مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت
دلٌل توجٌهً حول إعادة تؤهٌل المقالع
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 1خلفٌة
إن الخطوة األولى فً إنتاج اإلسمنت "أي استخراج المواد الخام من القشرة
األرضٌة" تإثر حتما ً على البٌبة الطبٌعٌة واالجتماعٌة المحٌطة بها .وعلى وجه
الخصوص ،من المرجح أن تإثر عملٌة إزالة التربة والتؽٌرات فً تضارٌس
المنطقة على األنظمة البٌبٌة المحلٌة ومستجمعات المٌاه  .ومع ذلك ٌ ،مكن معالجة
هذه اآلثار وتخفٌفها بنجاح من خالل وضع وتنفٌذ خطة فعالة إلعادة تؤهٌل
المحاجر  .وفً بعض الحاالت ٌ ،مكن أن ٌإدي التنفٌذ الفعال لخطة معدة ومصممة
بشكل جٌد إلعادة التؤهٌل إلى فوابد بٌبٌة واجتماعٌة جمة .
وتدرك الشركات األعضا فً مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت
( )CSIأنها هً المسإولة عن اإلدارة الفعالة وإعادة تؤهٌل المقالع التً تقوم
بتشؽٌلها  .فنشاطات االستخراج من المحاجر تحمل فً طٌاتها االلتزام بإعادة تؤهٌل
كل من الموقع والمنطقة المحٌطة به  ،حٌثما كان ذلك ضرورٌا ً  ،أثنا العمل وبعد
إنجاز هذه العملٌات .
واعترافا ً منها بمسإولٌتها عن إعادة التؤهٌل الفعالة للمحاجر  ،فقد التزمت الشركات
األعضا فً مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت  ،كجز من مٌثاق
مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت  ،بوضع خطط إلعادة تؤهٌل المقالع
العاملة ومواقع المصانع  ،وإعالم أصحاب المصلحة بهذه الخطط  .وتم وضع
مإشرات األدا الربٌسٌة ( )Key Performance Indicatorsالتً تبٌن النسبة
المبوٌة للمواقع التً لدٌها خطط لتؤهٌل المقالع وذلك لدعم هذا االلتزام .
كما أن إعادة التؤهٌل الناجحة للمحاجر تحمل أٌضا ً منافع تجارٌة للشركات العاملة .
فرخصة العمل بالنسبة للصناعة ككل  ،وبالنسبة للشركات بشكل منفرد  ،تعتمد على
ضمان أن األراضً المستخدمة كمحاجر سٌعاد تؤهٌلها بطرٌقة فعالة ومسإولة  ،مع
األخذ بعٌن االعتبار احتٌاجات وتوقعات أصحاب المصلحة والتؤثٌر اإلقلٌمً
ومتطلبات التخطٌط المحلً  .وٌمكن للشركات التً تتبنى أفضل الممارسات بهذا
الصدد أن تتوقع تحقٌق فوابد كبٌرة  ،بما فً ذلك المٌزة التنافسٌة واالستدامة طوٌلة
األجل لعملٌاتها  ،والتً ستفوق التكالٌؾ المالٌة قصٌرة األجل لبرنامج ما إلعادة
التؤهٌل .
مبادئ
 إن استخدام األراضً بعد إؼالق المقالع ٌحتاج إلى تقٌٌم واضح عند الشروع فً
خطة إعادة تؤهٌل المحاجر ،حتى لو تم وضع الخطة على مدى عمر المحجر.
وٌجب أن تستند خطة إعادة تؤهٌل المحجر على مجموعة واضحة من األهداؾ
التً تعكس المتطلبات التشرٌعٌة (وهً ذات األولوٌة القصوى)  ،وتشمل
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االعتبارات االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة المحلٌة (بما فً ذلك التنوع
البٌولوجً) الستخدامها فً الموقع مستقبالً  .وٌجب أن تكون األهداؾ مستدامة
من الناحٌة التقنٌة والمالٌة .
ٌ جب أن ٌكون االلتزام القانونً هو الحد األدنى لمتطلبات وضع أي خطة إلعادة
تؤهٌل المحاجر .وال ٌنبؽً أن تتناقض توجٌهات إعادة التؤهٌل بؤي شكل من
األشكال مع االلتزام القانونً  ،ولكن ٌنبؽً أن تكون دابما ً متممة له بل وأبعد
منه .
 وٌنبؽً أن تضمن خطة إعادة التؤهٌل ترك الموقع فً حالة آمنة ومستقرة .
وتشمل سالمة المحجر المعاد تؤهٌله استقرار المنحدرات والطرق وأكوام المواد
الخام  .وٌجب أن تتصدر السالمة األهمٌة القصوى لخطة إعادة التؤهٌل .
 وٌجب االستماع إلى أصحاب المصلحة المعنٌٌن وأن ٌتم إشراكهم فً جمٌع
المراحل  .كما ٌنبؽً لخطة إعادة تؤهٌل المحاجر أن تؤخذ توقعات أصحاب
المصلحة بعٌن االعتبار  ،وتكون متوافقة مع  ،أو تستفٌد من وجهة نظر أصحاب
المصلحة وثقافتهم وخبرتهم وعاداتهم .
 ومن الواجب تقٌٌم الظروؾ األساسٌة حٌث سٌمكن هذا التقٌٌم من تحدٌد اآلثار
وقٌاس التؽٌرات التً قد تنشؤ نتٌجة لنشاط الصناعات اإلستخراجٌة  .وٌجب أن
ٌشمل تقٌٌم الظروؾ األساسٌة الهوا والما والنباتات والحٌوانات  ،وسالمة
الموقع  ،والمنظر الطبٌعً واألنشطة البشرٌة والتراث الثقافً .
 وٌجب وضع خطة إعادة التؤهٌل قبل بد التنقٌب عن مواقع جدٌدة  ،ولكن ٌنبؽً
أٌضا ً وضعها للمقالع العاملة التً لٌس لدٌها مثل هذه الخطة من قبل  .وٌجب أن
تتماشى مع خطة التعدٌن  .وبنا ً على األهداؾ واألولوٌات الموضوعة ٌ ،نبؽً
أن ٌعتبر إعداد ورصد خطط إلدارة التنوع البٌولوجً  ،على أقل تقدٌر  ،بمثابة
تكملة لخطة إعادة تؤهٌل المقلع  ،وفً حاالت أخرى ،كؤجزا أساسٌة من
الخطة .
 وٌنبؽً تضمٌن خطة الرصد والتدابٌر التصحٌحٌة المناسبة (إذا لزم األمر) فً
خطة إعادة التؤهٌل ،وبالتالً ٌتم ضمان توثٌق وقٌاس األدا مقارنة مع األهداؾ
المرسومة .

2

مقدمة

تتضمن التوجٌهات مجموعة واضحة من التوصٌات لوضع وتنفٌذ خطة تؤهٌل
المحاجر  ،وأهداؾ مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت فً وضع هذه
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التوصٌات هً :
دعم عملٌة إعادة تؤهٌل المقالع عبر الشركات األعضا  ،وبذلك ٌتحسن مستوى
مشارٌع إعادة تؤهٌل المواقع الحالٌة والجدٌدة .
ضمان أن لدى أعضا مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت فهم مشترك
لمإشرات األدا األساسٌة لمبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت بشؤن
إعادة تؤهٌل المحاجر ،وأن تقدٌم التقارٌر وفق مإشرات األدا الربٌسٌة هذه
متسق بٌن جمٌع األعضا .
فً حٌن أن هذه المبادئ التوجٌهٌة موجهة فً المقام األول للشركات األعضا فً
مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت  ،من المؤمول أٌضا ً أن ٌجد
المشاركون اآلخرون فً هذه الصناعة أن هذه التوجٌهات ذات صلة وأن ٌنظروا فً
اعتمادها ،مما سٌسهم فً تطوٌر أفضل للمعاٌٌر .
التطبٌق :
على كل شركة تبنً وتطبٌق التوجٌهات ضمن عملٌاتها إلى الحد وبالطرٌقة التً
تراها مناسبة  .تبعا ً لذلك ،فقد تم تصمٌم المبادئ التوجٌهٌة كمتمم  ،ال كبدٌل ،
لممارسات ومنهجٌات إعادة التؤهٌل القابمة والناجحة  .وبعبارة أخرى  ،تهدؾ
التوجٌهات إلى تعزٌز  ،ال لتقٌٌد  ،هذه الممارسات والمنهجٌات  .فضالً عن ذلك ،
ٌنبؽً دابما ً االمتثال بااللتزامات والمتطلبات القانونٌة .
مجال العمل :
وقد صممت هذه المبادئ التوجٌهٌة لتكون قابلة للتطبٌق على :
المحاجر الجدٌدة (المشارٌع الجدٌدة  )greenfieldوكذلك المحاجر القابمة .
محاجر اإلسمنت والركام .
مجموعة واسعة من عملٌات وتقنٌات إعادة التؤهٌل .
مجموعة متنوعة من االستخدامات النهابٌة لألراضً بما فً ذلك توفٌر خدمات
النظم اإلٌكولوجٌة  ،والزراعة والؽابات والمحمٌات الطبٌعٌة  ،والتنمٌة التجارٌة
والسكنٌة والمرافق الترفٌهٌة .
إعادة التؤهٌل ضمن مجال واسع من المناخات والبٌبات واألوضاع الجؽرافٌة .
الهٌكل :
ٌح دد الجز األول من الدلٌل التوجٌهً العوامل الخارجٌة ذات األهمٌة الخاصة
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إلعداد و  /أو تنقٌح مشروع إعادة التؤهٌل  .أما الجز الثانً فٌحتوي على توجٌهات
لكل مرحلة من مراحل التخطٌط إلعادة التؤهٌل  ،بد اً من تحدٌد إطار لخطة إعادة
التؤهٌل وانتها ً بمرحلة الرصد بعد إعادة التؤهٌل  .وٌقدم أٌضا ً مسرداً للمصطلحات
ذات الصلة .
وفً حٌن أن اإلرشادات قابلة للتطبٌق بصورة عامة  ،إال أن الدلٌل ٌوضح المزٌد
من المعلومات األكثر تفصٌالً حول األدوات والتقنٌات الخاصة وذلك من خالل
دراسات حالة من الشركات األعضا فً مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة
اإلسمنت .
وتسلط دراسات الحالة المقدمة فً هذه الوثٌقة الضو على األنشطة المسإولة
إلعادة تؤهٌل المقالع والمستخلصة من مجموعة واسعة من أنواع المحاجر والموابل
المحلٌة فً جمٌع أنحا العالم  .وهً جمٌعها عبارة عن تجارب قابلة للتطبٌق ساهم
بها أعضا مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت ،وهدؾ ألن تكون
مرجعا ً للشركات األخرى التً تقوم بنشاطات مماثلة من االستخراج من المقالع أو
إعادة تؤهٌلها  .وتبقى المساهمات ؼٌر مكشوفة الهوٌة فً هذه الوثٌقة  ،ولكن ٌمكن
للقرا الحصول على التفاصٌل الكاملة ،بما فً ذلك معلومات االتصال على الرابط
التالً . www.wbcsdcement.org/QRGcasestudies :
 3السٌاق الخارجً
ٌتؤثر وضع وتنفٌذ خطة إعادة التؤهٌل بفعل عوامل عدة  ،كما هو موضح فً الرسم
البٌانً أدناه  .وبشكل خاص  ،ال ٌمكن لوضع خطة ما إلعادة التؤهٌل أن ٌكون
معزوالً عن السٌاق الخارجً .

