البيئي التقييم عملية كانت ما

 2 إطار يف املستعرَضة الثامنية "العاملي الرتاث عىل األثر
 كام .(التقييم إليها وصل التي املرحلة حسب وذلك)

 أعضاء فيهم مبا مستشاريه شبكة مع االتحاد يتشاور
 بقاء ومفوضية املحمية للمناطق العاملية املفوضية

 يف عامليال للرتاث اإلقليمية التنسيق وجهات األنواع
  .آخرين معنيني وخرباء االتحاد

 موجزة فنية مالحظات االتحاد يقدم املراجعة إمتام بعد 
 كام .لديهم القرار صناعة عمليات لدعم األعضاء للدول

 والتي الصون حالة تقارير يف االتحاد مراجعة إدماج يتم
 الرتاث ومركز االتحاد يقدمها التي املشورة تشكل
 7.العاملي الرتاث لجنة إىل ونسكوللي التابع العاملي

 التقارير مسودة تشمل أن يجب أنه إىل التنبه ينبغي 
 املقرتحة للتطويرات حتملةامل اآلثار عن فصالً  البيئية

 هذا مثل وجود فبعدم .االستثنائية العاملية قيمةال عىل
 وسيعترب التقرير مراجعة من االتحاد يتمكن لن الفصل
 هذا يتضمن بحيث بتعديله ويويص كاٍف  غري التقييم
 ملحق يف الواردة اإلرشادات مع يتوافق مبا وذلك الفصل

 التابع العاملي الرتاث ملركز مجدداً  تسليمه وقبل 2
 .االتحاد قبل من ملراجعته لليونسكو

   بيئيال للتقييم مستقلة بمراجعة التفويض .6.1
 
 للتقييامت مستقلة مراجعات بإجراء التفويض ميكن 

 الدويل االتحاد يف البيئيني الخرباء شبكة خالل نم البيئية
 املستقلني املستشارين من وغريهم الطبيعة لحامية

 األعضاء الدول االتحاد ويشجع .واملعتمدين املناسبني
 تؤثر قد التي للتقييامت مستقلة مراجعات إجراء عىل
 تحديداً  مهامً  ذلك يكون وقد .العاملي الرتاث مواقع عىل

 بدون بيئية تقييامت فيها أجريت لتيا الحاالت يف
 لضامن وذلك التطوير أعامل عىل القامئني مشاركة
  .التقييامت تلك جودة حول مستقل رأي عىل الحصول
 

 بإجراء ما جهة تفويض يف األعضاء الدول رغبة وعند 
 بإمكان يكون قد البيئي للتقييم مستقلة مراجعة
 خالل من ذلك تيسري الطبيعة لحامية الدويل االتحاد
 التعاقد العضو للدولة ميكن مستشارين أسامء تنسيب

 إىل الكتابة يرجى )الغاية لهذه معهم
. )whconservation@iucn.orgالدول عىل أنه إال 

 متثل ال املراجعة هذه مثل مخرجات أن مالحظة األعضاء
 آراء بل الطبيعة لحامية يلالدو لالتحاد الرسمي املوقف
ا. يهمقدم الخرباء ومشورة

 

                                                 
: خالل من صونال حالة تقرير على االطالع يمكن8  

http://whc.unesco.org/en/soc / 
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  البيئي تقييمال خطوات من خطوة لكل الطبيعي العاملي الرتاث مواقع حول أساسية أسئلة: 1 ملحق
 

 لآلثار التامة املراعاة ضامن هي الطبيعي العاملي للرتاث موقع يف يؤثر تطويري ملقرتح بيئي تقييم إجراء من الغاية
 األرايض الستخدامات بالتخطيط الخاصة القرارات صناعة عند للموقع االستثنائية العاملية القيمة عىل للتطوير ملةاملحت

 األثر تقييامتل املنفذين والخرباء األعضاء للدول وميكن .القادمة لألجيال االستثنائية األماكن هذه عىل الحفاظ بهدف
 2 ملحق ويقدم .العاملي الرتاث عىل األثر تقييم مبادئ" تطبيق يف أدناه ردةالوا الثامنية األسئلة من االستفادة البيئي

  .املوضوع هذا حول متدرجة إرشادات
 

 

