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 وبرامج وخطط لمشروعات والبيئية االجتماعية التقييمات إدارة
 المتوسط األبيض البحر منطقة في التنمية وسياسات

 دليل المنهج

 كلمة شكر: 
من  لم يكن من الممكن تصور وصياغة هذا "الكتاب/الدليل بدون عمليات التبادل المكثفة والُمثمرة التي تمت إبان أشغال ورشات التكوين في كل

 ونيه بلبنان وقمرت بتونس. ج

-( من "المخطط األزرق"Hugues Ravenel( و"هوغ رافينيل" )Lina Todeويرغب مؤلف هذا الكتاب/الدليل في تقديم الشكر لـ"لينا طود" )

Plan Bleu( "لدعمهما الشامل ولصبرهما الدائم. ولـ"صوفي ماالك ،Sophie Malacو"لوران بوتو أورياد )-( "بريشLaurent Boutot 

d’Oréade-Brèche( "لمواكبتهما المفيدة معرفيا والمخلصة في المرحلة األخيرة من صياغة هذا الكتاب/الدليل.، ولـ"سمير مؤدب )Samir 

Meddeb" لتأمالته القوية وإسهاماته المنهجية، ولمترجمي ومترجمات مؤسسة )Connected Language servicesن "، و تاذي س  األ

ي هالل سن  و ال ح السش ل  لمساهمتهم في الصيغة العربية النهائية.  محمد  ي

 إبان هذا المخاض الطويل والشاق، استحضرُت المساهمين والمساهمات الذين منحوا لهذا الكتاب/الدليل مادته الجوهرية.  وبصفة عامة، كانت

 Husseinم تحية خاصة لـ"حسين أبازا" )( مفيدة بشكل أساسي فيما يخص الخالصات المعروضة. وأقدIAIA, SIFEEمساهمة الجمعيتين )

Abaza( "عن كتابه المتعلق "بدراسة األثر البيئي" ولـ"روبير غودالند ،)Robert Goodland .على توجيهاته لي إبان وصولي للبنك الدولي ) 

 

 تمهيد داللي: 

 ئة من وجهة نظر كبار الممولين الدوليين. يصُف هذا الكتاب الوضعية الحالية وأنماط تطبيق مختلف اإلجراءات وعمليات تقييم البي

وحسب المرجعية المحددة كمنطلق، تختبئ أحيانا خلف نفس الكلمات وخلف "الحروف المختصرة" مفاهيم مختلفة. وينطبق هذا األمر على مختلف 

 أصناف التقييم التي يتغير معناها حسب موقف من يستعملها هل هو مثال في واشنطن أو في بروكسل. 

( تنطبقان على ESE(، و"التقييم االستراتيجي البيئي" )EIEى سبيل المثال، وفيما يخص هذا الكتاب/الدليل، يمكن القول أن "دراسة األثر البيئي" )وعل

دراسة األثر المشاريع، مع دمج أكثر أهمية للفاعلين االجتماعيين بالنسبة لـ"التقييم االستراتيجي البيئي". وفيما يخص الفهم "األوروبي"، فإن "

ى البيئي" هي التي تنطبق وحدها على المشاريع. بينما يفرض "التقييم االستراتيجي البيئي" نفسه على بعض المخططات والبرامج )ولكن ليس عل

، فإن ، المذكور في مكان آخر من هذا الكتاب/الدليل(. وحسب هذا الكتاب/الدليلCE 2001/42السياسات، حسب التوجيه األوروبي، المرجع: 

( هو الذي ينطبق على السياسات والمخططات والبرامج. بالنسبة للفهم األوربي، فإن "التقييم EESS"التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي" )

ينخرط بشكل االستراتيجي البيئي"، حتى وإن تطرق للجوانب االجتماعية، فإنه يظل اليوم، كما يدل على ذلك اسمه، مغرقا في الطابع البيئي، وال 

 صريح في البعد االجتماعي لـ"التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي". 

بالنسبة للتصور األوروبي، فإن مصطلح "استراتيجي" هو الذي يميز المقاربة على مستوى المخططات والبرامج مقارنة بمقاربة على مستوى 

يُز في "التقييم االستراتيجي البيئي"، نتيجة لذلك، ما بين "أثر المستوى االستراتيجي" المشروع، والتي هي، على النقيض من ذلك، أكثر إجرائية. ونم

ن أن )الذي يترك للمخطط والبرنامج هامشا من الحركة باستعمال قياس "التجنب/االختزال/التعويض"(، وبين "أثر المستوى اإلجرائي" الذي ال يمك

 ال على مستوى المشروع، أي على مستوى "دراسة األثر البيئي". يكون موضوع تحليل وال أن يأخذ بعين االعتبار إ

لتقييم كان المنطلق هو اتخاذ تصور الممولين الدوليين كمرجع، هؤالء الممولين الدوليين الذين يعتبرون القوة المحفزة فيما يخص تطور معايير ا

 ى وجه الخصوص في منطقة البحر األبيض المتوسط. البيئي واالجتماعي، والذين يحملون مشاريع عديدة في أنحاء العالم، وعل

 لم ننس التصور األوربي بالرغم من ذلك، فلقد أحالت إليه العديد من فصول هذا الكتاب/الدليل. 

  

 .تعزى اآلراء الواردة في هذا الكتاب فقط للمؤلف وال تلزم برنامج المخطط األزرق وال البنك الدولي
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 بيان المختصرات

ABE Agence Béninoise d’environnement وكالة البيئة بجمهورية بينين 

ACDI 
Agence Canadienne de développement 
international 

 الوكالة الكندية للتنمية الدولية

AFD Agence française de développement الوكالة الفرنسية للتنمية 

AGCE 
Autorité gouvernementale chargée de 
l’environnement 

 السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة )المغرب(

ANPE Agence nationale pour l’environnement (Tunisie) )الوكالة الوطنية لحماية المحيط )تونس 

APD Aide publique au développement مساعدة إنمائية رسمية 

APS Avant-projet sommaire للمشروع /التصميم األوليالمخطط التمهيدي 

BAfD Banque Africaine de développement بنك التنمية األفريقي 

BAsD Banque Asiatique de développement  لالستثمار اآلسيويالبنك 

BEI Banque Européenne d’investissement البنك األوروبي لالستثمار 

BERD 
Banque Européenne de reconstruction et de 
développement 

 لإلنشاء والتعميرالبنك األوروبي 

BIC Bank Information Center (coalition d’ONG) )مركز معلومات البنك )تحالف منظمات غير حكومية 

BID Banque Interaméricaine de développement بنك التنمية للدول األمريكية 

BIT Bureau international du travail منظمة العمل الدولية 

BM Banque mondiale لبنك الدوليا 

BRICS 
Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du sud (Brazil, 
Russia, India, China, South Africa) 

 والصين وجنوب أفريقيا مجموعة دول البرازيل وروسيا والهند

BV Bassin versant )ع مائي ،حوض )البحر األبيض المتوسط  مستجم 

CBD Commission sur la Diversité biologique لجنة التنوع البيولوجي 

CC 
Changement climatique ou Cahier des charges 
(selon contexte) 

 ق(شروط )حسب السياالتغير المناخي أو دفتر/كراس 

CEA 
Analyse environnementale pays (Country 
environmental analysis) Banque mondiale 

 ، البنك الدولي.طريالقُ التحليل البيئي 

CEM Convention sur les espèces migratrices اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة 

CEP Commission d’enquête publique (Maroc) ية )المغرب(لجنة تحقيق حكوم 

CGES Cadre de gestion environnementale et sociale إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية 

CIA Central Intelligence Agency (USA) وكالة المخابرات المركزية األمريكية 

CITES 
Convention sur le commerce international des 
espèces menacées 

 التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراضاتفاقية بشأن 

CMDD 
Commission méditerranéenne du 
développement durable 

 اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة

CN Comité national (Maroc) )اللجنة الوطنية )المغرب 

CNUCED 
Conférence des Nations Unies sur 
l’Environnement et le Développement 

 لبيئة والتنميةمؤتمر األمم المتحدة ل

COED Cost of environmental degradation ة التدهور البيئيكلف 

CR Comité régional (Maroc) )لجنةجهوية )المغرب 

CSIR 
Council for Scientific and Industrial Research 
(Afrique du sud, en particulier) 

 مية والصناعية )جنوب أفريقيا، خاصة (مجلس البحوث العل

CSR Corporate Social Responsibility المسؤولية االجتماعية للشركة 

DEAT 
Department of Environmental Affairs and 
Tourism (Afrique du sud) 

 وزارة الشؤون البيئية والسياحة )جنوب أفريقيا(

DO Directive opérationnelle (de la Banque mondiale) البنك الدولي( /إجراءاتدليل عمليات( 

DPL 
Prêts d’appui aux politiques de développement 
(ont remplacé, dans l’arsenal Banque mondiale, 
les prêts à l’ajustement structurel) 

قروض دعم السياسات اإلنمائية )حلت محل قروض اإلصالح 

 ات البنك الدولي(الهيكلي، في ترسانة أدو

DPSWR 
Force motrice-Pression-Etat-Bien-être-Réponse 
(Driver-Pressure-State-Welfare-Response) 

 االستجابة-صالح الحال-الحالة-الضغط-نموذج الدافع
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DUP Déclaration d’utilité publique 
بيان المصادقة الرسمية على مشروع بصفته ) بيان النفع العام

 (عام ذا نفع   مشروعا  

E&S Environnemental et social بيئي واجتماعي 

EC European Commission المفوضية األوروبية 

EDF 
Environmental Defense Fund 
Egalement Electricité de France 

 صندوق الدفاع عن البيئة

 كذلك شركة كهرباء فرنسا

EEAA 
Agence égyptienne des affaires 
environnementales 

 جهاز شئون البيئة بمصر

EEPP 
Evaluation environnementale de certains plans 
et programmes 

 بيئي لبعض الخطط والبرامجتقييم 

EER 
Examen énergie environnement 
Egalement Evaluation environnementale 
régionale 

 األداء البيئي الطاقوي /فحصمراجعة

 إقليميبيئي  كذلك تقييم

EES 
Evaluation environnementale stratégique 
Egalement Evaluation environnementale 
sectorielle 

 ستراتيجيتقييم بيئي ا

 قطاعيكذلك تقييم بيئي 

EESS 
Evaluation environnementale et sociale 
stratégique 

 ستراتيجيتقييم بيئي واجتماعي ا

EIA Environmental Impact Assessment  األثر البيئيتقييم 

EIC Etude (ou évaluation) des impacts cumulatifs اآلثار التراكمية )أو تقييم( دراسة 

EIE Etudes d’impact sur l’environnement البيئة على التأثير دراسات 

ESE Evaluation sociale et environnementale بيئي و اجتماعي تقييم 

EO Médiateur européen (European Ombudsman) )الوسيط األوروبي )أمين المظالم األوروبي 

EP Enquête publique تحقيق حكومي 

EPA Environmental Protection Agency وكالة الحماية البيئية 

ERE Evaluation des risques environnementaux  بيئيةتقييم مخاطر 

ESA Environmental and Social Assessment جتماعيتقييم بيئي وا 

ESMF 
Environmental and Social Management 
Framework 

 إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية

ESMP Environmental and Social Management Plan خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

FCP-F Fonds carbone foresterie (Banque mondiale) )مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات )البنك الدولي 

FPIC 
Consentement libre, préalable et informé (Free, 
Prior and Informed Consent) 

 الموافقة المستنيرة، الحرة، والمسبقة.

GEPAP 
Gulf Environmental Partnership and Action 
Program 

 لعمل البيئي لمنطقة الخليجبرنامج الشراكة وا

GIC 
Groupe international consultatif (projet 
pétrolier Tchad) 

 المجموعة االستشارية الدولية 

GIEC 
Groupement international pour l’étude du 
climat (IPCC en anglais) 

 التجمع الدولي لدراسة المناخ

GRI Global Reporting Initiative درة العالمية لتقارير األداءالمبا 

IAIA International Association for Impact Assessment  األثرلتقييم الرابطة الدولية  

IAMnet 
Réseau des mécanismes internationaux de 
responsabilisation (“accountability”) 

 شبكة آليات المساءلة الدولية )"مساءلة"(

IEG 
Groupe indépendant d’évaluation de la Banque 
mondiale (Independent Evaluation Group) 

مجموعة التقييم المستقلة في البنك الدولي )مجموعة التقييم 

 المستقلة(

IFI Institutions financières internationales مؤسسات التمويل الدولية 

IIED 
International Institute for Environment and 
Development (Royaume-Uni) 

 )المملكة المتحدة( المعهد الدولي للبيئة والتنمية

IRN International Rivers Network – coalition d’ONG  تحالف منظمات غير حكومية –منظمة شبكة األنهار الدولية 

ISO International Standards Organization المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس 

LIA 
Local Impact Assessment (évaluation des 
impacts locaux) 

 تقييم األثر المحلي
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MSC Marine Stewardship Council مجلس التوجيه البحري 

MEDD 
Ministère de l’écologie et du développement 
durable 

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة

MENA Moyen orient et Afrique du nord الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

MTA Ministère de tutelle de l’activité وزارة الرقابة على األنشطة االقتصادية 

NEPA National Environment Policy Act (USA) )قانون السياسة البيئية الوطنية )الواليات المتحدة 

NIMBY Not in my back-yard « Pas derrière chez moi » يس في ف نائي  الخلفيل 

NP Norme de performance (de la SFI) ر األداء )لمؤسسة التمويل الدولية(اييمع 

NWSS Stratégie nationale du secteur de l’eau (Liban) )االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه )لبنان 

OCDE 
Organisation de coopération et de 
développement économiques 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

OIT Organisation internationale du travail منظمة العمل الدولية 

OMC Organisation mondiale du commerce منظمة التجارة العالمية 

OMD Objectif du millénaire pour le développement أهداف األلفية للتنمية 

PAGNE 
Programme d’appui à la gestion nationale de 
l’environnement (Côte d’Ivoire) 

 برنامج دعم اإلدارة الوطنية للبيئة )ساحل العاج(

PB Procédure de la Banque (mondiale) )إجراءات البنك )الدولي 

PCN 
Point de contact national (pour le respect des 
principes directeurs de l’OCDE à l’usage des 
multinationales) 

نقطة اتصال وطنية )الحترام المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون 

 االقتصادي والتنمية من ق ب ل الشركات متعددة الجنسيات(

PE Principes Equateur مبادئ التعادل 

PER Pressions-Etat-Réponses االستجابة-الحالة-نموذج الضغط 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

PI Panel d’inspection (de la Banque mondiale) )هيئة التفتيش )في البنك الدولي 

PNAE Plan national d’action environnementale الخطة الوطنية للعمل البيئي 

PNB Produit national brut  مالياإلج القوميالناتج 

PNUE 
Programme des Nations-unies pour 
l’environnement 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

PO 
Politique opérationnelle (de la Banque 
mondiale) 

 لبنك الدولي(ا) سياسة عمليات

PP Partie prenante طرف معني 

PPP Partenariat Public Privé خاص-شراكة قطاع مشترك عام 

PPPP Projet, plan, programme ou politique  و برنامج أو سياسةأمشروع أو خطة 

PSE Performances sociales et environnementales مؤشرات األداء االجتماعي والبيئي 

PSIA 
Analyse de l’impact sur la pauvreté et la société 
(Banque mondiale) 

والمجتمع أو تحليل الفقر وآثاره ر الفقعلى ]السياسات[أثر تحليل 

 )البنك الدولي( االجتماعية

REDD+ 
Réduction d’émissions de carbone en 
provenance de la déforestation et de la 
dégradation forestière 

نبعاثات الكربونية الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور خفض اال

 الغابات

REGOKO 
Projet régional de gestion des connaissances et 
de gouvernance environnementale 

 المشروع اإلقليمي إلدارة المعرفة والحوكمة البيئية

RSE Responsabilité sociétale des entreprises المسؤولية االجتماعية للشركات 

RSO Responsabilité sociétale des organismes  العامة( ئاتلهيلالمسؤولية االجتماعية( 

SCN Secrétariat du Comité national اللجنة الوطنية كتابة 

SEA Strategic Environmental Assessment التقييم البيئي االستراتيجي 

SESA Strategic Environmental and Social Assessment التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

SFI Société financière internationale مؤسسة التمويل الدولية 

SIFEE 
Secrétariat Intergouvernemental francophone 
des évaluations environnementales 

 للتقييمات البيئية الفرنكوفونيةاألمانة الحكومية 

SMDD 
Stratégie méditerranéenne de développement 
durable 

 ستدامةاالستراتيجية المتوسطية للتنمية الم



المتوسط األبيض البحر منطقة في التنمية وسياسات وبرامج وخطط لمشروعات والبيئية االجتماعية التقييمات ةإدار  

 7                                           األزرق المخطط                                             

TdR Termes de référence المرجعية الشروط 

UE Union européenne االتحاد األوروبي 

UN United Nations األمم المتحدة 

WAVES 
Wealth Accounting and Valuing Ecosystem 
Services 

 حسابات الثروة )الطبيعية( وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي

WRO Organisation des ressources en eau (Inde) )منظمة الموارد المائية )الهند 

WWF Fonds mondial pour la Nature الصندوق العالمي للطبيعة 

ZERI Zero Emission Research Institute معهد بحوث االنبعاثات الصفرية 
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  واستنتـــاج مقدمة .1

  مقدمة

ن المهم أن يكون  البحُر األب تاريخي وشاهد , يض المتوسط فضاء  ذا جودة  وجمال. فهذا البحُر وحوُضه هما بآن  واحد رمٌز حيقد يرى الجميع أّن م 

ومصدُر إلهام للفنانين، وفضاٌء اقتصادٌي قائٌم بذاته. لكنه كذلك نظاٌم هش، يُخفي في ضفافه عداوات  قوية قدر  ما يُخفي من  لكثير  من الحضارات،

سعي  قوي لمكافحة العنف والجشع واألنانيات، قد يتدهور حاُل البحر األبيض المتوسط في مستقبل  قريب ويفقد  قوى الحياة ورغبات التعاون. ودون  

ه الطبيعية.  جودت ه ووفرة  موارد 

ى م ن القرارات البشرية، الصغيرةإن خطر التقهقر البيئي لحوض البحر االبيض المتوسط ناتج عن   نة  النية وسيئت ها. والكبيرة، حس  العدُد الذي ال يُحص 

لبحر  نفس ه تدبيرا للله من خصوصيات جغرافية ومائية، ينبغي أن تشمل    وسوف ندرك في النهاية أّن حماية  الموارد الطبيعية، للبحر المتوسط خاصة، بما 

ه الممتلئ بالناس والمستغ ل  اقتصاديا  أشد    االستغالل.  وحوض 

 ة  وتقنية أكثر  تطورا   تتيح لنا أن نتنبأ بشكل  أفضل  بالنتائج وأن نقيس  بشكل  أدق المخاطر  المرتبطة بقرار  تنظيمي  أو تنموي  ولقد بتنا نملك أدوات  وطُرقا  علمي

وعلى استنكار   أفضل ما. كذلك، صار المواطنون أكثر  تنبُها  فأكثر وأكثر  قدرة  على التواصل، ما يجعلهم أقدر  على التعبير علنا  عن رغباتهم في مستقبل  

 القرارات السيئة اآلتية  من فوق.

ى للمشاريع والخطط والبرامج والسياسات، وإلى ما بين ي دْي صناع الق رار والممولين والالعبين يتطرق هذا الدليل إلى التقييمات االجتماعية والبيئية التي تُجر 

 القرارات الكبرى العامة  والخاصة المتعلقة بمستقبل البحر األبيض المتوسط. لهم إدراج  عامل  االستدامة في في مجال التنمية م ن أدوات تتيح

 من أجل حماية  أفضل لموارد وساكنة حوض البحر األبيض المتوسط

ل   ك هذه الضر شاغُل التنمية  األكثر   يجب أن يُجع  ورة  استدامة في مركز القرارات المتعلقة بتطور ومستقبل حوض البحر األبيض المتوسط. أدر 

االجتماعية  ل التقييماتُ تشك  و. 20151خطة التنمية األممية لما بعد في وضع  كباُر الشخصيات الذين أسهمواالملحة، مثال  على المستوى العالمي، 

هذا والبيئية جزءا  من ترسانة األدوات القانونية والعلمية والمجتمعية التي تتيح   تنمية.الدائرة الضبط ل مركز االهتمام في إجراء 

د أستاذ القانون لوران فاسّ   :( ثالث  مراحل  أساسية لنشوء حقوق اإلنسان2014الو )يحد 

 إعالن الحقوق المدنية والسياسية بين أواخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر؛ -
 إعالن الحقوق االقتصادية واالجتماعية في القرن العشرين؛ -
 ات القرن العشرين.نجيال القادمة في ثمانيإعالن الحقوق الجماعية وحقوق األ -

 لتنمية.نحن بالتالي في هذه المرحلة الثالثة، وبالرغم من التراجعات  المأساوية، فإننا ماضون إلى منح  مزيد  من االعتبار ألماني الناس في ا

»  Putting)وضُع الناس  أوال   2وليين من أمثال مايكل م. سيرنياكفاح  ُرواد  دمادة  كان الظ ف ُر بقبول الدور  المركزي للناس في التنمية االقتصادية 
people first » 1987د، تُوجْت سنة وألجيال( كثيرا  من الجهبين افيما (. كذلك تطلَّب ْت إضافةُ البعد  البيئي )المكاني( والبعد  الزماني )االنتقالي 

(، الذي كان ذا أهمية  كبيرة للنجاح التاريخي الذي « Notre avenir à tous ») »مستقبلنا المشترك«تحت عنوان  Brundtlandبنشر تقرير 

ك   ل  ، »التنمية المستدامة  «مفهوم ، ولقبول  1992هُ مؤتمر ريو سنة أدر   .في أغلب األحيان له باختطاف السياسيين - قبل أن يُبتذ 

 المهمة محتومة، لكنها ليست سهلة

السياسية للمتوسط وضفاف ه وساكنت ه؟ ال أبدا ، بل بإدارة التنمية بشكل  أفضل، والسيما االهتمام -نمية االجتماعيةتعلق بمواجهة عبء  التمهل األمُر 

  وليس بقيمته الكمية  فقط 3بنوعية النمو

ه دت أيام  عز من حيث الثروةُ والرفاهُ االجتماعي ثم آل براثن في  وقعتأمُرها إلى أن  التنميةُ عمليةٌ معقدة وعشوائية. فهناك مجتمعاٌت وبلدان ش 

ها ووسعت رقعة  امبراطوريت ها، التجارية والصناعية على األقل.  الفقر، بل بادت. وهناك مجتمعاٌت وبلداٌن أخرى واصلت نمو 

يزال بعُضها وفيرا  وبعُضها  عندما تتمدن البشرية وتصبح حياتُها اليومية أكثر  صناعية  فأكثر، تدرك حاجت ها الماسة  إلى الموارد الطبيعية، التي ما

على هذه البيئة ثقيلة  اآلخُر ينضب، كما  و/أو كيفا . ولقد باتت لدينا اليوم نظرةٌ شاملة إلى البيئة وأهميت ها لتطورنا، لكْنبعد أن أصبحت وطأةُ البشرية  

 .فعلينا أن نتجاوز  هذا التناقض، في حوض المتوسط وفي سواه.وبيلةوربما 

تنمية  أكثر  استدامة  جاريا  منذ إدراج مفهوم التنمية. وقد تسارع هذا البحث، إن شئنا الدقة، مع إطالق المفهوم من خالل لجنة كان البحث عن 

Brundtland دفع . وقد 1992)اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية( أثناء التحضير للمؤتمر الدولي المعنيبالبيئة والتنمية بريو في حزيران/يونيو

 .»4االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر«( إلى إقامة» Rio+20 «)المعروف باسم  2012مؤتمر ريو الدولي 

                                                                 

http://www.un.org/fr/sg/beyond2015_report.pdf1 
development-rural-variables-sociological-first-people-iale.org/curated/fr/1991/08/439990/puttinghttp://documents.banquemond2 

 gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/partieb_soutenabilite_final_24062014.pdfhttp://www.strategie.انظر خاصة  3

http://www.un.org/fr/sg/beyond2015_report.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/1991/08/439990/putting-people-first-sociological-variables-rural-development
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/partieb_soutenabilite_final_24062014.pdf
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عشرين. يُثبت أكثر  توافقا  مع متطلبات حفظ  البيئة  الطبيعية ماسة  بشكل  خاص في مستهل القرن الواحد والالحاليةكانت الحاجة إلى جعل التنمية الفعلية 

، بالدليل القاطع، أن االستثمار  في االستدامة يمكن أن يكون  مربحا . ويُدرج في االقتصاد األخضر مفهوما  أساسيا  آخر  هو 5ُرواٌد من أمثال غونتر باولي

 طاقة، وصفر االنبعاثات.االقتصاد األزرق، الذي يولّد الثروة  وفرص  العمل مع احترام القاعدة الصفرية: صفر  المخلفات، وصفر  ال

 .صْونا  األكثر  البيئة  طموحات كذلك، أتت الطموحات الحالية إلى احترام  أفضل  لحقوق اإلنسان لتضاف  إلى 

 دفع عجلة التنمية المستدامة

عقود األخيرة بعدد  متنام  من األدوات في بحثهم عن تنمية  أكثر  استدامة، أظهرصناع القرار والقانونيون والعلماء مثابرة  وإبداعا . وطلعوا علينا في ال

 حصٌر سريع وموجز لهذه األدوات. 1الفعالة ذات  الصلة. في الجدول 

                                                                                                                                                                                                        

_cle0c85b4.pdfhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/declaration_finale_Rio_204 
ew_fr.htmintervi-pauli-gunter-interviews/20140506-innovation/experts-eco-http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about5 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/declaration_finale_Rio_20_cle0c85b4.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/experts-interviews/20140506-gunter-pauli-interview_fr.htm
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 . عرض ألدوات القياس والتقييم في البحث عن تنمية  أكثر  استدامة.1الجدول 

 أي صفة تقييدية؟ الالعبون األساسيون بيق )أمثلة(التط الدافع إلى وضعها األهداف األساسية أمثلةُ أدوات األدوات

 (écolabelsالعالمات البيئية )
http://www.pavillonbleu.org/ 
http://www.msc.org/?set_languag
e=fr 
http://whc.unesco.org/fr/apropos/ 

العالمة البيئية األوروبية الزرقاء 

(Pavillon Bleu مجلس ،)

، التراث 6(MSCالتوجيه البحري )

 العالمي، الخ.

جلب اعتراف رسمي لمنت ج  أو 

 موقع  ما بأنه ذو جودة  بيئية طيبة.
 طلبات تصنيف

ة لمنتجات أو مراجعات دوري

 مواقع محتملة

 جودة ماء االستحمام

 جودة المنت ج

جودة النشاط الحالي )التأجيم 

)زراعة الغابات(، الصيد 

 البحري(
 

 الصناعيون وممثلوهم

 الُزراع/الصيادون وممثلوهم

بون محليا  أو  الرسميون المنتخ 

 إقليميا  
 لجان التصنيف

 الهيئات العامة الوطنية والدولية

منح العالمة،  يمكن رفضُ 

 كما يمكن سحبُها

االلتزام بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات 

(RSO) 
http://www.iso.org/iso/fr/home/st

andards/iso26000.htm 

 ISO 26000معيار 
تبني سياسات المسؤولية المجتمعية 

( أو RSE)الخاصة( ) للشركات

المسؤولية المجتمعية للهيئات 

 (RSO)العامة( )

طرح التزامات في مجاالت  بيئية 

 واجتماعية
 

 اتخاذ قرار بااللتزام والحصول

على اعتماد  لحاالتفي بعض ا

 ISO)لكن ليس لـ  خارجي
26000) 

 

شركة تسويق منتجات زراعية 

تلتزم بأهداف جودة لمنتجات و/أو 

و تعاقد من شروط عمل و/أ

 الباطن

 الصناعيون
 الُزراع

بون محليا    الرسميون المنتخ 
 هيئات االعتماد

 الهيئات الرسمية الوطنية والدولية

يمكن الطعن في االلتزامات 

 الطوعية عبر وسائل اإلعالم

ويمكن سحب اعتماد 

 االلتزامات المعتمدة رسميا  
 

 االقتصاد الجزئي البيئي
https://www.usherbrooke.ca/envir
onnement/fileadmin/sites/environ
nement/documents/Essais2008/M

O_Michaud.pdf 

7Comptabilité universelle 

 )المحاسبة الشاملة(، الخ.
 

إدراج العوامل الخارجية البيئية 

واالجتماعية لنشاط  ما جنبا  إلى 

جنب مع العوامل المالية واتخاذ 

 إجراء

 رقابة  شركة تجارية تقرر فرض  قرار الشركة

أفضل على عواملها الخارجية 

 واالستثمار للسيطرة عليها.
 

 الصناعيون
 الباحثون

المحاسبون القانونيون وسواهم من 

 أهل االختصاص

 ليس اآلن

 االقتصاد الكلي البيئي
http://centredeconomiesorbonne.

-univ
-et-paris1.fr/axes/macroeconomie
-ieenvironnement/macroeconom

environnement/-et 

حسابات الثروة )الطبيعية( وتقييم 

خدمات النظام اإليكولوجي 

(WAVES)8 

 9كلفة التدهور البيئي

إدراج العوامل الخارجية البيئية 

واالجتماعية في أنظمة الحسابات 

 الوطنية.

 قرار البلد مشفوعا  بمشجعات من

تنمية دولية )كالبنك  مجموعة

 ة، الخ(الدولي، واألمم المتحد

 الحكومات 10حسابات االقتصاد الكلي 
 الباحثون

المحاسبون القانونيون وسواهم من 

 أهل االختصاص

 ليس اآلن

 السياسات الوقائية )البنك الدولي( التقييمات االجتماعية والبيئية
معايير األداء )مؤسسة التمويل 

 الدولية(
نظام التدابير الوقائية المتكامل 

 قي()بنك التنمية األفري
 تقييمات األثر على الصحة

 (ÉIEدراسات األثر البيئي )

غربلة الجديد من المشروعات 

والخطط والبرامج والسياسات 

 اإلنمائية بيئيا  واجتماعيا .

وإضافة ترتيبات إلى هذه 

المشروعات والخطط والبرامج 

والسياسات تتيح لها أن تكون  أكثر  

 استدامة.

تطبيق قوانين وأنظمة وطنية، 

عض المعاهدات الدولية، وب

وقواعد وسياسات ومعايير كبار 

المانحين من القطاع العام والقطاع 

 الخاص.
 

المشروعات والخطط والبرامج 

واإلصالحات والسياسات 

 اإلنمائية الجديدة.
تطب ق بصفة  استثنائية على 

المنشآت القائمة )خاصة  في 

 حاالت التوسعة(.

 الحكومات
 الصناعيون
 المخططون

 رو الموارد الطبيعيةمدي
 القانونيون
 الباحثون

 االستشاريون
المحاسبون القانونيون وسواهم من 

 أهل االختصاص

 قطع التمويل
 صتعويضات أفضل لألشخا

 المتضررين
االنتهاكات الواقعة في العلن 

 وآثارها على السمعة

لة وراثيا ، تقييم اآلثار على البيئة )كجزء  من  (EREتقييمات المخاطر البيئية ) (EREتقييمات المخاطر البيئية ) نعم، للسلع المنت جة  11االتحاد األوروبي المنتجات الصناعيةإدخال نباتات معد 

                                                                 

 www.msc.org/?set_language=frمجلس التوجيه البحري، انظر  6
 http://www.figuris.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=502. انظر عالمة تجارية مسجلة7

https://www.wavespartnership.org/en8 
1153316226850/20781069/EnvironmentalDegradationManual.pdf-http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/2145749 

 maroc/-du-vi-mohammed-roi-du-trone-du-discours-quinzieme-du-integral-texte-http://fr.moroccoworldnews.com/2014/07/2490/leاألخيرة المهمة جدا  لملك المغرب  انظر مثال  المداخلة10
 .fr/euwww.efsa.europa/، انظر(ropean Food Safety AgencyEu) الهيئة األوروبية لسالمة األغذية11

http://www.pavillonbleu.org/
http://www.msc.org/?set_language=fr
http://www.msc.org/?set_language=fr
http://whc.unesco.org/fr/apropos/
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2008/MO_Michaud.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2008/MO_Michaud.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2008/MO_Michaud.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2008/MO_Michaud.pdf
http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/axes/macroeconomie-et-environnement/macroeconomie-et-environnement/
http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/axes/macroeconomie-et-environnement/macroeconomie-et-environnement/
http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/axes/macroeconomie-et-environnement/macroeconomie-et-environnement/
http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/axes/macroeconomie-et-environnement/macroeconomie-et-environnement/
http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/axes/macroeconomie-et-environnement/macroeconomie-et-environnement/
http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/axes/macroeconomie-et-environnement/macroeconomie-et-environnement/
file:///D:/Material/Lina/DLD/www.msc.org/%3fset_language=fr
http://www.figuris.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=502
https://www.wavespartnership.org/en
http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214574-1153316226850/20781069/EnvironmentalDegradationManual.pdf
http://fr.moroccoworldnews.com/2014/07/2490/le-texte-integral-du-quinzieme-discours-du-trone-du-roi-mohammed-vi-du-maroc/
file:///D:/Material/Lina/DLD/www.efsa.europa.eu/fr/
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 أي صفة تقييدية؟ الالعبون األساسيون بيق )أمثلة(التط الدافع إلى وضعها األهداف األساسية أمثلةُ أدوات األدوات

http://www.efsa.europa.eu/fr/topi
cs/topic/era.htm 

مقاربة  أشمل لتقييم المخاطر 

 المتعددة(
واستخدام بعض المواد في السلع 

مة المخصصة الغذائية وفي األطع

للتغذية الحيوانية وفي المنتجات 

الصيدالنية النباتية، أو إدخال 

وتكثير كائنات حية ضارة 

 للنباتات.

لة وراثيا   والمستوردة في االتحاد  النباتات المعد 

 األوروبي

      12التحليل النوعي ةعقود التأمين المرتبطة بالمخاطر البيئي

 مراجعة الحسابات البيئية مراجعة الحسابات البيئية و/أو االجتماعية
 مراجعة الحسابات االجتماعية

     

                                                                 

 entreprise.67818-l-pour-valeur-de-et-reputation-de-question-une-environnement-l-a-atteintes-risques/les-des-http://www.argusdelassurance.com/gestionانظر مثال  12

http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/era.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/era.htm
http://www.argusdelassurance.com/gestion-des-risques/les-atteintes-a-l-environnement-une-question-de-reputation-et-de-valeur-pour-l-entreprise.67818
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كذلك في تطور  مستمر. ال يتواصل االختصاصيون في مختلف الفروع كثيرا  مع بعضهم البعض، وغالبا  ما نرى  عدُدهذه األدوات مهم، وهي

من وجهة النظر المتعلقة بالتنمية المستدامة. التقاط الفوائد ة بين األدوات تشترك في الهدف، وأخرى تختلف فيه، لكنها تتيح لشركة  ما دراسات مقارن

 لوحده دليال  خاصا  )أو أكثر من دليل( وتحديثا  متكررا . 1ربما يتطلب التوسع في شرح الجدول 

 التركيز على التقييمات االجتماعية والبيئية

 ( هي، بمعناها الشائع، األداة األساسية لـ:ÉSEالتقييمات االجتماعية والبيئية )

i. ( تحديد الصالت، السلبية واإليجابية، بين مشروعات أو خطط أو برامج أو سياسات التنميةPPPP وبين حماية ،)

 البيئة واحترام حقوق اإلنسان.

ii. وتقييم تتيح تقليص  اآلثار السلبية لمشروعات وخطط  وتصميم وتنفيذ أنشطة  تجنُب  وتخفيف  أثر وأنشطة  رصد

وبرامج وسياسات التنميةإلى حدود  دنيا أو تتيح، على األقل،أن تكون  لها في المحصلة آثاٌر إيجابية على المجتمع 

 والبيئة.

(، وبين التقييمات البيئية ÉIEاألثر البيئي ) ( للمشروعات، التي تقوم على أساس دراساتÉSEيُمي ز تقليديا  بين التقييمات االجتماعية والبيئية )

(.  EES(، التي تطبَّق على خطط وبرامج وسياسات التنمية، وتقوم على أساس التقييمات البيئية االستراتيجية )EESSواالجتماعية االستراتيجية )

 ا بعد( من دراسات األثر البيئي أو التقييمات االجتماعية والبيئية.فم 2010فالتقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية تعميٌم أحدث بكثير )ابتداء  من 

 إليكم بيان  ذلك في جدول.

 (EESS( وبين التقييمات البيئة واالجتماعية االستراتيجية )ÉSE.خالصة الفرق بين التقييمات االجتماعية والبيئية )2 الجدول

 األداة أمثلة هدف الدراسة
 التقييم االجتماعي والبيئي/دراسة األثر البيئي سربناء ج المشروع )االستثمار(

(ÉSE/ÉIE) 
 خطة خمسية للتنمية الساحلية الخطة

التقييمات البيئة واالجتماعية االستراتيجية 

(EESS) 

البرنامج األفريقي لتخزين المبيدات الحشرية  البرنامج

 منتهية الصالحية
 االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه

 السياسة الوطنية لإلسكان نمويةالسياسة الت

حول اإلدارة الوقائية للمخاطر التشغيلية االجتماعية والبيئية  الدورة اإللكترونية المفتوحة الحاشدةيرسييه، إضافة شخصية في إطار م -روجيه-جان المصدر:

 (.2014)مارس/آذار 

ْور  ،إليكم بيان  الفرق بصورة  أدق (، في EESS( وبين التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي )ÉSEاالجتماعي والبيئي )بين التقييم  ،والم حلّ  في الد 

 اإلعداد والبرمجة والتخطيط العملياتي.

 (EESSم البيئي واالجتماعي االستراتيجي )ي( للمشروعات وبين التقيÉSE. تمثيل تخطيطي لمحل ودور كل  من التقييم االجتماعي والبيئي )1الشكل 

 
 

Les décideurs, les 

organismes 

réglementaires et les 

financiers attendent des 

ÉSE une grande rigueur 

scientifique ainsi qu’une 

implication des parties 

prenantes donnant plus 

de visibilité et de 

robustesse aux 

investissements et à la 

planification. 

ر يتوقع أصحاب القرا

ع الهيئات قوالممولون وتتو

رصانة  علمية  كبيرة  يةالتنظيم

من التقييمات االجتماعية 

( وكذا إشراك  ESEوالبيئية )

، ما األطراف المعنية

 طالخطو الستثمارات  يمنحا

قدرا  أكبر  من الوضوح 

 .والمتانة

 السياسة

 الخطة

 المشروع

 الشاملةالسياسات القطاعية أو •

 الخطط الرئيسية واالستراتيجيات•
 الخطط التفصيلية•

 البرامج اإلنمائية•

ة  االستثمارات•
جي

تي
را

ست
ال
 ا
ية

ع
ما

جت
ال
وا

ة 
ئي
بي
 ال

ت
ما

يي
تق

ال
(

EE
SS

)
 

المقاربات 
الموجهة إلى 
 المؤسسات

المقاربات 
الموجهة إلى 

 اآلثار

 للمشروع (ESE) التقييم االجتماعي والبيئي

 البرنامج
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دليل فهما  هذا تمثيٌل تخطيطي، لكنه على درجة  من التعقيد تجعل القارئ  يأخذ وقتا  لفك رموز ه واستيعابه، وهذا أمٌر ضروري لفهم بقية  فصول ال

 جيدا .

ة واالجتماعية االستراتيجية ( للمشروعات وبين التقييمات البيئيÉSEفي هذا الدليل، ثمة توازٌن في العرض بين التقييمات االجتماعية والبيئية )

(EESS.) 

لبرنامج ال تختلف برامج التنمية، الخمسية في الغالب، عن االستثمارات بأن اإلحداثيات المحلية الدقيقة، في المكان والزمان، لإلنجازات الفعلية ل -

ف وقت إخضاع البرنامج للتقييم االجتماعي والبيئي. لذلك يجب أخذ درجة الشك هذه في ال حسبان في منهج المقاربة المتبعة، حتى لو كان ذلك تُعر 

نهجيات التقييم على يعني التكهن بالتقييمات االجتماعية والبيئية للمشروعات، بعد إقرار البرنامج، ولالستثمارات األكبر قبل إقرار ها وتمويل ها. تشتمل م

 دراسات تقييم اآلثار التراكمية والتقييمات اإلقليمية أو القطاعية؛

بات  نفسها لى المستوى األدنى لخطط التنمية، المشار إليها أعاله بالخطط التفصيلية؛ نجدنا أقرب  إلى البرامج ونجد استخدام  المنهجيات  والمقارع -

را . ففي البرامج كما في الخطط التفصيلية، تتركز التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية على التأثيرات، وبشكل  أدق  على إبطال أو تعويض مبر 

 - Strategic Environmental Assessment]2001/42البرامج والخطط التفصيلية يسري التوجيه األوروبي اآلثار السلبية المحتملة. على تلك 
SEA]؛ 

أو اإلقليمية أو القطاعية أما على مستوى الخطط الرئيسية، فنجد أنفسنا في وضع  جديد ال نرى فيه سوى رسم للخطوط العريضة للتنمية، الوطنية  -

لسياسات ولهذه الخطط عالية المستوى  -التي تتركز على المؤسسات  -كلية. فندخل ميدان  التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية -أو االقتصاد

 التنمية.

تتخطى قدرتُها الجانب  التحليلي  البسيط.  processus opérationnels/business processesالتقييمات االجتماعية والبيئية هي عملياُت أعمال 

، على ذات  مستوى التقييمات االقتصادية للمشروعات التي تسه ل، حسب سيرج راسختقع هذه التقييمات بالتالي، التي تقوم على أساس  علمي  وفني  

ف خصائص المشروع، ثم إعداد  تركيب  وتحليل  عناصر المعلومات التي تتيح توضيح  الق 13«ميخائيلوف ومانويل بريدييه رارات المتتابعة التي ستعر 

 .»قرار التمويل 

لة  إياها ومرتبطة  بها، كذلك، في م ع التقييمات االجتماعية والبيئية للمشروعات في قالب التقييمات المالية واالقتصادية، مكم  رحلة تُجم 

 ية الكبيرة، سواء  بسواء.التصميم/صنعالقرار كما في مرحلة التجهيزوالتنفيذ ذات األهم

 ( وبين التقييمات المالية والفنيةÉSE. مقارنة موجزة بين التقييمات االجتماعية والبيئية )3الجدول 

 مالحظات (ÉSEالتقييمات االجتماعية والبيئية ) التقييمات المالية والفنية المرحلة

مسح اآلثار والمخاطر البيئية  دراسات الجدوى فكرة المشروع

 جتماعيةواال
 

 تحليل العائد تعريف المشروع ككل

 الدراسات الفنية األولية
تنظيم وثيقة الشروط المرجعية للتقييم 

 االجتماعي والبيئي
 

التعريف الدقيق/العملياتي 

 للمشروع

المخطط التمهيدي للمشروع 

(APS) 
المخطط التفصيلي للمشروع 

(APD) 

 تنفيذ التقييم االجتماعي والبيئي ميدانيا ،

واستطالع رأي الجمهور، وتنظيم 

وتوزيع تقرير التقييم االجتماعي 

والبيئي )ومعه خطة اإلدارة البيئية 

 واالجتماعية(
 

يجب أن ي رفُد  التقييُم االجتماعي 

والبيئي المخطط  التمهيدي أو 

م   التفصيلي للمشروع ويقد 

العناصر  المطلوب إدراُجها في 

المخطط التفصيلي وفي التحليل 

 الي النهائي للمشروع.الم

استكمال تحديد شروط تمويل 

المشروع والتزامات صاحب 

 المشروع

 اتفاقيات القروض،

المستندات المالية والفنية 

 النهائية

  إدراج الشروط البيئية واالجتماعية

رصد وتقييم تنفيذ خطة اإلدارة البيئية  الرصد والتقييم المتواصالن تنفيذ المشروع

 (PGESواالجتماعية )

 إدارة التغيير إذا لم تكن اآلثار مقبولة

 ارتباطيلزم أن تكون  هناك جسور

فيما بين الجوانب الفنية والمالية 

 والبيئية واالجتماعية.

التقييم االرتجاعي لتمويل 

 المشروع
التقييمات الفنية والمالية 

 االرتجاعية
التقييمات البيئية واالجتماعية 

 االرتجاعية
جات الرصد استنادا  إلى مُ  خر 

 والتقييم
تنفيذ األعمال المقررة في خطة اإلدارة   تفكيك المشروع )عند اللزوم(

البيئية واالجتماعية المتعلقة بتفكيك 

 المشروع

 

  

                                                                 

-http://www.lecteurs.com/livre/guide-pratique-danalyse-de-projets  الدليل العملي لدراسة المشروعات: تقييم واختيار المشروعات االستثمارية، انظر 13

evaluation-et-choix-des-projets-dinvestissements/520740 

http://www.lecteurs.com/livre/guide-pratique-danalyse-de-projets-evaluation-et-choix-des-projets-dinvestissements/520740
http://www.lecteurs.com/livre/guide-pratique-danalyse-de-projets-evaluation-et-choix-des-projets-dinvestissements/520740
http://www.lecteurs.com/livre/guide-pratique-danalyse-de-projets-evaluation-et-choix-des-projets-dinvestissements/520740
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 (ÉSEتعريف التقييمات االجتماعية والبيئية للمشروعات )

ف التقييمات االجتماعية والبيئية لمشروع  ما بصفة  عامة بأنها  ملية تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع، التي تتيح تحديد  مقدار  أهمية ع «تعرَّ

هاهذه اآلثار واحتمال   ها إلى أدنى حد  ممكن، وقوع  ، ويمكن أن تشمل  تعريف  التدابير الهادفة إلى تجنب اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية، أو تقليص 

ها. يقع   »14التقييم البيئي واالجتماعي في دائرة اختصاص راعي المشروع. أو التخفيف  منها، أو تعويض 

( في األغلبية الساحقة لبلدان العالم، ومع ذلك تحظى دراساُت األثر البيئي هي ÉSE( التقييمات  االجتماعية والبيئية )ÉIEسبقت دراساُت األثر البيئي )

 بالمشروعية القانونية للتأثير في المشروعات.

ج البعد االجتماعي للتقييمات االجتماعية والبيئية بكل بلد في شكل إجراءات  غالبا  ما يُد ببيانات المصادقة الرسمية على المشروع بصفته  عقارية ترتبطر 

( وفي شكل آليات تعويض أو استمالك. وسواٌء أكان ذلك في مجال حماية déclarations d’utilité publique (DUP)مشروعا  ذا نفع  عام )

ستمالك، ية أم في مجال حماية المجتمع، تمضي التقييمات االجتماعية والبيئية أبعد  مما تمضي إليه تقييمات األثر البيئي وآليات التعويض أو االالبيئ

 خصوصا  من خالل:

 تأثير ها األقوى بكثير من تأثير تقييمات األثر البيئي في وضع توصيات التقييمات االجتماعية والبيئية؛ -

صدوالتقييم المتواصلْين لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي يشكل وضُعها جزءا  ال وواجب الر -

 يتجزأ من التقييم االجتماعي والبيئي؛

/  ، والجماعات الهشة/الجندربكثير في الخطوط العريضة لموضوعات النوع االجتماعي وتغطية  أوسع   -

 ، والصحة البشرية، وظروف العمل؛المستضعفة

في مجال استطالع رأي الجمهور ونشر المعلومات الناتجة التي يمكن التثبُت من تلبيتها متطلبات القوية وال -

 إعداد التقييمات االجتماعية والبيئية.عملية عن 

لجميع عمليات ، تدريجيا  وتصبح هي المعيار 15تتقارب التقييمات االجتماعية والبيئية، التي ُصممت في األصل لبنوك التنمية متعددة األطراف

 16التمويل العامة والخاصة لالستثمارات الجديدة التي تتخطى قيمتُها عتبة  مالية  معينة.

(، فتسري على خطط و/أو برامج و/أو سياسات التنمية وتمثل مقاربة  أحدث  بكثير، وباردة EESSأما التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )

 كبير للمنهجيات وافتقار  المتطلبات في هذا المجال إلى الشمولية.تفسر بصفة  عامة التنوع  ال

الغالب مقتصرة  يشار هنا إلى أن المتطلبات الوطنية المتعلقة بالتقييمات االجتماعية والبيئية تتطور ببطء، أو ال تتطور البتة، بل تتراجع. وتكون في 

يال  وعلى استحياء. بينما نرى متطلبات  التقييمات االجتماعية والبيئية في مجال التنمية على المشروعات وال تقتحم المقاربات  االستراتيجية إال قل

حيث إدراُج الدولية تتطور بسرعة وتتجه إلى مزيد  من التعقيد. تمثّل هذه التقييمات االجتماعية والبيئية آخر  ما ُحر ر من الممارسات الجيدة من 

مية. وقد ُخص ص هذا الدليل لمساعدة صناع القرار وسكان حوض البحر األبيض المتوسط على إدراج هذه البيئية واالجتماعية في التن الشواغل  

 الشواغل بشكل  أفضل.

 النمو والتنمية وآثاُرهما غير المرغوبة

ير  من أنشطة حماية البيئة إن االستثمار  والتخطيط  وإصالح  السياسات التنموية عملياٌت ال بد منها للنمو االقتصادي واالجتماعي، بل حتى لكث

 ه العمليات.)كأشغال البنية التحتية في المحميات الطبيعية، على سبيل المثال(. وسنتطرق اآلن إلى تقنيات اإلدارة التي تقي من اآلثار السلبية لهذ

 لماذا نركز على آثار ومخاطر مشروعات وخطط وبرامج وسياسات التنمية؟

( المطروحةُ في هذا الدليل من خطوة  علمية ومن رغبة  في مزيد  من الشفافية ومزيد  من مشاركة ÉSEماعية والبيئية )تنبثق مقاربةُ التقييمات االجت

 (.ÉIEاألطراف المعنية في التنمية. ولقد كانت هذه الرغبةُ نفُسها حاضرة  عند وضع دراسات األثر البيئي )

عية والبيئية إلى تفكيك  منطقي ومنهجي لألعمال التي تحمل في طياتها أثرا  ومخاطر  على علمي، تستند التقييمات االجتما منهجومن حيث كونُها 

، والسيما في إصدارتها الحديثة »االستجابة -الحالة-الضغط«البيئة، ضمن فلسفة  مشتركة مع مقاربة المؤشرات البيئية التي تتلخص في نموذج 

 األكثر تطورا  وتعقيدا .

                                                                 

directive.pdf-review-social-Responsibility/Environment/Documents/environment-Social-Us/Corporate-http://www.edc.ca/FR/About14 
(، والبنك األوروبي لالستثمار BID(، وبنك التنمية األمريكي )BAsD(، وبنك التنمية اآلسيوي )BAfD(، وبنك التنمية األفريقي )BMتحت هذه التسمية مجموعة البنك الدولي ) ندرجي 15

(BEI ( والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ،)BERD.) 
مليون  10 ( للمشروعات التي تتخطى ميزانية تمويل هاESE) إجراء  تقيمات اجتماعية وبيئية (Principes Equateur) ك التجارية المنضوية تحت راية مبادئ التعادلتشترط البنو 16

 .ليون دوالرم 3ب  واحد إلى بنكا  برازيليا  منضما  إلى مجموعة المبادئ هذه خفض، مع ذلك، هذه العتبةمن جان دوالر أمريكي، لكنّ 

http://www.edc.ca/FR/About-Us/Corporate-Social-Responsibility/Environment/Documents/environment-social-review-directive.pdf
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م دراسة األثر ال هل سيؤدي الضغط الذي سيمارسه المشروع «بيئي في الجوهر إجابات  قائمة على أساس وقابلة لإلثبات لسلسلة  األسئلة التالية تقد 

مها  األمرُ  على البيئة إلى تبدالت  في حالة البيئة؟ وهل تؤدي هذه التبدالت إلى تدهور حالة البيئة؟ وإْن كان كذلك، ما هي الحلول التي يجب أن يقد 

 »شروع لتجنب هذا التدهور؟ الم

ورت ( وط  OCDEضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )إلنتاج مؤشرات على التنمية المستدامة، منذ تسعينات القرن العشرين، و  

 البيئية.( الذي بات يشكل اآلن أساس  كثير من الجهود البحثية  والتعليمية في مجال اإلدارة PER)»االستجابة -الحالة-الضغط«نموذج  

التي يُتصور أن يمارس ها مشروٌع جديد على البيئة )كالحاجة إلى غمر أراض  الحتجاز  الضغوط( تحديد  ÉIEفي األساس، تتيح دراسة األثر البيئي )

لمحلي، وتدني تحول جذري في النظام اإليكولوجي اكحدوث الموارد الطبيعية الناتجة عن هذه الضغوط ) حالةمستقبلي، مثال (، و الماء في سد  

الواجبة )إدارة هذه المنطقة الرطبة الجديدة  االستجابةمستوى التنوع البيولوجي، وتشكيل منطقة رطبة ذات وظائف طبيعية واقتصادية جديدة(، و

سلبي على الموارد بل بتحسين  لتفادي اي تاثير لتحقيق منافع  اقتصادية  وإيكولوجية، وتكثيف إدارة الموارد الطبيعية المتبقية حول ذلك السد المستقبلي

 ( لئال تتأثر  الموارد أكثر مما هو مقبول، بل تتحسن.وضعيتها 

ق  نموذج   ، الذي وضعْته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في تسعينات القرن الماضي، تطوٌر كبير منذ ذلك »االستجابة -الحالة-الضغط«وقد ل ح 

ما يزال مفيدا  للتقييمات  PERلكّن المرجع األساس لنموذج  ،»االستجابة -صالح الحال-الحالة-الضغط-الدافع« الحين، وأصبح في نسخته الحالية نموذج

 .17(EESS( للمشروعات وللتقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )ÉSEاالجتماعية والبيئية )

ية والبيئية للمشروعات وفي عمل التقييمات البيئية واالجتماعية هذا مرجعا  قيّما  لنا في عمل التقييمات االجتماع PERوسوف يكون مرجعُ 

بر  قدر  ممكن االستراتيجية. في األساس، تهدف هاتان المجموعتان من األدوات التحليلية إلى غاية  واحدة  مشتركة: استعماُل مقاربة  عقالنية لدمج أك

وإصالحات نا. وفي مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية المعقد والمتحرك، تمنحنا من المعارف العلمية في عملية صنع القرار ورصد استثمارات نا 

 بشكل  أفضل في التقييمات االجتماعية والبيئة وكذا التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية وقتا  للتفكير والتعرض للمعارف التي يمكن أن تتحكم  

 مستقبلنا.

ن نعالج مسألة  حماية البيئة والقبول االجتماعي لنشاط  بشري ما؟ تتفاوت األجوبة حسب الثقافات. وقد جرى، على فما الذي نأخذ في حسباننا ونح

أساسي، حقوق   المستوى الدولي، تبني مقاربة  معول مة  جدا  للتقييمات االجتماعية والبيئية؛ تأخذ في الحسبان الموارد  الطبيعية والثقافية، وبشكل  

 يتها التقريبية.اإلنسان بعموم

 االستثمارات الجيدة واالستثمارات السيئة

م االستثمارات التي تقوم عليها التنمية وتُ  قدَّم، عموما ، بطريقة  متعقلة  رشيدة إلعطاء نتائج  "إيجابية". ومع ذلك، تكون بعض االستثمارات، في تُصم 

 بّسط التالي:الواقع، ضارة  للمجتمع. يمكننا إيجاز هذه الظواهر بالجدول الم

 اآلثار البيئية واالجتماعية ف االقتصاديةاألهدا
 إيجابية سلبية

 تجب دراستُها عن كثب تخفيفُهايجب  غير مربحة
 يجب تعزيُزها تجب دراستُها عن كثب مربحة

ية.وهي عموما  المشروعاُت التي يأتي بها أسوأ أنواع المشروعات ذاك الذي تكون له نتائُج اقتصاديةٌ سيئة للمجتمع وآثاٌر بيئيةٌ واجتماعيةٌ سلب

 مستثمرون بال ضمير أو مشروعاٌت ذاُت داللة  سياسية  قوية بالمعنى األكثر  ابتذاال  للكلمة.

ة لم صاديولألسف، توجد هذه المشروعات في الواقع وتمر من مصفاة الدراسات االقتصادية التي كان ينبغي أن تُوقف ها، إما ألن هذه الدراسات االقت

أو ألن الضغط  على الهيئات التنظيمية كان شديدا  )حالة فساد، أو مشروعات "محمية"، الخ(. ولقد كان ينبغي على  سيئتُجر  أو ألنها أجريت بشكل  

 أعمال ها. خاسرة" وإيقافُكل  -الهيئات المسؤولة عن التوافق مع المتطلبات البيئية واالجتماعية القُطرية إيقاُف هذه المشروعات "الخاسرة

نادرة، لكنها  وهناك، على الطرف المقابل، نجد مشروعات  ذات  أهداف  اقتصادية  إيجابية للمجتمع وآثار  بيئية  واجتماعية  إيجابية. هذه المشروعاتُ 

ة وينبغي ال أن تُش ن  س  درأن تع  فحسب، بل جمقدَّر  ل فوائدها المتعددة على أساس  تأصيو( ii( ضمان كفاءتها على أرض الواقع، iكذلك لنتمكن  م 

تشجيع داعمي التنمية المستدامة في استثماراتهم المستقبلية. يسعى االقتصاد األخضر في حوض البحر األبيض المتوسط، الذي و( iiiعلمي  راسخ، 

ج له بشكل  خاص برنامُج األمم المتحدة للبيئة، إلقامة هكذا مشروعات وخطط وبرامج وسياسات تنمية.  يرو 

 . الخطوط العريضة لالقتصاد األخضر في حوض البحر األبيض المتوسط1اإلطار 

لق  الوظائف وإدارة  الموارد الطبيعية اثنان من أكثر التحديات التي تواجهها البلدان المتوسطية تعقيدا . فمنذ قُدوم  ، 2011في مستهل ’ الربيع العربي‘إّن خ 

لفقر. ي قترح النمُو األخضر سبيال  للتوصل إلى تنمية  مستدامة من خالل الحد  أكثر  منامشكالت بازدياد الطلب على مساواة  اجتماعية  أكبر  وتفاقمت هذه ال

ه للنتائج االجتماعية السلبية لتدهور البيئة. بعبارة  أخرى، يمكن أن يؤدي   كبُح تدهور البيئة إلى  زيادة  إنتاجية األصول الطبيعية والتحوط  في الوقت نفس 

في جميع تحسين مستوى الحياة وخلق فرص عمل جديدة بآن  واحد. بهذه الطريقة، يستطيع النمو األخضر توليد  فوائد  مصاحبة  له. تصح هذه الشهادة 

                                                                 

 .http://www.msfd.eu/knowseas/library/dpswr_policybrief.pdfلمزيد من المعلومات، انظر17

http://www.msfd.eu/knowseas/library/dpswr_policybrief.pdf


المتوسط األبيض البحر منطقة في التنمية وسياسات وبرامج وخطط لمشروعات والبيئية االجتماعية التقييمات ةإدار  

 16                                           األزرق المخطط                                             

لساحلية منذ مدة  طويلة لضغط  قوي. البلدان، ولكن بصفة  خاصة في بلدان البحر األبيض المتوسط، حيث تتعرض األصول الطبيعية كالماء والمناطق ا

 ودون تصرف  سريع، سيتعاظم هذا الضغط، بمقدار ما يعم ق التغيُر المناخي مشكلة  ندرة الماء وتدني التنوع البيولوجي.

