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 Key elements of an ESIA and an ESIA report 

  العناصر الرئيسية لتقرير االثر البيئي واالجتماعي 

 

These elements must be thoroughly covered by a full ESIA for a high-risk 

project.  

The order and manner in which the information is presented in an ESIA 

report should be based on this outline.  

 

 عالي لمشروع الكامل واالجتماعي البيئي األثر تقييم قبل من بالكامل مغطاة العناصر هذه تكون أن يجب

 .المخاطر

 المخطط هذا إلى واالجتماعي البيئي األثر تقييم تقرير في المعلومات عرض وطريقة ترتيب يستند أن يجب

 .التالي التفصيلي



ESIA Content 

1. Non-technical summary  

2. Project description  

3. Analysis of policy, legal and administrative framework 

4. Stakeholder identification and analysis  

5. Environmental and social baseline 

6. Assessment of environmental and social impacts 

7. Analysis of alternatives 

8. Environmental and social management plan (ESMP)  

9. Results of stakeholder consultations  



 1. Non-technical summary  

Summarize significant impacts in a way that can be easily understood by a 

non-technical audience, in particular local stakeholders.  

The summary includes how the identified impacts should be managed and 

points out any outstanding issues that require further action. 

  

 ملخص غير تقني. 1

 المصلحة أصحاب سيما ال ، فهمها الفني غير الجمهور على يسهل بطريقة المهمة التأثيرات تلخيص

 .المحليين

 من المزيد تتطلب معلقة قضايا أي إلى ويشير تحديدها تم التي التأثيرات إدارة كيفية الملخص يتضمن

 اإلجراءات



 2. Project description  

Concisely describe the main parameters of the proposed project, including:  

• The project proponent and other project partners and their respective roles in the 

project  

• The project’s geographic location, preferably illustrated with appropriate maps3  

• Summary of the project (project objective(s), expected results/outcomes, outputs 

and main activities)  

• Implementation arrangements.  

 المشروع وصف .2

 :ذلك في بما ، المقترح للمشروع الرئيسية المعالم بإيجاز صف

 المشروع في وأدوارهم اآلخرين المشروع وشركاء المشروع أصحاب •

 المناسبة بالخرائط موضًحا يكون أن ويفضل ، للمشروع الجغرافي الموقع •

 (الرئيسية واألنشطة المخرجات ، المتوقعة النتائج / النتائج ، المشروع أهداف) المشروع ملخص •

 .التنفيذ ترتيبات •



 3. Analysis of policy, legal and administrative framework 

Describe the policy, legal and administrative framework within which the 

project takes place and identify any laws and regulations that pertain to 

environmental and social matters relevant to the project.  

This includes regulations about environmental and/or social impact 

assessments to which the project must adhere as well as laws 

implementing host country obligations under international law. 

Explain the requirements of any co-financing partners, if applicable.  

Where pertinent, take into account legal frameworks for promoting gender 

equality.  

Flag any areas where the project might fall short on compliance.  



 واإلداري القانوني واإلطار السياسات تحليل .3

 تتعلق ولوائح قوانين أي وتحديد المشروع خالله من يتم الذي واإلداري القانوني واإلطار السياسة وصف

 .بالمشروع الصلة ذات واالجتماعية البيئية بالمسائل

 وكذلك المشروع بها يلتزم أن يجب التي االجتماعي أو / و البيئي األثر بتقييمات المتعلقة اللوائح يشمل وهذا

 .الدولي القانون بموجب المضيف البلد التزامات تنفذ التي القوانين

 .أمكن إن المشترك، التمويل في شركاء أي متطلبات اشرح

 .الجنسين بين المساواة لتعزيز القانونية األطر مراعاة يجب الضرورة، عند

 .واللوائح للقوانين باالمتثال المشروع فيها يفي ال قد مناطق أي على عالمة ضع



4. Stakeholder identification and analysis  

The purpose of the stakeholder identification and analysis is to understand 

potential impacts on stakeholders and to clarify who should be involved in the 

ESIA process and how.  