التؤثٌرات على خطة إعادة التؤهٌل
 1.3البٌبة التشرٌعٌة
تشج ع هذه التوجٌهات على إتباع نهج شامل متسق إلدارة إعادة تؤهٌل المحاجر .
فهً مكملة لتطبٌق التشرٌعات المحلٌة أو الدولٌة  ،وٌجب عدم استخدامها كبدٌل .
وٌنبؽً أن تكون المبادئ التوجٌهٌة قابلة للتطبٌق على برامج إؼالق المحاجر دون
أي تعارض مع االلتزام القانونً  .وٌنبؽً أن ٌكون واضحا ً ومقبوالً بؤن المتطلبات
التشرٌعٌة هً المعٌار المطلوب كحد أدنى  ،مقرونة بالخبرة والممارسة حٌثما أمكن
ذلك.
وتتباٌن التشرٌعات الوطنٌة بشؤن إعادة تؤهٌل المحاجر بشكل كبٌر من بلد آلخر فً
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جمٌع أنحا العالم  ،حٌث تتراوح بٌن متطلبات قانونٌة صارمة جد ًا ومفصلة فً
بعض البلدان  ،إلى متطلبات أكثر تراخٌا ً وعمومٌة فً مناطق أخرى  .وحٌن تكون
الشركات عاملة فً أكثر من بلد واحد  ،فإن تشرٌعات مختلفة سوؾ تطبق على
المحاجر الخاصة بها  ،وبالتالً ٌمكن اعتماد هذه التوجٌهات كتكملة لتحقٌق معٌار
متناسق وأفضل خالل جمٌع العملٌات .
فضالً عن ذلك  ،فإن األطر واألحكام المحددة للتشرٌعات الوطنٌة فً إعادة تؤهٌل
المقالع تمٌل إلى أن تكون "دٌنامٌكٌة"  ،حٌث تتؽٌر بسرعة إلى مستوٌات أعلى ،
وبالتالً تكون أكثر تطلبا ً  .ومن الجٌد وضع خط أساس لالحتٌاجات فً شكل مبادئ
توجٌهٌة من شؤنها أن تفوق "الٌوم" التشرٌعات لكل بلد  ،ولكن "بشكل عام" ٌنبؽً
أن تؽطً احتٌاجات التشؽٌل للمستقبل فً كثٌر من البلدان .
شراكة إلعادة التؤهٌل الفعالة فً تاٌالند
ٌقع مقلع الحجر الجٌري  Cha-amفً منطقة  – Cha-amمقاطعة Petchburi
التاٌالندٌة  .وٌقع المقلع ضمن محٌط مشروع الملك لحفظ وترمٌم منطقة Khao
 .Nang Panturatوٌهدؾ المشروع الذي بدأ عام  1996إلى المحافظة على وزٌادة
التنوع البٌبً المحلً والحفاظ على منطقة  Khao Nang Panturatكحدٌقة وطنٌة

مع مناطق سٌاحٌة ومركز لمراقبة الطبٌعة  .ومشروع الملك هو مثال جٌد للتعاون
رفٌع المستوى بٌن الوكاالت الحكومٌة والسلطات المحلٌة والجامعات ومنظمات
األعمال من أجل استعادة البٌبة الطبٌعٌة .
دعم خطط التنوع البٌولوجً الطبٌعً فً مصنعً  SonadihوArasmeta

لإلسمنت فً الهند
تم تصمٌم وتنفٌذ أعمال تحسٌن التنوع البٌولوجً حول مصنعً إسمنت Sonadih
و Arasmetaللمساهمة فً خطط التنوع البٌولوجً المحلً  .وسٌتم زرع ما
مجموعه  70,000شتلة كجز من برنامج " Chhattisgarhالخضرا " المحلً

للحفاظ على التراث الطبٌعً الفرٌد  .واتباعا ً لنصٌحة من السلطة والمنظمات ؼٌر
الحكومٌة ( ، )NGOsتم جلب النباتات الصؽٌرة واإلشراؾ على الزراعة وبالتالً
تم الحفاظ على األرض  .واألنواع التً تم اختٌارها قوٌة وذات عمر طوٌل متوقع
مثل أشجار الساج والتمر الهندي أو أشجار الفاكهة مثل المانجو والكاكاٌا .وقد تم
التنفٌذ ضمن شراكة مع المجتمعات المحلٌة  ،وخاصة أطفال المدارس  ،من أجل
زٌادة وعٌهم بالقضاٌا البٌبٌة .
تثمٌن التنوع البٌولوجً فً البرتؽال
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تم فً عام  2007تؤسٌس شراكة مع جامعة  Évoraلتوصٌؾ وتقٌٌم مستوى تواجد
الحٌوانات فً منطقة مصنع  Outãoفً البرتؽال  .وبدأت الدراسة باستقصا
للحٌوانات البرٌة الفقارٌة والالفقارٌة فً  10وحدات من المشاهد الطبٌعٌة  ،التً تم
تحدٌدها على أساس نوع التربة  ،وحالة التعاقب الوراثً  ،وعمر الترمٌم .
واستخدمت هذه البٌانات األساسٌة لتحدٌد خطة عمل الستعادة الحٌوانات
والمستعمرات التً شملت ست مجموعات من اإلجرا ات  :الوعً البٌبً والوقاٌة
ومراقبة الحٌوانات الضالة وإدارة الؽطا النباتً والمؤوى  ،وتحسٌن توافر المٌاه .
وتعتمد االستراتٌجٌة الموضوعة على إدارة نشطة وقابلة للتكٌؾ من خالل
مخططات مراقبة الحٌوانات ورصد فعالٌة العمل .
المحمٌات الطبٌعٌة فً  Attenboroughفً المملكة المتحدة
أصبحت محمٌة  Attenboroughالطبٌعٌة  ،والتً كانت فً السابق مكانا ً للتنقٌب
عن الرمل والحصى  ،أصبحت اآلن جز اً ال ٌتجزأ من خطة العمل الوطنٌة فً
المملكة المتحدة وخطة العمل المحلٌة للتنوع البٌولوجً فً . Nottinghamshire
حٌث أصبحت مساحاتها الكبٌرة من المٌاه الحرة موطنا ً لمجموعة واسعة من الموابل
المابٌة  ،بما فً ذلك مجموعة متنوعة كبٌرة من الطٌور والزواحؾ والثدٌٌات  .وقد
سمٌت هذه المحمٌة الطبٌعٌة كموقع ذي أهمٌة علمٌة خاصة ) . (SSSIوفً ٌونٌو /
حزٌران  ، 2006تم منح المحمٌة كؤس  Cooper Heymanالمرموق من قبل
رابطة منتجات المحاجر بسبب نجاح أعمال الترمٌم فٌها  ،كما أصبحت هذه المحمٌة
مركزاً شعبٌا ً للزوار ٌضم أنواعا ً مختلفة من النشاطات على مدار السنة .
مإسسة خٌرٌة إلدارة ترمٌم محجر  Austerfieldفً المملكة المتحدة
إن محجر  Austerfieldفً  ، South Yorkshireانجلترا  ،هو عبارة عن مقلع
للرمل ما ٌزال عامالً وتتم استعادته تدرٌجٌا ً  .وقد تم إنشا مإسسة خٌرٌة the ،
 ، Mosaic Trustفً عام  2000إلدارة  29هكتاراً من األراضً المرممة ،
وهناك أٌضا ً مركز دراسات مٌدانً صؽٌر تتم زٌارته بانتظام من قبل المدارس
المحلٌة والكلٌات والفبات المجتمعٌة  .وقد وفرت هذه الشركة برامج تربوٌة ووسابل
تعلٌمٌة مساعدة  ،مرتبطة ارتباطا ً وثٌقا ً بكل من صناعة االستخراج من المحاجر
والمناهج الوطنٌة  .وتشمل الموابل التً تم إنشاإها فً الموقع األراضً المنخفضة
البور ،وأراضً ؼابات البلوط البور المنخفضة  ،وسٌاجات األشجار الؽنٌة بؤنواع
الحٌوانات والمسطحات المابٌة الصؽٌرة المفتوحة  ،وجمٌعها موضوعة كؤهداؾ
لخطة العمل التنوع البٌبً الوطنٌة و  /أو المحلٌة .
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 2.3أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة هم األشخاص أو المإسسات التً تشعر أنها ٌمكن أن تتؤثر بـ ،
أو تإثر على  ،نشاط مإسسة ما  .وٌمكن ألصحاب المصلحة أن ٌكونوا إما داخل
المنظمة (على سبٌل المثال العاملون والمساهمون) أو خارجها (مثل مالك
األراضً ،والمجتمعات المحلٌة والسلطات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة) .
أسباب إشراك أصحاب المصلحة
إن إشراك أصحاب المصلحة الفعال أثنا مراحل مشروع إعادة تؤهٌل ٌعود بالفابدة
على كل من أصحاب المصلحة والشركة المشؽلة  .فمن خالل االنخراط مع
أصحاب المصلحة ٌ ،مكن للشركات فتح حوار بنا وطوٌل األجل من شؤنه أن
ٌسهل تبادل المعرفة والفهم من قبل جمٌع األطراؾ  ،وأن ٌمكن من تبادل اآلرا
والمالحظات  .وٌمكن أن ٌسترشد بمثل هذا الحوار فً وضع خطة إعادة التؤهٌل
التً توفق بٌن أهداؾ الشركة واحتٌاجات أصحاب المصلحة  ،بما فً ذلك الجوانب
االجتماعٌة المحلٌة  ،وبالتالً فإنه من المرجح أن ٌكون ناجحا ً  .عالوة على ذلك،
فإن تضمٌن مالحظات أصحاب المصلحة فً مشروع إعادة التؤهٌل سوؾ ٌحسن
تصور وقبول العامة لمشروع االستخراج من المقلع وللشركة المشؽلة  .وعلى
العكس من ذلك  ،فإن عدم التطابق والتشاور مع أصحاب المصلحة قد ٌإدي إلى
اختٌارات ؼٌر مالبمة وذات مصداقٌة أقل لعملٌة إعادة التؤهٌل  ،فضالً عن اآلثار
السلبٌة المرتبطة بها على تصور العامة ألنشطة االستخراج والشركة المشؽلة .
إنشا درب طبٌعً فً محجر  Nusslochفً ألمانٌا
تم إنشا درب طبٌعً فً محجر  Nusslochفً ألمانٌا تبلػ مساحته  238هكتاراً ،
وذلك للسماح بالوصول اآلمن للعامة  ،دون تؤثر العملٌات الجارٌة فً المقلع .
ونتٌجة لذلك  ،فقد زار  20,000شخص هذا الموقع وتمتع بالمناطق المرممة التً
هً اآلن موطن لمجموعة و اسعة من الحٌاة البرٌة  .باإلضافة إلى ذلك ٌ ،تم تنظٌم
أكثر من  60جولة سنوٌا ً للمدارس والجامعات وجمعٌات حماٌة الطبٌعة واألشخاص
المهتمٌن  .وفضالً عن المسارات العامة التً ٌبلػ طولها  2.7كم  ،هناك منصة
للمشاهدة بحٌث ٌمكن النظر إلى مقلع الحجر الجٌري العامل وعدد من اللوحات التً
تقدم معلومات عن البٌولوجٌا والجٌولوجٌا والتعدٌن التارٌخً ،والزراعة ،
واالستخراج القابم من المحاجر .
إعادة تؤهٌل المجتمعات المحلٌة فً محجر  Yepesفً إسبانٌا
ٌمتد هذا المحجر على مدى أكثر من  200هكتار فً  ، Castilla la Manchaإقلٌم
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طلٌطلة فً إسبانٌا  .وتؽلب الشجٌرات وأشجار الزٌتون على هذه التالل شبه
القاحلة ،وتضم الزعتر وحقول عشب حلفا مع شجٌرات بلوط القرمز  .وقد تم تحدٌد
اثنٌن من األنواع المحمٌة المستوطنة .
تعاقدت الشركة مع إحدى الجامعات بشؤن التعاقب الطبٌعً والتعلٌم ،ومع الصندوق
العالمً ( )WWFفً إسبانٌا بشؤن قضاٌا التواصل وؼرس األشجار  ،باإلضافة
إلى الجمعٌة المحلٌة لركوب الدراجات فً أنحا البالد ومهندسً الترمٌم
اإلٌكولوجً .
وقد أسس هذا البرنامج عملٌة مراقبة مٌدانٌة للنباتات والطٌور  ،ومسارات دورات
الحٌاة  ،ومركزاً للتعلٌم  ،كما سهل العدٌد من البرامج البحثٌة  .وقد تم تصمٌم
برامج زٌارة لتبادل ونشر المعرفة حول األنواع النباتٌة والطٌور بٌن أطفال
المدارس .
تحدٌد أصحاب المصلحة :
ٌجب تحدٌد أصحاب المصلحة لكل مشروع  ،وٌنبؽً أن ٌمتد أصحاب المصلحة
خارج المنطقة المباشرة لموقع المحجر ،وذلك بنا ً على البٌبة الطبٌعٌة واالجتماعٌة
والظروؾ  .باإلضافة إلى ذلك  ،هناك عدد من طالبً االستشارات المقررٌن قانونا ً
فً بعض البلدان  ،وٌنبؽً للعملٌات االستشارٌة أن تعكس ذلك  .وٌمكن أن تشمل
قابمة أصحاب المصلحة ما ٌلً :
مالكو األراضً المحلٌون .
الوكاالت الحكومٌة الوطنٌة والمحلٌة .
المنظمات الدولٌة والوطنٌة والمنظمات المحلٌة ما بٌن الحكومات والمنظمات ؼٌر
الحكومٌة .
المنظمات القابمة على أساس الجوار والمجتمعات .
مستخدمو األراضً أو ؼٌرها من الموارد الطبٌعٌة القرٌبة .
شركات القطاع الخاص التً لها مصلحة فً استخدام األراضً المحلٌة .
الجامعات ومعاهد البحوث ذات الصلة .
أصحاب الشؤن الداخلً مثل الموظفٌن والمساهمٌن .
وٌنبؽً األخذ بعٌن االعتبار تطوٌر ومتابعة قاعدة بٌانات أصحاب المصلحة
للحصول على سجل من المعلومات المقدمة والعناوٌن التفصٌلٌة .
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تحلٌل أصحاب المصلحة
من المهم أن ندرك أن كل صاحب مصلحة سٌكون له مجموعة من وجهات النظر
واألولوٌات المختلفة  ،والمتضاربة ربما  ،لمشروع إعادة التؤهٌل  ،وأن قدرة جمٌع
أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات والتؤثٌر فٌها فً ما ٌتعلق بمشروع إعادة
التؤهٌل سوؾ تختلؾ أٌضا ً  .ومن خالل إجرا تحلٌل ألصحاب المصلحة ٌ ،مكن
للشركة تحدٌد أصحاب المصلحة الذٌن ٌمكن أن ٌكون لهم تؤثٌر كبٌر على نجاح ،
أو عدم نجاح  ،مشروع إعادة التؤهٌل  ،ومصالحهم وأهدافهم وأدوارهم  .وٌمكن
استخدام نتابج هذا التحلٌل للتؤكد من أن خطة إعادة التؤهٌل متوازنة بشكل مالبم،
وبالتالً تحسٌن احتماالت قبول هذه الخطة .
مستوٌات إشراك أصحاب المصلحة
ٌشمل إشراك أصحاب المصلحة مجموعة من المستوٌات واألنشطة  ،بما فً ذلك
توفٌر المعلومات والتشاور والمشاركة فً التخطٌط أو صنع القرار والشراكة .
وٌتوقؾ المستوى المالبم من المشاركة على المرحلة التً تمر بها عملٌة إعادة
التؤهٌل وعلى مصلحة و  /أو نفوذ صاحب المصلحة  .وبالرؼم من أهمٌة المشاركة
الفعالة من جانب أصحاب المصلحة الربٌسٌٌن  ،إال أنه من الهام أٌضا ً إطالع
أصحاب المصلحة اآلخرٌن وعدم إهمالهم  .وهناك حاجة إلدارة توقعات أصحاب
المصلحة الخارجٌٌن ألن القرار النهابً المحتمل سٌكون مزٌجا ً من النتابج المفضلة
لدى عدة مجموعات .
االستمرار فً إشراك أصحاب المصلحة
ٌنبؽً أن ٌكون إشراك أصحاب المصلحة عبارة عن عملٌة مستمرة  ،ولٌس
ممارسة لمرة واحدة  ،تبدأ فً مرحلة مبكرة من مشروع إعادة التؤهٌل  .ومن المهم
أن ندرك أن العالقات البنا ة تستؽرق وقتا ً طوٌالً لتنشؤ وتتطور  ،وأنها تقوم على
الثقة التً تنمو من خالل االستماع إلى أصحاب الشؤن ومعالجة المخاوؾ
واالنخراط فً اتصاالت منتظمة والوفا بالوعود خالل فترة زمنٌة دابمة  .تبعا ً
لذلكٌ ،نبؽً أن تكون الشركات على استعداد للتعهد بالوقت والموارد لهذه العملٌة .
وكجز من هذه العملٌة أٌضا ً ٌ ،جب أن تدرك الشركة العاملة أن لدٌها دور أساسً
فً توعٌة وتثقٌؾ المجتمع األوسع فٌما ٌتعلق بعملٌات الشركة وأهدافها .
إعادة تؤهٌل المقالع فً كندا – عرض إلشراك أصحاب المصلحة
تشؽل هذه الشركة محجراً على طول جرؾ نٌاؼارا فً مٌلتون  ،أونتارٌو  .ومنذ
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عام  ،1987أصبحت عملٌة إعادة التؤهٌل وإدارة المٌاه تشكل جز اً ال ٌتجزأ من
برنامج إدارة األراضً الشاملة فً المحجر.
وفً المإتمر العاشر ألطراؾ ( )COP10التفاقٌة التنوع البٌولوجً ( )CBDطلب
من القطاع الخاص تقدٌم أفضل ممارسات القطاع الخاص العامل فً مجال
المحافظة على التنوع البٌولوجً  .وكان محجر مٌلتون أحد دراسات الحالة المختارة
من قبل كندا .
وكان البد من التواصل مع أصحاب المصالح على جمٌع المستوٌات  .وقد سنحت
الفرصة لرإسا الدول ووزرا البٌبة فً اتفاقٌة التنوع البٌولوجً لرإٌة مدى نشاط
األعضا فً مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت فً عملٌات إعادة
التؤهٌل .
حفظ األراضً الرطبة مع التركٌز على العلم والتعلٌم فً فرنسا
تم إعادة تؤهٌل حفرة الرمل والحصى لتصبح محمٌة طبٌعٌة ضمن شراكة مع
منظمة محلٌة لصٌانة الطبٌعة فً  Chambeonفً فرنسا  .وأصبحت األراضً
الرطبة المعاد تؤهٌلها والممتدة على  150هكتاراً اآلن فً قلب موقع Natura 2000
وهً عبارة عن منطقة تجرٌبٌة فرٌدة للبحوث فً مجال الهندسة البٌبٌة
والهٌدرولٌكٌة والهٌدروجٌولوجٌة وعلم االجتماع  .وهناك  240نوعا ً من النباتات
الوعابٌة ،و 55نوعا ً من الطٌور التً تعشش  ،و 300نوع من قشرٌات الجناح
وتسعة أنواع من الزواحؾ  ،وسبعة أنواع من البرمابٌات  ،و 24نوعا ً من األسماك،
و 36نوعا ً من الثدٌٌات – والعدٌد من هذه األنواع محمً  .وفً كل عام ٌؤتً
 7,000زابر  ،منهم  20,000أطفال مدارس  ،وٌتعلمون عن الطبٌعة فً مركز
المعلومات العامة والمنتزهات التعلٌمٌة الممتدة على مدى  6كٌلومترات فً الموقع .
التعاون بٌن المدرسة والصناعة فً ألمانٌا
أنشؤت هذه الشركة "حوار حً" مع المدارس فً جمٌع أنحا ألمانٌا لتعزٌز
صورتها وإثارة االهتمام للعمل فً صناعة البنا  .وتشمل المبادرة تقدٌم الموظفٌن
للمجتمع وعقد النشاطات فً المدارس  ،فضالً عن قٌام الطالب والمدرسٌن بزٌارة
مصانع إسمنت الشركة ومحاجرها  .ومن بٌن المواضٌع الربٌسٌة التً تم تناولها
هً االستدامة والعمارة وإنتاج مواد البنا  ،ومهارات التقدم بطلب وظٌفة ،
واالقتصاد  .وقال مدٌر المشروع "إن هذه المبادرة تعطً التالمٌذ والمعلمٌن
الفرصة للنظر عن كثب إلى شركة دولٌة مع حث الشباب على التفكٌر بالعمل فً
صناعتنا" .
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إن االستمرار فً إشراك أصحاب المصلحة ٌمكن أن ٌوفر منافع متبادلة للشركات
لالستفادة من أصحاب المصلحة ،واستكشاؾ الخٌارات ؼٌر المطروقة مع احتمال
االستفادة من انخفاض تكالٌؾ إعادة التؤهٌل  ،وتحسٌن مشروعٌة العمل والمعارؾ
والمهارات المحلٌة .