 2012MedReport_Overview_FR.pdfhttp://cmimarseille.org/_src/المصدر: 

 : بقيت فئتان من المشروعات.

م فوائد  اقتصادية للمجتمع ولها كذلك  فئة ـ  آثاٌر بيئية واجتماعية سلبية،ويجب "تخضيُرها" من خالل التقييمات  –افتراضا   –المشروعات التي تقد 

 االجتماعية والبيئية. وذاكم هو الموضوع الرئيس لهذا الدليل.

س  هي أيضا   في المقابل سلبية على المجتمع، لكنَّ لها اقتصاديةٌ  عوائدُ التي تكون لهاالمشروعات ثم فئة ـ  آثارا  بيئية واجتماعية إيجابية، ويجب أن تُدر 

-تصادي. وهذا خطُ تفكيركانت سلبية  المردود االق في سياق  مختلف، هو سياق المشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة أو المجتمع وإنْ  عن كثبلكنْ 

جدا  إلى  آخر بمنهجيات  استغالل اقتصادي للفوائد البيئة أو االجتماعية ت خرج دراستُها عن نطاق هذا الدليل. لكننا سنجد مع ذلك إشارات  مهمة   عمل

 في قائمة المراجع اإللكترونية للدليل.ما هو مبثوثالمنهجيات فيهذه 

 م  اجتماعي  وبيئيالمشروعات التي تبرر إجراء  تقيي

م اآلن على المشروعات ذات الفوائد االقتصادية والتي يمكن أن تكون  لها آثار بيئية و/أواجتماعية سلبية. خذ مثال  مشروع  بناء   ل نركز   طريق يُصم 

 ويُدار لتسهيل حركة البضائع والبشر بأمثل سرعة وأعلى درجة  أمان ممكنتْين.

م ويُدار لتطهير أحياء  كاملة من المخلفات التي تلوث البيئة، أو تهدد الصحة العامة، أو تشوه المنظر  أو مشروع  صرف  صحي  منزلي مر اق ب يُصم 

م كثيٌر من المشروعات ويُنف ذ ليأتي  بفوائد  لجميع أو   بعض مواطني بلد  أو منطقة  أو بلدية.لالطبيعي. على هذا المنوال، يُصم 

ها الجيدة  للتنمية االقتصادية. فبناُء طريق يمكن أن لكْن يمكن أن تُنت ج  هكذا نش اطات،مع ذلك، آثارا  سلبية  غير  مقصودة تأتي من هذه االستثماراتنفس 

ي المنزلي يؤدي  إلى قطع  كثيف لألشجار وزيادة  كبيرةللصيد الجائر بفتحه مناطق  كان يتعذر ولوُجهالواله. وإّن محطة  جديدة إلدارة الصرف الصح

 أن تشوه  المنظر  الطبيعي أو تُولد  روائح  كريهة حول الم صرف قد تتعذر السيطرة عليها تماما . يمكن

 المصلحة العامة والمصالح الخاصة

ه بالرغم من احتجاجات الناس المجاوري ه. ن له عليغالبا  ما يُستخدم مفهوم المصلحة العامة بالقياس إلى المصالح الخاصة لتبرير مشروع  ما وتنفيذ 

 وإّن مفهوم  الخدمة العامة والمصلحة العامة حديث نسبيا  )يعود في فرنسا، مثال ،إلى أواسط القرن التاسع عشر(.

. فقد بات ي صُعبُاإلقراُر السريع لمشروع  ما، دون االكتراث الحتجاجات المجتمع المدني، وإْن كان هذا شائعا  NIMBY18ونعرف اآلن متالزمة 

على مستثمريالمشروع إيجاُد طريقة  للعمل مع األطراف المعنية  به. صار ذلك يدعى في أكثر األحيان دراسة الجدوى االجتماعية عمليا . لذلك يتعين 

la faisabilité sociale  للمشروع.سنعود إلى مفهوم الطرف المعنيpartie prenante  بمزيد  من التفصيل، وهو مفهوٌم جديد نسبيا  ومركزي

( هو التوصُل )غالبا  بسرعة ودون امتالك أمثل  الوسائل المالية والعلمية ÉSEكل  ما تهدف إليه التقييمات االجتماعية والبيئية ) إنّ لهذا الدليل. 

 والبشرية بالضرورة(إلى تسوية  جيدة بينالعائدالمالي األقصى لالستثمار وبين مقبوليته االجتماعية والبيئية. 

الناُس الذين يقطنون بالقرب من موقع المشروع، والجمعياُت المدافعةُ عن مختلف المصالح، فهي مشروع :الالمعنيةُ ب ، في الواقع، األطرافُ كثيرةٌ هي

. والسيما االقتصادية واإليكولوجية واالجتماعية، واإلداراُت والقطاعات األخرى غير القطاع الذي ينتمي إليه المشروع، بلووسائل اإلعالم

لمعنيةمنذ بضعة عقود أداةُ تحليل  ومشورة، بعد أن كانت سابقا  مستبعدة  من عمليات صنع القرار. هذه األداة هي التقييمات وصارتلدى هذه األطراف ا

مْت بشكل  صحيح، ÉSEاالجتماعية والبيئية ) مْت واستُخد  تعديل  المشروع، من تصميمه إلى مراقبة  أدائه، إلدراجه في ( التي تتيح، إن هي ُصم 

 ة  أكثر  استدامة.مخطط  تنمي

 دخول القرن الواحد والعشرين

دون أن ي ر فَّ لهم جفن، باسم الربحية لصالح مربي الماشية،  أيرلنداسنة استنزاُف مناطق  رطبة  كاملة غرب  40كان في استطاعة المستثمرين منذ 

. بات ه ذا األمُر اآلن مستحيال  وذاك أفضُل بكثير. فقد أصبحت مدمرين  بذلك، لألبد عمليا ، ماكان يمكن أن يكون مناطق  جذب  سياحي  قوي 

(، واتسع نطاُق االعتراف  بها وتجربت ها في البلدان النامية، OCDEمتطلباتُدراسة األثر البيئي روتينية  في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

( تتيح التوفيق  بين ما اليمكن التوفيُق بينه من أمور؛ سنرى الحقا  بتفصيل  ÉIE/ÉSEوصارت منهجياتُدراسة األثر البيئي/التقييم االجتماعي والبيئي )

 أوفى كيف.

ية على مستوى خطط وبرامج وسياسات التنمية، وفيما كان مجتمع التنمية الدولي يزداد تعقيدا  من حيث متطلبات التقييمات البيئية واالجتماع

هي أيضا  بقدر  ال بأس به من التشريعات واألنظمة الجديدة(، كانت البلدان تتسلح EESSاالستراتيجية )
كبيرة  منطقة المتوسط، حقق لبنان قفزة   . في19

 بإصداره مرسوما  حول التقييمات البيئية واالجتماعية. 2012سنة 

                                                                 

» Not In My BackYard «18 ليس في فنائي  الخلفي. 
ها تبنى لبنان، مثال ، تشريعا  حول التقييم 19  .2012ات البيئية االستراتيجية وآخر  حول تقييمات األثر البيئي في السنة نفس 

http://cmimarseille.org/_src/2012MedReport_Overview_FR.pdf
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 البيئة واألزمة المجتمعية في مركز االهتمامات في حوض البحر األبيض المتوسط

حد لتدهورها، الذي تترتب عليه بالفعل  كذلك هو ضروري وضعُ وفي منطقة البحر األبيض المتوسط. كائز التنمية تمثل البيئة الطبيعية إحدى ر

جدا  في الجنوب  ها لتلبية الحاجات االقتصادية واالجتماعية، الكبيرة  تكاليُف اقتصاديةٌ واجتماعيةٌ باهظة. كما أن المنطقة بحاجة  إلى إعادة توجيه تنميت  

 ن مفاقمة عمليات التدهور البيئي في سبيل ذلك.والشرق، دو

، والجاري مراجعتُها منذ 2005سنة  20(، التي تبنْتها األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونةSMDDر االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة )توف  

 21.من خالله جتماعية والبيئيةالتقييمات اال ، إطارا  سياسيا  مرجعيا  جامعا  يتعين تقديُر وتطويرُ 2014-2015

بلدا ( والشعوب  21وكما سنرى في الخارطة التالية، يجمع حوض البحر األبيض المتوسط حول ضفافه مجموعة  متنوعة  كبيرة من البلدان )

 والثقافات.

منه حاجزا  طبيعيا . وتسعى الخطة المتوسطية مكانا  للتبادالت الدائمة أكثر  بكثير على نطاق  واسع في عصر العولمة، أصبح البحر األبيض المتوسط 

لتخطي التوترات الداخلية ببلدان حوض المتوسط والتوترات التي بين هذه البلدان للتوصل إلى إجماع على إدارة  استراتيجية لهذا  للتنمية المستدامة

 ي إحدىالوسائل األساسيةلهذا البحثعن إجماع.الفضاء المشترك. وإّن التقييمات  االجتماعية والبيئية بما تحظى به من قبول  واسعه

 البحر األبيض المتوسط وحوضه التجميعي.: 2الشكل 

 
 Plan bleu (2013) Les enjeux du développement durable en Méditerranée dans un contexte de changementsالمصدر:

climatiques

                                                                 

 .http://planbleu.org/fr/node/1248انظر 20
 لمستدامة:المتعلق بمراجعة السياسة المتوسطية للتنمية ا 18قرار  األطراف المتعاقدة في االتفاقية  انظر 21

http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/Decision_reform_MSSD_FR.pdf 

 الفضاء المتوسطي

http://planbleu.org/fr/node/1248
http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/Decision_reform_MSSD_FR.pdf
http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/Decision_reform_MSSD_FR.pdf
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هدفا  ثانويا ، تطرح السياسة المتوسطية للتنمية المستدامة أهدافا  ومقاصد  واضحة ترتبط بأعمال  34بتعريفها أربعة أهداف رئيسية، وتسعة تحديات، و

متوسطية للتنمية الرصد/المتابعة. وبتبنيها مقاربة  متكاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وحماية البيئة، والتقدم الثقافي، حددت االستراتيجية ال

ترمي إلى تنشيط التقدم نحو االستدامة في الميادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية وفي مجال الحوكمة. هذه األهداف المستدامة أربعة أهداف 

 األربعة هي:

 المتوسطية؛ الميزاتفي تنشيط التنمية االقتصادية من خالل تعزيز  المساهمة: 1الهدف  -
 نمائية لأللفية وتعزيز الهويات الثقافية؛تنفيذ األهداف اإل عبر: الحد من التفاوت االجتماعي 2الهدف  -
 مستدامة للموارد الطبيعية؛الدارة اإل: تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامة وضمان 3الهدف  -
 : تحسين الحوكمة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية.4الهدف  -

 عة ميادين عمل رئيسية معتمدة على بعضها البعض، ال بد من تحقيق تقدم  ملموس  فيها:كذلك حددت االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة سب

 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية والطلب عليها؛ .1

 ؛بالتخفيف من هذه اآلثارالتغيرالمناخيوالتكيفمعآثار الطاقةالمتجددة،مصادر تحسيناالستخدامالرشيدللطاقة،والتوسعفياستعمال .2

 امة،باتباع إدارة  مناسبة للنقل؛ الحركية المستد .3

 السياحة المستدامة، كقطاع  اقتصادي  داعم؛ .4

 الزراعة المستدامة والتنمية الريفية المستدامة؛ .5

 التنمية الحضرية المستدامة؛ .6

 اإلدارة المستدامة للبحر والساحل والموارد البحرية. .7

 وقد اختيرت ميادين العمل الرئيسية السبعة هذه لعدة أسباب:

. االمياديناألكثرتعرضاًللخطربفعالالتجاهاتغيرالمستدامةأنه -
 .مشتركةلشعوبالمتوسطانثروة  شكليوالساحالللذينلقضاياالمتصلةبالبحرلينبغيإيالءاهتمامخاص،منهذهالميادين

. أنهاميادينذاتأهميةحاسمةعلىالصعيديناالقتصاديواالجتماعيوإمكانياتواسعةللتحسن -
 .ضخمةفيالقطاعاتاألخرى،والسيماالقطاعالصناعي،لمجابهةالتحدياتالماثلةأماماإلقليمَ  جهودَ  غيرأنهناكإقراراًبأنمنالواجببذل

أن  -

اإلقليممناالنخراطفيعَ  هاليتمكنَُ والتكاماللتيينبغيمعالجتالحوكمةمنكألوجهالقصورمنحيثتعانيمياديناألولويةالسبعهذهجاهزةللعملو
 .مليةالتنميةالمستدامة

  )http://planbleu.org/en)http://planbleu.org/fr وثمة مزيد من التفاصيل على الرابط

ة ، وجنوب المتوسط يتسم بهياج  مجتمعي  قوي، في سياق "تجليات الربيع العربي". كما يشهد شماُل المتوسط أزمات  اجتماعية تهز بقو2007منذ 

ائُجها االجتماعية بلدان  المتوسط األوروبية منذ تسعينات القرن العشرين )كالتفجر الدموي ليوغسالفيا السابقة، مثال (. وقد باتت األزمة االقتصادية ونت

والتطورات  السريعة  جدا  هي التي تسيطر على مصير الشعوب اليونانية واإليطالية واإلسبانية، وال ننسى تعطل  النمو االقتصادي، وتصاعد  البطالة 

 فرنساالمتوسطية. واجهةفي أنماط السلوك االجتماعي البادية على

 الربط بين أهداف االستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة وبين هذا الدليل

ويسهم في كل هدف من أهداف االستراتيجية األهمية  المركزية لكل ميدان من ميادين التدخل الرئيسية ذات  يعالج هذا الدليل العمليات  ذات  الصلة  و

 المتوسطية للتنمية المستدامة:

ه إلى االندماج في القرارات الكبرى المتعلقة ÉSE: إن التقييمات االجتماعية والبيئية )1الهدف  ( في مجملها أدواٌت عملياتية تهدف في الوقت نفس 

يل الذكر ال الحصر. وقد باتت عمليات التقييم االجتماعي والبيئي تشتمل أكثر  فأكثرعلى بالتنمية وإلى حماية الموارد الطبيعية والثقافية، على سب

، في حال عدم بلوغ هدف الحماية البيئية و/أو االجتماعية، من وضع آليات تقويميةمناسبة؛  آليات شكاية وتقويم تتيح التثبت 

ة االجتماعية، للمجتمعات المجاورة للمشروعات، كالمجتمعات المحلية بالمعنى : تهدف التقييمات االجتماعية والبيئية بوضوح إلى الحماي2الهدف 

ثر البيئي إلى الواسع للكلمة في إطار التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية ويمكن أن تمس  جميع  القطاعات. ويساعد االنتقال من تقييمات األ

 يات الثقافية المحلية بشكل  أفضل؛التقييمات االجتماعية والبيئية على إدراج الخصوص

بشكل  خاص أنماط  التنمية البديلة وتتيح مقارنت ها بمواقف "إبقاء األمور على  EESS: تُبر ز التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية 3الهدف 

 حالها". ويصح هذا خاصة  في قطاعي الطاقة والمواصالت، وليس فيهما فقط.

http://planbleu.org/en
http://planbleu.org/fr
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وكمة المحلية بإدراج التقييمات االجتماعية والبيئية للمشروعات بإعطاء صوت  أعلى ألولئك الذين هم في الغالب "منسيّون في : تتحسن الح4الهدف 

عطاء القرار العام أو الخاص" وتهدف هذه التقييمات بوضوح، وخاصة  عندما تطب ق على برامج و/أو سياسات التنمية، إلى تعديل أنماط الحوكمة إل

 لمن يؤيدون تنمية  أكثر  استدامة  وأكثر  شفافية.وزن  أكبر 

ى به خاصة  للمبتدئين في هذا المجال.بنائي متدرج  فيما يلي عرض  للتقييمات االجتماعية والبيئية يوص 
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 التقييمات االجتماعية والبيئية للمشروعات .2

 
 خالصة التقييمات االجتماعية والبيئية بصفحتين

م في تخطيط التنمية، وصنع القرارات، والرصد والتقييم. تهدف هذه األدوات ÉSEئية )التقييمات االجتماعية والبي ( هي مجموعة أدوات تحليلية تُستخد 

 كذلك لحقوق كلُها إلى تصميم وتنفيذ وتقييم مشروعات  وخطط  وبرامج  وسياسات  تنمية تضمن أفضل  مراعاة للبيئة الطبيعية والثقافية وأفضل  مراعاة  

القرن  وتقوم التقييمات االجتماعية والبيئية، في األساس، على المقاربة التي أتت مع تشريع وتنفيذ تقييمات األثر البيئي منذ بدايات سبعينات اإلنسان.

لة  بتطبيق السياسات التشغيلية لوكاالت التنمية متعددة األطراف.  العشرين، معد 

 األهداف والمقاصد

لميا  تسهم في دمج الشواغل البيئية واالجتماعية في  ومؤصلةحسنةُ التصميم واالستخدام، هي عملياٌت متينة التقييمات االجتماعية والبيئية،  ع 

، من ناحية، مشروعات  وخطط  وبرامج  وسياسات  التنمية، من خالل تقديروتجنب/تخفيف اآلثارالسلبية المحتملة لهذه األخيرة وتعظيم آثارها اإليجابية

ن تغييرات  مؤسسية تتيح للتنمية أن  وفي حالة التقييمات االجتماعية والبيئية لسياسات التنمية في المقام األول، من خالل ما تؤدي إليه هذه التقييمات م 

 تكون  أكثر  استدامة.

المشروعات األكثر   تهدف التقييمات االجتماعية والبيئية إلى ضمان مشاركة  فاعلة لألطراف المعنية، وتتضمن في صيغتها األكثر  تطورا  وفي

 باإلنجليزية( لألشخاص والسكان المحليين الذين قد يتأثرون بها. FPICبالفرنسية، و CLIPحساسية، موافقة  حرة ومستنيرة ومسبقة )

ندة  إلى عمل  علمي في النموذج المثالي، يُجري التقييمات  االجتماعية والبيئية صناع قرار حسنو النية، وتكون المقاربات البيئية واالجتماعية مست

الفنية والمالية؛ وتكون التوصياتُالصادرةُ عن التقييمات االجتماعية والبيئية  الحلول، تؤثر قدر  الحاجة في ومتكاملة تماما  صحيح ال تشوبه شائبة، 

م فورا  كُل انحراف يحصل في تنفيذها.  توصيات  عقالنية وأقل  كلفة  مالية ما أمكن، ويقوَّ

 صدمة الواقع

نا أحيانا أمام انحرافات  مهمة عن هذا السيناريو في عملية التقييم ي الواقع الحقيقي، يمكن العثوُر أحيانا  على السيناريو األمثل، لكننا نجد أنفس  ف

رالتقييماُت االجتماعية والسياسية أحيانا ، عن ع ر أو تُختص  ى لغير ا لم  االجتماعي والبيئي. فقدتُقص  ألسباب الصحيحة أو في غير أو عن جهل. وقد تُجر 

لذي ُكت بْت الوقت الصحيح أحيانا  أخرى. وعندما يحصل ذلك، لألسف، ال تعود تقاريُر التقييمات االجتماعية والبيئية تساوي شيئا  أكثر  من الورق ا

 عليه.

خطة اإلدارة البيئية ية. حتى اآلن، وإذا استثنينا تمويل  فالقيامبعملية  تقييم  اجتماعي وبيئي يتطلب جرعة  مناسبة من الموارد البشرية والفنية والمال

من  %10إلى  %5(، لم يكن إعداُد تقييم  اجتماعي وبيئي يكلف إال نسبة  بسيطة من تكاليف هندسة المشروع )التي تشكل عادة  PGES) واالجتماعية

 قيمة االستثمار(.

السيما بسبب االتساع المتعاظم للموضوعات البيئية وماعية والبيئية في اآلونة األخيرة، لكن يجب أن نالحظ  مع ذلك ارتفاع  كلفة التقييمات االجت

ه زيادةٌ قوية في أكالف تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ) ظ في الوقت نفس  (، الجانب  PGESواالجتماعية التي تغطيها هذه التقييمات. وتاُلح 

والبيئي. يقد ر التقريُر األخير لمجموعة التقييم المستقلة لدى البنك الدولي أّن على صاحب المشروع أن يتوقع   التشغيلي من عمليات التقييم االجتماعي

من قيمة  %3 ابلما يق –من قيمة القرض %5كلفة  إجمالية وسطية )إلعداد التقييم االجتماعي والبيئي وتنفيذ  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية(تعادل 

 لقاء  إدارة  أفضل  للمخاطر التشغيلية لهذا االستثمار. –االستثمار 

ريا  الملتزمة بـ"مبادئ يُطل ب إجراُء التقييمات االجتماعية والبيئية، عمليا ، لجميع االستثمارات الجماعية في معظم بلدان العالم )فلدى الثمانين بنكا  تجا

مليون دوالر أمريكي لالستثمارات  10عتبةٌ منخفضة جدا  مقدارها  –( SFI) يل الدوليةمؤسسة التمووالتي تطب ق بالتالي معايير  أداء  –التعادل" 

لة من هيئات  متعددة األطراف ومن أغلب الهيئات ثنائية األطراف،  الواجب إجراءُ  تقييمات اجتماعية وبيئية لها. كذلك االستثمارات العامة الممو 

 ية(.إجراء تقييمات  اجتماعية وبيئ شتراطاتتخضع ال

 مبكرة  في مرحلة   الدمج.وما يزال هذا (ÉSE) لتقييمات االجتماعية والبيئيةا عرف بـما بات يُ والبيئية معا في  األبعاد االجتماعية دمجُ لم يبدأ إال مؤخرا  

الذي يعيش في منطقة تأثير  (من المجتمع المحليCLIPحرة ومستنيرة ومسبقة ) موافقة  اشتراطُ استصدار  في االستثمارات األكبرو جدا ، مثلما ه

 إجراء تقييم اجتماعي وبيئي. شتراطالمشروع الخاضع ال

التقييمات االجتماعية والبيئية، فإّن الموضوعات  األكثر  تمثيال   طرق باب  ومع أن موضوع  حقوق اإلنسان، وهو الموضوع التالي في الترتيب، ي  

 امج وسياسات التنمية ما تزال، إلى اآلن، هي التالية، مصنفة  في أربع فئات واسعة جدا :للشواغل البيئية واالجتماعية في مشروعات وخطط وبر

 حفظ الطبيعية وحماية خدمات النظم اإليكولوجية؛ -
 امة؛العحماية المجموعات البشرية الهشة، والقيم الثقافية، وحماية أفراد المجتمع المحلي المتأثر مباشرة  بالمشروع، وخصوصا  من ناحية الصحة  -
 تجنب ومعالجة كل أشكال التلوث، واالقتصاد ما أمكن في استغالل الموارد؛ -
 حماية العاملين وُحسن إدارة ظروف وعالقات العمل. -

 نقاط عبور إجبارية، تمثل فرصة  كبيرة لتنمية  أكثر  شموال  وأكثر  استدامة
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سخة  جزئية، خفيفة نسبيا  وغالبا  بيروقراطية، من متطلبات التقييمات االجتماعية ت فر ض القوانيُن واألنظمة الوطنية المتعلقة بدراسة األثر البيئي ن

أكبر  فأكبر من والبيئية. وبصورة  عامة، تتعمق الفجوة بين النظم الوطنية وبين التوقعات الدولية ألن هذه األخيرة تتطور بسرعة نحو شفافية  وكفاءة  

 ، وببطء،بل تتراجع.المقاربات الوطنية التي ال تتطورإال قليال  

ع  إنشاُء وإعماُل آليات الشكاية والتقويم والتحسيس بالمسؤولية كهيئة التفتيش في البنك الدولي التطبيق  الفعال على أرض ا رَّ لواقع للتقييمات وقد س 

قاط االتصال لمنظمة التعاون االقتصادي العالم، وتطرق اآلن باب  القطاع الخاص مباشرة  )نفي بسرعة  نتشراالجتماعية والبيئية. وهي آلياٌت ت

 واإلقرار. دقيقوالتنمية(، وتشك ل شبكات لمزيد  من الكفاءة والقدرة على التفاعل. وباتتالتزاماُت التنمية المستدامة أكثر  فأكثر قابلية  للت

ا صارت بالفعل وثيقة  الصلة وقدرتُها على التخضير ( فما تزال في مرحلة اليفاع، لكنهEESSأما التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )

جدا . وقد بدأت هذه التقييمات، التي كانت حتى اآلن مقتصرة  بشكل  خاص على القرارات العامة،  ةالعمالني لخطط وبرامج وسياسات التنمية واعد

التي يفكر هؤالء في القيام بها في منطقة  أو قطاع  ما )كقطاع تلج عال م  المستثمرين الخواص الذين يرون فيها وسيلة  لتنوير سلسلة االستثمارات 

التقييمات  البيئية واالجتماعية االستراتيجية في الوقت الراهن إدماُج البعد االجتماعي في هذه  المعادن، مثال (. ومن التحديات األساسية التي تواجه

 مع التقييمات البيئية االستراتيجية أو بمعزل  عنها. التقييمات، الذي كان عادة  إما يُهمل أو يعال ج على التوازي

 دراسة األثر البيئي، العملية السابقة للتقييمات االجتماعية والبيئية

، الذي قام مؤلف هذا 2002( PNUEعلىدراسة األثر البيئي في برنامج األمم المتحدة للبيئة ) [EIE]يُفر د هذا العرض حيزا  كبيرا  لتوصيات دليل

 بتحديثه على مسؤوليته الشخصية.الدليل 

( في السياق الدولي الحالي وواقع المتطلبات الوطنية في كثير  من ÉSE( خميرة  التقييمات االجتماعية والبيئية )ÉIEتشكل دراسات األثر البيئي )

ع  البنك الدولي وأقر دليل  عملياته  1990البلدان، والسيما البلدان النامية. في الواقع، ظهرت التقييمات االجتماعية والبيئية في حوالي  عندما وض 

Directive opérationnelle (DO) 4.00  وعّدله إلى اإلصدار 1989حول التقييمات البيئية في ،DO 4.01  بعد سنتين من ذلك وتبنى في الوقت

ه دليل  العمليات  لة من البنك.حول إعادة التوطين القسرية لألشخاص في إطار المشروعات الممو DO 4.30نفس 

من هيئات المساعدة الدولية وكثير  من البنوك التجارية أيضا ، أدت  اآلن، بحكم  همت البنك الدولي وغيرهتلت ذلك فترةُ تطور  طويلة عشوائية أحيانا ، 

 .ÉSEي والبيئي متطلبات التقييم االجتماع]ما بات يعرف بـ[ األمر الواقع، إلى دمج الجوانب االجتماعية والجوانب البيئية في 

ين، كانتبصفة  منذ نشأتها األولى )في أواسط ثمانينات القرن العشرين(، أتت تقييماُت األثر البيئي من ضغط  إعالمي غذْته ونسقْته جماعاٌت من الناشط

قاء  األرض، وصندوق  الدفاع عن . وقد سبقت هذه الجماعاُت )كالسالم األخضر، وأصدالمحلي» المجتمع المدني«عامة مرتبطة بما ب تنا نسميه اليوم

(، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعية WWFالبيئة، على سبيل الذكر ال الحصر( االتحادات  البيئية التي كانت قائمة  آنذاك )كالصندوق العالمي للطبيعة )

(UICN)  مل في صفوفها طبيعيين اكثر من قانونييـن كما كانت تش .(. إذ كان لهذه االتحادات موقٌف ونمطُ تدخل  أكثُر بكثيرمراضاة  ورسمية. 

لّفْت محامين  بارعين لديهم دافع، ووجهْت جهود ها ونقاشات ها إلى األماكن التي ك انت  المؤسساتُفيها أعدت جماعات الناشطين الجديدة ملفات ها جيدا ، وك 

ن  كانلكبار واالستراتيجيين في هذه المؤسسات. ثم أكثر ما تكون تقباُل  وحساسية: العواصم الكبرى وحيث تقع مقراتُالمساهمين ا كُل ما تلىذلك م 

، ومعايير أداء 1993، وأول دليل عمليات حول حقوق السكان األصليين في 1989والدات  قيصريا )أول دليل عمليات لمجموعة البنك الدولي في 

ئية أو اجتماعية لدى البنك الدولي تستقطب عشرات  آالف التعليقات الواجب  ، الخ(. وباتت مراجعةٌ عادية لسياسة  بي2006مؤسسة التمويل الدولية في 

م لمجلس إدارة البنك من إصدارات  جديدة )ويتبناها المجلس بصفة  عامة(.  قراءتُها وهُضمها جميعا  وعكُسها، عند اللزوم، فيما يُقد 

 ت حُول في المفردات

يشير إلى معنى   ÉSEفي المختصر  Éوالحرف ]دراسة األثر البيئي[ étude »دراسة«ر إلى يشي ÉIEفي المختصر Éوا بالمناسبة أن حرف الحظ  

ف لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون ]التقييم االجتماعي والبيئي[ évaluation »تقييم «مختلف، أكثر  اقتصادية  وعملية ، هو  . تعر 

بأنه "عOCDE/DACاالقتصادي والتنمية ) ه، مخط ط  إلنجاز  ما قيمة  ونطاق  عمل  تنموي   موضوعية، لتحديد  الو أقرب ما تكون إلىالمنهجيةملية،( التقييم 

ن إنجاز هأو جار  إنجاُزه، أو  فُر غ م 
22." 

ي دراسات التقييم البيئي. لقد تغيرْت كثيرا  أهداُف التقييمات االجتماعية والبيئية والمجاالُت التي تغطيها والمؤهالُت المطلوبة إلجرائها منذ إدخال وتبن

بأدوات لمقارنة التقييمات االجتماعية والبيئية ودراسات  األثر البيئي، لكْن سيأتي كُل شيء في وقته. ل ن ر  أوال  دراسات   المرجعي سيزودكم هذا الدليل

ْد،في المناسبة، بـ روبير غوودالند، رائد  التقييمات االجتماعية واÉIEاألثر البيئي ، وبـ 2013لبيئية في البنك الدولي، الذي توفي  لألسف في ديسمبر ، ولنُش 

 حسين أباظة، مهندس  دليل دراسة األثر البيئي في برنامج األمم المتحدة للتنمية، الذي ما يزال حيا  يُرزق لحسن الحظ.

 

 

                                                                 

22 Voir http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/guide1_fr.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/guide1_fr.pdf
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 .ÉIEالمخطط العام لعملية دراسة األثر البيئي  - 3الشكل 

 
 

بة مشتركة. ومن المهم أن يفهم  المشاركون في عملفي ا يات دراسة لعالم أجمع، تقوم دراسة األثر البيئي على تعريفات  ومفاهيم  ومبادئ  وعناصر  مقار 

 األثر البيئي هذه األسس  ومدى ما تسهم في تكامل عمليات صنع القرار.

 دعونا نستعر ض اآلن العناصر  التالية:

 ألثر البيئي؛هدف ومقاصد دراسة ا  -
 طبيعة ونطاق تأثير المشكالت واآلثار البيئية؛  -
 مبادئ إدارة وتطبيق دراسة األثر البيئي؛  -
 مفهوم التقييم المتكامل؛  -
 المبادئ األساسية لعملية دراسة األثر البيئي؛  -
 أكالف ومنافع دراسة األثر البيئي.  -

ى هذه العملية قبل اتخاذ عمليةٌ منهجية تهدف إلى استبانة  ÉIEدراسة األثر البيئي  وتخمين وتقدير آثار األنشطة أو المشروعات على البيئة. تُجر 

ذ اآلثار االجتماعية والثقافية والص ب  ذلك، تؤخ  ج  حية أيضا  في قرارات  وترتيبات هامة. البيئة المتصورة هنا هي البيئة بالمعنى الواسع. فكلما و 

د  ها.الحسبان. وفي الممارسة العملية، يشد   في دراسة األثر البيئي على تجنُب اآلثار الضارة للمشروع أو التخفيف  منها أو تعويض 

 الهدف هو:

 تزويد صناع القرار بمعلومات عن نتائج األنشطة المخطط لها على البيئة؛ -

 (ÉIEلعملية دراسة األثر البيئي ) المخطط العام

 تعريف المشروع

 الدراسة المسبقة

 واجبة ال داعي  لها الدراسة البيئية المسبقة

تحديد مجال الدراسة البيئية  * إشراك الجمهور
 المسبقة

 تحليل اآلثار

 تخفيف وإدارة اآلثار

 تقرير دراسة األثر البيئي

 * إشراك الجمهور تدقيق 

 قرار جديد

 قرار تعديل

 فضر قبول

 متابعة وتنفيذ

في هذه المراحل عموما  يأتي إشراك الجمهور. * 

لكنه يمكن أن يأتي  في أي مرحلة من مراحل 

 .الدراسة البيئية

يمكن أن تساعد  المعلوماُت حول هذا اإلجراء * 

 على تحسين دراسات األثر البيئي في المستقبل.
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خفيف ( تجنُب اآلثار البيئية غير المرغوبة واتخاذ  تدابير تجنب أو تiالترويج للتنمية المستدامة من خالل  -

تقييم اآلثار الفعلية لألنشطة على البيئة وإصالح  هذه األنشطة إذا كانت -( وضمان  رصدiiأو تعزيز وافية، 

 اآلثار غير مقبولة.

محطة  Brundtlandالتنمية المستدامة مفهوٌم أساس في سياسات التنمية الدولية؛ فرض نفس ه في ثمانيات القرن الماضي وما بعدها. وشكَّل تقريرُ 

ف التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحاضر لكْن الم  على حساب الوفاء باحتياجات األجيال القادمة."همة، وهو يعر 

(، أو قمة األرض، عدة  اتفاقات  دولية، ومعاهدات، وإعالنات، CNUCEDوبعد خمس سنوات، أنت ج مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية )

، خطة العمل العالمية للتنمية المستدامة، على أهمية عمليات صنع القرار المتكاملة من حيث التنمية والبيئة وشجعت 21تعهدات.وقد شددت أجندة و

 على استخدام دراسات األثر البيئي وغير  ذلك من سياسات وأدوات لتلك الغاية.

 أين تأتي أهمية دراسة األثر البيئي؟ من

مما كانت ثر  استدامة، يجب تخفيُف وطأة  آثار ها على البيئة. ولقد باتت هذه اآلثار أكثُر تعقيدا  وضخامة  مقدار ومفاعيلُهاالمحتملةُ أثقُل لجعل التنمية أك

لت دراسة التقييم البيئي أول  مرة. لذلك تعاظمت أهمية هذه الدراسة في صنع القرارات المتعلقة بالب  يئة.قبل أربعين عاما ، عندما أُدخ 

 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية: 17بالمبدأ  1992وقد اعتُر ف بهذا الدور رسميا  ابتداء  من 

كون مرهونة  بقرار يجب إجراُءدراسة  أثر  بيئي، كأداة  وطنية، لألنشطة المقترحة التي يُحتمل أن تكون  لها آثاٌر سلبيةٌ كبيرة على البيئة، والتي قد ت«

 .»لوطنية المختصة إلحدى السلطات ا

 

ة، والسدود عمليا ، تفيد دراسة األثر البيئي قبل كل شيء في تجنب أو تخفيف اآلثار الضارة للمشروعات التنموية الكبيرة، كمحطات الطاقة الكهربائي

ط لنشر التنمية المستدامة مع أخذ والخزانات المائية، والمجمعات الصناعية، الخ. وتفيد هذه األدوات كذلك، في كثير  من المشروعات، كأداة تخطي

 االعتبارات البيئية في الحسبان.

( للسياسات والخطط فتتعلق بالخطوات األولى لعملية صنع القرار، في المرحلة التي يمكن فيها أخذ البيئة ÉESأما التقييمات البيئة االستراتيجية )

. يمكننا، حسب المعايير السائدة، والموقع، والتصميم، اللجوء إلى دراسات أثر بيئي بصورة  أفضل في الحسبان، بمعاينة البدائل والخيارات التنموية

وإعادة تخطيط طريق وتحسين شبكة طرق مواصالت ومشاريع بناء  )التكريك( مبسطة للمشروعات األبسط كأعمال جرف الوحل من القاع

 المساكن.

 ما هي أهداف ومقاصد دراسة األثر البيئي؟

ومقاصد دراسة األثر البيئي في فئتين. هدف مباشر،هو تنوير عملية صنع القرار بتحديد اآلثار والمخاطر المهمة من وجهة  يمكن تصنيف أهداف

د  مشروعاُت التنمية الموارد  األس اسية والنظام  النظر البيئية. وهدف نهائي )على المدى البعيد(، هو تعزيز التنمية المستدامة بالعمل على أال تهد 

 لوجي أو صالح  حال  ونمط  عيش وأسباب  رزق األشخاص الذين يعتمدون عليها.اإليكو

 األهداف المباشرة لدراسة األثر البيئي:

 تحسين تصميم المشروعات من الناحية البيئية؛ -
 والعمل على االستغالل الصحيح والكفؤ للموارد؛ -
 واستبانة الوسائل الالزمة للتخفيف من اآلثار المحتملة للمشروع؛ -
 إنارة عملية صنع القرار، السيما بتحديد الشروط المرجعية لتنفيذ المشروع من الناحية البيئية.و -

 األهداف البعيدة لدراسة األثر البيئي:

 حماية الصحة البشرية وضمان سالمة الممتلكات واألشخاص؛ -
 ؛وتجنب أال ت عتو ر  البيئة  تغيراٌت غيُر قابلة  للعكس وأال تصيب ها أضراٌر جسيمة -
 وحماية الموارد الثمينة، والمناطق الطبيعية، ومكونات النظام اإليكولوجي؛ -
وتعزيز الجوانب االجتماعية للمشروعات، وبخاصة ، تجنب اآلثار االقتصادية السلبية على القاطنين بجوار  -

 المشروع.

 ماذا تعال ج دراساُت األثر البيئي؟

 Global Environmentalفكرة  عن حجم المشكالت البيئية. فتقريُر توقعات البيئة العالمية تعطي كثيٌر من التقارير التي تصف حالة  العالم 
Outlook (GEO) ( الذي أعده برنامج األمم المتحدة للبيئةPNUE ها ( يشكل مرجعا  في هذا الموضوع، وي عرض المشكالت األساسية وتوُزع 

ريره المختلفة بأن العال م  يواجه سلسلة  واسعة من األوضاع الملحة للغاية منها نقص المياه )مياه المناطقي. ي عترف برنامج األمم المتحدة للبيئة في تقا

ذه الشرب خاصة ، وكذا مياه الري(، وتدهور التربة، واختفاء الغابات االستوائية، وانقراض أنواع  من األحياء، واالحترار العالمي. بعُض ه
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د أنه يؤثر على البلدان كافة. وبعُضها اآلخر خاص بمناطق  معينة ال يؤثر إال على بلدان  بعينها أو أنه أخطُر على المشكالت البيئة  شامل أو شديد إلى ح

 بلدان منه على البلداناألخرى.

البرنامج «ة وفئ»البرنامج البيئي األخضر )األجندة الخضراء( «هناك طريقةٌ أخرى لتصنيف المشكالت البيئية تنطوي على تجميعها في فئتين: فئة 

. يتعلق البرنامج البيئي بإدارة الموارد الطبيعية ومشكالت حماية البيئة كاستعمال األراضي الزراعية والماء، واستغالل »البيئي البُني )األجندة البُنيّة( 

الصناعي، وإدارة النفايات، والتنمية  الغابات والصيد المائي، وحفظ األنواع وموائلها الطبيعية. ويتعلق البرنامج البيئي البني بمشكالت التلوث

 الحضرية.

د  دراسةُ   األثر البيئي لدى دراسة األثر البيئي، من الضروري تبني مقاربة  شاملةل ما بين المشكالت  المعال جة م ن صالت  وتفاعالت. كما يجب أن تحد 

ن عدد  من النواحي أيضا  تكاليف وعوائد المشروع. وعلى الصعيد العملي، يجب أن تركز  الدراسةُ  على اآلثار السلبية للمشروع على البيئة، م 

 (.2األساسية التي تتيح  استبانة اآلثار  المحتملة  المهمة )انظر اإلطار 

ماء، أو غير اليمكن أن تكون  آثاُر مشروع التنمية، التي تعال ج في إطار دراسة األثر البيئي، مباشرة كأثر االنبعاثات السامة على نوعية الهواء أو 

أن تنتج  عن  مباشرة كأثر التعرض لما ي دخل على السلسلة الغذائية من منتجات  سامة على الصحة البشرية. وثمة آثاٌر بيئيةٌ أو اجتماعيةٌ أخرى يمكن

ن ق بل بعد ش ق  طريق  جديد، أو كالنزوح القسري للناس بعد   بناء  سد.المشروع، كاستيطانالناس  منطقة  لم تكن مستوط نة  م 

ت إلى آثار وقد تبدو بعُض اآلثار السلبية بسيطة عند معاينت ها في إطار نشاط  أو مشروع  واحد، لكّن لها أثرا  تراكميا  على البيئة إْن هي أضيف

في دراسات األثر البيئي،  المشروعات واألنشطة األخرى؛ كإزالة الغابات المرتبطة بزراعة الكفاف، مثال . يعال ج تحليُل األثر، وهو موضوٌع مركزي

 بشكل  مستفيض اآلثار  المحتملة على البيئة ويحلل هذه اآلثار.

 . تصنيف اآلثار البيئية.2اإلطار 

 : تتفاوت اآلثار البيئية من حيث

  كأن تكون  آثارا فيزيائية حيويةأو اجتماعيةأو صحية أو بيئية –النوع 

 راكمية، الخ.الصفة: كأن تكون  مباشرة أو غير مباشرة، أو ت 

 الشدة أو الخطورة: كأن تكون  قوية أو متوسطة أو ضعيفة 

 النطاق: كأن تكون  محلية أو إقليمية أو عابرة للحدود أو عالمية 

 الوقت: كأن تكون  فورية أو بعيدة المدى 

  كأن تكون  مؤقتة أو دائمة –المدة 

  ضعيفة االحتمال أو قوية االحتمال –االحتمال 

  ابلة للعكس أو غير قابلة للعكسق –قابلية العكس 

 األهمية*: قليلة األهمية أو كثيرة األهمية 

د  باالنقراض، لكن يمكن  أن يكون  * ال يلزم ارتباطُ األهمية بالشدة. فقد يكون بعُض اآلثار ضعيفا  جدا ، كتخريب عش زوج  عصافير من نوع  مهد 

 وري أخُذ كل  العوامل آنفة الذكر في الحسبان.مهما جدا . فلتحديد اآلثار المحتملة للمشروع، من الضر
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 دمج الجوانب البيئية واالجتماعية في دراسة األثر البيئي

حيوية للمشروعات )كاآلثار على جودة  الهواء ال-ئيةعندإدخال  دراسة األثر البيئيفي سبعينات القرن الماضي، لم تكن تؤخذ في الحسبان اآلثاُر الفيزيا

النباتية والحيوانية، ومستوى الضوضاء، والمناخ ، والنظم  المائية. أما اليوم، فقد باتت اآلثار االجتماعية واالقتصادية والصحية في والماء، والحياة  

خاص ومتنام  جدا .  كل مكان وباتتموضع  اهتمام 

ذت هذا الميل  في  . فحتىمتشابها  مع ذلك، لم يكن هذا الميإُللى التقييم المتكامل بحال  من األحوال شامال  أو  في نُظم دراسةاألثر البيئي التي أ خ 

ي تستحق. وفي ، تتفاوت درجة التكامل تبعا  لإلطار القانوني والعملي. ففي بعض البلدان، ال تقيَّم اآلثاُر االجتماعية أو ال تُعط ى االهتمام  الذاالعتبار

 موازية. بلدان  أخرى، تشكل اآلثار االجتماعية أو الصحية موضع دراسات  

على المستوى الدولي، يشّكل التقييُم المتكامل لآلثار، الذي ي ربط  واالجتماعي وبالرغم من االفتقار إلى نظام  ممارسة  متماسك لدراسة األثر البيئي

كُل البلدان تقريبا  وصارت تشمالآلن  االقتصادية معا ، فقد اعتُبرت دراسة األثر البيئي، وهي عمليةٌ تبنْتها-الحيوية واالجتماعية-الجوانب  الفيزيائية

ية على الصحة وغير ها من آثارا  أخرى، اإلطار  األمثل  للمقاربة المتكاملة. يقتضي تبني هذه المقاربة عمليا  إيالء  اهتمام  أكبر  الستبانة اآلثار االجتماع

 آثار، في إطار دراسة األثر البيئي.

 بيئيالصورة العامة لمتطلبات دراسة األثر ال

نسبيا . وقد أسهمت  دراسة األثر البيئي هي، بين أشياء  أخرى، أداةُ تقييم  للمشروعات. فإْن قارنّاها بطرق التقييم االقتصادي، وجدنا أنها حديثة النشأة

السيما قلق الجمهور على البيئة، ( بالواليات المتحدة، وNEPA ،1969عوامُل كثيرة في إدخال دراسة األثر البيئي في قانون السياسة البيئية الوطنية )

التكاليف  واآلثار المتنامية للتقانات الجديدة، وضخامة بعض مشروعات التنمية. كذلك، لم تكن تقنيات التقييم االقتصادي المستخدمة آنذاك، كتحليل

 والعوائد، تأخذ في الحسبان األثر  البيئي واالجتماعي للمشروعات الكبيرة.

، إجبار  الحكومة Environmental Impact Assessment(، بما أسمْوه تقييم األثر البيئي NEPAياسة البيئية الوطنية )أراد واضعو قانون الس

ذي كرسه المبدأ األمريكية على تغيير عمليات صنع القرار. ومع ذلك، لم يكن يُتصور بالتأكيد مبلُغ انتشار تقييم األثر البيئي على المستوى الدولي، ال

لمساعدة ن ريو بشأن البيئة والتنمية. واليوم، تطب ق تقييمات  األثر البيئي عمليا  كُل بلدان العالم، وكُل بنوك التنمية، وأغلُب وكاالت امن إعال 17

 اإلنمائية الدولية، ووكاالت ائتمان الصادرات، وكثيٌر من البنوك التجارية.

ر  تق ييم األثر البيئي كثيرا . وقد أوجزنا لكم االتجاهات  األساسية لتطور عملية تقييم األثر البيئي ومع تحسين التشريعاتواإلجراءات والمنهجيات، ت طو 

ُس الزمنيةُالمقدَّمة في اإلطار بالضرورة عن تطور تقييم األثر البيئي في ي. باستثناء المراحل األولى المبكرة، ال تعب ر األطواُر والمقاي7في اإلطار 

 باُت األكثُر استراتيجية  للتقييم، التي تقوم على التنمية المستدامة، ما تزال في بداياتها عموما .مختلف البلدان. فالمقار

 اتجاهات التطور األساسية لتقييم األثر البيئي. 3 اإلطار

 يمكن فصل تطور تقييم األثر البيئي إلى أربع المراحل التالية:

i) ( 1975-1970الم طلع والبدايات )– ه األولية؛ وتبني بعض البلدان إياه إدخال تقييم األث ر البيئي إلى الواليات المتحدة، وتعريف هدف ه وأُسس 

 لة.)كأستراليا وكندا ونيوزيلندا(؛ وقد بقي المفهوُم واإلجراُء والمنهُجاألساس لتقييم األثر البيئي ساري  المفعول حتى نهاية هذه المرح

ii) تطور التقنيات )كتقييم المخاطر، مثال (؛ وضع إرشادات –السبعينات إلى أواسط الثمانينات(  تطُور مجال التطبيق وتهذيب المفهوم )من أواسط

اآلثار االجتماعية؛ استطالعرأيالجمهور واستشارتهوهو التجديد األهمفي  دمجتوجيهية لتنفيذ العملية )كالدراسة المسبقة، ودراسة مجال التقييم(؛ 

 لبيئي؛ لكْن بقي  األثُر البيئي قليل  االنتشار، بالرغم من تبني بعض البلدان  النامية  إياه )كالصين وتايالند والفيليبين(.البلدان الرائدة في تبني تقييم األثر ا

iii)  )حصيلة الخبرة والممارسة في تقييم األثر البيئي؛ ظهور شبكات علمية  –تعزيز العملية والتكاملية )من بداية الثمانينات إلى بداية التسعينات

ية لتقييم األثر البيئي؛ تنسيق ما بين عملية تقييم األثر البيئي وبين عمليات أخرى )كتقييم المشروع، والمخطط التنظيمي ومؤسس

تبدالت النظام اإليكولوجي واآلثار التراكمية؛ التأكيد على آليات المراقبة والرصد. ومع تبني عدد   (؛ بدء دراسة/التهيئة الترابيةالستعماالألراضي

 فأكبر من البلدان لتقييم األثر البيئي، جعل االتحاد األوروبي والبنك الدولي تقييم  األثر البيئي شرطا  للحصول على القروض. أكبر  

iiii)  )ر ب تقييم األثر البيئي في االتفاقات الدولية؛ تطوندمج بعض جوا –التوجه االستراتيجي نحو التنمية المستدامة )من بداية التسعينات إلى أيامنا هذه

( للسياسات والخطط؛ إدخال مقاربة التنمية في EESالفت في أنشطة التدريب الدولية؛ تطور القدرات والشبكات؛ ظهور التقييم البيئي االستراتيجي )

راس ( ومن عدد  OCDEمية )التعاون االقتصادي والتن ةتقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي؛ تبني تقييم األثر البيئي من جميع بلدان منظم م 

تقييمات االجتماعية من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتُها بمرحلة  انتقالية. ومع انتهاء العقد األول من هذا القرن، تضاعفت الجهود لجعل ال

ات التمويل العام )البنوك متعددة األطراف، ترتيبات ( أمرا  الزما  في المشروعات التنموية الكبيرة، سواٌء ذÉSEوالبيئية )التقييم االجتماعي والبيئي 

الهيئات التعاون ثنائية األطراف، وكاالت ائتمان الصادرات/وكاالت التأمين االستثمارية( أو ذات التمويل الخاص )مبادئ التعادل(. كذلك، د مجت 

تشغيلية لديها بتشديدها على ضرورة إجراء تقييم اجتماعي وبيئي وثيق المالية هذه التقييمات االجتماعية والبيئية في ترسانة أدوات إدارة المخاطر ال

، انتشارا  1993( واسعة. كما شهدنا أيضا ، منذ تشكيل هيئة التفتيش في البنك الدولي سنة PGESالصلة ووضع وتنفيذ خطط إدارة بيئية واجتماعية )

 ة غير المقصودة لمشروعات التنمية الكبيرة والمتوسطة في مرحلة  الحقة.قويا  آلليات الشكاية والتقويم التي تتيح إدارة اآلثار السلبي

 ، بتحديث  وتصرف.Sadler, 1996المصدر: 
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بيئي تكّمله حتى بداية العقد األول من هذا القرن، ظل تقييم األثر البيئي يعني المشروعات  خاصة. وقد بات هذا "الجيل األول" من تقييمات األثر ال

( للسياسات والخطط والبرامج، وكال النوعين من التقييمات يتيح أخذ  مقاربة التنمية المستدامة EESSُت البيئية واالجتماعية االستراتيجية )اآلن التقييما

 ءة هذا التقييم.افي الحسبان في القرارات المتعلقة بالتنمية. وقد فتحت هذه االتجاهات آفاقا  جديدة لمفاهيم الممارسة الجيدة لتقييم األثر البيئي وكف

 المبادئ األساسية لعملية تقييم األثر البيئي

 يمكننا تمييز ثالثة مبادئ أساسية على األقل لعملية تقييم األثر البيئي:

 يجب أن يكون  تقييم األثر البيئي متوافقا  مع المعايير والممارسات الدولية الجيدة؛ –النزاهة -
عملية تقييم األثر –الفائدة - م   التخاذ القرار؛ مالئمةالبيئي معلومات  كافية و يجب أن تقد 
 للتخفيف منلحماية البيئة كافية  آلياتيجب أن تؤدي عملية تقييم األثر البيئي إلى وضع  – االستدامة -

 اآلثار الضارة وتجنب االندثار الذي ال رجعة فيه للموارد ووظائف النظام اإليكولوجي.

. وهي صالحة لجميع أنواع 8لتوجيهية العامة للممارسة الجيدة لتقييمات األثر البيئي في اإلطار وقد عرضنا المبادئ األساسية والخطوط ا

نهاما المشروعات ونظم تقييم األثر البيئي. وعندما نطبّق هذه المبادئ أو نعود إليها، من الضروري أن ندرك  ارتباطات ها مع بعضها البعض. فم

ع في سياق  أوسع )كالـ »التشاركية «و »الشفافية «يتوافق)كالـ  (. ويجب تطبيق هذه المبادئ »النجاعة«و »اإلحكام«(ومنها ما يتعارض ما لم يوض 

 في إطار مقاربة  منهجية  متوازنة، تأخذ في االعتبار السياق  والظروف.

 . المبادئ التوجيهية والممارسة الجيدة لتقييم األثر البيئي4اإلطار 

 يئي:يجب أن يكون  تقييم األثر الب

 ليبلغ  هدف ه، وهو تنويُر عملية صنع القرار وضماُن درجة  كافية من حماية البيئة والصحة البشرية.–محسوبا  

 اآلثار البيئية الجسيمة ويأخذ في االعتبارالمشكالت المهمة  حقا . على –مرَكزا  

 مع واقع ومشكالت  وسياق  المشروع المدروس. يتكيف –مرنا  

 الم  وإشراك  الجمهور المعني، وأخذ مساهمته وشواغله بوضوح في االعتبار.يتيح إع –تشاركيا  

عام بالقرارات  واضحا ، مفهوما ، ومقن عا ، ومشتمال  على إجراء إبالغ مبّكر بما فيه الكفاية، مع إمكانية االطالع على المستندات وسجل   –شفافا  

 المتخذة ودواعيها.

 منهجيات" لمعالجة اآلثار والمشكالت المدروسة.يستخدم "أفضل ماُحرر من  –محكما  

 .التخفيف منهااآلثار الواجب  للتخفيف منتدابير  فعالة ممكنة عمليا   يحدد –عمليا  

رفية ودقة وإنصاف وموضوعية وحياد وبشكل  متوازن. –موثوقا    ينفّذ بح 

 وافقة مع حاجات الدراسة وأهدافها.أن تكون  كلفته على أصحاب المشروع أقل ما يمكن ومت –اقتصاديا  ومجديا  

 

 Sadler, 1996, AIEA et IEMA, 1999المصدر: 

 (ÉSEماهية التقييمات االجتماعية والبيئية )

تفضيل، فدراسةُأثر بيئي  ) ( سيء. ÉSE( جيدة أفضُل وال شك من تقييم  اجتماعي  وبيئي  )ÉIEهذه درجةٌ أعلى من دراسات األثر البيئي. ليسهذا حكم 

في التقييمات االجتماعية والبيئية أعلى منهما في دراسات األثر البيئي. فيما يلي خالصةُ  نجاعةدرجة  التكامل ومستوى االهتمام  بالجدارة وال لكنّ 

 مقارنة بين الخصائص المميزة لهذين النوعين من التقييمات.

 ( للمشروعاتÉSEلتقييمات االجتماعية والبيئية )( وبين اÉIE. خالصة مقارنة بين تقييمات/دراسات األثر البيئي )4الجدول

 (ÉSEالتقييم االجتماعي والبيئي ) (ÉIEتقييم/دراسة األثر البيئي ) 

 étude d'impact surدراسة األثر البيئي ) التعريف
l'environnement (ÉIE) أو دراسة الحوادث ،)

 étude d'incidences surالبيئية )
l'environnement (ÉIE)لتنفيذ  سابقةدراسةٌ  (، هي

البرامج أو الخطط وبناء التجهيزات، تتيح تقدير  آثار ها 

المحتملة على البيئة. المصدر 

-http://www.dictionnaire
environnement.com/etude_impact_ID28

4.html 

ة تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لمشروع  ما، التي عملي

تتيح تحديد  مقدار  أهمية هذه اآلثار واحتماالت  حدوث ها، 

تجنب اآلثار ويمكن أن تشمل  تعريف  التدابير الهادفة إلى 

ها إلى أدنى حد  ممكن،  البيئية واالجتماعية السلبية، أو تقليص 

ها. يق ع التقييم البيئي أو التخفيف  منها، أو تعويض 

 23؛واالجتماعي في دائرة اختصاص راعي المشروع

                                                                 

 directive.pdf-review-social-Responsibility/Environment/Documents/environment-Social-Us/Corporate-tp://www.edc.ca/FR/Abouthtالمصدر 23

http://www.dictionnaire-environnement.com/etude_impact_ID284.html
http://www.dictionnaire-environnement.com/etude_impact_ID284.html
http://www.dictionnaire-environnement.com/etude_impact_ID284.html
http://www.dictionnaire-environnement.com/etude_impact_ID284.html
http://www.edc.ca/FR/About-Us/Corporate-Social-Responsibility/Environment/Documents/environment-social-review-directive.pdf
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 (ÉSEالتقييم االجتماعي والبيئي ) (ÉIEتقييم/دراسة األثر البيئي ) 

األدوات الممكن استخداُمها لضمان 

 التوافق مع األنظمة والقوانين
، التقييم البيئي واالجتماعي ÉIEدراسة األثر البيئي  ÉIEالتقييم االجتماعي واالقتصادي 

، خطة PGEةالبيئي اإلدارة، خطة EESSاالستراتيجي 

، إطار عمل اإلدارة PGESواالجتماعي  ةالبيئي ةاإلدار

 ، ...CGESالبيئية واالجتماعية 
تامة تقريبا : فكل بلد لديه مطلبُه الخاص من حيث تقييم  الخصوصية الوطنية

األثر البيئي. ونادرا  جدا  ما تجد بلدا  ليس لديه مطلٌب 

دْت بعُض البلدان فيما  حَّ خاص بتقييم األثر البيئي. وقد و 

بينها بعض  الفقرات المتعلقة بهذا التقييم، والسيما 

بمقتضى التوجيه األوروبي الصادر بهذا  28بأوروبا 

 .1985الشأن في 

-ال خصوصية  وطنية  البتة. فـ"خطُ أنابيب نفط تشاد

الكاميرون سوف يُبنى وفق المعايير البيئية واالجتماعية 

ها التي كان سيُبن ى وفق ها لو كان سيُبن   ى بكاليفورنيا" نفس 

لوي ساربيب، النائب األفريقي لرئيس البنك الدولي، -)جان

 في رسالة  شفهية(.
 

