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والغاية من   والمحرك،عملنا على أن يكون المواطن هو الف اعل   )..
 كل مبادراتنا ومشاريعنا اإلصالحية والتنموية.

، لذا)...(، كان إطالقنا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومن ثم 
 ..(قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم

 9002 بمناسبة عيد العرش الملكيالخطاب مقتطف من 

                 
       

 

 

سمة وذات أسبقية ، ف إنه يستحضر ضرورة الحف اظ على  إن المغرب ، وهو يواجه ، كسائر البلدان النامية ، تحديات تنموية حا
وفي هذا الصدد ، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحف اظ على  )...( المتطلبات البيئية

 .مجاالتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ، ضمن تنمية مستدامة
لتاريخية ، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا لألمة ، ومسؤولية جماعية ألجيالها الحاضرة  كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها ا

.والمقبلة  
 9002 بمناسبة عيد العرش الملكيالخطاب مقتطف من 
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  البشرية للتنمية الوطنية المبادرة تقديم
 

 

محمد السادس نصره جاللة الملك  أعطى انطالقتهااملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليت تشكل 
الدميقراطية  مكتسباتالجتماعية وتوطيد للتنمية ا ااسرتاتيجي ا، إطار 5002 ماي 81 بتاريخ اهلل

 .املعوزينللسكان  اقتصادية-بالشروط السوسيو والنهوضوالالمركزية 
التقليص إىل  ،برنامج تنموي مجاعي تشاركي املبلورة على شكلملبادرة، هذه ا وإجراءاتبرامج  هتدف

 وإنعاشاألكثر فقرا، روية الق واجلماعاتاألحياء احلضرية الفقرية تعرفه العجز االجتماعي الذي  من
من ذوي أو ودعم الفئات الضعيفة من السكان ومناصب الشغل،  القار للدخلاألنشطة املدرة 

  .االحتياجات اخلاصة

 

 
 

  

 
 
 
 

مرتا.ميكن لبعض مشاريع األنشطة املدرة للدخل أن  51مشاريع البنيات التحتية األساسية ال هتم السدود اليت يفوق ارتفاعها  *
مت اختاذ هذا االستعمال بعني االعتبار يف املشاريع من أجل تنمية الزراعات البيولوجية وإدماج وقد  لزم استعمال املبيدات .تست

 املمارسات اجليدة لتدبري املبيدات ضمن املشاريع.
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 الجيدة واالجتماعية البيئية الممارسات دليل أهداف
 

 حاملي املشاريعو  ءألحيااتنشيط و لجماعيا لتنشيطاق فر يف مساعدة الدليل يكمن هدف هذا
املبادرة الوطنية للتنمية  اليت متوهلا املشاريع واألنشطة طابقوت انسجامضمان على صناع القرار احملليني و 

 جتماعية.البيئية واال احلماية جمايليف  القانوين والتنظيمي املغريب اإلطار البشرية مع
ساطر املالعام الوارد يف دالئل  ميل تنفيذ معيار التقييسهسيسمح هذا الدليل بت لصددويف هذا ا
حماربة الفقر بالوسط ببنامج  ، و حماربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط احلضري مجانب اخلاصة ب

من  بلورهتا تاليت مت األفقيبالبنامج  و التأهيل الرتايب واألنشطة املدرة للدخلببنامج  ، والقروي
اجتماعي  تأثير"المشروع ال يضر بالبيئة وليس له رة الوطنية للتنمية البشرية: أجل تنفيذ برامج املباد

 مجيع أطوار اجليدة بوضوح وإدماجها يف املمارسات، جيب حتديد غري ذلك من احلاالت . ويفسلبي"
 .جنازهاإاملزمع  املشاريع

املخاطر تقليص عن طريق  استمراريتها اإلجيايب للمشاريع و ريأثتتعزيز المن  أيضا دليلوسيمكن هذا ال
 :يف يف هذا الصددهم يساوسالبيئية واالجتماعية السلبية.  تأثرياتوالاحملتملة 

الوطنية  وأنشطة املبادرةاالجتماعية والبيئية احملتملة ملشاريع  تأثرياتوال للمخاطرحتديد أفضل   •
 للتنمية البشرية والوقاية منها على حنو أفضل أيضا؛

 .السلبية تأثرياتالتقليص من ال للوقاية و/ أوبيئية واالجتماعية اجليدة ال املمارساتتنفيذ  •

اجلوانب البيئية واالجتماعية ملشاريع وأنشطة ب املتعلقةاملعلومات صحة حتسني جودة و  •
  .البنامج

 

 ها الدليل:ناألسئلة التي يجيب ع
 

يع وأنشطة المبادرة مشار ينظمالقانوني والتنظيمي البيئي واالجتماعي الذي  ما هو اإلطار
 ؟الوطنية للتنمية البشرية

 السلبية المحتملة للمشاريع؟ تأثيراتالما هي 
 البيئية واالجتماعية الجيدة التي يجب إدماجها في المشاريع؟ الممارساتما هي 
 البيئية واالجتماعية الجيدة في المشاريع؟  الممارساتإدماج منهجية  ما هي

البيئية واالجتماعية الجيدة في  الممارساتعمالها إلدماج ما هي األدوات التي يجب است
 المشاريع؟ 

 البيئية واالجتماعية الجيدة؟ الممارساتكيف يمكن ضمان تتبع وتقييم فعالية 
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 الجيدة واالجتماعية البيئية الممارسات دليلب المستهدفون
 

املبادرة الوطنية  برامج عنيني بتنفيذالبيئية واالجتماعية اجليدة كل الفاعلني امل املمارساتيستهدف دليل 
 عليها واملصادقةاملشاريع  إعدادو  واهليئات املعنية بتحديد حاملي املشاريعللتنمية البشرية، وخاصة 

 تتبعها وتقييمها.كذا و 

  مستعملو الدليل على المستوى الترابي
 

 ، الخ(الجمعيات، التعاونيات :)المؤسساتيون، مجموعات األشخاص المشاريع وحامل

مساعدة ، التي تكمن مهمتها في إنجاز التشخيص التشاركي والءألحيااتنشيط ولجماعي التنشيط ق افر

  وصياغة المشاريع.على التعبير عن الحاجيات 

المشاريع  إنجازو بادرات المحلية للتنمية البشريةبلورة المب تتكفل التي اللجنة المحلية للتنمية البشرية

 األنشطة المعتمدة.و

لحماية البيئية واالجتماعية ، وخاصة رؤساء أقسام العمل االجتماعي، ونقط ارتكاز اقسام العمل االجتماعيأ

ها مؤخرا. وتضمن أقسام العمل االجتماعي، التي تعتبر النواة الصلبة للعمل االجتماعي على عيينتتم  التي

وتنفذ  ة للجنة اإلقليمية للتنمية البشرية،اإلداري كتابةالمستوى اإلقليمي، المشاركة على المستوى المحلي وال

داخل  نقط ارتكاز الحماية البيئية واالجتماعية تقومو ء. ألحيااتنشيط ولجماعي ا لتنشيطق افرقراراتها، وتدعم 

تطابق المشاريع  ضمان ء فضال عنألحيااتنشيط ولجماعي ا لتنشيطق افرمواكبة بأقسام العمل االجتماعي 

 رف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع معاييرها ومبادئها؛واألنشطة الممولة من ط

التي تكمن مهمتها في المصادقة على المبادرات المحلية للتنمية البشرية  للتنمية البشريةاللجنة اإلقليمية 

 في إطار البرنامج األفقي، وتخصيص الموارد الماليةالمقترحة وكذا المشاريع الناجمة عن طلبات المشاريع 

 ومراقبة تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ،لضروريةا

للتنمية  قليميةإلا لمبادراتبين ا عاممهمتها في ضمان االنسجام ال التي تكمن اللجنة الجهوية للتنمية البشرية

 اربة الهشاشة.فضال عن قيادة برنامج مح ،البشرية ، وضمان التقائية البرامج القطاعية وبرامج الجماعات المحلية
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 الجيدة واالجتماعية البيئية الممارسات دليل منهجية في الرئيسية النقط
 

  

 البيئية واالجتماعية الجيدة في هذا الدليل الممارساتلمحة عن 

 يف املشاريع املقرتحةإدماجها  تستلزم، بالضرورة،البيئية واالجتماعية اجليدة  املمارساتبعض إن 
ألن إدماجها يشكل شرطا  وذلك ،املبادرة الوطنية للتنمية البشريةالتمويل يف إطار للحصول على 

البيئية واالجتماعية  املمارساتاملشاريع. ويتعلق األمر يف هذا الدليل ب استمراريةضروريا لضمان جناح و 
قد  املمارسات. وبعبارة أخرى، فبدون إدماج هذه 3Eو 2S ،3S ،2Eصناف اجليدة املرتبة يف األ

اجتماعية وبيئية واقتصادية سلبية مناقضة ألهداف املبادرة الوطنية للتنمية  تأثرياتتكون للمشاريع 
  البشرية.

 هي ممارسات مينح تطبيقها 1Eو  1S صنفيالبيئية واالجتماعية اجليدة املرتبة يف  املمارسات
يف املشاريع كلما كان  للمشروع قيمة مضافة بيئية أو اجتماعية. وبالتايل من املطلوب إدماجها

 املسطرة الواردة يف هذا الدليل. إتباع فإهنا ال تتطلب OEو  OS ذلك ممكنا. أما املشاريع
تذكري هام: لن متول املبادرة الوطنية للتنمية البشرية البامج اليت تتطلب ترحيل السكان مبن 

 ة رهن اإلشارة.أرضيحالة املشاريع اليت تستلزم وضع بقع فيهم غري ذوي احلقوق، يف 

 

 البيئية واالجتماعية الجيدة بالنسبة لحاملي المشاريع الممارساتإدماج  منهجيةملخص 
 المرحلة األولى

 البيئية واالجتماعية اجليدة،  املمارساتفكرة مشروعكم تتطلب إدماج  التأكد من كون
 املشاريع. صنفالبيئية واالجتماعية اجليدة حسب  املمارساتوحتديدها مبساعدة لوائح 

  البيئية واالجتماعية اجليدة، تنهى املسطرة، املمارساتإذا كان املشروع ال يتطلب إدماج 
 يتم املرور إىل املرحلة الثانية. ،يف حالة العكس 

 المرحلة الثانية
  البيئية واالجتماعية اجليدة، جيب حتديد  املمارساتإذا كان املشروع يتطلب إدماج

 املصنفةالبيئية واالجتماعية اجليدة  املمارساتضمن لوائح  دةالوار  املطلوبة املمارسات
 املشاريع )انظر اجلزء اخلامس(. حسب أصناف

  يئية الب املمارساتخالل عملية إعداد مشروعكم، حددوا مع الساكنة املعنية طرق إدماج
 شروعكم.واالجتماعية اجليدة اليت يتطلبها م

  للممارسات البيئية واالجتماعية اجليدة  8رقم بعد استشارة السكان، حددوا على اجلذاذة
 .مشروعكم ملفاجليدة اليت مت إدماجها يف مشروعكم، وأضيفوا هذه اجلذاذة إىل  املمارسات

  

ء و نقط ارتكاز الحماية ألحيااتنشيط ولجماعي التنشيط ق افرطلب دعم  كميمكن
 إدماج الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدةعلى البيئية واالجتماعية لمساعدتكم 

بعين ن لجن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستأخذ فإ للتذكير،. في مشروعكم
قبل في مشروعكم درجة إدماج الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة االعتبار 

 .يهالمصادقة عل
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 الحكامة  ألجهزة البيئية واالجتماعية الجيدة بالنسبة الممارساتإدماج  منهجيةملخص 
 المرحلة الثالثة

 احلكامة التابعة للمبادرة أجهزةستتأكد  لمشاريع،األويل ل املنظمة لالنتقاء جتماعاتاال خالل 
 جيد بشكلة ومدجم كافيةاجليدة   البيئية واالجتماعية املمارسات كونللتنمية البشرية من   الوطنية

 علىأجهزة احلكامة اجليدة  البيئية واالجتماعية املمارسات لوائح وستساعد. املقدمة املشاريع يف
 .القرار ختاذضرورية للبث يف املشروع واال ةاملعلوم احلصول على

 قصد تدوينوالتأشري عليها  للممارسات البيئية واالجتماعية اجليدة 5اجلذاذة  تعبئةتم ست 
 .اجليدةملمارسات البيئية واالجتماعية ا خبصوص املعنية احلكامة أجهزة اختذتهالقرار الذي 

 المرحلة الرابعة 

 احلكامة من عدم  أجهزةتتأكد  للمشاريع، النهائي ءاالنتقاب اخلاصة جتماعاتاال خالل
 املعتمدةاجليدة  البيئية واالجتماعية املمارساتومن أن  سلبية تراكمية تأثريات أي وجود
 .املشاريع يف جيد بشكل ةومدجم كافية

 الوضعية القانونية من والتحقق التأثري على البيئة دراسة إجناز تتطلب اليت املختارة املشاريع 
 ةالبيئ التأثري على دراسة إجناز إال بعد هنائيعليها بشكل  املوافقة تتملن  بقع األرضيةلل

 (.التكميلية 4 املرحلةأنظر ) تصفية الوضعية القانونية للبقعة األرضية والتأكد من

  املعنية احلكامة أجهزة قرار تدوينل 5يتم التأشري على اجلذاذة. 

 التكميلية المرحلة الرابعة

 من التحقق أو/ و دراسة التأثري على البيئة تستلزم إجناز اليت ملشاريعبا خاصة رحلةامل هذه 
 بإجناز دراسات التأثري على البيئة املطلوبة يف هذه املرحلة ويتعلق األمر.ألرضلقانوين لا وضعال
من طرف أقسام العمل ) املعبأة البقع األرضية وضعية من النهائي التأكد أو( من طرف خبري)

البقع  وضعية من النهائي التأكد أو على البيئة التأثري دراسة نتائج كانت إذا(. جتماعياال
 .املشروع على املوافقة تتم إجيابية، األرضية

 المرحلة الخامسة

  وذلك  اجليدة البيئية واالجتماعية املمارسات تطبيق وتقييم تتبعب بالقيام املرحلة هذهتتعلق
 التتبع تقرير إعداد يتمعند هناية هذه الزيارات،  .ملشاريعا لتتبع ةنتظمامل زياراتال خالل
للممارسات البيئية  3 اجلذاذةمنوذج  انظر) اجليدة البيئية واالجتماعية املمارساتب اخلاص

 (.اجليدة واالجتماعية
 

 
 
 
 

 ريع التي تخضع لدراسة التأثير على البيئةمالحظة بخصوص المشا
ضمن الئحة المشاريع، ثالثة أنواع من المشاريع فقط هي التي ينبغي أن تخضع 

وإنشاء وحدة صناعية لتحويل  الزيتون،لدراسة التأثير على البيئة: إنشاء وحدة عصر 

 .الحليب، وإنشاء وحدة لتربية األسماك
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 الجزء األول

 البيئية الجيدة الممارسات
 
 
 
 

 

 
عمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أي عموما، ليس لمختلف المشاريع واألنشطة التي تد

 .وال رجعة فيها بيئية سلبية دالة تأثيرات
ل في إطار لتمويل قابلة سلبية أن تكون تأثيراتكون لها تلمشاريع واألنشطة التي قد ليمكن 

الجيدة المبينة في هذا الدليل بعين  الممارساتالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إذا ما أخذت 
 عتبار.اال
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األول السؤال  

البيئية؟ للحماية المنظم نيالقانو اإلطار هو ما  
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 البيئي والتنظيمي القانوني اإلطار :1-1 الجواب
 
 
 

 العالقة مع برامج
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   

 

 المحور القوانين التعريف

 املؤسسات حلماية الالزمة التدابري مجيع املعنية تتخذ اإلدارات
 أشكال من شكل أي عن نامجةال الضارة اآلثارمن  البشرية
املقذوفات  أو الصلبة النفايات وخاصة ،واإليذاء التلوث
 الصوتية اتواالهتزاز  الضجيج اىل إضافة الغازية أو السائلة

معايري ومقاييس جودة البيئة الواردة يف  الغري املتناسبة مع
 .النصوص التشريعية والتنظيمية

 

 واملبادئ األساسية القواعد يرسي
 محاية جمال يف الوطنية للسياسة ةالعام

 البيئة واستصالح

 

 66-53 القانون
املتعلق حبماية 

 واستصالح البيئة

 

بيئة
 ال

جيب أن ختضع بعض أصناف املشاريع لدراسة التأثري 
على البيئة مهما كان حجمها. ينطبق ذلك، مثال، 
على حالة مشروع معصرة الزيتون، أو املشاريع 

 يات وتربية األمساك.الصناعية لرتبية املائ
من   xxxالئحة املشاريع وأصنافها موجودة يف اجلزء

  53-62القانون 

حيدد مسطرة اإلجناز وحمتوى 
دراسة التأثري على البيئة، وأنواع 

 املشاريع اخلاضعة له

 

 القانون 
املتعلق  12-03

بدراسات 
التأثري على 

 البيئة

ون خاضع للقان ،معنوي أو طبيعي شخص كل على طبقي
أن يستعمل أو يستغل  ،ميلك أو جيوز  ،اصاخل أو عامال

 ،فالحية أو جتارية وأ صناعية وأو منشآت منجمية أ عقارات
 أجهزة وعربات أ أوة التقليدية الصناعب متعلقة منشآت أو

أو  النفايات،أو آليات الخرتاق الوقود أو إلحراق  ،ذات حمرك
 تبيدلل أوللتسخني 

 

 اهلواء تلوث فحةملكا اعام اإطار  يضع
 لتنظيم تدابري إدخال خالل من

 اهلواء املضرة جبودة األنشطة

 

 القانون 
13-03 
املتعلق 

مبكافحة 
 تلوث اهلواء

بيئة
 ال
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أحدث القانون املتعلق باملاء وكاالت األحواض 
املائية. مهمتها تقييم، وختطيط وتدبري املوارد املائية 

ض تغطي على مستوى األحواض املائية. تسعة أحوا
 الرتاب املغريب.

املياه )كحفر اآلبار،  املشاريع املتعلقة بسحبمثال 
 الضخ..( أو تفريغ املياه املستعملة يف الوسط الطبيعي

 . جيب أن حترتم مقتضيات هذا القانون 
ة احلوض املائي املعنية من أجل جيب االتصال بوكال 

 للمشاريع ات الرتخيصطلب

 

لموارد حيدد إطار التدبري اجليد ل
 املائية وتعميم الولوج إىل املاء.

 

 القانون
املتعلق  10-95 

 باملاء

 

ماء
 ال

يطبق على املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف املبادئ 
 الكبى لتدبري النفايات

يعرف خمتلف النفايات، وحيدد 
تدبري النفايات الصلبة  إطار

  ونوع التفريغ، وتنظيم املطارح

 القانون
 00-28 

متعلق بتدبير ال
النفايات 
 والتخلص

 منها

ات
نفاي

 ال
 

يطبق على املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالنسبة 
 للمشاريع اليت تقع يف اجملال الغابوي.

بالنسبة للمشاريع الواقعة يف هذه املناطق، جيب  
 للمياه السامية ةياملفوضاالتصال، مسبقا، مبمثل 

ستوى احمللي على امل التصحر وحماربة والغابات
ويف حالة  للحصول على موافقتها على هذه املشاريع.

احلصول على الرتخيص جيب على املشاريع احرتام 
 املقتضيات القانونية.

 

 يعرف اجملال الغابوي
وينظم جمال استعماله   

 6961ظهري 
خبصوص 
حفظ 

الغابات 
 واستغالهلا

عية
طبي

د ال
وار

 الم

 حيدد ويقنن املناطق احملمية

 نالقانو 
 املتعلق 07-22

باملناطق 
 احملمية
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يطبق على املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف مبادئه 
عن طريق االعتبار  بعنيالكبى: جيب أخذه 
كلما    يف املشاريع املعتمدة استعمال هذه الطاقات

 .كان ذلك ممكنا

يشجع تنمية موارد الطاقات 
 املتجددة

 

 القانون
13-09 
 حول

الطاقات 
 املتجددة

اقة
الط
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 المشاريع أهلية معايير : 2-1 الجواب
 

 

 بشأن توجيهيةال مذكرةيف إطار اإلسرتاتيجيات املغربية واإلطار القانوين والتنظيمي املغريب، وطبقا لل
 امللحقات املتعلقة : التوجيهية املذكرة انظر) املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من الثانية املرحلة تفعيل

 املشاريع، جيب أن تستويف (تهاأهلي ومعايري املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأنشطةيع مشار  تصنيفب
احرتامها من شأنه  باعتبار أن التالية، األهلية معايري املبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل من املمولة

 :سلبية بيئية تأثرياتإحداث  بجتن
 

 تأثيراتعنها  رتبئة": بالنسبة للمشاريع التي تتلن يكون للمشروع أي تأثير سلبي على البي"

يصبح  المشروع حتى ضمنفي هذا الدليل  الواردةالجيدة  الممارساتبيئية سلبية، يجب إدماج 
 مؤهال للحصول على تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 اريخي أو أثري.موقع تراثي مصنف *، سواء تعلق األمر بفضاء ثقافي أو تأي المشروع ال يهدد 

1 

 

 
 

 

 

                                                           
 

 أو حسب الواليات املواقع ههات ترتيب مت. احلفاظ عليها جيباليت  األثرية أو والتارخيية الثقافية للمواقع شاملة الئحة يقدم املغربية الثقافة وزارة موقع *1
 األقاليم.
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الثاني السؤال  

السلبية البيئية تأثيراتال هي ما  

للمشاريع؟ المحتملة   
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  للمشاريع الرئيسية السلبية البيئية تأثيراتال :1-2 الجواب
 

 بيئية تأثريات للتنمية البشرية الوطنية بادرةامل دعم من لالستفادة املقدمة املشاريع لبعض يكون قد
 ميكن اليت تأثرياتال أنواع أدناه البياين الرسم يبني. والرتبة واهلواء واملاء واحليوانات النباتات على سلبية

 املادي. والوسط البيولوجي الوسطب تلحق أن
 

 
 
 

 

 



 الجزء األول: الممارسات البيئية الجيدة

Page 17 
 

  سلبية بيئية تأثيرات عنها تترتب أن يمكن التي األنشطة أصناف :2-2 الجواب

 

 :هي كالتايل بيئية سلبية تأثرياتأصناف األنشطة اليت ميكن أن ترتتب عنها 
 

  
 
 

 

 
 
 

 

 

 التأثير  أصناف األنشطة
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 التأثير  أصناف األنشطة
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 المشاريع فئة حسب تأثيراتال أنواع 3-2 الجواب
 

 
 

اليت ميكن أن ترتتب مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  أصنافعن  مناذجيقدم اجلدول املوايل 
 بيئية سلبية حمتملة: تأثريات عنها
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  الوسط حسب للمشاريع السلبية تأثيراتال  أهمية :4-2 الجواب
 