This is done by listing all relevant stakeholders – based on any existing 

stakeholder analysis developed during the project design process and on 

general knowledge about the project context and its main stakeholders – and 

elaborating the following:  

stakeholders’ interests in and expectations from the project;  

how they might influence the project (positively or negatively);  

a first appraisal or estimation of how their livelihoods could be impacted by 

the project (positively or negatively); and  

how they should be involved in the ESIA based on the information in the 

three items above.  



Stakeholders should be disaggregated between men and women where 

relevant and feasible.  

It is useful to present the key findings of the stakeholder analysis in a 

matrix.  

The stakeholder analysis is considered a work in progress that should be 

adjusted as more information becomes available during the ESIA process 

and beyond.  



 تحديد وتحليل أصحاب المصلحة. 4

 أن يجب من وتوضيح المصلحة أصحاب على المحتملة اآلثار فهم هو المصلحة أصحاب وتحليل تحديد من الغرض

 .وكيف واالجتماعي البيئي األثر تقييم عملية في يشارك

 تم المصلحة ألصحاب حالي تحليل أي على بناءً  - المعنيين المصلحة أصحاب جميع سرد طريق عن ذلك يتم

 - فيه الرئيسيين المصلحة وأصحاب المشروع بسياق العامة المعرفة وعلى المشروع تصميم عملية أثناء تطويره

 :يلي ما وتوضيح

 اهتمامات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم من المشروع ؛•

 ؛( إيجابًا أو سلبًا)كيف يمكنهم التأثير على المشروع •

 (إيجابًا أو سلبًا)أول تقييم أو تقدير لكيفية تأثير سبل عيشهم على المشروع •

 .كيف ينبغي أن يشاركوا في تقييم األثر البيئي واالجتماعي بناًء على المعلومات الواردة في البنود الثالثة أعاله•

ً  ذلك كان حيثما والنساء الرجال بين المصلحة أصحاب تصنيف ينبغي• ً  مالئما  .وممكنا

 .مصفوفة في المصلحة أصحاب لتحليل الرئيسية النتائج تقديم المفيد من•

 تقييم عملية أثناء المعلومات من المزيد توفر مع تعديله يجب مستمر عمل بمثابة المصلحة أصحاب تحليل يعتبر

 .بعدها وما واالجتماعي البيئي األثر



5. Environmental and social baseline 

Describe and analyze the environmental and social context in which the project 

operates. While some broad contextual information is necessary, the analysis 

should focus on the immediate context of the project site and aspects that relate to 

the identified impacts in order to be relevant to decisions about project design, 

operation, or mitigation measures. For general context data, consult– to the extent 

possible - secondary data and existing analyses, including the situation analysis 

carried out as a previous project design step. To understand the context at the 

project site, it is usually necessary to collect primary data at the site.  

 واالجتماعي البيئي األساس خط .5

 الواسعة السياقية المعلومات بعض أن حين في .المشروع فيه يعمل الذي واالجتماعي البيئي السياق وتحليل وصف

 أجل من المحددة بالتأثيرات تتعلق التي والجوانب المشروع لموقع المباشر السياق على التحليل يركز أن يجب ضرورية،

 السياق بيانات على للحصول .التخفيف تدابير أو تشغيله أو المشروع بتصميم المتعلقة بالقرارات صلة ذات تكون أن

 كخطوة تم الذي الوضع تحليل ذلك في بما الحالية، والتحليالت الثانوية البيانات - ممكن حد أقصى إلى - استشر العامة،

 .الموقع في األساسية البيانات جمع عادةً  الضروري من المشروع، موقع في السياق لفهم .المشروع لتصميم سابقة



The main purpose of this section of the ESIA report is to provide an 

understanding of current environmental and social conditions that form the 

baseline against which project impacts can be predicted and measured 

during project implementation. For moderate-risk projects that require only 

a partial ESIA and no scoping study, this section also provides an 

opportunity to substantiate the results of the ESMS screening by 

confirming potential impacts and/or identifying other potential impacts. 