 الحيوية-اآلثار الفيزيائية الموضوعات المشمولة بالتقييم

 المناظر الطبيعية
 الصحة العامة

 النظافة والسالمة
 الصلة بإجراءات االستمالك

 ولوجيةالحيوية على النظم اإليك-اآلثار الفيزيائية
 المناظر الطبيعية
 الصحة العامة

 الصحة والسالمة
 التراث الثقافي/اآلثار

الجماعات الهشة )ومنها السكان األصليون، وبشكل  متزايد 

 األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة(

 النوع االجتماعي
 المياه الدولية

 ظروف العمل وحقوق اإلنسان

 لتخفيف(اإلسهام في االضطرابات المناخية )التكيف، وا
 .مندمجة كليا  في التقييم االجتماعي والبيئي .نادرا  ما تكون تلقائية تنسيق إجراءات إعادة توطين األشخاص
الموضوعات االجتماعية أو البيئية الغائبة 

 عن متطلبات التقييم
كثيرة: األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة، السكان 

 الخ.األصليون، النوع االجتماعي، عالقات العمل، 
 قليلة جدا ، بل منعدمة.

ه مكان التقييم في دورة حياة المشروع غطي كامل  دورة حياة المشروع، من التصميم إلى التقييم ي .قبل اتخاذ قرار المصادقة على المشروع أو رفض 

( مرورا  بالرصد »من المهد إلى اللحد  «التراجعي )

 والتقييم والشكاية والتقويم.
يدخل ذلك دائما ، عمليا ، في دائرة اختصاص المؤسسة  ى التقاريرالحكم/المصادقة عل

 .المسؤولة عن البيئة
ن ق ب ل فريق متعدد االختصاصات مؤلف من محامين  م 

 وخبراء في العلوم االجتماعية والبيئية.
غالبا  ما تقوم بذلك السلطةُ البيئية، وأحيانا  يُغف ل وال  نشر التقارير

وال شكٌل معين في سياق عملية يُوضع له جدوٌل زمني 

 إقرار المشروع.

إلزامي وُمقْونن، ويقع بالكامل على عاتق صاحب 

المشروع، تُنش ر التقاريُر مرتين إلى أربع مرات قبل 

المصادقة النهائية على المشروع موضوع التقييم االجتماعي 

واالقتصادي. ويكون النشُر محليا  ودوليا  معا  بآن  واحد. 

لألشخاص  المحتمل  الصعيد المحلي، أن يتاح   ويجب، على

أن يتأثروا بالمشروع االطالُع حيث هم وبلغاتهم هم على 

 مضمون التقييم االجتماعي والبيئي.
يجب استطالُع آراء  الناس ونشُر نتائج  هذا االستطالع  آراء السكان المحتمل تأثُرهم

 على نطاق  واسع.

والممولة من  في المشروعات األعلى درجة  مخاطرة

مؤسسة التمويل الدولية، صارت الموافقة الحرة المستنيرة 

والمسبقة للسكان المحتمل تأثرهم بالمشروع إلزامية  ابتداء  

 .1/1/2012من 
 .مدمجة كليا  في التقييم االجتماعي والبيئي .نادرا  ما تدم ج في دراسة األثر البيئي آلية الشكاية والتقويم

 

لي بيان لمكان التقييمات االجتماعية والبيئية في عملية صنع قرار "تصميم وتنفيذ مشروعات التنمية". ويوجد في اإلنترنت شرح لهذا في المخطط التا

 المخطط في الفيديوهات الثالثة التالية على يوتيوب:

http://youtu.be/56syQxDfnCs 
http://youtu.be/hsqT4JTtm3M 
http://youtu.be/1RA_HTIXC4k 

  

http://youtu.be/56syQxDfnCs
http://youtu.be/56syQxDfnCs
http://youtu.be/hsqT4JTtm3M
http://youtu.be/hsqT4JTtm3M
http://youtu.be/1RA_HTIXC4k
http://youtu.be/1RA_HTIXC4k
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  . مكان التقييم االجتماعي والبيئي في عملية صنع القرار.4الشكل 

 

 ReGoKoالمستفيدة حاليا  من برنامج  مسح سريع للتقييمات االجتماعية والبيئية في البلدان5.اإلطار

(، ونشير كذلك إلى مراجع  ÉSE/ÉIEاألثر البيئي ) دراساتفي هذا المقطع، سنصف في عجالة متطلبات  وجوانب  عمل التقييمات االجتماعية والبيئية/

ها.اهتماما  ببلد  أو مجال  و ألكثرُ في اإلنترنت يستطيع القراء ا  قطاع  معين استخدام 

هي المغرب وتونس ومصر وفلسطين ولبنان.  ]المشروع اإلقليمي إلدارة المعرفة والحوكمة البيئية[ReGoKoن المستفيدة حاليا  من برنامج البلدا

إلى في جونيه بلبنان للبلدان التي هي أقرب  ،على التوالي ،، وهي2013مت في بداية ظ  في ورشات العمل اإلقليمية التي نُ  شاركت هذه البلدان بفعالية

 األنجلوفونية )لبنان ومصر وفلسطين( وفي قمرت بتونس للبلدان التي هي أقرب إلىالفرنكوفونية )المغرب وتونس(.

ماعية والبيئية في الملحق توجد التقارير الختامية لهذه الورشات في موقع الخطة الخضراء على اإلنترنت. ولقد أوردنا بيانات  البلدان المتعلقة بالتقييمات االجت

 ، مع عرض  أكثر تفصيال  في هذا الملحق لمتطلبات التقييمات االجتماعية والبيئية الفعلية لهذه البلدان.1

( ال توفر سوى تغطية  جزئية للجوانب االجتماعية للتقييمات ÉIEاآلثار البيئية ) دراسةيشار هنا إلى أن السياسات واإلجراءات الوطنية في مجال 

 عن ظروف العمل(. النذر اليسيرو ،الهشةالبشرية ( )ال شيء، مثال ، عن المجموعات ÉSEاالجتماعية والبيئية )

زية لتقييمات األثر البيئي، دون أن يكون هناك بالضرورة كبيُر اتعال ج متطلباُت استمالك األراضي ونتائُجها االجتماعية عموما  في إجراءات  مو

ّب، بطبيعتها، على مرحلة ما قبل إقرار . وعن هذه وتلك تنسيق فيما بين المصالح المسؤولة نشير في األخير إلى أن تقييمات  األثر البيئي تنص 

 المشروع بصفة  خاصة، في حين تشمل التقييماُت االجتماعية والبيئية تنفيذ  المشروع وخطة  إدارت ه البيئية واالجتماعية.

ومصر، لكنها أحدُث بكثير في البلدان الثالثة األخرى المستفيدة حاليا  من البرنامج.  تعود تقييمات األثر البيئي إلى تسعينات القرن الماضي في تونس

 .2012فلبنان، خاصة ، لم يتبنَّ دراسة األثر البيئي إال في 

 ReGoKo   ( في البلدان المستفيدة حاليا  منEESS( ومتطلبات التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )ÉIE. نبذة مختصرة عن متطلباتدراسة األثر البيئي )5الجدول 

حصة الفرد من الناتج  عدد السكان البلد

 القومي اإلجمالي
طلبات دراسة األثر البيئي 

(ÉIE) 
/  استشارة الجمهور

 يةاالستشارة العموم
طلباتالتقييمات البيئية 

واالجتماعية االستراتيجية 

(EESS) 
 غائبة موجودة 1994 (2013) 3155 (2013) 83,7 مصر

تقييمات بيئية استراتيجية  موجودة 2012 (2012) 9100 (2007) 3,8 لبنان

(EES ،)2012 

 غائبة موجودة 2003 (2012) 3000 (2013) 40,0 المغرب

 غائبة موجودة 2000 (2008) 2900 (2008) 4,4 فلسطين

 غائبة غائبة 1991 (2012) 4200 (2012) 10,8 تونس
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ه، إال في حالة /http://data.un.orgيين )المصدر مالحظة: عدد السكان بالمال رة  إلى أقرب مئة، من المصدر نفس  (؛ حصة الفرد من الناتج القومي اإلجمالي بالدوالر األمريكي، مدوَّ

ذْت بياناتُها التقديرية التي تعود إلى سنة   CIA Factbookمن  2008فلسطين التي أُخ 

التاريخ المعطى هو تاريخ ظهور النصوص التشريعية التي تطلب »( EESSطلبات التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )«و »( ÉIEطلبات دراسة األثر البيئي )«في عمودْي 

ففيه إجابة عن سؤال الوجود أو الغياب الصريح لنص  »الجمهور استشارة  «. أما عمود »غائبة  «إجراء التقييمات. فإن لم تكن هناك نصوص تشريعية فيشار إلى ذلك بكلمة 

 يتعلقباستشارة الجمهور في التشريع.

 

 .1تتفاوت الترتيبات التنظيمية والمؤسسية تفاوتا  كبيرا  من بلد  إلى آخر، كما نرى في الملحق 

ئي، وفي فلسطين ولبنان، تتولى وزارة البيئة مباشرة  هذه ( مركزيا  بعمل تقييمات األثر البيEEAAففي مصر، يقوم جهاز شئون البيئة بمصر )

ة بالبيئة،هي، المهمة. وفي المغرب، تقوم خدمة دراسات التأثير على البيئة في الوزارة المنتدبة )لدى وزارة الطاقةوالمعادن والمياه والبيئة( المكلف

للجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة للمشروعات الوطنية، بينما )كتابة( اريا بعمل هذه الدراسات. وتعمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة كسكرت

 الوكالة الوطنية لحماية المحيطنطاقا . أما في تونس، فتلعب  تدير اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة هذا الشأن للمشروعات األضيق  

(ANPE.دورا  مركزيا  في هذا الشأن ) 

مهور ات المسؤولة عن تقييمات األثر البيئي أو دراسات التأثير على البيئة مواقع  على اإلنترنت تتيح لها أن تضع  بين يدي المستثمرين والجتملك الهيئ

ب احترام  المتطلبات الوطنية في مجال تقييمات األثر البيئي أو دراسات التأثير على البيئة.  النصوص  التشريعية والتنظيمية التي توج 

 (.EESتشريعا  للتقييمات البيئية االستراتيجية ) 2012ما لبنان، فهو الوحيد بين البلدان الخمس الذي سن في أ

 الفرز والتصنيف البيئي واالجتماعي للمشروعات االستثمارية ونتائجها العملياتية

. أصُل هذه التسمية باإلنجليزية هو « tamisage »غربلة تُدع ى هذه المرحلة األساسية في عملية إدارة التقييم االجتماعي والبيئي أحيانا  بال

« screening »( التي تفيد معنى استعراض عدد  منالبدائل المتصورة في توصيف ،characterisation استثمار  ما واختيار الفئاتالتي )

 .due diligence »التمحيص أو التدقيق أو العناية الواجبة «ستخضعلمستويات  مختلفة من

 حة االستبعادالئ

ولين تقريبا ، من القطاعين العام والخاص، قائمة  استبعاد لألنشطة التي يمتنعون عن تمويلها. قد يكون من الممكن أحيانا    –شكاية  تقديمُ  لدى كل المم 

 24ن إهماله، من مستويات الغربلة.ضد أولئك الممولين إن هم ُضبطوا متلبسين بالجرم المشهود. وذاكم مستوى أول، ال يمك –إعالمية على أقل تقدير 

 . وصف مبسط لعمليةالغربلة5الشكل 

                                                                 

%20RSO%20-http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/RSE/AFD%20-( AFDعلى وجه الخصوص، في حالة الوكالة الفرنسية للتنمية ) انظر 24
%20Liste%20d%27exclusion.pdf 

http://data.un.org/
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/RSE/AFD%20-%20RSO%20-%20Liste%20d%27exclusion.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/RSE/AFD%20-%20RSO%20-%20Liste%20d%27exclusion.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/RSE/AFD%20-%20RSO%20-%20Liste%20d%27exclusion.pdf
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 عملية توصيف االستثمارات أو التمويالت الجديدة

ل بنك التنمية األفريقي استخدام  األرقام الرومانية، بينما يفضل البنك الدولي وتفضل الوكالة بالرغم من اختالف المصطلحات بعض الشيء )إذ يفض  

من هذه الهيئات المشروعات  موضوع  طلب التمويل في ,وفي نظامها الداخلي تصن ف كُل هيئة   في كل الحاالت لفرنسية للتنمية استخدام  الحروف!(،ا

 PO 4.01م ( تقريبا  تلك التي توصي بها سياسة عمليات البنك الدولي رقIIIو  IIو  I. تواف ق الفئات ألف وباء وجيم )»رزم«ثالث أو أربع أو خمس 

 (.9)قيد المراجعة في الوقت الحاضر، انظر اإلطار 

ح بصفة  عامة فئةٌ إضافيةٌ واحدة أو أكثر من المشروعات في طلبات القروضالمودعةلدى وكالء الوساطة المالية، وهي قروٌض تحتاج إلى أن  وتُقت ر 

ال يستطيع معرفة طبيعة   الن الممول العام خاصةالسيما بدهية نسبيا  ) تعال ج بطريقة  مختلفة عن قروض االستثمارات المباشرة لدواعي  تشغيلية  

لة من وكيل الوساطة الماليةوقت  إعداد  التقييم االجتماعي والبيئي، وغالبا  ما يكون إطاُر عمل اإلد ارة البيئية وحجم  ومكان االستثمارات الممو 

م لدى وسطاء التمويل(.  واالجتماعية هو المستخد 

ن ق ب ل البنك الدولي في المسودة الحالية6 اإلطار  . النص الحرفي لطريقة التصنيف المقترحة م 

يقوم البنك بتصنيف كل المشاريع )بما في ذلك تمويل المشاريع المودعة لدى وسيط( وفق واحد من أربعة تصنيفات:عالية المخاطر أو كبيرة «

حديد تصنيف المخاطر المناسب، يأخذ البنك في االعتبار القضايا ذات الصلة، مثل النوع، المخاطر أو معتدلة المخاطر أو منخفضة المخاطر.عند ت

الفرز والتصنيف البيئي واالجتماعي 

 للمشروعات االستثمارية

ف فالمشروع كما ي ي مرحلة عرَّ
 التصميم األولي

 المعايير البيئية

 المعايير االجتماعية

-الحساسية االجتماعية
اإليكولوجية لمنطقة 

 التأثير

المشروعات متوسطة 
 درجة المخاطرة

على درجة مخاطرة المشروعات األ
 "(I)"ألف" أو "

المشروعات مهملة 
 درجة المخاطرة

تقييم األثر البيئي واالجتماعي مع 

 خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية

 إشراف قوي

 وسائل بيئية واجتماعية مهمة

إلدارة اخطة  أواألثر  إما مذكرة

 فقط البيئية واالجتماعية

وسائل بيئية محدود وإشراف 

 محدودةواجتماعية 
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ألخرى والموقع، والحساسية، ونطاق المشروع؛ وطبيعة وحجم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة، وقدرة والتزام المقترض )والجهات ا

)في  ».طر واآلثار البيئية واالجتماعية بطريقة متسقة مع المعايير البيئية واالجتماعية المحددةالتي قد تكون مسؤولة عن المشروع( إلدارة المخا

 لية(.بقبان تطبيَق تدابير التخفيف المستممارسته تصنيَف المشاريع، لن يأخَذ البنك في الحس

 policies-safeguard-bank-world-update-and-http://consultations.worldbank.org/consultation/reviewانظر 

المحتملة معا ، انظر في حالة الوكالة الفرنسية للتنمية، التي وضعت نظام  تصنيف  للمشروعات يأخذ في االعتبار اآلثار  االجتماعية  والبيئية  السلبية 

 .2012توزيع تمويالت الوكالة في 

%20classement%20risques%20E%26S.pdf-http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/RSE/AFD%20 

 Proparco. يشار في هذا السياق إلى أن »ألف  «تقريبا  من )مبالغ( التمويالت كانت لمشروعات من الفئة  %50هذا التوزيع، فإّن كما يبدو من 

 في مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.»لتمويل القطاع الخاص «هي المؤسسة المالية 

د فئةُالمخاطر البيئية واالجتماعية ) فة آنفا  مE&Sتُحد  من   باشرة  طبيعة  ونطاق  التقييم  البيئي واالجتماعي الواجب  إجراؤه عند درس المشروع( المعر 

د اإلطار  التنظيمي  المرجعي والمعياري الذي يسري عليه جهــة  .  من جهة اخرى كما تحد 

 تكون درجة العناية الواجبة أقصى ما تكون وتشمل:»  AFD ألف «ففي حالة المشروعات من الفئة 

( من قبل طالب التمويل يشتمل على خطة  لإلدارة البيئية EIESتقييم  كامل لآلثار البيئية واالجتماعية )إعداد   -

 (، والمصادقة على هذا التقييم،PGESواالجتماعية )
 إرسال  هذا التقييم من طرف المسؤول عن المشروع إلى الفريق البيئي واالجتماعي للمصادقة عليه، -
 في مذكرة التوصيات المرفوعة إلى مجلس اإلدارة، EIESفي تقييم  إدراج  توصيات المقد مة -
 إدراج  الترتيبات التعاقدية مع طالب التمويل في اتفاقية التمويل وطلبات الشراء -
ها الحقا . -  ورصد  وضع  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية خالل مدة المساعدة المالية، ثم تقييم 

 تقرير تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية والمصادقة  عليه تجدونها الحقا  في هذا الدليل.وهناك تفصيالت إضافية عن إعداد 

( بسيطة في طلبات تمويل المشروعات المقدمةإلى NIES، ال يُطل ب إدراُج سوى مذكرة  أثر  بيئي واجتماعي )»باء  «في حالة المشروعات من الفئة 

صفحات( مباشرة  في مستندات المشروع. أما في  10إلى  5ه المذكرة التي تتألف من بضع صفحات )عادة  الوكالة الفرنسية للتنمية. يمكن إدراج هذ

ماعي وبيئي البنك الدولي، وبعد إقرار سياسة نشر المعلومات الجديدة في منتصف العقد األول من هذا القرن، فقد بات يتعين إرفاُق تقرير تقييم  اجت

(ÉSE( منفصل )“self-standing” مع مستندات المشروع من الفئة )»  ونشُره بالشروط نفسها تقريبا  التي يتعين بها نشُر تقرير التقييم »باء

 .»ألف  «االجتماعي والبيئي للمشروع من الفئة 

والمشروعات »باء  «من جهة وبين المشروعات من الفئة »ألف  «الذي كان يفصل بين المشروعات من الفئة »جدار برلين«يعني هذا للبعض أن 

)فقد  »جيم  «وبين المشروعات من الفئة  »باء  «من جهة  أخرى قد أزيل  بغتة ليقام  من اآلن فصاعدا  بين المشروعات من الفئة  »جيم  «من الفئة 

 لبيئية واالجتماعية(.من حيث متطلباُت تقييم اآلثار ا»باء  «تشبه بحكم األمر الواقع المشروعات من الفئة »ألف  «صارت المشروعات من الفئة 

ر درجة العناية الواجبة على إجماعآراء طاقم التشغيل وخبراء العلوماالجتماعية والبيئية حول هذه »جيم  «أما في حالة المشروعات من الفئة  ، فتُقت ص 

مشكلةٌ  »جيم  «هرت أثناء تنفيذ مشروع من الفئة الفئة، وإثبات  هذا التوافق وتسجيل ه أصوال  في المستندات التعاقدية واإلدارية للمشروع. لكْن، إذا ظ

بة من الجهة المانحةاستبانةُ هذه المشكلة ووصفُها . ويتعين بعد ذلك بيئية أو اجتماعية كبيرة، فإنه يتعين على هيئة اإلشراف على تنفيذ المشروع المنتد 

 راء العلوم البيئية واالجتماعية في المؤسسة إن لزم األمر.مساعدة المقتر ض على حل هذه المشكلة بصورة  فعالة، بالتعاون مع مجلس خب

تستمر بعد  »باء  «والمشروعات من الفئة  »ألف  «ويجب أال يغيب  عن الذهن أّن العناية  البيئية واالجتماعية الواجبة المتعلقة بالمشروعات من الفئة 

على وجه الخصوص   ESE/PGESتوصيات  هيئة المانحة. تشمل هذه العناية إنجاز العمل التحليلي األول وإقرار المساعدة المالية من طرف ال

تكامل مستندات القرض، وباألخص االتفاق القانوني للتمويل، واإلشراف  على المشروع. تنبع أهمية هذا اإلشراف من أنه يضمن الترجمة   وتدقيق

 ، والتطبيق  الفعلي لمبدأ عدم اإلضرار. للممـول التحضيرالعملية على أرض الواقع للنوايا الحسنة المعبَّر عنها في مستندات 

  

http://consultations.worldbank.org/consultation/review-and-update-world-bank-safeguard-policies
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/RSE/AFD%20-%20classement%20risques%20E%26S.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/RSE/AFD%20-%20classement%20risques%20E%26S.pdf
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 (EESS)التقييمات البيئية واالجتماعية واالستراتيجيـة  .3

بالنسبة ل ( الحدود  الجديدة للدمج العمالني للبيئة والموضوعات االجتماعية في التنمية، EESSتشكل التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )

ESE حماية البيئة وحماية هذه المرة في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية وسياسات االقتصاد الكلي. يسعى أنصار ع فإنها تنطبق للمشاري

القرارات االستراتيجية لإلدارات المحلية والوطنية والدولية. وباتت التقييمات البيئية  فياألفراد وثقافت هم على السواء، منذ وقت  طويل، للتأثير 

ها ميدانيا ، تمنحهم اإلمكانية لذلك بالرغم من المصاعب المنهجية الكبيرة. لذلك فهذا عمٌل غيُر منوا  ته  مثير.الجتماعية، بالرغم من تفاوت تقدم 

 سنعالج في هذا الفصل الجوانب  التالية:

ف بأهدافها؛ -  التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية: عمليةٌ تعرَّ

 ؛2001/42توجيه األوروبي الدور الرئيس لل -
 ممارسات التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي خارج أوروبا؛ -
 أمثلة ملموسة لتقارير تقييمات بيئية واجتماعية استراتيجية؛ -
 قوننة التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية؛ -
 استبانة الحاجة إلى تقييم بيئي واجتماعي استراتيجي؛ -
 ؛ستراتيجيقييم بيئي واجتماعي اتلرجعية تحرير الشروط الم -
 تصديق تقييم بيئي واجتماعي استراتيجي؛ -
 اإلشراف على إعداد تقييم بيئي واجتماعي استراتيجي؛ -
 القيام برصد عملية وضع تقييم بيئي واجتماعي استراتيجي؛ -
 وضع اإلطار المؤسسي للتقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية؛ -
 علومات الالزمة لتحسين التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية؟من أين نأتي بالم -

ف بأهدافها  التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية: عملية تُعرَّ

لحديُث عنه نوعا  في التأثير على المسار العام للتنمية في إقليم  أو بلد  أو مجموعة  بلدان،وبات ا »المشروعات  «ثبت منذ وقت  طويل إفالُس مقاربة 

 من الحشو  أو اللغو.

التقييم  كان الهدف من التقييم االجتماعي والبيئي أو تقييم األثر البيئي عند استحداث المفهوم في سبعينات القرن الماضي هو جعل المشروع موضوع

االثر بالضبط ى أثر  محلي مؤقت على التنمية وهذا من الحاالت، ليس للمشروعات سو %99أكثر  استدامة من النواحي البيئية واالجتماعية، لكن في 

يذاء  ما أمكن. وإّن تعزيز  الدائـم وااليجابـي هو ما نبحث عنــه . الفرص البيئية واالجتماعية المرتبطة بأشكال التنمية البديلة  هوما نريد أن يكون  أقإل 

 االهتمام بتجنب اآلثار السلبية. غالبا  ما ي قُصر كثيرا  في الواقع العملي عن بلوغ هذا المستوى من

و نادرا  ما يغي ر مشروٌع ما السياسة  التنموية  لبلد،  25(projets téra) /الفوق عمالقة( أو العمالقةprojets mégaوباستثناءالمشروعات الضخمة )

للتأثير في هذه التنمية سوى االنكباب مباشرة  على السياس ن خيار  آخر   ات التنموية.تغييرا  ذا شأن. وما م 

 حول البيئــة   هذا هو الهدف األساس الذي يرمي إليه أنصار التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية وهو كذلك االستجابة المثالية للهدف السابع

 26. »ه في خسارة الموارد البيئية ه وعكُس االتجادمج التنمية المستدامة في سياسات البلد وبرامج  «من األهداف اإلنمائيةلأللفية وغايتُه األولى 

ه دنا، في أوائل ثمانيات القرن الماضي،بزوغ  محاوالت  خجولة  التخاذ مقاربة  أكثر  استراتيجية  للتقييمات البيئية، أهُمها ف ي شمال أمريكا وغرب وقد ش 

ال للمعلومات المفيدة والمحللين المفيدين للقوى المهيمنة على الفكر ولم يُسمح بالدخول إقليالأوروبا. بدا األمر وكأّن الباب  لم يُفتح لالقتصاديين إال 

لقرار االقتصاديآنذاك. لكّن هذا الباب فُت ح  اآلن على مصراعْيهبدفع  من علماء البيئة واختصاصيي العلوم االجتماعية وعدد  كبير من صناع ا

ه ببساطة في خطط وبرامج ( ولصق  ÉIEإلى محاكاة مقاربة تقييم األثر البيئي ) المستنيرين. كان تفكير علماء البيئة متجها ، في البداية خاصة ،

 وسياسات التنمية. ثم تغيرت األمور في العقد األول من هذا القرن.

 (EESسبب انتشار التقييمات البيئية االستراتيجية )

حدثا  الفتا من حيث ارتباط  1996( سنة OMCارة العالمية )كانت االحتجاجات المناهضة للعولمةلمناسبة انعقاد االجتماع السنوي لمنظمة التج

نة )الملموسة في رأي المحتجين( لإلجراءات )غير المنطقية( لهكذا منظمات كمنظمة ا لتجارة الشعارات الرئيسية لتلك االحتجاجات باآلثارالمستهج 

نا.العالمية، مته مة ، بالجملة، بتجويع العالم الثالث وتلويث  مياه نا وتربت    نا وهوائنا وطعام 

                                                                 

 مليار دوالر أمريكي. 400إلنتاج الكهرباء من أشعة الشمس الملتقطة في عمق الصحراء، والذي ُقدرت كلفته بـ  المخصص Désertecكاريكاتوري لذلك هو "مشروع"  مثالٌ 25
 http://www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/mdg_report2013_goal7.pdfانظر البيان  الرسمي لهذا الهدف في 26

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/mdg_report2013_goal7.pdf
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(، ATTACورفع محتجون، يحظْون بدعم  متعاظم من محللين وقانونيين )من رابطة فرض الضرائب على المعامالت المالية لمساعدة المواطنين )

خطوة  أوسع بتحليل آثار   مثال ( إصبع  االتهام ضد نظام  يمارس هيمنة  على خطط وبرامج وسياسات التنمية الوطنية والدولية. لذلك تعيَّن اتخاذُ 

 . 27(ESSومخاطر  وفرص  خطط وبرامج وسياسات التنمية تلك، من هنا أتى البحث النشط عن منهجيات  وعمليات  التقييمات البيئية االستراتيجية )

 ، مدخال  للقارئ إلى الموضوع.16 و 15 ، الذي يكّمله البيانان  التخطيطيان التاليان2يعطي الشكل 

 المؤسسات-موضع التقييمات البيئيةاالستراتيجية من متسلسلة  اآلثار. 6الشكل 

سي على الطرف التقييمات البيئية االستراتيجيةسلسلةٌ متصلة من المقاربات تشكل عائلة  واحدة. فهي تحليُل آثار على أحد طرفْي السلسلة، وتقييٌم مؤس

ر. وهي تغطي الشواغل  البيئية أفقيا  على مستويات  م ن سلم القرار االستراتيجي: الخطة، والبرنامج، والسياسة االقتصادية. يمتدطيف اآلخ  تفاوتة م 

على  مقاربة التقييم البيئي االستراتيجي الذي يُطلب إجراؤهعلى كل مستوى من هذه المستويات منالبرامج، التي تستدعي عموما  مقاربات  تتركز

 ٌت تتركز على المؤسسات.اآلثار،إلى السياسات التي تناسبها أكثر مقاربا
 

 
قات  مختلفة  كل  ليست مقارباُت التقييم البيئي االستراتيجيبالثابتة وال بالقياسية. بل ينبغي أن تُصمم  لتلبي  احتياجات  متنوعة وبما يتالءم مع سيا

يكّمل بعُضها بعضا، وال اقتراُح مقاربات  جديدة. فمثال ، تميز  االختالف عن سياق اتخاذ القرار. وليس من المستغرباستخداُم عدة  مقاربات بآن  واحد

؛ »التي تقوم على تقييمات األثر البيئي  «وبين تلك  »التي تقوم على القرار  «( بين نماذج التقييمات البيئية واالجتماعية 2000ماريا بارتيداريو )
 .»التي تديرها أطقُم الوزارات «وتلك  »التي تديرها أطقُم اإلدارات «االستراتيجية ( طرفاالمقارنة هما التقييمات البيئية2007وعند توماس فيشر )

 المراجع: 

•Partidario, Maria R., 2000. Elements of an SEA Framework: Improving the Added Value of SEA, Environmental 
Impact Assessment Review, 20, 647-663. 
• Fischer, Thomas B., 2007. Theory and Practice of Strategic Environmental Assessment: Toward a More 
Systematic Approach, Earthscan, London, UK. 

 http://go.worldbank.org/3P7JRNKF30المصدر:
 

 

                                                                 

 ( بإضافة البعد االجتماعي إليها بشكل  صريح.EESSعية استراتيجية )التي ستصبح، بعد عقد  من الزمن، تقييمات بيئية واجتما27
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الشكة أو برنامج أوسياسة التنمية  

 المؤشرات

 مراجعة

 المؤسسات

بداية وضع الخطة أو  الجدوى

 البرنامج أو السياسة

تقييم الحق للخطة أو 

 البرنامج أو السياسة

 برنامج أوالخطة أو ال

د)ة( مشروع الخطة أو  السياسة المعتم 
 السياسةبرنامج أو ال

التقييم البيئي واالجتماعي 

 االستراتيجي



 المتوسط األبيض حرالب منطقة في التنمية وسياسات وبرامج وخطط لمشروعات والبيئية االجتماعية التقييمات إدارة

 35                                                                 األزرق المخطط                                                       

 ة والبيئية للمشروعات وبين التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجيةأوجه الشبه واالختالف بين التقييمات االجتماعي

يئية واالجتماعية هاكم اآلن جدوال  يلخص االختالف  في المبادئ بين تقييمات األثر البيئي/التقييمات االجتماعية البيئية للمشروعات وبين التقييمات الب

ت التدريبية النظرية التي أجراها واضُع هذا الدليل في موضوع التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية. يشار إلى أنه في كثير  من الدورا

 ن.االستراتيجية، كان يصعب جدا على المشاركين، والسيما المختصين بتقييمات األثر البيئي،إدراُك أوجه الشبه واالختالف هذه بين المفهومي

 

 (EESS( وبين التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )ÉSEجتماعية والبيئية للمشروعات ). مقارنة وجيزة بين التقييمات اال6الجدول 

 العملية
تقييمات األثر البيئي/التقييمات االجتماعية والبيئية 

 للمشروعات
 التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية

 العقد األول من القرن الحالي لماضيسبعينات القرن ا تاريخ ظهور أولى التقييمات واسعة النطاق
 ( التنميةPPPخطط وبرامج وسياسات ) المشروعات المستهد ف بالتقييم

التأثير في تصميم وتنفيذ ورصد المشروع موضوع  غاية التقييم 

التقييم لجعله أكثر  استدامة من النواحي البيئية 

 واالجتماعية.

التأثير في تصميم وتنفيذ ورصد خطط وبرامج 

سياسات التنمية موضوع التقييم ألجل أن تكون  و

التنمية أكثر  استدامة. قد تؤدي عملية التقييم البيئي 

واالجتماعي االستراتيجي أحيانا  إلى إصالحات  

 مؤسسية  مهمة.
تتيح هذه العملية تجنب  أكثر  األخطاء فداحة  وتُطل ق  الصلة بالتنمية المستدامة

بين المخططين والممولين نوعا  من التبادل المعرفي 

مين والمجتمع المدني حول إعمال  والمنظ 

(opérationnalisation.التنمية المستدامة ) 

قد تقع هذه العملية في صميم بنية التنمية المستدامة 

ومساعي تحسين ها المستمرة من خالل التأثير في 

 المحاور األساسية للتنمية في البلد أو اإلقليم المعني.

مغلقة نسبيا  )خطوات قياسية، وصفات جاهزة،  ة المنهجيةالمقارب

 ومحطات إلزامية الستشارة الجمهور، الخ.(
مفتوحة للغاية وذاُت طيف  واسع يمتد من مجرد 

تقييمات تشبه تقييمات األثر البيئي التي تتركز على 

اآلثار إلى عمليات  تقييم بيئي واجتماعي استراتيجي 

 المؤسسات. متعددة األشكال تتركز على
يأتي تحليُل البدائل وتأتي استشارةُ الجمهور في  أكثر المحدوديات وضوحا  

 مرحلة  متأخرة من عملية صنع قرار المشروع.
يجد االقتصاديون التقليديون صعوبة  في تقبل هذا 

المفهوم الجديد، الذي يُنظر إليه خاصة  كإضافة إلى 

ليلة عمليات صنع القرار التي غالبا  ما تكون ق

 المنهجية وتفتقر أحيانا  إلى الشفافية.
توجد عشرات، بل مئات آالف األمثلة التطبيقية  حجم التطبيقات

لتقييمات األثر البيئي أو التقييمات االجتماعية 

 والبيئية للمشروعات.

بضع مئات التقييمات البيئية االستراتيجية فقط 

وعدٌدأقُل من ذلك بكثير من التقييمات البيئية 

 االجتماعية االستراتيجية.و

 
التي أجريت حتى استطاع مهنيو التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية بأوروبا والواليات المتحدة وجنوب أفريقيا االستفادة  كثيرا  من األبحاث 

لخصوص قد بدأت بإطالق مقاربات  طوعية اآلن في منهجيات وعمليات التقييمات البيئية االستراتيجية. وكانت دولة جنوب أفريقيا على وجه ا

 للتقييمات البيئة االستراتيجية منذ تسعينات القرن الماضي.
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 2001/42الدور الرئيسي للتوجيه األوروبي 

الف ، دفعة  حاسمةعلى مستوى االتحاد األوروبي. لكن، بخ»التقييم البيئي لبعض الخطط والبرامج  «،الذي يطلب 282001/42شّكل تبني التوجيه 

ى أحد  الطموحاتالدولية التي تشمل خطط  وبرامج  وسياسات  التنمية كافة، اقتصر نطاُق تطبيق التوجيهعلى الخطط والبرامج فقط، واقتصر كذلك عل

ت السلكية عشر  قطاعا  ال غير هي: الزراعة، والتأجيم، والصيد، والطاقة، والصناعة، والنقل، وإدارة النفايات، واإلدارة المائية، واالتصاال

( تمييزا  لها عن التقييمات البيئية واالجتماعية EEPPوالالسلكية، والسياحة، والتخطيط الترابي.سنتحدث اآلن عن التقييمات البيئية للخطط والبرامج )

 (.EESSاالستراتيجية )

عن 200929ك ش ف أوُل تقييم  لوضع تطبيق التوجيه سنة ، أُجري  الكثير من التقييمات البيئية للخطط والبرامج. وقد 2001منذ أن نُشر التوجيه سنة 

 النقاط المهمة التالية:

 تمت ترجمة التوجيه إلى قانون  وطني خالل أقل من ثالث سنوات، الفترة التي حددْتها المفوضية لذلك؛ -
قامت الهيئة المسؤولة عن التخطيطفي معظم البلدان هي بوضع اإلطار الوطني للتقييمات البيئية  -

الفنية لهذا اإلطار على وجه  /الكتابةتراتيجية، فيما اضطلعت الوزارة المكلفة بالبيئة بدور السكرتاريااالس

 العموم؛
بلدا  أوروبيا ، كانت هناك أربعة بلدان لم تفلح في إنجاز سوى  27حتى تاريخ إجراء التقييم، ومن أصل  -

!(،  4، قبرص 3، لكسمبروغ 2، البرتغال 1 عدد  ضئيل  مهمل من التقييمات البيئية االستراتيجية )مالطا

 يصل 2008-2001أما بقية بلدان االتحاد األوروبي فكان مجموُع ما أنجزْته من هذه التقييمات في الفترة 

، في مجال التخطيط الترابي وحده، أنجزت 2007المئات بل اآلالف في البلد الواحد. وهكذا، ففي سنة 

ه؛ 1500تيجيا  للخطط، وأنجزت فنلندا تقييما  بيئيا  استرا 400فرنسا   تقييما  في هذا المجال نفس 

 : EEPPحسب االوربييــن الذين تمت استشارتهم هناك فائدتيــن في تطبيق 

 أنه يُسهم في أخذ الشواغل البيئية في الحسبان في عملية التخطيط بصورة  منهجية  ومنظمة؛ -
 لما يتصف به من طابع  رسمي. وأنه يُسهم عموما  في تنظيم إجراءات التخطيط، -

وبين كثير  من التوجيهاتواألنشطة األوروبية األساسية األخرى في مجال اإلدارة الوقائية للبيئة، نخص  2001/42وياُلحظتآزٌر قوي بين التوجيه 

 بالذكر منها:

 حول دراسات األثر البيئي، EC (1985).85/337التوجيه   -
 EC (1996)/96/82اعية حول المخاطر الصن « Sevéso »توجيه  -
 حول الطيور EEC (1979)/79/409حول الموائل الطبيعية و  EEC (1999)/92/43التوجيهين:  -
 ،(COM (2006) 216)فما بعد  2010خطة العمل لوقف تدهور التنوع البيولوجي ابتداء  من  -
 األنشطة في مجال التغيرات المناخية. -

 ستراتيجية خارج أوروباممارسات التقييمات البيئية واالجتماعية اال

م مأسسةُ التقييمات البيئية االستراتيجية  إطارا  مهما  لبلدان  أخرى بقدر ما يتعلق األمر بإدخال  تشريع ، من الشيء  بتركيا –الجاريةُ حاليا   -ربما تُقد 

طنية في مجال التقييمات البيئية االستراتيجية بمساعدة  فنية  قوية تقريبا ، بدافع  خارجي في المقام األول. فقد أفاد هذا البلُد من عملية تعزيز لقدراته الو

 إلى اآلن( إلى الخدمات والمنتجات التالية: 2003يورو تقريبا  من  400,000من هولندا. فقد أدى برنامٌج مكثف، بدعم  مالي  هولندي )

 مشروع الئحة تنظيمية للتقييمات البيئية االستراتيجية، -
 ن في الوزارتين المعنيتْين )وزارة البيئة والغابات، ووزارة السياحة(،تدريب خبراء وطنيي -
تنفيذ وتقييم تقييمْين بيئيْين استراتيجيْين رائدْين، يدور األول حول خطة تنظيم مدينة كاناكال ويدور اآلخر  -

 حول خطة التنمية السياحية ألنطاليا،
 باللغة التركية،تحرير ونشر دليل إلى التقييمات البيئية االستراتيجية  -
 مشارك(، 100عقد حلقة دراسية حول التوعية العامة )لحوالي  -
 .رحلة دراسية إلى هولندا لوفد  رسمي  تركي عالي المستوى -

يئية ، كان من سمات إدخال التقييمات البيئية االستراتيجية تبني مقاربة  تطوعية تقوم علىمستند  إطاري وضعْته وزارة الشؤون البجنوب أفريقياوفي 

(، وأوصى باتباع منهجية  استباقية  تكرارية للتقييم البيئي االستراتيجي. CSIRبالتعاون مع مجلس البحوث العلمية والصناعية )2000والسياحة سنة 

لتحليل البيئي للسياسة وحتى قبل نشر هذه المذكرة اإلطارية المشتركة، كانت هناك تطبيقات مبتكرة للتقييمات البيئية االستراتيجية بجنوب أفريقيا، كا

، أضفى قانون اإلدارة البيئية الوطنية الصبغة الرسمية على 2004، على سبيل المثال. وفي 1996ناتال سنة -التجارية والصناعية لمقاطعة كوازولو

 في تطبيق التقييمات البيئية االستراتيجية. البلدان الرائدة، خارج أوروبا، التقييمات البيئية االستراتيجية. وتعتبر جنوب أفريقيا في الوقت الحاضر أحد  

                                                                 

_EC_.pdf2001_42_Directiveeu.net/.../175/-http://www.interact28 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/study0309.pdf29 

http://www.interact-eu.net/.../175/Directive_2001_42_EC_.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/study0309.pdf
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 أمثلة ملموسة لتقارير تقييمات بيئية واجتماعية استراتيجية

. هاكم أوال  دليل الممارسات الجيدة في التقييمات البيئية االستراتيجية الذي اله ال شيء  أكثُر فائدة  لتعلّم أداة  جديدة كرؤية  تطبيقات  فعلية  ملموسة  

 (:OCDEته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )وضعته ونشر

developpement/37354750.pdf-http://www.oecd.org/fr/environnement/environnement 

 يق التقييمات البيئية االستراتيجية في بينين:وهاكم مستندا  آخر  لهذه المنظمة حول تطب

ategiquedanslapratiquedudeveloppementhttp://www.oecd.org/fr/pays/benin/levaluationenvironnementalestr
examendelexperiencerecente.htm 

 لكن، ينبغي االنتباه أثناء قراءة هذين التقريرْين المختلفين، إلى الجوانب التالية:

أّن التنوع  الكبير لألهداف، المرتبط  هو نفسه كثيرا  بتنوع التسميات )التقييم البيئي االستراتيجي، التحليل  -

يئي القُطري، التحليل االجتماعي القُطري، الخ.( يدل بآن  واحد على حداثة انتشار هكذا عمليات وعلى الب

 حاجة  إلى "التقيد" بحل المشكلة المطروحة؛
، ما لم يتتبع  العملية  من األلف إلى الياء، في فهم في التفهم على هذا السياق  الصعوبة  التي يواجهها المرء -

لمحتمل لهكذا تقرير بسيط على الخطة أو البرنامج أو السياسة موضوع الدراسة وكيف أن التأثير الحقيقي ا

ىفحسب بل ونتيجة آلية صنع القرار الفعلية كل ها كذلك، التي  هذا التأثير لم يكن نتيجة العمل التحليلي الُمجر 

ماعي االستراتيجي وبين األفكار أتتبعد المواجهةبين النتائج واألحكام النهائية لتقرير التقييم البيئي واالجت

 الدقيقةلمفهوم الخطة أو البرنامج أو السياسة موضوع التقييم المسبق؛

صعوبة إيقاف الزمن في الخطة أو البرنامج أو السياسة لمعالجت ها أو معالجت ه كما لو أنها خرجت أو أنه  -

قييُم هكذا خطة  أو برنامج  أو سياسة  خرج من األرض هكذا، فجأة ، من ال شيء بينما يكون تصميُم وتنفيُذ وت

 (.objet mouفي الواقع عملية  متواصلة،وبالتعبير العلمي، شيئا  ُمرس ال  )

ما هي الحال بعد أخذ هذه االحتياطات جميعا ، ندعوكم إلى االطالع على بعض المراجع الفرنسية النادرة في مجال  تهيمن فيه األدبياُت اإلنجليزية، ك

 غالبا .

 بسويسرا 2050قييمات البيئية الستراتيجية الطاقة الت

http://www.bafu.admin.ch/uvp/01065/index.html?lang=fr 

 أمثلة للتقييمات البيئية لخطط إدارة النفايات بفرنسا

maritime.pdf-http://www.seinemaritime.net/docs/1_evaluationenvironnementaledupdedmadeseine 

http://aveyron.fr/sites/default/files/documents/EnvironnementDeveloppementdurable/pdpgdnd_evaluation_
environnementale.pdf 

 أمثلة للتقييمات البيئية لخطط التخطيط الترابي

dfbeziers.fr/files/media/pdf/evaluation_environnementale.p-beziers.fr/sites/ville-http://www.ville 

-http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/corse_evaluation_environnementale_ensemble_prog_2007
2013.pdf 

n4.pdf.pdf-http://www.aduam.com/aduam/etudes/publications/observ/observatoire 

 تجربة لتطبيق التقييمات البيئية االستراتيجية في وضع صراع بساحل العاج

/environnement/documents/Essais2010/Kouame_http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites
2010_.pdf-07-R__05 

 

 قوننة التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية

http://www.oecd.org/fr/environnement/environnement-developpement/37354750.pdf
http://www.oecd.org/fr/environnement/environnement-developpement/37354750.pdf
http://www.oecd.org/fr/pays/benin/levaluationenvironnementalestrategiquedanslapratiquedudeveloppementexamendelexperiencerecente.htm
http://www.oecd.org/fr/pays/benin/levaluationenvironnementalestrategiquedanslapratiquedudeveloppementexamendelexperiencerecente.htm
http://www.bafu.admin.ch/uvp/01065/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/uvp/01065/index.html?lang=fr
http://www.seinemaritime.net/docs/1_evaluationenvironnementaledupdedmadeseine-maritime.pdf
http://www.seinemaritime.net/docs/1_evaluationenvironnementaledupdedmadeseine-maritime.pdf
http://aveyron.fr/sites/default/files/documents/EnvironnementDeveloppementdurable/pdpgdnd_evaluation_environnementale.pdf
http://aveyron.fr/sites/default/files/documents/EnvironnementDeveloppementdurable/pdpgdnd_evaluation_environnementale.pdf
http://www.ville-beziers.fr/sites/ville-beziers.fr/files/media/pdf/evaluation_environnementale.pdf
http://www.ville-beziers.fr/sites/ville-beziers.fr/files/media/pdf/evaluation_environnementale.pdf
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/corse_evaluation_environnementale_ensemble_prog_2007-2013.pdf
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/corse_evaluation_environnementale_ensemble_prog_2007-2013.pdf
http://www.aduam.com/aduam/etudes/publications/observ/observatoire-n4.pdf.pdf
http://www.aduam.com/aduam/etudes/publications/observ/observatoire-n4.pdf.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2010/Kouame_R__05-07-2010_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2010/Kouame_R__05-07-2010_.pdf
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إبان الولوج الى الوحدة االوربية لقد صادقت الدول   ال تكفي القوننةُ، في التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية، كما في أي موضوع  آخر.

القوننة ال تفيد إال باجتماع الشروط  لكن .2001 / 42نص قانوني في بضع سنوات وهذا كان صحيحا لتغيير التوجيه  1500على  المرشحة

ليست   االقتصادية. و"الرغبةُ العالميةُ المشتركة" في الشفافية والموازنة الجيدة بين أسس التنمية المستدامة )وهي ثالثة أو أربعة أو أكثر(-االجتماعية

. لكي تكون هذه العملية متينـة وفاعــلة في الوقت الحاضر قوية بما يكفي إلطالق عملية  متينة  وموثوقة لمجرد تصويت بعض البرلمانيين على ذلك

تى اآلن التقييمات  إال إذا كان وراء هذا التصويت شعٌب مستنير، متعلم، وحر في التعبير  عن آرائه واتخاذ  مواقف ه. على أي حال، لم يقون ن أُي بلد  ح

(. بصرف النظر، دعونا نرى كيف EES( التي تدمج البعد  االجتماعي في التقييمات البيئية االستراتيجية )EESSالبيئية  واالجتماعية االستراتيجية )

 تطب ق تشريعاُت التقييمات البيئية االستراتيجية القائمة.

حول التقييم البيئي لبعض الخطط والبرامج إلى قانون  وطني.  2001/42الطبع ترجمةُ التوجيه هو ب ، ما ينبغي ان يكون بأوروبــا ،أبسط االشياء

اني والعشرين،لم تكن لكّن صفة األبسط لم تكن مالزمة  له دائما  ألن هذه الترجمة القانونية، التي ال بد منها لجعل التوجيه نافذا  في الدول األعضاء الثم

في مجال الطاقة، استجابة   2001/42األوروبية. فقد سحبت فرنسا، مثال ، دون مبرر  معقول الصفة  القانونية عن التوجيه  عمليا  متجانسة  في البلدان

ْع موضع  التنفيذ إال ف ، 2012ي وال شك لبعض جماعات الضغط.ولم يُنشر  المرسوم الذي ي منح الصفة القانونية للتوجيه في القانون الفرنسي ويوض 

لمفوضية. كذلك ما تزال بعض البلدان األوروبية األخرى الصادر عنا من نشر التوجيه، وفي تجاهل صريح لإلنذارات القضائية المتكررةسنة  11بعد 

ئية قييمات البيتتلكأ بشكل  واضح في تطبيق التوجيه، حتى بعد ترجمت ه إلى قانون  وطني لديها. فكيف تفس ر، بغير  سوء  النية  الواضح  هذا، قلةُ الت

د التقييماُت البيئباالستراتيجية التي أُجري ت باللوكسم  ؟بفلنــدا باآلالف ة االستراتيجية التي أُجري ت يورغ ومالطا بينما تُع 

ه  كثيرا  من البلدان غير األعضاء في االتحاد األوروبي قوننت كذلك التقييمات  البيئية االستراتيجية ووضعْت هذا القانون   وجدير باالشارة أن  ولوائح 

 التنفيذية موضع  التنفيذ.

 التقييم البيئي االستراتيجي لقطاع المياه بلبنان – ReGoKoمثال لبلد  عضو في برنامج 

( ii تطبيقا  لقانون النفط وحيث 2010( أُجري  تقييٌم بيئٌي استراتيجي تجريبي لقطاع النفط في iهنا أيضا ، كما في األقسام السابقة، نعود إلى لبنان حيث 

كذلك تقييٌم بيئٌي استراتيجي آخر يهدف، بين ما يهدف إليه، إلى اختبار تطبيق القانون الوطني الجديد. يركز هذا التقييم  2014ـ  2013يجرى سنتي 

 .2014يُفتر ض أن يكتمل  في أيلول/سبتمبر وكانالبيئي االستراتيجي على االستراتيجية الوطنية للمياه. 

التقييم  البيئي  االستراتيجي تعريفا  قريبا  من  2012للتقييم البيئي االستراتيجي الستراتيجية قطاع المياه بلبنان. أعطى مرسوم  هاكم األساس القانوني

، واصفا  إياه بأنه "وسيلة للتخطيط واإلدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو 2001/42تعريفه في التوجيه األوروبي 

ظيمات التي ليصها إلى أدنى حد عن طريق تقدير وتقييم اآلثار البيئية القتراحات مشاريع السياسات أو البرامج او الدراسات أو االستثمارات او التنتق

يئية والموارد الطبيعية تطال منطقة لبنانية أو قطاع نشاط برمته وتحديد التدابير الالزمة للتخفيف من اآلثار السلبية وتعزيز النتائج اإليجابية على الب

 وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة عليها أو رفضها."

 

مشاريُع السياسات أو البرامج أو االستثمارات المقدمة إلى اإلدارات الرسمية والمتعلقة، على سبيل المثال ال الحصر، هذا المرسوم يغطي اقتراحات 

دارة النفايات عامة  والمخططات التوجيهية لتنظيم استعماالت األراضي وتنمية القطاعات السكنية بإدارة المياه والمياه المبتذلة والطاقة والنقل وإ

عية والسياحية والبيئية واستثمار الموارد الطبيعية والمواد المستخرجة. كما يخضع ]ألحكامه[ أُي تعديل أو إضافة أو تجديد أو اوالصناعية والزر

 اٌر بيئيةٌ هامة.إلغاء لمشروع  قائم قد تنتج عنه آث

وُل من البنك الدولي تحت إشراف الخطة الزرقاء، والذي أُجر ي  عمال بم ، 2012رسوم وكان التقييُم البيئي االستراتيجي لقطاع المياه بلبنان، المم 

الذي يقوم  [»لبنان  –إيكودت  «]الشركة اللبنانية لالستشارات واإلدارة البيئية ECODITموضوع  طلب  عروض سمح بتلزيم مكتب الدراسات اللبناني

 بإجراء التقييم تحت مظلة الشروط المرجعية التي يمكن الوصول إليها على الرابط

/regoko.planbleu.org/sites/default/files/upload/files/TF011513_ReGoKo_FC0018%20Lebanon%20Waterhttp:/
%20Sector%20SEA_ToRs_final.pdf 

د هذه الشروط المرجعية بشكل  خاص على إشراك  في استراتيجية المياه بلبنان.»األطراف المعنية  «تشد 

 ولية على استبانة األطراف المعنية األساسية وفتح  قنوات  اتصال مناسبة معها.بصفة  خاصة جهود هم األ "يركز المشاورون

 خماسية المراحل لرسم ووصف وصوغ توصيات هم المتعلقة بالتقييم البيئي االستراتيجي: مقاربة  طبق المشاورون 

الستراتيجية"( من "ا – NWSSتقييم الق سم التحليلي من االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه )باإلنجليزية  -

المشكالت واالتجاهات األساسية في هذا المجال بعين االعتبار، واقتراح ما يناسب من تعديل لهذا حيث أخذُ 

 القسم؛
وتحديد األهداف البيئية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة الواجب إدراُجها في االستراتيجية؛ وتقييم  -

http://regoko.planbleu.org/sites/default/files/upload/files/TF011513_ReGoKo_FC0018%20Lebanon%20Water%20Sector%20SEA_ToRs_final.pdf
http://regoko.planbleu.org/sites/default/files/upload/files/TF011513_ReGoKo_FC0018%20Lebanon%20Water%20Sector%20SEA_ToRs_final.pdf


 المتوسط األبيض حرالب منطقة في التنمية وسياسات وبرامج وخطط لمشروعات والبيئية االجتماعية التقييمات إدارة

 39                                                                 األزرق المخطط                                                       

جية مع هذه األهداف الجديدة وجوانب االرتباط، وما هي التعديالت كيفية ارتباط األهداف األولية لالستراتي

 ؛االرتباطالمطلوبة لتعزيز هذا 

خالت األساسية األولية التي اوتقييم اآلثاراالجتماعية واالقتصادية، تراكمية  كانت أم غير تراكمية، والتد -

 أوصت بها االستراتيجيةواقتراح ما يناسب من تعديل لالستراتيجية؛

يم كفاية الهيكل التنفيذي المتصورلالستراتيجيةواقتراح ما يناسب من تعديل  له، والسيما من حيث وتقي -

 شروط الرقابة البيئية، وتقديم كل ما يلزم من مقترحات لتحسين هذه الرقابة في االستراتيجية؛

وباألخص، التحقق من  –وتقييم كفاية خطط الرصد والتقييم الحالية في االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه  -

احتواء االستراتيجية على شروط  واقعية للرصد والتقييم وتحليل اآلثار األساسية البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية في مرحلة تنفيذ االستراتيجية، ثم،في ختام التقييم البيئي االستراتيجي، اقتراح كل ما هو مالئم 

 من تعديل لالستراتيجية.

ن ا لمصاعب التي واجهْتها هذهالممارسة بلبنان، من الناحية المنهجية المحضة، أن االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه قد تمت يشار إلى أن م 

، وهذا يناقض روح  التقييم البيئي االستراتيجي. ومع ذلك، فإّن جملة  من األسباب الموضوعية )والسيما EESقبل انجاز   المصادقة عليها بالفعل

ق ق  في جمع البيانات األساسية المتعلقة بالمياه الجوفية بعد تبني االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه( ستجعل هذه االستراتيجية التقدم الذي وال شك  ت ح 

هذا التقرير في  من التقييم البيئي االستراتيجي وتقديم تقرير ه، ما سيسمح بدمج نتائج ECODIT، تاريخ  انتهاء 2014بحاجة إلى تحديث  مهم في نهاية 

 "إصدار  جديد" من االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه.

االخيرة  لقطاع الماء . ولكن هذه EES جاهزا وتمويله مصادق عليه قبل إصدار   (PAEGB )لقد كان مشروع التزويد المائي لبيروت الكبرى 

وإدماج ألية   (EIE )ثغرات القانونية وإحياء مسلسل دراسة التأثير البيئي شخصت التعديالت التي يجب انجازها وذلك باقتراح مقاربات تسمح بسد ال

،توصيات عامة فيما  EES.وبالموازاة اعطت   EESتتصدى لالزمات والتدابير العاجلة )هذا االخير كان غائبا في استراتيجية الماء الخاضعة ل 

الذي يشمل تدبيرا بهذا  2012النسبة للمشاريع المصادق عليها قبل مرسوم ، بحثها على انجاز هذه الدراسات ولو بكيفية رجعية ب  EIEيخص 

 الشأن.

كبيرا  بلبنان الذي قد يصبح  2012يُتوقع أن يكون  لهذا التقييم البيئي االستراتيجي لالستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تأثيٌر كبير على تطبيق مرسوم 

 بيئية االستراتيجية لجعل التنمية  فيها أكثر  استدامة.واحدا  من البلدان التي تبنت التقييمات ال

  



 المتوسط األبيض حرالب منطقة في التنمية وسياسات وبرامج وخطط لمشروعات والبيئية االجتماعية التقييمات إدارة

 40                                                                 األزرق المخطط                                                       

 متطلبات إجراء التقييمات االجتماعية والبيئية في سياقات التنمية الدولية: أوجه التقارب وأوجه التباعد .4

التشريعية والتنظيمية المفصلة في إجراء دراسة األثر البيئي تشكل جزءا  من كثير  من المتطلبات  متطلبات  سنة إلى الوراء لنرى  40 يجب أن نعود  

بدأت الواليات المتحدة تشريع تقييمات األثر البيئي مع استحداث وكالة الحماية البيئية وقد (. OCDEبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

(EPA سنة )ٌر مباشر على المتطلبات الوطنية، في فرنسا ( الذي كان له أث1972، ثم أتى عقد المؤتمر العالمي للبيئة البشرية في ستوكهولم )1970

 (.1985(. وقد أخذ االتحاد األوروبي وقته لنشر توجيهه الخاص بدراسة األثر البيئي )1976مثال  )

 Directive opérationnelleمن خالل دليل عمليات 1989على المستوى الدولي، صار التقييُم البيئي مطلبا  من مطالب البنك الدولي ابتداء  من 
(DO) 4.00 الذي تبعه فورا  التوجيه ،DO 4.30 ( نستطيع إذن تتبع  1990حول النزوح القسري لألشخاص  .)  تطور المتطلبات البيئية واالجتماعية

األساسية على المستوى الدولي في السنوات الخمس والعشرين الماضية، لكن يجب أن نعود  إلى سبعينات القرن الماضي لندرك تماما  وزن  األحداث 

 التي قامت عليها هذه التطورات العالمية.

