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. وجمموعة عمل ( SAI,sاألجهزة العليا للرقابة ) قبلتفويضات وأساليب املراجعة يف جمال احلماية البيئية والتنمية املستدامة من 

 :اإلنتوساي للمراجعة البيئية لديها تفويض للقيام مبا يلي

 جعة البيئية.مساعدة األجهزة العليا للرقابة علي اكتساب فهم أفضل لقضايا املرا 

 .تسهيل تبادل املعلومات واخلربات بني األجهزة العليا للرقابة 

  األخرىنشر األدلة اإلرشادية واملواد اإلعالمية: 

 : عمل اإلنتوساي للمراجعة البيئية التايل جملموعة جماناً من املوقع اإللكرتوين اإلصدارميكن حتميل هذا 
http://www.environmentalauditing.org 

ملن سامهوا فيه، شريطة أن تكون هذه النسخ لالستخدام اإلعراب عن االمتنان الواجب ويتم نسخ وتوزيع هذا اإلصدار، مع 
 الشخصى أو املهىن وعدم بيعها أو استخدامها لتحقيق مكاسب جتارية.أو االكادميى، 

ISBN 978-9949-9061-6-1 (PDF) 
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 2112يونيو 

 

 وتقدير شكـــر تقدمة و
يف إطار ة يجمموعة عمل اإلنتوساي للمراجعة البيئ ، من قبلهذه الوثيقة، اخلاصة بالقضايا البيئية املرتبطة بالبنية التحتية مت إصدار

وووعات ال ي تههرها املراجعة البيئية ملساعدة األجهزة العليا للرقابة املحول  حبثيةاختصاصها لتوفري مواد إرشادية وإجراء دراسات 
 أعمال املراجعة البيئية.يف تصميم وتنفيذ 

يف مجيع أحناء العامل، تشارك احلكومات يف بناء بنية حتتية جديدة أو بديلة وصيانة أو حتديث أو وقف تشغيل البنية التحتية و 
وعلي البيئة األوسع نطاقاً، كما ميكنها بصفة عامة وعلي اجملتمع  البيئة احملليةميكن أن تؤثر البنية التحتية بشكل كبري علي و القائمة. 

بعض )مشروعات البنية التحتية( أن تتضمن يف إنشائها استخداماً هائالً للمواد اخلام، كما أن عملية تشغيلها حتتاج إيل استخدام 
 املوارد الطبيعية وهو ما ميكن أن ينتج عنه بعض اآلثار البيئية.

ة النامجة عن البنية التحتية وتستغل الفرصة ال ي توفرها مشاريع البنية التحتية الكبرية وميكن للحكومات أن حتد من اآلثار البيئي
 معايري من أجل حتسني البيئة واملسامهة يف حتقيق اقتصاد أكثر استدامة. رساءإل

آلثار البيئية النامجة عن عن اللمحاسبة  حكوماهتااملراجعة ال ي تقوم هبا أن توقف  أعمالوتستطيع األجهزة العليا للرقابة من خالل 
 .إيل أقل حد ممكن وتعهيم الفوائد إيل أقصي حد ممكنالتكاليف البيئية  ليميكن عن طريقها تقل ال ي سبلالالبنية التحتية وحتديد 

املراجعة علي حتديد ملساعدة املمارسني ألعمال هامًا وتعترب هذه الورقة اخلاصة بالقضايا البيئية املرتبطة بالبنية التحتية، مصدرًا 
ثار البيئية الناجتة عن هذه تركز بشكل خاص علي اآل سواء كانت أعمال املراجعة –هتم ااملشاكل ال ي ميكن أن يتناولوهنا يف مراجع

ة جنبًا إيل جنب مع قضايا أخري مثل كفاء االستدامةتسعي إيل معاجلة القضايا البيئية وقضايا  أو بعينهبنية حتتية مشروع تطوير 
مت إعدادها لتكون ذات طابع عام يقوم  فقدوفاعلية الربامج. ومن أجل أن تكون هذه الورقة ذات فائدة جلميع أعضاء اإلنتوساي 

 علي توفري ما يلي:

  ال ي ميكن أن تنشأ من مشاريع البنية التحتية وبراجمها. االستدامةمعلومات عن التأثريات البيئية وتأثريات 

  قد تستخدمها احلكومات ملعاجلة اآلثار البيئية.توويح األدوات ال ي 

  ال ي تقوم هباآلثار البيئية للبنية التحتية يف عمليات املراجعة لاألجهزة العليا للرقابة  تناولأمثلة علي كيفية. 

للعديد من األفراد الذين سامهوا  ويقدم كثري من الشكرهذه الورقة.  إخراجالعمل علي مكتب املراجعة الوطين باململكة املتحدة  قاد
وتعليقات علي املسودات فيها، مبا يف ذلك األجهزة العليا للرقابة ال ي قامت بدور أعضاء اللجنة الفرعية للمشروع، وقدموا أفكار 

اإلنتوساي  وكما نود أيضًا أن نشكر فريق عمل .و كثري من الشكر لألجهزة العليا للرقابة ال ي قدمت دراسات احلالة املنبثقة
 ذهالذين قدموا أيضًا تعليقات يف مراحل خمتلفة من تطور هذه الورقة. فبدون كل ه التوجيهيةللمراجعة البيئية وأعضاء جلنته 

 .راج هذه الورقةخما كان ميكن إاملسامهات 

 ستونياالعام الراجع امل  

 عمل اإلنتوساي للمراجعة البيئية رئيس جمموعة
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 قدمةامل
التحتية من احلاجة إيل احلفاظ علي وحتديث أو استبدال البنية التحتية القائمة، ومن البنية الطلب علي االستثمار يف  يأيت .1

احلاجة إيل إقامة بنية حتتية إوافية لدعم األساليب اجلديدة للعمل وللمعيشة. وتعد البنية التحتية حافزًا للنمو 
طيع أن تساهم يف التحول إيل اقتصاد ذي خاصة يف البالد النامية وتست االقتصادية، وميكن أن تدعم التنمية االقتصادي

وهذا الطلب علي االستثمار يف البنية التحتية يؤدي إيل تنمية هائلة يف البنية التحتية يف كل استخدام منخفض للكربون. 
 نات.من الفيضا ةاإلغاثمن البالد النامية واملتقدمة، علي سبيل املثال يف قطاعات الطاقة والنقل والصحة والتعليم وقطاع 

يف إطار خطط واسعة  خلدة طويلة وغالباً ما تدملل ي تستمر ايشمل تطوير البنية التحتية استثمارات كبرية يف األصول  .2
 15والبالغ مدته ة ي. علي سبيل املثال يف اململكة املتحدة، يعترب مشروع تقاطع السكك احلديدالتطويرالنطاق من أجل 

أحناء لندن، ويشكل جزء من برنامج  يقطعن أجل إنشاء خط قطار جديد م جنيه اسرتليينبليون  17بتكلفة  سنة
منافع  التطوير اجلديد للبنية التحتية يستطيع أن حيقق إن. 1يف لندن إلعادة جتديد شرق لندن مدخل هنر التاميز املوسع

مع و البناء بطريقة معينة ملواجهة التحديات ال ي فروها تغري املناخ. متضمنة فرصة  ،بيئية واقتصادية واجتماعية ذات أمهية
أو التخلص منها.  تشغيلها فقو واستخدامها و  إنشائهايكون هلا تكاليف كبرية علي البيئة، سواء يف  أنذلك ميكن أيضاً 

التحتية دائمًا الناس الذين وميكن هلذه اآلثار أن تكون حملية أو عرب مساحة أوسع بكثري وقد ال يفيد استثمار البنية 
 .أو تعوق هجرة أنواع الكائنات احلية املياهندرة  املواقع ال ي تعاين من يفيعانون من آثارها، علي سبيل املثال، 

 

 البنية التحتية اجلديدة ميكن أن جتلب

 فوائد اقتصادية هامة ولكن قد يكون

 هلا آثار بيئية أو اجتماعية.

  

                                                           
1

 http://www.communities.gov.uk/documents/regeneration/pdf/1427560.pdfدخل نهر التايمز في لندن . موقع الكتروني: مخطة تسليم  
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ة ملبدأ أن اهلدف من هذه الورقة البحثية هو تقدمي نهرة شاملة للمراجعني يف األجهزة العليا للرقابة عن اآلثار البيئية العامة واآلثار العام .2
تلك اآلثار، االستدامة املعروفة واملرتبطة بالبنية التحتية، جنبًا إيل جنب مع الرتتيبات اإلدارية ال ي تستطيع احلكومات اختاذها للسيطرة علي 

 راجعة يف هذا املوووع.املوذلك من أجل مساعدة املراجع علي تصميم عملية 

ويف حاالت أخري، قد حتفز احلكومات املالية.  أهدافه لتحقيقويف بعض املناطق، قد يسهم القطاع اخلاص يف االستثمار يف البنية التحتية  .4
تقوم  أوإيرادات الضرائب ال ي  عن طريقلقطاع اخلاص ل ل مشروعات البنية التحتيةتقوم بتمويل توصياالستثمار من خالل قوانني السوق أو 

بتمويل وإدارة مشاريع البنية التحتية بنفسها. وقد حددت هذه الورقة البحثية سبع مراحل رئيسية يف تطوير وتشغيل البنية احلكومات مباشرة 
اآلثار البيئية  تتواجد((. و 1خدام والتقدم يف العمل وإيقاف التشغيل )الشكل رقم )التسليم واالست ح ي مرحلةالتحتية من املقرتحات األولية 

الفوائد احملتملة املرتبطة  تزيد منو  واالجتماعيةاالستدامة يف كل هذه املراحل وميكن للحكومات أن تسعي لتقليل التكاليف البيئية آثار و 
وعندما تشارك احلكومات مباشرة يف  .حتديد املتطلبات واملعايري التنهيمية عن طريقبالبنية التحتية، سواء كانت يف القطاع العام أو اخلاص، 

و أفضل تطبيق  االلتزام باللوائحوبالتايل شروع امل، وبدء ةالقرارات السياسية األولي تتحمل مسئوليةفإهنا مشاريع البناء أو إدارة البنية التحتية، 
 للطريقة ال ي يديروا هبا أعمال البنية التحتية.

 البنية التحتية لتطويرالعام للمراحل السبعة  ج(: النموذ 7الشكل رقم )

 السياسة

 

 

 

 

 المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يف اململكة املتحدة الوطيناملصدر: مكتب املراجعة 

 سياق أوسع

 ةيحاجة السياسال(: تحديد 1المرحلة رقم )

 بها. الوفاءوكيفية 

 بدء المشروع

 (: تحديد موجز المشروع2المرحلة )

 إستراتيجية التسليم. تطوير(: 2المرحلة )

 المشروعتسليم 

 (: تحديد موجز التصميم4المرحلة )

 (: بناء البنية التحتية5المرحلة )

 خدمة التشغيل

 (: تشغيل وصيانة البنية التحتية.6المرحلة )

تشغيل البنية (: التخلص من / وقف 7المرحلة )

 التحتية.
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خذ يف االعتبار حني إجراء عمليات مراجعة علي ؤ تهذه الورقة للمراجعني نهرة شاملة عن القضايا ذات الصلة لم دوتق .5
 مشاركة احلكومة يف مشاريع البنية التحتية. وتغطي هذه الورقة اآليت:

  البنية التحتية، وتشغيلها واستخدامها والتقدم يف عملها  املرتبطة بتطويراالستدامة ومبدأ  وآثاراآلثار البيئية العامة
 (. 1والتخلص منها )جزء 

البنية التحتية آثار واسعة النطاق وميكن أن تكون إما  اتعو ر ة ومبدأ االستدامة الناجتة عن مشالبيئعلي تعترب اآلثار 
 سلبية أو إجيابية.

 البنية التحتية.مشروع االستدامة ال ي ميكن أن تنشأ أثناء دورة حياة آثار وتقدم هذه الورقة بعض أنواع اآلثار البيئية و 
 ( (2منوذج عام لسبع مراحل رئيسية يف دورة حياة مشروع البنية التحتية )جزء رقم). 

خل املراحل السبعة يف دورة حياة مشروع البنية التحتية ال ي من خالهلا ميكن داوتقدم هذه الورقة اخلطوات الرئيسية 
 .للبنية التحتية وآثار االستدامة للحكومات والقائمني بتطوير البنية التحتية أن يؤثروا يف اآلثار البيئية الشاملة

  (( 2االستدامة وإدارهتا وختفيف أثارها. )جزء رقم )مبدأ اهلياكل اإلدارية ال ي ميكن من خالهلا حتديد اآلثار البيئية وآثار
وتقدم هذه الورقة جمموعة من األدوات واهلياكل والعمليات ال ي ميكن للحكومات أن تستخدمها يف مراحل خمتلفة من 

 ثار البيئية وآثار االستدامة.دورة حياة البنية التحتية ملواجهة اآل

 ( (.4كيف ميكن لألجهزة العليا للرقابة أن تراجع اآلثار البيئية وآثار االستدامة للبنية التحتية )جزء رقم) 

  وتووح الورقة كيف تستطيع األجهزة العليا للرقابة أن تواجه اآلثار البيئية وآثار االستدامة للبنية التحتية يف عمليات
 (.1، باالعتماد علي دراسات احلالة، ال ي عروت بالكامل ىف ملحق رقم ) ي تقوم هباالاملراجعة 

 

 

أعمال معاجلة املياه تعود بالنفع علي اجملتمع ولكن 
 ميكن أن تؤثر علي البيئة احمللية وموارد املياه.

 

تشاور علي منوذج الوقام بتطوير و فحص فريق مشروع البنية التحتية كل ما كتب عن البنية التحتية إلعداد هذه الورقة،  .6
ذات الصلة، واستعرض الفريق مواد اإلنتوساي ومجع أمثلة دراسة حاالت  القضايا اإلداريةالبنية التحتية و  طويرعام لت

جممعة من أعضاء منهمة اإلنتوساي وأجري جلسات ورشة العمل مع أعضاء اإلنتوساي الستعراض واملوافقة علي 
 (.2ا التقرير. يتم توفري مراجع يف امللحق رقم )العناصر ال ي شكلت فيه
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 الفصل األول

التأثريات البيئية وتأثريات االستدامة الناشئة عن مشروعات 
 تطوير البنية التحتية.
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. ويشمل هذا االهتمام حمطات توليد الطاقة ااحلكومات لديها اهتمامًا كبرياً بالبنية التحتية االجتماعية واالقتصادية لبلداهن إن 7/7
وشبكات الطاقة، والطرق والسكك احلديدية واملطارات، وحواجز الفيضانات، وإجراءات أخري للحماية من الفيضانات ونهم 

هياكل كبرية  وميكن لكل ذلك أن يكون .جتميع املياه، وأعمال التوريد واملعاجلة، وإدارة النفاياتو االتصاالت السلكية والالسلكية، 
فوائد كبرية علي مدي فرتة طويلة، وبالنسبة للبلدان النامية  وجتلب تلك املشروعاتوتتضمن استثمارات كبرية.  جممعةأو  منفردة

االقتصاد والصحة وصاحل السكان. ومع ذلك فإهنا ميكن أن يكون هلا  إنتاجيةعلي وجه اخلصوص ميكن أن حيدثوا فارق هائل يف 
واسعة النطاق وال ي ميكن أن تكون مباشرة أو غري مباشرة، قصرية أو طويلة األجل أو تراكمية وهلا  االستدامةية وآثار أيضاً أثار بيئ

آثار عكسية أو غري عكسية. وميكن أن تشمل مشروعات البنية التحتية عمل للتخفيف من اآلثار الضارة الكبرية، إذا مت حتديد 
أن االستثمار يف مشروعات البنية  .حتقيق االستفادة من البنية التحتية بأقل ورر  ي يتثينح اآلثار ودراستها يف مرحلة مناسبة

 لتعزيز البيئة احمليطة ذات النطاق األوسع.التحتية الكبرية ميكن أن يتيح أيضاً فرصة 

خالل البناء والتشغيل وتقدم العمل والتخلص من البنية  تطرأال ي ميكن أن االستدامة  ويعرض هذا القسم اآلثار البيئية وأثار 7/2
لنوع واحد من  خمصصوغري  ،كل التأثريات احملتملةلقائمة شاملة  اعتبارهالقسم ال يسعي إيل أن يتم وهذا  .وقف تشغيلهاو التحتية 

عواقب داة انطالق للمراجعني لدراسة البنية التحتية. ولكنه يوفر وسيلة لتسليط الضوء علي األنواع الرئيسية من اآلثار لتوفري أ
 تطوير البنية التحتية ومدي مالئمة عمليات تقييم التخطيط والتسليم خالل دورة حياة املشروع. روعاتشم

 التالية: التأثيرات التي تم تصنيفها في الفئاتتتضح  7/2

  :(4 /1ر الطبيعية والرتبة واستخدام األراوي: )أنهر ظانعلي امل التأثرياتاألرض 

 وعلي الكائنات املستوطنة من النباتات واحليوانات علي حد سواء  البيئة: التأثريات علي البيئة وعلي التنوع البيولوجي
 (5/  1)أنهر 

  املوارد املائية والبيئة املائية: التأثريات علي املياه اجلوفية واملياه السطحية مثل البحريات واألهنار واجلداول واحمليطات
والطبقات الصخرية املائية ومياه األمطار ومياه الصرف والقمم اجلليدية واألراوي الرطبة ألهنار اجلليدية والبحار وا

 .(6/  1يف دورة املياه. )انهر  أيضاالصحي. وتؤثر هذه اآلثار 

  :(.7/  1هر ن)أ اإلنشاءاملوجودة داخل املواد املستخدمة أثناء  التأثرياتاملواد 

  التأثريات النامجة عن استخدام الطاقة أثناء عملية البناء مبا يف نبعاثات يف اهلواء غريها من االالطاقة وغازات الصوب و :
 .(1/8للكهرباء. )أنهر  األخرىوالنقل واإلواءة واالستخدامات  اآلالتذلك التشغيل واستخدام 

 أنهر مثل املواقع الرتاثية. ) املشيدةتمع احمللي واالقتصاد احمللي وغري احمللي والبيئة التاريخية : التأثريات علي اجملالبشريةبيئة ال
1/9). 
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 األرض 7/4

  البشري  االستيطانالتغري يف استخدام األرض واختيار املوقع و قربه من  علي حنو منوذجيوتشمل البنية التحتية اجلديدة
 استخداممن  أيضاقد يغري  السابقة سوف يكون له تأثريًا كبرياً. كما أن التجديد أو إعادة البناء أو استبدال البنية التحتية

 استخدام األرض سوف تتضح إذا كانت األرض: وتأثريات .األرض ال ي أقيم عليها وتأثريها
  تمع احمللي والسكان األصليني،للمج ةخاص أمهيةهلا 
 قة )مناطق( ذات أمهية معمارية،أو بالقرب من منط علي 
 أو  و أمهية ثقافيةد هبا مناظر طبيعية تتم محايتها أو موقع ذوجيو أ عامةجزء من منطقة حممية طبيعة أو حديقة  تقع علي

 عملية خاصة،
 التكيف مع ة )قضية خاصة بإزالة الغابات(،يف غاب 
 علي مواجهة خماطر الفيضانات(، علي السهول الفيضية )القدرة 
 ملوثة مبواد خطرة، أو 
  الزراعية. يوامن األر 

 :السلبيةاآلثار 
  الغابات، ميكن أن تقلل من استدامتها وقدرهتا علي العمل كحوض لتجميع انبعاثات ثاين إزالة األشجار، وخاصة تقطيع

أكسيد الكربون، وبالتايل تقلل من آثارها علي ظاهرة االحتباس احلراري. وميكن أن يتسبب ذلك يف إزالة مجيع احلواجز 
 .ي الكائنات احلية األخرى يف البيئةعل والتأثرياتالطبيعية للرياح والطقس الذي ميكن أن يزيد من تأكل الرتبة 

  ًاملركبات واملعدات الثقيلة قد  استخدامميكن أن تؤثر عملية بناء والتخلص من البنية التحتية علي حالة بنية الرتبة. فمثال
واد يتسبب يف وغط الرتبة، وتطهري األرض قد يؤدي إيل تأكل الرتبة، وأعمال البنية التحتية قد يسبب تلوث الرتبة بامل

 السامة.
  السطحي التسريباملباين واملسطحات اخلضراء الصلبة تقلل من قدرة األرض علي امتصاص مياه األمطار وتزيد من 

 وتقلل من قدرة األرض علي ختزين املياه أو تكون مبثابة سهل للفيضان وميكن أن تؤثر علي تدفق النهر ودورة الرواسب.
 و ميكن أن تكون مبثابة  ون هناك تأثري علي الراحة البصرية عند النهر إيل األرضمبجرد أن يتم بناء البنية التحتية سيك

اجملتمعات احمللية. علي سبيل املثال أبراج االتصاالت السلكية والالسلكية أو  قبلمن  حاجز عند استخدام األراوي
األرض ال ي مت تأسيس البنية التحتية الوصول إيل يف الرياح قد ترتفع فوق اجملتمعات، ورمبا يكون هناك تقييد  توربينات
 عليها.

 عادن الثقيلة وامللوثات العضويةقد يؤدي تشغيل البنية التحتية إيل التلوث ووجود نفايات تلوث األرض خارج املوقع بامل 
 املياه. ريجمااملواد السامة ال ي حيتمل أن ترتاكم وتلوث األرض أو وجود ه و اال ي تنقل من املوقع بواسطة الرياح أو املي

 
 قد تؤثر

 البنية التحتية علي الراحة البصرية
 عند النهر إيل األرض.

 اآلثار اإليجابية:
  وترميمها واحلفاظ علي القطع ال ي يتم العثور  واستخراجهاللبحث عن اآلثار يف املوقع  التطوير كفرصةميكن استخدام

 عليها.
  البنية التحتية فرصة لتجديدها وإعادة استخدامها. تطويرقدم يقد تكون األرض ال ي مت اختيارها قد سبق تلوثها وقد 
  املستقبلي  لالستخدامعند التقدم يف العمل أو وقف تشغيل، قد يتم تنهيف األرض أو عالجها إيل املستوي املطلوب

معاجلة األرض علي مستوي عايل جداً جيب أن تكون زراعي لألرض . علي سبيل املثال عند االستخدام اللألرض املقرر
 عند االستخدام الصناعي.وقد حتتاج إيل عالج أقل 
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 (Ecologyالعالقة بين الكائنات العضوية وبيئتها )علم دراسة البيئة  7/5

ويف املناطق احمليطة به. باإلوافة إيل اآلثار  اختيارهعلي البيئة والتنوع البيولوجي يف املوقع الذي مت  كبربكن أن تؤثر البنية التحتية بشكل  مي
)علي سبيل املثال من السدود( أو علي  اجملاري املائيةاملعتمدة علي املوقع، وميكن أن تؤثر البنية التحتية علي البيئة من خالل تأثريها علي 

من توربينات الرياح(. فإن العديد من التأثريات ستكون حملية مرتبطة مبوقع البنية التحتية ولكن يف بعض احلاالت قد اهلواء )علي سبيل املثال 
 يكون هلا تأثريات علي منطقة أوسع من ذلك بكثري.

 :السلبيةاآلثار 
  املستوطنة وسوف يؤثر علي األنواع ال ي أن التغيري يف استخدام األرض كنتيجة لتطوير البنية التحتية سوف يؤدي إيل تدمري الكائنات

 تعيش هناك.
 من خالل الضوواء واالهتزاز والتلوث اخلفيف أو النفايات )مثل الغبار  تدهور البيئة احمليطة خالل البناء أو التشغيل أو إيقاف التشغيل

لي منو النبات والثمار. علي سبيل املثال، قد تتسبب الذي ينشأ أثناء البناء( قد تزعج أيضاً الكائنات املستوطنة واحلياة الربية وقد يؤثر ع
ات حمطة الطاقة يف ارتفاع درجة حرارة املاء كنتيجة لتصريف مياه التربيد وهذا بدوره قد يغري النمو أو التمثيل الغذائي أو تغذية الكائن

 املستوطنة يف املكان أو التكاثر أو هجرة أنواع من الكائنات املائية.
 البنية التحتية قد يعيق حركة احليوانات من خالل تدمري الكائنات املستوطنة أو تفرقهم. ملشروعاتوي استخدام األرا 
  الوفرة اما بالنسبة لألنواع النادرة ففي احلاالت القصوي قد يؤدي إيل وميكن أن يؤثر هذا علي ديناميكية أنواع السكان. علي سبيل املثال، التوزيع و

 2القنافذ. بانقراضللطرق بوجود هتديد املتزايدة البنية التحتية أعمال ل يف أوروبا مت ربط . علي سبيل املثاانقراوها
  األخرى من مناطق أخري. علي  الدخيلةقد يؤدي أي مشروع بناء إيل إدخال أنواع جديدة من احليوانات املفرتسة أو اآلفات أو األنواع

 ذلك بالتوازن البيئي يف موقع أو املنطقة احمليطة به.سبيل املثال ميكن أن تأيت اآلفات الغري أصلية عن طريق املركبات أو العمال ويخل 
 من  إعدادسبيل املثال، نزوح  تأثريات خارج املوقع علي البيئة يف املناطق احمليطة به. علي أيضاتطوير البنية التحتية ميكن أن يكون له  إن

مساعدة احلياة الربية املوجودة. أنواع الكائنات من موقع قد يزيد الضغط علي املناطق احمليطة به، وبالتايل اخنفاض قدرة هذه املواقع علي 
املواقع لن تستطيع بعد ذلك مساعدة اهلجرة أو  أنالبيئية حبيث  النوعيةهذه املناطق ميكن أيضًا كنتيجة لذلك أن تعاين من اخنفاض يف 

حيدث فيها تطوير حتدث خارج املوقع ذات أمهية خاصة يف احلاالت ال ي وتعترب اآلثار ال ي  .أو التبادل الوراثي لألنواع الربية التشتيت
 .للبنية التحتية علي مقربة من مناطق احملافهة علي البيئة

 والكائنات املستوطنة هبا وأنواعها من الكائنات علي التكيف مع تغيري املناخ.ية من قدرة البيئة الطبيعة ميكن أن يقلل تطوير البنية التحت 

 قد تزعج أعمال البناء

 الكائنات املستوطنة

 يف املكان واحلياة الربية

 :اإليجابيةاآلثار 

  كائنات مستوطنة جديدة للحياة   إجيادميكن أن يقدم تطوير البنية التحتية وأعمال التخلص منها فرصاً يف املوقع لتوسيع أو حتسني أو
املساحة املطلوبة للكائنات املستوطنة املوجودة و  تصميمهومن  التطويرالربية والنباتات املوجودة. علي سبيل املثال، ميكن أن يشمل 

ق والتبادل يلكي يضمن أن حيتفظ املوقع بقدرته علي دعم التنوع والوفرة واهلجرة والتفر  –ومالمح الطبيعة  الفاصلةواملناطق امة األنواع اهل
 بعض توفربشكل جيد لتبين بيئات ومناء هناك. وقد  تتكيفاجليين يف احلياة الربية. وقد يكون له تأثري إجيايب آخر هو أن بعض األنواع 

 أرواً ال يوجد هبا إزعاج للحيوانات والنباتات يف منطقتهم.الناس مثل حمطات الطاقة،  يرتدد عليهاالتحتية ال ي نادراً ما أعمال البنية 
  املفقودة من خالل التطوير الذي يتم يف املوقع من خالل: املعاملميكن تعويض 

  االستمرار.الكائنات املستوطنة لتمكني هجرة احلياة الربية علي الرتابط بني توفري 
 السعةوالتضاريس القادرة علي احلفاظ علي نفس الوظائف البيئية وبنفس  عاملإعادة خلق، بطريقة قريبة بقدر اإلمكان، امل 

 .حينما يكون ممكناً قل األنواع املتضررة إيل املوقع اجلديد نو  املشردةملساعدة الكائنات املستوطنة واألنواع املفقودة أو 
  من التأثريات. للتقليلجديدة أو إوافية  فاصلةاحمليطة ال ي مل تتأثر بتطوير أو إنشاء مناطق  املعاملاستعادة وتعزيز 

 

 المائية: والبيئةمواد المياه  7/6
                                                           

2
 (.2111اآلثار البيئية للطرق. اندريس سيلر ) 
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ء ( وخماطر حدوث الفيضانات واستهالك املياه أثناء البنااملياه)مبا يف ذلك نوعية  املياهميكن أن يكون للبنية التحتية تأثري علي موارد 
 والتشغيل واملياه املوجودة يف املواد املستخدمة لبناء واحلفاظ علي البنية التحتية.