 

 خاص اهتمام إيالء وينبغي. إجنازها ملنطقة تبعاللمشاريع  السلبية البيئية أثرياتتال أمهية ختتلف
 ويتعلق األمر بأوساط: اهلشة اإليكولوجية النظم ذات املناطق يف البيئية اجليدة املمارساتالعتماد 

 املناطق هذه على احلفاظ إن. البشرية األنشطة بعضب خاص بشكلتتأثر أو هشة  حساسة بيئة ذات
 .للساكنة احمللية واالجتماعية االقتصادية األنشطة استمراريةيضمن س
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 التراكمية تأثيراتال : 5-2 الجواب
 

أية  ترتتب عنه ال قد مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على حدة، من مشروع إذا أخذ كل
 الزمن يف أو املكان يف املختلفة عاملشاري بني اجلمعفإن  ذلك، ومع. ذات أمهيةأو مقلقة  بيئية تأثريات

 ما وهو .مضرة أكثرانعكاسات  تصبح هلا أن الصغرية، وبذلك ميكن تأثرياتال تراكم إىل يؤدي قد
 ".الرتاكمية تأثرياتال" يصطلح عليه ب

 .الطبيعي الوسطو  املائية املوارد احملتملة الرئيسية الرتاكمية تأثرياتال وتشمل
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 الثالث السؤال

الجيدة الممارسات هي ما  

السلبية؟ تأثيراتال من للتخفيف    
 



 الجزء األول: الممارسات البيئية الجيدة

Page 23 
 

 البيئية تأثيراتال من لتخفيفا إلى الرامية البيئية الممارسات :1-3 الجواب
 

 اليت احملتملة السلبية البيئية تأثرياتال من بالتقليص املشاريع البيئية اجليدة يف املمارساتيسمح إدماج 
 :الواجب إدماجها يف اجليدة املمارساتتتلخص أهم . املشاريع هذه عن ترتتب قد
 

 
 : 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 البحري على الوسط ظاالحف
 

 المستدام، الصيد تقنيات تبطة بقطاع الصيد، يجب التأكد منالمر عالمشاريإطار  في
  (.والزيوت الوقود) والمدخالت الصيد لمعدات الجيد والتدبير لصيدا لنفايات والتدبير السليم

 خاص اهتمام إيالء ينبغي الساحلية، المناطق في الواقعة خرىاأل مشاريعوبالنسبة لل

 .السائلةو الصلبة للنفايات الجيد لتدبيرل

 
 
 

 الحد من تلوث المياه
 

 مخزون ضمان تجميعمن الالزم  ،لذلك. المياه ثيتلو في المشاريع تساهم ال أن يجب
كما ينبغي .  المستعملة المياه ومعالجة وجمع ،هاالمناسب من التخلصو الصلبة لنفاياتا

 األنشطة عن الناجم المياه تلوث من للحد المجال الفالحي لمشاريع خاص اهتمامإيالء 

 ...(.السائل السماد تخزين ، والمبيدات األسمدة، استعمال) الزراعية

 التدبير الجيد للموارد المائية
 

على المشاريع التي تدعمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المساهمة في حماية 
نيات تق أفضلاستخدام  يجبالموارد المائية. ففي المجال الفالحي، على سبيل المثال، 

 تمت إعادة أوالتي شيدت للبنيات التحتية  الري واسترجاع مياه األمطار. أما بالنسبة
تجهيزات مقتصدة في استعمال الماء، وأنظمة  استعمالعلى المشاريع فيجب تأهيلها، 

 …مياه األمطار. استعمالالسترجاع وإعادة 
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  الطبيعية لمناظرجودة ا

للمباني في المناسب المعماري  دمجال خالل من المناظر جودة على الحفاظ سيتم
دليل  تدبير ورشات العمل )انظربيعي، واعتماد الممارسات الجيدة في الوسط الط

 (.الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة

 

 الهواء تلوث الحد من

 ،في تدبير الورشات جيدة مارساتم بنهج وذلك ،الهواء تلوث من أن تحد مشاريععلى ال
كما . لها المنتظمة والصيانة لعرباتالجيد ل ختياراالعلى  والحرص النفايات، دبيرت ضمانو

 .المتجددة الطاقةاستعمال و ةيالطاق الفعالية تدابيرل منح األولوية سيتم

 

 التصحر ومحاربة التربة على الحفاظ

، يها سابقا المشار إلالطبيعية  الموارد على الجيدة الرامية للحفاظ الممارسات يجب اعتماد كل

الفالحين بأهمية  توعية ينبغي ذلك، إلى إضافة. التصحر ومكافحة التربة صيانة وذلك قصد

 بالتصحر، المتأثرة المناطق في ستمنح ، األولوية علما أن. الزراعية لآلالت المناسب االستخدام

 .وغرس األشجار العضوية والزراعة الزراعية، ةاإليكولوجي التي تهم للمشاريع

 

 

 المائية الموارد على الحفاظ
على الموارد الطبيعية. كما عليها أن تحترم الممارسات  تحافظعلى المشاريع أن 

الجيدة، وخاصة في مجال الزراعة: ينبغي تكييف حجم وطبيعة وعلف الماشية مع طاقة 
 .المراعيالممارسات الكفيلة بحماية احترام أو ابتكار المراعي، كما يجب 

ستعمال األنواع المحلية للحفاظ على األنواع الحيوانية والتنوع ال ضليةمنح األفسيتم 
 البيولوجي الفالحي المحلي.

للفالحة البيولوجية أو  ويةإعطاء األولحيث سيتم  ،يجب استخدام المبيدات بعقالنية
اإليكولوجية الزراعية. وينبغي تجنب استصالح األراضي ألغراض زراعية لفائدة غرس 

 تثمين المنتجات الزراعية.األشجار أو 
طبية بطريقة عقالنية مع وينبغي أن يتم استغالل منتجات الغابات والنباتات العطرية وال

 .على التجددلوسط ا قدرةاحترام 
 وتهم الممارسات الجيدة األخرى التي ينبغي التقيد بها في المشاريع:

  أو تستغني عنه. الخشباستهالك  تقلص مناعتماد المعدات التي 

 .احترام فترات ومناطق توالد الحيوانات 

 .)حفظ موارد المياه )انظر الفقرات المتعلقة بالماء أعاله 

 .تشجيع تنمية السياحة البيئية 

 البنيات التحتية والطرق. إنشاءعمليات التشجير خالل  النص على 

 تدبير الورشات  الممارسات الجيدة في ضمان  
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 الجزء الثاني

 االجتماعية الجيدة الممارسات
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األول السؤال  

 

  المنظم ميالتنظي اإلطار هو ما

االجتماعية؟ للحماية   
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 االجتماعي والتنظيمي القانوني اإلطار :1-1 الجواب

 

العالقة مع برامج 
المبادرة الوطنية 
 للتنمية البشرية

 المحور القوانين التعريف

 وأعمال مشاريع على
المبادرة الوطنية للتنمية 

 في ية المساهمةالبشر
 الولوج في المساواة

 االجتماعية إلى الحقوق
 والثقافية واالقتصادية

للفئات المعوزة من 
 .السكان

 

 استفادة في المساواة الدستور يكفل
 الشروط التي المواطنات والمواطنين من

 الصحة، في بحقوقهم التمتع من تمكنهم
 الالئق، والسكن االجتماعية، والحماية
 سليمة، وبيئة ،الماء إلى لوجوالو والشغل
 والتربية المهني، والتكوين والتعليم،

 (.36 الفصل) والفنية البدنية
 هما اللغتان الرسميتان والعربية األمازيغية

 (.3 الفصل)
 

الدستور 
 المغربي

 

ا
ة 

عي
ما

جت
ال

 ا
ق

و
ق
ح

ل

ة
في

قا
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وا
ة 

دي
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وا
 

 وأعمال مشاريع على
المبادرة الوطنية 

دماج للتنمية البشرية إ
وإشراك الشباب 
واألشخاص الذين 

 .يعانون من الهشاشة

مشاركة الشباب في  يكرس الدستور
التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

في الحياة واندماجهم  ،والسياسية للبالد
 .(33)الفصل  النشيطة والجمعوية

إعادة تأهيل  39كما يضمن الفصل 
ذوي االحتياجات الخاصة األشخاص 

 .ئات الهشة وذوو اإلعاقات()الف

 

الدستور 
 المغربي 

ج
ما

د
إ

 
ب
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ش
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ص
خا

ش
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وا
 

ي
و
ذ

 

ت
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ا

 
ة

ص
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 وأعمال مشاريع على
المبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية 
المساهمة في تعزيز 
هذه المساواة وعدم 

 .التسبب في التمييز

مقتضيات تتعلق  70-03يتضمن القانون 
 .بالمناصفة وحقوق المرأة 

 قانونال
 03-15 

لمدونة 
ة األسرة

ف
ص

نا
م

ال
 

ن
بي

 
ال

ل
ج

ر
 

ة
رأ

م
ال

و
يكفل الدستور المساواة بين الرجل  

والمرأة في مجال الحقوق والحريات 
المدنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية والبيئية.

الدستور 
 المغربي 
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العالقة مع برامج 
المبادرة الوطنية 
 للتنمية البشرية

 المحور القوانين التعريف

على المشاريع أن تأخذ 
االعتبار مختلف  بعين

 ة.األطراف المعني
تجدر اإلشارة إلى أن 
آلية تحديد أعمال 
المبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية تأخذ 

االعتبار  بعين
المشاركة، كما أن 
آليات استقبال 
الشكاوى منصوص 
عليها على المستوى 

 .الترابي
  
 

جمعيات المجتمع  يعزز الدستور دور
وينهض  المدني والمنظمات غير الحكومية

( 62)الفصل ة، الديمقراطية التشاركيب
مشاركة السكان المعنيين في  ويعزز

 .(639و 633 ن)الفصالتدبير شؤونهم 

ويفرض إقامة آليات االستماع والتظلمات 
 .لدى المرافق العمومية

 

الدستور 
  المغربي

ة
ك
ار

ش
م

 
ن 

عا
م

جت
م

ال
ي

دن
م

ال
 

ن
كا

س
ال

و
 

على مشاريع المبادرة 
الوطنية للتنمية 
البشرية الحفاظ على 

رام ذوي الملكية واحت
 .الحقوق

 .الدستور يضمن الحق في الملكية
الدستور 
 المغربي

ن
و
ان

ق
ال

 
ي

ار
ق
ع

ال
 

يجب على كل مشاريع 
المبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية عدم 
اللجوء إلى نزع الملكية 

  .أو االحتالل المؤقت
 

 

تتم مسطرة نزع الملكية ألجل المنفعة 
العامة بحكم قضائي، كما يترتب عنها 

 .حدد في إطار القانونتعويض م

ين تنزع يقدم القانون ضمانات للذ
ملكيتهم، كما يسمح بالطعن في شرعية 

تنص هذه المسطرة على ع. والنز
 استشارة األشخاص المتضررين .

 

لقانون ا
 81-7 رقم

المتعلق 
بنزع 

الملكية 
ألجل 

المنفعة 
العامة 

وباالحتالل 
 المؤقت

يجب أن تتم تعبئة 
األراضي في إطار 

مشاريع وفقا للقوانين ال
 .الجاري بها العمل

على معايير تقدير 
 بعيناألراضي أن تأخذ 

الملك العام للدولة )ظهير فاتح يوليوز 
ة عمومية، (. يمكن تخصيصه لمصلح6969

 خراجه إلىإكما يمكن  أو احتالل مؤقت
 .الملك الخاص للدولة

المتعلق بمسطرة  6935نونير  35ظهير 
  .االحتالل المؤقت

النصوص 
المتعلقة 

بالوضعيات 
العقارية 

لألراضي 
 بالمغرب 
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العالقة مع برامج 
المبادرة الوطنية 
 للتنمية البشرية

 المحور القوانين التعريف

االعتبار المشاكل 
االجتماعية، والترحيل 
غير المقصود المحتمل 
للساكنة، وذلك من 
خالل تجنب األراضي 
موضوع نزاع حول 

  .الملكية

 

الملك الخاص للدولة. تتكون هذه األمالك 
ممتلكات الجماعات العمومية جميع من 

ة لالستعمال المباشر من وغير المخصص
طرف العموم، أو لمرفق عمومي. وتخضع 
هذه األمالك لمديرية األمالك المخزنية 

 .بوزارة المالية

 

 

 الملك العمومي الجماعي المنظم بظهير
 6939يونيو  22وظهير  6925أكتوبر  69

اللذين يحددان الملك البلدي ونمط 
 تدبيره.

ول يخ 21/2555الميثاق الجماعي رقم 
للجماعة تدبير األمالك الجماعية 
والمحافظة عليها وصيانتها والموافقة 
على جميع عمليات تدبير أو احتالل 

 الملك العمومي الجماعي.

 

 

الملك الخاص الجماعي الذي تنظمه 
. 6925أكتوبر  69من ظهير  9المادة 

ويتكون من األراضي التي تملكها 
ك الجماعات، والغير مخصصة صراحة للمل

  .العمومي

 يخول الميثاق الجماعي )القانون 
( للمجلس الجماعي تدبير 2555-12رقم 

األمالك الجماعية والمحافظة عليها 
وصيانتها، وكذا البيع والتفويت، وتخصيصها 

 تيبلخدمة ذات مصلحة عامة واإليجار. و
 ءاتقتنااال فيالمجلس الجماعي 

 وكل واالكتراءات تضاولمعاوا تلتفويتاوا
 لملكا راتبعقا لمتعلقةا تعاماللما
  ص؛لخاا
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 للتنمية الوطنية المبادرة طرف من المدعومة المشاريع أهلية معايير :2-1 الجواب

 البشرية
 

 بشأن توجيهيةال مذكرةيف إطار اإلسرتاتيجيات املغربية واإلطار القانوين والتنظيمي املغريب، وطبقا لل
امللحقات املتعلقة  - التوجيهية املذكرة انظر) رة الوطنية للتنمية البشريةاملباد من الثانية املرحلة تفعيل

 املشاريع تستويف أن جيب، (تهاأهلي ومعايري املبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشاريع وأنشطة تصنيفب
من شأنه احرتامها  باعتبار أن ،أدناه األهلية معايري املبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل من املمولة
 :السلبية االجتماعية تأثرياتال جتنيب
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الثاني السؤال  

السلبية االجتماعية تأثيراتال هي ما  

للمشاريع؟ المحتملة    
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 المحتملة السلبية االجتماعية تأثيراتال 1-2 الجواب
 

 

. املناسبة التدابري اختاذ يتم مل إذا حمتملة، سلبية اجتماعية تأثريات املشاريع بعضل تكون قد أدناه، موضح هو كما
 ،السكن أو املمتلكات أو الدخل فقدان تسببها يف طريق عن تلحق الضرر اريع أنهلذه املش ميكن أخرى، وبعبارة

 .الطبيعية واملوارد العمومية اخلدمات الولوج إىلوعن طريق التقليص من إمكانية 

 هنا ومن ،ناقصاها جناحا جناح شاريع أوامل فشل ىلإغالبا ما تؤدي و  ،ونزاعات استياء خلق تأثرياتال هلذه وميكن
 .وتتبعها إعدادها عملية وخالل املشاريع، حتديد ذمن االعتبار بعني هاأخذ أمهية تأيت
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  محتملة سلبية اجتماعية تأثيرات لها تكون أن المحتمل المشاريع :2-2 الجواب 
 

 

 

 تأثرياتال أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعم على حتصل أن ميكن اليت املشاريع حتليليبز 
 :التالية احلاالت يف حتدث الرئيسية قد سلبيةالماعية االجت
 األساسية، االجتماعية اخلدماتب املتعلقة التحتية ياتالبن تأهيل أو هتيئة وأ بناء مشاريع إجناز 

 األنشطة املدرة للدخل؛بو  األساسية، التحتية اتالبنيبو 

 مشاريع األنشطة املدرة للدخل. إجناز 

 أن ميكن اليت واملكونات املشاريع أصناف املوايل يوضح الرسم االت،بالنسبة هلذين النوعني من احل
 .حمتملة سلبية اجتماعية تأثريات هانع ترتتب
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  المحتملة السلبية االجتماعية تأثيراتال من نماذج :3-2 الجواب
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  الثالث السؤال

الممارسات االجتماعية الجيدة؟ما هي   
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  الجيدة االجتماعية الممارسات تقديم 1-3 جواب
 

 

 

 تأثرياتال من ،كبري بشكل ،التقليص املشاريع يف اجليدةاالجتماعية  املمارسات دماجإل كنمي
- من هذا الدليل اخلامس اجلزء يف -توجد وهلذه الغاية،. حتديدها مت اليت احملتملة السلبية االجتماعية

 شاريعحاملي امل ساعدميكن أن ت ، شروعاملحسب  ةيداجل االجتماعية ممارساتلل مفصلة الئحة
اليت  االجتماعية اجليدة املمارساتو  ،احملتملة السلبية االجتماعية تأثرياتال حتديد أثناء احلكامة وأجهزة
 . التقيد هباجيب 

 :اجليدة الواجب اعتمادها  االجتماعية املمارساتيف ما يلي 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 تهيئة البنيات التحتية

 
 إعادة أشغال تنظيماريع المشاملي ح على يجب التحتية، اتالبني تأهيل أو تهيئة مراحل خالل

 في الخسائر من والحد ،والخدمات األنشطة استمرارية بشكل يضمن، ما أمكن، التأهيل

 . األنشطة المدرة للدخل( لمشاريع بالنسبة) المداخيل

 

 

 ات التحتيةتشييد البني

 

بديلة للولوج إلى  للسكان طرقاالتأكد من أن  المشاريع حامليخالل مرحلة البناء، يجب على 
 الخدمات، والممتلكات، وموارد الدخل والسكن، بما في ذلك الولوج إلى الموارد الطبيعية.

 

 

 ضي أو وضعها رهن اإلشارة تعبئة األرا

مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووفقا لشروط  أجلبالنسبة لألراضي المعبأة من 

 لمرحلة الثانيةتفعيل اومعايير األهلية المتعلقة بالمشاريع المشار إليها في المذكرة التوجيهية ل
موضوع  للبقعة األرضيةوعاء العقاري من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يجب تسوية وضعية ال

ألرض لجب التأكد من الوضعية القانونية كون موضوع أي نزاع. ولذلك، يتينبغي أن ال كما البناء 

إدماج وتتبع الممارسات البيئية  منهجياتقبل االنتقاء النهائي للمشروع )انظر الجزء الرابع: 
 واالجتماعية الجيدة في  المشاريع(.

 

 تدبير البنيات التحتية

 
المبادرة  من بدعمالتي تمت تهيئتها أو بناؤها  التحتية البنية وأنشطة خدمات تمراريةسال اضمان

 وتوفير التدبير، اجهزة تعزيز أو إنشاء المشروع حامل على يجب ،للتنمية البشرية  الوطنية
 .التحتية ياتالبن هذه وصيانة تدبير تكاليف
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 العمل شروط
 

العمل، توقيت العمل، أماكن حجم العمل ) ظروفيجب تحديد  ،األنشطة المدرة للدخل بخصوص
 الفئات المعنية، وخاصة النساء. مع حاجيات يتالءمشكل بالعمل( 

 

 التكنولوجيات
الخاصة معايير األهلية شروط و مشروعيحترم ال يجب أن، المستعملة بالنسبة للتكنولوجيات

للتنمية الثانية من المبادرة الوطنية  لتفعيل المرحلة في المذكرة التوجيهية بالمشاريع، الواردة

التي يرمي إلى حلها أو التخفيف من  للمشاكل وفعاال حال مناسبا مشروعيقدم ال" البشرية:
متالئمة مع الحاجيات، وسهلة  المختارة يجب أن تكون التكنولوجيات.  وفي هذا الصدد، " حدتها

 المعوزين فقدان الشغل بالنسبة لألشخاص صالح، كما ال يجب أن يتمخض عنهاواإلاالستخدام 

 القطاع المعني. العاملين في

 

 المستهدفة غير الفئات
بالمشروع مباشرة محرومة غير مستهدفة  فئاتمن أجل تجنب االنعكاسات السلبية على 

 المشروع، عند إعداد بعين االعتبار هذه المجموعاتينبغي أن تؤخذ القطاع،  تعمل في نفسو

 السلبية تأثيراتالتجنب بشكل يمكن من  المشروع كما يجب تصميم إنجاز مخطط العمل. وعند

 غير المستهدفة. على الفئات

 

 توزيع الدخل
 .تقاسم األرباحالدخل و فيواإلنصاف  للدخلتدبيرا جيدا لألنشطة المدرة  المشاريع توفر يجب أن

 المشاريع السياحية
 السكان المحليين تحسيسو لسياح،ل توفير المعلومات الكافية المشاريع حاملييتعين على 

 .أوساط االستقبال في اندماج سلس للسياح لضمان
 

 

 والصحة النظافة
 جب تدريبكما ي نشاط مدر للدخلمشروع  الصحة المتعلقة بكلوالنظافة  تدابير يجب احترام

 هذه التدابير. المجموعات على

 



 ح أهمية إدماج الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة من خالل "المشاريع الخضراء"توضيالجزء الثالث: 

 

Page 38 
 

 

 الجزء الثالث

البيئية  الممارساتتوضيح أهمية إدماج 
 ة الجيدة من خالل "المشاريع الخضراء"واالجتماعي

 
 



 توضيح أهمية إدماج الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة من خالل "المشاريع الخضراء"الجزء الثالث: 

 

  39 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 توضيح أهمية إدماج الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة من خالل "المشاريع الخضراء"الجزء الثالث: 

 

  40 
 

 

 

 البيئة الجيدة من خالل "المشاريع الخضراء" الممارساتتوضيح أهمية إدماج 
 
 

حتسني  ،عيش السكان )مداخيل إضافية ظروفتسمح بعض املشاريع باحملافظة على البيئة مع حتسني 
 ع:هذه املشاري مناذجيف ما يلي بعض و  ...(الصحة

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 هذا النوع من المشاريعنقط قوة 
 مشاريعتسمح ، سبيل املثال فعلى .هامةوبيئية  ةاجتماعيو  اقتصادية تأثريات هذه املشاريع عن ترتتب

 العمل الشاقوقت من  التقليصالغطاء النبايت، و و  حلفاظ على الرتبةبا احلطب استهالك من التقليص
وتوفري وقت ، نسب متدرس الفتياتتحسني كما تسمح ب،  والفتيات من قبل النساء احلطب جلب يف

النساء حتسني صحة فضال عن  ،تعليم األطفالو  حمو األميةو  أنشطة مدرة للدخل ملزاولةللنساء 
 .الفتياتو 

 من المشاريع الخضراء نماذج

  الحطباستهالك  تقليص

 
  الوكالة  بخزان بخار تم إنتاجه من طرفإنشاء حمامات جماعية صغيرة في الدواوير مجهزة

 الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية

 .إنشاء أفران خبز جماعية في القرى 

  الشتاء قاسية.فصول طق حيث في المنا اقتصادية خشبمدافئ  إدخال 

 القرى.قرب الحطب  غرس غابات قروية لجمع 

   متاحة وأكثر مكلفة الغاز  قنينةفي المناطق النائية حيث  خاصةالغاز، استعمال تعزيز انتشار

 وهناك (.للسكان التزود بالغاز إال في يوم السوق األسبوعيأقل )في بعض القرى ال يمكن 

التي جدا دعم المشاريع المحلية الصغيرة  ى سبيل المثال،مشروع نموذجي من شأنه، عل

 ى.لسكان القر هنقاط بيع وإقامة للغاز جماعيال باالقتناء ستقوم

 

 البيوغاز
 طق الفالحية لتنويع مصادر الطاقةامشاريع إنتاج البيوغاز في المن. 