 
 
  

 يجب لتيا االستثنائية العاملية بالقيمة املتصلة القضايا ما :سؤال
  ؟تقييمال يف يشارك أن ينبغي الذي ومن هاقييمت

 العاملية يمةالق عىل املقرتح للتطوير املحتملة التأثريات ما: سؤال
 مثة هلو  واإلدارة والحامية والسالمة القيم فيها مبا االستثنائية

   إضافية؟ لبيانات حاجة

 قيمةلل بالنسبة استدامة واألكرث رضراً  األقل البدائل ما: لسؤا
 عدم يارخ ذلك يف مبا( تنفيذها ميكن وهل االستثنائية العاملية
   ؟)مرشوع بأي القيام

 هو وما اسينفذه ومن التخفيف تدابري تنفيذ سيتم كيف: سؤال
   فيذ؟التن لغاية تأمينها تم التي املوارد وما لذلك الزمني اإلطار

  وصبخص القرار لصناع توفريها يجب التي املعلومات ما: سؤال
   شكل؟ أي وعىل بها تزويدهم يتم ومتى العاملي الرتاث آثار

   لك؟ذ يتم وكيف استشارتهم ينبغي الذين املعنيون َمن: سؤال

 أية ورصد إلدارة تنفيذها ينبغي التي الخطة نوع ما: سؤال
  بذلك وميق وَمن الستثنائيةا العاملية القيمة عىل لآلثار تبعات
 ومتى؟ متويل وبأي

 الرتاث موقع عىل املقرتح التطوير يؤثر أن يرجح هل: سؤال
 تالتطويرا ذلك ويشمل( بيئياُ  تقييامً  يتطلب وهل العاملي

   ؟)املوقع حدود خارج املقرتحة

 
 الفرز

 
 تحديد النطاق

 
 إيجاد بدائل

 
 تقييم اآلثار

 
 تدابير التخفيف

 
 التقرير البيئي

 
 المشاورات العامة

 
 خطة اإلدارة البيئية
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  البيئية التقييامت يف الطبيعي العاملي الرتاث مواقع إلدماج متدرجة إرشادات: 2 ملحق

 ملحق أنظر( البيئي التقييم لعملية الثامين الخطوات ضمن الطبيعي العاملي الرتاث مواقع إلدماج ةمتدرج إرشادات تالياً 
 تطبيق يف املعنيني من وغريهم البيئية للتقييامت املنفذين والخرباء األعضاء الدول لدعم اإلرشادات هذه وتهدف). 1
 تفصيالً  أكرث إرشادات مع بالتزامن استخدامها وينبغي .(2 إطار أنظر) الثامنية "العاملي الرتاث عىل األثر تقييم مبادئ"

 املشتمل البيئي األثر تقييم حول الحيوي التنوع التفاقية الطوعية اإلرشادات "مثل ،الحيوي التنوع عىل األثر بتقييم خاصة
  9."األثر لتقييم رامسار دليل "أو/و8 "الحيوي التنوع عىل

 التطويرات ذلك ويشمل( بيئياُ  تقييامً  يتطلب وهل العاملي الرتاث موقع عىل املقرتح التطوير يؤثر أن يرجح هل :الفرز
 ؟)املوقع حدود خارج املقرتحة

 لألثر وصارماً  مبكراً  تقييامً  طبيعي عاملي تراث موقع يف سلباً  تؤثر قد التي املقرتحة التطويرات كافة عيتستد .1
 البيئي

 تتطلب التي رشوعاتامل فئات مختلف تحدد الدول من العديد يف البيئية للتقييامت وطنية أنظمة مثة
 طبيعي عاملي تراث موقع عىل سلباً  تؤثر قد التي املقرتحة التطويرات كافة إخضاع يجب أنه إال .دراسة

 األثر تقييم" مثل البيئي األثر لتقييم وصارمة شاملة لعملية (خارجها أو املوقع حدود داخل كانت سواء)
 للمرشوع والرخص املوافقات منح يف النظر قبل وذلك "االسرتاتيجي البيئي التقييم"و "واالجتامعي البيئي
 .املعني

