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 التقييم البيئي
 محل عناصر سياسات مؤسسة التمويل الدولية بشأن التحليل البيئي OP 4.01يحـل منشـور سياسات العمليات رقم   : مالحظـة 

وبدأ تطبيق اجراءات ).  1993مؤسسة التمويل الدولية، : واشنطن العاصمة(واسـتعراض مشـروعات مؤسسـة التمويل الدولية       
ويحتوي منشور سياسات مؤسسة    . 1998 سبتمبر   1دولية الخاصة باالستعراض البيئي واالجتماعي اعتبارا من        مؤسسة التمويل ال  

) 1997مؤسسة التمويل الدولية،    : واشنطن العاصمة (الـتمويل الدولـية بشـأن التشـاور مع الجمهور واالفصاح عن المعلومات              
وتوجد معلومات اضافية تتعلق . االفصاح عن معلومات المشروعتعلـيمات لموظفـي المؤسسة بشأن التشاور مع الجمهور العام و      

، وفي التنقيحات   )1991البنك الدولي،   : واشنطن العاصمة ( المرجع األساسي للتقييم البيئي    في   بمنشـور سياسـات العملـيات هذا      
سة التمويل الدولية األخرى    وتشمل  سياسات مؤس   . لدى هيئة قطاع البيئة، وفي دليل منع التلوث وتخفيف آثاره          الالحقـة المـتاحة   

ومنشور سياسات العمليات ؛ الموائل الطبيعية ، بعنوانOP 4.04 Natural Habitatالمتصلة بالبيئة منشور سياسات العمليات 
 OP 4.10 Indigenous، بعنوان مكافحة اآلفات؛ ومنشور سياسات العمليات رقم OP 4.09 Pest Managementرقـم  

People  ؛ ومنشور سياسات العمليات رقم )قيد االصدار(األصلية ، بعـنوان الشعوبOP 4.1 Safeguarding Cultural 
Property              ؛ ومنشور  )قيد االصدار (، بعـنوان حماية الممتلكات الحضارية في المشروعات التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية

؛ )قيد االصدار(ادة التوطين القسرية ، بعنوان اعOP 4.12 Involuntary Resettlementسياسـات العملـيات رقــــم    
 OP 4.37 Safety، بعنوان الغابات؛ ومنشور سياسات العمليات رقم OP 4.36 Forestryومنشـور سياسات العمليات رقم  

of Dams     ؛ ومنشـور سياسـات العملـيات رقم    )قـيد االصـدار  (، بعـنوان سـالمة السـدودOP 7.50 Projects on 
International Waterways،وباالمكان توجيه أية أسئلة الى. عـنوان المشروعات التي تقام على المجاري المائية الدولية  ب 

 وتوجد نسخ اضافية متاحة لموظفي المؤسسة في مركز موارد المعلومات، الغرفة            .المديـر المناوب، قسم البيئة، مؤسسة التمويل الدولية       
:سـات مـن موقـع مؤسسـة الـتمويل الدولـية في شبكة االنترنت              وبامكـان الجمهـور العـام الحصـول علـى هـذه السيا             . 124-ل

http://www.ifc.org/enviro  .  
 

اجراء تقييم بيئي للمشروعات المقترح تمويلها من المؤسسة         1تطلـب مؤسسة التمويل الدولية     - 1
رات وذلـك للمسـاعدة فـي التأكد من سالمتها بيئيا وقابليتها لالستمرار، وبالتالي تحسين اتخاذ القرا               

 .بشأنها

                                                 
هي الجهاز التابع لمجموعة البنك الدولي ذو الصالحية لالستثمار في مشروعات القطاع الخاص في              ) المؤسسة(  مؤسسـة الـتمويل الدولية        1

المساهمات في رؤوس أموال الشركات الخاصة مباشرة بدون ضمانات من          وتقدم المؤسسة القروض و   . الـدول األعضـاء مـن العالم النامي       
وتقدم المؤسسة أيضا الخدمات االستشارية والمساعدات الفنية الى الحكومات         . الحكومـات، وتجتذب موارد التمويل األخرى لهذه المشروعات       

، وال تتضمن بالضرورة معالجة كاملة للموضوعات التي أعدت هذه السياسات الرشاد موظفي مؤسسة التمويل الدولية
124 – الغرفة ل ( من  مركز موارد  المعلومات  موظفي المؤسسة الحصول على نسخ اضافيةوبامكان. تتطرق إليها

: من موقع مؤسسة التمويل الدولية في شبكة االنترنتامكان الجمهور العام الحصول عليها ، وب)
enviro/org.ifc.www://http 
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يمـثل التقييم البيئي عملية يعتمد نطاقها وعمقها ونوع التحليل فيها على طبيعة وحجم اآلثار                - 2

ويتناول التقييم البيئي المخاطر واآلثار البيئية المحتملة على منطقة         . البيئية المحتملة للمشروع المقترح   
 الطرق التي تؤدي الى تحسين اختيار        ويبحـث البدائل المتاحة للمشروع؛ ويحدد      2تأثـير المشـروع؛   

المشـروع، وموقعـه، وتخطـيطه، وتصميمه، وتنفيذه وذلك بمنع آثاره البيئية السلبية، أو تقليلها، أو                
تخفـيفها، أو التعويض عنها وتعزيز آثاره االيجابية؛ ويشمل التقييم البيئي عملية تخفيف وادارة اآلثار               

وتفضل المؤسسة االجراءات الوقائية على االجراءات      . شروعالبيئـية السـلبية طـوال فترة تنفيذ الم        
 .التخفيفية أو التعويضية، حيثما كان ذلك ممكنا

 
؛ والصحة  )الهواء، والماء، واألرض  (ويـأخذ التقيـيم البيئـي بعين االعتبار البيئة الطبيعية            - 3

وب األصلية، والممتلكات   اعادة التوطين القسرية، والشع   (والسـالمة البشريتين؛ والجوانب االجتماعية      
 كما يأخذ التقييم البيئي     4. والجوانـب البيئية العالمية وتلك التي تتجاوز الحدود الوطنية         3؛)الحضـارية 

ويأخذ أيضا في االعتبار التفاوت في      . بعيـن االعتبار الجوانب الطبيعية واالجتماعية بطريقة متكاملة       
ج الدراسات البيئية القطرية؛ وخطط العمل البيئية       أوضـاع المشـروعات والبلدان المعنية؛ وكذلك نتائ       

الوطنـية؛ واالطـار العـام  للسياسـات القطرية والتشريعات الوطنية؛ والقدرات المؤسسية المتصلة               
                                                                                                                                                       

الى كافة " التقييم البيئي"ويشير اصطالح . وق البيئة العالميةكما تغطي هذه السياسة المشروعات التي يمولها صند    . ومؤسسات األعمال التجارية  
  . OP 4.01العمليات المحددة في منشور سياسة العمليات رقم 

يتم تحديد منطقة تأثير المشروع بمشورة خبراء مختصين في شؤون البيئة وتدرج ضمن أهداف .  ألالطالع على التعاريف، أنظر الملحق 2
 .التقييم البيئي

 ومنشور سياسات العمليات اعادة التوطين القسرية،، بعنوان OP 4.12 Involuntary Resettlementر منشور سياسات العمليات رقم  أنظ3
 OD 4.20 Indigenous ومنشور العمليات التوجيهي رقم  ؛)قيد االصدار(الشعوب األصلية ، بعنوان OP 4.20 Indigenous Peopleرقم 

