
الدليل الإر�شادي

للمتطلبات البيئية مل�شاريع التنمية

اأمانة جمموعة التن�سيق

ال�سندوق العربي للإمناء االقت�سادي واالجتماعي

الطبعة االأوىل، 2009





املحـتـويـــات
رقم ال�شفحة

1متهيد

3الف�شل الأول: مدخل

3 1.   اأهداف الدليل
4 2.   تعريف الآثار البيئية للم�شاريع  

4 3.   اأهداف درا�شة الآثار البيئية
5 4.   خ�شائ�ص الدليل

5 5.   م�ش�ؤولية املقرت�ص

7الف�شل الثاين: مراحل التعامل مع املقرت�ض

7 1.   مقدمة
9 2.   املرحلة الأوىل: فرتة التباحث ح�ل القر�ص
29-1 ت�شنيف امل�شروع من الناحية البيئية

ال�شروط املرجعية لإعداد تقرير تقييم الآثار البيئية  2-211
اإعداد تقرير تقييم الآثار البيئية من قبل املقرت�ص  3-212

15 3.   املرحلة الثانية: تقييم الأو�شاع البيئية عند تقييم امل�شروع من قبل ال�شندوق
16 4.   املرحلة الثالثة: املراقبة واملتابعة اأثناء تنفيذ امل�شروع وبعد اكتماله

17الف�شل الثالث: الأبعاد الأخرى املكملة

التقييم البيئي على امل�شت�ى الإقليمي والقطاعي    .1 17
الأبعاد يف العالقات بني الدول والتفاقيات الدولية ح�ل البيئة    .2 18

الأبعاد الجتماعية والثقافية    .3 18
التكاليف واملنافع البيئية    .4 19

19 5.   �شبط ج�دة الدرا�شات البيئية
التعامل مع الأح�ال الطارئة    .6 19

بناء القدرات املحلية والتن�شيق بني اجلهات املعنية    .7 20
الت�شاور مع املجتمع املحلي    .8 21

التعليمات البيئية للمقاولني    .9 22
اإر�شادات متفرقة  .10 22





25 1.   تفا�شيل ت�شنيف امل�شاريع �شمن املجم�عات

27 2.   الإطار العام لل�شروط املرجعية لإعداد تقرير تقييم الآثار البيئية  

28 3.   مك�نات خطة الإدارة البيئية

29 4.   تفا�شيل خا�شة مب�شاريع منطية يف بع�ص قطاعات التنمية

31 5.   الإطار العام للتعليمات البيئية للمقاولني

املالحق
رقم ال�شفحة





- 1 -

متهيد

اأب�  و�شندوق  للتنمية،  الإ�شالمي  البنك   : واملك�نة من  التن�شيق  م�ؤ�ش�شات جمم�عة  ت�شعى 

ظبي للتنمية، و�شندوق الأوبك للتنمية الدولية، وال�شندوق ال�شع�دي للتنمية، وال�شندوق 

العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي، وال�شندوق الك�يتي للتنمية القت�شادية العربية، 

و�شندوق النقد العربي، وامل�شرف العربي للتنمية القت�شادية يف اإفريقيا وبرنامج اخلليج 

املتبعة يف  الإجراءات  وت�افق  املتطلبات  اإىل ت�حيد  املتحدة  العربي لدعم منظمات الأمم 

عملياتها املختلفة. وياأتي اإ�شدار هذا الدليل �شمن هذا الإطار، واإدراكا من هذه امل�ؤ�ش�شات 

لأهمية الأخذ بعني العتبار الآثار البيئية مل�شاريع التنمية، ومبا ي�شاهم يف املحافظة على 

البيئة وحتقيق التنمية امل�شتدامة. ويجب التن�يه اإىل اجله�د واملالحظات القيمة التي اأبداها 

اخلرباء العامل�ن يف امل�ؤ�ش�شات وخا�شة ال�شندوق الك�يتي، وال�شندوق ال�شع�دي والبنك 

الإ�شالمي و�شندوق الأوبك، والتي كان لها الأثر الكبري يف تط�ير حمت�ى هذا الدليل، الذي 

مت اإعداده من قبل ال�شندوق العربي، بتكليف من م�ؤ�ش�شات املجم�عة. 

والأمل با�شتمرار تط�ير هذا الدليل مرة كل خم�ص �شن�ات، بال�شتفادة من جتارب تطبيقه 

يف م�ؤ�ش�شات جمم�عة التن�شيق ومل�اكبة امل�شتجدات يف جمال حماية البيئة.
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الف�شل الأول

مدخل

اأهداف الدليل  -1

اأب�  و�شندوق  للتنمية،  الإ�شالمي  البنك  من:  امل�ؤلفة  التن�شيق  جمم�عة  م�ؤ�ش�شات  تق�م 

ظبي للتنمية، و�شندوق الأوبك للتنمية الدولية، وال�شندوق ال�شع�دي للتنمية، وال�شندوق 

العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي، وال�شندوق الك�يتي للتنمية القت�شادية العربية، 

وبرنامج  اأفريقيا  يف  القت�شادية  للتنمية  العربي  وامل�شرف  العربي،  النقد  و�شندوق 

بـ  يلي منفردة  فيما  اإىل كل منها  )وي�شار  املتحدة   الأمم  لدعم منظمات  العربي  اخلليج 

ت�افق الإجراءات  اأجل  من  بجه�د  "ال�شناديق"(،  بـ  جمتمعة  اإليها  وي�شار  "ال�شندوق"، 
وال�شيا�شات املتبعة يف جمال عملها، وهذا من �شاأنه ت��شيح وتب�شيط اإجراءات التعامل مع 

اإتباعها،  ال�اجب  والإجراءات  املتطلبات  ت�حيد  الأعباء من خالل  وتخفيف  املعنية  الدول 

وخا�شة عند م�شاركة اأكرث من �شندوق يف مت�يل نف�ص امل�شروع. وياأتي اإعداد هذا الدليل 

�شمن اإطار هذه اجله�د واإدراكًا من ال�شناديق لأهمية الأخذ بعني العتبار الآثار البيئية 

مل�شاريع التنمية يف مرحلة اإعداد ت�شاميم امل�شروع وقبل البدء بتنفيذه، والتاأكد باأن البديل 

الذي مت اختياره يراعي ج�انب املحافظة على البيئة والتنمية امل�شتدامة، الأمر الذي من 

�شاأنه تقليل ال�شلبيات والأ�شرار املحتملة على البيئة واملجتمع. اإن هذا العمل يندرج �شمن 

اللتزام  مع  امل�شتفيدة،  الدول  يف  امل�شتدامة  التنمية  دعم  يف  لل�شناديق  العامة  ال�شيا�شة 

باملعايري املهنية التي تهدف اإىل حتقيق ذلك.

ح�ل  املقرت�شة  والدول  ال�شناديق  يف  للعاملني  مر�شدًاَ  ليك�ن  الدليل  هذا  اإعداد  مت  وقد 

املتطلبات البيئية مل�شاريع التنمية التي ت�شاهم ال�شناديق يف مت�يلها، والتي يجب مراعاتها 

على  والإ�شراف  امل�شاريع  بدرا�شة  تكلف  التي  ال�شت�شارية  للمكاتب  املرجعية  ال�شروط  يف 

تنفيذها، وكذلك يف وثائق املناق�شات التي يتم طرحها يف اإطار تنفيذ امل�شاريع. ويت�شمن 

وهي:  املقرت�ص  مع  التعامل  مراحل  خالل  اإتباعها  ال�اجب  لالإجراءات  و�شفًا  الدليل  هذا 

مرحلة التباحث ح�ل القر�ص ومرحلة تقييم الأو�شاع البيئية عند تقييم امل�شروع والتباحث 

ح�ل �شروط القر�ص، ومرحلة املتابعة اأثناء تنفيذ امل�شروع وبعد اكتماله، وكذلك اإر�شادات 

متفرقة مكملة لعملية التقييم البيئي. ويت�شمن الدليل اأي�شًا مالحق تبني تفا�شيل ت�شنيف 

امل�شاريع، والإطار العام لل�شروط املرجعية لإعداد تقرير تقييم الآثار البيئية، ومك�نات خطة 

الإدارة البيئية، وتفا�شيل خا�شة مب�شاريع منطية يف بع�ص قطاعات التنمية، بالإ�شافة اإىل 

التعليمات البيئية التي ينبغي ت�جيهها للمقاولني. 
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تعريف االآثار البيئية للم�ساريع   -2 

اإن ال�اقع البيئي يف الكثري من الدول النامية، واملتمثل يف �شح املياه وتده�ر ن�عيتها، 

ال�شاحلية والت�شحر وتل�ث ه�اء املدن، مع �شعف الإطار القان�ين  وتل�ث الأرا�شي 

وامل�ؤ�ش�شي للجهات العاملة يف هذا املجال، يحتم اإعطاء اأهمية كبرية لالآثار البيئية 

امل�شكالت  �شبط  يف  للم�شاهمة  وذلك  املختلفة،  القطاعات  يف  التنمية  م�شاريع  يف 

البيئية قبل ا�شتفحالها. وقد ت�شاهم القرو�ص واملع�نات يف حالت كثرية يف حت�شني 

الإدارة البيئية من خالل تط�ير القدرات امل�ؤ�ش�شية، وكذلك يف تعزيز مبداأ الت�شاور 

مع املجتمع املحلي يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتنفيذ امل�شاريع التي ت�ؤثر على البيئة.