 

 البيئية للظروف فهم توفير هو واالجتماعي البيئي األثر تقييم تقرير في القسم هذا من الرئيسي الغرض 

 تنفيذ أثناء وقياسها المشروع بآثار التنبؤ أساسه على يمكن الذي األساس خط تشكل التي الحالية واالجتماعية

 البيئي األثر تقييم دراسة سوى تتطلب ال التي المتوسطة المخاطر ذات للمشروعات بالنسبة .المشروع

 إلثبات فرصة أيًضا القسم هذا يوفر ،Scoping)) نطاق تحديد دراسة إجراء وعدم الجزئية واالجتماعي

 األخرى المحتملة التأثيرات تحديد أو / و المحتملة التأثيرات تأكيد خالل من  ESMS فحص نتائج



The scope of the baseline analysis depends on the nature of the project 

and the issues identified by the screening. The analysis might cover a 

range of physical, biological, socio-economic and cultural features 

potentially affected by the project.  

The ESMS Guidance Note on Social Impact Assessment (SIA) provides 

complimentary guidance including a non-exhaustive list of topics relevant 

for understanding social impacts. See ESMS Guidance Note on Social Impact 

Assessment, available at www.iucn.org/esms.  

 مجموعة التحليل يشمل قد .الفحص حددها التي والقضايا المشروع طبيعة على األساسي التحليل نطاق يعتمد

   .بالمشروع تتأثر أن يحتمل التي والثقافية االقتصادية واالجتماعية والبيولوجية الفيزيائية السمات من

 ذلك في بما مجانية إرشادات (SIA) االجتماعي األثر تقييم حول ESMS  لنظام اإلرشادية المذكرة تقدم

  :التالي الرابط على موجود االجتماعية اآلثار بفهم الصلة ذات بالموضوعات حصرية غير قائمة

www.iucn.org/esms. 



6. Assessment of environmental and social impacts  

This step is the heart of the ESIA; it itemizes and describes the identified impacts, 

makes predictions in terms of their probability and assesses their significance. In 

accordance with the ESMS Policy Framework, the assessment should give 

particular attention to impacts related to the ESMS standards such as adverse 

impacts on people’s livelihood through access restrictions or resettlement, on 

indigenous peoples, on cultural heritage or on biodiversity. However, thematic 

coverage of the ESMS also involves other potential social impacts including 

impacts on women or vulnerable groups or risks triggered by the project failing to 

take climate change effects into consideration. While the ESIA’s terms of reference 

already establishes the main impacts to be covered by the assessment – based on 

the screening (or scoping for high-risk projects) – it is important to understand that 

an ESIA is an iterative process during which new and more detailed information 

may be obtained and additional significant issues might come up (e.g., as part of 

the baseline analysis).  



 تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية. 6

 من تنبؤات ويضع ، المحددة التأثيرات ويصف يلخص .واالجتماعي البيئي األثر تقييم قلب هي الخطوة هذه

 للتأثيرات خاًصا اهتماًما التقييم يولي أن يجب ، ESMS سياسة إلطار وفقًا .أهميتها ويقيم احتماليتها حيث

 إعادة أو الوصول قيود خالل من الناس عيش سبل على المعاكسة التأثيرات مثل ESMS بمعايير المتعلقة

 التغطية فإن ذلك، ومع .البيولوجي التنوع على أو الثقافي التراث على أو األصلية الشعوب على أو التوطين

 على التأثيرات ذلك في بما أخرى محتملة اجتماعية تأثيرات أيًضا تتضمن  ESMS لنظام الموضعية

 .االعتبار في المناخ تغير تأثيرات أخذ في المشروع فشل عن الناجمة المخاطر أو الضعيفة الفئات أو النساء