 4خطوات إعادة التؤهٌل
لكً ٌكون التخطٌط إلعادة التؤهٌل فعاالً بشكل كامل ٌ ،نبؽً أن ٌبدأ فً أبكر وقت
ممكن من دورة حٌاة المقلع وأن تتم مراجعته وتحدٌثه بشكل مستمر  .وبما أن القدرة
على تنفٌذ أي خطة إعادة تؤهٌل مرتبطة بكٌفٌة تشؽٌل الموقع وإٌقافه عن العمل ،
فإن األمر ٌحتاج إلى النظر فً إعادة التؤهٌل وإدماجها فً جمٌع مراحل دورة حٌاة
المشروع  .وعلى هذا النحو ٌ ،نبؽً  ،وبشكل مثالً  ،أن ٌبدأ التخطٌط إلعادة
التؤهٌل قبل العملٌة كجز من تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً ( . )ESIAإن مثل هذا
التخطٌط على المدى الطوٌل سوؾ ٌسهم فً نجاح خطة إعادة التؤهٌل .
ومع ذلك  ،من المهم أن ندرك أنه فً كثٌر من الحاالت قد ال ٌمكن البد فً
التخطٌط إلعادة التؤهٌل حتى ٌتم تؤسٌس المحجر بالفعل  ،وأحٌانا ً بعد فترة طوٌلة
من الزمن  .وبالمثل  ،قد ٌكون من الواجب القٌام بمراجعة عمٌقة لخطة إعادة
التؤهٌل القابمة لعدد من األسباب  :مثل التؽٌرات فً األنظمة  ،وإعادة النظر فً
شروط الحصول على تصارٌح  ،والتؽٌرات فً أهداؾ خطط التنمٌة المحلٌة ،
والتؽٌرات فً آرا وتوقعات أصحاب المصلحة (مثل زٌادة الوعً والمصلحة
العامة فً مجال التنوع البٌولوجً وخدمات النظام اإلٌكولوجً)  ،وشرا الموقع
من قبل شركة أخرى  .وتجدر اإلشارة إلى أن إجرا تعدٌالت كبٌرة على خطة
إعادة التؤهٌل ٌخضع  ،فً معظم الحاالت  ،لعملٌة رسمٌة للحصول على ترخٌص ،
حٌث ٌمكن قبول تؽٌٌرات محدودة فقط لخطة إعادة التؤهٌل وتطبٌقها دون موافقة
رسمٌة من قبل السلطات .
 1.4تحدٌد إطار خطة إعادة التؤهٌل
حٌثما كان باإلمكان  ،وبشكل مثالً فً جمٌع الحاالت  ،من المهم تحدٌد وتقٌٌم أثر
أي مشروع لالستخراج من المقالع قبل أن ٌبدأ  ،وذلك لضمان ما ٌلً :
أن ٌتم وضع ومتابعة خطة إعادة تؤهٌل مناسبة تؤخذ بعٌن االعتبار التؤثٌرات الناجمة
عن نشاط االستخراج من المحجر .
وضع أساس معقول ومنطقً ٌ ،مكن قٌاس تقدم ونجاح خطة إعادة التؤهٌل بنا ً
علٌه .
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وٌنبؽً أن تكون الطرٌقة المستخدمة لتحدٌد وتقٌٌم اآلثار مفصلة حسب المشروع
المحدد وحسب السٌاق البٌبً واالقتصادي واالجتماعً والقانونً  .وعملٌة تقٌٌم
األثر البٌبً واالجتماعً هً عموما ً أداة مفٌدة للؽاٌة لتقٌٌم وإدارة اآلثار اإلٌجابٌة
والسلبٌة للموقع ولتقدٌم تفاصٌل محددة حول المحٌط والحالة الذي ٌتم فٌهما هذا
المشروع  .كما أن التقٌٌم والتسجٌل األساسٌان  ،وذلك من خالل اتباع دراسة أولٌة
استطالعٌة للبٌبة بنا ً على الظروؾ والخصابص المحلٌة  ،هما أمر ضروري
كجز من تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً  .وٌمكن االطالع على المزٌد من
التوجٌهات حول تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً فً الدلٌل اإلرشادي الصادر عن
مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت  .وعندما ال ٌكون إجرا تقٌٌم لألثر
البٌبً واالجتماعً ممكنا ً  ،فال بد على األقل من دراسة الظروؾ األساسٌة من أجل
تحدٌد اآلثار التً قد تنشؤ نتٌجة لنشاط الصناعات االستخراجٌة  .ولمقاربة "خط
األساس" أهمٌة خاصة بالنسبة للمحاجر الجدٌدة  .فمن الضروري أن ٌتم تحدٌد
وإثبات وتوضٌح الفترة التً ٌنبؽً لخط األساس أن ٌشٌر إلٌها  ،سوا ً فً عملٌة
تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً و  /أو كدراسة أو مشروع "تقٌٌم إٌكولوجً أولً"
منفصل  .وبالنسبة للمحاجر القابمة  ،فقد ٌثبت أنه من الصعب إجرا تقٌٌم صحٌح
للمعطى األساسً بنا ً على الوضع قبل بد نشاط المحجر  ،خاصة إذا كان هذا
النشاط قد تم منذ فترة طوٌلة .
تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً لمشروع  Anteaالجدٌد فً ألبانٌا
لكً تتماشى مع أهدافها لتحقٌق االستدامة البٌبٌة  ،تعاقدت هذه الشركة مع
االستشارٌٌن الدولٌٌن ( )ATKINSوتم فً عام  2008إجرا تقٌٌم لألثر البٌبً
واالجتماعً لمشروع  Anteaالجدٌد لتطوٌر مصنع إلنتاج اإلسمنت وأنشطة
المحاجر المرتبطة به فً ألبانٌا  .ومن بٌن القضاٌا البٌبٌة التً تمت تؽطٌتها من قبل
"تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً" هو تقٌٌم آثار مراحل المشروع المختلفة  ،أي
البنا والتشؽٌل واإلؼالق  ،على التنوع البٌولوجً والبٌبة والمناظر الطبٌعٌة  .وقد
اقترحت عملٌة "تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً" اتخاذ تدابٌر معٌنة لتخفٌؾ المخاطر
وخططا ً إلعادة تؤهٌل مقالع  Anteaالتً تتضمن احتٌاجات البٌبة المحلٌة  .وتشكل
خطط تؤهٌل المقالع جز اً ال ٌتجزأ من نظام اإلدارة البٌبٌة ( )EMSلمصنع Antea
 ،بما فً ذلك جمٌع اإلجرا ات ذات الصلة  ،وتعلٌمات العمل وممارسات الرصد .
فً هذه الحالة  ،وفً حالة المواقع القابمة التً تقوم بإجرا مراجعة لخطة إعادة
تؤهٌلها ٌ ،نبؽً لعملٌة تقٌٌم الظروؾ البٌبٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة أن تركز على
الوضع الحالً (فً وقت التحلٌل) لتحدٌد خط األساس  ،وٌنبؽً أن ٌدعم ذلك من
قبل البحث الببلٌوؼرافً وإشراك أصحاب المصلحة السترداد البٌانات التارٌخٌة قبل
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تشؽٌل الموقع  .وٌنبؽً النظر فً كل من هذه أثنا خالل عملٌة تحدٌد أهداؾ إعادة
التؤهٌل .
وٌنبؽً لعملٌة التقٌٌم أن تقوم بالتحدٌد الدقٌق والتقدٌر الكمً لكل من اآلثار اإلٌجابٌة
والسلبٌة فً ما ٌتعلق بالهوا والمٌاه والسالمة والصحة المهنٌة  ،والنباتات
والحٌوانات  ،والمناظر الطبٌعٌة األوسع  ،والتراث الثقافً  ،واآلثار االجتماعٌة
مثل الرفاه المجتمعً والصحة والسالمة العامة والبٌبة الحٌة والمناظر الطبٌعٌة
والجمالٌة  .ومن الضروري أٌضا ً النظر فٌما ٌلً :
الروابط بٌن التؤثٌرات المختلفة .
اآلثار الثانوٌة لمشروع ما .
اآلثار التراكمٌة .
اآلثار خارج حدود المشروع .
المشاتل النباتٌة فً عدد من المحاجر فً المكسٌك
وضعت هذه الشركة نهجا ً مبتكراً الستعادة المحاجر والمساحات الخضرا فً
المكسٌك  .فمع مشاتلها البالػ عددها ثالثة عشر  ،أصبح الممكن زراعة نباتات
مالبمة لكل موقع  ،وفقا ً الحتٌاجات تنوعها البٌولوجً  .فمشاتل األشجار تعتبر أداة
قوٌة إلشراك األطفال والمجتمع المحلً فً قضاٌا البٌبة والتنوع البٌولوجً  .حٌث
تتاح لألطفال الفرصة لٌس فقط إلعادة تشجٌر المساحات الخضرا  ،بل وللحصول
أٌضا ً على شهادة تبنً شجرة والتً تقدم قابمة من األنشطة التً تصؾ كٌفٌة العناٌة
بها  .كما ٌوفر المشتل دورات مجانٌة على الزراعة المابٌة وزراعة الخضروات .
وتحتفل الشركة أٌضا ً بالٌوم العالمً للشجرة فً أنحا البالد من خالل تنفٌذ نشاط
واسع النطاق إلعادة التشجٌر .
إعادة تؤهٌل مقالع مصنع إسمنت  Bamburiلحفظ التنوع البٌولوجً وتقدٌم خدمات
أخرى للنظام اإلٌكولوجً فً كٌنٌا
تم بنجاح إعادة تؤهٌل المقالع السابقة لمصنع إسمنت  Bamburiعلى مدى السنوات
أراض رطبة ومعشبة  .وتشمل هذه
الـ  40الماضٌة لتصبح ؼابات ساحلٌة ومناطق
ٍ
المشارٌع ؼابات تنتج الخشب كوقود حٌوي وأشجار الخشب الصلب للنحت  ،وتربٌة
األحٌا المابٌة كمصدر مستدام للؽذا  ،وتضم مشتالً لتشجٌع النباتات الطبٌعٌة
كنباتات زٌنة  ،ومزارع لتربٌة الحٌوانات  ،ومحمٌة للحٌاة البرٌة كمالذ ألنواع من
الحٌوانات المحلٌة  ،ومنشؤة لتعلٌم السكان المحلٌٌن  .وقد تلقى هذا المشروع تقدٌراً
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على الصعٌدٌن الوطنً والدولً وٌسعى جاهداً لٌصبح مكت ٍ
ؾ ذاتٌا ً من الناحٌة
االقتصادٌة  .وقد تم زرع أكثر من  350نوعا ً من النباتات المحلٌة بنجاح  ،بما فً
ذلك  30نوعا ً من األنواع المدرجة فً القابمة الحمرا من قبل االتحاد الدولً
لصون الطبٌعة ( ، )IUCNفضالً عن ؼٌرها من النباتات التً تعتبر هامة للحٌاة
البرٌة المحلٌة والتنمٌة المستدامة .
ولضمان تحدٌد مجموعة كاملة من اآلثار ٌنبؽً إشراك أصحاب المصلحة
الخارجٌٌن فً هذه المرحلة  .كما ٌنبؽً النظر فً دور أصحاب المصلحة الداخلٌٌن
فٌما ٌخص الهٌاكل والعملٌات الموضوعة لتسهٌل اإلجرا ات والمساهمات من قبل
جمٌع الجهات ذات الصلة فً هذا المشروع .
وفً عام  ، 2008قام المعهد العالمً للموارد ( )WRIودابرة التركٌز على النظام
اإلٌكولوجً فً مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة ( )WBCSDوعدد من
أعضا مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة  ،قاموا بوضع "استعراض للنظام
اإلٌكولوجً للشركات" ( ، )ESRوهو عبارة عن منهجٌة منظمة للمدٌرٌن للتطوٌر
االستباقً الستراتٌجٌات إدارة المخاطر والفرص التجارٌة الناشبة عن اعتماد
شركاتهم على النظم االٌكولوجٌة وتؤثٌرها علٌها  .وعند تحدٌد استخدام األراضً
المستقبلً ٌ ،مكن أن تساعد هذه األداة على التعامل مع أصحاب المصلحة المحلٌٌن
وتقدٌم الفوابد التالٌة :
 توفٌر إطار عمل إلشراك أصحاب المصلحة .
 تحسٌن العالقات مع أصحاب المصالح من خالل تعزٌز فهم كٌفٌة تقٌٌم أصحاب
المصلحة للخدمات المختلفة الناشبة عن نفس النظام اإلٌكولوجً .
استخدام استعراض النظام والتقٌٌم اإلٌكولوجً للشركات فً المملكة المتحدة
تم استخدام أداة "استعراض النظام اإلٌكولوجً للشركات" من قبل هذه الشركة مما
ساعد على التعامل مع أصحاب المصلحة المحلٌٌن وصناع القرار الستكشاؾ أفضل
الخٌارات الستخدام األراضً فً المستقبل مع ترخٌص لخدمات النظام البٌبً  .وفً
المملكة المتحدة كان "استعراض النظام اإلٌكولوجً للشركات" هو الخطوة األولى
قبل الخوض فً تقٌٌم النظام اإلٌكولوجً للشركات ( )CEVلمحجر Ripon
باستخدام دلٌل مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة .
ومن خالل تطبٌق مراجعة منهجٌة لتؤثٌر وتبعٌات جمٌع خدمات النظام اإلٌكولوجً
المحتملة  ،تمت مقارنة خٌارات استخدام األراضً فً المستقبل بطرٌقة أكثر
عقالنٌة ومبنٌة على الحقٌقة .
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تقٌٌم النظام اإلٌكولوجً للشركات فً مقلع  Presque Isleللركام فً مٌتشٌؽان فً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
قامت هذه الشركة باالختبار الفعلً لدلٌل مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة
لتقٌٌم النظام اإلٌكولوجً للشركات ( )2010 - 2009وذلك بدعم من عدد من
المنظمات ؼٌر الحكومٌة الدولٌة  .وكانت المرحلة األولى من الدراسة هً استخدام
"استعراض النظام اإلٌكولوجً للشركات" ( )ESRكمنهجٌة منظمة تبرز فرص
ومخاطر األعمال المرتبطة بتؽٌٌر النظام اإلٌكولوجً  ،باعتباره أداة للتعرؾ على
الخدمات الربٌسٌة للنظام اإلٌكولوجً فً الموقع موضوع الدراسة  .ثم قامت
الدراسة بتقدٌر قٌمة خدمات النظام اإلٌكولوجً األساسٌة أو ذات األولوٌة لتعزٌز
عملٌة التخطٌط إلدارة األراضً لالستصالح المستقبلً ألحد المحاجر فً
 Presque Isleبوالٌة مٌتشٌؽان  .وتشمل خدمات النظام اإلٌكولوجً التً تم
تقٌٌمها ضبط التحات  ،وتنقٌة المٌاه والترفٌه أو السٌاحة البٌبٌة والتعلٌم .
قد تكون الخٌارات المتاحة إلعادة التؤهٌل محدودة بسبب عوامل خارجٌة  .فعلى
وجه التحدٌد  ،قد تعمل أنماط حٌازة األراضً على منع الشركة من تحقٌق أفضل
النتابج الممكنة ألصحاب المصلحة  .وبالمثل  ،قد تكون نتابج إعادة التؤهٌل محدودة
فً الحاالت التً ٌكون فٌها المحجر جز اً من مشروع اندماج واستحواذ  ،وقد
تكون هناك ترتٌبات قانونٌة و  /أو ظروؾ تتعلق بالترخٌص موجودة قبل االستحواذ
ومازالت فعالة .
فضالً عن ذلك  ،فً حٌن أن متطلبات التخطٌط والتشرٌعات المحلٌة قد تحد من
الخٌارات المتاحة إلعادة التؤهٌل  ،قد ٌكون هناك مجال للشركات لتوقٌع شراكة مع
شركات أخرى لتحدٌد الفرص المتاحة لتحقٌق الفوابد .
إدارة مٌاه العواصؾ فً أسترالٌا
ٌنتج مقلع  Glasshouseفً المنطقة الشمالٌة من أسترالٌا ما بٌن 400,000
و 60,000طن سنوٌا ً من الركام  .ونظراً للمناخ شبه االستوابً ٌ ،عتبر تركٌب نظام