يعرف الأثر بالن�شبة مل�شروع ما باأنه اأي تغيري قد يطراأ على ال�شكان والبيئة املحيطة 

قد ينجم من جراء اإن�شاء هذا امل�شروع. وي�شمل ذلك الآثار الجتماعية )وتت�شمن 

والقت�شادية  الثقايف(  والإرث  ال�شتهالك  وطبيعة  العمل  وظروف  العامة  ال�شحة 

الطبيعية،  امل�شادر  الرتبة،  املياه،  )اله�اء،  والبيئية  والتجارة(  والإنتاج  )الأعمال 

النظام احلي�ي( للمناطق املحيطة بامل�شروع. وت�شمل هذه الآثار تلك املبا�شرة وغري 

املبا�شرة، والتي حت�شل داخل الدولة اأو خارجها.

اأهداف درا�سة االآثار البيئية   -3 

اإن الهدف الرئي�شي لدرا�شة الآثار البيئية ه� التقليل من الأ�شرار املحتمل ح�ش�لها 

الدولة  اأو�شاع  على  اإيجابا  ينعك�ص  مما  التنمية،  م�شاريع  تنفيذ  عند  البيئة  على 

وم�اطنيها، وذلك من خالل:

املبا�شرة،  البيئية  الأ�شرار  عن  الناجمة  القت�شادية  اخل�شائر  من  احلد   -1  

وي�شمل ذلك: 

وتخفي�ص  ال�قت  و�شياع  العالج  )تكلفة  لل�شكان  ال�شحية  اخل�شائر   -

الزراعية(  املحا�شيل  كميات  )تقليل  الأرا�شي  اإنتاجية  وخ�شائر  الإنتاجية( 

واخل�شائر التي تلحق بالإنتاج الزراعي واحلي�اين واإنتاجية البحار والأنهار 

)وخا�شة الرثوة ال�شمكية(. وتبلغ اخل�شائر البيئية يف الدول النامية مليارات 

اخل�شائر،  لتجنب  كاآلية  البيئي  الأثر  درا�شة  اإىل  وينظر  �شن�يًا.  الدولرات 

وكذلك لتحقيق وف�رات يف بع�ص اجل�انب.
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الن�شاط  ا�شتمرار  يف  لأهميتها  الطبيعية  امل�شادر  دمي�مة  على  املحافظة   -2  

القت�شادي لل�شكان.

املحافظة على البيئة وعنا�شرها والإ�شهام يف وقف تده�رها، وب�شكل ي�شهم   -3  

يف رفع امل�شت�ى املعي�شي لل�شكان. ومن املتعارف عليه اأن هناك ترابطًا وثيقًا 

بني امل�شت�ى ال�شحي والأو�شاع البيئية لل�شكان، حيث اأن الكثري من الأمرا�ص 

وتعترب  اأو�شاعها،  وتده�ر  البيئة  تل�ث  اإىل  يع�د  النامية  الدول  املنت�شرة يف 

�شرائح الفقراء الأكرث ت�شررًا يف ذلك. ي�شاف اإىل هذا، فاإن معظم املجتمعات 

الريفية )واأغلبها فئات فقرية( تعتمد يف معي�شتها على �شحة البيئة املحيطة 

بها، وعليه فاإن التعامل مع البيئة ب�شكل �شليم وواع يعترب اأحد ركائز �شيا�شات 

حماربة الفقر.

امل�شاهمة يف منع انتقال املل�ثات البيئية اإىل الدول املجاورة.  -4  

دعم اجله�د الدولية الرامية اإىل احلفاظ على البيئة العاملية.  -5  

- اإن اأخذ الأبعاد البيئية بعني العتبار، عند درا�شة وتنفيذ م�شاريع التنمية، يت�شمن 

للبيئة،  مالئمة  الأكرث  الت�شغيل  وطرق  والتكن�ل�جيا  الفنية  الت�شاميم  اختيار  اأي�شًا 

وكذلك اختيار م�اقع امل�شاريع املنا�شبة للظروف البيئية. ويحقق ذلك ف�ائد كثرية من 

بينها تخفي�ص كلفة معاجلة املل�ثات وال��ش�ل اإىل ال�شتخدام الأمثل للم�ارد، وتر�شيد 

ا�شتهالك املياه والكهرباء، واملحافظة على املظاهر اجلمالية مل�اقع امل�شاريع. 

ومما ه� جدير بالذكر اأن القيم الإ�شالمية والعربية ت�يل، ويف جمالت عدة، اأهمية 

للمبادئ  حتقيقًا  وال�شرر  الأذى  ومنع  الطبيعية،  وامل�ارد  البيئة  على  للمحافظة 

ال�شرعية العامة "ل �شرر ول �شرار" و "درء املفا�شد مقدم على جلب امل�شالح".

خ�سائ�ص الدليل  -4 

لقد روعي يف هذا الدليل اأن يك�ن مب�شطًا و�شهل الفهم ويبتعد عن التاأويالت وواقعيًا 

تن�ع  ل�شتيعاب  الكافيني  وال�شم�ل  املرونة  ت�فريه  اإىل  بالإ�شافة  للتطبيق.  قاباًل 

والجتماعية  القت�شادية  الن�احي  من  امل�شتفيدة  الدول  وظروف  التنمية  م�شاريع 

م�شت�ياتها  اختالف  مع  الدول  كافة  يف  للتطبيق  �شاحلًا  يك�ن  بحيث  والبيئية، 
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املطبقة  والل�ائح  الأنظمة  مع  يتما�شى  اأن  وكذلك  البيئية،  الت�شريعات  ن�احي  من 

مت  وقد  ذلك.  اأمكن  اأينما  املقرت�شة  الدول  قبل  من  املكت�شبة  املحلية  واخلربات 

ال�شناديق  قبل  من  املطبقة  البيئية  املتطلبات  العتبار  بعني  الأخذ  �شياغته  عند 

وم�ؤ�ش�شات التنمية الدولية والإقليمية وخرباتها يف هذا املجال، وكذلك نتائج جه�د 

اأهمية  على  احلر�ص  مت  وقد  البيئية.  الإجراءات  وت�حيد  ت�افق  يف  التم�يل  جهات 

م�شاركة امل�اطنني واجلمعيات الأهلية املهتمة بالبيئة، مما ي�شاهم يف تر�شيخ مبادئ 

ال�شفافية والت�شاور مع املجتمع املحلي يف اتخاذ القرارات املتعلقة مب�شاريع التنمية. 

ومت ت�شمني هذا الدليل جمم�عة من املالحق التف�شيلية املكملة للمتطلبات البيئية 

بتنفيذ  اخلا�شة  املناق�شات  وثائق  اإىل  اإ�شافتها  يجب  بيئية  تعليمات  بينها  ومن 

امل�شاريع لإلزام املقاولني باإتباعها. 

ويجب التن�يه اإىل اأن هذا الدليل املخت�شر ل ي�شمل على كافة املعل�مات والإجراءات 

الالزمة ح�ل املتطلبات البيئية مل�شاريع التنمية، وبالإمكان اإ�شافة بن�د اأخرى وفقًا 

لطبيعة كل م�شروع وظروف تنفيذه.

م�سوؤولية المقتر�ص  -5 

عاتق  على  ح�شرًا  تقع  الإر�شادي  الدليل  هذا  باأحكام  التقيد  عن  امل�ش�ؤولية  اإن 

املقرت�ص اأو اجلهة القائمة بامل�شروع التي يحددها املقرت�ص بالتفاق مع ال�شندوق اأو 

ال�شناديق املم�لة )وتعترب الإ�شارة للمقرت�ص فيما يلي اإ�شارة لتلك اجلهة(. ويجب 

اأن تك�ن حق�ق املقرت�ص جتاه املتعاقدين، مبا يف ذلك ال�شروط البيئية، حمددة بكل 

و�ش�ح �ش�اء يف وثائق املناق�شة اأو م�شتندات العق�د املربمة معهم.
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الف�شل الثاين

مراحل التعامل مع املقرت�ض

1- مقدمة

املقرت�شة، مبا  للدولة  البيئية  وال�شيا�شة  الإ�شرتاتيجية  اإعداد  اأن  ال�شناديق  تعترب 

يف ذلك تقرير حتليل ال�اقع البيئي فيها، ه� من م�ش�ؤولية حك�مة هذه الدولة. ول 

تق�م ال�شناديق بنف�شها باإعداد مثل هذه الأعمال، اإل اأنها قد تق�م مب�شاعدة الدول 

باإعدادها عن طريق مكاتب ا�شت�شارية متخ�ش�شة. 

