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الآراء ال�اردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن راأي امل�ؤلف ولي�س عن راأي املعهد



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعل�مات واملعارف لأو�صع �صريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �صرطًا اأ�صا�صيًا جلعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�صرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�صعًا  وال�صفافية  امل�صاركة  على  قائمًا  ن�صاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �صياق  يف  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  على ت�فري مادة مب�صطة قدر امل�صتطاع للق�صايا املتعلقة 

ب�صيا�صات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها مبا ي�صاعد على ت��صيع 

دائرة امل�صاركني يف احل�ار ال�اجب اإثارته ح�ل تلك الق�صايا حيث 

يرى املعهد اأن امل�صاركة يف و�صع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املدين املختلفة، تلعب دورًا 

خ�ص��صية  اإىل  ي�صتند  للتنمية  عربي  ومنهج  من�ذج  بل�رة  يف  مهمًا 

الأو�صاع القت�صادية والجتماعية والثقافية وامل�ؤ�ص�صية العربية، 

مع ال�صتفادة دائمًا من الت�جهات الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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 تقييم األثر البيئي للمشروعات التنموية 

 إعداد: أ. عبدهللا بوعجيلة

 مقدمــة 

  االتجاهات البحثيةيعتبر موضوع تقييم األثر البيئي من 
 
والتي تخضع لعملية تطوير  ،الحديثة نسبيا

 لديناميكية التحوالت والتغيرات البيئية التي تحدث بالعالم
 
حيث يتم تطبيق هذا النهج كأداة  ،مستمرة نظرا

 .
 
 للتخطيط لصناع القرار لضمان تحقيق إدارة مستدامة بيئيا

كاملة واالستغالل األمثل تقييم اآلثار البيئية للمشروعات أداة مهمة ألسلوب اإلدارة البيئية املتويعتبر  

ولضمان حاجات الوقت الحاضر مع  ،للموارد املادية والبشرية واملعنوية لضمان تنمية اقتصادية متواصلة

وفي ضوء زيادة االهتمام العاملي بمشاكل البيئة وأهمية تحقيق اإلدارة البيئية  ،حماية البيئة لألجيال القادمة

فهوم التنمية املستدامة، والتي تحقق التنمية االقتصادية التي تفي للموارد الطبيعية من خالل م الفعالة

وتحقيق توازن بينه وبين متطلبات املستقبل لتمكين األجيال املقبلة من استيفاء  ،باحتياجات الحاضر

 .د النظم املتجددة والدائمةر وعدم اإلخالل في التوازن البيئي وفي موا ، د املحدودةر احتياجاتهم من املوا

تقييم اآلثار البيئية للمشروعات أداة مهمة ألسلوب اإلدارة البيئية املتكاملة واالستغالل األمثل تبر ويع

ولضمان حاجات الوقت الحاضر مع   ،للموارد املادية والبشرية واملعنوية لضمان تنمية اقتصادية متواصلة

 .حماية البيئة لألجيال القادمة

، والقضايا املصاحبة لعمليات التنمية بشكل عامبقضايا البيئة املتزايد أدي االهتمام هذا، وقد 

 وذلك بهدف تحديد ورصد تقييم األثر البيئي ملشروعات التنمية، بدراسة  باالهتمام إلى املطالبة بشكل خاص

 تعامل معها منذ بداية عمل هذه املشروعات  للطرق  الأنسب    واتباعاملشكالت البيئية  
 
وهذا ما يعرف اصطالحا

وافق بين عملية التنمية وحماية البيئة )التنمية املستدامة( من يمكن الذي باملنهج الوقائي،   . تحقيق الت

 مفهوم تقييم األثر البيئي    : أولا 

التي تناولت مفهوم تقييم األثر البيئي والتي ركزت على أنها أداة تعمل على   هناك العديد من التعريفات

التحديد، والتنبؤ، ووصف الربح والخسارة للمشروع محل الدراسة" هذا، ويركز املفهوم بشكل عام على عدد 

 من املحاور، على النحو التالي:

عامة وعلى رفاهية اإلنسان سواء  تجميع الجوانب البيئية املختلفة، ودراسة تأثيرها على الصحة ال −

 .ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر كان
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ترجمة املعلومات الوصفية إلى قيم نقدية، والتي تعبر عن درجة أهمية القرارات سواء كان بالرفض   −

  .القبول  أو

متابعة ما إذا كان املشروع قد التزم بالتشريعات البيئية، ومراجعة عملية ادراج التكاليف البيئية  −

 .القوائم املالية للمشروع ضمن

ع وتقييم التأثيرات البيئية لألعمال واملشاريع املقترحة، هذه العملية  −
ّ
عملية منظمة لتحديد وتوق

 .تتم كوضع مسّبق على القرارات الرئيسية وااللتزامات

 جزء تعتبر وهي  ،الثقافية واالجتماعية والصحية التأثيراتعلى  تشتملالبيئة بمفهومها الواسع  −

إلى منع التأثيرات البيئية  بشكل عام عملية التقييم البيئي تهدفو لتقييم التأثير البيئي،  مكمل

 .منهاالسلبية للمشروع أو التخفيف 

فيض عبء التأثيرات البيئية الناتجة عن أعمال  األثر يعمل تقييم  −
ّ
 التنمية، ويجعلهاالبيئي على تخ

عواقبه  باإلضافة إلى تأخير ظهور  ،بالتعقيد وكبر حجمها تتصفوهذه التأثيرات . مستدامةتنمية 

 البيئي.  األثر إجراء عملية تقييم  لفترات طويلة بعد

تعريفه   وهو ما تم  ،قرارات في عمليات التنميةالالبيئي أهمية كبرى كأداة التخاذ    األثر اكتسب تقييم   −

البيئي، هو أداة   األثر تقييم  " والذي ينص على 1994 عاممن إعالن" ريو " 15رسميا باملبدأ رقم 

وطنية، يحب إجراؤها لألنشطة املقترحة التي من املحتمل أن يكون لها تأثير واضح على البيئة 

البيئي   األثر من الناحية العملية، يتم إجراء تقييم . " وتخضع لقرارات الجهة الوطنية املختصة