 القرار صناع تزويد أجل من القرار اعةصن عملية يف أمكن ما مبكراً  تتم أن البيئية تقييامتال لهذه وينبغي
 وأ  القرار صناعة عملية من متأخرة مرحلة يف تتم التي تقييامتفال .املناسب الوقت يف الفعالة باملعلومات

 . يكفي مبا القرار صناع تفيد ال القرار اتخاذ دبع

 العاملي الرتاث موقع حدود خارج ستكون التي املقرتحة التطويرات تقييم أيضاً  ينبغي .2

 القيمة عىل جسيمة سلبية آثار العاملي الرتاث موقع حدود خارج أماكن يف املقرتحة للتطويرات يكون قد
 مكان يف مقرتحة تعدين ألعامل يكون قد مثالً .التطويرات هذه ومستوى طبيعة حسب االستثنائية العاملية

 املوقع هيدرولوجية عىل األمد وطويلة َجسيمة تداعيات -األرض طبيعة وحسب– املوقع عن كم30 يبعد
 الطبيعية للموارد مستدام غري استخدام إىل املؤدية الدميوغرافية كالتغريات ثانوية آثاراً  كذلك تسبب وقد

 يف أساسياً  عنرصاً  تعترب األخرى املحمية املناطق كشأن شأنها العاملي الرتاث فمواقع .(القانوين غري كالصيد)
  .األعم اإليكولوجية العمليات عن منعزلة إليها النظر يجوز وال األوسع الطبيعية املناظر

 القطاعات متعددة أو النطاق كبرية املقرتحة للتطويرات منظم بشكل اسرتاتيجية بيئية تقييامت إجراء يجب .3

 النطاق كبرية املقرتحة للتطويرات اسرتاتيجية بيئية تقييامت إجراء عىل الطبيعة لحامية الدويل االتحاد يشدد
 كالسدود) الطبيعية املناظر أرايض استخدام نطاق عىل تجري التي أو متعددة مرشوعات من املؤلفة أو

 الرتاكمية لآلثار يكون فقد .(النطاق كبرية التجارية الزراعة وتطويرات املتعددة الطرق وتطويرات الضخمة
 العاملي، الرتاث ملوقع االستثنائية العاملية القيمة عىل جسيمة سلبية تأثريات التطويرات من األنواع لهذه
 اسرتاتيجية بدائل يف للبحث مصممة عملية خالل من أمكن ما مبكراً  يتم لها األمثل التقييم فإن لذلك

 .وىاملست مرتفعة

                                                 
 التفاقية الطوعية اإلرشادات"،  sea.pdf-and-eia-bio-http://www.cbd.int/doc/publications/impأنظر9 

 ."الحيوي التنوع على المشتمل البيئي األثر تقييم حول الحيوي التنوع

 ."األثر تقييم  :16رامسار دليل"،  pdf-http://www.ramsar.org/pdf/lib/hbk4.16أنظر10 
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 لألثر شامل واحد تقييم باستخدام جهوية طرق لشبكة املتعددة التطويرية املقرتحات تقييم مثالً يفضل
 يتوقع ال والتي واالجتامعي البيئي األثر تقييامت باستخدام مرشوع كل تقييم عن عوضاً  االسرتاتيجي البيئي

 الفروق عن التفاصيل من ملزيد .الطرق بكةلش بديلة مسارات أو ككل للتطويرات الرتاكمية اآلثار يف تنظر أن
   .1 الشكل ،2 الجزء أنظر واالجتامعي البيئي األثر وتقييم االسرتاتيجي البيئي التقييم بني

 العاملي الرتاث حالة مع والنفط والغاز التعدين مرشوعات تتوافق ال .4

 أعضاؤه يُعرفه كام واضح، حميةامل املناطق يف املعدنية املوارد من الطبيعة لحامية الدويل االتحاد موقف
 الدويل االتحاد عن الصادرة والغاز والنفط التعدين مرشوعات عن العاملي للرتاث اإلرشادية املذكرة "أنظر(

 واستغالل استخراج أن العاملي الرتاث لجنة رصَّحت املناسبات عديد يف أنه واملالحظ  .)10"الطبيعة لحامية
 العاملي الرتاث حالة مع يتوافق ال فيها ذلك يؤثر حيثام أو العاملي الرتاث اقعمو  داخل والغاز والنفط املعادن
 180 املادة وفق "للخطر املعرض العاملي الرتاث قامئة" عىل لإلدراج أساساً  تشكل قد األنشطة هذه أن معتربة

