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 املسح السريع

 الدرجة 0/ أبًدا= 25/ نادًرا= 50/ أحياًنا=75/ في معظم األحيان=100في جميع األحيان=  رقم السؤال
 

 عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي -القسم األول 

1 

 الغربلة

وعدم ( ESIAالخطورة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي )فعالة في املمارسة العملية لضمان خضوع املشروعات عالية  غربلةهل هناك آلية 

 ؟  للتقييم خضوع املشروعات منخفضة املخاطر

  

2 
 بداية تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 هل يتم اإلعالن عن بداية عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي بطريقة سهلة الوصول بالنسبة ألصحاب املصلحة؟
  

3 

 النطاق تحديد 

هل هناك آلية فعالة لتحديد النطاق في املمارسة العملية لضمان التحديد املبكر للمشكالت الرئيسية والبدائل وأصحاب املصلحة، والتي  

 تشمل االستشارات؟ 

   

4 
 تقييم األثر )بما في ذلك البدائل( 

 املشكالت البيئية واالجتماعية لتمكين اتخاذ القرارات املستنيرة؟هل يقدم تقييم األثر البيئي واالجتماعي معلومات كافية وعالية الجودة حول 
  

5 
 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 هل خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية قابلة للتنفيذ وعملية وقابلة للتحقق؟ 
  

6 

 املراجعة

املمارسة العملية لضمان أن العملية واملحتوى كافيين التخاذ  هل هناك آلية رسمية ملراجعة تقييم األثر البيئي واالجتماعي تكون فعالة في 

 قرارات مستنيرة؟
 

  

7 

 مراجعة الجهات الخارجية 

يكون تقييم األثر البيئي واالجتماعي ذا مصداقية لجميع ان ملراجعة الجهات الخارجية في املمارسة العملية لضمان فعالة هل هناك آلية 

 املعنيين؟ أصحاب املصلحة 

  

8 

 اتخاذ القرار واملساءلة

البيئي واالجتماعي( ذات مصداقية وقوية وتتم في الوقت  األثر)بما في ذلك تقييم  او املوافقة هل عملية صنع القرار فيما يتعلق بعملية التصريح

 املناسب؟ 

  

9 
 املتابعة

 املشروع؟هل هناك إدارة فعالة للمشكالت البيئية واالجتماعية في تنفيذ 
   

 املشكالت املتداخلة ضمن عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي

10 

 إشراك أصحاب املصلحة والوصول إلى املعلومات

هل هناك مشاركة فعالة ألصحاب املصلحة تضمن حصول أصحاب املصلحة على فرصة كافية للتأثير على عمليات وقرارات تقييم األثر البيئي 

 واالجتماعي؟

   

11 
 خبراء التقييم البيئي 

 األثر البيئي واالجتماعي من قبل مهنيين مؤهلين بشكل مناسب ولديهم خبرة ذات صلة؟ ينفذ تقييمهل 
   

12 
 املراجعون  -  خبراء التقييم البيئي

 ولديهم خبرة ذات صلة؟ هل تنفذ مراجعات تقييم األثر البيئي واالجتماعي من قبل مهنيين مؤهلين بشكل مناسب 
   

13 
 الجداول الزمنية 

 هل الجداول الزمنية اإلجرائية الخاصة بتقييم األثر البيئي واالجتماعي مناسبة؟
  

14 
 املالءمة للمستخدم 

 هل تقييم األثر البيئي واالجتماعي مالئم للمستخدم؟
   

15 

 عمليات تقييم األثر البيئي واالجتماعي عبر الحدود 

البيئي كان للمشروع آثار محتملة عبر الحدود  فهل يتم النظر فيها وهل أصحاب املصلحة في البلد أو البلدان املتأثرة يشاركون في تقييم األثر إذا 

 واالجتماعي؟
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 شروط التمكين -القسم الثاني

   تشريع متعلق بتقييم األثر البيئي واالجتماعي يتيح املمارسة الجيدة؟ الدولةهل يوجد في  16

   هل توجد موارد مالية كافية إلدارة تقييم األثر البيئي واالجتماعي؟ 17

ا في الدولة؟ 18
ً
   هل تقييم األثر البيئي واالجتماعي يعد مفهوًما معروف

   متعلق بتقييم األثر البيئي واالجتماعي على درجة عالية من الجودة؟هل يوجد في الدولة تعليم وتدريب منهي  19

   هل يوجد مكتب مساعدة فعال لتقييم األثر البيئي واالجتماعي؟ )مكتب مادي أو منصة عبر اإلنترنت( 20