 اآلثار السلبية:
  واستخدامها إيل الطلب املتزايد علي املياه وبالتايل يضيف إيل الضغط علي إمدادات املياه يف املنطقة  البنية التحتيةقد يضيف بناء

احمللية. وقد يكون هذا له أمهية خاصة بسبب الضغط املتزايد علي كمية ونوعية إمدادات املياه كنتيجة لتغري املناخ. وميكن أيضاً أن 
كون هناك ندرة علي اجملتمعات البعيدة عن موقع البنية التحتية وهذا ميكن أن يكون علي املياه حيث ي تؤثر الضغوط من الطلب

 يف أماكن أبعد من احلدود القومية.
  إن بناء أو تشغيل أو إيقاف تشغيل البنية التحتية ميكن أن يؤدي إيل تلوث/ ورر املياه اجلوفية املوجودة واملياه السطحية يف املوقع

ووجود ملوحة مما يكون له تأثري علي النباتات املائية واألمساك الفيذيل  احلمووةوعلي توازن درجة  ال ي تتغري احلمووة فيه
 واحليوانات. وقد ينشأ التلوث / الضرر من خالل:

  معاجلة  طةمن اخلزانات واألنابيب واملركبات )مثل مياه الصرف الصحي ال ي تأيت من حم واالنسكابعمليات التسرب
 املياه(.

  أثناء ختزين أو نقل املواد اخلام واملنتجات املصنعة ومواد النفايات. االنسكاباحلوادث أو 
 .ختزين النفايات النامجة عن عمليات البناء / تشغيل البنية التحتية يف املوقع أو قريبة منه 
 أو صيانة البنية التحتية. إرتشاح امللوثات من املواد املستخدمة يف بناء 
  بعد استخدامها يف العمليات التكنولوجية من خالل بناء وتشغيل أو إيقاف تشغيل  يةرديئة النوع اهامليالتخلص من

 البنية التحتية.
  ثيأيت من احرتاق الوقود الصلب مثل اخلشب واخلما الرماد املتطاير الذي يلوث املياه اجلوفية، علي سبيل املثال 

 والفحم يف حمطات الطاقة.
  البنية التحتية إلدارة املياه مع مرور الوقت إيل تأكل ومتزق شبكة األنابيب والصمامات وينتج عن ذلك ميكن أن يؤدي تشغيل

حاالت تسرب للمياه. وميكن أن يتسبب انفجار األنابيب يف تعطيل إمدادات املياه وتؤدي إيل فيضانات يف مناطق وممتلكات، 
ن أن يؤدي تسريب يف أنابيب الصرف إيل انسكاب مياه الصرف الغري . ميكوأيضًا يتسبب يف فقد املوارد الطبيعية ذات قيمة

 معاجلة.
 .قد يتعرض موقع البنية التحتية للفيضانات أو تغيري خماطرة اجتاه فيضانات إيل مواقع عند املصب أو املناطق القريبة منه 

 

 البناء يمكن أن يلوث

 المياه الجوفية أو مياه السطح.

 

 :اآلثار اإليجابية

 هناك فرص، مع وجود التجديد أو التحديث أو بناء بنية حتتية جديدة، لتقليل استهالك املياه من خالل مجع مياه األمطار  يوجد
 واالستفادة منها أثناء البناء والتشغيل، وتركيب معدات كفء للمياه وإعادة استخدام املياه الرمادية املوجودة يف املوقع.

  نفسها جزء من عملية التحول إيل التقليل يف استخدام الكربون. وتعترب عملية نقل املياه علي سبيل وميكن أن تكون البنية التحتية
املثال هي تكثيف للكربون وميكن أن تكون البنية التحتية اجلديدة للمياه أكثر كفاءة يف استخدام الطاقة وتقلل من كثافة الكربون 

 وفق نهام االقتصاد يف الكربون.
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 المواد:7/1

كن استخدام كميات هائلة من املواد والطاقة يف بناء وتشغيل مشروع البنية التحتية. ويستخدم بناء البنية التحتية حجم كبري من مي
مثل األخشاب واخلرسانة والفوالذ. وتستخدم املوارد الطبيعية النادرة يف صناعة املعدات. وميكن  ة من املوارد الطبيعيةخرجاملواد املست

 والتخلص من مواد البناء له آثار بيئية حملية وعاملية كبرية. واالستخداموالتوزيع  التشغيل والتصنيعد املصادر و أن يكون حتدي

 :السلبيةاآلثار 

 ة التحتية، مثل الفحم أو حمطات الطاقة النووية، ميكن أن تكون من املصادر غري نيكثري من املواد املستخدمة يف البناء أو تشغيل الب
أو الرمل أو األخشاب  راحلج استخراجتلوث أثناء استخراجهم، علي سبيل املثال  ببسأو ميكن أن تدمر البيئة وتاملستدامة 

املقطوعة بصورة غري مستدامة. وبالنسبة حملطات الطاقة، علي سبيل املثال، ميكن أن يطلق استخراج الفحم غاز امليثان وهو غاز 
 حراري فعال.

 العديد من املواد يف عملية مكثفة للطاقة، وخاصة إنتاج األمسنت لعمل خرسانة يخرج حوايل مخسة يف املائة من  يتم استخراج
. ونتيجة لذلك، ميكن أن تدخل كميات كبرية 3 ٪ 5إيل  4حبوايل من  اإلنبعاثات العاملية لثاين أكسيد الكربون ويقدر الصلب

 هائي للبنية التحتية.من املواد الطبيعية والطاقة يف املشروع الن

  يتم معاجلة بعض املواد املستخدمة يف بناء البنية التحتية باملواد الكيميائية ال ي ميكن أن ينتج عنها انبعاثات سامة مثل
تلوث اهلواء واألخطار الصحية، علي سبيل املثال يف املعاجلة املسبقة  ميثلالذي اهليدروكربونات العطري املتعدد احللقات، 

 قضبان السكك احلديدة بالكريبوسوت. إصالحب أو لألخشا

  ميكن أن يخلق البناء والتخلص من البنية التحتية سيل من النفايات الكبرية واملعقدة، ال ي تغطي جمموعة واسعة من املواد البعض
 ار القصدير.ب( واألسبستوس أو غPCBمنها ميكن أن يكون خطر مثل ثاين الفينيل متعدد الكلور )

 املستخدمة املواد

 يف البناء ميكن أن تكون

 من املصادر الغري مستدامة.

 اآلثار اإليجابية:

  حتتية جديدة  ببنيةاملواد املدجمة وينتج عنها متديد مدة األصول القائمة بدالً من استبداهلا  االعتبارأن تأخذ يف  اهلامةميكن للقارات
 أطر فوالذية مدجمة موجودة يف بنية حتتية جديدة. وأ

  ويتم  األكثر ارتفاعاً البيئي  األثرمن استخدام املواد ذات املطروحة ألجل بنية حتتية متطورة أو جديدة ميكن أن تقلل التصميمات
 اخلرسانة. ها، مثل املنتجات املستخرجة من األخشاب القابلة لالحتمال بدالً منمن نتجات القابلة لالحتمال بدالاملاستخدام 

 األخرىء تعطي للمواد األولية ال ي يعاد استخدامها أو يعاد تدويرها للتقليل من النفايات ال ي تأيت من املواقع هناك فرص أثناء البنا 
 للتخلص منها. احتياجوإال سيكون هناك 

 وذات أداء أفضل. التجديد و / أو إعادة البناء يسمح بإزالة املواد الضارة احملتملة مثل األسبستوس واستبداهلا مبواد أكثر أمانا 

                                                           
3

 IEA 2151إلي  : السيناريوهات واالستراتيجيات2118 أفاق الطاقة / التكنولوجي. 
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 وغيرها من االنبعاثات في الهواء:من الصوب الطاقة واإلنبعاثات الحرارية  7/8
ية نقل املواد والعمال إيل موقع البناء، وأثناء تشغيل آالت البناء الثقيلة ، وخالل لأثناء عم ةغازات احلراريالتستهلك الطاقة وتنبعث 

مياه الصرف الصحي، و أثناء تشغيل اآلالت الثقيلة ونقل النفايات خالل هدم البنية تشغيل وصيانة البنية التحتية، ومعاجلة 
 التحتية.

 اآلثار السلبية:

 البنية التحتية ينتج عنه انبعاثات يف اهلواء من غاز ثاين أكسيد الكربون  تطويرعملية نقل املوظفني واملواد اخلام من وايل مواقع  أن
( PAHs( والغبار واهليدروكربونات املتعدد الروائح )SOX( وأكسيد الكربيت )NOXيرتوز )وأول أكسيد الكربون وأكسيد الن

املناخ وهلا آثار علي نوعية اهلواء مما قد تؤدي إيل تأثريات صحية وبيئية.  (. وتساهم هذه االنبعاثات يف تغريPMواجلسيمات )
 تقليل اآلثار املرتتبة عن النقل. يف بعض احلاالت، ميكن وميكن أن يؤدي استخدام مواد من املصادر واإلمدادات احمللية إيل

 مثل النقل عن طريق املياه.منخفضة  يةكربون  ذات انبعاثات استخدام وسائل نقل ختفيض انبعاثات الغازات احلرارية عن طريق
  وتشغيل البنية التحتية عادة ال تكون من املصادر املتجددة ويساهم استهالك الوقود احلفري يف  إنشاءالطاقة املستخدمة يف

 انبعاثات الغازات احلرارية وغريها من االنبعاثات امللوثة يف اهلواء.
 ثري من الطاقة علي الطاقة اخلاصة بالبنية التحتية، مثل أنهمة التدفئة والطاقة الكهربائية، ميكن أن تكون غري فعالة بسبب فقد ك

وجتدد الطاقة اخلاصة بالبنية التحتية للحد من هذه اآلثار  وقد تستخدمطول الطريق أثناء نقلها من املصدر إيل املستخدم النهائي. 
 النهم اجملمعة للحرارة والطاقة. ما نتج من حتسنيالسلبية، كمثال لذلك 

 

 ميكن أن تكون البنية

 التحتية جزء من التحول

 للكربون. استخدامإيل أقل 

 

 

 اآلثار اإليجابية:
 إذامن عملية التحول إيل ختفيض استخدام الكربون، علي سبيل املثال  ميكن أن تكون البنية التحتية نفسها جزءا  

 كانت طاقة جديدة للبنية التحتية أو يتم النقل بالسكك احلديدية ألبعاد عملية الشحن عن الطرق.
  البنية التحتية مالمح لتوفري الطاقة أو توليد الطاقة وميكن أن جيعلهم أكثر كفاءة من خدمات البنية قد يتضمن تصميم

 التحتية ال ي حلوا حملها.

 .وميكن أن يشمل التصميم تكنولوجيا للحد من األنبعاثات واحتجاز الكربون وختزينه 

  لتقليل استخدام الطرف  آخرينميكن استخدام ترتيبات النقل لتطوير البنية التحتية أو تشغيلها من جانب مستخدمني
 للعاملني ىف املوقع وتعمل أيضاً كخدمات عامة. األتوبيساتخدمات  إنشاءالثالث للطاقة. وعلي سبيل املثال ميكن 
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 البيئة البشرية 7/9
دة للبيئة التحتية علي العوامل املادية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية يف املنطقة. ويتم حتديد طبيعة ميكن أن تؤثر املشاريع اجلدي

ونطاق التأثريات علي البيئة البشرية بدرجة كبرية من خالل املوقع الذي يتم فيه إنشاء البنية التحتية كما أن صيانة أو حتديث 
 لتشغيلي ميكن أن حيافظ علي فوائدها االجتماعية أو االقتصادية.البنية التحتية القائمة إلطالة عمرها ا

 اآلثار الضارة
  إن نزوح السكان احملليني مبا يف ذلك السكان األصليني أثناء عملية إنشاء مشروعات البنية التحتية قد يهدد استدامة هياكل ثقافات

مباشرة أو عرب منطقة أوسع من ذلك علي سبيل املثال إذا قلل اي سد من اجملتمع وهذا النـزوح ميكن أن حيدث يف األماكن احمليطة هلا 
 تدفق املياه وعطل احلياة اجملتمعية يف اجتاه جمري النهر.

  ميكن أن يشمل إنشاء بنية حتتية جديدة هدم املمتلكات التجارية القائمة إلفساح الطريق إلنشائها والذي يعين فقدان الوظائف يف
 االقتصاد احمللي.

 د تؤثر أعمال البناء علي مواقع الرتاث واملواقع األثرية األخرى ال ي هلا أمهية معمارية وتاريخية.ق 
 قد  مبجرد بناء البنية التحتية قد يكون هلا أثار سلبية علي اجملتمع احمللي علي سبيل املثال باإلوافة إيل التأثريات علي البيئة واملياه

اجلديدة ر و قد يكون مصدر إزعاج و خطورة علي اجملتمع احمللي وقد يؤدي تطوير البنية التحتية يتسبب إنشاء طريق ازدحاما يف املرو 
 .أيضاً إيل خفض إمكانية الوصول إيل البنية التحتية اخلضراء ال ي سبق استخدامها

 ة علي اجملتمع احمللي فمثالً ميكن أن يكون هناك آثار صحية )حقيقية أو حمتملة يف حالة وقوع حادث عارض( من إنشاء البنية التحتي
ميكن أن يشمل ذلك اإلشعاع الكهرومغناطيسي من أبراج االتصاالت السلكية والالسلكية وتلوث الصرف من حمطات مياه الصرف 

 الصحي والتسرب اإلشعاعي من احملطات النووية.
  انت األموال املخصصة للتخلص منها غري مدرجة التحتية والتخلص منها ميكن أن يكون عبئا علي االقتصاد إذا ك البنيةوقف تشغيل

يف امليزانية بشكل مالئم وإذا مل يتم حتديد مسئولية التخلص منها بشكل مناسب وقد يؤثر وقف تشغيل البنية التحتية أيضا علي 
 الوظائف واالقتصاد احمللي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أيضا.قد يكون للبنية التحتية فوائد للمجتمعات ولكن قد يكون هلا مساوئ 
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  يعطي البناء والتشغيل والتخلص من األشياء اعتبارات صحة وسالمة العمال. وليتم التخلص من البنية التحتية هناك قضايا حمددة
 ذات صلة وهي:

 .الثبات اهليكلي للمباين 
 .ثبات منحدرات األرض/ اجلدران احلاجزة واملخاطر من وجود فراغات 
  املتبقية يف املباين.مواد خطرة موجودة إما يف املوقع أو 
 .مواد خطرة موجودة داخل هيكل املباين 
 .األنابيب واملواسري املتبقية اخلاصة باخلدمات حنتوي علي مواد خطرة 

 اآلثار االجيابية:
  إلدارة النفايات ينبغي أن تقدم البنية التحتية بذاهتا الفوائد ال ي صممت من أجل حتقيقها للمجتمع احمللي مثل البنية التحتية اجلديدة

من أجل حتسني الصرف الصحي والصحة والبيئة، ووسائل احلماية من الفيضانات حلماية اجملتمعات احمللية ومصادر رزقهم، ووسائل 
النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية لتحسني احلالة املعيشية للناس يف املناطق النائية لتسهيل وسائل اتصاهلم بأماكن عملهم 

 ت التجارية وغريها من املرافق.واحملال
 .قد يدفع القائم بتطوير البنية التحتية وريبة أو يقدم طرق دعم أخري للمجتمع احمللي 
  قد تقوي عملية اإلنشاء االقتصاد احمللي من خالل استخدام الشركات احمللية واملوظفني احملليني يف مجيع مراحل دورة حياة البنية

 التحتية.
 تحتية أشخاص إوافيني وعمالة وسياحة إيل االقتصاد وتتيح الفرصة لالستثمار يف اخلدمات احمللية لدعم األعداد قد جتلب البنية ال

 املتزايدة يف اجملتمع مثالً يف جمال التعليم وخدمات الرعاية الصحية واإلسكان.
 ( قد يؤثر وجود بنية حتتية مثل السكك احلديدية أو حمطة كهرباء علي أسعار املمتلكات.)فقد يكون هلا تأثري إجيايب أو سليب 
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 الفصل الثاين

 مراحل تطوير البنية التحتية
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(، طول 1إن تأثريات االستدامة والتأثريات البيئية جيب أن تؤخذ يف االعتبار علي النحو الذي مت مناقشته يف اجلزء رقم ) 2/7
لبية وزيادة فرص احلصول علي منافع إيل أقصي حد. وسيقدم هذا مدة دورة حياة مشروع البنية التحتية للتقليل من اآلثار الس

(( لتوويح احلاجة إيل وجود تقييم مستمر 1القسم أيضا طريقة تطوير منوذج البنية التحتية العامة الواردة يف املقدمة )شكل )
يف كل مرحلة وكيفية دمج هذا يف  ومتكرر لآلثار البيئية ولتوفري طريقة لتفكري عملي حول كيفية دراسة تأثري ذلك علي البيئة

 عملية صنع القرار.

( علي أي نوع حمدد من مشاريع البنية التحتية بل ميثل منوذج عام للتطوير األمثل للبنية 2ال يعتمد النموذج )الشكل  2/2
املصادر معاً ومت تبسيطه التحتية ال ي ميكن تطبيقها يف جمموعة متنوعة من البيئات احمليطة وقد مت أخذ النموذج من جمموعة من 

إلنتاج تصور عايل املستوي لدورة حياة مشروع البنية التحتية وجيب اإلشارة إيل أن هذا املنهج هو نادرًا ما يسري علي خط 
مستقيم وقد يكون هناك تكرار لبعض اخلطوات وتداخل يف املراحل. قد تبدأ املراحل يف ميعاد مبكر وأي عائق وخم يف مرحلة 

 قد يعين العودة إيل بداية املرحلة.التشغيل 
 (: تحديد متطلبات السياسة البيئية وكيفية الوفاء بها:7المرحلة )

 تحديد الحاجة
اخلطوة األويل يف مشروع تطوير البنية التحتية يف حتديد بوووح احلاجة السياسية أو املهنية هلا. ويتم حتقيق ذلك من تتمثل  2/2

 خالل:
توويح الووع احلايل ومستوي اخلدمة والطلب الذي يتم تلبيته بالبنية التحتية القائمة وتقييم أي آثار يف املستقبل علي مستوي 
اخلدمات ال ي ميكن تقدميها للبنية التحتية القائمة، وتقييم الطلب احملتمل يف املستقبل مع مراعاة التغريات الطويلة األجل علي 

ا التغريات يف اجملتمع أو املناخ. وقد تنشأ احلاجة السياسية لتطوير البنية التحتية عندما يكون هناك نقص الطلب ال ي قد تسببه
خنفاض ايف القدرة علي اخلدمة العامة لتلبية احتياجات اجملتمع احلالية واملستقبلية أو مستوي خدمة منخفض أو وجود خماطرة 

 ع املراعاة الكاملة لنطاق االختيارات ال ي ميكن توفرها لتلبية احلاجة.مستوي اخلدمة. ان حتديد احلاجة السياسية يشج
 تحديد الخيارات

مبجرد أن تنشأ حاجة للتغيري يف أي خدمة عامة للبنية التحتية سوف يتم حتديد اخليارات املختلفة املتوفرة لتلبية احلاجة.  2/4
لي "اختيار عدم القيام بشئ" وجمال لتحسني اإلنتاج من البنية وجيب أن تتضمن قائمة اخليارات ال ي مت حتديدها ودراستها ع

بنية حتتية جديدة. لالتحتية احلالية والقدرة علي خفض الطلب القائم أو املستقبلي، وتطوير البنية التحتية، فضالً عن إجياد حلول 
صة بالبيئة أو االستدامة، ولذلك جيب أمر مهم ألن كل حلول البنية التحتية سوف تتضمن التكاليف واآلثار اخلا ذلكويعترب 

 مقارنة ذلك بالتكاليف والفوائد املرتتبة علي احللول األخرى احملتملة.

 تقييم الخيارات
يعترب تقييم االختيار هو أسلوب لتحديد األهداف وخلق واستعراض االختيارات لتحقيق األهداف وحتليل الفوائد  2/5

والتكاليف املتعلقني هبم. وهي تساعد يف اختاذ القرارات بشأن إمكانية استمرار املشروع ويف حتديد االختيار األفضل لتسليمه. 
يم للمخاطر وأيضاً للتكاليف واألرباح اخلاصة بكل اختيار، ويشمل ذلك التكاليف وخالل هذه املرحلة جيب أن يكون هناك تقي

البيئية واالجتماعية. كما ينبغي قياس التكاليف والفوائد كلما أمكن ذلك اعتمادا علي التقييم التفصيلي البيئي حبيث أن تكون 
عاجلة القضايا طويلة األجل مثل تغري املناخ يف هذا القرارات بشأن االختيارات املتاحة تعتمد علي معلومات قوية. وينبغي م

التحليل. وسوف حتتاج اإلنبعاثات ال ي خترج مع استخدام البنية التحتية أن تكون متوافقة مع متطلبات احلد من االنبعاثات يف 
نع ذلك التكيف مع املستقبل. وسوف حتتاج البنية التحتية أن تكون سهلة التكيف مع تغريات املناخ يف املستقبل وإال مي

القطاعات األخرى. ويعترب التحليل القوي للتكلفة والعائد، بالنهر إيل املدة الكاملة للمشروع، أمر حيوي يف هذه املرحلة من 
 املشروع.

 حالة عمل عالية المستويي:
تقرير االختيارات املنفذة يههر ذلك طريقة تفكري عالية املستوي وهي احلاجة السياسية أو اخلاصة بالعمل املبنية علي  2/6

 ألجل البنية التحتية وتربر بديل العمل الذي مت اختياره.
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 (: النموذج العام لتطوير البنية التحتية:2الشكل رقم )
 السياسة

  النتيجة السياسية املرغوبة.حتديد االحتياج السياسي أو 
 .حتديد االختيارات املتاحة حلل املشكلة 
 .تقييم االختيارات لتحديد االختيار األمثل لتلبية احلاجة السياسية 
 .إعداد حالة العمل عالية املستوي 

 
 املشروع

 .إعداد دراسة جدوي 
 .إعداد حالة العمل 
 .توجيه االختيارات النتقاء منوذج التسليم 
 .إعداد إسرتاتيجية دائمة 
 .إعداد النتائج القائمة علي املواصفات 
 .إعداد إسرتاتيجية التعاقد 

 

  اخلارجي للتصميم.إعداد ملخص للشكل 
 .إعداد ملخص تفصيلي للتصميم 
 .املشرتيات 
 .إنشاء البنية التحتية 
 .اختيار البنية التحتية اخلاصة 
 .مراقبة عملية اإلنشاء وفق معايري األداء 
  املؤشرات.و 

 

 .مراقبة األداء وحتقيق الفوائد 
 .إدارة العقد 
 .الصيانة 
 ويتضمن النموذج النهائي(. خطة واسرتاتيجية وقف التشغيل( 
 

 املصدر: مكتب املراجعة القومي يف اململكة املتحدة.

 (: وصف ملخص المشروع:2المرحلة )
 ملخص المشروع

للمشروع أكثر تفصيال، يقدم ملخص املشروع األساس الرمسي لتقييم ما إذا  لكي يتم ختطي الفكرة األويل وووع تعريف  2/1
علومات املكان االقرتاح قابل للتطبيق والتحقيق. وهذا حيدد أهداف البنية التحتية يف إطار عام ويعترب بيان مبتطلبات املستخدم وب

كافية عن أي قرار غري معلن عنه للمضي قدما يف   ذات الصلة. وجيب أن حتتوي علي تفاصيلاألخرى اإلدارية واملالية و الفنية 
 املشروع أو التخلي عنه. ومن املرجح أن تشمل ما يلب:

 .خلفية عن حاجة البنية التحتية 
 .اخليار املفضل 
 .حاملي األسهم الرئيسيني وخصوصاً مستخدمي اخلدمة 
 .الفوائد املتوقعة وكيف سيتم قياسها 
 يتم جتنبهم أو ختفيفهم.اآلثار املرتتبة علي التطوير وكيف س 
 .تقدير للجهد الشامل املطلوب ومن سيقوم به 
 .حملة أولية عن األنشطة املطلوبة 
 .املعامل الرئيسية، متضمنة املراحل احلرجة 

 سياق ذو نطاق أوسع

(: تحديد الحاجة 1المرحلة )
 السياسية

 وكيفية تلبية هذا االحتياج

 بداية المشروع

(: وصف ملخص 2المرحلة )
 المشروع.

