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Résumé:   
        Les crises et les problèmes contemporains de l'environnement 
ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat inévitable et pratiques 
logique plus et la négligence qui affligent le monde, comme la 
surexploitation des ressources naturelles et la pollution 
environnementale et l'effondrement des écosystèmes restera aussi 
longtemps que l'obsession de développement matériel et l'entretien 
des gains économiques dominante dans notre vision de la vie. 
         C'est ce qui fait de la réalisation de l'équilibre écologique entre 
les taux de développement durable et l'impact négatif sur les 
ressources naturelles, simple exigence pour l'humanité de protéger 
leur droit à la vie Ici, nous devons trouver des solutions appropriées 
à l'équation du développement et de l'environnement grâce à 
l'intégration des considérations environnementales dans les plans et 
programmes de développement en général, et des études de 
faisabilité,  
          en particulier, à une étude de faisabilité de projets 
d'investissement de l'environnement dans le but ultime de maintenir 
le style de développement et la préservation des écosystèmes. 
 

 :متهيد
حىت وقت قريب كانت عملية تقييم املشاريع االستثمارية تتم فقط تبعاً للمعايري        

االجتماعية التسويقية، الفنية، املالية، ( االقتصادية أي على أساس اجلدوى االقتصادية فقط 
ت التنمية ، ولكن مع االهتمام املتزايد بقضايا البيئة عامة والقضايا املصاحبة لعمليا) القانونية
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منها أو النامية هو حتسني املناخ أصبح االجتاه السائد بني دول العامل سواء املتقدمة        
ومن ناحية أخرى ومن خالل  ،االستثماري و الدفع يف اجتاه تشجيع املشاريع االستثمارية

تنفيذ بعض املشاريع يف العامل برزت ظواهر سلبية مل تكن يف احلسبان فيما سبق، حيث تبني 
إذ أدى تقدم التقنية أن اضمحالل البيئة مرجعه األساسي هو النشاط االقتصادي املتعاظم 

يسترتف املوارد الطبيعية وأدت خملفاته اهلائلة إىل  هالتطور التكنولوجي إىل إنتاج ضخم جعلو
  .ث البيئةيتلو
وهنا ظهرت احلاجة إىل ضرورة تقييم تأثريات املشاريع على البيئة، ولقد جلأت هيآت        

كجزء  ريات البيئية للمشاريع االستثماريةو وطنية إىل إدخال عملية تقييم التأث دولية و إقليمية
، حىت ميكن التعرف "دراسة اجلدوى البيئية " ليصطلح على تسميتها  ،من دراسات اجلدوى

على خمتلف القيود واملتغريات البيئية وحتديد أنسب طرق التعامل معها قبل بداية عمل هذه 
وصوال إىل اهلدف األساسي من  ،"الوقاية خري من العالج " املشاريع عمال باحلكمة القائلة 

 .خالل حتقيق التوافق بني عمليات التنمية ومحاية البيئة
   :وعلى ضوء ذلك ميكن طرح اإلشكالية التالية

ما هي االعتبارات أو املعايري البيئية اليت يتم على أساسها تقييم املشاريع االستثمارية الختاذ 
؟القرار السليم   

 :داخلة مت التطرق للنقاط التاليةو لإلجابة على إشكالية امل
  .مفهوم املشروع االستثماري -              
  .اإلطار العام لدراسة اجلدوى -              
  .و مشكالا مفاهيم أساسية حول البيئة -              
  .اإلطار العام لدراسة اجلدوى البيئية -              

  :اجلدوى و البيئةاملشروع االستثماري و دراسة  - أوال

كل كيان " ميكن تعريف املشروع االستثماري على أنه  :املشروع االستثماريمفهوم  -1
  املتاحة بنسب معينة  اإلنتاجتنظيمي مستقل يديره منظم أو أكثر يقوم بدمج و مزج عناصر 

حاجات خاصة أو  إلشباعأو خدمة تطرح يف السوق  سلعة إنتاجدف  ،وبأسلوب معني
   .)1( عامة خالل فترة معينةحاجات 

جمموعة اجلهود الواضحة املعامل والفريدة اليت تطالب بإنتاج بعض النتائج " وميكن تعريفه بأنه 
    .)2("احملددة يف موقع أو يف تاريخ معني و بتكلفة معينة 
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يتميز كل مشروع مبجموعة من اخلصائص متيزه عن  :خصائص املشاريع االستثمارية- أ
   :ما يلي صومن أهم هذه اخلصائ ،ريع األخرىأنشطة املشا

يعترب حتديد الغرض أو اهلدف املراد حتقيقه نقطة انطالق وبداية ألي مشروع  :الغرض •
 .استثماري

يعترب املشروع مبثابة كائن عضوي له دورة حياة حيث تبدأ ببطء مث تتزايد  :دورة احلياة •
 .)3(تهي عند اكتمال املشروع األنشطة فيه حىت تصل إىل الذروة مث تنخفض حىت تن

 .يتميز كل مشروع خبصائص فريدة و خمتلفة متيزه عن باقي املشاريع األخرى :االنفرادية •
يواجه أي مشروع مواقف تتميز بالصراع، ومن هذه املواقف هو تنافس املشاريع  :الصراع •

  املتاحة فيما بينها للفوز بالعرض احملدود من املوارد البشرية واملالية والطبيعية 
 .وكذلك تعدد األطراف املهتمة به

األقسام الوظيفية للمشروع يواجه كل مشروع تداخالت مستمرة مع  :التداخالت •
كالتسويق، التمويل، التصنيع، ومن جهة أخرى نشوء عالقات ترابط و تداخل مع مشاريع 

 .أخرى
ملشروع يعترب مبثابة إن حتديد األهداف املراد حتقيقها من ا :أهداف املشروع االستثماري- ب

وهو يسعى إىل حتقيق مجلة من  .مشروع استثماريأي النقطة احملورية لدراسة جدوى 
   :األهداف نذكر منها

  .و زيادة الدخل الوطين ،زيادة اإلنتاج السلعي و اخلدمي املمكن تسويقه بفعالية •
 .)4(زيادة قدرة املشروع على االستخدام الكفء واألعلى لعوامل اإلنتاج  •
  .تطوير أساليب اإلنتاج احمللية وحتديد التكنولوجيا •
  .حتقيق التنمية االجتماعية ملواكبة التطورات املختلفة يف جماالت احلياة •
رسخ مبادئ العمل اجلماعي باعتبار املشروع جمهود مجاعي بني خمتلف العاملني يف  •

 .الداخل و حتقيق التفاعل بني أفراد اتمع
 .تماعي بتوفري حاجات اتمع من السلع واخلدمات الضروريةحتقيق االستقرار االج"  •
 .)5( "اء أو التخفيف من حدة البطالةتوفري فصل العمل والقض •

  :اجلدوى اتدراسإلطار العام لا -1
نبعت دراسات اجلدوى من صلب النظرية االقتصادية، ومن هذا  :تعريف دراسة اجلدوى- أ

 العديد من الكتابات مبفاهيم خمتلفة حيث املدخل شاع استخدام مصطلح جدوى املشاريع يف
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من استثمار خمطط جيري تعيينها بناءا على أسس ) أو الكفاية ( الكفاءة " تعرف على أا 
  .)6( "احة بغرض تبين القرار األفضل حتليلية للبدائل املت

وبعبارة أخرى فهي دراسة نظرية و عملية تبحث يف مدى الفوائد اليت ميكن حتقيقها من 
  .)7( شروع ما على أسس حتليلية للبدائل املتاحة، بغرض تبين القرار السليمم

   :تتمثل فيما يلي :أمهية وأهداف دراسة اجلدوى - ب
تعظيم الثروة من خالل تعظيم الربح، وهذا األمر حيقق تعظيم القيمة السوقية والعائد  •

 .االجتماعي
واليت تتصف بالندرة  ادية أو الطبيعيةاملساعدة للوصول إىل أفضل ختصيص للموارد املتاحة امل •

 .مما يؤدي ترشيد القرار االستثماري النسبية خاصة يف الدول النامية،
وضع خطط وبرامج لتنفيذ املشروع و حتديد أسلوب إدارة املشروع، والتفاعل بني عناصر  •

 .والتسويق التشغيل والتمويل
 .وللدولة أعلى منفعة اختيار املشاريع اليت حتقق للمجتمع و لصاحب املشروع •
 .إتاحة الفرص الختيار املشاريع اليت تعمل على زيادة العدالة يف توزيع الدخول •
 .اختيار املشاريع اليت تساعد على حل املشاكل االقتصادية والبيئية •
تتعدد تصنيفات دراسة جدوى املشاريع وفقا الختالف  :تصنيف دراسات اجلدوى -جـ •

وميكن التمييز بني التصنيفات  خالله النظر إىل دراسة اجلدوى،طبيعة املعيار الذي يتم من 
   :التالية

األساسية اليت حتققها كل حيث تتصف دراسة اجلدوى طبقا للوظيفة  :التصنيف الوظيفي •
ذا كانت الدراسة تتعلق باجلوانب مثال إووفقا الختالف طبيعة ونوعية هذه الدراسة، دراسة، 
 .ى القانونيةتسمي بدراسة اجلدوفالقانونية 

حيث تصنف وفقا الختالف طبيعة املنفعة املستمدة منها وما إذا كانت  :التصنيف النفعي •
 .منفعة خاصة أو عامة

حيث تتصف وفقا الختالف درجة التمييز من خالل التحليل املستخدم  :التصنيف التحليلي •
  بدئيةيف الدراسة حيث يتم التمييز من خالل هذا التصنيف إىل دراسة اجلدوى امل

 .والتفصيلية 

تبدأ دراسات اجلدوى بوجود فرصة استثمارية يف أحد األنشطة : مراحل دراسة اجلدوى-3
وعندما جيد املستثمر أن هناك جدوى من  االقتصادية املتنوعة اليت يضمنها النشاط االقتصادي،