ة املحتملة ملشروعات التنمية من أمثال، محطات القوى  بهدف منع أو تقليل التأثيرات السلبي

 وغيرها.الكهربائية، ومشروعات السدود وخزانات املاء، واملنشآت صناعية 

وذلك عن طريق إدخال االعتبارات   يةمن جهة أخرى فإن تلك العملية يمكن استخدامها كأداة تخطيط

  تقييم البيئي االستراتيجي للسياسات والخطط الوبشكل خاص،  .  البيئية في جميع مشروعات التنمية املقترحة

يركز على املستويات العليا في اتخاذ القرارات، عندما يكون من األفضل األخذ في االعتبار البيئة في  والذي 

 .نميةالبدائل والخيارات الخاصة بالت

يهدف تقييم األثر البيئي إلى تقييم البدائل املطروحة أمام أي مشروع تنموي، حيث أن كل من تلك البدائل  و 

وتتضمن دراسات  .(سلبية وايجابية) سوف يكون لها تكلفة ومنفعة اقتصادية باإلضافة إلى آثار بيئية

املنافع االقتصادية التقييم البيئي املفاضلة بين اآلثار اإليجابية والسلبية بهدف تقليل اآلثار السلبية وتعزيز  

  .بكلفة بيئية أقل
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بيئي التأثير  الذات    األنشطة التنمويةو  أشروعات  لمكما يعرف تقييم األثر البيئي على أنه دراسة تنبؤيه ل

واقتراح وسائل   ،لتحديد البدائل املتاحة حتملامل واختيار أفضل البدائل ذات التأثيرات البيئية األقل سلبية 

لتحديد اآلثار البيئية املحتملة أو  . ويكون ذلك من خالل دراسةالسلبيةمن التأثيرات )الحد( التخفيف 

وتحقيق أو زيادة  ،أو الحد منها واإلجراءات والوسائل املناسبة ملنع اآلثار السلبية ،الناجمة عن املشروع

وافق مع املقاييس البيئية املعمول بها املردودات  . االيجابية للمشروع على البيئة بما يت

يهدف تقييم األثر البيئي إلى تقييم البدائل املطروحة أمام أي مشروع تنموي، حيث أن كل من تلك  و 

وتتضمن دراسات    باإلضافة إلى آثار بيئية )سلبية وايجابية(.البدائل سوف يكون لها تكلفة ومنفعة اقتصادية  

املنافع االقتصادية التقييم البيئي املفاضلة بين اآلثار اإليجابية والسلبية بهدف تقليل اآلثار السلبية وتعزيز 

  .بكلفة بيئية أقل

ية اإلنتاج على البيئة بشكل عام تهدف دراسات التقييم البيئي إلى تحديد اآلثار السلبية واإليجابية لعمل

 وتضمين ذلك في تكلفة اإلنتاج للمشاريع واعتماد ذلك كأساس في اتخاذ القرار التنموي.

 التقييم البيئي السرتاتيجي وتقييم األثر البيئي   :   ثانياا 

 مفهوم التقييم البيئي االستراتيجي ( 1)

يركز مفهوم التقييم البيئي االستراتيجي على مختلف السياسات والخطط والبرامج واألنشطة 

تناول عملية التقييم تشخيص ورصد منابع  وتاالستراتيجية املقترحة التي لها تأثير على البيئة بشكل عام، 

 ومصادر التأثيرات البيئية الناتجة عن مختلف املشروعات.

 البيئي االستراتيجي وعالقته بعمليات صناعة القرار(: التقييم 1) شكل

 
 .499األمم املتحدة للبيئة، التقييم البيئي االستراتيجي، كتيب تدريب تقييم التأثير البيئي، ص جاملصدر: برنام
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من خالل التزود باملعلومات   وذلك  ،صناعة القرار  له دور مهم فيفإن التقييم البيئي االستراتيجي    وعليه

البيئي   ويقوم التقييم والبيئية. التوازن بين السمات االقتصادية واالجتماعية التي تناقش مسألةالبيئية 

 :اآلتي إجراءات واتجاهات جوهرية يطلق عليها استراتيجية القمة والتي تهدف إلى علىاالستراتيجي 

  .تعزيز مستوى التقييم البيئي للمشروع -

 لحماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة. التسويق -

  والتقييم البيئيبناء  على ما سبق، يمكن طرح بعض املقارنات فيما بين تقييم األثر البيئي للمشروعات  

، وذلك كما في الجدول التالي:
 
 االستراتيجي بناء  على ما تم تناوله سلفا

 بين التقييم البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي املقارناتبعض (: 1جدول )

 التقييم البيئي االستراتيجي للسياسة والخطط والبرامج التقييم البيئي للمشروعات

توضع التقديرات في املراحل املبكرة من دورة صناعة   - توضع التقديرات في نهاية دورة صناعة القرار  -

 القرار 

 منهج استباقي نشط لتنمية املشروعات - املشروعات املقترحةمنهج تفاعلي لتطوير  -

 بيئة محددةيتم تعريف تأثير  -

 عدد محدود من البدائل العلمية -

 يتم تحديد تأثيرات بيئية وقضايا التنمية املستدامة  -

 مجال واسع من البدائل املحتملة -

 مراجعة محددة للتأثيرات املتراكمة -

 والتقليل من التأثيراتالتأكيد على التخيف  -

 إنذار مبكر للتأثيرات املتراكمة -

التأكيد على تحقيق األهداف البيئية واملحافظة على   -

 األنظمة الطبيعية

مستوى منخفض من التفاصيل مع منظور كلي واسع  - مستوى عاِل من التفاصيل مع منظور ضيق -

 إلعطاء رؤية واضحة اإلطار العام

عملية متعددة املراحل، مكوناتها متداخلة، املستوى  - ة إلى النهايةعملية معرفة واضحة من البداي -

 السياس ي دائم التكرار

 تركز على جدول أعمال قياس ي -

 تعالج أعراض التدهور البيئي -

 تركز على جدول أعمال االستدامة -

 تضع يدها على مصادر حدوث التدهور البيئي -

 . 494املصدر: نفس املصدر السابق، ص 

التقييم البيئي االستراتيجي هو منهج تحليلي استباقي نشط لدمج  على ما سبق، يتضح أن وبناء  