(: تطوير إستراتيجية 2المرحلة )
 التسليم

 تسليم المشروع

(: وصف ملخص 4المرحلة )
 للتصميم.

 (: اإلنشاء5المرحلة )

 خدمة التشغيل

(: تشغيل وصيانة 6المرحلة )
 البنية التحتية.

(: احالل من البنية 7المرحلة )
 التحتية ووقف التشغيل
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 دراسة جدوى

تقوم دراسة اجلدوى بفحص القضايا ال ي ستجعل املشروع جمدياً أو غري جمدي. وهي تدرس جوانب خمتلفة ملشروع البنية  2/8
لقرار النهائي سواء الستكمال املشروع أم ال. فدراسة اجلدوى تشري إذا ما كانت البنية إيل االتحتية بتفاصيل كافية للوصول 

وتؤكد علي تكاليفها املتوقعة وتقر األساليب ال ي ينبغي اختاذها للتصميم والبناء. وميكن التحتية عملية من الناحية اهلندسية، 
 االهتمام ما يلي يف دراسة اجلدوى:

 امليزانية ونطاق املشروع: هل سيتم املشروع املقرتح وفقاً للميزانية املطلوبة؟ 
 حتليل املوقع: هل املوقع الذي مت اختياره مناسباً؟ 
  اتيجية لتنفيذ املشروع علي موقع معني؟ما هي أفضل إسرت 
 ما هي قيود التكلفة والتخطيط والتصميم ال ي تواجه املشروع؟ 

تبلغ دراسة اجلدوى ذروهتا عند إعداد أي تقرير يوثق نتائجها ويضع توصيات للمضي قدماً يف املرحلة املقبلة من تطوير البنية 
األساسية واآلثار األساسية لالستدامة علي املدى القصري والطويل، وكيف البيئية  التحتية. ومن املهم يف هذه املرحلة حتديد اآلثار

 سيتم معاجلتها، وكيف قاموا بالفعل باإلبالغ عن النطاق أو املوقع املختار أو عن اإلسرتاتيجية أو قيود التصميم.

 حالة العمل

اطر اخليارات البديلة والتفكري السليم للوصول إيل احلل تقدم تربير لتنفيذ أي مشروع، من حيث تقييم العائد والتكلفة وخم 2/9
 األفضل. ميكن أن يتضمن ذلك ووع القيم علي التكاليف واألرباح البيئية ال ي مت حتديدها يف مرحلة دراسة اجلدوى.

 اختيار نموذج التسليم

اخليارات احملتملة واملتاحة  يتضمن ذلك حتديد أفضل وسيلة لتحقيق الغرض السياسي احملدد من البداية وتتضمن2/71
للحكومات ما يلي: التسليم املباشر من جانب إدارة حكومة مركزية، وتفويض بالتسليم إيل أجهزة بالقطاع العام مثل وكاالت 

للقطاع اخلاص من خالل الشراكة مع مقاول خارجي أو شراكة بني القطاعني العام واخلاص  دصة أو سلطات حملية، واإلسنااخ
 م وسائل مشجعة منهمة لتطلب أو حتفز االستثمار اخلاص يف املشروع املطلوب أو التحفيز عليه.واستخدا

يف الواقع اختيار منوذج التسليم قد يكون مفيد من أجل توفري بعض األشياء اخلاصة بالبنية التحتية. علي سبيل املثال،  2/77
قد يكون التمويل املتوفر من األموال العامة حمدود مما يؤدي إيل اختاذ قرارات جلعل املستخدمني يقومون بالسداد أما بالنسبة إيل 

ن جانب املستخدمني وال ي تتوفر يف السوق، قد تكون شراكة القطاعني العام واخلاص غري مناسبة إذا كان البنية التحتية املمولة م
السوق منهم. ويف السوق غري املنهم، قد يكون استخدام وسائل الدعم وغريها من أساليب التحفيز املالية جزءًا أساسيًا من 

 منوذج التسليم.

ضمنات دائمة لآلليات املتاحة للحكومة للتأثري علي مراحل التصميم والبناء والتشغيل.  أن اختيار منوذج التسليم له مت 2/72
كما أنه يؤثر أيضا علي قيمة املال اخلاص باملشروع. فمثاًل إذا درست احلكومة أن البنية التحتية جيب أن تكون ممولة من 

تحتية أو قد تقرر احلكومة أن تقوم بعمل مشرتيات البنية املستخدم، قد يكون هلا وسائل حمدودة للتأثري علي مواصفات البنية ال
التحتية بنفسها لكي حتافظ علي السيطرة علي مراحل التصميم والتشغيل والقدرة علي إدارة املخاطر الرئيسية مبا يف ذلك تلك 

اء والتشغيل اخلاص بالبنية اخلاصة بالبيئة. وبداًل من ذلك، قد تدرس احلكومة أمكانية أن حتقق أهدافها من خالل تنهيم البن
 التحتية.

اختيار منوذج التسليم خماطر وشكوك خمتلفة. أن أولئك الذين ميولون املشروع أو البنك أو املمولني  تسببوقد ي 2/72
بالسندات أو املقرتوني من الشركات التجارية، ميكن أن يعملوا من أجل حتقيق أهدافهم واجتاهاهتم اخلاصة وتطبيق معايري 

 ستدامة املختلفة أو السعي لتجنب املخاطر.اال

ً تقييم منوذج التسليم اعتبارات خاصة باآلثار البيئية وآثار االستدامة ال ي ستطرأ مث الوسائل ال ي  2/74 وجيب أن يشمل أيضا
أن منوذج تريد احلكومة أن تتبعها من خالل خيارات التسليم البديلة، وذلك ميكن أن يؤثر علي القرارات ال ي اختذت بش

 التسليم. مث بعد ذلك يتم إدراج اختيار منوذج التسليم مرة أخري يف دراسة اجلدوى وحالة العمل.
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 (: تطوير إستراتيجية تسليم المشروع:2المرحلة )
والعقود يتضمن بلورة واتساع نطاق مرحلة اإلسرتاتيجية املتبناة لتسليم املشروع إعداد اإلسرتاتيجية اخلاصة باملشرتيات  2/75

وتلك اخلاصة باملواصفات األساسية ملشروعات البنية التحتية. ومن املرجح يف هذه املرحلة أن يتم اختاذ قرارات ذات شروط رفيعة 
املستوي بشأن بعض اجلوانب املعينة، وذلك باختيار منوذج معني لتسليم املشروع حيث أن هذه اجلوانب تعترب لصيقة بالنموذج 

 ويف هذه املرحلة سيتم شرح إسرتاتيجية التسليم املتبناة بصورة أكثر تفصيالً كما سيأيت.املختار للتسليم. 
 :المشترياتإستراتيجية 

تقوم إسرتاتيجية املشرتيات بتحديد أفضل الوسائل لتحقيق غايات املشروع، والعائد من النفقة علي املشروع أخذا يف  2/76
يؤدي إيل اختاذ القرارات بشأن آلية متويل املشروع وملكية أصوله. و اهلدف من  االعتبار املخاطر والقيود احمليطة به، مما

إسرتاتيجية املشرتيات هو حتقيق التوازن األمثل للمخاطر والرقابة والتمويل ملشروع معني. إن االهتمام باملخاطر وإمكانية وجودها 
به وسائل اللتقاط الكربون  د جتهيز مبين حملطة طاقة وجيب أن يتضمن املخاطر البيئية واالجتماعية. علي سبيل املثال، عن

(، فإنه سيكون هناك حاجة لتوويح من سيكون مسئوالً يف حالة وجود تسرب من ختزين الكربون هل هو القائم CCSوختزينه )
 بأعمال التشغيل أم احلكومة؟

 جاتالمواصفات المحددة علي أساس الن
 نتاج املتطلبات الوظيفية للمشروع وتساعد املواصفات الوظيفية لإلنتاج علي ما يلي:حتدد املواصفات املعتمدة علي اإل 2/71
 .تركيز القائم بالشراء علي املهام ال ي حيتاج املرفق إيل القيام بأدائها 
 ا إتاحة الفرصة للمورد إيل أقصي درجة ليقوم بابتكار وإجياد أفضل الوسائل ليقوم املرفق بأداء وظيفته بدرجة فائقة مب

 يؤدي إيل خفض التكاليف اإلمجالية طيلة حياة املشروع، مبا يف ذلك التكاليف البيئية وتكاليف االستدامة للمشروع.

 إستراتيجية التعاقد
حتدد إسرتاتيجية التعاقد مستوي التكامل بني التصميم والبناء والصيانة املستمرة ملشروع معني. جيب أن تدعم األهداف  2/78

 ع من حيث حتديد املخاطر وإسرتاتيجية التسليم، وووع نهام لإلثابة، إيل غري ذلك من األمور.الرئيسية للمشرو 
 (: وصف ملخص التصميم:4المرحلة )

 إذا تضمنت إسرتاتيجية التسليم مواصفات حمددة علي أساس الناتج، فهذه املرحلة سوف تكون مسئولية املقاول. 2/79
 ملخص التصميم

تصف املتطلبات الوظيفية والتشغيلية للبنية التحتية ال ي يتم بناؤها. وحيدد مجيع متطلبات التصميم  هذه هي وثيقة فنية 2/21
 اخلاص بالبنية التحتية و هو األساس الذي سيعتمد عليه التصميم النهائي. وميكن أن يشمل ما يلي:

 ة التحتية املقرتحة.نيمواصفات عامة للب 
  ومعايري األداء مبجرد أن يتم استكماهلا.املواصفات العامة للبنية التحتية 
 .معلومات عن املوقع 
 .أي تفاصيل فنية قد تؤثر علي تطوير البينة التحتية 

 اإلطار العام لملخص التصميم
يف مرحلة مبكرة ميكن أن تكون متطلبات التصميم تقتصر علي املتطلبات البيئية أو االجتماعية أو أن تكون حمددة من  2/27

 ليتم تطوير التصميمات املبتكرة. حيث النتيجة
 الرسومات التفصيلية أو الرسومات النهائية للتصميم:

الرسومات التفصيلية أو النهائية للتصميم: يستخدم التصميم التفصيلي من أجل إنشاء املشروع. فهو حيتوي علي كل  2/22
استخدام هذه املعلومات لتطبيق خمتلف التصاريح الالزمة قبل املعلومات الالزمة لبناء نوع معني من البنية التحتية. وميكن أيضاً 

بدء البناء. ويههر التصميم التفصيلي كيف سيكون شكل العمل املنجز وكيف سيتم دمج املواد واملكونات معًا و األبعاد 
 والتخطيط اخلاص بالبنية التحتية.
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 :البنية التحتية (: إنشاء5المرحلة )
التحتية بناء أو جتميع املشروع وهي مرحلة من مراحل املشروع ال ي تههر فيها اآلثار البيئية ويتم فيها يشمل إنشاء البنية  2/22

أو التغريات ال ي  ئاختاذ إجراءات ختفيف هذه اآلثار. وميكن أن تتأثر النتائج البيئية بعدة عوامل يف هذه املرحلة مثل البناء السي
من األمهية وعقد ملشروع اإلدارة اجليدة تؤثر علي املشروع أو اآلثار البيئية. وباملثل فإن تطرأ علي املواصفات أو القرارات ال ي 
 مبكان لضمان الوفاء بأهداف املشروع.

إذا مت البناء وفقًا للعقد، جيب أن يتم مراقبة عملية تسليم البناء وفقًا مللخص التصميم والعقد. وجيب أن يتم اختيار  2/24
 البناء اخلاص باملشروع لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح ليتم التسليم وفقاً ملعايري األداء التشغيلي.

م الواجب القيام هبا يف هناية البناء هي مرحلة أساسية لتقييم تسليم وتشغيل إن مرحلة اختيار وحتديد مدي أداء املها 2/25
 اجلوانب البيئية يف التصميم ووسائل الرقابة البيئية واآلثار الناجتة األخرى. وحيتاج أولئك الذين يقومون بتشغيل البنية التحتية إيل

هذه املرحلة علي وجه اخلصوص هامة خاصة إذا كان مشروع  فهم كيفية تشغيلها لتحقيق أداءها الذي مت تصميمه هلا، وتعترب
البنية التحتية هو حلقة يف سلسلة كبرية من املشروعات. لذا فإنه ميكن االستفادة من الدروس الناجتة من هذه املرحلة ويتم 

 صميم يف املشروعات الالحقة.تانعكاسها علي مواصفات ال
 ة:(: تشغيل وصيانة البنية التحتي6المرحلة )

إن التشغيل واالستخدام هو أطول مرحلة يف دورة حياة البنية التحتية وبالنسبة لبعض أنواع البنية التحتية، فهذه املرحلة  2/26
ميكن أن يكون هلا إمجايل تأثريات البيئة واالستدامة أكرب من مرحلة البناء، لذلك حتتاج إيل االهتمام هبا يف اخلطط األولية 

. ونهام التشغيل والصيانة طويلة املدى اخلاصة بالبنية التحتية وقدرهتا علي حتمل التكاليف ميكن أن يؤثر والعمليات التجارية
تأثريًا كبريًا علي أدائها من جهة االستدامة والبيئة. وإذا كانت تكاليف التشغيل والصيانة واألموال الالزمة ال تعترب مالئمة من 

البيئية أكثر حدة. وميكن ألي تغريات يف البنية التحتية  ان استدامة البنية التحتية وتأثرياهتبداية تطوير البنية التحتية، فقد تكو 
 خالل هذه الفرتة الزمنية أن تقوي أو تضعف النتائج البيئية وبالتايل فإن إدارة مثل هذه التغريات تعترب أيضاً خطرية.

 ة الفعلية:(: التخلص من البنية التحتية/ وإخراجها من الخدم1المرحلة )
قد يكون للبنية التحتية عمر طويل ولكن ليس دائم وختتلف مدة تصميم البنية التحتية. ولكن يف البالد املتقدمة كثري  2/21

 51من البنية التحتية االقتصادية القائمة مثل حمطات الطاقة أو شبكة االتصاالت أو شبكات النقل ظلت يف مكاهنا ألكثر من 
كون موجودة حىت هناية مدة تصميمها وسوف حتتاج أن يتم إخراجها من اخلدمة الفعلية و / أو التخلص سنة ومن املرجح أن ت

منها. وهذا هو احلال بشكل خاص عندما تكون تكاليف صيانة البنية التحتية مرتفعة جداً وعندما يتغري الطلب علي خمرجاهتا، 
.لذلك فإن صيانتها من الناحية االقتصادية غري جمدي متام ًً  ًا

إن عملية وقف التشغيل والتخلص من البنية التحتية ميكن أن يؤدي إيل آثار بيئية طويلة املدى جداً وكذلك أيضاً تقدمي  2/28
فرص هائلة الستعادة النهام البيئي أو استصالح األراوي أو إزالة تلوث وإعادة استخدام املواد. وميكن ختفيض اآلثار السلبية 

حتية، مثل التشييد، من خالل دراسة عملية التخلص منها يف مرحلة التصميم. فمثالً املواد ال ي يتم إيقاف للتخلص من البنية الت
تشغيلها وحتتاج إيل التخلص منها ميكن ختفيضها من خالل تصميم ذلك يف عناصر البنية التحتية ال ي ميكن إعادة استخدامها 

م إطار احلديد، أو ميكن تعديل أو تغيري عمليات نهام البنية التحتية. ومن أو إعادة تدويرها، علي سبيل املثال إعادة استخدا
ومعرفة الفرص   املهم أيضًا يف مرحلة التخطيط أن يتم توفري تكاليف وقف التشغيل لضمان أن هناك متويل متوفر الستكماهلا

 الستصالح املوقع. املتاحة
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 الفصل الثالث

 كمة إلدارةو مناهج احل

 البيئية للبنية التحتيةاآلثار 
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يتناول هذا القسم جمموعة من األدوات واهلياكل والعمليات ال ي عندما تدمج يف دورة حياة البنية التحتية ميكن أن تساعد  2/7
ثار اآل ال ي تواجهاالستدامة خالل املشروع. وميكن هلذه األدوات والعمليات  واحلكومات يف مواجهة االعتبارات اخلاصة بالبيئة 

يتم ووعها كمتطلبات إوافية إيل بناء السدود أو البنية  وأالبيئية وأثار االستدامة أن تدخل ومن ترتيبات أكرب إلدارة مشروع 
وهي تعترب عامة وتطبق علي إدارة مشروعات البنية التحتية من أنواع  .كعمليات قياس مكملةميكن  و التحتية لشبكة الكهرباء 
لتقليل أو ختفيف اآلثار السلبية  ااستخدامهبناء السدود أو البنية التحتية لشبكة الكهرباء وميكن طرق إيل خمتلفة بداية من بناء ال

اخلاصة بالبيئة واالستدامة أو زيادة متابعة اآلثار اإلجيابية احملتملة ال ي حتدث خالل دورة حياة مشروعات البنية التحتية. ومن 
ً لنموذج تطوير البنية التحتية 2يههر شكل ) ةأجل األهداف التوويحي ( املناهج اإلدارية ال ي مت مناقشتها يف هذا اجلزء وفقا
(. ولكن توقيت استخدام األدوات أو العمليات ليس ثابت وميكن أن يكون له قيمة عند استخدامها 2املوجود يف شكل رقم )

 يف مراحل متتالية لدورة حياة أي مشروع بنية حتتية.
 كمة لعامل البيئة واالستدامة املتحد خالل دورة تطور البنية التحتية.:و مناهج احل (:2ل رقم )الشك

 
 .إطار العمل التنهيمي 
 .نهام الضرائب 
 .أعمال تقييم األثر السياسي 

 
 

 ووابط التخطيط 
 األساليب التنهيمية 
 .أعمال تقييم اآلثار البيئية 
 
 

 .مواصفات التصميم 
 اإلدارة املتباينة 
 .املشرتيات 
 .)معايري التدبري )الشراء 
 .تكاليف دورة احلياة 
 
 

 .نهم إدارة البيئة 
 
 
 

  املصدر: مكتب املراجعة الوطين يف اململكة املتحدة.

  

 سياق أكبر

 (: تحديد حاجة السياسة1المرحلة )

 البيئية وكيفية الوفاء بها.

 بداية المشروع

تحديد ملخص (: 2المرحلة )
 المشروع.

(: تطوير إستراتيجية 2المرحلة )
 التسليم

 تسليم المشروع

(: تحديد ملخص 4المرحلة )
 المشروع.

 (: إنشاء البنية التحتية.5المرحلة )

 خدمة التشغيل

(: تشغيل وصيانة 6المرحلة )
 البنية التحتية.

(: التخلص من البنية 7المرحلة )
 التحتية ووقف التشغيل
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 السياسية البيئية:طر عمل الحكومات آثار أ
هناك جمموعة كبرية من االتفاقيات الدولية، وهياكل إدارية قومية وحملية ال ي تسعي ملراقبة أو حتفيز أو وبط إطار العمل  2/ 2

 البيئي واخلاصة مببدأ االستدامة ال ي سيتم من خالهلا متابعة مشروعات البنية التحتية. وألهنا هياكل إدارية، فهم ال يعملون علي
مستوي مشروع فردي، ولكن يتم إدراجهم هنا ألهنم يشكلون املعايري األساسية ال ي جيب أن يعمل أي مشروع وفقها ويتم 

 إبالغ صانع القرار يف املشروع بذلك.
طريقة ألزمت احلكومات نفسها بالعديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة بالبيئة ومبدأ االستدامة ال ي تؤثر علي ال 2/2

ال ي يتناولوا هبا مشروعات البنية التحتية. وتشمل األمثلة الرئيسية اتفاقية الرتاث العاملي واتفاقية التنوع البيولوجي )الشكل رقم 
(4.)) 

 ( االتفاقيات الدولية الرئيسية ال ي تشكل أطر العمل اخلاصة باحلكومات لدراسة عمليات تطوير البنية التحتية.4الشكل )
 الوصف ةالمعاهد

تقدم إطار عمل دويل عن محاية واستخدام األراوي الرطبة  ، إيران1971األراضي الرطبة باتفاقية رامسر الخاصة 
وهو الذي يعيش هناك األصلي  الكائنومواردها وتشدد علي 

 البط الربي.
 اتفاقية تتعلق بحماية التراث الطبيعي والثقافي العالمي

 ، باريس. 1972
طلب تدولية حلماية املواقع التاريخية والطبيعية، يتشكل جلنة 

 عمل جرد ملواقع الرتاث يف العامل املعروة للخطر.
 بأن الطبيعة والثقافة مكملني لبعضهم البعض. يعرتف و

 لمدي والعابر للحدود،ااتفاقية حول تلوث الهواء البعيد 
 .ف، جيني1979

علي أساس إقليمي واسع ومجع بني  ضمقاومة ظاهرة التحم
األحباث والسياسة. وقد مت توسيعها ومتديدها عن طريق مثانية 

 بروتوكوالت جديدة.
تشجيع البحث والتعاون وووع خطوات إستباقية لالستجابة  ينا.يف 1985، اتفاقية حماية طبقة األوزون

 املبكرة للمشاكل البيئية.
نفايات الخطرة اتفاقية التحكم في عمليات تحرك ال

 ، بازل1989 العابرة للحدود وكيفية التخلص منها،
تشجع التخلص من النفايات اخلطرة يف بلد املنشأ وتقدم 

 حلول لتخفيض النفايات وطرق التخلص منها.
 اإلطار العام التفاقية األمم المتحدة حول التغير المناخي

 ، نيويورك.1992
مشكلة وحتدد هدفاً  تعرتف بأن ظاهرة االحتباس احلراري هي

للحد من إنبعاثات غاز االحتباس احلراري وتطلب إجراء جرد 
منتهم هلذه اإلنبعاثات وتضع العبء األثقل علي البالد 

 الصناعية.
وتو الخاص بإطار عمل األمم المتحدة بشأن يبروتوكول ك
 ، كيوتو.1997 تغير المناخ،

 احلراري.يضع أهدافاً للحد من انبعاثات غاز االحتباس 

ينهم وسائل احلفاظ علي واالستخدام الدائم للتنوع  و، ريودي جانري 1992، اتفاقية التنوع البيولوجي
 البيولوجي واملشاركة املتساوية لفوائد املوارد الوراثية،
 والتحول املناسب إيل التكنولوجيا ذات الصلة.

بروتوكول عن انطالق الملوثات ونقل السجالت إلي 
 2112، كيف هوساتفاقية آر 

كان "بروتوكول كييف" أول إدارة دولية ملزمة قانونيًا عن انطالق 
امللوثات وعمل سجالت للتحويل. هذه السجالت هي قوائم 
جلرد التلوث الناتج من مواقع صناعية ومصادر أخري مثل الزراعة 

 والنقل.
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تواجه احلكومات التزاماهتا الدولية واألولويات الوطنية من خالل دعم تطبيق وحتفيز وتقوية القوانني العامة واخلاصة  2/4
باستخدام النهم الرقابية )مبا يف ذلك نهام التخطيط(. واملمارسات اإلدارية مثل طلب إجراء عمليات تقييم لألثر السياسي. 

اهلياكل السياسية والقانونية واإلدارية سوف تؤثر علي القرارات اخلاصة مبشروعات البنية وعلي املستوي الوطين واحمللي، هذه 
 التحتية من خالل ووع سياق واسع اجملال ومتطلبات كثرية خاصة بعمليات إنشائهم وتشغيلهم والتخلص منهم.

 الضرائب البيئية:
أخري غري احلوافز مثل اإلعانات )مباشرة وغري مباشرة( أو ميكن أيضاً استخدام أشكال أخري من حوافز مالية وأشكال  5/ 2

وحتديد أدين سعر للمدخالت كأداة لزيادة تكلفة أي نشاط له وأثر مدمر وكبري للبيئة لتشجيع استخدام اختيارات أقل ورراً. 
استخدام األراوي املخصصة وميكن استخدام الضرائب البيئية علي سبيل املثال لتأييد إعادة تدوير النفايات وإعاقة االستثمار و 

جلمع النفايات. ميكن للضرائب وختفيض األسعار إيل احلد األدىن أن يرفع تكلفة املنتجات للحد من استخدامها، علي سبيل 
املثال الضرائب ال ي ترفع سعر جممعات املناجم باملقارنة باستخدام منتجات أخري أو أدين سعر للكربون. وميكن حجز 

ية اخلاصة بالتطوير ليتم إنفاقها يف مواجهة آثار التطوير. وميكن أيضاً استخدام ختفيف الضرائب لتشجيع البنية اإليرادات الضريب
التحتية ليتم بناؤها علي مواقع سبق استخدامها لدعم التجديد. وينبغي أن يشمل نهام اإلدارة الضريبية عمليات لضمان أن 

ي سبيل املثال أن النفايات مت حتويلها بشكل صحيح من األراوي املخصصة جلمع أهداف الضرائب البيئية قد مت استيفائها، عل
 النفايات.