إىل فكرة  تخضع هذه الفرصة للتفكري فتتحوللهذه الفرصة فإنه يتحول إىل املرحلة الثانية 
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حتليل املعلومات اليت يتم جتميعها يتحدد اهلدف من ومن خالل ، جديرة بالبحث والدراسة
ليبدأ يف إجراء دراسة اجلدوى املبدئية فإذا كانت ويتحول املستثمر إىل املرحلة الثالثة ،املشروع

هي الدخول نه يتحول إىل املرحلة الرابعة وإالنتيجة إجيابية دون وجود أي عقبات أو موانع ف
يف إجراء دراسات اجلدوى التفصيلية اليت تنقسم إىل دراسات اجلدوى البيئية، القانونية، 

ويف هذه املرحلة ال يتم االنتقال من الدراسات  .، املالية، واالجتماعيةالتسويقية الفنية
  .التفصيلية إال إذا ثبتت جدوى النوع الذي قبله

خالل هذه املرحلة يتم االنتقال إىل املرحلة اخلامسة واملهم إذا ثبتت جدوى املشروع       
 ءوعند االنتها ،تقييم املشاريع اليت تنطوي على تطبيق جمموعة من املعايري يطلق عليها معايري

بعد هذا .من التقييمات بصورة اجيابية ميكن الوصول إىل مرحلة حتليل احلساسية للمشاريع
بل األخرية وهي اختاذ القرار االستثماري بإقامة املشروع ىل املرحلة ما قتم االنتقال إالتحليل ي

   واختاذ إجراءات اإلنشاء والتأسيس والتشغيل ،مث بدء املرحلة السابعة وهي البدء يف التنفيذ
  :هي تتمثل يف جمموعة من السمات لعل أمهها ما يليو :خصائص دراسة اجلدوى- أ

جمموعة من األساليب واألدوات  يتم يف كل مرحلة من مراحل دراسة اجلدوى استخدام
 .التحليلية اليت ختتلف من دراسة ألخرى

وتتميز  املتخصصة،إا جمموعة تشكل تكامل واضح و دقيق بني األبعاد والدراسات  •
 .بالتسلسل يف شكل مراحل متتالية حيث يتم يف كل مرحلة دراسة جانب أو جمال معني

ففي كل مرحلة حتتاج إىل رحلة إىل أخرى ختتلف نوعية اخلربات املطلوبة للدراسة من م •
 .نوع معني من اخلربات الفنية

مبعين أا ال تتصدي لدراسة مشروعات  ،تستند على األساس احلدياجلدوى إا دراسة  •
       .  )8(ء تلك املشاريع القائمة بالفعل ألنه من غري املعقول أن تسفر نتائجها عن إلغا ،قائمة

بالرغم من زيادة االهتمام بدراسات اجلدوى، إال أن هناك  :صعوبات دراسة اجلدوى- ب
العديد من الصعوبات اليت تواجه سياسات االستثمار بصفة عامة وتطبيق دراسات اجلدوى 

   :لعل أمهها
متثل مشكلة عدم توافر و دقة البيانات واملعلومات اخلاصة بالطلب  :عدم توافر املعلومات •

العقبة األوىل أمام الدراسة العلمية  ،اخل...نها، أسعار البيعالكلي على املنتجات واملعروض م
  .جلدوى املشاريع

تتصف مثل هذه الدراسات بارتفاع تكلفتها وتزداد هذه التكلفة كلما  :ارتفاع التكاليف •
 .تعددت أوجه نشاط املشروع و ازداد حجمه
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اء املتمرسني يف تواجه الدول النامية مشكلة النقص الواضح يف اخلرب: املعوقات الفنية •
دراسات اجلدوى ممن تتوافر لديهم اخلربة والكفاءة واملهارة، مما ترتب عليه ضعف وقصور 

 .الدراسات املقدمة
هناك سلسلة من اإلجراءات اإلدارية املعقدة ينبغي على : املعوقات اإلدارية والتنظيمية •

عاقدات الالزمة إلقامة املستثمر أن يستوفيها يف كافة مراحل دورة املشروع، وإجراء الت
 .املشروع، مثل هذه اإلجراءات تقلل من فرص جناح االستثمار يف الدولة

نتيجة لالجتاه العاملي حنو عوملة خمتلف األنشطة، تزايدت مشاكل  :خماطر عدم التأكد •
التعامل مع املتغريات الداخلية يف االقتصاد الوطين والتغريات اخلارجية، األمر الذي أدي إىل 

 .فاع خماطر عدم التأكد املصاحبة لعملية تقدير متغريات الدراسةارت

  :مفاهيم أساسية حول البيئة و مشكالا -3
فإن التعاريف الواردة الواردة بشأا  ،مهما كانت النظرة إىل البيئة و جماالا :تعريف البيئة- أ

  :هي كاأليت
البيئة مشتق من لفظ على أن  حيث اتفقت معاجم اللغة العربية :التعريف اللغوي للبيئة •

غوي للبيئة على لكما نستخلص التعريف ال) باء(الذي أخذ من الفعل ) بوأ( اجلذر الثالثي 
 .أا املكان أو الوسط أو املرتل احلسن املهيأ للرتول و اإلقامة

أما املعجم الفرنسي الذي ال خيتلف عن املعجم اإلجنليزي يف تعريفه لكلمة البيئة أي     
environnement  ا كل ما حييط بكائن حي و ما جياوره من عناصر فيزيائية أوعلى أ

  .)9(و بيولوجية طبيعية أو اصطناعية أ كيميائية
كل ما هو خارج عن كيان " تعرف البيئة إيكولوجيا بأا  :التعريف اإليكولوجي للبيئة •

 سه واملاء الذي يشربه الذي يتنففتشمل اهلواء  ،وكل ما حييط به من موجودات ،اإلنسان
  .)10("ما حييط به من كائنات ومجاد و ،األرض الذي يسكن عليها و يزرعهاو

تعددت التعاريف اخلاصة بالبيئة من باحث آلخر ومن علم آلخر، وهلذا :أشكال البيئة- ب
  :تأخذ البيئة عدة أشكال منها

باإلنسان من عناصر أو كل ما حييط " وهي  ،يطلق عليها البيئة األساس :البيئة الطبيعية •
 .)11(" وليس لإلنسان دخل يف وجودها معطيات طبيعية حية وغري حية 

 النباتوالوضع البيئي للبشر واحليوان " تتضمن البيئة البيولوجية  :البيئة البيولوجية أو احليوية •
 والشروط الضرورية حلياا املشتركة ويشمل ذلك اآلثار النامجة عن التطورات السكنية

  .)12(" القتصادية والتقنية والسكانية وا
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  ويقصد بالبيئة املشيدة أو االصطناعية كل ما أضافه اإلنسان  :)احلضارية( البيئة املشيدة  •
 استغالله ملوارد بيئته الطبيعية صنعه بعلمه و تقدمه من عناصر ومعطيات بيئية نتيجة تفاعله وو
ائدة وخمتلف اخلصائص العرقية واحلقل وتشمل على جمموع النظم الس :البيئة االجتماعية •

االجتماعي للفرد واألسرة واموعات البشرية واتمع وحجمه وتوزيعه، والعالقات اليت 
 .)13(عد على تفسري الواقع االجتماعي مما يسا ،حتدد أمناط حياة البشر فيما بينهم

مجيع ومة اواملنتزهات العوتشمل على املناطق الترفيهية والساحات اخلضراء  :البيئة اجلمالية •
 .واآلثار واملناطق الطبيعية املناطق التارخيية

وتشمل النظم االقتصادية وأوجه النشاط اليت تستخدم عناصر اإلنتاج  :البيئة االقتصادية •
املختلفة واملقومات االقتصادية لبيئة اإلنسان من رأس املال وتكنولوجيا ونسب العمالة 

 .البطالة وغريهاو
من مكونات  تشمل خمتلف النظم اإلدارية و الثقافية فإذا كان اإلنسان جزءاً :لثقافيةالبيئة ا •

من وفإنه أهم عناصرها ملا اختصه وميزه بنعمة العقل، وهو ما يطلق عليه بالبيئة الثقافية البيئة 
 .اخل...التقاليد ،العقائد ،الفنون ،نتاج هذا العقل املعرفة

وتسمي بالبيئة املكانية وتشمل احمليط اجلغرايف للبشر وكل ما  :"الفيزيائية "البيئة اجلغرافية  •
 .يتعلق باملنطقة اليت يشغلها أفراد اتمع

أهم ما مييز النظام البيئي هو التوازن الدقيق القائم بني مكوناته مع  :توازن النظام البيئي- ب
البيئة بأعداد وكميات احملافظة على مكونات " اتزان النظام البيئي يعين واملرونة واحلركة 

ولتوازن البيئة مظاهر إجيابية تعمل  .)14(" نقصاا وجتددها املستمرين  مناسبة على الرغم من
   :على استمرار التوازن واستعادته وهي

يقصد به استمرار البيئة بالنسق اليت وجدت عليه، مبعىن أن يكون استعماهلا ملواردها  :البقاء •
 .بيئة على إفراز بديل املوارد غري املتجددةالطبيعية يف حدود قدرة ال

يقصد به وجوب استعمال املوارد املتجددة يف حدود قدرا على التجدد مرة  :التجدد •
 .أخرى

 .يقصد به عدم تغري معامل البيئة مبا جيعلها غري قادرة على استعادة توازا :االستقرار •
 .استيعاب فضالا اليت تلقى فيها حيث أن البيئة تبقي نقية ما بقيت قادرة على :النقاء •
أن هدف  وقد تبني اإلنسان مؤخراً. يعترب من أهم مظاهر التوازن البيئي :النمو املتوازن •

وهذا ناتج عن غياب  .النمو و التنمية تتحقق على حساب البيئة حىت أصبح األمر خطرياً
  .الوعي بالعالقة اليت تربط التنمية واحملافظة على البيئة
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 اختالل التوازن البيئي ميكن تعريفيطلق عليه التدهور البيئي، و :ل التوازن البيئياختال- ج
حدوث تغيري جوهري يف عنصر أو أكثر من عناصر البيئة الطبيعية مما يؤدي إىل " على أنه 