 أو) الفحص إلى استناًدا - التقييم سيشملها التي الرئيسية التأثيرات بالفعل  ESIA اختصاصات تحدد بينما

 عملية هو واالجتماعي البيئي األثر تقييم أن نفهم أن المهم من - (المخاطر عالية للمشروعات الفحص

 قضايا تظهر وقد المعلومات على الحصول يمكن تفصيالً  وأكثر جديدة عمليات إجراء خاللها يتم تكرارية

 .(األساس خط تحليل من كجزء ، المثال سبيل على) إضافية مهمة



When analyzing the risks not only direct impacts should be taken into 

consideration but also indirect impacts such as inadvertent knock-on 

effects or cumulative effects that materialize through interaction with other 

developments, impacts occurring at the project site or within the project’s 

wider area of influence5 and impacts triggered over time.  

Project impacts can be analyzed using a range of methods from simple 

qualitative analysis to detailed quantitative surveys or modelling.  

 

 مراعاة أيًضا يجب بل فحسب، المباشرة التأثيرات االعتبار في تؤخذ أن ينبغي ال المخاطر، تحليل عند

 مع التفاعل خالل من تتحقق التي التراكمية اآلثار أو المقصودة غير التأثيرات مثل المباشرة غير التأثيرات

 و للمشروع األوسع التأثير منطقة داخل أو المشروع موقع في تحدث التي والتأثيرات األخرى، التطورات

 .الزمن مر على اآلثار أثار

 المسوحات إلى البسيط النوعي التحليل من األساليب من مجموعة باستخدام المشروع تأثيرات تحليل يمكن

 التفصيلية النمذجة أو الكمية



The data collection methods and analytical tools used and the depth of 

analysis should be commensurate with the type and significance of the 

impacts, it should allow rigorous assessment of the significant impacts 

using qualitative and to the extent possible also quantitative methods. The 

report should describe the methods chosen for data collection and analysis 

and the rational for the choice of method; it should further describe the 

quality of available data and, where applicable, explain key data gaps and 

uncertainties associated with predictions.  

 وأهميتها، اآلثار نوع مع التحليل وعمق المستخدمة التحليلية واألدوات البيانات جمع طرق تتناسب أن يجب

 وكذلك ممكن حد أقصى إلى الكمية األساليب باستخدام المهمة للتأثيرات صارم بتقييم تسمح أن يجب كما

 الختيار والعقالنية وتحليلها البيانات لجمع المختارة األساليب التقرير يصف أن يجب .الكمية األساليب

 البيانات في الرئيسية الفجوات شرح أمكن، وحيثما المتاحة، البيانات جودة كذلك يصف أن وينبغي ؛ الطريقة

 .بالتنبؤات المرتبطة اليقين عدم وحاالت



Participatory research and assessment tools should be employed wherever 

sensible to increase stakeholder’s understanding of the project, provide 

opportunity for raising issues and enable participation of affected groups in 

the identification of mitigation measures, as discussed in section 9.  

  

 المصلحة أصحاب فهم لزيادة معقوالً  ذلك كان حيثما التشاركية والتقييم البحث أدوات استخدام ينبغي

 ، التخفيف تدابير تحديد في المتأثرة المجموعات مشاركة وتمكين القضايا إلثارة الفرصة وإتاحة ، للمشروع

 .9 البند في موضح هو كما



To assess the significance of an impact, the following criteria should be 

considered:  

• sensitivity of the receptor;  

• magnitude of the anticipated impact taking into account severity of impacts, 

the expected duration and scale and whether or not the impact is reversible;  

• probability of the impact occurring; and  

• potential that the impact will present a reputational risk for International Union 

for Conservation of Nature (IUCN).  

