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الآراء الواردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن ر�أي امل�ؤلف ولي�س عن ر�أي املعهد

�أهداف «ج�سر التنمية»
�إن �إتاحة �أكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�سع �شريحة من �أفراد
املجتمع ،يعترب �شرط ًا �أ�سا�سي ًا جلعل التنمية ق�ضية وطنية ي�شارك
فيها كافة �أفراد و�شرائح املجتمع ولي�س الدولة �أو النخبة فقط.
كذلك جلعلها ن�شاط ًا قائم ًا على امل�شاركة وال�شفافية وخا�ضع ًا
للتقييم وللم�ساءلة.
وت�أتي �سل�سلة «ج�سر التنمية» يف �سياق حر�ص املعهد العربي
للتخطيط على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�ضايا املتعلقة
ب�سيا�سات التنمية ونظرياتها و�أدوات حتليلها مبا ي�ساعد على تو�سيع
دائرة امل�شاركني يف احلوار الواجب �إثارته حول تلك الق�ضايا حيث
يرى املعهد �أن امل�شاركة يف و�ضع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها
من قبل القطاع اخلا�ص وهيئات املجتمع املدين املختلفة ،تلعب دور ًا
مهم ًا يف بلورة منوذج ومنهج عربي للتنمية ي�ستند �إىل خ�صو�صية
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وامل�ؤ�س�سية العربية،
مع اال�ستفادة دائم ًا من التوجهات الدولية وجتارب الآخرين.
واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،
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تقييم األثر البيئي للمشروعات التنموية
إعداد :أ .عبدهللا بوعجيلة

مقدمــة

يعتبر موضوع تقييم األثر البيئي من االتجاهات البحثية الحديثة نسبيا ،والتي تخضع لعملية تطوير
مستمرة نظرا لديناميكية التحوالت والتغيرات البيئية التي تحدث بالعالم ،حيث يتم تطبيق هذا النهج كأداة
للتخطيط لصناع القرارلضمان تحقيق إدارة مستدامة بيئيا.
ويعتبرتقييم اآلثارالبيئية للمشروعات أداة مهمة ألسلوب اإلدارة البيئية املتكاملة واالستغالل األمثل
للموارد املادية والبشرية واملعنوية لضمان تنمية اقتصادية متواصلة ،ولضمان حاجات الوقت الحاضر مع
حماية البيئة لألجيال القادمة ،وفي ضوء زيادة االهتمام العاملي بمشاكل البيئة وأهمية تحقيق اإلدارة البيئية
الفعالة للموارد الطبيعية من خالل مفهوم التنمية املستدامة ،والتي تحقق التنمية االقتصادية التي تفي
باحتياجات الحاضر ،وتحقيق توازن بينه وبين متطلبات املستقبل لتمكين األجيال املقبلة من استيفاء
احتياجاتهم من املوارد املحدودة ،وعدم اإلخالل في التوازن البيئي وفي موارد النظم املتجددة والدائمة.
ويعتبر تقييم اآلثار البيئية للمشروعات أداة مهمة ألسلوب اإلدارة البيئية املتكاملة واالستغالل األمثل
للموارد املادية والبشرية واملعنوية لضمان تنمية اقتصادية متواصلة ،ولضمان حاجات الوقت الحاضرمع
حماية البيئة لألجيال القادمة.
هذا ،وقد أدي االهتمام املتزايد بقضايا البيئة بشكل عام ،والقضايا املصاحبة لعمليات التنمية
بشكل خاص إلى املطالبة باالهتمام بدراسة تقييم األثر البيئي ملشروعات التنمية ،وذلك بهدف تحديد ورصد
املشكالت البيئية واتباع أنسب الطرق للتعامل معها منذ بداية عمل هذه املشروعات وهذا ما يعرف اصطالحا
باملنهج الوقائي ،الذي يمكن من تحقيق الت وافق بين عملية التنمية وحماية البيئة (التنمية املستدامة).
ا
أول :مفهوم تقييم األثر البيئي

هناك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم تقييم األثرالبيئي والتي ركزت على أنها أداة تعمل على
التحديد ،والتنبؤ ،ووصف الربح والخسارة للمشروع محل الدراسة" هذا ،ويركزاملفهوم بشكل عام على عدد
من املحاور ،على النحو التالي:
 −تجميع الجوانب البيئية املختلفة ،ودراسة تأثيرها على الصحة العامة وعلى رفاهية اإلنسان سواء
كان ذلك بشكل مباشرأو غيرمباشر.
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 −ترجمة املعلومات الوصفية إلى قيم نقدية ،والتي تعبرعن درجة أهمية القرارات سواء كان بالرفض
أو القبول.
 −متابعة ما إذا كان املشروع قد التزم بالتشريعات البيئية ،ومراجعة عملية ادراج التكاليف البيئية
ضمن القوائم املالية للمشروع.
ّ
 −عملية منظمة لتحديد وتوقع وتقييم التأثيرات البيئية لألعمال واملشاريع املقترحة ،هذه العملية
تتم كوضع ّ
مسبق على القرارات الرئيسية وااللتزامات.
 −البيئة بمفهومها الواسع تشتمل على التأثيرات الثقافية واالجتماعية والصحية ،وهي تعتبر جزء
مكمل لتقييم التأثير البيئي ،وعملية التقييم البيئي تهدف بشكل عام إلى منع التأثيرات البيئية
السلبية للمشروع أو التخفيف منها.
ّ
 −يعمل تقييم األثر البيئي على تخفيض عبء التأثيرات البيئية الناتجة عن أعمال التنمية ،ويجعلها
تنمية مستدامة .وهذه التأثيرات تتصف بالتعقيد وكبر حجمها ،باإلضافة إلى تأخير ظهور ع واقبه
لفترات طويلة بعد إجراء عملية تقييم األثرالبيئي.
 −اكتسب تقييم األثرالبيئي أهمية كبرى كأداة التخاذ القرارات في عمليات التنمية ،وهو ما تم تعريفه
رسميا باملبدأ رقم  15من إعالن" ريو "عام  1994والذي ينص على " تقييم األثر البيئي ،هو أداة
وطنية ،يحب إجراؤها لألنشطة املقترحة التي من املحتمل أن يكون لها تأثير واضح على البيئة
وتخضع لقرارات الجهة الوطنية املختصة " .من الناحية العملية ،يتم إجراء تقييم األثر البيئي
بهدف منع أو تقليل التأثيرات السلبية املحتملة ملشروعات التنمية من أمثال ،محطات القوى
الكهربائية ،ومشروعات السدود وخزانات املاء ،واملنشآت صناعية وغيرها.
من جهة أخرى فإن تلك العملية يمكن استخدامها كأداة تخطيطية وذلك عن طريق إدخال االعتبارات
البيئية في جميع مشروعات التنمية املقترحة .وبشكل خاص ،التقييم البيئي االستراتيجي للسياسات والخطط
والذي يركز على املستويات العليا في اتخاذ القرارات ،عندما يكون من األفضل األخذ في االعتبار البيئة في
البدائل والخيارات الخاصة بالتنمية.
ويهدف تقييم األثرالبيئي إلى تقييم البدائل املطروحة أمام أي مشروع تنموي ،حيث أن كل من تلك البدائل
سوف يكون لها تكلفة ومنفعة اقتصادية باإلضافة إلى آثار بيئية (سلبية وايجابية) .وتتضمن دراسات
التقييم البيئي املفاضلة بين اآلثاراإليجابية والسلبية بهدف تقليل اآلثارالسلبية وتعزيزاملنافع االقتصادية
بكلفة بيئية أقل.
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كما يعرف تقييم األثرالبيئي على أنه دراسة تنبؤيه للمشروعات أواألنشطة التنموية ذات التأثيرالبيئي
املحتمل لتحديد البدائل املتاحة ،واختيار أفضل البدائل ذات التأثيرات البيئية األقل سلبية واقتراح وسائل
التخفيف (الحد) من التأثيرات السلبية .ويكون ذلك من خالل دراسة لتحديد اآلثار البيئية املحتملة أو
الناجمة عن املشروع ،واإلجراءات والوسائل املناسبة ملنع اآلثار السلبية أو الحد منها ،وتحقيق أو زيادة
املردودات االيجابية للمشروع على البيئة بما يت وافق مع املقاييس البيئية املعمول بها.
ويهدف تقييم األثر البيئي إلى تقييم البدائل املطروحة أمام أي مشروع تنموي ،حيث أن كل من تلك
البدائل سوف يكون لها تكلفة ومنفعة اقتصادية باإلضافة إلى آثاربيئية (سلبية وايجابية) .وتتضمن دراسات
التقييم البيئي املفاضلة بين اآلثار اإليجابية والسلبية بهدف تقليل اآلثار السلبية وتعزيز املنافع االقتصادية
بكلفة بيئية أقل.
بشكل عام تهدف دراسات التقييم البيئي إلى تحديد اآلثارالسلبية واإليجابية لعملية اإلنتاج على البيئة
وتضمين ذلك في تكلفة اإلنتاج للمشاريع واعتماد ذلك كأساس في اتخاذ القرارالتنموي.
ا
ثانيا  :التقييم البيئي السرتاتيجي وتقييم األثر البيئي