البيئية  اآلثار بهدف تقييم  ، وذلكاالعتبارات البيئية بطريقة متكاملة في املستويات العليا لصناعة القرار

نفيذ طرق وإجراءات  وتوفير البدائل األكثر استدامة وت  ،للسياسات والخطط والبرامج التنموية املقترحة

 تخفيف مناسبة وإعالم صناع القرار بذلك.
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        يتضح أن التقييم البيئي االستراتيجي هو منهج تحليلي استباقي نشط لدمج االعتبارات البيئية بطريقة متكاملة 

 .في املستويات العليا لصناعة القرار

 ( الدوال املحددة للمشكالت البيئية2)

أن األضرار والتكاليف البيئية عديدة مباشرة وغير مباشرة بعضها يظهر ويمكن تحديده واآلخر ال   وهي

تظهر آثاره إال في املستقبل وبذلك تم تحديد الطبيعة االقتصادية للمشكلة البيئية من خالل ثالث أدلة رئيسية 

 هي:

 دالة االضرار البيئية:  ▪

تشمل النفقات والتكاليف التي لحقت بعناصر النظام البيئي من جراء تدهور األوضاع البيئية وحدوث  

التلوث مثل الخسائر التي تلحق بصحة اإلنسان، الغياب عن العمل، انخفاض اإلنتاجية، هبوط خصوبة 

ضرار  األ  فة إلىباإلضااألرض، وانخفاض إنتاجيتها، خسائر الثروة السمكية، خسائر السياحة املائية، 

 املباشرة التي تلحق باملشروعات اإلنتاجية والزراعية من التلوث.

 دالة العالج: ▪

وهي تشمل النفقات التي يتحملها املجتمع والوحدات االقتصادية ملعالجة وإزالة بعض آثار التلوث، منها 

العالج  امللوثة له، نفقاتمصاريف معالجة املياه امللوثة، تنقية الهواء وخفض تركيز األكاسيد والغازات 

 .وغيرها والدواء....

 دالة النفقات الوقائية:  ▪

أو جعله في حدود  ،تشمل النفقات التي تتحملها الدولة وعناصرها االقتصادية من أجل منع حدوث التلوث

 
 
 .املستويات املقبولة بيئيا

للمشروعات الرئيسية صعبة وتتطلب كمية وتعتبر عملية حساب التكاليف الحقيقية والتقييم البيئي 

باإلضافة إلى عدد من الدراسات والتقارير املرتبطة  كبيرة من املعلومات والبيانات اإلحصائية غير املتوفرة

باملشاريع. وبشكل عام يتناقص الوقت والجهد املبذول والتكاليف الالزمة لعملية تقييم األثر البيئي مع 

املمارسة وتعميق الفهم لآلثار البيئية للمشاريع وزيادة الحس باملسؤولية البحثية تراكم الخبرات املكتبية ب

 لدى املؤسسات.

 وفوائده الغرض من تقييم األثر البيئي ( 3) 

ضمان حماية البيئة واملواد الطبيعية والحفاظ عليها بما في ذلك الجوانب    إلىتقييم األثر البيئي  يهدف  

 :ل اآلتيخالوذلك من  ،املرتبطة بصحة اإلنسان
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 .استدامتهاضمان سالمة املشروعات من الناحية البيئية وضمان  •

  .املعاييرادراج االعتبارات البيئية في دورة املشروع في مرحلة مبكرة وااللتزام بأفضل  •

 .القرارضمان تحقيق أهداف التنمية املستدامة في التخطيط واتخاذ  •

العائد  املال وتكاليف املشروع وحمايته من املخاطر غير املحسوبة وتغطية سأفي ر  ةتحقيق وفر  •

 .استمراريتهاالقتصادي وضمان 

والبيئية في  التأمين والحفاظ على العناصر الطبيعية األساسية ملشروعات التنمية واملوارد الطبيعية •

 .املشروعمنطقة 

  .الحقةتفادي تغيرات أساسية على املشروع في مرحلة  •

 .أفضل التكاليف الصحية وحماية حقوق الفرد واملجتمع في التمتع بحياة •

•  
 
 زيادة قبول املشروع محليا

 
 .ودوليا

 لألثر البيئيالتقييم  ( متطلبات 4)

في ظل دراسات تقييم األثر البيئي وما حصل من تطور لهذا العلم ال بد من توضيح هذه الفكرة والتي 

من أساسياتها كما أسلفنا الذكر التخطيط واإلدارة، وان هذا اإلجراء يتضمن مجموعة من االعتبارات واألفكار 

  وهي:املتوازنة في العملية، 

  وكذلك عملية الربط لتقييم األثر البيئي: الفكرة األساسية لعملية التخطيط  فهم -1

عملية الفهم للتخطيط بحاجة الى عدة خطوات تحدد السمات العامة املميزة للمشروع من خالل تحديد 

 تتضمن:ودراسة الحاجة وعملية التقييم ودراسة البدائل الالزمة وهذه العملية 

 االنتاجية.وصف املشروع وطبيعة عمله والطاقة  -أ

رافية املوقع، الوقت الالزم لعملية البناء، متطلبات موق -ب ع املشروع وسبب االختيار، وطبوغ

الطاقة خالل عملية البناء والتي تتضمن االرض، التلوث، املاء املستخدم، التخلص من املاء 

 املستخدم، املخلفات الصلبة وطريقة التخلص منها 

اخ، الرياح، الحرارة، الرطوبة، اشعاع الشمس، دراسة البيئة الفيزيائية للمشروع من حيث املن  -ج

 الجوفية.االبار واالودية والينابيع، واملياه 

تعريف االحتياج املتداول للمشروع ويتضمن ذلك املباني، السيطرة على الفيضان، وتطور   -د

 مشابهة.الصناعة، والتطور االقتصادي، ومتطلبات اخرى 

يؤخذ بها في عين االعتبار ولكنها أساسية تتعلق بموقع أي معلومات اخرى بسيطة عادة ال    -هـ 

