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 خلفٌة 1

استخراج المواد الخام من القشرة أي "إن الخطوة األولى فً إنتاج اإلسمنت 
األرضٌة" تإثر حتماً على البٌبة الطبٌعٌة واالجتماعٌة المحٌطة بها. وعلى وجه 
الخصوص، من المرجح أن تإثر عملٌة إزالة التربة والتؽٌرات فً تضارٌس 

. ومع ذلك ، ٌمكن معالجة  لمحلٌة ومستجمعات المٌاهالمنطقة على األنظمة البٌبٌة ا
عادة تؤهٌل فعالة إلهذه اآلثار وتخفٌفها بنجاح من خالل وضع وتنفٌذ خطة 

معدة ومصممة التنفٌذ الفعال لخطة ٌإدي فً بعض الحاالت ، ٌمكن أن و.  المحاجر
 ة جمة . اجتماعٌوعادة التؤهٌل إلى فوابد بٌبٌة بشكل جٌد إل

 
 لدعم صناعة اإلسمنتفً مبادرة التنمٌة المستدامة عضا  ركات األالش دركتو
(CSI)  التً تقوم أنها هً المسإولة عن اإلدارة الفعالة وإعادة تؤهٌل المقالع

إعادة تؤهٌل بلتزام الا اطٌاتهتحمل فً لمحاجر فنشاطات االستخراج من ا. بتشؽٌلها 
، أثنا  العمل وبعد  لك ضرورٌاً حٌثما كان ذ،  والمنطقة المحٌطة به موقعالكل من 

 إنجاز هذه العملٌات .
 

محاجر ، فقد التزمت الشركات فعالة للتؤهٌل الالواعترافاً منها بمسإولٌتها عن إعادة 
، كجز  من مٌثاق  لدعم صناعة اإلسمنتاألعضا  فً مبادرة التنمٌة المستدامة 

ط إلعادة تؤهٌل المقالع ، بوضع خط لدعم صناعة اإلسمنتمبادرة التنمٌة المستدامة 
تم وضع و.  العاملة ومواقع المصانع ، وإعالم أصحاب المصلحة بهذه الخطط

التً تبٌن النسبة ( Key Performance Indicators) مإشرات األدا  الربٌسٌة
 م .المبوٌة للمواقع التً لدٌها خطط لتؤهٌل المقالع وذلك لدعم هذا االلتزا

 
ة . منافع تجارٌة للشركات العاملأٌضاً محاجر تحمل جحة للناتؤهٌل الالكما أن إعادة 

تعتمد على ،  دوبالنسبة للشركات بشكل منفر، فرخصة العمل بالنسبة للصناعة ككل 
، مع  ومسإولة فعالةضمان أن األراضً المستخدمة كمحاجر سٌعاد تؤهٌلها بطرٌقة 

ؤثٌر اإلقلٌمً األخذ بعٌن االعتبار احتٌاجات وتوقعات أصحاب المصلحة والت
هذا بأفضل الممارسات وٌمكن للشركات التً تتبنى .  ومتطلبات التخطٌط المحلً

، بما فً ذلك المٌزة التنافسٌة واالستدامة طوٌلة  توقع تحقٌق فوابد كبٌرةأن تالصدد 
عادة ما إلتفوق التكالٌؾ المالٌة قصٌرة األجل لبرنامج سالتً و ، األجل لعملٌاتها

 . التؤهٌل
 
 دئمبا

  ًإن استخدام األراضً بعد إؼالق المقالع ٌحتاج إلى تقٌٌم واضح عند الشروع ف
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 

صوى( ، وتشمل التً تعكس المتطلبات التشرٌعٌة )وهً ذات األولوٌة الق
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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 .

  إلعادةٌجب أن ٌكون االلتزام القانونً هو الحد األدنى لمتطلبات وضع أي خطة 
من المحاجر. وال ٌنبؽً أن تتناقض توجٌهات إعادة التؤهٌل بؤي شكل  تؤهٌل

أبعد وبل ، ولكن ٌنبؽً أن تكون دابماً متممة له  القانونً االلتزاممع األشكال 
 .منه 

 ًالموقع فً حالة آمنة ومستقرةترك خطة إعادة التؤهٌل أن تضمن  وٌنبؽ  .
المواد أكوام ر المنحدرات والطرق واستقراالمعاد تؤهٌله المحجر  سالمةوتشمل 

 ل .لخطة إعادة التؤهٌالقصوى  األهمٌةسالمة التتصدر ٌجب أن . و الخام
 

 فً جمٌع المصلحة المعنٌٌن وأن ٌتم إشراكهم ٌجب االستماع إلى أصحاب و
توقعات أصحاب تؤخذ كما ٌنبؽً لخطة إعادة تؤهٌل المحاجر أن ل . المراح

من وجهة نظر أصحاب تستفٌد ، أو  تكون متوافقة مع، وبعٌن االعتبار  المصلحة
 ثقافتهم وخبرتهم وعاداتهم .و المصلحة

  اآلثار من تحدٌد هذا التقٌٌم ن ٌمك  حٌث س ٌةلظروؾ األساساتقٌٌم ومن الواجب
وٌجب أن .  ستخراجٌةإلوقٌاس التؽٌرات التً قد تنشؤ نتٌجة لنشاط الصناعات ا

ا  والما  والنباتات والحٌوانات ، وسالمة األساسٌة الهوالظروؾ تقٌٌم ٌشمل 
 ً .المنظر الطبٌعً واألنشطة البشرٌة والتراث الثقافو،  الموقع

 ولكن ٌنبؽً  وضع خطة إعادة التؤهٌل قبل بد  التنقٌب عن مواقع جدٌدةٌجب و ،
ها مثل هذه الخطة من قبل . وٌجب أن ٌأٌضاً وضعها للمقالع العاملة التً لٌس لد

ٌنبؽً ، وبناً  على األهداؾ واألولوٌات الموضوعة .  طة التعدٌنمع ختتماشى 
أن ٌعتبر إعداد ورصد خطط إلدارة التنوع البٌولوجً ، على أقل تقدٌر ، بمثابة 
تكملة لخطة إعادة تؤهٌل المقلع ، وفً حاالت أخرى، كؤجزا  أساسٌة من 

 الخطة .

 ة )إذا لزم األمر( فً وٌنبؽً تضمٌن خطة الرصد والتدابٌر التصحٌحٌة المناسب
ؾ األهدامقارنة مع ق وقٌاس األدا  ٌثتوخطة إعادة التؤهٌل، وبالتالً ٌتم ضمان 

 المرسومة .
 
 

 مقدمة 2

 

وتنفٌذ خطة تؤهٌل وضع التوجٌهات مجموعة واضحة من التوصٌات ل ضمنتت
فً وضع هذه  لدعم صناعة اإلسمنتمبادرة التنمٌة المستدامة أهداؾ و ر ،جاالمح
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 : صٌات هًالتو

 
تحسن مستوى ٌ ، وبذلك دعم عملٌة إعادة تؤهٌل المقالع عبر الشركات األعضا 

 ة .مشارٌع إعادة تؤهٌل المواقع الحالٌة والجدٌد
 

فهم مشترك  لدعم صناعة اإلسمنتأعضا  مبادرة التنمٌة المستدامة لدى ضمان أن 
بشؤن  ناعة اإلسمنتلدعم صلمإشرات األدا  األساسٌة لمبادرة التنمٌة المستدامة 

إعادة تؤهٌل المحاجر، وأن تقدٌم التقارٌر وفق مإشرات األدا  الربٌسٌة هذه 
 ا  .بٌن جمٌع األعضمتسق 

 
فً حٌن أن هذه المبادئ التوجٌهٌة موجهة فً المقام األول للشركات األعضا  فً 

 ٌجد، من المؤمول أٌضاً أن  لدعم صناعة اإلسمنتمبادرة التنمٌة المستدامة 
فً  اٌنظروأن ن فً هذه الصناعة أن هذه التوجٌهات ذات صلة وون اآلخروالمشارك

 للمعاٌٌر .طوٌر أفضل اعتمادها، مما سٌسهم فً ت
 

 :التطبٌق 
على كل شركة تبنً وتطبٌق التوجٌهات ضمن عملٌاتها إلى الحد وبالطرٌقة التً 

ة كمتمم ، ال كبدٌل ، تراها مناسبة . تبعاً لذلك، فقد تم تصمٌم المبادئ التوجٌهٌ
لممارسات ومنهجٌات إعادة التؤهٌل القابمة والناجحة . وبعبارة أخرى ، تهدؾ 
التوجٌهات إلى تعزٌز ، ال لتقٌٌد ، هذه الممارسات والمنهجٌات . فضالً عن ذلك ، 

 ٌنبؽً دابماً االمتثال بااللتزامات والمتطلبات القانونٌة .
 
 

 مل :مجال الع

 ى :مبادئ التوجٌهٌة لتكون قابلة للتطبٌق علوقد صممت هذه ال 

 ة .( وكذلك المحاجر القابمgreenfieldالمحاجر الجدٌدة )المشارٌع الجدٌدة 

 محاجر اإلسمنت والركام .

 .مجموعة واسعة من عملٌات وتقنٌات إعادة التؤهٌل 

االستخدامات النهابٌة لألراضً بما فً ذلك توفٌر خدمات  من مجموعة متنوعة
، والتنمٌة التجارٌة  ، والزراعة والؽابات والمحمٌات الطبٌعٌة ٌكولوجٌةم اإلالنظ

 ة .والسكنٌة والمرافق الترفٌهٌ

 ة .الجؽرافٌ وضاعواسع من المناخات والبٌبات واألال مج ضمنإعادة التؤهٌل 
 

 : الهٌكل
دد الجز  األول من الدلٌل التوجٌهً العوامل الخارجٌة ذات األهمٌة الخاصة ٌح
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. أما الجز  الثانً فٌحتوي على توجٌهات  و / أو تنقٌح مشروع إعادة التؤهٌل عدادإل
من تحدٌد إطار لخطة إعادة بد اً لكل مرحلة من مراحل التخطٌط إلعادة التؤهٌل ، 

مسرداً للمصطلحات  قدم أٌضاً ٌمرحلة الرصد بعد إعادة التؤهٌل . ووانتهاً  بالتؤهٌل 
 ة .ذات الصل

 
ح المزٌد إال أن الدلٌل ٌوض،  ق بصورة عامةٌطبقابلة للتإلرشادات وفً حٌن أن ا

حول األدوات والتقنٌات الخاصة وذلك من خالل  من المعلومات األكثر تفصٌالً 
لدعم صناعة دراسات حالة من الشركات األعضا  فً مبادرة التنمٌة المستدامة 

 . اإلسمنت
 

المسإولة نشطة األالضو  على دراسات الحالة المقدمة فً هذه الوثٌقة وتسلط 
والموابل  المحاجرعادة تؤهٌل المقالع والمستخلصة من مجموعة واسعة من أنواع إل

للتطبٌق ساهم  ةعبارة عن تجارب قابلجمٌعها هً و م .المحلٌة فً جمٌع أنحا  العال
تكون هدؾ ألن و، لدعم صناعة اإلسمنتبها أعضا  مبادرة التنمٌة المستدامة 

التً تقوم بنشاطات مماثلة من االستخراج من المقالع أو األخرى ركات مرجعاً للش
، ولكن ٌمكن  فً هذه الوثٌقةؼٌر مكشوفة الهوٌة المساهمات وتبقى .  إعادة تؤهٌلها

على الرابط للقرا  الحصول على التفاصٌل الكاملة، بما فً ذلك معلومات االتصال 
 . eswww.wbcsdcement.org/QRGcasestudi التالً :

 

 السٌاق الخارجً 3
، كما هو موضح فً الرسم  ٌتؤثر وضع وتنفٌذ خطة إعادة التؤهٌل بفعل عوامل عدة

أن ٌكون إلعادة التؤهٌل ما ، ال ٌمكن لوضع خطة بشكل خاص والبٌانً أدناه . 
 ً .معزوالً عن السٌاق الخارج

 

 التؤثٌرات على خطة إعادة التؤهٌل
 

   التشرٌعٌةالبٌبة  1.3
 

ع هذه التوجٌهات على إتباع نهج شامل متسق إلدارة إعادة تؤهٌل المحاجر . تشج
فهً مكملة لتطبٌق التشرٌعات المحلٌة أو الدولٌة ، وٌجب عدم استخدامها كبدٌل . 
وٌنبؽً أن تكون المبادئ التوجٌهٌة قابلة للتطبٌق على برامج إؼالق المحاجر دون 

ً أن ٌكون واضحاً ومقبوالً بؤن المتطلبات أي تعارض مع االلتزام القانونً . وٌنبؽ
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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جداً ومفصلة فً ، حٌث تتراوح بٌن متطلبات قانونٌة صارمة  جمٌع أنحا  العالم
وحٌن تكون .  فً مناطق أخرىتراخٌاً وعمومٌة بعض البلدان ، إلى متطلبات أكثر 

سوؾ تطبق على فإن تشرٌعات مختلفة ،  فً أكثر من بلد واحدعاملة الشركات 
كتكملة لتحقٌق معٌار  ات، وبالتالً ٌمكن اعتماد هذه التوجٌهالخاصة بها  المحاجر

  .لعملٌاتامتناسق وأفضل خالل جمٌع 
 

فضالً عن ذلك ، فإن األطر واألحكام المحددة للتشرٌعات الوطنٌة فً إعادة تؤهٌل 
ؽٌر بسرعة إلى مستوٌات أعلى ، حٌث تت، " دٌنامٌكٌة"المقالع تمٌل إلى أن تكون 
لالحتٌاجات فً شكل مبادئ أساس وضع خط ومن الجٌد وبالتالً تكون أكثر تطلباً . 