 :التالية المعايير مراعاة يجب ، التأثير أهمية لتقييم

 الخدمة ومستقبل المنتفع حساسية •

 قابالً  التأثير كان إذا وما المتوقعين والنطاق والمدة التأثيرات شدة االعتبار في األخذ مع المتوقع األثر حجم •

   ال أم للعكس

 و التأثير حدوث احتمال •

 IUCN البيئة على للحفاظ العالمي االتحاد سمعة على خطراً  األثر يمثل أن المحتمل من •



Understanding the significance of impacts is important for prioritizing the 

need for mitigation measures. To aid in evaluating significance, two 

methods with templates are suggested in A: a significance ranking tool 

using the criteria above (Table A1) and a risk assessment framework (Table 

A2). Other methodologies for significance assessment and prioritization 

may be equally useful.  

 تم ، األهمية تقييم في للمساعدة .التخفيف تدابير إلى الحاجة أولويات لتحديد مهم أمر اآلثار أهمية فهم إن

 وإطار) A1 الجدول) أعاله المذكورة المعايير باستخدام األهمية تصنيف أداة :أ النماذج مع طريقتين اقتراح

 القدر بنفس مفيدة األولويات وتحديد األهمية لتقييم أخرى منهجيات تكون قد  A2) الجدول) المخاطر تقييم



Table A1: Assessment of the significance of impacts  

Instructions: List identified impacts in the left column and evaluate their significance 

using the criteria and the rating scales provided. By using the suggested colors a 

good visualization of significance can be achieved (the more criteria are marked in 

red, the higher the impact’s significance).  



Table A2: Risk Assessment Framework  

Instructions: Evaluate each impact in terms of its expected consequences (major, 

moderate, minor or insignificant) and make a prediction about its likelihood (almost 

certain, likely, possible, unlikely or rare); enter the impact into a cell according to the 

established likelihood and consequence level; impact issues in cells colored in red 

are considered most significant and require highest attention.  



7. Analysis of alternatives 

The purpose of the analysis of alternatives is to identify other options, including not 

implementing the project, to achieve the project objectives and compare their 

impacts with the original proposal. This step is required only for high-risk projects 

where the identified impacts are very significant.  

The analysis systematically compares feasible, less adverse, alternative 

technologies, designs, operations and sites – including the "no project" option – to 

the proposed project in terms of:  

 تحليل البدائل. 7

 أهداف لتحقيق المشروع، تنفيذ عدم ذلك في بما األخرى، الخيارات تحديد هو البدائل تحليل من الغرض

 حيث المخاطر عالية للمشاريع فقط مطلوبة الخطوة هذه .األصلي االقتراح مع آثارها ومقارنة المشروع

 .كبيرة أهمية لها المحددة اآلثار

 في بما - سلبية واألقل المجدية البديلة والمواقع والعمليات والتصميمات التقنيات منهجي بشكل التحليل يقارن

 :حيث من المقترح بالمشروع - "مشروع ال" خيار ذلك



• their effectiveness of achieving the project objectives as well as potential trade-offs;  

• their potential environmental and social impacts;  

• the feasibility of mitigating these impacts;  

• operational requirements and their suitability under local conditions;  

• their institutional, training, and monitoring requirements; 

• their estimated cost-effectiveness; and  

• their conformity to existing policies, plans, laws and regulations.  

The analysis should recommend the preferred alternative and state why it was chosen.  

 فعاليتها في تحقيق أهداف المشروع وكذلك المبادالت المحتملة ؛

 آثارها البيئية واالجتماعية المحتملة ؛

 جدوى التخفيف من هذه اآلثار ؛

 المتطلبات التشغيلية ومالءمتها في ظل الظروف المحلية ؛

 متطلباتهم المؤسسية والتدريبية والرصد ؛

 فعاليتها من حيث التكلفة المقدرة ؛ و

 .توافقها مع السياسات والخطط والقوانين واللوائح القائمة

 يجب أن يوصي التحليل بالبديل المفضل ويذكر سبب اختياره



8. Environmental and social management plan (ESMP)  

A main output of the ESIA process is a strategy for managing risks and mitigating 

impacts. The identification of mitigation measures is done in consultation with 

affected groups and is guided by the mitigation hierarchy. The mitigation hierarchy 

implies that all reasonable attempts must first be made to avoid negative social or 

environmental impacts. If avoidance is not possible without challenging the 

conservation objective of the project, measures should be taken to minimize the 

impacts to acceptable levels and address remaining residual impacts with adequate 

and fair compensation measures. 