 التلوث.املشروع، حجم املشروع وتخطيطه، قياس مستوى 
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 وموازنته: احتياجاتهعملية فهم تطور املشروع بجدولة  -2

عملية الجدولة تحكم عادة بالوقت املطلوب للتحديد الدقيق وان الفروق ما بين الوقت املطلوب  

راثية والعالقة الوثيقة بين  ودراسة  التكاليف تتحكم بالنوع والحجم والترتيب وكذلك الصفات الفيزيائية والت

 بيئي تظهر زيادة التكاليف غير متوقعه وهذه أمثله على ذلك: أثر ي عملية تقييم أالوقت والتكاليف و 

تصاالت والعالقات وظهور  هدر كثير من الوقت في جمع املعلومات املهمة وتحتاج الى العديد من اال  -أ

 املتطلبات.العديد من 

وتوجب   التأثير عملية التغير في ميزات تصميم املشروع تحتاج الى اعادة حسابات واعتبارات لهذا  -ب

 الحرجة.الحاجة الى خطة وقاعدة بيانات ملصادر البيئة 

 علينا اضافة ورش عمل واتصاال 
 
ت مع أناس  كذلك الوصول الى الهدف املنشود يصبح لزاما

حكوميين، وكذلك عامة الناس وال سيما املعارضون للمشروع لتسهيل الوصول الى الهدف وهكذا يدخلنا في 

 تكاليف.اخطاء احيانا توجب علينا توفير حماية لتوفير املشروع وهذا بدوره يضيف 

عند بداية العمل في عملية تقييم االثر البيئي، نحتاج الى مجموعات من االداريين والبيولوجيين 

رافيين واملنظمين لدراسة وتخطيط كل من الهواء واملاء   واالقتصاديين واالجتماعيين والنفسيين والجغ

 بها.ت املتعلقة واالرض والجنس البشري كمصادر طبيعية في عملية دراسة النوعية والكمية والتأثيرا

نحتاج الى مجموعات عمل متعددة االغراض والتوجيهات ومختلفة املشارب ومصادر   EIAخالل عملية   

املعلومات، وعند بداية العمل في عملية تقييم االثر البيئي، نحتاج الى مجموعات من االداريين والبيولوجيين  

رافيين واملنظمين لدراسة وتخطيط كل من الهوا ء واملاء واالقتصاديين واالجتماعيين والنفسيين والجغ

 بها.واالرض والجنس البشري كمصادر طبيعية في عملية دراسة النوعية والكمية والتأثيرات املتعلقة 

هو مدير فريق العمل، وتنبع أهمية هذا املدير من قدرته على  EIAومن األمور املهمة في عملية تقييم  

جيه ناجح لدراسة األثر حيث يقوم رئيس  إدارة الفريق من حيث تحديد اتجاهات للوصول الى الهدف النهائي وتو 

قاعدة بيانات مجدولة والتأثير من االتصال اليومي بين أعضاء الفريق    بإنجاز الفريق بتحضير عمل يومي ومنهي  

املشروع، ومن إسرار نجاح  إلنجاز والسيطرة على التكاليف وأرقام عملية تراكم الخبرة والسياسية املوجهة 

ة اختيار الفريق وهم من املتخصصين الذين تتوفر فيهم املعرفة واملهارة واملهتمين في  املدير في العمل هو عملي

مجال البيئة والتمتع بعالقات شخصية، وامتالك القدرة في التواصل ما بين األشخاص املهتمين والعاديين 

درة على التعامل  جيدي السمعة وامتالك الق -ومعجبين بعملهم املنهي وان يكونوا واثقين من أنفسهم مبدعين

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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 الثر البيئي   خطوات تقييم   :   ثالثاا 

 ثر البيئي عدة خطوات:تقرير تقييم األجراء إو أنجاز إضمن يت

 البيئي:خطوات تقييم االثر 

 Screening التمييز واالختبار -1

يتطلب اعداد قائمة توضح  ء تقييم أثر بيئي لهذا النشاط. وهذااجر وفيها يتم السؤال عن الحاجة إل 

وكيفية التخلص من التخطيط واالعداد واملواد املستخدمة  هذا النشاط بكافة عناصره من حيث

حساسية املوقع املقام  الناتجة وكذلك حجم االثر املترتب على ذلك، وكذلك يتم فحص املخلفات

 فيه.

 Scoping تحديد االهداف املؤثرة والشروط املرجعية -2

 البيئيةحيث التركيز على املكونات  يتم دراسة املواضيع املهمة املتعلقة بدراسة تقييم االثر البيئي من

 وضع الشروط املرجعية لهذه الدراسة. تأكيدوتعد البداية ومفتاح  وأهميتها وتأثيرها باملشروع،

 Impact Analysisاألثر تحليل  -3

املباشرة وغير   التأثيراتوما هو نوع  تحليل ووصف االثر وماذا يمكن ان يكون في حال وجود املشروع

 يتأثر اخرى  او عابر للحدود وله ابعاد اخرى؟مشروعات  تراكمي او يتحد معاألثر املباشرة؟ وهل هذا 

املصادر الطبيعية او من عملية استخدام   ويؤثر في الناحية الفيزيائية او الحيوية او من استخدام

 واقتصادية؟اجتماعية تأثيرات االراض ي او له أي 

  Impact Assessment ثرألتقييم ا -4

 .وحقيقته وتقييمها من حيث قوة هذا االثر وأهمية قيمتهويتم بذلك تحديد الحقائق 

 البحث عن البدائل  -5

املباشرة وغير   التأثيراتوما هو نوع  تحليل ووصف االثر وماذا يمكن ان يكون في حال وجود املشروع

 يتأثر خرى أ بعادأاو عابر للحدود وله  اخرى؟تراكمي او يتحد مع مشروعات األثر املباشرة؟ وهل هذا 

املصادر الطبيعية او من عملية استخدام  ويؤثر في الناحية الفيزيائية او الحيوية او من استخدام

واقتصادية؟تأثيرات االراض ي او له أي   اجتماعية 

 تجنب االثار والتعويض  -6

للمؤثرات التي ال يمكن    و التخفيف من املؤثرات البالغة على البيئة، وكيفية التعرضأهي عملية الحد  