إلدارة مٌاه العواصؾ للسٌطرة على المستوٌات العالٌة من المٌاه الفابضة جز اً
حٌوٌا ً من المبادئ التوجٌهٌة ألفضل الممارسات لمحجر ما  .باإلضافة إلى ذلك  ،تم
إنجاز أعمال بهدؾ تقلٌل كمٌة التربة المكشوفة  ،وذلك من خالل زراعة األرض
حسب الضرورة  ،كما تم اتخاذ إجرا ات لمراقبة الرواسب  ،مثل تركٌب أحواض
الترسٌب  .وتتم مراجعة نظام إدارة مٌاه العواصؾ بشكل منتظم لضمان أنها ال
تزال فعالة  ،كما أن األعمال التجمٌلٌة التً تمت بدأت تخلق موابل ألنواع جدٌدة
مثل األوكالٌبتوس ،األكاسٌا والباز الجوال .
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استعادة األنواع النباتٌة فً الؽابات االستوابٌة الجافة فً كوستارٌكا
تحٌط بمقلع  Coloradoإلنتاج اإلسمنت  ،والممتد على مساحة  290هكتاراً  ،ؼابة
استوابٌة جافة مجزأة إلى حد كبٌر من جرا األنشطة البشرٌة  ،وخاصة تربٌة
الماشٌة واالستؽالل المفرط للخشب ذي القٌمة العالٌة .
بعد أن ركزت الشركة فً البداٌة على إعادة تؤهٌل المناطق المستؽلة من خالل
إعادة التحرٌج  ،ؼٌرت الشركة نهجها وكرسات  100هكتار لمشروع ترمٌم النظام
البٌبً واعتماد خطة عمل للتنوع البٌولوجً  .فتم زرع  6,000شجرة بهدؾ إعادة
تحرٌج  12هكتاراً من مقلع الؽضار  ،كما تم إعادة تؤهٌل  50هكتاراً من خالل
التجدد الطبٌعً .
وتم تحدٌد  100هكتار أخرى وأجري مسح بٌولوجً ؛ وتم تحدٌد ما ٌقرب من 450

نوعا ً من مجموعات تصنٌفٌة مختلفة  .كما تم إعداد قاعدة بٌانات للتنوع البٌولوجً
لتسجٌل جمٌع األنواع التً تم جردها .
تخفٌؾ التؤثٌر على الموابل المحلٌة فً مصنع إسمنت Sichuan DuJiangYan