 ESMP  واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة .8 

 يتم .اآلثار وتخفيف المخاطر إلدارة استراتيجية هي واالجتماعي البيئي األثر تقييم لعملية الرئيسية المخرجات أحد

 الهرمي التسلسل يشير .للتخفيف الهرمي بالتسلسل ويسترشد المتضررة المجموعات مع بالتشاور التخفيف تدابير تحديد

 التجنب كان إذا .السلبية البيئية أو االجتماعية اآلثار لتجنب المعقولة المحاوالت جميع بذل أوالً  يجب أنه إلى للتخفيف

 ومعالجة المقبولة المستويات إلى اآلثار لتقليل تدابير اتخاذ فينبغي ، المشروع على الحفاظ هدف تحدي دون ممكن غير

 وعادلة مناسبة تعويض بتدابير المتبقية المتبقية اآلثار



The risk management strategy is documented in an Environmental and Social 

Management Plan (ESMP) that describes: the mitigation measures developed 

during the ESIA, an implementation schedule and required resources and 

responsibilities. The technical and operational feasibility, cultural adequacy and 

sustainability of proposed measures must be demonstrated as well as requirements 

for capacity building and institutional strengthening, where relevant. The ESMP 

should also indicate how the measures designed to avoid impacts will be monitored 

for effectiveness. The guidance note for developing the ESMP provides further 

instructions and includes templates for the ESMP and for monitoring the plan. 

 تم التي التخفيف تدابير :تصف التي  ESMP واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة في المخاطر إدارة استراتيجية توثيق تم

 الجدوى إثبات يجب .المطلوبة والمسؤوليات والموارد التنفيذ وجدول واالجتماعي، البيئي األثر تقييم خالل تطويرها

 المؤسسات، وتعزيز القدرات بناء متطلبات وكذلك المقترحة، التدابير واستدامة الثقافية والمالءمة والتشغيلية، الفنية

 التدابير مراقبة كيفية إلى أيًضا ESMP واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة تشير أن يجب .مناسبًا ذلك كان حيثما

 ESMPواالجتماعية البيئية اإلدارة خطة لتطوير اإلرشادية المذكرة توفر .الفعالية أجل من اآلثار لتجنب المصممة

 الخطة ومراقبة ESMP واالجتماعية البيئية اإلدارة لخطة نماذج وتتضمن اإلرشادات من المزيد



9. Results of stakeholder consultations  

Stakeholder engagement is a key principle of the ESMS and an important 

procedural tool for a successful ESIA. It improves understanding of local 

conditions and stakeholders’ concerns and is essential for identifying 

effective strategies for mitigating negative impacts. Involving affected 

groups in decision making gives them more confidence and security, 

improves the legitimacy of the project and helps build constructive 

relationships among stakeholders. 

 المصلحة أصحاب مشاورات نتائج .9

 األثر تقييم لنجاح مهمة إجرائية وأداة  ESMS لنظام الرئيسية المبادئ أحد المصلحة أصحاب مشاركة تعد

 لتحديد ضروري وهو المصلحة أصحاب وشواغل المحلية الظروف فهم يحسن .واالجتماعي البيئي

 يمنحها القرار صنع في المتضررة المجموعات إشراك إن .السلبية اآلثار من للتخفيف فعالة استراتيجيات

  .المصلحة أصحاب بين بناءة عالقات بناء على ويساعد المشروع شرعية ويحسن واألمن، الثقة من المزيد