( )1مفهوم التقييم البيئي االستراتيجي
يركز مفهوم التقييم البيئي االستراتيجي على مختلف السياسات والخطط والبرامج واألنشطة
االستراتيجية املقترحة التي لها تأثير على البيئة بشكل عام ،وتتناول عملية التقييم تشخيص ورصد منابع
ومصادرالتأثيرات البيئية الناتجة عن مختلف املشروعات.
شكل ( :)1التقييم البيئي االستراتيجي وعالقته بعمليات صناعة القرار

املصدر :برنامج األمم املتحدة للبيئة ،التقييم البيئي االستراتيجي ،كتيب تدريب تقييم التأثير البيئي ،ص.499
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وعليه فإن التقييم البيئي االستراتيجي له دورمهم في صناعة القرار ،وذلك من خالل التزود باملعلومات
البيئية التي تناقش مسألة التوازن بين السمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية .ويقوم التقييم البيئي
االستراتيجي على إجراءات واتجاهات جوهرية يطلق عليها استراتيجية القمة والتي تهدف إلى اآلتي:
 تعزيزمستوى التقييم البيئي للمشروع. التسويق لحماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة.بناء على ما سبق ،يمكن طرح بعض املقارنات فيما بين تقييم األثرالبيئي للمشروعات والتقييم البيئي
االستراتيجي بناء على ما تم تناوله سلفا ،وذلك كما في الجدول التالي:
جدول ( :)1بعض املقارنات بين التقييم البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي
التقييم البيئي االستراتيجي للسياسة والخطط والبرامج

التقييم البيئي للمشروعات
-

توضع التقديرات في نهاية دورة صناعة القرار

-

توضع التقديرات في املراحل املبكرة من دورة صناعة
القرار

-

منهج تفاعلي لتطوير املشروعات املقترحة

-

منهج استباقي نشط لتنمية املشروعات

-

يتم تعريف تأثيربيئة محددة
عدد محدود من البدائل العلمية

-

يتم تحديد تأثيرات بيئية وقضايا التنمية املستدامة
مجال واسع من البدائل املحتملة

-

مراجعة محددة للتأثيرات املتراكمة
التأكيد على التخيف والتقليل من التأثيرات

-

إنذارمبكر للتأثيرات املتراكمة
التأكيد على تحقيق األهداف البيئية واملحافظة على
األنظمة الطبيعية

-

عال من التفاصيل مع منظورضيق
مستوى ِ

-

مستوى منخفض من التفاصيل مع منظور كلي واسع
إلعطاء رؤية واضحة اإلطار العام

-

عملية معرفة واضحة من البداية إلى النهاية

-

عملية متعددة املراحل ،مكوناتها متداخلة ،املستوى
السياس ي دائم التكرار

-

تركز على جدول أعمال قياس ي
تعالج أعراض التدهورالبيئي

-

تركز على جدول أعمال االستدامة
تضع يدها على مصادر حدوث التدهورالبيئي

املصدر :نفس املصدرالسابق ،ص .494

وبناء على ما سبق ،يتضح أن التقييم البيئي االستراتيجي هو منهج تحليلي استباقي نشط لدمج
االعتبارات البيئية بطريقة متكاملة في املستويات العليا لصناعة القرار ،وذلك بهدف تقييم اآلثار البيئية
للسياسات والخطط والبرامج التنموية املقترحة ،وتوفير البدائل األكثر استدامة وتنفيذ طرق وإجراءات
تخفيف مناسبة وإعالم صناع القراربذلك.
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يتضح أن التقييم البيئي االستراتيجي هو منهج تحليلي استباقي نشط لدمج االعتبارات البيئية بطريقة متكاملة
في املستويات العليا لصناعة القرار.
( )2الدوال املحددة للمشكالت البيئية
وهي أن األضراروالتكاليف البيئية عديدة مباشرة وغير مباشرة بعضها يظهرويمكن تحديده واآلخرال
تظهرآثاره إال في املستقبل وبذلك تم تحديد الطبيعة االقتصادية للمشكلة البيئية من خالل ثالث أدلة رئيسية
هي:
▪ دالة االضرارالبيئية:
تشمل النفقات والتكاليف التي لحقت بعناصر النظام البيئي من جراء تدهور األوضاع البيئية وحدوث
التلوث مثل الخسائرالتي تلحق بصحة اإلنسان ،الغياب عن العمل ،انخفاض اإلنتاجية ،هبوط خصوبة
األرض ،وانخفاض إنتاجيتها ،خسائر الثروة السمكية ،خسائر السياحة املائية ،باإلضافة إلى األضرار
املباشرة التي تلحق باملشروعات اإلنتاجية والزراعية من التلوث.
▪ دالة العالج:
وهي تشمل النفقات التي يتحملها املجتمع والوحدات االقتصادية ملعالجة وإزالة بعض آثار التلوث ،منها
مصاريف معالجة املياه امللوثة ،تنقية الهواء وخفض تركيز األكاسيد والغازات امللوثة له ،نفقات العالج
والدواء ....وغيرها.
▪ دالة النفقات الوقائية:
تشمل النفقات التي تتحملها الدولة وعناصرها االقتصادية من أجل منع حدوث التلوث ،أوجعله في حدود
املستويات املقبولة بيئيا.
وتعتبر عملية حساب التكاليف الحقيقية والتقييم البيئي للمشروعات الرئيسية صعبة وتتطلب كمية
كبيرة من املعلومات والبيانات اإلحصائية غيراملتوفرة باإلضافة إلى عدد من الدراسات والتقاريراملرتبطة
باملشاريع .وبشكل عام يتناقص الوقت والجهد املبذول والتكاليف الالزمة لعملية تقييم األثر البيئي مع
تراكم الخبرات املكتبية باملمارسة وتعميق الفهم لآلثارالبيئية للمشاريع وزيادة الحس باملسؤولية البحثية
لدى املؤسسات.
( )3الغرض من تقييم األثرالبيئي وفوائده
يهدف تقييم األثرالبيئي إلى ضمان حماية البيئة واملواد الطبيعية والحفاظ عليها بما في ذلك الجوانب
املرتبطة بصحة اإلنسان ،وذلك من خالل اآلتي:
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•
•
•
•
•
•
•
•