 

 التدوير )الرسكلة(

  فاياتجمع وتدوير وتثمين الن تهممشاريع أنشطة مدرة للدخل.  
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 الجزء الرابع

طريقة إدماج وتتبع وتقييم الممارسات البيئية 
 المشاريع واالجتماعية الجيدة في
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 السؤال األول
 ما هي المراحل الواجب اتباعها؟
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 في الجيدة واالجتماعية البيئية الممارسات إدماج لمراحل عام تقديم :1-1 الجواب

 المشاريع
 

واملمارسات البيئية واالجتماعية اجليدة بعني االعتبار بشكل أفضل، على  تأثرياتمن أجل أخذ ال
 .املسطرة العامة الواردة أدناه إتباعأجهزة احلكامة وأصحاب املشاريع 

حتديد مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملصادقة  صريورةكما جيب إدماج هذه املسطرة يف 
عليها، ويف إجراءات تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد مت التعريف بكل مرحلة يف األجزاء 

 املوالية.
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الجيدة في  المسطرة العامة إلدماج الممارسات البيئية واالجتماعية
 مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 

 (3Sأو  2Sأو  1Sأو   3Eأو 2Eأو  1E) الثانيةالمرحلة 

 يدة لجممارسات البيئية واالجتماعية اتحديد وإدماج ال

 المطلوبة في المشاريع

بدعم فرق التنشيط  ،وعند االقتضاء ،المشاريع : أصحاب من

 تنشيط األحياء وأالجماعي، 

: لوائح الممارسات البيئية الجيدة، والممارسات األدوات

/ الممارسات البيئة واالجتماعية 6االجتماعية الجيدة والجذاذة 

 الجيدة

 األولى المرحلة

 ع بخصوص الجوانب البيئية تحديد فئة المشرو

 واالجتماعية

  0المشاريعE 0أوS   تنهي العملية في هذه

 المرحلة

أصحاب المشاريع وعند االقتضاء بدعم فرق من: 

تنشيط األحياء و/ أو نقط  وأالتنشيط الجماعي، 

 .ارتكاز الحماية البيئية واالجتماعية

: لوائح الممارسات البيئية الجيدة، والممارسات األدوات

 االجتماعية الجيدة

 

 المرحلة الرابعة

 المصادقة النهائية على الممارسات البيئة واالجتماعية الجيدة 

 ذ القرار المتعلق بالمشاريع التي تتطلب تعبئة األراضي أو ااتخ

 .التأثير على البيئة ةإنجاز دراس

 الممارسات البيئة  مواثيق ،وعند االقتضاء ،توقيع االتفاقيات

  جيدةواالجتماعية ال

 امج القروية والحضرية واألفقية( لبراللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية )ا: من

 الهشاشة( للتنمية البشرية )برنامج اللجنة الجهوية 

/ 2 : لوائح الممارسات البيئة واالجتماعية الجيدة والجذاذةاألدوات

 .ة واالجتماعية الجيدةيالممارسات البيئ

 

 ةالمرحلة الرابعة التكميلي

 
  إنجاز دراسة التأثير على البيئة إن اقتضى

 األمر.

 : خبيرمن

 التأثير على البيئة : المعايير المرجعية لدراسةاألداة

 التأكد من الوضعية القانونية لألرض المقترحة 

 /اللجنة الجهوية للتنمية البشريةةجنة اإلقليميلال :من

ة واالجتماعية ي/ الممارسات البيئ2ذة ا: الجذاألداة

 لجيدة )الجزء العقاري(ا

 

 المرحلة الثالثة
  المصادقة األولية على الممارسات البيئة واالجتماعية

 .الجيدة
اللجنة المحلية للتنمية البشرية )بالنسبة للبرامج القروية  من:

 (والحضرية
اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية )بالنسبة للبرنامج األفقي 

 والهشاشة(
رسات البيئية الجيدة، والممارسات االجتماعية : لوائح الممااألدوات

 .الممارسات البيئة واالجتماعية الجيدة /6الجيدة والجذاذة 
 

  
 

Outils: Listes des BPE/BPS et Fiche 2/BPES 

 

 المرحلة الخامسة

 ة واالجتماعية الجيدة بعين يتتبع وتقييم أخذ الممارسات البيئ

 االعتبار خالل وبعد تنفيذها 

 طة ارتكاز الحماية البيئية واالجتماعية: نقمن

 اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية )البرامج القروية والحضرية واألفقية(   

 الهشاشة( للتنمية البشرية )برنامج اللجنة الجهوية   

 ة واالجتماعية الجيدةي/تتبع الممارسات البيئ 3: الجذاذة األدوات
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الجيدة واالجتماعية البيئية الممارسات إدماج لمراح تعريف :2-1 جواب  
 

 

الفئة البيئية واالجتماعية للمشروع المرحلة األولى: تحديد  

 
 

 

( أو الفئات E3و E2أو  1Eأو  E5صنيف المشروع ضمن إحدى الفئات البيئية )ت
المحتملة وإدماج  تأثيراتثم تحديد ال ،(S3أو  S2أو  S6أو  S5االجتماعية )

 البيئية واالجتماعية الجيدة.الممارسات 

 الهدف

 

 

 .للمشروع لوضع التصورمنذ المراحل األولى 

 

 

إنجاز هذه  وقت
 المرحلة

 

 

 

 الجماعي أو بدعم فرق التنشيط االقتضاء وحسب الحالة،وعند  أصحاب المشروع،

بعة للمبادرة اأو نقطة ارتكاز الحماية البيئية واالجتماعية الت /تنشيط األحياء و 
 .طنية للتنمية البشريةالو

 

  من

 

 

ستتم هذه المرحلة بمساعدة لوائح الممارسات البيئية الجيدة والممارسات 

 االجتماعية الجيدة حسب فئة المشروع )الجزء السادس(

 

األداة الواجب 
 استعمالها

 

لوائح الممارسات البيئية الجيدة والممارسات  ضمنسيحدد أصحاب المشاريع، 

يندرج مشروعهم )انظر تعريف فئات  تأثيراتفي أية فئة لل ،دةاالجتماعية الجي
 التأثير في جداول الممارسات البيئية الجيدة والممارسات االجتماعية الجيدة(.

تنشيط األحياء و/ أو نقطة ارتكاز  الجماعي أويمكن لهم االستعانة بفرق التنشيط 
 .الحماية البيئية واالجتماعية

 حدى النتائج التالية:ستفضي هذه العملية إلى إ

، فإن المشروع ال 0Sو E5مكونات المشروع مصنفة في الفئات  كانت جميعإذا ما 

 االجتماعية الجيدة.الممارسات يحتاج إلى دمج الممارسات البيئية الجيدة و

، المطلوب من E6 ،1Sصنف واحد أو أكثر من مكونات المشاريع في فئتي كان إذا 

 (.2الجيد ة في المشروع )انظر المرحلة  رساتإدماج المماصاحب المشروع 

، E2، 3E ،2S ،3Sصنف واحد أو أكثر من مكونات المشاريع في الفئات كان إذا 

مشروع دمج الممارسات الجيدة في المشروع )انظر المرحلة اليجب على صاحب 

2.) 

 

 اإلجراءات

الواجب القيام بها   

 مي لها المشروع؟ما هي الفئة البيئية أو االجتماعية التي ينت

ما هي مكونات المشروع التي تتطلب إدماج الممارسات البيئية أو االجتماعية 

 الجيدة؟

 المحتملة؟ تأثيراتما هي مخاطر ال

 ما هي الممارسات الجيدة الواجب اعتمادها؟

 

األسئلة الواجب 
 طرحها
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 : مرحلة إدماج الممارسات الجيدة الالزمة في المشاريع2المرحلة 
 

 

 

اآلثار السلبية المحتملة والممارسات الجيدة المقررة مع السكان  تقديم ومناقشة

 المعنيين.

 إدماج الممارسات الجيدة الموصى بها في المشروع.

 

 الهدف

 

 

 خالل إعداد المشروع

 

 

إنجاز هذه  وقت

 المرحلة

 

 

وعند االقتضاء وحسب الحالة، بدعم فرق التنشيط الجماعي أو  ،أصحاب المشروع
تنشيط األحياء أو نقطة ارتكاز الحماية البيئية واالجتماعية، أو دعم المصالح 

 الخارجية

 

  من

 

 

الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة  /6ستتم هذه المرحلة بمساعدة الجذاذة
ولوائح الممارسات البيئية الجيدة والممارسات االجتماعية الجيدة حسب فئة 

 المشروع.

 

 

األداة الواجب 
 استعمالها

 

المحتملة والممارسات الجيدة مع السكان  تأثيراتال تقديم ومناقشةسيتم 
 أنشطة المشروع األخرى. مع في نفس الوقتوذلك المعنيين، 

 

/ 6سيتم دمج الممارسات الجيدة في المشروع، والجذاذة  ،بعد هذه االستشارة
مر بنقل مكونات الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة المعبأة. سيتعلق األ

في  المشروع التي لها تأثير سلبي والممارسات الجيدة المدمجة في المشروع

 هذه الجذاذة. 

 

 اإلجراءات

الواجب القيام بها   

 

 

 كيف يمكن تنفيذ الممارسات البيئية واالجتماعية الالزمة للمشروع بالملموس ؟

الممارسات في التي يجب أخذها في الحسبان لتنفيذ هذه  االكراهاتما هي 
 إطار المشروع؟

 ؟االكراهاتما الذي ينبغي عمله للتغلب على هذه 
هل يمكن االلتزام باحترام هذه الممارسات الجيدة أثناء تنفيذ المشروع وبعد تنفيذ 

 المشروع؟

الممارسات البيئية  بتفعيلهل نحن على استعداد لتوقيع مواثيق تلزم 
دما يكون من الضروري توقيع مواثيق واالجتماعية الجيدة؟ )السؤال يطرح عن

 لاللتزام بتنفيذ الممارسات الجيدة(.

 

 

األسئلة الواجب 
 طرحها
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 البيئية واالجتماعية الجيدة الممارسات علىالمرحلة الثالثة: المصادقة األولية 
 

 

 

خالل التأكد من أنها  الجيدة منالمصادقة على الممارسات البيئية واالجتماعية 

 .المحتملة للمشروع السلبية تأثيراتالمن مخاطر  خفيفكافية للت

 

 الهدف

 

 

  خالل مرحلة المصادقة األولية

 

 

إنجاز هذه  وقت
 المرحلة

 

 

 

إما من طرف اللجن  على المشاريعحسب البرامج، ستتم المصادقة األولية 

  .اللجن اإلقليمية للتنمية البشرية البشرية أوالمحلية للتنمية 

 

  من

 

 

 /الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة.2 جذاذة

 . الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة لوائحالمعلومات الواردة في 

األداة الواجب 
  استعمالها

 

 

/ الممارسات 2تنشيط األحياء بتعبئة الجذاذة  وأستتكلف فرق التنشيط الجماعي 

 .ة والقرويةالبيئية واالجتماعية الجيدة بالنسبة للبرامج الحضري

/ الممارسات 2ستتكلف نقطة ارتكاز الحماية البيئية واالجتماعية بتعبئة الجذاذة 
 األفقي والهشاشة للبرنامجالبيئية واالجتماعية الجيدة بالنسبة 

ستتأكد اللجن المحلية واإلقليمية والجهوية للتنمية البشرية من أن الممارسات 

يد في المشروع بشكل يمكنها من الجيدة المختارة كافية ومندمجة بشكل ج
شروع على ماتخاذ قرار بشأن أهليته. سيكون قرار هيئات الحكامة المتعلق بال

 الشكل التالي:

المشروع يستوفي معايير األهلية والممارسات الجيدة الالزمة مدمجة على نحو 
 كاف.

 المشروع ال يستوفي معايير األهلية وال يمكن قبوله.

السلبية بعين االعتبار و/ أو الممارسات الجيدة غير كافية  اتتأثيرخذ بعض الألم ت

 وينبغي مراجعتها.

من الوضع القانوني  اتكميلي اعلى البيئة أو تأكد التأثيرالمشروع يتطلب دراسة 
 لألرض.

 اإلجراءات

الواجب القيام بها   

 

 

عن المشروع بشكل  تنجمالسلبية المحتملة التي قد  تأثيراتهل تم تحديد ال
 صحيح؟

 الجيدة في المشروع؟ إدماج الممارساتهل تم 

 هل تحتاج إلى تعزيز؟ 

األسئلة الواجب 

 طرحها
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 المرحلة الرابعة: المصادقة النهائية على الممارسات البيئية الجيدة
 

 

 

أكد االجتماعية الجيدة، من خالل التو البيئية الممارساتالمصادقة النهائية على 

  .السلبية المحتملة للمشروع تأثيراتجة المن أنها كافية لمعال

 الهدف

 

 

 

  .خالل المصادقة النهائية على المشاريع

 

 

 

إنجاز هذه  وقت

 المرحلة

 

 

 

  .برنامج الهشاشة : اللجن الجهوية للتنمية البشرية

 .البشرية اإلقليمية للتنميةالبرنامج الحضري، القروي واألفقي: اللجن 

 

  من

 

 

/الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة، 2ساعدة الجذاذة المصادقة ستتم بم
 .االجتماعية الجيدةو الممارسات البيئية في لوائح المعلومات الواردةو

 

 

األداة الواجب 

 استعمالها

 

 

من للتنمية البشرية واللجنة الجهوية  للتنمية البشريةستتأكد اللجنة اإلقليمية 

وأن الممارسات الجيدة المختارة كافية  ،يةتراكمية سلب تأثيراتأنه ليس هناك 

ومندمجة بشكل جيد في المشروع. وسيكون قرار هيئات الحكامة المتعلق 

 بالشروع على الشكل التالي:

المشروع يستوفي معايير األهلية، والممارسات الجيدة الالزمة مدمجة على نحو 

 كاف.

 المشروع ال يستوفي معايير األهلية وال يمكن قبوله.

تؤخذ بعض اآلثار السلبية بعين االعتبار و / أو الممارسات الجيدة غير كافية  لم

 وينبغي مراجعتها.

من الوضع القانوني  اتكميلي ايتطلب المشروع دراسة التأثير على البيئة أو تأكد

 لألرض

 اإلجراءات

االواجب القيام به   

 

 

ى المستويين تراكمية سلبية عل تأثيراتهل ستنجم عن المشاريع المختارة 
 البيئي واالجتماعي؟

عن المشروع بشكل  تنجمالسلبية المحتملة التي قد  تأثيراتهل تم تحديد ال
 صحيح؟

 الجيدة في المشروع؟ وهل تحتاج إلى تعزيز؟ إدماج الممارساتهل تم 

 

 

 

األسئلة الواجب 

 طرحها
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 المرحلة الرابعة التكميلية: التأكد من الوضع القانوني لألرض
 

 

 

  .ن ال وجود ألي نزاعأقد تمت تسويتها و العقاريالتأكد من أن وضعية الوعاء 

 

 

 الهدف

 

 

اللجنة اإلقليمية طرف  ستتم المصادقة على األرض بعد مرحلة انتقاء المشروع من

 .للتنمية البشريةاللجنة الجهوية  أو للتنمية البشرية

 

 

إنجاز هذه  وقت

 المرحلة

 

 

 

 ي قسم العمل االجتماع

 

  من

 

 

 (الجزء المتعلق باألرض)/الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة 2الجذاذة 

 

األداة الواجب 

ااستعماله   

 

 

المعنية  اإلدارات لدى البناء وإمكانية له األرضالغرض المخصصة  من التأكد
 (.والعمالة قسم التعمير باإلقليم والجماعةالوكالة الحضرية، ) والسلطات

أن  تؤكد البناء الغرض المخصص لألرض وإمكانية التأكد من ت نتيجةإذا كان 
موقع للتأكد من أن وضعية األرض صافية ال زيارةستتم  قابل لإلنجاز، المشروع

 بخصوصها. وعدم وجود أي نزاع

 :على النحو التالي موقعال زيارة ستتم 

 والجماعة. لدى السلطات المحلية حول األرض جمع المعلومات

 .أخذ صور مع البقعة األرضية زيارة

 استشارة الجوار والمستعملين المعنيين.

 /الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة ) الجزء المتعلق باألرض(2الجذاذة 

أو  للتنمية البشريةاللجنة الجهوية وضعية األرض إلى  مننتائج التحقق تقديم  

 .المشروع بشأن ئيالتخاذ قرار نها للتنمية البشريةاللجنة اإلقليمية 

 

 اإلجراءات

الواجب القيام بها   

 

 

 ./الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة2أنظر أسئلة الجذاذة 

 

 

األسئلة الواجب 

 طرحها
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 البيئي التأثير دراسة إنجازالمرحلة الرابعة التكميلية: 
 

 

 

 لواجب إدماجهاالحصول على مقبولية بيئية، وتحديد الممارسات البيئية الجيدة ا

 

 الهدف

 

 

 

سيتم إنجاز دراسة التأثير على البيئة بعد مرحلة المصادقة على المشروع من 

للتنمية طرف اللجنة الجهوية من  وأ للتنمية البشريةطرف اللجنة اإلقليمية 
 البشرية.

 

 

إنجاز هذه  وقت
 المرحلة

 

 

 

 خبير إلنجاز الدراسة

 أجل المصادقة على دراسة التأثير على البيئةاللجنة الجهوية لدراسات التأثير من 

 

  من

 

 

 الدليلالمعايير المرجعية في ملحق 

 

األداة الواجب 
 استعمالها

 

 

 .بلورة المعايير المرجعية المتالئمة مع المشروع

 .تحديد الخبير من أجل إنجاز الدراسة

 .وضع الملف من أجل التحقيق العمومي

وية لدراسة التأثير على البيئة والحصول على تقديم الدراسة أمام اللجنة الجه

 .مقبولية بيئية

إدماج التدابير المحددة في دراسة التأثير على البيئة في التصور الخاص 

 .بالمشروع

 

 

 اإلجراءات

الواجب القيام بها   

 

 هل حصل المشروع على المقبولية البيئية؟

 البيئة؟هل تم إدماج التدابير المقترحة في دراسة التأثير على 

 

 

األسئلة الواجب 
 طرحها

 

 



 ممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة في المشاريعوتتبع وتقييم ال إدماجالمرحلة الرابعة: طريقة 

 Page 52 
 

 
  

 

 

 وتقييم الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة المرحلة الخامسة: تتبع
 

 
 التأكد من أن الممارسات االجتماعية والبيئية الجيدة أنجزت بشكل صحيح.

ن إضافية لضمان تفعيل الممارسات الجيدة والحد متصحيحية اتخاذ، عند االقتضاء، تدابير 
 .تأثيراتال

للحماية االجتماعية والبيئية للمبادرة  ةالعام المسطرةاستخالص دروس يمكن إدخالها في 
 الوطنية للتنمية البشرية.

 

 الهدف
 

 

 على المشروع  المصادقة األوليةخالل مرحلة 
 

 وقت إنجاز التتبع

 

 فرق التنشيط الجماعي أو تنشيط األحياء،أصحاب المشاريع، 
 الجتماعيقسم العمل ا 

 المصالح الخارجية )الدعم(؛

للتنمية  الجهويةللتنمية البشرية، اللجن  اإلقليميةاللجن المحلية للتنمية البشرية، اللجن 
 .االتنسيقيةالبشرية، 

 

  من

 

 / تتبع الممارسات االجتماعية والبيئية الجيدة 3الجذاذة 
األداة الواجب 

 استعمالها 

 

تم تنفيذها من خالل رصد هذه  الجيدة قدتبع من أن الممارسات ستتأكد الجهات المكلفة بالت
الممارسات في الميدان )كلما كان ذلك ممكنا( ومن خالل االتصال بالسكان المعنيين )انظر 

 نموذج األسئلة(.
معين في تنفيذ الممارسات الجيدة، فإن الجهات المسؤولة عن التتبع  إذا ما تمت مالحظة قصور

 وتحديد التدابير التصحيحية. االكراهاتسكان المعنيين للوقوف على ستناقش ذلك مع ال
الممارسات االجتماعية والبيئية / تتبع 3الجذاذة الجهات المعنية  تستكملفي نهاية زيارة التتبع، 

 الجيدة.

 اإلجراءات

الواجب القيام بها   

 

 روع بشكل صحيح؟هل تم تنفيذ الممارسات االجتماعية والبيئية الجيدة المقدمة في المش

 إذا لم يحدث ذلك، لماذا؟
ما هي اإلجراءات اإلضافية التي يجب القيام بها لتحسين إدماج الممارسات االجتماعية والبيئية 

 الجيدة؟

 تأثيراتأهمية الممارسات االجتماعية والبيئية الجيدة في مجال الحد من ال تدركونهل 
 ة اإلجراءات المنجزة؟االجتماعية والبيئية السلبية ومن حيث استدام

االستياء، انخفاض الدخل...(؟ )هذا )االجتماعية السلبية المحتملة  تأثيراتهل تم التقليص من ال
البيئية السلبية  تأثيراتالسؤال يخصص للجزء االجتماعي باعتبار أن من الصعب تقييم ال

 للمشاريع(.
 إذا لم يحدث ذلك، لماذا؟

 االجتماعية السلبية؟ تأثيراتضافية للحد من الما ذا ينبغي اتخاذه من إجراءات إ

ما هي الدروس المستخلصة من تنفيذ الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة المدمجة في 
 هذه المشاريع؟

 

األسئلة الواجب 
 طرحها
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 السؤال الثاني
ين ؟ما هي ادوار الفاعل  
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 االعتبار بعين الجيدة واالجتماعية البيئية الممارسات أخذ في الفاعلين دور :1-2 الجواب

 
 

 الفاعلون األدوار خالل إعداد وانتقاء المشاريع ار خالل تتبع المشاريعاألدو

تفعيل الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة عند 

 تنفيذ المشروع.