ذا االضطراب من مشكالت اضطراب العالقات املتوازنة بني هذه العناصر، وما يصاحب ه
   :األسباب التالية إىل اختالل التوازن البيئي وهيوتؤدي  .)15(" بيئية 

تعترب العديد من مناطق العامل عرضة ألخطار طبيعية كالزالزل  :األسباب الطبيعية •
االضطرابات الربكانية، اجلفاف، الفيضانات، األعاصري، السيول، احلرائق، هبوب الرمال 

تفاقم تدهور البيئة من خالل  كلها أخطار تعيق عملية التنمية وتسفر عن .والربق الرعدو
 األخطار الطبيعية آثارها املباشرة واإلمجالية، وهناك عالقة متبادلة مباشرة بني التدهور البيئي و

لتطوير أسلوب  على مر األزمان، جند أن اإلنسان يسعى جاهداً :األسباب البشرية •
الصناعية  ةهور الثورولكن منذ ظ .حياته املعيشية، وحتسني نوعية األدوات اليت يستخدمها

مكنت  .و الكيماوية اإللكترونيةتطور الصناعة بظهور فروع إنتاجية جديدة كالصناعات و
تدرجت حىت بلغت مرحلة و اضطراا اإلنسان من السيطرة على البيئة و ظهرت معها معامل

 .راخلط
  لراحةمما ال شك فيه أن اإلنسان وهو ميارس حقه الطبيعي يف ا :األسباب االجتماعية •
فبسلوكياته اخلاطئة بصورة ، ما يكون سببا من أسباب اختالل البيئة االستجمام كثرياًو

 .تلوثالمباشرة أو غري مباشرة تكون عامل مساعد يف خلق بعض املشاكل البيئية ك
من بني األسباب األخرى اليت ساعدت وأدت إىل معظم املشاكل البيئية  :أسباب أخري •

 :املعاصرة و هي كاآليت
يأيت االنفجار السكاين السبب الرئيسي واحملرك لكل مشكالت  :السكايناالنفجار  

زيادة عدد السكان على األرض حنتاج إىل إنتاج هائل ملواجهة حاجات باضمحالل البيئة، ف
على املوارد الطبيعية ويؤدي إىل استرتافها  األمر الذي يشكل ضغطاً .احملدودةاإلنسان غري 

وغريها   السكاين على الغابات واألراضي الزراعية، الرعي املكثفبشىت صوره كالزحف 
  .يؤدي إىل اختالل توازا وهو ما يهدد البيئة 

نقص املعرفة العلمية عن البيئة وعناصر النظام البيئي فالفهم العميق لطبيعة املشاكل البيئية  
و الوعي البيئي  يساعد على وضع احللول املناسبة هلذه املشاكل من خالل البحث العلمي

  .اتمعاتو  لدى األفراد
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لقد ساعد التقدم العلمي اهلائل وما رافقه من تطور يف : مظاهر االختالل البيئي-4
ازدياد عدد السكان إىل بروز مشاكل عديدة مل و التكنولوجيا و تضخم يف الصناعة والزراعة

   :تكن موجودة من قبل لعل أمهها ما يلي
مثة شك أن قضية التلوث كمشكلة بيئية أصبحت متثل أخطر القضايا ليس  :التلوث البيئي •

أي تغري فيزيائي أو بيولوجي مميز ويؤدي إىل تأثري " إذ يعرف التلوث بأنه  ،البيئية املعاصرة
ضار على اهلواء أو املاء أو يضر بصحة اإلنسان والكائنات احلية األخرى وكذلك يؤدي إىل 

 .)16(" ة لتأثري على املوارد املتجددا
 لالسترتاف  –املتجددة و غري املتجددة  -تتعرض املوارد الطبيعية  :استرتاف املوارد الطبيعية •

ويقصد باسترتاف املوارد الطبيعية أن معدالت استهالكها تفوق معدالت جتديدها، أي 
 االستخدام غري العقالين وغري الرشيد هلا من خالل التبذير يف استخدامها على حنو يعرضها

  .قبل إجياد البدائل الكافية لإلحالل حملهاللنفاذ والنضوب وفقداا القدرة على التجدد 
ويرجع استرتاف املصادر الطبيعية إىل أسباب تشكل العوامل املشتركة لتدهور النظم 

 .اإليكولوجية

للبيئة أمهية كربى يف حياة كل إنسان وكائن حي،واحلفاظ عليها مسؤولية  :محاية البيئة -5
" وتشمل محاية البيئة  .واحلكومات وأفراد اتمع كبرية تقع على عاتق مجيع القطاعات

أو اإلقالل منه أو مكافحته،  احملافظة على مكوناا وخواصها وتوازا الطبيعي ومنع التلوث
ومحاية الكائنات احلية اليت تعيش فيها خاصة  واحلفاظ على املوارد الطبيعية وترشيد استهالكها

 .)17(" تلك املكونات واالرتقاء ا هددة باالنقراض، والعمل على تنمية امل

لقد حدث حتول جذري يف اإلدراك العام بضرورة  :إجراءات وتدابري محاية البيئة-6
ومواجهتها مع إتباع  وكيفية التعامل معها،االهتمام بالتغريات البيئية احمللية منها والعاملية

بل هي التحدي  ،فحماية البيئة ليست مشكلة حضارية لعصرنا .الوسائل العاجلة حلمايتها
كما  احلقيقي الذي يواجهنا، ومن أجل ذلك نذكر من بني أهم التحديات حلماية البيئة

   :)18(يلي
احللول و اخلطط املالئمة ملواجهة الكوارث الطبيعية  عو وض دراسة املشكالت البيئية •

 .األهداف االقتصادية والبيئية واالجتماعيةواحلد من التلوث، وحتقيق التكامل بني 
وتطويع مصادر الطاقة املتجددة  ،ترشيد استخدام املوارد االقتصادية القابلة للنفاذ كالنفط  •

  .اخل....طاقة الرياح ،أو النظيفة مثل الطاقة الشمسية
  :باإلضافة إىل •
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 .حتقيق املوازنة بني القدرة اإلنتاجية للبيئة و النمو السكاين •
صل إىل شكل النمو يتيح املوائمة بني التقدم االجتماعي واالقتصادي واإلدارة الرشيدة التو •

 تللموارد والبيئة، فيما يسمى بالتنمية البيئية فهي حتث على إعادة التفكري يف استراتيجيا
 .)19( التنمية

التكنولوجيا النظيفة، أمهية املفاضلة بني  أو استخدام التكنولوجيا األقل تلوثاً •
  فإعادة استخدام املخلفات والنفايات بكافة أنواعها ينقي البيئة ،لتكنولوجيات املتنوعةا

 .)20(  اقتصادياً وحيقق عائداً
 ةإجراء دراسات اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية واألنشطة التنموية إلمكان معاجل •

تاجها ودون انتظار بدء إناجلوانب السلبية لكافة األنشطة الصناعية والزراعية والتجارية قبل 
 .حدوث التلوث

 :اإلطار العام لدراسة اجلدوى البيئية :ثانيا

 :ماهية دراسة اجلدوى البيئية-1
 تتعدد التعاريف املستخدمة لدراسة اجلدوى البيئية تبعاً :دراسة اجلدوى البيئية تعريف -أ 

عملية دراسة التأثري " أا عليه ميكن تعريفها على  و .ونظرته إىل البيئة لنوع وتوجه احمللل
أو منع التأثريات السلبية وتعظيم  املتبادل بني مشروعات برامج التنمية والبيئة دف تقليص

   .)21("ال يضر بالبيئة و صحة اإلنسان التأثريات اإلجيابية بشكل حيقق أهداف التنمية و
من خالل مراعاة احلمولة  درجة احلماية والصيانة اليت حتقق للبيئة" كما تعرف بأا       

البيئية يف إطار اخلطة اإلمنائية املقترحة من املنظور اآلين واملستقبلي بطريقة مباشرة و غري 
وبتعبري موجز متثل دراسة اجلدوى .)22(" واإلقليمي والعاملي  مباشرة، على املستوى احمللي

  ."املنفعة البيئية " البيئية 

تربز أمهية دراسة اجلدوى البيئية من كون أن كل مشروع  :أمهية دراسة اجلدوى البيئية -2
  .استثماري يرتبط بالبيئة الذي يقام عليها

حيث يقوم ملدخل النظم فإن املشروع يعترب نظاما مفتوحا يؤثر و يتأثر بالبيئة احمليطة به،  فطبقاً
خمرجات  املشروع باسترياد جمموعة من املدخالت لعملياته من بيئته ويقوم بتحويلها إىل

  .يصدرها لذات البيئة مرة أخرى
البيئة يف عزلة عن  ومن الواضح أن املشروع موضع الدراسة ال ميكنه البقاء مستقبالً        

احترام البيئة اليت يعيش فيها مبعين أن صيانة البيئة واجب مقدس بالنسبة ملن يتعاملون  وعليه
ومن هنا تربز أمهية . شاريع العاملة فيهامعها وعدم مراعاة ذلك يدمر البيئة ويقصر أجل امل
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 :إىل حتقيقها لألهداف التاليةباإلضافة . دراسة اجلدوى البيئية كعنصر فعال يف محاية البيئة
)23(  

 .ضمان قبول املشروع و املوافقة عليه من السلطات املختصة و منح التراخيص املناسبة •
ة ملا حتدثه من تلوث و أضرار خطرية استبعاد اختيار مواقع معينة لبعض املشروعات نتيج •

 .يتعذر إصالحها
  .تاليف منازعات بيئية بني مالك املشروع و أطراف أخرى •
  :باإلضافة إىل •
حتقيق مصلحة املستثمر خاصة يف ظل طلب متويلي من جهات دولية نظرا ألن كثري من  •

اد املشاريع اإلمنائية املؤسسات التمويلية كالبنك الدويل بدأ يدخل االعتبارات البيئية يف اعتم
 .اليت ميوهلا