ضمان سالمة املشروعات من الناحية البيئية وضمان استدامتها.
ادراج االعتبارات البيئية في دورة املشروع في مرحلة مبكرة وااللتزام بأفضل املعايير .
ضمان تحقيق أهداف التنمية املستدامة في التخطيط واتخاذ القرار.
تحقيق وفرة في رأس املال وتكاليف املشروع وحمايته من املخاطر غير املحسوبة وتغطية العائد
االقتصادي وضمان استمراريته.
التأمين والحفاظ على العناصر الطبيعية األساسية ملشروعات التنمية واملوارد الطبيعية والبيئية في
منطقة املشروع.
تفادي تغيرات أساسية على املشروع في مرحلة الحقة .
التكاليف الصحية وحماية حقوق الفرد واملجتمع في التمتع بحياة أفضل.
زيادة قبول املشروع محليا ودوليا.

( )4متطلبات التقييم لألثرالبيئي
في ظل دراسات تقييم األثر البيئي وما حصل من تطور لهذا العلم ال بد من توضيح هذه الفكرة والتي
من أساسياتها كما أسلفنا الذكرالتخطيط واإلدارة ،وان هذا اإلجراء يتضمن مجموعة من االعتبارات واألفكار
املتوازنة في العملية ،وهي:
 -1فهم الفكرة األساسية لعملية التخطيط وكذلك عملية الربط لتقييم األثرالبيئي:
عملية الفهم للتخطيط بحاجة الى عدة خطوات تحدد السمات العامة املميزة للمشروع من خالل تحديد
ودراسة الحاجة وعملية التقييم ودراسة البدائل الالزمة وهذه العملية تتضمن:
أ-
ب-

ج-
د-
هـ -

وصف املشروع وطبيعة عمله والطاقة االنتاجية.
موقع املشروع وسبب االختيار ،وطبوغ رافية املوقع ،الوقت الالزم لعملية البناء ،متطلبات
الطاقة خالل عملية البناء والتي تتضمن االرض ،التلوث ،املاء املستخدم ،التخلص من املاء
املستخدم ،املخلفات الصلبة وطريقة التخلص منها
دراسة البيئة الفيزيائية للمشروع من حيث املناخ ،الرياح ،الحرارة ،الرطوبة ،اشعاع الشمس،
االبارواالودية والينابيع ،واملياه الجوفية.
تعريف االحتياج املتداول للمشروع ويتضمن ذلك املباني ،السيطرة على الفيضان ،وتطور
الصناعة ،والتطوراالقتصادي ،ومتطلبات اخرى مشابهة.
أي معلومات اخرى بسيطة عادة ال يؤخذ بها في عين االعتبار ولكنها أساسية تتعلق بموقع
املشروع ،حجم املشروع وتخطيطه ،قياس مستوى التلوث.
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 -2عملية فهم تطوراملشروع بجدولة احتياجاته وموازنته:
عملية الجدولة تحكم عادة بالوقت املطلوب للتحديد الدقيق وان الفروق ما بين الوقت املطلوب
ودراسة التكاليف تتحكم بالنوع والحجم والترتيب وكذلك الصفات الفيزيائية والتراثية والعالقة الوثيقة بين
الوقت والتكاليف وأي عملية تقييم أثربيئي تظهرزيادة التكاليف غيرمتوقعه وهذه أمثله على ذلك:
أ -هدركثيرمن الوقت في جمع املعلومات املهمة وتحتاج الى العديد من االتصاالت والعالقات وظهور
العديد من املتطلبات.
ب -عملية التغير في ميزات تصميم املشروع تحتاج الى اعادة حسابات واعتبارات لهذا التأثير وتوجب
الحاجة الى خطة وقاعدة بيانات ملصادرالبيئة الحرجة.
كذلك الوصول الى الهدف املنشود يصبح لزاما علينا اضافة ورش عمل واتصاالت مع أناس
حكوميين ،وكذلك عامة الناس وال سيما املعارضون للمشروع لتسهيل الوصول الى الهدف وهكذا يدخلنا في
اخطاء احيانا توجب علينا توفيرحماية لتوفيراملشروع وهذا بدوره يضيف تكاليف.
عند بداية العمل في عملية تقييم االثر البيئي ،نحتاج الى مجموعات من االداريين والبيولوجيين
واالقتصاديين واالجتماعيين والنفسيين والجغ رافيين واملنظمين لدراسة وتخطيط كل من الهواء واملاء
واالرض والجنس البشري كمصادرطبيعية في عملية دراسة النوعية والكمية والتأثيرات املتعلقة بها.
خالل عملية  EIAنحتاج الى مجموعات عمل متعددة االغراض والتوجيهات ومختلفة املشارب ومصادر
املعلومات ،وعند بداية العمل في عملية تقييم االثر البيئي ،نحتاج الى مجموعات من االداريين والبيولوجيين
واالقتصاديين واالجتماعيين والنفسيين والجغ رافيين واملنظمين لدراسة وتخطيط كل من الهواء واملاء
واالرض والجنس البشري كمصادرطبيعية في عملية دراسة النوعية والكمية والتأثيرات املتعلقة بها.
ومن األمور املهمة في عملية تقييم  EIAهو مدير فريق العمل ،وتنبع أهمية هذا املدير من قدرته على
إدارة الفريق من حيث تحديد اتجاهات للوصول الى الهدف النهائي وتوجيه ناجح لدراسة األثرحيث يقوم رئيس
الفريق بتحضيرعمل يومي ومنهي بإنجازقاعدة بيانات مجدولة والتأثيرمن االتصال اليومي بين أعضاء الفريق
والسيطرة على التكاليف وأرقام عملية تراكم الخبرة والسياسية املوجهة إلنجاز املشروع ،ومن إسرار نجاح
املدير في العمل هو عملية اختيار الفريق وهم من املتخصصين الذين تتوفر فيهم املعرفة واملهارة واملهتمين في
مجال البيئة والتمتع بعالقات شخصية ،وامتالك القدرة في التواصل ما بين األشخاص املهتمين والعاديين
ومعجبين بعملهم املنهي وان يكونوا واثقين من أنفسهم مبدعين -جيدي السمعة وامتالك القدرة على التعامل
بنجاح عمل نوعي للمشروع ويتحمل املسؤولية في قبول رئيس الفريق ،وباإلضافة إلى الصفات األولى التي يتمتع
بها قائد فريق العمل يجب إن يكون ذو خبرة وخدمة ويملك مهارات القائد واملدير.
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ا
ثالثا  :خطوات تقييم الثر البيئي

يتضمن إنجازأو إجراء تقريرتقييم األثرالبيئي عدة خطوات:
خطوات تقييم االثرالبيئي:
-1