اإلشارة، عند تقديم التقرير المرحلي، إلى إنجاز 

 .الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة

 

ة دماج الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدإ

بعض مكوناته ضمن  إذا كانتفي المشروع 

)انظر تعريف  3Eو 1S ،2S ،3S،2Eالفئات 
الممارسات البيئية  الفئات ضمن الئحة

 واالجتماعية الجيدة(
 

 

 

أصحاب 
 المشاريع

 

 

الممارسات البيئية واالجتماعية  تفعيللتأكد من ا

 الجيدة خالل زيارات تتبع المشاريع.

لصاحب المشروع،  ء،االقتضا عند ،تقديم الدعم 
إليجاد الحلول لتنفيذ الممارسات البيئية 

 واالجتماعية الجيدة.

الممارسات  إخبار أصحاب المشاريع بخصوص

  .البيئية واالجتماعية الجيدة

دعم صاحب المشروع في إدماج الممارسات 
البيئية واالجتماعية الجيدة في مشروعه، إذا 

 ظهرت الحاجة إلى ذلك.
/ الممارسات البيئية 2تعبئة الجذاذة 

واالجتماعية الجيدة للجنة المحلية للتنمية 

 البشرية )البرنامج القروي والحضري(

فرق التنشيط 

 الجماعي 

أو تنشيط 
 األحياء

 

 

 رئيس قسم العمل االجتماعي

مراقبة عملية تتبع الممارسات البيئية 
 .واالجتماعية الجيدة 

 
 

 

 ماعيةنقطة ارتكاز الحماية البيئية واالجت
التأكد من إدماج الممارسات البيئية واالجتماعية 

الجيدة في تقارير التتبع التي يعدها أصحاب 
 المشاريع.

التأكد من تتبع درجة تفعيل الممارسات البيئية 
 واالجتماعية الجيدة خالل الزيارات الميدانية. 

دعم، عند الحاجة، فرق التنشيط الجماعي أو 

اكل المتعلقة تنشيط األحياء في حل المش
 بالممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة.

الممارسات البيئية واالجتماعية  إعداد تقرير تتبع
الجيدة بالمشاريع للجن المحلية للتنمية البشرية 

واللجن اإلقليمية للتنمية البشرية والتنسيقية 

 الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 

 

 يرئيس قسم العمل االجتماع
 .ضمان تطبيق المسطرة

مساعدة اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية 

واللجنة الجهوية للتنمية البشرية في اتخاذ 
القرار المتعلق بأخذ الممارسات البيئية 

االعتبار في  بعينواالجتماعية الجيدة 
 المشاريع

 نقطة ارتكاز الحماية البيئية واالجتماعية
مارسات إخبار أصحاب المشاريع بخصوص الم

 .البيئية واالجتماعية الجيدة 

دعم أصحاب المشاريع وفرق التنشيط 
الجماعي أو تنشيط األحياء في إدماج 

الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة في 
 المشاريع.

/ الممارسات 2التأكد من محتوى الجذاذات 

البيئية واالجتماعية الجيدة الصادرة عن اللجنة 
 ية.المحلية للتنمية البشر

/ الممارسات البيئية 2تعبئة الجذاذة 
واالجتماعية الجيدة للجنة اإلقليمية للتنمية 

للجنة الجهوية للتنمية البشرية االبشرية و 
 األفقي(.البرنامج )برنامج الهشاشة و

 

قسم العمل 

 االجتماعي
 

 

دعم، إن اقتضى األمر، نقطة ارتكاز الحماية 
الجماعي أو  وفرق التنشيط ،البيئية واالجتماعية

تنشيط األحياء وأصحاب المشاريع في تتبع 
الممارسات الجيدة وحل المشاكل المتعلقة 

 بالتنفيذ.

 

لنقط  ،وكلما اقتضى األمر ،تقديم الدعم تقنيا
 تأثيراتاالرتكاز وأصحاب المشاريع في تحديد ال

المحتملة وإدماج الممارسات البيئية 
 واالجتماعية الجيدة. 

 تأثيراتمة في مجال تقدير الدعم هيئات الحكا
 السلبية التراكمية

المصادقة على الجوانب التقنية للمارسات 

البيئية واالجتماعية الجيدة خالل عملية فحص 
  .المشاريع والمصادقة عليها

 

المصالح 
 الخارجية
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 الفاعلون األدوار خالل تركيب وانتقاء المشاريع األدوار خالل تتبع المشاريع

 
 

أكد من تنفيذ عملية تتبع المشاريع على الت

  .المستوى المحلي
لتنشيط تقديم الدعم عند االقتضاء لفرق ا

ء إليجاد الحل للمشاكل ألحيااتنشيط ولجماعي ا

المتعلقة بتطبيق الممارسات البيئية واالجتماعية 
 الجيدة.

 

 حضريالقروي والبرنامج ال
/ الممارسات البيئية 2فحص الجذاذة 

 ة الجيدة؛واالجتماعي
المصادقة على األهلية البيئية واالجتماعية 

 2للمشاريع المفحوصة )تأشيرة الجذاذة /
 الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة(

 اللجنة

المحلية للتنمية 
 البشرية

 

 

رة تتبع الممارسات البيئية التأكد من تفعيل سيرو

 واالجتماعية الجيدة.
 

 قيبرنامج الهشاشة والبرنامج األف

/الممارسات البيئية  2فحص الجذاذة 
 واالجتماعية الجيدة؛

المصادقة على األهلية البيئية واالجتماعية 

/  2للمشاريع المفحوصة )تأشيرة الجذاذة 
 (الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة

 حضريالقروي والبرنامج ال
 ؛تراكمية سلبية تأثيراتالتأكد من عدم وجود 

عملية الحماية البيئية التأكد من احترام 

واالجتماعية قبل المصادقة على المشروع 
/ الممارسات  2المعني )تأشيرة الجذاذة 

 (البيئية واالجتماعية الجيدة
 

اللجنة اإلقليمية 

 للتنمية البشرية
 

 

رة تتبع مشاريع برنامج التأكد من تفعيل سيرو

 الهشاشة
 

 برنامج الهشاشة
 ؛اكمية سلبيةتر تأثيراتالتأكد من عدم وجود 

 التأكد من احترام الحماية البيئية واالجتماعية

قبل المصادقة على المشروع المعني )تأشيرة 
/ الممارسات البيئية واالجتماعية  2الجذاذة 

  (الجيدة
 

 اللجنة
الجهوية للتنمية 

 البشرية
 

 

 
 

رة تتبع الممارسات البيئية التأكد من تفعيل سيرو

 لمستوى الترابي.واالجتماعية الجيدة على ا
تتبع الممارسات البيئية واالجتماعية  تقارير توطيد

 .الجيدة
 

 

 SIالتأكد من صياغة التقارير على أساس 

 .والتقارير السنوية
 توطيد التقارير السنوية.

التنسيقية 

ةالوطني  
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   5القسم 

   الممارسات البيئية و ورصد جوسائل إدما
ع                   طار المشاريفي إ الجيدة االجتماعية  
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 :1رقم  لالسؤا

 
ما هي الوسائل المستعملة لتصنيف المشاريع و تحديد 

 الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة؟
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إجابة 1-1 رؤية عامة على وسائل إدماج و رصد الممارسات البيئية و االجتماعية 

 الجيدة في إطار المشاريع

:كالتاليتتمثل الوسائل المطورة لدمج ورصد الممارسات الجيدة في مختلف مراحل دورات المشاريع   

 

 

 

 

 الوسائل وصف الوسائل
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البيئة. حماية مجال في المشاريع تصنيف لطريقة :عرض2-1 إجابة  
  
 

البيئية الجيدة المطلوبة و الموصى بها.و يرد وصف هذه الفئات أنداه: التي تشير إلى الممارسات،35و   36 ، 32 ، 33تصنف المشاريع حسب الفئات   
 

 

  فئات المشاريع في مجال حماية البيئة 
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المشاريع. أصناف حسب الجيدة البيئية الممارسات :قائمة3-1 ابةإج  
 

 

الخدمات االجتماعية  :لبشريةا المبادرة الوطنية للتنمية تمت بلولرتها في اطار يتم عرض الممارسات البيئية الجيدة حسب نوع المشاريع التي
ودعم الحكامة المحلية .،ة للدخل المدر ةاألنشط ،اإلدماج االقتصادي،األساسية البنيات التحتية،األساسية  

 

 
 

 تعرض المعلومات المفصلة في قائمة الممارسات البيئية الجيدة على النحو التالي:
 
 

C6 العمود  C5 العمود  C4 العمود  C3 العمود  C2  العمود   C6  العمود  

 

عالمات ترمز إلى 
الممارسات البيئية 

الجيدة والنقاط التي 
تدعو لتوخي الحذر 

ر تفاصيل هذه )أنظ

 العالمة أسفله(
 

 

يمثل الممارسات 

البيئية الجيدة التي 
ينبغي تبنيها و كذا 

 محاور توخي الحذر

 
       تأثيراتيمثل ال

 المتوقعة

 

 
 تأثيراتيمثل مصادر 

المشاريع على 

 البيئة

 

يمثل نوع المشاريع 

ها تأثيراتمن حيث 
 البيئية

33/32/31/3E 
 

 

تمثل مختلف 

المشاريع التي 
حتمل حصولها على ي

دعم المبادرة 
الوطنية للتنمية 

 البشرية

 
 

 

 
 

 تذكير بمفتاح رموز العمود6

 !        نقاط الحذر
 

 +            الجيدة ةيوصى بتطبيق الممارسات البيئي
 دة    لممارسات البيئية الجييتطلب المشروع تطبيق ا 

         المتوقع تأثيراتدراسة الالمشروعطلب يت 
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 اإلدماج االقتصادي و األنشطة المدرة للدخل

 

 

C1 

 نوعية المشروع

C2 
 صنف

C3 
تأثيراتنصر مولد لع  

C4 
محتملة تأثيرات  

 

C5 
 الممارسات الجيدة

 

C6 
 

 قطاع الفالحة                

ء وحدة تكسير إنشا

 الزيتون 
3E ● تأثبر المشروع  

استخدام الماء والطاقة●  
النفايات السائلة الغنية بالمواد ●

العضوية 

للذوبانوالمعلقة:المرجالقابلة  
النفايات الصلبة المشكلة في ●

الزيتون بقايا لب و عظام الزيتون:
  

 

تلوث المياه بالوسط ●

مباشرة أو عن طريق المتلقي،
صحيشبكة الصرف ال  

تلوث الهواء●  

 الحاجة إلى إجراء دراسة األثر البيئي إذ حصل على القبول من●

طرف اللجنة اقليمية لدراسات األثار البيئيةنالناحية البيئية م  
 

 التدابير الرئيسية

تخزين مرج  الزيتون  في أحواض التبخير●  
ضمان التدبير الجيد للنفايات الصلبة)تخزين مقاوم للمياه على ●

الموقع( مستوى  
(الزيتون الصلبة )بقايا النفايات دعم مشاريع تثمين●  

 
 

تجهيز وحدة تكسير 
 الزيتون

2E 
استعمال الماء و الطاقة●  تلوث المياه بالوسط  المتلقي● 

طريق شبكة الصرف مباشرة أو عن 

تلوث  الهواء                  ●الصحي
          

منها مباشرة في الوسط التخلص ت لم يتم التأكد من أن النفايا●
التبخير ضالبيئي بل تم إرسالها ألحوا  

تبني تقنيات إعادة تدوير النفايات:مثال عن طريق تسميد ●
 النفايات.

 

إنشاء أو تجهيز مطاحن 

 الحبوب
2E 

أشغال بناء●  

انبعاث الضوضاء و الغبار اثناء ●

 األشغال

إزعاج للجوار أثناء فترة  إحداث●

 األشغال

المطحنة في مناطق بعيدة عن السكان  ينبغي تواجد●  

توفير تدابير للحد من انبعاثات الضوضاء و الغبار أثناء األشغال●   
 تجهيز مرافق الري:

 خزانات المياه
2E 

استخدام الماء●  

 

تزايد استهالك الماء● اعتماد تقنيات تحسين استخدام الماء ●   

المحليةاختيار انواع الزراعات المالئمة للظروف المناخية ● . + 
مع إنتاج الحطام التتريبأشغال ●    

نفايات التغليف●  

تلوث بصري ناتج عن حذف ●

 النفايات
 

تدهور البيئة من خالل●  

 الحطام المودع في المناطق
 الحساسة

إدارة جيدة لموقع المشروع ●  

تدبير جيد للمواد)الحطام،مخلفات البناء(اثناء األشغال●   
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تجهيز مرافق 

 ات الريالري:تجهيز

1E 

 
 

 

 
 

استخدام الطاقة من أجل ●

 التشغيل
اختيار غير موفق لنوع    ●

 النباتات

عيش نفايات في مدة  إنتاج●
 التجهيزات ههذ

 

 زيادة الضغط على الطاقة ●

التلوث البصري عن طريق ●
مستودعات األنابيب/أدوات الري 

 المستعملة

سوء استعمال الماء في حالة ●
 اسبة استخدام تقنيات غير من

 

 اختيار الزراعات المتالئمة مع المناخ المحلي●

إعداد المعدات المتالئمة مع نوع النباتات)الري ●
 بالتنقيط،الرش،الخ(

 تشجيع استخدام الطاقة المتجددة)الطاقة الشمسية(●

 

+ 
 

 إنشاء أحواض مائية

 

2E ● أشغال تتريب،صندقة و جلب

 المواد )األسمنت (

 تركيب األجهزة●
 لنفاياتاحداث ا●

 تدهور بيئي نتيجة حذف نفايات ●

مخاطر التلوث عن طريق النفايات ●

 المودعة )اإلسمنت(

ضمان التدبير الجيد لموقع األشغال/بناء األحواض و نقل ●

 التدبير الجيد لموقع األشغال المدرجة في الدليل(اسثمارةالمواد)

توعية العمال بضرورة التدبير السليم للنفايات : منع حرق ●
 النفايات 

 منع دفن النفايات في الموقع●

 

 
 و األغنام و األبقار تربية

 هيمنة مع الماعز
 الرعي

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

2E ●على الحيوانية لثروةدوس ا 

 المذكرة انظر) الغابات و المراعي
فقرة  في التفسيرية

 المصطلحات(
 

 

 من المراعي إنتاجية انخفاض• 

 االستغالل و الجائر يخالل الرع
 المستدام يرغ

 طريق عن النباتي الغطاء تدهور•
 النباتي الغطاء خفض

 الغابات منخفضة تجديد•

 
 

 
 

 

 

 نقاط توخي الحذر في إطار مشروع تربية المواشي

التحقق من أن حجم القطيع يتوافق مع قدرة استيعاب منطقة ●
 المشروع و مع قدرة تجديد الموارد الرعوية

الهادفة لحماية  مناسبةال الممارسات  التحقق من وجود●
 المراعي

حالة التصحر،و من متضررة المشروع منطقةما كانت  إذا•

 ممارسات تنفيذ الصعب من أنهتبين جدا،و تدهورةمراعي مال
 الحيوانية الثروة مشاريع رعدم تطوي األفضل ة،فمنحمايال

 من الدخل مصادر تنويع) المشاريع من أخرى أنواع إلى والنتقال
 تثمين أو مثل المشاريع المدرة للدخل ديلب تمويل خالل

 القائمة( الحيوانية المنتجات

 من كبير عدد بتطوير المرتبطة التراكمية اآلثار إلى االنتباه
 .المنطقة نفس في مماثلة مشاريع
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 الممارسات الجيدة

وضع تدابير من أجل دعم المسارات التي تسمح بعملية ●
يد أو تعزيز مناطق وفترات الرعي، للحد من تجديد كاملة : تحد

الدوس على الجذور والشتالت من قبل القطيع، مما يمنع 

التجدد الطبيعي للنوع الغابوي ويعرقل المسارات في المناطق 
 المتضررة والهشة، والتي تمت إعادة تشجيرها.

القيام بعمليات  إعادة تحريج إضافية موازاة مع عملية دعم ●
 انيةالثروة الحيو

    

+ 
إدماج أجناس حيوانية متنوعة تتالءم أكثر مع المناخ،الفصول ●

 والتربة.

إدخال أجناس غير مالئمة ● .ارتفاع استهالك الموارد الرعوية●

 للمناخ المحلي.        

  

 

 
+ 

إحداث خزانات للسماد الطبيعي السائل وفقا لحجم الثروة ●
جدران من الخرسانة، الحيوانية )من اجل السماد السائل: حفر 

خزانات فوالذيه، بحيرة مطلية...( أما بخصوص السماد الطبيعي 

الصلب وشبه الصلب: وضع قمامة متراكمة على شكل كومة 
 فوق بالط خرساني 

تعزيز المواد العضوية عن طريق إعادة تدوير السماد الطبيعي ●
 على مستوى األراضي الزراعية 

 يعي.إنشاء محطات صغيرة للغاز الطب●

المخلفات  مياه بواسطةلا تلوث•
 التي تحتوي على السائلة

 .النيتروجين

 من خالل تلوث المياه مخاطر• 
غنية بالمواد ال السماد ودائع

 (والفسفورالنيتروجين العضوية)

المياه : النفايات السائلة●
تنظيف  المستخدمة في

 والبول.اإلسطبالت و الحظائر

 

2E تربية الماشية 
ماعز، الواألغنام و

 اإلبل في الحضيرة و

+ 
 

 من أجل تربية العديد من عشرات االنثى االم:
يجب ضمان العزل السليم للمرافق )تسقيف مزدوج لتجنب ●

 تقلبات درجات الحرارة(.

 تهوية مثلى. ●
 إنشاء وحدات زراعية جماعية.●

 تنظيم دورات تدريبية من أجل تطوير التقنيات الصحية.●
 ت عدد قليل من العمال:بالنسبة للمزارع ذا●

 ليس هناك تدابير خاصة.

 

 
 التلوث )روائح كريهة(.●

 صعوبة التتبع.●

 زيادة الوفيات.●
تأثيرها على صحة العمال ●

 بالقطاع.

 تربية منزلية.●
 عدم الدراية بتربية االرانب.                       ●

    نوعية المرافق وكيفية بناءها.                           ●

 

1E تربية األرانب 

 



  القسم 5:وسائل إدماج و رصد الممارسات البيئية و االجتماعية الجيد ة في إطار المشاريع 

- 64 - 
 

+ 
 

تخزين البراز في مناطق عازلة)أكياس صغيرة ●

وحدات من اإلسمنت(،/براميل  

السماد من خالل نشره على المناطق الفالحية  ثمينت●  
دفن الجثث في وقت أسرع●  

تلوث المجال المائي ● النفايات الصلبة●   

 )البراز و الجثث(
  

+ 

استعمال أجناس الدواجن المحلية●    
على نفس نهج تربية األرانب●  

 

    
1E 

 تربية الدواجن

النحل األسود داخل مناطق توزيع النحل  إدماجفي حالة ● 

  ة(األصفر)أنظر الخانة التالي

  

 
    

0E 
 

 تربية النحل

 

 
 

:تحذير  

قبل تقديم مشروع تربية النحل في جنوب شرق 
في  ( والرشيدية ،أرفود، قلعة مكونة، ورزازاناألطلس)

المنطقة الصحراوية تافياللت يتعين التأكد من أن المشروع 
لذي يعد من األنواع (ايتعلق بالنحل األصفر)النحل الصحراوي

 المستوطنة بالمغرب والمتكيفة مع المناخ المحلي

:الممارسات الجيدة  
إنشاء مناحل للنحل األصفر المستوطن بالمغرب في ●

شديد المقاومة هذا النوع من النحل  .نطاقه الطبيعي
يتكيف مع الظروف المناخية المحلية ويعمر الواحات 

تلقائيالمغربية بشكل   

 ،تهديد بانقراض النحل األصفر●

يعد نوع محلي يتكيف مع  يالذ
 مناخ المغرب الجنوبي

إدماج أنواع النحل الدخيلة ●

 )نحل أسود(
 

 
 

2E 

تربية النحل في جنوب شرق 

 األطلس وجنوب صحراء تافاللت 
 

 
 

 
 

:في خضم مشاريع زراعة الحلزون  
ينبغي تجنب إدماج األنواع الغربية●  

والحد من خطر اضطراب األجناس الطبيعية عن طريق ●
في ذلك فترات التوالد و  ابم ،األنواعتحديد فترات جمع 

 حجم األفراد و المجموعات المحصل عليها

الدخيلة على  عاألنواخطر غزو ●
المحلية  عاألنواحساب   

طر اضطراب الساكنة خ●
 الطبيعية

إدماج أنواع الحلزون الدخيلة●  
جمع األنواع في نظم ●

 إيكولوجية طبيعية

 

2E 

 الرخويات)الحلزون(
 زراعة الحلزون

+ 

يفضل استخدام أنواع محلية غير مستعملة أو مستعملة ●
أنواع محلية إدخالعلى ،بشكل ضئيل  

محليةانقراض أنواع ● إدماج أنواع جديدة ●   2E زراعة الفواكه والخضراوات 
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على الموارد  زيادة الضغط• تقنيات لتحسين الري ابتكار

 المائية
   استهالك الماء●

 

+ 

 ى الزراعة العضوية والبيئيةإلمحاولة التوجه ●
  الطبيعية األسمدةتشجيع استخدام ●

خطر تلوث الماء الناجم عن ●
سوء تدبير استخدام المبيدات 

 وأدوات التغليف

ستخدام المبيدات ا●
 الحشرية واألسمدة

 
 
 

 
 

التأكد من حسن استعمال المبيدات من طرف المزارعين ●

المشاركين في المشروع، أو برمجة دورات تدريبية لعقلنة 
 التقنيةاستعمال المبيدات او دعم تقني للمصالح 

 بمديريات الزراعة/المديريات اإلقليمية للزراعة

خزين المبيدات و التخلص من ضمان التدبير السليم لت●
 عبواتها

+ 

الطاقات المتجددة خاصة الضخ بالرياح  استخدامتشجيع ●

 أو عن طريق الطاقة الشمسية
لضخ  البنزيل استخدام●  ● اءهوتلوث ال

 المياه     

  

+ 

 من وعي المنتجين لجمع النفايات غير العضوية  التصحح●
وحدة جمع  التخلص من النفايات )التحقق من وجود●

 نفايات محلية ( و تخزينها في أقرب مكب نفايات

 ريبص تلوث ● 
 البيئي تدهور الوسط●

انتاج النفايات غير العضوية ●
 (الخ)مواد بالستيكية 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 تحذير:
التحقق من أن األجناس المستخدمة ليست بأنواع ●

 مهددة باالنقراض 

 التحقق من ان الموارد متوفرة●
 

 الجيدة:الممارسات 
إنشاء مناطق أو تحديد المناطق المستغلة لهذا ●

المياه و  مع الغرض،من أجل اإلدارة المستدامة اتفاقا
 الغابات و الجماعات 

ة،للحد من االستغالل يوبالمنتجات الغا تثمينتشجيع ●

 من خالل المزيد من القيمة المضافة
إعادة التحريج أو زراعة األنواع المستغلة )على سبيل • 

مشاريع التي تدعم بالالمثال برامج أركان: إدراج التشجير 
 إنتاج زيت أركان(.

