الدليل الإر�شادي
للمتطلبات البيئية مل�شاريع التنمية

�أمانة جمموعة التن�سيق
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
الطبعة الأوىل2009 ،

املحـتـويـــات

رقم ال�صفحة

متهيد

1

الف�صل الأول :مدخل

3

.1
.2
.3
.4
.5

�أهداف الدليل
تعريف الآثار البيئية للم�شاريع
�أهداف درا�سة الآثار البيئية
خ�صائ�ص الدليل
م�س�ؤولية املقرت�ض

3
4
4
5
5

الف�صل الثاين :مراحل التعامل مع املقرت�ض

7

 .1مقدمة
 .2املرحلة الأوىل :فرتة التباحث حول القر�ض
 1-2ت�صنيف امل�شروع من الناحية البيئية
 2-2ال�شروط املرجعية لإعداد تقرير تقييم الآثار البيئية
� 3-2إعداد تقرير تقييم الآثار البيئية من قبل املقرت�ض

7
9
9
11
12
15
16

 .3املرحلة الثانية :تقييم الأو�ضاع البيئية عند تقييم امل�شروع من قبل ال�صندوق

 .4املرحلة الثالثة :املراقبة واملتابعة �أثناء تنفيذ امل�شروع وبعد اكتماله

الف�صل الثالث :الأبعاد الأخرى املكملة

17

 .1التقييم البيئي على امل�ستوى الإقليمي والقطاعي
 .2الأبعاد يف العالقات بني الدول واالتفاقيات الدولية حول البيئة
 .3الأبعاد االجتماعية والثقافية
 .4التكاليف واملنافع البيئية
� .5ضبط جودة الدرا�سات البيئية
 .6التعامل مع الأحوال الطارئة
 .7بناء القدرات املحلية والتن�سيق بني اجلهات املعنية
 .8الت�شاور مع املجتمع املحلي
 .9التعليمات البيئية للمقاولني
� .10إر�شادات متفرقة

17
18
18
19
19
19
20
21
22
22

املالحق

رقم ال�صفحة

 .1تفا�صيل ت�صنيف امل�شاريع �ضمن املجموعات

25

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

27

 .3مكونات خطة الإدارة البيئية

28

 .4تفا�صيل خا�صة مب�شاريع منطية يف بع�ض قطاعات التنمية

29

 .5الإطار العام للتعليمات البيئية للمقاولني

31

متهيد
ت�سعى م�ؤ�س�سات جمموعة التن�سيق واملكونة من  :البنك الإ�سالمي للتنمية ،و�صندوق �أبو
ظبي للتنمية ،و�صندوق الأوبك للتنمية الدولية ،وال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،وال�صندوق
العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية،
و�صندوق النقد العربي ،وامل�صرف العربي للتنمية االقت�صادية يف �إفريقيا وبرنامج اخلليج
العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة �إىل توحيد املتطلبات وتوافق الإجراءات املتبعة يف
عملياتها املختلفة .وي�أتي �إ�صدار هذا الدليل �ضمن هذا الإطار ،و�إدراكا من هذه امل�ؤ�س�سات
لأهمية الأخذ بعني االعتبار الآثار البيئية مل�شاريع التنمية ،ومبا ي�ساهم يف املحافظة على
البيئة وحتقيق التنمية امل�ستدامة .ويجب التنويه �إىل اجلهود واملالحظات القيمة التي �أبداها
اخلرباء العاملون يف امل�ؤ�س�سات وخا�صة ال�صندوق الكويتي ،وال�صندوق ال�سعودي والبنك
الإ�سالمي و�صندوق الأوبك ،والتي كان لها الأثر الكبري يف تطوير حمتوى هذا الدليل ،الذي
مت �إعداده من قبل ال�صندوق العربي ،بتكليف من م�ؤ�س�سات املجموعة.
والأمل با�ستمرار تطوير هذا الدليل مرة كل خم�س �سنوات ،باال�ستفادة من جتارب تطبيقه
يف م�ؤ�س�سات جمموعة التن�سيق وملواكبة امل�ستجدات يف جمال حماية البيئة.
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�أهداف الدليل

الف�صل الأول
مدخل

تقوم م�ؤ�س�سات جمموعة التن�سيق امل�ؤلفة من :البنك الإ�سالمي للتنمية ،و�صندوق �أبو
ظبي للتنمية ،و�صندوق الأوبك للتنمية الدولية ،وال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،وال�صندوق
العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية،
و�صندوق النقد العربي ،وامل�صرف العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا وبرنامج
اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة (وي�شار �إىل كل منها فيما يلي منفردة بـ
"ال�صندوق" ،وي�شار �إليها جمتمعة بـ "ال�صناديق") ،بجهود من �أجل توافق الإجراءات
وال�سيا�سات املتبعة يف جمال عملها ،وهذا من �ش�أنه تو�ضيح وتب�سيط �إجراءات التعامل مع
الدول املعنية وتخفيف الأعباء من خالل توحيد املتطلبات والإجراءات الواجب �إتباعها،
وخا�صة عند م�شاركة �أكرث من �صندوق يف متويل نف�س امل�شروع .وي�أتي �إعداد هذا الدليل
�ضمن �إطار هذه اجلهود و�إدراك ًا من ال�صناديق لأهمية الأخذ بعني االعتبار الآثار البيئية
مل�شاريع التنمية يف مرحلة �إعداد ت�صاميم امل�شروع وقبل البدء بتنفيذه ،والت�أكد ب�أن البديل
الذي مت اختياره يراعي جوانب املحافظة على البيئة والتنمية امل�ستدامة ،الأمر الذي من
�ش�أنه تقليل ال�سلبيات والأ�ضرار املحتملة على البيئة واملجتمع� .إن هذا العمل يندرج �ضمن
ال�سيا�سة العامة لل�صناديق يف دعم التنمية امل�ستدامة يف الدول امل�ستفيدة ،مع االلتزام
باملعايري املهنية التي تهدف �إىل حتقيق ذلك.
وقد مت �إعداد هذا الدليل ليكون مر�شد ًَا للعاملني يف ال�صناديق والدول املقرت�ضة حول
املتطلبات البيئية مل�شاريع التنمية التي ت�ساهم ال�صناديق يف متويلها ،والتي يجب مراعاتها
يف ال�شروط املرجعية للمكاتب اال�ست�شارية التي تكلف بدرا�سة امل�شاريع والإ�شراف على
تنفيذها ،وكذلك يف وثائق املناق�صات التي يتم طرحها يف �إطار تنفيذ امل�شاريع .ويت�ضمن
هذا الدليل و�صف ًا للإجراءات الواجب �إتباعها خالل مراحل التعامل مع املقرت�ض وهي:
مرحلة التباحث حول القر�ض ومرحلة تقييم الأو�ضاع البيئية عند تقييم امل�شروع والتباحث
حول �شروط القر�ض ،ومرحلة املتابعة �أثناء تنفيذ امل�شروع وبعد اكتماله ،وكذلك �إر�شادات
متفرقة مكملة لعملية التقييم البيئي .ويت�ضمن الدليل �أي�ض ًا مالحق تبني تفا�صيل ت�صنيف
امل�شاريع ،والإطار العام لل�شروط املرجعية لإعداد تقرير تقييم الآثار البيئية ،ومكونات خطة
الإدارة البيئية ،وتفا�صيل خا�صة مب�شاريع منطية يف بع�ض قطاعات التنمية ،بالإ�ضافة �إىل
التعليمات البيئية التي ينبغي توجيهها للمقاولني.
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تعريف الآثار البيئية للم�شاريع
�إن الواقع البيئي يف الكثري من الدول النامية ،واملتمثل يف �شح املياه وتدهور نوعيتها،
وتلوث الأرا�ضي ال�ساحلية والت�صحر وتلوث هواء املدن ،مع �ضعف الإطار القانوين
وامل�ؤ�س�سي للجهات العاملة يف هذا املجال ،يحتم �إعطاء �أهمية كبرية للآثار البيئية
يف م�شاريع التنمية يف القطاعات املختلفة ،وذلك للم�ساهمة يف �ضبط امل�شكالت
البيئية قبل ا�ستفحالها .وقد ت�ساهم القرو�ض واملعونات يف حاالت كثرية يف حت�سني
الإدارة البيئية من خالل تطوير القدرات امل�ؤ�س�سية ،وكذلك يف تعزيز مبد�أ الت�شاور
مع املجتمع املحلي يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتنفيذ امل�شاريع التي ت�ؤثر على البيئة.
يعرف الأثر بالن�سبة مل�شروع ما ب�أنه �أي تغيري قد يطر�أ على ال�سكان والبيئة املحيطة
قد ينجم من جراء �إن�شاء هذا امل�شروع .وي�شمل ذلك الآثار االجتماعية (وتت�ضمن
ال�صحة العامة وظروف العمل وطبيعة اال�ستهالك والإرث الثقايف) واالقت�صادية
(الأعمال والإنتاج والتجارة) والبيئية (الهواء ،املياه ،الرتبة ،امل�صادر الطبيعية،
النظام احليوي) للمناطق املحيطة بامل�شروع .وت�شمل هذه الآثار تلك املبا�شرة وغري
املبا�شرة ،والتي حت�صل داخل الدولة �أو خارجها.
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�أهداف درا�سة الآثار البيئية
�إن الهدف الرئي�سي لدرا�سة الآثار البيئية هو التقليل من الأ�ضرار املحتمل ح�صولها
على البيئة عند تنفيذ م�شاريع التنمية ،مما ينعك�س �إيجابا على �أو�ضاع الدولة
ومواطنيها ،وذلك من خالل:
-1
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احلد من اخل�سائر االقت�صادية الناجمة عن الأ�ضرار البيئية املبا�شرة،
وي�شمل ذلك:
 اخل�سائر ال�صحية لل�سكان (تكلفة العالج و�ضياع الوقت وتخفي�ضالإنتاجية) وخ�سائر �إنتاجية الأرا�ضي (تقليل كميات املحا�صيل الزراعية)
واخل�سائر التي تلحق بالإنتاج الزراعي واحليواين و�إنتاجية البحار والأنهار
(وخا�صة الرثوة ال�سمكية) .وتبلغ اخل�سائر البيئية يف الدول النامية مليارات
الدوالرات �سنوي ًا .وينظر �إىل درا�سة الأثر البيئي ك�آلية لتجنب اخل�سائر،
وكذلك لتحقيق وفورات يف بع�ض اجلوانب.
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املحافظة على دميومة امل�صادر الطبيعية لأهميتها يف ا�ستمرار الن�شاط
االقت�صادي لل�سكان.
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املحافظة على البيئة وعنا�صرها والإ�سهام يف وقف تدهورها ،وب�شكل ي�سهم
يف رفع امل�ستوى املعي�شي لل�سكان .ومن املتعارف عليه �أن هناك ترابط ًا وثيق ًا
بني امل�ستوى ال�صحي والأو�ضاع البيئية لل�سكان ،حيث �أن الكثري من الأمرا�ض
املنت�شرة يف الدول النامية يعود �إىل تلوث البيئة وتدهور �أو�ضاعها ،وتعترب
�شرائح الفقراء الأكرث ت�ضرر ًا يف ذلك .ي�ضاف �إىل هذا ،ف�إن معظم املجتمعات
الريفية (و�أغلبها فئات فقرية) تعتمد يف معي�شتها على �صحة البيئة املحيطة
بها ،وعليه ف�إن التعامل مع البيئة ب�شكل �سليم وواع يعترب �أحد ركائز �سيا�سات
حماربة الفقر.
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امل�ساهمة يف منع انتقال امللوثات البيئية �إىل الدول املجاورة.