ميكن أن تتخذ وتطلب احلكومات هيئات حكومية إقليمية وحملية أخري القيام بأعمال تقييم األثر السياسي جلعل صناع  2/6
تكاليفها وفوائدها احملتملة. وميكن أن تشمل عمليات  القرار يقوموا مبقارنة االختيارات املختلفة لتحقيق هدف من خالل تقييم

التقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية وآثار االستدامة النامجة عن السياسة املقرتحة وينبغي األخذ يف االعتبار اهلياكل 
امة لتحديد جمال اآلثار االجتماعية السياسية وااللتزامات األخرى يف التشغيل. وميكن أن تشمل عمليات التقييم املشاورات الع

 واالقتصادية والبيئية احملتملة من تطوير البنية التحتية.
أن األخذ يف االعتبار اآلثار املرتتبة من تطوير البنية التحتية علي البيئة يف مرحلة مبكرة من العملية السياسية سوف يضمن  2/1

ة األكثر اتساعا هائلة وميكن حتديد مقدارها وتسيلها )حتويلها لنقود( عند توفري وقت كايف للتقييم عندما تكون اآلثار البيئي
ميكن أن يؤدي إيل حتليل التكاليف والعائد لكي يتم دمج االعتبارات البيئية واالستدامة يف السياسة ككل  4اللزوم. هذا العمل 

ييم ميكن أن يساعد يف حتديد أي تأثريات هامة ال ي قد أو تقييم املشروع وميكن حتديد اآلثار السياسية ال ي ميكن ختفيفها. فالتق
وتقييم فائدة وجود اقرتاح البنية التحتية يف مقابل اختيار " عدم القيام بشئ  5تقع بصورة غري متناسبة علي األجيال يف املستقبل

 بنية حتتية.بدون " واختيار 
 تخطيط عمليات الرقابة:

ن خالل قوانني التخطيط )مبا يف ذلك ختطيط استخدام األراوي، وتقسيم املناطق إن تنهيم استخدام األراوي يتغري م 2/8
وختطيط نهام النقل( يساعد احلكومات علي ووع مبادئ عامة للتطوير ويراقب التطبيقات الفردية واملوافقات املطلوبة علي ما 

أن يسمح للحكومة باختاذ قرارات عن إذا كان  هو مبين وأين يبين ومن أجل إجراء عمليات رئيسية إلعادة التطوير. وهذا ميكن
وقد يتطلب نهام التخطيط اخلاص بدولة  6التطوير املقرتح ينبغي املضي فيه قدما أم ال، والشكل الذي ينبغي أن تكون عليه

أن  أعطاء اهتمام واوح عن كيفية أيفاء احتياجات اجملتمع بطريقة مستدامة قبل منح أي موافقة علي ختطيط. فهذا ميكن
املقدمة للبيئة يف  فيسمح لقرار التخطيط إن يقدر االحتياجات طويلة املدي واملنافع املقدمة إيل األجيال يف املستقبل والتكالي

 .7مقابل الفوائد االجتماعية واالقتصادية قصرية املدى حين ميكن دراسة آثار التطوير ومتطلباته خالل مدة حياهتم كاملة
ميكن أن يطلب نهام التخطيط أن ال تتأثر البيئة يف منطقة التطوير املقرتحة تأثريًا سلبيًا بأي تطوير مقرتح، علي سبيل  2/9

املثال من خالل ووع الشروط ال ي جيب الوفاء هبا إذا كان سيتم املوافقة علي التخطيط والشروط ال ي تطبق بعد احلصول علي 
روط التخطيط لضمان أن أي تطوير سيتم سوف يقلل من التأثري علي البيئة وأنه سيكون موافقة للبناء. وميكن استخدام ش

إجيايب للمجتمع وسيأخذ يف االعتبار احتياجات األجيال القادمة. وميكن أن تطبق علي البناء والتشغيل للبنية التحتية. ويشمل 
 ( قائمة من األمثلة لشروط املوافقة علي ختطيط.5شكل رقم )

ن أيضًا أن يتطلب أي نهام للتخطيط إجراءات أو مدفوعات تكميلية لتمويلهم. فمثال عند احلصول علي موافقة ميك 2/71
 التخطيط، قد يكون من املتوقع أن يوفر أو ميول القائم بالتطوير تسهيالت جمتمعية حملية أو تطوير املساحات اخلضراء.

                                                           
4

 http://www.defra.gov.uk/corporate/about/how/policy-guidance/env-impact-guide/ 
5

 http://www.defra.gov.uk/corporate/about/how/policy-guidance/sd-impact/ 
6

 http://www.planningportal.gov.uk/planning/planningsystem 
7

 http://www.rtpi.org.uk/item/298/23/5/3 
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 ملية املوافقة علي التخطيط.(: أمثلة من الشروط الواجب توافرها كجزء من ع5شكل )
 
  إعادة استخدام املواقع يف املناطق ال ي حتتاج إيل

 جتديد جلعلها أماكن جاذبة للعيش.
  ومان أن املباين ذات كفاءة يف استخدام الطاقة

 وتستخدم الطاقة املتجددة.
  يتم البناء يف أماكن ميكن أن يتوفر هبا احملالت

حمليا، مما يقلل احلاجة إيل التجارية واخلدمات وفرص العمل 
 السفر وتعزيز االقتصاد احمللي.

  يضمن أن املياه اجلوفية ال يتم استغالهلا بشكل مفرط
علي سبيل املثال من خالل جتمع واستخدام مياه األمطار 

 وإعادة تدوير األنابيب الرئيسية للمياه.
  جتنب البناء علي، أو أن تكون قريبة بشكل كبري من

علي سبيل املثال املناطق ال ي -مما قد يسبب ورر مواقع معينة
هلا أمهية لوجود مناظر طبيعية حملية هبا أو املناطق أو املواقع 

 ذات أمهية خاصة للحفاظ علي السكان األصليني

  توفري مساحة مالئمة للحياة الربية لكي تزدهر، علي
سبيل املثال، عن طريق غرس األشجار وعمل املزيد من 

برك وترك  عملللربط بني الكائنات املستوطنة و  ممرات خضراء
 مناطق برية وغري مزروعة.

ع من تطبيقات التخطيط إلجراء عمليات تطوير كربي ا ( لتخطيط بناء منازل: اإلسر 2118املصدر: مكتب املراجعة القومي )
 لإلسكان يف اجنلرتا ، لندن.

 
 اللوائح التنظيمية للبيئة:

ميكن استخدام األنهمة البيئية لتؤثر بشكل مباشر علي نشاط تطوير البنية التحتية وتشغيلها أو إيقافها. وميكن أن  2/77
يتضمن النهام البيئي استخدام التصاريح أو الرتاخيص أو املوافقات أو اإلخطارات أو التسجيالت أو اإلعفاءات من األنشطة 

مر البيئة. وسوف يتغري تأثري األنهمة البيئية علي مشروعات البنية التحتية وفقاً لنوع ال ي قد تسبب تلوثاً أو بشكل أخر قد تد
 البنية التحتية واستخدامها وتشغيلها.

 .قد يتطلب وجود تراخيص بيئية من أجل بناء أو تشغيل مرفق البنية التحتية منهم مثل حمطة ملعاجلة املاء أو مصنع ملعاجلة النفايات 
  افقات واتفاقيات خاصة بالتدفق التجاري من أجل العمليات التجارية أو األنشطة ال ي تصب التدفق التجاري يف قد يتطلب وجود مو

 بالوعات النفايات العامة.
  ة اجلوفيقد يتطلب وجود  تراخيص الستخراج املياه وجتميعها لبناء البنية التحتية أو للعمليات ال ي تأخذ املياه من املياه السطحية أو املياه

 أو حتجزها بأي شكل من األشكال.
 .قد يتطلب وجود ناقل للنفايات ووسيط وتاجر تسجيل لعملية نقل النفايات 
 .كما تتطلب عمليات ال ي تنتج أو تنقل النفايات اخلطرة بشكل عام تسجيالت للنفايات اخلطرة 
 ( قد يكون هناك احتياج حلصص ثاين أكسيد الكربونCO2من أجل حمطات الطاقة أو )  البنية التحتية الصناعية املقرتحة وفقاً ألنهمة

 تداول الكربون.

عندما تتوافر املوافقات علي التخطيط، قد متنح األذونات فقط عندما يفي القائمني بالتطوير بشروط معينة وهذه  72/ 2 
 .8(6لشكل )الشروط ميكن أن يستمر تطبيقها علي األذونات. ومن األمثلة علي هذه الشروط ما مت عروه يف ا

 (: أمثلة لشروط مرفقة مع أذونات تنهيمية بيئية.6شكل )
 
  إثبات أن، القائم بالتطوير لديه الوسائل املتاحة لتوفري

 املعايري املطلوبة حلماية البيئة.
  حتديد احلوادث احملتملة، وووع إجراءات ورورية

بديلة خلفض فرص وقوعها والتقليل من آثار أي حوادث قد 
 بالفعل.حتدث 

 .جيب تصميم وتركيب املعدات علي معيار مناسب  
  استخدام جدول صيانة جلميع املعدات ال ي قد يؤدي

 فشلها للتلوث وومان أهنا ستستمر يف العمل بفاعلية.
  جيب تدريب املوظفني علي كيفية منع التلوث

 وإجراءات التعامل مع حوادث التلوث.
( لتخطيط بناء منازل: اإلسراع من تطبيقات التخطيط إلجراء عمليات تطوير كربي 2118)املصدر: مكتب املراجعة القومي 

 لإلسكان يف اجنلرتا ، لندن.
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 أعمال التقييم للبيئة واالستدامة
هناك جمموعة كبرية ومتنوعة من أدوات تقييم حمددة ال ي ميكن أن تركز حتديدا علي أو تنهر لدمج دراسة اآلثار البيئية  2/72

واالجتماعية واالقتصادية يف عملية صنع القرار علي مستوي أي مشروع. توفر هذه التقييمات فرص لفهم، وحيثما أمكن، قياس 
آثار االختيارات املختلفة للتصميم والتسليم للسماح بوجود عمليات تقييم مزودة باملعلومات اخلاصة باملشروعات. وميكن 

 لآلثار البيئية كجزء من نهامها يف التخطيط. للحكومات أن تطلب إعداد عمليات تقييم
 أي تقييم بيئي:

هو عملية تضمن أن اآلثار احملتملة لتطوير جديد حمدد حيدث للبيئة يتم إدراكه متامًا ويؤخذ يف االعتبار قبل أن يتم  2/74
االقتصادية أو -يل جنب مع العوامل. وهذا يتيح إعطاء العوامل البيئية األمهية املطلوبة جنبًا إ9السماح للتطوير باالستمرار

االجتماعية عندما يتم دراسة التطبيقات اخلاصة بالتخطيط. وهناك اختالفات يف شكل التقييمات الفردية )وال ي قد تشكل 
طلب تنهيمي( مع النهر بعض الشئ بشكل اسرتاتيجي عرب مشروعات متعددة لتقييم آثار مرتاكمة بشكل مرتابط علي 

ي والبعض األخر يركز علي مشروع واحد علي حدي. والرجوع إيل املعايري التقنية مثل أفضل تقنية متاحة املستوي اإلقليم
(BAT( أو أفضل اختيار بيئي عملي )BPEO ميكن أن يساعد علي حتديد وتقييم اآلثار البيئية ألي خطة وحتديد الفرص )

 عملية تكرارية ينبغي إجراءها جنباً إيل جنب مع تطوير اخلطة أو الربنامج.لزيادة اآلثار اإلجيابية. ويعترب إجراء أي تقييم بيئي هو 
قد تتطلب عملية التقييم البيئي مشاورات هامة وكاملة من جهة القائم بالتطوير مع اهليئات ال ي لديها اهتمام باآلثار  2/75

سكان األصليني وغريهم من املسامهني املهتمني بذلك. وقد البيئية احملتملة اخلاصة باقرتاح التطوير باإلوافة إيل اجملتمع احمللي وال
 حتدد املشاورات اآلثار السلبية ال ي مل يتم حتديدها ودراسة األساليب البديلة للتخفيف من هذه اآلثار.

عادة املختلفة للتقييم البيئي ختتلف من بلد إيل بلد، كما حيددها تشريعاهتا، فإهنا تتطلب  تيف حني أن االحتياجا 2/76
 جمموعة من املعلومات ملساعدة السلطات ال ي تقوم بالتخطيط الختاذ القرارات املناسبة، مبا يف ذلك:

  خصائص املشروعات، علي وجه اخلصوص: حجم املشروع والتأثري الرتاكمي مع املشروعات األخرى واستخدام املوارد
 ادث.الطبيعية وإنتاج النفايات والتلوث واملضايقات وخماطر وقوع حو 

 اخلاصة باالختيار النهائي مع األخذ  عرض موجز للبدائل الرئيسية ال ي درسها القائم بالتطوير وووع مؤشر لألسباب الرئيسية
 يف االعتبار اآلثار البيئية.

  وصف جلوانب البيئة ال ي حيتمل أن تتأثر بشكل كبري من املشروع املقرتح، مبا يف ذلك، علي وجه اخلصوص السكان
نات والنباتات والرتبة واملاء واهلواء والعوامل املناخية واألصول املادية مبا يف ذلك الرتاث املعماري واألثري واملناظر الطبيعية واحليوا

 والعالقة الداخلية بني العوامل املذكورة أعاله علي فرتة التطوير واملدة الزمنية للبنية التحتية.
 قرتح علي البيئة الناجتة من: وجود املشروع واستخدام املوارد الطبيعية وانبعاثات وصف لآلثار الكبرية احملتملة للمشروع امل

 امللوثات وخلق املضايقات والقضاء علي النفايات.
 11وصف لإلجراءات ال ي سوف تستخدم ملنع وخفض وحيثما أمكن تعويض أي أثار سلبية كبرية علي البيئة. 

 تقييم األثر االجتماعي وأثر االستدامة:
هو أداة إوافية ميكن استخدامها لتوسيع نطاق أي تقييم بيئي لدمج مفاهيم اجملتمع والصحة والرخاء والثقافة والبيئة  2/71

البشرية. ويتبع هذا الشكل املتسع شكل خاص بتقييم األثر البيئي، ويسعي إيل ومان أن األطراف املتأثرة مت حتديدها وتشارك 
. ويف بعض البالد، يعترب إجراء تقييم متسع 11االستدامة طويلة األجل تدعم عملية التقييم  يف عملية صنع القرار وأن اعتبارات

 لألثر الذي يشمل اآلثار البيئية واالجتماعية واالستدامة هو تقييم رئيسي وليس هناك تقييم بيئي منفصل.
إن الطريق إيل التقييم البيئي وتقييم االستدامة يتمثل يف دراسة التكاليف والعائد عرب دورة احلياة الكاملة للمشروع. ومن  2/78

منهور البنية التحتية، ميكن أن يشمل تقييم دورة احلياة دراسة مواد البناء وانبعاثات اهلواء وتدفقات املياه وتأثريات تغري املناخ 
واستهالك ونضوب الطاقة وغريها من املوارد وميكن استخدام التقييم للمساعدة علي ومان أن اختيار  والنفايات الصلبة

 .12احلكومة سليمة بيئياً سواء يف التصميم أو التصنيع أو استخدام منتج أو نهام. ويشمل التقييم
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01 http://www.sea-info.net/content/main.asp?pid=230 
00 http://www.socialimpactassessment.com/documents/0303%20Vanclay%20IAPA%20V21N1%20SIA%20International%20Principles_1.pdf 
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 ل التطوير.جتميع قائمة جرد لتدفقات الطاقة واملواد من وإيل البيئة يف كل مرحلة من مراح 
 .تقدير وتقييم اآلثار ذات الصلة، مبا يف ذلك اآلثار ال ي تتضمن املواد املستخدمة يف بناء وتشغيل البنية التحتية 
  تفسري النتائج للمساعدة يف اختاذ قرارات مزودة باملعلومات، وتقييم ما إذا كانت النتائج تتماشي مع أهداف املشروع

 للحد من اآلثار، مع وجود احتمال لزيادة الكفاءة واإلنتاجية. ببأسالي وحتديد اآلثار اهلامة والتوصية

إن ووع منهج لتقييم دورة احلياة يسمح للحكومات باختاذ اختيارات مدروسة علي املدى الطويل وجتنب اختاذ قرارات  2/79
ملشاكل من مرحلة دورة حياة ذات مدي قصري ال ي تؤدي إيل تدهور البيئة. كما يشجع أيضا احلكومات علي جتنب حتويل ا

 .12أخري ومن منطقة جغرافية إيل أخري ومن وسط بيئي )اهلواء أو املاء أو الرتبة( إيل أخر
توجد تقنيات لتحويل هذه اآلثار ال ي مت حتديدها وتكاليف التعويض إيل شروط نقدية ح ي ميكن أن تدخل يف حتليل  2/21

حنو موجز عند مرحلة التطوير السياسية البيئية مث يتم حتديثها وتعزيزها بعد دراسة   التكاليف والعائد. وميكن أن يتم ذلك علي
كاملة للتكاليف البيئية وتكاليف االستدامة يف مرحلة بدء املشروع. يف هذه املرحلة، ميكن أن يقدر حتليل التكاليف و العائد أي 

يف االعتبار كال من اآلثار املالية والبيئية للمستخدم وللمجتمع   اختيار للتصميم/ اإلدارة الذي ميثل أفضل قيمة للمال مع األخذ
ككل. وتعترب تقنيات حتويل اآلثار الغري مالية إيل نقود صعبة يف التطبيق ويف بعض احلاالت مثرية للجدل وال يزال البحث يطور 

 يئية واالجتماعية يف ما يلي:يف التقنيات. وتتمثل املناهج الرئيسية الثالثة ال ي ميكن أن تطبق علي اآلثار الب
  عينات من الناس ال ي أوافوها علي  السلع  منالتفضيل القائم علي مناهج ويشمل ذلك القيمة املالية ال ي حصلوا عليها

هم ليتم تعويضه لقبول اآلثار السلبية )استعدادهم للقبول" احتياجالبيئية واالجتماعية )استعدادهم لدفع مثنها( أو ما هو مقدار 
 تلك اآلثار(، و

  ،تكاليف الضرر: ويشمل هذا حتديد وتقييم التكاليف ال ي قد تنشأ من الفشل يف شئ لتخفيض اآلثار البيئية أو االجتماعية
 و 
 .ختفيض التكاليف: ويشمل هذا حتديد تكاليف جتنب التأثريات جزئيا أو كليا 
عادة ما يتم تطوير هذه التقنيات اخلاصة بتحويل اآلثار الغري مالية إيل نقود من أجل حالة منفردة من خالل دراسة يتم  2/27

 .14التوصية هبا. ومن غري املرجح أن تكون القيم ال ي توصلوا إليها قابلة للتحويل إيل تقييم آخر
 تريات:التكامل البيئي وتكامل االستدامة في مجالي التصميم والمش

توجد فرص مهمة لدمج االعتبارات البيئية واالستدامة أثناء عمليات التصميم املشرتيات واإلنشاء وميكن أن ختفض القرارات ال ي 
اختذت يف هذه املرحلة من تأثريات سلبية مت حتديدها يف التقييمات املسبقة فضاًل عن السعي إيل تعزيز التأثريات اإلجيابية 

 احملتملة.
عطي مرحلة التصميم الفرصة لراعي املشروع ليؤثر علي األداء البيئي ومبدأ االستدامة اخلاص بأي تطوير للبنية التحتية. ت 2/22 

وتعترب مرحلة التصميم أساسية يف حتديد مواد وأساليب البناء ال ي تساعد علي حتقيق أهداف االستدامة ويف حتديد أفضل تقنية 
. وميكن أن يتضمن 15التحتية، ويف تصميم املالمح ال ي سوف حتسن أداء التشغيل للبنية التحتية متاحة قابلة للتطبيق علي البنية

وهذا ما يدفعهم إيل ممارسات أفضل. -التصميم املميزات ال ي سوف تشجع السكان علي ختفيض أي تأثري ينتج عن سلوكهم
 وقد تشمل االعتبارات اخلاصة بعملية التصميم ما يلي:

  اجلديدة والقائمة وإجياد الكائنات املستوطنة  تالبيولوجي، علي سبيل املثال من خالل دمج النباتات واحليواناتعزيز التنوع
 وعموماً تعزيز البيئة احمللية من خالل التصميم اجليد للهياكل،

 ،ودمج الصور املختلفة لتوفري الطاقة 
  وميكن أن يكون 2( يوجد فيها طاقة منخفضة 1اد ال ي: واستخدام املواد ال ي هلا أثر بيئي منخفض حيثما أمكن،مثل املو )

 ( يكون هلا مدة حياه طويلة ومتطلباهتا للصيانة منخفضة،4( تزيد من استخدام املنتجات ال ي يعاد تدويرها 2هلا مصدر حملي 
  بالبناء وفق شروط وخفض النفايات أثناء اإلنشاء والتشغيل والصيانة وأيضًا عند اهلدم. وينبغي أن يكون هناك اهتمام

 التصميم لفصل وختزين وإعادة تدوير النفايات خالل مرحلة التشغيل،
  ودمج الصور املختلفة لتوفري املياه من أجل االستهالك وتصريف مياه الصرف الصحي ودمج إعادة تدوير املياه الرمادية

 وجتميع مياه األمطار،
  التحتية تكون  قوية لتتماشي مع تغيري املناخ يف املستقبل وال يعوق التكيف األخذ يف االعتبار املناخ احمللي لضمان أن البنية

 مع تغيري املناخ يف القطاعات األخرى، علي سبيل املثال عن طريق التأثري علي التنوع البيولوجي،

                                                           
12

 http://www.epa.gov/nrmrl/lcaccess/pdfs/600r06060.pdf 2116الوكالة األمريكية لحماية البيئة، تقييم دورة الحياة: المبادئ والممارسة، مايو  
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 http://www.nao.org.uk/publications/1213/appraisal_and_sustainable_dev.aspxتطوير االستدامة والتقييم لمكتب المراجعة القومي:  
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 .2117مكتب التجارة الحكومية، تحقيق التميز في البناء،  
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 اسباً، ينبغي أن يركز التصميم وتعزيز البيئة التاريخية أو احمللية من خالل استخدام املواد والتقاليد احمللية. وعندما يكون ذلك من
 علي حتقيق النمط واحلجم والنسبة والنوعية ليتماشي مع املنطقة احمليطة به،

 .وتقييم األثر احملتمل علي صحة وسالمة شاغلي املرفق أو املشرتكني يف اإلنشاء عند حتديد املواد أو معدات الرتكيب 
 آلخرين حول التصميم،والتشاور مع اجملتمع احمللي واملسامهني املعنيني ا 
  والتأكد من أن التأثري الطويل األجل لتغيري املناخ يتم دراسته وأنه يتم ووع اآلليات يف مووعها الصحيح ويتم تضمينها يف

التصميمات األولية ملواجهة اآلثار احملتملة، علي سبيل املثال الفيضانات أو أوقات الصيف ال ي يكون فيها درجة حرارة عالية. 
 ق هذا علي البيئة التحتية نفسها واملناطق احمليطة هبا، والبيئة الطبيعية واجملتمعات احمللية.وينطب

يف مشاريع البنية التحتية ميكن تطبيق مبادئ مشرتيات املشروع ككل أو علي شراء السلع أو اخلدمات ال ي توجد يف  2/24
اءة املوردين وجمموعات التوريد التابعة هلم، وللتأثري علي تسليم املشروع. وميكن للحكومات استخدام عملية املشرتيات لتوجيه كف

(. ومن أكثر الطرق 7البنية التحتية ولضمان أن اعتبارات البيئة واالستدامة مت األخذ هبا يف إنشاء وتشغيل البنية التحتية )شكل 
األويل لعملية املشرتيات وعندما يكون عمل  فاعلية ملتابعة األهداف البيئية من خالل عمليات الشراء هي دراستهم يف املرحلة

 جتاري وعند حتديد االحتياجات واملواصفات.
 (: االهتمام بالقضايا البيئية واالستدامة أثناء عملية الشراء.7شكل )

 :هذه هي املرحلة ال ي يوجد فيها  العمل التجاري
تتمثل و أقصي مدي لدراسة اآلثار البيئية وآثار االستدامة. 

الرئيسية يف دراسة احلاجة للمشرتيات. ومن خالل اخلطوة 
اإلدارة الفعالة للطلب قد يتم جتنب احلاجة إيل الشراء. وبدالً 
من ذلك، ميكن تعريف االحتياج بطريقة معينة كتقليل املوارد 

 املستهلكة.

 يف هذه املرحلة، جيب علي القائم بالشراء االختيار :
لة ذات صلة أن يسأل مقدمي العطاءت للحصول علي أد

 للقدرة الفنية لتسليم املواصفات البيئية.

  :وينبغي أن تدخل االعتبارات ال ي  المواصفات
تكون ذات صلة يف موووع العقد. وهي تشمل األشياء ال ي 
يتكون منها املنتج )مثل خدمات التنهيف ال ي تستخدم 
منتجات ذات حمتوي كيميائي منخفض(، وكيف تؤدي 

مثل مصابيح اإلواءة ذات الكفاءة يف املنتجات وظيفتها )
الطاقة(، ومدي مالئمتها لطريقة التخلص املوثوق فيها )مثل 
اإلجراءات القابلة إلعادة التدوير بسهولة(. وميكن أيضاً 
حتديد عمليات إنتاج حمددة )مثل الكهرباء من مصادر طاقة 
 متجددة واألخشاب من الغابات ال ي يتم إدارهتا باستدامة(.

 ينبغي منح مجيع العقود العامة علي أساس ةالمنح :
قيمة املال بالنسبة ألسس التكلفة للمدة ككل وليس أقل 
األسعار املوجودة يف البداية. وينبغي تقييمهم من وجهة نهر 
القائم بالشراء كما أن التكلفة األوسع أو الفوائد للمجتمع 
 جيب أن يكون قد مت دراستها بالفعل وتدخل يف املواصفات.