11 "املحمية واملناطق عدينالت من الدويل املوقف بيان "مع اللجنة موقف ويتناغم  ."التوجيهية املبادئ "من

 ورشكات12 "ِشل "رشكة مثل الصناعات هذه قيادات ومواقف "واملعادن للتعدين الدويل املجلس "عن الصادر
 هذه قيادات عن الصادرة املواقف هذه اللجنة استخدمت ما وكثرياً 13 ."مورغان يب جاي "مثل دولية استثامر

   .لقراراتها كمرجعية الصناعات

 يف يشارك نأ  ينبغي الذي ومن تقييمها يجب التي االستثنائية العاملية بالقيمة املتصلة القضايا ما: النطاق تحديد
 التقييم؟

 العاملية القيمة ِعبارة إىل الرجوع خالل من التقييم يف شمولها ينبغي التي القضايا من العديد تحديد ميكن .1
 للموقع االستثنائية

 عىل املحتملة اآلثار يقدر أن طبيعي عاملي تراث موقع يف املؤثرة حةاملقرت  للتطويرات البيئي للتقييم ينبغي
 العاملية القيمة وتخص .واإلدارة والحامية السالمة قيم وتحديداً  للموقع، االستثنائية العاملية القيمة

 ميكن يوالت14 "االستثنائية العاملية القيمة ِعبارة "يف موصوفة وهي بعينه املوقع ذلك ما ملوقع االستثنائية
 التابع العاملي الرتاث ملركز اإللكرتوين املوقع عىل املوجودة15 املوقع وصف صفحة خالل من عليها االطالع

 عىل أيضاً  واملوجود املوقع لرتشيح الطبيعة لحامية الدويل االتحاد تقييم مطالعة املفيد من كذلك .لليونسكو
  .العاملي الرتاث ملركز اإللكرتوين املوقع

 االجتامعية القضايا تقييم يجب .2

 للموقع االستثنائية العاملية القيمة يف تؤثر قد التي املحتملة االجتامعية للقضايا الدقيق التقييم أيضاً  يجب
 .املحلية املجتمعات مع الوثيق التشاور خالل من القضايا هذه تحديد وميكن .املحلية واملجتمعات

 مبكرة مرحلة يف الحيوي والتنوع املحمية واملناطق العاملي الرتاث مجال يف املعرفة ذوي الخرباء إرشاك يجب .3

 مرحلة يف الحيوي والتنوع املحمية واملناطق العاملي الرتاث مجال يف املعرفة ذوي الخرباء إرشاك الرضوري من
 التقييم، تستدعي التي القضايا تحديد يف املساعدة الخرباء هؤالء فبمقدور .التقييم عملية من مبكرة

                                                 
http://iucn.org/about/work/programmes/wcpa_worldheritage/resources/policies/ 11 

-framework/position-development-work/sustainable-http://www.icmm.com/our 12

statements 
-society/environment/biodiversity/protected-http://www.shell.com/global/environment 13

reas.htmla 
-http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate 14

Responsibility/document/JPMC_ESRA_Policy.pdf 
 اإللكتروني الموقع على الموجودة بالمواقع الخاصة الصفحات خالل من االستثنائية الميةالع القيمة عبارات على االطالع يمكن15  

  /http://whc.unesco.org/en/listوعنوانه لليونسكو التابع العالمي التراث لمركز
p://whc.unesco.org/en/list/htt 16 
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 تؤثر قد التي املقرتحة للتطويرات حلول إليجاد واملهندسني التطوير عىل القامئني مع العمل أيضاً  نهموبإمكا
 .العاملي الرتاث ملوقع االستثنائية العاملية القيمة يف سلباً 

 للجميع متاحة النطاق تحديد وثيقة تكون وأن النطاق تحديد مرحلة يف التشاورات تبدأ أن يجب .4