-5

دعم اجلهود الدولية الرامية �إىل احلفاظ على البيئة العاملية.

 �إن �أخذ الأبعاد البيئية بعني االعتبار ،عند درا�سة وتنفيذ م�شاريع التنمية ،يت�ضمن�أي�ض ًا اختيار الت�صاميم الفنية والتكنولوجيا وطرق الت�شغيل الأكرث مالئمة للبيئة،
وكذلك اختيار مواقع امل�شاريع املنا�سبة للظروف البيئية .ويحقق ذلك فوائد كثرية من
بينها تخفي�ض كلفة معاجلة امللوثات والو�صول �إىل اال�ستخدام الأمثل للموارد ،وتر�شيد
ا�ستهالك املياه والكهرباء ،واملحافظة على املظاهر اجلمالية ملواقع امل�شاريع.
ومما هو جدير بالذكر �أن القيم الإ�سالمية والعربية تويل ،ويف جماالت عدة� ،أهمية
للمحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية ،ومنع الأذى وال�ضرر حتقيق ًا للمبادئ
ال�شرعية العامة "ال �ضرر وال �ضرار" و "درء املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح".
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خ�صائ�ص الدليل
لقد روعي يف هذا الدليل �أن يكون مب�سط ًا و�سهل الفهم ويبتعد عن الت�أويالت وواقعي ًا
قاب ًال للتطبيق .بالإ�ضافة �إىل توفريه املرونة وال�شمول الكافيني ال�ستيعاب تنوع
م�شاريع التنمية وظروف الدول امل�ستفيدة من النواحي االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية ،بحيث يكون �صاحل ًا للتطبيق يف كافة الدول مع اختالف م�ستوياتها
-5-

من نواحي الت�شريعات البيئية ،وكذلك �أن يتما�شى مع الأنظمة واللوائح املطبقة
واخلربات املحلية املكت�سبة من قبل الدول املقرت�ضة �أينما �أمكن ذلك .وقد مت
عند �صياغته الأخذ بعني االعتبار املتطلبات البيئية املطبقة من قبل ال�صناديق
وم�ؤ�س�سات التنمية الدولية والإقليمية وخرباتها يف هذا املجال ،وكذلك نتائج جهود
جهات التمويل يف توافق وتوحيد الإجراءات البيئية .وقد مت احلر�ص على �أهمية
م�شاركة املواطنني واجلمعيات الأهلية املهتمة بالبيئة ،مما ي�ساهم يف تر�سيخ مبادئ
ال�شفافية والت�شاور مع املجتمع املحلي يف اتخاذ القرارات املتعلقة مب�شاريع التنمية.
ومت ت�ضمني هذا الدليل جمموعة من املالحق التف�صيلية املكملة للمتطلبات البيئية
ومن بينها تعليمات بيئية يجب �إ�ضافتها �إىل وثائق املناق�صات اخلا�صة بتنفيذ
امل�شاريع لإلزام املقاولني ب�إتباعها.
ويجب التنويه �إىل �أن هذا الدليل املخت�صر ال ي�شمل على كافة املعلومات والإجراءات
الالزمة حول املتطلبات البيئية مل�شاريع التنمية ،وبالإمكان �إ�ضافة بنود �أخرى وفق ًا
لطبيعة كل م�شروع وظروف تنفيذه.
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م�س�ؤولية المقتر�ض
�إن امل�س�ؤولية عن التقيد ب�أحكام هذا الدليل الإر�شادي تقع ح�صر ًا على عاتق
املقرت�ض �أو اجلهة القائمة بامل�شروع التي يحددها املقرت�ض باالتفاق مع ال�صندوق �أو
ال�صناديق املمولة (وتعترب الإ�شارة للمقرت�ض فيما يلي �إ�شارة لتلك اجلهة) .ويجب
�أن تكون حقوق املقرت�ض جتاه املتعاقدين ،مبا يف ذلك ال�شروط البيئية ،حمددة بكل
و�ضوح �سواء يف وثائق املناق�صة �أو م�ستندات العقود املربمة معهم.

