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1- مقدمة

ته��دف	ال�صيا�ص��ات	البيئي��ة	الفل�ص��طينية	اإىل	دع��م	تنمي��ة	اقت�صادي��ة	واجتماعية	م�ص��تدامة		لل�ص��عب	الفل�ص��طيني	
وذل��ك	م��ن	خ��الل		العم��ل	عل��ى	حتقي��ق	ع��دة	اأه��داف،	لع��ل	م��ن	اأبرزه��ا	�صم��ان	م�ص��توى	حي��اة	مالئ��م	م��ن	جمي��ع	
اجلوان��ب	ل	يتاأث��ر	بال�ص��لب	نتيج��ة	لأن�ص��طة	التنمي��ة	املتوا�صل��ة،	بالإ�صاف��ة	اإىل	احلف��اظ	عل��ى	امل��وارد	الطبيع��ة	
والتن��وع	احلي��وي	وال�ص��تخدام	امل�ص��تدام	مل��وارد	الطبيع��ة	وقدرته��ا	عل��ى	التج��دد	وا�ص��تيعاب	�صغ��وط	التنمي��ة.

وق��د	مت	و�ص��ع	ع��دد	م��ن	الأولوي��ات	والأه��داف	�صمن	اإ�ص��رتاتيجية	البيئ��ة	القطاعي��ة	)2٠11-2٠13(	من	اأهمها	
“اإعداد	اأطار	موؤ�ص�صي	وقانوين	فاعل	يعمل	ب�صكل	متكامل	ومتنا�صق".

وق��د	اب��رز	التحلي��ل	الرباع��ي1	لواقع	النظام	البيئي	الفل�ص��طيني	باإ�ص��رتاتيجية	البيئ��ة	القطاعية	عن	احلاجة	اإىل		
ا�ص��تكمال	اإ�صدار	اللوائح	التنفيذية	والتعليمات	املنبثقة	عن	قانون	البيئة	رقم	7	ل�ص��نة	1999	واإدخال	العن�صر	
البيئ��ي	كعن�ص��ر	اأ�صا�ص��ي	عن��د	درا�ص��ة	اخلطط	التنموي��ة	املختلفة	لدعم	التزام	قطاع��ات	التنمية	املتعددة	باأمور	

البيئة.

	وم��ن	اأج��ل	الو�ص��ول	اإىل	الأه��داف	الإ�ص��رتاتيجية	لل�صيا�ص��ات	البيئي��ة		وحتقيقه��ا،	وبن��اء	عل��ى	حتلي��ل	الواق��ع	
احل��ايل	للبيئ��ة	الفل�ص��طينية	وم��ا	تعاني��ه	تل��ك	البيئ��ة	م��ن	م�ص��اكل	وفج��وات،	فق��د	مت	و�ص��ع	ع��دد	م��ن	ال�صيا�ص��ات	
القطاعي��ة	الهام��ة،	وم��ن	اأج��ل	تنفي��ذ	ه��ذه	ال�صيا�ص��ات	مت	و�ص��ع	ع��دد	م��ن	الأن�ص��طة	�صم��ن	ال�صيا�ص��ات	الهادف��ة	
لتفعيل	وتقوية	الإطار	املوؤ�ص�صي	والقانوين	البيئي	ليعمل	ب�صكل	متكامل	ومتنا�صق	ومن	اأهم	تلك	الأن�صطة	تطوير	
الإطار	القانوين	املنظم		للعمل	البيئي	من	خالل	اإ�صدار	التعليمات	وال�صرتاطات	الفنية	واملوؤ�صرات	واملقايي�ص	
		UNDP	الإمنائي	املتح��دة	الأمم	برنامج	خ��الل	من	اإر�ص��ائها	اإىل	الدلي��ل	ه��ذا	يه��دف	والت��ي	الالزم��ة	واملعاي��ري

.Sida	للتنمية		الدولي��ة	ال�ص��ويدية	الوكال��ة	م��ن	واملم��ول

اأن	تطبي��ق	ه��ذه	ال�صيا�ص��ة	ي�ص��ع	النق��اط	عل��ى	احل��روف	لتعزي��ز	الأداء	املوؤ�ص�ص��اتي	للموؤ�ص�ص��ات	الوطني��ة	
الفل�ص��طينية	وي�ص��هم	يف	حت�ص��ن	الر�ص��ا	الع��ام	بخ�صو���ص	اأدائه��ا.

2- الهدف من الدليل 

يه��دف	الدلي��ل	اإىل	اإع��داد	منهجي��ة	ت�ص��اهم	يف	حتقي��ق	التط��ور	القت�ص��ادي	والجتماع��ي	وت�ص��جيعه	ومب��ا	يقل��ل	
اأو	يلغ��ي	كلي��ًا	الأث��ر	املع��وق	للبريوقراطي��ة	الإداري��ة	يف	عملي��ة	التنمي��ة	واإجن��از	امل�ص��روعات	عل��ى	الوج��ه	ال�صحيح	
وبخطوات	وادوار	و�صالحيات	وا�صحة	غري	قابلة	لختالف	التاأويل	بن	موؤ�ص�صات	القطاع	البيئي	ذات	امل�صلحة	

امل�ص��رتكة	مع	�ص��لطة	جودة	البيئة	الفل�ص��طينية	والتي	تتقاطع	معها	وهى:	

1	SWOT analysis (Strengths, Weakness, Opportunities, Threatening)	التحليل	الرباعى
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وزارة	ال�صحة. 	•

�صلطة	املياه. 	•

�صلطة	الطاقة. 	•

وزارة	القت�صاد	الوطني. 	•

وزارة	الداخلية. 	•

وزارة	العمل. 	•

وزارة	التخطيط. 	•

وزارة	الإ�صكان	والإ�صغال	العامة 	•

وزارة	الزراعة 	•

وزارة	املوا�صالت	 	•

وزارة	ال�صياحة	والآثار 	•

اجلامعات	واملعاهد	العلمية 	•

موؤ�ص�صات	املجتمع	املدين 	•

وزارة	احلكم	املحلى	 	•

وذل��ك	طبق��ا	مل��ا	ورد	يف	اأولوي��ات		واأه��داف		تقري��ر	اإ�ص��رتاتيجية	البيئ��ة	القطاعي��ة	)2٠11-2٠13(	م��ن	"اإع��داد	
اأط��ار	موؤ�ص�ص��ي	وقان��وين	وفاع��ل	ويعم��ل	ب�ص��كل	متكام��ل	ومتنا�ص��ق"	ويوف��ر	ه��ذا	الإط��ار	للم�ص��تثمرين	اخلط��وات	

العملي��ة	للح�ص��ول	عل��ى	املوافق��ة	البيئي��ة	م��ن	�ص��لطة	جودة	البيئ��ة	�صمن	ج��دول	زمني	حمدد.		

3- سياسة التقييم البيئي

اأق��ر	جمل���ص	ال��وزراء	الفل�ص��طيني	�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي	الفل�ص��طيني	بالق��رار	رق��م	27-	2٠٠٠/4/23	وه��ذه	
ال�صيا�ص��ة	يت��م	العم��ل	عل��ى	اأ�صا�ص��ها	وتطبيقه��ا	لدع��م	اقت�ص��اد	م�ص��تدام	وتنمي��ة	اجتماعي��ة	لل�ص��عب	م��ن	خ��الل	

امل�ص��اهمة	يف	ا�ص��تيفاء	ع��دة	اأه��داف	يف	جم��ال	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	.

تف��ادى	الأ�ص��رار	البيئي��ة	غ��ري	القابلة	للتعوي�ص	وتقليل	الأ�صرار	البيئية	القابلة	لالإ�صالح	نتيجة	لأن�ص��طة	 	•
التنمي��ة	املختلفة.
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�صم��ان	نوعي��ة	احلي��اة	املالئم��ة	مبختلف	جوانبها	وع��دم	تاأثر	الحتياجات	الأ�صا�ص��ية	والقيم	الجتماعية	 	•
والثقافي��ة	والتاريخي��ة	للمواطن��ن	ب�ص��كل	�ص��لبي	نتيج��ة	الن�ص��اطات	التطويري��ة.

املحافظ��ة	عل��ى	العملي��ات	الطبيعي��ة	وذل��ك	ب�صم��ان	ق��درة	الطبيع��ة	عل��ى	تخلي���ص	نف�ص��ها	م��ن	املوؤث��رات	 	•
ال�ص��لبية	فيه��ا.

احلف��اظ	عل��ى	التن��وع	احلي��وي	والطبيع��ة	اجلمالي��ة،	بالإ�صاف��ة	للمحافظ��ة	عل��ى	ال�ص��تخدام	امل�ص��تدام	 	•
الطبيعي��ة. للم�ص��ادر	

ح��دد	ق��رار	"�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي"	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	كجه��ة	متخ�ص�ص��ة	وم�ص��وؤولة	ع��ن		و�ص��ع		الأدل��ة	
الإر�ص��ادية	ملعاي��ري	حتدي��د	امل�ص��اريع	واملج��الت	الت��ي	تخ�ص��ع	لدرا�ص��ات	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	واإع��داد	قوائم	بهذه	
امل�صاريع	وكذلك	و�صع	نظم	واإجراءات	تقييم	الأثر	البيئي	بالتن�صيق	مع	اجلهات	املخت�صة	تطبيقا	لن�ص	املادة	
45	من	قانون	البيئة	.	ويعد	الدليل	احلايل	اأول	خمرجات	�صيا�صة	التقييم	البيئي	والتي	تتدرج	بدءا		من	و�صف	
اإجراءات	طلب	املوافقة	البيئية	وانتهاء	بتقدمي	درا�صة	تقييم	الأثر	البيئي	والتي	يجرى	مراجعتها	طبقا	للدليل	
الإر�صادي	لأعداد	درا�صات	تقييم	الأثر	البيئي	وال�صروط	املرجعية	الإ�صافية	ال�صادرين	عن	�صلطة	جودة	البيئة		

وتنته��ي	باملوافقة	البيئي��ة	اأوعدم	املوافقة	.	

4- تقارير التقييم البيئي

طبق��ا	ل�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي	املعتم��دة	م��ن	جمل���ص	ال��وزراء	الفل�ص��طيني		هن��اك	نوع��ان	م��ن	تقاري��ر	 	•
التقيي��م	البيئ��ي		EA		والت��ي	متث��ل	دورة	حي��اه	مت�صل�ص��لة	يف	عم��ر	امل�ص��روع	وعملي��ة	املراجع��ة	البيئي��ة	وه��ى	:

مناذج	تقييم	الأثر	البيئي	)اأ،ب(. 	•

تقرير	تقييم	الأثر	البيئي. 	•

بالإ�صافة	اإىل	ذلك	يوجد	نوع	اأخر	من	التقارير	هو	" تقرير	التدقيق	البيئي "	خا�ص		بالأو�صاع	التالية: 	•

امل�صاريع	القائمة	والتي	مل	جتر	لها	درا�صات	�صواء	كانت	مرخ�صة	اأم	ل.	 	•

امل�ص��اريع	القائم��ة	والت��ي	ت�صمن��ت	�ص��روط	املوافق��ة	البيئي��ة	لرتخي�صه��ا	اأو	تقاري��ر	التقيي��م	البيئ��ي	 	•
املع��دة	بخ�صو�صه��ا	لعم��ل	تدقي��ق	بيئ��ي	خ��الل	ف��رتة	زمني��ة	حم��ددة.