 :ينبغي استخدام شروط  العقد وإدارة الموردين
العقد لضمان أن املوردين يقدمون املعلومات املناسبة عن 
أدائهم يف مقابل متطلبات البيئة واالستدامة. وخارج الشروط 
الشكلية، غالبا ما يكون هناك فرص للعمل مع املوردين 
وجمموعة التوريد التابعة هلم علي أساس طوعي لرفع الوعي 

 ستدامة.جتاه األهداف البيئية واال
 

 211916املصدر: مكتب املراجعة القومي "االهتمام باآلثار البيئية للمشرتيات احلكومية" 
 
املرحلة الرئيسة ال ي يتم فيها دراسة القضايا البيئية وقضايا االستدامة هي عندما يتم تطوير ملخص املشروع إيل  2/25

مواصفات قائمة علي النتائج حيث يتم تعريف األهداف البيئية وأهداف االستدامة. ويف الوقت املناسب جيب استخدام 
علي مدي عمر البنية التحتية وتغطي عمليات اإلنشاء والتشغيل وعمليات  مواصفات األداء واملواصفات الوظيفية ويتم تطبيقها

ً للعطاء والتقييم وعملية املنح من 17التخلص من األشياء  . وجيب استخدام اعتبارات االستدامة يف املواصفات املقدمة مسبقا
العروض الذي مت  يمعايري اختيار مقدمي العروض ووبط أداء مقدم منأجل حتديد أنسب مقاول. ومن أجل حتقيق االستفادة 

كون قابلة للقياس. وجيب أن تقوم منهجية التقييم باختيار مدي تتاج معايري العطاء أن يتم توويحها بشكل جيد و حتاختياره، 
ق ال ي ميكن أن تدخل االعتبارات متاشي العطاءت وفقاً للمعايري والشروط املنصوص عليها يف املواصفات. وتوجد أمثلة عن الطر 

 (.8الشكل رقم )مدرجة يف البيئية واعتبارات االستدامة ومن مواصفات البنية التحتية 

  

                                                           
61 http://www.nao.org.uk/publications/0809/addressing_sustainable_procure.aspx 

 .7001مكتب التجارة الحكومية، تحقيق التميز في بناء،  61
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 (: أمثلة من مواصفات البنية التحتية البيئية يف عقود الشراء:8شكل )

 
  ووع مقاييس التنوع البيولوجي ال ي جيب أن يتم

وميكن أن يشمل ذلك حتقيقها وكيف سيتم قياس األداء. 
 شرط وجود خطة إدارية للتنوع البيولوجي.

  ساهم تووع اشرتاطات إن املواد املستخدمة سوف
يف أداء االستدامة واألداء البيئي للبنية التحتية مثل إعادة 
استخدام املواد أو جتنب املواد الضارة بالبيئة أو تلك الضارة 

 بالبشر واحليوانات والنباتات.
  الستهالك الطاقة أثناء اإلنشاء وعند ووع أهداف

 التشغيل وكذلك كيف سيتم وبطها.
  صحة وسالمة العمال وووع لووع اشرتاطات

أهداف لتحقيق العمالة للسكان احملليني وأهداف لتحقيق 
املساواة والتنوع )مثل األقليات العرقية واملرأة واجملموعات 

 األصلية(
  عملية اإلنشاء ووع أهداف الستهالك املياه أثناء

 وأيضاً عندما تكون البنية التحتية يف مرحلة التشغيل.
  ووع شروط للتشاور مع اجملتمع احمللي لتحديد

احتياجاهتم ووجهات نهرهم وأرائهم حول قضايا التصميم 
 واإلنشاء والتشغيل ومعاجلة الضوواء واإلزعاج.

  ووع أهداف إلعادة استخدام وإعادة تدوير
ا واحلد منها أثناء إنشاء وتشغيل البنية النفايات وتقليله

التحتية. وميكن أن يشمل هذا أيضاً شرط أن يقدم املقاولون 
 خطة إدارة للنفايات.

 

 
 املصدر: مكتب املراجعة القومي.

وبالنسبة ألعمال تقييم األثر، فمن املهم اختاذ القرارات بشأن التدبري من خالل دراسة كل اآلثار النامجة من املنتجات  2/26
األدوات الالزمة لقياس وتقييم النتائج  18( وتكاليف املدة كلهاLCAواخلدمات خالل دورة حياهتم. ويعطي تقييم دورة احلياة )

 .19ت يف مجيع مراحل مشروع البنية التحتيةاملرتتبة علي املنتجات واخلدما
إن إدارة العقد هي مرحلة من مراحل دورة الشراء ال ي يسلم فيها املورد السلع أو اخلدمات املطلوبة وفقاً للمواصفات  2/21

كة بني القطاعني . وكما أن اهليئات العامة املسئولة عن املشروعات املمولة من قبل الشرا 21الشراءاخلاصة بالسلطة املسئولة عن 
العام واخلاص أو من قبل االستعانة مبصادر خارجية كبرية ميكن أن تنص يف العقد علي احلقوق واملسؤوليات اخلاصة للقائم 
بتطوير البنية التحتية وتضع آليات للضبط يف املووع الصحيح وتعروهم للمساءلة. ويساعد العقد املقاول علي وبط وإعداد 

. فهناك أمهية أن يتم إنشاء عمليات فعالة 21ي تطابقه مع املعايري البيئية املذكورة يف مواصفات العطاءتقرير عن األداء ومد
إلدارة العقود واملوارد يف الوقت املناسب لتحقيق أفضل أداء للمورد من خالل العقد. باإلوافة إيل ذلك، ينبغي ووع العقد 

ون هناك تغيريات يف املتطلبات السياسية أو يف توافر التمويل أو قد تكون بطريقة ميكن أن تكون قابلة للتغيري. وميكن أن يك
هناك تغيريات يف التكنولوجيا ال ي قد جتعل هناك تغيري حمتمل يف األداء وسوف حيتاج الراعي الرمسي التابع للهيئة العامة أن يكون 

 له حصة يف املنافع الناشئة.
أفضل املمارسات الطوعية يف جمال اعتبارات االستدامة واالعتبارات البيئية  ميكن للحكومات أن تضع توجيهات بشأن 2/28

وقد يكون هناك أيضًا مقاييس ألفضل املمارسات املهنية ال ي ميكن أن تستخدم كمعايري يف تصميم البنية التحتية ومواصفات 
إلزامية لضمان أن نتائج االستدامة يتم  مقاييس رمسية ال ي تشكل مواصفات اختيار من يضعالعطاء. وجيوز للحكومات إجراء 

ممارسة مثل معايري الشراء العامة اخلاصة بالشئون البيئية يف  ل. وهناك أمثلة كثرية للمقاييس الدولية والقومية ألفض22حتقيقها
ملكة املتحدة (، ومنتجات الغابات املستدامة )شهادة جملس رعاية الغابات( ومقاييس البناء )يف امل9االحتاد األورويب )شكل

 الستدامة اخلاصة مبواصفات البناء( ومقاييس القيمة والسالمة لبيئات العمل.لوتقييمات برمي 

  

                                                           
 http://www.cipfa.org/Policy-and-Guidance/Publications/W/Whole-Life-Costingمعهد تشارترد للتمويل العام والمحاسبة  61

 ( التخلص منه في نهاية عمره االفتراضي.1( استخدام المنتج وصيانته، 5(التعبئة والتوزيع إلي المستهلك، 4( تصنيع المنتج، 3( استخراج وتجهيز المواد الخام، 7(تصميم المنتج، 6تقسيم دورة حياة المنتج بشكل عام إلي مراحل: يتم  61

70 http://www.ogc.gov.uk/policy_and_standards_framework_contract_management_.asp 

 .7001جالفينش: دليل المقاول إلي إنشاء المباني الخضراء: اإلدارة، تسليم المشروع، التوثيق، تقليل المخاطر،  –أي  –توماس  76

77 http://sd.defra.gov.uk/advice/public/buying/ 
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 (: معايري املشرتيات العامة املتفقة مع املعايري البيئية لالحتاد األورويب9شكل )
  إن مفووية االحتاد األورويب لديها جمموعة من معايري

مع املعايري البيئية ال ي مت تصميمها املشرتيات العامة املتفقة 
ملساعدة املشرتين احلكوميني يف الدول األعضاء للقيام 

( 19باملشرتيات بشكل مستدام. وقامت املفووية بتطوير )
من معايري املشرتيات العامة املتفقة مع املعايري البيئية. 
والقطاعات ذات األولية ال ي وقع عليها االختيار لتنفيذ 

شرتيات العامة مت اختيارها بناء علي حتليل متعدد معايري امل
 املعايري يتضمن العناصر التالية:

  إمكانية  -اآلثار احملتملة علي املوردين –اإلنفاق العام
مدي  -بناء منوذج للمستهلكني الفرديني أو اجلماعيني

وجود معايري ذات صلة وسهلة  -احلساسية السياسية
ق والكفاءة االقتصادية وهذه ومدي توافر األسوا -االستخدام

 املعايري يتم حتديثها بصورة منتهمة.
ويقوم "أسلوب املشرتيات العامة املتفقة مع املعايري البيئية" 

 باقرتاح نوعني من املعايري لكل قطاع يتم تغطيته.

  املعايري الرئيسية: وتتمثل يف تلك املعايري املناسبة
ولة عضو يف لالستخدام من قبل أي جهة متعاقدة بأي د

االحتاد األورويب. وتتناول هذه املعايري دراسة اآلثار البيئية 
الرئيسية. وقد صممت هذه املعايري ليتم استخدامها دون 
بذل أدين جهد إوايف للتحقق منها، أو أي زيادة يف 

 التكاليف.
  املعايري الشاملة:وقد أعدت هذه املعايري لتناسب

راء أفضل املنتجات البيئية أولئك األفراد الذين يرغبون يف ش
املتاحة يف السوق. وهذه املنتجات قد تتطلب جهدًا إوافياً 
للتحقق أو زيادة طفيفة يف يف التكلفة إذا ما قورنت 

 باملنتجات األخرى ال ي تؤدي نفس الوظيفة.

 املصدر: املفووية األوروبية.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm 

 

 آليات الضبط المستمر وتقييم اآلثار البيئية وآثار االستدامة. 2/29
إن تقييم ووبط آثار مشروع أي بنية حتتية خالل تشغيله وصيانته وأعمال التخلص من املخلفات جيب أن تكون عملية 

االختالفات يف  استمرارية وصيانته وأعمال التخلص من املخلفات جيب أن تكون عملية استمرارية وتكرارية لضمان استيعاب
اجلديدة أو أفضل املمارسات وحتسني املعرفة والتأثريات املتغرية مثل تلك املرتبطة بالتغري يف املناخ ومسامهة البينة  هوظيفته ومقاييس

تدامة جيب التحتية يف تغيري األهداف السياسية. كما أن اهلياكل، ال ي تضمن املسائلة الفعالة يف مقابل النتائج البيئية ونتائج اإلس
أن يتم تصميمها وتضمينها خالل مرحلة بدء املشروع لضمان عملية وبط مناسب ملدي املطابقة وإعادة تقييم األداء طوال 

 دورة حياة املشروع.
( للمراقبة الروتينية ألدائها البيئي وحتسينها EMSيلتزم القائم بتشغيل البنية التحتية باستخدام نهام اإلدارة البيئية ) 2/21

والسيطرة عليها. وقامت املنهمة الدولية لووع املقاييس بتطوير معايري مقبولة دوليًا لتنفيذ نهام اإلدارة البيئية الفعال واملعروف 
 لنهام البيئة اخلاص هبا، جيب علي املنهمة القيام باآليت: ISO. وللحصول علي اعرتاف ISO14001 22ب 
 ا جتاه اإلدارة البيئية.صياغة سياسة بيئية حتدد رمسياً التزاماهت 
  علي سبيل املثال استهالك الطاقة واالنبعاثات يف اهلواء وتلوث املاء والنفايات واستهالك  –حتديد تأثرياهتا البيئية الضخمة

 املاء واستهالك املوارد.
 .ووع أهداف قابلة للقياس لتخفيض آثارها البيئية مع وجود أهداف يف كل جماالت التأثري اهلامة 
 عراض وعمل تقرير داخلي يف أدائها البيئي وتنفيذ مراجعة داخلية عندما يكون ذلك مناسب.است 
سوف تتدهور البنية حتما أثناء دورة حياهتا والتغريات يف عوامل أخري، مثل تغيري املناخ وقد يؤثر ذلك علي البنية  2/27

شكل هذه القرارات حول م ي وإذا كان سيتم صياغتها أو التحتية واملناطق احمليطة هبا وقدرهتا علي حتقيق الغرض منها. وسي
جتديدها أو التصرف فيها. وحيتاج )القائم بتشغيل أو مالك( البنية التحتية إيل وبط وتقييم بشكل روتيين ألداء البينة التحتية.  

ل مرحلة التصميم وميكن لعملية الضبط املستمرة جيب حتديدها وتنفيذها خال ةكما أن اهلياكل الرئيسية واألدوات الالزم
 استخدامها الستعراض اخليارات وخالل أعمار البنية التحتية.

خالل استخدام البنية التحتية ستقوم احلكومة أو الوكاالت البيئية العامة األخرى مبراقبة املطابقة املستمرة مع متطلباهتا  2/22
انبعاثات. ويف حالة تزايد األورار البيئية الضخمة سيحتاج  التنهيمية مبا يف ذلك شروط الرتخيص البيئي وأي أدلة علي وجود

 املنهمون إيل دراسة اختاذ إجراءات التقوية وإذا كان لديهم صالحيات إيل فرض اإلغالق وإلغاء الرتخيص.

  

                                                           
73 http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/iso14001.htm 
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الىت قد تشمل مسئوليات خاصة للتنفيذ وإعداد تقارير عن عمليات  األجهزة العليا للرقابة يوجد لديها تفويضات خمتلفة ، و -4/1
املراجعة ، من هيئة تابعة للقطاع العام وذلك متاشياً مع السلطة املخولة هلا من قبل املشروع : مراجعة االداء ، ومراجعة اإلقتصاد ، 

النموذج العام لدورة احلياة اخلاصة مبشروع البنية التحتية الكفاءة والفاعلية للربامج ، املشروعات واألنشطة و املراجعات البيئية . إن 
 املقدمـة ىف اجلـزء الثـاىن واملرتبطــة باهلياكـل احلكوميـة احملــددة ىف اجلـزء الثالـث تووــح املـدى الواسـع للمنــاطق احملتمـل الرتكيـز عليهــا ىف

اجعات فقط على التأثري البيئى وتأثري االسـتدامة . قد يكون تركيز هذه املر على كل من مستوى املشروع واملستوى السياسىاملراجعة 
جنبـاً إىل جنـب تكون الىت ىف مواجهة اآلثار البيئية وآثار االستدامة للبنية التحتية  للبنية التحتية أو على استثمارات للبنية التحتية و

 مع غريها من القضايا املرتبطة بالكفاءة أو الفاعلية للمشروع أو للربنامج . 
رض من هذا القسم يتمثل ىف كشف املناهج الىت تتخذها األجهزة العليا لرقابة ىف فحص كيفيـة إسـتجابة اهليئـات العامـة الغ -4/2

والصــيانة وإيقـاف تشـغيل مشــروعات البنيـة التحتيـة . وقــد األنشـاء للتحـديات البيئيـة واالسـتدامة الــذى ووـعها كـل مــن التخطـيط و 
وعلـــى وجـــه  -1الــىت قـــدمت وصـــفاً تفصــيلياً ىف امللحـــق  ة مـــن األجهـــزة الرقابيـــة ، وأووــح ذلـــك عـــدد مــن دراســـات احلالـــة الــوارد

 اخلصوص ىف هذا اجلزء الذى يووح عمليات مراجعة اآلثار البيئية للبنية التحتية من خالل عمليات املراجعة لكل من : 
 التخطيط القومى  للبنية التحتية .  -
 .  دورة حياهتاتحتية ىف مراحل خمتلفة من ال واالستثمارات ىف البنيةمشروعات الربامج  -
 تنفيذ اجتاهات حكومية ملواجهة اآلثار البيئية .  -
 حتقيق أهداف األستثمار . -

 غالق وإيقاف التشغيل . وإذا كان لديهم السلطات لفرض اال مع األخذ ىف االعتبار إجراءات التنفيذ ،
 

 لتحتية وفقاً للمنهج الوطنى أعمال المراجعة التى تمت بشأن تخطيط مشروعات البنية ا
 

لتحديـد أولويـة االسـتثمارات القوميـة للبنيـة التحتيـة  نه من املفيد مراجعة هنـج حكوماهتـاأن األجهزة العليا للرقابة قد تعترب أ -4/2
ارنـة الفوائـد وقد تدرك احلكومات أهنا قد تتمكن مـن حتقيـق هنـج أكثـر عقالنيـة لقـرارات بشـأن اسـتثمار البنيـة التحتيـة عـن طريـق مق

ة وحتديد أولوياهتا . وميكن اعتبار هذا أكثر فاعلية من القرارات الىت جيرى اختاذها من يلمقرتحات الرئيسواآلثار األخرى ل االقتصادية
مــن التطــورات ذات األولويــة الــىت تمعهــم النمــو االقتصــادى أو أى  علــى أن تســمح هلــا أن ختتــارخــالل الــوزارات احلكوميــة الفرديــة 

 اف قومية أخرى مثل القدرة على املنافسة . أهد
 حتديداحلاجة إىل األستثمار و  إثبات عن مدىفاعلية حتديد أولويات املشروعات ، وفحص دليل  مدى عمليات املراجعةقد تتناول 

املوارد سواء عن طريق اإلنفاق كما قد تتناول عمليات املراجعة العمليات الىت يتم من خالهلا تعبئة .  النفقة والعائد ىف صورة نقديه
 العام أو اخلاص ، وأية عوائق من احملتمل أن تؤثر على تسليم هذه املشروعات واإلجراءات احلكومية للتصدى هلا .

 على سبيل املثال : 
  و للبنية التحتية راجعةم بعملية قيام له بأسرتاليا ىف أول اخلاصاألسرتاىل مبراجعة أعمال البنية التحتية  مكتب املراجعة الوطىن قام 

 البنية التحتية .  مشروعات بأولوياتله أول قائمة  إعداد
للمشـروعات  النفقة والعائد ىف صـورة نقديـة حتليل مجمع د اً هج األولوية الذى مت نشره كان سليمجعة إىل أن منااملر  َخلصمتوقد 

. ومـع ذلـك وجـدت إجتماعية للمبادرة اءة إقتصادية وبيئية ولتحديد أقصى كف اآلثار الىت ليست ىف صورة نقدية حتليل مع مبادرة
عائد النفقات اخلاصة هبا ) مشروعات خطوط األنابيب مل يكن هلا مربر وفقاً لنسبة  على  املراجعة أن قائمة األولوية النهائية مشلت

 .  اسرتاليا ( 1رقم  ملحق
 

 التحتية  مشروعات وبرامج البنيةمراجعة  أعمال
 

وقـد تـرى األجهـزة العليـا للرقابـة أنـه مـن املناسـب مراجعـة أى مشـروع فـردى للبنيـة التحتيـة بسـبب حجـم االسـتثمار املشــارك  -4/4
 أو تأثريها على اإلقتصاد واجملتمع .تأتى هبا والفوائد املتوقع أن 

نقـوم بتقيــيم مبكـرة قـد بعمليـة مراجعـة  امالقيـعمليـات املراجعـة نوعيـة إختـاذ القـرارات اخلاصـة باملشــروعات األسـتثمارية و  وقـد تتنـاول
االستثمار قبل إختاذ قرار هنائى للمضى قدماً لووع التأثريات احملتملة مع األخذ ىف اإلعتبار مدى كفاية حتقيق الفوائد وتأثري  عملية
 .  ترتيبات التخفيفهذه 
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 على سبيل املثال : 
  ( أجرى مكتب املساءلة احلكومية األمريكـىG A O  ) ت التمويـل إلنشـا صـندوق ائتمـاىن للميـاه النهيفـة لـدعم ادراسـة عـن خيـار

نهم معاجلة ميـاه الصـرف الصـحى . وركـزت الدراسـة علـى احلصـول علـى وجهـات  ة قدرةزياد زيادة األستثمار الالزم للتحديث و
تماىن للمياه النهيفة والنهـر إىل اخليـارات النهر من املسامهني ىف القضايا الىت قد حتتاج إىل املعاجلة ىف التصميم وإنشاء صندوق ائ

 1بليــون دوالر مـــن العائــدات لـــدعم الصـــندوق االئتمــاىن للميـــاه النهيفــة ) ملحـــق رقـــم  11احملتملــة الـــىت ميكــن أن تولـــد حـــواىل 
 ( ( .1يات املتحدة )الوال

 ( وقد قامG A O  ) علومات املتاحة ثانية ملراجعة مدى كفاية املىف تايالند مبراجعة مشروع سونر سكاى ووك ما قبل بناء املرحلة ال
يكـن  ( مل  B M Aأن ) ( ىف قرارها للمضى قدماً ىف املشروع . قد تبـني مـن املراجعـة  B M Aوليتان ببانكوك ) لدعم إدارة املرتوب

 ناء . ومل يتم إجراء تقييم اآلثر البيئى لتوويح اآلثار البيئية النامجة عن الب لديها تقرير مالئم للمشروع
(  حول املشـروع مل يغطـى مجيـع جوانـب التكـاليف والعائـد وقـد وجـدت املراجعـة أن التشـاور كـان صـعباً   B M Aوأن التشاور ىف )

 ومكلف للرد على العامة ، مما حيد من صفتها التمثيلية . 
 B Mبالتاىل ، فقد قامت ) ليس مستقر . ووبعد املراجعة منا إىل علم من قام هبا أن قاعدة األدلة ال تكفى للمشروع وأن املشروع 

A  تايالند ( .  1) ملحق رقم  غاء املرحلة الثانية من املشروع( بإل 
وقـد تقـوم عمليــات  املراجعـة مبعاجلــة املشـروعات ىف مرحلــة الحقـة و ذلــك لتقـدمي حماســبة عـن املصــروفات املتضـمنة واآلثــار  -4/5

تحديــد الــدروس املســتفادة مــن عمليــة البنيــة التحتيــة أو لتطــوير مشــروعات البنيــة التحتيــة البيئيــة أو العائــد الــذى حققــه املشــروع : ل
 .   املشروعات كليا أو حتاول الرتكيز بشكل خاص عن كيفية معاجلة املشاريع لآلثار البيئيةاألخرى وقد تقوم املراجعة مبعاجلة 

 سبيل املثال : وبدالً من ذلك قد يتم معاجلة العديد من تلك املشروعات : على 
  مكتب املراجعة الوطىن بإستونيا مبراجعة إدارة الدولة لتدفئة املناطق املقسمة ، ومن خـالل دراسـة أوسـع السـتدامة إمـدادات قام

التدفئة للمناطق املقسمة . كشفت املراجعة أن التدفئة الىت يتم فقدها من شبكات التدفئة باملناطق أعلى بكثـري ممـا ينبغـى عليـة 
كانت   مت هبا حتديد أسعار التدفئة باملناطق بالتاىل ، فاألنهمة ال تؤدى املزايا البيئية الىت ينبغى حتقيقها والطريقة الىت ن وأن تكو 

عــن طريـــق اهليئـــة األســـتونية للمنافســة ومل تكـــن ناجحـــة ىف وـــمان االســـتدامة والهــروف املناســـبة لألنهمـــة . أن  تكلفـــة جتديـــد 
اك خطة تنمية وال أى وووح ما إذا كان الدعم املاىل للدولة ميكن أن يعطى للمناطق الـىت حتتـاج األنهمة غري معروفة وليس هن

 ( ( . 1، استونيا )1إىل االستثمار ملعاجلة سوء حالة أنهمة التدفئة ) امللحق 
  باالحتـــاد األوروى حمكمـــة املـــراجعنيقـــام EU  لألنفـــاق علـــى املقـــاييس اهليكليـــة اخلاصـــة علـــى مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة اخلاصـــة

  بإمــــــــــــــــدادات امليـــــــــــــــــاه وتشــــــــــــــــمل النهـــــــــــــــــر ىف اإلجـــــــــــــــــراءات اإلداريــــــــــــــــة احلاليـــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــذلك فحــــــــــــــــص التحاليـــــــــــــــــل املاليـــــــــــــــــة
أدى قد  باإلنفاق اهليكلىالقيام  حني متللتكلفة / العائد الىت مت إجراءها واملشروعات الىت مت إجنازها . وقد كشفت املراجعة أنه 

عنـد مسـتوى تكلفـة أقـل وذلـك عـن طريـق  نتـائج أفضـل  إال أنـه كـان ميكـن حتقيـق إمدادات املياه لإلسـتخدام احمللـى ، لتحسني
التشغيل ىف حيز ىف لمشروعات لالبنية التحتية التكميلية الالزمة  دخولتخطيط أفضل لضمان ب التنبؤ اجليد ، وعن طريق القيام

 ( حمكمة املراجعة بإستونيا (.1ناسب ) امللحق )الوقت امل
  ( قامــــــــــت حمكمــــــــــة املراجعــــــــــة الربازيليــــــــــةT C U بفحــــــــــص املراجعــــــــــة اخلاصــــــــــة بالبنيــــــــــة التحتيــــــــــة مــــــــــن عــــــــــام ) 

. وقد حدد الفحص األنواع الرئيسية من عدم االمتثـال مـن األنهمـة البيئيـة الـىت كشـفت عنهـا املراجعـة ،  2119 – 2114 
 ج البيئية كان بسبب الفشل ىف احلصول على تصريح بيئى . أكثر من نصف النتائ

  د إن تلك النتائج البيئية كانت ىف املراجعة املتعلقة مبشاريع الطرق السريعة وتولت بتعلق بالبنية التحتية احلضرية ، و املباىن والسدو
 . 