علما  في العقود األربعة األخيرة.  يلخص الجدول التالي بعض  األحداث والتطورات المؤسسية المهمة التيشكلت م 

 سنة من التاريخ العالمي والمحلي 40. إطاللة على أحداث 7الجدول 

 رجمة إلى سياسات وممارسات دوليةالت الحوادث الكبرى أحداث الحياة الفعلية العقد
تجدد االضطرابات االجتماعية   السبعينات

وحاالت إدراك جماعي النتهاء عقد 

 الستينات
  أول حادث نووي كبير في الواليات

 المتحدة
  بدأت حركة استقالل البلدان األفريقية

 تعم

  كارثة مصنع سيفيزو

 (1976الكيميائي )
  كارثة محطة ثري

ة مايل آيالند النووي

)الواليات المتحدة، 

1979) 

 ( استحداث برنامج األمم المتحدة للبيئةPNUE)30(1972) 
 أوروبا؛ إنشاء خدمة البيئة وحماية المستهلك 
 في بلدان منظمة التعاون  تشريعات وطنية حول تقييمات األثر البيئي

 (.1976، فرنسا 1970( )الواليات المتحدة OCDEاالقتصادي والتنمية )

 ازدياد دور القطاع الخاص في التنمية  الثمانينات
 كارثة تشرنوبل 
  استمرار الحرب الباردة، ثم سقوط

 جدار برلين
  تقدم التعليم في بلدان منظمة التعاون

 (OCDEاالقتصادي والتنمية )
  بداية االضطرابات المناهضة للبنك

 (الدولي )السدود الكبرى

  كارثة محطة تشرنوبل

النووية )االتحاد 

كرانيا، أو-السوفييتي

1986) 
  كارثة مصنع بوبال

الكيميائي )الهند، 

1984) 

  حادثة تسرب بقع

النفط من ناقلة 

Exxon-Valdes 

 (1989بأالسكا )

 ( االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةUICN ينشر االستراتيجية العالمية لحفظ )

 (1982الطبيعة )

 ( 1983ند، استحداث اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية )تقرير بروتال

ها )  (1987ونشرها تقرير 

 توجيهSévéso  ( 1982األوروبي حول تجنب المخاطر الصناعية الكبرى ،

 (1996اعتُمد في 

  (1989والبنك الدولي  1985توجيهان حول التقييمات البيئية )أوروبا 

 140( بحضور 92انعقاد مؤتمر ريو )  التسعينات

 رئيس دولة
 لمرأةالمؤتمرالعالميالرابعالمعنيبا :

العملمنأجاللمساواةوالتنميةوالسلم)مؤتم

 (95ر بكين،
  االضطرابات المناهضة لمنظمة

 ، سياتل(96التجارة العالمية )
  ،استمرار التقدم الكبير )القطاع الخاص

تي، يالتعليم، نتائج سقوط االتحاد السوفي

 توسيع االتحاد األوروبي(
 مذابح رواندا 
 أزمة البلقان 

  دولي( لتقييمات البيئية واالجتماعيةإطالق التفكر حول ا( 
  (، ثم مكتب الوسيط 1993في البنك الدولي ) هيئة التفتيشاستحداث

 Compliance Advisory Ombudsmanاالستشاري حول التوافق )
(CAO)( في مؤسسة التمويل الدولية)SFI( )1997) 

 ( 1992اتفاقيات دولية ومنها اتفاقية حول التنوع البيولوجي) 
  رين( سياسات بيئية واجتماعيةإصدار سالسل  )من البنك الدولي ومانحين آخ 
 تشكيل اللجنة العالمية للسدود 
  جون إلكينغتون يعلن عن الحاجة إلى مسؤولية  مجتمعية  أكبر للشركات

(RSE/CSR) 

 ( منظمة التعاون االقتصادي والتنميةOCDEتضع نموذج الضغط )-الحاجة-

 االستجابة
 احةفرصالحصولعلىالمعلوماتعنالبيئةومشاركةالجمهورفياتخاذاالتفاقيةالخاصةبإت

( « Aarhus »القراراتبشأنهاواالحتكامإلىالقضاءفيالمسائاللمتعلقةبها؛)اتفاقية 

1998. 
العقد 

األول من 

القرن 

 الحالي

  الدورة االستثنائية للجمعية العمومية

لألمم المتحدة وإطالقاألهداف اإلنمائية 

 (2000لأللفية )
  جيمس د. وولفنسون )رئيس خطاب

البنك الدولي( حول الفساد "سرطان 

 (2000التنمية" )
  ،اإلفالسات الكبرى )أرثر أندرسون

ليمان براذرز( و"األزمة" العالمية 

(2009) 
  استبانة صعود الدول الناشئة )دول

  سبتمبر  11هجمات

على برجْي مركز 

التجارة العالمي 

 (2001بنيويورك )
  أنفلونزا

 H5N1طيورال

في الصين  2003)

 في العالم( 2005و
  تسونامي آسيا

(2004) 

 أهداف األلفية للتنمية (OMD( ها ألول مرة جفري ساكس ل  مفهوم  من (، أدخ 

 2000 –معهد األرض( 

 المبادئ ( التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةOCDE( )2000) 

 (2000وانعكاساته ) لجنة العالمية للسدودال تقرير 

   (2003التقييمات البيئية ) لتنسيقمطالبات على مستوى  عال 

  وباألخص، التوجيه األوروبي التقييمات البيئية واالجتماعيةبداية مأسسة ،

 (EEPP( )2001حول التقييمات البيئية لبعض الخطط والبرامج )

  (2003للبنوك الخاصة ) مبادئ التعادلإطالق 

  داءاألمعايير نشر ( لمؤسسة التمويل الدوليةSFI( )2006) 

                                                                 

 كان العالم ما يزال يفتقر إلى منظمة  عالمية للبيئة، بالرغم من الضغط الكثيف من كثير  من رؤساء الدول إلنشاء هكذا منظمة. ،2014نهاية  حتى30
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 رجمة إلى سياسات وممارسات دوليةالت الحوادث الكبرى أحداث الحياة الفعلية العقد

BRICS)   فضيحة تلوث الحليب

 (2008في الصين )
العقد 

الثاني من 

القرن 

الحالي 

 )متواصل(

 +( يعطي دورا  2012) 20مؤتمر ريو

كبيرا  لألطراف المعنية الجديدة، ُمشيدا  

باالقتصاد األخضر ألجل تنمية  شاملة 

للجميع، وُمطل قا  عملية  "أهداف التنمية 

 المستدامة"
 أكيد التقدم االقتصادي للدول الناشئة ت

)وخاصة ، تأكيد إنشاء بنك تنمية دول 

BRICS ،2014 وصعود الدول تحت )

 (CIVETSالناشئة )دول 

 ( 2012تجليات الربيع العربي) 
  حاالت فشل الديمقراطية والنمو

االقتصادي ببلدان منظمة التعاون 

 (OCDEاالقتصادي والتنمية )

  الشرق تصاعد أحداث العنف في

 األوسط وأوكرانيا/روسيا

  كارثة محطة

الحرارية  فوكوشيما

 (2011)اليابان، 

  كارثة انهيار مبنى

لصنع النسيج رانا بالزا

)داكا، بنغالدش، 

2013) 

   البحث عن إجماع دولي جديد حول دور ومحل التنمية المستدامة في إطار

 »2015خطة التنمية األممية لما بعد «
 لشكاية والتقويم )نقاطاالتصال الوطنية لمنظمة التعاون توسيع وتعميم آليات ا

 ((PCN OCDEاالقتصادي والتنمية )
  التقييمات تبني البنك الدولي وبنك التنمية األفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية

 (2011) البيئية واالجتماعية االستراتيجية

  2013ولي )للبنك الد البيئية واالجتماعية السياسات الوقائيةإعادة صوغ-

2015) 
  مبدأ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة تبني مؤسسة التمويل الدولية

(2012) 

 ( 2015بداية التقارب بين التقييمات االجتماعية والبيئية وبين عالم التأمين)؟ 

 ما صلة هذه الالئحة الطويلة للمؤسسات واألحداث بالتنمية الدولية؟

 هامة:تكمن اإلجابة في بضع إحصائيات 

مليون دوالر أمريكي يجب أن  10من القروض االستثمارية الخاصة التي تزيد قيمتُها عن  75%  -

 ( )مبادئ التعادل(،ÉSEتخضع  لتقييم اجتماعي وبيئي )

مليار دوالر أمريكي،  35إلى  201231حصيلةُقروض واعتمادات البنك الدوليفي السنة المالية  تارتفع  -

مليار دوالر،  58وهو  2010رنة مع الرقم القياسي الذي سجله البنك في وهذه حصيلةٌ منخفضة بالمقا

 %11تشكل المشروعات من الفئة "ألف" )ذات التقييم االجتماعي والبيئي الكامل المتكامل( في هذه الكتلة 

من المشروعات الجديدة، وتشكل المشروعات من الفئة "باء" )ذات التقييم االجتماعي واالقتصادي 

، والمشروعات من الفئة "جيم" )التي ليس لها تقييم اجتماعي وبيئي البتة( %51بالحد األدنى( المحدود 

فقط. وعليه، فإن نسبة  كبيرة  جدا  من القروض الجديدة للبنك الدولي باتت تخضع لشرط إجراء تقييم  18%

 اجتماعي وبيئي بشكل  أو بآخر؛

 (؛SFIأداء مؤسسة التمويل الدولية ) كثيٌر من وكاالت ائتمان الصادرات يطبّق معايير  -

والصندوق  -UICN -ينضم كثيٌر من المنظمات غير الحكومية الدولية )كاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة   -

 في الواليات المتحدة( إلى مجتمع ممارسي التقييمات االجتماعية والبيئية. WWF -العالمي للحياة البرية 

 مطلٌب مجهول أو ُمساء الفهم في أغلب األحيان -مشروعات التقييمات االجتماعية والبيئية لل

ى مساعدة من الشائع أكثر فأكثر أن نرى مسؤولين عن مشروعات  استثمارية، في آسيا أو أمريكا الالتينية أو أفريقيا أو في أماكن  أخرى، يدعون إل

، الحاجة  الماسة  إلى المساعدة في هذا المجال عند منعطف وضع دفتر شروط المختصين بالتقييمات االجتماعية والبيئية ألنهم اكتشفوا، بالصدفة أحيانا  

 هم.استثمار  

السوقوأن  فإن لم تكن المعلومات متيسرة  له،يُضطر المختص إلى أن يقوم  ببحث  دقيق ومرهق في السياسات والمعايير والمنهجيات الموجودة حاليا في

ْين حتى يحصل  على موافقة  الجهات المعنية على هذه االستثمارات. ويجب أن نبين  أيضا  أن هذه لن تكون  نهاية  اتصاالته الودية والبناءة يعاني  األمرَّ

ه. ئج استثمارات  مع المختصين البيئين واالجتماعيين لدى البنك ألن قدرا  كبيرا  من العمل يظل يتعين القياُم به على موضوع الرصد والتقييم وإدارة نتا

 مخصص لتوفير قدر  كبير من العمل في هذه المرحلة األولية.هذا الدليل 

الدولية المتعلقة بالتقييمات االجتماعية والبيئية أكثر فأكثر.  المتطلبات   وتعقيدُ  نحن اآلن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، ويزداد حضورُ 

ه، تستمر حاالت الغش والفساد وتبييض األموال والجرائم ضد آليات الشكاية والتقويم وتبني معا  هيكال  متين ويتضاعف عددُ  ا  وفعاال . في الوقت نفس 

، قويت قدرة المقصرين على اختراع حيل  لمحاولة حماية  ةالسكان وتتفاقم محليا . وعلى مستوى عملي جدا ، كلما قويت المتطلبات البيئية واالجتماعي

هم أو سياس هم أو برامج   ات هم من استعمال هذه األدوات. فمن سيربح سباق  السرعة هذا؟مشروعات هم أو خطط 

                                                                 

 ’.س‘حزيران/يونيو من السنة  30إلى ’ 1-س‘موز/يوليو من السنة للبنك الدولي من األول من ت’ س‘تمتد السنة المالية  31
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 أسس التقييم االجتماعي والبيئي للمشروعات – 8الشكل 

 
  

 (ESEإعداد تقييم اجتماعي وبيئي )

 األسس:

  خطة اإلدارة البيئية يكون صاحب المشروع مسؤوال  عن إعداد وتنفيذ

 (، بما في ذلك ماليا  PGESواالجتماعية )

   البدء في مرحلة  مبكرة جدا 

 تعدد االختصاصات المعرفية هو القاعدة 

  تدمير  للموائل الطبيعية الحرجة، بعض اإلرشادات الثابتة والمسلَّم بها دوليا : ال

وال إفقار  للناس الذين سيُنقلون من موقع المشروع إلى مكان  آخر، وجوب 

احترام االتفاقيات الدولية، واالطالع على المستندات ونشرها، واستقالل 

 واضعي التقييم االجتماعي والبيئي.

ا ، والسياسيات األكثر تطلب، احترام المعايير بصفة  خاصةيبقى:

والحكم بشكل  متدرج  ،التنفيذ قدر المستطاعالتي تقومب وكاالتدعمالو

ها.  قياسا  إلى شدة اآلثار المتوقعة واحتمال وقوع 

 كثيٌر من الممولين ثنائيي األطراف قليلو االهتمام.

 طويل اختالفاٌت مهمةٌ جمة بين المانحيناآلخرين. لوقت  ستظل هناك و
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 الموضوعات الكبيرة الحاضرة دائما  في التقييمات االجتماعية والبيئية على المستوى الدولي

وأقلُمن ذلك حضورا  بكثير في المتطلبات الوطنية للتقييمات االجتماعية والبيئية. فيما  هناك موضوعاتٌثالثة، كثيرةُ الحضور في المتطلبات الدولية،

 .»الوطنية  ÉIEدراسات األثر البيئي «توُجها  إلى  األكثر   يلي خالصة هذه الموضوعات مع بعض المراجع المفيدة، للممارس  

 .حول االستمالكات العقارية والنزوح االضطراري للناس7اإلطار 

 ذا؟ما

 ترمي إلى األهداف التالية: تقييم اجتماعي وبيئي سياسة  شتراط إجراء خضع الالتي ت   يجب أن تطبق  العملياتُ 

 .ما أمكنتجنُب دفع الناس إلى النزوح االضطراري أو اإلقالل من ذلك 

 ، استعادة  هذا الدخل وذاك المستوى المعيشي.تقديم مساعدة لألشخاص النازحين تتيح لهم تحسين  دخل هم ومستوى معيشتهم، أو، في الحد األدنى

 معاملة عمليات إعادة التوطين كبرامج تنمية.

 منح األشخاص المتأثرين فرصا للمشاركة واالختيار بين البدائل الممكنة عمليا .

 تقديم مساعدة لألشخاص النازحين بصرف النظر عن مشروعية ُشغلهم للعقارات المستمل كة.

 صول المتأثرة تعادل قيمة  استبدالها.دفع تعويضات عن األ

 لماذا؟

هم في المنطقة المتأثرة بالمشروع الذي ي . ثبت  ذلك ستدعي ترحيل همألن العمليات التي تفتقرإلى هكذا دعم تزيد فقر  الناس الذين ُوجدوا لسوء حظ 

 بالتجربة في عدة حاالت.

 متى؟

اطق  المرشحة إلعادة التوطين، وكذا إحصاُء الناس المعنيين واألشياء المعنية، في أبكر وقت  يجب أن يبدأ تحديُد األراضي الواجب  إخالؤها والمن

 ممكن، وأن ينتهي  نقُل الناس قبل انتهاء أعمال المشروع.

 كيف؟

هم بشدة على األرض. ولكن، إذا تع »التعويض عن األرض باألرض«إن  ذر ذلك، أو إذا هو الوسيلة المفضلة لألشخاص الذين تعتمد موارُد عيش 

إنتاجا  من األرض القديمة، فيجب تصميُم آليات  أخرى ووضُعها موضع التنفيذ. ويجب أن يكون  المستفيدون باستمرار  كانت األرض الجديدة أقل  

 حاضرين في القرارات الكبرى المتعلقة بعمليات "إعادة النشر" هذه وفي حملةرصد وتقييم هذه العمليات.

 مقاييس النجاح

سنوات(،  10أن تُظه ر  حملةُ الرصد والتقييم )اإللزامية( للنزوح االضطراري للناس، بوضوح، أنه بعد مدة  معينة )عدة سنوات وأحيانا  أكثر من يجب

 يجب أن يكون  جميُع الناس النازحين قد استعادوا مستوى معيشة  مكافئ على األقل لمستوى المعيشة الذي عرفوه قبل النزوح.

 ةمراجع مفيد

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c9d2b004c629caa9f85dff81ee631cc/GN5_French_2012.pdf?MOD=AJP
ERES 

 . حول السكان األصليين8اإلطار

 ماذا؟

 تغالل فرصة مشروعات التنمية إلشراك السكان األصليين في التنمية المحلية والوطنية من خالل:اس

 السماح لهم بتحقيق طموحات هم؛

 صناع القرار؛أهمتحسين فرص وصولهم إلى 

 تعزيز قدرتهم على االستجابة للتحديات التي يواجهون؛

 تعزيز التعاون بين القطاعْين العام والخاص

 لماذا؟

واطن الجغرافية المميزة لهم أو بأرض األجداد بسبب استمرار الصراعات الخطرُ  كبير ودائم أْن يفقد  السكاُن األصليون تعلق هم الجمعي  بالم 

اة في حي وبرامجإعادة التوطين التي تنفذها الحكومات، وسلب هم أراضي هم، وبسبب الكوارث  الطبيعية أو احتواء  هذه األراضي في المناطق الحضرية

 أعضاء الجماعة.

 متى؟

( على التوازي مع تعريف المشروع PPAإذا ثبت موضوعيا  وجوُد سكان  أصليين في منطقة تأثير المشروع، يجب وضُع خطة للسكان األصليين )

ه.  وتنفيُذها مع تنفيذ 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c9d2b004c629caa9f85dff81ee631cc/GN5_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c9d2b004c629caa9f85dff81ee631cc/GN5_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
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 كيف؟

ع  خطةُ السكان األصليين في إطار التقييم االجتماعي والبيئي ) في حاالت  استثنائية، إعداُد هذه الخطة بصورة  مستقلة  (. ويمكن،ÉSEيجب أن توض 

يرة إذا لم يكن للمشروع أثٌر آخر أو خطٌر بيئٌي أو اجتماعي. ويجب أن يكون  إعداُد خطةالسكان المحليين موضوع  موافقة  حرة ومسبقة ومستن

(CLPEتجد شروط  إعداد ها وتنفيذ ها والتحقق  منها مذكورة  في سياسات كبار ا ).لمانحين الدوليين 

 مقايس النجاح

مشروع  إلى تتعلق مقاييُس النجاح بعملية الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة قدر ما تتعلقبنتائج خطة السكان األصليين. وتتفاوت هذه المقاييس من 

 من هذه الخطة. آخر، لكّن تعزيز  قدرات السكان األصليين وتلبية  تطلعات هم المشروعة تشكل بصورة  منتظمة جزءا  

 مفيدةمراجع 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ac542e004c629ff99fa6dff81ee631cc/GN7_French_2012.pdf?MOD=AJP
ERES 

 

 ول االستخدام الرشيد للموارد.ح9اإلطار 

 ماذا؟

التشديد على اتخاذ تدابير عملية ومفيدة على المستوى الفني والمالي لتحسين كفاءة استهالك الطاقة والماء وغير  ذلك من موارد وُمدخالت مادية، مع 

كثر صلة  بتصميم المنتجات وعمليات اإلنتاج ألجل المجاالت المعتبرة ذات  أساس  تجاري. ويجب أن تشتمل  هذه التدابير على مبادئ اإلنتاج األ

 االقتصاد في استخدام المواد األولية والطاقة والماء.

 لماذا؟

 ينضب، تؤدي زيادة النشاط االقتصادي والحضري غالبا  إلى ارتفاع مستويات  تلوث الهواء والماء والتربة وتستهلك موارد  ليست من النوع الذي ال

للسكان والبيئة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي. وتزداد القناعة على المستوى العالمي بأن التراكيز  الحالية والمتوقعة ما قد يشكل تهديدا  

 ( في الجو تهدد الصحة العامة وصحة  وراحة  األجيال الحالية والمستقبلية.GESلغازات الدفيئة )

 متى؟

 ابتداء  من تصميم المشروع وطلب التمويل.

 ف؟كي

 في إطار التحضير إلجراء تقييم اجتماعي وبيئي، وإجراء هذا التقييم وما يتمخض عنه من نظام إدارة  بيئية واجتماعية.

 

 مقاييس النجاح

 يجب أن تُظه ر  نتائُج الرصد والتقييم نقصانا  في استهالكالموارد يتيح بلوغ  المعايير الوطنية والدولية.

 مراجع مفيدة

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/10c639004c629aa09f73dff81ee631cc/GN3_French_2012.pdf?MOD=AJ
PERES 

 بية.مراجع عامة حول أخذ البيئة في الحسبان من المفوضية األورو

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-tools-and-methods-series-integration-
environment-in-development-200911_fr_2.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-environmental-integration-ec-development-
handbook-200612_fr_2.pdf 

 أوجه التوافق واالختالف بين توقعات المانحين الكبار من حيث التقييمات االجتماعية والبيئية.

القتصادي والتنمية (، أعاد ممثلو منظمة التعاون اhttp://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf، )انظر 2005في باريس 

هم بإعالن روما  الذي صادقت عليه شخصياٌت رفيعة )رئيس البنك الدولي، ورئيس  2003وممثلو البلدان المستفيدة من المساعدة تجديد  التزام 

"حثوا على تبني الجمهورية الفرنسية، وغيرهما من الشخصيات البارزة( وعبروا عن رغبتهم في زيادة كفاءة المساعدة التنموية، وبشكل  خاص 

سنوات، وبعد منعطفات آكرا )غانا(وبوزان )كوريا(، ما يزال التنسيق على الطريق. عشر(. وبعد 5منسقة للتقييمات البيئية" )انظر اإلطار  مقاربة  

 ألف مشروع يمول سنويا  من المساعدة الدولية! 600لى الوفورات التي كان يمكن تحقيقُها في نحو ويا أسفا ع

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ac542e004c629ff99fa6dff81ee631cc/GN7_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ac542e004c629ff99fa6dff81ee631cc/GN7_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/10c639004c629aa09f73dff81ee631cc/GN3_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/10c639004c629aa09f73dff81ee631cc/GN3_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-tools-and-methods-series-integration-environment-in-development-200911_fr_2.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-tools-and-methods-series-integration-environment-in-development-200911_fr_2.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-environmental-integration-ec-development-handbook-200612_fr_2.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-environmental-integration-ec-development-handbook-200612_fr_2.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf
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 (2005.اقتباس حرفي من إعالن باريس حول التنسيق والمواءمة بشأن التقييمات االجتماعية والبيئية )10اإلطار 

األثر البيئي، بما في ذلك القضايا الصحية واالجتماعية ذات الصلة على مستوى  دراسةحققت الجهات المانحة تقدماَ كبيراَ في التنسيق بشأن . 40
 ه، وذلك يشمل التصدي لنتائج القضايا البيئية العالمية مثل تغّيرالمناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي.المشروع. ويتطلب هذا التقدم تعميقَ 

 تلتزم الجهات المانحة والبلدان الشريكة بما يلي:.41

المصلحة الحقيقية، ووضع  األثر البيئي وتعميق اإلجراءات المشتركة للمشروعات، بما في ذلك التشاور مع أصحاب دراسةتدعيم تطبيق عمليات  -
 وتطبيق ُنُهج مشتركة "للتقييم البيئي االستراتيجي" على الصعيدين القطاعي والوطني.

 مواصلة تنمية القدرات الخاصة على المستوى الفني ومستوى السياسات بما هو الزم للتحليل البيئي وسن التشريعات. -

ضايا أخرى مشتركة، مثل المساواة بين الجنسين وغير ذلك من القضايا المتعلقة بموضوعات جهود تنسيق مماثلة في قإلى وهناك حاجة أيضاَ . 42
 ...معينة، 

 فيما يلي خالصة متطلبات الهيئات المذكورة أدناه:

 ( البنك الدولي: الهيئتان في مجموعة البنك الدولي اللتان تموالن القطاع العام: المؤسسة الدولية للتنميةIDAللبلدان واألق ) اليم األكثر فقرا ، والبنك

 ( للبلدان متوسطة الدخل.BIRDالدولي لإلنشاء والتعمير )

(: مؤسسة التمويل الدولية، إحدى هيئات مجموعة البنك الدولي، هي الهيئة التي تمول SFI/PEمؤسسة التمويل الدولية/مبادئ التعادل ) -

من  %75بنكا  تجاريا  تمول حوالي  79ل. ت ضم مبادُئ التعادل تحت لوائها الشركات الخاصة التي تعمل في البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخ

 »معايير األداء «المشروعات الخاصة في البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل. تطبق هذه البنوك المنضوية تحت لواء مبادئ التعادل حرفيا  
 البيئية واالجتماعية لمؤسسة التمويل الدولية.

(، والبنك اآلسيوي لالستثمار BERD: هو أحد بنوك التنمية متعددة األطراف )كالبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير )بنك التنمية األفريقي -

(BAsD( والبنك األوروبي لالستثمار ،)BEI( وبنك التنمية للدول األمريكية ،)BID.)) 
 .(BERDالبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ) -

االستثمارات )وبالتالي غربلة  )أو تصنيف( ، "غربلة " 32، تقريبا ، تطلب، لكل المشروعات ذات التمويل المباشريشار إلى أن كل  الهيئات آنفة الذكر

ها أـو هبات ها( بغربال  ثالثي يمكن إيجاُزه بما يلي:  قروض 

 الداللة/التصنيف فئة المشروع/التمويل

تملة على البيئة و/أو المجتمعات المشروعات األكثر خطرا  من حيث اآلثار السلبية المح (Iألف )أو 

 المحلية

 المشروعات ذات اآلثار العامة أو التي يمكن إدارتها. (IIباء )أو 

 المشروعات الحميدة ذات اآلثار البيئية واالجتماعية الضعيفة (IIIجيم )أو 

ر. فيجب على كل قارئ راغب  في التعمق في الموضوع أن تنبيه: فيما يلي جدوٌل أولي/شديد اإليجاز قياسا  إلى واقع متطلبات الوكاالت آنفة الذك

ى التحديثات يغوص  أكثر  بكثير في تفاصيل هذه المتطلبات، لكل وكالة على حدة، السيما بزيارة المواقع اإللكترونية للوكاالت المعنية، واالطالع عل

 بل اإلصدارات المنقحة الكثيرة المتكررة للمتطلبات.

النهائية لمشروع  ما هي تلك التي  المشروعات يُنف ذ بتمويل  مشترك، وت قبل عدةُ وكاالت بأمر  واقع  راهن مفاُده: أن المتطلبات   كذلك، فإّن كثيرا  من

هاتان  التمويل الدولية عندما تشارك البنك الدولي ومؤسسة   ومعايير   تحددها الوكالة األكثُر تشددا ، ما يؤدي غالبا ، ال دائما ، إلى تطبيق سياسات  

 الوكالتان في التمويل.

والبنك  فمثال ، في التقييم االجتماعي والبيئي لمشروع سد لوم بانغر في الكاميرون،الذي يشارك في تمويله بنك التنمية األفريقي والبنك الدولي

  ب  الواجب  تلبيتُهاألوروبي لالستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، اعتُبرْت السياسات الوقائية للبنك الدولي هي المطل

  

                                                                 

مختلفا  بعض الشيء من حيث متطلبات التقييم االجتماعي والبيئي وهو موضوع لن نتطرق  إليه هنا. هناك مراجع  »طريقا  مليئا  بالعقبات«تسلك القروُض التي ُتمنح لوسطاء التمويل32
 .مفيدة عن الموضوع في قائمة المراجع
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 .خالصة متطلبات المانحين الدوليين8الجدول 

 البنك الدولي الهيئة
مؤسسة 

 /مبادئ التعادلالتموياللدولية
 بنك التنمية األفريقي

البنك األوروبي 

 لإلنشاء والتعمير
 الوكالة الفرنسية للتنمية

االسم الشائع لمتطلبات التقييم 

 االجتماعي والبيئي
 »معايير األداء« »الوقائية السياسات«

 التدابيرنظام «

الوقائية 

 (SIS/ISS)»المتكامل

السياسة البيئية  «

 »واالجتماعية 

إدارة المخاطر  «

االجتماعية والبيئية 

 (MRSEO) »والتشغيلية 

 نعم نعم نعم نعم 33لم يُذكر صراحة   اإلدماج االجتماعي/البيئي

 X 34X 35X X X إعادة التوطين القسرية لألشخاص

 X X X X X السكان األصليون

 X X X X X التراث الثقافي المادي

 X X X X X مكافحة الحشرات

 X X X X X الموائل الطبيعية

 X   X X سالمة السدود

 X 36 37 X X الغابات

 X  X X X المياه الدولية
المشروعات الواقعة في مناطق  

ع عليها  متناز 
X  X X X 

 ط الصحية،ظروف العمل، والشرو

 والسالمة
38 X X X X 

 X X X X 39 /الجندرالنوع االجتماعي

 X X X X  الصحة العامة
اإلسهام في االضطرابات المناخية 

 )التكيف، توهين اآلثار(
 X X X X 

 استشارة األطراف المعنية

في إطار بعض 

السياسات )التقييمات 

البيئية، إعادة 

التوطين، السكان 

 األصليين(

ت الكبرى = المشروعا

مطلب الموافقة الحرة 

 المستنيرة المسبقة
 

X X  

الجماعات الهشة من غير السكان 

 األصليين
40 X X X X 

, منظمات تنائية تعطي او تمنح قروضالتدفع المنظمات الدولية اال جزءا من التمويل العمومي للتنمية الدولية , أكثر فأكثر تمر تمويالت عن طريق 

لمنظمة التعاون  (CAD)ر االبيض المتوسط تتدخل نوعان من االنظمة الثناية : تلك التي تعد جزءا من اللجنة المساعدة للتنمية بالنسبة لحوض البح

 والمنظمات االخرى . (OCDE)والتنمية االقتصادية 

او الوكالة اليابانية للتنمية  ( USAID )وكالة االمم المتحدة للتعاون ( AFD )أجهزة مثل الوكالة الفرنسية للتنمية   OCDE /CADكما تنتمي ل  

  التختلف كثيرا عن االنظمة الدوليـــــــــــــــة  OCDE/CADوبصفة عامة فانم المتطلبات والمراقبة للمنظمات االعضاء بمجلس  ( JICA)العالمية 

يع لعربية السعودية تكتفي بمراعاة تطابق المشارهنالك دول مثل ا .اقل وضوحــا فان الوضعية ( OCDE/CAD)وبالنسبة للمنظمات غير االعضاء 

يتوفر   EXIMتمر خصيصا عبر البنك التنموي الصينــي والبنك استيراد وتصدير الصيني الثنائية الصينية. المساعدة التي تمول بمطالبها الوطنيــة

  الدولي البنك نوع  ESEمقاربات إحترام تتجلى و 2007 في المتطلبات توضحت لقد ,على سياسة بيئيــة 2004منذ 
-and-companies/environmental-building-dam-chinese-regulating-and-guiding-http://cleanleap.com/policies(
 policies-(socialمرة اخرى غالبا ما يكون سائدا احترام  ,التحقيق الكافي وليست مجبرة جدا يتفق معظم المالحظين بأن هذه المتطلبات لم تنل

 .المتطلبات الوطنية في الدول المستفيدة

تبقى بعيدة عن  ReGoKoطلبات الوطنية بالنسبة لدول مرة اخرى غالبا ما يكون سائدا احترام المتطلبات الوطنية في الدول المستفيدة ولكن المت

ول متطلبات الممولين الدوليين وخاصة بلبنان وفلسطين السباب تاريخية وحكامية اليبدو غريبا ان نرى ان اعتمادات عدة تمر عبر تعاون بين د

  AidData.وتدهب لمشاريع " وسخة " حسب النظام المتري المنجز من طرف  OCDE/CADخارج 

                                                                 

سياسات أخرى اجتماعية أو بيئية إلى حد  ما )انظر الموضوعات(. وهذه السياسات  9على سياسة تقييم بيئي و»السياسات الوقائية «سياسات عمل البنك الدولي المعروفة باسم  تشتمل 33

 (.2015قيد المراجعة )يُنتظر أن ُتنشر نتيجة المراجعة في 
 .ُترف ق بكل تمويل تقدمه مؤسسة التمويل الدولية/حسب مبادئ التعادل متكاملة»حزمة  «يير األداء الثمانية التي تشكل كل هذه الموضوعات تعال ج في إطار معا34
 الخاصة على السواء(.ُترف ق بكل تمويل يقدمه بنك التنمية األفريقي )للحكومات والشركات  متكاملة»حزمة  «كل هذه الموضوعات تعال ج في إطار اإلجراءات الوقائية الست التي تشكل 35
 تؤخذ في الحسبان في إطار الموائل الطبيعية.36
 .انظر المالحظة السابقة37
 جتماعي وبيئي، سواٌء بدافع  من المتطلباتذكر هذه الجوانب صراحة  كمتطلبات في دليل عمليات البنك الدولي. ال شيء  يمنع، بالطبع، من لحظ أهمية هذه الجوانب عند إعداد تقييم المتُ 38

 الوطنية )وهذا شيٌء نادر( أو )وهذا هو الغالب( بدافع  من متطلبات مانح  ما مشارك في التمويل، أو في األخير إذا تطلب الوضُع ذلك.
 ( وال تشكل جزءا  من السياسات الوقائية.ii( بدائية iحول النوع االجتماعي، لكنها  توجد لدى البنك الدولي سياسة39
وضاع معينة تتيح إدراج  فقرات في التقييمات االجتماعية والبيئية تتعلق، مثال ، باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، أو السعي لعمل تعديالت للتكيف مع أ هنا أيضا ، ال شيء  يمنع40

 لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أن يتمتعوا بحياة  أفضل في تجمع يموله البنك الدولي، لكّن هذا ليس من جملة الشروط.

http://cleanleap.com/policies-guiding-and-regulating-chinese-dam-building-companies/environmental-and-(social-policies
http://cleanleap.com/policies-guiding-and-regulating-chinese-dam-building-companies/environmental-and-(social-policies
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 EESSتطلبات الممولين بشأن م .5

 استبانة الحاجة إلى تقييم بيئي واجتماعي استراتيجي أو مالءمِة إجراء هكذا تقييم

( إما ألسباب  قانونية وتنظيمية EES( )أو ل ن قُْل باختصار، تقييم بيئي استراتيجي EESSيمكن أن يُطلب  إجراُء تقييم  بيئي  واجتماعي  استراتيجي )

النظر عن أي مطلب  قانوني أو  غضة  لطلب  هيئة  مانحة  دولية. وقد يرى مختصون في حاالت  معينة وجاهة  في إجراء هكذا تقييم بوطنية، أو تلبي

( téra projets( بل فوق عمالقة )giga projetsإداري. وهذه، على األخص، هي حاُل المشروعات األقرُب إلى أن تُصن ف  كمشروعات  عمالقة )

 (، بالمعنى المجازي للكلمة.méga projetsروعات  ضخمة )منها إلى مش

 المتطلبات:

 الهيئات المانحة متعددة األطراف -
o  رَّ في ر كابه، من أوُل "طالبي" التقييمات البيئية االستراتيجية هو البنك الدولي الذي ج 

م البيئي خالل أنشطت ه المختلفة، عددا  كبيرا  من البلدان وصاغ أدوات  متنوعة جدا  للتقيي

 واالجتماعي االستراتيجي، خاصة  من خالل:
o  على التقييمات البيئية )والسيما التقييمات البيئية اإلقليمية  4.01تطبيق سياسة العمليات

 والتقييمات البيئية القطاعية(
o  المتعلقة بقروض دعم السياسات اإلنمائية )باإلنجليزية  8.60وتطبيق سياسة العمليات

DPLالبيئية واالجتماعية االستراتيجية  األساسية هي التقييمات   ألدواتُ (، حيث كانت ا

 (،CEAوباإلنجليزية  AEPللسياسات والتحليالت البيئية القُطرية )بالفرنسية 
o تنفيذ توصيات دراسات  تحليلية  مهمة كدراسة "وقود للفكر" حول قطاع الطاقة )مراجعات 

-Examens énergie-environnement/ Energyاألداء البيئي الطاقوي
Environment Review (EER)،) 

 Directive 2001/42أوروبا، في إطار التوجيه  -
خاصة، في إطار اإلرشادات التوجيهية للجنة المساعدة اإلنمائية  المانحون اآلخرون، ثنائيو األطراف   -

(CAD/DAC( في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OCDE ،)  في وتنبها   ومن أكثر البلدان حرصا

 كندا وهولندا.المجال هذا 

ه  متطلبات البنك الدولي وتوابع 

ع )في حوالي  4.01ي طلب التوجيه الذي أصبح سياسة  العمليات  ( إجراء  تقييمات  بيئية  قطاعية أو تقييمات  بيئية  1990لدى البنك الدولي، منذ أن ُوض 

 "للبند" المدروس. من المشروع المتوسط  البنك اإلطار  الضيق  المحد د لآلثار المباشرة والقريبةإقليمية عندما تتخطى آثاُر المشروعات التي يمولها 

مدة  طويلة شبحا  مخيفا .ومع ذلك، أُجري ت تقييماٌت بيئيةٌ "استراتيجيةٌ" عدة )قطاعية و/أو PO 4.01وقد ظل هذا التطبيُق الدقيق لسياسة العمليات 

الدليل الذي 2011 قطاع رأينا كثيرا منه سنـة اضي، كانت دائما  لمشروعات البنية التحتية الضخمة، الكهرمائية  غالبا ، إقليمية( منذ نهاية القرنالم

(. وقد ت مسَّكالبنك الدولي بهذا النهجفي التعديل األخير لسياسة العمليات ÉSEصاغ إلى حد  بعيد منهجيات  ومقاربات التقييمات االجتماعيةوالبيئية )

 ( عند استشعار الحاجة إلى ذلك.EESSلديه بل أقر حتى االنتقال  إلى التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية ) 4.01

المتعلقة  بقروض دعم السياسات اإلنمائية 8.60الى سياسة العمليات الجديدة  2000وبالموازاة تقوت المتطلبات بفعل التحول في أوائل سنة 

(Development Policy Loans DPL النموذج  الجديد للمنت ج المالي الذي استحدثه البنك الدولي في مستهل العقد األول من هذا القرن والذي ،

 (،41شديد في ثمانينات القرن الماضي نتقاد  وصفه كثيرون آنذاك بالنسخة الجديدة من اإلصالحاتالقديمة التي كانت محال  

وضع  إجراء لفرز وتحليل السياسات التي يُحتمل أن تكون  هي األكثر  إضرارا  بالبيئة وإجراء  تقييم   PO 8.60ط لبت سياسةُ العمليات الجديدة هذه 

راء  تقييمات  بيئي  استراتيجي لهذه السياسات. وطلب البنُك األوروبي لالستثمار كذلكوكذا بنك التنمية األفريقي ومعظُم المانحين متعددي األطراف إج

ذه الصيغة أو تلك. ولعل مؤيدي التحليالت االجتماعية في البنك الدولي تحالفوا، بتكتيك  ذكي، مع اقتصاديي البنك لفرض إعداد  بيئية  استراتيجية، به

 Poverty and Social Impact Analysisتحليالت لآلثار على مختلف فئات المجتمع وبخاصة  الفقراء والمحتاجين)تحليل الفقر وآثاره االجتماعية
(PSIA) .)رب  تحليل يُفترض أن يُتيح  هذا الوضُع الجديد للتقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجيةالتعلم  من تجارب التقييم البيئي االستراتيجي وتجا

 الفقر وآثاره االجتماعية معا .

 EESيطالبون بشكل أو بأخر ب   BADو BEI وتجدر االشارة بأن معظم الممولين متعددي االطراف ، بما فيهم

                                                                 

 ".جديدة قناني  في  ا  عتيقا  ضع خمرن ي"كم41
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(، القائم تحت Forest Carbon PartnershipFacility (FCP F)وفي اآلونة األخيرة، صار مرفُق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات )

زة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزال +REDDمظلة البنك الدولي، والذي يدعم البلدان  الراغبة  في االنضمام إلى برنامج  ة األحراج )المبادرة المعز 

 وتدهور الغابات(، يطلب من البلدان المستفيدة إعداد  تقييمات  بيئية واجتماعية استراتيجية.

دْت تحليالتٌبيئيةٌقُطرية )باإلنجليزية  ( ولبنان 2005( ومصر )2004، هي تونس )ReGokoمستفيدة من مشروع بلدان ( لثالث CEAكما أُع 

يث  له بأن التحليالت  البيئية  القُطرية "نوٌع من التقييمات البيئية االستراتيجية". يقول التقرير المذكور "نشأْت (. وأقر البنك الدولي في تقرير  حد2011

ونشر االستراتيجية البيئية، أداةٌ تحليلية  PO 8.60من هذه المقاربة للتقييمات البيئية االستراتيجية لسياسات التنمية، التي عززها تبني سياسة العمليات 

 ."CEAعى تد

م  لنا استخداُم أدوات  من مثل مراجعة/فحص ( أحيانا  نتائج  قريبة  من النتائج المتوقعة من تقييم  EER)باإلنجليزية  األداء البيئي الطاقوي وفي األخير، ق دَّ

قطاعية تتيح خفض  تلوث الهواء  بيئي  استراتيجي، كما في مصر، مثال ، حيث ركزتمراجعة األداء البيئي الطاقوي على البحث عن أفضل  سياسة  

 بالقاهرة.

 ما حولهاأوروبا وفي 

. لكننا الحظنا أن هذه التطبيقات ال تمس 2001/42داخل حدود أوروبا، تجري أكثُر التقييمات البيئية االستراتيجية عمال  بالتوجيه االتحادي رقم 

 اعا  فقط.قط 11سياسات التنمية، ألن التوجيه يحصرها بالخطط والبرامج، وفي 

ديهم مع ذلك ميزة تقديم لذلك، يبدو اختصاصيو التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية أشد  تطلبا  نوعا  ما من التقييمات البيئية االستراتيجية. لكّن ل

 لصيقة.و"حوض" تجارب يمكن التعلُم منها، وال سيما للبلدان الراغبة في العمل مع أوروبا بصورة  مكثفة  

. وهي بلدان الشمال غالبا . ففي هولندا، حيث يرتبط التعلق بحماية البيئة 2001/42قد مضت بعض البلدان األوروبية أبعد  مما طلب التوجيه و

ه وبتاريخه وبمتوسط مستوى الحياة المرتفع  فيه، ظهرت مبادراٌت مهمة كالفحص البيئي  هو تداخٌل  ، الذيe-testواإلدارة  الصحية  لها باسم البلد نفس 

سريٌع وقوي على مشاريع القوانين واألنظمة يتيح "تخضير" هذه األخيرة. انظر باإلنجليزية 

http://sea.unu.edu/wiki/index.php/Netherlands.html. 

 أوروبا خارج

س جديا  إدخال  التقييمات البيئية االستراتيجية في ترسانتها القانونية، والسيما تركيا وتونس. وبدأت بلداٌن أخرى، كما تدر أقل دعايـة  بلدانبدأت عدة 

للغة اإلنجليزية بدأت جنوب أفريقيا، بخطوة  طوعية تقيَّد  بها عدٌد قليل من االختصاصيين والجهات المحلية، ثم قوننْتها. وقد أُجريْت عدةُ دراسات با

 رد هذا التغلغل للتقييمات البيئية االستراتيجية بجنوب أفريقيا )أنظر فقرة مراجُع مفيدة(.لج

أيضا  عدة أمثلة  وهناك بلداٌن أقُل ظهورا  "على المسرح الدولي" مثل بينين وغانا أحرزْت تقدما  كبيرا  جدا  في إجراء تقييمات بيئية استراتيجية. نجد

مناسبة عمل  أشخاص  لعبوا ومؤسسات  لعبت دورا  مهما  في هذه التطورات: مارسيل باغلو، ووكالة البيئة في بينين في المراجع ويجب أن نحيّي بال

(ABE  ووكالة حماية البيئة في غانا، وعدد ،)  من المهنيين الكبار ال يتسع المجال لذكرهم جميعا ، لكننا نخص بالذكر منهم جوناثان آلوتي و ياو

 أموياي أوساي.

 ءمة:المال

وال مموليهم. أحيانا ، تقفز مالءمةُ إجراء تقييم  بيئي واجتماعي استراتيجي أمام ناظرْي المتخصص، حتى لو لم تخطر هذه اإلمكانية ببال المستثمرين 

 جدا  في مجال التقييمات االجتماعية والبيئية عموما: ا ثالثة أمثلة  شخصية  ند هاهأور  

 ت القرن الماضيحوادث ترحيل أبيدجان في تسعينا  -
 قبالة ساحل أبيدجاناإللقاء المتعمد لحطام سفينة  -

 خطة تطوير مولدات طاقة الرياح بفرنسا -

 في رحالته الكثيرة إلى ساحل العاج وضعان ربما كان إجراء تقييمات  اجتماعية  وبيئية فيهما مالئما : المؤلفمما رأى 

(i    موبوء على شاطئ "الـ"بحيرة وكانت متهيئة  إلطالق البلدورزات دون أنتتخذ  كثيرا   سكان حي  قررت حكومة ساحل العاج وبلدية أبيدجان ترحيل

ه تستنكر  )مثلما من االحتياطات، السبُب الرسمي المعلن كان حماية السكان المذكورين من عواقب فيضانات  محتملة. وكانت الصحافة في الوقت نفس 

هاجرون من بوركينافاسو( عملية  تطوير  عقاري  غامضة. وكان مدير عمليات البنك الدولي القائم بأبيدجانقد كان السكاُن أنفُسهم يستنكرون، وُجلهم م

إلدارة ترحيل األشخاص المتضررين وإعادة  4.12سياسة عمليات البنك الدولي أقنع أصحاب  المشروع باستخدام كل التدابير التي تنص عليها 

خيار   و عملية بتكلفة عالية لكن اكثر تضامنية من المرتقب   لى استعادة مداخيلهم السابقة، ما أدى إلى تبنيتوطينهم، وبصفة  خاصة، مساعدتهم ع

 دقيق من حيث موقُع إعادة التوطين وعملياُت نقل المتضررين مستقبال .

 (iiإلدارة الوطا في إطار مشروع لدعم السياسة البيئية لساحل العاج )يدعى برنامج المساعدة على( نية للبيئةPAGNEوهو بر ،)امٌج لم ير  النور ن

قابلة  البحرُعرض جمعية للغواصين البحريين تريد جر  حطام  إحدى السفن الكثيرة التي تلوث البحيرة ثم رميه في  وقد اتصلت بالمؤلف  (،لألسف

http://sea.unu.edu/wiki/index.php/Netherlands.html
http://sea.unu.edu/wiki/index.php/Netherlands.html
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. ال أدري إن كان هذا المشروع قد رأى النور أم لم يره، لكن ليكون  "مخزنا  لألسماك" يستطيع أعضاء الجمعية التعرف  إليه بسهولة وزيارت ه الساحل

من هؤالء...( أشار عليَّبالسعي لعمل تقييم  اجتماعي  بيئي، يمكن حتى قبل البحث عن تمويل لمشروع جر  صديقا  لي من أهل القانون )يوجد أصدقاءُ 

حطام ستكون ضئيلة، ويمكن لل السلبيـةالبيئية  ( وأن اآلثار  iiإثارة  لالهتمام،  لُ ( البدائل األخرى أقiبطمأنة الممول المحتمل إلى أن  الحطام أن يسمح  

 ها.منها أو تجنبُ  التخفيفُ 

مؤلُف هذا الدليل، وهو مشروع مولدات طاقة الرياح بفرنسا الذي كان سيء  التصميم واإلعداد إلى حد أنه أثار  وهذا ال يلزم سوىوهناك مثاٌل ثالث 

، ألسباب  وجيهة وغير وجيهة، في حين كان يمكن تقييما  بيئيا  استراتيجيا  أو تقييما  بيئيا  واجتماعيا  استراتيجيا  المجال الترابي   فياحتجاجات  غاضبة 

ل بكثير مما لو أجري  أن يسمح  بتحديد  أفضل  لألولويات في هذا المجال والسيما أماكن إقامة المولدات. وقد ثبت أن لدى بلدان  أجنبية مخططين أفض

 فرنسا في هذا المجال. لدى

ُد أو كان يمكن Désertecوفي األخير، كلمة سريعة عن مشروع  عمالق  "حي"، ربما يكون اآلن قد مات: أال وهو مشروع  ُد )أو كان ي ع  ، الذي ي ع 

(، مقابل استثمار  د  ن الكهرباء من محطة  كهربائية  شمسية في الصحراء مليار دوالر أمريكي فيه، بإنتاج أطنان من التيرا واط ساعي م 400أن ي ع 

ها بأوروبا. وقد وقع هذا المشروع العمالق اآلن في ش ر ك  عدد  من المجاهيل واالعتراضات، بعُضها معقول. فمن األوهام ا لتي قام عليها الكبرى ليبيع 

هولة بالمرة، وخارج  نطاق االهتمام الدولي. وكان بمقدور تقييم  المشروع كان دون شك االفتراُض أن األرض  المرغوبة إلقامته متاحة، وغير مأ

 بيئي  واجتماعي  استراتيجي  جيد لو أجري  أن يتفادى دون شك كثيرا  من االستثمارات التي تبين اآلن أنها بال طائل.

 مراجُع مفيدة

 ليزية(جمعة أكسفورد )باإلندورة دراسية حول التقييمات البيئية االستراتيجية في جامعة األمم المتحدة وجا
http://sea.unu.edu/ 

 بينين: دمج التنوع البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات
fr.pdf-02-bj-01-wafr-01/nbsapcbw-wafr-nbsap/nbsapcbwhttps://www.cbd.int/doc/ 

 بينين: جرد للتقييمات البيئية االستراتيجية

-des-org/static/uploaded/Files/ressources/acteshttp://www.sifee.
colloques/ouagadougou/nepad/3_Lanmafankpotin_communication.pdf 

 بينين: التقييم البيئي والالمركزية
-des-http://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes

colloques/ouagadougou/benin/2_Capo_Chichi_communication.pdf 
 خاصة ( 95بينين: وثيقة التعاون مع أوروبا )الصفحة 

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_bj_csp10_fr.pdf 
 غانا: عرض موجز لحالة تطور التقييمات البيئية االستراتيجية )بالفرنسية(

http://www.transparenceforestiere.info/ghana/2012/themes/17/119/ 

 (EPAغانا: الموقع الرسمي لوكالة حماية البيئة )

http://www.epa.gov.gh/web/ 

 ية(غانا: تقييم استراتيجي للمياه الجوفية في المنطقة الشمالية )بالفرنس
RKU-12181560-cida.nsf/fra/ANN-cida/acdi-cida.gc.ca/acdi-http://www.acdi 

 دمج البعد الثقافي في خطة التنمية بجورجيا )باإلنجليزية(

-http://www

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/02/13/000333037_20120213231442/

PDF/E29670EA0P1260020Box367843B08420371.pdfRendered/ 

  

http://sea.unu.edu/
http://sea.unu.edu/
https://www.cbd.int/doc/nbsap/nbsapcbw-wafr-01/nbsapcbw-wafr-01-bj-02-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/nbsap/nbsapcbw-wafr-01/nbsapcbw-wafr-01-bj-02-fr.pdf
http://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes-des-colloques/ouagadougou/nepad/3_Lanmafankpotin_communication.pdf
http://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes-des-colloques/ouagadougou/nepad/3_Lanmafankpotin_communication.pdf
http://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes-des-colloques/ouagadougou/benin/2_Capo_Chichi_communication.pdf
http://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes-des-colloques/ouagadougou/benin/2_Capo_Chichi_communication.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_bj_csp10_fr.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_bj_csp10_fr.pdf
http://www.transparenceforestiere.info/ghana/2012/themes/17/119/
http://www.transparenceforestiere.info/ghana/2012/themes/17/119/
http://www.epa.gov.gh/web/
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/ANN-12181560-RKU
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/ANN-12181560-RKU
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/02/13/000333037_20120213231442/Rendered/PDF/E29670EA0P1260020Box367843B08420371.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/02/13/000333037_20120213231442/Rendered/PDF/E29670EA0P1260020Box367843B08420371.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/02/13/000333037_20120213231442/Rendered/PDF/E29670EA0P1260020Box367843B08420371.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/02/13/000333037_20120213231442/Rendered/PDF/E29670EA0P1260020Box367843B08420371.pdf
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 ESEدليل متعلق ب  .6

 إعداد تقييم اجتماعي وبيئي

 األسس

 االستثمار هو مسؤولية  إعداد التقييمات البيئية واالجتماعية وكلفة  إعداد ها، صاحب يتحمل -

دْت الجهةُ الممولةُ للمشروع، سواٌء أكانت هيئة  دولية أمبنكا  يعمل بمبادئ التعادل،  - د  وذلك، حتى لو ح 

 ( لالستثمار دون استشارة المقترض، كما هي الحال دائما  عمليا .E&Sماعي )التصنيف  البيئي واالجت

تتفاوُت كلفةُ إعداد  تقييم  اجتماعي  وبيئي )التي ال تتضمن ب عُد كلفة  تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن التقييم،(  -

 لنوع  وحجم  ومكان  ودرجة تعقيد االستثمار المدروس.
 تفاوتا  شديدا  تبعا 

دُء بإعداد التقييم االجتماعي والبيئي في أبكر وقت  ممكن قبل اتخاذ قرار االستثمار و/أو التمويل يجب الب -

ومن الضروري أن يكون  تقرير التقييم االجتماعي والبيئي جاهزا  ومنشورا  قبل بضعة أشهر )شهرين إلى 

 أشهر حسب الحالة( من تاريخ اتخاذهذا القرار. 4

لمعرفية هو القاعدةُ المطلقة في إعداد التقييم االجتماعي والبيئي، مهما كان التقييم إّن تعُدد  االختصاصات  ا -

 بسيطا .

إذا أخذنا في االعتبار سعة  الموضوعات المعال جة في التقييم وضرورة االنتقال بكفاءة من التشخيص إلى  -

ن االعتبارات  "الصعبة" بالمعنى العلمي للك قليل م  لمة في التقييم االجتماعي خطة عمل أو إدارة، فث م 

والبيئي وكثير منالتحاليل والطروحات القائمة على آراء خبرة تُعار ض فهم  األطراف  المعنية. فمثال ،اثنان 

 من الشروط "الصعبة" في السياسات البيئية واالجتماعية للبنك الدولي هما:

o  ر الموائل  الطبيعية  الحرجةأو التي تميل إلى تدمير هذه رفُض تمويل المشروعات التي تدم 

 الموائل،

o  ووجوبُتنفيذ إعادة التوطين،في عمليات إعادة التوطين القسرية لألشخاص،بحيثيستعيد

على األقل، أو مستوى حياة   ،األشخاُص المعاد توطينُهم بسرعة مستوى حياتهم قبل النزوح

قبولة أو غير مقبولة يمكن أعلى منه وهذا أفضل. وفيما عدا ذلك، فإّن الحكم  على اآلثار أنها م

 أن يتم  بالتدريج حسب خصائص المشروع موضوع التقييم االجتماعي والبيئي وحسب السياق،

في الغالبية العظمى من الحاالت، يُعه د بمرحلة التحليل وحساب التوقعات في تقارير التقييم االجتماعي  -

-in »كون لدى صاحب المشروع قدرةٌ داخلية توالبيئي إلى مشاو رين أو مكاتب متخصصة، فنادرا  جدا  ما 
house » .على إجراء هذه التحليالت وغالبا  ما يفتقر إلى الحياد والموضوعية الضروريْين إلجرائها 

يجب أن يتضمن  إعداُد التقييم االجتماعي والبيئي مرحلة  واحدة على األقل الستشارة األطراف المعنية  -

 محتمل أن يتأثروا بالمشروع.بشكل  فعال، والسيما األشخاص ال

م  إمكانية  حقيقية  - كذلك، يجب أن يكون  نطاُق نشر  تقارير التقييم االجتماعي والبيئي واسعا  ومنفتحا  وأن يقد 

 إلبداء اآلراء واستفادة  صاحب المشروع منها.

مغطاةُ بالتقييمات منذ استحداث  تقييم األثر البيئي في سبعينات القرن الماضي، لم تُكف  الموضوعاُت ال -

االجتماعية والبيئية عن االتساع واالغتناء بالمشورات والوصفات الدقيقة. يمكنكم االطالع على هذه 

 المشورات والوصفات على الروابط المذكورة في المقطع التالي.

ة  جدا لرصد في أغلب األحيان، يولي الممولونالذين يطلبون إجراء  عملية  تقييم  اجتماعي  وبيئي أهمية  خاص -

 إعداد تقرير التقييم، ويعملون عن كثب مع صاحب المشروع في جميع مراحل تدقيق صحةهذاالتقييم.
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 . أمثلة لكلفة إعداد تقييم اجتماعي وبيئي في بعض المشاريع )األرقام مستقاة من عدد  محدود منالمراجع فقط(9الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياء:من هذا الجدول ثالثةُ أش ستفادتُ 

مليون دوالر أمريكي في  25لكلفة إعداد تقييم  اجتماعي  وبيئي كبيرة ) القيمة المطلقة المباشرةقد تكون  -

 مشروع نفط تشاد(؛

(. أما كلفة هندسة %1ال تمثل هذه الكلفة مع ذلك إال جزءا  يسيرا  من كلفة المشروع )عموما  أقل من  -

ألولي للمشروع، والتصميم التفصيلي له، والمخططات )التصميم ا %10و  5المشروع فتكون عادة  بين 

النهائية( وتُعتبر ضرورية  ل ُحسن تصميم وتنفيذ األعمال المطلوبة. وعادة  ما تكون الكلفة النسبية إلعداد 

 التقييم االجتماعي والبيئي أقل بمرة أو مرتين من حجم تكاليف خدمات الهندسة؛

ْيال  في تكاليف التقييمات االجتماعية والبيئية إلى في األخير، ودون إعطاء ذلك معنى  إحص - ائيا ، نلمس م 

التضخم مع الوقت، ومثاُل ذلك مشروع سد لوم بانغر األحدث، ما يؤدي إلى أن تبلغ  هذه التكاليف مقادير  

 كبيرة  جدا ، كقيمة  مطلقة أو نسبية، كما ي ظهر من الجدول.