امل�ص��اريع	القائمة	التي	يف	وجودها	خطر	وا�صح	على	ال�صحة	وال�ص��المة	العامة	ب�ص��كل	خا�ص	والبيئة	 	•
ب�صكل	عام.

امل�صاريع	التي	لها	اآثار	بيئية	هامة	ووا�صحة	و/	اأو	تت�صبب	يف	�صكاوى	املواطنن	ورف�صهم	لأ�صباب	بيئية. 	•

ويحت��وى	تقري��ر	التدقي��ق	البيئ��ي		عل��ى	حتليل	للتاأثريات		والفوائد	البيئية	املرتتبة	خا�صة	على	الأفراد	 	•
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واملجتمع��ات	الت��ي	تتاأث��ر	بامل�ص��روع	ب�ص��كل	مبا�ص��ر	.	كم��ا	يق��ر	التقرير	خط��ة	جديدة	ل��الإدارة	واملراقبة	
البيئية	.

	تقرير	التقييم	البيئي	الإ�صرتاتيجي	للخطط	والربامج	الوطنية 	•

اعتم��د	التقيي��م	البيئ��ي	الإ�ص��رتاتيجي	لبح��ث	الآث��ار	املرتاكم��ة	واملتزامن��ة	لكث��ري	م��ن	امل�ص��اريع	الواقع��ة	يف	نف���ص	
املنطقة،	وغالبا	ما	ي�صتخدم	التقييم	البيئي	الإ�صرتاتيجي	لإر�صاد	اأ�صحاب	القرار	يف	القطاع	العام	اأثناء	و�صع	

اخلط��ط	والربام��ج	الوطنية	والتي	منها:

توليد	الطاقة	والتزويد	بها. 	•

اإدارة	النفايات	ال�صلبة. 	•

تطوير	البنية	التحتية	للموا�صالت. 	•

تطوير	البنية	التحتية	لل�صياحة. 	•

اإدارة	وتطوير	املحميات	الطبيعية	واملتنزهات. 	•

تطوير	واإدارة	املناطق	ال�صناعية	وال�صيا�صات	املتعلقة	بال�صناعة. 	•

املخططات	الهيكلية. 	•

برامج	التطوير	الزراعي.		 	•

5- اإلطار القانوني والمؤسسي

5- 1 دراسة الوضع البيئي الراهن للمنشأة  

تعت��رب	امل��ادة	33	م��ن	القان��ون	الأ�صا�ص��ي	املع��دل	ه��ي	الأ�صا���ص	الد�ص��توري	للت�ص��ريعات	اخلا�ص��ة	بحماي��ة	البيئ��ة	
يف	فل�ص��طن	وم��ا	يبن��ى	عليه��ا	م��ن	�صيا�ص��ات	ت�ص��ريعية،	وكذل��ك	قانون	البيئة	الفل�ص��طيني	رق��م	)7(	لعام	1999.		
ويعت��رب	قان��ون	البيئ��ة	ه��و	الإط��ار	القان��وين	الع��ام	ال��ذي	ينظ��م	احلق��وق	والواجب��ات	يف	حماي��ة	البيئ��ة،	وحي��ث	اإن	
قانون	البيئة	يعترب	من	القوانن	احلديثة	ن�صبيا	وينظم	قطاعا	يعتمد	بالأ�صا�ص	على	مبادئ	علمية	وفنية	وتقنية	
لذا	فاإن	اإنفاذ	القانون	لن	يتم	اإل	مبجموعة	من	اللوائح	التنفيذية	والتعليمات	وال�صرتاطات	الفنية،،خا�صة	اإن	
ه��ذا	القان��ون	يتقاط��ع		م��ع	جمموع��ة	كبرية	من	الت�ص��ريعات	الأخ��رى	مثل	قانون	ال�صحة	العام��ة	وقانون	الزراعة	

وقان��ون	املي��اه	وقان��ون	امل�ص��ادر	الطبيعي��ة	وقانون	العمل	وعدد	من	الت�ص��ريعات	الأخرى.	

يف	ه��ذا	الإط��ار	ف��اإن	�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي	تعت��رب	النظ��ام	التنفي��ذي	ال�ص��ادر	بن��اء	عل��ى	قان��ون	البيئ��ة	فيم��ا	
يخ���ص	التقيي��م	البيئ��ي.	
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5-1-1 المواد القانونية الخاصة بالتراخيص وتقييم األثر البيئي:

تع��د	امل��واد	45،		46،	47،	48	م��ن	قان��ون	البيئ��ة	رق��م	)7(	لعام	1999	هي	املواد	احلاكمة	للح�صول	على	املوافقة	
البيئية	من	�صلطة	جودة	البيئة	الفل�صطينية.

•.مادة.46

اإعط�ء الأولوية للم�ش�ريع التي ت�شتخدم املواد الأقل �شررا على البيئة:

عن��د	ترخي���ص	اأي��ة	من�ص��اأة	تعم��ل	اجله��ات	املخت�صة	عل��ى	تفادى	الأخطار	البيئية	بت�ص��جيع	التحول	اإىل	امل�ص��اريع	
الت��ي	ت�ص��تخدم	امل��واد	اأو	العملي��ات	الأق��ل	�ص��ررا	عل��ى	البيئة	واإعطاء	الأولوية	لتلك	امل�ص��اريع	وفقا	لأ�ص���ص	التنمية	

القت�صادية.

•.مادة.47

حتديد الن�ش�ط�ت وامل�ش�ريع الواجب ح�شوله� على موافقة بيئية م�شبقة:

تق��وم	ال��وزارة	بالتن�ص��يق	م��ع	اجله��ات	املخت�ص��ة	بتحدي��د	الن�ص��اطات	وامل�ص��اريع	الت��ي	يج��ب	اأن	حت�ص��ل	عل��ى	
موافق��ة	بيئي��ة	م�ص��بقة	للح�ص��ول	عل��ى	رخ�ص��ة	وكذل��ك	امل�ص��اريع	امل�ص��موح	اإن�ص��اوؤها	يف	املناط��ق	املقي��دة.

•.مادة.48

ح�لت تقييد الرتاخي�ص ب�حل�شول على املوافقة البيئية :

يحظر	على	اجلهات	املخت�صة	اإ�صدار	تراخي�ص	لإقامة	امل�ص��اريع	اأو	املن�ص��ات	اأو	اأيه	ن�ص��اطات	حمددة	يف	املادة	
47	من	هذا	القانون	اأو	جتديدها	اإل	بعد	احل�صول	على	موافقة	بيئية	من	الوزارة.

5-2 اإلطار المؤسسي

5-2-1 مادة 45 

حتديد امل�ش�ريع اخل��شعة لدرا�ش�ت تقييم الأثر البيئي :

تق��وم	ال��وزارة	بالتن�ص��يق	م��ع	اجله��ات	املخت�ص��ة	بو�ص��ع	معاي��ري	لتحدي��د	امل�ص��اريع	واملج��الت	الت��ي	تخ�ص��ع	
لدرا�ص��ات	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	واإع��داد	قوائم	بهذه	امل�ص��اريع	وكذلك	و�صع	نظم	واإج��راءات	تقييم	الأثر	البيئي	.	

5-2-2 الشروط المرجعية الصادرة عن سلطة جودة البيئة  والمؤسسات الحكومية:

ال�صروط	املرجعية	لنماذج	تقييم	الأثر	البيئي	)اأ،ب(-	)�صلطة	جودة	البيئة	(. 	•

الك�ص��ف	العام	باملتطلبات	وال�ص��رتاطات	البيئية)وزارة	القت�صاد	الوطني	-	دائرة	التنمية	ال�صناعية،	 	•
وزارة	العم��ل،وزارة	الزراع��ة.....	ال��خ.(.	
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الدليل	الإر�صادي	لأعداد	درا�صات	تقييم	الأثر	البيئي. 	•

متطلبات	ا�صت�صارة	اجلهات	امل�صاركة	للتاأكد	من	ا�صتيفاء	متطلباتها. 	•

عل��ى	مق��دم	امل�ص��روع	ا�صت�ص��ارة	والرج��وع	اإىل	جمي��ع	اجله��ات	امل�ص��اركة	اأثن��اء	درا�ص��ة	املج��ال	ودرا�ص��ة	 	•
تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي.

عل��ى	�صاح��ب	امل�ص��روع	الرج��وع	للجه��ات	امل�ص��اركة	وذل��ك	طبق��ًا	لق��رار	ال�ص��لطة	عند	اإعداد	من��اذج	تقييم	 	•
الأث��ر	البيئ��ي	)اأ،ب(.

	لل�ص��لطة	احل��ق	يف	القي��ام	باإج��راء	املراجع��ة	وال�صت�ص��ارات	اخلا�ص��ة	به��ا	م��ع	اجله��ات	امل�ص��اركة	وذل��ك	 	•
للتحق��ق	م��ن	دق��ة	املعلوم��ات،	اأو	ا�ص��تكمال	عملي��ة	الت�ص��اور	اخلا�ص��ة	ب�صاح��ب	امل�ص��روع.

عل��ى	مق��دم	امل�ص��روع	ا�صت�ص��ارة	اأ�صح��اب	الأرا�ص��ي	املج��اورة	الت��ي	ميك��ن	اأن	تتاأث��ر	بامل�صروع)الت�ص��اور	 	•
الع��ام	كاأح��د	اإج��راءات	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي-	الدلي��ل	الفن��ي	لإج��راءات	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي(.

ا�صت�صارة	اأي	جهات	اأخرى	ذات	�صلة	بطبيعة	امل�صروع	حمل	الدرا�صة. 	•

عل��ى	اأ�صح��اب	امل�ص��اريع	توف��ري	من��اذج	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	)اأ،ب(	وتقري��ر	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	للجه��ات	 	•
امل�ص��اركة	وذل��ك	ملراجعته��ا	وتق��دمي	مالحظاته��م	عليه��ا	كم��ا	حت��دده	ال�ص��لطة.	

6-  أنواع وثائق التقييم البيئي

6-1 طلب الموافقة البيئية    

يعت��رب	"طل��ب	املوافق��ة	البيئي��ة "	مبكان��ة	وثيق��ة	امل�ص��روع	ال��ذي	يت��م	مبوجب��ه	اإعالم	ال�ص��لطات	املانح��ة	للرتخي�ص	
ورئي���ص	ال�ص��لطة	بوجود	م�ص��روع	قد	يخ�صع	ل�صيا�صة	التقييم	البيئي.