مخاطر اإلفراط في استغالل ●
 األجناس

 القطف تقنيات● 
 فترات الجمع  ● 

 الكميات المستخدمة●

النباتات المنسمة و الطبية و  
 غيرها من المنتجات الغابوية
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- 
 مشاتل زراعية

 

2E ● إدماج اجناس غير محلية خطر تضرر توازن النظام البيئي ● 

ريبةعن طريق إدماج أجناس غ  

.األنواع األصلية وزراعة تشجيع تطوير•  

 

 
الري●    

 

تزايد الضغط على استهالك ●

 الثروة المائية 

تبني ممارسات من أجل توفير الماء،الري بالتنقيط ●

  مثال...

 
استخدام المبيدات و ●  

 األسمدة 

 

ن طريق خطر تلوث الماء ع●
 استعمال المبيدات واألسمدة 

عقلنة استعمال المبيدات●  
استعمال معقلن لألسمدة●  

طرح خارجي )وضعها في  التغليف  بدون غسل مواد•

 حاويات عازلة ومغطاة(
عدم إعادة استخدام مواد التغليف البالستيكية بالنسبة ●

 للمواد الغذائية

 

 
إفراز النفايات غير العضوية ●  

الستيك،شبكات()اسالك،ب  

تلوث بصري ناتج عن إفراز ●

 النفايات غير العضوية 

 

ضمان جمع انتقائي للنفايات ●  

تشجيع إعادة تدوير النفايات غير العضوية و ردم النفايات ●

 في المكبات المخصصة لذلك
+ 
 

إفراز النفايات العضوية )ورق ●  
 األغصان الناتجة عن القطع(

ئية ( تلوث البيئة )الموارد الما●  
تلوث الهواء●  

ضمان جمع انتقائي للنفايات●  
تشجيع تسميد النفايات العضوية●  + 

 
 مزروعات

 

إدماج األجناس غير المحلية ●  خطر تدهور األجناس المحلية ● 

 من خالل إدماج أجناس دخيلة

تشجيع تطوير و زراعة األجناس المحلية ●  

الري و  توفير التدابير الالزمة لحماية المزروعات)أشغال●
 التتريب الحرث الخ...(
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إفراز النفايات العضوية● 2E جمع و إنتاج الحليب   

أثناء عملية  مخاطر وقائية●
 الجمع

من أجل  الحاجة إلى الماء●
 التنظيف 

خطر تلوث محتمل مرتبط بودائع ●

 السماد
خطر تلوث صحي في حالة عدم ●

 او سوء تنظيف المعدات
 خطر صحي مرتبط بالثروة●

وانيةالحي  

 

دمج إنعاش النفايات العضوية داخل المناطق الزراعية ●  

في مجال تقنيات حلب و تخزين  التكوين و التحسيس●
 الحليب 

دمج التتبع الصحي للحيوانات على يد طبيب بيطري ●  

 

 

إنشاء وحدة تحويل الحليب 

 على الصعيد الصناعي 
3E ●استهالك الماء  

إفراز نفايات سائلة غنية ●

ات عضويةبملوث  

 

ضغط قوي على الموارد المائية ●  

تلوث كيميائي و بيولوجي في ●
ن عالوسط المتلقي ناتج 

التدفقات الغنية بالكائنات الدقيقة 
 والمواد العضوية 

 مشاريع جديدة تخص معامل األلبان

الناتجة عن إنشاء مشاريع  تأثيراتإجراء دراسة حول ال●

لمصادقة عليها جديدة في مجال األلبان/الجبن وطلب ل
من طرف اللجنة الجهوية لدراسات المؤثرات على البيئة 

 من أجل دعم المشاريع القائمة :
تشجيع إعادة تدوير مياه الغسل ●  

استعادة و تثمين مياه الغسل●  

 
 

+ 
تجهيز وحدات تحويل الحليب 

 أو إنشاء وحدات تجارية 
1E ● استعمال الماء من أجل

 التنظيف

 

موارد المائية ضغط قوي على ال●  

إفراز التدفقات العضوية )كميات ●

 محدودة(

األلبان  عالوحدات القائمة:الشركات الصغرى لتصني  

تشجيع إعادة تدوير مياه الغسل●  

استعادة مصل اللين)للدواجن مثال أو البستنة●  
تحسيس المالكين بضرورة الوقاية●  

+ 
 2E 

استعمال اآلالت الفالحية●  
 

مما يغير بنية الضغط على التربة ●
التربةو يقلل من تسرب الماء و 

 نمو وكثافة الجذور

 

تحذير خاصة بالمناطق المتضررة من التصحر و  نقاط●
الواحات بخصوص الواحات و المناطق المتضررة من 

 التصحر 

اختيار اآلالت الزراعية المالئمة للواحات و المناطق ●
 المتضررة من التصحر

زراعيةالتوجه إلى اإليكولوجية ال  

 
 

 

 قطاع الصيد البحري

ضغط قوي على الثروة ● 2E الصيد الحرفي او الساحلي  انخفاض المخزون●   

األنواع اندثارخطر •   

التحقق من التقنيات المعتمدة من أجل الصيد ●

المستدام )تحسيس الصيادين باحترام مواقيت 
التوالد/اختيار الشبكات...( انظر الرسم البياني داخل 

الممارسات البيئية و االجتماعية الجيدةذليل   
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تدبير النفايات الناتجة عن ●  

 الصيد البحري
 

 
إنشاء مخازن/ متاج●  

تدهور المناطق الساحلية●  

تلوث الهواء●  
 

 
ضغط قوي على الطاقة و المياه●  

 

 

إحداث نظام لتدوير النفايات بتوفير حاويات عازلة و ●

 التخلص منها في اقرب موقع تخزين 
التدبير السليم للنفايات توعية الصيادين إلى ضرورة●  

 
أجهزة محافظة على الماء )الصنابير( توفير●  

 
+ 

تستنفد المياه و الطاقة )في   

 التبريد مثال(

إعادة تدوير مياه الغسل قدر اإلمكان ●   

تطوير الطاقات المتجددة قدر اإلمكان●  
استعمال المصابيح االقتصادية●  

 

ة لتربية األسماكانشاء وحد  

 
3E موقع المشروع 

أنواع الألسماك●  
التغذية المفرطة لألسماك●  

أنابيب المياه ●  
المخلفات السائلة ●  

الطاقة●  

النفايات●  
 

 
 

خطر انخفاض الساكنة الطبيعية ●

 على طول موقع المشروع 
خطر تدهور المياه السطحية و ●

 البحرية 
التلوث الصحي من شأنه أن ●

السمكية يمس التجمعات  

إدماج أنواع من المحتمل أن ●
 تسبب اختالالت بيولوجية

من أجل  تأثيراتمشروع قدم للجنة الجهوية لدراسات ال●

 الدراسة 
اختبار موقع ذو تأثير ضئيل●  

 معلومات حول اإلجراءات
منع بناء أحواض في منطقة بيئية خاصة ●  

وضع حدود للمناطق التي سيتم تحويلها إلى أحواض●  

ء الموقع دون تعطيل االستعمال اليومي للماء من انتقا●
 قبل السكان المحليين.

منع إدخال أنواع غريبة●  
بخصوص الوحدات المنشأة داخل األراضي،استعمال ●

أنظمة تدفق مستمر أو أنظمة إعادة التدوير الجزئي.هذه 
و تسمح  ، النظم تستهلك كميات أقل من الماء و الطاقة

لمياه بسيطرة أكبر على جودة ا  

 

 
 

أنواع األسماك ● 2E تجهيز وحدة تربية األسماك  

التغذية المفرطة لألسماك●  
أنابيب المياه●  

المخلفات السائلة●  
الطاقة●  

النفايات●  

خطر تدهور المياه السطحية و ●

 البحرية
التلوث الصحي الذي من شأنه ●

أن يمس بالتجمعات السكنية 
 العشوائية

 إدماج أنواع من المحتمل أن●

 تسبب اختالالت بيولوجية

التحقق من أن الوحدة ليس لها أي اثار سلبية على ●

البيئة)القضاء على األنواع المحلية تصريف قدر كبير من 
 النفايات السائلة في المجال البيئي(

التحكم في األنواع المرباة●  
استعادة النفايات قدر اإلمكان●  

 

 أجهزة الصيد

 الحرفي:الساحلي
هري:محركات،الن،البحري،  

 شباك

2E ●األنواع المستهدفة  

أدوات و تقنيات الصيد●  
 

انخفاض المخزون ●  

خطر انقراض بعض األجناس●  
 

التحقق من تقنيات الصيد المستدام)توعية الصيادين ●

 بضرورة احترام فترات التوالد/اختيار نوعية الشباك...(
)انظر الرسم البياني داخل دليل الممارسات البيئية و 

جتماعية(اال  

 
 



  القسم 5:وسائل إدماج و رصد الممارسات البيئية و االجتماعية الجيد ة في إطار المشاريع 

- 69 - 
 

 

كميات الصيد●    
فترات الصيد                     ●

    

 
 

  

نفايات المحركات● تلوث المجال المائي نتيجة ● 
 انبعاث و قود المحركات 

الممارسات الجيدة في استعمال وقود محركات ●
  القوارب:تخزين عازل دون خطر تصريف

 تجارة أألسماك:
ةاقتناء الدراجات الناري  

0E    

 
 قطاع الحرف اليدوية

اقتناء معدات الخياطة 
 ،النسج،صناعة الزرابي و الجلود

0E    

 
 1E اقتناء معدات النجارة     

 

إفراز نشارة الخشب ●  

تلوث ضوضائي●  

تثمين نفايات النشارة الخ.عبر بيعها إلى األفران العامة ● 

 على سبيل المثال.
للحد من الضوضاء، عزل اآلالت ●  

التحقق من مصادر توريد المادة الخام●  

+ 
 

الطبخ التقليدي باستخدام ● 2E اقتناء معدات صناعة الفخار
مختلف مصادر 

الطاقة:الخشب،العجالت،البال

 ستيك
استخدام طالء الزجاج ●

 المستخلص من الرصاص

ضغط أقوى على الموارد ●
 الطبيعية

تلوث هوائي ناتج عن اإلفرازات ●

حتباس السامة أو غازات اال
 الحراري

 نقاط انتباه:
غازية و كهربائية وكذا  باألفرانعدم تمويل أفران خشب.●

 التحقق من استعمال الصيادين طالء خالي من الرصاص 

 الممارسات الجيدة:
تشجيع المشاريع المجتمعية●  

 

+ 
النفايات الصلبة: الفخار ●  

 المكسور أو ذو جودة منخفضة
أو  تدبير النفايات الصلبة)كسور●

 فخار مشوه ...الخ(

 

توعية الحرفيين بضرورة التدبير الجيد للنفايات)وضع ●
 + الفخار المكسور في مواقع مناسبة(

 نفايات صلبة●  2E اقتناء معدات الحدادة
المواد األولية،خرق 

قذرة،عجالت،معدات طحن 

 مستعملة

خطر تلوث المياه عن طريق ●
 تصريف الزيوت و الدهون

بيئي عن طريق خطر التدهور ال●

النفايات الصلبةتدبير  سوء   

ضمان تدبير سليم للنفايات: فرز بدءا من مصدر التصريف ●
، و التخلص من النفايات السامة في المواقع المخصصة 

 لها )مكبات مراقبة إذا أمكن ذلك(

توفير صناديق إعادة تدوير الزيوت المستعملة للتخلص ●
                                 منها داخل آالت التدوير           
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إحداث ضوضاء نتيجة آالت ●  

 الطحن و المناشير

تلوث ضوضائي ناتج عن آالت ●

 الطحن و المناشير

عزل األجهزة●  

 
مخلفات سائلة ● 2E اقتناء معدات صناعة النحاس

 سطحية:وجود معادن ثقيلة 

خطر تلوث البيئة ناتج عن ●

بالمعادن تصريف المياه المحملة 
 الثقيلة

انشاء أحواض شطف ذات دوائر مغلقة و إعادة تدوير ●

 المياه  المستعملة في عمليات الشطف األولى
 

 
تبخر األحماض الناتجة عن ●  

 صناديق المعالجة 

تأثير على صحة العمال● تغطية الصناديق ذات مخاطر تبخر األحماض●   

  
بناء و تجهيز مواقع للصناعة 

 الحرفية

2E ● انبعاث ضوضاء مصاحبة

لبعض األنشطة 
 )النجارة،صناعة النحاس(

إلحاق أضرار بالجيران ● التركيز على اإلنشاءات داخل مواقع المشروع،من أجل ● 

  الحد من إزعاج الجيران
ورشات العمل●   ضوضاء ناتجة عن أعمال الورشة●  تطبيق الممارسات الجيدة المتعلقة بتدبير ورشة العمل●   

+ 
ة مرتبطة بحرف الخشب و أنشط

 النجارة

 

1E ●صناعة مناشير خشبية  
 

خطر إفراز الغبار و نشره في ●
 الوسط البيئي

التثمين الحراري للنفايات●  

+ 
استعمال جذور خشب التويا● 2E حرف خشب التويا  

 
القضاء على التويا في الغابات إذ ●

يعد نوع مستوطن في منطقة 

البحر األبيض المتوسط،شمال 
قيا و اسبانياافري  

عدم  استعمال جذور خشب التويا في صناعة األثاث و ●
 األشياء األخرى

دمج عمليات تحريج●  
 

 

 قطاع السياحة

تجهيز و رفع مستوى معدات 

المخيمات الفنادق 
الصغيرة،المنتجعات الصيفية و 

 مراكز االصطياف

 

2E 

 

استعمال الماء●  

مخلفات سائلة●  
 

 الضغط القوي على الموارد●

 المائية
خطر تلوث المياه من خالل ●

 النفايات السائلة

 

تخطيط بيئي و مستدام ●  

استخدام أجهزة و معدات ذات استهالك أقل ●
 للمياه)صنابير،رشاشات(

تدبير معقلن للماء داخل المنشأة السياحية،من طرف ●

 السياح:إنشاء أجهزة لتوفير المياه)صنابير،رشاشات...(
للحد من و وثيرة الغسيل استعمال معقلن للمناشف●  

التحسيس بضرورة الحفاظ على الثروة المائية●  
  رف الصحي                     إ نشاء وحدات صغيرة للص●

  

إعادة استعمال مياه األمطار الحتياجات الغسيل، ●
 السقي بقدر االمكان
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استهالك الطاقة●   مرحلة  فياستهالك الطاقة ● 

 التشغيل

ت تصميم بيئي بواسطة مواد محلية إنشاء مباني ذا●

فيما يخص مراكز االصطياف)مخيمات،مطاعم و مراكز 
الترفيه...(  قصد التقليل من الحاجة إلى التدفئة و تكييف 

 الهواء 
إنشاء معدات ذات استهالك منخفض للطاقة)مصابيح ●

 اقتصادية(

انشاء وحدات صغيرة إلنتاج الكهرباء عن طريق مصادر ●
دة(الطاقة المتجد  

استخدام سخانات المياه الشمسية أو الغازية●  
تشجيع  أجهزة التدفئة ذات المواقد المحسنة ●  

االستفادة من الضوء الطبيعي ●  

+ 

نفايات صلبة●   تصريف نفايات مرتبطة ● 
 باالستهالك

فرز النفايات و تسميد النفايات العضوية ●  
ب مكب القضاء على النفايات غير القابلة للتدوير إلى أقر●

 نفايات 
+ 

التنمية غير الالئقة ● 2E مشاريع السياحة البيئية  
أنشطة ترفيهية غير مقننة●  

إحداث اضطراب للمجال ●
 الحيواني و الطبيعي 

انجراف الطرقات ●  
تلوث ناتج عن النفايات المنزلية ●  

●تلوث الماء  
 

المرجو االطالع على جزء السياحة أعاله●  
مع المحافظة على الحياة تنظيم الجوالت السياحية ●

 البرية و الغطاء النباتي 
ضمان انشاء تجهيزات من أجل تدبير أفضل للنفايات ●

 خالل هذه الجوالت 
تنظيم حمالت توعية للسياح حول المحافظة على ●

 البيئة)منشورات،لوحات...(

 

تشجيع الموارد الطبيعية -صناعات صغرى   

 
إفراز النفايات ● 1E فنون الطبخ  

استهالك الطاقة في عملية ● 

 الطهي

خطر مرتبط بالنفايات●  

 استهالك الطاقة ●

 

ضمان تدبير أفضل للنفايات)إعادة تدوير وتثمين النفايات ●
 العضوية(

انشاء معدات ذات استهالك محدود للطاقة●   

 

+ 

 الطاقة من أجل الطهي 1E مخبزات

 

ضغط قوي على موارد الطاقة ●

 الطبيعية،من خالل استعمال

 الخشب في المطبخ

تشجيع المعدات ذات استهالك محدود للطاقة●  

 
+ 
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الفواكهتصنيع الخضروات و  1E 
 

استهالك المياه● الموارد المائية  على الضغط•     

مخاطر تلوث المياه بسبب • 

 األفرازات السائلة

إنشاء أجهزة لتوفير المياه )الصمامات(•   

كنا.إعادة تدوير المياه حيثما كان ذلك مم•   + 

األجزاء التالفة، إنتاج النفايات)•  
(تقشير  

 التلوث الناجم عن من المخاطر•

 النفايات الصلبة

السليم للنفايات: فرز النفايات بين  التدبيرضمان • 

 العضوية وغير العضوية

ضمان إعادة التدوير•   
مكب البلديةل ضمان نقلها•   

+ 

الصبارتثمين  1E  •الموارد تدبير  

نفاياتالإفراز  •  

نفايات عضوية قد تكون مؤدية● ضمان تثمين النفايات الصلبة ●   

 
+ 

تدبير الموارد●  2E تنمية أشجار االرغان   

إفراز النفايات●  
نفايات عضوية قد تكون مؤدية● ضمان تثمين النفايات الصلبة●   

بعمليات زرع شجرة األرغان من أجل ،دعم المشروع●

 ضمان استدامة الموارد

 

لمسالختجهيز ا  
 

 
 

 
 

 

 
 

2E ●استهالك الماء  
افرازات سائلة●  

نفايات صلبة●  
 

ضغط قوي على الموارد المائية●  
تلوث مباشر أو عبر شبكة ●

 الصرف الصحي للوسط المتلقي
أضرار مرتبطة بالنفايات الصلبة ●

)تلوث الهواء تلوث بصري و خطر 
 التدهور البيئي(

مع التحقق من أن المسالخ تتوفر على معدات ج●
 مفصولة عن المياه

التحقق من توفرها  على نظام صرف صحي مناسب ●

 )خزان أن كان الربط بالشبكة غير ممكن(

ضمان وجود نظام التخلص من النفايات الصلبة و الحرص ●

 على إرسالها إلى مكب نفايات مراقب

 
 

 قطاعات التجارة
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تنظيم الباعة المتجولين 

 و تنظيم المهن
1E 
 

ود التجار على منصة وج●

 استقبال
القرب منصة االستقبال  ●

 من الممرات العامة

افراز النفايات●  

التسبب في ازدحام المرور●  

تشخيص نظام لجمع النفايات)تجهيز المواقع بصناديق ●

 القمامة( بالتنسيق مع قطاع الخدمات بالمدينة.

موقع مالئم للطرق و الممرات المجاورة●  

اقف السيارات مع أنشطة الموقعتالؤم الممرات ومو●  

+ 

 انشاء و تجهيز المتاجر
 

 

1E 
 

ستهالك الطاقة               ا
  

تأثير غير مباشر على انبعاث غازات ●
 االنحباس الحراري و استهالك الطاقة

 
 
 

ذات االستهالك االقتصادي حاقتراح المصابي●  

التحسيس بضرورة تدبير النفايات●  
+ 

  النقل
اقتناء 

ئل وسا
النقل و 

 الشحن

1E ●استهالك الطاقة  

انبعاث الملوثات ●  

تلوث الهواء● التحسيس بضرورة االختيار الجيد للسيارات)أقل تلوثا(●   

التحسيس بضرورة الصيانة المناسبة من أجل تجنب زيادة االنبعاثات الهوائية●  

الوقود(  التحسيس بضرورة القيادة البيئية )نوع القيادة الجيدة للحد من استهالك●  

+ 

 التكوين المهني
بناء مراكز 

التكوين 

 المهني

2E ●انظر تعليمات المراكز    

 
تجهيز مراكز 
التكوين 

 المهني

1E ●استهالك الماء  
استهالك الطاقة●  

ضغط قويعلى الموارد المائية●  
●زيادة استهالك الطاقة عموما  

دمج المعدات الموفرة للمياه)الصنابير(●  

قل استهالكا للطاقةتشجيع المعداتاأل●  
+ 
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 الخدمات االجتماعية األساسية

 

C1 
نوعية 

 المشاريع

C2 
 صنف

C3 
تأثيراتعنصر مولد ل  

C4 
 تأثيرات

C5 
 الممارسات الجيدة

 

C6 

إنشاء مراكز 
)صحية،متنوعة  

 األدوار...(

2E ●استغالل األراضي  
وجود بنايات جديدة●  

 استغالل األراضي
الطبيعيةتدهور و تدمير البيئة ●  

تضرر المناظر الطبيعية بسبب ●
تسرب عناصر جديدة في المجال 

تغير في جمالية الوسط  البصري و

 البيئي

بضرورة اتباع التدابير التالية: تحسيس المقاولين  
ضعيفة على البيئة)أعمال تهيئة  تأثيراتاختيار موقع ذا ●

 التربة،سهولة الوصول ،تأثير بصري و ضوضائي ضئيل...(
الة قلع األشجار توفير عملية تحريج على أرضية تعادل في ح●

 األرضية المتضررة ،وزرع أنواع أشجار متكيفة مع سطح المنطقة.

إدماج المناظر الطبيعية و التراثية و البيئية المعمارية للمبنى.●  

 

 

ورشة االشغال●    

 

تلوث الهواء بسبب الغبار●  

بسبب افرازات  تلوث الماء و األرض●
الدهون و الغازات و النفط  و تسرب

 عن طريق اآلليات المستخدمة.