، ولكن "بشكل عام" ٌنبؽً  كل بلدللتشرٌعات ا"الٌوم" وق تفتوجٌهٌة من شؤنها أن 
 ن .فً كثٌر من البلدالمستقبل أن تؽطً احتٌاجات التشؽٌل ل

 
 شراكة إلعادة التؤهٌل الفعالة فً تاٌالند

 
  Petchburi مقاطعة – Cha-amقة نطفً م Cha-am الحجر الجٌريقلع ٌقع م

 Khao   منطقة  الملك لحفظ وترمٌمالمقلع ضمن محٌط مشروع ٌقع و. التاٌالندٌة 
Nang Panturat على وزٌادة إلى المحافظة  1996. وٌهدؾ المشروع الذي بدأ عام

كحدٌقة وطنٌة  Khao Nang Panturatالتنوع البٌبً المحلً والحفاظ على منطقة 
مراقبة الطبٌعة . ومشروع الملك هو مثال جٌد للتعاون لمناطق سٌاحٌة ومركز مع 

توى بٌن الوكاالت الحكومٌة والسلطات المحلٌة والجامعات ومنظمات رفٌع المس
 األعمال من أجل استعادة البٌبة الطبٌعٌة . 

 
 Arasmeta و Sonadihدعم خطط التنوع البٌولوجً الطبٌعً فً مصنعً 

  لإلسمنت فً الهند
 

 Sonadih مصنعً إسمنتحول البٌولوجً  التنوعتحسٌن أعمال وتنفٌذ تم تصمٌم 
. وسٌتم زرع ما  فً خطط التنوع البٌولوجً المحلً للمساهمة Arasmeta و

" المحلً  الخضرا Chhattisgarh "برنامج شتلة كجز  من  70,000مجموعه 
نصٌحة من السلطة والمنظمات ؼٌر لواتباعاً .  للحفاظ على التراث الطبٌعً الفرٌد

بالتالً زراعة والى علاإلشراؾ ونباتات الصؽٌرة الجلب تم ( ، NGOsالحكومٌة )
وذات عمر طوٌل متوقع قوٌة التً تم اختٌارها األنواع و.  الحفاظ على األرضتم 

تم وقد الفاكهة مثل المانجو والكاكاٌا. أشجار مثل أشجار الساج والتمر الهندي أو 
أطفال المدارس ، من أجل اصة شراكة مع المجتمعات المحلٌة ، وخضمن تنفٌذ ال

 ة .اٌا البٌبٌزٌادة وعٌهم بالقض
 

 تثمٌن التنوع البٌولوجً فً البرتؽال
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وتقٌٌم مستوى تواجد  لتوصٌؾÉvora تؤسٌس شراكة مع جامعة  2007تم فً عام 
فً البرتؽال . وبدأت الدراسة باستقصا    Outão الحٌوانات فً منطقة مصنع

ة ، التً تم وحدات من المشاهد  الطبٌعٌ 10للحٌوانات البرٌة الفقارٌة والالفقارٌة فً 
 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 

النباتً والمؤوى ، وتحسٌن توافر المٌاه .  ومراقبة الحٌوانات الضالة وإدارة الؽطا 
وتعتمد االستراتٌجٌة الموضوعة على إدارة نشطة وقابلة للتكٌؾ من خالل 

 مخططات مراقبة الحٌوانات ورصد فعالٌة العمل .
 

  فً المملكة المتحدة Attenboroughالمحمٌات الطبٌعٌة فً 
 

للتنقٌب  مكاناً  ً السابقفالطبٌعٌة ، والتً كانت   Attenboroughأصبحت محمٌة 
فً خطة العمل الوطنٌة  ال ٌتجزأ من جز اً  اآلنأصبحت لرمل والحصى ، عن ا

 . Nottinghamshireفً  لتنوع البٌولوجًالمحلٌة لالعمل خطة و المملكة المتحدة
 الموابلمجموعة واسعة من ل اً موطنالحرة  كبٌرة من المٌاهال هامساحاتحٌث أصبحت 

وقد  ت .الثدٌٌاوالزواحؾ و من الطٌور مجموعة متنوعة كبٌرة ذلك بما فً، المابٌة 
. وفً ٌونٌو /  (SSSI) خاصة علمٌةذي أهمٌة كموقع  طبٌعٌةالمحمٌة سمٌت هذه ال

قبل  من المرموق Cooper Heymanكؤس المحمٌة ، تم منح  2006حزٌران 
هذه المحمٌة  كما أصبحت ، فٌهاأعمال الترمٌم نجاح بسبب  جرامحال رابطة منتجات

 ة .على مدار السنالنشاطات  مختلفة من أنواعاً ٌضم  للزوار اً شعبٌاً مركز
 

 فً المملكة المتحدة  Austerfieldترمٌم محجر  مإسسة خٌرٌة إلدارة 

مقلع عبارة عن ، هو  ، انجلترا South Yorkshireفً  Austerfieldإن محجر 
 the،  . وقد تم إنشا  مإسسة خٌرٌة تم استعادته تدرٌجٌاً ما ٌزال عامالً وتللرمل 

Mosaic Trust  ة ، رمممن األراضً الم هكتاراً  29إلدارة  2000، فً عام
بانتظام من قبل المدارس تتم زٌارته صؽٌر ات مٌدانً دراسمركز  وهناك أٌضاً 

وسابل الشركة برامج تربوٌة وهذه . وقد وفرت  المحلٌة والكلٌات والفبات المجتمعٌة
المحاجر االستخراج من صناعة من كل ب وثٌقاً  ارتباطاً  ةرتبطم،  مساعدةتعلٌمٌة 

فً الموقع األراضً المنخفضة التً تم إنشاإها الموابل وتشمل  ة .والمناهج الوطنٌ
وسٌاجات األشجار الؽنٌة بؤنواع  المنخفضة ،ؼابات البلوط البور أراضً والبور، 

جمٌعها موضوعة كؤهداؾ توحة ، والمفالصؽٌرة المسطحات المابٌة الحٌوانات و
 .و / أو المحلٌة لخطة العمل التنوع البٌبً الوطنٌة 

 
 
 



 7 

  لحةأصحاب المص 2.3
 

أصحاب المصلحة هم األشخاص أو المإسسات التً تشعر أنها ٌمكن أن تتؤثر بـ ، 
أن ٌكونوا إما داخل لحة أو تإثر على ، نشاط مإسسة ما . وٌمكن ألصحاب المص

سبٌل المثال العاملون والمساهمون( أو خارجها )مثل مالك المنظمة )على 
 .  األراضً، والمجتمعات المحلٌة والسلطات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة(

 
 إشراك أصحاب المصلحةأسباب 

 
ٌعود بالفابدة  إعادة تؤهٌلمراحل مشروع أثنا  الفعال  إشراك أصحاب المصلحةإن 

مع  من خالل االنخراطف ة .لالشركة المشؽأصحاب المصلحة ومن  على كل
من شؤنه أن األجل  وطوٌل بنا  فتح حوار، ٌمكن للشركات أصحاب المصلحة 

آلرا  ا تبادلمن ن مك  ٌأن ، و جمٌع األطراؾقبل من  المعرفة والفهم تبادل لسه  ٌ
إعادة التؤهٌل  خطة فً وضع ثل هذا الحوار. وٌمكن أن ٌسترشد بم مالحظاتوال
 بما فً ذلك الجوانب أصحاب المصلحة ،احتٌاجات الشركة و أهداؾ توفق بٌن التً

 عالوة على ذلك،اً . كون ناجحٌ من المرجح أن، وبالتالً فإنه  االجتماعٌة المحلٌة
ن حس  سوؾ ٌ تؤهٌلالإعادة  فً مشروع أصحاب المصلحة مالحظاتفإن تضمٌن 

 على. وة لشركة المشؽللومن المقلع االستخراج  لمشروع ةالعاموقبول تصور 
قد ٌإدي إلى  أصحاب المصلحةالتشاور مع والتطابق  فإن عدم العكس من ذلك ،

اآلثار فضالً عن  ،لعملٌة إعادة التؤهٌل أقل  وذات مصداقٌة ؼٌر مالبمة اختٌارات
 لة .الشركة المشؽ  االستخراج و ألنشطةالعامة  على تصور المرتبطة بها السلبٌة

 
 فً ألمانٌا  Nusslochفً محجر  ًإنشا  درب طبٌع

 
،  اً هكتار 238فً ألمانٌا تبلػ مساحته  Nusslochفً محجر  ًتم إنشا  درب طبٌع

وذلك للسماح بالوصول اآلمن للعامة ، دون تؤثر العملٌات الجارٌة فً المقلع . 
شخص هذا الموقع وتمتع بالمناطق المرممة التً  20,000ونتٌجة لذلك ، فقد زار 

اسعة من الحٌاة البرٌة . باإلضافة إلى ذلك ، ٌتم تنظٌم هً اآلن موطن لمجموعة و
جولة سنوٌاً للمدارس والجامعات وجمعٌات حماٌة الطبٌعة واألشخاص  60أكثر من 

كم ، هناك منصة  2.7المهتمٌن . وفضالً عن المسارات العامة التً ٌبلػ طولها 
من اللوحات التً للمشاهدة بحٌث ٌمكن النظر إلى مقلع الحجر الجٌري العامل وعدد 

تقدم معلومات عن البٌولوجٌا والجٌولوجٌا والتعدٌن التارٌخً، والزراعة ، 
 واالستخراج القابم من المحاجر .

 
 سبانٌاإفً   Yepesإعادة تؤهٌل المجتمعات المحلٌة فً محجر 

  
إقلٌم ،  Castilla la Mancha هكتار فً 200أكثر من على مدى  المحجرهذا  ٌمتد
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شبه  على هذه التالل الزٌتون وأشجار الشجٌراتا . وتؽلب إسبانٌ فً طلٌطلة
تحدٌد  وقد تم بلوط القرمز . شجٌرات مع فاعشب حلحقول و الزعترتضم ، والقاحلة

 ة .المستوطن األنواع المحمٌة اثنٌن من
 

تعاقدت الشركة مع إحدى الجامعات بشؤن التعاقب الطبٌعً والتعلٌم، ومع الصندوق 
(  فً إسبانٌا بشؤن قضاٌا التواصل وؼرس األشجار ، باإلضافة WWFالعالمً )

إلى الجمعٌة المحلٌة لركوب الدراجات فً أنحا  البالد ومهندسً الترمٌم 
 اإلٌكولوجً .

 
ات دور، ومسارات  الطٌورلنباتات ول مٌدانٌةمراقبة عملٌة  هذا البرنامجأسس وقد 

 قد تم تصمٌمة . والبرامج البحثٌ من العدٌد لسه  كما  لتعلٌم ،ل اً ، ومركزالحٌاة 
 أطفال بٌنالطٌور النباتٌة و األنواعحول نشر المعرفة لتبادل و برامج زٌارة

 . رساالمد
 

   : تحدٌد أصحاب المصلحة
 

أصحاب المصلحة  متدٌأن ، وٌنبؽً  لكل مشروع مصلحةالأصحاب تحدٌد ٌجب 
 الطبٌعٌة واالجتماعٌة ى البٌبةعلوذلك بناً  ، المحجر لموقع المنطقة المباشرة خارج
 قانوناً  ٌنالمقررطالبً االستشارات  من هناك عدد إلضافة إلى ذلك ،وؾ . باوالظر

أن تشمل ٌمكن أن تعكس ذلك . و ٌةرستشالعملٌات االٌنبؽً لو فً بعض البلدان ،
 لً : ما ٌأصحاب المصلحة قابمة 

 .مالكو األراضً المحلٌون 

  . ة والمحلٌةالوكاالت الحكومٌة الوطنٌ

المنظمات ؼٌر الحكومات والمحلٌة ما بٌن المنظمات الدولٌة والوطنٌة والمنظمات 
 . الحكومٌة

 . المنظمات القابمة على أساس الجوار والمجتمعات 

 . مستخدمو األراضً أو ؼٌرها من الموارد الطبٌعٌة القرٌبة

 محلٌة . ال استخدام األراضً فً التً لها مصلحة شركات القطاع الخاص

  . ومعاهد البحوث ذات الصلة الجامعات

 ن .والمساهمٌ مثل الموظفٌن الداخلً أصحاب الشؤن

 أصحاب المصلحة قاعدة بٌاناتة متابعتطوٌر ووٌنبؽً األخذ بعٌن االعتبار 
 والعناوٌن التفصٌلٌة .  المعلومات المقدمة سجل من على للحصول
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 تحلٌل أصحاب المصلحة
 

وجهات النظر  مجموعة من سٌكون له كل صاحب مصلحة أن أن ندرك من المهم
 جمٌعقدرة  وأن إعادة التؤهٌل ، لمشروع،  ربما متضاربةالو مختلفة ،الاألولوٌات و

مشروع إعادة ب فً ما ٌتعلقعلى اتخاذ القرارات والتؤثٌر فٌها  أصحاب المصلحة
ٌمكن  لحة ،ألصحاب المص تحلٌل من خالل إجرا اً . وتختلؾ أٌض سوؾ تؤهٌلال

 نجاح ، تؤثٌر كبٌر على مٌمكن أن ٌكون له أصحاب المصلحة الذٌن تحدٌد للشركة
 ٌمكنم وأدوارهم . ووأهدافهم مصالحهوإعادة التؤهٌل ،  مشروع ، عدم نجاحأو 

، بمالبشكل م متوازنةإعادة التؤهٌل خطة  للتؤكد من أن هذا التحلٌل استخدام نتابج
 هذه الخطة .  بولق احتماالتوبالتالً تحسٌن 

 
 

 مستوٌات إشراك أصحاب المصلحة
 

بما فً ذلك األنشطة ، المستوٌات و مجموعة من إشراك أصحاب المصلحة ٌشمل
ة . والشراك صنع القرار أوالمشاركة فً التخطٌط والتشاور و المعلومات توفٌر

ة إعاد عملٌةالتً تمر بها لة المرح على من المشاركةوٌتوقؾ المستوى المالبم 
المشاركة بالرؼم من أهمٌة ة . وحب المصلحاص نفوذ أو / وعلى مصلحة و التؤهٌل

 إطالعأٌضاً إال أنه من الهام  ، أصحاب المصلحة الربٌسٌٌن ة من جانبفعالال
أصحاب  توقعاتدارة ناك حاجة إلهم . وهإهمالعدم أصحاب المصلحة اآلخرٌن و

المفضلة  من النتابج كون مزٌجاً سٌ لنهابً المحتمالالقرار ألن الخارجٌٌن  المصلحة
 ت . مجموعا لدى عدة

 
 الستمرار فً إشراك أصحاب المصلحةا

 
ٌنبؽً أن ٌكون إشراك أصحاب المصلحة عبارة عن عملٌة مستمرة ، ولٌس 
ممارسة لمرة واحدة ، تبدأ فً مرحلة مبكرة من مشروع إعادة التؤهٌل . ومن المهم 

تؽرق وقتاً طوٌالً لتنشؤ وتتطور ، وأنها تقوم على أن ندرك أن العالقات البنا ة تس
الثقة التً تنمو من خالل االستماع إلى أصحاب الشؤن ومعالجة المخاوؾ 
واالنخراط فً اتصاالت منتظمة والوفا  بالوعود خالل فترة زمنٌة دابمة . تبعاً 

لعملٌة . لذلك، ٌنبؽً أن تكون الشركات على استعداد للتعهد بالوقت والموارد لهذه ا
وكجز  من هذه العملٌة أٌضاً ، ٌجب أن تدرك الشركة العاملة أن لدٌها دور أساسً 

 فً توعٌة وتثقٌؾ المجتمع األوسع فٌما ٌتعلق بعملٌات الشركة وأهدافها .
 