-6-

الف�صل الثاين
مراحل التعامل مع املقرت�ض
 -1مقدمة
تعترب ال�صناديق �أن �إعداد الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سة البيئية للدولة املقرت�ضة ،مبا
يف ذلك تقرير حتليل الواقع البيئي فيها ،هو من م�س�ؤولية حكومة هذه الدولة .وال
تقوم ال�صناديق بنف�سها ب�إعداد مثل هذه الأعمال� ،إال �أنها قد تقوم مب�ساعدة الدول
ب�إعدادها عن طريق مكاتب ا�ست�شارية متخ�ص�صة.
يجب الت�أكيد �أو ًال على القاعدة املعتمدة لدى ال�صناديق كافة على �أن املقرت�ض
يتحمل امل�س�ؤولية الكاملة فيما يتعلق بالأمور التالية:
�أ� -إعداد التقارير البيئية املطلوبة بجودة ومهنية عالية وتقدميها �إىل ال�صندوق.
ب -و�ضع خطة بيئية خا�صة بامل�شروع وتطبيقها �أثناء تنفيذه ،واتخاذ كافة الإجراءات
الالزمة ل�ضمان �أف�ضل النتائج.
ج -ت�شغيل امل�شروع بعد �إجنازه بالكفاءة املطلوبة ،ومع اال�ستمرار مبراعاة الأبعاد
البيئية.
ويقت�صر دور ال�صندوق على التحقق من اجلدوى االقت�صادية للم�شروع و�سالمته
من الناحية الفنية ومراعاته لالعتبارات البيئية ،ومتابعة ذلك �أثناء تنفيذ امل�شروع
�إىل غاية مرحلة التقييم النهائي.
ويبني ال�شكل التايل املراجعات البيئية �أثناء دورة امل�شروع ،والتي �ستقوم بها الإدارة
�أو الق�سم املخت�ص بالبيئة يف ال�صندوق.
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املراجعات البيئية �أثناء دورة امل�شروع
تعريف الم�شروع
 ت�صنيف الم�شروع بيئياً تحديد الق�ضايا البيئية الهامة بالت�شاورمع الجهات المعنية بالم�شروع

�إعداد درا�سات ما قبل الجدوى
االقت�صادية

 تحديد البدائل المحتملة والتقييمالأولي للت�أثيرات البيئية
 اختيار البديل الأن�سب مع التعمق فيالت�أثيرات البيئية
 -الت�شاور مع المجتمع المحلي

�إعداد تقرير تقييم الآثار البيئية
مراجعة تقرير الآثار البيئيةوموافقة
الجهات الر�سمية

�إعداد درا�سة الجدوى االقت�صادية
�إعداد الت�صاميم التف�صيلية
تقييم الم�شروع من قبل ال�صندوق

تقييم الم�شروع بيئياً

التفاو�ض حول القر�ض و�إدخال
ال�شروط البيئية
الموافقة على القر�ض و�إبرام اتفاقيته

 المراقبة و�إعداد التقارير حول الأو�ضاع البيئية -تح�سين وتطوير معالجة الآثار البيئية

تنفيذ الم�شروع والإ�شراف
على تنفيذه
�إ�ستكمال الم�شروع

تدقيق �أو�ضاع الم�شروع
بعد ا�ستكماله
-8-

ومير التعامل مع املقرت�ض بثالث مراحل ،وكما هو مف�صل �أدناه.
 -2المرحلة الأولى  :فترة التباحث حول القر�ض
ت�ستعر�ض الفقرات التالية الإجراءات التي يتم القيام بها عادة قبل مرحلة تقييم
امل�شروع.
 : 1-2ت�صنيف الم�شروع من الناحية البيئية

()Environmental Categorization

ويت�ضمن ذلك �أو ًال حتديد �أهداف امل�شروع وعنا�صره الرئي�سية و�أحجامها وكلفتها
التقديرية وخ�صائ�ص موقع امل�شروع .وعلى �ضوء املعلومات املتوفرة من الدولة
املقرت�ضة يتم تقدير طبيعة وحجم الآثار املحتملة للم�شروع على البيئة ،ومن ثم
ت�صنيفه �ضمن �إحدى املجموعات التالية :
المجموعة الأولى :
وت�شمل امل�شاريع ذات الت�أثري الكبري على البيئة.
المجموعة الثانية :
وت�شمل امل�شاريع ذات الت�أثري املحدود على البيئة.
المجموعة الثالثة :
امل�شاريع ذات الت�أثري �شبه املعدوم �أو التي ال ت�أثري لها على البيئة.
وعلى �ضوء هذا الت�صنيف ،يتم حتديد املتطلبات البيئية الواجب االلتزام بها من
قبل املقرت�ض ومهام ال�صندوق ،وكما هو ملخ�ص يف اجلدول التايل :
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املتطلبــات البيئيـة وفق ًا لت�صنيف امل�شروع
جمموعة
امل�شاريع

المتطلبات البيئية

مهام ال�صندوق

الخ�صائ�ص

الأولى يكون لهذه امل�شاريع ت�أثري كبري على البيئة من �إعداد تقرير متكامل
لتقييم الآثار البيئية
خالل �أحد املظاهر التالية :
 -1ت�صريف خملفات (غازية �أو �سائلة �أو للم�شروع.
�صلبة) ب�شكل كبري ي�ؤثر على نوعية املياه
والرتبة والهواء.
� -2إح��داث تغيري جوهري على طبيعة موقع
امل�شروع.
 -3الت�أثري ب�شكل كبري على املوارد الطبيعية
يف املوقع (كالغابات).
 -4ت�صريف خملفات خطرة.
 -5ال���ت����أث�ي�ر ال��ك��ب�ير ع��ل��ى ���س��ك��ن و�إق���ام���ة
املواطنني.
 -6وج��ود خماطر كثرية يف حالة ح�صول
كوارث.

 �����ض����رورة دم���جعملية تقييم الآثار
البـيئـيــة للم�ش ــروع
�����ض����م����ن ت��ق��ي��ي��م
امل�����ش��روع وتقرير
التقييم.

الثانية يكون لهذه امل�شاريع ت�أثري حمدود على البيئه� .إعدادتقريرحمدود
وق��د تكون ه��ذه امل�شاريع �صغرية م��ن حيث حول "تقييم الآثار
البيئية للم�شروع"
احلجم.
ي��ت�����ض��م��ن حتلي ًال
للأو�ضاع البيئية.

 م���������ش����ارك����ةمهند�س بيئة يف
تقييم امل�شروع.

 �أن ت�����ؤخ����ذالآث������ار البيئية
يف االع��ت��ب��ار يف
ت��ق��ري��ر التقييم
ح�سب �أهميتها.
 ت��ت��م مراجعةالتقييم البيئي
من قبل مهند�س
بيئة.

الثالثة ال يكون لهذه امل�شاريع �أي ت�أثري على البيئة.

- 10 -

ال ت��ت��ط��ل��ب �إع����داد
تقرير تقييم متكامل
�أو حم���دود للآثار
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ويكتفى
ب��ا���س��ت��ع��را���ض عام
ح���ول االع��ت��ب��ارات
البيئية.

 ي����ت����م ذك����رملخ�ص ع��ام يف
ت��ق��ري��ر التقييم
ي��ت�����ض��م��ن ع���دم
وجود �آثار �سلبية
ل��ل��م�����ش��روع على
البيئة.

ويت�ضمن اجلدول التايل �أمثلة حمتملة لأنواع م�شاريع التنمية يف املجموعات الثالثة (والتي
�سيتم �سردها ب�شكل �أكرث تف�صي ًال يف امللحق رقم (.))1
املجموعة الأوىل

املجموعة الثانية

املجموعة الثالثة

العيادات الريفية
ال�صناعات الزراعية
امل�صانع الكبرية
م�شاريع القرو�ض ال�صغرية
حمطات توليد الطاقة الكبرية كهرباء الريف
برامج تخطيط الأ�سرة
النقل الكهربائي
ال�سدود واخلزانات
ا���س��ت��خ��راج امل���ع���ادن (النفط م�شاريع مياه ال�شرب وال�صرف م�����ش��اري��ع ال��ت��دري��ب وتطوير
الكوادر الب�شرية
ال�صحي
والغاز)
م�شاريع الري
املطارات واملوانئ
م�شاريع الطاقة املتجددة
امل�ست�شفيات الكبرية