   هل هناك مراقبة كافية لفعالية نظام تقييم األثر البيئي واالجتماعي في الدولة؟  21

   هل توجد منصة عاملة تعنى بتبادل الخبراء؟  22

 

 القدرات  -القسم الثالث

   وكالة البيئة الوفاء بمهامها فيما يتعلق بعملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي؟في وسع هل  23

   يتمتع خبراء التقييم البيئي واالجتماعي(بالقدرة على إجراء تقييم األثر البيئي واالجتماعي وفق املعايير املطلوبة؟هل  24

25 
ي هل لدى املنظمات غير الحكومية / منظمات املجتمع املحلي / املجتمع املدني القدرة على املشاركة الفعالة في عمليات تقييم األثر البيئ

 واالجتماعي؟
  

   دعم احتياطي إضافي، إذا لزم األمر لوكالة حكومية إضافية ذات دور محدد في عملية التقييم. 26

   دعم احتياطي إضافي، إذا لزم األمر لوكالة حكومية إضافية ذات دور محدد في عملية التقييم. 27

 

 أداء تقييم األثر البيئي واالجتماعي  -القسم الرابع 

28 
 هل ينفذ تقييم األثر البيئي واالجتماعي بالتزامن بفعالية مع دورة حياة املشروع؟  

 على سبيل املثال: بدء تقييم األثر البيئي واالجتماعي مبكًرا أكثر من الالزم أو متأخًرا أكثر من الالزم. 
  

   هل يؤثر تقييم األثر البيئي واالجتماعي على صناعة القرار؟ 29

   يؤثر تقييم األثر البيئي واالجتماعي على النتائج الفعلية على األرض؟ هل  30

    هل يؤدي تقييم األثر البيئي واالجتماعي إلى تعلم أصحاب املصلحة املشاركين؟  31

 

 السياق -القسم الخامس 

   هل وضعت األعراف واملعايير البيئية؟ 32

   تقييم األثر البيئي واالجتماعي بنجاح؟هل دور القانون كاف لتنفيذ نظام  33

   هل هناك تغطية إعالمية كافية للقضايا البيئية واالجتماعية وتقييم األثر البيئي واالجتماعي؟ 34

   االنتخابية؟هل يأتي الحوار الوطني على ذكر املشكالت البيئية واالجتماعية بشكل بارز، على سبيل املثال خالل الحمالت  35

   هل هناك بنية تحتية للمعرفة كافية ويمكن الوصول إليها عن تقييم األثر البيئي واالجتماعي؟ 36

   خالية من الفساد والتدخل السياس ي؟ واالجتماعي هل ممارسة تقييم األثر البيئي  37
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 ؟ESY-MAPPING يما ه

 ESY-MAP ( هي أداة تشخيصية لتقييم جودة نظام تقييم األثر البيئي واالجتماعيESIA الوطني. يطبق املمارسون وأصحاب املصلحة املشاركون في التقييم في بلد ما )

وتكون النتائج في صورة تمثيل  األداة بشكل مشترك في ورشة عمل تفاعلية. حيث يقومون بتحليل متطلبات وأداء التقييم باالستعانة بمجموعة قياسية من األسئلة.

 شأنها.رسومي لجودة نظام التقييم الحالي. مما يمنح وجهة نظر مشتركة حول نقاط القوى والضعف، والنواحي التي هي بحاجة ماسة التخاذ إجراءات ب

 من املسح السريع  37من مستويين. تشتمل على باألساس هي استبيان يتناول العناصر الرئيسية لنظام التقييم. وتتألف  EASY-MAPكيف تعمل األداة؟ إن  
ً

سؤاال

 تفصيلًيا لتحليل أدق. تشكل هذه األسئلة الـ  150تتناول نظام التقييم بشكل عام. يرتبط كل من هذه األسئلة باملستوى الثاني: مجموعة من 
ً

املسح  150سؤاال

 رسة.املتطلبات التنظيمية واملما ESYMAPستعرض تالتفصيلي لنظام التقييم. 

 

 مقسمة إلى  37أسئلة املسح التفصيلي البالغ عددها 
ً

 أقسام:  5سؤاال

 عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي  -القسم األول  ✓

 شروط التمكين  -القسم الثاني ✓

 القدرات  - القسم الثالث ✓

 أداء تقييم األثر البيئي واالجتماعي   -القسم الرابع ✓

 السياق  - القسم الخامس  ✓

 

 