 ك أصحاب المصلحةارشعرض إل –إعادة تؤهٌل المقالع فً كندا 
 

ل  منذ . و أونتارٌو مٌلتون ، فًنٌاؼارا  جرؾ على طول اً محجرالشركة هذه تشؽ 
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ال ٌتجزأ من  تشكل جز اً  وإدارة المٌاهإعادة التؤهٌل أصبحت عملٌة ، 1987 عام 
 .المحجر فً الشاملة إدارة األراضً برنامج

 
لب ط  ( CBD) البٌولوجً تفاقٌة التنوعال( COP10) ألطراؾر العاشر فً المإتمو

 فً مجالالعامل  اصلقطاع الخا أفضل ممارسات تقدٌم القطاع الخاص من
 الحالة المختارة دراسات حدأ مٌلتونمحجر  كانً . والمحافظة على التنوع البٌولوج

 قبل كندا . من 
 

ت . وقد سنحت على جمٌع المستوٌاأصحاب المصالح  التواصل معوكان البد من 
 مدى نشاط لرإٌة اتفاقٌة التنوع البٌولوجً فًالفرصة لرإسا  الدول ووزرا  البٌبة 

إعادة فً عملٌات  لدعم صناعة اإلسمنتمبادرة التنمٌة المستدامة  فً ألعضا ا
 . تؤهٌلال

 
 العلم والتعلٌم فً فرنساعلى حفظ األراضً الرطبة مع التركٌز 

 

مع  شراكةضمن  محمٌة طبٌعٌةلتصبح الحصى الرمل وحفرة  تؤهٌلتم إعادة 
أصبحت األراضً ا . وفرنس فً Chambeonفً لصٌانة الطبٌعة محلٌة  منظمة

 2000Natura موقع فً قلب اآلن اً هكتار  150الرطبة المعاد تؤهٌلها والممتدة على

البٌبٌة  فً مجال الهندسة للبحوث فرٌدةهً عبارة عن منطقة تجرٌبٌة و
من النباتات  نوعاً  240 ناك. وه وعلم االجتماع والهٌدروجٌولوجٌةالهٌدرولٌكٌة و

 قشرٌات الجناحنوع من  300، و التً تعشش رالطٌونوعاً من  55و، الوعابٌة
، ألسماكانوعاً من  24والبرمابٌات ، اع من وأنسبعة الزواحؾ ، و وتسعة أنواع من

فً كل عام ٌؤتً محمً . و ذه األنواعه منوالعدٌد  – من الثدٌٌاتنوعاً  36و
 فً مركز الطبٌعةوٌتعلمون عن ،  أطفال مدارس 20,000منهم ،  زابر 7,000

 كٌلومترات فً الموقع . 6زهات التعلٌمٌة الممتدة على مدى توالمنالعامة  لوماتالمع

 
 التعاون بٌن المدرسة والصناعة فً ألمانٌا

 
 لتعزٌز ألمانٌا فً جمٌع أنحا  مع المدارسحً"  حوار" شركةالهذه  أنشؤت

 فٌنالموظ تقدٌمتشمل المبادرة   . وصناعة البنا للعمل فًإثارة االهتمام صورتها و
 بزٌارةالمدرسٌن الطالب وقٌام عن  ، فضالً  فً المدارسنشاطات ال وعقدللمجتمع 
 تناولهاتم الربٌسٌة التً  ن بٌن المواضٌعمها . ومحاجرالشركة و سمنتإمصانع 

،  طلب وظٌفةالتقدم ب، ومهارات  مواد البنا والعمارة وإنتاج  هً االستدامة
المعلمٌن التالمٌذ و عطًته المبادرة هذ"إن  مدٌر المشروعقال . و واالقتصاد
على التفكٌر بالعمل فً  الشبابمع حث  شركة دولٌةللنظر عن كثب إلى الفرصة 
 ا" .صناعتن
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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 .
 
 

 خطوات إعادة التؤهٌل 4
 

وقت  بكرفً أ ٌبدأ ٌنبؽً أن بشكل كامل ، التخطٌط إلعادة التؤهٌل فعاالً كون لكً ٌ
القدرة بما أن . و بشكل مستمر مراجعته وتحدٌثهتم تأن والمقلع حٌاة دورة من  ممكن
،  ه عن العملإٌقافوالموقع  تشؽٌل كٌفٌةبمرتبطة  إعادة تؤهٌل خطة تنفٌذ أي على
دورة حٌاة  فً جمٌع مراحلوإدماجها إعادة التؤهٌل األمر ٌحتاج إلى النظر فً فإن 

عادة التخطٌط إل ٌبدأ أنبشكل مثالً ، و، ٌنبؽً  على هذا النحو ،ع . والمشرو
هذا  إن مثل. ( ESIA) واالجتماعً تقٌٌم األثر البٌبً كجز  من لٌةالعم قبلتؤهٌل ال

 . تؤهٌلالإعادة  خطةنجاح  سهم فًسوؾ ٌ التخطٌط على المدى الطوٌل
 

البد  فً كن ممن المهم أن ندرك أنه فً كثٌر من الحاالت قد ال ٌومع ذلك ، 
فترة طوٌلة بعد  ، وأحٌاناً بالفعل  التؤهٌل حتى ٌتم تؤسٌس المحجرإلعادة التخطٌط 
خطة إعادة ٌكون من الواجب القٌام بمراجعة عمٌقة لبالمثل ، قد . و نمن الزم

، وإعادة النظر فً األنظمة  التؽٌرات فً مثل التؤهٌل القابمة لعدد من األسباب : 
،  ، والتؽٌرات فً أهداؾ خطط التنمٌة المحلٌة شروط الحصول على تصارٌح

أصحاب المصلحة )مثل زٌادة الوعً والمصلحة وتوقعات  آرا والتؽٌرات فً 
لموقع ا، وشرا   العامة فً مجال التنوع البٌولوجً وخدمات النظام اإلٌكولوجً(

تعدٌالت كبٌرة على خطة إجرا  وتجدر اإلشارة إلى أن .  شركة أخرىقبل من 
 ،للحصول على ترخٌص  ، فً معظم الحاالت ، لعملٌة رسمٌةخضع ٌ إعادة التؤهٌل

التؤهٌل وتطبٌقها دون موافقة إعادة ٌمكن قبول تؽٌٌرات محدودة فقط لخطة حٌث 
 ت . رسمٌة من قبل السلطا

 
 تحدٌد إطار خطة إعادة التؤهٌل 1.4

 
تقٌٌم أثر تحدٌد والمهم ، من  فً جمٌع الحاالت وبشكل مثالً، حٌثما كان باإلمكان 

 ً :ان ما ٌلضمل، وذلك  ٌبدأ قبل أنمن المقالع  ستخراجلال مشروعأي 

الناجمة  التؤثٌرات االعتبار مناسبة تؤخذ بعٌن إعادة تؤهٌل خطةومتابعة أن ٌتم وضع 
 .  نشاط االستخراج من المحجر نع

ل بناً  إعادة التؤهٌ خطة تقدم ونجاح قٌاس، ٌمكن عقول ومنطقً م أساسوضع 
  علٌه . 
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صلة حسب المشروع وٌنبؽً أن تكون الطرٌقة المستخدمة لتحدٌد وتقٌٌم اآلثار مف
تقٌٌم المحدد وحسب السٌاق  البٌبً واالقتصادي واالجتماعً والقانونً . وعملٌة 

هً عموماً أداة مفٌدة للؽاٌة لتقٌٌم وإدارة اآلثار اإلٌجابٌة واالجتماعً  األثر البٌبً
والسلبٌة للموقع ولتقدٌم تفاصٌل محددة حول المحٌط والحالة الذي ٌتم فٌهما هذا 

. كما أن التقٌٌم والتسجٌل األساسٌان ، وذلك من خالل اتباع دراسة أولٌة المشروع 
استطالعٌة للبٌبة بناً  على الظروؾ والخصابص المحلٌة ، هما أمر ضروري 

وٌمكن االطالع على المزٌد من  واالجتماعً . تقٌٌم األثر البٌبًكجز  من 
ل اإلرشادي الصادر عن فً الدلٌواالجتماعً  تقٌٌم األثر البٌبًالتوجٌهات حول 

. وعندما ال ٌكون إجرا  تقٌٌم لألثر  مبادرة التنمٌة المستدامة لدعم صناعة اإلسمنت
ممكناً ، فال بد على األقل من دراسة الظروؾ األساسٌة من أجل  واالجتماعً البٌبً

تحدٌد اآلثار التً قد تنشؤ نتٌجة لنشاط الصناعات االستخراجٌة . ولمقاربة "خط 
" أهمٌة خاصة بالنسبة للمحاجر الجدٌدة . فمن الضروري أن ٌتم تحدٌد األساس

وإثبات وتوضٌح الفترة التً ٌنبؽً لخط األساس أن ٌشٌر إلٌها ، سواً  فً عملٌة 
و / أو كدراسة أو مشروع "تقٌٌم إٌكولوجً أولً"  واالجتماعً تقٌٌم األثر البٌبً

أنه من الصعب إجرا  تقٌٌم صحٌح  منفصل . وبالنسبة للمحاجر القابمة ، فقد ٌثبت
للمعطى األساسً بناً  على الوضع قبل بد  نشاط المحجر ، خاصة إذا كان هذا 

 النشاط قد تم منذ فترة طوٌلة . 
 
 

 الجدٌد فً ألبانٌا  Anteaتقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً لمشروع 
 
الشركة مع  تعاقدت هذهالبٌبٌة ،  لتحقٌق االستدامةها أهداف تتماشى معكً ل

تقٌٌم لألثر البٌبً إجرا   2008فً عام وتم  (ATKINS)االستشارٌٌن الدولٌٌن 
أنشطة وسمنت اإل مصنع إلنتاج لتطوٌر الجدٌد  Antea لمشروع واالجتماعً

تؽطٌتها من قبل التً تمت  البٌبٌة من بٌن القضاٌاا . وفً ألبانٌالمرتبطة به  المحاجر
، أي  المختلفة آثار مراحل المشروع تقٌٌمهو ماعً" األثر البٌبً واالجت  "تقٌٌم
ة . وقد المناظر الطبٌعٌوالبٌبة و التنوع البٌولوجًعلى ، اإلؼالق والتشؽٌل و البنا 

 معٌنة لتخفٌؾ المخاطر اتخاذ تدابٌر "اقترحت عملٌة "تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً
ة . وتشكل البٌبة المحلٌ اتاحتٌاج تتضمن التً  Anteaمقالع إلعادة تؤهٌل اً وخطط
 Antea( لمصنع EMS) ةٌدارة البٌباإل نظام منال ٌتجزأ  جز اً  المقالع تؤهٌل خطط

 د .الرص وممارساتالعمل  تعلٌمات، و اإلجرا ات ذات الصلة بما فً ذلك جمٌع،  
 

إعادة  لخطة مراجعة المواقع القابمة التً تقوم بإجرا  حالة، وفً  فً هذه الحالة
أن تركز على  االقتصادٌةالبٌبٌة واالجتماعٌة و الظروؾ تقٌٌم، ٌنبؽً لعملٌة  هاتؤهٌل

من وٌنبؽً أن ٌدعم ذلك  ،خط األساس  لتحدٌد التحلٌل(فً وقت الوضع الحالً )
قبل  التارٌخٌة السترداد البٌانات وإشراك أصحاب المصلحة الببلٌوؼرافً البحثقبل 
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إعادة  تحدٌد أهداؾ خالل عملٌةأثنا   من هذهكل  وٌنبؽً النظر فًموقع . التشؽٌل 
 ل .التؤهٌ

 
والتقدٌر الكمً لكل من اآلثار اإلٌجابٌة  ٌقدقالالتحدٌد أن تقوم بوٌنبؽً لعملٌة التقٌٌم 

، والنباتات  والسلبٌة فً ما ٌتعلق بالهوا  والمٌاه والسالمة والصحة المهنٌة
، واآلثار االجتماعٌة  اث الثقافً، والتر والحٌوانات ، والمناظر الطبٌعٌة األوسع

مثل الرفاه المجتمعً والصحة والسالمة العامة والبٌبة الحٌة والمناظر الطبٌعٌة 
 ً :والجمالٌة . ومن الضروري أٌضاً النظر فٌما ٌل

 

 . الروابط بٌن التؤثٌرات المختلفة 

 . اآلثار الثانوٌة لمشروع ما

 . اآلثار التراكمٌة

 . شروعاآلثار خارج حدود الم
 

 المشاتل النباتٌة فً عدد من المحاجر فً المكسٌك
 

لمحاجر والمساحات الخضرا  فً ستعادة االمبتكراً وضعت هذه الشركة نهجاً 
المكسٌك . فمع مشاتلها البالػ عددها ثالثة عشر ، أصبح الممكن زراعة نباتات 

ألشجار تعتبر أداة الحتٌاجات تنوعها البٌولوجً . فمشاتل ا وفقاً كل موقع ، مالبمة ل
قوٌة إلشراك األطفال والمجتمع المحلً فً قضاٌا البٌبة والتنوع البٌولوجً . حٌث 

وللحصول  بل،  تتاح لألطفال الفرصة لٌس فقط إلعادة تشجٌر المساحات الخضرا 
ً شجرة والتً تقدم قابمة من األنشطة التً تصؾ كٌفٌة العناٌة على شهادة تبن   أٌضاً 

ر المشتل دورات مجانٌة على الزراعة المابٌة وزراعة الخضروات . بها . كما ٌوف
وتحتفل الشركة أٌضاً بالٌوم العالمً للشجرة فً أنحا  البالد من خالل تنفٌذ نشاط 

 واسع النطاق إلعادة التشجٌر .
 