 الواجب القضايا تحديد عملية دعم فبمقدورهم النطاق، تحديد مرحلة يف املعنيني مع التشاور ينبغي
 املناطق أو/و العاملي الرتاث عىل القامئة كتلك الحكومية املؤسسات املعنيني هؤالء ومن .التقييم يف شمولها
 النطاق تحديد قوثائ تتاح أن ويجب .املختلفة بفئاته واملجتمع املوقع ومدير األهلية واملنظامت املحمية
 .للجميع

 العاملي الرتاث ملركز أمكن ما مبكراً  النطاق تحديد وتقرير واالختصاصات التطوير مقرتحات تسليم يجب .5
 لليونسكو التابع

 وتقارير واالختصاصات التطوير ملقرتحات املبكر التسليم أهمية عىل الطبيعة لحامية الدويل االتحاد يشدد
 تبديد عدم ضامن يف املساعدة وإمكانية للمشاركة وفعالة مبكرة فرص من ئقالوثا هذه تتيحه ملا النطاق
 تسليم وينبغي .الطويل املدى عىل العاملي الرتاث مواقع حامية مع متوافقة غري مقرتحة بتطويرات املوارد
 من وملزيد16 ."التوجيهية املبادئ "من  172املادة وفق لليونسكو التابع العاملي الرتاث ملركز الوثائق هذه

  .6 الجزء عىل االطالع يرجى العاملي الرتاث مركز إبالغ عن املعلومات

 والحامية والسالمة لقيما عىل تحديداً  االستثنائية، العاملية القيمة عىل املقرتح للتطوير املحتملة التأثريات ما: اآلثار تقييم
 إضافية؟ لبيانات حاجة مثة وهل واإلدارة

 املبارشة وغري املبارشة التأثريات فيها مبا االستثنائية، العاملية القيمة عىل املحتملة لتأثرياتا كافة تقييم يجب .1
 والرتاكمية

 للتأثريات تقييم عىل عاملي تراث موقع عىل املؤثرة املقرتحة للتطويرات البيئي التقييم يشتمل أن يجب
 للتقييم وينبغي .والرتاكمية املبارشة وغري املبارشة اتالتأثري  فيها مبا االستثنائية العاملية القيمة عىل املحتملة

 العاملية القيمة ِعبارة" يف واردة هي كام "اإلدارة"و "والحامية السالمة"و "القيم" عىل التأثريات يف ينظر أن
 يجبو .لليونسكو التابع العاملي الرتاث ملركز اإللكرتوين املوقع عىل واملوجودة باملوقع الخاصة "االستثنائية

 .ككل االستثنائية العاملية والقيمة الثالثة املوضوعات هذه حول واضحة استنتاجات البيئي التقرير يقدم أن
 االستثنائية العاملية القيمة يف تؤثر أن ميكن التي املحتملة االجتامعية القضايا يف بعناية النظر يجب كذلك

 .للموقع

 الطوعية اإلرشادات عىل االطالع يرجى والرتاكمية املبارشة غريو  املبارشة التأثريات حول اإلرشادات من ملزيد
 لتقييم رامسار دليل "أو/و17 "الحيوي التنوع عىل املشتمل البيئي األثر تقييم حول الحيوي التنوع التفاقية

 18."األثر

 شأنها العاملي الرتاث مواقع بأن املالحظة االستثنائية العاملية القيمة عىل التأثريات تقييم لدى الرضوري ومن
 منعزلة إليها النظر يجوز وال األوسع الطبيعية املناظر يف أساسياً  عنرصاً  تعترب األخرى املحمية املناطق كشأن

  .األعم اإليكولوجية العمليات عن

 االستثنائية العاملية القيمة عىل املحتملة اآلثار لتقييم البيانات من مزيد لجمع حاجة وجود املمكن من .2

                                                 
 :خالل من لليونسكو التابع العالمي التراث مركز في المعنيين عناوين على االطالع يمكن17 

http://whc.unesco.org/en/whoswho 

 التفاقية الطوعية اإلرشادات"،  sea.pdf-and-eia-bio-http://www.cbd.int/doc/publications/impأنظر18 

  ."الحيوي التنوع على المشتمل البيئي األثر تقييم حول الحيوي التنوع

 ."األثر تقييم  :16رامسار دليل"،  pdf-msar.org/pdf/lib/hbk4http://www.ra.16أنظر 19



IUCN (International Union for Conservation of Nature): Advice Note                                  Page 12 