ي�ص��كل	الطل��ب	الوثيق��ة	الت��ي	تق��وم	مبوجبه��ا	ال�ص��لطة	بعملي��ة	تنخي��ل	امل�ص��اريع	للتع��رف	عل��ى	و�صعه��ا	مبوج��ب	
�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي	و�ص��روط	من��ح	املوافق��ة	البيئي��ة.

يج��ب	اأن	ي�ص��تمل	طل��ب	املوافق��ة	البيئي��ة	عل��ى	قائم��ة	تب��ن	م��ا	ه��ي	املوافق��ات	والرتاخي���ص	الأخ��رى	الواج��ب	
احل�صول	عليها	اأو	اللتزام	بها،	مع	تو�صيح	كيفية	حتقيق	ال�صروط	التي	تت�صمنها	هذه	الرتاخي�ص	واملوافقات.		

ويج��ب	اأن	يحت��وي	الطل��ب	عل��ى	اإق��رار	موق��ع	م��ن	�صاح��ب	امل�ص��روع	يتعهد	في��ه	بتلبية	جميع	هذه	ال�ص��روط.
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6-2 نماذج تقييم األثر البيئي )أ،ب(

ه��ذه	النم��اذج	عب��ارة	ع��ن	ت�ص��جيل	لنتائج		ا�ص��تطالعية	عام��ه	لالآثار	البيئية	املحتملة	مل�ص��روع	خا�صة	التي	تعتمد	
ب�صكل	كبري	على	املعلومات	املتوفرة،	والغاية	الرئي�صة	لإعداد	مناذج	تقييم	الأثر	البيئي	)اأ،ب(	هو	حتديد	الآثار	
البيئية	املحتملة	وتقدير	مدى	خطورتها	للتعرف	على	الآثار	ذات	الأهمية	البالغة	وكذلك	التعرف	على	الفر�ص	
املتاحة	للتخفيف	من	الآثار	البيئية	ال�صلبية	وزيادة	الآثار	البيئية	الإيجابية.	كذلك	يجب	اأن	يحتوي	التقرير	على	

اقرتاحات	تتعلق	مبراقبة	واإدارة	تلك	الآثار	املحتملة	خا�صة		التي	مت�ص	بال�صكان	املحلين.

ي�ص��كل	من��اذج	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	)اأ،ب(	الأ�صا���ص	ال��ذي	يت��م	عل��ى	اأ�صا�ص��ه	من��ح	املوافق��ة	البيئي��ة	للم�ص��روع	اأو	
يتم		بناًء	عليه	الطلب	باإدخال	تعديالت	اأو	عمل	تقرير	جديد	اأو	الطلب	باإجراء	درا�صة	�صاملة	حول	تقييم	الأثر	

البيئ��ي	قب��ل	منح	املوافقة	البيئية.

6-٣ تقييم األثر البيئي 

هو	تقرير	مطلوب	لدرا�ص��ة	امل�ص��روعات	التي	لها	اأثر	بيئي	ملمو���ص	وموؤكد،	ويوثق	نتيجة	الدرا�ص��ات	التف�صيلية	
لتقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي		للم�ص��روع	بن��اًء	عل��ى	ال�ص��روط	املرجعي��ة	املعتم��دة	م��ن	ال�ص��لطة،	ويك��ون	ه��ذا	التقييم	اأو�ص��ع	
من	حيث	املجال	واملحتوى	من	مناذج	تقييم	الأثر	البيئي)اأ،ب(،	حيث	ي�ص��تمل	على	م�ص��وحات	واأعمال	ميدانية	
لزم��ة	للقي��ام	بدرا�ص��ات	وحتالي��ل	كافي��ة	للموا�صي��ع	الت��ي	�ص��يتم	تناوله��ا	كم��ا	ي�ص��ف	تقري��ر	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	
التخطيط	البيئي	الذي	ي�صمله	امل�صروع	واجلوانب	التي	يتم	تناولها	لتخفيف	الآثار	ال�صلبية	وا�صتغالل	ما	ميكن	
اأن	ينت��ج	م��ن	فوائ��د	حمتمل��ة.	ويح��وي	التقري��ر	عل��ى	حتلي��ل	خلط��ورة	واأهمي��ة	الآث��ار		والفوائ��د	املرتتب��ة	خا�ص��ًة	
لالأف��راد	واجلماع��ات	الت��ي	تتاأث��ر	بامل�ص��روع	ب�ص��كل	مبا�ص��ر،	كم��ا	يوفر	التقرير	خط��ة	لالإدارة	واملراقب��ة	البيئية.

وتع��د	عملي��ة	تقيي��م	الأث��ر		البيئي	تقييما	منظما	لتاأثريات	امل�ص��روع	به��دف	املنع	اأو	اخلف�ص	والتخفيف	من	الآثار	
ال�ص��لبية	على	البيئة	واملوارد	الطبيعية	وال�صحة	واحلياة	الجتماعية	وكذلك	تعظيم	الآثار		اليجابية	للم�ص��روع		

وتنتج	عن	تلك	العملية	منوذج	اأو	درا�صة	لتقييم	الأثر	البيئي	بهدف:

توثيق	نتائج	عملية	التقييم	 	•

حتليل	الآثار		البيئية	والجتماعية	للم�صروع 	•

حتليل	بدائل	امل�صروع	املختلفة 	•

و�صف	خطة	الإدارة	البيئية 	•

توثيق	نتائج	الت�ص��اور	العام	مع	اجلهات	امل�ص��اركة	مبا	فيها	ال�ص��كان	املحلين	واأ�صحاب	امل�صالح	الأخرى	 	•
املتاأثري��ن	بامل�ص��روع.		

ويت��م	اإع��داد	درا�ص��ة	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	اإذا	م��ا	اأك��دت	درا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي	الأوىل	وج��ود	اأث��ر	بيئ��ي	موؤك��د	
للم�ص��روع	اأو	كان	امل�ص��روع	�صم��ن	م�ص��روعات	القائم��ة	)ج(	اأو	كان	�صم��ن	م�ص��روعات	اجل��زء	الث��اين	-	امللح��ق	
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الأول	يف	�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي	الفل�ص��طينية.			

ي�ص��تخدم	تقري��ر	درا�ص��ة	الأث��ر	البيئ��ي	كاأ�صا���ص	لتقري��ر	م��ا	اإذا	�ص��يتم	من��ح	املوافق��ة	البيئي��ة	للم�ص��روع	وحت��ت	اأي	
�ص��روط	اأو	م��ا	اإذا	�ص��يتم	بن��اًء	علي��ه	عدم	من��ح	املوافقة	البيئية.

6-4 التقييم البيئي اإلستراتيجي

غالبا	ما	ي�ص��تخدم	التقييم	البيئي	الإ�ص��رتاتيجي	لإر�ص��اد	اأ�صحاب	القرار	يف	القطاع	العام	اأثناء	و�صع	اخلطط	
والربامج	احلكومية،	وذلك	لبحث	الآثار	املرتاكمة	واملتزامنة	لكثري	من	امل�صاريع	الواقعة	يف	نف�ص	املنطقة.

يجوز	ا�صتخدام	التقييم	البيئي	الإ�صرتاتيجي	يف	الربامج	واخلطط	والتي	منها:

	توليد	الطاقة	والتزويد	بها. 	•

	اإدارة	النفايات	ال�صلبة. 	•

	تطوير	البنية	التحتية	للموا�صالت. 	•

تطوير	البنية	التحتية	لل�صياحة. 	•

اإدارة	وتطوير	املحميات	الطبيعية	واملتنزهات. 	•

	تطوير	واإدارة	املناطق	ال�صناعية	وال�صيا�صات	املتعلقة	بال�صناعة. 	•

املخططات	الهيكلية. 	•

برامج	التطوير	الزراعي.		 	•

وه��ى	خط��ط	وبرام��ج	مل�ص��روعات	ذات	�صف��ة	قومي��ة	وذات	اأحج��ام	تتخط��ى	امل�ص��روعات	اخلا�ص��ة	للم�ص��تثمرين	
م��ن	 الأعل��ى	 امل�ص��توى	 ذات	 امل�ص��روعات	 نط��اق	 �صم��ن	 	 جميع��ا	 تق��ع	 م�ص��روعاتها	 ومف��ردات	 الأف��راد،	
التنخيل)م�ص��روعات	القائم��ة	ج(	وله��ا	م��ن	الآث��ار	البيئي��ة	ال�ص��لبية		م��ا	ي�صع��ب	جتنبه��ا،	ولك��ن	ي�ص��هل	توقعه��ا	
وجتنبه��ا	اأو	و�ص��ع	الإج��راءات	التخفيفي��ة	له��ا	يف	مرحل��ة	التخطي��ط	وو�ص��ع	الربام��ج	وت�ص��تلزم	اإع��داد	درا�ص��ة	
تخطي��ط	بيئ��ي	ا�ص��رتاتيجي	للخط��ة	اأو	الربنام��ج	كوح��دة	واحدة	لبحث	الآث��ار	املرتاكمة	واملتزامن��ة،	وعند	اإقرار	
درا�صة	التخطيط	البيئي	ال�صرتاتيجي	يتم	اإجراء		درا�صات	تقييم	الأثر	البيئي	لكل	م�صروع	على	حده	يقع	�صمن	

اخلط��ة	اأو	الربنام��ج.		

7- مناهج تقييم األثر البيئي

ي�صتخدم	نظام	تقييم	الأثر	البيئي	منهج	القوائم)اأو	اأي	منهج	يالئم	طبيعة	امل�صروع	والآثار	املحتملة	منه،	كما	
ه��و	مو�ص��ح	يف	"اختي��ار	املناه��ج	املالئم��ة"	و	"ت�صنيف	املناهج"	لت�صنيف	امل�ص��روعات	بالدلي��ل	الفني	لإجراءات	

تقييم	الأثر	البيئي	ال�صادر	عن	�صلطة	جودة	البيئة		الفل�صطينية.	
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7-1 خطوات الحصول على موافقة سلطة جودة البيئة 

7-1-1 طلب موافقة بيئية )ملحق رقم 1(

يج��ب	اإن	يح�ص��ل	مق��دم	مق��رتح	امل�ص��روع)	اأو	�صاح��ب	امل�ص��روع(	اأول	عل��ى	موافق��ة	مبدئية	من	اجلهة	 	•
املخت�ص��ة	بامل�ص��روع	)وزارة	اأو	هيئ��ة(.

	بع��د	احل�ص��ول	عل��ى	املوافق��ة	املبدئي��ة	م��ن	اجله��ة	املخت�ص��ة	برتخي���ص	امل�ص��روع	)وزارة	اأو	هيئ��ة(	 	•
يتق��دم	مق��دم	املق��رتح	اأو	�صاحب	امل�ص��روع	بطلب	احل�صول	عل��ى	املوافقة	البيئية	من	املكاتب	الفرعية	

ل�ص��لطة	ج��ودة	البيئة.