 شروعات وإعداد تقييم اجتماعي وبيئياألسس القانونية والتنظيمية الختيار الم

مشرفا  على  نت  . اآلن، إذا كReGoKoحاليا  في مشروع  المستفيــدة( تسير في البلدان الخمسة ÉIEرأينا آنفا  كيف كانت أموُر دراسات األثر البيئي )

، فضال  عن االعتبارات المتعلقة بالمتطلبات وضع تقييم  اجتماعي  وبيئي أو واضعا  هكذا تقييم على المستوى الدولي، يتعين عليك أن تجم ع  وتفسر 

شأن أن تستعين  الوطنية، مجموعة  من االتفاقيات الدولية ذات الصلة نُدر ج لك فيما يلي، لمعلوماتك، الئحة  غير  كاملة بها.يساعدك كثيرا  في هذا ال

 بمحام  مختص في القانون الدولي.

 حول التنوع البيولوجي فقط -
o اتفاقية ب( شأن التنوع البيولوجيCDB) 
o بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 
o بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 
o اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة (CEM) 
o  المهددة باالنقراضالحيوانية والنباتيةالبرية  األنواعباتفاقية التجارة الدولية (CITES) 
o المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 (Ramsarاتفاقية األراضي الرطبة ) -
 (WHCاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ) -
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -
 ائية وإدارة النفاياتيالمواد الكيم -
 ل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منهااتفاقية بازل بشأن التحكم في نق -
اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة  -

 خطرة متداولة في التجارة الدولية
 كهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتةواتفاقية ست -
 (BITاتفاقيات منظمة العمل الدولية ) -

 مصادر معلومات جيدة

 إليكم، على سبيل المثال، الدليل الكندي إلى التقييمات البيئية الذي يمكن أن يفيد كم كدليل  عملي إلىالموضوع.

كلفة التقييم البيئي واالجتماعي   المشروع
 )ألف دوالر أمريكي(

كلفة المشروع  
 )ألف دوالر أمريكي(

% 

 0.06 400,000 250 (1995محطة غانا الحرارية للطاقة )

 0.05 1,000,000 510 (1995قطاع الطاقة الكيني )

 0.1 20,000 20 (1995بترول غينيا بيساو )

 0.6 3,900,000 25,000 (1998خط أنابيب نفط تشاد-الكاميرون )

 2,7 300,000 8,000 (2010سد لوم بانغر )

 0.08 231,300 180 (1995طاقة ماالوي )
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SKQ#ch24-320155247-cida.nsf/fra/STE-cida/acdi-dicida.gc.ca/ac-http://www.acdi 

(، وهي بال شك، في SFIلمؤسسة التمويل الدولية ) 1وحول موضوع المقاربة البيئية واالجتماعية، إليكم المذكرة التوجيهية حول معياراألداء رقم 

 ضمنا (. 14بشكل  خاص الموضوعات  المعال جة ابتداء  من الصفحة منها )الرابط أدناه(، المستنُد المرجعي حول المقاربة ككل )انظروا  2012إصدار 

012.pdf?MOD=AJPhttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/962bcc804c6298999f4cdff81ee631cc/GN1_French_2
ERES 

 تُقرأ هذه المذكرة مع المذكرات التوجيهية المتممة حول معايير األداء السبعة األخرى لمؤسسة التمويل الدولية وهي:

 : العمالة وظروف العمل2معيار األداء رقم  -
 : االستخدام الرشيد للموارد ومنع التلوث3معيار األداء رقم  -
 وأمان المجتمعات المحلية : صحة وسالمة4معيار األداء رقم  -
 : استمالك األراضي وإعادة التوطين القسرية5معيار األداء رقم  -
 : حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية6معيار األداء رقم  -
 : السكان األصليون7معيار األداء رقم  -
 : التراث الثقافي8معيار األداء رقم  -

m/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustahttp://www.ifc.org/wps/wc
-inability+framework/sustainability+framework+

+2012-+2012/performance+standards+and+guidance+notes+2012/performance+standards+ 

 ( لألشغال الحكومية: ÉIEوهاكم في األخير منشور اللجنة الهولندية حول تمويل تقييمات األثر البيئي )

aout2014.pdf-iesfinancer_e-http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/os 

ن أخطاء  أهم ما ينبغي تجنبُه م 

لعب الغميضة في موضوع اآلثار البيئية واالجتماعية مع المجتمع المدني و/أو جماعات الناشطين و/أو  -

في عالم  سريع وشفاف غالبا  ما تكون سالمةُ نوايا خطير جدا لسمعة المستثمر الهيئات التنظيمية: هذا نشاط 

 يه موضع  شك.وأفعال  النخبة ف

على العكس من ذلك،ننصحك باحترام قواعد التنمية المستدامة التي تزداد مع الوقت صرامة ، وذلك بتجنب  -

اإلضرار بالبيئة وبالمجتمعات المحلية: تصميم تدابير للتخفيف من اآلثار البيئية واالجتماعية وتجنب هذه 

 اآلثار والسماح للمتضررين بالشكاية والتظلم.

في جعل "استثمارك" مطابقا  للقواعد من حيث اآلثار البيئية واالجتماعية: فلن يفيد ك هذا في التسويف  -

هت برفض تقرير التقييم االجتماعي والبيئي الذي قّدمت، فسوف تتراجع في الغالب ثالث  شيء. وإذا ُووج 

كُره عدة مربعات قبل أن تتمكن  من مواصلة التحضير لمشروعك.  ففي مشروع نفط تشاد الذي ور د ذ 

مرات في هذا الدليل، كانت الكلفة التي تكبدها الكونسورتيوم النفطي نتيجة  توقف أعمال تحضير مواقع 

آبار النفط وأعمال خط األنابيب، وصرف الطواقم المحلية واألجنبية، وتأمين المواد والمعدات، ثم إعادة 

ه للتقييمات االجتماعية والبيئية أكثر  بكثير من كلفة وضع التقرير ال،حشد كل هذه الموارد كامل نفس 

 مليون دوالر أمريكي تقريبا (. 25 مع ذلك فللمشروع )الذي كلّ 

 ـ حالة المشروع النفطي الممول من مجموعة البنك الدولي للتشاد . أجال مكلفة   11االطار

 2000ر دوالر امريكي ، ممول جزئيا من طرف البنك الدولي سنة تداول هذا الدليل عدة مرات هذا االستثمار الكبير الذي كلف اكثر من اربع ماليي

 EXXON MOBILلهذا المشروع ، موضوع تفاوض بين الرابطة المسيرة من طرف  ESEلقد كـــان التحضير والمصادقة على دراسة 

 والممولين . بناء على الصيغة االولى للدراسة 

ESE االساسية وكذا غياب االخذ بعين االعتبار موضوع مهمة مثل الثرات الثقافي الطبيعي .  سجل البنك الدولي عدة نواقص في جمع المعطيات

تطلبت إيقاف اشغال تحظير ورش اآلبار النقطية وخط االنابيب ، تفكك الفرق  ESE، ولكن يمكن ان نالحظ أن ادابة  2نجد تفاصيل أكثر في ملحق 

 المحلية والمغتربة وتأمين المعدات والتجهيـزات 

مليون دوالر امريكي  25) التي كلفت مع ذلك  ESEإعادة تعبئة كل هذه الموارد . كل هذا كلف الرابطة النفطية أكثر من إنجاز التقرير الشامل ل و

 تقريبا ( .

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/STE-320155247-SKQ#ch24
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/STE-320155247-SKQ#ch24
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/962bcc804c6298999f4cdff81ee631cc/GN1_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/962bcc804c6298999f4cdff81ee631cc/GN1_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2012/performance+standards+and+guidance+notes+2012/performance+standards+-+2012
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2012/performance+standards+and+guidance+notes+2012/performance+standards+-+2012
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2012/performance+standards+and+guidance+notes+2012/performance+standards+-+2012
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2012/performance+standards+and+guidance+notes+2012/performance+standards+-+2012
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/os-financer_eies-aout2014.pdf
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/os-financer_eies-aout2014.pdf
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 (ÉSE(: ومكانها في التقييم االجتماعي والبيئي )PGESخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ) 

 تساعد  القارئ  على استكناه هذا المفهوم الذي هو سُر أصالة وقوة مقاربة التقييم االجتماعي والبيئي:هناك عدة نقاط مرجعية يمكن أن 

 تشكل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية جزءا  ال يتجزأ من التقييم االجتماعي والبيئي؛ -
االجتماعي والبيئي، لكنها توضع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في المرحلة النهائية إلعداد تقرير التقييم  -

 تتطلب وقتا  طويال  ومعامالت  كثيرة إلعدادها بشكل  شفاف والتثبت من صحتها وإقرارها؛
في المشروعات المعقدة جدا ، يمكن نشر تقرير خطة اإلدارة االجتماعية والبيئية بصورة  منفصلة عن  -

 التقرير الرئيسي للتقييم االجتماعي والبيئي؛
يبرر إعداُد خطة  إدارة  بيئية  واجتماعي االستعانة  بفريق  متعدد  االختصاصات واتباع  منهجيات  متعددة  -

االختصاصات كذلك وطلب  المشورة من خبير  في اإلدارة لديه معرفة جيدة بالواقع الميداني وبالمقاربات 

 العلمية؛
نفيذها، أداة  "عضوية" وأن تتكيف  مع كل  حدث  يجب أن تكون خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، أثناء ت -

ل أو ببساطة غير متوقع في تنفيذ المشروع؛  وحادث ومع كل  تعديل  مرتج 
بالرغم من التقدم الكبير نحو تكامل االختصاصات، قد ي شترط بعُض "كهنة" العلوم االجتماعية وضع   -

لة عن بقية أقسام تقرير خطة اإلدارة البيئية ونشر  خطة  نزوح  قسري وإعادة  توطين  قسرية للسكان منفص

وقد يكونون في وضع يتيح لهم فرض  هذا االشتراط.يرى واضع هذا الدليل أن هذه مقاربة  –واالجتماعية

 .تأتي بنتائج  عكسية
ضبط غالبا  ما يكون تنفيُذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية هو الذي يشار إليه في المستندات القانونية التي ت -

 العالقة بين المقترض  والمانح.

 المحتوى القياسي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 كي تكون خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية كاملة، يجب أن تتألف  من األبواب التالية:

 التخفيف من مصادر اإلزعاج -
 رصد وتقييم البيئة والظروف االجتماعية )االهتمام بقائمة األنهار( -
 ز القدرات والتدريبتعزي -
 الجدول الزمني للتنفيذ والتكاليف التقديرية -
 دمج خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في المشروع -

 معايير التقييم األساسية لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

مامعايير  التقييم األساسية التالية، وهي  يمكن أن ي ستخدم  صاحُب المشروع المكلف بتقييم خطة إدارة  بيئية واجتماعية  أعدها مشاوٌر متخصصٌ 

 المعايير التي يستخدمها عامة  المختصون بالعلوم البيئية واالجتماعية في وكاالت التنمية الدولية:

 الترابط المنطقي والتناسب مع اآلثار المستبانة )من حيث المقدار والنوع والمكان، الخ( -
 التغطية المتكاملة لآلثار المستبانة -
 نية التنفيذ العمليإمكا -
 وجود آليات عمل ارتجاعية متكاملة إلدارة التغيرات المستقبلية -
 وجود جدول زمني، وميزانية، وتحديد مسؤوليات مؤسسية، وتمويل -

 
  PGES إعداد شبكة

 .عيينالموضو المتخصصين مختلف مساهامات لتوحيد بالكامرون  Lom Pangarلسد PGESل التصميم شبكة امثال، سبيل على هنا،
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 لوحــة القيــادة لمحضر الموضــــوع

 PGESالنتائج المنتظرة في  

( max 3 ) 

 3ن  2ن  1ن 

    مؤشرات التجليــــة

قيم ـ أهداف مؤشرات التجلية في اواخر 

 PGESالسنوات الخمس ل   

   

 ـــةالمؤسساتيــ االجتماعيـــــــة  توفر التمويالت الخارجية مخاطر عدم تتميم االهداف

    أليات تقليص المخاطـــر

 

 وصف االعمال المرتقبة

 1العمل رقم 

  حامل المشـــروع 

  حامل االستثمار 

  التسييـــــر

  عنوان العمل 

  هــدف العمـــل 

  وصف ووضع االنشطة

 ب أخـــــر   أ مالـــــــي  النتائج المنتظرة من العمل

 وضح الطبيعة 

 

 ـري تقويــم تقديـــ

 8س+ 7س + 6س + 5س + 4س + 3س + 2س + 1س + 0س  1س ـ طبيعة العمــــل 

           تقوية االطار القانوني

           البحـــث

           دراســـــات
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 8س+ 7س + 6س + 5س + 4س + 3س + 2س + 1س + 0س  1س ـ طبيعة العمــــل 

           تكويــــن

           المساعدة التقنية االجنبية

           البنــــاء 

           التجهيــــز

           ية والصيانـــةالعنا

           تشغيل الموارد البشرية

 

             تعبئة الموارد والمساعــــدات  

 التكاليف باالورو تجزئة وتوزيع التكاليف  

 االستثمارات  التسييــــــر   

   

   

   

  المجمـــــوع :  

 اقتراح التوزيع الزمني للتكاليف باالورو  

  س 1س  

0  

 س  2س + 1س +

+3 

 س 

+4 

 س 

+5 

 س 

+6 

 س 

+7 

 س 

+8 

           االستثمــــارات   

           التسييـــــــــــر 

 حاجيات دعــم قدرات االدارة لالشراف على االعمــــال

 الطبيعة المحددة.أ  2 8+و س  1مرحلة بين س ـ .ب  تكاليف االستثمار  تكاليف التسيير  

 ـــــــــات للحاجيـــ

     التكويــــــــن 

     التجهيــــــــــــــز

     الموارد البشريــة
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 أخيرا : صارت لدينا خطة بيئية واجتماعية قائمة

 إعداد  خطة  إدارة  بيئية  واجتماعية هو فن أكثر مما هو علم.إنّ 

لنجاح في تصميمها، فهذا التصميم شرطٌ النجاُح في تنفيذ خطة  إدارة  بيئية  واجتماعية أصعُب بكثير من ا -

 الزم لكنه غيُر كاف  لضمان جودة األعمال التحليلية وحماية البيئة والناس؛
الشاغُل األهم هو التوصُل إلى تغطية كل اآلثار السلبية المحتملة مع الحصول في الوقت نفسه على أفضل  -

 النتائج الممكنة من استخدام الوسائل المطلوبة
تصاصات، وتحسيُس صاحب المشروع بالمسؤولية، واستشارةُ األشخاص المحتمل تأثُرهم تعدُد االخ -

 والحكومات أموٌر ال بد منها
 تكون البداية ببحث  منهجي عن الممارسات الجيدة في خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية -

 . مقومات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الجيدة9الشكل 

 

 ثالث مالحظات أخيرة تستحق لوحدها مؤلفا :، هاكم وضوع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةم أن نغادر  قبل 

: ا  جديد مفهوما  فرض  البنك الدولي في إطار المراجعة الجارية لسياساته الوقائية البيئية واالجتماعية، قد ي   -

. ال /Plan d’engagement environnemental et socialالبيئي واالجتماعي االلتزامهو خطة 

يفهم المختصون كثيرا  لماذا، في هذا الوقت الذي تمس فيه الحاجة إلى توحيد ومواءمة التقييمات 

خطة  اإلدارة البيئية  ءاالجتماعية والبيئية، يُفر ض مصطلٌح جديد وتُفر ض أداةٌ جديدة تشبه في كل شي

 واالجتماعية؛
وال أزمنة معلومة لألعمال قبل إقرار ها  المشروعات التي ال تنطوي على أمكنة   بعض في حالة -

ح بمبادرة  من المجتمعات المحلية ويوف ر لها تمويل وال تقر ر المجتمعاُت المحلية  )كالمشروعات التي تُطر 

ع أُطٌر ال خططٌ لإلدارة البيئية واالجتماعية؛  إسناد ها على أسس  معلومة  سلفا (، فإنه توض 
الجوهري  في خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية هو آلياُت اقتسام الفوائد  أشيُر في األخير، إلى أن الشيء   -

ها  بين صاحب المشروع وبين المجتمعات المحلية في منطقة التأثير. للحصول على هذه النتيجة نفس 

ل  ها المهتمون أنفُسهم. آم  أن يتيح  )تخفيف ومنع اآلثار السلبية(، ثمة آليةٌ قديمة القتسام الفوائد يملك زمام 

ل.  الشكُل التالي توضيح  هذه النقطة أفضل  من حديث  مطوَّ

 

 تشتمل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الجيدة على ما يلي:
 تبرير لإلجراءات المعتمدة؛ 

 جدول زمني للتداخالت الموصى بها؛ 
  المسؤوليات المؤسسية عن اإلجراءات؛بجدول 
 ن تعزيز قدرات ومؤشرات رصد وتقييم؛  ما يلزم م 
  االستثمار واإلجراءات الموصى باتخاذها؛تدوين دقيق لتكاليف 

 ؛ة  خاص جابة  لألحداث غير المتوقعةآليات تحديث دوري، است 
 قابلة للتدقيقواقعيةو خطة تمويل. 

 ...شيء اشطب عليها منها  نقص   نْ أعاله كال  متكامال  !!! فإ تشكل الالئحةُ 
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 . مقارنة مبسطة بين مقاربة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وبين مقاربة اقتسام الفوائد10الشكل 

 

 الفوائد اقتساممقاربة  مقاربةخطةاإلدارةالبيئيةواالجتماعية

 األعمال األولية

 لمحتملةتحديد اآلثار السلبية ا 
 المقابلة تقدير احتياجات التمويل 
 اتفاقالقرضبينصاحبالمشروعوبينالممول 

 
 

 األعمال األولية

 تحديد اآلثار السلبية المحتملة 
 التفاوض على اقتسام الفوائد 
 اتفاقياتاقتسامالفوائدبينصاحبالمشروعوبينالمجتمعاتالمحلية 

 
 

 اإلدارة اليومية

 اإلشراف من الممول 
 ملمنصاحبالمشروعتقاريرتقدمالع 

 اإلدارة اليومية

 اإلشرافمنصاحبالمشروعوالممول 
 تقاريرتقدمالعملمنالمجتمعاتالمحلية 

 

 كيفية تقديرمساهمة التقييمات االجتماعية والبيئية في التنمية المستدامة

والبيئية في التنمية المستدامة. وقد عكفت مجموعة ليٌل من التقييمات الرسمية والمنهجية لتقديرمدى مساهمة التقييمات االجتماعية قلم يكرَّس إال ال

 ( في البنك الدولي مؤخرا  على دراسة أداء مجموعة البنك من حيث تطبيُق سياسات ه الوقائية والتنمية المستدامة.IEGالتقييم المستقلة )

للبنك الدولي )هيئتْي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ، أساس  اإلصالح الجاري للسياسات الوقائية 2010كانت نتائج هذه الدراسة، التي نُشرت في 

(BIRD( والمؤسسة الدولية للتنمية )IDA( ولتثبيت الخيارات التي اتخذتها مؤسسة التمويل الدولية )التابعتين للبنك )SFI باستحداثها  2006( في

 يف والعوائد في السياسات الوقائية من المفيد اإلشارة إليه في هذا العرض.معايير  األداء. وضعت مجموعة التقييم المستقلة نموذجا  معقدا  لتحليل التكال

إن الزبناء والبنك وبالرغم من أن اإلحاطة  بتكاليف تنفيذ السياسات الوقائية أسهل من اإلحاطة بعوائدها، يكشف الحساب اإلجمالي لهذه التكاليف 

من  %3من قيمة قرض البنك الدولي و %5واجتماعية  أفضل وأّن متوسط  هذه التكاليف هويدفعون ثمنا  مرتفعا  للحصول على إدارة  بيئية  الدولي

 الكلفة اإلجمالية للمشروع. 

 
 . ترتيب تنازلي لعوائد تنفيذ السياسات الوقائية للبنك الدولي11الشكل 

 ترتيب تنازلي لعوائد تنفيذ السياسات الوقائية 
 للبنك الدولي

 

 جة الهشاشةخفض در  المجتمعات المحلية
 تحسين مستويات الحياة 
 إعالء كلمة المواطنين 

 اإلدارة المستدامة للموارد  المجتمع المدني
 لمواطنينمشاركة أفضل ل 

 قوانين وأنظمة  الزبون
 سيةتعزيز القدرات المؤس 
 بيئيةواقتصادية،واجتماعية،: نتائجمضاعفة 

 رفع كفاءة التنمية  الدولي مجموعة البنك
 المتعلقة بالسمعة( نويةإدارةالمخاطرالمع( 

 دل للمواردأعاستخدام   المجتمع الدولي
 تحسينالممتلكاتالعامةالعالمية 

 

 تُعتبر العوائُدالنوعيةالتالية لتنفيذ السياسات الوقائية أساسية:

 أو أضرار للصحة العامة؛ وتحسين معايير سالمة السكان؛/تقليص معدل ما يقع من حوادث و -
خالل آليات تعويضية، وحماية حقوق استخدام الموارد التراثية المشتركة، وتحسين فرص تحسين فرص التنمية من  -

 ؛ةرفع مستويات الحيا
 تجنب المشروعات الضارة وذات اآلثار الخارجية السلبية -
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 كما يأتي تبني الزبائن للسياسات الوقائية ومعايير أداء مجموعة البنك الدولي بعوائد  إضافية، نذكر منها خاصة :

 حسين إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية والصحية؛ت -
 تحسين العالقات بين المجتمعات المحلية وبين الحكومة وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل؛ -
ن صلة بارتفاع األداء من وجهة  - أثر إيجابي على السمعة، وقيمة العالمة التجارية، والسوق المحتمل، وما لذلك كل ه م 

 .الستدامة، للقطاع الخاص خاصة  النظر المتعلقة با

 إرشادات عملية حول إدارة التقييمات االجتماعية والبيئية للمشروعات، خطوة  فخطوة

أنت في وضعية المسؤول العـام لتهيئ استثمار ضخم في دولة بالمحيط الشرقي والجنوبي للبحر االبيض المتوســـط وتحسون بأن استثماركم 

 وتدرك بأن عليك القيام ب  الهندسية،فضال عن الدراسات  والتقنية،القيام بجميع االجراءات االولية ، المالية التجارية  سيتطلب تمويال دوليا وعليكم

 ESEلمشروعك. 

لعشر التي يتبعوا مقاربة  تدرجية إلدارة التقييمات االجتماعية والبيئية للمشروعات. فيما يلي المراحل ا ن، أوالسيما المبتدئين في هذا المجال نوصي،

ى باتباعها.  يوص 

 لتقييمات االجتماعية والبيئيةا. خالصة عملية إدارة 12الشكل 
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 : حشد الالعبين الداخليين األساسيين1المرحلة 

بار سريع على شر مدراءك في المجاالت التالية: الفنية، البيئية/االجتماعية )التنمية المستدامة(، مجال إدارة المخاطر، المجال القانوني إلجراء اختاست

 م  به.تخطط هيئتُك للقيا الذيشكل اجتماع يتيح لكل واحد  من الحضور التعبير  عن مشاعره تجاه المخاطر المحتملة المصاحبة لالستثمار 

زمني. يجب أن تدور  اعقد هذا االجتماع في أبكر وقت  ممكن قبل اتخاذ قرار االستثمار، ل تترك  وقتا  للمهام الالحقة المستهل كة جدا  للوقت في الجدول ال

التي قد تكون طرفا  فيه، وحول النقاشاُت في هذا االجتماع حول طبيعة وحجم المخاطر المرتبطة باآلثار المحتملة لالستثمار على األطراف الثالثة 

 وسائل  تجنب  هذه اآلثار، واالستعدادات الواجب  إقامتُها "في حينه" إلدارة المخاطر النوعية الخاصة باالستثمار المدروس...

 خطة االتصاالت الخارجية: 2المرحلة 

( السلطات المحلية iل  فترة تحضيروتنفيذ االستثمار وهي: )ضع خطة  اتصاالت  خارجية بين هيئتك وبين المجموعات  الثالث التي ستعمل معها طوا

ن مضمون الرسائل iii(أهم المجتمعات المحلية، )iiوالوطنية ببلد االستثمار، ) ( أهم المنظمات غير الحكومية الدولية ووسائل اإلعالم. وتأكد، ال م 

ة التي ستضعها لهذه األطراف، مع التدقيق الدوري لهذه الالئحة، وأن التي تريد توصيل ها لهذه "األطراف المعنية" وحسب، بل من كمال الالئح

" على ذلك، فما ينبغي أن ي فتُر  اهتماُمك بهذه االتصاالت أبدا .  "تواظب 

 التصميم المتكامل للتقييم االجتماعي والبيئي: 3المرحلة 

شد  المراحل  تعقيدا  وحساسية. يتعين عليك ربط التقييم االجتماعي والبيئي ارسم مخططا  متكامال  إلعداد التقييم االجتماعي والبيئي. قد تكون هذه أ

في الوقت الحقيقي  بالدراسات الفنية والمالية التمهيدية لالستثمار بحيث يستفيد التقييم من نتائج المقاربات التحليلية األخرى مع تغذيته إياها، كل ذلك

 وضمن حيز  مكاني  وزماني  محدود  مقيد.

ار المحتملة ن عليك، ببساطة، أن تبدأ التقييم االجتماعي والبيئي بداية  طيبة، وأن تكون  الدراسات الهندسية متقدمة بما فيه الكفاية لمعرفة اآلثيتعي

ه الفنية  األساسية، لالستثمار موضوع التقييم االجتماعي والبيئي، على األقل في خطوطها العريضة )وباألخص، تحديد مكان االستثمار، وخصائص 

للتمكن من إتمام وأهم الموارد الطبيعية التي ستتأثر به، ونطاق تأثيره(. كما يتعين، فضال  عن ذلك، "إحكام" تقرير التقييم االجتماعي والبيئي عمليا  

را  في بعض الستثمار، تعديال  معتب  الدراسات الهندسية، فقدتؤدي توصياُت تقرير التقييم االجتماعي والبيئي باحتمال  قوي إلى تعديل التصميم الفني ل

 األحيان. ولدينا مزيد من التفصيالت واألشكال التفسيرية في مواضع  أخرى من هذا الدليل.

 تأمين إشراف جيد على إعداد تقرير التقييم االجتماعي والبيئي: 4المرحلة

ْل فريقا  متفرغا  لإلشراف على إعداد وتنفيذ التقييم االجتماعي والبيئ ي )من نوع لجنة إشراف داخلية تعي ن لها أمينا  عاما  من موظفيك الدائمين، مع شك 

من الخارج يعملون معك بعقد( واطلب من الفريق وضع  الشروط المرجعية ) ( TdRإمكانية االستعانة، في حالة االستثمارات الكبرى، بخبراء 

ن تعديالت   المفصلة والعمل  معك على تصديقها رسميا . خذ  الوقت  الكافي لدراسة هذه الشروط المرجعية وإدخال  ما تراه من منظورك الزما  م 

 وتحسينات عليها.

 تكليف مشاورين مختصين في التقييمات االجتماعية والبيئية:5المرحلة 

لتقييم االجتماعي والبيئي( وال كل ف مكتبا  استشاريا  بطريقة استدراج العروض )من الداخل أو من الخارج، حسب حجم وتعقيد االستثمار موضوع ا

المحتملة تتساهل في مسألة حياد هذا المكتب وثبوت  خبرت ه وقدرة  فريق الخبراء الذي يقترحه على التغطية الكاملة لآلثار البيئية واالجتماعية 

 لالستثمار.

 التواصل مع الفريق المشرف على إعداد تقرير التقييم االجتماعي والبيئي: 6المرحلة

 من الفريق المشرف على التقييم االجتماعي والبيئي )أو من لجنة التوجيه الداخلية( إطالع ك بشكل  دوري  لصيق على تقدم العمل في إعداد اطلب

. اسي"التقييم االجتماعي والبيئي، ال على الصعوبات فقط بل على العمل  ككل. واهتم بهذه األخبار الدورية التي تأتيك وفسرها من منظورك"السي

كَّلت  لإلشراف على عمل التقييم االجتماعي والبيئي هي على تواصل  دائم مع مجموعة المدراء المشار كين في وتأكد من أن لجنة  التوجيه التي ش 

 التحضير لالستثمار موضوع التقييم االجتماعي والبيئي.

ر  إعداُد التقييم االجتماعي والبيئي، ق س هذا التأخر  بالنظر إ لى درجة ت قُدم بقية  أعمال التحضير لالستثمار. وكلما اقترب  مسعى إعداد التقييم وإذا تأخَّ

لنهائية للمكتب من نهايته، يجب أن يزداد  معدُل لقاءات ك بلجنة التوجيه. وقبل اإلقرار النهائي لتقرير التقييم االجتماعي والبيئي )ودفع الفواتير ا

، أو خالصت ه التنفيذية على األقل، وال تتردد في إبداء أي مالحظات قبل االنتقال إلى المرحلة التالية. وتأكد االستشاري المكلف(، إقرأ التقرير بعناية

ْت في الحسبان تماما .  من أن مالحظات ك قد أُخذ 

 إعداد القسم البيئي واالجتماعي الخاص بالتفاوض النهائي على إقرار المشروع: 7المرحلة 

رير التقييم االجتماعي والبيئي، اطلب إعطاءك إيجازا  بالعناصر األساسية للتقرير ومضامين ها، وإطالع ك خاصة  على بعد االنتهاء من إعداد تق

i ،لْت بفعل التقييم على التصميم الفني لالستثمار وخطة  تمويل ه ( ونشر  مستندات التقييم االجتماعي والبيئي وما أثارته من ردود ii(التعديالت التي أُدخ 

 ( مع االلتفات إلى التحضيرات النهائية لالستثمار ككل.iiiال، أفع
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مشروُعك االستثماري لمشاكسات  مهمة )من وسائل اإلعالم، مثال ، أو من منظمات  غير حكومية اتصلْتبمديري الش ض  ركة(، إذا ساءت األمور وتعرَّ

ْل شخصيا  أو أوك ْل ذلك إلى زميل  لك   ن قبيل أّن مشروع ك "يتجاوز الحدود" في آثاره السلبية المحتملة( عن محنك. افرز االعتراضات ت د خَّ الفنية )م 

ي لن يفيد ك االعتراضات السياسية)فاألثُر المحتمُل لمشروعك ليس سوى وسيلة في يد المعارضة السياسية(. واضٌح أن تقرير  التقييم االجتماعي والبيئ

نه سيفيدك، في المقابل، جدا  إذا كانت االعتراضات فنيةأو مجرد  استفسارات  تقنية بسيطة. وإذا كان كثيرا  إذا كانت االعتراضاُت سياسية  محضة. وأ

إضافية لفهم  خبراُء التقييم االجتماعي والبيئي قد تجاهلوا آثارا  محتملة  مهمة أو تساهلوا في معالجتها، فال تتردد في أن تطلب  إجراء  تحليالت  

اختتام األعمال التحضيرية للمشروع. وال تتردد حتى في شطب الخبراء المذكورين من قوائم المشاورين المرشحين المشكالت فهما  أفضل قبل 

 للتكليف في عروض إجراء التقييمات االجتماعية والبيئية المستقبلية.

 التدريب الداخلي على مضامين التقييم االجتماعي والبيئي: 8المرحلة

، اطلب 42ار وخطة  تمويل ه وجميع المستندات القانونية التي تتعهد فيها بتنفيذ توصيات تقرير التقييم االجتماعي والبيئيبعد التوقيع على قرار االستثم

ء  الطاقم  العامل  من مسؤول التقييم االجتماعي والبيئي لديك القيامبحملة  تثقيف داخلية للتعريف بنتائج وتوصيات هذا التقييم، مع تكييفهالحاجات  وأعبا

دقيقة لمجلس اإلدارة أو اللجنة اإلدارية أو ساعات  بل أياما  من التدريب للطاقم  15لديك. ويمكن أن تشتمل  هذه الحملةُ التثقيفيةُ أيضا  على إيجاز  مدتُه 

 الفني، حسب أهمية  ووثاقة  صلة تنفيذ االستثمار واإلشراف عليه.

 عية والبيئية للمشروعتأمين رصد دقيق عن كثب لآلثار االجتما: 9المرحلة 

ك دوريا  على نتائج الرصد والتقييم البيئي واالجتماعي لالستثمار. وت د   ْل كلما وكيفما دعت  أثناء تنفيذ االستثمار، اتبع  العادة  الحميدة بطلب  إطالع  خَّ

ل الداخلي، الحيوي في األزمات. تعلَّْم كيف الضرورة، كما كنت تفعل في المرحلة التحضيرية. ال تدع  األوضاع  تسوء واحرص على ُحسن التواص

بخطر )مشكالت األمن والسالمة الخطيرة في الداخل والخارج، وما تؤدي إليه حوادث العمل من وفيات  أو إصابات   ئُ تميز الظروف التي تُنب  

سريعة". واألفضُل من ذلك أن يمر  المشروع بسالم خطيرة، واستنفار السكان القاطنين في جوار المشروع أو وسائل اإلعالم( وأسلوب  "االستجابة ال

 دون حوادث.

 التقييم االرتجاعي لآلثار البيئية واالجتماعية: 10المرحلة 

قين مستقلين، في شأن المشروعات منتهية الصالحية )المراد في النهاية أن تُفك ك(، تأكد من سالمة تقييم األداء البيئي واالجتماعي، باالستعانة بمدق

ْف هذه النتائج إلى "ُعدة أدوات ك" التدريبية الداخلية واحرص على أهذا  ن يُستفاد  أفضل، وانشْر على نطاق  واسع نتائج  هذا التقييم االرتجاعي وأض 

 منها في التقييمات االجتماعية والبيئية للمشروعات المستقبلية قيد اإلعداد.

دة حول كتابة  الشروط  إيراد  كل مرحلة  من هذه المراحل العشر. ل ننتقل  اآلن إلى هذا، وتوجد تفصيالٌت أوفى بكثير يمكن تقديُمها عن  نصائح  محد 

 المرجعية للتقييم االجتماعي والبيئي واإلشراف  على تحريرها وتصديقها رسميا ، وهذه خطوة مهمة تتيح وضع  العملية على السكة الصحيحة.

 البيئي: كتابتُها، واإلشراُف على تحرير ها، وتصديقُها رسميا  ( للتقييم االجتماعي وTdRالشروط المرجعية )

 ماذا؟

ديم  خدمات  ينبغي أن تشمل  الشروطُ المرجعيةُ الجيدة للتقييم االجتماعي والبيئيكل  عناصر العمل التي تتيح بكفاءة برمجة  وتقدير  ميزانية  وتق

هم بجميع األعمال التحليلية واإلدارية ا لالزمة لوضع تقرير التقييم االجتماعي والبيئي، مع ضمان توافق التقرير مع األنظمة المشاورين وقيام 

 والقوانين ذات الصلة.

 لماذا؟

، بداية  صحيحة من المهم جدا  أن يبدأ إعداُد تقرير  التقييم االجتماعي والبيئي، الجزء  الظاهر من جبل الجليد في عملية التقييم االجتماعي والبيئي

 المشروع: تضمن لصاحب

- i أن يقوم  فريٌق كفء بأعباء  المهمةالصعبة المتمثلة  بالتنبؤ بمختلف اآلثار البيئية واالجتماعية الكثيرة )

 للمشروع واقتراح  تدابير  وثيقة  الصلة واقتصادية لتجنب تلك اآلثار والتخفيف  منها،
- iiقتصادي في عملية برمجة االستثمار ككل، ( واالندماج  التام ألعمال  وضع  تقرير  التقييم االجتماعي واال

 بما في ذلك خطة االتصاالت،

- iii وأن يتمكن  الفريق اإلداري لصاحب المشروع من التركيز بسالم على مهمة اإلشراف على وضع )

لوجود ، وذلك تقرير التقييم االجتماعي والبيئي دون االضطرار إلى التفكير في الجوانب الفنية والعلمية

هذا  سيتمكن بهذا ونيابة  عنه،  فكرون في هذه الجوانبفاء وموثوقين في صفوف الُمشاو ر يعلماء  أك

ه علىالنتائج العملية للتقييم االجتماعي والبيئي وللجوانب اإلدارية  الفريق اإلداري من تركيز اهتمام 

 و"السياسية" لالستثمار ككل.

                                                                 

 (، انظر بيان ذلك الحقا  في هذا الدليل.PGESبتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ) يكون ذلك عادة  تعهدا  42
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 انطلق من شروط  مرجعية  جيدة لوضع  تقرير ه والمصادقة  عليه. ال يكون التقييُم االجتماعُي والبيئُي جيدا  إال إذا

 متى؟

 الشروط المرجعية لوضع تقرير التقييم االجتماعي والبيئي في أبكر وقت  ممكن من دورة تخطيط المشروع ككل. ينبغي تحريُر وإثباتُ 

 إلى متى؟

عي والبيئي بحيث يُتاح نشُرهذا التقرير قبل إقرار المشروع و/أو تمويل ه بوقت  ينبغي تحريُر وإثباُت الشروط المرجعية لوضع تقرير التقييم االجتما

. الروتيُن السائد أن يكون  التقريُر جاهزا  للنشر وأن يُنشر  قبل ثالثة إلى أربعة أشهر من المصادقة على المشروع أو اتخاذ الق  رار بتمويله.كاف 

ي وبيئي يتطلب تجهيزه ما بين شهرين وستة اشهر يجب ان تكون الشروط المرجعية العداد التقرير فمن أجل استثمار المتوسط وتقرير تقييم اجتماع

 المذكور جاهزة قبل ستة أشهر الى إثنا عشر شهرا من الموعد المحدد القرار المشروع أو تمويله االساسي .

 من يقوم بماذا؟

االجتماعي والبيئي وتصديق ه من  التقييمإعداد التمويل وتقريـــر  عنككل، وبالتالي، يكون المستثمر مسؤوال  عن عملية التقييم االجتماعي والبيئي 

الجهات المختصة ووضع  الشروط المرجعية للتقرير. وينبغي أن يكون  المسؤوُل الرئيسي، في مؤسسة صاحب المشروع، ومدير المشروع، هو 

 المستدامة" أو البيئة أو أو ضمان الجودة أو إدارة المخاطر التشغيلية.  الخبير  البيئي أو، كما في الشركات الضخمة، وحدة "التنمية

ى بها في هذا ويجب أن يمو ل  المستثمُر عملية إعداد تقرير التقييم االجتماعي والبيئي وكذا تنفيذ  خطة اإلدارة البيئية واالقتصادية المفصلة والم وص 

 للشروط المرجعية التي تشكل الخطوة األولى فيوضع  تقرير  تقييم  اجتماعي  وبيئي جيد. التقرير. لذلك يُنصح المستثمُر بقوة أن يولي  اه
تماما  كبيرا 

 ويجب أن تشارك  اإلدارةُ العليا لمؤسسة المستثمر في المصادقة على الخطوط العريضة للشروط المرجعية.

ب ، قبالهيئة التنظيميةرأي  مجلس إدارة كما نوصي بأن ي طلب  المستثمُر  ل وقت  كاف  من تقديم تقرير التقييم االجتماعي والبيئي بشكل  رسمي. وتُوج 

رات بعُض إجراءات المصادقة كذلك الحصول  على موافقة اإلدارة الوطنية المختصة على الشروط المرجعية، وهذه فكرةٌ جيدة. وفي حالة االستثما

 روط المرجعية.على الش الهيئة المانحةة الدولية )العامة  أو الخاصة(، عادة  ما تُطلب كذلك موافق

ى. عادة  ما تكون اإلدارة المختصة في الهيئة المانح ة هي "الفريق وحتى لو لم تكن المصادقة مطلوبة  رسميا ، فإن االتصاالت  الفنية تستحق أن تُجر 

 ر األداء".(" الذي يدعى أيضا  فريق "السياسات الوقائية" أو فريق "معاييE&Sالبيئي واالجتماعي )

يق، هذا الفريق هو المحاور المفضل لدى المستثمر فيما خص المصادقة على الشروط المرجعية لتقرير التقييم االجتماعي والبيئي، وهو، أي الفر

، في المشروعات األكثر حساسية، على تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية باسم الهيئة المانحة ن كذلك اإلشراف  . فينبغي على المستثمر الذي يؤم 

عية. فإْن كان كل شيء على ما يرام، جأن يُل مَّ بأدق صورة  ممكنة بمتطلبات  الجهات المانحة المعنية قبل وقت  كاف  من مصادقته على الشروط المر

 نية والهيئة المانحة.قدال تتطلب المصادقة على الشروط المرجعية أكثر  من بضعحوارات بين المستثمر وبين الهيئة التنظيمية الوط

استشارة  الجمهور قبل ،وفي االستثمارات الكبرى، ي شترط كثيٌر من المانحين، ومنهم البنك الدولي وكثيٌر من بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى

أما الثانية فتدور حول المسودة  وهذه في الواقع أولى واقعتْي استشارة تُطلبان رسميا  في هكذا مشروعات، االنتهاء من وضع الشروط المرجعية.

 النهائية لتقرير التقييم االجتماعي والبيئي.

تحرير قد يتعين على المستثمر في المشروعات الكبرى و/أو التقييمات االجتماعية والبيئية المعقدة على نحو  خاص أن يكلّف  مشاورين متخصصين ل

يئي )وقد يكون من الضروري كذلك بالقدر نفسه تكليُف مشاورين آخرين، بشروط  مرجعية  الشروط المرجعية إلعداد تقرير التقييم االجتماعي والب

 بالشروط(.أخرى،للتحقق من جودة ومطابقة تقرير التقييم االجتماعي والبيئي لألنظمة والقوانين قبل طلب رأي الهيئة التنظيمية أو الهيئة المانحة 

والبيئية للمشروعات، سوف يجد الممول ومستشاروه في اإلنترنت كثيرا  من أمثلة الشروط المرجعية وبصفة  عامة، في مجال التقييمات االجتماعية 

ة كالرابطة إلعداد تقرير التقييم االجتماعي والبيئي، الخاصة بكل قطاع اقتصادي، في المواقع اإللكترونية للمانحين و/أو للجمعيات المهنية المختص

 (.SIFEE) للتقييمات البيئية الفرنكوفونيةالحكومية  /الكتابةاألمانة( أو IAIAالدولية لتقييم األثر )

 ما هي الكلفة؟

المؤسسة  قد ال يتطلب إعداُد وتصديُق الشروط المرجعية لتقييم  اجتماعي  وبيئي متوسط أكثر  من بضعة أيام أو أسبوعين على األكثر من وقت موظفي

ر الكلفة اإلضافية ع  فإنه يمكن إهمالها في المشروعات الصغيرة أو المتوسطة. ،المتوفرينالموظفين لى الدائمين. وعندما تُقت ص 

ل أما في المشروعات الكبيرة، والسيما عندما يتعين تكليُف مشاورين متخصصين لتحرير الشروط المرجعية، فيجب أن يؤخذ  في الحسبان حجُم عم

م  الميدانية عند اللزوم، وقد تصل كلفة هذا العمل إلى بضعة عشرات آالف شهر وأضعاف هذا المقدار، ويشمل ذلك المها-يتراوح بين شخص

 الدوالرات األمريكية أو اليوروهات، بل أكثر.
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 تقرير التقييم االجتماعي والبيئي: التحرير، واإلشراف على اإلعداد، والمصادقة

 ماذا؟

عملية التقييم االجتماعي والبيئي. قلنا ذلك آنفا  ونعيده هنا. يعمل تقرير التقييم  تقرير التقييم االجتماعي والبيئي هو الجزء الظاهر من جبل الجليد في

واألطراف المعنية االجتماعي والبيئي كبوتقة  للمعلومات والمعارف الفنية والعلمية، وكأداة  اتصال بين المستثمر والخبراء الماليين والهيئة التنظيمية 

 يم تنفيذ المشروع وآثار ه البيئية واالجتماعية ومؤشرات  التوافق فيه. على أساس هذه األدوار الرئيسية.الرئيسية، وكمستند  مرجعي لرصد وتقي

جدا ،  براُء أكفاءُ ينبغي إعداُد تقرير التقييم االجتماعي والبيئي استنادا  إلى شروط  مرجعية  ممتازة، ليس هذا وحسب بل ينبغي كذلك أن يقوم  بتحريره خ

ر  قبل اتخاذ يعملون تحت إشر ، ويُنش  اف صاحب المشروع ورقابة الهيئات التنظيمية، وأن يشتمل  على محطات  أساسية الستشارة الجمهور بشكل  مجد 

 أي قرار  كبير حول المشروع موضوع الدراسة.

 لماذا؟

األساسية وهي التنبؤ بآثار المشروع وتجنبُها والتخفيُف يشّكل إعداُد تقرير التقييم االجتماعي والبيئي اإلطار  الذي يمكن من خالله تصُوُر اإلجراءات 

لى أهم اآلثار منها و/أو التعويُض عنها. يستند تقرير التقييم االجتماعي والبيئي الجيد إلى تحليل  بيبليوغرافي  كامل، وهو عمٌل ميدانيٌكثيفيركز ع

موضوعات المطلوب مقاربتُها ويستطيع ترجمة المفاهيم الفنية والعلمية المحتملة للمشروع، ويقوم به فريٌق متعدد االختصاصات يغطي مجموع  ال

 المعقدة إلى عرض  بسيط للرهانات األساسية والتدابير الموصى باتخاذها.

رى، بعُضها هذه الرسائل، وإن كانت موجهة  في المقام األول إلى المجتمعات المحلية التي يمكن أن تتأثر  بالمشروع، تستهدف كذلكجماعات  مهمة  أخ

ه. فكثيرا  ما نفاجأ بدرجة  جهل  أصحاب  القرار أو مساعديهم من االقتصاديين والخبراء الماليين بالشروط الما دية التي في مؤسسة المستثمر نفس 

هم بالمقيدات  والشروط  الخاصة للمشروع. كذلك، فإّن تقرير  التقييم االجتما م  في ستجري فيها أعماُل المشروع وقلة  اهتمام  عي والبيئي، المصم 

 األساس طبعا  لحماية البيئة الطبيعية والسكان الذين ي حي ْون فيها، غالبا  ما يكون "نافذة المستثمرين الوحيدة على الواقع". 

، كما سنفهم اآلن  لماذا، جزءا  من خطة اتصاالت المستثمر. فمن الضروري ظ  آراُء وتوصياُت  ل نُعد إلى إشراك الجمهور، الذي ينبغي أن يشكل  أن تُلح 

م  األفراد والجماعات المستطل عة  آراؤهم وآراؤها جميعا  في النسخة النهائية لتقرير التقييم االجتماعي والبيئي. ومن الضروري بالقدر ن ه أن يُستخد  فس 

ب التغيرات الكبيرة التي قد تقع في هذه المرحلة وتكون لها هذا التقريُر نفُسه مرارا  ويُحدَّث  عند الحاجة في مرحلة تنفيذ  المشروع، السيما في أعقا

 انعكاساٌت بيئيةٌ و/أو اجتماعية.

قل عندما تصبح كُل العناصر ذات  الصلة جاهزة، تصبح لدى أصحاب القرار ولدى المجتمعات  المحلية والمجتمع المدني ككل منصةُ اتصال على األ

 علي مبدأ "عدم اإلضرار".وسلسلةٌ من المستندات الفنية والعلمية تُ 

ن آليات   تحسيس  وقد حدث، مؤخرا ، تطوٌر كبير في مجال التقييمات االجتماعية والبيئية، نحو مزيد  من الرصانة والعمالنية بفعل ما أُنشئ م 

لوسيط االستشاري حول التوافق ثم مكتب ا 1993هيئة التفتيش في البنك الدولي سنة  (. فقد أدى استحداثُ بيان  ذلك فيما سبقبالمسؤولية )انظر 

(Compliance Advisory Ombudsman (CAO)( في مؤسسة التمويل الدولية )SFI)  موجة  مد من اآلليات المشابهة في بنوك  تنمية   1997سنة

 )مثال( AFD أخرى متعددة األطراف.

زز هذا دور  تقرير التقييم االجتماعي والبيئي كمستند  أساسييمثل، في الحد  ن فيه دراساٌت وتصاميمُ ع  ذ  لتدابير  وقائية   األدنى، وسطا  تُدوَّ يمكن أن تُتخ 

 أثناء التحضير للمشروع، والسيما عندما يكون هذا المشروع موضوع  شكاية مقد مة من خالل آلية  تظلم.

 متى؟

ة، وفور انتهاء عملية اختيار المكاتب االستشارية الفائزة في ينبغي البدء بإعداد تقرير التقييم االجتماعي والبيئي فور المصادقة على الشروط المرجعي

 حال طُل بْت عروض من مكاتب  استشارية  متخصصة في التقييمات االجتماعية والبيئية.

 إلى متى؟

أو تمويل ه األساسي بوقت   ينبغي أن يكون  تحريُر وتصديُق تقرير التقييم االجتماعي والبيئي قد تم وصار التقريُر جاهزا  للنشر قبل إقرارالمشروع

. ي   ار طلب معظُم المانحين أن يكون  إعداُد واعتماُد ونشُر تقرير التقييم االجتماعي والبيئي قد تم قبل ثالثة إلى أربعة أشهر من تاريخ إقركاف 

 المشروع أو تمويل ه األساسي.

جتماعي والبيئي )وضع الشروط المرجعية واختيار المشاورين بصفة  خاصة( قبل وبالتالي، يجب أن تبدأ الترتيبات التي تسبق إعداد  تقرير التقييم اال

 هذا النشر بعدة أشهر، بل بسنتين. 
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 من يقوم بماذا؟

"الطريق  له من اجتيازرأينا آنفا  دور  كل  من المستثمر والمانح والهيئة التنظيمية. وأود أن أؤكد  فقطعلى حقيقة  أنه، مهما كان المستثمُر قويا ، ال بد 

 الصعب" للمانحين والهيئات التنظيمية المسؤولة عن التقييمات االجتماعية والبيئية.

لها فشركة إكسون موبيل، مثال ، في مشروع إنتاج وتصدير نفط تشاد، وردا  على مسودة التقييم االجتماعي والبيئي المتقدمة جدا  التي أعدها 

صفحة تشرح بالتفصيل ما في هذه  16نقطة و 64لبنك الدولي، استلمت الشركة من البنك مذكرة  من مشاورون دوليون ذوو سمعة  طيبة وقدمْتها ل

أن توق ف   المسودة من نواقص قياسا  إلى المتطلبات البيئية واالجتماعية للبنك الدولي. فاضطُرت إكسون موبيل وكونسورتيوم الشركات الذي معها إلى

منذ عشرة أشهر تُجري دراسات  فنية  مفصلة للحصول على تقرير  تقييم  اجتماعي  وبيئي  واف  )وتعيد  بعض  تلك عمل  الطواقم الميدانية التي كانت 

 الطواقم إلى الوطن في بعض الحاالت(، وكان هذا درسا  مكلفا  جدا .
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ى بها  -. التقييم االجتماعي والبيئي 13الشكل   يةصاحب العمل والهيئة التنظيم –المقاربات الموص 

العمل صاحب قرار شجرة 

 

  

. تنظيم عملية إعدادالمشروع بما في ذلك 1

 الجتماعيةإدارة تجنب المخاطر البيئية و/أو ا

. إدارة الجوانب االجتماعية/البيئية 3

 نعم حسب المتطلبات الوطنية

 ال

. هل يتطلب المشروع 2

 تمويال  دوليا ؟

. المتطلبات الوطنية من حيث 5

 تقييم األثر البيئي واالستمالكات

. االتصال بالمانح والسلطات 4

الوطنية المعنية باآلثار البيئية 

 واالجتماعية

المتطلبات البييئة . 6

 للمانح الدولي واالجتماعية

 المتطلباتتحديد أشد . 7

 عية البيئية واالجتما
تصميم تقييم اجتماعي . 8

وبيئي يتكامل أوال  مع 

 الشروط المرجعية

تصديق الشروط المرجعية من . 9

المانح، وأطل ع  السلطات  الوطنية 

 المختصة  عليها

استدراج عروض لتكليف . 10

 ي التقييم االجتماعي والبيئي مشاور

. اإلشراف الميداني على إعداد التقييم 11

 االجتماعي والبيئي واستشر الجمهور

 ( إلى:ESE. تقديم تقرير التقييم االجتماعي والبيئي )12

i ،السلطات الوطنية )ii والمانحين، لضمان التوافق مع )

 األنظمة والقوانين

تعديل تقرير التقييم . 14

 االجتماعي والبيئي

. تحرير وتصديق االتفاقات 15

 القانونية

ف ورصد وتقييم اآلثار البيئية . إشرا16

 واالجتماعية، وإرسال تقارير

. هل يتوافق 13
التقرير مع األنظمة 

 والقوانين؟

 نعم

 ال
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 شجرة قرار مسؤول الهيئة التنظيمية لدراسة األثر البيئي/التقييم االجتماعي والبيئي

 

 الممارسات الجيدة للتقييمات االجتماعية والبيئية وعوامل النجاح

 ئي:هاكم، على األقل، عشر طرق لتخريب عملية تقييم اجتماعي وبي

 عملية التقييم االجتماعي والبيئي دون نية  للتأثير في المشروع موضوع التقييم. وإدارةُ  إطالقُ  .1

تحديد  عملية التقييم االجتماعي والبيئي في وقت  متأخر  جدا  من دورة برمجة/إعداد المشروع، وإغفالُ  وإدارةُ  إطالقُ   .2

تمرير المشروع سرا   ع. وفي بعض الحاالت الحدية، محاولةُ المشكالت البيئية و/أو االجتماعية الرئيسية في المشرو

 دونإجراء تقييم  اجتماعي  وبيئي.

تصميم وتصميم وتنفيذ وصيانة . 1

نظام إنذار  مبكر في االستثمارات 

 الجديدة

ضمان التوافق مع األنظمة البيئية . 2
ن اللقاءات  واالجتماعية )الغربلة( م 
األولى مع المستثمر أو الوكالة أو 

 الوزارة الفنية المعنية

بعدم وجود   إبالغ المستثمر. 4

مطلب لدراسة األثر البيئي أو 

 خطة اجتماعية

 نعم

 ال

 الشروط  المرجعية تصديق. 6
الشروط  المستثمر إعداد الطلب من. 5

المرجعية لدراسة األثر البيئي و/أو 

 الخطة االجتماعية

تصديق تقرير دراسة األثر  .7

 البيئي و/أو الخطة االجتماعية
في تصديق االتفاقات  المشاركة. 8

 واالجتماعيةالقانونية لآلثار البيئية 

ق التحقعلى تنفيذ المشروع و اإلشراف. 9
من التوافق مع المتطلبات البيئية واالجتماعية 

 على النواقص غراماتوفرض 

هل يتطلب  .2
المشروع دراسة أثر 

 أمالك؟ بيئي أو مصادرة  
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عدم التركيز على الشروط المرجعية إلعداد تقرير التقييم االجتماعي والبيئي واالكتفاء بشروط مرجعية قياسية   .3

 للقطاع أو للمنطقة دون مواءمت ها للمشروع موضوع التقييم.

ية الواجبةالختيار المشاورين المكلفين بإعداد التقييم االجتماعي والبيئي: كالتعاقد بالتراضي أو عدم عدم بذل العنا .4

 إعطاء الوزن الكافي لمعايير االختيار األساسية كالخبرة والمزيج األمثل لكفاءات المشاورين.

 ينة  شكلية  بسيطة للتقرير.قييم االجتماعي والبيئي و/أو االكتفاء بمعاتعدم اإلشراف على إعداد تقرير ال  .5

عدم التركيز على استشارة الجمهور، ومنظومت ه المفصلة، وتأثير ه على المشروع وعلى التقرير النهائي للتقييم  .6

 االجتماعي والبيئي.

عدم الحرص على نشر تقرير التقييم االجتماعي والبيئي )عدم نشر التقرير بالمرة، أو التأخر الشديد في نشره، أو عدم  .7

ترجمة خالصة التقرير إلى اللغة المحلية واستخدام تنسيق سهل الفهم من المجتمعات المحلية، وعدم توفير سبيل حر 

 وسهل لالطالع على التقرير(.

عدم إدراج نتائج تقرير التقييم االجتماعي والبيئي )خاصة  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية( في المستندات القانونية   .8

 وع.والفنية للمشر

 عدم اإلشراف على تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.  .9

 عدم إجراء تقييم تراجعي لخطةاإلدارة البيئية واالجتماعية.  .10

، أفضل مصادر المعلومات التي يمكن استخداُمها للبحث عن أمثلة  للممارسات الجيدة للتقييمات االجتماعية والبيئية هي، بصفة  عكس ذلك

للناطقين ( IAIA) الرابطة الدولية لتقييم األثر( للناطقين بالفرنسية، وSIFEE) للتقييمات البيئية الفرنكوفونيةالحكومية  الكتابة/األمانةأساسية،

 ، والسيما بالمشاركة في المؤتمرات السنوية لهاتين المنظمتين، وزيارة موقعْيهما في اإلنترنت.باإلنجليزية

في السنوات األخيرة التي ستتيح لكم  للتقييمات البيئية الفرنكوفونيةالحكومية  /الكتابةألمانةالدراسية لهاكم، بصفة  خاصة، موضوعات الحلقات 

 االطالع على كل العروض التقديمية.