-2

-3

-4
-5

-6

-7

-8

التمييزواالختبارScreening
وفيها يتم السؤال عن الحاجة إلجراء تقييم أثربيئي لهذا النشاط .وهذا يتطلب اعداد قائمة توضح
هذا النشاط بكافة عناصره من حيث التخطيط واالعداد واملواد املستخدمة وكيفية التخلص من
املخلفات الناتجة وكذلك حجم االثراملترتب على ذلك ،وكذلك يتم فحص حساسية املوقع املقام
فيه.
تحديد االهداف املؤثرة والشروط املرجعيةScoping
يتم دراسة املواضيع املهمة املتعلقة بدراسة تقييم االثرالبيئي من حيث التركيزعلى املكونات البيئية
وأهميتها وتأثيرها باملشروع ،وتعد البداية ومفتاح تأكيد وضع الشروط املرجعية لهذه الدراسة.
تحليل األثرImpact Analysis
تحليل ووصف االثروماذا يمكن ان يكون في حال وجود املشروع وما هو نوع التأثيرات املباشرة وغير
املباشرة؟ وهل هذا األثرتراكمي او يتحد مع مشروعات اخرى؟ او عابرللحدود وله ابعاد اخرى يتأثر
ويؤثرفي الناحية الفيزيائية او الحيوية او من استخدام املصادرالطبيعية او من عملية استخدام
االراض ي او له أي تأثيرات اجتماعية واقتصادية؟
تقييم األثرImpact Assessment
ويتم بذلك تحديد الحقائق وتقييمها من حيث قوة هذا االثروأهمية قيمته وحقيقته.
البحث عن البدائل
تحليل ووصف االثر وماذا يمكن ان يكون في حال وجود املشروع وما هو نوع التأثيرات املباشرة وغير
املباشرة؟ وهل هذا األثر تراكمي او يتحد مع مشروعات اخرى؟ او عابر للحدود وله أبعاد أخرى يتأثر
ويؤثر في الناحية الفيزيائية او الحيوية او من استخدام املصادر الطبيعية او من عملية استخدام
االراض ي او له أي تأثيرات اجتماعية واقتصادية؟
تجنب االثاروالتعويض
هي عملية الحد أو التخفيف من املؤثرات البالغة على البيئة ،وكيفية التعرض للمؤثرات التي ال يمكن
تجنبها ،مع الوضع في االعتباربأن التعويض يؤدي الى زيادة التكلفة.
امل راقبة واالدارة البيئية Environmental monitoring & management
وتكون باتباع خطة ادارية تستند الى تقرير تقييم االثار البيئية والذي يبين مسؤولية كل من مقدم
املشروع والحكومة ويحتوي هذا التقريروالخطة على السياسات واالهداف والغايات وبرنامج م راقبة
وتقييم طريقة العمل ،وبناء نظم معلومات ادارية يلزمها تدريب وموازنة وتأكيد االتصال ما بين الناس
واملجتمع والحكومة.
تقييم الدراسات الخاصة باآلثارالبيئية EIA evaluation
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والغرض منه هو ضمان أن جميع الجوانب الهامة املتعلقة باملشروع ذكرت في الشروط املرجعية
(متطلبات وزارة البيئة) والتأكيد بان الطرق املستخدمة في عملية التقييم او انجاز املشروع هي طرق
سليمة وواضحة
وأن هذه املعلومات مقبولة ومتجانسة من وجهة نظربيئية وهي تلزم أيضا صاحب القرارأو صانعه.
 -9إقراراملشروع وشروط الترخيصProject Approval & Licensing Conditions
من هذا البند يتضح انه يلزم القيام بنشاطات الترخيص واتمام عملية عقود البناء وتكون مقترحة
في تقريرتقييم االثرالبيئي.
 -10االشرافSurveillance
وهي عبارة عن نشاط حكومي تقوم به الوزارة او سلطة البيئة للتأكد من مطابقة الشروط للترخيص.
 -11التدقيقAuditing
وهذا مهم في كل مراحله من بداية التفكير باملشروع حتى أقامته ،حيث يلزم التدقيق واملتابعة في كل
ما يتعلق باملشروع من حيث املتابعة في مرحلة االنشاء والتشغيل واثناء العمل ،وما بعد االنشاء
وكذلك التدقيق بان صاحب املشروع ملتزم بالتعليمات من حيث الوقاية وتركيب كل ما يلزم لتخفيف
االثارومدى نجاح اإلدارة البيئية للمشروع.
حيث يلزم التدقيق واملتابعة في كل ما يتعلق باملشروع من حيث املتابعة في مرحلة االنشاء والتشغيل
واثناء العمل ،وما بعد االنشاء وكذلك التدقيق بان صاحب املشروع ملتزم بالتعليمات من حيث
الوقاية وتركيب كل ما يلزم لتخفيف االثارومدى نجاح اإلدارة البيئية للمشروع.
ا
رابعا  :العوامل التي تؤخذ بالعتبار عند حتليل التفاعالت البيئية للمشروعات التنموية

−
−
−

−
−
−
−
−
−

األثرالبيئي على صحة اإلنسان والتجمعات السكنية.
التأثيرالبيئي على األنظمة االيكولوجية في املنطقة التي يقع فيها املشروع أوأي أنظمة أيكولوجية أخرى
قد تتأثرباملشروع.
أي تأثير على منطقة أو مبنى له أهمية جمالية أو أثرية أو ترفيهية أو أنثروبولوجي أو معمارية أو ثقافية
أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو أي خصائص بيئية أخرى لها قيمة خاصة بالنسبة للحاضر أو
األجيال القادمة.
املياه السطحية ومجاريها واملياه الجوفية.
التهديد ألي نوع من أنواع املجموعات الحيوانية والنباتية.
التلوث البيئي سواء على شكل غازأم صلب أم سائل أم ضوضاء أم إشعاع (دخان أو غبارأو أبخرة).
املشاكل بيئية املرتبطة بالتخلص من النفايات.
أي زيادة في الطلب على املوارد الطبيعية وغيرها من املوارد الشحيحة ،أو التي يحتمل أن تنضب.
تراكم للتأثيرات البيئية نتيجة لألنشطة الحالية أو األنشطة املستقبلية املحتملة.
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شكل ( :)2عناصر تقرير التقييم البيئي للمشاريع

مراحل
إنشاء
املشروع
مكونات
املشروع
ومرافقه

تقديم
للمشروع

عناصر تقرير
التقييم البيئي

وصف
املشروع
وأغراضه

أهداف
املشروع
أهمية
املشروع

املصدر :إعداد الباحث.