 

لحفظ التنوع البٌولوجً وتقدٌم خدمات  Bamburiإعادة تؤهٌل مقالع مصنع إسمنت 
 كولوجً فً كٌنٌاأخرى للنظام اإلٌ

 
على مدى السنوات  Bamburiتم بنجاح إعادة تؤهٌل المقالع السابقة لمصنع إسمنت 

الماضٌة لتصبح ؼابات ساحلٌة ومناطق أراٍض رطبة ومعشبة . وتشمل هذه  40الـ 
وتربٌة ، أشجار الخشب الصلب للنحت وحٌوي ؼابات تنتج الخشب كوقود المشارٌع 

طبٌعٌة اللتشجٌع النباتات  مشتالً تضم للؽذا  ، وتدام مساألحٌا  المابٌة كمصدر 
ألنواع من  كمالذ، ومحمٌة للحٌاة البرٌة الحٌوانات ومزارع لتربٌة ،  نباتات زٌنةك

تقدٌراً قد تلقى هذا المشروع ن . ولتعلٌم السكان المحلٌٌ، ومنشؤة الحٌوانات المحلٌة 
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من الناحٌة  ذاتٌاً  مكتؾٍ  صبحٌل اً سعى جاهدٌعلى الصعٌدٌن الوطنً والدولً و
بنجاح ، بما فً المحلٌة من النباتات  اً نوع 350أكثر من زرع وقد تم  ة .االقتصادٌ

االتحاد الدولً نوعاً من األنواع المدرجة فً القابمة الحمرا  من قبل  30ذلك 
لحٌاة لتعتبر هامة ات التً نباتعن ؼٌرها من ال فضالً ، ( IUCNلصون الطبٌعة )

 محلٌة والتنمٌة المستدامة . الالبرٌة 
 

ولضمان تحدٌد مجموعة كاملة من اآلثار ٌنبؽً إشراك أصحاب المصلحة 
 ٌنالخارجٌٌن فً هذه المرحلة . كما ٌنبؽً النظر فً دور أصحاب المصلحة الداخلٌ
قبل فٌما ٌخص الهٌاكل والعملٌات الموضوعة لتسهٌل اإلجرا ات والمساهمات من 

 ة فً هذا المشروع . جمٌع الجهات ذات الصل
 

النظام ودابرة التركٌز على  (WRIالمعهد العالمً للموارد )قام  ، 2008وفً عام 
 وعدد من (WBCSDالمستدامة ) للتنمٌة جلس األعمال العالمًمفً  اإلٌكولوجً

لنظام قاموا بوضع "استعراض ل، المستدامة  للتنمٌة جلس األعمال العالمًم أعضا 
تطوٌر للللمدٌرٌن  ةمنظم ٌةمنهجعبارة عن  هوو،  (ESR) "للشركات اإلٌكولوجً
اعتماد  الناشبة عن التجارٌةوالفرص المخاطر  إدارة ستراتٌجٌاتاالستباقً ال

 استخدام األراضً عند تحدٌد. وعلٌها  تؤثٌرهاوة النظم االٌكولوجٌ على شركاتهم
 المصلحة المحلٌٌنأصحاب  لتعامل مععلى ا هذه األداة تساعد، ٌمكن أن ً المستقبل
 ة :الفوابد التالٌ وتقدٌم

 

 ة .شراك أصحاب المصلحإطار عمل إل توفٌر 

  ٌم أصحاب ٌقت ٌةكٌفتحسٌن العالقات مع أصحاب المصالح من خالل تعزٌز فهم
 ٌكولوجً .إلا النظاملخدمات المختلفة الناشبة عن نفس لالمصلحة 

 
 ركات فً المملكة المتحدةاستخدام استعراض النظام والتقٌٌم اإلٌكولوجً للش

 
من قبل هذه الشركة مما  للشركات" لنظام اإلٌكولوجً"استعراض ا أداة تم استخدام
أفضل  الستكشاؾ وصناع القرار أصحاب المصلحة المحلٌٌن التعامل معساعد على 
 . وفًنظام البٌبً ترخٌص لخدمات ال فً المستقبل معستخدام األراضً الخٌارات ال

 هو الخطوة األولى للشركات" لنظام اإلٌكولوجً"استعراض ا كان دةالمملكة المتح
  Riponلمحجر  (CEVللشركات ) تقٌٌم النظام اإلٌكولوجً الخوض فً قبل

 .المستدامة  للتنمٌة جلس األعمال العالمًم دلٌل باستخدام
 

 خدمات النظام اإلٌكولوجً جمٌعتبعٌات لتؤثٌر و مراجعة منهجٌة ومن خالل تطبٌق
أكثر  بطرٌقة المستقبل فً األراضً استخدامخٌارات  تمت مقارنة حتملة ،الم

 .الحقٌقة مبنٌة على وعقالنٌة 
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للركام فً مٌتشٌؽان فً  Presque Isleتقٌٌم النظام اإلٌكولوجً للشركات فً مقلع 

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

المستدامة  للتنمٌة ًجلس األعمال العالممدلٌل لالفعلً  راتبالخاقامت هذه الشركة ب
( وذلك بدعم من عدد من 2010 - 2009لتقٌٌم النظام اإلٌكولوجً للشركات )

 استخدامهً كانت المرحلة األولى من الدراسة ة . والمنظمات ؼٌر الحكومٌة الدولٌ
فرص تبرز  ةكمنهجٌة منظم( ESR) للشركات" لنظام اإلٌكولوجً"استعراض ا

أداة للتعرؾ على  باعتبارهر النظام اإلٌكولوجً ، مخاطر األعمال المرتبطة بتؽٌٌو
ثم قامت  سة .موضوع الدرا عقنظام اإلٌكولوجً فً الموربٌسٌة للخدمات الال

األولوٌة لتعزٌز ذات أو األساسٌة قٌمة خدمات النظام اإلٌكولوجً بتقدٌر الدراسة 
 جر فًامحال ً ألحدمستقبلالدارة األراضً لالستصالح إلتخطٌط عملٌة ال

Presque Isle  ٌالتً تم خدمات النظام اإلٌكولوجً  وتشمل.  شٌؽانتبوالٌة م
 م .السٌاحة البٌبٌة والتعلٌأو ، وتنقٌة المٌاه والترفٌه ات حالت ضبطتقٌٌمها 

 
قد تكون الخٌارات المتاحة إلعادة التؤهٌل محدودة بسبب عوامل خارجٌة . فعلى 

اضً على منع الشركة من تحقٌق أفضل ، قد تعمل أنماط حٌازة األر وجه التحدٌد
 ، قد تكون نتابج إعادة التؤهٌل محدودة النتابج الممكنة ألصحاب المصلحة . وبالمثل

قد ، و فً الحاالت التً ٌكون فٌها المحجر جز اً من مشروع اندماج واستحواذ
تكون هناك ترتٌبات قانونٌة و / أو ظروؾ تتعلق بالترخٌص موجودة قبل االستحواذ 

 مازالت فعالة .و
 

، فً حٌن أن متطلبات التخطٌط والتشرٌعات المحلٌة قد تحد من  ذلكفضالً عن 
شراكة مع لتوقٌع ، قد ٌكون هناك مجال للشركات  الخٌارات المتاحة إلعادة التؤهٌل

 د . شركات أخرى لتحدٌد الفرص المتاحة لتحقٌق الفواب
 

 إدارة مٌاه العواصؾ فً أسترالٌا

 400,000سترالٌا ما بٌن من أفً المنطقة الشمالٌة  Glasshouseمقلع ٌنتج 
تركٌب نظام ٌعتبر ،  للمناخ شبه االستوابً نظراً و من الركام . طن سنوٌاً  60,000و

 اً جز المٌاه الفابضة عالٌة من المستوٌات الللسٌطرة على  اصؾوإلدارة مٌاه الع
باإلضافة إلى ذلك ، تم ما .  من المبادئ التوجٌهٌة ألفضل الممارسات لمحجر اً حٌوٌ

 وذلك من خالل زراعة األرضتقلٌل كمٌة التربة المكشوفة ، بهدؾ أعمال إنجاز 
أحواض تركٌب مراقبة الرواسب ، مثل تم اتخاذ إجرا ات لكما حسب الضرورة ، 

لضمان أنها ال  واصؾ بشكل منتظمنظام إدارة مٌاه العتم مراجعة تو .الترسٌب 
خلق موابل ألنواع جدٌدة التً تمت بدأت تاألعمال التجمٌلٌة أن ، كما تزال فعالة 

 . باز الجوال، األكاسٌا والاألوكالٌبتوسمثل 
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 استعادة األنواع النباتٌة فً الؽابات االستوابٌة الجافة فً كوستارٌكا

ؼابة ، اً هكتار 290الممتد على مساحة ، وإلنتاج اإلسمنت  Coloradoمقلع تحٌط ب
، وخاصة تربٌة  من جرا  األنشطة البشرٌةإلى حد كبٌر ة مجزأة استوابٌة جاف

 ة . القٌمة العالٌ يالماشٌة واالستؽالل المفرط للخشب ذ
 

بعد أن ركزت الشركة فً البداٌة على إعادة تؤهٌل المناطق المستؽلة من خالل 
هكتار لمشروع ترمٌم النظام  100 اتنهجها وكرسؼٌرت الشركة إعادة التحرٌج ، 

عادة ة بهدؾ إجرش 6,000 زرعتم ف.  بٌبً واعتماد خطة عمل للتنوع البٌولوجًال
من خالل  هكتاراً  50إعادة تؤهٌل كما تم ،  الؽضارمقلع من  هكتاراً  12تحرٌج 

 .   التجدد الطبٌعً
 
 450؛ وتم تحدٌد ما ٌقرب من  هكتار أخرى وأجري مسح بٌولوجً 100حدٌد تم تو

. كما تم إعداد قاعدة بٌانات للتنوع البٌولوجً  مختلفة نوعاً من مجموعات تصنٌفٌة
 لتسجٌل جمٌع األنواع التً تم جردها .