فً الصٌن
تم تصمٌم وإنشا مصنع إسمنت  DuJiangYanلتقلٌل اآلثار البٌبٌة  .وبشكل خاص
 ،تم حماٌة الموابل المحلٌة الهامة من االقتراح األصلً إلنشا طرٌق جدٌدة لنقل
المواد  ،حٌث كان الطرٌق سٌعبر ضمن منطقة عازلة لمنطقة محمٌة تضم موابل
للباندا العمالقة  ،مما قد ٌفتح الباب أمام المنطقة للزراعة وؼٌرها من التنمٌة التً
ستنتج عن ذلك  .وبعد التشاور مع المنظمات ؼٌر الحكومٌة تقرر إنشا ناقل حدٌث
جداً بطول  6كم – شامالً أنفاق بطول  3كم و 18جسراً – وذلك لتجنب إتالؾ هذه
الموابل المحلٌة القٌمة  .وتشمل المٌزات البٌبٌة اإلضافٌة إعادة تدوٌر المٌاه بشكل
كامل  ،والمرشحات الكٌسٌة للتقلٌل من انبعاثات الجسٌمات الدقٌقة  ،واستخدام
تكنولوجٌا الطرٌقة الجافة التً تخفض استهالك الطاقة .
 2.4تحدٌد أهداؾ خطة إعادة الهٌكلة
ٌنبؽً تقدٌم تصور شامل لما بعد إعادة التؤهٌل لموقع ما فً بٌان موجز  ،وٌنبؽً
لهذا البٌان أن ٌعطً الخطوط العرٌضة لمجموعة واضحة من األهداؾ المحددة
إلعادة تؤهٌل المحجر  .وسوؾ توجه هذه األهداؾ عملٌة وضع الخطة  ،وٌمكن فً
نهاٌة المطاؾ أن ٌتم استخدامها من قبل أصحاب المصالح الداخلٌٌن والخارجٌٌن
لتقٌٌم نجاح مشروع إعادة التؤهٌل  .وقد تتفاوت هذه األهداؾ تفاوتا ً كبٌراً  ،حٌث أن
كل مشروع ستحتاج إلى أن ٌتكٌؾ مع الوضع المحلً  ،الذي ٌكون خاصا ً  ،وفرٌداً
فً بعض األحٌان .
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مبادئ تحدٌد األهداؾ :
ٌنبؽً أن تسعى هذه األهداؾ لضمان استٌفا المعاٌٌر التالٌة :
استدامة استخدام األراضً فً مرحلة ما بعد اإلؼالق .
التخفٌؾ من اآلثار التشؽٌلٌة التً تم تحدٌدها أثنا تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً
( )ESIAوتعظٌم المنافع (االجتماعٌة والبٌبٌة) للمجتمعات المحلٌة .
الجدوى االقتصادٌة والتؤثٌر االقتصادي اإلٌجابً المحتمل على المجتمعات المحلٌة .
النظر فً احتٌاجات أصحاب المصلحة ،على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً .
إعادة دمج الموقع ضمن المنطقة المحٌطة به وكٌؾ ٌنبؽً للمحجر أن "ٌمتزج" مع
البٌبة .
فرص إعادة تؤهٌل واستعادة وتعزٌز التنوع البٌولوجً .
وٌنبؽً أٌضا ً النظر فً إجرا تقٌٌم للمخاطر والفرص المرتبطة باألهداؾ خالل
عملٌة تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً (. )ESIA
ٌنبؽً أن تكون أهداؾ خطة إعادة التؤهٌل واقعٌة  .فعلى سبٌل المثال  ،بالنسبة
للمحاجر القابمة ٌ ،جب األخذ باالعتبار الوضع الراهن لعملٌة االستخراج
وتضارٌس المحجر  ،ألن هذا قد ٌحد أو ٌقلل من عدد من الخٌارات الممكنة  .وهذا
ٌعزز حقٌقة أن التخطٌط إلعادة التؤهٌل ٌنبؽً أن ٌبدأ فً أقرب وقت ممكن من
دورة حٌاة المقلع لكً ٌكون فعاالً تماما ً .
وحالما ٌتم تحدٌد األهداؾ ٌنبؽً تحدٌد أنشطة إعادة التؤهٌل وتنفٌذها من أجل تحقٌق
هذه األهداؾ  .ومن خالل تحدٌد األهداؾ وإٌصالها بشكل واضح سٌتمكن أصحاب
المصلحة الداخلٌون والخارجٌون من رصد وتقٌٌم التقدم المحرز فً خطة إعادة
التؤهٌل  .وبالنسبة للمحاجر القابمة  ،فٌمكن استخدام الوضع الحالً للمناطق خارج
موقع المحاجر كمقٌاس لمراقبة فعالٌة خطة إعادة التؤهٌل والتقدم المحرز فً
تنفٌذها .
سٌاق تحدٌد األهداؾ :
ٌنبؽً ألهداؾ خطة إعادة التؤهٌل أن تستند إلى الخصابص الممٌزة لموقع
االستخراج وأن تعكس ما ٌلً :
المتطلبات التشرٌعٌة فً المنطقة وٌنبؽً أن ٌتم تحقٌقها بشكل دابم .
اعتبارات الصحة والسالمة .
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الخصابص البٌبٌة واالجتماعٌة للمحجر والمنطقة المحٌطة به .
التنوع البٌولوجً فً المنطقة .
خدمات النظام اإلٌكولوجً المقدمة ضمن الحدود اإلٌكولوجٌة للموقع .
خطة تشؽٌل المحجر حٌث أن الجدوى التقنٌة ألهداؾ إعادة التؤهٌل سوؾ تتؤثر
بالطرٌقة التً تتم بها إدارة المحجر .
حالة منطقة االستخراج من المحاجر فً موقع التشؽٌل القابم .
خصابص الرواسب (الجٌولوجٌة والهٌدرولوجٌة) .
اآلثار الناجمة عن تشؽٌل الموقع .
خطة استخدام األراضً بعد اإلؼالق :
ٌمكن أثنا المراحل المبكرة من دورة حٌاة المحجر تحدٌد اآلثار المترتبة على
االستخراج وتقٌٌمها من خالل عملٌة تقٌٌم هذه اآلثار  ،كما هو مبٌن فً الفصل
 . 1.4وفً المراحل الالحقة من دورة حٌاة المقلعٌ ،مكن تحدٌد اآلثار الفعلٌة من
خالل االستقصا ات والعمل المٌدانً فً الموقع  .وتتؤثر استخدامات األراضً فً
المستقبل دابما ً بمتطلبات التخطٌط اإلقلٌمٌة والمحلٌة  ،سوا ً بشكل مباشر أو ؼٌر
مباشر ،وٌجب أن تكون النتٌجة النهابٌة إلعادة تؤهٌل المقالع حصٌلة رابحة للطرفٌن
من خالل الحوارات مع أصحاب المصلحة  ،والتً ال تقتصر بالضرورة على
شروط ترخٌص التعدٌن أو التراخٌص البٌبٌة .
أمثلة على أهداؾ إعادة التؤهٌل:
على الرؼم من أن صٌؽة األهداؾ تختلؾ تبعا ً لمرحلة التخطٌط والعوامل الخاصة
بالموقع ٌ ،مكن أن تشمل األهداؾ النموذجٌة المبنٌة على المبادئ المذكورة أعاله ما
ٌلً :
استدامة استخدام األراضً فً مرحلة ما بعد اإلؼالق :
إنتاج الفاكهة فً إسبانٌا
فضالً عن إنتاج  1.6ملٌون طن من اإلسمنت سنوٌا ً ٌ ،نتج مصنع إسمنت
ومقلع  Alicante - El Clotetفً أسبانٌا أٌضا ً الخوخ والبرتقال والٌوسفً التً
زرعت على األجزا المعاد تؤهٌلها من المحجر لكً ٌتم شحنها إلى المتاجر الكبٌرة
فً أوروبا (المملكة المتحدة وألمانٌا وإٌطالٌا وفرنسا) والوالٌات المتحدة  .وقد منح
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المشروع معٌار ( GAPالممارسات الزراعٌة الجٌدة) العالمً  ،والذي ٌصادق على
المعاٌٌر البٌبٌة والتوظٌفٌة  .ولالحتفال بمرور  25عاما ً من النجاح  ،تم فً عام
 2010زرع  14,000شجرة حمضٌات إضافٌة  ،وذلك بالتعاون مع الموظفٌن
والمجتمعات المحلٌة  .ومع وجود  48,500شجرة مثمرة ممتدة على  138هكتاراً
من المزارع  ،تم إنتاج أكثر من  1,000طن من الفاكهة سنوٌا ً وتم توظٌؾ 70
عامالً موسمٌا ً .
الجدوى االقتصادٌة واألثر االقتصادي اإلٌجابً المحتمل على المجتمعات المحلٌة :
مواقع تعشٌش الباز الجوال فً محجر  Shek Oفً هونػ كونػ
تمكن عقد إعادة تؤهٌل  ،تم توقٌعه مع الحكومة الصٌنٌة  ،من تزوٌد مواقع تعشٌش
للباز الجوال فً مقلع  Shek Oللصخور الممتد على  45هكتاراً فً جزٌرة هونػ
كونػ  .وقد أدى ذلك أٌضا ً إلى إنشا نظام بٌبً مكتؾٍ ذاتٌا ً  ،وخلق مجموعة من
الموابل للطٌور والثدٌٌات والحشرات  .وباإلضافة إلى ذلك  ،فقد تناسق المحجر مع
المناظر الطبٌعٌة من خالل خلق مزٌج من األعشاب والشجٌرات المنخفضة وأرض
للشجٌرات تحوي مجموعات من األشجار ،والؽابات  ،واألنواع الملوحة ونباتات
مجار فً المنحدرات  ،وتم ربطها مع
الزٌنة سرٌعة النمو  .كما تم حفر عدة
ٍ
الصرؾ الصحً فً الموقع من أجل توفٌر مٌزات إضافٌة ونظام إٌكولوجً
متنوع .
األخذ بعٌن االعتبار احتٌاجات أصحاب المصلحة – الداخلٌون والخارجٌون على
حد سوا :
إعادة توفٌر المٌاه فً منطقة جافة فً الهند
ٌقع مقلع  Sitapuramللحجر الجٌري فً  ، Dondapaduفً مقاطعة
 ، Nalgondaجنوب شرق الهند  .ومناخ المنطقة هو مناخ استوابً ٌخضع لنظام
الرٌاح الموسمٌة التً تإدي إلى اختالؾ الفترات المطٌرة والجافة  .وٌساعد الجز
األكبر من المنطقة الصخرٌة بعض األجمات الشابكة والشجٌرات على النمو بشكل
متقطع  .وتضم المنطقة العدٌد من القرى التً تشكل الزراعة فٌها المصدر الربٌسً
للدخل  .وقد شمل مشروع إعادة التؤهٌل تحوٌل حفرة استخراج إلى بحٌرة تضم
بركا ً صؽٌرة وخزانا ً كبٌراً للمٌاه  .والخزان مفٌد أٌضا ً للمجتمعات المحلٌة التً
ؼالبا ً ما تواجه ندرة المٌاه  ،كما ٌمكن استخدام الخزان للري الزراعً وتربٌة
األسماك .
إعادة دمج الموقع ضمن المنطقة المحٌطة وكٌؾ ٌنبؽً أن "ٌمتزج" المحجر مع
البٌبة :
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إدارة األراضً الستخدامات متعددة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
ٌشؽل مصنع  Theodoreمقلع  Crystal Riverللحجر الجٌري فً والٌة فلورٌدا .
كؤراض للرعً
وفضالً عن منطقة مقلع الحجر الجٌري  ،تم تخصٌص  1,250فدان
ٍ
و 5,000فدان كؽابات ألخشاب شجر الصنوبر  .وباإلضافة إلى ذلك ،تبرعت
الشركة بنحو  700فدان من ملكٌتها إلى والٌة فلورٌدا لٌتم تضمٌنها فً Cross
 Florida Greenwayوؼٌرها من األراضً الترفٌهٌة فً الوالٌة .
وقد ضمن الجمع بٌن هذه االستعماالت المختلفة لألراضً "امتزاجا ً" أفضل مع
البٌبة كما أنه أرضى المزٌد من أصحاب المصلحة .
فرص إعادة تؤهٌل واستعادة وتعزٌز التنوع البٌولوجً :
حماٌة وتوسٌع موابل النباتات النادرة من خالل التكنولوجٌا الحٌوٌة فً الٌابان
ٌعمل محجر ( Minowaالواقع فً مدٌنة  Chichibuفً والٌة  Saitamaفً
الٌابان) على حماٌة ورعاٌة األنواع النادرة من النباتات المحلٌة منذ عام . 1972
وفضالً عن إنشا حدٌقة نباتٌة فً المحجر للحفاظ على النباتات النادرة ٌ ،ستمر
العمل على إعادة توطٌن هذه النباتات فً مواقع االستخراج السابقة عن طرٌق نثر
البذور وؼرس الشتالت  .وقد نفذت هذه األنشطة بالمشاركة والتعاون الكبٌرٌن من
قبل السلطات المحلٌة وأصحاب المصلحة .
وتتم المحافظة على النباتات النادرة بواسطة التكنولوجٌا الحٌوٌة (مزارع األنسجة)،
فً حال قضً علٌها بسبب أحداث ؼٌر متوقعة مثل تفشً آفة أو آفات  ...إلخ .
 3.4وضع خطة إعادة التؤهٌل
ما أن ٌتم تحدٌد األهداؾ ٌ ،صبح باإلمكان تحدٌد خطة إلعادة الهٌكلة تسعى لتحقٌق
هذه األهداؾ  ،بحٌث تتماشى مع خطة التعدٌن أو االستخراج  .وٌنبؽً على الخطة
أن توضح كٌؾ سٌبدو المقلع بعد اإلؼالق  ،وكٌؾ تنوي الشركة إعادة تؤهٌل الموقع
لتحقٌق األهداؾ المتفق علٌها .
كما ٌنبؽً لخطة إعادة التؤهٌل أن تلبً بشكل دابم الشروط القانونٌة فً البالد ذات
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الصلة  .وٌنبؽً أن تكون قابلة للتطبٌق من الناحٌة الفنٌة  ،وذلك على المدٌٌن
القصٌر والطوٌل  ،وأن تكون قابلة للتطبٌق من الناحٌة المالٌة ضمن إطار مجموعة
من السٌنارٌوهات المقنعة .
إطار لخطة إعادة التؤهٌل
تختلؾ محتوٌات أي خطة إلعادة تؤهٌل موقع ما وفقا ً لعوامل محلٌة  ،ؼٌر أنه
ٌنبؽً النظر فً العناصر التالٌة :
السٌاق ٌ :نبؽً وضع خلفٌة لخطة إعادة التؤهٌل  ،على أن تتضمن التفاصٌل
الفٌزٌابٌة (المادٌة)  ،والبٌبة الطبٌعٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة  ،وذلك تماشٌا مع
تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً (.)ESIA
األهداؾ ٌ :جب تحدٌد أهداؾ خطة إعادة تؤهٌل المحاجر ،كما هً مبٌنة وفقا ً
للفصل . 2.4
خطط العمل ٌ :نبؽً وضع خطط عمل تفصٌلٌة لتحدٌد كٌفٌة تحقٌق األهداؾ
المرجوة  .وٌنبؽً لخطط العمل هذه أن تشمل  :ما الذي ٌنبؽً القٌام به  ،ومن هو
المسإول  ،والموارد المطلوبة  ،والجدول الزمنً للتسلٌم  .وٌنبؽً أن تحدد أٌضا ً
المراحل لتسهٌل رصد وقٌاس التقدم المحرز نحو بلوغ األهداؾ النهابٌة  .وبالرؼم
من اختالفها من موقع آلخر  ،فمن المرجح أن خطط العمل ستكون ضرورٌة فٌما
ٌتعلق بـ :