املقرت�ص  اأن  على  كافة  ال�شناديق  لدى  املعتمدة  القاعدة  على  اأوًل  التاأكيد  يجب 

يتحمل امل�ش�ؤولية الكاملة فيما يتعلق بالأم�ر التالية:

اأ- اإعداد التقارير البيئية املطل�بة بج�دة ومهنية عالية وتقدميها اإىل ال�شندوق.

ب- و�شع خطة بيئية خا�شة بامل�شروع وتطبيقها اأثناء تنفيذه، واتخاذ كافة الإجراءات 

الالزمة ل�شمان اأف�شل النتائج.

- ت�شغيل امل�شروع بعد اإجنازه بالكفاءة املطل�بة، ومع ال�شتمرار مبراعاة الأبعاد 
ج

البيئية.

و�شالمته  للم�شروع  القت�شادية  التحقق من اجلدوى  ال�شندوق على  دور  ويقت�شر 

من الناحية الفنية ومراعاته لالعتبارات البيئية، ومتابعة ذلك اأثناء تنفيذ امل�شروع 

اإىل غاية مرحلة التقييم النهائي.

ويبني ال�شكل التايل املراجعات البيئية اأثناء دورة امل�شروع، والتي �شتق�م بها الإدارة 

اأو الق�شم املخت�ص بالبيئة يف ال�شندوق. 
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املراجعات البيئية اأثناء دورة امل�شروع

تعريف الم�سروع

- ت�سنيف الم�سروع بيئياً

- تحديد الق�سايا البيئية الهامة بالت�ساور 

مع الجهات  المعنية بالم�سروع

- تحديد البدائل المحتملة والتقييم 

االأولي للتاأثيرات البيئية

- اختيار البديل االأن�سب مع التعمق في 

التاأثيرات البيئية

- الت�ساور مع المجتمع المحلي

- المراقبة واإعداد التقارير حول االأو�ساع البيئية

- تح�سين  وتطوير معالجة االآثار البيئية

مراجعة تقرير االآثار البيئيةوموافقة 

الجهات الر�سمية

تقييم الم�سروع بيئياً

اإعداد درا�سات ما قبل الجدوى 

االقت�سادية

التفاو�ص حول القر�ص واإدخال 

ال�سروط البيئية

تنفيذ الم�سروع واالإ�سراف

على تنفيذه

الموافقة على القر�ص واإبرام اتفاقيته

اإعداد الت�ساميم التف�سيلية

اإعداد درا�سة الجدوى االقت�ساديةاإعداد تقرير تقييم االآثار البيئية

تقييم الم�سروع من قبل ال�سندوق

اإ�ستكمال الم�سروع

تدقيق اأو�ساع الم�سروع 

بعد ا�ستكماله
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ومير التعامل مع املقرت�ص بثالث مراحل، وكما ه� مف�شل اأدناه.

2- المرحلة االأولى : فترة التباحث حول القر�ص
ت�شتعر�ص الفقرات التالية الإجراءات التي يتم القيام بها عادة قبل مرحلة تقييم   

امل�شروع.

 

2-1 : ت�سنيف الم�سروع من الناحية البيئية  
)Environmental Categorization( 

      ويت�شمن ذلك اأوًل حتديد اأهداف امل�شروع وعنا�شره الرئي�شية واأحجامها وكلفتها 

الدولة  من  املت�فرة  املعل�مات  �ش�ء  وعلى  امل�شروع.  م�قع  وخ�شائ�ص  التقديرية 

ثم  ومن  البيئة،  على  للم�شروع  املحتملة  الآثار  وحجم  طبيعة  تقدير  يتم  املقرت�شة 

ت�شنيفه �شمن اإحدى املجم�عات التالية :

المجموعة االأولى : 

وت�شمل امل�شاريع ذات التاأثري الكبري على البيئة.

المجموعة الثانية : 

وت�شمل امل�شاريع ذات التاأثري املحدود على البيئة.

المجموعة الثالثة : 

امل�شاريع ذات التاأثري �شبه املعدوم اأو التي ل تاأثري لها على البيئة.

   

وعلى �ش�ء هذا الت�شنيف، يتم حتديد املتطلبات البيئية ال�اجب اللتزام بها من 

قبل املقرت�ص ومهام ال�شندوق، وكما ه� ملخ�ص يف اجلدول التايل :
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املتطلبــات البيئيـة وفقًا لت�شنيف امل�شروع

جمموعة 

امل�ساريع
مهام ال�سندوقالمتطلبات البيئيةالخ�سائ�ص

يك�ن لهذه امل�شاريع تاأثري كبري على البيئة من االأولى

خالل اأحد املظاهر التالية :

اأو  �شائلة  اأو  )غازية  خملفات  ت�شريف   -1
�شلبة( ب�شكل كبري ي�ؤثر على ن�عية املياه 

والرتبة واله�اء.

اإحــداث تغيري ج�هري على طبيعة م�قع   -2
امل�شروع.

التاأثري ب�شكل كبري على امل�ارد الطبيعية   -3
يف امل�قع )كالغابات(.

4- ت�شريف خملفات خطرة.
5- الـــتـــاأثـــري الــكــبــري عــلــى �ــشــكــن واإقـــامـــة 

امل�اطنني.

ح�ش�ل  حالة  يف  كثرية  خماطر  وجــ�د   -6
ك�ارث.

اإعداد تقرير متكامل 

البيئية  الآثار  لتقييم 

للم�شروع.

دمـــج  ــــرورة  �ــــش  -

الآثار  تقييم  عملية 

للم�شـــروع  البـيئـيــة 

�ــــشــــمــــن تــقــيــيــم 

وتقرير  املــ�ــشــروع 

التقييم.

مــــ�ــــشــــاركــــة   -

يف  بيئة  مهند�ص 

تقييم امل�شروع.

يك�ن لهذه امل�شاريع تاأثري حمدود على البيئه. الثانية

حيث  مــن  �شغرية  امل�شاريع  هــذه  تك�ن  وقــد 

احلجم.

اإعداد تقرير حمدود 

الآثار  "تقييم  ح�ل 

للم�شروع"  البيئية 

حتلياًل  يــتــ�ــشــمــن 

لالأو�شاع البيئية.

ــــ�ؤخــــذ  ت اأن   -

البيئية  الآثــــــار 

ــار يف  ــب العــت يف 

التقييم  تــقــريــر 

ح�شب اأهميتها.

مراجعة  ــتــم  ت  -

البيئي  التقييم 

من قبل مهند�ص 

بيئة.

ــــداد ل يك�ن لهذه امل�شاريع اأي تاأثري على البيئة.الثالثة اإع تــتــطــلــب  ل 

تقرير تقييم متكامل 

لالآثار  حمـــدود  اأو 

ويكتفى  ــيــة  ــئ ــبــي ال

عام  بــا�ــشــتــعــرا�ــص 

ـــ�ل العــتــبــارات  ح

البيئية.

ذكــــر  يــــتــــم   -

يف  عــام  ملخ�ص 

التقييم  تــقــريــر 

يــتــ�ــشــمــن عـــدم 

وج�د اآثار �شلبية 

على  لــلــمــ�ــشــروع 

البيئة. 
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ويت�شمن اجلدول التايل اأمثلة حمتملة لأن�اع م�شاريع التنمية يف املجم�عات الثالثة )والتي 

�شيتم �شردها ب�شكل اأكرث تف�شياًل يف امللحق رقم )1((.

املجموعة الثالثةاملجموعة الثانيةاملجموعة الأوىل

امل�شانع الكبرية

حمطات ت�ليد الطاقة الكبرية

ال�شدود واخلزانات

)النفط  املـــعـــادن  ــتــخــراج  ا�ــش

والغاز(

املطارات وامل�انئ

امل�شت�شفيات الكبرية

ال�شناعات الزراعية

كهرباء الريف

النقل الكهربائي

م�شاريع مياه ال�شرب وال�شرف 

ال�شحي

م�شاريع الري

م�شاريع الطاقة املتجددة

العيادات الريفية

م�شاريع القرو�ص ال�شغرية

برامج تخطيط الأ�شرة

وتط�ير  الــتــدريــب  مــ�ــشــاريــع 

الك�ادر الب�شرية

2-2 : ال�سروط المرجعية الإعداد تقرير تقييم االآثار البيئية

مالئمة  مرجعية  �شروط  وثيقة  وج�د  يتطلب  البيئية  الآثار  تقييم  تقرير  اإعداد  اإن 

لإجناز هذا العمل. وتت�شمن هذه ال�ثيقة و�شفًا كافيًا ملجم�عة من املهام الإجرائية 

والفنية ال�اجب القيام بها من قبل جهة م�ؤهلة من اأجل ال��ش�ل اإىل تقييم �شحيح 

الدولة  م�شاعدة  اأجل  من  و�شليم  وا�شح  ب�شكل  ومعرو�ص  للم�شروع،  البيئية  لالآثار 

لتخاذ الإجراءات ال�شائبة ب�شاأنها. وتعترب مرحلة �شياغة هذه ال�شروط على درجة 

اأجل حتقيق  ال�شندوق مراجعتها بحر�ص من  الأهمية، مما يتطلب من  عالية من 

التن�يه  يجب  اأنه  اإل  اإعدادها.  املطل�ب  التقارير  ج�دة  ل�شمان  املرج�ة  الأهداف 

اإىل اأنه لي�ص من املمكن من الناحية العملية �شياغة �شروط مرجعية واحدة تطبق 

بحذافريها يف كافة الدول وجلميع امل�شاريع ويف خمتلف الظروف البيئية. ويقرتح يف 

هذا ال�شاأن تق�شيم هذه ال�شروط اإىل فئتني كالتايل:
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الفئة االأولى :  تت�شمن جزءًا عامًا )ثابتًا( قد يغطي معظم املتطلبات وي�شتمل على فقرات 

من�ذجية قد تطبق لكافة امل�شاريع ولكافة الدول. 