 
 Sichuan DuJiangYanالمحلٌة فً مصنع إسمنت  موابلتخفٌؾ التؤثٌر على ال

 فً الصٌن
 

لتقلٌل اآلثار البٌبٌة . وبشكل خاص  DuJiangYanتم تصمٌم وإنشا  مصنع إسمنت 
نشا  طرٌق جدٌدة لنقل إلل المحلٌة الهامة من االقتراح األصلً ، تم حماٌة المواب

حٌث كان الطرٌق سٌعبر ضمن منطقة عازلة لمنطقة محمٌة تضم موابل  ،المواد 
العمالقة ، مما قد ٌفتح الباب أمام المنطقة للزراعة وؼٌرها من التنمٌة التً  للباندا

ناقل حدٌث إنشا  كومٌة تقرر ستنتج عن ذلك . وبعد التشاور مع المنظمات ؼٌر الح
وذلك لتجنب إتالؾ هذه  –جسراً  18وكم  3شامالً أنفاق بطول  –كم  6جداً بطول 

مٌاه بشكل الوتشمل المٌزات البٌبٌة اإلضافٌة إعادة تدوٌر الموابل المحلٌة القٌمة . 
واستخدام ، كامل ، والمرشحات الكٌسٌة للتقلٌل من انبعاثات الجسٌمات الدقٌقة 

 ولوجٌا الطرٌقة الجافة التً تخفض استهالك الطاقة . تكن
 

 خطة إعادة الهٌكلة تحدٌد أهداؾ  2.4
 

ٌنبؽً ، وز فً بٌان موجما إعادة التؤهٌل لموقع  تقدٌم تصور شامل لما بعدٌنبؽً 
الخطوط العرٌضة لمجموعة واضحة من األهداؾ المحددة أن ٌعطً لهذا البٌان 

وضع الخطة ، وٌمكن فً عملٌة هذه األهداؾ توجه . وسوؾ  إلعادة تؤهٌل المحجر
 ٌنوالخارجٌ ٌنالداخلٌأصحاب المصالح ٌتم استخدامها من قبل أن نهاٌة المطاؾ 

، حٌث أن  كبٌراً  تفاوتاً هذه األهداؾ قد تتفاوت و.  لتقٌٌم نجاح مشروع إعادة التؤهٌل
 اً فرٌدو،  اً خاصٌكون تكٌؾ مع الوضع المحلً ، الذي ٌكل مشروع ستحتاج إلى أن 

 ن . فً بعض األحٌا
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 : مبادئ تحدٌد األهداؾ
 

 ة :المعاٌٌر التالٌاستٌفا   لضمان ٌنبؽً أن تسعى هذه األهداؾ

 . استدامة استخدام األراضً فً مرحلة ما بعد اإلؼالق

 

واالجتماعً  تقٌٌم األثر البٌبًأثنا  التً تم تحدٌدها  التشؽٌلٌة اآلثار التخفٌؾ من
(ESIA )ة . المحلٌ لمجتمعات( لوالبٌبٌة االجتماعٌةالمنافع ) وتعظٌم 

 على المجتمعات المحلٌة .المحتمل  قتصادي اإلٌجابًاال تؤثٌرالو االقتصادٌة الجدوى

 . والخارجً، على الصعٌدٌن الداخلً أصحاب المصلحةاحتٌاجات النظر فً 

 أن "ٌمتزج" مع لمحجرلٌنبؽً كٌؾ و المنطقة المحٌطة بهضمن  موقعال إعادة دمج
 . البٌبة

 التنوع البٌولوجً . واستعادة وتعزٌز إعادة تؤهٌل فرص
 

 النظر فً إجرا  تقٌٌم للمخاطر والفرص المرتبطة باألهداؾ خالل وٌنبؽً أٌضاً 
 . ( ESIAواالجتماعً ) تقٌٌم األثر البٌبًعملٌة 

 
بالنسبة ،  المثال واقعٌة . فعلى سبٌلدة التؤهٌل خطة إعا أهداؾأن تكون ٌنبؽً 

الوضع الراهن لعملٌة االستخراج القابمة ، ٌجب األخذ باالعتبار  لمحاجرل
الخٌارات الممكنة . وهذا  عدد من ٌقلل من أو قد ٌحد المحجر ، ألن هذاتضارٌس و

 من فً أقرب وقت ممكن ٌنبؽً أن ٌبدأ التؤهٌلإلعادة  أن التخطٌط حقٌقة ٌعزز
 اً . تمام فعاالً  كونٌالمقلع لكً  دورة حٌاة

 
 من أجل تحقٌقتنفٌذها أنشطة إعادة التؤهٌل و ٌنبؽً تحدٌد تحدٌد األهداؾ وحالما ٌتم

واضح سٌتمكن أصحاب األهداؾ وإٌصالها بشكل  هذه األهداؾ . ومن خالل تحدٌد
إعادة  خطة التقدم المحرز فً رصد وتقٌٌم الداخلٌون والخارجٌون منلحة المص
الوضع الحالً للمناطق خارج ٌمكن استخدام القابمة ، فلمحاجر ل. وبالنسبة  التؤهٌل
التقدم المحرز فً إعادة التؤهٌل و فعالٌة خطة لمراقبة كمقٌاس المحاجر موقع

 تنفٌذها .
 

 : سٌاق تحدٌد األهداؾ
 

ٌنبؽً ألهداؾ خطة إعادة التؤهٌل أن تستند إلى الخصابص الممٌزة لموقع 
 : تعكس ما ٌلًأن االستخراج و

 فً المنطقة وٌنبؽً أن ٌتم تحقٌقها بشكل دابم . المتطلبات التشرٌعٌة

 اعتبارات الصحة والسالمة .
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 . والمنطقة المحٌطة به لمحجرل البٌبٌة واالجتماعٌة الخصابص

 . التنوع البٌولوجً فً المنطقة

 اإلٌكولوجٌة للموقع . ضمن الحدود المقدمة خدمات النظام اإلٌكولوجً

سوؾ تتؤثر  إعادة التؤهٌلهداؾ الجدوى التقنٌة ألحٌث أن جر محلاتشؽٌل خطة 
 . المحجرتتم بها إدارة  الطرٌقة التًب

 حالة منطقة االستخراج من المحاجر فً موقع التشؽٌل القابم . 
 . الجٌولوجٌة والهٌدرولوجٌة(الرواسب ) خصابص

 ع . اآلثار الناجمة عن تشؽٌل الموق
 

 : ؼالقخطة استخدام األراضً بعد اإل
 

 اآلثار المترتبة علىتحدٌد  المحجر دورة حٌاة المبكرة من المراحلأثنا  ٌمكن 
فً الفصل  كما هو مبٌن اآلثار ،هذه  تقٌٌمعملٌة تقٌٌمها من خالل االستخراج و

من  الفعلٌة اآلثار، ٌمكن تحدٌد دورة حٌاة المقلع الالحقة من . وفً المراحل 1.4
فً  األراضًاستخدامات  مٌدانً فً الموقع . وتتؤثرالعمل الاالستقصا ات و خالل

أو ؼٌر بشكل مباشر  ، سوا ً  اإلقلٌمٌة والمحلٌة المستقبل دابماً بمتطلبات التخطٌط
رابحة للطرفٌن  ةحصٌل المقالع إلعادة تؤهٌلالنتٌجة النهابٌة ٌجب أن تكون و، مباشر

 لضرورة علىتقتصر با الوالتً  مع أصحاب المصلحة ، من خالل الحوارات
 البٌبٌة . التراخٌصترخٌص التعدٌن أو  شروط

 
 

 :أمثلة على أهداؾ إعادة التؤهٌل
 

خاصة العوامل الومرحلة التخطٌط ل تختلؾ تبعاً  هداؾصٌؽة األ على الرؼم من أن
ما  المذكورة أعاله على المبادئالمبنٌة  نموذجٌةال هداؾألأن تشمل اٌمكن  لموقع ،اب

 : ٌلً
 

 : بعد اإلؼالق فً مرحلة ما دام األراضًاستدامة استخ

 
 إنتاج الفاكهة فً إسبانٌا

 
إسمنت مصنع ٌنتج ، اإلسمنت سنوٌاً ملٌون طن من  1.6إنتاج فضالً عن 

التً  الخوخ والبرتقال والٌوسفًأٌضاً فً أسبانٌا   Alicante - El Clotetومقلع
المتاجر الكبٌرة ها إلى شحنزرعت على األجزا  المعاد تؤهٌلها من المحجر لكً ٌتم 

منح ة . وقد فرنسا( والوالٌات المتحدوٌطالٌا وإألمانٌا وفً أوروبا )المملكة المتحدة 
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ٌصادق على ، والذي العالمً )الممارسات الزراعٌة الجٌدة(  GAPمعٌار مشروع ال
تم فً عام ،  من النجاح عاماً  25لالحتفال بمرور التوظٌفٌة . والمعاٌٌر البٌبٌة و

، وذلك بالتعاون مع الموظفٌن شجرة حمضٌات إضافٌة  14,000 زرع 2010
هكتاراً  138شجرة مثمرة ممتدة على  48,500وجود مع و.  والمجتمعات المحلٌة

 70وتم توظٌؾ  من الفاكهة سنوٌاً طن  1,000أكثر من تم إنتاج ،  من المزارع
 اً . موسمٌ عامالً 

 
 : لمجتمعات المحلٌةالمحتمل على اٌجابً الجدوى االقتصادٌة واألثر االقتصادي اإل

 
 فً هونػ كونػ Shek Oمواقع تعشٌش الباز الجوال فً محجر 

 
 تعشٌشمن تزوٌد مواقع ،  الحكومة الصٌنٌة مع، تم توقٌعه  إعادة تؤهٌل عقدتمكن 

هونػ هكتاراً فً جزٌرة  45الممتد على  ورخللص Shek Oللباز الجوال فً مقلع 
 مجموعة منوخلق مكتٍؾ ذاتٌاً ،  نظام بٌبً إلى إنشا أٌضاً  لكقد أدى ذ. و كونػ

 مع المحجر، فقد تناسق  وباإلضافة إلى ذلكت . والحشرا لطٌور والثدٌٌاتل موابلال
 أرضو المنخفضة والشجٌرات األعشاب مزٌج من من خالل خلق المناظر الطبٌعٌة

ونباتات  ملوحةالع نوااأل، و ؽاباتالاألشجار، و مجموعات منتحوي  اتشجٌرلل
 معوتم ربطها ،  المنحدرات فً النمو . كما تم حفر عدة مجارٍ ة سرٌعة الزٌن

 إٌكولوجًنظام إضافٌة و توفٌر مٌزات لمن أج الموقع فً الصرؾ الصحً
 ع . متنو

 
والخارجٌون على الداخلٌون  – احتٌاجات أصحاب المصلحةاألخذ بعٌن االعتبار 

 :حد سوا  

 ٌاه فً منطقة جافة فً الهندإعادة توفٌر الم

طعة قا، فً مDondapadu لحجر الجٌري فً ل  Sitapuramمقلع ٌقع 
Nalgonda  ٌخضع لنظام  مناخ استوابًهو المنطقة د . ومناخ ، جنوب شرق الهن

الجز  ٌساعد ة . والرٌاح الموسمٌة التً تإدي إلى اختالؾ الفترات المطٌرة والجاف
بشكل والشجٌرات على النمو الشابكة بعض األجمات  صخرٌةالمنطقة الاألكبر من 

المصدر الربٌسً فٌها الزراعة التً تشكل وتضم المنطقة العدٌد من القرى  .متقطع 
إلى بحٌرة تضم تؤهٌل تحوٌل حفرة استخراج المشروع إعادة شمل . وقد  للدخل
لمحلٌة التً للمجتمعات اأٌضاً لخزان مفٌد . وا للمٌاه اً كبٌر اً صؽٌرة وخزان اً برك
ة بٌرتخزان للري الزراعً والٌمكن استخدام كما   ، ما تواجه ندرة المٌاه ؼالباً 
 ك .األسما

 
مع المحجر إعادة دمج الموقع ضمن المنطقة المحٌطة وكٌؾ ٌنبؽً أن "ٌمتزج" 

 : البٌبة
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 إدارة األراضً الستخدامات متعددة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 
فً والٌة فلورٌدا .  للحجر الجٌري Crystal Riverمقلع  Theodoreل مصنع ٌشؽ  
رعً فدان كؤراٍض لل 1,250 تم تخصٌص،  الحجر الجٌري قلعم منطقة الً عنضفو
تبرعت ، وباإلضافة إلى ذلك ر .صنوبفدان كؽابات ألخشاب شجر ال 5,000و

 Cross فً لٌتم تضمٌنها والٌة فلورٌدا إلىملكٌتها  فدان من 700نحو ب الشركة
Florida Greenway  فً الوالٌة . ة راضً الترفٌهٌاأل وؼٌرها من 

 
مع  أفضل" اً امتزاجلألراضً " االستعماالت المختلفة ضمن الجمع بٌن هذهقد و

 ة . المزٌد من أصحاب المصلح ىرضأالبٌبة كما أنه 
 

 
 : فرص إعادة تؤهٌل واستعادة وتعزٌز التنوع البٌولوجً

 
 النباتات النادرة من خالل التكنولوجٌا الحٌوٌة فً الٌابانحماٌة وتوسٌع موابل 

 
فً  Saitama فً والٌة  Chichibu)الواقع فً مدٌنة  Minowaٌعمل محجر 

 . 1972الٌابان( على حماٌة ورعاٌة األنواع النادرة من النباتات المحلٌة منذ عام 
 
ٌستمر ،  ت النادرةمحجر للحفاظ على النباتاالإنشا  حدٌقة نباتٌة فً  عن الً ضفو

نثر عن طرٌق فً مواقع االستخراج  السابقة النباتات هذه توطٌن إعادة العمل على 
الكبٌرٌن من المشاركة والتعاون بوقد نفذت هذه األنشطة .  شتالتالالبذور وؼرس 

 وأصحاب المصلحة . السلطات المحلٌة  قبل
 

مزارع األنسجة(، جٌا الحٌوٌة )التكنولو النباتات النادرة بواسطة وتتم المحافظة على
 إلخ . ... آفات أو آفة تفشًمثل  أحداث ؼٌر متوقعة بسببعلٌها  قضً فً حال
 
 

 خطة إعادة التؤهٌلوضع  3.4
 

تحقٌق تسعى لن تحدٌد خطة إلعادة الهٌكلة باإلمكا، ٌصبح  ما أن ٌتم تحدٌد األهداؾ
اج . وٌنبؽً على الخطة ، بحٌث تتماشى مع خطة التعدٌن أو االستخر هذه األهداؾ
موقع إعادة تؤهٌل ال، وكٌؾ تنوي الشركة  اإلؼالقكٌؾ سٌبدو المقلع بعد أن توضح 

 ا . لتحقٌق األهداؾ المتفق علٌه
 

ذات  فً البالد لشروط القانونٌةدابم ابشكل أن تلبً  كما ٌنبؽً لخطة إعادة التؤهٌل
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وذلك على المدٌٌن ،  الفنٌةمن الناحٌة تطبٌق تكون قابلة لل وٌنبؽً أن الصلة . 
مجموعة  إطارة ضمن مالٌال حٌةتطبٌق من الناقابلة للأن تكون و ، الطوٌلو القصٌر

 ة .السٌنارٌوهات المقنع من
 
 

 إطار لخطة إعادة التؤهٌل
 

ؼٌر أنه ،  محلٌة لعوامل وفقاً  موقع ما إلعادة تؤهٌل محتوٌات أي خطةتختلؾ 
 : العناصر التالٌةٌنبؽً النظر فً 