People  ؛ ومنشـور سياسـيات العمليات رقم   صـلية الشـعوب األ ، بعـنوانOP 4.11 Safeguarding Cultural Property in IFC-
Financed Projects قيد االصدار(في المشروعات التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية  حماية الممتلكات الحضارية، بعنوان.( 

 
 .طبقة األوزون، وتلوث املياه الدولية، واآلثار السلبية على التنوع البيولوجي تشمل قضايا البيئة العاملية تغري املناخ، واملواد املستنفدة ل4

، وال تتضمن بالضرورة معالجة كاملة للموضوعات التي أعدت هذه السياسات الرشاد موظفي مؤسسة التمويل الدولية
124 – الغرفة ل ( من  مركز موارد  المعلومات  موظفي المؤسسة الحصول على نسخ اضافيةوبامكان. تتطرق إليها

: من موقع مؤسسة التمويل الدولية في شبكة االنترنتامكان الجمهور العام الحصول عليها ، وب)
enviro/org.ifc.www://http 
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بالجوانـب البيئـية واالجتماعية للجهة الراعية للمشروع، كما يراعي التزامات البلد المتصلة بأنشطة              
وال تمول المؤسسة أنشطة    .  واالتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة     المشروع بمقتضى أحكام المعاهدات   

وتبدأ عملية التقييم   . المشروعات التي تخالف هذه االلتزامات القطرية حسب تحديدها أثناء التقييم البيئي          
البيئـي في مرحلة مبكرة بقدر االمكان من مراحل تجهيز المشروع ويتكامل التقييم البيئي بشكل وثيق                

 .لتحليالت االقتصادية، والمالية، والمؤسسية، واالجتماعية، والفنية للمشروع المقترحمع ا
 
 وبالنسبة للمشروعات من . وتكون الجهة الراعية للمشروع مسؤولية عن اجراء التقييم البيئي - 4

  تسـتعين الجهـة الراعية بخبراء مختصين في شؤون التقييم البيئي يكونون مستقلين وغير              5الفـئة أ،  
 وبالنسبة للمشروعات من الفئة أ التي تكون عالية المخاطر أو           6.تابعين للمشروع الجراء التقييم البيئي    

محفوفـة بـالجدل أو تـنطوي على اهتمامات بيئية خطيرة ومتعددة األبعاد، يتعين أيضا على الجهة                 
 البيئة على   الراعـية للمشـروع عادة االستعانة بفريق استشاري مستقل ومعترف بخبرائه في شؤون            

 ويعتمد دور   7.الصـعيد الدولـي لـتقديم المشورة حول كافة جوانب المشروع المتصلة بالتقييم البيئي             
الفـريق االستشاري على درجة تقدم عملية اعداد المشروع، ومدى ونوعية أي جزء أنجز من تقرير                

 .التقييم البيئي، عندما تبدأ المؤسسة النظر في المشروع
 

                                                 
 .، لالطالع على تصنيف المشروعات8أنظر الفقرة  5
أن ) أ: (يتكامل التقييم البيئي بشكل وثيق مع التحليالت االقتصادية، والمالية، والمؤسسية، واالجتماعية، والفنية الخاصة بالمشروع للتأكد من                6
غير . أن التقييم البيئي ال يؤخر تجهيز المشروع      ) ب(العتبارات البيئية تمنح الوزن الكافي في قرارات اختيار المشروع وموقعه وتصميمه؛ و           ا

ل على سبي . أنه يتعين على الجهة الراعية للمشروع التأكد من تفادي تضارب المصالح عند تكليف أفراد أو هيئات بالقيام بأنشطة التقييم البيئي                   
 .المثال، عندما يكون من المطلوب اجراء تقييم بيئي مستقل، ال يقوم بذلك االستشاريون المتعاقد معهم العداد التصاميم الهندسية للمشروع

 
 OP 4.37،   الذي هو مختلف عن الفريق المعني بسالمة السد حسب متطلبات منشور سياسة العمليات رقم (يقـدم الفـريق االستشـاري     7

Safety of Dams ،  أهداف التقييم ) أ: (المشورة للجهة الراعية للمشروع حول الجوانب التالية على وجه التحديد) سـالمة السـدود   بعـنوان
) هـ(تنفيذ توصيات التقييم البيئي، و    ) د(توصيات ونتائج التقييم البيئي، و    ) ج(القضـايا الرئيسية وطرق اعداد التقييم البيئي، و       ) ب(البيئـي، و  
 .رات الالزمة الدارة الشؤون البيئيةتنمية القد

 

، وال تتضمن بالضرورة معالجة كاملة للموضوعات التي أعدت هذه السياسات الرشاد موظفي مؤسسة التمويل الدولية
124 – الغرفة ل ( من  مركز موارد  المعلومات  موظفي المؤسسة الحصول على نسخ اضافيةوبامكان. تتطرق إليها

: من موقع مؤسسة التمويل الدولية في شبكة االنترنتامكان الجمهور العام الحصول عليها ، وب)
enviro/org.ifc.www://http 
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ـ    - 5 . ة المشورة للجهة الراعية للمشروع بشأن شروطها الخاصة بالتقييم البيئي         وتقـدم المؤسس
وتستعرض نتائج وتوصيات تقرير التقييم البيئي لتحديد ما اذا كانت توفر أساسا كافيا لتجهيز المشروع               

ل وعندما تنجز الجهة الراعية للمشروع التقييم البيئي كليا أو جزئيا قب          . توطـئة لقيام المؤسسة بتمويله    
مشـاركة المؤسسة في المشروع، فان المؤسسة تقوم باستعراض تقرير التقييم البيئي للتأكد من اتساقه               

وقد تطلب المؤسسة، اذا كان ذلك مالئما، اجراء عمل اضافي في التقييم البيئي،             . مـع هذه السياسات   
 .بما في ذلك التشاور مع الجمهور العام واالفصاح عن معلومات المشروع

 
 اجراءات منع التلوث وتخفيف اآلثار السلبية وتحديد        دليل منع التلوث وتخفيف آثاره    ف  ويص - 6

غير أن تقرير التقييم البيئي قد يوصي ببدائل أخرى         . مستويات االنبعاثات المقبولة عادة لدى المؤسسة     
 في ذلك   لمسـتويات االنبعاثات وأساليب لمنع التلوث وتخفيف آثاره بالنسبة للمشروع المعني، مراعيا           

ويتعين أن يوفر التقرير تبريرا كامال ومفصال   . تشـريعات الـبلد المعنـي واألوضـاع المحلـية فيه          
 .للمستويات واألساليب المختارة للمشروع أو الموقع المحدد

 
 أدوات التقييم البيئي

 
سة تـبعا للمشـروع المزمع تنفيذه، باالمكان استخدام عدد من األدوات لتلبية متطلبات المؤس             - 7

تقييم األثر البيئي، ومراجعة أوضاع البيئة، وتقييم األخطار أو المخاطر،          : المتصـلة بالتقيـيم البيئـي     
 ويستخدم التقييم البيئي أداة أو أكثر من هذه األدوات، أو عناصر منها حسبما هو               8.وخطة العمل البيئي  

 . مالئم
 

 التصنيف البيئي
 

                                                 
 .ويناقش امللحقان ب و ج حمتوى تقارير التقييم البيئي وخطط العمل البيئي.  أمللحقا جرى تعريف هذه االصطالحات يف 8