  ىف تطــــــــــــوير اإلدارة البيئيــــــــــــةَوخلمــــــــــــَص الفحــــــــــــص إىل أن إدراج الفحــــــــــــوص البيئيــــــــــــة ىف مراجعــــــــــــة البنيــــــــــــة التحتيــــــــــــة تســــــــــــاهم 
 ( ( .1، الربازيل ) 1) امللحق 

 وقد تكون املراجعة واحدة أو جزء من سلسة تعاجل تطور البنية التحتية على مدى فرتة من الزمن ، على سبيل املثال :  -4/6
 2112عـاب األوملبيـة عـام تناول مكتب املراجعة الوطىن الربيطاىن سلسـلة مـن الدراسـات بشـأن األعمـال التحضـريية لـدورة األل 

 .  2112بلندن من املزايدة األولية وصوالً إىل االستعداد لدورة األلعاب ىف عام 
وقد قامت املراجعة بفحص املشروع على مراحل متعددة لدورة احليـاة للبنيـة التحتيـة أثنـاء تقـدمي املشـروع . وقـد تناولـت التقـارير 
خطط التزام املشروع بإحراز جتديد مستدام وطويل األجل جنباً إىل جنب مع األخـذ ىف االعتبـار بشـكل أوسـع التكلفـة والتقـدم 

اخلاص (  Legacyق تضمنت املراجعة ىف املشروع الرتكيز على االستخدام املستدام للمواقع ) اخلاصة باخلطط . ىف وقت الح
باأللعاب . وقد مسحت هذه السلسلة من الدراسات لتوصيات املراجعة أن تدفع/ تشجع مراحـل بدايـة وإنشـاء املشـروع ، كمـا 

 ( (1اململكة املتحدة ) 1مسحت مبراقبة أقرب للتقدم جتاه اخلطط األصلية واألهداف) ملحق رقم 
  2112وتبع ذلك املزيد من املراجعة ىف  2116قام مكتب املراجعة الوطىن بإستونيا مبراجعة صيانة الطرق الوطنية ىف عام 

وقد مت تقييم هذه الدراسة ما إذا كان قد مت تطوير أداء الطرق مبا ىف ذلك امتثاهلا للمتطلبات البيئية . لقد وجد أن التكاليف قد 
،  1ادت أكثر من مؤشر األسعار اخلاص هبا ، وكان اليزال هناك دليل على سوء الصيانة ، خاصة ىف فصل الشتاء ) ملحق ز 

 ( (. 2استونيا )
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 اآلثار البيئية للبنية التحتية  ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهةأعمال مراجعة 
التطابق مع القـوانني واللـوائح وفـاعليتهم وغريهـا مـن أمطـر العمـل احلكـومى مثـل ألجهزة العليا للرقابة أن تقوم مبراجعة ميكن ل -4/7

ميكن ألعمال املراجعة أن تعاجل تطابق وتفعيل القوانني واللوائح ملشروعات البنية التحتية الفردية أو  كما  الىت وردت ىف اجلزء الثالث .
 لتحسني ىف إدارة اللوائح . لعينة واسعة من املشروعات لتحديد ما إذا كان هناك جماالً ل

 على سبيل املثال : 
  ( قامت حمكمة املراجعة الربازيلية بفحص أداء اهليئة االحتادية للبيئةIBAMA  ىف إجراء تقييم االثر البيئى . وقد وجد أن مراقبة )

IBAMA   ووــوعة ىف مكاهنــا ددة ىف الرتخــيص البيئــى ماحملــكانــت تركــز فقــط علــى مــا إذا كانــت الشــروط وإجــراءات التخفيــف
 الصحيح . ومل يتم التحقق من فاعلية هذه اإلجراءات وما إذا كان قد مت حتقيق أهداف الرتخيص البيئى . 

بإنشاء نهـام مراقبـة منـتهم لضـمان التطـابق مـع الشـروط وإجـراءات التخفيـف  IBAMA أن تقوموقد أوصت املراجعة أنه جيب 
  للرخصة خالل دورة حياة البنية التحتية .

االجتمــاعى ، مــع  املمنوحــة للتــأثري البيئــى و نســبيةوقــد غطــت الدراســة أيضــاً اعتبــارات االداء مــن خــالل التحقيــق مــن االمهيــة ال
 التوصية على التطورات ىف منهج تقييم منهجية التأثري البيئى ، االجراءات واملعايري التقنية . 

األوىل للهياكل احلكومية مثل النهام احلكومى والرقابة املستمرة لتنفيذ الشـروط هذا املزيج يسلط الضوء على أمهية كل من التنفيذ 
 ( ( . 2برازيل ) 1وإجراءات التحفيف خالل مراحل دورة احلياة املتتالية ) ملحق رقم 

 قـد مت إصـدار تصـاريح  الـىت وقد قامت املراجعة احلكومية بالربازيل بالتتابع بـإجراء دراسـة ألثنـني مـن أكـرب مشـاريع البنيـة التحتيـة و
 بيئيــــــــــــة هلــــــــــــا لتقيــــــــــــيم مــــــــــــا إذا كانــــــــــــت متطابقــــــــــــة ىف ختفيــــــــــــف اآلثــــــــــــار البيئيــــــــــــة وفقــــــــــــاً لشــــــــــــروط الرتاخــــــــــــيص اخلاصــــــــــــة هبــــــــــــا 

 ( ( . 2برازيل ) 1) ملحق 
 مشــاريع الطريـق الســريع  وقـد خصــت هــذه راسـة عــن الوقـت املســتغرق إلكمـال وقـد أجــرى مكتـب احملاســبة احلكـومى األمريكــى د

طـول الوقـت الـذى يسـتغرقه إلكمـال مشــاريع اسـتثمار الطـرق السـريعة وفاعليـة أحكــام  منهــايـد مـن العوامـل املسـامهة الدراسـة العد
 بعض العناصر اخلاصة بعملية الفحص البيئى . فاعليةعجيل به مبا ىف ذلك تال

وزارات الدول اخلاصة بالنقل ال ترغب ىف تشريع العملية وذلك من خالل حتمل مسئولية قرارات املراجعة البيئية الصـادر مـن إدارة لذى يمستغرق إلمتام املشاريع ، فإن وقد وجدت الدراسة أنه بالرغم من أن املراجعات البيئية كانت تساهم إىل حد كبري ىف الوقت ا
الواليـات املتحـدة  1ملحـق املوظفني واخلربات الالزمـة إلختـاذ قـرارات بشـأن التـأثري البيئـى ) من الىت لديها  إحتاد الطريق السريع و

(2. ) ) 
 

 

حلكومة ىف مشاريع البنية التحتية من ألدوات اميكن ألعمال املراجعة أن تعاجل أيضاً تتطابق املنهمات مع املمارسة اجليدة  -4/8
 كون فعاالً وحتديد أى عوائق تعوق فاعليتهم. يتطوعية الناهج املتلك  على أجل حتديد ما إذا كان االعتماد

 على سبيل املثال :ً          
  ( مكتب  احملاسبة احلكومى األمريكىG A O  أجرى مسحاً عرب املطارات الرئيسية لتحديد االجتاهات ) مع األخذ ىف االعتبار

تقريبـاً . وقد تبني من املراجعـة أن ئياً وتنفيذ نهم اإلدارة البيئيةثار البيئية ىف التخطيط إلختاذ القرارات تتبعها معايري االستدامة بياآل
ة اآلثار البيئية اخلاصة هبم واملطارات االكرب قـد تتخـذ مـدى أوسـع مـن اإلجـراءات .  عاجلمجيع املطارات تتخذ بعض اإلجراءات مل

، الواليات  1، مبا ىف ذلك إستخدام نهم اإلدارة البيئية ) ملحق تبىن النهرة الشاملة آلثار ها البيئية املطارات حنو كانت تسعى 
 ( .  (2املتحدة )

  وقد أجرى مكتب املراجعة الوطىن ىف اململكة املتحدة دراسة عن تطـابق منهمـات احلكومـة املركزيـة مـع املعـايري واهلياكـل احلكوميـة
دارياً إلدارة العقود واملشرتيات وذلك لضمان بناء مستدمي وجتديد ملمتلكات احلكومة . وقد وجدت الدراسة أن املعـايري ااملطلوبة 

. وقد أوصت الدراسة على وووح املساءلة ، مع مزيـد مـن ملركزية ال تقوم بالتقييم البيئىء هبا وأن منهمات احلكومة امل يتم الوفا
، اململكة  1) ملخص رقم و إستغالل أكثر للتكلفة طيلة حياة املشروع النتائج املبنية على أهداف األداء وإعداد أفضل التقارير 

 ( ( . 2املتحدة )
 
 
 



27 
 

 تحقيق األهداف البيئية  لالبنية التحتية  مشروعات مساهمة مراجعةأعمال 
 

إجنازات مشاريع البنية  تتناول الىت ألجهزة العليا للرقابة أن تقوم بأعمال مراجعة االداء وذلك لتلبية األهداف البيئية وميكن ل -4/9
 .  وصول إىل النتائج املرجوةللمن أدوات السياسة األخرى  احملققة التحتية جنباً إىل جنب مع النتائج

 على سبل املثال : 
  قــام مكتــب املراجعــة النيوزلنــدى مبراجعــة عينــة مــن الســلطات احملليــة لدراســة مــا إذا كانــت فعالــة ىف إدارة تــوفري ميــاه الشــرب لتلبيـــة

كوميــة املســتخدمة ىف التنبــؤ الطلبــات احملتملــة ىف املســتقبل قامــت هــذه املراجعــة بدراســة ومقارنــة إســتخدام جمموعــة مــن األدوات احل
بالطلـب علـى ميــاه الشـرب ، وإدارة تطـوير وإســرتاتيجية املخـاطر باإلوـافة إىل اإلســتعدادات احلكوميـة لتوصـيل امليــاه . وقـد ذكــرت 
الدراســة أن بعــض الســلطات احملليــة كانــت تســتخدم أســاليب غــري مروــية للتنبــؤ بالطلــب . وهكــذا كــان هنــاك عــدم يقــني ىف تــوفري 

 ياجات اخلاصة بالبنية التحتية . االحت
وتعترب السلطات احمللية أهنا تواجه حتدياً ىف تلبية توقعـات الطلـب علـى ميـاه الشـرب مبـا ىف ذلـك القـدرة علـى التمويـل الـالزم لتطـوير   

ميـة املسـتدامة وتـوفري ميـاه البنية التحتية وقد َخلصم التقرير إىل أن أيا من السلطات احمللية لديهم هنج متكامل كليـة للتعامـل مـع التن
 نيوزلندا ( . 1الشرب ) ملحق رقم 

 .  مكتب املراجعة الوطىن بإستونيا قام مبراجعة تطور معاجلة مياه الصرف الصحى ىف املناطق الريفية بدعم صندوق التضامن 
 ة الصرف الصحى الىت مت تطويرها . سلطة حملية وقامت بتقييم اإلستعدادات واالستقرار املاىل لنهم معاجل 26وقد غطت املراجعة   
ومتثلت النتيجة الرئيسية ىف أن الدولة لـن تفـى بالتزاماهتـا لتحسـني نهـم معاجلـة الصـرف الصـحى لتحقيـق ميـاه شـرب صـاحلة وجـودة   

زمـة . وقد وجدت املراجعة أن بعض السلطات احمللية مل تشارك ىف مشروعات توفري امليـاه الال 2111للصرف الصحى حبلول عام 
للصرف الصحى وبعضهم مل يكن لديه خطط التطوير الالزمة لإلعالن عن هـذه املشـروعات . أن التحليـل املـاىل الفقـري والتخطـيط 

 ( ( . 2استونيا ) 1ود وغوط الوقت الضيق لتقدمي خطط تساهم ىف تأخري بداية املشروعات) ملحق 
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 (1ملحق رقم )

 حىت اآلندراسات احلالة املتاحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استـراليـا
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مت إجــراء هــذه املراجعــة للبنيــة التحتيــة عــن طريــق جهــاز الرقابــة الــوطىن األســرتاىل وتعتــرب هــذه أول مراجعــة للبنيــة التحتيــة ىف قائمــة 
 البنية التحتية . أولويات مشروعات

 كتب املراجعة الوطىن األسرتاىل ، متاح باللغة اإلجنليزية على م:  2تقرير رقم  2111/  2111:    2111يوليو 
02.pdf-report-audit-/media/uploads/Documents/2010%2011-http/www.anao.gov,au 

وطنيـة يات واالقاليم لتحديد وحتقيق نتائج أكـرب فاعليـة لبنيـة حتتيـة ذات أمهيـة البنية التحتية ألسرتاليا لتعمل مع الوال إدارة تأسست
حتقيـق وتتمثل أهدافها ىف زيادة املستوى االقتصادى ملعيشة األسرتاليني ، واستدامة بيئية واحلـد مـن انبعاثـات الغـاز ) الصـوب ( ، و 

 جودة احلياة واحلد من املساؤى االجتماعية ىف املدن واألحياء . حتسني  نتائج إجتماعية افضل و

 أهـداف المـراجعـة 
 

 البنية التحتية .  أولوياتقائمة تحتية الوطنية والتنمية ىف ة إدارة البنية التحتية األسرتالية ألول مراجعة للبنية التتمثل ىف تقييم فاعلي

 نطـاق المـراجعـة  
 

نيـة إدارة البنيـة التحتيـة األسـرتالية ألول مراجعـة وطتنفيـذ منهجية البنية التحتية األسرتالية وعمليـة خضـوع البنيـة التحتيـة للمراجعـة ، 
 للبنية التحتية : الصياغة املؤقتة والنهائية ألولوية قائمة البنية التحتية وتقدمي التوصيات والنصائح للحكومة . 

 نتـائج المـراجعـة استنتاجات   
 

 

 . ًإطار مراجعة البنية التحتية الوطىن الذى مت نشره كان صحيحا 
 ذات األولوية املؤقتة والنهائية للبنية التحتية .تطوير القوائم إطار قوى لمنهجية البنية التحتية  توفر 
  تبدو واوحة ىف قائمة األولويات املؤقتة بالكامل . الىت عينةاملشاريع املقوائم  اختصار السبب ىفمل يتم توثيق 
  لالسرتشاد هبـا  املتاحةاملعلومات الىت مت مجعها حول املشروعات ىف قائمة األولويات املؤقتة مل تكن كافية لتحسني املعلومات

 ىف تطوير قائمة األولويات النهائية . 
  املشروعات استوفتقائمة األولويات النهائية كال من املشروعات " األولوية " ومشروعات " خط األنابيب " . وقد تضمنت 

 مل جتتـــــزب " األولويــــة " باملعيــــار املووــــوع ىف منهجيـــــة حتديــــد األولويــــات املنشــــودة إال أن مشـــــروعات خطــــوط األنابيــــ ذات
 نسبة عائد التكلفة . لاالختبارات بشكل واوح مبا ىف ذلك " احملرك الرئيسى " 
 التوصيات الرئيسية الخاصة باألجهزة العليا للرقابة 

 

   اظ فمن خالل احل املستقبلية البنية التحتية األسرتالية تعزيز املزيد من الشفافية لتطوير القوائم األولوية للبنية التحتية ادارة جيب على
 على السجالت الىت حتدد بوووح مىت يتم إختاذ القرار لتشمل املشروعات على القائمة ، وأسباب إدراجها . 

  عمليــات حتديــد األولويــات ىف املســتقبل معلومــات ىف الــدليل املنشــور حــول خمتلــف املعــايري الــىت ســيتم تطبيقهــا  درجينبغــى أن تــ
اإلمكانية ولكن حتتاج إىل مزيد  تههرولوية الىت تكون على االستعداد للمضى قدماً وتلك الىت املشروعات ذات األ مفاولة بنيلل

 من أجل التمويل املمكن هلا . النهر فيها من التطوير قبل أن يتم 
   اإلدارة تقـدميعند اإلبالغ عن النتائج اخلاصة بالعمليات املستقبلية لتحديد أولويات مشروع البنيـة التحتيـة  ألسـرتاليا جيـب علـى 

 االقتصــادية ااملشـورة الواوــحة حـول : األولويــة النسـبية للمشــروعات املرشـحة للتمويــل مـع مراعــاة النهـر إىل نتــائج تقيـيمهم ملزاياهــ
 األولويـة الـىت علـى إسـتعداد للمضـى قـدماً و ذات شروعاتتوصى به امل منولث الذىمتويل الكو وعوامل أخرى ، مستوى وشكل 

 إلجراء ختطيط أو تصميم لتمويل العمل . ومووع اهتمام ميكن تدعيمها أى مشروعات أخرى
 إستجابة الحكومة ألعمال المراجعة 

 

 ىف التقرير .  قدمتهاالتوصيات الىت  ودعمت سبلك مكتب املراجعة الوطىن األسرتاىل لبنية التحتية األسرتالية بإشرتااإدارة رحبت 
 

 (7البرازيل )
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 راجعة أعمال البنية التحتية االحتادية .ملى قامت به احملكمة الربازيلية تقييم الرصد البيئى الذ
 مطلق ، متوفر باللغة الربتغالية ىف 2010/  968احلكم  رقم ، احملكمة الربازيلية للمراجعة ، 2111مايو ، 

 

 www.tcv.gov.br   

 أهـداف المـراجعـة 
 

   الـــوطىن بشــأن تنفيـــذ أعمــال البنيـــة التحتيــة الـــىت تغطيهــا امليزانيـــة  املـــؤمتر ) الكــوجنرس (يــتم كــل عـــام ، إرســال تقريـــر مراجعــة إىل
 االحتادية . 

احملكمة الربازيلية  الىت أجرهتاللمراجعة على املعلومات من عمليات املراجعة اخلاصة باملشروعات العامة  ويستند هذا التقرير السنوى
 بني جوانب أخرى .  منلمراجعة . هذه املراجعات الفردية تتحقق من التطابق مع الشروط احملددة ىف التصاريح البيئية ، ل
  من أجل تقييم التطابق مع  2119إىل  2114نتائج البيئية ملراجعات األعمال العامة من الوهكذا عززت هذه الدراسة وحللت

 الرتاخيص البيئية . 
   مجـال المـراجعـة

 

مراجعة األعمال العامة حتت  الىت مت التحقق منها ىفمي الووع البيئى للمؤسسات العامة االحتادية ديتمثل جمال هذه الدراسة ىف تق
كربى الىت يتم مراجعتها من قبل حمكمـة املراجعـة عـادة مـا تكـون المهية األأعمال البنية التحتية ذات  إنمسئولية حمكمة املراجعة . 

الوكالــة االحتاديــة للبيئــة ، املعهــد الربازيلــى للبيئــة واملــوارد .  اإلقليمــىب تــأثريات بيئيــة هامــة علــى املســتوى الــوطىن أو تلــك الــىت تســب
 املسؤولة عن إصدار الرتاخيص البيئية .  هى.  IBAMA –الطبيعية املتجددة 

 القضايا البيئية واالستدامة ضمن مجال المراجعة 
 

 االهتمام للمتطلبات البيئية ىف أعمال البنية التحتية االحتادية ؟يد من ملز  هل هناك اجتاه 
 ىف املشروعات الىت يتم مراجعتها من قبل حمكمة املراجعة ؟تكرارا ً هى املخالفات األكثر  ما 
 أى وكالة أوجهه حكومية فيدرالية ىف العديد من النتائج البيئية ؟ يتم إبراز هل 

 المـراجعـة استنتاجات نتـائج 
 

  ( 5441)  أكثـر مـن نصـف عمليـات املراجعـة مل جتد عدم وجود ترخيص أو ترخيص غري سليم .بالنتائج البيئية أساساً  تبطتر %
جاء من االنتشار ، االزدواجية ، ترميم وصيانة الطـرق السـريعة و الثلـث  البيئية يقرب من ثلث هذه النتائج ما -أى تصريح بيئى 

 املباىن والسدود .  حلضرية واألخر من أعمال البنية التحتية ا
  مت التفتـيش عليهـا مـن من أعماهلا الىت  51البيئية من  من النتائج 22عن مسئولة إدارة األشغال الوطنية ملواجهة اجلفاف كانت

 .  2119،  2114قبل احملكمة الربازيلية للمراجعة بني عامى 
 مـــــــــــــــن أعمـــــــــــــــال املراجعـــــــــــــــة45عـــــــــــــــن  ئولةباملواصـــــــــــــــالت مســـــــــــــــاالدارة الوطنيـــــــــــــــة للبنيـــــــــــــــة التحتيـــــــــــــــة اخلاصـــــــــــــــة  كانـــــــــــــــت % 

% من 15ىف حواىل املخالفات املتعلقة بالبيئة  مت حتديد % من النتائج البيئية .42عن كانت مسئولة و  2119،  2114بني 
 مت التفتيش عليها . أعماهلا الىت 
 االدارة الوطنيــــــة للبنيــــــة التحتيــــــة هـــــــى اجلهــــــة االحتاديــــــة الــــــىت تتلقــــــى معهــــــم الغرامـــــــات كانــــــت 2118،  2115بــــــني عــــــامى 

الوفـاء مبعـايري الرتاخـيص البيئيـة لعـدم  IBAMAيطبقهـا الـىت خـرى األعقوبات والهر احلخالفة و اململيون دوالر( إشعارات  846) 
 تقييم اإلدارة البيئية لألشغال العامة ىف الوزارة . ت النتائج إىل أنه سيكون من املناسب القيام باملزيد من العمل ل.وخلص

 يلعــب دوراً هامــاً ىف حتقيــق  اجلوانــب البيئيــةىف االعتبــار   وقـد خملصــت النتــائج أن أعمــال املراجعــة اخلاصــة بالبنيــة التحتيــة وأخــذها
 تطور ىف اإلدارة البيئية .
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 الصــادر  ، احملكمــة الربازيليــة للمراجعــة ، احلكــم 2119العامــة ىف الربازيــل . يوليــو ،  لألشــغالمراجعــة عمليــة تقيــيم األثــر البيئــى 
 .  www.tcu.gov.brمطلق ، متوفر باللغة الربتغالية على  2009/  2.212

 أهـداف المـراجعـة 
 

 العامة . لألشغالالتقييم االحتادى لآلثر البيئى  ليل لعمليةتقدمي حت

 نطـاق المـراجعـة 
 

 واملــــــــوارد الطبيعيــــــــة املتجــــــــددة  للبيئـــــــة الربازيلــــــــى املعهــــــــدملشـــــــاريع البنيــــــــة التحتيــــــــة الكبــــــــرية حتـــــــت مســــــــئولية  تقيـــــــيم اآلثــــــــر البيئــــــــى
 (IBAMA  بني عامى )2119،  2114  . 

 المراجعة  نطاقالقضايا البيئية واالستدامة ضمن 
 إدارة  تما إذا كانIBAMAS مستمر للتأثري البيئى لكل مشروع تقوم بأعداد تقييم للرتاخيص البيئية . 
 االتأثري البيئى الىت تقوم هب تقييم ما إذا كانت عمليات IBAMA  احملتمل من و تستخدم املعايري واملؤشرات الىت متيز العائد الفعلى

 العملية .
  التحليل الذى تقوم به .  سنيموحدة من أجل حتما إذا كانت اخلطوات املتبعة ىف تقييم اآلثار البيئية 

 المـراجعـة  استنتاجاتنتـائج 
 

  كـزت إجــراءات  رIBAMA  و االجتمــاعىلتــأثري البيئــى با اهتمــام أقــل، مــع  الرمسيــةتطلبــات امللتقيــيم اآلثــار البيئيــة علــى فحــص 
 التخفيف املقرتحة .  اجراءاتملشروع بعينة أو فاعلية 

  حنصر أعمال ا، مبجرد ترخيص املشروعIBAMA  ما ما هو متوقع و كالتخفيف قد مت تنفيذها   اجراءاتا إذا كانت ممىف التأكد
 ققت أهدافها ىف محاية البيئة . حقد  االجراءاتإذا كانت هذه 

 خلق عمليات تقييم لآلثر البيئى ذات جودة عالية .  عايري بشكل كبري املؤشرات و املرمسية ( ، النهجيات ) امل أعاق نقص 
 توصيات الجهاز األعلى للرقابة 

 

  دراىل لآلثر البيئى . يإلجراءات واملعايري الفنية ، واملنهجيات املطبقة ىف عملية التقييم الفوقواعد معينة لمعايري ووع 
  إلصدار تراخيص التشغيل .  التخفيف كشرط مسبق منهومة مراقبة للتنفيذ الفعال إلجراءاتإنشاء 
 املخففة واملمارسات اجليدة امللحوظة والفوائد البيئية  املخففة وغريلآلثار  سابقتقرير موحد مع تقييم  دعمل دراسة جدوى ال عدا

 ة املتجــــددة املعهــــد الربازيلـــى للبنيــــة واملـــوارد الطبيعيــــ لعمليـــة تقيــــيم اآلثـــر البيئــــى املبنيـــة علــــى األداء البيئـــى للتطــــورات حتــــت ســـلطة
IBAMA . 
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 دراسة حالة ) مل تنشر ( .  –احلكومة الفيدراليةب ألشغال البنية التحتية اخلاصةتقييم لعملية تقييم األثر البيئى 

 أهـداف المـراجعـة 
 

باحلكومـة االحتاديـة لضـمان ختفيـف  اخلاصـةالبنيـة التحتيـة  شـغالبعـد إختـاذ القـرار " أل لتقيـيم مـا إذا كـان عمليـة مراقبـة " مرحلـة مـا
 التعويض عنها أثناء الرتكيب والتشغيل ولتقييم الكفاءة و الفاعلية إلجراءات التخفيف .  أواآلثار البيئية بشكل صحيح 

 نطـاق المـراجعـة 
 

خـيص البيئــى ، ألثنـني مــن أكــرب ختفيــف اآلثـار وفقــاً للشـروط احملــددة ىف الرت نــت فعالـة ىف تقيـيم مــا إذا كـان إجــراءات التخفيـف كا
 مشاريع البنية التحتية .  

 المراجعة  نطاقالقضايا البيئية واالستدامة ضمن 
  ( هـل كانـت اإلجـراءات الـىت نفـذها القـائمني بـالتطوير فعالـة ىف ختفيـف اآلثـار البيئيـة وفقـاً لشـروط الرتخـيص البيئـى الـىت تصــدرها

IBAMA  ددة ( ؟ جالطبيعية املت بيئة واملواردللاملعهد الربازيلى 
 هل القائمني بالتطوير على االدارة البيئية قاموا مبراعاة املبادئ اخلاصة باملراقبة واملمارسات الدولية اجليدة بعد إصدار الرتخيص ؟ 

 أعمـال المـراجعـة  استنتاجات
 

ءات الىت ميكن إختاذها لضمان أن أهداف تقييم اإلجرا هاعدم وجود عملية املراقبة ىف مرحلة ما بعد إختاذ القرار ال تسمح بتجديد
 قد مت حتقيقها بأقل تأثري بيئى وأقل تكلفة .  EIASاآلثر البيئى 

IBAMA  البيئـى املسـئول عـن االعتمـاد ىف اجمللـس  التغيري التقـىن اخلـاص بـه ىف فريقـهلديه قدرة منخفضة للتعليم التنهيمى بسبب
 قة املكتشفة ىف مرحلة املراقبة . وعدم وجود آليات داخلية إللتقاط املفر 

بالتـاىل لـيس هنـاك بيانـات مـن شـأهنا أن تسـمح بـإجراءات  ال يوجد تقييم لفاعلية الربامج البيئية املنفـذة خـالل مرحلـة االنشـاء . و
 التخفيف وتقييم اآلثر البيئى ىف املستقبل إلدماج ما قد يكون ناجح أو غري ناجح ىف إنشاء أعمال البنية التحتية لوسائل النقل . 