 

 تتضمن التفاصٌل ، على أن إعادة التؤهٌل خطةٌنبؽً وضع خلفٌة لق : السٌا
مع ، وذلك تماشٌا  االجتماعٌةالطبٌعٌة واالقتصادٌة و، والبٌبة  الفٌزٌابٌة )المادٌة(
 (.ESIAواالجتماعً  ) تقٌٌم األثر البٌبً

 

وفقاً ، كما هً مبٌنة المحاجر إعادة تؤهٌل خطة تحدٌد أهداؾؾ : ٌجب األهدا
 .   2.4 للفصل

 
 نبؽً وضع خطط عمل تفصٌلٌة لتحدٌد كٌفٌة تحقٌق األهداؾمل : ٌخطط الع

من هو و،  ما الذي ٌنبؽً القٌام به أن تشمل :خطط العمل هذه لٌنبؽً المرجوة . و
 أٌضاً تحدد وٌنبؽً أن  م .، والجدول الزمنً للتسلٌالمطلوبة  مواردالو،  المسإول

رؼم وبال ة .وقٌاس التقدم المحرز نحو بلوغ األهداؾ النهابٌمراحل لتسهٌل رصد ال
، فمن المرجح أن خطط العمل ستكون ضرورٌة فٌما ها من موقع آلخر من اختالف
 ـ :ٌتعلق ب

 
 استخدام / استخدامات األراضً بعد اإلؼالق 

 الشكل النهابً لألرض
  وؼٌرها من قضاٌا الصحة والسالمة المنحدرات استقرار . 
  على التنوع البٌولوجً وخدمات النظام اإلٌكولوجالحفاظ . ً 
 حالة التربة وإدارتها . 
 الموابل والحٌاة النباتٌة . 
  الهٌدرولوجٌا والهٌدروجٌولوجٌا . 
  أنشطة الكشؾ عن رأٌهم و)السعً للحصول على  لحةأصحاب المصخطة إشراك

 المحجر .عمر  إعادة التؤهٌل( طوال فترة
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 باالنقراض فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الحفاظ على نوع مهدد
 

للركام )فلورٌدا، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( بالقرب   Center Sandٌقع محجر
فً و ر .األنواع المهددة باالنقراض من سالحؾ ؼوفمنطقة حماٌة للوالٌة تضم من 

التعدي على جحور العملٌات ستقوم بكانت  Center Sand إطار خطة تعدٌن 
إلى عملٌة نقل سالحؾ ؼوفر  تنفذومقلع ال ت إدارةخطط، وبالتالً  حؾالالس

المسح  ه :شمل البرنامج بؤكملوقد  .التعدٌن" منطقة حماٌة قرٌبة وآمنة و"خالٌة من 
موبلها الجدٌد المحمً ووضعها فً  سلحفاة  56اإلمساك بـ ،  ن الجحورعوالتنقٌب 
بالنباتات إعادة زرع األرض وبة"، مع "حاجز صدٌق للبٌ مسبقاً  خصٌصاً والمعد 

 حؾ . للسالالمالبمة كطعام 

 
 فً ألمانٌا Vohenbronnen نجاح زرع ؼابة مختلطة فً محجر 
 

فً  الؽنٌة بالؽابات  Blaubeuren منطقة فًستخراج المعادن ٌتم منح التراخٌص ال
تم االنتها  لمناطق التً ٌالسرٌع ل إعادة التشجٌر لضمان لفترة زمنٌة محدودة ألمانٌا
تم إعادة تؤهٌل ،  للحجر الجٌري والمارل  Vohenbronnenوفً مقلع  منها .
النثر الٌدوي لبذور سبعة أنواع من بواسطة  مختلطةنفضٌة  ؼابةلتصبح  المنطقة

خشب  الربٌسٌة مثل األشجار وستة أنواع من الشجٌرات ، بما فً ذلك المجموعات
 ع . وٌدلالشاب البلوطب الدردار وشجر خشو خشب القٌقبووشجرة النٌر  الزان
على ،  وأصحاب المصلحة العدٌد من الزوار الذي ٌستقطب ، هذا المشروع نجاح

ر البذو مزٌجتضمٌن ٌكون هناك حرص على عندما  الؽاباته ٌمكن استعادة حتى أن
 .  موقعمع الالتً تتناسب ذات اإلنبات السرٌع  األنواعب

 
 فً إسبانٌاظروؾ البحر األبٌض المتوسط  منضإعادة التؤهٌل اإلٌكولوجً 

 

المناظر  مع المحجر هو دمج Alcanar فً أعمال إعادة التؤهٌل من الهدؾ األساسً
)الشكل الجٌولوجً(  الجٌومورفولوجٌا، وتقلٌد  النباتات المحلٌة واستعادة الطبٌعٌة
 عشبمن الاألنواع المحلٌة  عن طرٌق ؼرس الطبٌعٌةالنباتات وتعاقب ، للمنطقة

 والشجٌرات .

إلى إعادة التؤهٌل هذا أٌضاً  مشروع، ٌهدؾ  EcoQuarryبرنامج تجرٌبً ل وكموقع
 محاجر الحجر الجٌري إلعادة تؤهٌل أفضل الممارساتتبادل فً تطوٌر و المساهمة
 ط . البحر األبٌض المتوس فً بٌبة

برامج وأدوات  استخدمت،  الطبٌعٌة مناظره أفضل معالموقع بشكل إدماج هدؾ بو
لموقع كما هو امحاكاة المربً و لتقٌٌم األثر مبتكرة تكنولوجٌاللمحاكاة ذات  ٌةحاسوب

 .  استعادتهمتوقع بعد 
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 فً كورٌا Halleإعادة التؤهٌل التدرٌجٌة فً محجر إسمنت 
 

 بالقرب Halle سمنتإ محجراالستعادة التدرٌجٌة ل كجز  منتم، 
ؽطً ٌل تؤهٌلالعادة تجرٌبً إلبرنامج ا  إنش،  كورٌا فً  Backdudaeganمن

، قد ساعدت التجربة . و ستعادةالطرٌقة ل لتحدٌد أفضلوذلك  كتاراً ه 17 مساحة
األنسب  األصلٌةتحدٌد الحٌاة الحٌوانٌة  على،  ثالث سنواتالتً استمرت 

 وأجرٌت والشتل .زرع لل منهجٌةأفضل كذلك و،  والظروؾ المناخٌةجٌولوجٌا لل
والمنظمات ؼٌر واالستشارٌٌن  الجامعات المحلٌة تعاون وثٌق مع منض التجارب
 ن .السكان المحلٌٌوالمسإولٌن الحكومٌٌن و الحكومٌة

 

ر وزوٌ األصلٌة ؛من الحٌاة النباتٌة  شجرة 13,500ما ٌقرب من زرع كل عام ٌتم و
التدرٌب الخاص بهم ، كما ٌتم  كجز  من برنامجطالب  2,500نحو  المشروع
 تسعة هكتارات عادة التً تؽطً إدارة الؽابات فًالمواطنٌن المحلٌٌن  إشراك
  سنوٌاً .

تعطً تفاصٌل  أنترتٌب أولوٌات العمل والجدول الزمنً : على خطة إعادة التؤهٌل 
عن توقٌت وتسلسل برنامج إعادة التؤهٌل، وذلك تماشٌاً مع أحدث خطة للتعدٌن أو 

لمساعدة فً اتخاذ هاماً فً اهذه األعمال تحدٌد أولوٌات ٌعتبر االستخراج . و
 القرارات وإدارة توقعات أصحاب المصلحة . 

 
مع مإشرات بالتفصٌل ، برامج الرصد الخطة : ٌنبؽً أن تقدم  الرصد والتقٌٌم

األدا  الربٌسٌة التً سٌتم إدخالها لتقٌٌم ما إذا كان مشروع إعادة التؤهٌل ٌفً بؤهدافه 
 ٌصبحوٌنبؽً تصمٌم هذه البرامج بحٌث  ،الجتماعٌة المعلنة البٌبٌة واالقتصادٌة وا

وعند حدوث تؽٌٌرات فً خطة التعدٌن أو  .ممكناً قٌاس التقدم وتحقٌق األهداؾ 
 أنشطة إعادة التؤهٌل وفقا لذلك .من الضروري تعدٌل ، ف االستخراج

 
فاصٌل ت أن تتضمنبعد اإلؼالق : على الخطة تكالٌؾ إعادة التؤهٌل وتكالٌؾ ما 

الرصد وإدارة الموقع كذلك نشطة إعادة التؤهٌل والتكالٌؾ المتوقعة أل حول
 تقدٌرال على إعادة التؤهٌل خطة جدوى. وتعتمد  إعادة التؤهٌلالمستمرٌن ما بعد 

 الشكوجه النوعً والكمً أل تحدٌدالٌتم  المهم أن لذلك فمنٌؾ . وللتكال دقٌقال
، التؤهٌلإلعادة  التخطٌط المراحل األولى منً ، وال سٌما فالتقدٌرات ب المرتبطة
أصحاب المصلحة ذوي  وذلك بالتشاور مع،  إعادة التؤهٌل خطة ٌمكن تعدٌلبحٌث 
 ملكٌةأٌن تكمن  أٌضاً  تؤهٌلالإعادة  خططأن تحدد ٌنبؽً . و إذا لزم األمر الصلة
  . ضمن عملٌة التنظٌم تؤهٌلالإعادة  تكالٌؾ

 

المنظمة تتم هٌكلة أكثر عندما  اً حرجكون مٌالتؤهٌل دة إعانجاح المسإولٌة: إن 
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ٌحمل دعم عملٌة تصمٌم وتنفٌذ الخطة . وٌنبؽً تحدٌد أي فرد أو دور بشكل ٌ
تزوٌده كذلك و، خطة عمل  كلعن وككل ة عن خطة إعادة التؤهٌل كاملالمسإولٌة ال

 كاٍؾ .  بالموارد بشكل

 

 )مثل األخرى األهداؾ الخطة مع تتال مالتنوع البٌولوجً : ٌنبؽً أن  التوافق مع
فً كل واحدة إلعادة التؤهٌل  نتٌجة واحد أو هدؾ أكثر منتنفٌذ الزراعة(، و

 . مشروع

 

على سبٌل المثال أي حٌاة المحجر،  فترةطوال وٌجب أن تتطور خطة إعادة التؤهٌل 
أن ٌتم المهم ومن ته . نهاٌة دورة حٌامن موقع مع اقتراب ال تصبح أكثر تفصٌالً 

االتفاق على أي تؽٌٌرات كبٌرة مع جمٌع السلطات الالزمة وأصحاب المصلحة 
 ذوي الصلة .

 
 تؤهٌلتنفٌذ خطة إعادة ال 4.4

 
كون توٌجب أن ، األعمال  جز  أساسً منك إعادة التؤهٌلعملٌة اعتبار ٌنبؽً 

خطة و إعادة التؤهٌل خطة ، فإن بالمثل. و المحجرعمل التخطٌط ل معتماماً دمجة م
 خاللالتً تتم األنشطة أن  بحٌث، تماماً  أن تكون متكاملة تحتاج إلىإٌقاؾ التشؽٌل 

 ل .خطة إعادة التؤهٌ القدرة على تنفٌذ ضعؾال ت قاؾٌاإلالعملٌة و

 
بالتفصٌل المذكورة  والعملٌات اإلجرا اتالقٌام ب إعادة التؤهٌل خطة تنفٌذوٌتضمن 

ممارسات التقنٌات وال ة . وفً حٌن أنمحدداألهداؾ ال تحقٌق لمن أج خطةال فً
الموقع على خصابص إعادة التؤهٌل و خطة أهداؾ سوؾ تعتمد علىستخدمة الم

كما هو موضح ة )بعض المبادئ العامٌنبؽً النظر فً إال أنه ، موضوع الدراسة 
 اه( .أدن
 

 هً االهتمام األول . السالمة : ٌنبؽً أن تكون الصحة والسالمة
 
  ، النفاٌاتالمعدات والتخلص من التحتٌة و البنٌة، إزالة إؼالق الموقععند ٌجب 

لضمان الحد من الدخول إلى موقع ما بعد  بشكل مالبم . وٌنبؽً اتخاذ التدابٌر
 .كما تقتضً الضرورة إؼالقه 

 
  ، ًقانونٌة وأفضل ال للمتطلبات وفقاً  المنحدر استقرار، ضمان  كحد أدنىٌنبؽ

 .ذات الصلة  الممارسات
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 : الموارد الالزمة إلعادة التؤهٌل

  ذلك( لضمان التنفٌذ الفعال  وؼٌرٌجب على الشركة توفٌر الموارد الكافٌة )المالٌة
  . لخطة إعادة التؤهٌل

 
 الموقع، فإدارة  إلعدادعلى وجه الخصوص، ال بد من تخصٌص موارد كافٌة و

 . إعادة التؤهٌل التربة العلٌا والمناطق األخرى حاسمة بالنسبة لنجاح خطة
 

 إلعادة التؤهٌل  القدرة التنظٌمٌة لضمان للموظفٌن التدرٌب الكافً ٌنبؽً توفٌر
 . الفعالة

 
إعادة التؤهٌل التدرٌجً : ٌنبؽً إجرا  إعادة التؤهٌل التدرٌجً كلما كان ذلك ممكناً . 