وتت�شمن جزءًا خا�شًا )متغريًا( يغطي الأم�ر املتبقية من املتطلبات بهدف  الفئة الثانية :  

يت�افق  ومبا  املقرت�ص  قبل  من  اجلزء  هذا  ولي�شاف  والت��شيح،  الت��شع 

مع:

الأنظمة والت�شريعات ال�شائدة يف الدولة وجتاربها وخرباتها وقدراتها   -1
املحلية، حيثما كان ذلك ممكنًا.

البيئة  على  منه  املت�قع  والتاأثري  احلجم  حيث  من  امل�شروع  طبيعة   -2
املجاورة.

الأو�شاع البيئية اخلا�شة ملنطقة امل�شروع.  -3

وتك�ن املح�شلة النهائية احل�ش�ل على �شروط مرجعية �شاحلة مل�شروع واحد حمدد 

العام  الإطار   )2( رقم  امللحق  ويبني  حمددة.  واحدة  منطقة  ويف  حمدد  وقت  يف 

لل�شروط املرجعية لإعداد تقرير تقييم الآثار البيئية.

اإن على املقرت�ص اأن يق�م باختيار مكتب ا�شت�شاري م�ؤهل لإعداد تقرير تقييم الآثار 

البيئية للم�شروع.

اإعداد تقرير تقييم االآثار البيئية من قبل المقتر�ص  : 3-2

ينبغي اأن يتمتع حمت�ى تقرير الآثار البيئية مبرونة كافية، مع ت�شمنه و�شفًا لكافة 

الآثار البيئية املحتملة للم�شروع وكذلك الإجراءات الالزمة لتقليل هذه الآثار. وميثل 

املحت�ى التايل هيكاًل مقرتحًا لتقرير تقييم الآثار البيئية :
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    الملخ�ص

الف�سل االأول : مقدمة عامة

وت�شمل :

- ا�شم امل�شروع واأهدافه.

- عنا�شر امل�شروع واأحجامها وتقديرات كلفتها.

- اأ�شماء اجلهات املعنية يف امل�شروع وو�شف ملهامها.

- الأهداف املرج�ة من اإجراء التقييم.

- و�شف لإر�شادات ال�شناديق املم�لة للم�شروع ح�ل البيئة.

الف�سل الثاني : املعل�مات الأ�شا�شية

وت�شمل :

- و�شف منطقة امل�شروع من ن�احي امل�ارد الطبيعية والبيئة واملناخ وال�شكان وامل�شت�ى 

املعي�شي.

- جتميع وتب�يب املعل�مات املت�فرة والتعليق على مدى ج�دتها.

- عر�ص البيانات اجلديدة وتلك املعدة ل�شد النق�ص يف املعل�مات.

- حتديد الآثار البيئية املحتملة من امل�شروع وترتيبها ح�شب اأول�ياتها.

و�شمان  املحلي  املجتمع  مع  والت�شاور  امل�اطنني  اإطالع  ل�شمان  الآليات  تبيان   -

م�شاركتهم من اأجل ال��ش�ل اإىل القرارات ال�شائبة ح�ل امل�شروع.

الف�سل الثالث : تقييم الآثار البيئية

وي�شمل :

- عر�ص الأو�شاع القان�نية والإدارية للجهة املعنية وجتاربها ال�شابقة يف حماية 

البيئة يف م�شاريع مماثلة وت��شيف قدراتها.

- عر�ص الأنظمة والت�شريعات النافذة يف املنطقة ح�ل البيئة. 

- حتليل الآثار البيئية الإيجابية املحتملة.

- حتليل الآثار البيئية ال�شلبية املحتملة يف منطقة امل�شروع وخا�شة على:
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   * امل�ارد الطبيعية )الأنهار والغابات والبحريات ... اإلخ(

   * امل�ارد الب�شرية )ال�شحة والإنتاجية وامل�شت�ى املعي�شي واملخاطر واإعادة الت�طني(

      وكذلك حتليل الآثار ال�شلبية التي قد تتاأثر بها املناطق والدول املجاورة.

خ�شائ�شها  وتبيان  البيئية  الآثار  ملعاجلة  املتاحة  الفنية  البدائل  درا�شة   -   

وكلفتها.

الف�سل الرابع : احلد من الآثار البيئية ال�شلبية 

وت�شمل :

- حتديد واختيار اأف�شل ال�شبل الفنية لتقليل الآثار البيئية ال�شلبية �شمن معايري 

بيئية معق�لة.

- اإعداد خطة الإدارة البيئية للم�شروع اأثناء تنفيذه وعند ت�شغيله، مت�شمنة  خطة 

املراقبة البيئية ل�شمان اجل�دة وحتقيق الأهداف. ويبني امللحق رقم )3( تفا�شيل 

ح�ل خطة الإدارة واملراقبة البيئية.

الف�سل الخام�ص : الت��شيات

البيئية يف  العتبارات  امل�شاهمة يف جناح مراعاة  �شاأنه  ما من  كل  وي�شمل ذلك 

امل�شروع مبا يف ذلك :

- القرارات ال�اجب اتخاذها قبل تنفيذ امل�شروع.

- الإجراءات الإدارية ال�اجب اتخاذها اأثناء تنفيذ امل�شروع وت�شغيله.

- الإجراءات الفنية ال�اجب اتخاذها اأثناء تنفيذ امل�شروع وت�شغيله.

- الت��شيات لتحقيق الأهداف البيئية املرج�ة.

التنمية  )4( تفا�شيل خا�شة مب�شاريع منطية يف بع�ص قطاعات  ويت�شمن امللحق رقم 

املختلفة، لال�شرت�شاد بها.
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3- المرحلة الثانية: تقييم الأو�شاع البيئية عند تقييم امل�شروع من قبل ال�شندوق

يق�م املقرت�ص باإجناز تقرير تقييم الآثار البيئية للم�شروع يف مرحلة اإعداد درا�شة اجلدوى 

بيئي  مهند�ص  يق�م  حيث  البيئية،  الأو�شاع  بتقييم  ال�شندوق  ويق�م  الفنية.  والت�شاميم 

�شمن  م�شنفًا  كان  اإذا  امل�شروع  تقييم  تقرير  من  كجزء  م�شتقل  ف�شل  باإعداد  خمت�ص 

م�شاريع املجم�عة الأوىل. ويت�شمن ف�شل التقييم البيئي على الأجزاء التالية:

الجزء االأول : و�شف م�جز لتاأثري امل�شروع على البيئة: وي�شمل ذلك : 

- التاأثري على ن�عية اله�اء.

- التاأثري على ن�عية املياه وا�شتخداماتها.

- التاأثري على الرتبة.

- اإدارة املخلفات ال�شلبة وال�شائلة.

- احتمالت املخاطر ال�شحية وانت�شار الأمرا�ص.

- املخاطر الطبيعية.

- احتمالية اإعادة الت�طني.

- احلياة الربية واحلي�انات املهددة بالنقرا�ص.

- املخاطر املحتملة على الأماكن الرتاثية والآثار.

- ال�شجيج اأثناء تنفيذ وت�شغيل امل�شروع.

 

الجــــزء الثاني : عر�ص م�جز لالإجراءات ال�اجب اتخاذها لتقليل الآثار البيئية ال�شلبية 

�شيتم  التي  البيئية  املراقبة  وخطة  البيئة  اإدارة  خلطة  وو�شف  للم�شروع 

اإتباعها.

الجزء الثالث : الت��شيات، مبا يف ذلك حتديد ال�شروط البيئية ال�اجب ت�شمينها يف اتفاقية 

القر�ص. 