وضع البيئة املحيطة باملشروع وتشمل التالي:
وبعد هذا التحديد لعناصر تقرير تقييم األثر البيئي ملشاريع الفئة الثالثة ،يأتي تقييم الوضع الراهن
للبيئة املحيطة للمشروع والتي تركزعلى تقييم أوضاع جودة الهواء ،والتربة وطبقات األرض ،واملياه السطحية
والجوفية ،والبيئة البرية (نباتية ،حيوانية) ،والبيئة البحرية (نباتية ،حيوانية) ،واستخدامات أرض املوقع
املختاروما حوله من أراض ،وملكية األرض (املالك األصلي).
كما يتم تقييم التأثير البيئي للمشروع من خالل العناصر التالية ،تحديد التأثيرات البيئية العامة
املحتملة للمشروع مع إيجاد البدائل ،وتحديد التأثيرات البيئية الجوهرية املحتملة من املشروع ،وتحليل
التأثيرات على كل من جودة الهواء ،والبيئة الطبيعية للبحر والساحل ،واملياه السطحية والجوفية ،والبيئة
الحيوانية والنباتية ،واستخدامات األراض ي والعمران ،واملجمعات السكنية ،واملنظرالجمالي العام ،وغيرها.
كما يمكن تقييم التأثيرات البيئية الجوهرية للمشروع من خالل ترتيبها حسب تأثيرها على املصادر الطبيعية،
وتقديرنسبة الضررعلى املنطقة ومدى إمكانية اتساعه ،والعمراالفتراض ي للمرفق ،ووسائل تخفيف التأثيرات
البيئية املتوقعة.
وفي نهاية التقييم سيتم تحديد خالصة التأثير الهامة وذلك بعد تنفيذ إجراءات عمليات التخفيف،
وهي تغييرات في التخطيط والتصميم ،وتحسين الرصد واإلدارة ،وإعادة تحديد املوقع ،وطرق بديلة لإلنتاج أو
التصنيع.
كما أن هناك العديد من الضوابط واالعتبار البيئية التي يجب أخذها باالعتبار واملتعلق بمشاريع
الفئة الثالثة والتي من بينها أن يكون املوقع خارج املدينة ومعاكسا التجاه الرياح السائدة بحيث تمر الرياح
السائدة على التجمعات السكنية قبل وصولها إلى موقع املشروع ،وتكون املسافة الفاصلة بين املشروع
والنطاق العمراني ال تقل عن كيلو مترمربع ،وغيرها.
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شكل ( :)3الدورة اإلجرائية للتقييم البيئي للمشاريع

شكل ( :)4تصنيف املشروعات تبعا لتأثيراتها على البيئة
الفئة األوىل
ال تحتاج إلى إعداد
دراسات التقييم البيئي وإنما
يجب االلتزام بالتنظيمات
واالشتراطات الفنية
والصحية لهذه األنشطة التي
تم أخذها في االعتبار في أثناء
مرحلة إعداد املخطط العام
للمدينة أو القرية.
• املساجد
• املدارس
• املباني السكنية
• املحالت املهنية
• املحالت التي لها عالقة
بالصحة العامة
• املحالت التجارية العامة

الفئة الثانية
فئة (ب) -تحتاج إلى تعبئة
استمارة التقييم البيئي
ملشاريع الفئة الثانية التي
تعد من قبل أحد املكاتب
االستشارية املعتمدة
واملؤهلة من قبل الرئاسة
العامة لألرصاد وحماية
البيئة.
• محطات الوقود والغسيل
والتشحيم.
• مدن األلعاب واملراكز
الترفيهية داخل املدن.
• واملستشفيات واملعامل
الطبية.
• مجمعات األسواق
التجارية.
• مصانع املطاط
والبالستيك ال واقعة.

فئة (أ) -ال تحتاج إلى إعداد
دراسات التقييم البيئي وإنما
يجب االلتزام بالتنظيمات
واالشتراطات الفنية
والصحية املعدة لهذه
األنشطة واتخاذ االحتياطات
واالعتبارات البيئية.
• مراكز بيع مواد البناء
• املقاهي الشعبية
• مجمعات املدارس
• محالت بيع وتوزيع الغاز.
• م واقف السيارات
باألقبية واألدوار املتعددة.
• املراكز الرياضية
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الفئة الثالثة
املشاريع التي تحتاج إلى
إعداد "دراسة تقييم بيئي
شامل" ،واقتراح الحلول
الكفيلة لتجنب أو تخفيف
اآلثار البيئية في أثناء اختيار
املوقع والتصميم والتنفيذ
والتشغيل.
• محطات معالجة وتنقية
مياه الصرف الصحي
وشبكات الصرف الصحي.
• املنتجعات واملشاريع
السياحية قرب البيئات
الحساسة واملناطق
األثرية واملحميات
واملجمعات السكنية
والسواحل وقمم الجبال
واألماكن البرية.
• مدافن النفايات البلدية

ا
خامسا  :جتربة األردن لتقييم األثر البيئي والجتماعي ملشروع طاقة رياح الشوبك

تعتمد تقنية توربينات الرياح على حصد الطاقة الحركية من الرياح (أي حركة الرياح) وتحويلها إلى
طاقة ميكانيكية والتي تستخدم بدورها في توليد الكهرباء .ولالستفادة من الرياح ،تتكون التوربينات من
الشفرات الدوارة التي يتم رفعها من على األرض باستعمال األبراج وذلك لالستفادة من الرياح األسرع واألقل
اضطرابا .ومع زيادة سرعة الرياح ،تبدأ الشفرات في الدو ا رن ومن ثمة تقوم بتدويراسطوانة عمودية متصلة
ُ
باملحرك ،لتحول طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية .تنتج توربينات الرياح التيار الكهربائي املباشر والذي ُيمكن
استخدامه في توليد الطاقة املتصلة بالشبكات .ولكن كهرباء الشبكة عادة ما تكون على هيئة مختلفة (تيار
ُ
كهربائي متردد) ومن ثمة تستخدم املحوالت لتحويل التيار املباشر إلى تيار متردد .باإلضافة إلى ذلك ،تنتج
توربينات الرياح عند جهد ُمعين يجب مطابقته للشبكة الذي يتصل بها .وعليه ،يتم استعمال محوالت التيار
لتحويل الناتج إلى جهد أعلى يطابق جهد الشبكة.
بما أن طاقة الرياح تعد من الطاقات املتجددة التي ال تستهلك الوقود وال تسبب في انبعاثات الغازات
الصادرة بالبيئة وهي تعتبر من الطاقات االقتصادية الغير مكلفة فقد بادرت اململكة األردنية الهاشمية في
إعداد مشروع تروبينات الرياح بمنطقة الشوبك وهي تعتبر من التجارب العربية التي اعتمدت بالفعل على
إدخال كل االعتبارات البيئية واالجتماعية في التخطيط لهذا املشروع وبذلك تم تطبيق املعايير البيئية عند
الشروع في تخطيط املشروع  ...من اختيار املوقع الجغرافي للمشروع والذي تم فيه مراعاة ارتفاع منطقة
املشروع عن سطح األرض واألشكال والتضاريس من منحدرات وأودية إضافة إلى الغطاء النباتي املوجود
باملنطقة وهي املنطقة ال واقعة في جنوب غرب اململكة وفي شمال شرفها وتم تصنيف خرائط مبدئية ملوقع
املشروع إال أن نتائج التقسيمات البيئية أتت بشكل عكس ي ألن الشرط األساس ي لتنفيذ املشروع يجب أن يكون
في منطقة معزولة لضمان عدم وجود أي تأثير سلبي وبذلك قرر نقل املشروع املقترح مل واقع أخرى ألن موقع
املشروع جاء في منطقة غنية بالغطاء النباتي وكان متوقعا أن تفقد الكثير من النباتات الطبيعية إذا ما تم
تنفيذ املشروع خاصة وأن األردن تعد بلد فقيرا بالغابات الطبيعية حيث تشكل أقل من  %1من املساحة
السطحية التي تغطيها الغابات .إضافة إلى سبب آخرمهم نقل املشروع على أثره وهو قربه من املناطق السكنية
خاصة وأن الجزء الشمالي من اململكة يعتبر مكتظ سكانيا مقارنة بالجنوب وبذلك تعد ذلك تحديا كبيرا
لتنفيذه.
بدائل اختياراملوقع:
ُ
وبناء على ما ذكر أعاله ،تم اختيار أرض بديلة لتطوير املشروع في محافظة معان  -في لواء الشوبك.
والختيار أرض بديلة ،قامت وزارة الطاقة والثروة املعدنية باألخذ بعين االعتبار عوامل إضافية تمت مناقشتها
أدناه.
ُ
ُ
ستقبالت الحساسة :تم إعطاء األولوية الختيار موقع يكون بعيد بدرجة معقولة عن
 )1البعد عن امل ِ
املستقبالت الحساسة الرئيسية املحتملة مثل املجتمعات املحلية .أقرب قرى للمشروع هي قرية
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ُ
مضيبيع (تعرف باسم الفيصلية وتقع على مسافة  1كم إلى الجنوب) وزيتونة (وتقع على مسافة 1كم
إلى الغرب) والزبيرية (وتقع على مسافة  1.3كم إلى الغرب) ومثلث الشوبك (ويقع على مسافة 1كم إلى
الغرب( .
 )2القرب من شبكة الطرق :تم إعطاء األولوية الختيارموقع قريب من شبكة الطرق والذي سيقلل بشكل
ملموس الحاجة لطرق إضافية للوصول إلى املشروع .إلى جانب التكلفة املنخفضة ،هذا من شأنه
تجنب اآلثارالبيئية املصاحبة لبناء طرق جديدة.
الشكل اإلداري ملوقع املشروع:
من املهم بمكان تسليط الضوء على الشكل اإلداري على النحو الذي وضعته حدود املقاطعات
والبلديات في محافظة معان إذا أنه سيتم التنويه إليه بصفة متكررة في هذا السياق.
يقع املشروع في محافظة معان جنوب األردن ويبعد حوالي  160كم جنوب العاصمة ّ
عمان .تتألف
محافظة معان من  4ألوية و 4أقضية تتبع لواء القصبة من وجهة فاملشروع يقع تحت إدارة بلدية الشوبك
الجديدة .وقد اخذ في االعتبار االبعاد البيئية لطبوغ رافية املنطقة بحيث يكون املشروع في منطقة مرتفعة
ومصدرلتالقي الرياح وبعيدا عن التجمعات السكانية كما هو مبين بالشكلين رقم  5و .6
مكونات املشروع:
جدول ( :)2ملخص املكونات الرئيسية للمشروع
املكونات