فرص أخرى  خلقاستثمارية و ساعد على استبعاد فرص إن حتليل املناخ االستثماري ي  •
مشروعات تنتهي بوضع ترتيب تنازيل لل اليتللمشروعات مليات التصفية األوىل من خالل ع

 . املطروحة حسب فرص جناحها
 ؤدي التقييم إىل سرعة احلصول على اإلجازةالوفاء باملتطلبات القانونية، إذ ميكن أن ي •
 .الترخيص للمشروع، كما يؤدي إىل توضيح املسؤولية االجتماعية و البيئيةو
تعترب دراسة اجلدوى البيئية وسيلة لتشجيع التنمية املستدامة من خالل تنفيذ السياسات  •

 .الوطنية البيئية املستدامة

يف  دف األساسي من دراسة اجلدوى البيئيةيتمثل اهل :البيئيةأهداف دراسة اجلدوى -3
وحتديد آثارها وحتديد  .وتشخيصها والتنبؤ ا العوامل البيئية احمليطة باملشروع" التعرف على

قيق فعالية املشروع الفرص اليت تتيحها، والقيود اليت تفرضها مبا يساعد على حت
  .وتقدير جدارته البيئية )24("االستثماري

  :التايلافا أكثر تفصيال وحتديدا على الوجه و ميكن حتديد أهد 
 التشجيع على إجراء حتقيق شامل وكامل ومتعدد التخصصات عن البيئة واألضرار احملتملة •
، وحتديد اإلجراءات الوقائية )الكمية والنوعية، اإلجيابية والسلبية، اآلنية واملستقبلية (
 .هاالتعويضية الالزمة وبدائلها وطرق معاجلتو
 .املشروعوالقانونية على  االجتماعيةواالقتصادية البيئية الطبيعية  جممل املؤثراتحتديد  •
 إشراك أفراد اتمع يف عملية صنع القرار فيما يتعلق بأحوال البيئة اليت يعيشون فيها  •
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واليت قد تصل إىل إغالق  ،تفادي الغرامات املالية و العقوبات املختلفة للمخلفات البيئية •
   .)25( صادياحلبس وغريها من العقوبات اليت تعيق النشاط االقتاملنشاة أو 

من خالل حماولتنا لعرض مفهوم وأمهية وأهداف :البيئيةخصائص دراسة اجلدوى  -4
   :أمههاتتميز بعدة خصائص لعل  أاجند دراسة اجلدوى البيئية 

ة تنفيذ فكرة دراسة مدى إمكاني" ملا كانت دراسة اجلدوى تعين  :املستقبلالتعامل مع  •
فدراسة اجلدوى البيئية ال ختتلف .)26(" حمدد من السنوات  استثمارية ميتد عمرها إىل عدد غري

دراسة مستقبلية من معطيات قائمة، ما جيعل حمتواها و عن هذا اجلانب التحليلي و هي بذلك 
 . نتائجها متثل تقديرات حمتملة بنسب متفاوتة من عدم اليقني

تصف مثل هذه الدراسات بالعمومية و هي الزمة لكل أنواع املشاريع ت :مبدأ العمومية •
كما جندها مطلوبة  ،مهما كانت أهدافها، حيث جندها مطلوبة للمشاريع العامة و اخلاصة

 .وهكذا  و الزراعية واخلدماتيةللمشاريع الصناعية 
احلصول والبيئية  ميثل عنصر الزمن الفترة الزمنية بني اإلعداد لدراسة اجلدوى :الزمنعنصر  •

يتفاوت و .للمشروعة اجلهات املختصة وبني بداية التنفيذ الفعلي وموافق على الترخيص
ومقدار نوعية ، حجمه ،للدراسة البيئية بتفاوت نوع املشروع املزمع القيام به مالوقت الالز

 .املتوفرةالبيانات البيئية 
 حبيث تتالءم مع خمتلف أنواع املشاريع  تتسم الدراسة البيئية باملرونة، فهي مصممة :املرونة •

فاملرونة نعين ا إمكانية مالئمة وتكييف نتائج الدراسة عند ظهور متغريات جديدة مل تؤخذ 
 .يف االعتبار، فليست هناك جمموعة ثابتة من القضايا اليت ينبغي معاجلتها يف أي دراسة بيئية

من الفعالية حيث تتوفر نتائجها يف مرحلة تتسم دراسة اجلدوى البيئية بأكرب قدر  :الفعالية •
، حىت ولو كانت نتائجها أولية، ففي ذلك الوقت ميكن مبكرة من عملية إعداد املشروع

 .البيئيةلبدائل قد تكون مرغوبة من وجهة النظر إجراء دراسة واقعية 
تتفاوت التكلفة الالزمة إلعداد دراسة اجلدوى البيئية بتفاوت نوع  :التكلفةعنصر  •

وحجمه ودرجة تشابكه وتعقده ونوعية البيانات البيئية املطلوبة لتقييمه وتقدير    املشروع
 . ل الدراسة البيئية أصحاب املشروع تكاليف مالية إضافيةمحلذلك ت .آثاره

عند حماولة حبث دراسة أثر البيئة على املشروع فمن  :دراسة أثر البيئة على املشروع -5
خمتلفة تتضمنه من مكونات وأبعاد  ما بيئة مبعناها الواسع، أي كلالضروري أخذ مفهوم ال

  .على املشروع ومن مث فهي بيئة االستثمار اليت قد توفر املناخ االستثماري املؤثرة
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يقصد بالبيئة اخلارجية العامة خمتلف  :البيئة اخلارجية العامة وأثرها على املشروع- أ
ذا كانت بيئة االستثمار ستؤثر على أداء ونشاط املكونات اليت تشري يف جمملها إىل ما إ

  :وتقع هذه االعتبارات خارج حدودها ونطاق رقابة إدارا وتتمثل، املشروع االستثماري
تشري البيئة االقتصادية إىل خصائص املناخ  :تأثري البيئة االقتصادية على املشروع •

وتتشكل من النظام  ليه،االقتصادي الذي يعمل فيها املشروع واليت تؤثر بشكل فاعل ع
اليت تنتهجها الدولة إىل جانب جمموعة من االقتصادي السائد و جمموعة السياسات االقتصادية 

  .املؤشرات لقياس األداء االقتصادي
    :للمشروع االستثماري على ما يليوتشمل البيانات اليت جيب جتميعها عن البيئة االقتصادية 

النظام الرأمسايل الذي  أساساالقتصادي ألي دولة على يقوم النظام  :النظام االقتصادي 
يسود فيه اقتصاد السوق حيث تتحدد أسعار السلع واخلدمات وعوامل اإلنتاج وفقا لتفاعل 

والنظام االشتراكي الذي يقوم على امتالك الدولة ملعظم عوامل  ،قوى العرض والطلب
النظامني يشكل النظام املختلط وتوزيع السلع واخلدمات، واجلمع مابني خصائص اإلنتاج 

  .قطاع خاص يسوده االستثمار اخلاصحيث يتواجد يف ظله قطاع متلكه الدولة جبانب 
 صادية على مستوى االقتصاد الكلي وهنا نعين السياسات االقت :السياسات االقتصادية 

االقتصادية وحتكم قراراا حنو حتقيق األهداف وهي جمموعة من القواعد اليت تقوم ا الدولة 
 االقتصادية، السياسة املالية توجند من بني السياسا. لالقتصاد الوطين خالل فترة زمنية معينة

  .السعرية النقدية، التجارية، و
يقصد ا جمموعة املعايري اليت يشري حتليلها ما إذا كان  :مؤشرات أداء االقتصاد الوطين 

الذي سيعمل فيه املشروع من عدمه، وهذه  أداء االقتصاد الوطين مواتيا وجاذبا لالستثمار
معدل العائد رات إىل الناتج احمللي اإلمجايل، نسبة الصاد ،املعايري واملؤشرات كثرية لعل أمهها

  .و غريها نسبة الدين اخلارجي، معدل التضخم،على االستثمار
سي نظام يقصد بالبيئة السياسية أو النظام السيا  :تأثري البيئة السياسية على املشروع •

احلكم القائم يف الدولة، فغالبا ما تتشكل البيئة السياسية من السلطة التنفيذية اليت تتكون من 
الشرعية، السلطة القضائية ومتثل  تاجلهاز احلاكم، السلطة التشريعية املتعلقة باملمارسا

    .)27(ة القضائية، األحزاب السياسية املؤسس
فكلما كان النظام دميقراطيا قائم على التعددية  ،املشروعتؤثر البيئة السياسية على        

احلزبية ويشجع القطاع اخلاص على إقامة املشاريع و مينحهم احلرية الكاملة يف اختيار نوعية 
كل ذلك يؤثر على إقامة وأداء املشاريع االستثمارية وقدرم على .وحجم تلك املشاريع
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إدارة ونظام السياسي دكتاتوري قائما على حكم والعكس صحيح إذا كان ال. حتقيق أهدافهم
  .الفرد

يقصد بالبيئة االجتماعية النسق  :تأثري البيئة االجتماعية والثقافية على املشروع •
كالعادات والتقاليد والقيم  سلوكياتالشكل جمموعة يو ،االجتماعي السائد يف الدولة

اسها و تقديرها عن طريق املعايري الثقافية و اليت ميكن قي االجتماعية السائدة بني أفراد اتمع 
ومثة ضرورة .على نوعية اإلنتاج يف املشروع االستثماري ومواصفاته كبرياً حبيث تؤثر تأثرياً

حتول  الدراسة البيئة االجتماعية مبعناها املتقدم إذ قد حتتوي بني طياا قيودا أو موانع أو ديد
   .جناحه دون تنفيذ املشروع أو حتد من إمكانية

واملقروءة، نسبة األمية، هيكل تسهم كل من وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة     
االستهالك، مستوى املعيشة، مستويات التعليم، وتوافر مشروعات البين األساسية كخدمات 