ن ن مٌزة ذلك فً الحد من المناطق المفتوحة داخل المحجر، وبالتالً الحد مموتك
فً خطة إعادة التؤهٌل فٌما بٌن أصحاب المصلحة .  الثقةاحتمال تآكل التربة وزٌادة 

كما أنه ٌقدم أثراً بصرٌاً إٌجابٌاً وفً الوقت المناسب ، مما سٌسمح ألصحاب 
 . معرفة وتوقع نتابج إعادة التؤهٌل فً المستقبل ةالمصلح

 
 

  منتظم أثنا  التنفٌذ التقدم المحرز بشكل ٌنبؽً إعادة النظر فً استعراض:
 

أصحاب ومهارات  ومواردخبرة  ٌنبؽً إشراكإشراك أصحاب المصلحة : 
،  إعادة التؤهٌل خطة لمساعدة فً تنفٌذا لمن أج كلما كان ذلك ممكناً المصلحة 

إعادة ؼرس  المحلٌة فً برامج المجتمعات إشراك ٌمكن على سبٌل المثالو
 التؤهٌلالمتعلقة بإعادة األنشطة م المحرز وعن التقدتبادل المعلومات . ف األشجار
المنافع ساعد فً تحدٌد ٌالمحلٌة وأصحاب المصالح مع  العالقة ززسٌع منتظمبشكل 

 نتٌجة مربحة لتحقٌق أمر ضروري أصحاب المصلحة توقعات إدارةف ، المتبادلة
إشراك أصحاب  عملٌةتحسٌن  شركاتال ٌجب علىة . ومن هذه العملٌ للجانبٌن
نقل  منأٌضاً تستفٌد بل ٌمكن أن  . والحوار المفتوحالمشاركة كذلك ، و لحةالمص

 مستقبلً و/أو استخدام قٌمةكؤرض ذات و، "خفٌةصول "كؤ المحجر قٌمةفكرة حول 
 ن .إٌكولوجً محس  نظام كو لالقتصاد المحلً

 
أثنا  تنفٌذ المشروع  إلى تعدٌل والعملٌات إعادة التؤهٌل أهداؾ خطةقد تحتاج و

لجمٌع  بوضوح وأسبابها مثل هذه التعدٌالتػ ل  أن تب وٌنبؽً ،بٌبة العمل  لتعكس
 ة .األطراؾ المعنٌ
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 اإلدارة والرصد 5.4
 

الهدؾ من الرصد هو ضمان الوفا  بالجدول الزمنً المخطط إلعادة التؤهٌل وأن 
التكالٌؾ  التكالٌؾ التً تكبدتها تتماشى مع التقدٌرات . فإذا كان الجدول الزمنً أو

إجرا  أي تؽٌٌرات األسباب و، فال بد من استعراض  لٌسا متوافقٌن مع التوقعات
 ضرورٌة .

 
 علىفقط  الرصدعوامل لخ( وكثافتها وتكرارها ، إالرصد ) وال تعتمد درجة

على تلبٌة  ، بل أٌضاً  التشؽٌل تصارٌحب تكون مرتبطة التً قد المتطلبات الخارجٌة
 . المتاحةموارد تقٌٌم األدا  والالداخلٌة ل االحتٌاجات

 
 مإسسة لحماٌة الؽابات فً اإلكوادور 
 

اإلكوادور  -  Guayaquil فً( CBPFالمحمٌة ) Cerro Blancoتعتبر ؼابة 
،  الجاؾ المحتوٌة على الحجر الجٌريالقلٌلة  البكر الؽابات ما تبقى من واحدة من

-Proؽابة )المناصرة لل مإسسةنشبت الهكتاراً . وقد أ 6,0478 الٌوم تؽطً التًو

Forest Foundation ) على أنهاصنفت و ةالؽابهذه  عاماً لحماٌة 20قبل نحو 
 ، فً اآلونة األخٌرةة . والمنطق على لحفاظل القصوى ذات األولوٌة بٌبٌة منطقة

هكتار  2,000( بشرا  World Land Trust US( و)IUCNٌة )دقامت اللجنة الهولن
 . CBPF  من األراضً لصالح

 
 مشتل، وكذلك الحرابق مكافحةعلى  تدرٌبلزوار والا، ومركز  السٌاحة البٌبٌةأما 

 ، نواع المهددة باالنقراضالحٌوانات الجرٌحة من األإلنقاذ  Macaw حفظ ومركز
-Proمإسسة التً تدٌرها القابمة على التنوع البٌولوجً األنشطة هً أنواعف

Bosque   . 
 

 لكة المتحدةفً الممتنظٌم الصٌد 
 

التً والشركة هذه من حفر الرمل والحصى المعاد تؤهٌلها من قبل  تطور الصٌد
امتداداً من النهر ، وهو  20بحٌرة و 70تعود إلى أواخر الستٌنٌات . وٌشمل المكان 

بحٌرات ملٌبة  فً المملكة المتحدة . فهو ٌقدم التجاريصٌد أكبر منظمة للاآلن 
 فً ةمتاحهً ، وللنهر بنٌت لتمكٌن وصول المعوقٌن  البالػ وامتدادات السمكب

 البٌبةللصٌد ومركز  ٌقعالعابدة للشركة وذلك بتذاكر ٌومٌة . و مصابد األسماك
(Angling and Environmental Centre )ًاألطفال  لتعلٌم مواقعالحد أ ف

 المعرض لعقدالموقع  اختٌار 2005 فً عامتم . و هذه الرٌاضة أساسٌات الصؽار
 من قبلزار المنطقة تو( . Carpfest) سمك الشبوطصٌد لالبرٌطانً السنوي 
 .صٌاد صؽٌر سنوٌاً  1,000وٌتم تدرٌب بتذاكر ٌومٌة زبون  3,500
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بركة سمك السلمون المرقط فً حفرة قدٌمة من الحجر الجٌري فً الوالٌات المتحدة 

 األمرٌكٌة
 

الوالٌات المتحدة ،  ٌة فرجٌنٌافً وال لحجر الجٌريقدٌمة من ا تم تحوٌل حفرة
مع مٌاه األمطار . والمٌاه الجوفٌة وتم تعببتها من تدفقات  إلى بحٌرة،  األمرٌكٌة

استطاعت البحٌرة ،  الفٌضاناتظروؾ  للوقاٌة من مستوى الما ل الرقابة الكافٌة
الحساس بٌبٌاً . وفً  سمك السلمون المرقط استضافة متطلباتأن تفً ب سهولةوب

 ٌةقزح سلمون سمكة 350"إطالق" تم  Trout Unlimited شراكة جدٌدة مع إطار
 السنوٌة فً المناسبات المجتمعات المجاورة من الناسوٌشارك المحجر .  بركة فً

بتطوٌر  الشركةقامت قد قط . وسمك السلمون المر بركة فً" الصٌدأٌام مثل "
توفٌر التموٌل ب أٌضاً  عهدتوت األراضًطوٌل األمد إلدارة المٌاه وٌق برنامج بوتط

القٌمة  مواردالالحفاظ على  نشر الوعً حول لأساسً للعامة من أجبرنامج الالزم ل
 . مستجمعات المٌاهل

 
 : الرصد

 
ٌنبؽً تحدٌد بعض أنشطة الرصد من أجل ، ما أن ٌتم وضع خطة إعادة التؤهٌل 

،  لتؤهٌل . ومع ذلكعملٌة إعادة اؾ المقررة لاألهداالتحقق من التقدم المحرز فً 
ذلك ، و ي تم تحدٌدهذمع مستوى التؤثٌر ال هذا الجهد ٌجب أن ٌكون متناسباً فإن 

 .ضمن الزمن المحدد 
 

 إعادة التؤهٌل لخطة وفقاً  إعادة التؤهٌل خطة الواردة فً خطة الرصد تنفٌذ وٌنبؽً
 ط . لهذا النشاٌنبؽً رصد التموٌل الكافً كما هذه ، 

 
 : أنفعالة الالرصد  خطةل جبالرصد : ٌ أهداؾ

   
 (شاملةإلى حدود  الحد األدنىمن المطلوبة ) المراقبةمدى الجهد و تحدد مستوى 

 
  التؤهٌلإعادة  خطة المحددة فً مقابل األهداؾ تقٌس األدا . 

 
  المستخدمةتقٌس مدى نجاح التقنٌات . 
  تصحٌحٌةتكفل اتخاذ إجرا ات . 
 إذا كان ذلك مناسباً  إعادة التؤهٌل تقٌم اآلثار طوٌلة األجل لبرنامج ، . 
 
 سبٌل )على  المسإولٌاتالرصد ومتى ٌجب نقل  لمسإولٌاتجدوالً زمنٌاً  تحدد

 ( .مالك األرض إلى المثال
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 ً : تشمل ما ٌل أن الرصد : ٌنبؽً لخطة الرصد عناصر خطة

 
 والحساسٌة . التؤثٌر مستوى معتتال م  المعلومات والتفاصٌل التً مستوى 

 
 نشطة وصؾ موجز لأل مع، كحد أدنى  المناطق المحٌطة بهللمنطقة و خط أساس

 إعادة التؤهٌل . تحقق أهداؾأن لها  المخطط
 
 مستمرة، خط أساس أكثر اكتماالً ومراقبة  بالنسبة للمناطق األكثر حساسٌة 

، والقٌام برصد ما بعد  ، وتوثٌق إجرا ات إعادة التؤهٌل للمناطق المرجعٌة
 . مراقبة على المدى الطوٌل وضع خطة  من عملٌات إعادة التؤهٌل واالنتها

  
  االقتصادٌة-العوامل البٌبٌة واالجتماعٌةمن برنامج رصد ٌؽطً كال . 
 
 . ًوسابل لتسجٌل نتابج الرصد بشكل منهج 

 
  تنفٌذ خطة الرصد : 

 
  ة العملٌات ألنه ٌقلل من التكالٌؾ وٌهٌا لتسلٌم مسإولٌ أثنا ٌوصى بالرصد

 أنشطة إعادة التؤهٌل فً مرحلة ما بعد اإلؼالق .
 
 ًأن  لضمانوذلك ، اإلعداد للرصد وإجراإه فً مرحلة ما بعد العملٌات  ٌنبؽ

 إعادة التؤهٌل أهداؾ ٌمكن تحقٌق، وأنه  آمنة ومستدامةبحالة  ٌتركالموقع س
 األنشطةذه ه لتنفٌذت / أو التسلٌم المسإولٌا ، فإن ومع ذلك ة .فً البداٌالمقررة 

 .  مقدماً  وضعت بحب أن تكون قد
 
  ودقٌقة إجرا ات شفافة باستخدام فً المناطق الحساسة الرصد ٌنبؽً إجرا 

األفضل أن ٌتم تنفٌذها من ومن ،  داخلٌة أو خارجٌة من خالل موارد، علمٌاً 
 الخبرا  المحلٌٌن . خالل إشراك

 
 : إدارة مرحلة ما بعد اإلؼالق

 
،  إعادة التؤهٌلعملٌة  بعد على المدى الطوٌل دارة الموقعإل خطة ٌنبؽً تحدٌد

 ٌنبؽً تنفٌذاً . وعندما ٌكون ذلك ممكن،  قاً سابالمحددة  تسلٌم المسإولٌات عن فضالً 
. كما ٌنبؽً التحدٌد  ةوأصحاب المصلح مع السلطات المختصة شراكةذلك ضمن 
ما ٌتم وؼالباً ،  ة األجلطوٌل هذه الخطة وتنفٌذ إدارةتسلٌم لمسإولٌة والواضح ل

 .العملٌات إعطا  التصرٌح لهذه عند  األراضًها من قبل مالكً تحدٌد
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إعادة  مرحلة ما بعد، إعداد خطة منفصلة ل حٌثما كان ذلك ضرورٌاً ٌنبؽً ، و

 ا . وااللتزام به التؤهٌل
 

 . إشراك أصحاب المصلحة فً اإلدارة والرصد
 

 ومهاراتهم خبراتهم المراقبة باستخدام ً عملٌةالمساهمة ف ةلحالمص ٌمكن ألصحاب
تقارٌر  ٌمقدكذلك تو ، أعمال إعادة التؤهٌل بعضمراقبة نجاح الموارد الالزمة ل أو

 من أجل تعدٌلها . مناقشة االحتٌاجات إعادة التؤهٌل و خطة التقدم المحرز فًحول 
 

عادة تؤهٌل إل ةالمستمر فً اإلدارة أصحاب المصلحة الخارجٌٌنٌنبؽً إشراك كما 
أصحاب المصلحة  شاركٌ أن ذلك ٌتطلبو.  ، عندما ٌكون ذلك مناسباً موقع ال

 إعادة التؤهٌل . خطة وتنفٌذ فً جمٌع مراحل وضعهإال  
 

التً تم تحقٌقها  أنشطة إعادة التؤهٌل بٌن االستمرارٌة أٌضاً  وسوؾ ٌضمن هذا
إلى  المسإولٌة تسلٌم حتى بعد،  إعادة التؤهٌلمن المطلوب تحقٌقه  النهابًهدؾ وال

 ر .طرؾ آخ
 

 التخطٌط المالً 6.4
 

لتكالٌؾ الكامل لتضمٌن الٌنبؽً التحدٌد ومن أجل ضمان توافر األموال الكافٌة، 
وٌنبؽً أن تدرج فً الخطة المالٌة لتشؽٌل المحجر . إعادة تؤهٌل المقالع بالمرتبطة 

ة وٌتم تحدٌثها على مدار دورة حٌاة تقدٌرات لهذه التكالٌؾ فً الخطة المالٌة األولٌ
فً المراحل  التقدٌرات ؼٌر دقٌقةوقد تكون ما تقتضٌه الحاجة . ، حسب  المشروع

رافق موصؾ تقدٌم تم ٌ، لذلك قد ٌكون من المفٌد أن المبكرة من دورة حٌاة المحجر 
ه هذتتؽٌر أن ٌمكن لعوامل الربٌسٌة التً تإثر على تكالٌؾ إعادة التؤهٌل وكٌؾ ل

 .العوامل 
 

 تكالٌؾالتقدٌر  تإخذ فً االعتبار عند الربٌسٌة التً ٌجب أن التكلفة مجاالتوتشمل 
 تشكٌلالمل  والو التفجٌرمن ة )المناظر الطبٌعٌ)تشك ل(  مورفولوجٌا: إنشا   ما ٌلً

المراعً واألراضً الصالحة الؽابات و) الموابل، وإعداد ة( السطحٌ وإدارة المٌاه
 على المدى البعٌد .  المراقبةالصٌانة وو،  (للزراعة

 
لتشؽٌل المخصصة نة وازفً المالتكالٌؾ بشكل صحٌح تحدٌد باإلضافة إلى ضمان و

عمر طوال بشكل سنوي خصصات ماعتماد أن ٌتم  ، فمن المهم أٌضاً  المحجر
مع الممارسات المحاسبٌة ذات  ، وذلك تمشٌاً  المحجر فً حسابات الشركة المشؽلة

االعتبار التكلفة بؤخذ ٌأن ه المخصصات لهذٌنبؽً . و المتطلبات القانونٌةالصلة و
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مع حسابه ،  المحجرلعمر تؤهٌل طوال الفترة الزمنٌة العادة إلاإلجمالٌة المخصصة 
، فإن القواعد  ومع ذلك. فً نفس الوقت عادة التؤهٌل األنشطة التدرٌجٌة إللتكالٌؾ 

المحاجر هً إعادة تؤهٌل  لمخصصاتبالنسبة والدولة لشركة المحددة لالمحاسبٌة 
 التً تسود . 