الوصف

قدرة املشروع (ميجاواط)

44.85

نوع التقنية

طاقة الرياح

عدد توربينات الرياح

فيستاس  3.45 - V136ميجاواط ( 13توربين)

القدرة القصوى لكل توربينة رياح

 3.45للتوربينين

قطر الجزء الدوار(م)

136

ارتفاع املحور(م)

112

ارتفاع القمة العليا للتوربينة (م)

180

مساحة املشروع املغطاة

14.5كم 2

البنية التحتية وامل رافق العامة

وتتضمن )1(:شبكة الطرق الداخلية ( )2الكابالت
األرضية ( )3املستودعات واملكاتب ( )4املحطة التحويلية و()5
امل رافق املتصلة.
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شكل ( :)5ارتفاع منطقة املشروع

املصدر :تقييم األثر البيئي واالجتماعي ملشروع طاقة رياح الشوبك ،شركة الشوبك لطاقة الرياح،ECO Consult ،
محافظة معان ،األردن  ،2017ص.26
شكل ( :)6مرافق بالقرب من موقع املشروع

املصدر السابق :تقييم األثر البيئي واالجتماعي ملشروع طاقة رياح الشوبك ،ص.26

وقد حددت الدراسة خارطة تبين م واقع رئيسية لتطوير مزارع الرياح في كافة ارجاء اململكة شكل
رقم( )7وذلك المكانية استثمارها واالستفادة منها في املستقبل القريب.
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ً
شكل ( :)7خارطة الرياح باألردن ُمبينة مواقع واعدة لتطوير مزارع الرياح

املصدر السابق :ص.34

اخلامتة

تعتبر دراسة تقييم األثر البيئي بمثابة إجراء للحد من تفش ي األمراض البيئية الناجمة عن تنفيذ
الخطط التنموية ،خاصة تلك التي لم تأخذ بالحسبان االعتبارات البيئية عند البدء في اعداد الخطط ،وبذلك
كان لزاما على أغلب الدول أن تعمل على إنشاء مؤسسات وهيئات تعنى بالتقييم البيئي وتتضمن العديد من
الفرق الفنية البيئية املعنية بإعداد دراسات تفصيلية عن كل املشاريع التنموية بمراحلها املختلفة ،وتقديم
تقريرا شفافا عن مدى اآلثارالبيئية التي تترتب عليها.
لذلك يعتبر تقييم األثر البيئي للمشروعات قبل تنفيذه خطوة احترازية تقلل من احتمال وقوع الكوارث
البيئية التي تنتج عن تلك املشاريع .لذا يجب أن يسعى التقييم البيئي إلى تحديد الجوانب البيئية في خطط
مشروعات التنمية وتوضيحها للجمهوربشكل عام وإعالم صناع القراربالنتائج املرتقبة ألعمالهم.
لذلك يمكن أن نستخلص بأن التصنيفات الثالثة لتقييم األثر البيئي للمشروعات جاءت بناء على
دراسات مستفيضة تناولتها العديد من الهيئات االستشارية اإلقليمية والدولية بحيث وضعت معاييرا لكل
املشاريع واآللية التي تقوم عليها ،وحددت كل االعتبارات البيئية الواجب اتباعها عند التقديم الستيفاء نموذج
تقييم األثرالبيئي للمشروع والحصول على امل وافقة من عدمها.
لذلك يعتبرتقييم األثرالبيئي للمشروعات قبل تنفيذه خطوة احترازية تقلل من احتمال وقوع الكوارث
البيئية التي تنتج عن تلك املشاريع .لذا يجب أن يسعى التقييم البيئي إلى تحديد الجوانب البيئية في خطط
مشروعات التنمية وتوضيحها للجمهوربشكل عام وإعالم صناع القراربالنتائج املرتقبة ألعمالهم.
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املراجع