تت��وىل	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	م��ن	خ��الل	املكات��ب	الفرعي��ة	اإخطار	جه��ة	الرتخي�ص	للم�ص��روع	)وزارة	اأو	 	•
هيئ��ة(	اأنه��ا	تلق��ت	طل��ب	موافق��ة	بيئية.

اإذا	تب��ن	اأن	طل��ب	املوافق��ة	البيئي��ة	مكتم��ل	يت��م	اإج��راء	الك�ص��ف	البيئ��ي	الأويل	طبقا	للنم��وذج	)ملحق	 	•
رقم	2(	ال�صادر	عن	�صلطة	جودة	البيئة	وبناء	على	نتيجة	الك�صف	البيئي	الأويل	تعطى	املوافقة	على	

املوقع	املق��رتح	اأو	رف�صه.

اأو	يت��م		تطبي��ق	معاي��ري	التنخي��ل	ال��واردة	يف	�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي		بوا�ص��طة	املكات��ب	الفرعي��ة	 	•
بالت�ص��اور	م��ع	الإدارة	العام��ة	حلماي��ة	البيئ��ة	لتحدي��د	م��ا	اإذا	كان	هن��اك	حاج��ة	لإج��راء	تقيي��م	بيئ��ي	
اأويل	)قائم��ة	امل�ص��روعات	)اأ(،	قائم��ة	امل�ص��روعات	)ب(،اأو	درا�ص��ة	تقيي��م	اأث��ر	بيئ��ي		القائم��ة	)ج(1.

	يطل��ب	م��ن	�صاح��ب	امل�ص��روع	العم��ل	عل��ى	اأع��داد	تقري��ر	التقيي��م	البيئ��ي	)تقيي��م	بيئ��ي	اأويل	)قوائ��م	 	•
اأ،ب(	اأو	تقييم	اأثر	بيئي	)ج((	املطلوب	بناء	على	ال�صروط	املرجعية	املعطاة	من	�صلطة	جودة	البيئة		

لإعداد	الدرا�ص��ة.

	اإذا	مل	يك��ن	مطلوب��ا	اأي��ا	م��ن	الدرا�ص��تن	)تقيي��م	بيئ��ي	اأوىل	}	قائم��ة	م�ص��روعات	)اأ(،)ب({ اأو		 	•
درا�ص��ة	تقيي��م	اأث��ر	بيئ��ي	قائم��ة	امل�ص��روعات	)ج((	تق��وم	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة		عل��ى	ح�ص��ب	الأح��وال	

بتقري��ر	من��ح	املوافق��ة	البيئي��ة	بال�ص��روط	املنا�ص��بة	اأو	ع��دم	من��ح	املوافق��ة	البيئي��ة.

يف	حال��ة	اإذا	م��ا	مت	تقري��ر	طل��ب	اإع��داد	درا�ص��ة		تقيي��م	اأثر		بيئي	يتم		اإج��راء	عملية	الت�صنيف)ملحق	 	•
1(	للم�صروع	طبقا	ملعايري	التنخيل	ويتم	التحديد	ب�صكل	نهائي		اإذا	ما		كان	هناك	حاجة	اإىل	درا�صة	
تقييم	اأثر	بيئي	وتخطر	بذلك	جهة	الرتخي�ص	للم�صروع	التي	تقوم	بدورها	باإخطار	�صاحب	امل�صروع	

وذل��ك	يف	خ��الل	14	ي��وم	عم��ل	من	تاريخ	التقدمي	بطلب	املوافقة.	

7-1-2 نماذج تقييم األثر البيئي )أ، ب(}قائمة مشروعات أ، ب{ 

طبقا	لنتائج	عملية	التنخيل	وت�صنيف	امل�صروع	�صمن	قوائم	امل�صروعات	)اأ(		اأو	)ب(

يتم	ا�صتيفاء	النماذج	اخلا�صة	بت�صنيف	امل�صروع	)	اأ(	اأو)	ب(.
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على	ال�صلطة	وبحد	اأق�صى	خالل	واحد	وع�صرين	يوم	عمل	اأبداء	الراأي	يف	النموذج	املقدم. 	•

تعطى	اأربعة	ع�صر	يوم	عمل	كحد	اأق�صى	ملراجعة	كل	تعديل	اأو	اإ�صافة	لحقه. 	•

اإذا	مل	يتم	التقيد	باأي	من	هذه	الفرتات	املحددة	يحق	ل�صاحب	امل�ص��روع	التقدم	ب�ص��كوى	خطية	اإىل	 	•
رئي���ص	ال�ص��لطة	مبا�ص��رة	وعلى	رئي���ص	ال�ص��لطة	الرد	خطيا	خالل	اأ�ص��بوع	من	تاريخ	ا�ص��تالم	ال�ص��كوى.	

7-1-٣ دراسة تقييم األثر البيئي 

	يت��م	اإخط��ار	�صاح��ب	امل�ص��روع	ب�ص��رورة	اأع��داد		درا�ص��ة	تقيي��م	اأث��ر	بيئ��ي		واإر�ص��ال	الطل��ب	اإىل	املكت��ب	 	•
الرئي�ص��ي	ل�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	يف	رام	اهلل	اأو	غ��زة	ملزي��د	م��ن	الدرا�ص��ة	والت�صني��ف	.

يج��ب	اإن	يق��وم	�صاح��ب	امل�ص��روع	اأو	م��ن	ينيب��ه	بتق��دمي	اأرب��ع		ن�ص��خ	م��ن	م�ص��ودة	تقري��ر	التقيي��م	البيئ��ي	 	•
اإىل	املكت��ب	الفرع��ي	ل�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة.

يحتف��ظ	املكت��ب	الفرع��ي	بن�ص��خة	م��ن	الدرا�ص��ة	للتدقي��ق	واأب��داء	املالحظ��ات	عل��ى	الدرا�ص��ة	املقدم��ة	 	•
ويق��وم	باإر�ص��ال	الث��الث	ن�ص��خ	الباقي��ة	اإىل	مق��ر	الإدارة	العام��ة	حلماي��ة	البيئ��ة	بحيث	ت��وزع	على	النحو	

التايل:

ن�صخة	اإىل	الإدارة	العامة	حلماية	البيئة 	•

ن�صخة	اإىل	دائرة	التقييم	البيئي	 	•

ن�صخة	اإىل	دائرة	املوافقات	البيئية 	•

تقوم	الدوائر	ال�ص��ابقة	باإبداء	مالحظاتها	على	الدرا�ص��ة	املقدمة	ويتم	رفع	هذه	املالحظات	لالإدارة	 	•
العام��ة	حلماي��ة	البيئ��ة	حي��ث	يعمل	على	جتميعها	و�صياغته��ا	يف	كتاب	واحد	�صادر	عن	الإدارة	العامة	

حلماية	البيئة	وخمتوم	وموقع	ح�ص��ب	الأ�صول.

	يتم	اإخطار		معدي	الدرا�صة	بكتاب	املالحظات.	 	•

عل��ى	ال�ص��لطة	وخ��الل	ف��رتة	اأق�صاه��ا	واح��د	وع�ص��رون	ي��وم	عم��ل	ا�ص��تكمال	مراجع��ة	م�ص��ودة	درا�ص��ة	 	•
تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي.

تعطى	اأربعة	ع�صر	يوم	عمل	كحد	اأق�صى	ملراجعة	كل	تعديل	اأو	اإ�صافة	لحقه. 	•

اإذا	مل	يتم	التقيد	باأي	من	هذه	الفرتات	املحددة	يحق	ل�صاحب	امل�ص��روع	التقدم	ب�ص��كوى	خطية	اإىل	 	•
رئي���ص	ال�ص��لة	مبا�ص��رة	وعلى	رئي���ص	ال�ص��لطة	الرد	خطيا	خالل	اأ�ص��بوع	من	تاريخ	ا�ص��تالم	ال�ص��كوى.

	تق��وم	ه��ذه	اجله��ة	بتعدي��ل	الدرا�ص��ة	ح�ص��ب	املالحظ��ات	املطلوب��ة		وممكن	تكرار	ه��ذه	العملية	اإىل	اأن	 	•
يت��م	اإخ��راج	الدرا�ص��ة	لتلب��ى	الغر���ص	املطل��وب	م��ن	اإعدادها.	
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اإذا	م��ا	كان��ت	م�ص��ودة	التقري��ر	م�ص��توفية	احل��د	الأدن��ى	م��ن	املتطلب��ات	ال��واردة	يف	الدلي��ل	الفن��ي	 	•
لإج��راءات	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	واأخ��ذت	بع��ن	العتب��ار	التعدي��الت	املطلوب��ة	يقوم	�صاحب	امل�ص��روع	اأو	
من	ينيبه	بتقدمي	اأربعة		ع�صر	ن�صخة	من	التقرير		بالإ�صافة	اإىل	ن�صخة	اليكرتونية	على	قر�ص	مدمج	
ملراجعته��ا	بن��اء	عل��ى	الأ�ص���ص	ال��واردة	يف	�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي	الفل�ص��طينية	وال�ص��روط	املرجعي��ة	

املعط��اة	.

يتم	توزيع	ن�صخ	الدرا�صة	على		النحو	التايل: 	•

عدد	1٠	ن�صخ	على	اأع�صاء	جلنة	التقييم	البيئي	يف	الوزارات	واملوؤ�ص�صات	الر�صمية	املختلفة	. 	•

عدد	4	ن�صخ	كال�صابق	على	الإدارات	العامة	ل�صلطة	جودة	البيئة. 	•

يت��م	حتدي��د	موع��د	للجن��ة	التقيي��م	البيئ��ي	لدرا�ص��ة	امل�ص��روع	ومناق�ص��ة	الدرا�ص��ة	ورف��ع	التو�صي��ات	 	•
املنا�ص��بة	املتف��ق	عليه��ا	م��ن	قب��ل	اأع�ص��اء	اللجن��ة.	

عل��ى	ال�ص��لطة	وخ��الل	ف��رتة	اأق�صاه��ا	ثماني��ة	وع�ص��رون	ي��وم	عم��ل	ا�ص��تكمال	مراجع��ة	درا�ص��ة	تقيي��م	 	•
الأث��ر	البيئ��ي	م��ن	موع��د	اللجن��ة	املح��دد.

اإذا	راأت	اللجن��ة	�ص��رورة	تعدي��ل	الدرا�ص��ة	املقدم��ة	ح�ص��ب	مالحظاته��ا	ومتطلباته��ا	فان��ه	يطل��ب	 	•
م��ن	مع��دي	الدرا�ص��ة	تعدي��ل		الدرا�ص��ة	املقدم��ة	ح�ص��ب	مالحظ��ات	جلن��ة	التقيي��م	البيئ��ي	وهكذا	حتى	
الو�ص��ول	للن�ص��خة	النهائي��ة	امل�ص��توفاة،	وم��ن	ث��م	ترف��ع	اإىل	جلن��ة	التقيي��م	البيئ��ي	لتخ��اذ	التو�صي��ات	

املنا�ص��بة	بخ�صو���ص	امل�ص��روع.