 الى زيادة التكلفة. ن التعويض يؤدي أ، مع الوضع في االعتبار بتجنبها

راقبة واالدارة البيئية  -7  Environmental monitoring & management امل

مسؤولية كل من مقدم  وتكون باتباع خطة ادارية تستند الى تقرير تقييم االثار البيئية والذي يبين

راقبة   التقرير والخطة علىاملشروع والحكومة ويحتوي هذا   السياسات واالهداف والغايات وبرنامج م

  االتصال ما بين الناس   وتأكيد  وموازنةنظم معلومات ادارية يلزمها تدريب    وتقييم طريقة العمل، وبناء

 والحكومة.واملجتمع 

 EIA evaluation البيئية باآلثار تقييم الدراسات الخاصة  -8
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ذكرت في الشروط املرجعية  جوانب الهامة املتعلقة باملشروعن جميع الأمنه هو ضمان  والغرض

املستخدمة في عملية التقييم او انجاز املشروع هي طرق  بان الطرق  التأكيد)متطلبات وزارة البيئة( و 

 سليمة وواضحة

 صانعه. و أصاحب القرار أيضا ن هذه املعلومات مقبولة ومتجانسة من وجهة نظر بيئية وهي تلزم أو 

 Project Approval & Licensing Conditions قرار املشروع وشروط الترخيصإ -9

واتمام عملية عقود البناء وتكون مقترحة   من هذا البند يتضح انه يلزم القيام بنشاطات الترخيص 

 البيئي.في تقرير تقييم االثر  

 Surveillance االشراف -10

 للترخيص.مطابقة الشروط  من للتأكدوهي عبارة عن نشاط حكومي تقوم به الوزارة او سلطة البيئة 

 Auditing التدقيق -11

التدقيق واملتابعة في كل   وهذا مهم في كل مراحله من بداية التفكير باملشروع حتى أقامته، حيث يلزم

واثناء العمل، وما بعد االنشاء االنشاء  ما يتعلق باملشروع من حيث املتابعة في مرحلة والتشغيل 

 املشروع ملتزم بالتعليمات من حيث الوقاية وتركيب كل ما يلزم لتخفيف   بحوكذلك التدقيق بان صا

 االثار ومدى نجاح اإلدارة البيئية للمشروع.

 

لتشغيل االنشاء وا التدقيق واملتابعة في كل ما يتعلق باملشروع من حيث املتابعة في مرحلة حيث يلزم 

املشروع ملتزم بالتعليمات من حيث  بحواثناء العمل، وما بعد االنشاء وكذلك التدقيق بان صا

 االثار ومدى نجاح اإلدارة البيئية للمشروع.  الوقاية وتركيب كل ما يلزم لتخفيف

 للمشروعات التنموية التي تؤخذ بالعتبار عند حتليل التفاعالت البيئية    العوامل   :   رابعاا 

 بيئي على صحة اإلنسان والتجمعات السكنية.الثر األ −

بيئي على األنظمة االيكولوجية في املنطقة التي يقع فيها املشروع أو أي أنظمة أيكولوجية أخرى الر  يأثالت −

 قد تتأثر باملشروع.

أو معمارية أو ثقافية  أنثروبولوجيأي تأثير على منطقة أو مبنى له أهمية جمالية أو أثرية أو ترفيهية أو  −

أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو أي خصائص بيئية أخرى لها قيمة خاصة بالنسبة للحاضر أو 

 األجيال القادمة.

 املياه السطحية ومجاريها واملياه الجوفية. −

 ألي نوع من أنواع املجموعات الحيوانية والنباتية.تهديد ال −

 بيئي سواء على شكل غاز أم صلب أم سائل أم ضوضاء أم إشعاع )دخان أو غبار أو أبخرة(.التلوث ال −

 رتبطة بالتخلص من النفايات.املشاكل بيئية امل −

 حتمل أن تنضب. أي زيادة في الطلب على املوارد الطبيعية وغيرها من املوارد الشحيحة، أو التي ي −

 تراكم للتأثيرات البيئية نتيجة لألنشطة الحالية أو األنشطة املستقبلية املحتملة.  −
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للمشاريع  عناصر تقرير التقييم البيئي (: 2شكل )  

 

 

 املصدر: إعداد الباحث.                               

 وضع البيئة املحيطة باملشروع وتشمل التالي:  

وبعد هذا التحديد لعناصر تقرير تقييم األثر البيئي ملشاريع الفئة الثالثة، يأتي تقييم الوضع الراهن  

املياه السطحية و ، وطبقات األرض الهواء، والتربةجودة للبيئة املحيطة للمشروع والتي تركز على تقييم أوضاع 

استخدامات أرض املوقع و ، ، حيوانية()نباتيةالبيئة البحرية و ، البيئة البرية )نباتية، حيوانية(و ، والجوفية

 .األصلي( )املالكملكية األرض و ، املختار وما حوله من أراض  

تحديد التأثيرات البيئية العامة كما يتم تقييم التأثير البيئي للمشروع من خالل العناصر التالية، 

تحليل  ، و تحديد التأثيرات البيئية الجوهرية املحتملة من املشروع، و ملة للمشروع مع إيجاد البدائلاملحت

البيئة ، و املياه السطحية والجوفية، و البيئة الطبيعية للبحر والساحل، و جودة الهواءمن التأثيرات على كل 

 غيرها.، و املنظر الجمالي العام، و يةاملجمعات السكن، و استخدامات األراض ي والعمران، و الحيوانية والنباتية

، ترتيبها حسب تأثيرها على املصادر الطبيعيةكما يمكن تقييم التأثيرات البيئية الجوهرية للمشروع من خالل 

وسائل تخفيف التأثيرات  ، و العمر االفتراض ي للمرفق، و تقدير نسبة الضرر على املنطقة ومدى إمكانية اتساعهو 

 املتوقعة.البيئية 

وفي نهاية التقييم سيتم تحديد خالصة التأثير الهامة وذلك بعد تنفيذ إجراءات عمليات التخفيف،  

طرق بديلة لإلنتاج أو ، و إعادة تحديد املوقع، و واإلدارةتحسين الرصد ، و والتصميمتغييرات في التخطيط وهي 

 التصنيع.