 : 2-2ال�شروط المرجعية لإعداد تقرير تقييم الآثار البيئية
�إن �إعداد تقرير تقييم الآثار البيئية يتطلب وجود وثيقة �شروط مرجعية مالئمة
لإجناز هذا العمل .وتت�ضمن هذه الوثيقة و�صف ًا كافي ًا ملجموعة من املهام الإجرائية
والفنية الواجب القيام بها من قبل جهة م�ؤهلة من �أجل الو�صول �إىل تقييم �صحيح
للآثار البيئية للم�شروع ،ومعرو�ض ب�شكل وا�ضح و�سليم من �أجل م�ساعدة الدولة
التخاذ الإجراءات ال�صائبة ب�ش�أنها .وتعترب مرحلة �صياغة هذه ال�شروط على درجة
عالية من الأهمية ،مما يتطلب من ال�صندوق مراجعتها بحر�ص من �أجل حتقيق
الأهداف املرجوة ل�ضمان جودة التقارير املطلوب �إعدادها� .إال �أنه يجب التنويه
�إىل �أنه لي�س من املمكن من الناحية العملية �صياغة �شروط مرجعية واحدة تطبق
بحذافريها يف كافة الدول وجلميع امل�شاريع ويف خمتلف الظروف البيئية .ويقرتح يف
هذا ال�ش�أن تق�سيم هذه ال�شروط �إىل فئتني كالتايل:
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الفئة الأولى  :تت�ضمن جزء ًا عام ًا (ثابت ًا) قد يغطي معظم املتطلبات وي�شتمل على فقرات
منوذجية قد تطبق لكافة امل�شاريع ولكافة الدول.
الفئة الثانية  :وتت�ضمن جزء ًا خا�ص ًا (متغري ًا) يغطي الأمور املتبقية من املتطلبات بهدف
التو�سع والتو�ضيح ،ولي�ضاف هذا اجلزء من قبل املقرت�ض ومبا يتوافق
مع:
 -1الأنظمة والت�شريعات ال�سائدة يف الدولة وجتاربها وخرباتها وقدراتها
املحلية ،حيثما كان ذلك ممكن ًا.
 -2طبيعة امل�شروع من حيث احلجم والت�أثري املتوقع منه على البيئة
املجاورة.
 -3الأو�ضاع البيئية اخلا�صة ملنطقة امل�شروع.
وتكون املح�صلة النهائية احل�صول على �شروط مرجعية �صاحلة مل�شروع واحد حمدد
يف وقت حمدد ويف منطقة واحدة حمددة .ويبني امللحق رقم ( )2الإطار العام
لل�شروط املرجعية لإعداد تقرير تقييم الآثار البيئية.
�إن على املقرت�ض �أن يقوم باختيار مكتب ا�ست�شاري م�ؤهل لإعداد تقرير تقييم الآثار
البيئية للم�شروع.
� : 3-2إعداد تقرير تقييم الآثار البيئية من قبل المقتر�ض
ينبغي �أن يتمتع حمتوى تقرير الآثار البيئية مبرونة كافية ،مع ت�ضمنه و�صف ًا لكافة
الآثار البيئية املحتملة للم�شروع وكذلك الإجراءات الالزمة لتقليل هذه الآثار .وميثل
املحتوى التايل هيك ًال مقرتح ًا لتقرير تقييم الآثار البيئية :
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الملخ�ص
الف�صل الأول  :مقدمة عامة
وت�شمل :
 ا�سم امل�شروع و�أهدافه. عنا�صر امل�شروع و�أحجامها وتقديرات كلفتها. �أ�سماء اجلهات املعنية يف امل�شروع وو�صف ملهامها. الأهداف املرجوة من �إجراء التقييم. و�صف لإر�شادات ال�صناديق املمولة للم�شروع حول البيئة.الف�صل الثاني  :املعلومات الأ�سا�سية
وت�شمل :
 و�صف منطقة امل�شروع من نواحي املوارد الطبيعية والبيئة واملناخ وال�سكان وامل�ستوىاملعي�شي.
 جتميع وتبويب املعلومات املتوفرة والتعليق على مدى جودتها. عر�ض البيانات اجلديدة وتلك املعدة ل�سد النق�ص يف املعلومات. حتديد الآثار البيئية املحتملة من امل�شروع وترتيبها ح�سب �أولوياتها. تبيان الآليات ل�ضمان �إطالع املواطنني والت�شاور مع املجتمع املحلي و�ضمانم�شاركتهم من �أجل الو�صول �إىل القرارات ال�صائبة حول امل�شروع.
الف�صل الثالث  :تقييم الآثار البيئية
وي�شمل :
 عر�ض الأو�ضاع القانونية والإدارية للجهة املعنية وجتاربها ال�سابقة يف حمايةالبيئة يف م�شاريع مماثلة وتو�صيف قدراتها.
 عر�ض الأنظمة والت�شريعات النافذة يف املنطقة حول البيئة. حتليل الآثار البيئية الإيجابية املحتملة. -حتليل الآثار البيئية ال�سلبية املحتملة يف منطقة امل�شروع وخا�صة على:
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* املوارد الطبيعية (الأنهار والغابات والبحريات � ...إلخ)
* املوارد الب�شرية (ال�صحة والإنتاجية وامل�ستوى املعي�شي واملخاطر و�إعادة التوطني)
وكذلك حتليل الآثار ال�سلبية التي قد تت�أثر بها املناطق والدول املجاورة.
 درا�سة البدائل الفنية املتاحة ملعاجلة الآثار البيئية وتبيان خ�صائ�صهاوكلفتها.
الف�صل الرابع  :احلد من الآثار البيئية ال�سلبية
وت�شمل :
 حتديد واختيار �أف�ضل ال�سبل الفنية لتقليل الآثار البيئية ال�سلبية �ضمن معايريبيئية معقولة.
 �إعداد خطة الإدارة البيئية للم�شروع �أثناء تنفيذه وعند ت�شغيله ،مت�ضمنة خطةاملراقبة البيئية ل�ضمان اجلودة وحتقيق الأهداف .ويبني امللحق رقم ( )3تفا�صيل
حول خطة الإدارة واملراقبة البيئية.
الف�صل الخام�س  :التو�صيات
وي�شمل ذلك كل ما من �ش�أنه امل�ساهمة يف جناح مراعاة االعتبارات البيئية يف
امل�شروع مبا يف ذلك :
 القرارات الواجب اتخاذها قبل تنفيذ امل�شروع. الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها �أثناء تنفيذ امل�شروع وت�شغيله. الإجراءات الفنية الواجب اتخاذها �أثناء تنفيذ امل�شروع وت�شغيله. التو�صيات لتحقيق الأهداف البيئية املرجوة.ويت�ضمن امللحق رقم ( )4تفا�صيل خا�صة مب�شاريع منطية يف بع�ض قطاعات التنمية
املختلفة ،لال�سرت�شاد بها.
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 -3المرحلة الثانية :تقييم الأو�ضاع البيئية عند تقييم امل�شروع من قبل ال�صندوق
يقوم املقرت�ض ب�إجناز تقرير تقييم الآثار البيئية للم�شروع يف مرحلة �إعداد درا�سة اجلدوى
والت�صاميم الفنية .ويقوم ال�صندوق بتقييم الأو�ضاع البيئية ،حيث يقوم مهند�س بيئي
خمت�ص ب�إعداد ف�صل م�ستقل كجزء من تقرير تقييم امل�شروع �إذا كان م�صنف ًا �ضمن
م�شاريع املجموعة الأوىل .ويت�ضمن ف�صل التقييم البيئي على الأجزاء التالية:
الجزء الأول  :و�صف موجز لت�أثري امل�شروع على البيئة :وي�شمل ذلك :
 الت�أثري على نوعية الهواء. الت�أثري على نوعية املياه وا�ستخداماتها. الت�أثري على الرتبة. �إدارة املخلفات ال�صلبة وال�سائلة. احتماالت املخاطر ال�صحية وانت�شار الأمرا�ض. املخاطر الطبيعية. احتمالية �إعادة التوطني. احلياة الربية واحليوانات املهددة باالنقرا�ض. املخاطر املحتملة على الأماكن الرتاثية والآثار. ال�ضجيج �أثناء تنفيذ وت�شغيل امل�شروع.الجـ ــزء الثاني  :عر�ض موجز للإجراءات الواجب اتخاذها لتقليل الآثار البيئية ال�سلبية
للم�شروع وو�صف خلطة �إدارة البيئة وخطة املراقبة البيئية التي �سيتم
�إتباعها.
الجزء الثالث  :التو�صيات ،مبا يف ذلك حتديد ال�شروط البيئية الواجب ت�ضمينها يف اتفاقية
القر�ض.
�أما يف حالة امل�شاريع امل�صنفة �ضمن املجموعة الثانية ،فيتم �إدراج التقييم البيئي
�ضمن الف�صل اخلا�ص بو�صف امل�شروع ،وتتم مراجعته مكتبي ًا من قبل مهند�س
خمت�ص يف جمال البيئة.
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 -4المرحلة الثالثة :املراقبة واملتابعة �أثناء تنفيذ امل�شروع وبعد اكتماله
�إن �ضمان قيام املقرت�ض مبراعاة االعتبارات البيئية ي�ستلزم قيام ال�صناديق
مبراقبة ومتابعة تنفيذ امل�شروع للت�أكد من �سالمة الإجراءات املتخذة والتي مت
االتفاق عليها .وتعترب هذه املرحلة على درجة عالية من الأهمية ،وحتديد ًا مل�شاريع
املجموعة الأوىل والتي تتطلب متابعة ميدانية ب�شكل �سنوي تقريب ًا ،وذلك ل�ضمان
جناح جهود املحافظة على البيئة وحمايتها .ويلزم �أن يت�ضمن التقرير الدوري لتقدم
الأعمال يف امل�شروع على ف�صل خا�ص حول الأو�ضاع البيئية والإجراءات املتخذة
ل�ضبط الآثار ال�سلبية للم�شروع على البيئة .ويلزم كذلك وبعد انتهاء تنفيذ امل�شروع،
ويف حالة كان امل�شروع م�صنف ًا �ضمن م�شاريع املجموعة الأوىل ،مراجعة الت�أثريات
الفعلية للم�شروع على البيئة وتبيان مدى فعالية الإجراءات املتخذة ،وكذلك القيام
بو�ضع التو�صيات الالزمة للحد من الت�أثريات الفعلية ،وت�ضمينها يف التقرير النهائي