استخدام  /استخدامات األراضً بعد اإلؼالق
الشكل النهابً لألرض
استقرار المنحدرات وؼٌرها من قضاٌا الصحة والسالمة .
الحفاظ على التنوع البٌولوجً وخدمات النظام اإلٌكولوجً .
حالة التربة وإدارتها .
الموابل والحٌاة النباتٌة .
الهٌدرولوجٌا والهٌدروجٌولوجٌا .
خطة إشراك أصحاب المصلحة (السعً للحصول على رأٌهم والكشؾ عن أنشطة
إعادة التؤهٌل) طوال فترة عمر المحجر .
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الحفاظ على نوع مهدد باالنقراض فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
ٌقع محجر  Center Sandللركام (فلورٌدا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة) بالقرب
من منطقة حماٌة للوالٌة تضم األنواع المهددة باالنقراض من سالحؾ ؼوفر  .وفً
إطار خطة تعدٌن  Center Sandكانت العملٌات ستقوم بالتعدي على جحور
السالحؾ  ،وبالتالً خططت إدارة المقلع ونفذت عملٌة نقل سالحؾ ؼوفر إلى
منطقة حماٌة قرٌبة وآمنة و"خالٌة من التعدٌن"  .وقد شمل البرنامج بؤكمله  :المسح
والتنقٌب عن الجحور  ،اإلمساك بـ  56سلحفاة ووضعها فً موبلها الجدٌد المحمً
والمعد خصٌصا ً مسبقا ً مع "حاجز صدٌق للبٌبة" ،وإعادة زرع األرض بالنباتات
المالبمة كطعام للسالحؾ .
نجاح زرع ؼابة مختلطة فً محجر  Vohenbronnenفً ألمانٌا
ٌتم منح التراخٌص الستخراج المعادن فً منطقة  Blaubeurenالؽنٌة بالؽابات فً
ألمانٌا لفترة زمنٌة محدودة لضمان إعادة التشجٌر السرٌع للمناطق التً ٌتم االنتها
منها  .وفً مقلع  Vohenbronnenللحجر الجٌري والمارل  ،تم إعادة تؤهٌل
المنطقة لتصبح ؼابة نفضٌة مختلطة بواسطة النثر الٌدوي لبذور سبعة أنواع من
األشجار وستة أنواع من الشجٌرات  ،بما فً ذلك المجموعات الربٌسٌة مثل خشب
الزان وشجرة النٌر وخشب القٌقب وخشب الدردار وشجر البلوط الشابع  .وٌدل
نجاح هذا المشروع  ،الذي ٌستقطب العدٌد من الزوار وأصحاب المصلحة  ،على
أنه ٌمكن استعادة حتى الؽابات عندما ٌكون هناك حرص على تضمٌن مزٌج البذور
باألنواع ذات اإلنبات السرٌع التً تتناسب مع الموقع .
إعادة التؤهٌل اإلٌكولوجً ضمن ظروؾ البحر األبٌض المتوسط فً إسبانٌا
الهدؾ األساسً من أعمال إعادة التؤهٌل فً  Alcanarهو دمج المحجر مع المناظر
الطبٌعٌة واستعادة النباتات المحلٌة  ،وتقلٌد الجٌومورفولوجٌا (الشكل الجٌولوجً)
للمنطقة ،وتعاقب النباتات الطبٌعٌة عن طرٌق ؼرس األنواع المحلٌة من العشب
والشجٌرات .
وكموقع تجرٌبً لبرنامج ٌ ، EcoQuarryهدؾ مشروع إعادة التؤهٌل هذا أٌضا ً إلى
المساهمة فً تطوٌر وتبادل أفضل الممارسات إلعادة تؤهٌل محاجر الحجر الجٌري
فً بٌبة البحر األبٌض المتوسط .
وبهدؾ إدماج الموقع بشكل أفضل مع مناظره الطبٌعٌة  ،استخدمت أدوات وبرامج
حاسوبٌة للمحاكاة ذات تكنولوجٌا مبتكرة لتقٌٌم األثر المربً ومحاكاة الموقع كما هو
متوقع بعد استعادته .
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إعادة التؤهٌل التدرٌجٌة فً محجر إسمنت  Halleفً كورٌا
تم ،كجز من االستعادة التدرٌجٌة لمحجر إسمنت  Halleبالقرب
من  Backdudaeganفً كورٌا  ،إنشا برنامج تجرٌبً إلعادة التؤهٌل لٌؽطً
مساحة  17هكتاراً وذلك لتحدٌد أفضل طرٌقة لالستعادة  .وقد ساعدت التجربة ،
التً استمرت ثالث سنوات  ،على تحدٌد الحٌاة الحٌوانٌة األصلٌة األنسب
للجٌولوجٌا والظروؾ المناخٌة  ،وكذلك أفضل منهجٌة للزرع والشتل  .وأجرٌت
التجارب ضمن تعاون وثٌق مع الجامعات المحلٌة واالستشارٌٌن والمنظمات ؼٌر
الحكومٌة والمسإولٌن الحكومٌٌن والسكان المحلٌٌن .
وٌتم كل عام زرع ما ٌقرب من  13,500شجرة من الحٌاة النباتٌة األصلٌة ؛ وٌزور
المشروع نحو  2,500طالب كجز من برنامج التدرٌب الخاص بهم  ،كما ٌتم
إشراك المواطنٌن المحلٌٌن فً إدارة الؽابات التً تؽطً عادة تسعة هكتارات
سنوٌا ً .
ترتٌب أولوٌات العمل والجدول الزمنً  :على خطة إعادة التؤهٌل أن تعطً تفاصٌل
عن توقٌت وتسلسل برنامج إعادة التؤهٌل ،وذلك تماشٌا ً مع أحدث خطة للتعدٌن أو
االستخراج  .وٌعتبر تحدٌد أولوٌات هذه األعمال هاما ً فً المساعدة فً اتخاذ
القرارات وإدارة توقعات أصحاب المصلحة .
الرصد والتقٌٌم ٌ :نبؽً أن تقدم الخطة برامج الرصد بالتفصٌل  ،مع مإشرات
األدا الربٌسٌة التً سٌتم إدخالها لتقٌٌم ما إذا كان مشروع إعادة التؤهٌل ٌفً بؤهدافه
البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المعلنة  ،وٌنبؽً تصمٌم هذه البرامج بحٌث ٌصبح
قٌاس التقدم وتحقٌق األهداؾ ممكنا ً  .وعند حدوث تؽٌٌرات فً خطة التعدٌن أو
االستخراج  ،فمن الضروري تعدٌل أنشطة إعادة التؤهٌل وفقا لذلك .
تكالٌؾ إعادة التؤهٌل وتكالٌؾ ما بعد اإلؼالق  :على الخطة أن تتضمن تفاصٌل
حول التكالٌؾ المتوقعة ألنشطة إعادة التؤهٌل وكذلك الرصد وإدارة الموقع
المستمرٌن ما بعد إعادة التؤهٌل  .وتعتمد جدوى خطة إعادة التؤهٌل على التقدٌر
الدقٌق للتكالٌؾ  .ولذلك فمن المهم أن ٌتم التحدٌد النوعً والكمً ألوجه الشك
المرتبطة بالتقدٌرات  ،وال سٌما فً المراحل األولى من التخطٌط إلعادة التؤهٌل،
بحٌث ٌمكن تعدٌل خطة إعادة التؤهٌل  ،وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة ذوي
الصلة إذا لزم األمر  .وٌنبؽً أن تحدد خطط إعادة التؤهٌل أٌضا ً أٌن تكمن ملكٌة
تكالٌؾ إعادة التؤهٌل ضمن عملٌة التنظٌم .
المسإولٌة :إن نجاح إعادة التؤهٌل ٌكون مرجحا ً أكثر عندما تتم هٌكلة المنظمة
23