اأما يف حالة امل�شاريع امل�شنفة �شمن املجم�عة الثانية، فيتم اإدراج التقييم البيئي 

مهند�ص  قبل  من  مكتبيًا  مراجعته  وتتم  امل�شروع،  ب��شف  اخلا�ص  الف�شل  �شمن 

خمت�ص يف جمال البيئة.
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4- المرحلة الثالثة: املراقبة واملتابعة اأثناء تنفيذ امل�شروع وبعد اكتماله 

ال�شناديق  قيام  ي�شتلزم  البيئية  العتبارات  مبراعاة  املقرت�ص  قيام  �شمان  اإن 

مت  والتي  املتخذة  الإجراءات  �شالمة  من  للتاأكد  امل�شروع  تنفيذ  ومتابعة  مبراقبة 

التفاق عليها. وتعترب هذه املرحلة على درجة عالية من الأهمية، وحتديدًا مل�شاريع 

املجم�عة الأوىل والتي تتطلب متابعة ميدانية ب�شكل �شن�ي تقريبًا، وذلك ل�شمان 

جناح جه�د املحافظة على البيئة وحمايتها. ويلزم اأن يت�شمن التقرير الدوري لتقدم 

املتخذة  والإجراءات  البيئية  الأو�شاع  ح�ل  خا�ص  ف�شل  على  امل�شروع  يف  الأعمال 

ل�شبط الآثار ال�شلبية للم�شروع على البيئة. ويلزم كذلك وبعد انتهاء تنفيذ امل�شروع، 

ويف حالة كان امل�شروع م�شنفًا �شمن م�شاريع املجم�عة الأوىل، مراجعة التاأثريات 

الفعلية للم�شروع على البيئة وتبيان مدى فعالية الإجراءات املتخذة، وكذلك القيام 

ب��شع الت��شيات الالزمة للحد من التاأثريات الفعلية، وت�شمينها يف التقرير النهائي 

لكتمال امل�شروع.
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الف�شل الثالث

الأبعاد الأخرى املكملة

هناك الكثري من امل�ا�شيع والق�شايا املرتبطة باملتطلبات البيئية مل�شاريع التنمية. وي�شتعر�ص 

هذا الف�شل اأهم هذه امل�ا�شيع لتك�ن مادة علمية مكملة للدليل.

التقييم البيئي على الم�ستوى االإقليمي والقطاعي  -1

التقييم البيئي االإقليمي: اأ( 

يتم تطبيق مثل هذا الن�ع من التقييم حينما يراد تنفيذ جمم�عة من م�شاريع التنمية 

يف منطقة جغرافية واحدة ذات طبيعة حمددة. ويف هذه احلالة تك�ن معل�مات امل�قع 

والظروف البيئية واحدة. ويتم عمل تقييم بيئي لكامل هذه املنطقة بحيث ياأخذ بعني 

العتبار:

الآثار الرتاكمية للم�شاريع على املنطقة.  -  

حتديد التداخالت بني تاأثريات امل�شاريع املختلفة.  -  

حتديد اإمكانية تكامل اأو تنا�شق الإجراءات البيئية املتخذة.  -  

اإعداد خطة مراقبة بيئية واحدة للمنطقة.  -  

حتديد الحتياجات امل�ؤ�ش�شاتية للمنطقة.  -  

اإن القيام بالتقييم البيئي الإقليمي يف هذه احلالة ي�فر الكثري من اجلهد واملال، اللذين 

كان من املفرت�ص تخ�شي�شها لإعداد ذلك لكل م�شروع ب�شكل منف�شل، ويك�ن الناجت 

اأكرث �شم�لية واأدق من الناحية العلمية، مما ينعك�ص اإيجابا على الدولة. ومن الأمثلة 

اإن�شاء املدن ال�شناعية، واإن�شاء جمم�عة من  على اإجراء التقييم البيئي الإقليمي ه� 

.)Water Catchment Area( امل�شاريع يف نف�ص ح��ص جتميع املياه

التقييم البيئي القطاعي ب( 

يتم اإجراء هذا الن�ع من التقييم حينما يراد تنفيذ جمم�عة من امل�شاريع �شمن 

قطاع واحد، وت�شرتك بخ�ا�ص واحدة. ويف هذه احلالة يتم تطبيق معايري م�حدة 

لإعداد الت�شاميم وتنفيذ امل�شاريع. وحتى ل� تباعدت م�اقع هذه امل�شاريع، فلرمبا 

يتم ا�شتخدام معظم مك�نات التقييم البيئي ذاته يف كل منها.  بالإ�شافة اإىل ذلك، 

فاإنه يتم اإعداد خطة مراقبة بيئية واحدة ور�شد الحتياجات لكامل القطاع، مما 

يحقق وفرًا يف اجلهد واملال.
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2- االأبعاد في العلقات بين الدول واالتفاقيات الدولية حول البيئة

يحكم القان�ن الدويل العام العالقة بني الدول، وهناك الكثري من امل�شادر الطبيعية 

امل�شرتكة بني الدول، بحيث اأن تنفيذ م�شروع يف دولة ما قد ي�ؤثر على الأو�شاع البيئية 

على  اأخرى  وم�شاريع  �شدود  اإقامة  م�شاريع  ذلك  على  مثال  وابرز  جماورة.  دولة  يف 

خماطر  وتزيد  الرتبة  ون�عية  الزراعي  الإنتاج  على  ت�ؤثر  قد  والتي  م�شرتكة،  اأنهار 

الفي�شانات. اإن ذلك يتطلب تقييم الآثار البيئية املرتتبة والتفاق بني الدول املتجاورة 

على الإجراءات التي �شتتخذ. وعلى ال�شندوق التاأكد من عدم ح�ش�ل اأ�شرار بيئية 

على الدولة املجاورة، ووج�د ر�شى بني الدولتني املتجاورتني على تنفيذ امل�شروع.

املرتبطة  والثنائية  والإقليمية  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  من  الكثري  هناك  اإن 

بالبيئة والتي �شادقت عليها الدول. وهذا ي�جب على الدولة امل�قعة على هذه ال�ثائق 

اأن حترتم التزاماتها، واأخذ ذلك بعني العتبار عند ت�شميم امل�شروع لتجنب اأي خرق 

وتبيان  اللتزامات  بتحديد هذه  تق�م  البيئي  التقييم  درا�شة  اإن  اللتزامات.  يف هذه 

ال�ش�ابط الالزمة لحرتامها واآليات منع اأية خروقات فيها.

3- االأبعاد االجتماعية والثقافية

اإن الهدف الرئي�شي من اإن�شاء امل�شاريع، بالإ�شافة اإىل النم� القت�شادي، ه� حت�شني 

وعلى  املعي�شي.  وامل�شت�ى  والتعليم  ال�شحة  حيث  من  لل�شكان  الجتماعية  الأح�ال 

اأن حتدد التغريات الجتماعية امل�ؤقتة والدائمة  درا�شة تقييم الآثار البيئية للم�شروع 

الهامة  الق�شايا  وال�شلبية. ومن  اليجابية منها  املحتملة  تبعاتها  وتقدر  الناجمة عنه 

والتاريخية  الأثرية  املعامل  على  واملحافظة  الأ�شليني،  ال�شكان  حق�ق  مراعاة  اأي�شًا 

لل�شكان،  الق�شري  الت�طني  اإعادة  اآثار  على  التعرف  ينبغي  كما  والثقافية.  والدينية 

واإعداد خطة عملية ملعاجلة هذه الآثار وتطبيقها، مع مراعاة عدالة التع�ي�ص. وكذلك 

امل�شروع، وما يرتتب على ذلك من  اإىل م�قع  اأو  امل�اطنني من  بالن�شبة لهجرة  الأمر 

�شغ�ط على اخلدمات املت�فرة يف املنطقة، وزيادة الفقر، والتاأثري �شلبًا اأو اإيجابا على 

اإىل ذلك كله، يجب الأخذ بعني  بالإ�شافة  امل�اطنني وعلى م�شت�ى دخ�لهم.  وظائف 

العتبار الق�شايا الجتماعية املتعلقة باملراأة والطفل وكبار ال�شن.
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4- التكاليف والمنافع البيئية

واملنافع  التكاليف  تقدير  يتم  فيه  والذي  القت�شادي،  التحليل  عادة  ي�شتخدم 

عي�ب  من  اإن  امل�شروع.  تنفيذ  يف  قدمًا  للم�شي  كاأ�شا�ص  للم�شروع،  القت�شادية 

يك�ن  عادة  والتي  البيئية،  واملنافع  التكاليف  غالبًا  ت�شمينها  الطريقة عدم  هذه 

من ال�شعب تقديرها كمّيًا. اإن احت�شاب التكاليف واملنافع البيئية كميًا يف التحليل 

القت�شادي للم�شروع ي�ؤدي اإىل احل�ش�ل على نتائج اأكرث دقة وواقعية.

هناك طرق متن�عة لحت�شاب املنافع والتكاليف البيئية، وهي تعتمد اأ�شا�شًا على 

التقدير املبا�شر للفروق يف الإنتاجية اأو اخل�شارة يف الع�ائد اأو يف تقدير القيمة 

العقارية وغريها. وحتى ل� مل يكن بالإمكان احت�شاب التكاليف واملنافع البيئية، 

فاإنه من املفيد حتديدها وو�شفها ب�شكل كاف يف تقرير تقييم الآثار البيئية.