تغيرات التربة و تدهورها بسبب ●
 اليات العمل 

سالمة األشخاص من خالل وجود ●
 ورشة عمل قريبة

إدماج فصل النقاط المتعلقة بالحماية البيئية في دفتر التحمالت و ●

دليل  التأكيد على احترامها خالل فترة البناء )انظر نموذج داخل
 الممارسات االجتماعية و البيئية الجيدة(

 

 

التلوث الناتج عن نشاط ●  

 المراكز

النفايات الصلبة●  
المياه المستعملة●  

استهالك الطاقة●  
استهالك الماء●  

تلوث المياه الجوفية:تلوث التربة ●

عن طريق التصريف المباشر للمياه 

 المستعملة
زيادة الطلب على الماء و الطاقة●  

 

دابير ينبغي اقتراحها على أصحاب المقاولة خالل فترة التصميم.ت  

اعتماد سياسة كفاءة تحويل الطاقة:بناء ذا مناخ حيوي●  

 مصابيح ذات استهالك منخفض...
استخدام الطاقات المتجددة على سبيل المثال:سخانات تعتمد ●

 الطاقة الشمسية.
،(تالحنفيااالستحمام، اقتصادية) توفير معدات صغيرة•   

.تركيب نظم إلعادة استخدام المياه•   
.من أجل الري في خزاناتمياه األمطار و مياه الصرف الصحي فصل  
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نفايات صلبة تشبه ●  

 النفايات المنزلية

تدهور الوسط البيئي من خالل ●

 النفايات الصلبة 

تلوث بصري●  

 تدابير ينبغي اقتراحها في مرحلة االستغالل 

أو اعتماد نظام جيد ،في موقع النفايات تثمينها ،لتنظيم جمع األزبا●

 للتخلص منها في مكبات مناسبة
 

أنشطة معدية ) نفايات صلبة●  
 الصحية ذات رعايةال

(المخاطر المعدية  

تدهور الوسط البيئي●  

مخاطر صحية●  

 تدابير ينبغي اقتراحها في مرحلة االستغالل

تجة عن عمليات رعاية ذات يتم إنشاء المراكز المنتجة لنفايات ناال  ●

بالتنسيق مع وزارة الصحة .إال  ،مخاطر عدوى  
و يتعين على الوزارة أن تدمج تدبير هذه النفايات في اإلدارة العامة 

و تحديد ،للمركز:تشخيص التقنيات الالزمة لالمتثال إلى هذا القانون
 نقاط التخلص من النفايات بالنظر إلى البنية التحتية الموجودة قرب

 المركز

 

    التربية
إنشاء مطاعم 

احتراق غاز البوتان  الناتج ● 1E مدرسية
 عن طبخ المأكوالت

نفايات المطبخ●  

الغذائيةنقل المواد ●  
 

تلوث الهواء الناتج عن حرق البوتان●  
الذي يبعث غازات اإلحتباس 

 الحراري

التلوث الناتج عن الهضم الالهوائي ●
 لنفايات الطبخ الصلبة 

تلوث المياه السطحية و الجوفية و ●
تلوث التربة من جراء تسرب مياه 

الصرف الصحي التي تحتوي على 

 الدهون و الزيوت

 نفايات المطابخ الصلبة
فرز النفايات من خالل فصل المواد العضوية )قشار الخضراوات و ●

 بقايا الطعام( عن المواد غير العضوية.

ستعمل في بستنة المدارس.تحويل المواد العضوية إلى سماد ي●  
فرز مواد التغليف ●  

القضاء على النفايات النهائية في مكبات أزبال )أقربها(●  
 نفايات المطابخ السائلة

استخدام المنظفات بكميات صغيرة جدا●  

عدم رمي الدهون داخل مجاري المياه و تحويلها إلى سماد أسود●  

+ 

إنشاء و تحديث  

المؤسسات 
ارس التعليمية و المد

الداخلية و المكتبات  

دور الحضانة ، و 
 المدارس القرآنية

دار الطالب و دار  
 الطالبة

2E ● األشغالورشة تلوث سمعي ●   

تدهور المناطق الخضراء●  
أمن و سالمة التالميذ●  

خارج ساعات و  طل المدرسيةعال تالقيام باألشغال خالل فترا●

لتفادي اإلزعاج،الدرس   

 2E   ●كن العامة و إعادة تأهيلها في حالة تضررهاحماية األما  

وضع حواجز ورشة األشغال لضمان سالمة التالميذ●  
دمج بنود التدبير البيئي الجيد في دفتر تحمالت ورشة العمل●  

 
 تالمؤسسا تجهيز

التعليمية و المدارس 
0E     
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الداخلية    و 

المؤسسات ذوي 
الحضانة و المدارس 

القرآنية،دار الطالب و 
لبةدار الطا  

مياه الصرف الصحي● 2E مراحيض  

استهالك الماء●  
 

تلوث المياه السطحية و الجوفية ●

الناتج عن التصريف المباشر لمياه 
 الصرف الصحي

استخدام المراحيض الجافة إذا أمكن ذلك خاصة في الوسط ●

 القروي
صنابير ذات االستهالك المنخفض●  

 
 

+ 

  

 حواجز انشائية
0E     

 التجهيز
 

مرحلة ما قبل 

التمدرس)دور 
 الحضانة...(

0E      

 المشتريات
 دراجات

اللوازم و الكتب 
 المدرسية

0E     

حافالت النقل 

المدرسي، الزي 
 المدرسي

 

1E ● استهالك الوقود تلوث الهواء●   

 

انتقاء السيارات )محركات أقل تلويثا(●  

التحسيس بضرورة صيانة السيارات ●  
لقيادة البيئيةالتحسيس بأهمية ا●  

+ 

استهالك الطاقة● 1E حاسوب ارتفاع في االستهالك اإلجمالي ● 
 للطاقة

توعية المستعملين ) تفادي اإليقاف النسبي(●  
 + 
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 عمليات أخرى

 

تقوية القدرات فيما 
يخص تسيير 

 الجمعيات وتنظيم

األنشطة الرياضية و 
 الثقافية 

 دروس الدعم

0E     

 الصحة

هيز بنيات الصحة التحتيةبناء و تج  

 مراكز الصحة
 مراكز الوالدة

مراكز غسل الكلي 

 و المستوصفات

2E ● انظر التعليمات الخاصة
 بالمراكز 

 

انظر التعليمات الخاصة بالمراكز ●  
 

 

 

انظر التعليمات الخاصة بالمراكز ●  
 

 

انتاج النفايات الناتجة عن  ●  

الرعاية الصحية ذات  عمليات
 مخاطر عدوى

 

تلوث المياه الجوفية/الوسط ●

المائي من خالل سوء تدبير نفايات 
 الرعاية الصحية ذات مخاطر عدوى

خطر تضرر الوقاية البيئية●  

 

 تدابير ينبغي تبنيها في إطار اتفاقية مع وزارة الصحة 

تنظيم عملية جمع النفايات الطبية، و تحديد وسائل التخلص من ●
)شركة خاصة أو في موقع من  النفايات على المستوى أإلقليمي

 بنيات القطاع العام( 

 

 
 

 مواد و تجهيزات طبية
آالت ال تفرز نفايات 

)آالت إعادة التأهيل 

الطبي، كراسي 
 متحركة(

1E ● نفايات ناتجة عن تجهيزات
 طبية منتهية األمد أو متضررة

تلوث بصري●  
تدهور المجال البيئي●  

لظروف المحلية، أو غير عدم قبول التجهيزات غير المالئمة ل●
 المصلحة )خاصة الهبات القادمة من الخارج(

تشجيع اإلنتاج المحلي للتجهيزات الطبية●  
+ 
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ورشات إصالح المعدات على المستوى  خلقتشجيع●    

 المحلي

خلق أنشطة جمع التجهيزات المستعملة و تفكيكها لضمان ●

ص  إعادة تدويرها أو إرسالها إلى مكب النفايات الخا

 بالتجهيزات غير القابلة إلعادة التدوير.

 

أجهزة مولدة لنفايات صلبة و 

سائلة )أجهزة التحليل البيولوجي 

 و اآلالت االتوماتيكية(

2E ● نفايات صلبة  

مياه الصرف الصحي ●

اوية لنفايات المواد حال

الكيمائية و البيولوجية 

البول( ،الدم)  

 

خطر تلوث الماء بسبب التدبير ●

)صلبة و ة يمعدللنفايات الالسيء 

(سائلة  

 

 تدابير ينبغي دمجها باتفاقيات مع الوزارة المسؤولة 

التحقق من وجود نظام تنظيم جمع النفايات كفيل بإرسال ●

النفايات الناتجة عن الرعاية الطبية ذات المخاطر المعديةإلى 

المواقع المناسبة و كذا النفايات المنزلية و ما شابه إلى أقرب 

نفايات،فصل المياه الملوثة)مواد كيميائية(و إرسالها مثل  مكب

 النفايات الطبية

 

 

 مواد و تجهيزات الطب المتنقل

 

استهالك الوقود● 1E سيارات اإلسعاف  

 

تلوث الهواء●    

 

انتقاء السيارات أقل استهالكا للوقود ●  

صيانة دورية للسيارات بالتوافق مع الشروط التقنية.●  

 
+ 

و حدات  

ارية متنقلةباخت  

القوافل ، وحدات الرعاية الصحية

 الطبية

 
 

1E 

 

استهالك الوقود●  

نفايات طبية●  

 
 

تلوث الهواء ●  

تلوث البيئة بسبب النفايات الطبية●  

 
 
 
 

قاء السيارات األقل استهالكا للوقود تان●  

صيانة دورية للسيارات بالتوافق مع الشروط التقنية.●  

ات داخل الشاحنة و التخلص منها إنشاء نظام تخزين النفاي●

 بعد ذلك)موقع وقاية مثال(

+ 

 التكوين و أنشطة أخرى

توزيع و التقليديات المولدات تدريب

 طقماأل

 

1E ●نفايات طبية مرتبطة بسوء تدبير النفايات  تأثيرات●  توعية المولدات التقليديات بضرورة تدبير النفايات ● 

 + الطبية)المشيمة
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 إعتام عمليات
العين دسةع  

 الختان

1E ●نفايات طبية تلوث البيئة من خالل النفايات ● 
 الطبية

إحداث نظام جمع النفايات ذات المخاطر المعدية و التخلص منها ●
 بطريقة ناجحة)إرسالها إلى مواقع العالج القريبة(

 
+ 

 الشباب و الرياضة
إعداد ،إصالح وتجهيز 

المالعب الرياضية، 

مراكز الشباب، 

ت الرياضية و الصاال
 مراكز التدريب 

 

1E ● إفراز نفايات من طرف
 مستعملي المعدات 

تلوث ضوضائي محتمل●  

تدهور البيئة ●  
تلوث بصري ●  

إلحاق الضرر بالجوار●  

اقتناء تجهيزات لجمع النفايات●  
اقتناء تجهيزات اقتصادية●  + 

 

إعداد، إصالح و 

 تجهيز المسابح

1E ● استهالك الطاقة )التدفئة و

إلضاءة(ا  

استهالك المياه)المسبح و ●
 المراكز الصحية(

 

اقتناء تجهيزات اقتصادية●   

اقتناء تجهيزات ذات كفاءة طاقية عالية●  

 
+ 

 
 اقتناء مواد رياضية

0E    

 
 

أنشطة و فعاليات 

 رياضية

1E ● ،إفراز النفايات )مشروبات

 أطعمة(

 
 

 

أضرار النفايات● ايات على مستوى األنشطة)توفير ضمان احترام التدبير الجيد للنف● 

القمامات، إفراغها باستمرار، تنظيف المواقع، التخلص من النفايات 

 في المكبات الجماعية(
+ 

 الثقافة و الدين
 و إصالح،إحداث
 تجهيز

المراكز ،المكتبات
دور ،الثقافية

مساجد،المطالعة  

1E ● و جود الزوار، يؤدي إلى إنتاج
 النفايات 

استهالك الطاقة●  

تلوث بصري،سوء تدبير النفايات.●  
ضغط قوي على الموارد الطاقية.●  

التحقق من احترام شروط جمع النفايات،في فترة التجهيز و ●
 االستهالك.

التحقق من التجهيزات ذات االستهالك الطاقي المنخفض●  
+ 

 أنشطة ثقافية
 

0E     
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 مراكز متعددة األنشطة

بناء دور و مراكز 
كز استقبال، مرا

اجتماعية و أخرى 

األنشطةمتعددة   

2E ●انظر تعليمات المراكز انظر تعليمات المراكز●  انظر تعليمات المراكز●   

 
 

إحداث، إصالح 

 وتجهيز هذه المراكز
1E ● افراز النفايات  

استهالك الطاقة●  

ارتفاع الطلب على الطاقة ●  

تلوث الوسط البيئي من خالل ●
 سوء تدبير النفايات

ن احترام شروط تدبير النفايات التحقق م●  

التحقق من استعمال التجهيزات ذات االستهالك االقتصادي●  + 

 مراكز استقبال األشخاص المعوزين

انظر تعليمات المراكز● 2E إنشاء المراكز انظر تعليمات  المراكز●  انظر تعليمات  المراكز●   

 
إحداث، إصالح و 

 تجهيز هذه المراكز
1E ●اخل المراكز و جود أشخاص د

 و إفراز النفايات 
استهالك الطاقة ●  

ارتفاع على الطاقة ●  

تلوث الوسط البيئي من حالل ●
 سوء تدبير النفايات 

التحقق من احترام شروط تدبير النفايات ●  

التحقق من استعمال التجهيزات ذات االستهالك االقتصادي●  + 
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 البنيات التحتية األساسية
 

C1 
مشروعنوعية ال  

C2 
CAT 

C3 
  تأثيراتالعناصر المولدة لل

C4 
تأثيراتال  

C5 
 الممارسات الجيدة 

 

C6 

 الماء الصالح للشرب
تقوية شبكة التزويد 

 بالماء الصالح للشرب
1E ●مرحلة األشغال ناتجة عن مرحلة األشغال  أضرار●   

 

التحقق من حسن تدبير ورشة األشغال )انظر الدليل(●  

+ 

ربائية التوصيالت الكه

 الفرعية
2E ● إحداث التوصيالت

الكهربائية يزيد من تصريف 
 مياه الصرف الصحي 

خطر التسرب في األنابيب ●  

تدهور الوسط البيئي و مخاطر ●

صحية ناتجة عن تصريف 
الصرف الصحي مباشرة في ●مياه

 الوسط البيئي

ضياع الموارد المائية●  

زويد بالماء )وضع دعم مشاريع التوصيالت الفردية مع مشاريع الت●

 الشبكة و العالج النهائي(
التأكد من األسلوب السليم في وضع الشبكات●  

 
 

مرحلة األشغال ● 1E إصالح األنابيب  أضرار ناتجة عن مرحلة األشغال●   

 

التحقق من حسن تدبير ورشة األشغال )انظر الدليل(●  

+ 

مرحلة األشغال ● 1E حفر اآلبار ئي في خطر تدهور المجال الما● 

 مرحلة األشغال 
 خطر الحرمان من الطاقة خالل ●

 مرحلة األشغال

التحقق من التنسيق مع وكالة الحوض المائي●  

تحديد الموارد البديلة للتزويد بالماء خالل األشغال●  
 

+ 

2E ● خطر التلوث في حالة ما
 إذا كان البئر مفتوحا 

تلوث مياه اآلبار نتيجة مختلف ●
 التصريفات 

حواجز لآلبار لحمايتها من التلوث بناء ●  
منشآت داخل إطار الصفقات العامة :إدماج نمودج دفتر التحمالت ●

 )انظر الدليل(
التدبير الجيد أو اسثمارةمنشآت خارج إطار الصفقات العامة:إدماج ●

 ورشة األشغال)انظر الدليل(

 

 

تأثير األشغال ● 2E صهاريج و أبراج مياه  

لموادأشغال و التزويد با●  

تدبير النفايات الخاصة بورشة ●

 األشغال
أضرار مترتبة عن وجود اآلليات●  

منشآت  داخل إطار  :إدماج نمودج دفتر التحمالت )انظر الدليل(●  

التدبير الجيد اسثمارةمنشآت خارج  إطار الصفقات العامة :إدماج ●
 لورشة األشغال)انظر الدليل(

 
 

 بناء النافورات و
 محطات المياه

2E ● عدم وجود حفرة امتصاص
 المياه المتدفقة

تكون برك مياه راكدة ,مولدة ●
النتشار الحشرات المؤدية مثل 

 البعوض

إعداد محطة الماء بشكل دون المياه الراكدة ●  
ضمان الصيانة السليمة لمحطات المياه   ●   
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و كذا تسرب هذه المياه إلى المياه    

 الجوفية

 

 

 

تدهور مجال تجميع مياه ● 1E منابع متفياقطارة
األمطار من خالل تواجد 

 الحيوانات الخ...

منبع معرض لمخاطر التلوث● إحداث حواجز من أجل حماية و حدات تجميع مياه األمطار و الحد من ● 
 + أسباب التلوث 

 الطرق السريعة

معبدةال غير طرقال  2E ● البناء  

ضمان تدبير تدفق المياه ●
 السطحية 

اءأشغال البن●  

تلوث الهواء بالغبار و الغازات ●

 المولدة من السيارات و المعدات 
في حالة نجراف مخاطر زيادة اال●

أعمال تتريب كبيرة أو تصريف مياه 
 األمطار دون إنجاز خنادق 

 ضاريةال حيواناتزيادة وفيات ال●

 على الطرق
تلوث ضوضائي خالل األشغال ●

 لالتربة, نق ف)وجود المعدات, تجري
اد(المو  

إدماج بنود الشروط البيئية في دفتر تحمالت شركات البناء )انظر ●

 الدليل(
زرع أشجار على طول الطريق●  

الري المستمر لموقع األشغال ●  
تحديد مواقع إعداد البيتومين خارج المناطق الحضرية ●  

وادم السيارات و المعدات و ضبط المحركاتعالفحص المنتظم ل●  

سليمة للقنوات ، خنادق الصرف و غيرها خالل التحقق من الصيانة ال●
 فترة االستغالل

 
 

بناء و إصالح الطرق 

 القروية
2E ●نفس النص نفس النص●   

 
 

إدماج بنود الشروط البيئية في دفتر تحمالت شركات البناء )انظر ●

  الدليل(
أشغال الهندسة 

 المعمارية

 

2E ● إنشاء الجسور  
تعديل محتمل للتدفقات ●

خصوصا خالل فترة  المائية

لاألشغا  

يتطلب بناء جسور على مستوى ●
الوديان بناء السدود مما يحدث 

 تعديالت على هيكلة األودية

 

إدماج بنود الشروط البيئية في دفتر تحمالت شركات البناء )انظر ●
 الدليل(
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موقع األشغال و و جود   

 المعدات 
اضطراب الخدمات ●

المتعلقة بفصل موقع 

شغالاأل  

مجاري المياه  تدهور خطر●  

موالردعمااللحفرخطر مرتبط بٍأ●  

 

 

رصف الشوارع و 

 األرصفة
1E ●أشغال البناء تلوث ضوضائي●   

إنتاج الحطام●  

التحقق من تدبير موقع األشغال●  

+ 
 الكهرباء و إنارة الشوارع

     0E التوصيالت الكهربائية

استهالك الطاقة● 1E إنارة الشوارع هوائي غير مباشرتلوث ●  االقتصادية ذات أمد حياة أطول للنقص من  حاستخدام المصابي● 
 الصيانة و النفايات فضال عن فاتورة الكهرباء 

استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل أضواء الشوارع●  
+ 

الدخان ● 1E مولد كهربائي  
افرازات المواد النفطية ●

المستخدمة كوقود أو 

 كمواد التشحيم 
ن المولد أو التخلي ع●

أجزاء منه في الطبيعة دون 
 التخلص منها

تلوث غير مباشر للهواء ●  
انبعاث غازات االحتباس الحراري ●  

نفايات صلبة سامة ●  

تلوث المياه السطحية و الجوفية●  

دمج تجميع النفايات النفطية داخل شبكة تدوير زيوت السيارات ●  
 الحفاظ على المعدات

وير بعض المعداتدعم تطوير ورشةإعادة تد●  

التأكد من التخلص في مكبات مراقبة من األجزاء القابلة لذلك ●  
 

+ 

انشاء أعمدة كهربائية ● 1E كهربة المجال القروي  

سحب األسالك ●
 اتوصو مسار الكهربائية

ة للمواقعلمؤقت  
تحديد مواقع الخطوط ●

 الكهربائية

ضوضاء خالل فترة األشغال)منطقة ●

 التخزين المؤقت(
تدبير النفايات  سوء  

 احتمال وجود المعدات

تأثيراتاختيار خريطة الشبكة و إنشاء األعمدة في مواقع أقل توليد ل●  

 
 

+ 

بطاريات تخزين تحتوي ● 1E الطاقات الشمسية
 على حمض الكبريت و 

تلوث التربة● المرجو الحذر عند إصالح البطاريات حتى ال يحدث فيض كهربائي●   
في الطبيعة عند نهاية عيشهاعدم رمي البطاريات ●  + 
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 المعادن الرصاص

 
 

 

 

 

التخطيط لتغيير أو إعادة تدوير البطاريات المستعملة داخل الميزانية●  

ضمان حسن استخدام األلواح الشمسية في نهابة عيشها، ●

 بتنسيق مع الشركة الممولة 

 

 

 الصرف الصحي و حماية البيئة

صحي السائلالصرف ال  
توسيع –إصالح

 الشبكة
2E ●شغر األراضي باألنابيب  

 

تلوث الهواء و الماء و التربة خالل ●

 فترة األشغال

 

أقل على البيئة  تأثيراتضمان تركيب األنابيب في مناطق ذات ●

  )حاشية الطريق العام ,منطقة بعيدة عن السكان(
 

ورشة األشغال●    

 

مخاطر تمس الراجلين أو ●

ارات أثناء األشغال السي  
تداخل محتمل بين شبكات أخرى ●

 قائمة )الكهرباء، الماء، االتصاالت(

إدماج البنود البيئية بالنسبة للمشاريع المنفذة داخل إطار الصفقات ●

 العمومية
ضمان تطبيق الممارسات الجيدة في تدبير األشغال بالنسبة ●

الصفقات العمومية رللمشاريع المنفذة خارجة إطا  
 

 
 

توصيالت الصرف 
 الصحي

1E ●تسربات في التوصيل خطر تسربات في التوصيل داخل ● 
 الوسط البيئي

السهر على جودة التوصيالت لتجنب مخاطر التلوث و األضرار الصحية●  

+ 
 حفرة الصرف الصحي

 
 

2E ● عمليات التثريب لحفر حفرة

 الصرف الصحي 
مخاطر التلوث في حالة ●

 عدم عزل األنابيب 

مياه الصرف  ةظام معالجن●
 الصحي

التسربات على المياه  تأثيرات●

 الجوفية في حالة وجودها
تلوث الهواء إذا كان حجمها غير ●

 مناسب

 

 التحقق من أن عملية الحفر مضمونة 

وضع الحفر بطريقة تبعدها عن السكان أو اآلبار المحتمل استعمالها ●
 من السكان أو الماشية 

الة الحوض المائيتنسيق المواقع مع وك●  

حفرة الصرف الصحي ثم منطقة ترشيح بالنسبة للمناطق المواتية و ●
 في حالة عدم وجود مياه جوفية معرضة للضرر 

حفرة صرف صحي تفرغ بانتظام، في حالة عدم امكانية الترشيح بعد ●
الحفر.، التحقق من إمكانية اإلفراغ و إدماجها في عملية إدارة 

 المشروع
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 دعم اإلدارات المحلية
 

 

البيئةحماية   
الطلب المتزايد على الماء● 1E عملية التحريج  

مخاطر تدهور التربة في 
التحريجحالة فشل عملية   

في حالة عدم مالئمة األجناس 

للوسط البيئي بمكنها استهالك 
 الماء بشكل أكبر

 

انتقاء األجناس المحلية المالئمة ●  

تريب، سقي، اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لنجاح إعادة التحريج)ت●
 ألخ(

+ 
تهيئة المساحات 

 الخضراء
1E ●استهالك الماء انتقاء أجناس متأقلمة مع الظروف المناخية المحلية●    

التخطيط لتوفير القمامات ●  

التخطيط لصيانة المساحات الخضراء●  
+ 

فترة األشغال● 1E الوقاية من الفيضانات التحقق من التدبير الجيد لموقع األشغال ●    

+ 
توعية بضرورة ال

 حماية البيئة
0E     

 الصرف الصحي الصلب

دعم مشاريع تثمين 

 النفايات 
2E ● موقع النفايات  

عمليات تحويل النفايات●  

تلوث الهواء●  

انتشار األزبال●  

 ●تشجيع مشاريع الفرز و إعادة التدوير 

●اهتمام خاص لكل الفروع:تحديد توجه النفايات غير المثمنة/غبر 
 المدورة

 
 

C1 
 نوعية المشروع

C2 
CAT 

C3 
عناصر مولدة 

تأثيراتلل  

C4 
 تأثيرات

C5 
الممارسات الجيدة الموصى بها و التي يجب 

 اقتراحها على أصحاب مشاريع الصفقات العمومية

C6 

 تدابير
 تكوين و تقوية القدرات
 

0E     

     0E التواصل
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االجتماعية الحماية مجال في المشاريع تصنيف على عامة رؤية 4-1 إجابة  

و الموصى بها.و يرد و صف هذه الفئات أدناه:أ المطلوبة الجيدةاالجتماعية الممارسات  إلىالفئات  ههذ تشير و .S3 ، S2 ، S6 ، S5ف المشاريع حسب الفئات يتصنتم   

 

                                       االجتماعية                       حماية الفئات المشاريع في مجال 
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المشاريع. أصناف حسب االجتماعية البيئية الممارسات :قائمة5-1إجابة  

                           يتم عرض الممارسات االجتماعية الجيدة حسب نوع المشاريع التي تم إطالقها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما يلي:        
   

 إنشاء، إعادة تأهيل أو تجهيز بنيات تحتية اقتصادية أو اجتماعية:
توفير األراضي الصالحة للبناء.▪  
بناء البنيات التحتية.▪  
تطوير وتجهيز البنيات التحتية.▪  
ها.إعادة تأهيلإدارة البنيات التحتية التي تم بناؤها أو ▪  

 األنشطة المدرة للدخل:                                                          
المجموعات التي ال يشملها المشروع.▪  
إدماج التقنيات )المعدات و اآلالت...(.▪  
الفتيات داخل المشاريع المدرة للدخل. واألطفال  ،عمل النساء▪  
توزيع المداخيل الناتجة عن األنشطة المدرة للدخل.▪  
،المشاريع السياحية▪  
الوقاية و الصحة.▪  

 

 تتمثل المعلومات الخاصة بلوائح الممارسات االجتماعية الجديدة على النحو التالي:
 

C1 العمود     C2 العمود     C3 العمود     C4 العمود     C5 العمود     C6 العمود   

تعرض فروع المشاريع 
المعنية بالممارسات 
 االجتماعية الجيدة.