بشكل ٌدعم عملٌة تصمٌم وتنفٌذ الخطة  .وٌنبؽً تحدٌد أي فرد أو دور ٌحمل
المسإولٌة الكاملة عن خطة إعادة التؤهٌل ككل وعن كل خطة عمل  ،وكذلك تزوٌده
بالموارد بشكل كا ٍ
ؾ.
التوافق مع التنوع البٌولوجً ٌ :نبؽً أن تتال م الخطة مع األهداؾ األخرى (مثل
الزراعة) ،وتنفٌذ أكثر من هدؾ واحد أو نتٌجة واحدة إلعادة التؤهٌل فً كل
مشروع .
وٌجب أن تتطور خطة إعادة التؤهٌل طوال فترة حٌاة المحجر ،أي على سبٌل المثال
تصبح أكثر تفصٌالً مع اقتراب الموقع من نهاٌة دورة حٌاته  .ومن المهم أن ٌتم
االتفاق على أي تؽٌٌرات كبٌرة مع جمٌع السلطات الالزمة وأصحاب المصلحة
ذوي الصلة .
 4.4تنفٌذ خطة إعادة التؤهٌل
ٌنبؽً اعتبار عملٌة إعادة التؤهٌل كجز أساسً من األعمال  ،وٌجب أن تكون
مدمجة تماما ً مع التخطٌط لعمل المحجر  .وبالمثل  ،فإن خطة إعادة التؤهٌل وخطة
إٌقاؾ التشؽٌل تحتاج إلى أن تكون متكاملة تماما ً ،بحٌث أن األنشطة التً تتم خالل
العملٌة واإلٌقاؾ ال تضعؾ القدرة على تنفٌذ خطة إعادة التؤهٌل .
وٌتضمن تنفٌذ خطة إعادة التؤهٌل القٌام باإلجرا ات والعملٌات المذكورة بالتفصٌل
فً الخطة من أجل تحقٌق األهداؾ المحددة  .وفً حٌن أن التقنٌات والممارسات
المستخدمة سوؾ تعتمد على أهداؾ خطة إعادة التؤهٌل وعلى خصابص الموقع
موضوع الدراسة  ،إال أنه ٌنبؽً النظر فً بعض المبادئ العامة (كما هو موضح
أدناه) .
السالمة ٌ :نبؽً أن تكون الصحة والسالمة هً االهتمام األول .
ٌ جب  ،عند إؼالق الموقع ،إزالة البنٌة التحتٌة والمعدات والتخلص من النفاٌات
بشكل مالبم  .وٌنبؽً اتخاذ التدابٌر لضمان الحد من الدخول إلى موقع ما بعد
إؼالقه كما تقتضً الضرورة .
ٌ نبؽً  ،كحد أدنى  ،ضمان استقرار المنحدر وفقا ً للمتطلبات القانونٌة وأفضل
الممارسات ذات الصلة .
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الموارد الالزمة إلعادة التؤهٌل :
ٌ جب على الشركة توفٌر الموارد الكافٌة (المالٌة وؼٌر ذلك) لضمان التنفٌذ الفعال
لخطة إعادة التؤهٌل .
 وعلى وجه الخصوص ،ال بد من تخصٌص موارد كافٌة إلعداد الموقع ،فإدارة
التربة العلٌا والمناطق األخرى حاسمة بالنسبة لنجاح خطة إعادة التؤهٌل .
ٌ نبؽً توفٌر التدرٌب الكافً للموظفٌن لضمان القدرة التنظٌمٌة إلعادة التؤهٌل
الفعالة .
إعادة التؤهٌل التدرٌجً ٌ :نبؽً إجرا إعادة التؤهٌل التدرٌجً كلما كان ذلك ممكنا ً .
وتكم ن مٌزة ذلك فً الحد من المناطق المفتوحة داخل المحجر ،وبالتالً الحد من
احتمال تآكل التربة وزٌادة الثقة فً خطة إعادة التؤهٌل فٌما بٌن أصحاب المصلحة .
كما أنه ٌقدم أثراً بصرٌا ً إٌجابٌا ً وفً الوقت المناسب  ،مما سٌسمح ألصحاب
المصلحة معرفة وتوقع نتابج إعادة التؤهٌل فً المستقبل .
استعراضٌ :نبؽً إعادة النظر فً التقدم المحرز بشكل منتظم أثنا التنفٌذ
إشراك أصحاب المصلحة ٌ :نبؽً إشراك خبرة وموارد ومهارات أصحاب
المصلحة كلما كان ذلك ممكنا ً من أجل المساعدة فً تنفٌذ خطة إعادة التؤهٌل ،
وعلى سبٌل المثال ٌمكن إشراك المجتمعات المحلٌة فً برامج إعادة ؼرس
األشجار  .فتبادل المعلومات عن التقدم المحرز واألنشطة المتعلقة بإعادة التؤهٌل
بشكل منتظم سٌعزز العالقة مع أصحاب المصالح المحلٌة وٌساعد فً تحدٌد المنافع
المتبادلة  ،فإدارة توقعات أصحاب المصلحة أمر ضروري لتحقٌق نتٌجة مربحة
للجانبٌن من هذه العملٌة  .وٌجب على الشركات تحسٌن عملٌة إشراك أصحاب
المصلحة  ،وكذلك المشاركة والحوار المفتوح  .بل ٌمكن أن تستفٌد أٌضا ً من نقل
فكرة حول قٌمة المحجر "كؤصول خفٌة" ،وكؤرض ذات قٌمة و/أو استخدام مستقبلً
لالقتصاد المحلً وكنظام إٌكولوجً محسن .
وقد تحتاج أهداؾ خطة إعادة التؤهٌل والعملٌات إلى تعدٌل أثنا تنفٌذ المشروع
لتعكس بٌبة العمل  ،وٌنبؽً أن تبلػ مثل هذه التعدٌالت وأسبابها بوضوح لجمٌع
األطراؾ المعنٌة .
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 5.4اإلدارة والرصد
الهدؾ من الرصد هو ضمان الوفا بالجدول الزمنً المخطط إلعادة التؤهٌل وأن
التكالٌؾ التً تكبدتها تتماشى مع التقدٌرات  .فإذا كان الجدول الزمنً أو التكالٌؾ
لٌسا متوافقٌن مع التوقعات  ،فال بد من استعراض األسباب وإجرا أي تؽٌٌرات
ضرورٌة .
وال تعتمد درجة الرصد (كثافتها وتكرارها  ،إلخ) وعوامل الرصد فقط على
المتطلبات الخارجٌة التً قد تكون مرتبطة بتصارٌح التشؽٌل  ،بل أٌضا ً على تلبٌة
االحتٌاجات الداخلٌة لتقٌٌم األدا والموارد المتاحة .
مإسسة لحماٌة الؽابات فً اإلكوادور
تعتبر ؼابة  Cerro Blancoالمحمٌة ( )CBPFفً  - Guayaquilاإلكوادور
واحدة من ما تبقى من الؽابات البكر القلٌلة المحتوٌة على الحجر الجٌري الجاؾ ،
والتً تؽطً الٌوم  6,0478هكتاراً  .وقد أنشبت المإسسة المناصرة للؽابة (Pro-
 )Forest Foundationقبل نحو  20عاما ً لحماٌة هذه الؽابة وصنفت على أنها
منطقة بٌبٌة ذات األولوٌة القصوى للحفاظ على المنطقة  .وفً اآلونة األخٌرة ،
قامت اللجنة الهولندٌة ( )IUCNو( )World Land Trust USبشرا  2,000هكتار
من األراضً لصالح . CBPF
أما السٌاحة البٌبٌة  ،ومركز الزوار والتدرٌب على مكافحة الحرابق ،وكذلك مشتل
ومركز حفظ  Macawإلنقاذ الحٌوانات الجرٌحة من األنواع المهددة باالنقراض ،
فهً أنواع األنشطة القابمة على التنوع البٌولوجً التً تدٌرها مإسسةPro-
. Bosque
تنظٌم الصٌد فً المملكة المتحدة
تطور الصٌد من حفر الرمل والحصى المعاد تؤهٌلها من قبل هذه الشركة والتً
تعود إلى أواخر الستٌنٌات  .وٌشمل المكان  70بحٌرة و 20امتداداً من النهر  ،وهو
اآلن أكبر منظمة للصٌد التجاري فً المملكة المتحدة  .فهو ٌقدم بحٌرات ملٌبة
بالسمك البالػ وامتدادات للنهر بنٌت لتمكٌن وصول المعوقٌن  ،وهً متاحة فً
مصابد األسماك العابدة للشركة وذلك بتذاكر ٌومٌة  .وٌقع مركز للصٌد والبٌبة
( )Angling and Environmental Centreفً أحد المواقع لتعلٌم األطفال
الصؽار أساسٌات هذه الرٌاضة  .وتم فً عام  2005اختٌار الموقع لعقد المعرض
السنوي البرٌطانً لصٌد سمك الشبوط ( . )Carpfestوتزار المنطقة من قبل
 3,500زبون بتذاكر ٌومٌة وٌتم تدرٌب  1,000صٌاد صؽٌر سنوٌا ً .
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بركة سمك السلمون المرقط فً حفرة قدٌمة من الحجر الجٌري فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة
تم تحوٌل حفرة قدٌمة من الحجر الجٌري فً والٌة فرجٌنٌا  ،الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة  ،إلى بحٌرة تم تعببتها من تدفقات المٌاه الجوفٌة ومٌاه األمطار  .ومع
الرقابة الكافٌة لمستوى الما للوقاٌة من ظروؾ الفٌضانات  ،استطاعت البحٌرة
وبسهولة أن تفً بمتطلبات استضافة سمك السلمون المرقط الحساس بٌبٌا ً  .وفً
إطار شراكة جدٌدة مع  Trout Unlimitedتم "إطالق"  350سمكة سلمون قزحٌة
فً بركة المحجر  .وٌشارك الناس من المجتمعات المجاورة فً المناسبات السنوٌة
مثل "أٌام الصٌد" فً بركة سمك السلمون المرقط  .وقد قامت الشركة بتطوٌر
وتطبٌق برنامج طوٌل األمد إلدارة المٌاه واألراضً وتعهدت أٌضا ً بتوفٌر التموٌل
الالزم لبرنامج أساسً للعامة من أجل نشر الوعً حول الحفاظ على الموارد القٌمة
لمستجمعات المٌاه .
الرصد :
ما أن ٌتم وضع خطة إعادة التؤهٌل ٌ ،نبؽً تحدٌد بعض أنشطة الرصد من أجل
التحقق من التقدم المحرز فً األهداؾ المقررة لعملٌة إعادة التؤهٌل  .ومع ذلك ،
فإن هذا الجهد ٌجب أن ٌكون متناسبا ً مع مستوى التؤثٌر الذي تم تحدٌده  ،وذلك
ضمن الزمن المحدد .
وٌنبؽً تنفٌذ خطة الرصد الواردة فً خطة إعادة التؤهٌل وفقا ً لخطة إعادة التؤهٌل
هذه  ،كما ٌنبؽً رصد التموٌل الكافً لهذا النشاط .
أهداؾ الرصد ٌ :جب لخطة الرصد الفعالة أن :
 تحدد مستوى الجهد ومدى المراقبة المطلوبة (من الحد األدنى إلى حدود شاملة)
 تقٌس األدا مقابل األهداؾ المحددة فً خطة إعادة التؤهٌل .
 تقٌس مدى نجاح التقنٌات المستخدمة .
 تكفل اتخاذ إجرا ات تصحٌحٌة .
 تقٌم اآلثار طوٌلة األجل لبرنامج إعادة التؤهٌل  ،إذا كان ذلك مناسبا ً .
 تحدد جدوالً زمنٌا ً لمسإولٌات الرصد ومتى ٌجب نقل المسإولٌات (على سبٌل
المثال إلى مالك األرض) .
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عناصر خطة الرصد ٌ :نبؽً لخطة الرصد أن تشمل ما ٌلً :
 مستوى المعلومات والتفاصٌل التً تتال م مع مستوى التؤثٌر والحساسٌة .
 خط أساس للمنطقة والمناطق المحٌطة به كحد أدنى  ،مع وصؾ موجز لألنشطة
المخطط لها أن تحقق أهداؾ إعادة التؤهٌل .
 بالنسبة للمناطق األكثر حساسٌة  ،خط أساس أكثر اكتماالً ومراقبة مستمرة
للمناطق المرجعٌة  ،وتوثٌق إجرا ات إعادة التؤهٌل  ،والقٌام برصد ما بعد
االنتها من عملٌات إعادة التؤهٌل ووضع خطة مراقبة على المدى الطوٌل .
 برنامج رصد ٌؽطً كال من العوامل البٌبٌة واالجتماعٌة-االقتصادٌة .
 وسابل لتسجٌل نتابج الرصد بشكل منهجً .
تنفٌذ خطة الرصد :
ٌ وصى بالرصد أثنا العملٌات ألنه ٌقلل من التكالٌؾ وٌهٌا لتسلٌم مسإولٌة
أنشطة إعادة التؤهٌل فً مرحلة ما بعد اإلؼالق .
ٌ نبؽً اإلعداد للرصد وإجراإه فً مرحلة ما بعد العملٌات  ،وذلك لضمان أن
الموقع سٌترك بحالة آمنة ومستدامة  ،وأنه ٌمكن تحقٌق أهداؾ إعادة التؤهٌل
المقررة فً البداٌة  .ومع ذلك  ،فإن المسإولٌات  /أو التسلٌم لتنفٌذ هذه األنشطة
بحب أن تكون قد وضعت مقدما ً .
ٌ نبؽً إجرا الرصد فً المناطق الحساسة باستخدام إجرا ات شفافة ودقٌقة
علمٌا ً ،من خالل موارد داخلٌة أو خارجٌة  ،ومن األفضل أن ٌتم تنفٌذها من
خالل إشراك الخبرا المحلٌٌن .
إدارة مرحلة ما بعد اإلؼالق :
ٌنبؽً تحدٌد خطة إلدارة الموقع على المدى الطوٌل بعد عملٌة إعادة التؤهٌل ،
فضالً عن تسلٌم المسإولٌات المحددة سابقا ً  ،عندما ٌكون ذلك ممكنا ً  .وٌنبؽً تنفٌذ
ذلك ضمن شراكة مع السلطات المختصة وأصحاب المصلحة  .كما ٌنبؽً التحدٌد
الواضح للمسإولٌة وتسلٌم إدارة وتنفٌذ هذه الخطة طوٌلة األجل  ،وؼالبا ً ما ٌتم
تحدٌدها من قبل مالكً األراضً عند إعطا التصرٌح لهذه العملٌات .
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وٌنبؽً  ،حٌثما كان ذلك ضرورٌا ً  ،إعداد خطة منفصلة لمرحلة ما بعد إعادة
التؤهٌل وااللتزام بها .
إشراك أصحاب المصلحة فً اإلدارة والرصد .
ٌمكن ألصحاب المصلحة المساهمة فً عملٌة المراقبة باستخدام خبراتهم ومهاراتهم
أو الموارد الالزمة لمراقبة نجاح بعض أعمال إعادة التؤهٌل  ،وكذلك تقدٌم تقارٌر
حول التقدم المحرز فً خطة إعادة التؤهٌل ومناقشة االحتٌاجات من أجل تعدٌلها .
كما ٌنبؽً إشراك أصحاب المصلحة الخارجٌٌن فً اإلدارة المستمرة إلعادة تؤهٌل
الموقع  ،عندما ٌكون ذلك مناسبا ً  .وٌتطلب ذلك أن ٌشارك أصحاب المصلحة
هإال فً جمٌع مراحل وضع وتنفٌذ خطة إعادة التؤهٌل .
وسوؾ ٌضمن هذا أٌضا ً االستمرارٌة بٌن أنشطة إعادة التؤهٌل التً تم تحقٌقها
والهدؾ النهابً المطلوب تحقٌقه من إعادة التؤهٌل  ،حتى بعد تسلٌم المسإولٌة إلى
طرؾ آخر .
 6.4التخطٌط المالً
من أجل ضمان توافر األموال الكافٌةٌ ،نبؽً التحدٌد والتضمٌن الكامل للتكالٌؾ
المرتبطة بإعادة تؤهٌل المقالع فً الخطة المالٌة لتشؽٌل المحجر  .وٌنبؽً أن تدرج
تقدٌرات لهذه التكالٌؾ فً الخطة المالٌة األولٌة وٌتم تحدٌثها على مدار دورة حٌاة
المشروع  ،حسب ما تقتضٌه الحاجة  .وقد تكون التقدٌرات ؼٌر دقٌقة فً المراحل
المبكرة من دورة حٌاة المحجر  ،لذلك قد ٌكون من المفٌد أن ٌتم تقدٌم وصؾ مرافق
للعوامل الربٌسٌة التً تإثر على تكالٌؾ إعادة التؤهٌل وكٌؾ ٌمكن أن تتؽٌر هذه
العوامل .
وتشمل مجاالت التكلفة الربٌسٌة التً ٌجب أن تإخذ فً االعتبار عند تقدٌر التكالٌؾ
ما ٌلً  :إنشا مورفولوجٌا (تشكل) المناظر الطبٌعٌة (من التفجٌر والمل والتشكٌل
وإدارة المٌاه السطحٌة)  ،وإعداد الموابل (الؽابات والمراعً واألراضً الصالحة
للزراعة)  ،والصٌانة والمراقبة على المدى البعٌد .
وباإلضافة إلى ضمان تحدٌد التكالٌؾ بشكل صحٌح فً الموازنة المخصصة لتشؽٌل
المحجر  ،فمن المهم أٌضا ً أن ٌتم اعتماد مخصصات بشكل سنوي طوال عمر
المحجر فً حسابات الشركة المشؽلة  ،وذلك تمشٌا ً مع الممارسات المحاسبٌة ذات
الصلة والمتطلبات القانونٌة  .وٌنبؽً لهذه المخصصات أن ٌؤخذ باالعتبار التكلفة
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اإلجمالٌة المخصصة إلعادة التؤهٌل طوال الفترة الزمنٌة لعمر المحجر  ،مع حسابه
لتكالٌؾ األنشطة التدرٌجٌة إلعادة التؤهٌل فً نفس الوقت  .ومع ذلك  ،فإن القواعد
المحاسبٌة المحددة للشركة والدولة بالنسبة لمخصصات إعادة تؤهٌل المحاجر هً
التً تسود .