5- �سبط جودة الدرا�سات البيئية

قد يتطلب الأمر، للم�شاريع التي ت�شنف �شمن املجم�عة الأوىل وخا�شة الكبرية 

منها، اأن ت�شاف بع�ص ال�شرتاطات الهادفة اإىل �شبط ج�دة الدرا�شات البيئية. 

والأجانب  املحليني  اخلرباء  من  جمم�عة  من  الطلب  ذلك  حتقيق  اآليات  ومن 

ملناق�شة  ندوة علمية خمت�شة  اأو عقد  الراأي فيها،  واإبداء  التقارير  مراجعة هذه 

الآثار  ملعاجلة  املعتمدة  واملعايري  املقرتحة  الفنية  والبدائل  وال�قائع  الأو�شاع 

البيئية، واإعداد تقرير م�شتقل ح�ل نتائج هذه الأن�شطة، ومدى ال�شتفادة الفعلية 

منها يف حت�شني م�شت�ى التقارير املعّدة.

التعامل مع االأحوال الطارئة  -6

ال�شي�ل  وفي�شانات  والأعا�شري  )الزلزل  ك�ارث  كح�ش�ل  الطارئة،  الأح�ال  يف 

البدء  يف  التحرك  �شرعة  الأمر  يتطلب  قد  وغريها(،  وال�شراعات  واحلروب 

قطاعات  وخا�شة يف  عليه،  كانت  ما  اإىل  الأو�شاع  اإعادة  م�شاريع هدفها  بتنفيذ 

ال�شحة واملياه وال�شرف ال�شحي والطاقة والنقل، وذلك من اأجل تخفيف معاناة 

امل�اطنني. يق�م ال�شندوق يف مثل هذه احلالت بتجاوز مطلب اإعداد تقرير تقييم 

الآثار البيئية، على اأن يتم يف تقرير التقييم املعّد من قبل ال�شندوق ذكر الأ�شباب 

امل�جبة لهذا التجاوز، وعلى اأن يحاط املقرت�ص ب�شرورة مراعاة املتطلبات البيئية 

وال�شتفادة من خرباته ال�شابقة يف امل�شاريع املماثلة.
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7- بناء القدرات المحلية والتن�سيق بين الجهات المعنية

اإن الركيزة لنجاح الدولة يف الأخذ بعني العتبار الأبعاد البيئية ه� وج�د جهات 

م�شئ�لة )ال�زارات واجلهات املعنية بامل�شروع، وكذلك اجلهة امل�ش�ؤولة عن البيئة( 

مل�شاريع  البيئية  الآثار  تفهم  ت�شتطيع  بحيث  واقتدار،  مبهارة  ب�اجباتها  تق�م 

على  ال�شرر  لتقليل  اتخاذها  ال�اجب  الإجراءات  تطبيق  على  وحتر�ص  التنمية، 

البيئة املحيطة. اإن ذلك يتطلب:

اإن  تطبيقها.  على  والعمل  الالزمة  البيئية  والتعليمات  والق�انني  الت�شريعات  �شن   -  

ذلك يتطلب اأي�شًا ا�شتخدام الأدوات القت�شادية )الت�شعري، ال�شرائب، احل�افز 

املادية( للتاأثري على اتخاذ القرارات واإتباع ال�شل�ك الداعم جله�د املحافظة على 

اإلزامية  الت�شريعات ه�  اأهم هذه  اإن من  املجتمع.  اأفراد وهيئات  قبل  البيئة من 

اإعداد درا�شات تقييم الأثر البيئي مل�شاريع التنمية.

اإيجاد الهيكل املنا�شب لالإدارة البيئية ال�شليمة. اإن ذلك يت�شمن وج�د دوائر تعنى   -  

بالبيئة يف كافة ال�زارات، وتتعاون مع اجلهة امل�ش�ؤولة عن البيئة يف الدولة، ويك�ن 

هناك و�ش�ح يف اآليات التن�شيق ويف بيان ال�شالحيات لكل جهة.

املحافظة على ح�شن الإدارة البيئية. وي�شمل ذلك و�ش�ح طرق التعامل مع م�شاريع   -  

دليل  اأي�شًا وج�د  يتطلب  اإن ذلك  والت�شيب.  البريوقراطية  والبتعاد عن  التنمية 

وطني للتقييم البيئي مل�شاريع التنمية. اإن ت�فري الدعم ال�شيا�شي له� املفتاح حل�شن 

الإدارة البيئية يف الدول.

عالية  بكفاءة  البيئية  التقارير  مراجعة  على  وقادرة  ومدربة  م�ؤهلة  ك�ادر  وج�د   -  

وعلى اتخاذ القرارات ال�شائبة.

تخ�شي�ص امل�ارد املالية الكافية للقيام بالأعمال املطل�بة.  -  

ويق�م ال�شندوق، كجزء من تقييم امل�شروع امل�شنف �شمن املجم�عة الأوىل، بالتعرف 

حت�شني  �شاأنها  من  التي  الت��شيات  وو�شع  املعنية  امل�ؤ�ش�شات  قدرات  على  عام  ب�شكل 

وتط�ير القدرات املحلية يف املجال البيئي، ومبا يخدم امل�شروع.  وقد تت�شمن اتفاقية 

القر�ص على بع�ص ال�شروط لتحقيق الأهداف املرج�ة.
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الت�ساور مع المجتمع المحلي  -8

البيئية  الآثار  تقييم  لعملية  اأ�شا�شي  مطلب  ه�  املحلي  املجتمع  مع  الت�شاور  يعترب 

اإىل  ال�شتماع  الأهمية  من  اإن  الأوىل.  املجم�عة  مل�شاريع  وخا�شة  التنمية،  مل�شاريع 

اآراء املجم�عات املتاأثرة بامل�شروع وكذلك اجلمعيات الأهلية غري احلك�مية والأفراد 

املهتمني، وت�شجيعهم لإبداء وجهات نظرهم وتخ�فاتهم ح�ل الآثار البيئية للم�شروع. 

اإن يف ذلك ت�شجيع للح�ار اليجابي البّناء، وتعزيز للممار�شة الدميقراطية وحرية 

التعبري وال�شفافية يف اتخاذ القرارات.

مع  واللقاءات  ال�شغرية،  الجتماعات  عقد  اأهمها  الت�شاور  لآليات  �شتى  طرق  هناك 

وا�شتخدام  ال�شحف،  يف  والن�شر  ال�شتبيانات،  وتعبئة  املعنيني،  والأفراد  املجم�عات 

امل�شتخدمة،  اللغة  تب�شيط  مراعاة  ويلزم  الت�شاور.  يف  والنرتنت  والتلفاز  الإذاعة 

وا�شتخدام الر�ش�م الت��شيحية ح�ل عنا�شر امل�شروع واأهدافه ومنافعه وحماذيره، واأن 

يتم ن�شر كافة املعل�مات ح�ل امل�شروع لطالع كافة اأفراد املجتمع.

وت�شري التجارب اإىل اأن امل�شاريع التي ت�شمنت الت�شاور مع املجتمع كانت اأكرث دعمًا 

امل�شاحبة  امل�شكالت  واأقل يف  التنفيذ  واأ�شرع يف  واأكرث جناحًا  املحلي  املجتمع  من 

اأثناء التنفيذ وعند الت�شغيل. ويالحظ كذلك عدم التمكن من ال�شتفادة من بع�ص 

يتم  مل  الذين  املجاورين،  اعرتا�شات  ب�شبب  ت�شغيلها  من  التمكن  لعدم  امل�شاريع 

الت�شاور معهم قبل تنفيذ امل�شروع. 

املن�ش�د مع  الت�شاور  لتحقيق  املنا�شبة  الآليات  بالتحقق من وج�د  ال�شندوق  ويق�م 

البيئية  الآثار  ومناق�شة  الهامة  البيئية  الق�شايا  حتديد  اأجل  من  املحلي  املجتمع 

املحتملة ويف اإبداء الراأي ح�لها.
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9- التعليمات البيئية للمقاولين:

ي�شاف اإىل وثائق املناق�شات، وخا�شة للم�شاريع امل�شنفة �شمن املجم�عة الأوىل، 

امل�شروع،  تنفيذ  اأثناء  اإتباعها  املقاولني  من  املطل�بة  البيئية  التعليمات  يبني  ملحق 

ومبا يحافظ على �شحة و�شالمة العاملني يف امل�شروع واملجاورين له، وكذلك على 

�شحة و�شالمة البيئة املحيطة بامل�شروع. ويبني امللحق رقم )5(الإطار العام لهذه 

التعليمات البيئية.