امج البيئية ، فضالً عن التحقيق من للتقارير املراقبة أن تشمل تقيم لفاعلية إجراءات التخفيف أو الرب  IBAMA ينبغى لتحليل الـ 
 التطابق مع شروط الرتخيص البيئى . 
مج عـن تنفيـذ الـربامج البيئيـة ، مـن أجـل تسـليط مـدمن القائمني على التطوير تقريـر IBAMA ولتحقيق ذلك ، ينبغى أن تطلب 

 اجليدة الىت ميكن تكرارها والربامج الىت مل ترق إىل النتائج املتوقعة .  تاملمارسا الضوء على اخلربات و
الـىت  التخفيـف قـد عينـت بووـوح أهـداف وغايـات مـع مؤشـرات قابلـة للقيـاس و جتـدد إجـراءاتأيضـاً أن  IBAMAينبغى علـى 

 لتقييم فاعلية كل برنامج بيئى .  استخدامهاميكن 
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  www.riiglkontroll.eeالتقرير الكامل متوفر باللغة اإلجنليزية .  لضمان استدامة إمدادات التدفئة إجراءات الدولة

 أهـداف المـراجعـة 
 

وتوزع للمستهلكني غرب  ها ىف مواقع أو حمطات الطاقةؤ الىت يتم إنشا ستون باملائة من سكان استونيا يستخدمون التدفئة املركزية و
شبكات التدفئة . وكان اهلدف مـن املراجعـة هـو تقيـيم مـا إذا كانـت الدولـة قـد نهمـت األنشـطة ىف قطـاع إمـدادات التدفئـة ) أوالً 

إحتياجـــات  وقبــل كـــل شـــئ التدفئـــة املركزيـــة ( لضـــمان أمـــن ، موثـــوق بـــه وإمـــدادات التدفئـــة الفعالـــة الـــىت تلـــ  املتطلبـــات البيئيـــة و
 تهلكني . املس

 نطـاق المـراجعـة 
 

  أنشــطة وزارة الشــئون االقتصــادية واالتصــاالت ىف تنهــيم التدفئــة املركزيــة وحتديــد احلاجــة إىل االســتثمارات والــدعم وتنهــيم تكــوين
 األسعار واملراقبة . 

 . أنشطة هيئة املنافسة األستونية ىف املوافقة على سعر التدفئة املركزية وتنهيم املراقبة 
 التمويل اعتماد قرارات ة مركز االستثمار البيئى لوزارة املالية ىف تقييم التطبيقات لدعم اإلجراءات وانشط . 

 المراجعة  ضمن نطاق القضايا البيئية واالستدامة
  . إدارة االستثمار ىف النهام وما يرتبط به من كفاءة ىف اإلنتاج و توزيع احلرارة 
  إمــدادات مســتدامة مــن التدفئــة للمســتهلكني ىف املســتقبل مبــا ىف ذلــك تقيــيم االحتياجــات لــوائح بأســعار التدفئــة هبــدف وــمان

 لالستثمار .
 إستنتاجـات المـراجعـة 

 

 وقد أولت وزارة الشئون االقتصادية واالتصاالت اهتمام غري كاف الستدامة إمدادات التدفئة لألمة .
  واسـع لووـع إمـدادات التدفئــة ) مثـل طـول وحالــة شـبكات التدفئـة ( وعلــى الدولـة والعديـد مـن الســلطات احملليـة تفتقـر إىل فهــم

 الىت مل يتم صياغتها بعد. األخص التدفئة املركزية . وهناك خطة وطنية لتطوير إمدادات التدفئة و
 البـدائل ) مثـل الـىت تكـون أكثـر تكلفـة وأقـل كفـاءة عـن غريهـا مـن  ويضطر العديد من املستهلكني إىل إستخدام التدفئة املركزية و

 مواقع حملية لتسخني املياه ، مضخات التدفئة إخل .. ( . 
 االستنتاجات المتعلقة بالنتائج البيئية واالستدامة 

 

 تضمن عمليـة ووـع األسـعار إمـدادات مسـتدامة مـن التدفئـة للمسـتهلكني ىف املسـتقبل . لـذلك فلـيس مـن املضـمون دائمـاً أن مل 
 تدفئة املركزية أكثر كفاءة .الا جتعل إنتاج وتوزيع تستمر الشركات بطريقة من شأهن

  شــركات التدفئــة املركزيــة علــى إســتعداد  تجيــب اســتثماره لتجديــد أنهمــة التدفئــة ومــا إذا كانــ –ومــن غــري املعــروف كــم مــن املــال
 وقادرين على هذا االستثمار بأنفسهم . 

  هناك قليل من االهتمام ىف عملية تقييم طلبات احلصول على دعم من أجل االستدامة ىف مشروعات ومناطق التدفئة املركزية وقد
 أدى ذلك إىل دعم املشروعات الىت هى غري قادرة على دعم نفسها ىف املستقبل . 

 إستجـابة الحكـومة ألعمال المـراجعـة 
 

 والسلطات مبعهم املشاكل املتعلقة بإمدادات التدفئة ىف استونيا .  الوزارات قد اعرتفت. و  2117مت نشر املراجعة ىف عام 
 وقد وافقت هيئة املنافسة بإستونيا على توصيات املراجعة ولكن مل تعرتف معهم املشاكل املتعلقة بتنهيم األسعار . 

 وعلى الرغم من ذلك ، فقد بدأت السلطة ىف إصالح عملية تنهيم األسعار . 

 (  2إستونيا ) 

 صيانة الطرق واالشراف على صيانتها .
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  2112فرباير 
  www.riigikontroll.eeتقرير ملخص متوفر باللغة اإلجنليزية  

 أهـداف المـراجعـة 
باملائة من طرق الدولة  5,6إىل  4وإصالح من كليو مرت من الطرق ىف دراسة دولة استونيا . يتم كل عام جتديد   511,16هناك 

الىت مت جتديدها أو إصالحها . باإلوافة إىل إنشاء الطرق وجتديدها البد من صيانة الطرق واجلسور وتدعيم البنية التحتية بصيانتها 
اء . وقد أنفقت الدولة باستمرار للحفاظ عليها ىف حالة جيدة لضمان السالمة املرورية وإمكانية استخدام الطرق ىف فصل الشت

 مليون يورو سنوياً ىف صيانة الطرق الوطنية . 45حواىل 

 نطـاق المـراجعـة 
إشراف وزارة الشئون االقتصادية واالتصاالت و إدارة الطرق على العقود اخلاصة بصيانة الطرق وما إذا كانت الطرق قد متت 

 ها واحلفاظ على استدامتها على املدى الطويل . صيانتها على حنو إقتصادى ووفقاً للمتطلبات لضمان سالمت
 وتعترب اجلسور واملعابر بنية حتتية مكلفة ، ومن املهم صيانتها إلطالة عمرها االفرتاوى .     

 ضمن نطاق المراجعة : التى تقع االستدامةقضايا قضايا البيئة و ال
صيانة الطرق على إستخدام الكلوريد إلذابة إستخدام الثلج و يتعني القيام بصيانة الطرق وفقًا للمتطلبات البيئية ، و تنطوى 

املبيدات احلشرية للسيطرة على احلشائش الضارة ، و ليس هناك أى قيود قانونية إلستخدام الكلوريد ، ولكن يتم تنهيم إستخدام 
 املبيد ومن لوائح تنهيم إستخدام املياه .  

 استنتـاجـات المـراجعـة 
إىل  2116تقم بتطوير هيئة صيانة الطرق منذ املراجعة السابقة و كانت الزيادة ىف تكلفة صيانة الطرق من إن إدارة الطرق مل 

كان مثانية ىف املائة أعلى من مؤشر األسعار املناسبة ذات الصلة . وقد زادت التكاليف بسبب الزيادة ىف حجم أعمال   2119
احملدودة للحفاظ على إخنفاض التكاليف . ولكن مل تكتمل بعض أعمال  اإلصالح املطلوبة من شركات صيانة الطرق واملنافسة

 الصيانة  و بالتاىل ، هناك خطر يتمثل ىف أن بعض اجلسور واملعابر ليست ىف حالة جيدة .
ويعترب اهلدف من صيانة الطرق غري واوح بطريقة لبس فيها ، فاحلكومة مل حتدد املتطلبات التكنولوجية إلعمال الصيانة ومل حتدد 

 العقود مع شركات صيانة الطرق ما ينبغى أن تشمل علية أعمال الصيانة . 
كثري من الطرق اجلانبية ال يتم تنهيفها من   تههر أخطر مشاكل الصيانة ىف فصل الشتاء . يتم صيانة الطرق الرئيسية ولكن ،

اجلليد .كما يههر أيضاً الكثري من مشاكل الصيانة جالياً ىف فصل الصيف مع عدم تنفيذ صيانة العديد من اجلسور كما أن الطرق 
من إستخدام  احلصوية تصبح مليئة باحلفر أو غري متساوية . مل تقم شركات صيانة الطرق بتحمل مسئولياهتا بوجه عام للحد

 املبيدات .
 كما أن إشراف إدارة الطرق على عقود الصيانة غري كاىف وغالباً ال يتم التفتيش بصورة كافية أو شبة كافية . 

 استجـابـة الحكومـة ألعمـال  المـراجعـة 
يانة الطـرق بالتعـاون مـع وقد خلصت وزارة الشئون االقتصادية واالتصاالت إىل أنه ينبغـى علـى احلكومـة مراجعـة مبـادئ تنهـيم  صـ

 إدارة الطرق . 

 

 

 ( 2إستونيا )
 تطوير معاجلة مياه الصرف الصحى ىف املناطق الريفية بدعم من مشروعات صندوق االئتمان .
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  www.riigikontroll.eeملخص متوفر باللغة اإلجنليزية   – 2111نمشر ىف عام 

 المـراجعـة  أهـداف
قام مكتب املراجعة الوطىن بفحص أعمال أجهزة الدولة والسلطات احمللية وقام بإطالق أول املشروعات املمولة إلدارة املياه من 

 .  2116 – 2114صندوق االئتمان أثناء فرتة برنامج اإلحتاد األورى عام 

 نطـاق المـراجعـة 
مناطق من شركات املياه . ثالث مشروعات ) اجلزر الغربية واحملميات الطبيعية  7 من السلطات احمللية و 26وقد غطت املراجعة 

Matsalu   وأهنارVohandu , Emajogi   مث مراجعتها من حيث جناح إعدادها وتفعيلها واالستدامة املالية ىف نهم إدارة
 املياه اخلاصة هبا . 

 21وتعترب االستدامة املالية ملشروعات تطوير البنية التحتية للمياه عامل جناح حاسم . أن العمر االستهالكى خلطوط األنابيب هو 
 عاماً بعد صيانتها . و بالتاىل فإن سعر املياه جيب أن يغطى تكاليف اإلدارة ويضمن متويل أعمال التجديد ىف املستقبل . 

 استنتـاجـات المـراجعـة 
 . القليل من التمويل مث التخطيط له لتطوير نهم إدارة املياه 
  كان هناك مشكالت مع إشرتاك السلطات احمللية ىف تفعيل املشروعات . أن وزارة البيئة حالياً ليس لديها القوة إللزام السـلطات

نـت مهيـأة الشـرتاكهم ىف املشـروعات احمللية بتفعيل املشروعات حيث مل يكن هناك إهتمام لفعل ذلك لبعض السلطات احملليـة كا
 مع افتقارهم ألشياء أخرى ، مثل إمدادات املياه العامة وخطة تطوير نهم الصرف الصحى . 

  كان هناك أوجه قصور ىف التحليل املاىل للمشروعات واحللول التكنولوجية اخلاصة هبا . وأدى تطبيق وعف التمويل و إرتباك ىف
 تأخري ىف بدء املشروعات .تقييم التأثري البيئى إىل ال

  التأخر ىف املشروعات يؤدى إىل زيادة حادة ىف تكاليف البناء والذى من شأنه أن يؤدى إىل مشروعات حتتاج إىل أن تسعى ملزيد
 من املرات .  148من متويل الدولة . فأثناء مدة املشروعات ، فأن تكلفة عطاءات البناء للقطاع البيئى قد ترتفع مبعدل 

 هيم معاجلة مياه الصرف الصحى ىف املناطق الريفية ، بدعم من صندوق االئتمان األورى ال يضمن استدامة هذا القطاع . إن تن 
 استجـابـة الحكومـة ألعمـال  المـراجعـة 

 ر البنـاء فقـد وجـد على الرغم من أن وزير البيئة اعترب أنه من املهم التعويض عن ارتفاع أسعار إدارة امليـاه النامجـة عـن ارتفـاع اسـعا
 الوزير أنه من الصعب تطوير املبادئ العامة لإلعانة بسبب أن قدرة السلطات احمللية كانت خمتلفة للغاية . 

  . وقد أكد وزير البيئة أن التعديل التشريعى مت تشريعه حلل املشاكل املتعلقة بتأسيس أسعار املياه 
 ياه و خدمات الصرف الصحى من السلطات احمللية إىل هيئـة املنافسـة اإلسـتونية وقد مت نقل دور املوافقة على أسعار إمدادات امل

 .  2111ىف عام 
  أستخدم مركز املعلومات البيئى بيانات املراقبة البيئية الستنتاج حتسني كفاءة معاجلة الصرف الصحى ىف استونيا  2111وىف  عام

ة بيولوجيــة أو بــنهم معاجلــة أكثــر صــرامة. وهــذه املعاجلــة قــد حتــدث . وليــتم معاجلــة ميــاه الصــرف الصــحى فإهنــا متــر بــنهم معاجلــ
 إخنفاواً ىف نقل التلوث للمواد العضوية فضال عن الفوسفور والنرتوجني . 

 

 

 

 

 (  7) الواليات المتحدة األمريكية 
البنية التحتية للمياه النهيفة : جمموعة متنوعة من القضايا حيتاج إىل النهر فيها عند إنشاء الصندوق االئتماىن للمياه النهيفة )  

GAO – 09 – 657  .) 
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  www.gao.gov/new.itema/dog657.ير متوفر باللغة اإلجنليزية على العنوان التاىلالتقر  2119مايو 

 أهـداف المـراجعـة  
املسـامهني ( حــول القضــايا الــىت يتعــني معاجلتهــا ىف تصــميم (( احلصــول علــى أراء أصــحاب املصــلحة 1)   GAOطلـب مــن ال 

( ووصــف اخليــارات احملتملـة الــىت ميكــن أن جتــىن حــواىل بليــون دوالر كعائــد لــدعم 2وإنشـاء الصــندوق االئتمــاىن للميــاه النهيفــة   )
 صندوق أئتماىن للمياه النهيفة .    

 نطـاق المـراجعـة 
 معاجلـة ىف تصـميم وإنشــاء الصـندوق االئتمـاىن للميــاه النهيفـة وخيـارات التمويــل ملثـل هــذا مـن أجـل حتديــد القضـايا الـىت حتتــاج إىل

 الصندوق . 
 51مبراجعة املقرتحات التشريعية السابقة و األوراق اخلاصة بووع الصناعة وقامت مبقابالت مع أكثر من   GAOوقد قامت ال 

علـم بالقضـايا املتنوعــة بالبنيـة التحتيــة للصـرف الصــحى ، مبـا ىف ذلــك  مـن أصـحاب املصــلحة ) املسـامهني ( املختلفــني الـذين علــى
 GAOاحملليـة . وقـد أدار ال  ةاحتاد الصناعة واحلكومات الفيديراليو  صناعة الصرف الصحى ، األفراد و اجملموعات املسئولني عن

احلكومــــات التابعـــة للدولـــة احملليــــة منهمـــة دوليـــة متثــــل الصـــناعات اخلاصـــة بالصــــرف الصـــحى وميـــاه الشـــرب ، و  28اســـتبيان إىل 
واملهندســني واجملموعــات البيئيـــة للحصــول علــى وجهـــات نهــرهم ىف القضــايا الـــىت حتتــاج إىل معاجلــة ىف تصـــميم وإنشــاء الصـــندوق 

رداً مبعـدل  GAOاالئتماىن وكذلك آرائهم بشأن خيارات التمويل احملتملة الىت ميكـن أن تسـتخدم هلـذا الصـندوق . وقـد تلقـى ال 
أحــدث البيانــات احلكوميــة  GAOا اخليــارات احملتمــل تولــدها ، إســتخدام ال هت% . ولتقــدير االيــرادات الــىت حــدد79إســتجابة 

املتاحة لتقـدير قيمـة املنتجـات أو األنشـطة الـىت ميكـن أن ختضـع للضـريبة الفدراليـة وتطبيـق مـدى املعـدالت الضـريبية إىل هـذه القـيم 
ني مبقابلـة املـوظفني اإلحتـاديGAO  املبنيـة علـى أسـاس السياسـات الضـريبية احلاليـة أو املاوـية . باإلوـافة إىل ذلـك ، قامـت ال 

 أن تتوافق مع تنفيذ خيارات التمويل الىت مت حتديدها.  احملتملواملسئولني ىف الدولة لتحديد التحديات 

 استنتـاجـات المـراجعـة 
أى خيـار ومل يكـن هلـا   GAOآيـة توصـيات بينمـا حـدد هـذا التقريـر عـدد مـن خيـارات التمويـل ، مل تؤيـد ال  GAOمل تقـدم ال

 ى أوال أن يتم تأسيس صندوق ائتماىن . موقف بشأن ما إذا كان ينبغ

 استجـابـة الحكومـة ألعمـال  المـراجعـة 

ة مل تقم املراجعة بأى توصيات لإلجراءات الفيدرالية كنتيجة هلذا العمل . وقد مت تقدمي مسودة التقرير إىل هيئة محاية البيئة األمريكي
قـم اهليئــة حــىت بتقــدمي مالحهــات مكتوبـة . وقــد قامــت هيئــة محايــة البيئــة وخدمـة االيــرادات الداخليــة للمراجعــة  واملالحهــة . ومل ت

 األمريكية بتقدمي مالحهات تقنية مت دجمها كما هو مناسب .  

 

 

 

 

 

 

 (  2الواليات المتحدة األمريكية  )
  ض املشروعر الوعد بع مشروعات الطرق السريعة . بعض املمارسات الفيدرالية واحلكومية لإلسراع مع
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  (GAO – 12 – 593  ) . 
  Http://www.gao.gov/assets/600/591420اىل ير متوفر باللغة اإلجنليزية على العنوان التالتقر  2112يونيو 

   أهـداف المـراجعـة 
 وقد تناول التقرير األهداف التالية : 

 ملراجعة العملية املرتبطة بإستكمال مشروعات الطرق السريعة واألحكام الفيدرالية للمساعدة إلسراع العملية .  -
 نطـاق المـراجعـة 
 تناولت املراجعة :

 عملية التخطيط والتصميم وإنشاء مشروعات الطرق السريعة املمولة فدرالياً والعوامل الىت تؤثر ىف الزمن املخصص لالنتهاء منهم . 
  . أراء الوزارات احلكومية حول العوائق والتحديات من أجل االسراع مبشروعات الطرق السريعة 
  . املمارسات الىت مت تنفيذها من الوزارات احلكومية للنقل واالدارة الفيدرالية للطرق السريعة لإلسراع من مشروعات الطرق السريعة 
 :قضايا البيئة و االستدامة ضمن نطاق المراجعة  

 وقد قامت املراجعة بوصف متطلبات املشروعات ذات اآلثر البيئى الكبري إلعداد بيان اآلثر البيئى .

 استنتـاجـات المـراجعـة 
 69و  2119شهر ىف املتوسط لإلعـداد والتوقيـع علـى بيـان اآلثـر البيئـى ىف عـام  82وقد وجدت الدراسة أن االمر قد يستغرق 

  . 2111شهر ىف عام 
من القوانني البيئيـة جيـب معاجلتهـا فضـالً عـن قـوانني الدولـة املعمـول هبـا  41التصميم األوىل ، هناك أكثر من ىف مرحلة  -

للمشـروعات األكثــر تعقيــداً لالنتهـاء مــن التصــميمات األوليــة واملراجعـات البيئيــة الــىت تسـاهم ىف الوقــت املســتغرق إلمتــام 
 املشروع 

لسعى إلسراع العملية عن طريق حتمل مسـئولية قـرارات املراجعـة البيئيـة مـن اإلدارة ال ترغب الوزارات احلكومية للنقل ىف ا -
الفيدرالية للطرق السريعة ، الىت من املفـرتض أن يكـون لـديها املـوظفني واخلـربات الالزمـة إلختـاذ القـرارات املسـتنرية بشـأن 

ا التفويض إلعطاء الوزارات احلكومية للنقـل خمَلصت أنه ينبغى اإلبقاء على أحكام هذ GAOاآلثار البيئية . ولكن ال 
 الفرصة الختيار توىل العمل هبا ىف املستقبل .  

 استجـابـة الحكومـة ألعمـال  المـراجعـة 

مل تقدم املراجعة أى توصيات إلجراءا فيدراىل كنتيجة هلذا العمل . ومع ذلك فإن مسودة هذا التقرير قد مت تقدميها إىل وزارة النقل 
 ( للمراجعة والتعليق.  Dotاألمريكى ) 

 

 

 

 

 

 (  2الواليات المتحدة األمريكية  )
 جملتمــــــع قــــــد تســــــاعد املطــــــارات ىف احلــــــد مــــــن تــــــأخر املشــــــروعاتالطــــــريان والبيئــــــة : املنهجيــــــة ملعاجلــــــة اآلثــــــار البيئيــــــة وخمــــــاوف ا

  (GAO – 10 – 50  . ) 
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 أهـداف المـراجعـة  
 تناول هذا التقرير : 

  الىت إختذهتا املطارات للحد من اآلثار البيئية ىف العمليات اخلاصة هبم وبالتنمية .اإلجراءات 
 . إىل أى مدى تعتقد املطارات أن القضايا البيئية أخرت أو سوف تأخر املشاريع الرأمسالية أو التغيريات التشغيلية 
 شاريع الرأمسالية والتغريات التشغيلية و معاجلة القضايا اسرتاتيجيات املطارات الىت ميكن تطبيقها للتخفيف من التأخري ىف تنفيذ امل

 البيئية .  
 نطـاق المـراجعـة 

مــن املطــارات األكثــر إزدحامــاً ىف الواليــات املتحــدة األمريكيــة. وهنــاك  151مســح علــى شــبكة اإلنرتنــت للمســئولني حــول عــدد 
قدرات إوافية مع إشرتاك اجملتمع ىف القضايا البيئية ، مع املطارات مت حتديدها حيث حتتاج إىل  11مقابالت مع مسؤولني من عدد

 التواجد ىف املناطق الىت مل حتقق أهداف التلوث . 
وهنــاك مقــابالت مــع املســـئولني مــن اهليئــات الفيدراليـــة واحلكوميــة و اهليئــات احملليـــة املســؤولة عــن اإلشـــراف علــى عمليــات املطـــار 

موعات هلا مصاحل خاصة . ويوجد مراجعات أدبية لتحديد املمارسات الرائدة للمسامهني و والقضايا البيئية فضالً عن ممثلني من جم
 إشرتاك اجملتمع ىف القضايا البيئية مبا ىف ذلك تقارير املراجعة السابقة وتقارير من قبل االجهزة احلكومية األخرى ذات الصلة . 

 االستدامة ضمن نطاق المراجعة :وقضايا قضايا البيئة و  
تضـــمنت عمليــة املســـح اخلاصــة مبســـئوىل املطــارات أســـئلة حــول اإلجـــراءات الــىت تتخـــذ للحــد مـــن أو الســيطرة علـــى مشـــاكل وقــد 

الضوواء وتلوث املياه وانبعاثات املطارات وغريها من املشاكل البيئية وحول العوامل الىت تسـاعد أو تعيـق مطاراهتـا للقيـام بـذلك . 
ة حــول اآلثــار البيئيـة املرتبطــة بــالتطوير وعمليــات املطـارات واإلجــراءات الــىت تتخــذها املطــارات وقـد أحتــوى أيضــاً املســح علـى أســئل
 لتحقيق التوازن هبذه اإلهتمامات . 

 المـراجعـة  نتـائـج
الضوواء  تقريباً كل املطارات الىت تشملها املسح قامت بإجراءات ملعاجلة اآلثار البيئية ىف أربع جماالت رئيسية : احلد من مستويات

، السيطرة على تلوث املياه ، احلـد مـن االنبعاثـات و إسـتخدام املمارسـات البيئيـة املسـتدامة . املطـارات كانـت تتحـرك بإجتـاه لـنهج 
 أكثر مشولية لإلدارة البيئية . 

خر مشروع التطوير بنسبة ) أقل من نصف املطارات الىت مشلها املسح تعتقد أن معاجلة القضايا البيئية إىل حد ما أو إىل حد كبري تمأ
% ( ىف مطاراهتم على مدى اخلمس سنوات األخرية ، على الرغم من أن الغالبية العهمى 42% ( أو التغري التشغيلى بنسبة )25

 قد قامت مبشروع تطوير رأس املال والتغيري التشغيلى خالل هذه الفرتة الزمنية . 
ثــار البيئيــة و إهتمامــات اجملتمــع مبنهجيــة وإدمــاج االعتبــارات البيئيــة ىف عمليــة وقــد أعتمــدت عــدة مطــارات إســرتاتيجية ملعاجلــة اآل

التخطـيط اخلـاص هبـم . بعـض املطـارات تعمـل أيضـاً مـع احلكومـة الفيدراليـة لتبسـيط عمليـة املراجعـة اخلاصـة بالبيئـة الفيدراليـة . لـو 
ملراجعة البيئية الفيدرالية قد حتسن من جودة حتليلها البيئى و ( مع عملية ا EMSأمكن للمطارات أن تواءم نهام اإلدارة البيئية ) 

 إختاذ القرار والتوعية اجملتمعية الفعالة قد تساعد املطارات أن تشارك بصورة أفضل ىف التعامل مع املعاروني من اجملتمع . 