الكتمال امل�شروع.
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الف�صل الثالث
الأبعاد الأخرى املكملة
هناك الكثري من املوا�ضيع والق�ضايا املرتبطة باملتطلبات البيئية مل�شاريع التنمية .وي�ستعر�ض
هذا الف�صل �أهم هذه املوا�ضيع لتكون مادة علمية مكملة للدليل.
 -1التقييم البيئي على الم�ستوى الإقليمي والقطاعي
�أ) التقييم البيئي الإقليمي:
يتم تطبيق مثل هذا النوع من التقييم حينما يراد تنفيذ جمموعة من م�شاريع التنمية
يف منطقة جغرافية واحدة ذات طبيعة حمددة .ويف هذه احلالة تكون معلومات املوقع
والظروف البيئية واحدة .ويتم عمل تقييم بيئي لكامل هذه املنطقة بحيث ي�أخذ بعني
االعتبار:
 الآثار الرتاكمية للم�شاريع على املنطقة. حتديد التداخالت بني ت�أثريات امل�شاريع املختلفة. حتديد �إمكانية تكامل �أو تنا�سق الإجراءات البيئية املتخذة.	�إعداد خطة مراقبة بيئية واحدة للمنطقة. حتديد االحتياجات امل�ؤ�س�ساتية للمنطقة.�إن القيام بالتقييم البيئي الإقليمي يف هذه احلالة يوفر الكثري من اجلهد واملال ،اللذين
كان من املفرت�ض تخ�صي�صها لإعداد ذلك لكل م�شروع ب�شكل منف�صل ،ويكون الناجت
�أكرث �شمولية و�أدق من الناحية العلمية ،مما ينعك�س �إيجابا على الدولة .ومن الأمثلة
على �إجراء التقييم البيئي الإقليمي هو �إن�شاء املدن ال�صناعية ،و�إن�شاء جمموعة من
امل�شاريع يف نف�س حو�ض جتميع املياه (.)Water Catchment Area
ب) التقييم البيئي القطاعي
يتم �إجراء هذا النوع من التقييم حينما يراد تنفيذ جمموعة من امل�شاريع �ضمن
قطاع واحد ،وت�شرتك بخوا�ص واحدة .ويف هذه احلالة يتم تطبيق معايري موحدة
لإعداد الت�صاميم وتنفيذ امل�شاريع .وحتى لو تباعدت مواقع هذه امل�شاريع ،فلرمبا
يتم ا�ستخدام معظم مكونات التقييم البيئي ذاته يف كل منها .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إنه يتم �إعداد خطة مراقبة بيئية واحدة ور�صد االحتياجات لكامل القطاع ،مما
يحقق وفر ًا يف اجلهد واملال.
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 -2الأبعاد في العالقات بين الدول واالتفاقيات الدولية حول البيئة
يحكم القانون الدويل العام العالقة بني الدول ،وهناك الكثري من امل�صادر الطبيعية
امل�شرتكة بني الدول ،بحيث �أن تنفيذ م�شروع يف دولة ما قد ي�ؤثر على الأو�ضاع البيئية
يف دولة جماورة .وابرز مثال على ذلك م�شاريع �إقامة �سدود وم�شاريع �أخرى على
�أنهار م�شرتكة ،والتي قد ت�ؤثر على الإنتاج الزراعي ونوعية الرتبة وتزيد خماطر
الفي�ضانات� .إن ذلك يتطلب تقييم الآثار البيئية املرتتبة واالتفاق بني الدول املتجاورة
على الإجراءات التي �ستتخذ .وعلى ال�صندوق الت�أكد من عدم ح�صول �أ�ضرار بيئية
على الدولة املجاورة ،ووجود ر�ضى بني الدولتني املتجاورتني على تنفيذ امل�شروع.
�إن هناك الكثري من االتفاقيات واملعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية املرتبطة
بالبيئة والتي �صادقت عليها الدول .وهذا يوجب على الدولة املوقعة على هذه الوثائق
�أن حترتم التزاماتها ،و�أخذ ذلك بعني االعتبار عند ت�صميم امل�شروع لتجنب �أي خرق
يف هذه االلتزامات� .إن درا�سة التقييم البيئي تقوم بتحديد هذه االلتزامات وتبيان
ال�ضوابط الالزمة الحرتامها و�آليات منع �أية خروقات فيها.
 -3الأبعاد االجتماعية والثقافية
�إن الهدف الرئي�سي من �إن�شاء امل�شاريع ،بالإ�ضافة �إىل النمو االقت�صادي ،هو حت�سني
الأحوال االجتماعية لل�سكان من حيث ال�صحة والتعليم وامل�ستوى املعي�شي .وعلى
درا�سة تقييم الآثار البيئية للم�شروع �أن حتدد التغريات االجتماعية امل�ؤقتة والدائمة
الناجمة عنه وتقدر تبعاتها املحتملة االيجابية منها وال�سلبية .ومن الق�ضايا الهامة
�أي�ض ًا مراعاة حقوق ال�سكان الأ�صليني ،واملحافظة على املعامل الأثرية والتاريخية
والدينية والثقافية .كما ينبغي التعرف على �آثار �إعادة التوطني الق�سري لل�سكان،
و�إعداد خطة عملية ملعاجلة هذه الآثار وتطبيقها ،مع مراعاة عدالة التعوي�ض .وكذلك
الأمر بالن�سبة لهجرة املواطنني من �أو �إىل موقع امل�شروع ،وما يرتتب على ذلك من
�ضغوط على اخلدمات املتوفرة يف املنطقة ،وزيادة الفقر ،والت�أثري �سلب ًا �أو �إيجابا على
وظائف املواطنني وعلى م�ستوى دخولهم .بالإ�ضافة �إىل ذلك كله ،يجب الأخذ بعني
االعتبار الق�ضايا االجتماعية املتعلقة باملر�أة والطفل وكبار ال�سن.
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 -4التكاليف والمنافع البيئية
ي�ستخدم عادة التحليل االقت�صادي ،والذي فيه يتم تقدير التكاليف واملنافع
االقت�صادية للم�شروع ،ك�أ�سا�س للم�ضي قدم ًا يف تنفيذ امل�شروع� .إن من عيوب
هذه الطريقة عدم ت�ضمينها غالب ًا التكاليف واملنافع البيئية ،والتي عادة يكون
من ال�صعب تقديرها كم ّي ًا� .إن احت�ساب التكاليف واملنافع البيئية كمي ًا يف التحليل
االقت�صادي للم�شروع ي�ؤدي �إىل احل�صول على نتائج �أكرث دقة وواقعية.
هناك طرق متنوعة الحت�ساب املنافع والتكاليف البيئية ،وهي تعتمد �أ�سا�س ًا على
التقدير املبا�شر للفروق يف الإنتاجية �أو اخل�سارة يف العوائد �أو يف تقدير القيمة
العقارية وغريها .وحتى لو مل يكن بالإمكان احت�ساب التكاليف واملنافع البيئية،
ف�إنه من املفيد حتديدها وو�صفها ب�شكل كاف يف تقرير تقييم الآثار البيئية.
� -5ضبط جودة الدرا�سات البيئية
قد يتطلب الأمر ،للم�شاريع التي ت�صنف �ضمن املجموعة الأوىل وخا�صة الكبرية
منها� ،أن ت�ضاف بع�ض اال�شرتاطات الهادفة �إىل �ضبط جودة الدرا�سات البيئية.
ومن �آليات حتقيق ذلك الطلب من جمموعة من اخلرباء املحليني والأجانب
مراجعة هذه التقارير و�إبداء الر�أي فيها� ،أو عقد ندوة علمية خمت�صة ملناق�شة
الأو�ضاع والوقائع والبدائل الفنية املقرتحة واملعايري املعتمدة ملعاجلة الآثار
البيئية ،و�إعداد تقرير م�ستقل حول نتائج هذه الأن�شطة ،ومدى اال�ستفادة الفعلية
منها يف حت�سني م�ستوى التقارير املع ّدة.
 -6التعامل مع الأحوال الطارئة
يف الأحوال الطارئة ،كح�صول كوارث (الزالزل والأعا�صري وفي�ضانات ال�سيول
واحلروب وال�صراعات وغريها) ،قد يتطلب الأمر �سرعة التحرك يف البدء
بتنفيذ م�شاريع هدفها �إعادة الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه ،وخا�صة يف قطاعات
ال�صحة واملياه وال�صرف ال�صحي والطاقة والنقل ،وذلك من �أجل تخفيف معاناة
املواطنني .يقوم ال�صندوق يف مثل هذه احلاالت بتجاوز مطلب �إعداد تقرير تقييم
الآثار البيئية ،على �أن يتم يف تقرير التقييم املع ّد من قبل ال�صندوق ذكر الأ�سباب
املوجبة لهذا التجاوز ،وعلى �أن يحاط املقرت�ض ب�ضرورة مراعاة املتطلبات البيئية
واال�ستفادة من خرباته ال�سابقة يف امل�شاريع املماثلة.
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 -7بناء القدرات المحلية والتن�سيق بين الجهات المعنية
�إن الركيزة لنجاح الدولة يف الأخذ بعني االعتبار الأبعاد البيئية هو وجود جهات
م�سئولة (الوزارات واجلهات املعنية بامل�شروع ،وكذلك اجلهة امل�س�ؤولة عن البيئة)
تقوم بواجباتها مبهارة واقتدار ،بحيث ت�ستطيع تفهم الآثار البيئية مل�شاريع
التنمية ،وحتر�ص على تطبيق الإجراءات الواجب اتخاذها لتقليل ال�ضرر على
البيئة املحيطة� .إن ذلك يتطلب:
�سن الت�شريعات والقوانني والتعليمات البيئية الالزمة والعمل على تطبيقها� .إن
ذلك يتطلب �أي�ض ًا ا�ستخدام الأدوات االقت�صادية (الت�سعري ،ال�ضرائب ،احلوافز
املادية) للت�أثري على اتخاذ القرارات و�إتباع ال�سلوك الداعم جلهود املحافظة على
البيئة من قبل �أفراد وهيئات املجتمع� .إن من �أهم هذه الت�شريعات هو �إلزامية
�إعداد درا�سات تقييم الأثر البيئي مل�شاريع التنمية.