يعطى	واحد	وع�صرون	يوم	عمل	كحد	اأق�صى	ملراجعة	كل	تعديل	اأو	اإ�صافة	لحقة. 	•

اإذا	كان	عق��د	لق��اءات	لل��رد	مطلوب��ا	وذل��ك	ل�ص��تكمال	مراجع��ة	امل�ص��روع	وتقري��ر	تقيي��م	الأث��ر	البيئي،	 	•
يح��ق	لرئي���ص	ال�ص��لطة	اأو	م��ن	ينيب��ه	متدي��د	الف��رتة	املخ�ص�ص��ة	للمراجعة	بحد	اأق�صى	اثن��ان	واأربعون	
ي��وم	عم��ل	م��ع	اإع��الم		ُكاًل	م��ن	مق��دم	امل�ص��روع	وجه��ات	الرتخي���ص	املعني��ة	واجله��ات	املتاأثرة	بامل�ص��روع.	

اإذا	مل	تتم	املراجعة	والرد	خالل	هذه	الفرتات	املحددة	يحق	ل�صاحب	امل�ص��روع	التقدم	ب�ص��كوى	خطية	 	•
اإىل	رئي���ص	ال�ص��لطة		مبا�ص��رة	وعلى	الرئي���ص	الرد	خطيا	خالل	اأ�ص��بوع	من	تاريخ	ا�ص��تالم	ال�ص��كوى.

بع��د	ا�ص��تكمال	املراجع��ة،	عل��ى	ال��وزارة	اأن	ت�ص��رح	باقتناعه��ا	باإجن��از	درا�ص��ة	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	 	•
وعليه��ا:	

منح	موافقة	بيئية	مع	اأو	بدون	�صروط	والتي	يجب	اأن	تت�صمنها	الرتاخي�ص	الالحقة. 	•

وقف	منح	املوافقة	البيئية	لكون	امل�صروع	املقرتح	له	تاأثري	�صلبي	كبري	على	البيئة. 	•

وفق��ا	لذل��ك	يق��رر	رئي���ص	ال�ص��لطة	ماهية	اخلط��وات	التالية	التي	�ص��يتم	اإتباعها	ويقوم	بتوجيه	الن�صح	والإر�ص��اد	
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ملقدم	امل�صروع	وكذلك	جلهات	الرتخي�ص	املعنية.

ل�صاح��ب	امل�ص��روع	احل��ق	يف	الأخ��ذ	بع��ن	العتب��ار	اأ�ص��باب	وق��ف	من��ح	املوافق��ة	البيئي��ة	وذل��ك	باإع��ادة	 	•
ت�صمي��م		وتخطي��ط	م�ص��روعه	عل��ى	�صوئه��ا	وتق��دمي	طل��ب	مع��دل	جدي��د	م��ن	اج��ل	منح��ه	املوافق��ة	البيئي��ة.	

7-1-4 تقرير التدقيق البيئي:

يطلب	من	املن�صاآت	اإعداد	تقرير	التدقيق	البيئي	يف	احلالت	اخلا�صة	التالية:

امل�صاريع	القائمة	والتي	مل	جتر	لها	درا�صات	�صواء	كانت	مرخ�صة	اأم	ل.	 	•

امل�ص��اريع	القائم��ة	والت��ي	ت�صمن��ت	�ص��روط	املوافق��ة	البيئي��ة	لرتخي�صه��ا	اأو	تقاري��ر	التقيي��م	البيئ��ي	 	•
املع��دة	بخ�صو�صه��ا	لعم��ل	تدقي��ق	بيئ��ي	خ��الل	ف��رتة	زمني��ة	حم��ددة.

امل�ص��اريع	القائمة	التي	يف	وجودها	خطر	وا�صح	على	ال�صحة	وال�ص��المة	العامة	ب�ص��كل	خا�ص	والبيئة	 	•
ب�صكل	عام.

امل�ص��اريع	الت��ي	له��ا	اآث��ار	بيئي��ة	هام��ة	ووا�صح��ة	و/	اأو	تت�ص��بب	يف	�ص��كاوى	املواطن��ن	ورف�صهم	لأ�ص��باب	 	•
بيئية.

يف	حالة	انطباق	اأي	من	احلالت	ال�ص��ابقة	على	امل�ص��روع		يتم	اتباع	اخلطوات	الواردة	بدليل	اإجراءات	التدقيق	
البيئي	وال�صادر	عن	ال�صلطة	يف:

	)الف�صل	الأول:	الإطار	القانوين	والإجراءات	الإدارية	-	ثانيًا	:	الإجراءات	الإدارية(.	

اإذا	م��ا	ق��ررت	ال�ص��لطة	طل��ب	عم��ل	تقرير		تدقيق	بيئي	يت��م	البدء	يف	القيام	باإجراءات	املراجعة		وفقا	 	-
مل��ا	ورد	بدلي��ل	اإج��راءات	التدقيق	البيئي	

بعد	ا�صتكمال	املراجعة	على	ال�صلطة		اأن	ت�صرح	باقتناعها	باجناز	درا�صة	التدقيق	البيئي	وعليها	. 	-

منح	موافقة	بيئية	مع	اأو	بدون	�صروط	والتي	يجب	اأن	تت�صمنها	الرتاخي�ص	الالحقة.	 	•

اإيقاف	اأو	عدم	منح	املوافقة	البيئية	للم�صروع	ملا	له	من	تاأثري	�صلبي	كبري	على	البيئة. 	•

ووفق��ا	لذل��ك	تق��رر	ال�ص��لطة	ماهي��ة	اخلط��وات	التالي��ة	الت��ي	�ص��يتم	اإتباعه��ا	وتق��وم	بتوجي��ه	الن�ص��ح	والإر�ص��اد	
املق��دم	للم�ص��روع	وكذل��ك	جله��ات	الرتخي���ص	املعني��ة.

ل�صاح��ب	امل�ص��روع،	يف	ح��ال	اأخ��ذ	بع��ن	العتب��ار	اأ�ص��باب	وق��ف	اأو	ع��دم	من��ح	املوافق��ة	البيئي��ة	وذل��ك	 	-
باإع��ادة	ت�صمي��م	وتخطي��ط	م�ص��روعه،	احل��ق		يف	تق��دمي	طل��ب	مع��دل	جدي��د	م��ن	اأج��ل	منح��ه	املوافق��ة	

البيئي��ة	.
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7-1-5 دون وضع مضمون محدد، من الممكن للموافقة البيئية أن تحوي :

اإج��راءات	التخفي��ف		املطلوب��ة	للح��د	م��ن	الآث��ار		ال�ص��لبية	البيئي��ة	اأو	اإج��راءات	تعظيم	الفوائ��د	البيئية	 	•
مب��ا	يف	ذل��ك	ج��دول	زمن��ي	للتقي��د	به��ذه	الإج��راءات.

الإج��راءات	الواج��ب	تطبيقه��ا	بوا�ص��طة	مق��دم	مق��رتح	امل�ص��روع	اأو	املال��ك	للتواف��ق	م��ع	املعاي��ري	 	•
القيا�ص��ية. واملتطلب��ات	

واجبات	مقدم	امل�صروع	اأو	املالك	يف	الرقابة	والر�صد	والإخطار	بالتقارير. 	•

8- التظلم من سلطة جودة البيئة 

اإذا	مل	تق��م	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة		بال��رد	خ��الل	امل��دد	املن�صو���ص	عليها	قري��ن	كل	اأجراء	فاإنه	يح��ق	ملقدم	املقرتح	
اأو	�صاحب	امل�ص��روع	تقدمي	�ص��كوى	كتابية	اإىل	�ص��لطة	جودة	البيئة	وعلى	رئي���ص	�ص��لطة	جودة	البيئة	اأو	من	ينيبه	

بالرد	كتابة	خالل	اأ�ص��بوع	من	تلقى	ال�ص��كوى.
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الـمالحق

ملحق رقم )1(  

طلب.م�افقة.بيئية

ل�ستخدام.�سلطة.ج�دة.البيئة.فقط.
ا�صم	امل�صروع
مقدم	امل�صروع
] [	م�صروع	جديدنوع	امل�صروع

] [	تو�صيع	مل�صروع	قائم

] [	م�صروع	قائم
تاريخ	تقدمي	الطلب

رقم	الت�صجيل	لدى	ال�صلطة
التوقيعالقرارالتاريخ
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الت��سيات:

طلب موافقة بيئية
عل��ى	املتق��دم	بالطل��ب	تعبئ��ة	جمي��ع	املعلوم��ات	املطلوب��ة	اأدن��اه.	الأج��زاء	الت��ي	لي���ص	للم�ص��روع	عالق��ة	به��ا	يكت��ب	
اإىل	جانبها	"غري	مطلوبة"،	يف	حال	عدم	كفاية	الفراغات	للمعلومات	املطلوبة	ا�صتخدم	اأوراق	اإ�صافية،	اأ�صف	
ن�صخا	من	الدرا�صات	واخلطط	واخلرائط	ذات	العالقة	بامل�صروع،	يجب	اأن	حتدد	املعلومات	الواردة	يف	الطلب	

والوثائ��ق	املرفقة	املوقع	الدقيق	املقرتح	للم�ص��روع.	

م��ن	اأج��ل	اعتب��ار	الطل��ب	مكتم��ال	عل��ى	مقدم��ه	تق��دمي	جمي��ع	املعلوم��ات	املطلوب��ة	م��ن	قب��ل	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	
للح�ص��ول	عل��ى	املوافق��ة	البيئي��ة	وذل��ك	وفق��ا	ل�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي	املو�صح��ة	باإ�ص��هاب	يف	الإر�ص��ادات	العامة	

للتقيي��م	البيئ��ي	والت��ي	مت	تعميمه��ا	م��ن	قب��ل	احلكومة.				

املعل�مات.املتعلقة.مبقدم.الطلب/.�ساحب.امل�سروع .-1

ال�صم	وعنوان	العمل: 	•
ا�صم	م�صروع	ال�صخ�ص	املفو�ص 	•

رقم	الفاك�ص: 	 	 رقم	الهاتف:	 	•

.و�سف.امل�سروع. .-
نوع امل�شروع:  1-2

)	(	م�صروع	جديد
)	(	اإ�صافة	مل�صروع	قائم

)	(	م�صروع	قائم
و�شف ع�م للم�شروع:  2-2

موقع امل�شروع:  3-2
الأمكنة	املقرتحة	لإقامة	امل�صروع	عليها	واأ�ص�ص	اختيار	املوقع: اأ	.	

احلجم: ب	.	
املنتج�ت وط�قة الإنت�ج:  4-2

التكنولوجي� وخطوط الإنت�ج:  5-2

فرتات العمل يف امل�شروع:-  6-2
مرحله	التاأ�صي�ص/	البناء: اأ	.	
مرحلة	الت�صغيل/	الإنتاج: ب	.	