كما أن هناك العديد من الضوابط واالعتبار البيئية التي يجب أخذها باالعتبار واملتعلق بمشاريع 

 التجاه الرياح السائدة بحيث تمر الرياح الفئة الثالثة والتي من بينها 
 
أن يكون املوقع خارج املدينة ومعاكسا

  املشروع ، وتكون املسافة الفاصلة بين املشروعموقع  ىالتجمعات السكنية قبل وصولها إل علىالسائدة 

 كيلو متر مربع، وغيرها. والنطاق العمراني ال تقل عن

عناصر تقرير 

يئيالتقييم الب

تقديم 

للمشروع
مراحل 

إنشاء 
املشروع

مكونات 

املشروع 

ومرافقه
أهمية 

املشروع

أهداف 

املشروع

وصف 

املشروع 
وأغراضه
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 الدورة اإلجرائية للتقييم البيئي للمشاريع  (: 3شكل )

 

  
 لتأثيراتها على البيئة4شكل )

 
 (: تصنيف املشروعات تبعا

 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األوىل

املشاريع التي تحتاج إلى 
إعداد "دراسة تقييم بيئي 
واقتراح الحلول  شامل"، 
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 
الجبال والسواحل وقمم 
 واألماكن البرية.

 مدافن النفايات البلدية•
 
 

تحتاج إلى تعبئة  -فئة )ب(
استمارة التقييم البيئي 
ملشاريع الفئة الثانية التي 

اتب تعد من قبل أحد املك
االستشارية املعتمدة 

واملؤهلة من قبل الرئاسة 
العامة لألرصاد وحماية 

 البيئة.
محطات الوقود والغسيل •

 والتشحيم.
مدن األلعاب واملراكز •

 الترفيهية داخل املدن.
واملعامل واملستشفيات •

 الطبية.
مجمعات األسواق •

 التجارية.
مصانع املطاط •

واقعة.  والبالستيك ال
 

ال تحتاج إلى إعداد  -فئة )أ(
وإنما  دراسات التقييم البيئي 
يجب االلتزام بالتنظيمات 

واالشتراطات الفنية 
والصحية املعدة لهذه 

واتخاذ االحتياطات  األنشطة 
 واالعتبارات البيئية. 
 مراكز بيع مواد البناء•
 املقاهي الشعبية•
 مجمعات املدارس •
 محالت بيع وتوزيع الغاز.•
واقف السيارات • م

 باألقبية واألدوار املتعددة.
 املراكز الرياضية•

 

 إلى إعداد تحتاج ال
وإنما  دراسات التقييم البيئي 
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•
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 جتربة األردن لتقييم األثر البيئي والجتماعي ملشروع طاقة رياح الشوبك   :   امساا خ 

  إلى  وتحويلها( الرياح حركة أي ) الرياح من الحركية الطاقة حصد على الرياح توربينات تقنية تعتمد

  من  التوربينات تتكون  الرياح، من ولالستفادة. الكهرباء في توليد بدورها تستخدم والتي طاقة ميكانيكية

  واألقل  األسرع الرياح لالستفادة من وذلك األبراج باستعمال األرض على من رفعها يتم التي الدوارة الشفرات

 
 
 متصلة  عمودية  اسطوانة  بتدوير   تقوم  ثمة  منو   رن   ا  الدو   في  الشفرات  تبدأ  الرياح،  سرعة  زيادة  ومع.  اضطرابا

نتج .كهربائية طاقة إلى الرياح طاقة باملحرك، لتحول 
ُ
 ُيمكن والذي  املباشر  الكهربائي التيار  الرياح توربينات ت

 تيار ) مختلفة هيئة تكون على ما عادة الشبكة كهرباء ولكن. بالشبكات املتصلة الطاقة توليد في استخدامه

نتج  ذلك، إلى باإلضافة. متردد تيار  إلى املباشر  التيار  لتحويل املحوالت تستخدم ثمة ومن ( متردد كهربائي
ُ
ت

 التيار  محوالت استعمال يتم وعليه،. بها يتصل الذي  للشبكة مطابقته يجب ُمعين جهد عند الرياح توربينات

 .الشبكة جهد أعلى يطابق جهد إلى الناتج لتحويل

الرياح تعد من الطاقات املتجددة التي ال تستهلك الوقود وال تسبب في انبعاثات الغازات بما أن طاقة 

الصادرة بالبيئة وهي تعتبر من الطاقات االقتصادية الغير مكلفة فقد بادرت اململكة األردنية الهاشمية في  

اعتمدت بالفعل على  إعداد مشروع تروبينات الرياح بمنطقة الشوبك وهي تعتبر من التجارب العربية التي

 دإدخال كل االعتبارات البيئية واالجتماعية في التخطيط لهذا املشروع وبذلك تم تطبيق املعايير البيئية عن

الشروع في تخطيط املشروع ... من اختيار املوقع الجغرافي للمشروع والذي تم فيه مراعاة ارتفاع منطقة  

املوجود الغطاء النباتي منحدرات وأودية إضافة إلى  املشروع عن سطح األرض واألشكال والتضاريس من

واقعة في جنوب غرب اململكة وفي شمال شرفها وتم تصنيف خرائط مبدئية ملوقع  باملنطقة وهي املنطقة ال

املشروع إال أن نتائج التقسيمات البيئية أتت بشكل عكس ي ألن الشرط األساس ي لتنفيذ املشروع يجب أن يكون 

واقع أخرى ألن موقع  في منطقة معزولة  لضمان عدم وجود أي تأثير سلبي وبذلك قرر نقل املشروع املقترح مل

 أن تفقد الكثير من النباتات الطبيعية إذا ما تم 
 
املشروع جاء في منطقة غنية بالغطاء النباتي وكان متوقعا

 بالغابات الطبيعية حيث تشكل أقل
 
% من املساحة 1من  تنفيذ املشروع خاصة وأن األردن تعد بلد فقيرا

السطحية التي تغطيها الغابات. إضافة إلى سبب آخر مهم نقل املشروع على أثره وهو قربه من املناطق السكنية 

  
 
 كبيرا

 
 مقارنة بالجنوب وبذلك تعد ذلك تحديا

 
خاصة وأن الجزء الشمالي من اململكة يعتبر مكتظ سكانيا

 لتنفيذه. 