10- اإر�سادات متفرقة:

 اأ(          لغة التخاطب مع ال�شندوق / ال�شناديق:

والتي  املم�لة  ال�شناديق  لل�شندوق/  ت�جه  التي  وال�ثائق  املرا�شالت  جميع 

تتعلق بالإجراءات ال�اردة يف هذا الدليل، يجب اأن تك�ن باإحدى لغات العمل 

امل�شتخدمة فيها والتي ت�شمل العربية والإجنليزية والفرن�شية، وح�شبما يك�ن 

منا�شبًا.

ب(         �ش�ر ال�ثائق:

فاإن هذه  املم�لة،  ال�شناديق  لل�شندوق/  ال�ثائق  اإر�شال �ش�ر من  يف حالة 

ال�ش�ر يجب اأن تك�ن مكتملة ومطابقة لالأ�شل، واأن تك�ن وا�شحة ومقروءة، 

وين�شح كذلك باإر�شال املادة على قر�ص حا�ش�بي.
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المالحق
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ملحق رقم )1(

تفا�سيل ت�سنيف الم�ساريع �سمن المجموعات

املجم�عة  �شمن  ليك�ن  البيئة،  على  املت�قعة  اآثاره  لتقديرات  وفقًا  امل�شروع،  ت�شنيف  يتم 

الأوىل اأو املجم�عة الثانية اأو املجم�عة الثالثة. ويبني اجلدول التايل اأن�اع م�شاريع حمتملة 

لكل جمم�عة:

املجموعة الثالثةاملجموعة الثانيةاملجموعة االأوىل

-امل�شانع الكبرية  )الأ�شمنت، احلديد 

ال�شناعات  الأملـــنـــيـــ�م،  والــ�ــشــلــب، 

الكيماوية، اجلل�د ..الخ(.

)م�شايف  ــغــاز  وال النفط  -مــ�ــشــاريــع 

النفط، خط�ط الأنابيب، م�شت�دعات 

التخزين( وا�شتخراج املعادن.

-حمطات ت�ليد الطاقة الكهربائية.

ــع  ــاري ــش -املـــــطـــــارات واملــــ�انــــئ ومــ�

القطارات، والأنفاق واجل�ش�ر الكبرية 

والطرق ال�شريعة.

-ال�شدود وخزانات املياه.

-امل�شالخ.

ال�شحي  وال�شرف  املياه  -م�شاريع 

الكبرية.

-امل�شاريع الزراعية الكبرية.

-امل�شت�شفيات الكبرية.

املخلفات  وتخزين  معاجلة  -من�شاآت 

اخلطرة.

-امل�شاريع ال�شياحية الكبرية.

)اإنتاج  الــزراعــيــة  -ال�شناعات 

والأغذية  واخلــ�ــشــروات  الف�اكه 

املعلبة(.

-امل�شانع ال�شغرية.

-م�شاريع املياه وال�شرف ال�شحي 

ال�شغرية .

ل�شت�شالح  ال�شغرية  -امل�شاريع 

الأرا�شي والزراعة والري.

للنقل  ــرية  ــغ ــ�ــش ال -املـــ�ـــشـــاريـــع 

الكهربائي.

ــجــددة  ــت -مــ�ــشــاريــع الــطــاقــة امل

)الطاقة ال�شم�شية والرياح(.

ا�شتخدام  اإعـــــــادة  -مــ�ــشــاريــع 

املخلفات.

-امل�شاريع ال�شياحية ال�شغرية.

ــــازل،  ــــن ــــاين الـــعـــامـــة )امل ــــب -امل

امل�شت�شفيات، املدار�ص ... الخ(.

-م�شاريع الت�شالت

التدريب  م�شاريع   -
الك�ادر  وتــطــ�يــر 

الب�شرية.

العيادات الريفية،   -
تخطيط  وبــرامــج 

الأ�شرة.

القرو�ص  م�شاريع   -
ال�شغرية.

ال�شيانة  م�شاريع   -
والإ�ـــــــــــشـــــــــــالح 

التاأهيل  ــــادة  واإع

ال�شغرية.

البيئية  امل�شاريع   -
املحميات  كاإن�شاء 

الطبيعية.
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يراعى يف ت�شنيف امل�شاريع الأم�ر التالية:

يتم الت�شنيف وفقًا لعنا�شر امل�شروع الأكرث ح�شا�شية جتاه البيئة.  -1  

يف حالة تقدير الت�شنيف ما بني املجم�عة الأوىل اأو الثانية، فيتم اعتبار امل�شروع   -2  

املجم�عة  بني  ما  التقديرات  كانت  اإذا  احلال  وكذلك  الأوىل،  املجم�عة  �شمن 

الثانية اأو الثالثة، ي�شنف امل�شروع �شمن املجم�عة الثانية.

من املمكن، وب�شبب ظه�ر �ش�اهد جديدة، تعديل ت�شنيف امل�شروع من املجم�عة   -3  

الثالثة اإىل الثانية اأو من الثانية اإىل الأوىل.
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ملحق رقم )2(

االإطار العام لل�سروط المرجعية الإعداد تقرير تقييم االآثار البيئية

المقدمة: يتم ذكر غر�ص ال�شروط املرجعية، وحتديد امل�شروع/ امل�شاريع التي   -1  

يراد تقييمها.

معل�مات عامة:   -2  

تفا�شيل عنا�شر امل�شروع  -  
نبذة عن �شاحب العمل  -  

نبذة عن امل�شاريع ال�شابقة واحلالية يف القطاع.  -  
االأهداف: يتم فيها حتديد اأهداف التقييم والفرتة الزمنية لإجناز الأعمال.  -3  

والت�شريعات  بالتعليمات  التعريف  فيها  يتم  البيئية:  والمعايير  التعليمات   -4  

اإعداد تقرير التقييم، وكذلك املعايري املت�قع حتقيقها بعد  البيئية التي حتكم 

ت�شغيل امل�شروع. ويتم الأخذ بعني الإعتبار التعليمات واملعارف واخلربات البيئية 

املحلية يف هذا املجال.

وتبيان م�ا�شفاتها  امل�شروع  الم�سروع: ويت�شمن و�شفًا حلدود منطقة  منطقة   -5  

الرئي�شية.

المهام المطلوبة: ويتم فيها عر�ص املهام املطل�ب من ال�شت�شاري القيام بها،   -6  

 وت�شمل:

و�شف امل�شروع.  -  
و�شف بيئة امل�شروع )الفيزيائية والبي�ل�جية والجتماعية(.  -  
و�شف التعليمات والت�شريعات البيئية النافذة وامل��شى بها.  -  

حتديد الآثار البيئية املحتملة من امل�شروع )وي�شمل ذلك اليجابية وال�شلبية   -  
والتاأثريات املبا�شرة وغري املبا�شرة(.

واملقارنة  البيئة  املحتملة على  ال�شلبية  الآثار  لتقليل  بدائل  طرح جمم�عة   -  
فيما بينها واختيار اأف�شلها.

اإعداد خطة عمل الإدارة البيئية للم�شروع )مبا يف ذلك خطة املراقبة(.  -  
حتديد الحتياجات امل�ؤ�ش�شية ل�شمان النجاح.  -  

عر�ص اآليات الت�شاور مع املجتمع املحلي.  -  
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ملحق رقم )3(

مكونات خطة االإدارة البيئية

اإن اأحد اأهم اأركان تقرير تقييم الآثار البيئية ه� اإعداد خطة الإدارة البيئية ل�شمان الأخذ 

بعني العتبار كافة الإجراءات املطل�بة لتقليل التاأثريات ال�شلبية للم�شروع على البيئة.

تتك�ن خطة الإدارة البيئية للم�شروع عادة من التايل:

عر�ص م�جز للتاأثريات البيئية.  -

عمل  وخطة  البيئة  على  ال�شلبية  التاأثريات  لتقليل  �شتتخذ  التي  لالإجراءات  و�شف   -

ل�شمان  الالزمة  الحتياجات  حتديد  مع  الزمني  الربنامج  مت�شمنة  تنفيذها 

جناحها.

واإجراء  العينات  اأخذ  اإتباعه )برنامج  الذي �شيتم  البيئية  و�شف لربنامج املراقبة   -

الختبارات الدورية واآلية ت�ثيق النتائج و�شبط اجل�دة والتقارير املطل�ب اإعدادها 

بهذا اخل�ش��ص(.

و�شف مل�ش�ؤوليات اجلهات املختلفة املعنية بامل�شروع، وحتديد مداخالتها والأوقات   -

املطل�ب اأن تتم هذه املداخالت خاللها.
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ملحق رقم )4(

تفا�سيل خا�سة لم�ساريع نمطية في بع�ص قطاعات التنمية

م�ساريع الطاقة والكهرباء  1-4

تت�شمن درا�شة تقييم الأثر البيئي مل�شاريع الطاقة والكهرباء اجل�انب التالية:

ذلك  يف  )مبا  امل�شروع  عنا�شر  م�اقع  حتديد  ذلك  ويت�شمن  الم�سروع:  و�سف   -1  

م�شت�دعات تخزين امل�اد اخلام وال�ق�د والإنتاج(.