 

تعرض صنف اآلثار 
االجتماعية الخاصة بكل 

األصناف في فرع )انظر 
 الصفحة الموالية( 

 

تعرض مصادر أو 
مولدات اآلثار 

االجتماعية السلبية 
 المحتملة.

 

 

عرض اآلثار ت
االجتماعية 
السلبية 
 المحتملة.

 

تعرض الممارسات 
الجيدة التي ينبغي 

 اعتمادها.
 

 

تحدد رموز الممارسات 
االجتماعية الجيدة )انظر 
مفتاح الرموز في الصفحة 

 الموالية(.

 

 
 
 

 6     تذكير بمفتاح رموز العمود               

                     نقاط الحذر                                        

                                     +             الجيدة    ةممارسات البيئييوصى بال
                                          ممارسات البيئية الجيدةينبفي تطبيق ال

          تكميلية تأثيراتدراسة  ينبفي تطبيق
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   6 العمود
فروع المشاريع المعنية 

بالممارسات االجتماعية 
 الجيدة

2 العمود   
 صنف 

   3 العمود
مصادر أو مولدات اآلثار 

االجتماعية السلبية 
 المحتملة

   9 العمود
اآلثار االجتماعية 

 السلبية المحتملة

   3 العمود
اعتمادهاالممارسات الجيدة التي ينبغي    

 العمود
3  
 

تجهيز و إصالح البنيات التحتية                                     ،بناء  

توظيف أو توفير أرض صالحة 

لبناء بنيات اقتصادية أو 

 اجتماعية 

3S  نقل سكان األراضي بما

 في ذلك غبر ذوي الحق.

 

فقدان الملكية، السكن 

المدخول ،و الترابط 

صادي.االجتماعي و االقت  

 

في حالة ما إذا تم اختيار المشروع المشغل لألرض ،تقوم المبادرة 

الوطنية بالتأكد من استغالل األرض الوضع القانوني لألرض موافقة 

 المالك أو المستغلين الحاليين )انظر النقاط المذكورة أسفله (

   غير ذوي الحقلو تعلق األمر بعدم تحويل سكان األراضي و 

 

 
االستغالل  فقدان

االقتصادي، االجتماعي و 

 الثقافي لهذه األراضي.

خسارة المداخيل الخاصة ▪

االقتصادي  االستغاللب

 لألرض

ضياع الفضاءات ▪

االقتصادية ،االجتماعية و 

 الثقافية.

  ،موافقة كتابية من طرف مستغلي األراضي في أغراض اقتصادية

 منهماجتماعية أو ثقافية بما في ذلك غير ذوي الحق 

 

 

بيع األرض أو التنازل 

 عليها بطريقة  عشوائية.

 

خطر نزاعات قانونية.▪  

التأثير على استدامة 

 المشروع.

  موافقة كتابية من طرف المالك تخص بيع األراضي أو التنازل

  عليها.

عدم حل مشاكل حيازة 

 األراضي.

 

 

 

خطر انقطاع الخدمات ▪

أو األنشطة القائمة على 

شروع.أرض الم  

 خطرالنزاعات القانونية.▪

 :توضيح  الوضع القانوني لألرض 

 من خالل توفير عقد ملكية أوعقد كراء 

مالحظة: بخصوص مشاريع البنيات التحتية األساسية يتعين على 

البلديات إثبات ملكية المواقع التي في ملكيتها أو اتخاذ إجراءات تحديد 

 المحاذاة؟؟

 



  القسم 5:وسائل إدماج و رصد الممارسات البيئية و االجتماعية الجيد ة في إطار المشاريع 

- 89 - 
 

 

   6 العمود
شاريع المعنية فروع الم

بالممارسات االجتماعية 
 الجيدة

العمو
2 د   

 صنف 

   3 العمود
مصادر أو مولدات اآلثار 

االجتماعية السلبية 
 المحتملة

   9 العمود
اآلثار االجتماعية 

 السلبية المحتملة

   3 العمود
 الممارسات الجيدة التي ينبغي اعتمادها 

 العمود
3  
 

 

بناء بنيات اقتصادية أو 

عيةاجتما  

 

 

 

 

2S  عدم األخذ بعين االعتبار

الحتياجات تنقل السكان في 

 إطار أشغال البناء.

 

 

 

انخفاض إمكانية الولوج ▪

إلى أمالك، أو مصادر 

الدخل ،السكن، الخدمات 

العامة ،بما إلى ذلك من 

االستفادة من الموارد 

الطبيعية)الخشب، الماء، 

 المراعي...(.

 

 كات ،يجب التفكير في ممرات مؤقتة عند إعداد دفتر تحمالت الشر

لولوج الموارد الطبيعية ،المساكن، و الخدمات خالل مدة ورش 

 البناء.)انظر مثال دفتر التحمالت المرفق للدليل(.

 .التحقق من احترام الشركات لدفتر التحمالت 

  إبالغ السكان بمدة المشروع)عن طريق نشر المعلومات مسبقا و

 معلوماتية في موقع المشروع(عن طريق و ضع الفتة 

 .إشراك قدر اإلمكان اليد العاملة المحلية في أعمال البناء 

 
 

تجهيز أو اصالح بنيات 

 اقتصادية أو اجتماعية

 

 

 

2S  انخفاض أو انقطاع مؤقت

لنشاط اقتصادي أو 

اجتماعي خالل فترة 

 التجهيز

انخفاض دخل األشخاص ▪

بسبب  التوقف المؤقت 

.ألنشطة اإلنتاج  

صعوبة ولوج السكان ▪

لمراكز الخدمات 

 االجتماعية

 

 اإلجراءات التي ينبغي إدماجها في إطار دفتر تحمالت الشركات:

  يتم إصالح البنيات التحتية االقتصادية أو االجتماعية بالنظر إلى
عدم النقص من المداخيل،أو بالحرص على ولوج السكان إلى 

)إصالح تدرجي/إصالح خالل  الخدمات بالنسبة للبنيات االجتماعية
فترات اإلقفال/وضع ممرات مؤقتة لولوج الخدمات االجتماعية أو 

 األنشطة االقتصادية/نقل مؤقت لألنشطة أو الخدمات...(.

الشركات لدفتر التحمالت مالتحقق من ا احترا  

  إبالغ المستفيدين بمدة األشغال عن طريق نشر المعلومة مسبقا أو

 ة في موقع المشروع.عن طريق وضع الفت
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   6 العمود
فروع المشاريع المعنية 

بالممارسات االجتماعية 
 الجيدة

العمو
2 د   

 صنف 

   3 العمود
مصادر أو مولدات اآلثار 

االجتماعية السلبية 
 المحتملة

   9 العمود
اآلثار االجتماعية 

 السلبية المحتملة

   3 العمود
هاالممارسات الجيدة التي ينبغي اعتماد   

العمو
3 د   
 

إدارة البنيات االقتصادية و 

االجتماعية المشيدة أو 

 المجهزة أو التي تم إصالحها
 
 

2S غموض طرق إدارة البنيات 

 

اضطراب أو توقف عمل ▪

 البنية التحتية.
  

 

 نقاط حذر:

إنشاء أو تعزيز المؤسسات المسؤولة عن إدارة البنيات المشيدة، 

يعد أمرا بالغ األهمية من أجل استدامة المجهزة أو التي تم إصالحها، 

 المشروع.

ستحدد اتفاقية أو عقد اإلدارة، الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، 

 طرق اإلدارة ومدة العقد،

من المهم أيضا تحديد وسائط الحكامة الجيدة، الواجب اتباعها في إدارة 

ستمر البنية التحتية)مشاركة السكان في هيئات صنع القرار /تحديد م

 لهيئات صنع القرار /استشارة السكان المعنيين قبل اتخاذ القرار...(

 

 الممارسات الجيدة

  إنشاء أو تعزيز هيئات إدارة البنية التحتية )عن طريق عقود

 إدارة(. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 2S  غياب أو قلة تكاليف إدارة

 أو صيانة البنيات التحتية 
 

اضطراب أو توقف عمل ▪

تية المشيدة أو البنيات التح

 التي تم إصالحها.
 

 نقاط حذر:                                                               
 من ا لمهم ضمان صيانة دورة للمرافق بعد مرحلة البناء أو اإلصالح.

 الممارسات الجيدة
 لبناء بنيات تحتية جديدة:

  البنيات  إدارة و صيانةتكاليف يجب وضع ترتيبات لتمويل  
    التحتية )تكاليف الموظفين و تكاليف التشغيل(

  يوصى بالنقص من تكاليف تشغيل البنيات التحتية المشيدة من
 خالل: 

 

 

 

+ 
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اعتماد مبادئ تصميم مناخية  بيولوجية، و عن طريق إعادة استغالل      

طاقات المياه ،و استخدام معدات موفرة للمياه و الطاقة و استخدام ال

 المتجددة )انظر الممارسات الجيدة الخاصة بالمشاريع البيئية(.

 

   تجارية داخل البنية من المستحسن ،كلما أمكن ذلك،توفير محالت

 لتغطية تكاليف التشغيل و الصيانة . لن شأنها توفير مدا خيالتحتية

 

 بخصوص المشاريع اإلجتاعية التي تم إصالحها 

 مرافق التي تم إنشاؤها في إطار الشروع وضع بند خاص بصيانة ال

 داخل الميزانية .

 

 بخصوص المشاريع االقتصادية التي تم إصالحها 

  .إنشاء نظام إلشراكات شهرية صغيرة مخصصة لصيانة الموقع 
 

 

 

 

+ 
 

 

 

+ 
 

  قتصادي و المشاريع المدرة للدخلمشاريع اإلدماج اال

    
 ةغير المستهدف تالمجموعا

 بالمشروع
2S ع بعين وعدم أخد المشر

مجموعات اقتصادية  االعتبار

إال  متضررة و غير مستهدفة

ناشطة في نفس الميدان. أنها  

 
 

انخفاض دخل المجموعات ▪

غر المستهدفة و الناشطة 

 في نفس الميدان.

ر :ذنقاط ح  
تلك الفئات –خالل وضع خطة المشروع –من المحبذ األخذ بعين االعتبار 

يا و العاملة في نفس القطاع وبذلك يتجنب المشروع تلك المتضررة اقتصاد

 العواقب االقتصادية السلبية )فقدان العمالء و اإليرادات (
يتم إدراج المجموعات غير المستهدفة و المتضررة في   الجيدة: تالممارسا

 خطة المشروع.

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

        

  + 
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 التخطيط إذا لزم األمر إلى عمليات دعم إضافية للمجموعات غير 

 المستهدفة أو القيام بإنجاز مشاريع خاصة بهذه المجموعات

  
 

تقنيات غير مالئمة لتلبية  2S التقنيات

 احتياجات اليد العاملة المحلية
فقدان النشاط االقتصادي و ▪

كذا البطالة في و سط هذه 

وعات المتضررة مالمج

 العاملة في نفس القطاع

حذر:نقاط   
كونها ال تسبب في فقدان  نم ،اختيار التقنيات ءأثنا ،التحققمن الضروري 

المحلي في وسط المجموعات المتضررة ىالعمل على المستو  

 
 الممارسات الجيدة:

تكييف التقنيات المدمجة في إطار المشروع )المعدات اآلالت ( مع احتياجات 

 اليد العاملة المحلية. 
  

 

 
 

 
 تقنيات معقدة االستعمال أو  

 اإلصالح
عدم ظهور أي أثر إيجابي ▪

على دخل الفئات المستهدفة 

 بسبب عدم استخدام التقنيات

   يمكن استخدام تلك التقنيات المدمجة في إطار المشروع بسهولة من قبل

 الجهات المعنية.
 

  : يمكن إصالح التقنيات المدمجة في إطار المشروع بسهولة 
محليا.  توفر خدمات اإلصالح و قطع الغيار   

    

 
 

ل النساء و األطفالعم 2S ظروف العمل تأثير على تعليم و صحة ▪ 

األطفال ناتج عن مشاركتهم 

 في األنشطة المدرة للدخل 

 

تأثير على تربية األطفال ▪

 و صحة النساء 

 حسب معايير  لن تسبب عمل  لألطفال،األنشطة المدرة للدخل المدعمة(

ل التي تقرر عدم تمويل األنشطة التي تولد استحقاق األنشطة المدرة للدخ

 أو توقفهم عن الدراسة(      نعمل األطفال المتمدرسي)

   المدرة للدخل المدعمة لن تسبب عمل النساء )مما له من تأثير  األنشطة

  على صحة النساء و على الوقت المخصص لتربية أطفالهم(
 

   العمليات التي من شأنها الجمع بين هذه األنشطة المدرة للدخل و بعض

تقليل وقت عمل النساء في إطار بعض األنشطة اليومية )مثال تقليل وقت 

  العمل في جمع الخشب في الوسط القروي:

 

 
+ 
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   6 العمود
فروع المشاريع المعنية 

بالممارسات االجتماعية 
 الجيدة

العمو
2 د   

 صنف 

   3 العمود
مصادر أو مولدات اآلثار 

سلبية االجتماعية ال
 المحتملة

   9 العمود
اآلثار االجتماعية 

 السلبية المحتملة

   3 العمود
 الممارسات الجيدة التي ينبغي اعتمادها 

3 العمود   
 

بعض المشاريع التي من شأنها تقريب قنينة الغاز، أو دعم شراء تمويل     

أفران الغاز أو إعادة تحريج األحراج القروية لتقريب الخشب من القرية 

 )انظر أمثلة المشاريع البيئية(. 
 

و ظروف العمل  تمواقي   

غير مالئمة الحتياجات 

 النساء

انعدام أو قلة  ▪

اإليجابية على  تأثيراتال

رفع المداخيل المتعلقة 

بخطر غياب أو فشل 

إشراك النساء داخل 

 المشروع.

  تحديد مواقيت عمل تتوافق و حاجيات النساء في إطار األنشطة

 للدخل و بالتشاور معهن .المدرة 

  تحديد مواقع األنشطة اإلنتاجية بالتوافق مع احتياجات النساء )مثال

 ،في حدود اإلمكان ،تحديد مواقع العمل أقرب ما يمكن من سكن النساء(.

 

 

األنشطة  لتوزيع مدا خي

 المدرة للدخل
2S لتوزيع غير عادل لمدا خي 

و أرباح األنشطة المدرة 

 للدخل 

زيز الهوة تع ▪

 االجتماعية

 

   ضمان توزيع عادل للمداخيل بين األشخاص المشاركين في

 األنشطة المدرة للدخل، بما في ذلك النساء و الرجال.

 .دعم المشاريع التي تحترم مبادئ التجارة العادلة 

  إ نجاز مواثيق أخالقية تحسس السياح و السكان بالممارسات الثقافية

 يجب احترامها.   و االجتماعية التي

تحسيس الساكنة المستقبلة عن طريق شرح الميثاق و مناقشته.    

 تحسيس السياح عن طريق نشر الميثاق األخالقي 

 

 

+ 

تدفق السياح الحاملين لقيم و  2S مشاريع سياحية

تتعارض مع   تسلوكيا

 العادات والتقاليد المحلية 

إمكانية خالفات ناتجة  ▪

دات عن عدم معرفة العا

و التقاليد و عن عدم 

الساكنة المحلية. توعية  
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   6العمود 
فروع المشاريع المعنية 

بالممارسات االجتماعية 
 الجيدة

العمو
2د    

 صنف 

   3العمود 
مصادر أو مولدات اآلثار 

االجتماعية السلبية 
 المحتملة

   9العمود 
اآلثار االجتماعية 

 السلبية المحتملة

   3العمود 
رسات الجيدة التي ينبغي اعتمادهاالمما   

العمود 
3  
 

استعمال مواد مضرة  2S الوقاية و الصحة

 بالصحة 

عدم احترام اجراءات 

 النظافة و الصحة العامة.

تأثير على الصحة  ▪   األخذ بعين االعتبار شروط استعمال المواد الخطيرة  . 

  احترام مراسيم البلدية الخاصة بالوقاية و الصحة العامة
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 البيئية تالممارسا إدماج أجل من مألها يجب التي :االستمارات 6-1 إجابة

.المشاريع إطار في الجيدة  واالجتماعية  
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 تالممارسا وتتبع تحديد  :الجيدة واالجتماعية البيئية تالممارسا .1اسثمارة
الجيدة  ةواالجتماعي البيئية  

 

البيئية  تمع وثائق المشروع ،في حالة ما إذا كانت مكونات المشروع تتطلب إدماج الممارساسثمارةتدرج هذه اال

 واالجتماعية  الجيدة.
 

 جتماعياالومن طرف مركز التنسيق البيئي واألحياء.أويتم ملؤها من طرف حامل المشروع بدعم إذا لزم األمر من طرف فريق التأطير بالجماعات 

 .االجتماعية التابع لقسم التنمية  
  ________________________________________________________________ اسم المشروع

  ________________________________________________________________حامل المشروع

 
 قسم متعلق بالبيئة

:الجيدةالبيئية الممارسات  الئحةالجدول أسفله مع االستناد إلى  في 3-1 اتالمشروع :ملئ الخان تأسيسأثناء ▪  
 

 بمكونات/6
 التي لهاالمشروع 

 ةيبيئ تأثيرات

 تأثيرات/تحديد ال2
بكل  ةالبيئي الخاص

مكونات المشروع 
 كل على حدة

/تحديد الممارسات البيئية الجيدة 3
الخاصة بكافة المكونات المذكورة 

 في إطار المشروع ةدمجوالم
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االجتماعية الجيدة:تحديد الممارسات   واالجتماعية . الممارسات البيئية 1استمارة
 البيئية الجيدة)تتمة(و

 القسم االجتماعي:
رسات المشروع:تحديد الممارسات االجتماعية الجيدة المدمجة في إطار المشروع استنادا إلى الئحة المما عند تأسيس

 3 - 6من خالل الخانات غير قابل للتطبيق  االجتماعية  الجيدة ,اإلجابة بنعم أوال أو

 كان مشروعك: إذا
 مأل الجدول التالي: اجتماعية، المرجو إعادة تأهيل بنيات تحتية اقتصادية أو إنشاء أو

 /1 الجيدة المدمجة داخل المشروع؟ االجتماعيةما هي الممارسات 

 نعم

2/ 

 ال

3/ 

ر قابل غي
 للتطبيق

    توفير أرض المشروع

    عدم تحويل الساكنة المستفيدة من األرض بما في ذلك غير ذوي الحق.

موافقة مستغلي األرض في أغراض اقتصادية، اجتماعية، أوثقافية بما في ذلك غير ذوي 

 الحقمن أجل إنشاء المشروع)تضمين الموافقة الكتابية(.
   

    ابية بخصوص بيع األرض أوالتنازل عليها)تضمين الموافقة الكتابية(.موافقة المالكية الكت

    توضيح الوضع القانوني لألرض:عقد ملكية أوعقد كراء.

    إنشاء البنيات التحتية

    إنشاء ممرات ولوج مؤقتة للمواد الطبيعية، للمساكن والمرافق خالل فترة األشغال.  

الشركات آلجال تنفيذ المشروع المحددة داخل دفتر تحقق صاحب المشروع من احترام 

 التحمالت.
   

    قيام صاحب المشروع بإبالغ الساكنة المعنية بمدة ورشة األشغال.

    إشراك كلما أمكن ذلك اليد العاملة المحلية في تنفيذ األشغال.

    تجهيز البنيات التحتية 

احترام مبدأ عدم نقص المداخيل أوضمان  إصالح البنيات االقتصادية أو االجتماعية  مع

الولوج إلى الخدمات االجتماعية  )إصالح تدريجي /إصالح في فترة اإلقفال/إنشاء ممرات 

 ولوج الخدمات االجتماعية واألنشطة االقتصادية ,تحويل مؤقت لألنشطة والخدمات(. 