 

 (SIFEE. موضوعات الحلقات الدراسية لألمانة/الكتابة الحكومية الفرنكوفونية للتقييمات البيئية )10الجدول 

 الموضوع المكان العام
 ؟ تجديد المقاربة والممارسات للتقييم البيئـي : لماذا وكيف (بلجيكا) بروكسيل 2014

 التقييم البيئي كأداة لمنع وإدارة الكوارث لوميه )توغو( 2013

 التقييم البيئي إلدارة  مستدامة للموارد المعدنية والبيولوجية والطاقية مونتريال )كندا( 2012

ه )الكاميرون( 2011 لغابات والطاقة والتغير المناخي والتقييم البيئي: ألجل إدارٍة مستدامة، من المستوى العالمي إلى ا ياوند 
 المستوى المحلي

 التنوع البيولوجي والتقييم البيئي باريس )فرنسا( 2010

 التغير المناخي والتقييم البيئي نيامي )النيجر( 2009

 التقييم البيئي والطاقة كيبيك )كندا( 2008

 التقييم البيئي والمواصالت جنيف )سويسرا( 2007

 التنمية والبيئة والصحة باماكو )مالي( 2006

 التقييم البيئي والزراعة المستدامة أنجيه )فرنسا( 2005

 أواغادوغو )بوركينا فاسو( 2004
 

 التقييم البيئي: أداة لتقييم التنمية المستدامة

 

للناطقين باإلنجليزية، ث م تركيٌز خاص على البحث عن الممارسات الجيدة، وأفضل الممارسات، وغير ذلك ( IAIAالرابطة الدولية لتقييم األثر )في 

من عضو  3000أكثر من من ممارسات محسَّنة في الموضوعات األقرب إلى اهتمامات األعضاء األكثر تأثيرا  حتى اآلن في هذه الرابطة التي تضم 

   : كإسهام الجمهور، وتقييم اآلثار على الصحة، والتقييمات البيئية االستراتيجيةن المواضيع في هذا الشــأن وإليك عدة م مختلف أنحاء العالم

 ، وتقييمات اآلثار التراكمية، على وجه الخصوص.واالجتماعيــــــــة
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أ القارُئ بما يجد هاهنا م  ن نصائح  مفيدة لصاحب المشروع، من قبيل:وقد تطرقنا إلى عوامل النجاح بإسهاب في الصفحات السابقة ولن يفاج 

ت قبُّل فكرة أّن التقييم  االجتماعي والبيئي يشكل جزءا  من الممارسات المهنية والمتطلبات الراهنة، كالهندسة  -

 حجم  مهم،بوالتحليل االقتصادي والمالي، ال يقل عنها أهمية، إلعداد وتنفيذ أي استثمار 
ين طواقم إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم المشروعات، والسيما المتخصصين تشجيع  الحوار والتعاون فيما ب -

 في المقاربات البيئية واالجتماعية،
الحرص  على أن تكون  توصياُت التقييمات االجتماعية والبيئية متناسبة مع خطورة اآلثار المحتملة  -

 وواقعية/ممكنة التنفيذ، ومنسجمة مع العادات والتقاليد المحلية،
كل األطراف المعنية وتزويدها بعناصر االختيار والمعلومات المهمة التي تتيح لها فهم  المشروع إشراك   -

 وما يحتاج إليه من استمالكات،
 الحرص  الشديد على احترام متطلبات  اإلدارات الوطنية والهيئات  المانحة، والسيما من حيث نشرُ  -

  إستشارة االشخاص المتأثـرة المعلومات؛ و

نظام رصد وتقييم عالي األداء، في أثناء  تنفيذ  كل  مشروع  مهم يشتمل على تقييم  اجتماعي وبيئي، امتالك   -

يرتبط بالهيئات اإلدارية الحاكمة لدى صاحب المشروع ويسمح بتكييف المشروع بسرعة  وفعالية عندما 

 ة و/أو المجتمعات المحلية.تتخطى احتمالية اآلثار البيئية و/أو االجتماعية الحدود  المقبولة على البيئ
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 EESSدليل متعلق ب  .7

 تحرير الشروط المرجعية لتقييم بيئي واجتماعي استراتيجي

جودة   مرحلةٌ حاسمة، تليإدراك  الحاجة  إلى إجراء تقييم  بيئي  واجتماعي  استراتيجي أو إدراك  مالئمة  هذا اإلجراء. وإنّ تحرير الشروط المرجعية 

ه.ومالءمة  الشروط  ا  لمرجعية هي التي ستحدد جودة  ومالءمة  التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي نفس 

ها في الشروط المرجعية لتقييم بيئي  واجتماعي  استراتيجي إلى مواءمة  خاصة لموضوع التقييم، وهو هنا إدراجُ  المعلومات الواجبُ  ال تحتاج أبوابُ 

 واٌب قياسية. هاكم قائمة  بهذه األبواب.(، ألنها أبPPPخطة أو برنامج أو سياسة )

 المختصرات  .1

 مقدمة  .2

 السياق والمبرر  .3

 األهداف  .4

 مهمة المشاور  .5

 المنهج  .6

 النتائج المرجوة  .7

 أعضاء الفريق االستشاري وبيان مؤهالتهم وخبراتهم  .8

 الجدول الزمني للمداخلة  .9

 الُمخرجات .10

لتقييم  استراتيجي هو تحديُد االتجاه العام للتقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي: نحو ( TdRأوُل قرار  ينبغي اتخاذه لتحرير الشروط المرجعية )

 اآلثار أم نحو المؤسسات.

 وسوف ينعكس االختيار الحاصل على مستويات الشروط المرجعية كافة، كما هو موضٌح بإيجاز في الجدول التالي.
 

 يئية واالجتماعية االستراتيجية المتجهة إلى األهداف وبين تلك المتجهة باألحرى إلى المؤسسات.. مختلف نقاط التباين بين التقييمات الب11الجدول 

 التقييمات المتجهة إلى المؤسسات التقييمات المتجهة إلى اآلثار عنصر الشروط المرجعية
ح بقوة أن تكون  لها  السياق والمبرر للخطط والبرامج والسياسات التي يرج 

جدا . وهو الخيار المعتمد عادة  كبيرةٌ اجتماعيةٌ أو  بيئيةٌ  آثارٌ 

 .2001/42في التوجيه األوروبي 

للخطط والبرامج والسياسات التي تجري في سياق  

 مؤسسي أو في سياق  إدارة  بيئية  أو اجتماعية  "مغلق".

التنبؤ باآلثار البيئية واالجتماعية الكبيرة جدا  أو التي تعاني  األهداف

المعنية بشدة، وتخفيف هذه اآلثار أو منها األطراف 

 اإلقالل منها ما أمكن.

تكييف النظام المؤسسي سعيا  إلدارة  بيئية واجتماعية 

 أفضل للخطط والبرامج والسياسات.

استبانة ووصف السلسلة السببية لآلثار. ووضع آليات  مهمة المشاور

 تجنب، ووقاية، وتخفيف و/أو تعويض.
 

ولية في اإلدارة البيئية تحديد مواطن الخلل األ

 واالجتماعية، وتحديد أهداف اإلدارة الفضلى.
 

 يميل بقوة إلى "التحليل المؤسسي". يميل بقوة إلى "تحليل العمل". المنهج
مقترحات إلقامة أطر مؤسسية جديدة، بل مؤسسات  إداري يوضع في نظام مؤسسي قائم.-برنامج فني النتائج المرجوة

 جديدة.
ريق االستشاري تكوين الف

 ومؤهالته
علمي وفني في المقام األول، خبير اقتصاد قطاعي ومعه 

 خبير قانوني.
سياسي في المقام األول. يضم خبيرا  في -قانوني وعلم

 إدارة الخدمات العامة واحدا  أو أكثر.
رة للسماح بالتشاور )بضعة أشهر، طويل جدا  بالضرو يمكن أن يكون  قصيرا  )قد تكفي بضعة أسابيع(. الجدول الزمني للمداخلة

 وربما أكثر(. ال بد منه إلصالح  مدروس.
 

 تقارير وكذلك وباألخص مقترحات مؤسسية. تقارير الُمخرجات
 

الحد أو ذاك هذا سيعتمد االختيار بين التقييم المتجه إلى اآلثار وبين التقييم المتجه إلى المؤسسات، بطبيعة الحال، على رغبة الزبون في التأثير إلى 

موضوع التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي، وسيعتمد على نوع هذا الشيء أيضا ،فالتوُجه إلى "المؤسسات" مرتبط تقليديا   ءعلى الشي

 ( فمرتبطٌ 2001/42وروبي برامج التنمية الكبرى، أما التوُجه إلى "اآلثار" )عمال  بالتوجيه األلبالتقييمات البيئية االستراتيجية لسياسات التنمية، بل 

 بالخطط والبرامج الصغيرة والمتوسطة.
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لمشروع.  يجتماعالبيئي واالتقييمالبعد تحديد االتجاه العام، يظل أمامنا كثيٌر من العمل. التشاوُرمع الزبون أمٌر أساسي، ربما أكثر مما هو في 

تطور، أضف إلى ذلك أنه في حالة التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية، ما فمنهجيات التقييمات البيئية االستراتيجية متنوعة جدا  وما تنفك ت

 نزال في أول الطريق ويتعين علينا القياُم بكل شيء تقريبا .

م على التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي من نتائجه، ويمكن في التقريب األول استخداُم معايير أداء التقييم البيئي اال ستراتيجي مباشرة  في يُحك 

 التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي )انظر القسم التالي(.

نا في مجال تحرير الشروط المرجعية لتقييم  بيئي  واجتماعي  استراتيجي:  هاكم آخر  نصائح 

ويمكن الحصول عليها من شروط  مرجعية  قياسية ستكون المسودة األولى للشروط المرجعية مفيدة  جدا   -

كيَّف للخطة أو البرنامج أو السياسة موضوع التقييم. تجدون أمثلة  للشروط المرجعية لتقييمات  بيئية  ت

منها  5أدوات،  6استراتيجية في موقع صندوق أدوات التقييم البيئي واالستراتيجي الخاص بالبنك الدولي )

هة إلى المؤسسات"، مأخوذة   قطاعات: الطاقة والمعادن،  5في للتقييمات البيئية االستراتيجية "الموج 

 والمواصالت، والغابات، والتطوير الحضري، والمياه والتطهير(.

م غالبا  الئحة  - نقطة االنطالق، في البلدان التي لديها قانون في هذا المجال، هي التوصية التنظيمية، التي تقد 

الجتماعية االستراتيجية. ومع ذلك، مواد أساسية للتقييمات البيئية االستراتيجية والتقييمات البيئية وا

وخاصة في شأن سياسات التنمية، يُنصح بالذهاب أبعد  من المتطلبات الوطنية واالستفادة من الممارسات 

 الدولية الجيدة؛

المشكلة المطروحة،  حسبيتيح تصديق الشروط المرجعية من أكبر عدد  ممكن من األطراف المرجعية،  -

ال يعني اإلقرار، فكثيٌر  واالجتماعية االستراتيجية على أسس  متينة. لكّن التصديق  إطالق  التقييمات البيئية 

القطاعية  تميل اإلداراتُ  بكيفية كالسيكية من األطراف المعنية يمكن أن "تشد  في اتجاهات  متعاكسة"، و

السيما في مسائل ألسفل"، ونحو اإلى أن "تشد التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي المعنية مباشرة  

طلبات   أن يطلب   المدني، بدوره، للمجتمـع PPPالتأثير على  ويمكناستشارة الجمهور ونشر المعلومات، 

ال بد من إيجاد توازن  بين العمل التحليلي وبين التفاعل مع ف ها.نفس   المجاالت  هذه غير معقولة في 

 األطراف المعنية.

 مراجع إنترنت

 مرجع باإلنجليزية
http://go.worldbank.org/XIVZ1WF880. متاح أيضا  على(worldbank.org/seatoolkit.) 

 
 جاوري بماليالشروط المرجعية للتقييم البيئي االستراتيجي للبرنامج الوطني للري الت

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%22termes+de+r%C3%A9f%C3%A9rence%22+%C3%A9valuation+env
d=5&ved=0CFUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gov.mironnementale&esrc=s&source=web&c

l%2Fuploads%2FDocumentation%2FAutres%2520documents%2FTDR_EES_PNIP_07_08_09.doc&ei=ZB45U8Oz
ek0QWrzIHoBQ&usg=AFQjCNFnt8NquTLHNmw2Wp6MTmKXK0dD9A&sig2=gbttbylA_r6WtOYRP9pMhg-B 

 

 

 عي استراتيجيتصديق تقييم بيئي واجتما

 الجوانب المؤسسية

ذت أشكالٌ مثال  ،2001/42بيئة. فعمال  بالتوجيه المن صالحيةإدارةحكما  ستراتيجي الجتماعي االبيئي واالتقييمتصديقُالال يكون  مؤسسية مختلفة  ، اتُخ 

 "وزارات كبرى" مكلفة بالتخطيط والتنمية االقتصادية.و هبصفة  عامة  وتصديق هاالتقييمات البيئية االستراتيجية  ببلدان االتحاد. فالذي يتولى توجيه  

 معايير التقييم

معايير ممارسة جيدة للتقييمات البيئية االستراتيجية  6عضو حول العالم(  2000( )التي تضم أكثر من IAIAاقترحت الرابطة الدولية لتقييم األثر )

 .تصديق هير التي ينبغي أن تكون  أساسا  لتقييم تقرير تقييم بيئي استراتيجي قبل أضاف إليها البنك الدولي معيارا  سابعا . هاكم هذه المعاي

 
للتقييم البيئي االستراتيجي أثٌر خاص في عملية صنع القرار وأثٌر عام في صياغة البرنامج والخطة  مؤثر: -

 والسياسة.
م التقييُم البيئي االستراتيجي تقييما  مالئما  لكل القرارات متكامل: - االستراتيجية المتعلقة بالتنمية  يقد 

ى التقييم -حيوية واالجتماعية-المستدامة، ويبحث ما بين الجوانب الفيزيا ن صالت. ويُجر  االقتصادية م 

واإلقليمية )العابرة للحدود(،  البيئي االستراتيجي على اتساق  وثيق مع السياسات ذات الصلة القطاعية  

 يئي للمشروعات وعملية صنع القرارات.وعند اللزوم، مع تقييمات األثر الب
التقييم البيئي االستراتيجي استبانة الخيارات والمقترحات البديلة األكثر  ليسه   موَجه إلى االستدامة: -

 استدامة.

http://go.worldbank.org/XIVZ1WF880
http://go.worldbank.org/XIVZ1WF880
http://go.worldbank.org/XIVZ1WF880
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%22termes+de+r%C3%A9f%C3%A9rence%22+%C3%A9valuation+environnementale&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gov.ml%2Fuploads%2FDocumentation%2FAutres%2520documents%2FTDR_EES_PNIP_07_08_09.doc&ei=ZB45U8OzB-ek0QWrzIHoBQ&usg=AFQjCNFnt8NquTLHNmw2Wp6MTmKXK0dD9A&sig2=gbttbylA_r6WtOYRP9pMhg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%22termes+de+r%C3%A9f%C3%A9rence%22+%C3%A9valuation+environnementale&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gov.ml%2Fuploads%2FDocumentation%2FAutres%2520documents%2FTDR_EES_PNIP_07_08_09.doc&ei=ZB45U8OzB-ek0QWrzIHoBQ&usg=AFQjCNFnt8NquTLHNmw2Wp6MTmKXK0dD9A&sig2=gbttbylA_r6WtOYRP9pMhg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%22termes+de+r%C3%A9f%C3%A9rence%22+%C3%A9valuation+environnementale&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gov.ml%2Fuploads%2FDocumentation%2FAutres%2520documents%2FTDR_EES_PNIP_07_08_09.doc&ei=ZB45U8OzB-ek0QWrzIHoBQ&usg=AFQjCNFnt8NquTLHNmw2Wp6MTmKXK0dD9A&sig2=gbttbylA_r6WtOYRP9pMhg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=%22termes+de+r%C3%A9f%C3%A9rence%22+%C3%A9valuation+environnementale&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gov.ml%2Fuploads%2FDocumentation%2FAutres%2520documents%2FTDR_EES_PNIP_07_08_09.doc&ei=ZB45U8OzB-ek0QWrzIHoBQ&usg=AFQjCNFnt8NquTLHNmw2Wp6MTmKXK0dD9A&sig2=gbttbylA_r6WtOYRP9pMhg
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التقييم البيئي االستراتيجي معلومات  وافية وموثوقة وقابلة لالستعمال في تخطيط وصنع قرار  يقدم مركَّز: -

على المشكالت األساسية للتنمية المستدامة؛ ويُضب ط على خصائص عملية صنع القرار التنمية؛ ويركز 

 موضع التقييم؛ كما يتصف بالكفاءة في استخدام وسائل  ووقت  إجرائه.
تُجري التقييم  البيئي االستراتيجي الوكاالُت األساسية المسؤولة عن صنع القرار  المسؤولية: محَدد -

ى بصورة  مهنية ودقيقة وعادلة ومحايدة ومتوازنة؛ ويخضع لتقييم االستراتيجي موضوع التقي يم؛ ويُجر 

ْت شواغل التنمية المستدامة في الحسبان في عملية صنع القرار  ذ  وتدقيق مستقلْين؛ ويوثق ويبرر كيف أُخ 

 موضوع التقييم.
ات  الحكومية المعنية  والمتأثرة يُطل ع التقييُم البيئي االستراتيجي الجمهور  المعني  والمتأثر والهيئتشاركي: -

على مجريات عملية صنع القرار طوال فترة هذه العملية؛ ويُدر ج صراحة  مدخالت  ومالحظات  هذه 

األطراف المعنية في المستندات وفي آلية صنع القرار؛ كما يجمع التقييم البيئي االستراتيجي معلومات  

ن، في المقابل، سبيال     ميسَّرا  لالطالع  على جميع المعلومات ذات الصلة.واضحة سهلة الفهمويؤم 
ه قبل وقت  كاف  من اتخاذ القرار للتأثير في هذا األخير  تكراري: - يعطي التقييُم البيئي االستراتيجي نتائج 

وما يتبعه من أعمال تخطيط؛ كما يعطي معلومات  وافية عن اآلثار الفعلية المحتملة للقرار االستراتيجي 

 ديله عند اللزوم وتوفير أساس للقرارات الالحقة.تسمح بتع

 مهمة قياس التأثير: مسألةٌ 

ر البرنامج موضوع ا لتقييم البيئي يشّكل قياُس تأثير  كل  عملية  تحليل تحديا ، ويشكل تفسيُرها تحديا  أكبر. فهل تطورْت الخطة أو السياسة أو تطو 

مصاحب لها أو له؟ وهل غيرت مناقشة اللحظة األخيرة م جرى األمور؟ وهل أتى اجتماٌع مع الجمهور االستراتيجي ببساطة أثناء إجراء هذا التقييم ال

 بتعديالت  مهمة إلى التقييم؟

ن هؤالء فرناندو لوايزا، الذي يضطلع بدور  مهم كاختصا صي أول في أسئلةٌ كثيرة تواجه اختصاصيي التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية. م 

س  آخر  المو مسألة قياس التأثير هذه عن قرب.يمكن استخالص  لبحثحتى هذا التاريخ للبنك الدولي  مؤلفضوع لدى البنك الدولي بواشنطن. وقد كرَّ

 النتائج التالية من هذا المؤل ف:

حتى اآلن هي فيما يتعلق بالتقييمات البيئية االستراتيجية "الموجهة إلى اآلثار"، كانت العناصُر األساسية للتقييم  -

األطر  اإلدارية البيئية واالجتماعية ودراسة  البدائل، والسيما توفير  إطار يمكن من خالله التنبؤ باآلثار البيئية 

د أشغالُها االستثمارية كليا  بعد وتحليُل هذه اآلثار. كانت هذه، على سبيل المثال،  واالجتماعية للبرامج التي لم تحد 

 ية االستراتيجية التالية:هي حال التقييمات البيئ

 برنامج دعم قطاع التعليم بكينيا؛ ◦
التقييم البيئي والتُراثقافيواالجتماعي االستراتيجي الستراتيجية التنمية اإلقليمية لمنطقة كاخيتي  ◦

 بجورجيا؛
التقييمات البيئية القطاعية لبرامج إنشاء الطرق بواليات تاميل نادو، وكيراال، وأوتار براد ش،  ◦

 ام، ومانيبور، بالهند؛وميزور

ناو، بالفيليبين ◦ ند   .التقييم البيئي لمشروع التنمية الريفية لجزيرة م 

أسهمت هذه التقييمات البيئية االستراتيجية في صنع القرار من خالل توفيرها إطارا  لإلدارة البيئية يتيح "غربلة"  -

 رية لتقديمها في طلب التمويل.االستثمارات المرش حة، ما سمح باختيار أفضل المشروعات االستثما

مشروع كهة إلى اآلثار"، تُظه ر كثيٌر من التجارب الجيدة )كذلك في إطار التقييمات البيئية االستراتيجية "الموج   -

المؤسسات التجارية الصغيرة جدا  والصغيرة والمتوسطة بغانا؛ والتقييم البيئي االستراتيجي لمشروع المواصالت 

ياغو؛ والتقييم البيئي االستراتيجي للماء والصرف الصحي بجمهورية الدومينيكان( ما ل مساهمة الداخليةبمدينة سانت

ن قيمة.  من تجارب التقييم البيئي االستراتيجي هي التقييم بشكل  خاصهناك تجربةٌ جيدة وكانت دراسات البدائل م 

 Nepal Medium Hydropower Sectoralالبيئي القطاعيلبدائل الطاقة الكهرمائية متوسطة الحجم بنيبال )
EA.) في المشروع موقعا  متصورا   138أصل شّكلْت غربلة وتصنيف البدائل العمود  الفقري لهذا التقييم. فمن وقد

-فنية تقييم أجري  مرتينوفق معايير   مواقعفقط على أساس 7استُبقيْت لمحطات الطاقة الكهرمائية متوسط الحجم، 

الجدوى  دراسات   وازركمن المواقع، و %90مخططو القطاع أكثر من وهكذااست بعد ية. اقتصادية واجتماعية وبيئ

 .فقط الالزمة على المواقع السبعة المغرب لة

هة إلى المؤسسات"، فكانت العناصر الحاسمة هي توسيع  أفق السياسات موضوعالتقييم، ومش اركة أما في التقييمات البيئية االستراتيجية "الموج 

(، الذي GEPAPوآليات التظلم. من البرامج التي اشتملت على كثير  من الدروس المستفادة برنامُجالشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج ) الجمهور،

 اشتمل على المكونات األساسية التالية:

ن أعمال على المستوى الوطن - ي في أخذ المشكالت البيئية ذات األولوية في المنطقة بالحسبان فيما يُنف ذ م 

 .البلدان األعضاء
البحث عن حلول للمشكالت االقتصادية والمؤسسية لالستدامة البيئية باستخدام منهجيات  تقييم لتوضيح  -

 .دور الحماية البيئية وترميم جودة البيئة
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المشاركة في توسيع المجتمع البيئي الخليجي لضم عدد  متزايد من ممثلي الوزارات القطاعية والقطاعين  -

المالي والمجتمع المدنيحول أهداف التثقيف واإلعالم البيئي في إطار األولويات اإلقليمية لمنطقة الخاص و

 .الخليج
تكثيف التشاور والتواصل فيما بين بلدان الخليج بعضها مع بعض ومع األطراف المعنية األخرى فيها  -

 .GEPAPلتحديد أولويات العمل وتعريف محفظة استثمارات برنامج 
 .ئج األعمال مع المبادرات المشابهة في المياه الدوليةتبادل نتا -

 
 وهناك مبادرةٌ أخرى أثّرت كثيرا في المبادرات اإلقليمية هي مبادرة التقييم البيئي العابر للحدود لحوض النيل.

 مراجع إنترنت

 صندوق أدوات التقييم البيئي االستراتيجي في البنك الدولي )باإلنجليزية(
http://go.worldbank.org/GRDRL92CZ0 

 وما بعده )األنشطة والغايات التي يدعمها البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا( GEPAPبرنامج 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:20525954~pagePK:1467

36~piPK:226340~theSitePK:256299,00.html 
 حوض النيللمحة عن مبادرة التقييم البيئي العابر للحدود ل

http://sea.unu.edu/wiki/index.php/Transboundary_environmental_assessment_of_the_Nile_basin.html 

 

 ي استراتيجياإلشراف على إعداد تقييم بيئي واجتماع

( جيد  اإلعداد )الشروط المرجعية، اختيار المشاورين المتخصصين على أساس  عقالني، iال ينجح تقييُم بيئٌي واجتماعٌي استراتيجي إال إذا كان

بين أشياء أخرى،  ( جيد  التخطيط ووافي  التجهيز )بالتمويل خاصة ،iiوباألخص توفير التوليفة الصحيحة من االختصاصات في الفريق المشاور(، 

iii.وجيد  اإلشراف ) 

ن الوسائُل الالزمة لتنفيذ تقييم  بيئي  واجتماعي  استراتيجي هي وسائُل مالية ولوجستية، لكنها ترتبط أيضا  بمقدار ما يوف رالمشرُف و الزبونُللتقييم م 

( الوصول السريع والشفاف إلى iماعي االستراتيجي قادرين على تسهيالت  مؤسسية. إذ يجب أن يكون  المشاورون المكل فون بالتقييم البيئي واالجت

 ( وإجراء المشاروات مع األطراف المعنيةفي أجواء  مريحة  ما أمكن للطرفين.iii( ومقابلة مسؤولي المؤسسات المعنية، iiالمعلومات المطلوبة، 

هة إلى المؤسسات، لكن التقييمات البيئية تظهر أهمية هذه التسهيالت المؤسسية خاصة  في التقييمات البيئية واالجتم اعية االستراتيجية الموج 

هة إلى اآلثار تحتاج إلى أن يتاح  لها هي كذلك الوصوُل إلى هذه التسهيالت.  واالجتماعية االستراتيجية الموج 

بالهند(، كان االلتقاء  البيئي االستراتيجي لحوض نهر باالر دوليا  بشكل  جيد )التقييم وثقةفي واحد  من التقييمات البيئية )واالجتماعية( االستراتيجية الم

 السؤال والجواب.والتحاورأمرا  مركزيا  لنجاح التقييم وكان دوُر المشاورين فيي األساس استعمال طريقة  سقراط الجدلية لتوضيح األفكار، القائمة  على 

 43حالة حوض نهر باالر بالهند. –ة المتكاملة للموارد المائية . التقييم البيئي االستراتيجي كأداة  لتخطيط اإلدار12 اإلطار

)ما يعادل مساحة ثالث إدارات فرنسية متوسطة  2كم 18,000مليون نسمة ويغطي  5,4يُؤوي حوض نهر باالر بوالية تاميل نادو جنوب الهند 

 يع والمياه الجوفية للحصول على كفايتهم من الماء النظيف.المساحة(. ولضعف الهطوالت المطرية المحلية، يعتمد السكان بشدة على أحواض التجم

 يواجه الحوض مشكالت  بيئية  واجتماعية  خطيرة. فقد أدى استخراج الرمل من قاع النهر إلى انخفاض مستويات الماء فيه حتى لم تعد أحواض

تقع في أعلى ووسط الحوض.  ةمدبغ 600جلود" يضم نحوا  من التجميع تستطيع تخزين  الماء بكفاءة. كما يقع حوض النهر وسط تجُمع  لمدابغ "ال

عدات الحديثة تستهلك المدابغ مواد  كيميائية  كثيرة، منها كميةٌ كبيرة من الملح وكبريتات الكروم وحمض الكبريت واألمونيا.وبالرغم من استخدام الم

ق  المياه  السطحية  والجوفية تلوٌث كبير. إذ الحديثة المزودة بوسائل تصريف منفصلة وغير ذلك من معدات تجميع ومعال جة للمياه المبتذلة، فقد ل ح 

ملغ/لتر. أثّر هذا التلوث الزائُد عن الحد بشدة على المحاصيل  6000تخطى مستوى الملح المقاس في المياه الجوفية المحيطة ببعض المدابغ 

مزارع تقريبا (. كما لوحظت حول مدينة  30,000لجنة األضرارالبيئية بتعويض  الزراعية )حتى بلغ عدد المتضررين من المدابغ الذين حكمت لهم

ّدْت المنطقة رانيبت نسٌب مرتفعة من التلوث بالكروم اآلتي من أوحال المدابغ، ولهذا ما له من أثر  سلبي على إمدادات مياه الشرب المجاورة )حتى عُ 

قذف سنويا  في حوض النهر مليون لتر من المياه المبتذلة غير المعال جة تُ  300(. فحوالي 44العالمواحدة  من عشر مناطق يُظ نأنها األعلى تلوثا  في 

بين الصناعة  الشحيحةاالستخدام الزائد للسماد الصناعي. وفوق كل ذلك، نشهد تنافسا  شديدا  على الموارد المائية  نتيجةمرتفعة من النترات  تراكيز  ب

 والزراعة والمنازل.

التلوث. ة التسعينات، لم ت قُم أُي إدارة  شاملة لحوض النهر لتنسيق الوصول إلى الماء واتخاذ مقاربة  مشتركة بين القطاعات المعنية لمكافحة حتى نهاي

لية ممثال  عن مختلف اإلدارات والجهات المح 23، عندما ش كلت حكومة تاميل نادو مجلس  تطوير وإدارة حوض باالر الذي يضم 2000عام إلى ال

(. كانت WRO(، التابع لمؤسسة الموارد المائية )IWSالفنية للمجلس إلى معهد الدراسات المائية )باإلنجليزية ت األمانةُ ل  كبار المسؤولين. وأوك  وبعض  

م على الفور بدور  يُذكر نموذج إدارة  مائية للحوض.  لكن المجلس لم يق قاعدة بيانات، وإجراء  أبحاث، وتطبيق   المهمة األولى للمجلس/المعهد وضع  

                                                                 

 nt, World Bank, ”SEA and Integrated Water Resources Management and Development, Environment Departmeترجمة وتلخيص لدراسة حالة من43
June 29 2007”. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6063344.stm#map44 

http://go.worldbank.org/GRDRL92CZ0
http://go.worldbank.org/GRDRL92CZ0
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:20525954~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:256299,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:20525954~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:256299,00.html
http://sea.unu.edu/wiki/index.php/Transboundary_environmental_assessment_of_the_Nile_basin.html
http://sea.unu.edu/wiki/index.php/Transboundary_environmental_assessment_of_the_Nile_basin.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6063344.stm#map
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واتصاالت، الخ. كذلك، كان معهد رؤية وأهداف ومنهج ودليل عمل –في إدارة الموارد المائية للحوض، الفتقاره إلى إطار  عمل في المقام األول 

 الدراسات المائية أكثر  اهتماما  بجمع البيانات منه بتفسيرها وتحليل ها.

ٌي استراتيجي إلدارة الموارد المائية لحوض باالر ضمن مشروع مساعدة  فنية صغير جزء  من مشروع  أكبر يموله ، أجري  تقييٌم بيئ2002وفي العام 

 البنك الدولي.

 اشتملت المرحلة األولى من تقييم باالر البيئي االستراتيجي على: 

، مناقشات أولية للمشكالت األساسية، وزيارات ميدانية IWSمراجعة بيبليوغرافية، قاعدة بيانات معهد الدراسات المائية –تحديد نطاق الدراسة  •

 للتعرف على الموقع

 تعريف بمفاهيم التقييم البيئي االستراتيجي وتحليل البيانات، لطاقم معهد الدراسات المائية –تعزيز القدرات •

لدراسات المائية واختصاصيي البيئة في مجلس مع كبار موظفي معهد ا ”brainstorming workshop“عقد ورشة مفاكرة  –استبانة المشكالت  •

 ، واستقدام خبراء من الخارج إلى ورشات عمل لتعريف المشكالت والتوجهات المحتملة.مؤسسة الموارد المائية

معنية وضع مسودة الرؤية والمبادئ واألهداف من خالل ورشة مفاكرة، واستشارة المؤسسات واألطراف ال –صوغ رؤية ووضع مبادئ توجيهية  •

 في حوض النهر، والصياغة النهائية للرؤية والمبادئ األهداف.

( مشكلة توافر الماء )يشمل ذلك تدهور  نظم  أحواض التجميع iأفضى ذلك إلى تحديد األولويات التالية من حيث المشاكُل الواجُب التعامُل معها: 

( ومشكلة جودة المياه السطحية، السيما الخارجة من المدابغ، وبشكل  متزايد iiى الماء(، التقليدية، والوصول  إلى المياه الجوفية النظيفة، والتنافس  عل

شاحنة في اليوم(، ما يؤدي إلى استنزاف  5000( ومشكلة استخراج الرمل )حوالي iiiتلك الخارجة من المرافق الصناعية األخرى ومن البلديات، 

 المياه الجوفية وتهديد البنية التحتية المائية.

بمدينة كانشيبورام قامت على  2003وفي مرحلة  ثانية من التقييم البيئي االستراتيجي، ُوضعت خطة عمل من خالل ورشة عمل ُعقدت في أواخر 

دراسات حالة، وشاركت فيها مختلف األطراف المعنية بقطاعات استخدام المياه في حوض النهر، وجامعات، ومنظمات غير حكومية، ووكاالت 

ْتمسودةُ هذه الخطة من خالل عدد  من ورشاحكومية.  ت غطت هذه الخطة السياسات  واألنظمة، وجمع  ومعالجة  البيانات، وتنظيم  الموارد. ثم أُحك م 

 العمل ضمت األطراف المعنية األساسية وروعيت فيها مصالُح مختلف األطراف الممث لة، ثم قُد مت لمجلس حوض باالر.

 ا التقييم البيئي االستراتيجي، األول من نوعه بالهند، والذي لعب دورا  رائدا  مهما  في إدارة األحواض المائية بهذا البلد.وهكذا، تم بنجاح تنفيذ هذ

ي هذا المجال، قد يستوجب دعُم صاحب  المشروع وممول ه لتنفيذ ففي حالة التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية الضخمة أو األعمال الرائدة 

تراتيجية الوطنية تقييم تدخل  خبير  خارجي ألخذ التعقيدات الخاصة في الحسبان في التقييم. تلك كانت، مثال ، حالة التقييم البيئي االستراتيجي لـ"االسال

رية لممثل الممو ل )الخطة الزرقاء( لقطاع المياه" بلبنان. إذ يقّدم مكتب الدراسات اللبناني، الذي ُكل ف بالتقييم بعد مناقصة  دولية، تقارير  تقدم عمل دو

يَّن المموُل خبيرا  دوليا  الستكمال اإلشراف بإضافة جانب  فني  وعلمي  إليه ه النهائي. وقد ع  . هذا هو تسلسل تقارير والذي سيقدم المكتُب له أيضا  تقرير 

 المشاور التي تتطلب تدخل  الخبير الدولي.

إشراف الخبير الدولي شكل  عشرة أيام عمل، منها يومان لمقابلة المشاركين في التقييم البيئي االستراتيجي  من حيث الموارد الالزمة، تأخذ مداخلةُ 

 وتدقيق دفتر الشروط المرجعية لطلب العروض الدولي.

 مراجع إنترنت

 التقييمات البيئية االستراتيجية في مجال المياه )تصنيف دراسات حالة للبنك الدولي(
-http://siteresources.worldbank.org/INTRANETENVIRONMENT/Resources/244351

1244554843321/EDP_116_SEA_Water_Case_studies2009.pdf 
 

 يام برصد عملية تقييم بيئي واجتماعي استراتيجيالق

ع، لئن كان هذا هو بال شك القسم األهم، لكن األقل جاذبية ، من كل ما عرضنا له في موضوع التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية. في الواق

س  ويحل ل، بالنظر إلى الطبيعة ÉSE( لتقييم  اجتماعي  وبيئي )PGESرصُد تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ) ( لمشروع  ما سهال  نسبيا  أن يُدر 

الستراتيجية العمالنية لخطة اإلدارة واالجتماعية، ولطول فترة المالحظة أيضا  )عدة عقود اآلن(، فإّن رصد تنفيذ التقييمات البيئية واالجتماعية ا

 حديث وصعب من الناحية المنهجية الصرفة.

ومقتطف من مساهمة  حول شرق  2012بعض العناصر التي لدينا في هذا المجال، مستقاة من مؤل ف  للبنك الدولي نُشر في  لمواليةنجد في الفقرة ا

 آسيا، إحدى أنشط المناطق من حيث التقييمات البيئية االستراتيجية.
 

 تطبيق توصيات التقييمات البيئية واالجتماعية واالستراتيجية

نظريا ، ينبغي أن يكون للتقييمات البيئية االستراتيجية أثٌر إيجابي على التنمية وأن . التقييمات البيئية االستراتيجية محل  خالف غالبا  ما تكون نتائج

ئج أنه يصعب عزل النتا( انظر فقرة مراجع إنترنت( )IIED)فالتنمية عمليةٌ معقدة ويقدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية . تساعد  على رفع الكفاءة

 .العائدة فقط إلى تطبيق التقييمات البيئية االستراتيجية

http://siteresources.worldbank.org/INTRANETENVIRONMENT/Resources/244351-1244554843321/EDP_116_SEA_Water_Case_studies2009.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETENVIRONMENT/Resources/244351-1244554843321/EDP_116_SEA_Water_Case_studies2009.pdf
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كما تقوم كل مقاطعة بوضع سنوات وسنة واحدة(.  5، وكذا خططٌ أقصُر أمدا  )2020فمثال ، في مجال الغابات بفيتنام، توجد خطةٌ وطنيةٌ رئيسة حتى 

لك، يصعب تحديد المقياس الذي يمكن به تقديُر أثر التقييم البيئي ألشجار المنغروف، مثال ، أو للمشاتل(. ومع ذ) خطط  دون قطاعية نوعية

على هذه االستثمارات. وقد شكل مشروع "مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون  2020-2010االستراتيجي للخطة الوطنية الرئيسية للغابات 

 أخذ أفضل توصيات التقييم البيئي االستراتيجي في الحسبان.الغابات الرائد" فرصة  لمعاينة الجوانب البيئية واالجتماعية والتأكد من 

جع على وأسهم التقييم البيئي االستراتيجي لبرنامج مواصالت هوباي بالصين بشكل  غير مباشر في قيام سلطات القطاع بنشر وتوزيع تعميم  جديد يش

 (.2011)البنك الدولي وآخرون، تشديد متطلبات الحماية البيئية المصاحبة لبناء خطوط المواصالت الطُرقية 

"مناطق تريبة الطيور المهمة" و"خيارات تسوير الب نى التحتية الطوالنية"  –(، نُشرت عدة مستندات EERوفي منغوليا، بعد تقييم  بيئي  إقليمي )

 و"إدارة مكامن المياه الجوفية" و "دراسة النظائر في المياه الجوفية".

ْت توصياُت الخطة ال  رئيسية لمواصالت المدينة وجوانبها البيئيةفي مكونات  أساسية لثاني مشروع مواصالت داخلية لمدينة ووهان.وأُدر ج 

 .رات أكبربصفة  عامة، كلما كانت أهداف التقييمات البيئية االستراتيجية أكثر وضوحا  وتركيزا ، كانت فرصة هذه التقييمات في التأثير على القرا

لُص التقييم البيئي ا إلقليمي لدلتا نهر ميكونغ إلى أن التوسع  الحالي في الزراعة البرية والمائية كانت له أثاٌر سلبية على جودة التربة والماء وأدى خ 

منوعة. إلى انخفاض المحاصيل. وقد سمح تنفيُذ توصيات  هذا التقييم بتعزيز السيطرة على إزالة الغابات وبتقليص استهالك المبيدات الحشرية الم

ع  على التنويع الزراعي.ول  لحد من تدهور التربة ما أمكن، ُشج 

على استراتيجية تقليص الفقر بغانا. فقد  من هذا القرن وهاكم مثاال  أخيرا ، هو نتائج التقييم البيئي االستراتيجي الذي أجري  في مستهل العقد األول

االستراتيجي واستوعبت فيه كل  سبل ووسائل إدراج البيئة في صوغ سياسات التنمية. مما اجتمعت الوزاراُت األساسيةُ كلُها إلعداد هذا التقييم البيئي 

عامة الواجب  أتى به هذا التقييم من فوائد يمكن أن نذكر  تشذيب  سياسات التنمية وتعديل المخططات التنظيمية الجهوية، وتعديل الخطوط التوجيهية ال

 وية.اتباُعها في إعداد الخطط القطاعية والجه

الفقر )وهي عمليات  الحد منولقد بات اتباع خطوط  توجيهية عامة وطنية مطلبا  رسميا  في صوغ السياسات االقتصادية ووضع ميزانيات عمليات 

لموظفون تتأثر كثيرا  في الغالب بسياسات المانحين، وأولها سياسات البنك الدولي(. وقد سمحت المشاركة الفاعلة لألطراف المعنية )بما فيها ا

كافة بالتركيز الرسميون المنتخبون محليا ، والقطاع المالي، والمجتمع المدني( واستخدام التقييمات البيئية االستراتيجية على مستويات صناعة القرار 

 على دور هذه التقييمات في تحسين عمليات ترجمة الشروط السياسية للتنمية آنفة الذكر إلى ميزانيات وبرامج وأنشطة.

كما شجعت التقييمات . مح هذا بمواءمة أهداف التنمية، والسيما بتوليفها مع أهداف األلفية للتنمية ومع االستراتيجيات اإلقليمية والوطنية األخرىوس

في الخطط البيئية االستراتيجية المسؤولين عن التخطيط والميزانية على تغيير مواقفهم والبحث عن فرص  نجاح  أوفر في دمج الشواغل البيئية 

 .ق التقييم البيئي االستراتيجير  باالستخدام المباشر لمساهمات ف   2009-2006الفقر  الحد منسياسة في غانا لتْ د  وعُ . والبرامج والسياسات

ي أول الطريق ألن (، ما نزال فEESSنختم هذا المقطع بالتأكيد على حقيقة أنه، في مجال رصد توصيات التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )

ن وقفة  تأملية. فالتجربة في مجال التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية حديثة، وعليناهذا موضوعٌ  البدُء بهمة  معقد منهجيا  ومجاٌل ال بد لنا فيه م 

ها، من اآلن بالتفكير المجدي والمرك ز في أفضل طرق رصد كفاءة وفعالية هذه التقييمات، والسيما فيما  يتعلق باختيار المؤشرات ذات الصلة، وقياس 

ها في األوضاع الواقعية.  واستخدام 

 مراجع إنترنت

 المالمح العامة ألدوات وطرق إدماج البيئة في التنمية"حول " (IIED)للمعهد الدولي للبيئة والتنمية دراسة 

-mainstreaming.org/documents/EM%20Profile%20No%202%20-http://www.environmental
%20SEA%20(6%20Oct%2009).pdf 

 أعمال رائدة ببلداٍن ال تشريَع فيها للتقييمات البيئية )واالجتماعية( االستراتيجية

ى ف ية ي أواسط هذا العقدتقييماٌت بيئيةٌ استراتيجيةٌ رائدة الختبار هذه المقاربة في عدة بلدان كتونس، بالرغم من عدم وجود متطلبات  تنظيمبدأت تُجر 

ري  كبير ثمافيها إلجراء هكذا تقييمات. تلك كانت بشكل  خاص حالةُ التقييم البيئي االستراتيجي للنفيضة الذي أجري  في إطار اإلعداد لبرنامج  است

 حول وفي جوار مشروع إنشاء مطار  دولي  جديد.

لة األلمانية للتعاون كان هذا التقييم البيئي االستراتيجي أول  تجربة  من نوعها بتونس، بدأتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بمساعدة  مالية من الوكا

 النفيضة وسط وشرق تونس، المعروفة  بحساسيتها وهشاشتها الطبيعية. ( بعد التخطيط لعدد  من مشروعات التنمية في منطقة GTZالفني )

 :، وهياألخرىكانت في مرحلة أولى موضوع دراسة خاصة آلثار كل منها، أُجريت بمعزل عن المشاريع هذه المشروعات

 مشروع محطة سياحية بمنطقة سلوم -
 مشروع ميناء عميقشرق مدينة النفيضة -
 ناءمشروع منصة لوجستية حول المي -
 مشروع منطقة صناعية في النفيضة -

http://www.environmental-mainstreaming.org/documents/EM%20Profile%20No%202%20-%20SEA%20(6%20Oct%2009).pdf
http://www.environmental-mainstreaming.org/documents/EM%20Profile%20No%202%20-%20SEA%20(6%20Oct%2009).pdf
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 مشروع محطة تطهير للمياه المبتذلة لمدينتْي الهرقلة والنفيضة -
 مشروع مطار دولي -
 مشروع محطة سياحية بالهرقلة -

رة  كل ها ل ومشروعات - من شأنها في والتي الهرقلة ومنطقة السلوم خدمية داعمة لهذه المشروعاتالمتصو 

المنطقة،  ساكنة   إلى زيادة  كبيرة في عديد   بصفة  خاصةم ة  جديدة تترج  ديناميكي د  الواقع أنها تولّ 

 نى التحتية والتجهيزات والخدمات.الب   إلىاحتياجات  جديدة  ظهور  و عمراني،ر  وتطوُ 

عان ما بدت محدودياُت أُجريْت لكل مشروع من هذه المشروعات، في المرحلة األولى، دراسةُ أثر  بيئي دقيقة بمعزل  عن المشروعات األخرى. وسر

األثر المنفصلة  هذه المقاربة؛ فالرؤية الشاملة للمنطقة ككل التي تضم المشروعات  المذكورة  كافة بتفاعالتها المختلفةما كان لها أن تظهر  في دراسات

 للمشروعات.

متخصصين في الموضوع. وقررت الُسل ط  العمومية   فُوضعْت شروطٌ مرجعية إلجراء تقييم  بيئي  استراتيجي باالستعانةبخبراء  وطنيين ودوليين

لكي تكون أول ممارسة  دينار تونسي، 700,000التونسية وعلى رأسها وزارة البيئة والتنمية المستدامة االنخراط  في هذه التجربة المكلفة، في حدود 

ة سيكون محدودا  نسبيا  ألنها تأتي في مرحلة  متأخرة جدا  من التخطيط بالرغم من إدراكها أن أثر  هذه الدراس في مجال التقييمات البيئية االستراتيجية

ستراتيجية للمشروعات المذكورة التي وصلت بالفعل إلى مرحلة  متقدمة في التصميم، وذلك لبناء تجربة  عملية  أولية في مجال التقييمات البيئية اال

 تكون أساسا  لتطوير هذا اإلجراء الجديد.

ددت الشر  وطُ المرجعيةُ المذكورة األهداف  التالية لهذه الدراسة:وقد ح 

تحسين التخطيط للمشروعات بمنطقة النفيضة استنادا  إلى نتائج الدراسات ومن خالل عملية  تشاور   -

 متواصل،
برمجة مشروعات التنمية بما ينسجم مع سياسة البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني والمستوى  -

 الجهوي،
 آلثار التراكمية لجملة المشروعات واقتراح تدابير تعويض وتخفيف مقابلة،ايان ب -
 تعزيز شفافية التخطيط،  -

 إطالق عملية إصالح شاملة للتقييمات البيئية االستراتيجية بتونس. -

ممارسات الجيدة في هذا المجال في استندت خطوة إجراء هذه الدراسة في مرحلة وضع الشروط المرجعية إلى المعايير الدولية األساسية مع أخذ ال

اختيار حلول  االعتبار. وهكذا، كان الهدف األساس لهذا التقييم البيئي االستراتيجي تحسين التخطيط التنموي لمنطقة النفيضة للمساعدة على استبانة و

 مستدامة اقتصاديا  وإيكولوجيا  واجتماعيا .

تضم مكونات التقييم والدراسات العلمية والمكونات التشاورية، وتدور في المقام األول حول تدقيق  على الصعيد العملي، تتطلب هذه المقاربة عملية  

ت، الخ(، صالحية الخيارات والحلول والتفاوض على هذه الحلول فيما بين الالعبين الحكوميين )الوزارات المعنية، والمحافظة، والوكاالت، واإلدارا

 فالمقاربة المقترحة هي بالتالي تركيبةٌ متوازنة من الدراسات والخبرات والمشاورات.والمستثمرين، والفرقاء اآلخرين. 

ستراتيجي من مع ذلك، ومراعاة  نوعا  ما لتقاليد الدراسات، ودون المساس كثيرا  بالعادات واألعراف، سيجري قسٌم كبير من عملية التقييم البيئي اال

 خالل دراسة يكل ف بها مستشارون مؤهلون.

 وف يأخذ المكوُن التشاوري شكل  ورشات عمل يشارك فيها الفرقاء األساسيون.وس

 وهكذا أقيمت خمس ورشات عمل في إطار هذه الدراسة، ُجدولْت زمنيا  لتقام  في مراحل  أساسية  من العملية.

ها وخاصة  إنتاج البيانات الالزمة للتشاور، اعت   مكتب الدراسات في هذا المجال من جهة على المستندات  مدوفيما يتصل بإجراء الدراسة المذكورة نفس 

ها بالتالي معنى  جديدا  وتأثيرا  إضافيا  ضروريا  لنجاح تجربة التقييم البيئي االستراتيجي ،المتاحة، ومن جهة  أخرى على معرفته إلجمال البيانات ومنح 

 هذه.

وزارة  ،كما تبي ن ،ذه الدراسة على أن يقوم  صاحب المشروع في هذه العملية وهووفي مجال األطر اإلدارية والتشاورية، نصت الشروط المرجعية له

 لجنة تسيير، ولجنة استشارية، وخلية دعم وتنسيق. :البيئة والتنمية المستدامة، بإقامة ثالثة هياكل إسناد وتنسيق

 مثلين األساسيين لإلدارة المعنية؛ وتولت مهام  اإلدارة والدعم مصالحُ عمليا ، وأثناء تنفيذ المشروع، اقتُصر التنسيق على لجنة التسيير المؤلفة من الم

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة دون مساهمات  خارجية  تُذكر.

 مثاالن -وضع اإلطار المؤسسي للتقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية 

البلد أو اإلقليم المعني في مجال التقييمات البيئية )واالجتماعية( االستراتيجية. هاكم قدرات  من أولى الخطوات الواجب اتخاذها في هذا السياق تعزيزُ 

l-de-http://www.institutperspective.com/formation.awp?P1=00235&P2=formation_2014_conduite-سبيال  إلى ذلك:
(ees)-strategique-sociale-et-environnementale-evaluation 

 تطوراٌت حديثة

http://www.institutperspective.com/formation.awp?P1=00235&P2=formation_2014_conduite-de-l-evaluation-environnementale-et-sociale-strategique-(ees)
http://www.institutperspective.com/formation.awp?P1=00235&P2=formation_2014_conduite-de-l-evaluation-environnementale-et-sociale-strategique-(ees)
http://www.institutperspective.com/formation.awp?P1=00235&P2=formation_2014_conduite-de-l-evaluation-environnementale-et-sociale-strategique-(ees)
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م يُظهر أّن في استطاعة بلد  ما أن يحقق  قفزات زمنية أضاف لبنان إلى ترسانته التشريعية تشريعا  حول التقييمات البيئية االستراتيجية. وهذ تطوٌر مه

سن  في السنة  ، وي  بعض الرواد لى المالحظة الممتازة للتجارب األجنبية المتقدمة ودعم  استنادا  إ( ”leapfrogging“)يسميها الناطقون باإلنجليزية 

ها، كما في هذه الحالة، قانونا  حول تقييمات األثر البيئي والتقيي  مات البيئية االستراتيجية!نفس 

الحسبان ب عد، ما يُظهر مرة  يحتار كثيٌر من بلدان العالم اليوم هل يقونن أم ال يقونن التقييمات البيئية االستراتيجية. لم يؤخذ  البُعُد االجتماعُي عمليا  في 

بطيٌء جدا   تقدمٌ هذه العمليات على المستويات الوطنية، وهو البطيء ل التقدمأخرى الفجوة بين العمليات الدولية التي تتطور بسرعة  كبيرة وبين 

 وانتقائي.

 المثال التونسي

ولحظات التوقف التي تمكن ان تكون طويلة جدا .  من طرف تشريع وطني لمسلسل طويل معقد ويعرف تقدما قويـــــا EESإنه لمن المفيد توضيح تبني 

 .في تشريعها EESإبان تحرير هذا الدليل الزالت تونس لم تدرج 

لصت المشاورات التي أجرتها الحكومة بالتعاون  2008منذ  وتونس تفكر في إدخال التقييمات البيئية االستراتيجية إليها، وإْن بشكل  تدرجي. وقد خ 

االستراتيجية؟ كان االختيار بين هذه إلى أن تونس أمامها ثالثةسيناريوهاتفي مسألة مأسسة التقييمات  البيئية GIZمع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

ها، لكنها تحتاج إلى تفُكر  وتشاور على السيناريوهات سهال  نسبيا ، ولكْن كانت له مضاميُن مؤسسيةٌ ووظيفيةٌ هامة استطاع المشاورون تلُمس  بعض 

 ورية.المستوى الوطني كما جاء في "خارطة الطريق" التي اقترحها المتحاورون في ختام أشغالهمالتشا

في سنلقي اآلن نظرة  سريعة على السيناريو األول "ترك الوضع على ما هو عليه" وما يعنيه ذلك. في الواقع، إن عدم  القيام بشيء واالستمرا ر 

ة المستدامة معالجة التقييمات البيئية االستراتيجية بشكل  متفرق لن يؤدي  إلى تغير  جذري في الوضع الراهن. فما تزال وزارة البيئة والتنمي

(MEDDتعمل في مجاالت  موضعية  دقيقة غير  ذات  تأثير  استراتيجي  كبير على خيارات التنمية. وما يزال المجتمع المدني في جانب  كبير منه)   بعيدا

 بلعدة مخاطر  كبيرة:فإّن تونس "باختيارها" أال تفعل  شيئا  تفتح الباعن القرارات السياسية السيما في مجال إدارة البيئة. ومع ذلك، 

مخاطرة عدم توافق الخيارات االستراتيجية مع مبادئ التنمية المستدامة ومع التوقعات الدولية، السيما  -

  توقعات المانحين؛
المخاطرة الكبرى المتمثلة في تقييد التعاون الدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة. إذ تخاطر تونس في  -

 هر البلد المتردد في تعزيز التنمية؛هذه الحالة بالظهور بمظ
حرجة كاإلدارة المائية، والتوسع تفويت فرصة االستفادة من حلول ميسورة الكلفةلمشكالت  بيئية   مخاطرة -

وعدم تطوير مقاربة بيئية وقائية ، والتصحر، الخ، المناطق الساحليةالعمراني غير المنضبط، وإدارة 

 اقتصاديا . وناجعة

اني، "المخاطرة المحسوبة"، تتبنى تونس رسميا  التقييمات  البيئية  االستراتيجية وتتوافق مع التوجيه األوروبي الذي يفرضإجراء  في السيناريو الث

سرا  بين هكذا تقييمات لبعض الخطط والبرامج فقط. وبما أّن ل وزارة البيئة والتنمية المستدامة نفوذا  قويا  على بعض الخطط والبرامج وتشّكل ج

منح البلد  قدرا  لتقييمات البيئية االستراتيجية وبين دراسات األثر البيئي، السيما للمشروعات الضخمة والبرامج الممولة جزئيا  من الخارج، فإّن هذا يا

دقية في احترامالتعهدات الدولية. كما تجد اإلداراُت الوزارية األخرى نفس ها مضطرة  إلى التعاون الوثيق نس بيا  مع الوزارة أكبر  من الص 

ظ ار تفاع في مستوى المكلفةبالبيئة، واتباع تعليمات ها في مجال رصد وتقييم الخطط والبرامج موضوع التقييم البيئي االستراتيجي. وإنه وإْن كان يالح 

باالتحاد   التعاون بين المجتمع المدني وبين الحكومة، ما يزال هذا التعاونُمحدودا . ولنا أن نتوقع  ر ضاء  فاترا  من جانبالشركاء الماليين الدوليين؛فقد يُعج 

 األوروبي أن تتبنى تونس توجيها  أوروبيا ، لكنّذلك قد ال يكفي لنْيل رضا المانحين متعددي األطراف. 

كي قد نرى بعض  الصعاب  األوليةفي إدخال التقييمات البيئية االستراتيجية، خاصة  لدى اإلدارات الحكومية كاإلدارات التن ظيمية والمطورين محر 

ُت المعنية النمو االقتصادي )الصناعة، الزراعة، التجارة، السياحة، المعادن، الخ(. لكن يمكن مع ذلك تذليُل هذه الصعاب إذا ما استُشيرت اإلدارا

ع إلى آرائها كما ينبغي أثناء قوننة التقييمات البيئية االستراتيجية.  واستُم 

و الثاني تعزيُز قدرات وزارة البيئة والتنمية المستدامة بقوة في مجال إصالح وتقييم ورصد التقييمات البيئية االستراتيجية. ويتعين في هذا السيناري

 ويجب أن يشمل  تعزبُز القدرات هذا اإلدارات  المحلية والجهوية والباحثين والمدرسين المتخصصين والمشاورين الوطنيين.

ن أن هيئات التخطيط ن الالعبين الم ركزيين  وبالرغم م  ن ينبغي أن ي لقى الدعم  الفني منالوزارة المكلفة بالبيئة، وم  في المثال األوروبي هي أولُم 

ة يمشي  مع وزارة  بيئ والمحليين المشاركين في اإلدارة الوقائية للبيئة كذلك، فإن السيناريو الثاني، وبأخذ الثقافة اإلداريةالمحلية في االعتبار، يمكن أن

زة  الصالحية بدور  قيادي يعط ى لها في مجال التقييمات البيئية االستراتيجية.  وتنمية مستدامة معز 

الطويل بتونس.  من الواضح أن البرامج  والخطط التي يمكن أن تخضع  لتقييم  بيئي  استراتيجي ينبغي أن تكون  تلك األكثر  ارتباطا بالتنمية على المدى

القطاعية و/أو الجهوية التي تؤثر في توافر الماء، وفي المناطق الساحلية، والنفايات، والتنمية الحضرية، وبشكل  أعم، في تبدو البرامج والخطط 

ا السيناريو المناطق الحساسة )المناطق الجبلية، والصحراوية، أو المناطق المجاورة لها، الخ(هي األنسُب أن ت خضع  لهذا التقييم. ثم، مع تبلور هذ

ي، سيكون من المناسب، تدريجيا ، إدراُج المشروعات الضخمة )المشروعات العابرة للحدود، ومشروعات المناطقالصناعية الضخمة، الثان

رد ومشروعات الب نى التحتيةالكبرى للمواصالت والطاقة، ومشروعات نقل المياه السطحية أو الساحلية أو الجوفية(. لإلشارة فقط، يمكن أن نو

 :2001/42يشملها التوجيه األوروبي  القطاعات التي

 الزراعة -
 التأجيم -
 الصيد المائي، -
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 الطاقة، -
 الصناعة، -
 ،النقل -
 تدبير النفايات، -
 المياه تدبير -
 االتصاالت السلكية والالسلكية -
 السياحة، -

 )التهيئة الترابية(ستعمال األراضيتخطيط ا -

تيار الخطط والبرامج التي يجب إخضاُعها لتقييمات  بيئية  استراتيجية بتونس بعد عملية  ينبغي تحديُدالالئحة النهائية للقطاعات المعنية و/أو لمعايير اخ

 تشاركية تأخذ في االعتبار الخصوصيات  الوطنية.