 استجـابـة الحكومـة ألعمـال  المـراجعـة 

تقدم املراجعة أى توصيات إلختاذ إجراء فدراىل كنتيجة لذلك العمل . وعلى الرغم من ذلك قد مت تقدمي مسودة هذا التقرير إىل مل 
 ( و وكالة  احلماية البيئية بالواليات املتحدة األمريكية للمراجعة والتعليق .   DOTوزارة النقل األمريكية ) 

 

 (  7) المملكـة المتحـدة
 . 2117اإلدارة وتقييم املخاطر ، فرباير  – 2112حضريية لأللعاب األوملبية وألعاب املعوقني لندن األعمال الت
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، فربايـر  2118يونيـو  –: تقرير عـن سـري العمـل  2112األعمال التحضريية لأللعاب األوملبية وألعاب املعوقني لندن  -
 . 2111و  2111

 www.nao.org.uk على  التقرير متوفر باللغة اإلجنليزية

 أهـداف المـراجعـة  
 .  2112ملراجعة استعدادات احلكومة الستضافة االلعاب األوملبية و ألعاب املعوقني ، لندن 

 نطـاق المـراجعـة 
عندما اختارت اللجنة األوملبية الدولية لندن لتكون الدولة املضيفة لعام  2115تقوم بدراسة التقدم الذى مت إجنازه منذ يوليو 

2112  . 
 االستدامة ضمن نطاق المراجعة : قضاياقضايا البيئة و 

م الذى شكل العامل األساسى ىف مناقصة تقوم بدراسة املخاطر والتحديات والتقدم فيما يتعلق بالتخطيط مللكية دائمة ، واملفهو 
، وجتديد املنطقة احمللية  2112دورة األلعاب األوملبية . وينهر إىل هذه األمالك من حيث املالعب الىت سوف تبقى بعد عام 

 وكذلك العائدات الكبرية من األلعاب .  
 إستنتاجات المراجعة للبيئة واالستدامة الرئيسية 

: العمل جارى لووع اللمسات األخرية للمقرتحات الستخدام هذه  2117بيئة واالستدامة الرئيسية فرباير املراجعة لل تإستنتاجا
 األمالك وملكية املالعب وتطوير اخلطط لتقدمي وقياس العائدات الكبرية من األلعاب . 

 ذلك :  ( أنه جيب اختاذ إجراء إلدارة املخاطر مبا ىف SAIوقد أوصت األجهزة العليا للرقابة )   -
  . تطوير خطط عمل قوية للمالعب األوملبية مع الرتكيز الواوح على كافة التكاليف 
 . االتفاق على من سيكون مسئوالً عن كل مرفق خالل املرحلة االنتقالية بعد دورة األلعاب 
  عاب ، حبيث تكون واوحاً إذا  عائدات األمالك الرئيسية الىت يتم توقيعها من دورة األل –وإذا أمكن التحديد الكمى  –التحديد

 كان قد مت تنفيذها . 
أقامت هيئة التسليم األوملبية فريـق عمـل متخصـص لتنفيـذ إسـرتاتيجيتها املسـتدامة وحـددت أهـداف كميـة وقابلـة  – 2118يونيو 

للقيـاس . وهنـاك مطلــب علـى كــل مقـاول أن يخطــط لكيفيـة التقليــل مـن اآلثــار البيئيـة ونهــام متطـور ملراقبــة إدارة أداء املـوردين جتــاه 
 أهداف للتنمية املستدامة . 

أنـه جيـب أن يشـمل إطـار التقيـيم اخلـاص باحلكومـة التنفيذيـة للـدورة األوملبيـة مـن أجـل تقيـيم آثـار  ة العليـا للرقابـةأوصـت األجهـز 
 األلعاب على خطوط أساسية لقياس ما إذا كانت عائدات األمالك املتوقعة قد حتققت .

مسـئولية تقـدمي أصـل إجيـاى مـن املالعـب ، مث تشكيل شركة أمالك املالعب األوملبية لتحمل  2119خالل عام   2171فبراير 
 األوملبية . 

أنه جيب على شركة أمالك أن تضع خطة واوحة للتخفيف من تكاليف احلفاظ على األصول  وقد أوصت االجهزة العليا للرقابة
 مع تأمني إستخدام إرث طويل األجل على أن يهل ىف األولوية .  –بعد دورة األلعاب 

ولكن جمموعة من هيئات التسليم خارج السيطرة  –احلكومة التنفيذية لألوملبيات واملسئولة عن جناح هذه امللكية  : 2177فبراير 
 املباشرة للحكومة التنفيذية هى املسئولة عن املشروعات الفردية . 

األوملبيــة كيفيـة فصـل آثــار دورة  أنـه ينبغــى أن حيـدد إطـار تقيـيم احلكومــة التنفيذيـة لـدورة األلعـاب  أوصـت األجهـزة العليــا للرقابـة
 األلعاب عن األعمال كأنشطة معتادة .      

 استجـابـة الحكومـة ألعمـال  المـراجعـة 

، ىف برنامج تدري  لتقيم امللكية .  سيقوم جمموعة  2118تبدأ التنفيذية لألوملبيات ، كما أوصت جلنة احلسابات العامة ىف يوليو 
برنــامج الــىت تتـألف منهــا حمفهــة امللكيــة مــع تقريــر  18لفحــص التكــاليف و العائـدات اخلاصــة بعــدد  ينيمـن املستشــارين واالكــادمي
 .   2112مؤقت مستحق ىف عام 

 

 (  2) المملكـة المتحـدة
 ىف  التقريـــر متـــوفر باللغـــة اإلجنليزيـــة 2117االنشـــاء املســـتدام والتجديـــد ىف ممتلكــات احلكومـــة أبريـــل  –البنــاء مـــن أجـــل املســـتقبل 
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 أهـداف المـراجعـة  
 ملراجعة االداء احلكومى ىف حتقيق األهداف جلعل مبانيها جديدة والتجديدات الرئيسية األكثر استدامة .   

 نطـاق المـراجعـة 
 ستدام ولتجديد ىف املمتلكات احلكومية . إىل أى اإلدارات واهليئات تل  املعايري املوووعة من أجل بناء م 
 . كيفية قيام اإلدارات واهليئات بتقييم القيمة احملصلة من االنفاق العام عند تصميم وختصيص املباىن املستدامة 
  . ما إذا كانت املباىن الىت متتلكها احلكومة الىت مت تصميمها لتكون مستدامة قد حققت العائدات املتوقعة 
  . وقد قمنا بتعيني مهندسني وإدارة لالستشاريني ملساعدتنا ىف هذا العمل 

 إستنتاجات المـراجعـة 

وقد ووعت احلكومة معايري االستدامة إلنشاء وجتديد املباىن الىت متتلكها احلكومة ، ولكنه مل يتم اإليفاء هبا . فاإلدارات تفشل ىف 
تهدفة . فالعديد مـن احلـواجز تعيـق التقـدم حنـو مبـاىن أكثـر اسـتدامة . وهـذا يشـمل علـى تنفيذ التقييم البيئى وحتقيق املعدالت املس

 وجه اخلصوص : 
  تفتيت املسئولية السياسية بني اجلهات احلكومية لتحسني البناء املستدام وعدم وجود هنج متماسك ملراقبة التقدم وومان االمتثال

 . 
 لشراء املستدام بني موظفى اإلدارات املسئولني عنهم .عدم وجود املعرفة واخلربة الكافية ىف جمال ا 
  اإلدراك الواسع للصراع بني االسـتدامة والقيمـة احملصـلة مـن اإلنفـاق العـام ويرجـع ذلـك جزئيـاً ألن فريـق املشـروع يفشـلون ىف تقيـيم

التكـاليف والعائــدات علــى املــدى الطويــل ملنــاهج أكثــر اســتدامة و الفشــل ىف حتديــد العائــدات املتوقعــة وإجــراء مراجعــات صــارمة 
 تج عن البيانات الغري دقيقة لإلبالغ عن تقييم االعمال للمشروعات اجلديدة .  لتقييم ادائهم والنقص النا

 التوصيات الرئيسية لألجهزة العليا للرقابة 

على احلكومة أن تؤسس تفاهم واوح بشأن تقسـيم املسـئوليات السياسـية لإلنشـاء املسـتدام ىف القطـاع العـام ، بالطريقـة جيب  -
 حة هلذا اجلزء من السياسة .الىت تضمن مسائلة حماسبية واو

مبـا ىف ذلـك انبعاثـات  –قاعدة ألهـداف االداء  –جيب على احلكومة أن حتدد احتياجاهتا لإلداء البيئى من حيث أن النتيجة  -
 الكربون والطاقة واملياه . 

دارات على حماسبة األداء البيئى احلكومة حتتاج إىل مراقبة أفضل وتقدمي تقارير حول تطور العمل للمساعدة ىف الفهم وابقاء اإل -
 . وينبغى تقييم املشروعات املنجزة لتقييم ما إذا كان قد مت تسليم املستوى احملدد لألداء .  

   وعلـى نطـاق أوسـع اآلثــار االجتماعيـة واالقتصـادية الــىت  -جيـب علـى احلكومـة أن تأخــذ ىف االعتبـار األهـداف البيئيـة للحكومــة
عند تقييم القيمة احملصـلة مـن اإلنفـاق العـام مـع توجيهـات أووـح بشـأن إسـتخدام التكلفـة  – املستدامة ميكن أن تأتى هبا املباىن

 مدى احلياة . 
 استجـابـة الحكومـة ألعمـال  المـراجعـة 

لتوفري القيـادة الـىت تركـز علـى االسـتدامة  2118( ىف عام  CESPقامت احلكومة بإنشاء مركز للخربة ىف جمال الشراء املستدام ) 
 البيئية من خالل احلكومة .  

 

 

 

  نيـوزلندا 
 علـى العنـوان التـاىل :  التقريـر متـوفر باللغـة اإلجنليزيـة 2111السلطات احملليـة : التخطـيط لتلبيـة الطلـب املتوقـع مليـاه الشـرب فربايـر 

www.oag.govt.nz 

 أهـداف المـراجعـة  

http://www.oag.govt.nz/
http://www.oag.govt.nz/
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أجزاء كبرية من نيوزلندا تشهد تزايداً ىف الطلب على املياه ، األمر الذى جيعل الضغط على مصادر املياه وقدرة البنية التحتية ) وهى 
وجـود كـاىف للبنيـة التحتيـة و  األنابيب وحمطات معاجلة املياه ( . فالسلطات احمللية هى املسئولة عن إمدادات مياه الشـرب ووـمان

 اسرتاتيجيات مالئمة لتل  احتياجات جمتمعاهتم . 
فعال إمداداهتم من ميـاه الشـرب  ً  وقد قامت املراجعة بفحص ما إذا كانت العينة النموذجية من مثاىن سلطات حملية تدير بشكلَ  -

 لتلبية الطلب املستقبلى احملتمل منها . 
 نطـاق المـراجعـة 

تبــــدأ املراجعــــة ىف النهــــر إىل التوقعــــات الــــىت تســــتخدمها الســــلطات احملليــــة لتحديــــد الطلــــب املســــتقبلى احملتمــــل مليــــاه الشــــرب ، و 
االسـرتاتيجيات الـىت تســتخدم للتأكيـد مـن أهنــا ميكـن أن تلـ  هــذا الطلـب . قمنـا بتعيــني املهندسـني واالستشـاريني ىف جمــال اإلدارة 

 ملساعدتنا ىف هذا العمل . 

 إستنتاجات المـراجعـة 

اثنــني فقــط مــن بــني مثــاىن ســلطات حمليــة مــن الــذين مت مــراجعتهم قــاموا بــإدارة إمــداداهتم مــن ميــاه الشــرب بكفــاءة ومجيــع الثمــاىن 
 سلطات حملية قاموا بتحديد التحديات لتلبية االحتياجات املتوقعة ملياه الشرب . 

و الــىت تعتـرب احلــد األدىن مــن حيــث معــايري الصــناعة ومقــدراهتم علــى إعــداد  سـت مــن الســلطات احملليــة اســتخدمت طريقــة للتنبــؤ 
تنبؤات موثوق هبا للطلب على مياه الشرب وكانت حمدودة بدقة املعلومات وبياناهتم إلستخدام املياه بشـكل خـاص . فالقليـل مـن 

كان هناك أمثلة قليلة للتحقق من هذه التنبؤات أو   الثماىن سلطات احمللية قاموا بتناول مبدأ عدم التأكد بوووح ىف تنبؤاهتم . وقد
 املراجعة الدقيقة .   

 إستنتاجات المراجعة للبيئة واالستدامة الرئيسية للمراجعة 

بينما معهم السلطات احمللية تأخذ ىف االعتبار بوووح التنمية املستدامة ، كانت اإلجراءات الىت مت اختيارها جزئيه بدالً من شاملة 
 ن ألى من السلطات احمللية هنجاً متكامالً متاماً للتعامل مع التنمية املستدامة وتوفري مياه الشرب . . مل يك

الثماىن سلطات احملليـة قامـت بتقيـيم مـا يلـزم القيـام بـه لتحقيـق معـايري ميـاه الشـرب . وقـد أووـحت لنـا تقييمـاهتم  بـالتغريات الـىت 
اخلاصة هبم لتوفري مياه الشرب . مخسة من أصغر السلطات احمللية حتتاج إىل تطوير بنيتها يقومون هبا ومصروفات رأس املال املتزايدة 

 التحتية خصوصاً تلك الىت سبق تلقيها درجات جودة وعيفة للمياه .  
 األجهزة العليا للرقابة توصى أنه يجب على السلطات المحلية أن : 

الطلــب علـــى امليــاه للحـــد مــن خمـــاطر الــنقص أو األســـتثمار املبــالغ فيـــه ىف تســتخدم املعلومـــات الدقيقــة واحلديثـــة إلعــداد تنبـــؤات  -
 إمدادات البنية التحتية للمياه . 

حتسني كفاءة اإلمدادات عـن طريـق تقليـل امليـاه الغـري مسـتخدمة للحـد مـن الطلـب علـى مصـادر امليـاه  احلاليـة وخطـر اإلفـراط ىف  -
  األستثمار على إمدادات البنية التحتية للمياه .

 املشاركة ىف برنامج قياس مستقل لقياس كفاءة إمدادات مياه الشرب .  -
 إعداد خطط إدارة شاملة للطلب الىت تدمج إسرتاتيجيات الفرص والطلب .  -
إجــراء تقييمـــات صـــارمة لتكــاليف وعائـــدات اخليـــارات اإلســـرتاتيجية لإلمــداد والطلـــب ، إلختيـــار أكثــر اخليـــارات فاعليـــة و أكثـــر  -

 امة .  اخليارات استد
 مـراجعـة لل استجـابـات

يعــد اجلهــاز االعلـــى للرقابــة تقــارير فرديـــة مفصــلة لكـــل الســلطات احملليــة الـــىت خضــعت للمراجعـــة . وقــد قامــت العديـــد مــن تلـــك 
 السلطات بعمل حتسينات كنتيجة لتلك التقارير . 

من قبل السلطات احمللية لتحسني إدارة إمـداد امليـاه القى التقرير استحسان من قبل قطاع أوسع من احلكومة احمللية ومت استخدامه 
 اخلاصـــــــــــــــــــة هبـــــــــــــــــــم وعمليــــــــــــــــــــة التخطـــــــــــــــــــيط ىف املســـــــــــــــــــتقبل . ســــــــــــــــــــيقوم اجلهـــــــــــــــــــاز االعلـــــــــــــــــــى للرقابــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــإجراء متابعــــــــــــــــــــة

 .  2111/2112ىف 

 

 

 االتحاد الروسى 
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اإلقليمية واملؤسسات  تلإلدارا 2119 – 2118مراجعة كفاءة األمالك الفيدرالية وأموال امليزانية الىت مت ختصيصها ىف عام 
عة التابعة للوكالة الفيدرالية لإلشراف على جمال إدارة الطبيعة  ىف املنطقة الفيدرالية بالشرق األقصى ، للحماية البيئية وإدارة الطبي

 أثناء اإلعداد ملنتدى التعاون االقتصادى ىف منطقة احمليط اهلادى األسيوية .   

 أهـداف المـراجعـة 
 دام األموال العامة املخصصة لتنفيذ إجراءات أعمال محاية الطبيعة أثناء اإلعداد ملنتدىمراجعة إستخ

 (APEC  . التعاون االقتصادى ىف منطقة احمليط اهلادى االسيوية ) 

 نطـاق المـراجعـة 
اون االقتصادى ىف منطقة احمليط كفاءة إستخدام األموال العامة املوجهة لتنفيذ إجراءات محاية الطبيعة ىف إطار التحضري ملنتدى التع

 اهلادى االسيوية . 

 استنتـاجـات المـراجعـة 
يـتم توجيــه مــواد املراجعــة إىل اجلمعيـة الفيدراليــة لإلحتــاد الروســى ويـتم توجيــه بيانــات مــن غرفـة احلســابات لإلحتــاد الروســى إىل وزارة 

 املوارد الطبيعية والبيئية لإلحتاد الروسى و الوكالة الفيدرالية لإلشراف على جمال إدارة الطبيعة .  

 مـراجعـة لاستجـابـة الحكومـة  ل
األن جلنة خاصة مشرتكة بني اإلدارات لتقييم مالحهات التشريع اخلاص حلماية الطبيعة لإلحتاد الروسى لبناء أهداف منتدى تقوم 

. ويــتم تنفيـذ احلكــم املسـتمر علــى إسـتخدام األمــوال  2112التعـاون االقتصـادى ىف منطقــة احملـيط اهلــادى األسـيوية بعملهــا لعـام 
 ة واملؤسسات التابعة . العامة من قبل اهليئات اإلقليمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـايـالنـد
 .   2111مراجعة الوقاية البيئية عام  –مشاريع سوبر سكاى ووك  –بانكوك 
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مكتب املراجع العام بتايالند بانكوك بإختيار مشاريع سوبر سكاى ووك ملراجعة فاعلية تكاليف املشروع الذى كان  OAGقام ال 
 مليون دوالر أمريكى ( مع األخذ ىف االعتبار آثره البيئى ىف املستقبل .  224)   Btمليارات  11أن يتكلف من املتوقع 

 نطـاق المـراجعـة 
مكتب املراجع العام مبراجعة خطة إدارة املشاريع من أجل تقييم جدى للمشروع و اآلثر البيئى من اليوم األول من  OAGقام ال  

 .  2111أغسطس  11إقرار املشروع إىل 

 االستدامة ضمن نطاق المراجعة :قضايا  قضايا البيئة و
مبوجب التنمية املستدامة يتوىل مكتب املراجع العام إهتماماً بالتدهور البيئى من اإلنشاءات العامة خاصة املشاريع العمالقة لذلك 

 تركز مراجعة البيئة الوقائية من قبل مكتب املراجع العام على املعلومات الكافية إلختاذ القرار قبل البدء ىف املشروع .  

 الرئيسية للبيئة واالستدامة إستنتاجات المراجعة 

كانت هناك معلومات غري كافية وغري كاملة لصنع القـرار صصـوص اسـتثمار املشـاريع وكـان هنـاك تشـاور غـري كـاىف للحصـول علـى 
 الرأى العام صصوص املشروع . 

 المتعلقة بالنتائج البيئية واالستدامة  ستنتـاجـاتاإل
راجعـون علـى كفايـة املعلومـات إلختـاذ القـرار للبـدء ىف املشـروع باعتبارهـا مـن معـايري املراجعـة . مبوجب مراجعة البيئـة الوقائيـة يركـز امل

 البــــــــــــد أن تشــــــــــــمل الوثــــــــــــائق الــــــــــــىت ال غــــــــــــىن عنهــــــــــــا للمشــــــــــــاريع الكبــــــــــــرية علــــــــــــى دراســــــــــــة جــــــــــــدوى وتقيــــــــــــيم اآلثــــــــــــر البيئــــــــــــى
 فية املشروع قبل البدء فيه . ) تقرير تقييم األثر البيئى ( ومشاركة أصحاب املصاحل . وباملثل ميكن أن تعكس شفا

أن تووــح  BMAتقريــر جــدوى وتقيــيم لآلثــر البيئــى ومل تســتطع  BMAوقــد وجــدت األجهــزة العليــا للرقابــة أن ال يوجــد لــدى 
بدراسة التأثريات البيئية الناجتة    BMAالفئات الىت سوف تستفيد من أو يساء إليها مبزايا هذا املشروع . باإلوافة لذلك مل تقم 

استطالع رأى من أجل دعم املشروعات و بالتاىل مل يشمل إستطالع الرأى مجيع  BMAالبناء . وىف الوقت نفسة أجرت ال  من
جوانب املشروع الىت قد تؤثر على البيئة وعلى املناطق احمليطة هبا وتكلفة و جدارة املشروع واألكثر من ذلك كان هناك عدة قنوات 

و بالتـاىل كـان هنـاك إخنفـاض ىف معـدل اإلسـتجابة مـن  بـالغ التعقيـد وبـاهظ التكلفـة للمسـتجيبني إلستقبال الرأى العام الذى كـان
 الناس الذين يعيشون ىف بانكوك . 

 مـراجعـة لاستجـابـة الحكومـة  ل 
 إلغاء املرحلة الثانية من مشروع سوبر سكاى ووك . BMAقررت 

 

 

 

 

 

 

 المحكمة األوربية للمـراجعيـن 
 االنشائية لإلحتاد األورى الىت يتم إنفاقها على إمددات املياه لالستهالك املنـزىل تستخدم لتحقيق أفضل تأثري ؟هل اإلجراءات 

 http://eca.europa.eu/portal/docs/1/7902724.pdf 9/2111التقرير اخلاص رقم 
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 أهـداف المـراجعـة 
 كان اهلدف الرئيسى من املراجعة لتقييم ما إذا كان إنفاق اإلحتاد األورى على إمدادات املياه يستخدم لتحقيق أفضل تأثري . 

 نطـاق المـراجعـة 
 مت اعتماد أنسب احللول لتلبية إحتياجات املناطق املعنية . 

 دادات املياه . كانت مشاريع التمويل املشرتك ناجحة ىف حتسني إم -
وقد حتققت األهداف بأقل تكلفة مليزانية اإلحتاد األورى وقد قامت املراجعة بتقييم أداء االستثمارات سواء مـن حيـث املخرجـات  -

مـنهم اعتمـدت املوافقـة عليهـا مـن قبـل  11مشـروع  29والنتائج بصورة مباشرة . وقد تأسست املراجعـة علـى مراجعـة مباشـرة للــ 
 اعتمدت من قبل السلطات اإلدارية ىف الدول األعضاء.   18اللجنة و 

 استنتـاجـات المـراجعـة 
وجدت احملكمة أنه بينما ساهم االنفاق على االجراءات االنشائية ىف حتسني إمدادات املياه لالستخدام املنزىل فقد كان من املمكن 

 حتقيق نتائج أفضل بتكلفة أقل . على وجه اخلصوص : 
املنخفضــة ىف الطلــب علــى امليــاه وال ىف كــل املــوارد املتاحــة  تاجــات امليــاه ىف املســتقبل مل يأخــذ ىف االعتبــار االجتاهــاالتنبــؤ بإحتي  -

 بالفعل .
مت حتقيق حتسينات قياسية من حيث زيادة ىف كمية ) حجم ( املياه املتاحة ، نوعية أفضل للمياه وارتفاع عائد الشبكة واستمرارية   -

اخلدمة ، ومع ذلك مل تكن بعض املشاريع عامله بسبب فقد البنية التحتية التكميلية ومراقبة اإلجنازات الىت كانت ذو جودة متغرية 
 . 
ع قــد شــهدت زيــادة ىف التكــاليف وتــأخريات عنــدما مت قياســهم بواســطة وحــدتني رئيســيتني كــفء للقيــاس ) معــدل مجيــع املشــاري  -

استهالك املياه بدون إعداد فواتري ( . ومل توىل اللجنة وال الدول االعضاء العناية الكافية إلدارة قدرة املشاريع  –استخدام القدرات 
 على جلب إيرادات . 
 األوربية للمراجعة إىل اللجنة والدول األعضاء بضرورة : وقد أوصت احملكمة 

 حتديد حلول أفضل عن طريق :  -
حتســـني التحليـــل املســـبق والتنبـــؤات باإلحتياجـــات املســـتقبلية مـــع األخـــذ ىف االعتبـــار البيانـــات احلديثـــة والدقيقـــة وجردهـــا  ( أ)

 ومراجعة املياه املتاحة بالفعل . 
 الجتاه إىل حل آخر لإلمداد .توجيه االهتمام األكرب إىل بديل وا  ( ب)

 حتقيق أهداف الربنامج عن طريق :  -
التأكد من مرحلة التخطيط أن البنية التحتية التكميلية املطلوبة للمشاريع للدخول ىف عملية التشغيل ستكون متاحة  ( أ)

 ىف الوقت احملدد .
 ووع أدوات مراقبة أفضل لتقييم إجنازات املشروع .   ( ب)

 السيطرة على التكاليف عن طريق :   -
 توجيه مزيد من االهتمام أثناء مرحلة التخطيط للعوامل الىت غالباً ما تسبب التأخري .   ( أ)
 حتسني نوعية التحليل املسبق للمشاريع وأخذ نتائجها بعني االعتبار عند حتديد حجم البنية التحتية اجلديدة .   ( ب)
البنية التحتية على مراحل ، لإلستفادة بشكل أفضل من قدرات البنـاء و  حتليل منهجى إلجيابيات وسلبيات بناء   ( ت)

 تطويرها وفقاً لتطوير االحتياجات . 
 مـراجعـة لل لجنة اإلتحاد األوربىاستجـابـة 

د وافقـت رحبت اللجنة بإستنتاج احملكمة بأن إنفاق اإلجراءات اإلنشائية قد ساهم ىف تطوير إمدادات املياه لإلسـتخدام املنــزىل وقـ
اللجنــة علــى أن هنــاك جمــاال للتحســني علــى الــرغم مــن مالحهــة أنــه مــن الصــعب حتقيــق تنســيق كامــل بــني الطلــب املســبق والتنبــؤ 

 باملدخرات والنتائج الفعلية . وقد رأت اللجنة أن إدارة السلطة لديها دوراً هاماً ىف ومان تلبية املشاريع ملعايري االداء . 
 لتعزيز قدرات الدول األعضاء  اجلدد .  2112 -2117" أثناء إعداد الربامج من الفرتة  Jaspersوقد مت ووع تسهيالت"  
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