املراجع العربية
 )1مخلالتي ،أحمد حسام ( ،)2014التقييم االقتصادي البيئي ملشاريع مطامر النفايات البلدية باستخدام
منهجية تحليل التكلفة /املنفعة ،رسالة ماجستيرمنشورة ،كلية الهندسة املدنية ،جامعة حلب.
 )2برنامج األمم املتحدة للبيئة (السنة) ،التقييم البيئي االستراتيجي ،كتيب تدريب تقييم األثرالبيئي.
 )3سلمى عائشة كيجلي وسليمة غدير أحمد وآخرون ،التكاليف االقتصادية للمشكالت البيئية وأهم طرق
التقييم البيئي املستخدم ،بحث منشور ،جامعة ورقلة.
 )4ممدوح سالم مرس ي أحمد ،اإلدارة البيئية لتقييم األثرالبيئي للمشروعات ،مجلة أسيوط للدراسات البيئية،
العدد الثاني والثالثون ،يناير.2008
 )5مقدمة في دراسات تقييم األثر البيئي واالجتماعي ،وزارة الدولة لشؤون البيئة ،الفرع اإلقليمي ومعمل
القياسات البيئية ،شرق الدلتا ،املنصورة
 )6نظام تقييم املردود البيئي واالجتماعي في دولة الكويت ،الهيئة العامة للبيئة ،إدارة التخطيط وتقييم املردود
البيئي.2016 ،
 )7مؤسسة التمويل الدولية ،سياسات العمليات ،التقييم البيئي املنشور ،op4.01أكتوبر .1998
 )8عادل عبد الرشيد ،التشريعات البيئية العربية ودورها في إرساء دعائم التخطيط البيئي ،الشارقة ،اإلمارات
العربية املتحدة.2005 ،
 ...... )9رشيد الدليمي وإبراهيم حماد سعد وآخرون ،دراسة تحليلية ميدانية لتقييم األثر البيئي ملشروع
افتراض ي لتربية أبقارالحليب في محافظة األنبار ،مجلة األنبارللعلوم الزراعية ،املجلد  ،8العدد .2010 ،4
 )10دليل أسس وإجراءات تقييم التأثيرالبيئي ،وزارة الدولة لشئون البيئة ،اإلصدارالثاني ،يناير ،2009جمهورية
مصر العربية.
 )11تقييم األثر البيئي واالجتماعي ملشروع طاقة رياح الشوبك ،شركة الشوبك لطاقة الرياح،ECO Consult ،
محافظة معان ،األردن .2017
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قائمة �إ�صدارات (( ج�سر التنمية ))
العنوان
مفهوم التنمية
م�ؤ�شرات التنمية
ال�سيا�سات ال�صناعية
الفقر :م�ؤ�شرات القيا�س وال�سيا�سات
املوارد الطبيعية واقت�صادات نفاذها
ا�ستهداف الت�ضخم وال�سيا�سة النقدية
طرق املعاينة
م�ؤ�شرات الأرقام القيا�سية
تنمية امل�شاريع ال�صغرية
جداول املخالت املخرجات
نظام احل�سابات القومية
�إدارة امل�شاريع
اال�صالح ال�ضريبي
�أ�ساليب التنب�ؤ
الأدوات املالية
م�ؤ�شرات �سوق العمل
الإ�صالح امل�صريف
خ�صخ�صة البنى التحتية
الأرقام القيا�سية
التحليل الكمي
ال�سيا�سات الزراعية
اقت�صاديات ال�صحة
�سيا�سات �أ�سعار ال�صرف
القدرة التناف�سية وقيا�سها
ال�سيا�سات البيئية
اقت�صاديات البيئة
حتليل الأ�سواق املالية
�سيا�سات التنظيم واملناف�سة
الأزمات املالية
�إدارة الديون اخلارجية
الت�صحيح الهيكلي
نظم البناء والت�شغيل والتحويلB.O.T
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر :تعاريف
حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
منذجة التوازن العام
النظام اجلديد للتجارة العاملية
منظمة التجارة العاملية� :إن�شا�ؤها و�آلية عملها
منظمة التجارة العاملية� :أهم الإتفاقيات
منظمة التجارة العاملية� :آفاق امل�ستقبل
النمذجة الإقت�صادية الكلية
تقييم امل�شروعات ال�صناعية
م�ؤ�س�سات والتنمية
التقييم البيئي للم�شاريع
م�ؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د .حممد عدنان وديع
د .حممد عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د� .أحمد الكواز
د� .أحمد الكواز
�أ .جمال حامد
د .ناجي التوين
�أ .جمال حامد
د .ريا�ض دهال
�أ .ح�سن احلاج
د .ناجي التوين
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
د .علي عبدالقادر علي
د .بلقا�سم العبا�س
د .حممد عدنان وديع
د .م�صطفى بابكر
�أ .ح�سن احلاج
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .م�صطفى بابكر
د .ناجي التوين
د .بلقا�سم العبا�س
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أمل الب�شبي�شي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د� .أحمد الكواز
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .عماد الإمام
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين

رقم العدد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
ال�سابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�سع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
اخلام�س والع�شرون
ال�ساد�س والع�شرون
ال�سابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�سع والع�شرون
الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون
اخلام�س الثالثون
ال�ساد�س الثالثون
ال�سابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�سع والثالثون
الأربعون
الواحد الأربعون
الثاين الأربعون
الثالث الأربعون
الرابع الأربعون

الدمج امل�صريف
اتخاذ القرارات
الإرتباط واالنحدار الب�سيط
�أدوات امل�صرف الإ�سالمي
البيئة والتجارة والتناف�سية
الأ�ساليب احلديثة لتنمية ال�صادرات
االقت�صاد القيا�سي
الت�صنيف التجاري
�أ�ساليب التفاو�ض التجاري الدويل
م�صفوفة احل�سابات االجتماعية
وبع�ض ا�ستخداماتها
منظمة التجارة العاملية :من الدوحة
�إىل هوجن كوجن
حتليل الأداء التنموي
�أ�سواق النفط العاملية
حتليل البطالة
املحا�سبة القومية اخل�ضراء
م�ؤ�شرات قيا�س امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية وقيا�سها
نوعية امل�ؤ�س�سات والأداء التنموي
عجز املوازنة :امل�شكالت واحللول
تقييم برامج اال�صالح االقت�صادي
ح�ساب فجوة الأهداف الإمنائية للألفية
م�ؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق
اال�ستهالكي
اقت�صاديات اال�ستثمار :النظريات واملحددات
اقت�صاديات التعليم
�إخفاق �آلية الأ�سواق وتدخل الدولة
م�ؤ�شرات قيا�س الف�ساد الإداري
ال�سيا�سات التنموية
متكني املر�أة :امل�ؤ�شرات والأبعاد التنموية
التجارة اخلارجية والنمو االقت�صادي
قيا�س التح ّول الهيكلي
امل�ؤ�شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر
االقت�صادي التنموي
برامج الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
امل�ساعدات اخلارجية من �أجل التنمية
قيا�س معدالت العائد على التعليم
خ�صائ�ص �أ�سواق الأ�سهم العربية
التجارة اخلارجية والتكامل
االقت�صادي الإقليمي
النمو االقت�صادي املحابي للفقراء
�سيا�سات تطوير القدرة التناف�سية
عر�ض العمل وال�سيا�سات االقت�صادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية
تطور �أ�سواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب
اال�ستثمارات البينية العربية

ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
د .م�صطفى بابكر
د .بلقا�سم العبا�س
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور

اخلام�س الأربعون
ال�ساد�س الأربعون
ال�سابع الأربعون
الثامن الأربعون
التا�سع الأربعون
اخلم�سون
الواحد واخلم�سون
الثاين واخلم�سون
الثالث واخلم�سون

د� .أحمد الكواز

الرابع واخلم�سون

د� .أحمد طلفاح
د .علي عبد القادر علي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .علي عبدالقادر علي
د .ح�سن احلاج
د .علي عبد القادر علي
د .ريا�ض بن جليلي

اخلام�س واخلم�سون
ال�ساد�س واخلم�سون
ال�سابع واخلم�سون
الثامن واخلم�سون
التا�سع واخلم�سون
ال�ستـون
الواحد وال�ستون
الثاين وال�ستون
الثالث وال�ستون
الرابع وال�ستون
اخلام�س وال�ستون

د .علي عبدالقادر علي
�أ .عادل عبدالعظيم
د .عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي
د� .أحمد الكواز
�أ .ربيع ن�صر
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي

ال�ساد�س وال�ستون
ال�سابع وال�ستون
الثامن وال�ستون
التا�سع وال�ستون
ال�سبعون
الواحد وال�سبعون
الثاين وال�سبعون
الثالث وال�سبعون
الرابع وال�سبعون
اخلام�س وال�سبعون
ال�ساد�س وال�سبعون

د .ريا�ض بن جليلي
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د�.إبراهيم �أونور

ال�سابع وال�سبعون
الثامن وال�سبعون
التا�سع وال�سبعون
الثمانون

د�.أحمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د .ريا�ض بن جليلي
د .و�شاح رزاق
د .وليد عبد مواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س

الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
اخلام�س والثمانون
ال�ساد�س والثمانون
ال�سابع والثمانون
الثامن والثمانون

فعالية �أ�سواق الأ�سهم العربية
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات
البنية اجلزئية لأ�سواق الأوراق املالية
مناطق التجارة احلرة
تناف�سية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة:
اخل�صائ�ص والتحديات
تذبذب �أ�سواق الأوراق املالية
الإمكانيات التكنولوجية والنمو االقت�صادي
م�ؤ�شرات النظم التعليمية
مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة
حول �صياغة �إ�شكالية البطالة يف الدول العربية
متكني املر�أة من �أجل التنمية
الأطر الرقابية لأ�سواق الأ�سهم العربية
نظام احل�سابات القومية لعام 2008
تبعات الأزمة االقت�صادية على الدول العربية
والنامية
الطبقة الو�سطى يف الدول العربية
كفاءة البنوك العربية
�إدارة املخاطر يف الأ�سواق املالية
ال�سيا�سات املالية املحابية للفقراء
ال�سيا�سات االقت�صادية الهيكلية
خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي
حتديات النمو االقت�صادي يف الدول اخلليجية
�سيا�سات العدالة االجتماعية
ال�سيا�سات ال�صناعية يف ظل العوملة
مالحظات حول ا�ستقاللية ومركزية البنوك
املركزية
التخطيط والتنمية يف الدول العربية
التخطيط اال�سرتاتيجي للتنمية
�سيا�سات التناف�سية
منهجية تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف ت�صنيف
الدول ح�سب بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية
واالجتماعية :بني الواقعية واملبالغة
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص كمطلب تنموي
االقت�صاد الأخ�ضر والبلدان العربية
الالمركزية و�إدارة املحليات :جتادب عربية ودولية
حدود ال�سيا�سات االقت�صادية
التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي
الدعم الفني واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
التدريب وبناء ال�سلوك املهني
املخاطر االجتماعية
خرائط فر�ص اال�ستثمار واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ر�أ�س املال غري املادي ودوره يف التنمية االقت�صادية:
حالة الدول العربية

د� .إبراهيم �أونور
د .ح�سني الأ�سرج
د .وليد عبد مواله
د� .أحمد الكواز

التا�سع والثمانون
الت�سعون
الواحد والت�سعون
الثاين والت�سعون

د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د .حممد �أبو ال�سعود
د .ريا�ض بن جليلي
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س
د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د� .أحمد الكواز

الثالث والت�سعون
الرابع والت�سعون
اخلام�س والت�سعون
ال�ساد�س والت�سعون
ال�سابع والت�سعون
الثامن والت�سعون
التا�سع والت�سعون
املائة
املائة وواحد

د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د .وليد عبدمواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبدمواله
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي

املائة واثنان
املائة وثالثة
املائة و�أربعة
املائة وخم�سة
املائة و�ستة
املائة و�سبعة
املائة وثمانية

د .بلقا�سم العبا�س
د .وليد عبدمواله
د .بلقا�سم العبا�س

املائة وت�سعة
املائة وع�شرة
املائة واحلادي ع�شر

د .و�شاح رزاق
د .ح�سني الطالفحة
د .وليد عبدمواله
�أ� .صالح الع�صفور
د .حممد �أمني لزعر

املائة والثاين ع�شر
املائة والثالث ع�شر
املائة والرابع ع�شر
املائة واخلام�س ع�شر
املائة وال�ساد�س ع�شر

�أ .بالل حموري
د� .أحمد الكواز
د .حممد عمر باطويح
د� .أحمد الكواز
د .حممد �أمني لزعر
د .ايهاب مقابله
د .فهد الف�ضالة
د .في�صل حمد املناور
د .ايهاب مقابله
د .وليد عبدمواله

املائة وال�سابع ع�شر
املائة والثامن ع�شر
املائة والتا�سع ع�شر
املائة والع�شرون
املائة والواحد والع�شرون
املائة والثاين والع�شرون
املائة والثالث والع�شرون
املائة والرابع والع�شرون
املائة واخلام�س والع�شرون
املائة وال�ساد�س والع�شرون

االقت�صاد الأخ�ضر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية
النمو ال�شامل
تقييم �أداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
تطوير متويل التنمية
البنوك التجارية ومتويل امل�شروعات ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة
متكني املر�أة العربية يف املجال التنموي
حا�ضنات الأعمال وامل�شروعات ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة
الدول العربية وتنويع ال�صادرات
الأثر التنموي للم�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة
برامج �ضمان القرو�ض ومتويل امل�شروعات
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
من الأهداف التنموية للألفية �إىل خطة التنمية
امل�ستدامة  :2030التقييم وامل�ستجدات
ال�سيا�سات ال�صناعية احلديثة يف جتارب الدول
املتقدمة والنا�شئة
اجلدارة يف العمل
التنمية املحلية امل�ستدامة وامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة
التخطيط اال�سرتاتيجي وا�ستخدام بطاقات الأداء
املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف امل�ؤ�س�سات العامة
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية ومتويل
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة
()2017-1960
العمل التطوعي والتنمية
مرتكزات وحمددات اختيار املوقع للم�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
تقييم الأثر البيئي للم�شروعات التنموية

د .نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د.نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د� .إيهاب مقابله

		

املائة والثامن والع�شرون
املائة والتا�سع والع�شرون
املائة والثالثون
املائة والواحد والثالثون
املائة والثاين والثالثون

د .في�صل املناور
د� .إيهاب مقابله
د .حممد �أمني لزعر
د� .إيهاب مقابله
د� .إيهاب مقابله

املائة والثالث والثالثون
املائة والرابع والثالثون
املائة واخلام�س والثالثون
املائة وال�ساد�س والثالثون
املائة وال�سابع والثالثون

�أ.د .ح�سني الطالفحه
�أ .عمر مالعب
د .نواف �أبو �شماله

املائة والثامن والثالثون
املائة والتا�سع والثالثون
املائة والأربعون

د .فهد الف�ضالة
د .حممد باطويح

املائة والواحد والأربعون

د .عوين الر�شود
د� .إيهاب مقابله

املائة والثاين والأربعون
املائة والثالث والأربعون

د.علم الدين بانقا

املائة والرابع والأربعون

د .في�صل املناور
�أ .عبداهلل بوعجيلة
د .ايهاب مقابله

املائة واخلام�س والأربعون
املائة وال�ساد�س والأربعون

�أ .عبداهلل بوعجيلة

املائة وال�سابع والأربعون

لالطالع على الأعداد ال�سابقة ميكنكم الرجوع �إىل العنوان الإلكرتوين التايل:
http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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