سياسات  لى أما في السيناريو الثالث، سيناريو "الجرأة المؤسسية"، فتقوم تونس بـ"قفزة" وتقرر مأسسة  وتطبيق  التقييمات البيئية االستراتيجية ع

طيط الخيار  األكثر  وخطط  وبرامج  التنمية. يجب، في هذه الحال، االنتقاُل إلى مؤسسة  ذات  تقاطعات  أفقية لتوجيه العملية. تبدو الوزارة المكلفة بالتخ

فنيا  مفضال للجهة القي مةعلى التقييمات منطقية، على غرار ما هو متبع في أغلب البلدان األوروبية. لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، بصفتها شريكا  

ة  كل ها في إطالق البيئية االستراتيجية في هذا السيناريو، تأثيٌر مباشر في القرارات االستراتيجية  كافة، الصغيرة  والكبيرة. نشهد هنا إشراك  الحكوم

( وإدارات  أكثر  حساسية وربما أكثر  ماعية، والصحة، والتهيئة الترابيةالتقييمات البيئية االستراتيجية إلى جانب إدارات  أكثر  حظوة )كالشؤون االجت

 مقاومة )الصناعة، والزراعة، والتجارة، والمعادن، الخ( على األقل في البداية. على المستوى الدولي، تونس محط إعجاب ويُضرب بها المثل

ظظهوُر ميدان  اتصال  مهم بين الحكومة وبين المجتمع المدني حول لسيرها الحثيثنحو إدراك أهداف األلفية للتنمية وأهداف التنمية ال مستدامة. ويالح 

 أكثر الموضوعات حساسية .

المحلية والجهوية، والالعبين الكبار في مجال اإلدارة التنظيمية كحماية البيئة، حاسما ، كما أن متطلبات  المجموعاتفي هذا السيناريو، يكون دوُر 

الصعيدْين المركزي والمحلي، في القطاعينالعام والخاص، مهمةٌ جدا . في هذا السيناريو الثالث، ت خضع أغلُب برامج وخطط تعزيز القدرات، على 

هي إجراءاُت استثناء للخطط والبرامج والسياسات. فلنا  –إشارة  إلى السيناريو الثاني  -وسياسات التنمية لتقييم  بيئي  استراتيجي، المعاييُر هذه المرة 

م إلى إنجازات  أن نتوقع  عقال  أن تُستثن ى من موجبات  إعداد تقييم  بيئي  استراتيجي الخططُ والبرامُج والسياساُت الماليةُ الصرفة وتلك التي ال  تترج 

 مادية  مهمة.

 .ةيلخص هذه السيناريوهات الثالثفيما يلي جدولٌ 
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      راتيجية بتونسيوهات مأسسة التقييمات البيئية االستر. سينا12الجدول 

 بقية الحكومة الوزارة المكلفة بالبيئة السيناريوهات
المجتمع المدني 

 التونسي
 المخاطر التي تواجه الحكومة التونسية األطراف الخارجية

إبقاء الوضع على ما هو 

 عليه:

ق التخطيط تعديل طردون 

 والبرمجة القائمة.

تواصل وزارة البيئة والتنمية 

ل  في مجاالت  المستدامة العم

موضعية  دقيقة ليس لها كبيُر تأثير 

 استراتيجي على خيارات التنمية.

مخاطرة عدم التوافق بين الخيارات 

االستراتيجية وبين مبادئ التنمية 

 المستدامة والمتطلبات الدولية.

سيبقى المجتمع المدني 

التونسي في جانب  كبير 

منه بعيدا  عن القرارات 

 السياسية خصوصا  في

 مجال اإلدارة البيئية.

مخاطرة كبرى بتقييد التعاون 

الدولي في مجال البيئة 

 والتنمية المستدامة.

  تخاطر تونس بالظهور بمظهر البلد المتردد في تعزيز

 التنمية المستدامة.
 تفويت فرصة االستفادة من حلول ميسورة  مخاطرة

حرجة كاإلدارة المائية، والتوسع  الكلفةلمشكالت  بيئية  

، المناطق الساحليةلعمراني غير المنضبط، وإدارة ا

 وعدم تطوير مقاربة بيئية وقائية وناجعةوالتصحر، الخ، 

 اقتصاديا .

 المخاطرة المحسوبة:

تبني تقييمات بيئية 

استراتيجية طبقا  لتوجيهات 

 .المفوضية األوروبية

يكون لوزارة البيئة والتنمية 

المستدامة نفوٌذ محدود على بعض 

 ط والبرامج.الخط

إمكانية تطوير نوع من التآزر بين 

التقييمات البيئية االستراتيجية 

(EES وبين تقييمات األثر البيئي )

(ÉIE.) 

قدر أكبر من الصدقية في احترام 

التعهدات الدولية. التزام بالتعاون 

 مع الوزارة المكلفة بالبيئة.

المشاركة التفاعلية بين 

الحكومة وبين المجتمع 

محدودة، وإن  المدني

 كانت تتزايد.

رضاء فاتر من الشركاء 

الماليين الدوليين: ق بول حسن 

من االتحاد األوروبي والبلدان  

األعضاء  فيه، ومحدود من 

المانحين متعددي األطراف 

كالبنك الدولي وبنك التنمية 

 األفريقي.

  ،خاصة  مصاعب في إدخال التقييمات البيئية االستراتيجية

الحكومية كاإلدارات التنظيمية والمطورين  لدى اإلدارات

كي النمو االقتصادي )الصناعة، الزراعة، التجارة،  محر 

السياحة، المعادن، الخ(. لكن يمكن مع ذلك تذليُل هذه 

ع إلى  الصعاب إذا ما استُشيرت اإلداراُت المعنية واستُم 

 .آرائها كما ينبغي أثناء قوننة التقييمات البيئية االستراتيجية
  ستظل قدرات وزارة البيئة والتنمية المستدامة محدودة في

 مجال إصالح وتقييم ورصد التقييمات البيئية االستراتيجية.

 الجرأة المؤسسية:

تطبيق التقييمات البيئية 

االستراتيجية على الخطط 

)كافة والبرامج والسياسات

 .(تقريبا  

يكون لوزارة البيئة والتنمية 

القرارات المستدامة نفوذ على 

االستراتيجية كافة الكبيرة 

 والصغيرة.  

إمكانية تطوير نوع من التعاضد 

بين التقييمات البيئية االستراتيجية 

(EES وبين تقييمات األثر )

)دراسات المؤثرات على البيئي

 (.ÉIE) المحيط(

إشراك الحكومة ككل في إطالق 

التقييمات البيئية االستراتيجية إلى 

ألكثر  حظوة  جانب اإلدارات  ا

)كالشؤون االجتماعية، والصحة، 

والتهيئة الترابية( واإلدارات األكثر 

حساسية  )الصناعة، والزراعة، 

 والتجارة والمعادن، الخ(.
 

ظهور مجال اتصال 

مهم بين الحكومة وبين 

المجتمع المدني حول 

 المواضيع الحساسة.

تونس محط إعجاب لسيرها 

الحثيث نحوإدراك أهداف 

ة للتنمية وأهداف التنمية األلفي

 المستدامة.
 

 .خطر هيمنة الوزارة المكلفة بالبيئة 
  يؤدي التكتم الشديد لإلدارات الحكومية إلى فقدان التعاون

إذا ما فيما بينها. لكن يمكن مع ذلك تذليُل هذه الصعاب 

ع إلى آرائها كما ينبغي  استُشيرت اإلداراُت المعنية واستُم 

 ات البيئية االستراتيجية.أثناء قوننة التقييم
  توقعات كبيرة جدا  للجمهور بخصوص التقييمات البيئية

م إلى إحباطاالستراتيجية   .قد تترج 
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، صار لدى تونس دستوٌر جديد يولي أهمية  أكبر  بكثير من ذي قبل لحماية البيئة الطبيعية 2012اآلن، وبعد طور  من التحول العشوائي تلى أحداث 

(، بل التقييمات البيئية واالجتماعية EESقويا  جدا  وثابتا  للنساء في الحياة العامة. فهل ستتبنى تونس التقييمات البيئية االستراتيجية ) للبالد ودورا  

ي ت في أكتوبر EESSجية )ياالسترات ألدوات ، دفعة  لألمام لمجموعة  كاملة من ا2014(؟ قد تعطي ركائُز التنمية المستدامة بتونس، التي أُرس 

دا  لمستقبل عمليات ا لتقييم البيئي كالتقييمات البيئية االستراتيجية. هذا ممكن، وسيكون لحظ التحوالت في تطلعات وقدرات الشعب التونسي عامال  محد 

 واالجتماعي االستراتيجي بما تنطوي عليه من تشاور ، وشفافية ، وحوكمة  أرشد.

 لبيئية واالجتماعية االستراتيجية؟تجارب مفيدة لتطوير وتحسين التقييمات ا

 عودة إلى مستوى البلدان

( إلى القدرة على استخالص الدروس من EESSبصورة  أقرب  إلى األرض، تستند إمكانية التدرب على التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )

 على سبيل التخصيص ال الحصر، وهي:التجارب الكثيرة التي أُطل قت في العقدين الماضيين على الصعيد الدولي، 

 التشريعات الوطنية والتطبيقات الطوعية للتقييمات البيئية االستراتيجية -
 التحليالت االجتماعية أو البيئية المجراة، في بعض البلدان، بتمويل  دولي -
" كاإلدارة في "قطاعات  دولية  المدعومةبتمويالتالتحليالت االجتماعية والبيئية المجراة للخطط والبرامج والسياسات  -

 (.PSIAباإلنجليزية  –وطنية )تقييمات بيئية جهوية و/أو تحليالت أثر على الفقر والمجتمع  تحتالمائية أو في مقاربات 

ى البنك الدولي  وقد دمجت تشريعاٌت وطنيةٌ كثيرة التقييمات  البيئية االستراتيجية في الترسانة التشريعية للبلدان المعنية، السيما في العقد األول. أجر 

ر  في  مراجعة  لتسعة  تشريعات  وطنية )بجنوب أفريقيا، وفلسطين، وغانا، وإثيوبيا، وبيليز، وكندا، والصين، وجمهورية الدومينيكان،  2006ون ش 

د خلص التحليل إلى أن التطور في هذا ، حين  لم يكن لدى كثير  من هذه البلدان سوى أجنة  تشريعات حول التقييمات البيئية االستراتيجية. وق45وكينيا(

 المجال بطيء وعشوائي في سبعة  من البلدان التسعة، وكانت جنوب أفريقيا وكندا هما االستثناء.

 وقد اخترت تحليل  حالة جنوب أفريقيا ألهميتها الخاصة.

 إدخال التقييمات البيئية االستراتيجية إلى جنوب أفريقيا13اإلطار

زة للتجربة الجنوب أفريقية المقاربةُالحرة، غير المحكومة، التي اتُبعت بادئ األمر. فقد اختار هذا البلُد، في الواقع، إطالق  من أهم السمات الممي

ذا  في االعتبار التجربة  الدولية في أواخر القرن الماضي، معتمدا  على مستند   ه إطاري وضعتْ التقييمات البيئية االستراتيجية على أساس  طوعي، آخ 

((. هذا المجلس هو "خزان فكري" CSIR( بالتعاون مع مجلس البحوث العلمية والصناعية )DEATوزارة البيئة بحكومة جنوب أفريقيا ) 2000سنة 

ه إلى عهد االستعمار البريطاني، ويضم نحوا  من  متخصص في علوم البيئة، وهو مخزون من  300عالم يضاف إليهم نحو  2000يعود تاريُخ تأسيس 

لقدرات الفكرية قلما نجده في أي مكان، حتى في البلدان األكثر تطورا  بكثير من جنوب أفريقيا. وبفضل نظامه األساسي ككيان  مختلطا
، استطاع 46

ح  في مجلس البحوث العلمية والصناعية كذلك اإلفادة من وجوده بآن  واحد في القطاعْين العام والخاص للترويج للتقييمات البيئية االستراتيجي ة. فط ر 

عملية  تقييم  بيئي  استراتيجي استباقية  وتكرارية. وأوصى كذلك بأن يكون  التطبيق على أساس  طوعي وأن يكون  جزءا  من عملية  2000مستند العام 

 (.ex-postالتخطيط والبرمجة ال منفصال  أو ارتجاعيا  )

التي تفرضها عليها، بما في ذلك طاقة النظم اإليكولوجية على استيعاب والقيودطيط ركزت المقاربة على الفرص التي تقدمها البيئة لعملية التخ

حيوية -السياسية والفيزيا-مختلف أنواع أنشطة أو مستويات التنمية. اعتُبرت هذه المقاربة أنسب  مقاربة للسياق السياسي والخصائص االجتماعية

دارة المستدامة لألراضي وللبحث عن كفايتها مع تلبية االحتياجات األساسية لنسبة  مرتفعة من للبلد، إذا أخذنا في االعتبار األولوية المعطاة لإل

 السكان.

، كانت هناك تطبيقات مبتكرة للتقييمات البيئية االستراتيجية بجنوب أفريقيا، كالتحليل DEAT/CSIRوحتى قبل نشر هذه المذكرة اإلطارية المشتركة 

، على سبيل المثال. وفي إطار المنتدى االقتصادي الجهوي لهذه المقاطعة، 1996ناتال سنة -صناعية لمقاطعة كوازولوالبيئي للسياسة التجارية وال

ر  بوضع سياسة  تجارية وصناعية استنادا  إلى مشاركات  كثيرة، منه ا استراتيجيةٌ إحدى أهم المقاطعات في هذا البلد من حيث التنمية االقتصادية، بوش 

 الصناعة في المقاطعة. طرح مجلس البحوث العلمية والصناعية تقييما  بيئيا  استراتيجيا  أوليا  للنظر فيه وتحديد  فرص وتحديات البيئة جهوية لتوطين

بيئي م الللتنمية الصناعية ووضع  إطار يتيح إجراء  تقييم  سريع للمضامين البيئية للمكونات االقتصادية حسب مرحلة  تطور ها. وقد اشتمل التقيي

 االستراتيجي على العناصر الرئيسية التالية:

 دراسات تخصصية(؛ 10ناتال )اشتمل على -كوازولو( لبيئة SWOTتحليل لنقاط القوة والضعف والفرص واألخطار ) -

لمستهلكة، والنفايات الصلبة والسائلة المالمح البيئية العامة ألحد عشر قطاعا  صناعيا  )السكر، النسيج، المنتجات الكيميائية، الخ(، مع بيان الموارد ا -

 والغازية التي تنبعث من كل نوع من هذه الصناعات؛

مع أوصاف الصناعات المختلفة. بهذه الطريقة، أمكن استبانة المضامين البيئية لكل مكون قطاعي أثناء SWOTمصفوفة تقييم تتيح مقابلة تحليل  -

ن أن ثاني أكسيد الكبريت هو أحد االنبعاثات الغازية الملو ثة الصادرة عن كثير  من الصناعات وصار وضع السياسة التجارية والصناعية. فمثال ، تبيَّ 

                                                                 

World Bank –Country Review -neResults from a Ni -Ahmed K. & Fiadjoe Y. (2006) A Selective Review of SEA Legislation 45 
ثين اآلخرين من ميزانيته لتغطية تكاليف تسهم حكومة جنوب أفريقيا بحوالي ثلث ميزانية مجلس البحوث العلمية والصناعية، ويتعين على األخير أن يجد  تمويالت  خاصة لتغطية الثل  46

 عقود البحث والدراسة.
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إلى طاقة االمتصاص الطبيعية لخليج دوربان وخليج ريتشاردز. وقد أمكن إدراج "أوصاف" صناعات أخرى كانت  قياسا  هذا الملو ث هما  كبيرا  

 يئي االستراتيجي األولي، ما سمح لمصفوفة التقييم باالتساع بشكل  طبيعي.استُثنيت من اإلدراج في التقييم الب

نة ، صارت التقييمات البيئية االستراتيجيةرسمية  بصدور القانون الوطني لإلدارة البيئية، وصارت لهذه التقييمات أهميةٌ كبيرة في الترسا2004وفي 

 " أهمية  كبيرة لهذه األداة.2013-2008فريقيا. وتولي "الخطة االستراتيجية للقطاع البيئي التشريعية والمنهجية لمسعى التنمية المستدامة بجنوب أ

طري وظهرت سلسلةٌ من المقاربات على المستوى الوطني، كانت في صورة تحليالت بيئية قُطرية وتحليالت اجتماعية قُطرية. التحليل البيئي القُ 

(AEP )هو عمليةٌ بدأها البنك الدولي أواخر ا( لتسعينات، واستندت إلى مبادرات  أُطل ق ت قبل نحو  عقد حول الخطط الوطنية للعمل البيئيPNAE .)

 . تجدون في الروابط التالية كثيرا  من الدراسات المفيدة ذات الصلة:47استقرائية لستة عشر تحليال  بيئيا  قُطريا  -مراجعةٌ بحث 2008وقد نُشرت في 

http://www.oecd-ilibrary.org/development/l-evaluation-environnementale-strategique-dans-la-cooperation-
pour-le-developpement/sierra-leone-evaluation-environnementale-et-sociale-strategique-du-secteur-
minier_9789264167193-13-fr;jsessionid=18nmlu0ogqoia.x-oecd-live-02 
 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:23280584~pagePK:1489
56~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html 
 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:22092498~pagePK:1489
56~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html 
 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:21918046~pagePK:1489
56~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html 

  EESS نحو مقاربة نظامية لفعالية : ختاما  

 EESفي جملة دول وشخصت خمس نتائج تشهد على فعالية مسلسل  اللجنة النرلندية للتقييمات البيئية نتائج التحليل لعدة تجاربها 2014نشرت سنة   

 : 

 ومسلسل تتبعه لنشره والقيام بتتبعــه  EESـ جودة جيدة لتقرير   

 ـ جودة مسلسل اخذ القرار محسن في القطاع وعلى المستوى االستراتيجي  

 المعتمـــد   PPPـ استدامة أفضل ل  

 PPPالقطاعات االخرى وعلى مستوى المشروعات المنبثقة عن  ـ جودة مسلسل اخذ القرار وتحسينه في 

 ـ تحسين كفاءة المنظمات المعنية خاصة بالتكوين المستمر  

  

  

                                                                 

 .ثيوبيا وغانا ونيجريا وتونسمنها تحليالٌت بيئيٌة ُقطرية لمصر وإ 47

http://www.oecd-ilibrary.org/development/l-evaluation-environnementale-strategique-dans-la-cooperation-pour-le-developpement/sierra-leone-evaluation-environnementale-et-sociale-strategique-du-secteur-minier_9789264167193-13-fr;jsessionid=18nmlu0ogqoia.x-oecd-live-02
http://www.oecd-ilibrary.org/development/l-evaluation-environnementale-strategique-dans-la-cooperation-pour-le-developpement/sierra-leone-evaluation-environnementale-et-sociale-strategique-du-secteur-minier_9789264167193-13-fr;jsessionid=18nmlu0ogqoia.x-oecd-live-02
http://www.oecd-ilibrary.org/development/l-evaluation-environnementale-strategique-dans-la-cooperation-pour-le-developpement/sierra-leone-evaluation-environnementale-et-sociale-strategique-du-secteur-minier_9789264167193-13-fr;jsessionid=18nmlu0ogqoia.x-oecd-live-02
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:23280584~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:23280584~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:22092498~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:22092498~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:21918046~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:21918046~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html
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 دليل متعلق باالطراف المعنية والمساءلة والصلة مع الحكامــة .8

دا  هذا أواُن التفكير في إطار عمل  ُمعاش للتقييمات االجتماعية والبيئية.هنا يلعب البعد الس ياسي بالمعنى األصلي )اإليتيمولوجي( للكلمة دورا  محد 

 (، ولهذه األخيرة  أكثر.EESS( والتقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )ESEللتقييمات االجتماعية والبيئية )

نا ذلك، فنفر ض  ونطلب  تقديم  ونحصل  على ما نطلب تقد ع  س  ها في استطاعتنا أنننظّم  وننظّم  ما و  ، موس عة إلى هذا الحد أو ذاك، وندمج  ن تقارير  ه م  يم 

دة على صنع القرار، ولكن ما لم تكن هناك ديناميكيةٌ اجتماعيةٌ ما، فإن هذه التقارير  ستؤول يوما  في مستندات  تخطيط  أخرى أو في مستندات  مساع 

 إلى أن تُرم ى في خزانة  أرشيف، إلكتروني على األرجح.      

لما، يصعب عمُل تقرير  أمين. لكْن هاكم امتحانا  ال مفر  في األ  منه: هل تهتم مم المعتادة على مفهوم الدولة القادرة  على كل شيء والُمحيطة  بكل  شيء  ع 

و ال تخضعآلليات األطراف المعنية أو ال تهتملعمليات التقييم التي هي موضوُع هذا الدليل من أوله إلى آخره؟ وهل تخضع عملياُت التقييم هذه أ

 شكاية/مساءلة؟ وأخيرا ، هل تحمل هذه العمليات تغييرات  حقيقية تفيد البيئية مثلما تفيد المجتمعات  المحلية؟

 فيما يلي تسلسل عرض األفكار في هذا القسم:

 استبانة وإشراك األطراف المعنية، خطوتان ال بد منهما -
 أو خطة  أو برنامج  أو سياسة  تنمية  ما؟ ما السبيل إلى استبانة األطراف المعنية بمشروع   -
 كيف نُشر ك األطراف المعنية في قرار  مشروع  استثماري  ما؟ -
 المساءلة، نظريا  وعمليا   -
 الب نية الحالية لهيئات الشكاية الدولية -
 هرم تمثيل المجتمع المدني -
 األثر على الحوكمة البيئية واالجتماعية -
 خطة أو البرنامج أو السياسة.التقبل االجتماعي للمشروع أو ال -

 

 استبانة وإشراك األطراف المعنية، خطوتان ال بد منهما

اإلنجليزية/األمريكية، التي ال مرجع  تاريخيا   « stakeholders »هو ترجمة دقيقة لكلمة  parties prenantes »األطراف المعنية  «مصطلح 

عدة نصائح حول تخطيط استعمال األراضي/التخطيط « The Natural Step »ية هيلها في اللغة الفرنسية. قّدمت منظمة كندية غير حكوم

 الترابيتساعد على تعريف األطراف المعنية وبيان  كيفية إشراك ها في هذا التخطيط.

 أمرْين: ( مهم في قرار  ما. ويحمل التعبير األمريكي إلى ذلكstakeهي أشخاٌصلديهم وجماعاٌت لديها رهان ) »األطراف المعنية  «

ويعني في الحقيقة،  »shareholderالطرف المساهم  «يشبه  »stakeholderالطرف المعني «أن  -

في القرار(؛ المثاُل األبرز لذلك  »مساهمة  «أنها  »األطراف المعنية  «لغويا ، وضعا  مشابها  )إذ تشعر 

ر  لصالح مشروع  بنية  تحتية    يمكن أن تُصاد 
كبير. فبالرغم من أنه ال يملك أسهما   الفالُح الذي يزرع أرضا 

بالمعنى المالي/القانوني للكلمة في الشركة التي تبني الطريق  أو السد، وليس له دوٌر مؤسسي في الحكومة 

في اختيار المسار وفي تحديد  )أو دخال  أو يدا (التي تشرف على هذه األعمال، فإّن لهذا الفالح رهانا  

 لفته )استمالك األرض، والمساعدة على إعادة التوطين(. الجدول الزمني للمشروع وك

التي تعني في الحقيقة رهانا  لكنها تعني أيضا  وتدا  كان  « stake »كلمة « stakeholder »تتضمن كلمة  -

مستوطنو الغرب األمريكي األوائل ي ركزونه في األرض إلظهار أن لهم حقوقا  في أرض  مكتشفة  حديثا  

 مشاع )ال يملك الهنود الذين في جوارها منها شيئا(. فوتُد الطرف المعني إذن تصوري –في نظرهم  -هي 

 ، مثال ،أو كحق. فالناس المعارضون لمنشآت الطاقة النووية كإمضاء نظر إليه مع ذلك، لكنه يُ افتراضي

 فرنسا.في سياسة الطاقة الفرنسية، وخاصة، سياسة شركة كهرباء ’ أكثر من وتد‘واحد أو ’ وتد‘لهم 

آالف ات القرن الماضي واالحتجاجاُت الكبرى ضد البنك  الدولي وتمويل ه  مشروع  نارمادا للطاقة الكهرمائية بالهند، الذي كان سيُجلي مئات نمنذ ثماني

ن مف’األطراف المعنية‘الفالحين الهنود الفقراء، دون دعم  أو تعويض، كان تعبيرُ  اكرات حول التنمية، سواٌء يجري على كل لسان في ما كان يجري م 

طة ترغب في األطراف المعنية المؤسسية )كالوزارة الفنية المكلفة بتخطيط استعمال األراضي/التهيئة الترابية( أم الممث لة لمنظمة  غير حكومية ناش

 التأثير على خيارات التخطيط/التطوير الكبرى التي تمس السكان المحليين أو ... وسائل اإلعالم.

(، االهتمام بظاهرة األطراف المعنية والنظر في Déclarations Publiques d’Intérêt (DPI)بيانات النفع العام ) تعبيراتروري إذن، بمن الض

 التنمية المستدامة. فيمضامينها المتعددة في مختلف مراحل صنع القرار الذي يؤثر 

 رنامِج أو سياسِة تنميٍة ما؟ما السبيل إلى استبانة األطراف المعنية بمشروِع أو خطِة أو ب

في هذا المجال إّن استبانة  األطراف المعنية األساسية، قبل اتخاذ أي قرار  كبير باالستثمار أو اإلصالح المؤسسي، أمٌر مركزي. فاالختياُر الواقُع 

 ه اإلجمالية أيضا .سيحدد ال خطة  اتصال صناع القرار فحسب، بل الجدول  الزمني للمشروع أو البرنامج المدروس وكلفت  



 المتوسط األبيض البحر منطقة في التنمية وسياسات وبرامج وخطط لمشروعات والبيئية االجتماعية التقييمات إدارة

 81                                        األزرق المخطط                                            

ن محا د في الواقع، إلى هذه الدرجة أو تلك، كم سيكون لدى صاحب القرار م  ( األطراف  المعنية ستحد  ورين، فصحةُ تحديد  )، وكما سنرى، إشراك 

ق  بالجد ه مع اآلثار الكبيرة التي يمكن أن ت لح  ول الزمني للبناء والتشغيل ودرجة  ثقت ه في أنهم هم المحاورون الصحيحون، ومدى توافق خطط 

ر  أو تعوق  الجراراتُ  " تأخيُر أشغال  البناء، مثال ، على ربحية المشروع أو فائدة  اإلصالح؛ وأْن تؤخ   التي أوقفها وباألكالف )إذ يمكن أن "يقضي 

 محتجون على الطرق العمل  في مشروع طريق  سريع(.

 انة األطراف المعنية.من الضروري إذن تجنُب اإلفراط والتفريط في استب

ل مع يكون اإلفراط أن يلجأ  صانُع القرار، لفرط حذره، إلى إشراك الغريب والقريب في الرأي، في كل صغيرة  وكبيرة، ودون خطة  محددة للتواص

حول مسار جزء  من طريق  سريع فيخاطر بتجميد العمل لكثرة "اآلراء". خذ هذا المثل  الحديث، فقد أدى فتُح باب  االستشارة على مصراعيه  هؤالء،

 جماعة  مستاءة عند اتخاذ قرار اختيار المسار النهائي. 219مسار  بديل استجابة لرغائب األشخاص المستشارين، ما خلق تلقائيا   220ببلجيكا إلى نحو 

في هذه الحال باستجالب ردة  فعل  عنيفة من  . فنخاطربإشراك العاملين بكيفية عفوية وبدون استراتيجية تواصلية واضحة ويكون التفريط، غالبا ،

ضرار ال الجماعات، جماعات  الناشطين غالبا ، التي ال هم  لها أحيانا  سوى الصالح العام، ما قد يؤدي بصفة  خاصة إلى ذم المشروع وأصحابه واإل

 برسالة المشروع وحسب، بل وبسمعة وصورة  العالمة التجارية للشركات المته مة.

االستشارة(. ال توجد المعنية بالجماعات  وترك استشارةذن من التعقل والسير بذكاء بين هاتين المخاطرتين )قبول  الغث  والسمين من اآلراء، ال بد إ

 Massive Open Onlineوصفةٌ سحريةٌ لذلك، لكن يمكن، من بعض األمثلة المتاحة على الويب من الدورة اإللكترونية المفتوحة الحاشدة )
Course (MOOC).بياُن العناصر المعرفية التي يُفتر ض أن تفيد ك، شيئا  فشيئا ، عندما تواجه هذه المسألة في الحياة العملية ،) 

 (UQAMهذا ملف بعنوان "تحليل األطراف المعنية" أعده أكاديمٌي كندي يعمل لجامعة كيبيك بمونتريال )

http://www.er.uqam.ca/nobel/r20014/methodologie/AnalPar.PDF 

 

 كيف نُشِرك األطراَف المعنية في القرارات االستثمارية؟

 

ة من تجربة التنمية بعد استبانة األطراف المعنية، ال بد من إشراك هذه األطراف. هنا أيضا ، ال يوجد حٌل أمثل، بل عدة ممارسات جيدة مستمد

ن مؤسسة الدولية. ليس لمسألة إشراك  األطراف المعنية هذه محٌل من اإلعراب  وحسب بل، إذا اعتبرناها منسجمة مع منطق التاريخ، مطلوبة جدا  أل

ة  مسبقة، حرة ومستنيرة" من أن مشروعات البنية التحتية الكبرى ال يمكن أن تأخذ  الضوء  األخضر إال "بموافق 2012التمويل الدولية قررت في 

 المجتمعات المحلية التي يمكن أن تتأثر  بها.

 في واقع األمر، يتفاوت إشراُك األطراف المعنية ويخضع في الغالب لرغبة صاحب المشروع والممول. هاكم بعض األمثلة العملية لذلك:

ها" )انظر نشرة جامعة فُ ص  قد يكون من المحبذ، بعد استبانة األطراف المعنية، "وضُع خارطة  لها ت   -

UQAM  ُنوع  المشار إليها في القسم السابق( أو، كحد  أدنى، السعُي لفهم منطق ها، وباألخص، تحديد

 المعلومات المفيد لكل  منها؛
ر )والسيما  يجب إعالمُ  - األطراف المعنية، في أبكر وقت  ممكن، بالخصائص األساسية لالستثمار المتصو 

ها كذلك بالجدول الزمني نطقة الجغرافية المتأثرة به، وتكنولوجياه، الخ(، وإعالمُ مكانه، وحجمه، والم

 إلشراكها في مشاوراته وما يتصل بهذا اإلشراك من أمور  لوجستية؛
يجب أن تكون  استشارة األطراف المعنية "حقيقية"، أي في إطار هدف  فعلي  للتواصل والتعاون، ال مسألة  -

 روع؛عالقات عامة لصاحب المش
أن تستطيع  األطراف المعنية )ماديا  أو إلكترونيا ، عبر  تعني الموافقة "المسبقة، الحرة والمستنيرة" وجوب   -

ذ   اإلنترنت، مثال ( وبملء إرادتها حضور  جلسة االستشارة العامة. أما أنها مسبقة، فيعني وجوب  أن تُت خ 

ن البدائل، مثال ( بعد استشارة الجمهور. وأما أنها القرارات الهامة المتعلقة باالستثمار )كاالختيار بي

ع  بين يدي األطراف المعنية، قبل مهلة  كافية للقراءة أو الفهم، معلوماٌت محايدة  مستنيرة، فيعني أن توض 

توفير مستندات  توضيحية مبسطة و/أو من وصريحة حول االستثمار. وال بد، في األوساط األقل ثقافة، 

 األساسية لالستثمار إلى اللغات المحلية؛ترجمات للرهانات 
ينبغي جمُع ما يصل من آراء أثناء استشارة الجمهور جمعا  منهجيا  )في دفتر شكاوى، مثال ( ومعالجتُها بعد  -

 انتهاء جلسة االستشارة وقبل وضع اللمسات النهائية على مستندات االستثمار، معالجة  يمكن أن تأخذ  شكل  

 نوع.جدول من هذا ال ملء  

 

الموضوع 

 المعال ج
م م الرأي المقد   تقييم الرأي المقد 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r20014/methodologie/AnalPar.PDF
http://www.er.uqam.ca/nobel/r20014/methodologie/AnalPar.PDF
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االستمالك مثال :

 العقاري

مثال : يجب أن يتجنب  

المشروع المناطق  الزراعية 

 األعلى مردودا .

مثال : سوف يتجنب المساُر المختار المنطقة المذكورة، أو، المساُر الذي يتجنب المنطقة 

األراضي المستملكة ة المشروع موضع  شك، لكّن تعويضات  جدا  ويضع ربحي المذكورة مكلفٌ 

 ستكون متناسبة  مع المردود الفعلي لألراضي.

 

ة نتحدث هنا فقط عن إشراك/استشارة األطراف المعنية في المشروعات. يكون هذا اإلشراُك في األساس من خالل التقييمات االجتماعية والبيئي

(ÉSE وهناك فرع خاص في عملية .)ÉSE   شموال . فنيا ، ندعو هذا الفرع  هذه يُعن ى بخطط وبرامج وسياسات التنمية ألجل تخضيرها وجعلها أكثر

 (.EESSالتقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )

ه في إشراك/استشارة أطراف  معنية في اختيار مسار طريق   فرنسواز غودار، جامعة -سريع )المؤلفة ماري هاكم مثاال  للمصاعب التي يمكن أن تواج 

 ، بروكسل(:ULB –بروكسل الحرة 

http://www.sifee.org/Actes/actes_geneve_2007/communications/C_Session_2/3_Godart.pdf 

 

 تقرير حول مشاركة الجمهور في إطار تقييم  بيئي  واجتماعي لمشروع سد الكاميرون )الكبير( )قيد البناء(.وهاكم مثاال  آخر ل

-http://www.edc
f/sde/Annexe%2011_%20consultations%20publiques_projet%20rf_15_02_2011.pdfcameroon.org/IMG/pd 

 المساءلة: نظريا  وعمليا  

ريخية والمنهجية آلليات الشكاية ، هي المرجعية التاinspectionpanel.orgهيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي، انظر بيانات ها في الموقع اإللكتروني 

اإلنجليزية. وقد احتفت  accountabilityالفرنسية أو  redevabilitéأو التحسيس بالمسؤولية أو المساءلة، اختر ما شئت من هذه الترجمات لكلمة 

 البيانيترح عليكم االطالع  على العرض شكاية. نق 80عاما  على تأسيسها. وتلقت وعالجت خالل هذه المدة قرابة   20بمرور  2013هذه الهيئة في 

 .https://www.youtube.com/watch?v=aEXCCdbP76Mالتالي عن الهيئة

 البنية الحالية آلليات الشكاية الدولية

الهيئة، التي تلقّت ألهمت فقد، دورا  رائدا  في تطوير هذه اآلليات. 1993 ذولي التي لعبت، منألقينا آنفا  لمحة  سريعة على هيئة التفتيش التابعة للبنك الد

م هذه عدة  إنشاء  شكاية، 80وعالجت فعال  نحو  آليات أخرى مشابهة لها فيمنتديات  دولية  أخرى للتنمية، متعددة  ألطراف أو غير متعددة األطراف. ت نتظ 

بواشنطن العاصمة تحت رعاية البنك  2013التي تعمل أساسا  في اجتماعات  سنوية  متناوبة )اجتماع  IAMnet، في شبكة 2003اآلليات، منذ 

بلندن  2014، واجتماع IAMnetسنوات على تأسيس شبكة  10عاما  على تأسيس هيئة التفتيش و 20الدولي وهيئة التمويل الدولية لمناسبة مرور 

 (.BERDوالتعمير )لإلنشاء البنك األوروبي تحت رعاية 

، مكتب  المساءلة بمؤسسة تمويل التنمية التابعة للحكومة األمريكية IAMnetهاكم مرجعا  حول أحد  أعضاء شبكة 

(ity/frenchaccountabil-of-are/office-we-http://www.opic.gov/who(OPIC 

(. يُذك ر بالمناسبة أن هذه BEIالتابعة للبنك األوروبي لالستثمار ) يةوفي الجدول التالي إحصاءات ملفتة جدا  للشكاوى التي وصلت إلى آلية الشكا

 (.EOاآللية تعمل بشكل  وثيق مع الوسيط األوروبي )أمين المظالم األوروبي 

 " في البنك األوروبي لالستثماريةالشكا الواصلة إلى "آلية ياتإحصاءات حول الشكا

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 55 54 63 52 39 24 17 12 المستلمة ياتالشكا

 3 8 15 12 4 - - - المردودة ياتالشكا

 52 46 48 40 35 24 17 12 المقبولة ياتالشكا

 92 82 85 61 44 27 17 12 المعالَجة ياتالشكا

 حتى نهاية ياتكاحصيلة الش

 السنة
0 3 5 9 22 27 37 54 

 ,Inspectorate General, Complaints Mechanism division, complaints@eib.org, +352 43 79 – 87220عنوان اآللية: 
www.eib.org/complaints 

http://www.sifee.org/Actes/actes_geneve_2007/communications/C_Session_2/3_Godart.pdf
http://www.sifee.org/Actes/actes_geneve_2007/communications/C_Session_2/3_Godart.pdf
http://www.edc-cameroon.org/IMG/pdf/sde/Annexe%2011_%20consultations%20publiques_projet%20rf_15_02_2011.pdf
http://www.edc-cameroon.org/IMG/pdf/sde/Annexe%2011_%20consultations%20publiques_projet%20rf_15_02_2011.pdf
http://www.inspectionpanel.org/
https://www.youtube.com/watch?v=aEXCCdbP76M
http://www.opic.gov/who-we-are/office-of-accountability/french
mailto:complaints@eib.org
http://www.eib.org/complaints


 المتوسط األبيض البحر منطقة في التنمية وسياسات وبرامج وخطط لمشروعات والبيئية االجتماعية التقييمات إدارة

 83                                        األزرق المخطط                                            

 هرم تمثيل المجتمع المدني

 يمكن أن يؤثر  المجتمع المدني "باستمرار" على مسيرة التنميةفي العالم من خالل نوعين من األدوات:

 واجهة االتصال مع طواقم "المجتمع المدني" في المنتديات الدولية، -

ارية، بشكل  مباشر أو غير مباشر عبر دارة والهيئات اإلداإلس، بصورة  منظمة، على مجالس والضغط الممار   -

 وسائل اإلعالم.

طواقم لتبادل تمتلك المؤسسات الدولية طواقم  كاملة مكلفة بالعمل كواجهات  اتصال في المكاتب الميدانية وفي مقرات المنظمات. يمكن االتصال بهذه ال

 ليمية.المعلومات وحتى لتوفير الدعم المالي للمبادرات الصغيرة المحلية أو اإلق

جتمع المدني، الذي يُنظر إليه كبديل  أفضل  للتنمية  من مقد نستطيع القول تقريبا  إن نهاية القرن الماضي شهدْتميالن ك فة  ميزان التنمية بقوة صوب ال

يال  بين الحكومات والقطاع . وبات الميزاُن اآلن، دون شك ألسباب  وجيهة، يتأرجح أكثر  قل1990وبين  1960بين  لْ ل ن قُ الحكومات التي فشلت، 

ع في جيب  أو حقيبة  يد  هذه الجهة أو تلك وأّن كثيرا  من حاالت  الخاص والمجتمع المدني. صحيح أننا رأينا كثيرا  من المنظمات غير الحكومية توض 

 .فيالحكومةع المدني، وال مخططون أشرارممثلون أخيار للمجتم ،بالضرورة، االنهيار المحزنة للتنمية وغيرها من حاالت  غش أظهرت أنه ال يوجد

الكبرى للتنمية التي تريد حقا  تغيير  األشياء. لكن، حتى دون انتظار ُحسن نية هذه  الهيئاتباختصار، توجد طواقم االتصال بالمجتمع المدني في 

صصة. نذكر من الفئة األولى مركز  معلومات البنك، ، عرف المجتمع المدني كيف ينتظم مع مجموعات الضغط الخاصة  به، العالمية  أو المتخالهيئات

وهو ليس فرعا  من بنك  تنمية  رسمي  ما بل على العكس ورشة عمل تمثل مصالح  المجتمع المدني، عموما ، أو في صورة حملة كحملة إدراج 

الوقائية للبنك الدولي. األشخاص المعاقين في السياسات 

 /http://www.bicusa.org/disability_and_wb_safeguards_submits_revisionsانظر

عمليا . لكن لدولية التي نجدها دائما ، بصورة  منظمة وموثقة جيدا ، في كل مشروعات السدود في العالم منظمة شبكة األنهار اومن الفئة الثانية، نذكر 

عمال )انظر، مثال ، من الواجب أال ن غفل  عن ذ كر الدور األساسي، الذي لم ينل مع ذلك حظا  وافيا  من التغطية اإلعالمية، لالتحادات الدولية لنقابات ال

fr/index.htm--releases/WCMS_077095/lang-centre/press-ilo/media-the-http://www.ilo.org/global/about.) 

في البلدان هذه االتحادات، التي تمثل "على التوالي" مئات ماليين العمال عبر العالم، هي موضوع "توترات خالقة" نشطة جدا  بين النقابات الشائبة 

ها http://www.brics.orgنية والنقابات الشابة متدفقة العاطفة للبلدان الفقيرة. وإذا أخذنا في الحسبان ديموغرافية دول البريكس )انظر الغ ( ودور 

 ".2015تحادات العالمية في "ما بعد االستثنائي )بالمعنى األصلي للكلمة(، فسيكون من المثير مالحظة الديناميكيات الداخلية لال

 كثيرا  من الفرنكوفون. وكما ال يخفى، في هذه اللعبة البسيطة، فقد لعب األنجلوساكسون حتى اآلن أفضل  

 األثر على الحوكمة البيئية واالجتماعية

المتغيرات األخرى )كالسياسات المالية أو أثبت كثيٌر من الباحثين، ومنهم هرناندو دو سوتو وإيسترلي، بصفة  عامة، أن المؤسسات أهم من 

 كلية( لتحفيز النمو االقتصادي.-االقتصاد

صناعاُت تتكون المؤسساتمن قواعد  رسمية )مثل، يجب إجراء دراسات األثر البيئي لمعظم المشروعات( وقواعد  غير رسمية )مثل، نادرا  ما تُغلق ال

عدم التوافق مع المعايير البيئية. يمكن استخدام العناصر األساسية للتقييمات البيئية  ألسباب   –عامل  1,000التي تضم أكثر من  –الكبرى 

 واالجتماعية االستراتيجية إلقامة وتطبيق قواعد  تتيح مزيدا  من االستدامة.(

 ( للسياسات إلى ممارسات  جيدة من حيث:EESSيمكن أن تُفضي  التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية )

 اختياُر األهداف والتوصيات -
واستبانةُ صالت  ما بين القطاعات )كصلة ما بين قطاعْي المياه وتخطيط استعمال األراضي/التهيئة الترابية، وما  -

 بين قطاعْي المياه والزراعة(
 وتوليد خيارات )السدود الجيدة والسدود السيئة( -
 األطراِف صوتاً واستبانة األطراف الرابحة واألطراف الخاسرة ومنح أضعِف  -
 وتوفير منتدى للنقاش -
 وقاعدة تحليلية وافية -
 ومكاشفة الجمهور -

 والتعليم المستمر -

عة بين يلعب تنسيق ما بين المؤسسات دورا  أساسيا  بتوفيره إمكانية  للتوافق بين األطراف ألن كثيرا  من األعمال التي تؤثر في االستدامة تك ون موز 

البيئية واالجتماعية االستراتيجية لتكشف  عن المشاكل، ليقوم  المعنيون، في الحالة المثالية، بحلها، كٌل في قطاعه.كما عدة قطاعات، فتأتي التقييمات 

 ق بين المؤسسات تطوير  سلم  أولويات والتزامات  مستدامة.ييتيح التنس

http://www.bicusa.org/disability_and_wb_safeguards_submits_revisions/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_077095/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_077095/lang--fr/index.htm
http://www.brics.org/
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الالعبين األساسيين اآلخرين )اإلدارات  لكن ما ينبغي نسيانُ  ثمة كثيٌر من النصائح حول استشارة الجمهور والموافقة المسبقة، الحرة والمستنيرة،
 متعلقة بالترابط وترقية المهارات، واإلدارات المحلية الالمركزية، والقطاع الخاص، ووسائل اإلعالم(. القطاعية األخرى، الواجب إشراُكها ألسبابٍ 

 ألشياء:اينبغي التفكير دائماً بهذه 

 الوقاية -
 الحيطة -
 الترقب -
 رالجسو -
 األداء االجتماعي والبيئي -
 األطراف المعنية -
 تقييم بيئي واجتماعي استراتيجي خطة، برامج، سياسة  -
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص -
وفي المقام األول، األشخاص، أولئك الذين ستتيح لك مشاركُتهم تحريَكالتطبيقات التي َتنُتج عملياً عن تبني  -

 ...لتي تؤطر ما تقوم به من أعمال ذاِت نفٍع عامالمبادئ والسياسات والطرائق ا

 التقبل االجتماعي للمشروعات والخطط والبرامج والسياسات

في األخير، قد يكون للمشكلة جانبان: من جهة المخططين/البيروقراطيين، رفع درجة التقبل االجتماعي لمشاريعهم أو خططهم أو برامجهم أو 

لية التي يُحتمل أن تتأثر  بهذه المشاريع أو الخطط أو البرامج أو السياسات)تأثرا  إيجابيا  أو سلبيا (، زيادة قدراتها سياساتهم، ومن جهة المجتمعات المح

 على استغالل الفرص وعلى اإلدارة الوقائية لآلثار السلبية.

 في الرابط التالي خالصة تجارب أهل كيبيك فيما يتعلقبالجانب األول من المشكلة.

http://cpeq.org/assets/files/Autres/2012/guide_bonnespratiques_web.pdf 

معي التي طُو رت وُجربت في أما فيما يتعلق بالجانب الثاني من المشكلة، فما تزال البلدان النامية في أول الطريق، سوى أن آليات التضامن المجت

ستكون مفيدة  جدا  لهم، إذا استطاعت هذه المجتمعات إدراك  قيمة  هذه اآلليات واحتفظت بها بدل أن تجعلها طُعما  للنيران...من  لزاميةعقود التنمية اإل

التي فُر ض إجراؤها ببريطانيا  Local Impact Assessments » (LIA) »تقييمات األثر المحلي  «التجارب المهمة التي يمكن االسترشاُد بها 

غائب السكان الذين لجميع مشروعات البنية التحتية. تُجرى هذه التقييمات وتُدار من قبل اإلدارات المحلية وتمثل بالتالي تعبيرا  منظما  واستباقيا  عن ر

نع القرار النهائي لالستثمار.فيما عدا بريطانيا من بلدان، حتى بلدان قد يتأثرون بالمشروعات. هذا، وال بد من إدخال نتائج تقييم األثر المحلي في ص

ع أن تأتي  سوى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبلدان الفقيرة، يبدو أن األمر ما يزال في بدايته وأن التقييمات االجتماعية والبيئية ال تستطي

 بأدوات  دفاعية. يتبع...

  

http://cpeq.org/assets/files/Autres/2012/guide_bonnespratiques_web.pdf
http://cpeq.org/assets/files/Autres/2012/guide_bonnespratiques_web.pdf
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 المراجع .9

 أهم الكتب والوثائق المستخدمة في إعداد هذا الدليل.فيما يلي قائمة ب

•Association Internationale pour l’Evaluation d’Impact (AIEI) et Institut de gestion et d’évaluation 
environnementales (IEMA) (1999) Principles of EIA Best Practice. IAIA, Fargo, Dakota du Nord. 
(http://www.iaia.org/publications). 

•Sadler B (1996) Environmental Assessment in a Changing World: Evaluating Practice to Improve Performance. 
(Final Report of the International Study of the Effectiveness of Environmental Assessment). Agence canadienne 
d’évaluation environnementale et Association Internationale pour l’Evaluation d’Impact (AIEI), Ottawa, Canada. 

• Scott Wilson Ltd. (1996) Environmental Impact Assessment: Issues, Trends and Practice. Service 
Environnement et Economie, PNUE, Nairobi. 

•Serageldin I and Steer A (eds) (1994) Making Development sustainable. 

Environmentally Sustainable Development Proceedings Series n° 2, Banque Mondiale, Washington, D.C. 

•Banque mondiale (1999) Environmental Matters. (Annual Review on the Environment). 

Division de l’Environnement, Banque mondiale, Washington D.C. 

•PNUE, US National Agency for Space Aeronautics et World Bank (1999) Protecting Our Planet, Securing our 
Future. PNUE, Nairobi. 

•Canter L. (1996) Environmental Impact Assessment. McGraw-Hill, New York. 

•EIA Centre (1995) EIA in Developing Countries. EIA Leaflet Series L15, EIA Centre, Université de Manchester, 
RU 

•Glasson J, Therivel R et Chadwick A (1999) Introduction to Environmental Impact Assessment. UCL Press, 
Londres. 

•Goodland R. and Mercier J-R (1999) The Evolution of Environmental Assessment in the World Bank: From 
‘Approval’ to Results. Environment Department papers n° 67, Banque mondiale, Washington D.C. 

•World Bank (2005) Building effective states, Forging EngagedSocieties, Report of theWorld BankTask Forceon 
CapacityDevelopmentin Africa, Washington DC 

•United Nations (2013) A new global partnership: Eradicate poverty and transform economies through 
sustainable development; The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 
Development Agenda, New York 

•Bridier M. et al. (1995) – Guide pratique d’analyse de projets – Evaluation et choix des projets 
d’investissement – Economica - Paris 

  

http://www.iaia.org/publications


 المتوسط األبيض البحر منطقة في التنمية وسياسات وبرامج وخطط لمشروعات والبيئية االجتماعية التقييمات إدارة

 86                                        األزرق المخطط                                            

االجتماعية والبيئية/دراسات األثر البيئي بكل بلد من البلدان  لمحة سريعة عن آخر ما ُحِرر في شأن التقييمات  - 1الملحق  .10

 ReGoKoالمستفيدة من برنامج 

 
 المغرب

 دراسات التأثير على البيئة

 ( موضوع  تشريع  والئحة  تنظيمية  متطورْين.ÉIEفي المغرب، كانت دراسات التأثير على البيئة )

ات دراسات التأثير على البيئة الجارية حاليا ، في اإلطار األوسع  لمجموعة  من النصوص ُحددت متطلب 2003لسنة  12.03فبموجب القانون رقم 

 المتعلقة بحماية البيئة.

 المتعلق بحماية واستصالح البيئة 03-11القانون رقم  -
 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة 03-12القانون رقم  -
 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء 03-13القانون رقم  -
 المتعلق بالمناطق المحمية 07-22قانون رقم ال -
المتعلق بحماية  05-29المتعلق بإصدار القانون رقم ( 2007أبريل  17) 1428ربيع األول  28بتاريخ 42-07-1الظهير رقم  -

 المتوحشة ومراقبة االتجار بهاالبرية وأنواع النباتات والحيوانات 
ة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير نمتعلق باختصاصات وسير اللجال 2008نونمبر  4بتاريخ  563-04-2المرسوم رقم  -

 على البيئة

 تنظيم  دراسة أثر على البيئة لعدة أصناف من المشاريع. 03-12يطلب القانون 

 أبواب: 4مادة  و 20يتضمن القانون 
 تعاريف مجال التطبيق -
 أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة -
 واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة اللجنة الوطنية -
 ضبط المخالفات وحق التقاضي -

 
 (2التأثير على البيئة )المادة  ةلدراسة عالخاضالئحة المشاريع الباب األوليحدد 
 (1المنشآت المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة المرتبة في الصنف األول ) -

 مشاريع البنية التحتية -2 -

 يةالمشاريع الصناع -3 -

 الصناعة االستخراجية -3-1 -

 صناعة الطاقة -3-2 -

 الصناعة الكيميائية -3-3 -

 معالجة المعادن -3-4 -

 صناعة المنتجات الغذائية -3-5 -

 صناعة النسيج والجلود والخشب والورق والكارطون والخزف -3-6 -

 صناعة المطاط -3-7 -

 الفالحة -4 -

 مشاريع تربية األسماك واألصداف -5 -

 (:5أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة )المادة  ويحدد الباب الثاني

 تقييم ممنهج ومسبق لآلثار المحتملة، المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة ...؛ -1

 إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو تعويضها؛ -2

 البيئة وتحسينها؛إبراز اآلثار اإليجابية للمشروع على  -3

 إعالم السكان المعنيين بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة. -4

 أن تتضمن  دراسة التأثير على البيئة )في الحد األدنى( العناصر التالية: 6وتطلب المادة 
 تشخيصا  إجماليا  للحالة األصلية للموقع المحتمل تعرضها للضرر عند إقامة المشروع؛ .1

 ألهم مكونات المشروع؛. وصفا  2

 را  لإلطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمشروع وبالعقار المخصص إلنجازه؛ص. تقديما  مخت3
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 تقييما  لآلثار اإليجابية للمشروع والنعكاساته السلبية؛. 4

 أو تعويضها؛التدابير المزمع اتخاُذها من الطرف الطالب إلزالة اآلثار الضارة بالبيئة أو التخفيف منها . 5

 . برنامج مراقبة وتتبع المشروع وكذا اإلجراءات المزع اتخاذها في مجاالت التكوين واالتصال والتدبير؛6

 . مذكرة تركيبية موجزة لمحتوى الدراسة وخالصاتها؛7

 .. ملخصا  مبسطا  للمعلومات والبيانات األساسية المتضمنة في الدراسة معدا  لفائدة العموم8

 ؛لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية صعلى أنه يتوقف الترخي 7تنص المادة 

 أما إجرائية دراسة التأثير على البيئة، والالعبون، واألدوار، فيحددهم بصفة  أساسية الباب الثالث:

 (.8ة إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة )الماد -

لدراسة التأثير على البيئة. ويهدف هذا البحث إلى تمكين السكان المحليين من التعرف  مشروع خاضع   عمومي كلُ  بحث   يكون محل   -

 (.9على اآلثار المحتملة للمشروع على البيئة ... )المادة 

الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة،  ... اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتمكين العموم من االطالع على المعلومات والخالصات -

 (.10ها سرية )المادة باستثناء المعلومات والمعطيات التي يمكن اعتبارُ 

 .(13و  12يتحمل الطالب المصاريف المترتبة عن البحث العمومي ومصاريف إجراء دراسة التأثير على البيئة )المادتان  -

 الباب الرابع: ضبط المخالفات وحق التقاضي:

هذا ى ضباط الشرطة القضائية واألعوان المحلفون والمكلفون من طرف اإلدارة والجماعات المحلية بمعاينة وضبط مخالفات يتول -

 (.14القانون )المادة 

 (.18إلى  15تحرير ضبوط مخال فة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية )المواد  -

 (.19)المادة تحديد صالحية دراسة التأثير على البيئة بخمس سنوات  -

 
المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على  2008نونمبر  4الصادر في 563-04-2يشتمل المرسوم رقم 

 .على العناصر التاليةالبيئة

 

 اللجان الجهوية اللجنة الوطنية 

   االختصاصات
فحص دراسات التأثير على البيئة ودراسة الملفات  

 لمتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها؛ا
  
 ؛إبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع 
  
ة من   المشاركة في إعداد التعليمات التوجيهية الُمعدَّ

طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المتعلقة بدراسات التأثير 
 على البيئة؛

  
دعم وإرشاد اللجان الجهوية لدراسات التأثير على  

 في ممارسة اختصاصاِتها. البيئة

فحص دراسات التأثير على البيئة ودراسة  
 الملفات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها؛

 
إبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع  

 المعروضة عليها.

 

 اللجان الجهوية اللجنة الوطنية

تترأس اللجنَة الوطنية السلطُة الحكومية المكلفة  لرئاسة:ا 
 يئة أو ممثلهابالب

 ممثلو السلطات الحكومية المكلفة بـ األعضاء الدائمون: 

؛ التنمية المجالية؛ التعمير؛ السياحة؛ النقلالتجهيز؛ ؛ الداخلية

الطاقة والمعادن؛ الماء؛ الصحة؛ الفالحة؛ الصيد البحري 

 الصناعة؛ العدل؛ المندوبية السامية للمياه والغابات.

 تقريرية: للمشاركة بصفةٍ األعضاء الذين يُستدعْون  

لجنة جهورية والي الجهة التي  يترأس كلَ  الرئاسة: 
 هستستقبل المشروع أو ممثلُ 

الممثلون الجهويون للسلطات الحكومية  األعضاء الدائمون: 
 المكلفة بـ:

نمية المجالية؛ التعمير؛ السياحة؛ الطاقة ؛ التالنقلالتجهيز؛  

؛ الصحة؛ الفالحة؛ الصيد البحري البيئةوالمعادن؛ الماء؛

 الصناعة؛ العدل؛ المندوبية السامية للمياه والغابات.
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 اللجان الجهوية اللجنة الوطنية

 ممثل السلطة الحكومية المعنية بالمشروع؛

ممثل أو ممثلو السلطات الحكومية المعنية بتدبير الوسط 
 المستقِبل للمشروع؛

 ممثل أو ممثلو الجماعة أو الجماعات المعنية بالمشروع؛

 ممثل أو ممثلو الغرفة أو الغرف المهنية المعنية بالمشروع؛

  
 استشارية: يُستدعْون للمشاركة بصفةٍ  األعضاء الذين 

كل شخص أو كل هيئة حكومية أو خاصة مختصة في مجال 

 البيئة؛

 الطالب.

 األعضاء الذين يُستدعْون للمشاركة بصفة تقريرية: 

 ؛للسلطة الحكومية المعنية بالمشروع الجهويالممثل 

لطة الحكومية المعنية بتدبير الوسط للس الجهويالممثل 

 ؛المستقب ل للمشروع

المعني  العمالةأو  باإلقليمممثل أو ممثلو السلطة 
 بالمشروع؛

 ممثل أو ممثلو الجماعة أو الجماعات المعنية بالمشروع؛

ممثل أو ممثلو الغرفة أو الغرف المهنية المعنية 
 بالمشروع؛

 استشارية: األعضاء الذين يُستدعْون للمشاركة بصفةٍ  

كل شخص أو كل هيئة حكومية أو خاصة مختصة في 

 مجال البيئة؛

 الطالب.

 
 فيما يلي مخطط صنع قرار قبول أو رفض دراسة التأثير على البيئة.