The ESMS Manual defines requirements for stakeholder engagement by 

establishing minimum provisions for disclosure and consultation during the 

steps of the project cycle. These provisions are particularly relevant for the 

ESIA process; the provisions for consolation and disclosure are more 

stringent for high-risk projects (full ESIA) than for moderate-risk projects 

(partial ESIA).Tables 3 and 4 in the ESMS Manual synthesize these 

requirements 

 

 األحكام من األدنى الحد تحديد خالل من المصلحة أصحاب مشاركة متطلبات  ESMS دليل يحدد 

 البيئي األثر تقييم بعملية خاصة صلة ذات األحكام هذه .المشروع دورة خطوات خالل والتشاور لإلفصاح

 ESIA) المخاطر عالية للمشروعات بالنسبة صرامة أكثر واإلفصاح التعزية أحكام تعد .واالجتماعي

  دليل في 4 و 3 الجدوالن يجمع. (الجزئية ESIA) المتوسطة المخاطر ذات للمشاريع منها (الكاملة

ESMS المتطلبات هذه 



Table 3: Minimum requirements for disclosure of information  

Note: ESMS = Environmental and Social Management System, ESIA = 

Environmental and Social Impact Assessment, ESMP = Environmental and Social 

Management Plan.  



Table 4: Minimum 

requirements for 

consultation  



During the ESIA, consultations should concentrate on potentially affected 

groups, indigenous peoples and civil society organizations; the stakeholder 

analysis supports the decision of whom to consult. The consultation process 

must be culturally appropriate, non-discriminatory and gender sensitive. It 

should assure that all people whose lives might be affected by the project are 

properly consulted to verify and assess the significance of impacts and that all 

affected groups are provided the opportunity to participate in the development 

of mitigation measures. 

 

 والشعوب تتأثر، أن يحتمل التي الفئات على المشاورات تركز أن يجب واالجتماعي، البيئي األثر تقييم خالل 

 عملية تكون أن يجب .استشارة يجب من قرار يدعم المصلحة أصحاب تحليل المدني؛ المجتمع ومنظمات األصلية

 قد الذين األشخاص جميع أن يضمن أن يجب .الجنسانية لالعتبارات ومراعية تمييزية وغير ثقافيا مناسبة التشاور

 المجموعات جميع وأن وتقييمها اآلثار أهمية من للتحقق صحيح بشكل استشارتهم يتم بالمشروع حياتهم تتأثر

 التخفيف تدابير وضع في للمشاركة الفرصة لها تتاح المتضررة



The intensity or depth of stakeholder engagement should be appropriate to the 

complexity of the project and the significance of the identified risks and tailored to 

individual groups. It is important to be mindful of the resources and time required of 

stakeholders. The consultation process is best scheduled in iterative steps, first 

seeking initial inputs, then feed-back on first assessment results and suggestions for 

mitigation actions, and concluding with a final stakeholder meeting to gather feed-

back on the draft of the ESIA report, the ESMP and other action plans, as relevant. 

 

 المحددة المخاطر وأهمية المشروع لتعقيد مناسبة المصلحة أصحاب مشاركة عمق أو شدة تكون أن يجب 

 .المصلحة أصحاب من المطلوب والوقت الموارد إلى االنتباه المهم من .الفردية المجموعات لتناسب ومصممة

 التغذية ثم األولية، المدخالت عن البحث أوالً  التكرارية، الخطوات في التشاور عملية جدولة األفضل من

 ألصحاب نهائي اجتماع مع والختام التخفيف، إلجراءات واالقتراحات األول التقييم نتائج على الراجعة

 البيئية اإلدارة خطة واالجتماعي، البيئي األثر تقييم تقرير مسودة بشأن الراجعة التغذية لجمع المصلحة

 .االقتضاء حسب األخرى، العمل وخطط واالجتماعية