-

	�إيجاد الهيكل املنا�سب للإدارة البيئية ال�سليمة� .إن ذلك يت�ضمن وجود دوائر تعنىبالبيئة يف كافة الوزارات ،وتتعاون مع اجلهة امل�س�ؤولة عن البيئة يف الدولة ،ويكون
هناك و�ضوح يف �آليات التن�سيق ويف بيان ال�صالحيات لكل جهة.
-

املحافظة على ح�سن الإدارة البيئية .وي�شمل ذلك و�ضوح طرق التعامل مع م�شاريع
التنمية واالبتعاد عن البريوقراطية والت�سيب� .إن ذلك يتطلب �أي�ض ًا وجود دليل
وطني للتقييم البيئي مل�شاريع التنمية� .إن توفري الدعم ال�سيا�سي لهو املفتاح حل�سن
الإدارة البيئية يف الدول.

-

وجود كوادر م�ؤهلة ومدربة وقادرة على مراجعة التقارير البيئية بكفاءة عالية
وعلى اتخاذ القرارات ال�صائبة.

-

تخ�صي�ص املوارد املالية الكافية للقيام بالأعمال املطلوبة.
ويقوم ال�صندوق ،كجزء من تقييم امل�شروع امل�صنف �ضمن املجموعة الأوىل ،بالتعرف
ب�شكل عام على قدرات امل�ؤ�س�سات املعنية وو�ضع التو�صيات التي من �ش�أنها حت�سني
وتطوير القدرات املحلية يف املجال البيئي ،ومبا يخدم امل�شروع .وقد تت�ضمن اتفاقية
القر�ض على بع�ض ال�شروط لتحقيق الأهداف املرجوة.
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 -8الت�شاور مع المجتمع المحلي
يعترب الت�شاور مع املجتمع املحلي هو مطلب �أ�سا�سي لعملية تقييم الآثار البيئية
مل�شاريع التنمية ،وخا�صة مل�شاريع املجموعة الأوىل� .إن من الأهمية اال�ستماع �إىل
�آراء املجموعات املت�أثرة بامل�شروع وكذلك اجلمعيات الأهلية غري احلكومية والأفراد
املهتمني ،وت�شجيعهم لإبداء وجهات نظرهم وتخوفاتهم حول الآثار البيئية للم�شروع.
�إن يف ذلك ت�شجيع للحوار االيجابي الب ّناء ،وتعزيز للممار�سة الدميقراطية وحرية
التعبري وال�شفافية يف اتخاذ القرارات.
هناك طرق �شتى لآليات الت�شاور �أهمها عقد االجتماعات ال�صغرية ،واللقاءات مع
املجموعات والأفراد املعنيني ،وتعبئة اال�ستبيانات ،والن�شر يف ال�صحف ،وا�ستخدام
الإذاعة والتلفاز واالنرتنت يف الت�شاور .ويلزم مراعاة تب�سيط اللغة امل�ستخدمة،
وا�ستخدام الر�سوم التو�ضيحية حول عنا�صر امل�شروع و�أهدافه ومنافعه وحماذيره ،و�أن
يتم ن�شر كافة املعلومات حول امل�شروع الطالع كافة �أفراد املجتمع.
وت�شري التجارب �إىل �أن امل�شاريع التي ت�ضمنت الت�شاور مع املجتمع كانت �أكرث دعم ًا
من املجتمع املحلي و�أكرث جناح ًا و�أ�سرع يف التنفيذ و�أقل يف امل�شكالت امل�صاحبة
�أثناء التنفيذ وعند الت�شغيل .ويالحظ كذلك عدم التمكن من اال�ستفادة من بع�ض
امل�شاريع لعدم التمكن من ت�شغيلها ب�سبب اعرتا�ضات املجاورين ،الذين مل يتم
الت�شاور معهم قبل تنفيذ امل�شروع.
ويقوم ال�صندوق بالتحقق من وجود الآليات املنا�سبة لتحقيق الت�شاور املن�شود مع
املجتمع املحلي من �أجل حتديد الق�ضايا البيئية الهامة ومناق�شة الآثار البيئية
املحتملة ويف �إبداء الر�أي حولها.
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 -9التعليمات البيئية للمقاولين:

ي�ضاف �إىل وثائق املناق�صات ،وخا�صة للم�شاريع امل�صنفة �ضمن املجموعة الأوىل،
ملحق يبني التعليمات البيئية املطلوبة من املقاولني �إتباعها �أثناء تنفيذ امل�شروع،
ومبا يحافظ على �صحة و�سالمة العاملني يف امل�شروع واملجاورين له ،وكذلك على
�صحة و�سالمة البيئة املحيطة بامل�شروع .ويبني امللحق رقم ()5الإطار العام لهذه
التعليمات البيئية.
� -10إر�شادات متفرقة:
�أ)

لغة التخاطب مع ال�صندوق  /ال�صناديق:
جميع املرا�سالت والوثائق التي توجه لل�صندوق /ال�صناديق املمولة والتي
تتعلق بالإجراءات الواردة يف هذا الدليل ،يجب �أن تكون ب�إحدى لغات العمل
امل�ستخدمة فيها والتي ت�شمل العربية والإجنليزية والفرن�سية ،وح�سبما يكون
منا�سب ًا.