 

 

bd/383-services-http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/component/content/article/83-انظر 
eie-procedures 

 بالمغرب. ةدراسة التأثير على البيئ مرحلةٌ مهمةٌ جدا  في العموميةستشارة الاكما أن 

http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/component/content/article/83-services-bd/383-procedures-eie
http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/component/content/article/83-services-bd/383-procedures-eie
http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/component/content/article/83-services-bd/383-procedures-eie
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من قبل اإلدارة المغربية كانت موضوعا  لنشر أدلة رسمية  ثالثة )فحص دراسات التأثير بقي أن نشير أخيرا  إلى أن تأطير دراسات التأثير على البيئة 

 كيب: على البيئة من اللجنة الوطنية، وفحص دراسات التأثير على البيئة من ق ب ل اللجنة الجهوية، واالستشارة العمومية( تشترك كلها في التر

 التقديم )محتوى الدليل، كيفية استخدامه(؛ .1

 ها، جريان المستندات، المسؤولون، مراجع وأسانيد(؛( )المراحل الواجب اتباعُ Flow-Chartسْير اإلجراءات )مخطط  .2

 تفصيل إلجراء )وصف كل مرحلة، وصف المهام، اإلجراء، المدة، تدبير المستندات(؛ .3

 دة شكال  ومضمونا  لجميع اللجان(؛األسانيد المستخدمة )الموح   .4

 المالحق )مستندات مفيدة(. .5

 العناصر التشريعية والتنظيمية األخرى المتعلقة بالمغرب

 العقاريتدبير النزع الملكية و -
o  المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة 7/81القانون 
o لف أصناف األراضي والممتلكات التي يمكن مصادرتهاتالنصوص التي تسري على مخ 

 الشغل -
o  مل الدولية )المنظمة العالمية للشغل(اتفاقيات منظمة الع 8من  7مصادقة المغرب على 
o إصدار مدونة الشغل المغربي الجديدة 

 حماية الطبيعة -
o ( 1994المخطط المديري الخاص بالفضاءات المحمية) 
o المعاهدات الدولية 
o  المتعلق بمراقبة وتنظيم تجارة المبيدات  95-42المتعلق بإصدار القانون رقم  1997جانفي  12بتاريخ  01-97-1الظهير

 لمخصصة لالستعمال الفالحي.ا
 مكافحة التلوث ونجاعة استخدام الموارد -

o  المتعلق بمكافحة تلوث الهواء 03-13القانون رقم 
o المتعلق بالطاقات المتجددة 09-13القانون رقم 
o  المتعلق بحماية واستطصالح األراضي ،1969/تموز يوليو 25القانون الصادر في 
o استعمالها لمراقبة وتتبع اإلدارةبغير ترخيص من اإلدارة وي خضع  حظر تداول المواد الُمضرة والخطيرة. 

 التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية

( بتمويل  EESال يوجد بالمغرب اآلن متطلبات بشأن التقييمات البيئية )واالجتماعية( االستراتيجية. أُجري ْت وحسب بضع تقييمات بيئية استراتيجية )

 دولي.

 نترنتمراجع إ

 موقع الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة

http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/ 
 موقع خدمة دراسات التأثير على البيئة في الوزارة

impact-http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/service/etude 
 (Référentiel des ÉIE au Marocالمرجع لدراسات التأثير في البيئة بالمغرب )

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/referentiel_eie.pdf 

  

http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/
http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/
http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/service/etude-impact
http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/service/etude-impact
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/referentiel_eie.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/referentiel_eie.pdf
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 تونس

 دراسات التأثير على المحيط

(، التي كانت موضوع تشريع  والئحةتنظيمية متقدمْين. يُشار خاصة  إلى ما بُذل ÉIEأولت تونس منذ مدة  طويلة أهمية  كبيرة لدراسات األثر البيئي )

 هود  كبير في مجال إدارة مستندات دراسة المؤثرات على المحيط.من مج

 يتألف اإلطار القانوني لدراسة المؤثرات على المحيط من النصوص التالية:

ل بالقانون عدد  91-88القانون عدد  - المؤرخ في  1992-115حول إحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط، المعد 

30/11/1992. 
 لمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط.ا 362-91األمر عدد  -

المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على  1991-2005األمر عدد  -

 المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.

 :2005لسنة 1991فيما يلي )بعض( مقتضيات األمر 

ف الفصل  ت على المحيط بأنها دراسة تسمح بتقدير وتقييم وقيس اآلثار المباشرة وغير المباشرة، على المدى القصير دراسة  المؤثرا 1يعر 

ف بأنها كل تجهيز أو كل مشروع صناعي يكون نشاطه مصدرا  للتلوث أو لتدهور المحيط[ على  والمتوسط والطويل، إلنجاز الوحدة ]التي تعرَّ

 [ إلبداء الرأي قبل الحصول على أي ترخيص إداري يتعلقبإنجاز الوحدة.ANPEطنية لحماية المحيط ]المحيط والواجب تقديُمهاللوكالة الو

الوحدات التي تخضع وجوبا  لدراسة المؤثرات على المحيط )والمنصوص عليها بالملحق األول لألمر( وينص على أنه يتم إعداد  2ويحدد الفصل 

)من خالل الملحق الثاني لألمر(  3دراسات أو خبراء مختصين في هذا الميدان. ويحدد الفصل دراسة المؤثرات على المحيط من ق ب ل مكاتب 

( يضبط اإلجراءات البيئية التي يلتزم صاحب المشروع أو الطالب باحترامها. ويشترط CCالوحدات التي تخضع إلى مقتضيات كراس شروط )

ت على البيئة أو لكراس الشروط مع صبغة المنطقة المزمع إقامتُها عليها، ومع خطط نشاط الوحدة الخاضعة لدراسة المؤثرا أن يتطابق   4الفصل 

 ترخيصاً  أن تسلمَ  ...ال يمكن للسلطة أو للسلط ذات النظر على أنه 5التهيئة وللمواصفات الجاري بها العمل في ميدان حماية البيئة. وينص الفصل 

الوكالة الوطنية لحماية المحيط على إنجاز الوحدة الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط أو وحدة إال بعد اطالعها على عدم اعتراض أي إلنجاز 

فاً عليه باإلمضاء  بعد اطالعها على كراس الشروط رخصة إنجاز كل وحدة تخضع لدراسة المؤثرات على المحيط أو لكراس  أن تنصَ ... ومعرَّ

نتقل األمر إلى تحديد ي، ثم مذكورة في دراسة المؤثرات على المحيط أو في كراس الشروطعلى ضرورة احترام وتنفيذ اإلجراءات ال ...الشروط 

 األنموذجي لدراسة المؤثرات على المحيط: ىالمحتو

 وصفا  مفصال  للوحدة .1

 ةالوحدوضع الموقع ومحيطه قبل بعث  تحليلَ  .2

 المضاعفات المنتظرة للوحدة على المحيط تحليلَ  .3

ها وتقدير ن قبل صاحب الوحدة أو طالبها إلزالة آثار الوحدة المضرة بالمحيط أو الحد منها وإن أمكن تعويضُ المزمع اتخاذها م التدابيرَ  .4

 كلفتها

 .مفصلة للتصرف البيئي للوحدة خطةً  .5

 المحيط طلبَ  تتولى الوكالة الوطنية لحماية ... على المناطق المتمتعة بحماية قانونية)محتمل(في حالة وجود تأثير على أنه  10وينص الفصل 

قبل  الوكالة الوطنية لحماية المحيط برأيها في الموضوع دَ مِ رأي الجهة المتصرفة فيها في بعث الوحدة ويتعين على الجهة المتصرفة فيها أن تُ 

 موافقة الوكالة على دراسة المؤثرات على المحيط أو كراس الشروط.

م الملحق األول قائمة الوحدات الخاضعة وجوبا  لد م الملحق الثاني قائمة الوحدات الخاضعة لكراس الشروط. يقد  راسة المؤثرات على المحيط، ويقد 

 يستطيع القارئ العودة إلى هذين الملحقين )والنص الكامل لألمر(في الرابط

http://www.reme.info/fileadmin/user_files/pdf/exigences_l%C3%A9gales_Tunisie/ÉIE_et_environnement/D%
nvironnement.pdf1991_du_11_juillet_2005_Etude_d_impact_sur_l_e-C3%A9cret_n_2005 

 

http://www.reme.info/fileadmin/user_files/pdf/exigences_l%C3%A9gales_Tunisie/EIE_et_environnement/D%C3%A9cret_n_2005-1991_du_11_juillet_2005_Etude_d_impact_sur_l_environnement.pdf
http://www.reme.info/fileadmin/user_files/pdf/exigences_l%C3%A9gales_Tunisie/EIE_et_environnement/D%C3%A9cret_n_2005-1991_du_11_juillet_2005_Etude_d_impact_sur_l_environnement.pdf
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المحيط  تخضع دراسات المؤثرات على المحيط، قبل موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط عليها، لتقييم تطابق، تجريه إدارة دراسة المؤثرات على

صرف الطالبين/أصحاب المشاريع )لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط، بالمقر الرئيس للوكالة(. وقد وضعت الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت ت

ممثليات(. وقد وضعت الوكالة  8شروطا  مرجعية قطاعية للمساعدة على هذا التقييم. أما كراس الشروط فتصادق عليه الممثليات الجهوية للوكالة )

 .ISO 9000سب المعيار الدولي ( حSMEقاعدة بيانات معلوماتية لتقييم ورصد دراسات المؤثرات على المحيط، وكذا نظاما  للتدبير البيئي )
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 االستشارة العمومية في دراسة المؤثرات على المحيط:

، المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات 2006لسنة  2687إنجاز  بحث  بيئي  عمومي. في المقابل، يطلب األمر  2005لسنة  1991ال يطلب األمر عدد 

 .( من قبل السلطة الجهوية المعنيةenquête publiqueء  بحث  عمومي)الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغاللها،إجرا

 الجانب االجتماعي:

صراحة  إدراج  الجوانب االجتماعية في دراسة المؤثرات على المحيط. في المقابل، يطلب الممولون األجانب  2005لسنة  1991ال ي طلب األمر عدد 

( للمشروعات التي تمولها )كمشاريع PGESامج تدبير بيئي واجتماعي )خطة إدارة بيئية واجتماعية كالبنك الدولي وبنك التنمية األفريقي وضع  برن

 ، ومشاريع البنية التحتية، الخ.(STEP-التصرف في النفايات، ومحطات التطهير

 محاور التحسين المقترحة من ق ب ل الُسل ط التونسية

 وتشمل:

 ى المحيط( القطاعيةتعميم الشروط المرجعية )دراسات المؤثرات عل -

 وضع أدلة تقييم قطاعية مفصلة -

 ، البحث العمومي4الخاضعة لدراسة المؤثرات على البيئة؛ الفصل )الوحدات(تعديل األمر: األنشطة -

 إدراج الجانب االجتماعي في التشريع -

 (D3Eفي نفايات التجهيزات الكهربائية واإللكترونية) التصرفتعزيز قدرات -

 الجتماعية االستراتيجيةالتقييمات البيئية وا

( تجريبي واحد لبرنامج تهيئة المنطقة EESال توجد بتونس متطلبات إجراء تقييمات بيئية )واجتماعية( استراتيجية. أجري  تقييم بيئي استراتيجي )

لم ، لكنها (GTZ/GIZفني/الدولي )الوكالة األلمانية للتعاون الدراسة جدوى بدعم من  2011-2010المحيطة بمطار النفيضة المستقبلي. وأجريت في 

 تُتب ع بأفعال حتى اآلن.

البيئة  الطبيعية وقواعد الشفافية في األشغال العمومية أهمية  كبيرة. ويُفترض أن  2014يولي الدستور الجديد الذي اعتمده الشعب التونسي في أوائل 

ة الوطنية أثر على أدوار ووظائف دراسات المؤثرات على المحيط، بل كون  لترجمة هذا الدستور الجديد في الترسانة التشريعية والتنظيميي

 والتقييمات البيئية االستراتيجية.

 مراجع إنترنت

 (ANPEموقع الوكالة الوطنية لحماية المحيط )

.php?id=233&L=0http://www.environnement.gov.tn/index 

  

http://www.environnement.gov.tn/index.php?id=233&L=0
http://www.environnement.gov.tn/index.php?id=233&L=0
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 مصر

 دراسات تقويم التأثير البيئي

. وقد ُحددت شروط تنفيذ هذا القانون للمنشأة أو المشروعفي شأن البيئة بمصر إجراء  دراسة  تقويم التأثير البيئي  1994لسنة  4ي طلب القانون رقم 

 .2009المعدلة سنة  1995لسنة  338في الالئحة التنفيذية رقم 

 تقويم التأثير البيئي على النحو اآلتي.يمكن إجراء 

تتولى الجهة اإلدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم  التأثير البيئي ... وفقا  للعناصر والتصميمات والمواصفات واألسس  -

مدى و.. لنوعية نشاط المنشآة، (. تتحدد المنشآت الخاضعة ألحكام تقييم التأثير البيئي وفقا  .EEAAالتي يُصدرها جهاز شئون البيئة )

من الالئحة التنفيذية لقانون  2استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية، وموقع المنشأة، ونوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة )الملحق 

ئي، والقائمة الرمادية للمشاريع : القائمة السوداء للمشاريع التي تستلزم دراسة  كاملة لتقييم التأثير البيللمشاريعهناك ثالث قوائم البيئة(.

هة، والقائمة البيضاء للمشاريع والتي تحصل على الموافقة بشروط  التي تستلزم موافقة بشروط معينة أو تحتاج إلى دراسة بيئية موج 

 معينة.

ئون البيئة لمشروعات يقوم المستثمر بتأطير الدراسة استنادا  إلى اإلرشادات التوجيهية القطاعية التي يصدرها ويراجعها جهاز ش -

 القائمة السوداء.

د اإلرشادات التوجيهية القطاعية محتوى تقر ير بالنسبة إلى مشروعات القائمة الرمادية، يقوم جهاز شئون البيئة نفُسه بعمل التأطير. وتحد 

الرصد والمراقبة.كما تطلب  دراسة تقييم التأثير البيئي الذي يجب أن يتضمن  بين ما يتضمن خطة إدارة بيئية إلجراءات التخفيف وبرنامج 

 هذه اإلرشادات التوجيهية استشارة الجمهور أثناء دراسة تقييم التأثير البيئي، التي يجريها مالك المشروع.

 رسمي للوصول إلى المستندات الناتجة عن دراسات تقييم األثر البيئي ال يوجد سبيلٌ  -

ير دراسة تقييم التأثير البيئي وإبداء الرأي والتوصيات للجهة اإلدارية يتولى جهاز شئون البيئة تنسيق  أعمال مراجعةتقر -

المختصة. وله أن يستعين  لهذا الغرض بأي  من المتخصصين الذين ت صدر بهم قائمة من الجهاز طبقا  للمعايير التي 

 يضعها مجلس إدارة الجهاز.

( يوما  أمام اللجنة الدائمة للمراجعة بالطريقة التي 30يمكن للمستثمر أن يطعن في قرار بعد استالم القرار بثالثين ) -

 تحددها الالئحة التنفيذية.

على صاحب المنشأة االحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة. ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات  -

 التزام المنشأة بالشروط الحكومية.السجلدوريا  كل سنة لتحديد مدى 

 :1994شتراطات جهاز شئون البيئة طبقا  لقانون فيما يلي ا

 تُختار وتُصن ف المشروعات التي يجب أن تخضع  لتقييم تأثير  بيئي استنادا  إلى المبادئ التالية:

 نوعية النشاط الذي تمارسه المنشأة؛ .1

 ارد الطبيعية؛والمنشآت للم استخداممدى  .2

 موقع المنشأة؛ .3

 شأة.مة لتشغيل المندنوعية الطاقة المستخ .4

تملة، وموقع يصن ف نظام تقييم التأثير البيئي المصري المشروعات  في ثالث قوائم تتطلب مستويات مختلفة من العمل التحليلي تبعا  لشدة اآلثار المح

 االستثمار، وقربه من المستوطنات البشرية:

 ة،وتستوجب استيفاء  نموذج التصنيف البيئي )أ(؛التأثيرات البيئية الضئيلتضم المشروعات ذات والقائمة )أ( )القائمة البيضاء(:  .1

القائمة )ب( )القائمة الرمادية(: وتضم المشروعات التي يمكن أن تُحد ث  آثارا  بيئية  سلبية لكنها وسط بين التصنيف )أ( وبين  .2

 (، وتستوجب استيفاء  نموذج التصنيف البيئي )ب(؛جالتصنيف )

المشروعات التي يمكن أن تُحد ث  آثارا  بيئية  خطيرة وتحتاج إلى إجراء دراسة تقييم كاملة القائمة )ج( )القائمة السوداء(: وتضم  .3

 لآلثار البيئية.

 توجد في الموقع اإللكتروني لجهاز شئون البيئة أدلة إرشادية إلعداد دراسة تقييم التأثير البيئي للقطاعات التالية:
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 قطاع النفط والغاز -

 مصانع إنتاج اإلسمنت -

 لمستحضرات الطبيةمصانع ا -

 مشروعات استصالح األراضي -

 مشروعات التنمية العمرانية -

 والمراسي ئتنمية الموان -

 أشغال محطات معالجة مياه الصرف -

 تنمية المناطق الصناعية -

 جيةيالتقييمات البيئية واالجتماعية االسترات

قريبة من  المصريةحظ مع ذلك أن بعض دراسات تقييم التأثير البيئي ال ي طلب قانون البيئة المصري إجراء  تقييمات بيئية استراتيجية. لكن ياُل

رب في نطاق تدخل ه التقييمات البيئية االستراتيجية كدراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشروع اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لالسكندرية األق

وهي منشورة على الموقع اإللكتروني لجهاز شئون البيئة )انظر  2009اسة إلى العام إلى برنامج أو خطة منه إلى مشروع بسيط. تعود هذه الدر

ary.pdfESIA%20Executive%20Summ-http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/guides/AICZMP/ACZMP.) 

 يمكن أن نستخلص من دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشروع اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية باالسكندرية ما يلي:

 كان للمشروع المدروس هدفان: -
o ج من توسط الناتمتوفير إطار استراتيجي واستثمارات مباشرة محدودة النطاق من أجل تقليل أحمال التلوث على البحر ال

 المكس وبحيرة مريوط(؛ جالمناطق األكثر تلويثا  )خلي
o يد التراث الساحلي وإعادة النظم الحيوية للبحيرة وذلك عن طريق دعم الحكومة المصرية لوضع تنفيذ خطة وطنية حماية/تجد

 إلدارة المنطقة الساحلية.

(، ولنتائجها EESا تشبه كثيرا  دراسة تقييم بيئي استراتيجي )لذلك كانت دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي ذات  طابع  عام يجعله -

( وإدارة مخلفات هذه المواقع، والسيما ما iiرقابة بيئية على أعمال المشروعات المستقبلية الصغيرة، ( ما سيكون من iاألساسية صلة بـ

اقترحت الدراسة تشكيل لجنة توجيهية إلدارة المناطق  ( وإدارة العالقات مع مجتمع الصيادين المحليين. وقدiiiيتعلق بنواتج التكريك، 

 واإلشراف على برنامج الرصد والتقييم. الساحلية

ظ أيضا  إجراء عدة مانحين  .مصرلتقييمات  بيئية  استراتيجية لبرامج مساعداتهم، كما هي الحال مثال  في برامج المساعدة الكندية يالح 

( بمصر موضوع  ACDIالوكالة الكندية للتنمية الدولية ) ، كان برنامجتوجيه مجلس التقييم البيئي لمشروعات السياسات والخطط والبرامجفحسب 

 بيئية مباشرة أو غير مباشرة تحتاج إلى دراسة. تقييم  بيئي  استراتيجي مفصل. وقد كشف هذا التقييم أن أنشطة البرنامج يمكن أن تكون  لها تأثيرات

لصغيرة يهدف برنامج الوكالة الكندية للتنمية الدولية بمصر إلى مساعدة هذا البلد على تحفيز النمو االقتصادي من خالل دعم تنمية المشروعات ا

 والمتوسطة وتزويد األشخاص المهمشين بمهارات  مهنية.

للتنمية الدولية بمصر لتعزيز التأثيرات اإليجابية وتخفيف التأثيرات السلبية على البيئة من خالل تنفيذ التوصيات ويسعى برنامج الوكالة الكندية 

 التالية:

 ضمان مشاركة اختصاصيي البيئة. -
 تعزيز اإلمكانات البيئية في البرمجة والحوار حول السياسات. -
 لكل مشروع. ةضمان إجراء دراسة بيئي -
 لبيئية في تقارير.نشر نتائج الدراسات ا -
 وضع استراتيجية لكل مشروع -
 لمتعارف عليها دوليا .االتأكد من أن مراعاة مشاريع الوكالة المعايير -
 تعزيز وإدامة القدرات البيئية ألطراف المشروع والعاملين في الوكالة. -

 مراجع إنترنت

 أدلة إرشادية إلعداد دراسة تقييم التأثير البيئي
http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/guides/English_EIA_guidelines.pdf 

 خدمات دراسة تقييم التأثير البيئي في الوزارة
v.eg/English/main/eia.asphttp://www.eeaa.go 

 دراسة حول تكافؤ وقبول النظامالوطنيللسياسات الوقائية للبنك الدولي
-http://www

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/02/27/000333037_20140227115239/
Rendered/PDF/SR0V10REVISED000Box382157B00PUBLIC0.pdf 

http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/guides/AICZMP/ACZMP-ESIA%20Executive%20Summary.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/guides/AICZMP/ACZMP-ESIA%20Executive%20Summary.pdf
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B3186435-1
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B3186435-1
http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/guides/English_EIA_guidelines.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/guides/English_EIA_guidelines.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/English/main/eia.asp
http://www.eeaa.gov.eg/English/main/eia.asp
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/02/27/000333037_20140227115239/Rendered/PDF/SR0V10REVISED000Box382157B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/02/27/000333037_20140227115239/Rendered/PDF/SR0V10REVISED000Box382157B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/02/27/000333037_20140227115239/Rendered/PDF/SR0V10REVISED000Box382157B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/02/27/000333037_20140227115239/Rendered/PDF/SR0V10REVISED000Box382157B00PUBLIC0.pdf
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 فلسطين

 دراسات األثر البيئي

تدعم هذه السياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني وتسعى لألهداف . 2000في فلسطين سياسة أقامت عملية تقييم بيئي منذ نيسان 

 التالية:

م تأثر االحتياجات األساسية والقيم االجتماعية والثقافية والتاريخية للمواطنين دعوضمان نوعية الحياة المالئمة بمختلف جوانبها  -

 بشكل سلبي نتيجة النشاطات التطويرية؛

 العمليات الطبيعية وذلك بضمان قدرة الطبيعة على تخليص نفسها من المؤثرات السلبية فيها؛ المحافظة على -

 مصادر الطبيعية؛لالحفاظ على التنوع الحيوي والطبيعة الجمالية، باإلضافة للمحافظة على االستخدام المستدام ل -

 ئمة الناجمة عن النشاطات التطويرية.الدا ةالعمل على تقليص وتخفيف األضرار غير الدائمة ومنع األضرار البيئي -

 تسري هذه السياسة على:

 المشاريع المقترحة للقطاع العام والخاص، وكذلك التوسيع أو اإلضافة لمشاريع القائمة؛ -

 ؛المقترحة الخطط والبرامج -

 المشاريع القائمة. -

 الثة فصول ومذيلة بأربعة مالحق.مواد مرتبة في ث 10يشتمل المتن األساسي لسياسة التقييم البيئي الفلسطينية على 

 (:7لغايات الموافقة البيئية للمشاريع، يطلب إجراء دراسات التقييم البيئي وهي نوعان )الفصل الثالث المادة 

(: يُطلب من المشاريع التي قد يكون لها آثار هامة على البيئة أو لغايات ضمان التزام هذه المشاريع IEEتقييم بيئي أولي ) -

 ت البيئية،بالتشريعا

 جرى نتيجة للتقييم البيئي األولي.تُ التي لها آثار بيئية هامة، وقد  طلب من المشاريع(: دراسة تفصيلية تُ EIAتقييم األثر البيئي ) -

ية اإلضافية التي رسوما  مالية تعادل الكلفة المال على صاحب المشروع، عند مراجعة تقييم األثر البيئي، أن تفرض  الشؤون البيئية الفلسطينية لوزارة

 البيئية للمشروع. ةنتيجة مراجعة التقييم البيئي للمشروع والنظر في منح الموافق الوزارةستضاف على كاهل 

ست المادة وتشدد السياسة الفلسطينية للتقييم البيئي كثيرا  على التشا قة منها كاملة  لهذا الغرض دون أن تحدد  مع ذلك بد 8ر مع األطراف المعنية وك رَّ

 إعداد المشروع.إلدارة وكيفية القيام بهذه المشاورات، والسيما من حيث مكانُها في الجدول الزمني 

 :هذه قائمة بالمشاريع المقترحة والتوسعات في المشاريع القائمة التي تتطلب إجباريا  إجراء دراسة لتقييم األثر البيئي )الملحق األول(

 المحطات الفرعية وخطوط الضغط العالي(وات نمل التوربيمحطات توليد الطاقة الكهربائية )وتش .1

 المحاجر والمناجم .2

 بما في ذلك خطوط المجاري الرئيسة المفايات الصلبةمحطات معالجة  .3

 مصانع اإلسمنت .4

 مكبات النفايات الصلبة .5

 مكبات النفايات الخطرة .6

م أو تخزن المواد الخطرة .7  المنشآت التي تُنت ج أو ت ستخد 

 ت الهبوطالمطارات ومدرجا .8

 الموانئ والمرافئ واألرصفة البحرية .9

 مصافي تكرير النفط .10

 الصناعيةالمدن والمناطق  .11
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 الخزانات والسدود الرئيسة .12

 الطرق الرئيسة .13

 الحديد والصلب .14

د سياسة التقييم البيئي الفلسطينية في الملحق  استعمال األراضي المشاريع، انطالقا  من خطط  اصطفاءالمعايير  البيئية التي يتم بموجبها  2تحد 

 :المناسبة، واألحكام الخاصة الواردة على مخططات التنظيم لتحديد ما إذا كان سيُطلب إجراء "تقييم بيئي أولي" أو "تقييم األثر البيئي"

 لهذا المصدر، اآلخريناستغالل أحد المصادر الطبيعية بطريقة قد تستحوذ على استخدامات  -

 ترحيل مواطنين أو تجمعات سكانية، -

وقوع المشروع في أو بالقرب من مناطق حساسة بيئيا  كالمحميات الطبيعية أو المناطق الرطبة أو المواقع األثرية المسجلة أو  -

 األماكن التراثية،

 إحداث مستوى غير مقبول من التأثيرات السلبية على البيئة، -

 خلق حالة من القلق عند المواطنين -

 قد يكون لها آثار بيئية هامةاحتياج المشروع لنشاطات تطويرية أخرى  -

 فيما يلي مخطط سير اإلجراءات اإلدارية المتبعة في عملية تقييم األثر البيئي:
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 العناصر األخرى التشريعية والتنظيمية ذات الصلة

 تغطي التشريعات واألنظمة الفلسطينية جوانب  بيئية  واجتماعية  أخرى.

 االستمالكات وإدارة األراضي 

 إلشارة الصريحة إلى ترحيل مواطنين أو تجمعات سكانية في سياسة التقييم البيئي الفلسطينية، يمكن كذلك لحظ المسألتين التاليتين:ففضال  عن ا

 مسألة حق الوصول إلى األرض هي، ألسباب تاريخية واضحة، مسألة بالغة الحساسية للشعب الفلسطيني، -
 ة والتنظيمية الفلسطينية خاصة من خالل تشريعات خاصة باالستمالكات.يُترجم هذا الشاغل الكبير في الترسانة التشريعي -

 التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية

من السياسة  4إذ يضع الملحق تتضمن سياسة التقييم البيئي الفلسطينية بصورة  ملفتة نصوصا  حول تطبيق هذه المقاربةعلى خطط وبرامج معينة. 

 فيها إجراء مسح أولي:يجوزيسية والثانوية التي قائمة بالقطاعات الرئ

 توليد الطاقة والتزويد بالطاقة .1
 إدارة النفايات الصلبة .2
 تطوير البنية التحتية للمواصالت .3
 تطوير البنية التحتية للسياحة .4
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 إدارة وتطوير المحميات الطبيعية والمتنزهات .5
 تطوير وإدارة المناطق الصناعية والسياسات المتعلقة بالصناعة .6
 المخططات الهيكلية .7
 برامج التطور الزراعي .8

 مراجع إنترنت

م النظام الفلسطيني فيه كعينة دراسية  2014هناك مقال علمي منشور في  يقارن نظم  تقييم األثر البيئي لبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد قُد 

 ,Comparative assessment of EIA systems in MENA countries: challenges and prospects » Karma El-Fadl »جيدة:
Mutasem El-Fadel. 
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 لبنان

 تقييمات األثر البيئي

س لتقييمات األثر البيئي ) ، على 2002( على السواء هو مصادقة البرلمان اللبناني، في EES( والتقييمات البيئية االستراتيجية )ÉIEكان القرار المؤس 

ف هذا القانون وهو  444/2002قانون البيئة رقم  ، يتعلق المبدأ الحادي 4مبدأ  بيئيا  في المادة  11اإلطار القانوني لحماية وإدارة البيئة بلبنان. يعر 

 عشر منها بعملية تقييم األثر البيئي كوسيلة  للتخطيط واإلدارة ومكافحة تدهور البيئة.

مرسوما كي يصبح  نافذا  ولم يظهر قانون  36البيئة الذي يتطلب، مع ذلك، ال أقل من بدأ لبنان تطبيق  تقييمات األثر البيئي منذ المصادقة على قانون 

 . لكن التجربة العملية لتطبيق تقييمات األثر البيئي بلبنان كانت قد بدأت مع بداية العقد األول.2012تقييم األثر البيئي إال في 

ف  وي إنشاؤه على البيئة وتعيين التدابير الالزمة تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما من  تقييَم األثر البيئي بأنه  2012 الصادر عام مرسوماليعر 

 رفضه للتخفيف من اآلثار السلبية وزيادة اآلثار اإليجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو

 طلباتههما:نوعْينمن الدراسات الستيفاء متي طرح المرسوم 

،وهو ها البيئيةآثار   حجمُ  للمشروعات التي ال يُعرف (Initial Environmental Examination – IEE)الفحص البيئي المبدئي  -

الستيفاء المتطلبات  للمشروع" تقييمأثربيئي" دراسةأوليةتهدفإلىتحديداآلثارالبيئيةالمحتملةلمشروعمابغيةتحديدمدىضرورةإجراءدراسة

 .الئحة بالمشاريع التي تستلزم حكما  تقرير  فحص بيئي مبدئي( 2ظر في الملحق التنظيمية)ان
( للمشروعات التي Environmental Impact Assessment - EIAدراسة تقييم أثر بيئي ) -

مشاريع التي تستلزم حكما  تقرير  بال الئحة1أثٌرسلبيٌهامعلىالبيئة )انظر في الملحق لهاتقريرالفحصالبيئيالمبدئيلهاأنمنالمحتمألنيكون  يُظه رتقييمُ 

 .تقييم أثر بيئي(

 بيئي تقييم أثر: المشاريع التي تستلزم حكما  تقرير 1ملحق رقم 

 :الري والصرف    .1

 إنشاءالسدودوالبحيراتاالصطناعية. 

 هكتار500مشاريعالريإذازادتمساحتهاعن. 

 :الشربمياه     .2

 إنشاءالسدودوالخزاناتاالصطناعية. 

 ت التحليةإنشاء محطا. 

 الشربالمشاريعالمتكاملةالمتعلقةبتزويدمياه. 

 :المياه المبتذلة    .3

 إنشاءمحطاتتكريرالمياهالمبتذلة. 

 إنشاء قنوات التصريف البحرية. 

 المشاريعالمتكاملةالمتعلقةبالمياهالمبتذلة. 

 :النفايات الصلبة    .4

 اإنشاءمراكزإلدارةومعالجةوالتخلصمنالنفاياتالصلبةعلىأنواعه. 

 :الزراعة والغابات    .5

 تجهيزاألراضيللزراعةومايشملذلكمنتسطيح،تفريغ،استصالح،واستعمالموادكيميائيةفيالنشاطالزراعي. 

 مشاريع كسر وإزالة اإلحراج. 

 إنشاءالطرقوالجسوروالسككالحديديةواألنفاق    .6

 إنشاءالمطاراتوالمرافئ    .7

 :توليدوتزويدالطاقة    .8
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 يد الطاقةإنشاء معامل تول. 

 إنشاء محطات تحويل الطاقة. 

 :النفط والغاز    .9

 إنشاءاألنابيبعلىأوبعيدا منالشاطئ. 

 حفرواستخراجالغازاتأوالنفط. 

 إنشاء مصافي النفط. 

 إنشاء المرابض. 

 إنشاء الخزانات. 

 .المناجموالمقالعوالمراملوالكساراتوشفطالرمول. 10

 إنشاءالمستشفيات. 11

 :والترفيهيةالمشاريعالسياحية. 12

 والرياضة الشتوية. إنشاء مراكز التزلج 

 استصالح األراضي. 13

 .النهريةمشاريع عامة في المناطق الساحلية و. 14

 تربيةاألسماكعلىاليابسةأوفيالبحر. 15

 إنشاء حدائق للحيوانات. 16

 :المصانع. 17

 إنشاء المناطق الصناعية. 

 ( 50ي حوالالصناعاتالمذكورةفيجدول يحدده المرسوم ) قطاعا. 
 

 مبدئي بيئي تقريَرفحص حكما   تستلزم التي المشاريع: 2رقم ملحق

 :الري والصرف    .1

 هكتار100مشاريعالريإذازادتمساحتهاعن. 

 :مياه الشفة    .2

  الشرب مياهإنشاء محطات معالجة. 

 :المياه المبتذلة    .3

 إنشاء شبكات الصرف الصحي. 

 :الزراعة والغابات    .4

 التشجير أو التحريج مشاريع. 

 :الطرق والنقل    .5

 إنشاء الطرق الزراعية. 

 إنشاءمواقفمتعددةالطوابق. 

  إنشاء محطات تسفير(terminaux). 

 :توليد وتوزيع الطاقة    .6
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 (التوترالعالي) خطوطتوزيعالطاقةالكهربائية. 

 :النفط والغاز    .7

 محطات توزيع المشتقات النفطية. 

 :السيارات    .8

 كاراجاتالتيتحتويعلىدهانديكوسياراتال. 

 تفكيك السيارات. 

 مستودعات السيارات المهملة. 

 :المشاريع السياحية والترفيهية    .9

 إنشاءأيمشروعسياحيترفيهيبمافيهالفنادقوالمجمعاتالبحريةوالمنتزهاتوالمحميات. 

 :المشاريع السكنية.   10

 (التيتزيدعنخمسةعشرطابقا  ) إنشاءالمبانيالعالية. 

 إنشاء المجمعات السكنية. 

 المزارعالمصنفةفئةأولىوثانية.   11

 مستودعاتأومستوعباتالموادالخطرة.   12

 :المصانع.   13

 ( 30حوالي الصناعاتالمذكورةفيجدول يحدده المرسوم ) قطاعا. 

 المناطق: لهذهاألنواع التالية  " حضوٌر قوي في التصنيف الُمعط ى في المرسوم الذي يشير إلىبيئيا  ول مفهوم "المناطق الحساسة 

المناطقالمصنفةبقوانينأومراسيممناطقمحميةخصيصا أومحمياتطبيعيةأوغاباتطبيعيةأومواقعرطبةأومناطقهامةللطيورأوحد -

 .أوأثريةأوحرملنهرأوينابيعمقدسة/ائقعامةأومواقعطبيعيةأومواقعسياحيةأومواقعتاريخيةو

 (الحيواناتوالنباتات) راضنقباالالمناطقالتيتشكلموطنا لألصنافالمهددة -

 األحواض المائية -

 الشواطئ البحرية ومجاري األنهر والينابيع -

 األراضي األميرية -

 في األخير، يضع المرسوم الئحة باألطراف المعنية التي يجب إشراُكها في دراسات تقييم األثر البيئي:

 الوزارات المعنية كافة -
حصرالمجلساألعلىللتخطيطواإلنماء،مؤسسةتشجيعاالستثماراتفيلبنانوالمجلالمؤسساتالرسميةذاتالصلةعلىسبياللمثالوليسال -

 سالوطنيللبحوثالعلمية
 السلطةالبلديةواإلدارةالمحليةالصالحةفيموضوعالتنظيم -
 الجمعياتالبيئيةغيرالحكوميةالمحليةالمنشأةبعلموخبر -
 المجموعات واألفراد المتضررين -
 الجامعات ومراكز البحوث ذات الصلة -

 .ونقابةأورابطةيمكنأنتكونمهتمةبالمشروععلىسبياللمثالوليسالحصرتجمعالصناعييناللبنانيينأيةجمعيةأ -

 التقييمات البيئية واالجتماعية االستراتيجية

( لمشاريع السياسات والخطط EESمرسوما  حول التقييم البيئي االستراتيجي ) 2012في خطوة  تاريخية في المنطقة، أصدر لبنان في 

لقطاع العام. وقد سمح هذا المرسوم بالتركيز على عملية التقييم البيئي االستراتيجي هذه التي لم يكن قد نص عليها حتى والبرامج في ا

 ، ولكن دون الئحة  تنفيذية.2002تاريخه قانون 
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قانون الموارد ) 24/08/2010تاريخ  132من القانون رقم  11مع ذلك، أجري  أوُل تقييم بيئي استراتيجي في إطار تطبيق المادة 

البترولية في المياه البحرية( الذي يطلب إجراء تقييم بيئي استراتيجي على مرحلتين: الغربلة والمسح. وقد أجري هذا التقييم البيئي 

 االستراتيجي ونُشر.

بلبنان، وهي ، انهمك لبنان في إجراء تقييم بيئي استراتيجي لقطاع المياه REGOKOوفي إطار مشروع  2012ومنذ إقرار مرسوم 

. وقد شمل نطاُق هذا التقييم البيئي االستراتيجي 2012استراتيجيةٌ مركزية في التنمية االقتصادية واالجتماعية لهذا البلد نُشرت في العام 

اني فاز في . يقوم بإجراء التقييم مكتُب دراسات  لبن2013في موضوع دراست ه استراتيجية  إدارة المياه المبتذلة، التي صدرت في العام 

ه النهائية في سبتمبر   .2014المناقصة الدولية التي أجريت لهذا الغرض، ويفترض أن يكون  قد قّدم نتائج 

 مراجع إنترنت

 عن البترول والتقييمات البيئية االستراتيجية بلبنان

%20English.pdf-/pdf/PAR%20http://www.lpa.gov.lb 

 الشروط المرجعية للتقييم البيئي االستراتيجي لقطاع المياه بلبنان

-et-liban-au-strategique-environnementale-levaluation-pour-tdr-de-dactionhttp://planbleu.org/fr/content/re

formation 

  

http://www.lpa.gov.lb/pdf/PAR%20-%20English.pdf
http://www.lpa.gov.lb/pdf/PAR%20-%20English.pdf
http://planbleu.org/fr/content/redaction-de-tdr-pour-levaluation-environnementale-strategique-au-liban-et-formation
http://planbleu.org/fr/content/redaction-de-tdr-pour-levaluation-environnementale-strategique-au-liban-et-formation


 المتوسط األبيض البحر منطقة في التنمية وسياسات وبرامج وخطط لمشروعات والبيئية االجتماعية التقييمات إدارة

 103                                        األزرق المخطط                                            

 دراسات حالة لمشروعات ذات تمويل دولي خاضع لتقييم اجتماعي وبيئي – 2الملحق  .11

 دراسات حالة واقعية

 ن األمثلة  المدوية  لذلك.دون اتخاذ  احتياطات  خاصة، قد تقع خالفاٌت اجتماعية وأخطاٌء مكلفة. هاكم عددا  م

 خطأ مؤسسي

( موضوع  شكوى إلى هيئة 2007كان مشروع اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بألبانيا )الذي وافق البنك الدولي على تمويله في  -

 التفتيش في البنك الدولي.
 ومة.ُوجدت مديرة عمليات البنك الدولي المكلّفة بألبانيا مذنبة بتلفيق خطاب إلى الحك -
 ُعزلْت المديرة وُعزل نائبُها من منصبْيهما. -
 كان هجوُم اإلعالم قاسيا  ولئيما  )فقد اته م اإلعالُم رئيس  هيئة التفتيش بأّن له صالت  بالمافيا األلبانية(. -

 خطأ فني )جسيم(

ل  في  - تحاد األوروبي والنرويج والسويد(: أُق ر من البنك الدولي واال 1990في مشروع كيهانسي للطاقة الكهرمائية بتنزانيا )الذي ُمو 

دت سنة  DO 4.00التقييُم البيئي )في واحدة  من أولى تطبيقات سياسة عمليات البنك الدولي  ( بالرغم من اقتصار 1989التي اعتُم 

 دراسة األثر على الخزان المائي فقط.
 سنوات دون حقوق مائية 10كان إنتاج الطاقة الكهرمائية يجري لمدة  -
ن في المنطقة بسبب السد )كش - ف أُي 1998ف باحٌث عن انقراض  تام لضفدع الطين المستوط  ب  جرس  اإلنذار. إذ ال يُعر  ر  ( وض 

 موئل  طبيعي  آخر لهذ النوع.

(، Wildlife Conservation Societyحماية الحياة البرية بنيويورك أتى المجتمع الدولي لنجدة وإنقاذ الضفدع )والسيما جمعية -

بين إنتاج الطاقة الكهربائية  للتوصلإلى اآلن  2000ماليين دوالر أمريكي من سنة  10ضطرت تنزانيا إلى اقتراض أكثر من وا

 ع البيولوجي.ووبين حفظ التن

 مشروع إنتاج وتصدير بترول تشاد

شرق العاصمة نجامينا". -كم جنوب 300 بئر بترول في منطقة دوبا، تشاد، على بعد 300الهدف العملياتي للمشروع هو ضمان "...حفر حوالي 

كم ي عبُر الكاميرون حتى ميناء كريبي على  1070ول نقل  اإلنتاج البترولي إلى األسواق الدولية، يحتاج المشروع أيضا  إلى بناء خط أنابيب بطول 

 ساحل األطلسي.

ر أن تكون  للمشروع، ومدتُه  - ولكْن في المقام األول على تشاد، إحدى أفقر بلدان العالم. عاما ، آثاٌر وانعكاسات على البلدين،  25يُتصو 

 80مليون دوالر أمريكي في السنة وسطيا  على الكاميرون و 20وبحسب توقعات مجموعة البنك الدولي، قُد رْت االنعكاسات المالية بمبلغ 
 مليون دوالر على تشاد.

 ن البترول التشادي يتألف من:يتألف الكونسورتيوم الدولي المكلف بكامل مشروع إنتاج وشح -

o  ،(%40إكسون موبيل )الواليات المتحدة 

o  ،(%35بتروناس )ماليزيا 

o  ،(%25شيفرون )الواليات المتحدة 

تمويل من البنك ماليين دوالر  5منها مليون دوالر أمريكي،  5,77 بترولقيمة مشروع تعزيز قدرات اإلدارة البيئية في قطاع ال بلغت -

 :موزعة كما يلــــــي (IDAدولية للتنمية )الدولي/ المؤسسة ال

o مليون دوالر( 1,2)                            تعزيز الكادر التنظيمي والدراسي على المدى الطويل 

o مليون دوالر( 1,0)                                                              تعزيز قدرات التنسيق 

o مليون دوالر( 2.7)                                                               تعزيز قدرات التدخل 

o ²مليون دوالر( 0.9)                                                                   اإلدارة والرصد 

 جرى المشروع البترولي نفُسه على النحو التالي:

 ه ثمانية عشر شهرا  على المخطط الزمنياالستثمار الخاص: أُحر ز تقدٌم مقدارُ  -

 تعزيز القدرات الوطنية: تأخرفي التنفيذ وفي إجراء ضبط منتصف المسار -

 من الكاميرون 2003من تشاد و 2002الشكاوى المقدمة إلى هيئة التفتيش: في  -
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 مستويات المتابعة: -

 الكونسورتيوم: متابعة ذاتية 

 2001إلشراف في مجموعة البنك الدولي: إعادة تشكيل هيكل ا 

 الحكومتان 

o متابعة الجوانب البيئية واالجتماعية 

 المكتب االستشاريECMGرصد التوافق مع خطة اإلدارة البيئية ونشر التقارير الدورية : 

 باإلنجليزية  المجموعة االستشارية الدولية(IAG:)  تقديم نصائح لألمانة التنفيذية للبنك الدولي )المدير المنتدب

الجوانب البيئية واالجتماعية ذات الصلة، بما في ذلك دور الحكومات ووضع الخطط االجتماعية...  والرئيس( في

مستندات ها على الموقع اإللكتروني المخصص للمشروع  IAG"والستيفاء مهمتها كهيئة  مستقلة، تنشر مجموعة 

 البنك الدولي"وقت  تقديم هذا المستندات إلى حكومتْي تشاد والكاميرون وإلى رئيس مجموعة 

 أهم الدروس المستفادة: -

o ؛العمل التفاعلي الدائم بين مجموعة البنك الدولي والحكومات المعنية والكونسورتيوم لضمان التوافق 

o  ،ه من تطبيق القواعد البيئية واالجتماعية عف  )في حينه( فيه لم يُ  خاصة   وجود أضخم شركة  لإن ضخامة شأن الكونسورتيوم

 للبنك الدولي؛

o ال( دور األساسي لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةPGES  كأداة )   للتحقق من التقيد بهذه  إلزام ألصحاب المشاريع وكأداة

 االلتزامات؛

o الحاجة إلى توثيق كل مراحل األعمال التحضيرية؛ 

o الدور األساسي لإلجراءات الداخلية للكونسورتيوم؛ 

o ن )بسبب انتشار اإليدز(هناك التباس في العالقات مع السكان المحليي 

o  جسر على نهر( إدارة األنشطة األكثر خالفية في الوقت الحقيقيMbéré) 

مليون دوالر أمريكي إلعداد تقرير دراسة تقييم األثر البيئي، أغفل المستثمر وأغفلت الحكومة حقيقة اجتياز  25بالرغم من إنفاق نحو  -

ل ق  حاجة  إلى استثمار أكثر من كم( الموقع الذي ستشغ 1,000خط األنابيب )وطوله  مليون  50له بحيرة سد لوم بانجر مستقبال  ما خ 

 ( لحرف مسار خط األنابيب وحماية الجزء الذي ستغمره المياهُ منه.2010دوالر إضافية )في حوالي 

 مشروع سد زيغا )بوركينا فاسو، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي(

 زيادة قدرة تزويد مدينة أواغادوغو بالماء التي ستبلغ منتهاها في السنوات القادمة زيادة  كبيرة  ومستدامة.هذا المشروع االتي حله ةُ كانت المشكل

 البدائل: إدارة الطلب على الماء )مع هامش  محدود(، واستخدام سد قائم )بعيد، تكاليف ضخ مرتفعة(، بناء سد جديد -

 :كم من المدينة 60د الواقع في "دائرة الفقر" على بعد البيانات األساسية لهذا الس -

o  منطقة الغمر والمنطقة المجاورة للخزان –شخص  6,000ترحيل أكثر من 

o حيوية للسد وخط األنابيب/محطات الضخ-هناك آثار فيزيا 

o )ضعف التنوع البيولوجي الكائن من قبل )فالمنطقة هي في المقام األول منطقة سكنية وزراعية/رعوية 

 مكونات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية -

o  :شخص(1,000مليون دوالر أمريكي )أقل قليال  من  400إعادة اإلسكان/ 

o مليون دوالر 300حيوية )ومنها ما كان على الصحة البشرية(: -التخفيف من اآلثار الفيزيا 

o  :مليون دوالر 100الرصد والتقييم 

o  مليون دوالر 800سنوات:  10اإلجمالي في 
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 دراسة حالة افتراضية كانت موضع تجربة في عدة أوراش تدريبية

 مشروع إعادة تأهيل قطاعالريبسايفا

 التقييم االجتماعي والبيئي للمشروع

 تمرين تفاعلي

تعين عليهم سيلعب المتدربون دور  مديرمشروع، لدى وزارة الزراعة في هذا البلد، مكلف بتقديم طلب قرض من هيئات دولية لمشروع تنمية. وسي

 ( أثناء تعريف هذا المشروع، وبخاصة ، اإلجابة على األسئلة التالية:ÉSEاستبانة العناصر األساسية المتعلقة بتنظيم تقييم اجتماعي وبيئي )

حهل ترى أن هذا المشروع سوف يتطلب دراسة أثر بيئي في القوانين الوطنية ببلدك؟  .1  أوض 

 يئية ستوصي بإجرائه لهذا المشروع؟ ولماذا، على أي أسس؟أي نوع من التقييمات االجتماعية والب .2

صف  المراحل  التي سوف تتبعها في تنظيم التقييم االجتماعي والبيئي لهذا المشروع واإلشراف على تنظيمه/اعتماده. ما المستندات  .3

ن التي سوف يتعين إنتاُجها لضمان توافق المشروع مع السياسات البيئية واالجتماعية لبلدك ول لمانحين الدوليين؟ وفي أي وقت وم 

 سينتجها؟

اكتب في صورة الئحة )مستخدما  رموزا  نقطية( شروطا  مرجعية تتيح لحكومة سايفا أن تحدد  للمشاورين كيفية تنظيم وتحرير وتدقيق  .4

رات  المناخية وإنتاج  كل صحة التقييم االجتماعي والبيئي للمشروع )بما يتضمن من استشارة  للجمهور(، آخذا  في الحسبان التغي

 المستندات المطلوبة للتوافق.

لية بدأت جمهورية سايفا للتو تنفض عن نفسها غبار  األزمة المالية العالمية في العقد األول من هذا القرن وحصلت بالفعل على عدة قروض  دو

ُخطى ومكافحة الفقر بفعالية  أكبر تحت قيادة  حكومة  جديدة  ديمقراطية  الستعادة االستقرار واستعادة  توازن ها المالي. وباتت اآلن مستعدة  لتسريع ال

بة.  منتخ 

 إحدى األولويات الثالثة في خطة التنمية الوطنية هي زيادة اإلنتاج الزراعي المتاح للمساهمة في:

 البعيد؛ ىتوفير أمن  غذائي  أفضل على المد -

 ون في شرق البالد؛يعيش ة  أفضل ألشد الناس فقرا ، الذينتوفير تغذي -

 زيادة الصادرات، على مدى  أطول وبعد تلبية الحاجات الوطنية األساسية، وتحقيق مكاسب  مالية من القطاع الزراعي. -

األراضي األكثر خصوبة. وثمة حاجة إلى استثمارات  عامة لقلة  الشديد في معدل هطول األمطار في كذلك تطوير قطاع الري أولوية بسبب التفاوت

في المقام األول خطة التنمية الع شرية للحكومة. وقد جرى التركيز بصفة  خاصة في ورقة  حة لصغار الفالحين الذي تستهدفهموارد المالية المتاالم

 ( على قطاع الري وكذلك في اإلطار االستراتيجي القُطري الذي يجمع جمهورية سايفا بالمانحين الدوليين.DSRPاستراتيجية الحد من الفقر )

 يستند تصميم مشروع الري الجديد إلى الدروس المستفادة من مشروع  تجريبي ممول من البنك األفريقي للتنمية، انتهى للتو. جرى تنفيذ هذا

هكتار باستخدام طريقة الري بالرش تحت إشراف مكتب تطوير سهل  2,000المشروع التجريبي في الغرب األوسط للبالد. واشتمل على تطوير 

(، وهو مؤسسة أخذت على عاتقها أن تقوم  بكل المهام من إكثار البذار إلى تسويق المحاصيل. وقد سمح المشروع التجريبي في ODPM)موندودو 

 الواقع بزيادة اإلنتاج الزراعي وعائدات السكان المحليين. ومع ذلك، كشف التدقيق النهائي في المشروع عن وجود المشاكل التالية:

 المحاصيل الرتفاع الرسوم اإلدارية والبطء البيروقراطي لمكتب تطوير سهل موندودو؛ تسويقالت وكلفة ارتفاع كلفة الُمدخ -

 ارتفاع نسبة ملوحة التربة لقلة كفاءة شبكة الصرف؛ -

 التي يستخدمها المزارعون؛ التقاناتمعظم المعدات بسبب تدني مستوى نقص في صيانة  -

ر قطع األراضي الزراعية التي بين أيديهم وانعدام األمان في حيازة قلة استثمار المزارعين في تحسين األراضي  - غ  ل ص 

 األراضي؛

 قلة المعارف الفنية الختصاصيي اإلرشاد الزراعي؛ -
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 قلة تنويع الدورات الزراعية في برنامج الري. -

. أهداف المشروع 2014لى المشروع في بداية ؛ ويخطط للمصادقة ع2013بدأ اإلعداد لـ"مشروع تطوير قطاع الري بسايفا" رسميا  في فبراير/شباط 

زيادة المساحات المروية، وتزويد الفالحين بإرشادات زراعية عالية  من خالل( زيادة اإلنتاج الزراعي للمناطق الداخلة في برنامج التطوير iهي: 

( ترجمة مكاسب اإلنتاج iiراء معدات  أكثر  كفاءة؛ الحديثة، ومن ناحية  أخرى على ش التقاناتالمستوى الفني لمساعدتهم، من ناحية، على تبني 

( تعظيم استدامة االستثمارات iiiكثيفة؛  واإلنتاجية إلى زيادة  في عائدات المزارعين الذين يتبنون أسلوب  الري المقترح وما يصاحبه من طرق زراعة  

تماعية. ولبلوغ هذه األهداف، سيركز المشروع على إعادة تأهيل ستمناطق المبذولة في إطار المشروع، بما في ذلك االستدامة البيئية واالستدامة االج

هكتار على مستوى البالد. يُجل ب الماء إلى منطقتين من المناطق المستهدفة بالمشروع  10,000مروية وتوسعتها توسعة  رشيدة لتبلغ  مساحتها اإلجمالية 

قد وال لصيانة  معمقة طوال العقد الماضي. وتقع ثالث من المناطق المستهدفة قبل الحدائق من سدود مقامة  منذ حوالي أربعين سنة  لم تخضع ال لتف

هكتار  3,500الوطنية مباشرة . وفي شرق البالد المحاذي لدولة غاريدش المجاورة، يوجد اآلن في منطقة  مخطط  لزراعتها مستقبال  على مساحة 

ظ وجوُد نزاعات  حدودية فيما بينهما.مستجمُع مياه على الحدود بين البلدين. العالقا  ُت بين سايفا وبين غاريدش طيبة؛ فال يالح 

الممتد على خمس سنوات، ستكون هناك فضال  عن المداخالت الميدانيةعدةُ أنشطة  متقدمة نذكر منها خاصة  إدارة المورد المائي خالل تنفيذ المشروع، 

يادة أمان حيازة األراضي؛ ودعم  تطوير طرق الزراعة الكثيفة )والسيما إدخال الزراعات المعدلة وراثيا ، )مع األشغال الملحقة  به(؛ وإصالحا زراعيا  لز

، ورفع مستوى حياة السكان. بالري،وتنويع الموارد الغذائية اإلنتاج الزراعيصافي بمستوى ُمدخالت  مرتفع(. يراد من هذه النشاطات المتقدمة تعظيُم 

 مشروع كذلك بإيجاد وتطبيق حلول  فنية لمشكلة الملوحة المتزايدة للتربة وغير ذلك من مشكالت  بيئية.هتم في إطار اليُ كما س

 مليون منها من قروض دولية، والباقي تعويض من الحكومة. 50مليون يورو،  60تقدر الكلفة اإلجمالية للمشروع بـ 

 ها هي ذي مكونات المشروع:

 ة؛إعادة تأهيل وتوسعة المناطق المروي -

 إرشاد زراعي، وبحوث زراعية، ودراسات فنية؛ -

 ، وإعادة تأهيل بيئية، وتعزيز قدرات اإلدارة البيئية واالجتماعية؛48تهيئة مناخية -

 .إدارة المشروع -

  

                                                                 

في استهالك الماء، والبحث عن مصادر طاقة  تشمل حماية معدات المشروع وبنيته التحتية الواقعة في المنطقة الساحلية، وتوفير موارد مائية على المدى البعيد، وحيازة معدات مقتصدة48
 متجددة لتشغيل شبكات الري وتطوير هكذا مصادر.
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 األعمال التحضيرية لمشروع

 تطوير قطاع الري بسايفا
 : مشروع تجريبيأزرق

 
أحمر: برامج تطوير 

جديدةفي إطار المشروع 

 الكبير
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الممول من طرف البنك الدولي ومن انجاز   ReGoKo "الحوكمة وتنمية المعارف"تم إعداد  وانجاز هذا الدليل المرجعي في إطار المشروع اإلقليمي 

األزرق. ططالمخ  

 إلعداد هذا الدليل قام المؤلف :

وبقرية قمرت )تونس( لفائدة  مصر، فلسطين ولبنان بكل من مدينة جونيه )لبنان( لفائدة مشاركين من ، بإعداد وتنشيط محترفين، لمدة أسبوع -

 ؛مشاركين من المغرب وتونس

 ؛لمحترفاترير هذه ااتدوين تق -

 .اإلشراف والمصادقة على إجراء تقييم بيئي واستراتجي لالسراتجية القطاعية للماء بلبنان -
 

  الوطنية للهندسة والمدرسة  وهو خريج المدرسة متعددة التقنيات ) باريس(  1946نة سروجيه ميرسييه بفرنسا  –ولد السيد جان   

 .فرنساب  يس() بار  ENGREF ات  بوالغا  والمياه  الزراعية

له تجربة طويلة وخبرة غنية في مجال دراسات التأثيرات  ،( فرنساPaul Sabatierمن جامعة بول سباتي )  دكتوراهحاصل على  

 إفريقيا.خاصة في  ،( وكذلك في مجال تنمية القدراتEIESالبيئية واالجتماعية )

 األوربي.ائدة االتحاد فل اايرلندول تجفيف المياه بغرب حواالجتماعي  يالبيئ التأثيردراسة  أول بإجراءقام المؤلف منذ السبعينات   

تمت ترقيته لدرجة منسق عام  2000ومنذ سنة  بإفريقياعمل كمنسق للدراسات والتقييمات البيئية ليبالبنك الدولي  1994التحق سنة  

 .وخبير دولي للبنك الدولي في مجال التقييمات البيئية
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