، وال تتضمن بالضرورة معالجة كاملة للموضوعات التي أعدت هذه السياسات الرشاد موظفي مؤسسة التمويل الدولية
124 – الغرفة ل ( من  مركز موارد  المعلومات  موظفي المؤسسة الحصول على نسخ اضافيةوبامكان. تتطرق إليها

: من موقع مؤسسة التمويل الدولية في شبكة االنترنتامكان الجمهور العام الحصول عليها ، وب)
enviro/org.ifc.www://http 
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صنيف بيئي لكل مشروع مقترح لتحديد نطاق ونوع        تقـوم مؤسسة التمويل الدولية باجراء ت       - 8
وتصنف المؤسسة المشروع المقترح ضمن فئة من أربع فئات تبعا لنوع . التقيـيم البيئـي المالئـم له    

 .المشروع وموقعه وحساسيته وحجمه، فضال عن طبيعة وحجم آثاره البيئية المحتملة
  
أ اذا كان من المرجح أن تترتب عليه آثار بيئية          يصنف المشروع المقترح ضمن الفئة      :  الفئة أ )     أ(

وربما تؤثر هذه اآلثار البيئية على      . أو متنوعة، أو غير مسبوقة     9سـلبية هامة تكون حساسة،    
. مـنطقة  أوسع من المواقع أو المرافق الخاضعة لألشغال الهندسية المادية الخاصة بالمشروع             

 في الفئة أ آثاره البيئية السلبية وااليجابية   ويبحـث التقيـيم البيئـي بالنسبة للمشروع المصنف        
، ويوصي )“بدون تنفيذ المشروع” شاملة أوضاع (المحتملة، ويقارنها مع آثار البدائل الممكنة 

بأية اجراءات الزمة لمنع اآلثار البيئية السلبية أو تقليلها أو تخفيفها أو التعويض عنها، فضال               
لمشروع المصنف في الفئة أ، تكون الجهة الراعية        وبالنسـبة ل  . عـن تحسـين األداء البيئـي      

للمشروع مسؤولة عن اعداد تقرير، عادة هو تقرير تقييم األثر البيئي الذي يدمج عناصر من               
 . أعاله، حسب مقتضى الحال7األدوات األخرى المشار اليها في الفقرة 

 
 البيئية السلبية المحتملة على     يصنف المشروع المقترح ضمن الفئة ب اذا كانت آثاره        :  الفئة ب )   ب(

، )األحراج( شاملة األراضي الرطبة والغابات -الـتجمعات السـكانية أو المناطق البيئية الهامة    
 أقل شدة من تلك اآلثار التي تسفر عنها         -ومراعـي األعشـاب، وغيرها من الموائل الطبيعية         

د؛ ويكون القليل منها أن     وتكون هذه اآلثار محصورة في موقع محد      . المشـروعات مـن الفئة أ     
                                                 

أو يثير  ) ئيسيمثال، أن يؤدي الى فقدان موئل طبيعي ر       ( اذا كان من المحتمل أن يكون غير قابل لالزالة           “حساسا”يعتـبر األثـر المحتمل       9
؛ أو منشور )قيد االصدار (الشعوب األصلية، بعنوان OP 4.10 Indigenous Peoplesقضـايا مدرجـة في منشور سياسات العمليات رقم   

 OP 4.11؛ أو منشـور سياسات العمليات رقم  الموائـل الطبيعـية  ، بعـنوان  OP 4.04 Natural Habitatsسياسـات العملـيات رقـم    

Safeguarding Cultural Property in IFC-Financed Projects  في المشروعات التي تمولها حماية الممتلكات الحضارية، بعـنوان 
اعادة التوطين ، بعنوان OP 4.12 Involuntary Resettlement؛ أو منشور سياسات العمليات رقم )قيد االصدار(مؤسسـة التمويل الدولية  

 .القسرية
 

، وال تتضمن بالضرورة معالجة كاملة للموضوعات التي أعدت هذه السياسات الرشاد موظفي مؤسسة التمويل الدولية
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وجد غير قابل لالزالة؛ وفي معظم الحاالت باالمكان تصميم اجراءات تخفيفية بسهولة أكثر لهذه              
ومن المحتمل أن يتفاوت نطاق التقييم البيئي للمشروع من         . المشـروعات من مشروعات الفئة أ     

وكما هي .  بالفئة أالفـئة ب مـن مشروع الى آخر، لكنه يكون أضيق من نطاق التقييم الخاص             
الحـال بالنسـبة للتقييم البيئي للمشروعات المصنفة في الفئة أ، يبحث تقييم مشروعات الفئة ب                
اآلثـار البيئـية السـلبية وااليجابـية التي من المحتمل أن يسفر عنها المشروع، ويوصي بأية                 

التعويض عنها، فضال عن    اجـراءات مطلوبة لمنع اآلثار البيئية السلبية أو تقليلها أو تخفيفها أو             
ويـتم  وصف استنتاجات ونتائج التقييم البيئي من الفئة ب في وثائق             . تحسـين األداء البيئـي    

 10.المشروع وثيقة موجز االستعراض البيئي التي تعدها مؤسسة التمويل الدولية
 

ه البيئية  يصـنف المشروع المقترح في الفئة ج اذا كان من المرجح أن تكون آثار             :  الفـئة ج  )   ج (
 . السلبية المحتملة ضئيلة جدا أو معدومة

      ولـيس من المطلوب بالنسبة للمشروع من الفئة ج اجراء مزيد من التقييم البيئي يتجاوز عملية                
 .التصنيف

 
 م اذا كان ينطوي على -يصنف المشروع المقترح في الفئة و ):  وسـاطة مالية  ( م   -الفـئة و    )   د(

ة التمويل الدولية من خالل مؤسسة وساطة مالية في مشروعات فرعية           اسـتثمار أموال مؤسس   
اضافة الى ذلك، في بعض مشروعات األسواق المالية، ال         . معينة قد تسفر عن آثار بيئية سلبية      

                                                 
 يقتضي التشريع الوطين أن أية قضايا بيئية مت حتديدها تستدعي اهتماما خاصا، جيوز ادراج استنتاجات ونتائج        عـندما حتدد عملية التصنيف، أو      10

وتبعا لنوع املشروع، وطبيعته وحجم اآلثار اليت يسفر عنها، جيوز أن يشمل هذا التقرير،              . التقيـيم البيئي للمشروع من الفئة ب يف تقرير منفصل         
وبالنسبة .  حمدودا لآلثار البيئية، أو خطة للتخفيف أو العمل البيئي، أو مراجعة لألوضاع البيئية أو تقييما لألخطار                عـلى سـبيل املـثال، تقييما      

للمشـروعات مـن الفئة ب يف املناطق غري احلساسة بيئيا واليت تطرح قضايا حمددة ذات نطاق ضيق ومفهومة بشكل جيد، من احملتمل أن تقبل                         
على سبيل املثال، معايري تصميم أو معايري حتديد للموقع سليمتني بيئيا، أو معايري             : ناهج بديلة لتلبية متطلبات التقييم البيئي     مؤسسة التمويل الدولية م   