و�سف العمليات: وي�شمل ذلك مراحل الإنتاج مع و�شف امل�اد اخلام امل�شتخدمة،   -2  

)الرتكيز  الغازية  النبعاثات  وت�شريفها،  الناجتة  وال�شلبة  ال�شائلة  املخلفات 

والأحمال(، ال�ش��شاء، امل�اد اخلطرة، وطرق النقل.

يف  مبا  امل�شروع،  ملنطقة  البيئية  اخل�شائ�ص  ويبني  المحيطة:  البيئة  و�سف   -3  

)املجم�عات  احلي�ية  والبيئة  الرتبة(  املاء،  )اله�اء،  الطبيعية  البيئة  ذلك 

النباتية واحلي�انية( والبيئة الجتماعية )املجتمعات القريبة، وال�شكان املحلي�ن 

والتنظيمية  القان�نية  والعتبارات  والآثار(،  الرتاثية  والأماكن  والأرا�شي، 

)الق�انني والت�شريعات والتعليمات النافذة(.

اأثناء تنفيذ امل�شروع، وبعد ت�شغيله.  تحديد االآثار المتوقعة على البيئة: وذلك   -4  

ومن اأهم الآثار النبعاثات الغازية، واملخلفات ال�شلبة وال�شائلة، وال�ش��شاء.

وامل�اد  امل�شتخدمة  التكن�ل�جيا  اإىل  منها  كل  يف  التطرق  ويتم  البدائل:  تحليل   -5  

اخلام واأن�اع ال�ق�د. ويتم اإجراء مقارنة بني هذه البدائل. كما يتم تقدير املنافع 

والتكاليف البيئية كميًا كلما اأمكن ذلك.

ال�شلبية  الآثار  لتقليل  �شتتخذ  التي  الإجراءات  وتت�شمن  البيئية:  االإدارة  خطة   -6  

و�شع  وكذلك  واحل�ادث،  الط�ارئ  حالت  ذلك  يف  مبا  البيئة،  على  للم�شروع 

بامل�شروع، وحتديد  املعنية  والتن�شيق مع اجلهات  البيئية،  واملراقبة  الر�شد  خطة 

الحتياجات امل�ؤ�ش�شاتية.

الت�ساور مع المجتمع المحلي: ويت�شمن ذلك الآليات امل�شتخدمة وتبيان النتائج   -7  

املحققة، وكذلك الإجراءات املتخذة جتاه اآراء املجتمع املحلي.
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الم�ساريع ال�سناعية  2-4

تت�شمن درا�شة تقييم الأثر البيئي للم�شاريع ال�شناعية، اجل�انب التالية:

ذلك  يف  )مبا  م�اقعها  وحتديد  امل�شروع  ملك�نات  و�شفًا  ويت�شمن  الم�سروع:  و�سف   -1
م�شت�دعات تخزين امل�اد اخلام وال�ق�د والإنتاج(.

امل�شتخدمة،  اخلام  امل�اد  و�شف  مع  الإنتاج،  مراحل  ذلك  وي�شمل  العمليات:  و�سف   -2
واملخلفات ال�شائلة، واملخلفات ال�شلبة، واملخلفات اخلطرة، وانبعاثات املل�ثات الغازية 

)الرتكيز والأحمال(، ال�ش��شاء ال�شادرة، وطرق النقل امل�شتخدمة.

ذلك  يف  مبا  امل�شروع،  ملنطقة  البيئية  اخل�شائ�ص  ويبني  المحيطة:  البيئة  و�سف   -3
النباتية  )املجم�عات  احلي�ية  والبيئة  الرتبة(،  املاء،  )اله�اء،  الطبيعية  البيئة 

والأرا�شي،  املحلي�ن  وال�شكان  القريبة،  )املجتمعات  الجتماعية  والبيئة  واحلي�انية( 

والأماكن الرتاثية والأثرية(، والعتبارات القان�نية والتنظيمية )الق�انني والت�شريعات 

والتعليمات النافذة(.

تحديد االآثار المتوقعة على البيئة: وذلك اأثناء تنفيذ امل�شروع، وبعد ت�شغيله. ومن   -4
وامل�اد  ال�شائلة،  واملخلفات  ال�شلبة  واملخلفات  الغازية،  النبعاثات  الآثار  هذه  اأهم 

اخلطرة وال�ش��شاء.

تحليل البدائل: ويتم التطرق يف كل منها اإىل التكن�ل�جيا امل�شتخدمة وامل�اد اخلام   -5
ومدى �شبط ا�شتهالك الكهرباء واملاء وعمليات اإعادة التدوير.

الآثار  لتقليل  بها  القيام  املزمع  الإجراءات  وتت�شمن  البيئية:  االإدارة  خطة  اإعداد   -6
ال�شلبية، وخطة املراقبة البيئية.

الت�ساور مع المجتمع المحلي: ويت�شمن الآليات امل�شتخدمة وتبيان الغر�ص، وتبيان   -7
النتائج والإجراءات املتخذة جتاه اآراء املجتمع املحلي.
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ملحق رقم )5(

االإطار العام للتعليمات البيئية للمقاولين

1-اإن املقاول م�ش�ؤول عن الإملام واللتزام بالق�انني والت�شريعات والتعليمات البيئية النافذة، 
مبا يف ذلك احل�ش�ل على الت�شاريح املتعلقة بالبيئة واملرتبطة باأعمال امل�شروع.

يق�م املقاول باإعداد وتقدمي خطة ال�شالمة وال�شحة واملحافظة على البيئة املزمع   -2
تطبيقها اأثناء تنفيذ امل�شروع للم�افقة عليها من قبل �شاحب العمل اأو من ميثله قبل 

البدء بتنفيذ الأعمال.

يق�م املقاول باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة التي من �شاأنها حماية �شحة و�شالمة   -3
العاملني يف امل�شروع واملجاورين له، وكذلك �شحة و�شالمة البيئة املحيطة. وي�شمل 

ذلك، �شمن اأم�ر اأخرى، التايل:

الالزمة  املرور  واإ�شارات  الإ�شاءة  ذلك  وي�شمل  العمل،  لأماكن  ال�شالمة  اإجراءات   -

وو�شع الأ�شرطة والأ�شيجة املالئمة، وكذلك ارتداء املالب�ص ال�اقية عند ال�شرورة، 

واتخاذ احتياطات ال�شالمة املتعلقة باحلفريات.

املحافظة على ممتلكات واأرا�شي الآخرين املحاذية مل�قع امل�شروع ومنع و�ش�ل املل�ثات اإليها.  -

املحافظة على نظافة م�قع العمل واإزالة الأتربة واملخلفات والتخل�ص ال�شليم منها   -

يف امل�اقع املحددة، و�شبط الغبار املت�شاعد اإىل م�شت�يات مقب�لة.

عدم ت�شريف املخلفات ال�شائلة وال�شلبة املل�ثة اإىل البيئة املجاورة، وكذلك عدم   -

الت�شبب بانبعاث الغازات والأبخرة ال�شارة يف م�قع العمل.

التحكم بال�ش��شاء ال�شادرة وجعلها يف احلدود املقب�لة.  -

التخزين املنا�شب لل�ق�د وامل�اد القابلة لال�شتعال والنفجار.  -

منع ومكافحة احلريق يف م�اقع العمل.  -

يق�م املقاول مبراعاة الأبعاد البيئية عند �شراء امل�اد املطل�بة لأعمال امل�شروع. ومن   -4
جراثيم  اأو  م�شعة،  اأو  خطرة  عنا�شر  على  حتت�ي  التي  امل�اد  �شراء  جتنب  ذلك  بني 

ممر�شة اأو اأية مل�ثات اأخرى قد ت�شكل خطرًا على النا�ص والبيئة املحيطة بامل�شروع.

اأو من ميثله عن احل�ادث التي قد حت�شل يف  يق�م املقاول باإعالم �شاحب العمل   -5
امل�شروع والتي قد ت�ؤثر �شلبًا على النا�ص والبيئة املحيطة بامل�شروع.
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بالإمكان احل�ش�ل على ن�شخ اإ�شافية من هذا الدليل مبخاطبة اأمانة جمم�عة التن�شيق يف 

ال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي يف دولة الك�يت على العن�ان التايل:

ال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي

�ص.ب.: 21923

ال�شفاة 13080

دولة الك�يت

تلف�ن : 59000 249 965 +

+  965  248 فاك�ص : 15750 

وكذلك من اأي من م�ؤ�ش�شات جمم�عة التن�شيق.

وبالإمكان الت�ا�شل مع الدكت�ر موفق ال�سقار على العن�ان املذك�ر اأعاله، اأو بالربيد 

الليكرتوين:

m s a q q a r @ a r a b f u n d . o r g

يف حالة وج�د اأية ا�شتف�شارات فنية ح�ل هذا الدليل، اأو اأية مقرتحات لتط�ير حمت�اه 

وت��شيع انت�شاره م�شتقباًل.