اأنواع وم�ش�در وكمي�ت املواد الأولية ومتطلب�ت العمل والإنت�ج:  7-2
مرحلة	البناء/	التاأ�صي�ص: اأ	.	
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	مرحلة	الت�صغيل/	الإنتاج: ب	.	

نوع وحجم وو�ش�ئل النقل من واإىل موقع امل�شروع خالل:  8-2
مرحلة	التاأ�صي�ص/	البناء: اأ	.	

مرحلة	الت�صغيل: ب	.	

عدد وطبيعة و�شعة امل�شتودع�ت:  9-2

وجود خمتربات والهدف منه�:  10-2

عدد الع�ملني:-  11-2

غري.حملينيحمليني
مرحلة	التاأ�صي�ص/	البناء
مرحلة	الت�صغيل/	الإنتاج

نوع وحجم اخلدم�ت والبنية التحتية املطلوبة:  12-2
التزود	باملياه: 	اأ.	

الطاقة: 	ب.	
	املجاري 	ج.	

الطرق	وو�صائل	املوا�صالت 	د.	

كمية النف�ي�ت الن�جتة عن امل�شروع خالل دورة حي�ته:  13-2
النفايات	اخلطرة: 	اأ-	

النفايات	ال�صلبة	الغري	خطرة: 	ب-	
النفايات	ال�صائلة: 	ج-	

اأنظمة وطرق جمع ومع�جلة والتخل�ص من النف�ي�ت:  14-2
النفايات	اخلطرة: 	اأ-	

النفايات	ال�صلبة	الغري	خطرة: 	ب-	
النفايات	ال�صائلة: 	ج-	

اأنواع وكمي�ت امللوث�ت املتوقع انتق�له� اإىل:  15-2
الهواء: اأ	.	

	املياه	ال�صطحية: ب	.	
املياه	اجلوفية: ت	.	

الرتبة: ث	.	
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امل�شتوى املتوقع لل�شجيج يف حميط امل�شروع:  16-2

الإج��راءات امل�ش��مولة يف امل�ش��روع للتقلي��ل اأو من��ع الآث���ر ال�ش��لبية عل��ى  الطبيع��ة والبيئ��ة   17-2
الإن�ش���نية:

حجم ومواقع امل�ش�ريع الأخرى املم�ثلة يف املنطقة:  18-2

اأو املتوق��ع تنفيذه���  ب��ه املخط��ط له���  اأو امل�ش���ريع الأخ��رى املرتبط��ة  الإ�ش�ف���ت للم�ش��روع   19-2
: م�ش��تقبال

الرتاخي�ص واملوافق�ت املطلوبة قبل البدء يف امل�شروع:  20-2

3..ال��سع.البيئي.والهتمام.املت�قع

م� هي طبيعة ا�شتخدام�ت الأرا�شي يف وحول املوقع املف�شل للم�شروع:   1-3

ه��ل �ش��يعمل امل�ش��روع عل��ى قط��ع اأو ترحي��ل من���زل اأو اأعم���ل جت�ري��ة اأو بني��ة حتتي��ة ع�م��ة اأو   2-3
ا�ش��تخدام�ت اأخ��رى لالأرا�ش��ي؟ يف مث��ل ه��ذه احل���لت م���ذا �ش��يحدث؟

ه��ل بن���ء وت�ش��غيل امل�ش��روع متالئم��� ومتكيف��� م��ع ا�ش��تخدام�ت الأرا�ش��ي املج���ورة م��ن حي��ث   3-3
ال�شجي��ج اأو حرك��ة النق��ل اأو الواق��ع اجلم���يل اأو القب��ول الع���م؟ ومل���ذا؟ يف ح���ل الإج�ب��ة ب��ال، 

اأو ع��دم الت�أك��د. 

ه��ل ب��ش��تط�عة البني��ة التحتي��ة الع�م��ة حتم��ل الزي���دة اجلدي��دة يف ال�ش��تخدام له��� نتيج��ة   4-3
بن�ء وت�شغيل امل�شروع )مث�ل ذلك الطرق واخلدم�ت الع�مة واخلدم�ت ال�شحية واملدار�ص(؟ 

ومل���ذا؟ يف ح���ل اجل��واب ب��ال اأو بع��دم الت�أك��د.

ه��ل �ش��يتم اإق�م��ة امل�ش��روع يف اأو ب�لق��رب م��ن من�ط��ق بيئي��ة ح�ش��ش��ة )مث��ل املحمي���ت الطبيعي��ة   5-3
اأو الأرا�ش��ي الرطب��ة اأو الأم�ك��ن الأثري��ة والرتاثي��ة اله�م��ة اأو يف مواط��ن عي���ص الأ�شن���ف 

احلي��ة امله��ددة ب�لنقرا���ص(؟ ح��دد ه��ذه املن�ط��ق يف ح���ل الإج�ب��ة بنع��م؟

عل��ى  �ش��لب�  يوؤث��ر  ب�ش��كل  امل�ش��روع  م��ن  الطبيعي��ة  امل�ش���در  م��ن  اأي  ا�ش��تخدام  �ش��يتم  ه��ل   6-3
ذل��ك؟ اأو�ش��ح  بنع��م  الإج�ب��ة  ح���ل  يف  امل�ش��در؟  له��ذا  الأخ��رى  ال�ش��تخدام�ت 

ه��ل مت اأخ��ذ راأي ال�ش��ك�ن املج�وري��ن ح��ول امل�ش��روع؟ يف ح���ل الإج�ب��ة بنع��م م��� ه��ي اهتم�م�ته��م   7-3
وتعليق�ته��م؟ 

4..اأي.معل�مات.اأخرى.ذات.عالقة.بامل�سروع.يجدر.ذكرها:

املعلوم��ات	ال��واردة	يف	ه��ذا	الطل��ب	ه��ي	كامل��ة	ودقيق��ة	ح�ص��ب	معرفت��ي،	واأ�ص��رح	بتحمل��ي	كام��ل	امل�ص��وؤولية	ع��ن	
النتائ��ج	املرتتب��ة	ع��ن	اأي	معلم��ات	خاطئ��ة	اأو	م�صلل��ة	وردت	يف	ه��ذا	الطل��ب	وبن��اء	عل��ى	ذل��ك	اأوق��ع،
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ال�صم:	
الوظيفة:	

	اخلتم 	 	 	 	 	 	 التاريخ:		

ا�صم	املوظف	الذي	قام	باملراجعة:	
التو�صيات:	
التاريخ:	
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ملحق رقم )2(

من�ذج.ك�سف.بيئي.اأوىل

رقم	امللف:
ا�صم	امل�صروع	:
نوع	امل�صروع:

ا�صم	�صاحب	امل�صروع	اأو	مديره:
العنوان:

املوقع 	 	 البلدة	 	 	 املحافظة	
قطعة	 	 	 حو�ص	
فاك�ص 	 	 هاتف		

تاريخ	التاأ�صي�ص:
تاريخ	الت�صغيل:

املوقع:
الطبوغرافية 		

ا�صتخدامات	الأرا�صي 	
الغطاء	النباتي 	
البيئة	الطبيعية 	
امل�صروع	يف	منطقة	�صناعية

حدد	موقع	اأقرب	منطقة	�صناعية	للم�صروع

و�صف	امل�صروع:
الإن�صاء	والت�صميم 	
العملية	الإنتاجية 	
البنية	التحتية 	

امل�صاحة 	

عدد	العمال	والفنين:
الرتاخي�ص	واملوافقات	التي	ح�صل	عليها	امل�صروع	وتاريخ	انتهاء	الرتاخي�ص

هل	ح�صل	امل�صروع	على	موافقة	بيئية	من	قبل	)					(	��������������������
املواد	الداخلة	يف	الإنتاج	وم�صدرها

		 	.1
			 	.2
			 	.3
		 	.4
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		 	.5

املواد	امل�صنعة	واأماكن	ت�صويقها
		 	.1
		 	.2
		 	.3
			 	.4
	 	.5

هل	يوجد	�صكاوى	للمواطنن	حول	امل�صروع	مع	ذكر	الأ�صباب
الو�صع	التنظيمي	للم�صروع

بعد	امل�صروع	عن	املناطق	ال�صكنية
مرور	و�صائل	نقل	امل�صروع	عرب	املناطق	ال�صكنية	اأو	املناطق	ال�صا�صة

بعد	امل�صروع	عن	اأقرب	�صارع	تنظيمي	و�صعته	
حجم	حركة	املوا�صالت	

كيفية	التخل�ص	من:
النفايات	ال�صلبة 		
النفايات	اخلطرة 		
النفايات	ال�صائلة 		

اآثار	بيئية	حمتملة
		 	.1
		 	.2
	 	.3
		 	.4
				 	.5

اإجراءات	بيئية	متبعة	داخل	امل�صروع:
معلومات	بيئية	اأخرى	هامة:

املكلف	بالك�صف:
الهدف	من	الك�صف:

مالحظات	وتو�صيات	من	قام	بالك�صف	
ال�صم: 	 	 	 التاريخ:	
التوقيع: 	 	 	 	
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ملحق رقم )3(

عملية.التنخيل.البيئي

مع�يري التنخيل  1-1

ال��وزراء جمل���ص	 م��ن	 املعتم��د	 امل��كاين	 باملخط��ط	 املتعلق��ة	 املتطلب��ات	 عل��ى	 التنخي��ل	 عملي��ة	 	تعتم��د	
	بتاري��خ				/		/	2٠12	واأن	ي�صن��ف	امل�ص��روع		�صم��ن	ثالث��ة	م�ص��تويات	م��ن	التاأث��ري	)امل�ص��توى	الأعل��ى	-	امل�ص��توى	
املتو�ص��ط	-	امل�ص��توى	الأدنى(	بالإ�صافة	اإىل		املناطق	احل�صا�ص��ة	بيئيا،	وامل�ص��روعات	التي	تقع	يف	منطقة	تنموية	

�ص��بق	اإعداد	درا�ص��ة	متكاملة	لتقييم	الأثر	البيئي	لها	والتو�ص��عات	يف	امل�صروعات/املن�ص��اآت	القائمة.

والتي	تاأخذ	يف	العتبار	العنا�صر	التالية:
عنا�صر	املوقع. 	•

ا�صتهالك	املوارد	وطبيعة	امل�صروع. 	•
الطاقة	امل�صتخدمة. 	•

حيث	ي�صاهم	التنخيل	البيئي	يف	معاونة	مقدم	امل�صروع	يف	حتديد	ت�صنيف	امل�صروع.