ب) �صور الوثائق:
يف حالة �إر�سال �صور من الوثائق لل�صندوق /ال�صناديق املمولة ،ف�إن هذه
ال�صور يجب �أن تكون مكتملة ومطابقة للأ�صل ،و�أن تكون وا�ضحة ومقروءة،
وين�صح كذلك ب�إر�سال املادة على قر�ص حا�سوبي.
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المالحق
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ملحق رقم ()1
تفا�صيل ت�صنيف الم�شاريع �ضمن المجموعات
يتم ت�صنيف امل�شروع ،وفق ًا لتقديرات �آثاره املتوقعة على البيئة ،ليكون �ضمن املجموعة
الأوىل �أو املجموعة الثانية �أو املجموعة الثالثة .ويبني اجلدول التايل �أنواع م�شاريع حمتملة
لكل جمموعة:
املجموعة الأوىل
امل�صانع الكبرية (الأ�سمنت ،احلديدوال�����ص��ل��ب ،الأمل���ن���ي���وم ،ال�صناعات
الكيماوية ،اجللود ..الخ).
م�����ش��اري��ع النفط وال��غ��از (م�صايفالنفط ،خطوط الأنابيب ،م�ستودعات
التخزين) وا�ستخراج املعادن.
حمطات توليد الطاقة الكهربائية.امل�����ط�����ارات وامل����وان����ئ وم�����ش��اري��عالقطارات ،والأنفاق واجل�سور الكبرية
والطرق ال�سريعة.
ال�سدود وخزانات املياه.امل�سالخ.م�شاريع املياه وال�صرف ال�صحيالكبرية.
امل�شاريع الزراعية الكبرية.امل�ست�شفيات الكبرية.من�ش�آت معاجلة وتخزين املخلفاتاخلطرة.
-امل�شاريع ال�سياحية الكبرية.

املجموعة الثانية
ال�صناعات ال��زراع��ي��ة (�إنتاج -الفواكه واخل�����ض��روات والأغذية
املعلبة).
امل�صانع ال�صغرية.م�شاريع املياه وال�صرف ال�صحيال�صغرية .
امل�شاريع ال�صغرية ال�ست�صالح -الأرا�ضي والزراعة والري.
امل�������ش���اري���ع ال�����ص��غ�يرة للنقل -الكهربائي.
م�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة(الطاقة ال�شم�سية والرياح).
م�����ش��اري��ع �إع�������ادة ا�ستخدام -املخلفات.
امل�شاريع ال�سياحية ال�صغرية.امل����ب����اين ال���ع���ام���ة (امل����ن����ازل،امل�ست�شفيات ،املدار�س  ...الخ).
-م�شاريع االت�صاالت

املجموعة الثالثة
م�شاريع التدريب
وت��ط��وي��ر الكوادر
الب�شرية.
العيادات الريفية،
وب��رام��ج تخطيط
الأ�سرة.
م�شاريع القرو�ض
ال�صغرية.
م�شاريع ال�صيانة
والإ������������ص�����ل�����اح
و�إع����ادة الت�أهيل
ال�صغرية.
امل�شاريع البيئية
ك�إن�شاء املحميات
الطبيعية.
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يراعى يف ت�صنيف امل�شاريع الأمور التالية:
-1
-2
-3
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يتم الت�صنيف وفق ًا لعنا�صر امل�شروع الأكرث ح�سا�سية جتاه البيئة.
يف حالة تقدير الت�صنيف ما بني املجموعة الأوىل �أو الثانية ،فيتم اعتبار امل�شروع
�ضمن املجموعة الأوىل ،وكذلك احلال �إذا كانت التقديرات ما بني املجموعة
الثانية �أو الثالثة ،ي�صنف امل�شروع �ضمن املجموعة الثانية.
من املمكن ،وب�سبب ظهور �شواهد جديدة ،تعديل ت�صنيف امل�شروع من املجموعة
الثالثة �إىل الثانية �أو من الثانية �إىل الأوىل.

ملحق رقم ()2

الإطار العام لل�شروط المرجعية لإعداد تقرير تقييم الآثار البيئية
-1
-2

-3
-4

-5
-6

المقدمة :يتم ذكر غر�ض ال�شروط املرجعية ،وحتديد امل�شروع /امل�شاريع التي
يراد تقييمها.
معلومات عامة:
 تفا�صيل عنا�صر امل�شروع نبذة عن �صاحب العمل نبذة عن امل�شاريع ال�سابقة واحلالية يف القطاع.الأهداف :يتم فيها حتديد �أهداف التقييم والفرتة الزمنية لإجناز الأعمال.
التعليمات والمعايير البيئية :يتم فيها التعريف بالتعليمات والت�شريعات
البيئية التي حتكم �إعداد تقرير التقييم ،وكذلك املعايري املتوقع حتقيقها بعد
ت�شغيل امل�شروع .ويتم الأخذ بعني الإعتبار التعليمات واملعارف واخلربات البيئية
املحلية يف هذا املجال.
منطقة الم�شروع :ويت�ضمن و�صف ًا حلدود منطقة امل�شروع وتبيان موا�صفاتها
الرئي�سية.
المهام المطلوبة :ويتم فيها عر�ض املهام املطلوب من اال�ست�شاري القيام بها،
وت�شمل:
 و�صف امل�شروع. و�صف بيئة امل�شروع (الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية). و�صف التعليمات والت�شريعات البيئية النافذة واملو�صى بها. حتديد الآثار البيئية املحتملة من امل�شروع (وي�شمل ذلك االيجابية وال�سلبيةوالت�أثريات املبا�شرة وغري املبا�شرة).
 طرح جمموعة بدائل لتقليل الآثار ال�سلبية املحتملة على البيئة واملقارنةفيما بينها واختيار �أف�ضلها.
 �إعداد خطة عمل الإدارة البيئية للم�شروع (مبا يف ذلك خطة املراقبة). حتديد االحتياجات امل�ؤ�س�سية ل�ضمان النجاح. -عر�ض �آليات الت�شاور مع املجتمع املحلي.
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ملحق رقم ()3

مكونات خطة الإدارة البيئية
�إن �أحد �أهم �أركان تقرير تقييم الآثار البيئية هو �إعداد خطة الإدارة البيئية ل�ضمان الأخذ
بعني االعتبار كافة الإجراءات املطلوبة لتقليل الت�أثريات ال�سلبية للم�شروع على البيئة.
تتكون خطة الإدارة البيئية للم�شروع عادة من التايل:
-
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عر�ض موجز للت�أثريات البيئية.
و�صف للإجراءات التي �ستتخذ لتقليل الت�أثريات ال�سلبية على البيئة وخطة عمل
تنفيذها مت�ضمنة الربنامج الزمني مع حتديد االحتياجات الالزمة ل�ضمان
جناحها.
و�صف لربنامج املراقبة البيئية الذي �سيتم �إتباعه (برنامج �أخذ العينات و�إجراء
االختبارات الدورية و�آلية توثيق النتائج و�ضبط اجلودة والتقارير املطلوب �إعدادها
بهذا اخل�صو�ص).
و�صف مل�س�ؤوليات اجلهات املختلفة املعنية بامل�شروع ،وحتديد مداخالتها والأوقات
املطلوب �أن تتم هذه املداخالت خاللها.