 قياسية للتلوث بالنسبة للمصانع الصغرية أو الورش الريفية؛ أو معايري سليمة بيئيا لتحديد موقع املشروع، أو مواصفات البناء، أو اجراءات التفتيش                    
 .ملشروعات االسكان؛ أو  معايري سليمة بيئيا بالنسبة الجراءات تشغيل مشروعات اعادة تأهيل الطرق
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على سبيل المثال، المساهمة في رأس مال       (تسـتهدف أموال المؤسسة مشروعات فرعية محددة        
ن لدى المؤسسة المالية عمليات من المحتمل أن تكون ذات          ، لك )مؤسسة مالية  مثل بنك تجاري     

في هذه الحاالت، قد تصنف المؤسسة      ). على سبيل المثال، تمويل مشروع    (آثـار بيئـية سلبية      
 .  م–المشروع أيضا في        الفئة و 

 
 التقييم البيئي لمشروعات من أنواع خاصة

 
 االقراض لمؤسسات الوساطة المالية

 
عملـيات مؤسسات الوساطة المالية التي تستهدف مشروعات فرعية معينة، تطلب           بالنسـبة ل   - 9

مؤسسـة التمويل الدولية من كل مؤسسة وساطة مالية تصنيف المشروعات الفرعية المقترحة والتأكد              
وقبل . مـن قـيام الجهـات الراعية للمشروعات الفرعية باجراء تقييم بيئي مالئم لكل مشروع فرعي               

عن طريق موظفيها أو بواسطة     ( مشروع فرعي، يتعين على مؤسسة الوساطة المالية         الموافقة على كل  
التحقق من استيفاء المشروع الفرعي للمتطلبات البيئية       ) خـبراء من الخارج، أو مؤسسات بيئية قائمة       

المناسـبة الخاصـة بالسـلطات الوطنية والمحلية، واتساقه مع سياسة العمليات هذه والسياسات البيئية             
 وعندما ال تستهدف أموال مؤسسة التمويل الدولية  11.خـرى الخاصـة بمؤسسـة التمويل الدولية   األ

على سبيل المثال، المساهمة في رؤوس أموال مؤسسات مالية مثل بنك           (مشـروعات فرعـية معينة      
لكـن لـدى المؤسسـة المالية عمليات من المحتمل أن تكون ذات آثار بيئية سلبية، تطلب                 ) تجـاري 
اضافة الى ذلك،   .  من مؤسسة الوساطة المالية تلقي تدريب على ادارة الشؤون البيئية، اذا لزم            المؤسسة

                                                 
 من هذا المنشور لسياسات     6 متطلـبات عمليات مؤسسات الوساطة المالية من عملية اعداد التقييم البيئي وتتسق مع شروط الفقرة                  تسـتمد  11

 االعتبار نوع التمويل المزمع، وطبيعة المشروعات الفرعية وأحجامها، والمتطلبات البيئية للمنطقة            وتأخذ عملية التقييم البيئي بعين    . العملـيات 
 .المحلية التي تقام فيها هذه المشروعات الفرعية
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تطلـب المؤسسة من االستثمارات المدرجة في العمليات ذات الصلة التقيد بالمتطلبات البيئية والصحية              
 . ذه العملياتوتلك المتصلة بالسالمة للبلد المضيف؛ وال تطبق عادة أية شروط بيئية اضافية على ه

 
وتسـتعرض مؤسسـة التمويل الدولية في التقييم المسبق الستثمارها في عملية وساطة مالية               - 10

مقـترحة كفايـة ترتيـبات التقيـيم البيئي للمشروعات الفرعية، شاملة اآلليات والمسؤوليات الخاصة               
ؤسسة من اشتمال المشروع    وعند الضرورة، تتأكد الم   . بالتصنيف البيئي، واستعراض نتائج ذلك التقييم     

وبالنسبة لعمليات الوساطة المالية التي يتوقع      . على مكونات لتعزيز هذه الترتيبات الالزمة للتقييم البيئي       
أن تشـمل مشـروعات فرعـية من الفئة أ، تفحص المؤسسة أثناء تقييمها المسبق القدرات المؤسسية                 

مشروعاتها الفرعية وتحدد، اذا لزم، اجراءات تقوية       لمؤسسة وساطة مالية بالنسبة لعمل التقييم البيئي ل       
واذا لـم تكن المؤسسة راضية عن عدم وجود قدرات مؤسسية كافية الجراء التقييم   .  هـذه القـدرات   

البيئي، فان كافة المشروعات الفرعية من الفئة أ، وحسبما ما هو مالئم، المشروعات الفرعية من الفئة                
  12. تكون خاضعة لالستعراض المسبق والموافقة من قبل المؤسسة-يئي  شاملة تقارير التقييم الب-ب 

 
 القدرات المؤسسية

 
عـندما تكـون القدرات البيئية لدى الجهة الراعية للمشروع غير كافية الجراء مهام رئيسية                - 11

التفتيش، كاستعراض التقييم البيئي، أو اجراء الرصد البيئي، أو اجراء عمليات           (مرتبطة بالتقييم البيئي    
لمشـروع مقترح، تطلب مؤسسة التمويل الدولية من الجهة الراعية          ) أو ادارة االجـراءات التخفيفـية     

 .للمشروع تقوية القدرات الداخلية الالزمة للموظفين أو االستعانة بخبرات خارجية مؤهلة
 

 التشاور مع الجمهور

                                                 
ة ب،  يجـب أن تـدرج في االتفاقيات القانونية الخاصة بالمشروع المعايير الالزمة الجراء استعراض مسبق للمشروعات الفرعية من الفئ                   12

 .والمستندة الى عوامل مثل نوع أو حجم المشروع الفرعي وقدرة مؤسسة الوساطة المالية على اعداد التقييم البيئي
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بالنسبة للمشروعات من الفئة ب،     بالنسـبة لكافـة المشروعات من الفئة أ وحسبما هو مالئم             - 12

تقـوم الجهة الراعية للمشروع أثناء تجهيز التقييم البيئي بالتشاور مع المجموعات المتأثرة بالمشروع              
. ومـع المنظمات غير الحكومية المحلية حول الجوانب البيئية للمشروع وتأخذ آراءهما بعين االعتبار             

وبالنسبة للمشروعات  . ت في مرحلة مبكرة بقدر االمكان     ويتعين على الجهة الراعية بدء هذه المشاورا      
المرة األولى  ) أ: (من الفئة أ، يجب على الجهة الراعية التشاور مع هذه المجموعات على األقل مرتين             

المرة ) ب(بعد فترة وجيزة من اجراء التصنيف البيئي وقبل االنتهاء من تحديد أهداف التقييم البيئي؛ و              
اضافة الى ذلك، يجب على الجهة الراعية التشاور مع         . مسودة تقرير التقييم البيئي   الثانـية حال اعداد     

هذه المجموعات المعنية طوال فترة تنفيذ المشروع حسب الضرورة من أجل معالجة القضايا المرتبطة              
  13.بالتقييم البيئي التي تؤثر عليها

 
عات من الفئة أ قد أنجز قبل مشاركة        فـي تلك الحاالت التي يكون فيها التقييم البيئي لمشرو          - 13

مؤسسة التمويل الدولية في المشروع، تستعرض المؤسسة المشاورات مع المجموعات واالفصاح عن            
واذا لزم، تتفق المؤسسة والجهة     . المعلومات التي أجرتها الجهة الراعية أثناء وبعد اعداد التقييم البيئي         