   

    التحقق من احترام الشركات لآلجال المحددة في دفترالتحمالت.

    إبالغ المستفيدين بمدة األشغال

    .التي تم إصالحها وإدارة البنيات المشيدة أ

    اتفاقية إدارة(. تعزيز )إذا كانت قائمة (وحدة تسيير المشروع )عقد أو إنشاء أو

العمال، تكاليف التشغيل  تحديد شروط التمويل الخاصة بتكاليف التسيير والصيانة )تكاليف

 واإلصالح(.
   

تخفيض تكاليف التشغيل من خالل اعتماد مبادئ الكفاءة الطاقية واستخدام الطاقات المتجددة 

 إعادة استعمال الماء واستخدام المعدات الموفرة للماء والطاقة... تكاليف
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 , المرجو ملئ الجدول التالي: األنشطة المدرة للدخلإذا كان مشروعكم ينتمي إلى 

 /1  الجيدة المدمجة داخل المشروع؟جتماعية االما هي الممارسات

 نعم

2/ 

 ال

3/ 

غير 

قابل 

 للتطبيق

    المجموعات غير المستهدفة في إطار المشروع. النظر في
    المجموعات غير المستهدفة في إطار خطة المشروع النطر فيتم .

    تم إدماج تدابير تكميلية لتلك الجماعات غير المستهدفة في إطار المشروع
    سوف يتم دعم مشاريع خاصة بالمجموعات غير المستهدفة في إطار المشروع.

    التقنيات المعتمدة داخل المشروع
من ناحية اليد العاملة  المشروع التجهيز ات ( مع احتياجاتوتم تكييف التقنيات المدمجة في إطار المشروع )المعدات 

 المحلية . 
   

    مدمجة في إطار المشروع بسهولة من طرف المجموعات المستهدفة هليمكن استعمال التقنيات ال

    ظروف العمل 
    لن يسبب النشاط المدر للدخل عمل األطفال.

    لن يسبب النشاط المدر للدخل عمل إضافي للنساء.
ية في المشروع )انظر تم إدماج إجراءات في إطار المشروع , من شأنها تقليل وقت عمل المرأة فيما يخص المهام اليوم

 .الجيدة( االجتماعية أمثلة من اإلجراءات المحددة داخل الئحة الممارسات 
   

    .وظروفهن تم تكييف مواقيت عمل النساء
    .النساءيالئم ظروفتم تحديد مواقع العمل بشكل أفضل

    توزيع المداخيل
رجاال  االمشاركين في النشاط المدر للدخل ,سواء كانوالمداخيل بشكل عادل بين األشخاص وسيتم تقسيم العائدات 

 .نساءوأ
   

    العادلة . سيتم تسجيل هذا المشروع في دائرة التجارة

    المشاريع السياحية 

    كيفية احترامها و. واالجتماعية كذا السكان المحليين بشأن الممارسات الثقافية وسيتم وضع مواثيق أخالقية إلبالغ السياح 

    .السياح وسيتم القيام بعمليات تحسيسية للسكان 

    الصحة.والوقاية 

    تنفيذ شروط استخدام المواد الخطرة.وسيتم احترام 
    الصحة العامة.وةسيتم احترام القوانين الخاصة بالوقاي

 

 المستندات المطلوبة إذا تطلب المشروع توفير األرض.
 

 ___________________________________________:___________عنوان وموقع األرض

 

 
 

 

 

 إذا لزم األمر يمكن طلب دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشريةوالوثائق التي ينبغي توفيرها 

 
 .مخطط مفصل موقع األرض.1

 .شهادة من المحافظة العقارية تحدد الوضعية القانونية لألرض من حيث الملكية.2

 .لحضري الخاص باألرضمستخرج وثائق التخطيط ا.3
 .عقد الكراءوعقد الملكية أ.4

 المالك.والموافقة الخطية من طرف ممثلي مستخدمي األرض أ.5
 أي معلومات أخرى ذات صلة باألرض..6
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البيئية  تأثيراتال يأة المحلية للتنمية البشرية, علىالجيدة: موافقة اله واالجتماعية  الممارسات البيئية .2اسثمارة

 وكذا إجراءات التخفيف منها. عالخاصة بالمشاري جتماعية االو

 يتم ملؤها من طرف الهيأة المحلية للتنمية البشرية أو الهيأة اإلقليمية لتنمية البشرية أثناء عملية المصادقة على المشاريع.

 : عنوان المشروع

 :  حامل المشروع

 ة اإلقليمية لتنمية البشرية المكلف بملء االستمارة:الهيأ والمسؤول لدى الهيأة المحلية للتنمية البشرية أ

 المشروع جغرافية
 موقع المشروع الجماعة اإلقليم المنطقة

 تحديدها؟ إذا كان المشروع يقع في منطقة محمية المرجو

 .لفروع المشروع االجتماعية البيئية و تأثيراتصنف ال

 تحديد األصناف التي تنتمي إليها المشروع: المرجو

 3E 2E 1E 0E البيئية  تأثيراتالصنف 
 3S 2S 1S 0S االجتماعية  تأثيراتصنف ال
 :معلومات خاصة بالمعايير األساسية لكفاءة المشروع:1الجزء 

 اإلجابة األسئلة المتعلقة بالمعايير األساسية التي ينبغي احترامها الرقم 
وافقة إذا كان المشروع يقع في موقع تراثي مصنف. هل تم تضمين الم 1

 المحصل عليها من الجهات المعنية؟
غير قابل  ال نعم

 للتطبيق
إذا كان المشروع يضم مكونات تتطلب إدماج الممارسات البيئية  2

 الجيدة, فهل تم إدماجها؟
غير قابل  ال نعم

 للتطبيق
إذا كان المشروع يقع داخل إطار منطقة محمية ، فهل تم إدراج موافقة  3

 لمياه والغابات؟المندوبية السامية ل
غير قابل  ال نعم

 للتطبيق
إذا كان المشروع يضم مكونات تتطلب إدماج الممارسات االجتماعية،  4

 فهل تم إدماجها؟
غير قابل  ال نعم

 للتطبيق

 

 البيئية للمشروع :واالجتماعية ومدونة متعلقة بتحليل اآلثار االقتصادية 

  : المعايير األساسية لكفاءة المشروع,1الجزء

إذا كان الجواب هوال على أي من األسئلة األربعة المتعلقة بمعايير كفاءة المشروع, فال يمكن المصادقة على المشروع كما 

 ورد تقديمه  ويتعين على حامل المشروع إعادة تقديمه طبقا للمعايير.

 

 ر في المشروعإذا لم تدمج الممارسات الموصي بها بشكل صحيح في إطار المشروع, فيجب أن يعاد النظ

 

 المشاريع التي تقع في منطقة محميةمدونة متعلقة ب 

ممثل المندوبية السامية المياه والغابات إلزامية لجميع فئات المشاريع  إذا كان المشروع يقع في منطقة محمية ,تعد تأشيرة

يكون له تأثير سلبي على  .فتأكد هذه الرسالة أن المشروع يحترم شروط المخطط اإلداري للمنطقة المحمية.وبذلك لن

 الموارد الطبيعية . يتم تضمين نموذج الرسالة داخل دليل الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة.

 االجتماعي األولي للمشروع :وقرار بشأن التحليل البيئي 

 

 ال نعم يلبي المشروع كافة المعايير األساسية لكفاءة المشروع وبذلك ساهم في إدماج الممارسات الجيدة

 ال نعم ال يلبي المشروع كافة المعايير األساسية للكفاءة فال يمكن قبوله كما ورد تقديمه.

يأخذ المشروع بعين االعتبار بعض الممارسات الجيدة أولم يتم تطبيقها بشكل كامل فيجب إعادة  لم

 النظر في المشروع

 ال نعم

 ال نعم  البيئية تأثيراتيحتاج المشروع إلى دراسة معمقة لل

 ال نعم يحتاج المشروع إلى تحقق إضافي بخصوص توفير األرض.

 تأشيرة المسؤول المكلف بملء االستمارة

 

للتنمية  تأشيرة الهيأة المحلية للتنمية البشرية                                            تأشيرة الهيأة اإلقليمية والهيأة الجهوية 

 البشرية

 

 



 

- 100 - 
 

 تحقق من الوضع القانوني لألرض. ال2استمارة
في إطار التحقيق المرجى التأكد من الوضع القانوني لألرض من طرف مركز تنسيق الحماية البيئية سثمارةيتم ملء اال

 واالجتماعية  التابع لقسم التنمية االجتماعية .

  المشروع: عنوان

   حامل المشروع:

  موقع األرض :

 الجهات المختصة:ودارات نتيجة التحقيق المجرى لدى اإل/ 5

  الشخص المسؤول عن التحقيق:

 مراجعة اإلدارات والجماعات بخصوص تناسق النشاط المقترح في إنشاء المشروع مع مخطط التنمية وتراخيص البناء.

 ال        /نعم     هل يتوافق نشاط المشروع مع وثائق التخطيط المعماري؟

 ( أولدى قسم التخطيط المعماري والبيئة أولدى الجماعة. الوكالة الحضرية )في الوسط الحضري 

الحصول على تصاريح البناء  أمكنإذا ونتيجة زيارة الموقع )يجب القيام بها  إذا توافق استخدام األرض مع المشروع /9

 المطلوبة(:

  الشخص المكلف بالتحقق من الموقع :

 صور: نتيجة معاينة الموقع مع أخد

 نعم/ال ألرض ؟هل هناك أسر تقطن ا

 غير ذوي الحقوق ؟ تقافي لألرض من طرف ذوي أو هل هناك استغالل اقتصادي ,اجتماعي,أو

الجيران أن هذه األنشطة موجودة فعال , حيث أن األنشطة  من المهم التحقق من السلطات المحلية أو

 الموسمية بإمكانها أن ال تظهر للعيان وقت المعاينة .

 "من هم مستغلو هذه األرض ومن يمثلهم. إذا كانت اإلجابة" نعم

 نعم/ال

 

 وممثليهم. نتيجة التحقيق المجرى مع مالكي األرض أو مستغليها

 المالك: المالك أو

 هل توافقون على تشغيل هذه األرض في إطار المشروع؟

 نعم/ال

 مثلي مستغلي األرض في حضور المستغلين بأنفسهم :

 ي إطار المشروع.هل توافقون على تشغيل هذه األرض ف

 نعم/ال

 

  األرض: بمعاينة تاريخ وتأشيرة الشخص المكلف

 
الهيأة الجهوية للتنمية البشرية :قرار متعلق بوضع وجزء مخصص للهيأة اإلقليمية /

 استغالل األرض الموفر من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وملكية 
غير ذوي  أرض المشروع )بما في ذلك ال يوجد سكان  فوق

 الحق (.

 نعم/ال

المالك على استغالل األرض من طرف  وافق المالك أو

 المشروع. 

 نعم/ال

وافق مستغلي األرض على استغالل األرض بما في ذلك 

 غير ذوي الحقوق ؟

 نعم/ال

 نعم/ال تم توضيح الوضع القانوني لألرض :عقد ملكية أوعقد عمل.

تجهيز ويمكنه يتناسب البناء المقترح من مخططات ال

 الحصول على التراخيص المطلوبة .

 نعم/ال

 

 إذا كانت كل األجوبة إيجابية يعد اقتراح األرض مقبوال : تأشيرة الهيأة اإلقليمية والجهوية.
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تحديد الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة )الجزء عملية تقييم تتبع/.  3اسثمارة
 بع(تالمتعلق بالت

_____________________________________________________________________ 
الهيأة و/الهيأة اإلقليمية أ واالجتماعية الحماية البيئية  تنسيق جزء متعلق بمركز

 للتنمية البشرية الجهوية
__________________________________________________________ 

البيئية الجيدة )يرجى توضيح ما إذا تم االجتماعية والجهوية لتنفيذ الممارسات  والهيأة اإلقليمية أ وملخص تتبع المركز أ
 (اخفاء عواقب تنفيذها وما إذا كان ينبغي وجود اتفاق مع حامل المشروع للتالعب وتنفيذ هذه الممارسات 

 المسؤول :                  :                                         معاينة:          تاريخ ال1المرحلة   معاينة

 االجتماعية والبيئية بشكل صحيح ؟ هل تم تنفيذ الممارسات

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 ة "ال" ما هي اإلجراءات التكميلية اإلصالحية المتفق عليها مع حامل المشروع ؟إذا كانت اإلجاب

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 والبيئية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . دخالها في العملية اإلجمالية  للحماية االجتماعيةما هي العبر التي يمكن إ

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 :                                                          المسؤول : معاينة:           تاريخ ال 2المرحلة معاينة
 هل تم تنفيذ الممارسات االجتماعية والبيئية بشكل صحيح ؟

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 إذا كانت اإلجابة "ال" ما هي اإلجراءات التكميلية اإلصالحية المتفق عليها مع حامل المشروع ؟

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 ما هي العبر التي يمكن إدخالها في العملية اإلجمالية  للحماية االجتماعية والبيئية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 :                                                          المسؤول : معاينة:           تاريخ ال 3المرحلة معاينة
 

 ؟ االجتماعية والبيئية بشكل صحيح هل تم تنفيذ الممارسات

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 إذا كانت اإلجابة "ال" ما هي اإلجراءات التكميلية اإلصالحية المتفق عليها مع حامل المشروع ؟

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 ية للتنمية البشرية .ما هي العبر التي يمكن إدخالها في العملية اإلجمالية  للحماية االجتماعية والبيئية في إطار المبادرة الوطن

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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6الجزء   
 

 معجم المصطلحات
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 الزراعة العضوية
 

 

 

الزراعة العضوية هي نوع من الزراعة أكثر احتراما للبيئة من الزراعة المكثفة حيث انها تسعى إلحياء الممارسات 

.                                             التقليدية )مثل ترك األراضي بور لمدة معينة(  

الزراعة العضوية تستبعد استخدام المواد الكيميائية االصطناعية، والكائنات المعدلة وراثيا والحد من استخدام 

 المدخالت )األسمدة، الخ(. 

ن المدرجة على القائمة يستخدم للتسميد في الزراعة العضوية مواد من اصل عضوى، حيواني، أو نباتى وبعض المعاد

 محددة.         

 
 

المحمية    المناطق  
 

 

 
 

 

منطقة محددة جغرافيا يتم تعيينها، تقنينها و تسييرها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالمحافظة علي الثروات الطبيعية 

 .       مثل: الحديقة الوطنية، موقع ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية، المحميات الطبيعية، الخ    

 

 

البيولوجية    المناخية و العمارة  
 

 
 

 

 

 حرارة مناسبة داخل العمارة، درجة على الحفاظ االحتياجات الطاقية، و البيولوجية تمكن من تقليل المناخية العمارة

الطبيعية.                                                        اإلضاءة وتعزيز الرطوبة مراقبة  
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البيولوجي   التنوع     
 
 

 
 

 

والمائية                               والبحرية البرية اإليكولوجية النظم في تعيش والنباتات التي أنواع الحيوانات جل يحدد
                                           

 

 التغيير المناخي 
 

 

 
 

 

رية.                            البش أو الطبيعية العوامل المناخ بسبب تغيير  

 

العادلة التجارة   
 

 
 

 

التجارة العادلة هي شراكة تجارية مبنية على الحوار والشفافية واالحترام حيث أن الهدف من هذه التجارة هو تحقيق 

                               قدر أكبر من العدالة في التجارة الدولية.                                                      

      فإنه يساهم في التنمية المستدامة من خالل تقديم شروط أفضل للتجارة وتأمين حقوق المنتجين والعمال المهمشين. 
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 السماد العضوي
 

 
 

 

التربة.             خصوبة يحسن طبيعي نتاج إنه.ةالعضوي النفايات تخمير طريق عن عليها الحصول تم التي المنتجات
                                       

 

 النفايات 
 

  
 

 

والبيئة.                           العامة هي جل المواد المتخلى عنها او من الواجب ازالتها للحفاض على الصحة، السالمة
                                       

 

 

تدبير النفايات      
   

 

 

 

 

منها في المطارح  والتخلص التدوير إعادة العالج، النقل، الطرح، الفرز، التخزين، الجمع، عمليات تتلخص في

 المخصصة.                                  
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مطرح النفايات     
 

  

 

لطمر النفايات بشكل دائم.                              يميةالتنظ الفنية و والمتطلبات المواصفات يتوفر على موقع أو منشأة

                                         

التالي:    النحو على يتلقونها و هي التي النفايات لنوع وفقا المطارح تصنف  

الصلبة؛     المنزلية للنفايات مكب: 5 الفئة  

 نهاية في الخاملة والنفايات الخطرة، غير الطبية الزراعية والمخلفات واألدوية الصناعية النفايات تصريف: 9 الفئة 

 المطاف؛                               

 الخطرة                                                         للنفايات مطارح:  3 فئةتل
 

 

المنزلية النفايات   
 

 

 
 

يواني أو نباتي.                      أصل ح ذات هي نفايات العضوية النفايات  

 الصناعات عن الناتجة النفايات الزراعية، المخلفات الخضراء، الطعام، النفاياتهي مخلفات  النفايات العضوية 

لتتحول الى سماد.               النفايات هذه تخمر .المنزلية النفايات من كبيرا جزءا ويشكلون والمطاعم الغذائية  

 

ر     التصح   
 

 

والبشرية.          المناخية العوامل تأثير تحت صحراء تحول منطقة ما إلى  
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المستدامة                                           التنمية   

  

 

 حتياجاتا تلبية أجل من االجتماعية والعدالة االقتصادية والكفاءة البيئة حماية بين التوفيق إلى تسعى التي التنمية سياسة

الخاصة.                               احتياجاتها تلبية على المقبلة األجيال بقدرة المساس دون الحاضر أجيال  

اإليكولوجية                القيادة  
 

 

 
 

 يجابيةإ له آثار السلوك هذا. الوقود واستهالك التلوث من الحد إلى تهدف التي السائق، وتصرفات القيادة، من نمط وهو

السالمة.                                                                                   أو البيئة االستهالك، على  

 

الصحي            الصرف مياه/  السائلة النفايات   
 

 

 

 والصناعية، التجارية حية،الص ذلك المياه المنزلية، الزراعية، في بما أخرى سوائل أي أو الملوث السائل تصريف

المائ.                         الوسط في مباشرة غير أو مباشرة منها والتخلص المعالجة غير أو والمعالجة  



 

- 108 - 
 

 

 

البرية                                                                الحياة   
 

 

 
 

                                   منطقة معينة.         في الحيوانات المتواجدة جل

 

النباتات           
 

 

 
 

 

منطقة معينة.                                           في المتواجدة النباتات جل  

 

البيئي                                األثر   
 

 

 

أنشطة و مشاريع.                                          عن ناتج البيئة، سلبي أو إيجابي، في تغيير أي البيئي األثر ويسمى
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الحشرات              مبيد   
 

 

 
 

 

 الصحة على خطرا تشكل قد الحشرية المبيدات. الحشرات قتل على قادرة كيميائية مادة عن عبارة هو حشري مبيد

بيئة.                                                                                 ال في الثبات سيما قدرتها على ال والبيئة،  

 

الراشح                
 

 

  
 

 

النفايات.                                                       عصارة تنتج عن رشح  

 

المرجان     
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جد  أنها. والماء الزيت من مزيج الواقع في هو المرجان. تخرج عند العصرالتي  الزيتون و خاليا في الموجودة المياه

إنها تقلل من جودة التربة لتوفرها على ملوتات جد  .فيها تصريفها يتم التي المياه نوعية على خاص بشكل ملوثة وتؤثر

 سامة.                                                              

 

ائية            الفرشة الم   
 

 

 
 

 

الفرشة المائية هي أكثر المياه الجوفية . للشرب بالمياه الصالحة اآلبار مون الجوفية ذات عمق و التي المياه طبقة

 تعرضا للتلوث.                           
 

 

معيار                    
 

 
 
 

 

                                 قيمة مقننة ال يجوز تجازها.                           
  

 

والثقافي                      التاريخي التراث   
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 وعلم والدين والفن والفولكلور واألدب والعمارة والتاريخ اآلثار حيث من خاص طابع لها التي العناصر جميع

 االجتماع.                                  
 

 

 

 

                               الحشرية   المبيدات 
 

 

 
 

 

 الفطريات، الضارة للمزروعات مثل: الكائنات لتدمير الزراعة في أساسا تستخدم صناعية كيميائية مادة هو عبارة عن

                                                                          .الخ واألعشاب، البكتيريا، الحشرات،

و قدرتها البطيئة على التحلل هما عاملين يتسببان في تراكم ( استعمال كميات كبيرة) فراط في استخدامهاإن اإل

الطبيعية.                                                                           تلوث أو/  و الغذائية السلسلة في المبيدات  

 

ملوث    
 

 

 
 
 

 

التلوث.                                في يشارك أو تسببكائن مادي أو معنوي ي  

 

البيئي                             التلوث   
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                   البيئة. على خطرا يشكل السالمة و قد العامة، الصحة الصحة، على يؤثر قد البيئة تغير في أو تأثير أي
                                          

 

 

الموقع(    رامسار) رامسار    
 

 

 

 

. الرطبة األراضي على الحفاظ هو( إيران رامسار، في 5295 عام في صودق عليها) رامسار اتفاقية من الهدف

5290 عام المغرب في التنفيذ حيز االتفاقية ودخلت  

 

 أو ث أنها تكون راكضة أو جارية، عذبةالمؤقتة حي أو الدائمة للمياه اصطناعي امتداد طبيعي أو هي الرطبة األراضي

أمتار خالل فترة المد.      ستة التي ال يتجاوز عمقها المياه البحرية مالحة. كما يدخل في هذا اإلطار،  
 

 

 

التدوير                 إعادة  
 

 

 

 

 

                        .جمعها بعد النفايات جل طرق واليات تحويل

 . 9090عام  بحلول من النفايات٪ 90ادة تدوير حوالي إلى إع يهدف المغرب 
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المتجددة                   للطاقة مصدر   
 

 

 
 

 

 الطاقة العضوية، الرياح، طاقة الشمسية، الطاقة مثل اإلنسان، من بتدخل أو طبيعيا تتجدد التي الطاقة مصادر جميع

نعدمة و الغاز.                                           ومحطات تصفية المياه الم النفايات، طمر الغاز الناتج عن  

 

الجائر                                                        الرعي   
 

 

 

 

 

 غطائها إعادة إحياء على قادر غير أراض على جدا طويلة لفترة للماشية الكثير الجائر بالرعي الرعي تعريف يمكن

المنحدر.      مثل الطبيعية العوامل بعض بسبب للرعي مناسبة ليست أرض مواشي علىال أو، رعي النباتي  
      

                    .تغير المناخ أخرى قد تتسبب في الرعي الجائر، مثل عوامل

 

                       وغيرها.                            النباتي الغطاء وتدمير التربة، تآكل إلى يؤدي ما غالبا الجائر الرعي

                                 
 

 
 

 