 بدائل اختيار املوقع:

كر  ما على وبناء  
ُ
. الشوبك لواء في - معان محافظة في املشروع لتطوير  بديلة أرض اختيار  تم أعاله، ذ

 مناقشتها تمت إضافية عوامل االعتبار  بعين باألخذ املعدنية والثروة وزارة الطاقة قامت بديلة، أرض والختيار 

 .أدناه

ستقِبالت الحساسة:  (1
ُ
 عن معقولة بدرجة بعيد يكون  موقع الختيار  األولوية إعطاء تمالُبعد عن امل

  قرية  هي للمشروع قرى  أقرب. املحلية املجتمعات املحتملة مثل الرئيسية الحساسة املستقبالت
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عرف) مضيبيع
ُ
  كم 1 مسافة وتقع على)  وزيتونة( الجنوب إلى كم  1 مسافة على وتقع  الفيصلية باسم ت

 إلى   كم1  مسافة  على  ويقع)  الشوبك  ومثلث(  الغرب  إلى  كم  1.3  مسافة  على  وتقع)  والزبيرية(  الغرب  إلى

 . ) الغرب

  بشكل   سيقلل  والذي   الطرق   شبكة  من  قريب  موقع  الختيار   األولوية  إعطاء  تمالقرب من شبكة الطرق:   (2

 شأنه من هذا املنخفضة، التكلفة جانب إلى. املشروع إلى إضافية للوصول  لطرق  الحاجة ملموس

 .جديدة طرق  لبناء املصاحبة البيئية اآلثار  تجنب

:الشكل اإلداري ملوقع املشروع   

 املقاطعات حدود وضعته الذي  النحو  على اإلداري  الشكل على الضوء تسليط بمكان املهم من

 .السياق هذا  في متكررة بصفة إليه التنويه سيتم أنه إذا معان محافظة في والبلديات

 تتألف. عّمان العاصمة جنوب كم  160 حوالي ويبعد األردن جنوب معان محافظة في املشروع يقع

 الشوبك  بلدية إدارة تحت يقع فاملشروع وجهة من القصبة لواء أقضية تتبع 4و ألوية 4 من معان محافظة

رافية وقد اخذ في االعتبار االبعاد البيئية  .الجديدة بحيث يكون املشروع في منطقة مرتفعة املنطقة لطبوغ

 . 6و  5رقم ين ومصدر لتالقي الرياح وبعيدا عن التجمعات السكانية كما هو مبين بالشكل

 :مكونات املشروع

 املكونات الرئيسية للمشروع ملخص(: 2جدول )

 الوصف املكونات

 44.85 قدرة املشروع )ميجاواط( 

 طاقة الرياح نوع التقنية

 توربين( 13ميجاواط ) V136 - 3.45فيستاس  توربينات الرياحعدد 

 للتوربينين 3.45 القدرة القصوى لكل توربينة رياح

 136 قطر الجزء الدوار )م(

 112 ارتفاع املحور )م( 

 180 ارتفاع القمة العليا للتوربينة )م(

 2كم  14.5 مساحة املشروع املغطاة

رافق   ( الكابالت 2( شبكة الطرق الداخلية )1وتتضمن:) العامة البنية التحتية وامل

(  5( املحطة التحويلية و)4( املستودعات واملكاتب )3األرضية )
رافق املتصلة   .امل
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 : ارتفاع منطقة املشروع(5) شكل

 

 ، ECO Consultاملصدر: تقييم األثر البيئي واالجتماعي ملشروع طاقة رياح الشوبك، شركة الشوبك لطاقة الرياح، 
 . 26، ص 2017محافظة معان، األردن 

 

 بالقرب من موقع املشروع مرافق :(6) شكل

 

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

واقع رئيسية  لتطوير مزارع الرياح في كافة ارجاء اململكة شكل  وقد حددت الدراسة خارطة تبين م

 . المكانية استثمارها واالستفادة منها في املستقبل القريبوذلك ( 7)رقم
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 مواقع واعدة لتطوير م الرياح: خارطة (7)شكل    
ً
 الرياحزارع باألردن ُمبينة

 
 .34ص: السابق املصدر   

 اخلامتة 

مراض البيئية الناجمة عن تنفيذ للحد من تفش ي األ  إجراءدراسة تقييم األثر البيئي بمثابة  تعتبر 

وبذلك    ،خاصة تلك التي لم تأخذ بالحسبان االعتبارات البيئية عند البدء في اعداد الخطط  ،الخطط التنموية

 
 
العديد من   وتتضمنتعنى بالتقييم البيئي  وهيئاتمؤسسات  تعمل على إنشاءن أ غلب الدول أعلى  كان لزاما

وتقديم   ،راحلها املختلفةعداد دراسات تفصيلية عن كل املشاريع التنموية بمإب املعنيةالفرق الفنية البيئية 

 
 
   تقريرا

 
 تترتب عليها.ثار البيئية التي عن مدى اآل شفافا

لذلك يعتبر تقييم األثر البيئي للمشروعات قبل تنفيذه خطوة احترازية تقلل من احتمال وقوع الكوارث  

البيئية في خطط البيئية التي تنتج عن تلك املشاريع. لذا يجب أن يسعى التقييم البيئي إلى تحديد الجوانب  

 مشروعات التنمية وتوضيحها للجمهور بشكل عام وإعالم صناع القرار بالنتائج املرتقبة ألعمالهم.