فصاح عن المعلومات لمعالجة أية أوجه قصور حددتها        الراعـية على برنامج اضافي للمشاورات واال      
وعند انجاز البرنامج االضافي، تعد الجهة الراعية تقريرا يفصل نتائج برنامج المشاورات            . المؤسسـة 

ويكون تقرير التقييم البيئي للمشروع من الفئة أ متاحا فقط حال انجازه في دار              . واالفصـاح بالكـامل   
 . InfoShopدولي المعلومات التابعة للبنك ال

 
 االفصاح عن معلومات المشروع

                                                 
بالنسبة للمشروعات المحتوية على مكونات اجتماعية رئيسية، تقتضي سياسات مؤسسة التمويل الدولية األخرى أيضا اجراء مشاورات مع                  13

الشعوب ، بعنوان OP 4.10 Indigenous POeoples على سبيل المثال، منشور سياسات العمليات رقم -روعات المجموعات المتأثرة بالمش
 .اعادة التوطين القسرية، بعنوان OP 4.12 Involuntary Resettlement، ومنشور سياسات العمليات رقم )قيد االصدار (األصلية
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مـن أجـل اجـراء مشـاورات مجدية بين الجهة الراعية والمجموعات المتأثرة بالمشروع                - 14

والمـنظمات غـير الحكومـية المحلـية بشأن كافة المشروعات من الفئة أ وحسبما هو مالئم بالنسبة                  
عية للمشروع المواد ذات الصلة في مواعيدها       للمشـروعات المصنفة ضمن الفئة ب، تقدم الجهة الرا        

المناسـبة قـبل اجراء المشاورات وبالشكل واللغة المفهومين لدى المجموعات التي يتم التشاور معها،       
 . وبما يسهل اطالع المجموعات عليها

 
وبالنسـبة للمشروعات من الفئة أ، تقدم الجهة الراعية للمشروع ألغراض التشاور االبتدائي              - 15
شـأن المشروع المقترح موجزا ألهدافه ووصفه وآثاره المحتملة؛ وبالنسبة للتشاور بعد اعداد مسودة              ب

اضافة الى ذلك، بالنسبة    . تقريـر التقيـيم البيئـي، تقـدم الجهـة الراعية موجزا لنتائج التقييم البيئي              
مكان عام يسهل على    لمشـروعات الفئة أ، تجعل الجهة الراعية مسودة تقرير التقييم البيئي متاحة في              

وبالنسبة لعمليات  . المجموعـات المـتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية الوصول اليه          
الوسـاطة المالـية، تـتأكد مؤسسة الوساطة المالية من أن تقارير التقييم البيئي الخاصة بالمشروعات                

متأثرة بالمشروع والمنظمات غير    الفرعـية من الفئة أ متاحة في مكان عام يسهل على المجموعات ال            
 .الحكومية المحلية الوصول اليه

 
متاحا للمجموعات  ) موجز االستعراض البيئي  (ويجب أن يكون تقرير المشروع من الفئة ب          - 16

 .المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية
 

ل الدولية تقرير التقييم البيئي     وحالما ترسل الجهة الراعية للمشروع رسميا الى مؤسسة التموي         - 17
الى أعضاء مجلس ادارة    ) باللغة االنجليزية (لمشـروع مـن الفئة أ، ترفع المؤسسة موجز المشروع           

وتطلب المؤسسة أيضا جعل تقرير التقييم البيئي للمشروعات من الفئة أ والمعلومات البيئية             . المؤسسة
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 التابعة للبنك الدولي حسبما تقتضي سياسات       14عـن المشروعات من الفئة ب متاحة في دار المعلومات         
واذا اعترضت الجهة الراعية للمشروع على تعميم تقرير التقييم البيئي           .االفصـاح الخاصة بالمؤسسة   

مـن خـالل دار المعلومـات التابعة للبنك الدولي، يوقف موظفو المؤسسة االستمرار في العمل في                  
لقاهرة، وبالنسبة للمشروعات من الفئة ب فقط، يمكن        وفـي الحاالت النادرة والظروف ا     . المشـروع 

الحصـول علـى استثناء مكتوب من نائب الرئيس لشؤون عمليات االستثمار من أجل تأجيل الموعد                
 .المحدد المتعلق بمتطلبات هذا االفصاح عن معلومات المشروع للجمهور

 
 تنفيذ المشروع

 
االجراءات ) أ: (راعية له تقارير عن التقيد بالتالي أثناء مرحلة تنفيذ المشروع، تقدم الجهة ال - 18

المـتفق علـيها مع مؤسسة التمويل الدولية على أساس االستنتاجات والنتائج الواردة في تقرير التقييم                
أوضاع ) ب(البيئـي، شـاملة تنفـيذ أيـة خطـة للعمل البيئي، حسبما وردت في وثائق المشروع؛ و            

ويعتمد اشراف المؤسسة على الجوانب البيئية      . برامج الرصد البيئي  نتائج  ) ج(االجراءات التخفيفية؛ و  
للمشـروع علـى نتائج وتوصيات التقييم البيئي، شاملة االجراءات التي تدرج في االتفاقيات القانونية،               

 .وأية خطة للعمل البيئي، وغيرها من وثائق المشروع

                                                 
سياسة المؤسسة يل الدولية بشأن االفصاح عن معلومات المشروع، أنظر        لالطـالع علـى مزيد من مناقشة اجراءات مؤسسة التمو          14

توجد متطلبات محددة بشأن االفصاح عن المعلومات المتعلقة بخطط اعادة التوطين وخطط تنمية الشعوب              . بشأن االفصاح عن المعلومات   
، )قيد االصدار (اعادة التوطين القسريةان ، بعنوOP 4.12 Involuntary Resettlementاألصـلية في منشور سياسات العمليات رقم  

 ).قيد االصدار (الشعوب األصلية، بعنوان OP 4.10 Indigenous Peoplesومنشور سياسات العمليات رقم 
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: من موقع مؤسسة التمويل الدولية في شبكة االنترنتامكان الجمهور العام الحصول عليها ، وب)
enviro/org.ifc.www://http 



OP 4.01المنشور   مؤسسة التمويل الدولية
1998أكتوبر 

21 من 12الصفحة 
  سياسات العمليات

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
  تعاريف-الملحق أ 

لتحديد طبيعة ونطاق كافة المجاالت البيئية المثيرة لالهتمام        هي أداة   :  أوضاع البيئة  مراجعة - 1
تتناول المراجعة تحديد وتبرير االجراءات المالئمة للتخفيف من آثار المجاالت المثيرة           . في مرفق قائم  

وبالنسبة لمشروعات  . لالهـتمام، وتقديـر تكالـيف هذه االجراءات، والتوصية بجدول زمني لتنفيذها           
تقرير التقييم البيئي من مراجعة أوضاع البيئة وحدها؛ وفي حاالت أخرى، تشكّل            معيـنة، قـد يتألف      

 .مراجعة أوضاع البيئة جزءا من وثائق التقييم البيئي
 

هو أداة لتحديد وتقييم اآلثار البيئية المحتملة التي يسفر عنها مشروع           :  تقيـيم األثـر البيئي     - 2
 .راءات مالئمة للتخفيف من اآلثار البيئية وادارتها ورصدهامقترح، وتقييم البدائل المتاحة، وتصميم اج