  .النقل وغريها يف تشكيل البيئة االجتماعية والثقافية
يقصد ا جمموعة الوسائل التكنولوجية  :شروعتأثري البيئة التكنولوجية والفنية على امل •

وتتباين هذه . املشروع املقترح إقامةعلى  مباشراً تأثرياًوالفنية السائدة يف اتمع واليت تؤثر 
وبناء على ذلك . ها، كما تتباين حسب درجة تقدمهااألساليب حسب درجة بساطتها وتعقد

ة اليت ترتبط بأغراض يسعى القائمون فإن جتميع البيانات عن تلك العوامل التكنولوجي
  :تشملجندها  حتقيقها،بالدراسة إىل 

  .حتديد األساليب الفنية املتاحة ودرجة تطورها وتكلفة احلصول عليها -
  .املشروعمنط التكنولوجيا املالئم ومدى تأثريه على  -
  .األجنبيةمدى القدرة على نقل التكنولوجيا  -
  .املشروعت واالستفادة منها يف إمكانية تطبيق وتطوير هذه اإلمكانيا -

هي جمموعة التشريعات القانونية " فالبيئة القانونية  :تأثري البيئة القانونية على املشروع •
بصورة مباشرة العامة واخلاصة والقرارات اجلمهورية والوزارية واللوائح املنظمة لالستثمارات 

 التراخيصملشروع واحلصول على اليت تؤثر على إقامة اووغري مباشرة السائدة يف اتمع 
ف املشروع االستثماري املقترح إلنشائه وتشغيله واليت تؤثر على إيرادات وتكالي الالزمة

وعدم التضارب فيما  تشريعات االستثمار بالوضوح واملرونةو فكلما متيزت قوانني .)28("
  .إجيابيا على املشروع والعكس صحيح بينها كلما كان له أثراً

تتيح دراسة البيئة الطبيعية احمليطة باملشروع اإلطار اليت  :يئة الطبيعية على املشروعتأثري الب •
ومنافع إجراءات منع  يتم من خالله حتليل احتماالت األخطار الطبيعية وتقييم تكاليف

الرطوبة وعدد ساعات سطوع  من حيث درجة احلرارة وختفيف آثار الكوارث على املشروع
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الفيضانات وغريها، الختاذها كمؤشر للمستقبل البيئي والشمس وخماطر الزالزل والرباكني 
  .للمشروع

البيئة اخلارجية العامة هي جزء من القيود   :ة وأثرها على البيئةاصالبيئة اخلارجية اخل- ب
ي تتكون من قوى معينة ذات اخلارجية اليت تتفاعل مع املشروع وتؤثر عليه بشكل مباشر، وه

   .)29(افسني واملستهلكني و املوردين تأثري على التنظيم وتشمل املن
تتكون البيئة اخلارجية اخلاصة من جمموعة من العناصر  :اخلاصةعناصر البيئة اخلارجية  •

  :أمهها
ة أو تلك املشاريع القائمة اليت تنتج سلعا أو تقدم خدمات مشا ايقصد  :البيئة التنافسية 

بديلة حتل حمل سلع أو خدمات املشروع األساسي و اليت تنتمي إىل نفس القطاع أو نفس 
الصناعة، ودف دراسة البيئة التسويقية إىل حتديد مدى قدرة املشروع حمل الدراسة على 

 .البقاء يف السوق
ني أو ويقصد ا املستهلكني للمنتج سواء كانوا مستهلكني ائي :االستهالكيةالبيئة  

غبات واحتياجات املستهلكني على ر ودف هذه الدراسة إىل التعرف صناعيني،مشترين 
 .و املتوقعة يف املستقبل احلالية
املوردون هم من يقومون بإمداد املشروع باملدخالت الالزمة للعمليات  :البيئة املوردة 

إمكانية املشروع  ودف هذه الدراسة إىل حتديد وضمان مدى التشغيلية كاملواد اخلام،
  .على توفري مستلزمات اإلنتاج الالزمة له االستثماري

ميكن التفرقة بني أنواع خمتلفة من البيئة اخلارجية اخلاصة  :اخلاصةأنواع البيئة اخلارجية  
  :كما يلي

إن التفرقة بني البيئتني هي التفرقة بني إدراك و عدم إدراك  :املدركةالبيئة الواقعية والبيئة  
ديرين والعاملني باملشروع للقيود املفروضة عليهم وغري املفروضة وذلك تبعا ملستويات امل

 .وخربمثقافتهم 
و يتم التركيز يف هذا التصنيف على ما يعرف بالتأكد البيئي  :املتغريةالبيئة املستقرة والبيئة  

 .ئيةالبيو هو يعين مدى توافر املعلومات الكافية لصانعي القرار حول التغريات 
يتمثل األثر املباشر للبيئة اخلارجية  :املشروعة اخلارجية اخلاصة على األثر املباشر للبيئ- ج

   :يفاخلاصة على املشروع يف تأثريه على اهليكل التنظيمي بأبعاده الثالثة و اليت ميكن إجيازها 
وجود يف نعين بدرجة التعقيد درجة االختالف امل :العالقة بني التعقيد و البيئة اخلاصة •

املشروع، فنجد االختالف األفقي و يعين التبادل احلاصل بني األقسام اإلدارية، واالختالف 
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يعين  العموديالعمودي الذي يعرب عن زيادة عدد املستويات اإلدارية باملنظمة، واالختالف 
 .مدى انتشار مكاتب وفروع املنظمة جغرافيا

 عين بالرمسية الدرجة اليت يكون فيها العمل حمدداًن :اخلاصةالعالقة بني بعد الرمسية والبيئة  •
بقواعد ال يستطيع اخلروج عليها، فكلما زادت احلرفية يف عمل معني قلت الرمسية و هي 

  .املنظمةترتبط بعالقة عكسية مع املستوى اإلداري يف 
 :التغريات البيئية وأثرها على املشروع -د
لق املتغريات البيئية مزجيا من القيود والفرص خت :البيئيةجلدوى والقيود والفرص دراسة ا •

لذا يقع على دراسة اجلدوى البيئية تشخيص القيود اليت تفرض على املشروع وحتديد آثارها 
فنجد من بني القيود اليت تفرض على إدارة املشروع القيود  .معهاواستنباط أدوات التعامل 

اجتماعية، تكنولوجية، قيود خاصة بالقيم اخلاصة بشخصية التنظيم، قيود قانونية، اقتصادية، 
  .املعنويةباإلضافة إىل قيود خاصة بالوقت والقيود  للمديرين،الشخصية 

تقييم الفرص املتاحة، والعمل على استثمارها يف تسيري كما يقع على دراسة اجلدوى البيئية 
نها حتقيق املزايا فالفرص البيئية هي اليت يستطيع املشروع م ،أعمال املشروع وحتقيق أهدافه

املختلفة، وجند من بني الفرص البيئية فرصة االبتكار من خالل تقدمي شيء جديد، وفرصة 
حتسني الكفاءة يف استخدام خمتلف املوارد املتاحة، وجند فرص أخري خللق مزايا تنافسية 

  . كإجياد فروقات يف نوعية املنتجات املقدمة
بالتغري واحلركية تتميز العوامل البيئية  :اجلدوى ديناميكية املتغريات البيئية و دراسة •
فشله وقد تكون هذه املتغريات املؤثرة يف املشروع من عوامل جناحه أو  ،االختالف املستمرو

   )30( :تتطلباألمهية  وهذه
  .ضرورة حتديد القوى البيئية، أنواعها ومؤثراا  
 .املستقبلواحتماالا يف حتليل خصائص هذه املتغريات ودراسة اجتاهها يف املاضي  
ية السلعة، املنافسة، التوزيع وضع االستراتيجيات الالزمة للتعامل معها كإستراتيج 

 .التسعري
ميكن تصنيف تأثري املتغريات البيئية إىل ثالثة   :املشروعتأثري املتغريات البيئية على  •

   :أصناف هي
 )31( :يفويتمثل هذا النوع من التأثري  :السليبالتأثري 

 .القيود املختلفة على تنفيذ خطط و سياسات املشروع 
 .على أداء و رحبية املشاريع التهديدات واملخاطر وهي عوامل تؤثر سلباً 
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املشاكل األخرى اليت تواجه املشروع كعدم توافر رؤوس األموال أو القوى العاملة  
 .املؤهلة

ليت تقدمها البيئية مبتغرياا املختلفة وهذا النوع يتمثل يف الفرص واحملفزات ا :التأثري اإلجيايب
 .إجيابياً فالعوامل اليت تؤدي إىل ختفيض عدد املنافسني للمشروع يعترب تأثرياً

قد يؤثر سلبا يف املستقبل على  وهو املزيج بني التأثري األول والثاين، ولكنه :التأثري احليادي
    .عار األوراق املاليةومن أمثلة ذلك التذبذب يف أس .حتقيق املشاريع ألهدافها

   :دراسة أثر املشروع على البيئة -6
يعترب تقييم األثر البيئي مفهوم بيئي  :نشأة ومدلول دراسة أثر املشروع على البيئة- أ

بعد اعتماد خطة يف الواليات املتحدة األمريكية  1969مستحدث، أدرج للمرة األوىل عام 
ت دراسة تقييم األثر البيئي كأحد متطلبات املشاريع السياسة الوطنية للعمل البيئي واليت أدخل

االستثمارية يف ااالت املختلفة، منذ ذلك احلني انتشرت مفاهيم هذه الدراسة بني الدول 
    .املتقدمة والنامية واملنظمات الدولية

فقد مرت نشأا احلديثة بأربع مراحل  ،وبالنسبة لتطور مضمون هذه الدراسة          
   :ة هيرئيسي

  .كانت تعين باآلثار الطبيعية و البيئية للمشروعات :)1970( املرحلة األوىل 
  .و فيها بدأ إدخال اآلثار االجتماعية :)1975(  املرحلة الثانية
  العائد ومت إدخال االعتبارات االقتصادية والتوظيفية وحتليل التكلفة  :)1980( املرحلة الثالثة 
يث أصبحت التأثريات السلوكية لإلنسان مرتبطة بالبيئة، ومن هنا ح :)1990(املرحلة الرابعة 