امل�شتوى الأدنى )م�ش�ريع الت�شنيف اأ(  2-1
امل�صروعات		ذات	الآثار		البيئية	ال�صئيلة	وحتقق	املعايري	الآتية:
ا�صتهالك	اأو	ا�صتخدام	كميات	حمدودة	من	املوارد. 	•

ل	يحدث	تغري	دائمًا	يف	ا�صتخدامات	الأرا�صي	ال�صائدة	اأو	اجتاهات	التنمية. 	•
ل	ي�صتخدم	اأو	ينتج	اأو	يتداول	مواد	خطرة. 	•
ل	يتداول	اأو	يتولد	عنه	خملفات	خطرة. 	•
تولد	حمل	تلوث	غري	خطر	منخف�ص. 	•

راجع	قائمة	م�صروعات	الت�صنيف	)اأ(	)قائمة	ا�صرت�صادية(	ملحق	)4(	
وتتطلب	ا�صتيفاء	منوذج	تقييم	الأثر	البيئي	)اأ(	ملحق	)5(	

امل�شتوى املتو�شط )م�ش�ريع الت�شنيف  ب(  3-1
امل�صاريع	التي	حتقق	على	الأقل	معيار	واحد	من	معايري	امل�صتوى	املتو�صط	والباقي	من	امل�صتوى	الأدنى	

ا�صتهالك	اأو	ا�صتخدام	متو�صط	للموارد. 	•
اإحداث	تغيري	دائم	ولكن	حمدود	يف	ا�صتخدامات	الأرا�صي	ال�صائدة	اأو	اجتاهات	التنمية. 	•

ا�ص��تخدام	اأو	ت��داول	اأو	اإنت��اج	امل��واد	اخلط��رة	يف	اأي	م��ن	�صوره��ا	ال�صلب��ة	اأو	ال�ص��ائلة	اأو	الغازي��ة		 	•
كعن�ص��ر	ثان��وي	م��ن	ن�ص��اط	املن�ص��اأة.

ت��داول	اأو	تول��د	املخلف��ات	اخلط��رة	يف	اأي	م��ن	�صوره��ا	ال�صلب��ة	اأو	ال�ص��ائلة	اأو	الغازي��ة	كعن�ص��ر	ثان��وي	 	•
من	ن�ص��اط	املن�ص��اأة.
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تول��د	حم��ل	تل��وث	متو�ص��ط	م��ن	امللوث��ات	غ��ري	اخلط��رة	يف	اأي	م��ن	�صوره��ا		ال�ص��ائلة	اأو	الغازي��ة	اأو	 	•
ال�صلب��ة	كم��ا	تقت�ص��ى	طبيع��ة	الن�ص��اط.

راجع	قائمة	م�صروعات	الت�صنيف	)ب(	ملحق	)6(	وتتطلب	ا�صتيفاء	منوذج	تقييم	الأثر	البيئي	)ب(	ملحق	)7(	

امل�شتوى الأعلى )م�ش�ريع الت�شنيف ج(  4-1
امل�صاريع	التي	حتقق	على	الأقل	معيار	واحد	من	معايري	امل�صتوى	الأعلى	والباقي	من	امل�صتوى	الأدنى:

ا�ص��تهالك	اأو	ا�ص��تخدام	امل��وارد	الطبيعي��ة	بكمي��ات	كب��رية	ت��وؤدى	اإىل	ا�ص��تنفاذ		امل�ص��در	اأو	الإ�ص��رار	 	•
بال�ص��تخدامات	الأخ��رى	له��ذا	امل�ص��در.

اإحداث	تغيري	دائم	وجذري	يف	ا�صتخدامات	الأرا�صي	ال�صائدة	اأو	اجتاهات	التنمية. 	•
ا�ص��تخدام	اأو	ت��داول	اأو	اإنت��اج	امل��واد	اخلط��رة	يف	اأي	م��ن	�صوره��ا	ال�صلب��ة	اأو	ال�ص��ائلة	اأو	الغازي��ة	 	•

كعن�ص��ر	اأ�صا�ص��ي	م��ن	ن�ص��اط	املن�ص��اأة.
ت��داول	اأو	تول��د	املخلف��ات	اخلط��رة	يف	اأي	م��ن	�صوره��ا	ال�صلب��ة	وال�ص��ائلة	والغازي��ة	كعن�ص��ر	اأ�صا�ص��ي	 	•

م��ن	ن�ص��اط	املن�ص��اأة.	
تول��د	اأحم��ال	عالي��ة	م��ن	امللوث��ات	اأو	املخلف��ات	غ��ري	اخلطرة	يف	اأي	م��ن	�صورها		ال�ص��ائلة	اأو	الغازية	اأو	 	•

ال�صلب��ة	كم��ا	تقت�صى	طبيعة	الن�ص��اط.
امتداد	جغرايف	للم�صاحة	والتاأثري. 	•

اجلوانب	البيئية	وال�صحية	والجتماعية	يف	مرحلة	الإن�صاء	والت�صغيل	متعددة	وذات	حجم	كبري. 	•
اأن	يوؤدى	اإىل	ترحيل	ونقل	ال�صكان	واملجتمعات. 	•

اإثارة	اهتمام	الراأي	العام	. 	•
ي�صتلزم	اأن�صطة	تنموية	اأ�صافية	لها	تاأثري	بيئي	ملمو�ص. 	•

راجع	قائمة	م�صروعات	الت�صنيف	)ج(	ملحق	)8(،	وتتطلب	اإعداد	درا�صة	تقييم	الأثر	البيئي	كاملة	

احل�لت اخل��شة  5-1
يوج��د	ع��دد	م��ن	احل��الت	اخلا�ص��ة		والت��ي	ل	يت��م	به��ا	ت�صني��ف	امل�ص��روعات	طبق��ا	للمعاي��ري	ال�ص��ابقة	ب��ل	يت��م	

ت�صنيفه��ا	بطريق��ة	خمتلف��ة	وه��ى:	
امل�صروعات	يف	املناطق	احل�صا�صة	بيئيا 	•

امل�صروعات	التي	تقع	يف	مناطق	تنموية	�صبق	اإعداد	درا�صة	تقييم	اأثر	بيئي	متكاملة	لها	من	قبل 	•
التو�صعات	يف	امل�صروعات	اأو	املن�صاآت	القائمة 	•

امل�شروع�ت يف املن�طق احل�ش��شة بيئي�ً  1- 5-1
اأن	يك��ون	قريب��ا	م��ن	الأماك��ن	احل�صا�ص��ة	بيئي��ا	مث��ل	املحمي��ات	الطبيعي��ة،	الأماك��ن	الرطب��ة	اأو	الأماك��ن	الأثري��ة	

والثقافية	امل�ص��جلة.
يف	ه��ذه	احلال��ة	يك��ون	امل�ص��روع	مقام��ًا	يف	اأو	يط��ل	عل��ى	اأو	قريب��ًا	اأو	متاخم��ًا	م��ن	موق��ع	يج��ب	حمايت��ه	واحلف��اظ	
علي��ة	اإم��ا	لأهميت��ه	البيئي��ة	اأو	الأثري��ة	اأو	لك��ون	اأي	تغ��ري	يف	خ�صائ�ص��ه	يرتت��ب	علي��ه	تغي��ري	كب��ري	يف	طبيع��ة	اأو	
ا�صتخداماته	وت�صمل	املناطق	احل�صا�صة	)املحميات	الطبيعية	-	�صواطئ	الأنهار	اأو	-	�صواحل	البحر	والبحريات	
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-	املناط��ق	الأثري��ة	-	املناط��ق	كثيف��ة	ال�ص��كان(	وف��ى	ه��ذه	احلال��ة	يعت��رب	امل�ص��روع	م��ن	الت�صني��ف	الأكرث	�ص��دة	يف	
ت�صنيف��ه	الأ�صا�ص��ي	فمث��اًل	ل��و	اأن	الت�صني��ف	الأ�صا�ص��ي	للم�ص��روع	ه��و	الت�صني��ف	)اأ(	اأو	)ب(	فه��و	يعت��رب	يف	ه��ذه	

احلال��ة	م��ن	الت�صني��ف	)ب(	اأو	)ج(	عل��ى	الت��وايل.	

امل�شروع�ت التي تقع يف منطقة تنموية �شبق اإعداد درا�شة متك�ملة لتقييم الأثر البيئي له�    2-5-1
يت��م	اإع��داد	درا�ص��ة	تقي��م	بيئ��ي	اأوىل	ي�ص��تثنى	من��ه	م��ا	مت	اأج��راوؤه	م��ن	قب��ل	)الغط��اء	النبات��ي،	الغط��اء	احليواين،	

املناخ....الخ(

التو�شع�ت يف امل�شروع�ت/املن�ش�آت الق�ئمة  3-5-1
التو�ص��عات	يف	امل�صروعات/املن�ص��اآت	القائم��ة	�ص��وف	يت��م	تنخيله��ا	لتحدي��د	م��ا	اإذا	كان��ت	بحاج��ة	اإىل	اإع��داد	
من��اذج	تقيي��م	اث��ر	بيئ��ي	)اأ،ب(	اأو	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	ي�ص��تثنى	من��ه	م��ا	مت	اأج��راوؤه	م��ن	قب��ل	)الغط��اء	النبات��ي،	
الغط��اء	احلي��واين،	املن��اخ،	....ال��خ(،	وذل��ك	طبق��ًا	لالإج��راءات	ال��واردة	يف	امللح��ق	الث��اين	م��ن	�صيا�ص��ة	التقيي��م	

البيئ��ي	الفل�ص��طينية.
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ملحق رقم )4(
قائمة مشروعات التصنيف )أ(

أواًل: المشروعات الصناعية

1..ال�سناعات.الغذائية:-

الن�ساط#
امل�صانع	التي	تنتج	الفواكه	واخل�صروات	املعلبة	1.
امل�صانع	التي	تقوم	بت�صنيع	منتجات	الأ�صماك	2.
من�صاآت	ت�صنيع	واإنتاج	اأعالف	احليوانات	والأ�صماك	)بدون	ت�صنيع	مركزات	اأو	بروتن(	3.
معامل	تدخن	املواد	الغذائية	�صاماًل	ال�صمك	املدخن	.4
الع�صل	والدب�ص	واملربى.5
م�صانع	الثلج.6
ت�صنيع	الطحينة	و	احلالوة	الطحينية	.7
م�صانع	املعكرونة	8
م�صانع	الب�صكويت	والعجائن	9
م�صانع	املياه	املعدنية	اأو	تعبئة	مياه	طبيعية	اأو	مياه	مكربنة1٠
معامل	وم�صانع	منتجات	اللبان	بطاقة	ل	تزيد	عن	1	طن	/	يوم	11
م�صنع	امل�صلى	الطبيعي	12
ت�صنيع	الي�ص	كرمي13
املطاحن	)بن	،بهارات..........(	14	
خمازن	التربيد	15

..�سناعة.الغزل.والن�سيج.والألياف.ال�سناعية:-

الن�ساط#
م�صانع	الغزل	والن�صيج	وم�صانع	الرتيكو	التي	ل	تت�صمن	وحدات	�صباغة	16
م�صانع	احلبال	)ب�صرط	عدم	احتوائها	على	اأعمال	ت�صنيع	بال�صتيكية(	17
م�صانع	املالب�ص	اجلاهزة	)م�صاغل	وخمايط(18
ت�صكيل	الأ�صفنج	اجلاهز19
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3..ال�سناعات.الكيماوية:-.