التصنيفات الثالثة لتقييم األثر البيئي للمشروعات جاءت بناء  على يمكن أن نستخلص بأن لذلك 

 لكل  دراسات مستفيضة تناولتها العديد من الهيئات االستشارية 
 
اإلقليمية والدولية بحيث وضعت معاييرا

وحددت كل االعتبارات البيئية الواجب اتباعها عند التقديم الستيفاء نموذج   ،املشاريع واآللية التي تقوم عليها

وافقة من عدمها.  تقييم األثر البيئي للمشروع والحصول على امل

طوة احترازية تقلل من احتمال وقوع الكوارث  لذلك يعتبر تقييم األثر البيئي للمشروعات قبل تنفيذه خ

البيئية التي تنتج عن تلك املشاريع. لذا يجب أن يسعى التقييم البيئي إلى تحديد الجوانب البيئية في خطط  

 مشروعات التنمية وتوضيحها للجمهور بشكل عام وإعالم صناع القرار بالنتائج املرتقبة ألعمالهم.
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 املراجع 

 العربيةاملراجع 

التقييم االقتصادي البيئي ملشاريع مطامر النفايات البلدية باستخدام  (، 2014أحمد حسام ) ، مخلالتي (1

 .منهجية تحليل التكلفة/ املنفعة، رسالة ماجستير منشورة، كلية الهندسة املدنية، جامعة حلب

 . تدريب تقييم األثر البيئيالتقييم البيئي االستراتيجي، كتيب )السنة(، برنامج األمم املتحدة للبيئة  (2

سلمى عائشة كيجلي وسليمة غدير أحمد وآخرون، التكاليف االقتصادية للمشكالت البيئية وأهم طرق   (3

 التقييم البيئي املستخدم، بحث منشور، جامعة ورقلة.  

يئية،  ممدوح سالم مرس ي أحمد، اإلدارة البيئية لتقييم األثر البيئي للمشروعات، مجلة أسيوط للدراسات الب (4

 .2008العدد الثاني والثالثون، يناير

مقدمة في دراسات تقييم األثر البيئي واالجتماعي، وزارة الدولة لشؤون البيئة، الفرع اإلقليمي ومعمل   (5

 القياسات البيئية، شرق الدلتا، املنصورة 

التخطيط وتقييم املردود  نظام تقييم املردود البيئي واالجتماعي في دولة الكويت، الهيئة العامة للبيئة، إدارة   (6

 .2016البيئي، 

 .1998، أكتوبر op4.01مؤسسة التمويل الدولية، سياسات العمليات، التقييم البيئي املنشور   (7

عادل عبد الرشيد، التشريعات البيئية العربية ودورها في إرساء دعائم التخطيط البيئي، الشارقة، اإلمارات   (8

 .2005العربية املتحدة، 

رشيد الدليمي وإبراهيم حماد سعد وآخرون، دراسة تحليلية ميدانية لتقييم األثر البيئي ملشروع  ......  (9

 .2010، 4، العدد 8افتراض ي لتربية أبقار الحليب في محافظة األنبار، مجلة األنبار للعلوم الزراعية، املجلد 

، جمهورية  2009اإلصدار الثاني، يناير  دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وزارة الدولة لشئون البيئة،  (10

 . مصر العربية

،  ECO Consultتقييم األثر البيئي واالجتماعي ملشروع طاقة رياح الشوبك، شركة الشوبك لطاقة الرياح،  (11

 .2017محافظة معان، األردن 
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اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون



الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

ال�شتثمارات البينية العربية

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون

الثامن والثمانون



فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية

خرائط فر�س ال�شتثمار واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

القت�شادية:  التنمية  يف  ودوره  املادي  غري  املال  راأ�س 

حالة الدول العربية

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

د. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد املناور

د. ايهاب مقابله

د. وليد عبدموله

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع 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�شاد�س والع�شرون



لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm

القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

النمو ال�شامل

تقييم اأداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

تطوير متويل التنمية

ال�شغرى  امل�شروعات  ومتويل  التجارية  البنوك 

وال�شغرية واملتو�شطة

متكني املراأة العربية يف املجال التنموي

حا�شنات الأعمال وامل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة

الدول العربية وتنويع ال�شادرات

ال�شغر  املتناهية  للم�شروعات  التنموي  الأثر 

وال�شغرية واملتو�شطة

امل�شروعات  ومتويل  القرو�س  �شمان  برامج 

ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة

من الأهداف التنموية لالألفية اإىل خطة التنمية 

امل�شتدامة 2030: التقييم وامل�شتجدات

 ال�شيا�شات ال�شناعية احلديثة يف جتارب الدول 

املتقدمة والنا�شئة

اجلدارة يف العمل

التنمية املحلية امل�شتدامة وامل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة

التخطيط ال�شرتاتيجي وا�شتخدام بطاقات الأداء 

املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف املوؤ�ش�شات العامة

ومتويل  امل�شرفية  غري  التمويلية  املوؤ�ش�شات 

امل�شروعات املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة

تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة 

)2017-1960(

العمل التطوعي والتنمية

للم�شروعات  املوقع  اختيار  وحمددات  مرتكزات 

املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة

تقييم الأثر البيئي للم�شروعات التنموية

د. نواف اأبو �شمالة  

د. اأحمد الكواز

د.نواف اأبو �شمالة

د. اأحمد الكواز

د. اإيهاب مقابله

د. في�شل املناور

د. اإيهاب مقابله

د. حممد اأمني لزعر

د. اإيهاب مقابله

د. اإيهاب مقابله

اأ.د. ح�شني الطالفحه

اأ. عمر مالعب

د. نواف اأبو �شماله 

د. فهد الف�شالة 

د. حممد باطويح 

د. عوين الر�شود

د. اإيهاب مقابله

د.علم الدين بانقا

د. في�شل املناور

اأ. عبداهلل بوعجيلة

د. ايهاب مقابله

اأ. عبداهلل بوعجيلة

املائة والثامن والع�شرون

املائة والتا�شع والع�شرون

املائة والثالثون

املائة والواحد والثالثون

املائة والثاين والثالثون

املائة والثالث والثالثون

املائة والرابع والثالثون

املائة واخلام�س والثالثون

املائة وال�شاد�س والثالثون

املائة وال�شابع والثالثون

املائة والثامن والثالثون

املائة والتا�شع والثالثون

املائة والأربعون

املائة والواحد والأربعون

املائة والثاين والأربعون

املائة والثالث والأربعون

املائة والرابع والأربعون

املائة واخلام�س والأربعون

املائة وال�شاد�س والأربعون

املائة وال�شابع والأربعون
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