   .بدأت أمهية دور املشاركة الشعبية يف عملية التقييم
ومتكاملة و متعددة العلوم من عملية منظمة " وعليه ميكن تعريف تقييم األثر البيئي بأنه     

هي بذلك طريقة مصممة شأا تقومي العواقب البيئية ألي مشروع تنموي بصورة مسبقة، ف
لضمان أن كافة التأثريات البيئية احملتملة أثناء مراحل التخطيط والتصميم والترخيص و التنفيذ 

 .)32("لكافة املشاريع ذات العالقة
أداة للمراقبة و الوقاية و هو مبثابة ضمان يأخذ بعني االعتبار " بأنه كما ميكن تعريفه أيضاً   

   .)33("ية الطبيعية من خالل تصميم وتنفيذ وتشغيل املشاريع التنمو مصاحل محاية وصون البيئة
إن اهلدف األساسي من تقييم اآلثار البيئية للمشاريع هو  :أهداف تقييم األثر البيئي - ب

و اهلدف بعيد املدى هو ضمان تنمية اقتصادية  ،ضمان محاية البيئة و مواردها الطبيعية
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باإلضافة إىل حتقيق جمموعة من األهداف  ."و اجتماعية اقتصادية  ،إيكولوجية" متواصلة 
   :الفرعية هي

مبا يؤمن مسرية هذه حتقيق درجة من املتابعة و املراقبة البيئية املستمرة مبشاريع التنمية  •
 .و حيول دون احنرافها عن اخلط البيئي املشاريع 

 .االرتقاء بالتوعية البيئية العلمية بأمهية احلفاظ على البيئة •
   ) 34(:جند أهدافا أخرى منها ما يلي و •
حتسني عملية اختاذ القرار و ضمان أن بدائل املشروع اجلاري دراسته سليمة و قابلة  •

 .بيئيالالستمرار 
 .إدراك كافة العواقب البيئية يف أوائل مراحل دورة املشروع •
يلها أو التعويض عن طريق منع آثارها السلبية أو تقل بيئيا،حتديد أساليب حتسني املشروعات  •

  .عنها
  :تتخذ عملية التقييم البيئي بعدين أساسني مها :أبعاد دراسة تقييم األثر البيئي- ج
بالنسبة للبعد املكاين لتقييم األثر البيئي فإن دوره ال يقتصر على إبراز اآلثار  :املكاينالبعد  •

ثار على املناطق ااورة البيئية احمللية فقط وإن كانت هي األساس، وإمنا ميتد ليشمل أيضا اآل
من املعروف أن املشكالت البيئية إذا كانت ف.والعاملي اإلقليميوأي على املستوى القطاعي 

 . إقليمية وعاملية التأثريفإن مردوداا تعترب ،حملية احلدوث وتفاقمت مع مرور الزمن
   :وهو يتضمن ثالث مراحل أساسية تتمثل يف :الزمينالبعد  •

تتم هذه املرحلة عند التخطيط إلعداد املشاريع  :املبكرةلتقييم مرحلة ا -أوال 
من خالل تعظيم اآلثار اإلجيابية  للمشروع،التنموية للتعرف على اآلثار اإلجيابية و السلبية 

  .السلبيةالتخفيف من اآلثار و
يتم التقييم يف أثناء تنفيذ املشروعات   :مرحلة التقييم التكميلي االستكشايف – ثانيا 

  .لضمان تنفيذ كل اإلجراءات البيئية املتضمنة يف خطة املشروع
وتبدأ هذه املرحلة بعد االنتهاء من املرحلة الثانية أي  :الالحقمرحلة التقييم  – ثالثا 

وذلك لضمان عدم احنراف املشاريع التنموية خالل مرحلة   وبدأ تشغيله، بعد تنفيذ املشروع
  .هلام التشغيل عن املسار البيئي الذي رس

ال بد أن تتم دراسة التقييم البيئي بصورة منطقية من خالل  :البيئيخطوات تقييم األثر  - د
   :و هي ةاملدروسعدد من اخلطوات الرئيسية 

من حيتاج األمر إىل احلصول على تفاصيل املشروع املقترح  :وصف املشروع املقترح •
 تقييم اآلثار احملتملة للمشروع  موقعه،حجمه، العمر االفتراضي ملكوناته و غريها، حىت ميكن
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تقوم على حتديد ما إذا كان هناك احتياج إىل تقييم اآلثار البيئية : تصنيف املشروع •
مشروعات ( للمشروع املقترح بصورة كاملة أم ضئيلة أم متوسطة، ويسمى بالتصنيف البيئي 

 ).و السوداء  الرمادية، البيضاء،القائمة 
جيب إعطاء رؤية شاملة ملكان املشروع لتوفري قاعدة : عوصف البيئة احمليطة باملشرو •

 .التقديرتستعمل يف سياق 
بني اآلثار اإلجيابية منها جيب التمييز يف هذه املرحلة  :للمشروعاآلثار البيئية احملتملة  •
 .املستقبليةاآلنية و  األمد،الفورية وطويلة  املباشرة،السلبية، املباشرة وغري و
استعراض كل االحتماالت أو البدائل املمكنة إلنشاء : املشروع املقترح حتليل ودراسة بدائل •

 .وتنفيذ املشروع كاملواقع البديلة
تنطوي على إجراءات التخفيف أو عالج اآلثار السلبية إىل  :خطة ختفيف اآلثار السلبية •

 .حدود مقبولة بيئيا
اجلمهور على  وإطالعاملعنية  يعترب التنسيق فيما بني اهليئات :التنسيق بني اهليئات املعنية •

املسامهة يف عملية صنع القرار، أمر ضروري و ال سيما خالل مرحلة التعريف بالصيغ البديلة 
 .لدراسات املشروع

 املعايري اخلاضعة هلا ( ملراقبة حتتوى هذه اخلطة تفصيال حمددا لوسائل ا :خطة الرصد واملراقبة •
اسات، حفظ املعلومات وحتليلها، إجراءات الطوارئ   أساليبها، دورا، أماكنها، إجراء القي

 .و غريها
يتم وصف وحتديد القوانني والتشريعات املعمول ا : االعتبارات القانونية والتشريعيةحتديد  •

 .البيئةواملعايري املنظمة لنوعية  البيئة،حلماية 
يانات ونتائج األقسام على مجيع ب اخر مرحلة هي كتابة التقرير بناءآ :تقرير التقييم البيئي •

 .عدمهكأداة الختاذ قرار تنفيذ املشروع من السابقة 
  :تقييم األثر البيئي وعالقته باملفاهيم األخرى-هـ

التنمية احلقيقية " عرفت التنمية املستدامة على أا  :التنمية املستدامةتقييم األثر البيئي و •
صل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية اليت هلا القدرة على االستقرار واالستمرار والتوا

توازن البيئي ن حتدث من خالل إستراتيجية تعتمد على املفاهيم البيئية و تتخذ الأواليت ميكن 
وإذا كانت التنمية املستدامة ضرورة ملحة لرفاهية األفراد، فإن . )35(" كمحور أساس هلا 

ن حتقيق ذلك بإدخال املعايري البيئية من وميك ،ذلك لن يأيت إال بوجود نوعية البيئة اجليدة
خالل تنفيذ دراسات التقومي البيئي لدفع عجلة التنمية وحتقيق استغالل متوازن لعناصر البيئة، 

  .حبيث ال تتجاوز املشروعات قدرات وطاقة حتمل النظام البيئي
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قوم به فالتخطيط البيئي كمفهوم و منهج جديد ت :التخطيط البيئيتقييم األثر البيئي و •
وهو يهتم باحلمولة البيئية عند اقتراح مشروعات التنمية حبيث ال  .املشاريع من منظور بيئي

تتعدى هذه املشروعات و طموحاا الطاقة القصوى هلذه احلمولة اليت نطلق عليها احلد 
 .اإليكولوجي احلرج و هو احلد الذي ينبغي أال تتخطاه طموحات التنمية

أن يساهم بشكل فعال يف منع استمرار تدهور البيئة من جهة و يعمل فالتخطيط يستطيع     
فالتخطيط املستدمي " .على وضع احللول لكثري من املشكالت البيئية القائمة من جهة أخرى

وذلك من خالل اختيار موقع  يستطيع أن يؤثر يف مجيع القرارات اخلاصة بالتنمية املقترحة
ليصبح .)36("على الفائدة املتعلقة واإلرادة السياسية  ناءاًالتنمية ومستواها ونوعها ووقتها ب

بذلك ضرورة حتمية لتنفيذ و تقييم مشاريع خطط التنمية و ال يتم ذلك إال بدراسة التقييم 
  .البيئي

تعترب اإلدارة البيئية من أهم مقومات اجناز عملية التنمية  :اإلدارة البيئيةتقييم األثر البيئي و •
ئي، إذ أن الكثري من املشكالت البيئية هي حمصلة لسوء اإلدارة اليت تتجاهل من املنظور البي

االسترتتيجية اليت يتم ا تنظيم األنشطة اإلنسانية اليت " ، ويقصد باإلدارة البيئية البعد البيئي
أو  تؤثر يف البيئة دف زيادة الرفاه االجتماعي إىل احلد األقصى ومنع املشاكل احملتملة

تتدخل هذه اإلدارة من أجل محاية البيئة بواسطة  .)37(" مبعاجلة األسباب اجلذرية  ضهاختفي
    .واألعمال االتفاقية كالعقود ،األعمال االنفرادية كالقرار اإلداريجمموعة من اآلليات منها 

وتستفيد اإلدارة البيئية من حتليل التقييم البيئي يف كونه يضيف عامل حترك نشيط         
وحتدد هذه اإلدارة العناصر املطلوبة لتنفيذ .يم اخلطط اإلسترتتيجية حلماية البيئةبتصم