ملحق رقم ()4

تفا�صيل خا�صة لم�شاريع نمطية في بع�ض قطاعات التنمية
1-4

م�شاريع الطاقة والكهرباء

تت�ضمن درا�سة تقييم الأثر البيئي مل�شاريع الطاقة والكهرباء اجلوانب التالية:
 -1و�صف الم�شروع :ويت�ضمن ذلك حتديد مواقع عنا�صر امل�شروع (مبا يف ذلك
م�ستودعات تخزين املواد اخلام والوقود والإنتاج).
 -2و�صف العمليات :وي�شمل ذلك مراحل الإنتاج مع و�صف املواد اخلام امل�ستخدمة،
املخلفات ال�سائلة وال�صلبة الناجتة وت�صريفها ،االنبعاثات الغازية (الرتكيز
والأحمال) ،ال�ضو�ضاء ،املواد اخلطرة ،وطرق النقل.
 -3و�صف البيئة المحيطة :ويبني اخل�صائ�ص البيئية ملنطقة امل�شروع ،مبا يف
ذلك البيئة الطبيعية (الهواء ،املاء ،الرتبة) والبيئة احليوية (املجموعات
النباتية واحليوانية) والبيئة االجتماعية (املجتمعات القريبة ،وال�سكان املحليون
والأرا�ضي ،والأماكن الرتاثية والآثار) ،واالعتبارات القانونية والتنظيمية
(القوانني والت�شريعات والتعليمات النافذة).
 -4تحديد الآثار المتوقعة على البيئة :وذلك �أثناء تنفيذ امل�شروع ،وبعد ت�شغيله.
ومن �أهم الآثار االنبعاثات الغازية ،واملخلفات ال�صلبة وال�سائلة ،وال�ضو�ضاء.
 -5تحليل البدائل :ويتم التطرق يف كل منها �إىل التكنولوجيا امل�ستخدمة واملواد
اخلام و�أنواع الوقود .ويتم �إجراء مقارنة بني هذه البدائل .كما يتم تقدير املنافع
والتكاليف البيئية كمي ًا كلما �أمكن ذلك.
 -6خطة الإدارة البيئية :وتت�ضمن الإجراءات التي �ستتخذ لتقليل الآثار ال�سلبية
للم�شروع على البيئة ،مبا يف ذلك حاالت الطوارئ واحلوادث ،وكذلك و�ضع
خطة الر�صد واملراقبة البيئية ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية بامل�شروع ،وحتديد
االحتياجات امل�ؤ�س�ساتية.
 -7الت�شاور مع المجتمع المحلي :ويت�ضمن ذلك الآليات امل�ستخدمة وتبيان النتائج
املحققة ،وكذلك الإجراءات املتخذة جتاه �آراء املجتمع املحلي.
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2-4

الم�شاريع ال�صناعية

تت�ضمن درا�سة تقييم الأثر البيئي للم�شاريع ال�صناعية ،اجلوانب التالية:
 -1و�صف الم�شروع :ويت�ضمن و�صف ًا ملكونات امل�شروع وحتديد مواقعها (مبا يف ذلك
م�ستودعات تخزين املواد اخلام والوقود والإنتاج).
 -2و�صف العمليات :وي�شمل ذلك مراحل الإنتاج ،مع و�صف املواد اخلام امل�ستخدمة،
واملخلفات ال�سائلة ،واملخلفات ال�صلبة ،واملخلفات اخلطرة ،وانبعاثات امللوثات الغازية
(الرتكيز والأحمال) ،ال�ضو�ضاء ال�صادرة ،وطرق النقل امل�ستخدمة.
 -3و�صف البيئة المحيطة :ويبني اخل�صائ�ص البيئية ملنطقة امل�شروع ،مبا يف ذلك
البيئة الطبيعية (الهواء ،املاء ،الرتبة) ،والبيئة احليوية (املجموعات النباتية
واحليوانية) والبيئة االجتماعية (املجتمعات القريبة ،وال�سكان املحليون والأرا�ضي،
والأماكن الرتاثية والأثرية) ،واالعتبارات القانونية والتنظيمية (القوانني والت�شريعات
والتعليمات النافذة).
 -4تحديد الآثار المتوقعة على البيئة :وذلك �أثناء تنفيذ امل�شروع ،وبعد ت�شغيله .ومن
�أهم هذه الآثار االنبعاثات الغازية ،واملخلفات ال�صلبة واملخلفات ال�سائلة ،واملواد
اخلطرة وال�ضو�ضاء.
 -5تحليل البدائل :ويتم التطرق يف كل منها �إىل التكنولوجيا امل�ستخدمة واملواد اخلام
ومدى �ضبط ا�ستهالك الكهرباء واملاء وعمليات �إعادة التدوير.
� -6إعداد خطة الإدارة البيئية :وتت�ضمن الإجراءات املزمع القيام بها لتقليل الآثار
ال�سلبية ،وخطة املراقبة البيئية.
 -7الت�شاور مع المجتمع المحلي :ويت�ضمن الآليات امل�ستخدمة وتبيان الغر�ض ،وتبيان
النتائج والإجراءات املتخذة جتاه �آراء املجتمع املحلي.
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ملحق رقم ()5

الإطار العام للتعليمات البيئية للمقاولين
�-1إن املقاول م�س�ؤول عن الإملام وااللتزام بالقوانني والت�شريعات والتعليمات البيئية النافذة،
مبا يف ذلك احل�صول على الت�صاريح املتعلقة بالبيئة واملرتبطة ب�أعمال امل�شروع.
 -2يقوم املقاول ب�إعداد وتقدمي خطة ال�سالمة وال�صحة واملحافظة على البيئة املزمع
تطبيقها �أثناء تنفيذ امل�شروع للموافقة عليها من قبل �صاحب العمل �أو من ميثله قبل
البدء بتنفيذ الأعمال.
 -3يقوم املقاول باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة التي من �ش�أنها حماية �صحة و�سالمة
العاملني يف امل�شروع واملجاورين له ،وكذلك �صحة و�سالمة البيئة املحيطة .وي�شمل
ذلك� ،ضمن �أمور �أخرى ،التايل:
	�إجراءات ال�سالمة لأماكن العمل ،وي�شمل ذلك الإ�ضاءة و�إ�شارات املرور الالزمةوو�ضع الأ�شرطة والأ�سيجة املالئمة ،وكذلك ارتداء املالب�س الواقية عند ال�ضرورة،
واتخاذ احتياطات ال�سالمة املتعلقة باحلفريات.
 املحافظة على ممتلكات و�أرا�ضي الآخرين املحاذية ملوقع امل�شروع ومنع و�صول امللوثات �إليها. املحافظة على نظافة موقع العمل و�إزالة الأتربة واملخلفات والتخل�ص ال�سليم منهايف املواقع املحددة ،و�ضبط الغبار املت�صاعد �إىل م�ستويات مقبولة.
 عدم ت�صريف املخلفات ال�سائلة وال�صلبة امللوثة �إىل البيئة املجاورة ،وكذلك عدمالت�سبب بانبعاث الغازات والأبخرة ال�ضارة يف موقع العمل.
 التحكم بال�ضو�ضاء ال�صادرة وجعلها يف احلدود املقبولة. التخزين املنا�سب للوقود واملواد القابلة لال�شتعال واالنفجار. منع ومكافحة احلريق يف مواقع العمل. -4يقوم املقاول مبراعاة الأبعاد البيئية عند �شراء املواد املطلوبة لأعمال امل�شروع .ومن
بني ذلك جتنب �شراء املواد التي حتتوي على عنا�صر خطرة �أو م�شعة� ،أو جراثيم
ممر�ضة �أو �أية ملوثات �أخرى قد ت�شكل خطر ًا على النا�س والبيئة املحيطة بامل�شروع.
 -5يقوم املقاول ب�إعالم �صاحب العمل �أو من ميثله عن احلوادث التي قد حت�صل يف
امل�شروع والتي قد ت�ؤثر �سلب ًا على النا�س والبيئة املحيطة بامل�شروع.
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بالإمكان احل�صول على ن�سخ �إ�ضافية من هذا الدليل مبخاطبة �أمانة جمموعة التن�سيق يف
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي يف دولة الكويت على العنوان التايل:
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
�ص.ب21923 :.
ال�صفاة 13080
دولة الكويت
تلفون + 965 249 59000 :
فاك�س + 965 248 15750 :
وكذلك من �أي من م�ؤ�س�سات جمموعة التن�سيق.
وبالإمكان التوا�صل مع الدكتور موفق ال�صقار على العنوان املذكور �أعاله� ،أو بالربيد
االليكرتوين:
msaqqar@arabfund.org
يف حالة وجود �أية ا�ستف�سارات فنية حول هذا الدليل� ،أو �أية مقرتحات لتطوير حمتواه
وتو�سيع انت�شاره م�ستقب ًال.
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