االجراءات الواجب اتخاذها خالل    ) أ: (هـي أداة تتناول بالتفصيل    :  خطـة العمـل البيئـي      - 3 
مرحلتي تنفيذ وتشغيل مشروع ما من أجل ازالة اآلثار البيئية السلبية، أو التعويض عنها، أو تخفيضها                

وتشكّل خطة العمل البيئي جزءا     . العمليات الالزمة لتنفيذ هذه االجراءات    ) ب(الى مستويات مقبولة؛ و   
). بغض النظر عن األدوات األخرى المستخدمة     (ال يتجزأ من التقييمات البيئية للمشروعات من الفئة أ          

 .ويجوز أيضا أن تسفر التقييمات البيئية للمشروعات من الفئة ب عن اعداد خطة عمل بيئي

هو أداة لتحديد، وتحليل، وضبط األخطار المرتبطة بوجود مواد وأوضاع          :  خطارتقيـيم األ   - 4
وتشترط مؤسسة التمويل الدولية تقييم األخطار بالنسبة للمشروعات        . خطـرة فـي موقـع المشروع      

المشـتملة على بعض المواد القابلة لالشتعال، والمتفجرة، والمشعة، والسامة عندما تكون موجودة في              
وبالنسبة لمشروعات معينة، قد يتألف تقرير التقييم       . ع بكميات تتجاوز حدا أقصى معينا     موقـع المشرو  

البيئـي مـن تقيـيم األخطار وحده؛ وفي حاالت أخرى، يشكّل تقييم األخطار جزءا من وثائق التقييم                  
 .البيئي
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شاملة هي عبارة عن المنطقة التي من المرجح أن تتأثر بالمشروع،           :  منطقة تأثير المشروع   - 5
كافة جوانبه المساعدة، مثل ممرات نقل الكهرباء، وخطوط األنابيب، والقنوات، واألنفاق، وطرق النقل             
والترحيل الرئيسية والفرعية، ومناطق الركام والتخلص من النفايات، ومعسكرات التشييد، اضافة الى            

عشوائية، أو قطع األشجار،    مثل، المستوطنات ال  (أنشطة التنمية غير المخططة التي يستحثها المشروع        
ومن الحتمل أن تشمل منطقة تأثير المشروع، على سبيل         ). أو الزراعة المتنقلة بمحاذاة الطرق الفرعية     

أية مصاب أنهار ومناطق ساحلية     ) 2(مستجمعات المياه التي يقع المشروع في نطاقها؛        ) 1: (المـثال 
 العادة التوطين أو منح أراضي تعويضية،       مناطق خارج موقع المشروع الزمة    ) 3(تتأثر بالمشروع؛   

على سبيل المثال، المناطق التي يحتمل أن تدخل اليها أو تخرج منها الملوثات             (السـقيفة الهوائية    ) 4(
طرق هجرات البشر، أو الحيوانات البرية، أو األسماك،        ) 5(؛  )المحمولـة في الهواء كالدخان والغبار     

) 6(حة العامة أو األنشطة االقتصادية أو صون البيئة؛ و        وال سـيما فـيما يتصـل مـنها بشؤون الص          
كالقنص وصيد األسماك والرعي وجمع القوت والزراعة،       (المـناطق المستخدمة ألنشطة كسب العيش       

 .أو ألغراض دينية أوتشريفية ذات طبيعة تقليدية.) الخ

ه وجود أوضاع أو    هو أداة لتقدير احتماالت الضرر البيئي الذي يسفر عن        :  تقيـيم المخاطر   - 6
ويمثل الخطر احتمال وأهمية تحقق الخطر المحتمل ؛ ولذلك يسبق          . مـواد خطرة في موقع المشروع     

اعـداد تقيـيم األخطـار في كثير من األحيان اعداد تقييم المخاطر، أو يتم اعدادهما في اطار عملية                   
تيب وتحليل المعلومات المتصلة    ويمثل تقييم المخاطر طريقة تحليلية مرنة؛ ومنهاجا منتظما لتر        . واحدة

. باألنشطة التي من المحتمل الخطورة أو المتصلة بالمواد التي قد تشكّل مخاطر في ظل أوضاع معينة               
 ويطلـب البـنك بشـكل روتينـي اجـراء تقيـيمات المخاطـر بالنسـبة للمشروعات التي تنطوي                   

 
 

ها، أو على تشييد السدود، أو تشييد       علـى مـناولة المواد والنفايات الخطرة أو تخزينها أو التخلص من           
أو غيرها من األحداث    ) الزلزالية(األشـغال الهندسية الرئيسية في مواقع معرضة لألنشطة السيزمية          
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وبالنسبة لمشروعات معينة، قد يتألف تقرير التقييم البيئي        . الطبيعـية المسببة ألنواع الخراب المحتملة     
 .ى، يشكّل تقييم المخاطر جزءا من وثائق التقييم البيئيمن تقييم المخاطر وحده؛ وفي حاالت أخر
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 محتوى تقرير التقييم البيئي

 لمشروع من الفئة أ
 على القضايا البيئية الهامة المترتبة على       aيركـز تقريـر التقيـيم البيئي لمشروع من الفئة أ           - 1

ن مع اآلثار التي يحتمل أن      ويجب أن يكون نطاق ودرجة تفاصيل التقرير متناسبي       . المشروع المقترح 
كما يجب اعداد التقرير الذي يقدم الى البنك باللغة االنجليزية أو الفرنسية أو             . يسـفر عـنها المشروع    

 .االسبانية، واعداد الموجز التنفيذي باللغة االنجليزية

ها حسب وال يعني ذلك بالضرورة ترتيب(    يجـب أن يشـمل تقريـر التقييم البيئي البنود التالية             - 2
 ):ورودها أدناه

 .هو مناقشة موجزة للنتائج الهامة واالجراءات الموصى بها: الموجز التنفيذي)    أ(

هي مناقشة ألطر السياسات واألطر القانونية : أطـر السياسات واألطر القانونية واالدارية      )ب      (
تطلبات البيئية التي وتبين هذه األطر الم. واالداريـة التـي أعـد التقييم البيئي في نطاقها         

وتحدد االتفاقيات البيئية الدولية التي . تشـترطها أيـة جهـة من جهات التمويل المشترك         
 .يكون البلد المعني طرفا فيها

(V)  هو وصف موجز للسياق الجغرافي وااليكولوجي واالجتماعي       : وصف المشروع
 والزمنـي للمشـروع المقـترح، بمـا في ذلك أية استثمارات خارج الموقع قد              

مـثل، خطوط األنابيب، والطرق الفرعية الموصلة اليه،        (يسـتلزمها المشـروع     
ومحطـات تولـيد الكهرباء، وامدادات المياه، والمساكن، ومرافق تخزين المواد           

يشير وصف المشروع الى الحاجة ألية      ). الخـام والمنـتجات الخاصة بالمشروع     
أنظر أيضا الفقرة    (bخطـة العـادة التوطيـن أو خطة لتنمية الشعوب األصلية،          

ويشمل الوصف عادة خريطة توضح موقع المشروع       ). أدنـاه ) 5)(ح(الفرعـية   
 .ومنطقة تأثيره
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هـي تقدير ألبعاد المنطقة الخاضعة للدراسة ووصف ألوضاعها         : البـيانات األساسـية    )د       (

 في ذلك   الطبيعية والبيولوجية واالقتصادية االجتماعية ذات الصلة بالمشروع المقترح، بما        
كما يجب أن تأخذ البيانات األساسية بعين       . أيـة تغييرات متوقعة قبل بدء تنفيذ المشروع       