 

 البيئي التقييم ضمن املنظورة األوسع البيئية القضايا بني كبري تداخل وجود عديدة حاالت يف يتبني قد
 أحيان يف أنه إال .البيانات من مزيد لجمع الحاجة يقلل مام عاملي تراث ملوقع االستثنائية العاملية والقيمة

 العاملية القيمة عىل املقرتح تطويرلل املحتملة لآلثار الوايف التقييم بهدف إضافية بيانات جمع يتوجب كثرية
 تقديم الحيوية والتنوع املحمية واملناطق العاملي الرتاث مجال يف املعرفة ذوي الخرباء ومبقدور .االستثنائية

  .البيانات من اإلضافية واالحتياجات تقييمها ينبغي التي القضايا لتحديد قيِّم دعم

 

 ذلك يف مبا( يذهاتنف ميكن وهل االستثنائية العاملية للقيمة بالنسبة رضراً  ألقلوا استدامة األكرث البدائل ما: بدائل إيجاد
 ؟)مرشوع بأي القيام عدم خيار

 استدامة الخيارات وأكرث مرشوع بأي القيام عدم خيار ذلك يف مبا بديلة تطويرية خيارات وتقييم إيجاد يجب .1
 االستثنائية العاملية للقيمة بالنسبة

 بأي القيام عدم خيار ذلك يف مبا املقرتحة للتطويرات بدائالً ويقيم بوضوح يحدد أن ئيالبي للتقييم ينبغي
 تطوير مقرتحات وتعميم تقييمو  إيجاد ويعترب .االستثنائية العاملية بالقيمة إرضاراً  األقل والخيارات مرشوع

 نحو عىل املختلفة ياراتبالخ القرار صناع إعالم ويجب .البيئي تقييمال عملية يف الخطوات أهم أحد بديلة
 بأي القيام عدم خيار ذلك يف مبا االستثنائية العاملية بالقيمة إرضاراً  اإلقل الخيارات تلك إبراز مع واضح

  .مناسباً  ذلك يكون عندما مرشوع

 يةالعامل لقيمةبا ضارة تكون قد التي املقرتحة للتطويرات اقتصادياً  ومجدية ممكنة بدائل إيجاد ميكن ما وكثرياً 
 العاملي اثالرت  خرباء من ودعم لبدائلل مفصالن وتقييم بحث مَيِكن كام. العاملي الرتاث ملوقع االستثنائية
 .اقتصادياً  املجدية البدائل لتلك املبكر التحديد من الحيوي والتنوع املحمية واملناطق

 تأمينها تم التي املوارد وما لذلك الزمني راإلطا هو وما سينفذها ومن التخفيف تدابري تنفيذ سيتم كيف: التخفيف تدابري
 التنفيذ؟ لغاية

 املحتملة بيةالسل اآلثار تفادي أوالً يتطلب مام التخفيف هرمية مع تتوافق للتخفيف تدابري تحديد يجب .2
 التخفيف إجراءات خالل من تفاديها ميكن ال التي اآلثار تبعات تقليل وثانياً 

 العاملية القيمة ىلع السلبية لآلثار ثانوية تبعات ةأي ورصد تخفيف يفيةك البيئي األثر تقييم يوضح أن يجب
 من وذلك مرشوع إقامة عدم خيار أو املرشوع تصميم تغيري عرب اآلثار هذه تفادي ميكن ال عندما االستثنائية

 الزمني اإلطارو  سينفذها نومَ  خفيفالت تدابري تطبيق كيفية تبني البيئية لإلدارة ميزانية ذات خطة خالل
 ضمن الحيوي للتنوع املعززة العوامل إدراج الحال بطبيعة يجب كام. الغاية لتلك املتوفرة واملوارد لذلك

  . االستثنائية العاملية القيمة لتعزيز املرشوع وتطوير والربنامج الخطة

 وعىل لهم زويدهات يتم ومتى يالعامل الرتاث آثار بخصوص القرار لصناع توفريها يجب التي املعلومات ما: البيئي التقرير
 شكل؟ أي

 يف الفصل لهذا واإلشارة البيئي التقييم تقرير يف العاملي الرتاث آثار حول مستقل فصل تخصيص يجب .3
 التنفيذية الخالصة