اخلطوات الالزمة حلل   ، جدولة الزمن،ذع اخلرباء الفنيني، كلفة التنفياالسترتتيجية مثل نو
  .الرتاعات اليت قد تنشأ أثناء تنفيذ املشروع

  : حتليل التكلفة والعائد -7
إن تقييم املشاريع يتم بإجراء كال من التحليل االقتصادي : والعائدتعريف حتليل التكلفة - أ

، يف فالتحليل املايل يركز على األرباح املالية اليت حيققها املشروعوالتحليل املايل للمشروع، 
اجلانب اآلخر يعترب التحليل االقتصادي طريقة للعرض املنتظم ألسلوب االختيار، و هو بذلك 

ث التكلفة البديلة و املنافع املنسوبة إىل آثارها على رفاهية األفراد  يقيم التكاليف من حي
  .وعليه يتم مقارنة املنافع االجتماعية املتولدة نتيجة األخذ باملشروع مع التكلفة االجتماعية له

هي االعتبارات البيئية ومن بني اآلثار اليت تأخذ يف احلسبان خالل حتليل التكلفة و العائد   
وبالتايل ميكن القول أن حتليل التكلفة والعائد هو  ،علق باآلثار البيئية للمشروعأي ما يت
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أسلوب اقتصادي لتقييم اآلثار البيئية، وهو نسق و أداة لتخصيص املوارد واستغالهلا من خالل 
ويعمل حتليل التكلفة والعائد على  .االختيار بني البدائل املطروحة للمشروع تبعا آلثارها البيئية

بالعوائد احملتملة له و  –مبا يف ذلك التكاليف البيئية  –قارنة التكاليف اليت يتكبدها املشروع م
  .ربط قبول املشروع بزيادة املنافع على التكاليف

شاع استخدام أساليب تقييم األثر البيئي يف السنوات  :العائدأساليب تقييم التكلفة - ب
   :املستعملةرض هنا بعض أهم األساليب ونستع املختلفة،األخرية ملشاريع التنمية 

 د الشاملةيقوم هذا األسلوب على أساس إجراء عمليات اجلر):قوائم التدقيق (  قة القوائميطر
يشمل وصف مجيع العناصر احملتملة للبيئة، عوامل بيوجيوفيزيائية وبيئية واجتماعية اقتصادية، و

إن الغرض من قائمة  .وء استغالل املواردثرها بالضرر البيئي الناتج عن التلوث أو سأومدى ت
التدقيق هو توجيه صانعي القرار حنو املكان الذي يبحث فيه عن أثار حمتملة ملشروع ما على 

أو استخدام  عناصر البيئة املختلفة، وتتميز هذه الطريقة بسهولة فهمها عن طريق الرموز
، )توسط ضعيف، بدون أثر شديد، م( عن قوة األثر البيئي ونوعه املصطلحات الوصفية 

 .)سليب أم إجيايب (
فبالنسبة للمصفوفات البسيطة فهي ال خترج عن جدول ذي بعدين   :طريقة املصفوفات •

إذ يتم ترتيب أنشطة املشاريع أفقيا و ترتيب مكونات البيئة رأسيا، حيث تعرف األنشطة 
ك ذلوما بصيغة نوعية أو كمية ريع إيتم التعبري عن العالقات السببية وأثرها بني أنشطة املشاو

 .أثره و يف مربع تقاطع العنصر البيئي xمن خالل وضع عالمة 
فتحليل النظم هو أسلوب ميكن أن يتناول معايري متعددة لالختيار  :النظمأسلوب حتليل  •

فهم طبيعة التفاعالت اليت ميكن أن حتدث ألحد  ويتطلب حتديد املعايري بني بدائل املشروع، 
كما يتطلب  .النظاموكذلك مع غريه من العناصر األخرى يف  ككل،مع النظام العناصر 

احملاماة و منوذج حتديد النموذج التحليلي باالعتماد على أنواع خمتلفة من النماذج مثل منوذج 
وتنويع  ويتم إدخال ،التحقيق األمثل، فنموذج احملاماة يوفر نسخة مطابقة للمشروع وبيئته

بينما تسعى  ، النموذج لفهم التفاعالت املعقدة بني املشروع و تلك العواملالعوامل البيئية يف
 .)38(د احللول يف ظل القيود البيئية تحقيق األمثل إىل إجياالمناذج 

تعتمد هذه الطريقة على تطبيق سلسلة من اخلرائط حبيث حتتوي : طريقة اخلرائط املركبة •
طبيعية واالجتماعية واالقتصادية كل واحدة منها على بيانات تتضمن النواحي ال

بعضها البعض إلعطاء صورة مركبة واجلمالية، مث تركب هذه البيانات فوق  اإليكولوجيةو
 .تداخلها يف هيئة خريطة واحدةو
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لتزايد استعمال  لقد شاع استخدام أسلوب النماذج الرياضية نظراً: النماذج الرياضية •
، ويعترب هذا النموذج مر عدد كبري من املتغريات، خصوصا عندما يشترك يف األاحلاسب اآليل
 ...قا به يف التنبؤ بالتغريات احملتملة للبيئة مبا فيها الطبيعية، االقتصادية، االجتماعيةأسلوبا موثو

ذلك اإلدارة ، وك، وهكذا فقد أسهمت النمذجة الرياضية يف تقييم اآلثار البيئيةوغريها
  .البيئية

بإرساء معين  1990لقد قام البنك الدويل يف عام  :والعائد أساليب تقدير التكلفة - ج
الغرض من التقدير البيئي هو التأكد من أن " للتقدير البيئي يف تعبريات دقيقة توضح أن 

وأن أية عواقب بيئية ميكن  ،بيئيا) مقبولة(و قابلة للمساندة ) صائبة(التنمية املقترحة سليمة 
  . )39("يف احلسبان يف تصميم املشروع  شروع و أخذهاالتعرف عليها مبكرا يف دورة امل

  :أمههاولقد مت وضع عدد من املناهج النظرية بشأن حتديد قيمة اآلثار و العالقات املادية لعل 
  :تعتمد هذه اموعة األساليب التالية:طرق تعتمد على األسواق التقليدية •

سلبا إىل التأثري على اإلنتاجية،  ابا أويؤدي التغري يف األوضاع البيئية إجي :تغري اإلنتاجية 
تقوميه باستخدام  يتمعليه فأسلوب التغري يف اإلنتاج املترتب على تغريات معينة من البيئة "و

تعكس تلك القيمة االقتصادية احملسوبة مقدار الضرر  أو النفع  ،األسعار السوقية هلذا اإلنتاج
  .)40("ة أو القيام بإجراءات حلماية البيئ مثالً املترتب على حدوث تغري بيئي معني كتلوث بيئي

مقاس لتقدير اآلثار كالة تستخدم إنتاجية اإلنسان يف هذه احل :اخلسارة يف العوائدطريقة  
البيئية، وذلك بتحديد القيمة النقدية للمكاسب املفقودة و التكاليف الالزمة الناجتة عن اآلثار 

، ازدياد املكاسب اليت تضيع نتيجة الوفاة قبل األوان البيئية السلبية، كتقدير اإليرادات أو
 .املصاريف الطبية ملعاجلة اآلثار الصحية

هي عبارة عن تقدير شخصي ألدىن نوعية لقيمة البيئة دف  :طريقة النفقات الوقائية 
فتحديد قيمة النفقات الوقائية من حيث القيمة  ،ةو جتنب اآلثار البيئية غري املرغوبأ ختفيف

قدية مع ترحيب األشخاص على تكاليف الوقاية من اآلثار البيئية السلبية أو ختفيفها على الن
و احلصول على مستوى معني من املنافع مقابل قدرة هذا الشخص  ،أنفسهم أو على البيئة

     .على الدفع و هذه الطريقة تعطي التقدير األدىن لقيمة املنافع
  :و تشمل :السوقطرق تعتمد على بدائل  •

تستهدف هذه الطريقة حتديد القيمة الضمنية خلواص معينة من  :العقارات طريقة قيمة 
خواص العقارات على سبيل املثال جند أن قيمة أو سعر عقار هو انعكاس خلصائصه سواء من 

باإلضافة إىل خصائص املوقع كمستوى  ،رقم الطابق ،عدد الغرف ،حيث نوعية اإلنشاء
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و يعد سعر العقار يف هذه احلالة حاصل مجيع القيم  ،التلوث الضوضاء أو البعد عن مصدر
 .االقتصادية و االجتماعية و البيئية اليت يضعها الفرد

 تعتمد هذه الطريقة على أن املعروض من العمال تتباين تبعاً: طريقة اختالف األجور 
كانية و مقارنة و يستدعي افتراض أساس و هو إم ،ألوضاع العمل و اإلقامة يف املنطقة املعينة

و حتليل العالقة بني أجر العامل و جمموعة     ،ة بوظائف أو مهن معينةأمناط املخاطر املختلف
أوضاع ملتغريات تفسريية مستقلة و تعرب العالقة اليت يتم تقديرها ملتغري األجر و متغري املخاطرة 

 .ما بني األجر و اخلطر ةعن املقايض
مرفق أو هذه الطريقة يف حتليلها ملوقع أو منطقة  تعتمد: طريقة تكاليف االنتقال 

لالستجمام على حماولة تقدير أو حتديد قيمة املبالغ النقدية و الوقت الالزم الذي يتحمله 
 على ذلك يتم استنباط منحىن طلب تقدير قيمة لسلعة بيئية غري مسعرة اعتماداً ، وبناءاًاألفراد

 .الفعلي للموقععلى حساب تكاليف االنتقال واالستخدام 
ونقص املعلومات  ،نتيجة حملدودية اإلعتمادات املالية: طريقة حتليل فعالية التكاليف 

فإنه من املفيد حتليل  ،خبصوص الروابط بني األضرار البيئية وصحة واإلنسان وحتقيق التنمية
استبعاد الوسائل املختلفة ذا اهلدف كالتحكم يف معدل التلوث البيئي، وعلى واضعي القرار 