االعتبار أنشطة التنمية الجارية والمقترحة ضمن منطقة المشروع، ولكنها ليست مرتبطة           
ويجـب أن تكـون البيانات ذات صلة بالقرارات التي ستتخذ بشأن موقع             . بـه مباشـرة   

ويشير . وتشغيله، أو االجراءات التي ستتخذ للتخفيف من آثاره البيئية        المشروع وتصميمه   
 .هذا القسم من التقرير الى دقة البيانات، ومدى التعويل عليها، ومصادرها

ـ       ( هي عبارة عن توقع وتقييم اآلثار االيجابية والسلبية المحتملة لتنفيذ          :  اآلثـار البيئـية   )  هـ
وهي تحديد لالجراءات التخفيفية    . ميا الى المدى الممكن   المشـروع المقترح مع قياسها ك     

كما . وأيـة آثار سلبية متبقية ال يمكن تخفيفها، واستكشاف فرص تحسين األوضاع البيئية            
هـي تحديـد وتقديـر لنطاق ونوعية البيانات المتاحة، والفجوات في البيانات الرئيسية،              

 تحديد للموضوعات التي ال تتطلب      واالحـتماالت المجهولة المرتبطة بالتوقعات، وأيضا     
 .مزيدا من االهتمام

 هو عبارة عن مقارنة منتظمة للبدائل المتاحة بالنسبة للمشروع المقترح           c:تحلـيل البدائل   )و      (
 شاملة وضع -فيما يتعلق بموقعه، والتكنولوجيا المعتمدة له، وتصميمه، وأساليب تشغيله  

يث آثارها البيئية المحتملة؛ وامكانية تخفيف حدة هذه من ح“ بدون تنفيذ المشروع” البديل 
اآلثـار؛ والتكالـيف الرأسمالية والمتكررة؛ ومدى مالءمة هذه البدائل في ظل األوضاع             

وبالنسبة لكل بديل من هذه البدائل، . المحلـية؛ ومتطلباتها المؤسسية والتدريبية والرصدية    
ية المحتملة وتحديد قيم اقتصادية لكل منها       يجب قدر االمكان اجراء قياس كمي لآلثار البيئ       

ويجب بيان األساس الذي تم اختيار التصميم المعين المقترح للمشروع . حيـثما أمكن ذلك   
 .بناء عليه وتبرير التوصية بمستويات االنبعاثات وأساليب منع التلوث وتخفيض آثاره
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لبيئية المحتملة التي   تغطي الخطة اجراءات تخفيف اآلثار ا     :  خطـة العمـل البيئي     )ز( 
يسـفر عـنها المشـروع المقترح، ورصدها، وتعزيز القدرات المؤسسية الالزمة لذلك؛ أنظر              

 . الملحق ج- OP 4.01الخطوط العامة في منشور سياسات العمليات رقـــم 

 :المالحق )ح(

 . أفرادا وهيئات-قائمة بأسماء الذين أعدوا تقرير التقييم البيئي  )1( 

 المواد المطبوعة التي استخدمت في اعداد التقرير، سواء أكانت منشورة           -المـراجع   )     2        (
 .أو         غير  منشورة

سـجل االجـتماعات المشـتركة بيـن الهيئات واجتماعات          )      3       (
التشـاور، شاملة اجتماعات التشاور بغرض استطالع وجهات        

رين بالمشروع  الـنظر المسـتنيرة لمجموعـات السكان المتأث       
ويجب أن يحدد السجل أية     . والمنظمات غير الحكومية المحلية   

التي استخدمت  ) مـثل المسوح  (وسـائل غـير المشـاورات       
السـتطالع وجهـات نظـر المجموعـات المتأثرة بالمشروع          

 .والمنظمات غير الحكومية المحلية

أو الموجزة في النص الرئيسي الجـداول التـي توضح البيانات ذات الصلة المشار اليها        )      4    (
 .للتقرير

 ).مثل، خطة اعادة التوطين، أو خطة تنمية الشعوب األصلية(قائمة بالتقارير ذات الصلة )     5    (
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 خطة العمل البيئي
 
تـتألف خطـة العمـل البيئي لمشروع مقترح من مجموعة من االجراءات التي ترمي الى                 - 1

 شؤونه ورصدها، والترتيبات المؤسسية الواجب اتخاذها خالل مراحل التنفيذ          تخفـيف آثـاره وادارة    
والتشـغيل بغية ازالة اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية التي يسفر عنها المشروع، أو التعويض عنها،               

 d.وتشمل الخطة أيضا عمليات ضرورية لتنفيذ هذه االجراءات       . أو تخفيضـها الـى مستويات مقبولة      
 خطط العمل البيئي عناصر جوهرية في تقارير التقييم البيئي للمشروعات من الفئة أ؛ وبالنسبة               وتعتبر

والعداد خطة  . للعديـد من المشروعات من الفئة ب، قد ينتج عن التقييم البيئي اعداد خطة عمل فقط               
تحديد ) أ: (لتاليالعمـل البيئـي، تقوم الجهة الراعية للمشروع وفريقها المعني باعداد التقييم البيئي با             

تحديد المتطلبات  ) ب(مجموعـة االسـتجابات التـي ينبغي تنفيذها للتصدي لآلثار السلبية المحتملة؛ و            
 e.وصف وسائل تلبية هذه المتطلبات    ) ج(الالزمـة لضـمان فعالية وحسن توقيت هذه االستجابات؛ و         

 :وينبغي أن تشمل خطة العمل البيئي المكونات التالية على وجه التحديد

 التخفيف
تحـدد خطة العمل البيئي االجراءات الممكنة والفعالة التكاليف التي يحتمل أن تخفف اآلثار               - 2

وتشمل الخطة اجراءات تعويضية اذا لم تكن اجراءات تخفيف         . البيئـية السلبية  الى مستويات مقبولة      
 تتناول خطة العمل البيئي ما      وعلى وجه التحديد،  . اآلثـار البيئـية ممكنة، أو فعالة التكاليف، أو كافية         

 : يلي

شاملة تلك التي   (تحديـدا ووصـفا موجزا لكافة اآلثار البيئية السلبية الهامة المتوقعة             )أ(
 ؛)تؤثر على الشعوب األصلية أو تنطوي على اعادة التوطين القسرية

نوع  بما في ذلك     – مع تفاصيله الفنية       –وصـفا لكل اجراء من االجراءات التخفيفية           )ب(
على سبيل المثال، بصفة    (األثـر الـذي يـتعلق به االجراء واألوضاع التي يتطلبها            

 مستمرة أو في 
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، اضـافة الى التصاميم الالزمة، وأوصاف المعدات، واجراءات         )الحـاالت الطارئـة   
 التشغيل، حسب مقتضى الحال؛

 تقديرا ألية آثار بيئية يحتمل أن تسفر عنها هذه االجراءات؛ و )ج(

على سبيل المثال، بالنسبة    (تاحـة الروابط مع أية خطط أخرى لتخفيف اآلثار البيئية           ا )د(
 .يتطلبها تنفيذ المشروع) العادة التوطين القسرية، أو الشعوب األصلية

 الرصد
يتـيح الرصـد البيئي أثناء تنفيذ المشروع المعلومات الالزمة عن الجوانب البيئية الرئيسية               - 3