 5توجٌهات ووثابق إضافٌة
التفاصٌل الكاملة لجمٌع دراسات الحالة المقتبسة فً وثٌقة المبادئ التوجٌهٌة هذه
متاحة فً الرابط . www.wbcsdcement.org/QRGcasestudies

المبادئ التوجٌهٌة لتقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً الصادر عن مبادرة التنمٌة
المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت
استعراض خدمات تقٌٌم الشركات  ، 2008 ،المعهد العالمً للموارد (،)WRI
مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة ( ،)WBCSDمعهد Meridian
دلٌل تقٌٌم النظام اإلٌكولوجً للشركات  ، 2011 ،مجلس األعمال العالمً للتنمٌة
المستدامة ()WBCSD
 ، EarthWatchاألعمال والتنوع البٌولوجً  ،خطط عمل التنوع البٌولوجً فً
الموقع  :دلٌل إلدارة التنوع البٌولوجً على موقعك 2003 ،
المجلس الدولً للتعدٌن والمعادن ( ،)ICMMإرشادات للممارسات الجٌدة للتعدٌن
والتنوع البٌولوجً2006 ،
المجلس الدولً للتعدٌن والمعادن ( ،)ICMMالتخطٌط لإلؼالق المتكامل  :مجموعة
أدوات 2009 ،
المجلس الدولً للتعدٌن والمعادن ( ،)ICMMالضمان المالً إلؼالق المناجم
واستصالحها 2006 ،
هٌبة المساحة الجٌولوجٌة البرٌطانٌة www.bgs.ac.uk :
www.businessandbiodiversity.org
دلٌل إعادة تؤهٌل المناجم  ،مجالس المعادن فً أسترالٌا 1998 ،

األعمال والتنوع البٌولوجً  ،لجنة  IUCNالوطنٌة فً هولندا
المبادئ التوجٌهٌة لـ 2000 Natura

معاٌٌر األدا لمإسسة التموٌل الدولٌة ()IFC
متطلبات تطوٌر األدا للبنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة ()EBRD
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كتٌب إدارة التنوع البٌولوجً للشركات Deutsche Gesellschaft fűr ،
)Internationale Zusammenarbeit (GIZ

إعادة التؤهٌل وتجدٌد الؽطا النباتً  ،وكالة حماٌة البٌبة  ،أسترالٌا
مبادئ إدارة النظم االٌكولوجٌة CBD ،

 6مسرد
المصطلح

التعرٌؾ

التنوع البٌولوجً

التباٌن بٌن الكابنات الحٌة ضمن األنواع وبٌن األنواع ،
وبٌن النظم اإلٌكولوجٌة .

مشاركة المجتمع

عملٌة إشراك المجتمع (مهما كان تعرٌفه) فً عملٌة صنع
القرار من أجل التوصل إلى نتابج مرؼوبة وهو ما ٌعود
بالفابدة على كل من المجتمع والشركة .

اآلثار التراكمٌة

اآلثار المترتبة على النظم الطبٌعٌة واالجتماعٌة التً تتراكم
على مر الزمان والمكان .

إٌقاؾ التشؽٌل

وقؾ عملٌات موقع ما لتصنٌع اإلسمنت  .وٌمكن أن تشمل
هدم واستصالح و  /أو إعادة تطوٌر موقع ما .

تنوع

مجموعة متنوعة من النظم األحٌابٌة  ،وٌمكن التمٌٌز بٌن
التنوع فً األنواع والبنٌة والوظٌفة فً اإلحداثٌات المكانٌة
والزمانٌة .

نظام إٌكولوجً

مجمع حٌوي من المجتمعات النباتٌة والحٌوانٌة والكابنات
الدقٌقة وبٌبتها ؼٌر الحٌة التً تتفاعل كوحدة وظٌفٌة .

ESIA

تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً

الؽطا النباتً

مجمل وكامل األنواع النباتٌة للمنطقة

الموبل

المكان الذي ٌمكن فٌه للفرد أو السكان العٌش فٌه .

مإشر

ٌدل المإشر على التؽٌٌر فً أو تحقٌق حالة  ،مثالً
مإشرات لقٌاس التنوع البٌولوجً .

تخفٌؾ

التخفٌؾ ٌعنً أن الشركات تبذل قصارى جهدها للحد من
وتحٌٌد وإصالح اآلثار المترتبة على أنشطتها على الناس
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والبٌبة الطبٌعٌة .
استصالح

إعادة المناطق المضطربة إلى حالة مستقرة ال تخلق آثاراً
بٌبٌة سلبٌة (مثل إعادة مناطق المحاجر المضطربة إلى
استخدام معٌن لألراضً بعد التعدٌن كما هو مطلوب فً
الترخٌص) .

إعادة تؤسٌس

تشمل فقط إعادة إدخال النباتات والحٌوانات المستهدفة  ،على
سبٌل المثال  ،من خالل نثر بذور أو زراعة النباتات أو من
خالل التقاط وإطالق الحٌوانات  ،وذلك لزٌادة التنوع
البٌولوجً .

إعادة تؤهٌل

تؤسٌس وتوفٌر اإلدارة لحالة آمنة ومستقرة لمساحة من
األرض  ،ونظام إٌكولوجً ذي اكتفا ذاتً ٌكون متوافقا ً
مع بٌبته الطبٌعٌة ومالبما ً لالستخدام المستقبلً المقترح
لألراضً .

مشروع إعادة تؤهٌل

ٌشمل التخطٌط والتنفٌذ والرصد لعملٌة إعادة تؤهٌل محجر
ما  .وٌقصد بالتخطٌط النتٌجة الرسمٌة والحصٌلة العلنٌة
لعملٌة تنظٌم أعمال إعادة التؤهٌل .

ترمٌم

إعادة تؤسٌس النظام اإلٌكولوجً والموبل األصلٌٌن أو
وظابفهما بالطرٌقة الهادبة التً وجدت فٌها أصالً  ،بما فً
ذلك العناصر البٌولوجٌة والكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة .

التؤثٌرات الثانوٌة

اآلثار المترتبة على النظم الطبٌعٌة واالجتماعٌة التً قد
تكون ثانوٌة أو "عرضٌة"  ،بما فً ذلك التؤثٌرات
البٌوفٌزٌابٌة المباشرة التً ٌمكن أن تإدي إلى آثار
اجتماعٌة ثانوٌة ،والعكس بالعكس .

أصحاب المصلحة

أصحاب المصلحة من الناس أو المإسسات التً تشعر بؤنها
قد تتؤثر من قبل ،أو قد تإثر على ،نشاط شركة ما .

التربة السطحٌة

الجز العلوي من التربة الذي ٌحتوي على نسبة ممٌزة من
الدبال والكابنات الحٌة الدقٌقة وبالتالً أكثر قتامة من باطن
األرض .

الحٌاة النباتٌة

مجمل المجتمعات النباتٌة فً المنطقة.
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ملحقات
قابمة مرجعٌة إلشراك أصحاب المصلحة
ٌمكن للقوابم المرجعٌة التالٌة أن تساعد فً تحدٌد وتحلٌل أصحاب المصلحة :
تحدٌد أصحاب المصلحة
من فً المنطقة ٌمكن أن ٌتؤثر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر من المحجر ومشروع
إعادة التؤهٌل أو االستخدام المستقبلً ألراضً الموقع ؟
من قد ٌإثر على قدرة المشروع للحصول على الترخٌص أو االحتفاظ به للعمل ؟
من الذي ٌستفٌد كم أو ٌإثر على إدارة األراضً والموارد فً المنطقة ؟
تحلٌل أصحاب المصلحة
تحدٌد خصابص أصحاب المصلحة الربٌسٌٌن  :من الذي سٌكون األكثر تؤثراً بشكل
سلبً من المشروع ؟ من الذي سٌكون األكثر استفادة من هذا المشروع ؟
التعرؾ على وجهات نظر أصحاب المصلحة فً المشروع  :من الذي ٌدعم
المشروع ومن الذي ٌعارضه ؟
فهم العالقات بٌن أصحاب المصلحة  :أي من أصحاب المصلحة تقاسم التفوٌضات
أو المصالح؟ أي من أصحاب المصلحة لدٌه مصالح متضاربة ؟
تحلٌل تؤثٌر أصحاب المصلحة  :من هم صناع القرار الربٌسٌون ؟ من لدٌه تؤثٌر
على أصحاب المصلحة اآلخرٌن وٌمكن أن ٌلعب دوراً قٌادٌا ً فً معارضة أو
دعم هذا المشروع ؟
تحلٌل قدرة أصحاب المصلحة على المشاركة  :تعاون من أو خبرة من أو تؤثٌر من
سٌكون مفٌداً لنجاح المشروع ؟ من قد ٌكون لدٌهم موارد للمساهمة فً المشروع ؟
حول مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت ()CSI
مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت ( )CSIهو جهد عالمً من قبل 23
منتجا ً رابداً لإلسمنت ،تعود لهم مصانع فً أكثر من  100دولة  .وتمثل هذه
الشركات معا ً نحو  %30من إنتاج اإلسمنت فً العالم وٌتراوح حجمها من الشركات

متعددة الجنسٌات الكبٌرة جداً إلى منتجٌن محلٌٌن أصؽر  .وفً الهندٌ ،مثل أعضا
مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت  %54من اإلنتاج .

وقد قام جمٌع أعضا مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت بدمج التنمٌة
المستدامة فً استراتٌجٌاتهم لألعمال والعملٌات  ،حٌث ٌسعون لألدا المالً القوي
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مع االلتزام القوي أٌضا ً بالمسإولٌة االجتماعٌة والبٌبٌة  .ومبادرة التنمٌة المستدامة
لدعم صناعة اإلسمنت هً مبادرة من مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة
(. )WBCSD
www.wbcsdcement.org

أعضاإنا

شكر وتقدٌر
الربٌسان المشاركان لحملة ومبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت رقم 5

(التنوع الحٌوي واإلشراؾ على األرض) :
)Gérard Bos (Holcim) & John Mastoris (Titan

أعضا الحملة :
Melissa Castillo Spinoso, Pedro Fernandez (CEMEX), Rubner
Rodrigues (Cimentos Liz), Eduardo Luis (CIMPOR), Naomi
Cooper (CRH), Michael Rademacher (HeidelbergCement), Rashila
Tong (Holcim), Eric Dambrine (Italcementi), Jim Rushworth
(Lafarge), Petcharin Kleeblumjeak (SCG Cement), Alexandra Silva
(SECIL), Yukio Tsuda (Taiheiyo) & Regiane Velozo (Votorantim).

السكرتارٌا :
 : Yvonne Leungضابط المشروع واالتصاالت
حول مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة ()WBCSD
مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة هو منظمة ٌقودها ربٌس تنفٌذي مإلفة من
شركات ذات تطلعات تحفز مجتمع األعمال العالمً لضمان مستقبل مستدام للمجتمع
واألعمال التجارٌة والبٌبة  .وٌطبق المجلس ،جنبا ً إلى جنب مع أعضابه  ،قٌادته
الفكرٌة المحترمة والدعوة الفعالة إلى إٌجاد حلول بنا ة واتخاذ إجرا ات مشتركة .
وباالستفادة من العالقات القوٌة مع أصحاب المصلحة باعتبارهم المإٌد الربٌسً
لألعمال ٌ ،ساعد المجلس على إدارة المناقشات وتؽٌٌر السٌاسات لصالح حلول
التنمٌة المستدامة .
وٌقدم مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة منتدىً للشركات المابتٌن األعضا
فٌه – والذٌن ٌمثلون جمٌع قطاعات األعمال  ،وجمٌع القارات  ،ومجموع عابدات
تبلػ أكثر من  7ترٌلٌون دوالر أمرٌكً – لتبادل أفضل الممارسات بشؤن قضاٌا
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التنمٌة المستدامة وتطوٌر األدوات المبتكرة التً تعمل على تؽٌٌر الوضع الراهن .
كما ٌستفٌد المجلس أٌضا ً من شبكة من  60مجلس أعمال وطنً وإقلٌمً ومنظمات
شرٌكة  ،وؼالبٌتها موجودة فً البلدان النامٌة .
www.wbcsd.org
Disclaimer

تم إصدار هذا المنشور باسم مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة
( . )WBCSDوهو  ،مثل المنشورات األخرى لمجلس األعمال العالمً للتنمٌة
المستدامة  ،نتٌجة لجهد تعاونً من قبل أعضا األمانة العامة وكبار المدٌرٌن
التنفٌذٌٌن من الشركات األعضا  .وقد قامت مجموعة كبٌرة من األعضا
باستعراض المسودات  ،وبالتالً ضمان أن الوثٌقة تمثل رأي األؼلبٌة على نطاق
واسع من أعضا المجلس  .وهذا ال ٌعنً  ،مع ذلك  ،أن كل شركة عضو تتفق مع
كل كلمة فً هذه الوثٌقة .
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