والقواعد االقتصادية القياسية اليت تطبق عادة هلذا  ،التكاليف املصاحبة لتحقيق هذا اهلدف
كلما أصبحت هذه املقاييس أكثر صرامة ف ،النوع من القرارات هي مساواة التكاليف احلدية

كلما وجدت بدائل أقل لسياسات التحكم ومع كل مقياس ستحقق مستوى معني لتقليل 
 .سعر معني التلوث عند

يتم مبوجب هذه الطريقة حتليل القيمة التقديرية لتكاليف : طريقة تكاليف اإلحالل 
 أو إصالح األصول املتضررة، إذ ميكن االعتماد على تقدير التعويض للضرر البيئي إحالل

كمنع تآكل التربة .املتمثل فيما حلق املتضرر من خسارة وزيادة التكاليف وما فاته من منافعو
 .اليت قد يتطلبها إحالل املواد املغذية املفقودةريق حساب تكلفة املخصبات الالزمة عن ط
تنطوي هذه الطريقة على تصميم و تقدير مشروع افتراضي  :الظلطريقة مشروعات   

حبيث تعود لتقدمي خدمات بيئية بديلة  ،أو أكثر إذ ميكن من خالله تأهيل أصول بيئية معينة
وتضمني . األصول األساسية اليت توقفت نتيجة لضرر إصابتهادف التعويض عن فقدان 

تكاليف مشروع الظل يعطي بعض املؤشرات عن مدى حجم الفوائد اليت جيب إضافتها 
 .البيئيلتعويض الضرر الذي أصاب املصدر 

تعتمد هذه الطريقة على حماولة وضع األفراد يف  :افتراضيةطرق تعتمد على أسواق  
  .أخرىه إىل حد كبري مواقف يواجهها يف أسواق مواقف افتراضية تشب
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يف إذ تستخدم قيم السلع و اخلدمات اليت ال يتم تداوهلا  :احملتملطريقة التقومي االقتصادي  
و كذلك  وتعد الطريقة التطبيقية الوحيدة اليت ميكنها قياس نوعيات معينة من املنافع األسواق،

  .اخلدمةأو  قيمة االستخدام املستقبلي احملتمل للسلعة
  :تمثل إجراءات تنفيذ هذه الطريقة يفت

معلومات عن تفصيالت  طمن خالل حماولة استنبا :امليدانيةتصميم و تنفيذ الدراسة  
  .أو خدمة معينة عن طريق االستبيان أو العائالت لسلعة األفراد

ابات اهلدف من حتليل اإلجابات هو التأكد من أن اجتاهات تلك اإلج :اإلجاباتحتليل  
 .الطريقةواملنطقية اليت تقوم عليها هذه  تتوافق مع األسس النظرية

دف هذه اخلطوة إىل التقدير اإلمجايل ملدى استعداد أفراد اتمع  :املنافعتقدير  
 .معنيوتقدير اإليرادات املمكنة فيما لو مت توفري السلعة بسعر 

ه أسلوب حتليل التكلفة والعائد بعض يواج :والعائدالصعوبات اليت تواجه حتليل التكلفة -د
   :منهاالصعوبات اليت حتول دون تطبيقه 

صعوبة التوصيف الفين لآلثار البيئية احملتملة للمشروع، إذ ال ميكن اإلحاطة جبميع  
 .اآلثار البيئية لألنشطة املعنية

 .احملتملةصعوبة احلصول على البيانات الالزمة للقيام بتوصيف اآلثار  
 .النقديةاآلثار البيئية مبعايري مادية، أي صعوبة إعطاء قيمتها  صعوبة قياس 
ري من التكاليف تظهر يف بداية حياة املشروع و لكن املنافع تظهر ثجند أن نسبة ك 

 يف التعبري عن القيمة احلالية للتكاليف الصعوبة تكمن  لذلك .املشروععلى مدى عمر 
 .املنافع املتوقعة يف املستقبلو

   :اخلامتة
إن اهلدف من محاية البيئة ال يعين إيقاف عجلة التطور والتنمية وإمنا العمل على احلد        

واإلسراف يف استخدام املوارد املتاحة الطبيعية منها واملالية، ولكي حتقق التنمية  من التلوث
 واالجتماعية فإنه من الضروري أن يصاحبها خمطط واضح لتحقيق توازن أهدافها االقتصادية

ن اإلنسان يعيش ضمن منظومة إ. ومنسجم يف حركتها وتفاعالا بيئي مواز هلا يف اجتاهها
ومنظومة القيم ،)التكنولوجية (ومنظومة التقنيات ،)أي املوارد الطبيعية ( املاء واهلواء والتراب 

  األعراف والتقاليد السلوكية( 
فال يتم جتاهل أي منظومة حلساب  ،، وجيب التنسيق بني هذه املنظومات جمتمعة)واألخالقية  

   .أية منظومة أخرى
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وميكن حتقيق احلد األدىن من التوازن البيئي والتوازن بني املنظومات الثالث وحىت تتواكب   
ومن أجل ،احلركة االقتصادية مع أمهية احلفاظ على البيئة اليت تقام عليها املشاريع االستثمارية

البد من إجراء الدراسة البيئية للمشاريع االستثمارية  كانمحاية رؤوس األموال واالستثمار، 
  .قبل إقامتها وأخذ بتوصيات الدراسة يف احلسبان أثناء وبعد تصميم وتنفيذ املشاريع

  :اهلوامش
 - دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية :دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات ،عاطف وليم اندراوس - )1(

  .08ص  ،2006،مصر
)2(-KARI abdelhamid. manuel gestion des industriels. Dar el khaldounia. Alger. 

2005.p 06.                       
 –عمان  ،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع :إدارة املشاريع منهج كمي ،حممود العبيدي ،مؤيد الفضل -)3(

  .20ص ،2005 ،األردن
 ،2001 مصر، –اإلسكندرية  اجلامعية،الدار  :االقتصاديةى الدليل لدراسات اجلدو أمحد،آدم مهدي  -)4(

  .07ص 
النشر العلمي  :)منظور اقتصادي ( خصخصة املشروعات العامة  بري،زين العابدين بن عبد اهللا  -)5(
  .12ص  ،2005 ،الرياض ،جامعة امللك سعود –املطابع و
عمان   ،دار صفاء للنشر والتوزيع :عاتدراسات اجلدوى االقتصادية و تقييم املشرو ،هوشيار معروف-)6(
  .15ص  ،2004 ،األردن –
دار الوفاء للطباعة والنشر  اإلسكندرية  :دراسة اجلدوى و إدارة املشروعات الصغرية ،حممد أمني زويل -)7(
   .38ص  ،2007 ،مصر –
 ،األردن–عمان  ،عدار اليازوري العلمية للنشر والتوزي :تقييم القرارات االستثمارية ،طالل كداوي -)8(

  .28ص 
)9(-Guides de l’éducateur éducation a l’environnement. deuxième édition. 

décembre 2004.p 05.      
 ،2001سبتمرب   ،اجلزائر ،املركز الوطين للوثائق التربوية :نشرة إعالمية شهرية ،نافذة على التربية -)10(

  .08ص  ،38العدد 
 ،2000 ،مصر–اإلسكندرية  ،املعارف للنشر ةمنشأ :قضايا بيئية معاصرة ،املقصودزين الدين عبد  -)11(

  .16ص 
امللتقى الوطين  ،دور اقتصاد البيئة يف احملافظة على احمليط اإلنساين :مداخلة بعنوان ،إبراهيم عطاري -)12(

ص  ،باملديةركز اجلامعي امل ،2006جوان  7- 6املقام يومي  ،األول حول اقتصاد البيئة و التنمية املستدامة
02.   
               ،جائزة زايد الدولية للبيئة ،مركز البحوث و الدراسات البيئية :النظم البيئية ،السلسلة البيئية امليسرة -)13(

  .07ص  ،2002 ،2اجلزء  ،اإلمارات العربية املتحدة –ديب 
)14(- http //www.be2tona.jeeran.com/index23.htm..  
  .45ص  ،مرجع سابق ،زين الدين عبد املقصود -)15(
)16(- Pruier (M). « droit de l’environnement ». 2 édition. Dalloz. paris.1991. 

p 19.  
)17(- http//www.ead.ae/ar.htm..  
 –األزاريطة  ،مركز اإلسكندرية للكتاب :اآلثار االقتصادية لتلوث البيئة ،عبد العزيز قاسم حمارب -)18(
  .91ص  ،2006 ،صرم
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 – بريوت  ،دار الفكر العريب للطباعة و النشر :خماطر تلوث البيئة على اإلنسان ،نعمة اهللا عنيسي -)19(
  .115ص  ،1998 ،لبنان

)20(- http//www.shoura.gov.eg/e0015.asp..  
 ،مصر ،لدار اجلامعيةا :إدارة البيئة و التنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة ،خالد مصطفي قاسم -)21(

  .185ص     ،2007
  .52ص  ،مرجع سابق ،زين الدين عبد املقصود -)22(
دار اجلامعة  :)مالية  –تسويقية  –بيئية ( دراسات جدوى املشروعات  ،حيي عبد الغين أبو الفتوح -)23(

  .79ص  ،2003 ،مصر–اإلسكندرية  ،اجلديدة للنشر
الدار  :)التأصيل العلمي و التطبيق العلمي ( ات اجلدوى دراس ،عاطف جابر طه عبد الرحيم -)24(

  .20ص  ،2003 ،مصر –القاهرة          ،اجلامعية
   .02ص   ،2002 ،مصر ،إدارة شؤون البيئة ،دليل إجراءات التفتيش البيئي السياسات و التخطيط -)25(
األردن   –عمان  ،لنشردار احلامد ل :اجلدوى االقتصادية للمشروعات ،حممد طالل الكداوي -)26(

  .12ص  ،2002
التكاليف الناجتة عن التلوث البيئي حالة التلوث باإلمسنت ملنطقة رايس  ،فاطمة الزهراء زرواط -)27(

 ،علوم التسيريكلية العلوم االقتصادية و ،صاديفرع القياس االقت ،رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،محيدو
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