وتمكّن هذه المعلومات الجهة    . ن آثاره البيئية وفعالية اجراءات تخفيف حدتها      للمشـروع، وال سيما ع    
الراعـية للمشـروع ومؤسسـة التمويل الدولية من تقييم نجاح االجراءات التخفيفية كجزء من عملية                

وبالتالي، تحدد خطة العمل    . االشراف على المشروع، وتسمح باتخاذ االجراءات التصويبية عند اللزوم        
 أهـداف ونوع الرصد مع ايجاد روابطه مع اآلثار التي جري تقييمها في تقرير التقييم البيئي                 البيئـي 

وعلى وجه التحديد، يتناول القسم الخاص      . واجـراءات التخفـيف الموصـوفة في خطة العمل البيئي         
 :بالرصد في خطة العمل البيئي ما يلي

(I)           بعاد وصـفا موجـزا الجـراءات الرصد وتفاصيلها الفنية، شامال األ
البيئية الواجب قياسها، والطرق التي ستسخدم، ومواقع أخذ العينات، وتواتر القياسات،           

، ووضع الحدود القصوى التي     )حسبما هو مالئم  (وحـدود الكشـف عن اآلثار البيئية        
 تنذر بالحاجة لتنفيذ اجراءات تصويبية؛ و

(II)        ضمان االكتشاف المبكر   ) 1: (اجـراءات الرصـد واالبـالغ بغـية
ـ  توفير المعلومات عن تقدم    ) 2(اع التـي تستدعي اجراءات تخفيفية معينة، و       لألوض

 .ونتائج اجراءات تخفيف اآلثار البيئية السلبية
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 تنمية القدرات المؤسسية والتدريب

من أجل توقيت وفعالية تنفيذ مكونات المشروع واجراءات تخفيف اآلثار السلبية البيئية على              - 4
 f.مل البيئي من تقدير التقييم البيئي لوجود وحدات بيئية في موقع المشروع           نحـو جيد، تستفيد خطة الع     

واذا لـزم، توصـي خطة العمل البيئي بانشاء أو توسيع هذه الوحدات وتدريب موظفيها بهدف تسهيل                 
وعلى وجه التحديد، توفر خطة العمل البيئي وصفا محددا         . تنفـيذ التوصيات الواردة في التقييم البيئي      

على سبيل المثال،   ( من هو المسؤول عن تنفيذ اجراءات التخفيف والرصد          -ات المؤسسـية    للترتيـب 
التشـغيل، واالشـراف، وتطبـيق اللوائح، ومتابعة التنفيذ، واالجراءات العالجية، والتمويل، واعداد             

هة ومن أجل تقوية القدرات المؤسسية الدارة الشؤون البيئية لدى الج         ). الـتقارير، وتدريـب الموظفين    
الراعـية للمشـروع، تغطي معظم خطط العمل البيئي موضوعا أو أكثر من الموضوعات االضافية               

 . التغييرات التنظيمية) ج(توريد المعدات واللوازم، و) ب(برامج المساعدة الفنية، و) أ: (التالية

 جدول التنفيذ وتقديرات التكاليف

التخفيف والرصد وتنميـــة   (لثالثة  توفـر خطـة العمـل البيئي بالنسبة لكافة الجوانب ا           - 5
جدوال زمنيا لتنفيذ االجراءات الواجب تنفيذها كجزء من أجزاء         ) أ: (مـــا يلــي  ) القـــدرات 

تقديرات التكاليف  ) ب(المشروع، يوضح مراحل تنفيذها وتنسيقها مع الخطط العامة لتنفيذ المشروع؛ و          
 .زمة لتنفيذ خطة ادارة الشؤون البيئيةالرأسمالية والمتكررة ومصادر الموارد المالية الال

 تكامل خطة العمل البيئي مع المشروع

ان قـرار الجهـة الراعية للمشروع بشأن المضي في تنفيذه، وقرار مؤسسة التمويل الدولية                - 6
وبالتالي، تتوقع المؤسسة أن تكون     . بمساندته، يتوقفان جزئيا على توقع تنفيذ خطة العمل البيئي بفعالية         

طـة دقـيقة فـي وصـفها لكـل اجـراء من اجراءات التخفيف واالدارة  والرصد، وفي تحديد                    الخ
المسـؤوليات، كما يجب ادماج الخطة في اطار التخطيط الشامل للمشروع وتصميمه واعداد موازنته              

ويتحقق هذا االدماج من خالل وضع خطة الدارة الشؤون البيئية في اطار المشروع المقترح              . وتنفيذه
 .تتلقى الخطة التمويل واالشراف الالزمين جنبا الى جنب مع مكونات المشروع األخرىبحيث 
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a                    ي يسفر عنها المشروع،      يكـون تقريـر التقيـيم البيئـي لمشروع من الفئة أ عادة عبارة عن تقييم لآلثار البيئية الت

ويستخدم أي تقرير لمشروع من الفئة أ المكونات الموصوفة في . ويتضـمن عناصر من أدوات أخرى حسبما هو مالئم    
ويقدم قسم البيئة التابع لمؤسسة التمويل الدولية ارشادات مفصلة عن مجاالت التركيز ومكونات أدوات              . هـذا الملحـق   

 .التقييم البيئي المختلفة
b ـ ، ومنشور اعادة التوطين القسري بعنوان  OP 4.12 Involuntary Resettlementر منشور سياسات العمليات رقم   أنظ

 ).قيد االصدار(الشعوب األصلية، بعنوان   OP 4.10  Indigenous Peoplesسياسات العمليات رقم 
c            على (تاحة في اطار تصور مشروع معين         أفضـل طريقة لتحليل المدلوالت البيئية المترتبة على الخيارات العامة الم

، شاملة  )سبيل المثال، محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الجوفية، أو مشروع يرمي الى تلبية الطلب المحلى على الكهرباء               
وحيثما كانت هناك . الـبدائل المـتاحة لتفاصيل موقع المشروع، والتكنولوجيا المعتمدة له، وتصميمه، وأساليب تشغيله   

يتعين معالجة هذه المدلوالت من خالل التحليل       ) على سبيل المثال، مشروع خزان كبير     ( هامـة للمشـروع      مدلـوالت 
 . الدقيق والشامل للمنطقة المتأثرة بالمشروع والتحديد السليم لنطاق أهدافه

 
d   خطة اادارة الشؤون البيئية"تسمى خطة العمل البيئي في بعض األحيان ." 
e     لتي تنطوي على عمليات اعادة تأهيل أو تحديث أو توسيع أو خصخصة لمرافق قائمة، ربما                بالنسـبة للمشـروعات ا

وبالنسبة لهذه المشروعات، تركز    . تكـون معالجة المشاكل البيئية القائمة أهم من تخفيف ورصد اآلثار البيئية المتوقعة            
 . المشاكلخطة العمل البيئي على تنفيذ اجراءات فعالة التكاليف لمعالجة وادارة هذه

f                 بالنسبة للمشروعات ذات المدلوالت البيئية الهامة، يتعين بشكل بالغ األهمية على الجهة الراعية للمشروع ايجاد وحدة 
داخلـية معنية بالشؤون البيئية، وأن تزود هذه الوحدة بالميزانية الكافية وجهاز موظفين فنيين ذوي خبرات متينة تتعلق                  

 .بالمشروع
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