 :الفصل هذا ويشمل

 مبا للموقع االستثنائية العاملية القيمة عىل املقرتح للتطوير املحتملة اآلثار حول واضحة استنتاجات  .أ
 .واالجتامعية البيئية اآلثار فيها

 استدامة واألكرث رضراً  األقل مثالً مفضل، بخيار -البدائل كافة وتقييم تحديد عىل القامئة– التوصية .ب
 .األنسب هو ذلك يكون عندما مرشوع أي إقامة عدم بخيار أو االستثنائية العاملية للقيمة بالنسبة
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 التي تثنائيةاالس العاملية القيمة عىل السلبية لآلثار ثانوية تبعات ةأي ورصد تخفيف كيفية توضيح  .ج
  .البيئية لإلدارة ميزانية ذات خطة خالل من هاتفادي ميكن ال

 .التقييم ضمن املعنيني بآراء األخذ بها تم التي للكيفية الواضح التوثيق.  د

  .للتقييم ةالتنفيذي الخالصة يف الفصل لهذا اإلشارة رضورة إىل التنبه يجب

 أمكن ما مبكراً  لليونسكو التابع العاملي الرتاث ملركز البيئية التقارير مسودات تسليم يجب .4

 سيتم ثم ومن أمكن، ما مبكراً  لليونسكو التابع العاملي الرتاث ملركز البيئية التقارير مسودات تسليم يجب
 فصل عىل البيئي التقرير مسودة اشتامل عدم حالة ويف .للمراجعة الطبيعة لحامية الدويل لالتحاد تحويلها
 غري التقييم بأن االتحاد فسينسب االستثنائية العاملية بالقيمة املرتبطة العاملي الرتاث آثار حول مستقل

 تسليمه إعادة قبل أعاله 14 النقطة مع يتوافق ومبا الفصل، هذا يشمل بحيث تعديله يتم وبأن كاف
 .الطبيعة لحامية الدويل االتحاد قبل من مراجعته لتتم ونسكوللي التابع العاملي الرتاث ملركز

 ذلك؟ يتم وكيف استشارتهم ينبغي الذين املعنيون َمن :العامة املشاورات

 أسايس أمر املعمقة العامة املشاورات .5

 مئةاملال  الوسائل باستخدام معقدة عامة مشاورات موضع وجعله أمكن ما مبكراً  التقييم عن العام اإلفصاح ينبغي
 مرحلة تشمل وبحيث مناسب هو ما حسب املحلية اللغات استخدام ومع اإلنرتنت وبواسطة العامة كاالجتامعات

 يوثق أن البيئي للتقرير وينبغي .الرصد تقارير وضع ولغاية البيئي التقرير مسودة صياغة ومرحلة النطاق تحديد
 تنفيذها ينبغي التي الخطة نوع ما :البيئية اإلدارة خطة.تقييمال ضمن املعنيني بآراء األخذ بها تم التي الكيفية بوضوح

 ومتى؟ متويل وبأي بذلك يقوم وَمن االستثنائية العاملية القيمة عىل لآلثار تبعات أية ورصد إلدارة

 االستثنائية العاملية بالقيمة البيئية اإلدارة خطة ترتبط أن يجب .6

 والرصد التشغيل أحوال بالتفصيل تشمل وأن البيئي لتقييما تقرير ضمن البيئية اإلدارة خطة ترد أن يجب
 تضمن أن ويجب .املقرتح التطوير دورة كامل خالل للموقع االستثنائية العاملية بالقيمة املتعلقة والتجديد

 اآلثار تصبح عندما اإلصالحية باألعامل والقيام السلبية التأثريات تبعات ورصد لتقييم الالزمة التدابري وجود
 .متوقعاً  كان مام سوأأ 

 وبانتظام مستقل طرف من الخطة هذه تنفيذ عىل التدقيق يجب .7

 تنفيذ عىل التدقيق نفقات لتغطية البداية منذ مالية مخصصات التطويرات عىل القامئون يوفر أن يجب
 وجعلها صدر  تقارير وأية البيئية اإلدارة خطة نرش وينبغي .وبانتظام ثالث طرف قبل من البيئية اإلدارة خطة

 .للجميع متاحة

 