 
 

 ووثابق إضافٌةتوجٌهات  5
هذه  المبادئ التوجٌهٌة وثٌقةالمقتبسة فً  دراسات الحالةجمٌع التفاصٌل الكاملة ل
 .  www.wbcsdcement.org/QRGcasestudiesمتاحة فً الرابط 

 

مبادرة التنمٌة ماعً الصادر عن واالجت األثر البٌبً المبادئ التوجٌهٌة لتقٌٌم  
  لدعم صناعة اإلسمنتالمستدامة 

، (WRIالمعهد العالمً للموارد )،  2008استعراض خدمات تقٌٌم الشركات ، 
 Meridian(، معهد WBCSD)المستدامة  للتنمٌة جلس األعمال العالمًم

 للتنمٌة جلس األعمال العالمًم،  2011للشركات ،  تقٌٌم النظام اإلٌكولوجًدلٌل 
 (WBCSD)المستدامة 

 EarthWatch ،ًالتنوع البٌولوجً فً عمل، خطط  األعمال والتنوع البٌولوج 
 2003على موقعك ،  التنوع البٌولوجً إلدارةدلٌل  الموقع : 

 للتعدٌن لممارسات الجٌدة(، إرشادات لICMMتعدٌن والمعادن )المجلس الدولً لل
 2006، والتنوع البٌولوجً

التخطٌط لإلؼالق المتكامل : مجموعة (، ICMMتعدٌن والمعادن )دولً للالمجلس ال
 2009،  أدوات

 مالمناج إلؼالق مالًال ضمانال(، ICMMتعدٌن والمعادن )المجلس الدولً لل
 2006، واستصالحها 

 

 www.bgs.ac.ukة : البرٌطانٌ ٌبة المساحة الجٌولوجٌةه

www.businessandbiodiversity.org 

 1998،  أسترالٌا فًالمعادن  مجالسالمناجم ،  ة تؤهٌلدلٌل إعاد

 الوطنٌة فً هولندا IUCNاألعمال والتنوع البٌولوجً ، لجنة 

 Natura  2000 لـ المبادئ التوجٌهٌة 

  (IFCمعاٌٌر األدا  لمإسسة التموٌل الدولٌة )

 (EBRDمتطلبات تطوٌر األدا  للبنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة )
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 Deutsche Gesellschaft fűrب إدارة التنوع البٌولوجً للشركات ، كتٌ

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

 ، أسترالٌا ، وكالة حماٌة البٌبة إعادة التؤهٌل وتجدٌد الؽطا  النباتً

 CBD،  إدارة النظم االٌكولوجٌة مبادئ
 
 

 مسرد 6
 

 المصطلح التعرٌؾ

،  من األنواع وبٌن األنواعالتباٌن بٌن الكابنات الحٌة ض
 وبٌن النظم اإلٌكولوجٌة .

 التنوع البٌولوجً

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 .

 مشاركة المجتمع

ة واالجتماعٌة التً تتراكم اآلثار المترتبة على النظم الطبٌعٌ
 على مر الزمان والمكان .

 اآلثار التراكمٌة

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

 إٌقاؾ التشؽٌل

مجموعة متنوعة من النظم األحٌابٌة ، وٌمكن التمٌٌز بٌن 
الوظٌفة فً اإلحداثٌات المكانٌة التنوع فً األنواع والبنٌة و

 والزمانٌة .

 تنوع

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

 نظام إٌكولوجً

 ESIA تقٌٌم األثر البٌبً واالجتماعً 

 ًالؽطا  النبات مجمل وكامل األنواع النباتٌة للمنطقة

 الموبل ن العٌش فٌه . المكان الذي ٌمكن فٌه للفرد أو السكا

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

 مإشر

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

 تخفٌؾ
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 ة .الطبٌعٌوالبٌبة 

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( . 

 استصالح

تشمل فقط إعادة إدخال النباتات والحٌوانات المستهدفة ، على 
مثال ، من خالل نثر بذور أو زراعة النباتات أو من سبٌل ال

خالل التقاط وإطالق الحٌوانات ، وذلك لزٌادة التنوع 
 البٌولوجً .

 إعادة تؤسٌس

تؤسٌس وتوفٌر اإلدارة لحالة آمنة ومستقرة لمساحة من 
، ونظام إٌكولوجً ذي اكتفا  ذاتً ٌكون متوافقاً  األرض

تخدام المستقبلً المقترح مع بٌبته الطبٌعٌة ومالبماً لالس
 لألراضً .

 إعادة تؤهٌل

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

 ل .لعملٌة تنظٌم أعمال إعادة التؤهٌ

 مشروع إعادة تؤهٌل

 إعادة تؤسٌس النظام اإلٌكولوجً والموبل األصلٌٌن أو
وظابفهما بالطرٌقة الهادبة التً وجدت فٌها أصالً ، بما فً 

 ة .ذلك العناصر البٌولوجٌة والكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌ

 ترمٌم

اآلثار المترتبة على النظم الطبٌعٌة واالجتماعٌة التً قد 
تكون ثانوٌة أو "عرضٌة" ، بما فً ذلك التؤثٌرات 

لى آثار البٌوفٌزٌابٌة المباشرة التً ٌمكن أن تإدي إ
 اجتماعٌة ثانوٌة، والعكس بالعكس .

 التؤثٌرات الثانوٌة

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

 أصحاب المصلحة

الجز  العلوي من التربة الذي ٌحتوي على نسبة ممٌزة من 
ة وبالتالً أكثر قتامة من باطن الدبال والكابنات الحٌة الدقٌق

 األرض . 

 التربة السطحٌة

 الحٌاة النباتٌة . مجمل المجتمعات النباتٌة فً المنطقة
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 اتملحق

 

 شراك أصحاب المصلحةإلمرجعٌة قابمة 
 

 ٌمكن للقوابم المرجعٌة التالٌة أن تساعد فً تحدٌد وتحلٌل أصحاب المصلحة :
 

  تحدٌد أصحاب المصلحة

منطقة ٌمكن أن ٌتؤثر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر من المحجر ومشروع من فً ال
 إعادة التؤهٌل أو االستخدام المستقبلً ألراضً الموقع ؟

 ؟ من قد ٌإثر على قدرة المشروع للحصول على الترخٌص أو االحتفاظ به للعمل

 ؟ ٌإثر على إدارة األراضً والموارد فً المنطقةأو كم الذي ٌستفٌد من 
 
 ٌل أصحاب المصلحةتحل  

تحدٌد خصابص أصحاب المصلحة الربٌسٌٌن : من الذي سٌكون األكثر تؤثراً بشكل 
 ؟ األكثر استفادة من هذا المشروعسٌكون ؟ من الذي  سلبً من المشروع

التعرؾ على وجهات نظر أصحاب المصلحة فً المشروع : من الذي ٌدعم 
 المشروع ومن الذي ٌعارضه ؟ 

 

ن أصحاب المصلحة : أي من أصحاب المصلحة تقاسم التفوٌضات فهم العالقات بٌ
 ؟ أو المصالح؟ أي من أصحاب المصلحة لدٌه مصالح متضاربة

تؤثٌر من لدٌه ؟  الربٌسٌون تحلٌل تؤثٌر أصحاب المصلحة : من هم صناع القرار
فً معارضة أو  قٌادٌاً  لعب دوراً ٌعلى أصحاب المصلحة اآلخرٌن وٌمكن أن 

 ؟ مشروعدعم هذا ال

تحلٌل قدرة أصحاب المصلحة على المشاركة : تعاون من أو خبرة من أو تؤثٌر من 
 ؟ ؟ من قد ٌكون لدٌهم موارد للمساهمة فً المشروع سٌكون مفٌداً لنجاح المشروع

 
 (CSI) لدعم صناعة اإلسمنتحول مبادرة التنمٌة المستدامة 

 23هو جهد عالمً من قبل  (CSI) لدعم صناعة اإلسمنتمبادرة التنمٌة المستدامة 
دولة . وتمثل هذه  100منتجاً رابداً لإلسمنت، تعود لهم مصانع فً أكثر من 

من إنتاج اإلسمنت فً العالم وٌتراوح حجمها من الشركات  %30الشركات معاً نحو 
متعددة الجنسٌات الكبٌرة جداً إلى منتجٌن محلٌٌن أصؽر . وفً الهند، ٌمثل أعضا  

 من اإلنتاج .  %54 لدعم صناعة اإلسمنتمٌة المستدامة مبادرة التن

تنمٌة البدمج  لدعم صناعة اإلسمنتمبادرة التنمٌة المستدامة جمٌع أعضا   قاموقد 
ألدا  المالً القوي حٌث ٌسعون ل،  ألعمال والعملٌاتل همالمستدامة فً استراتٌجٌات
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ومبادرة التنمٌة المستدامة  ة .ٌالمسإولٌة االجتماعٌة والبٌبب قوي أٌضاً اللتزام المع ا
مبادرة من مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة  ًه لدعم صناعة اإلسمنت

(WBCSD. ) 

www.wbcsdcement.org 

 
 أعضاإنا

 
 

 شكر وتقدٌر

 5رقم  لدعم صناعة اإلسمنتة ومبادرة التنمٌة المستدامة حملالربٌسان المشاركان ل
 ( :ى األرض)التنوع الحٌوي واإلشراؾ عل

Gérard Bos (Holcim) & John Mastoris (Titan) 

 :  ةلمحأعضا  ال

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 Leung  :ضابط المشروع واالتصاالت 

  ( WBCSDٌة المستدامة )حول مجلس األعمال العالمً للتنم

مإلفة من مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة هو منظمة ٌقودها ربٌس تنفٌذي 
 مستقبل مستدام للمجتمع ضمانتحفز مجتمع األعمال العالمً لت ذات تطلعات شركا

، قٌادته  إلى جنب مع أعضابه جنباً ٌطبق المجلس، ة . وواألعمال التجارٌة والبٌب
 ة .فعالة إلى إٌجاد حلول بنا ة واتخاذ إجرا ات مشتركوالدعوة المحترمة ال ٌةالفكر
المإٌد الربٌسً باعتبارهم االستفادة من العالقات القوٌة مع أصحاب المصلحة وب

لصالح حلول على إدارة المناقشات وتؽٌٌر السٌاسات المجلس  ٌساعد،  لألعمال
 ة .التنمٌة المستدام

 

األعضا  المابتٌن للشركات مً للتنمٌة المستدامة  منتدًى مجلس األعمال العالوٌقدم 
، ومجموع عابدات  ، وجمٌع القارات ٌمثلون جمٌع قطاعات األعمال الذٌنو –فٌه 

أفضل الممارسات بشؤن قضاٌا  لتبادل  –ترٌلٌون دوالر أمرٌكً  7تبلػ أكثر من 
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 ن .ٌٌر الوضع الراهالتنمٌة المستدامة وتطوٌر األدوات المبتكرة التً تعمل على تؽ
مجلس أعمال وطنً وإقلٌمً ومنظمات  60من شبكة من أٌضاً مجلس كما ٌستفٌد ال

 ة . فً البلدان النامٌوؼالبٌتها موجودة ،  شرٌكة

www.wbcsd.org 

Disclaimer   

مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة   تم إصدار هذا المنشور باسم
(WBCSDو . ) ، ات األخرى لمجلس األعمال العالمً للتنمٌة مثل المنشورهو
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Copyright © WBCSD, December 2011 
ISBN: 978-3-940388-82-7 

 
 الصور : بإذن من الشركات األعضا 

 
حتوي على ٌ ورق بوعة علىا . مطسوٌسر، Atar Roto Presse SA  الطباعة :

المعتمدة . خالٌة من  FSC% من ألٌاؾ 3.2المعتمدة و PEFC لٌاؾمن أ 85.9%
 .  ISO 14001مصنع ورق منح .  %100الكلورٌن 
 

World Business Council for Sustainable Development 

 www.wbcsd.org 

4, chemin de Conches, CH-1231 Conches-Geneva, Switzerland,  

Tel: +41 (0)22 839 31 00, E-mail: info@wbcsd.org 

 
1500 K Street NW, Suite 850, Washington, DC 20005, US,  
Tel: +1 202 383 9505, E-mail: washington@wbcsd.org 