الن�ساط#
م�صانع	ت�صغيل	اجللود	بدون	القيام	باأعمال	دباغة	2٠
م�صتودعات	اجللود	غري	املدبوغة	)اخل�صراء	والطرية	واجلافة(	ول	ت�صتمل	على	الت�صنيع	21
م�صانع	ت�صغيل	الورق	واملنتجات	الكرتونية	واإنتاج	ورق	احلائط	)جميعها	بدون	�صناعة	للورق(	22
م�صانع	الحذية	اجللدية	بدون	القيام	باأعمال	دباغة	23

4..ال�سناعات.اخل�سبية:-

الن�ساط#
م�صان��ع	الأخ�ص��اب	)الت��ي	ت�ص��مل	جتفي��ف	اخل�ص��ب	وت�صنيع��ه	ب��دون	معاجل��ة	كيميائي��ة	اأو	ب��دون	24

ر���ص	دهانات(			
ور�ص	النجارة	امليكانيكية	25

5..ال�سناعات.احلرارية.والتعدين.وم�اد.البناء.واللدائن:-

الن�ساط#
م�صانع	البالط	الآيل	26
ت�صنيع	املنتجات	الإ�صمنتية	)خزانات	اإ�صمنتية،	واأغطية	البالعات،	اأنابيب(	27
�صناعة	الزجاج	28
�صناعة	اخلزف	والفخار29

6..ال�سناعات.املعدنية:-

الن�ساط#
ت�صنيع	اللوف	املعدين	)�صلكة	اجللي(3٠
ت�صنيع	املنتجات	املعدنية	بدون	اأعمال	طالء	او	�صبك	31



دليل المستثمر

31

ثانيًا: المشروعات الزراعية 

الن�ساط#
املزارع	التجارية	لرتبية	الدواجن	اأو	احليوانات	اأو	اخلنازير	32
ا�صت�صالح	الأرا�صي	مل�صاحات	من	4		دومن	حتى	16	دومن33

ثالثًا: المنشآت الصحية

الن�ساط#
امل�صت�صفيات	/	امل�صتو�صفات	اجلديدة	ل	ت�صمل	غرفة	عمليات	34

رابعًا: مشروعات الطاقة والبنية االساسية

الن�ساط#
اإن�صاء	حمطة	حمولت	بدون	خطوط	نقل	الكهرباء	35
مدار�ص	التعليم	ال�صا�صي	36

خامسا: مشروعات أخرى

	
الن�ساط#
الت�صالت37
حمطات	العامة	للتليفون	املحمول38
حمطات	التليفون	املحمول	ال�صغرية	)ميكرو�صل(	39
حمطات	الربط	ملحطات	التليفون	املحمول	4٠
ا�صتوديوهات	الت�صوير	ال�صينمائي	41
اجلراجات	العمومية	التي	تقوم	باأعمال	�صيانة	42
حمطات	الغ�صيل	والت�صحيم	لل�صيارات43
امل�صالخ	اليدوية	44
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ملحق رقم )5(

من�ذج.الت�سنيف.البيئي.)اأ(
Environmental Impact Assessment - Form (A) 

رقم	م�صل�صل:																																																																																التاريخ:

مت��الأ	بيان��ات	ه��ذا	النم��وذج	مبعرف��ة	مق��دم	النم��وذج	عل��ى	اأن	تكون	بدقة	وبخ��ط	وا�صح	ويتحمل	مق��دم	النموذج	
�صح��ة	البيان��ات	عل��ى	اأن	تق��وم	اجله��ة	الإداري��ة	باعتم��اده	واإر�ص��ال	ن�ص��خة	م��ن	النم��وذج	اإىل	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	

للمراجع��ة	واإب��داء	ال��راأي	وميك��ن	ال�ص��تعانة	باأية	تقاري��ر	معاينة	اأو	مرفق��ات	اأخرى	اإ�صافية	

1-.معل�مات.عامة.

................................................................................ امل�ش��روع:  ا�ش��م   1-1

ن��وع امل�ش��روع:	)	بني��ة	اأ�صا�ص��ية	-	�صناع��ي	-	زراع��ي	-	طاق��ة	-	م�ص��روعات	�صحي��ة	-	�ص��ياحي	-	  2-1
اأخرى....(	....................................................................................
..............................................................................................

عن��وان امل�ش��روع: ..............................................................................  3-1

ا�شم م�لك امل�شروع: )�صخ�ص	-	�صركة	-	اأخرى	...( .............................................  4-1

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

ا�ش��م ال�شخ�ص امل�ش��ئول: .......................................................................  5-1

رق��م التليف��ون: ...............................................................................  

رق��م الف�ك���ص: ................................................................................  

بري��د اليك��رتوين: ............................................................................  6-1

1-7  اجلهة امل�ش��روع: الرتخي�ص: .................................................................

........... نوعه���:  تو�ش��ع�ت،  1-8  طبيعة امل�شروع :   جديد   

................................................................................................
اإذا	كانت	طبيعة	امل�صروع	تو�صعات:	 	•

	 ل هل	مت	تقدمي	منوذج	/	درا�صة	تقييم	الأثر	البيئي	للم�صروع	الأ�صا�صي	؟	 نعم	

ت�ري��خ احل�ش��ول عل��ى املوافق��ة ال�ش���بقة م��ن ال�ش��لطة م��ع اإرف���ق املوافق��ة: .....................  9-1

................................................................................................
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مرف��ق	رق��م	)1( ........................................................................................

تاريخ	احل�صول	على	اأول	ترخي�ص	للم�صروع	مع	اإرفاقه:	...................................................

مرف��ق	رق��م	)2( ........................................................................................

هل يقع امل�شروع فى تنمية اأو�شع ) منطقة �شن�عية، مركز �شي�حي، اأخرى(.  10-1

 نعم		 ل	
يف	حالة	الإجابة	بنعم،	اذكر	ا�صم	هذه	التنمية:	...........................................................	
ل	 	 هل	مت	اإعداد	درا�صة	تقييم	الأثر	البيئي	لهذه	التنمية	؟	 نعم	 	•

تاريخ	احل�صول	على	املوافقة	ال�صابقة	من	ال�صلطة	مع	اإرفاق	املوافقة:	.............................

مرف��ق	رق��م	)3( ........................................................................................

بيانات.امل�سروع: .-

............................................................  : الكلي��ة للم�ش��روع )م2(  امل�ش���حة   1-2

....................................................... )م2(:  امل�ش��روع  ملب���ين  الكلي��ة  امل�ش���حة   2-2
مكان	وموقع	امل�صروع	:	

يرف��ق	و�ص��ف	ع��ام	ملوق��ع	امل�ص��روع	م��ن	جمي��ع	اجله��ات،	مو�صح��ًا	ح��دود	املوق��ع	بالن�ص��بة	لالأن�ص��طة	والتنمي��ة	
املج��اورة،	ا�ص��تخدامات	الأرا�ص��ي،	الط��رق،	املناط��ق	الأثري��ة	واملحمي��ات	الطبيعي��ة	اإن	وج��دت.	)اإرفاق	خمطط	
م�ص��احة	معتم��د	وم�ص��دق	ح�ص��ب	الأ�ص��ول	مبقيا���ص	ر�ص��م	منا�ص��ب	ومو�صح��ًا	علي��ه	اجت��اه	الري��اح	ال�ص��ائدة(.	
مرف��ق	رق��م	)4( .............................................................................................

امل�ش�فة بني املوقع واقرب كتلة �شكنية: ........................................................  3-2

طبيعة املنطقة التي يقع به� امل�شروع ) ميكن اأن يكون اأكرث من اختي�ر (:   4-2
		 	 يعلوه	�صكن		 	  مبنى	م�صتقل	

	 قرية	 	 	  مدينة	
	 خارج	الكتلة	ال�صكنية داخل	الكتلة	ال�صكنية	  
	 منطقة	�صحراوية	 	 منطقة	زراعية	  
	 منطقة	حرفية		 	 منطقة	�صناعية	  
	 حممية	طبيعية  منطقة	�صاحليالأ�صا�صية:	

	 	  منطقة	اأثرية	

و�شف ع�م ملنطقة امل�شروع   5-2
مرف��ق	رق��م	)5(	يرف��ق	و�ص��ف	ع��ام	ملنطق��ة	امل�ص��روع	فيم��ا	يخ���ص	البيئ��ة	الطبيعي��ة	والبيولوجي��ة	والجتماعي��ة	

والثقافية	
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البنية الأ�ش��شية:   6-2
	 غري	متوفرة	 	 متوفرة	  �صبكة	املياه	
	 غري	متوفرة	 	 متوفرة	  �صبكة	الكهرباء	
	 غري	متوفرة  �صبكة	�صرف	�صحي	 متوفرة	
غري	متوفرة	 	  �صبكة	طرق	/�صكه	حديد	 متوفرة	

3-.و�سف.مراحل.امل�سروع.

مرحلة الإن�ش�ء   1-3
تاري��خ	الإن�ص��اء:	............................................................................... 	•
اجلدول	الزمني	للتنفيذ:		..............................	الإن�صاء:	.............................. 	•

3-1-1	و�صف	موجز	لالأن�صطة	اأثناء	مراحل	الإن�صاء:	
املياه

م�صادر	املياه	:	............	ا�صتخداماتها:	............	معدل	ال�صتهالك:................ 	•

نوع	الوقود:	..............	م�صدر	الوقود:	............	معدل	ال�صتهالك:	................ 	•

العمال��ة	املتوقعة	واأماكن	اإقامته��م:	........................................................ 	•

3-1-2	املخلفات	الناجتة	عن	الإن�صاء	وكيفية	التخل�ص	منها:	
خملفات	�صلبة:	........................		نوعيتها:	........................................ 	•
كميتها:	...........................				كيفية	التخل�ص:	...................................... 	
خملفات	�ص��ائلة:	.......................	نوعيتها:	......................................... 	•
كميتها:	...........................		كيفية	التخل�ص:	...................................... 	
اإنبعاثات	غازية	)دخان	-	رائحة	-	مواد	عالقة(:	........................................... 	•
...........................................................................................
............................................................................... �صو�ص��اء:	 	•
...........................................................................................
................................................................................. اأخ��رى:	 	•
...........................................................................................

مرحلة الت�شغيل   2-3

3-2-1	و�صف	تف�صيلي	ملرحلة	الت�صغيل	)ترفق	اإ�صكال	اأو	ر�صومات	تو�صيحية(:	
املكونات	الرئي�صية	للم�صروع:		............................................................. 	•
...........................................................................................
م�صادر	املياه	)عمومية	/	جوفية	/	م�صطحات	مائية	/...(:	................................. 	•
...........................................................................................
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معدل	ال�ص��تهالك	)م3/ي��وم(:	........................................................... 	

ن��وع	وم�ص��ادر	الوق��ود:	.................................................................... 	•

مع��دل	ال�ص��تهالك:	...................................................................... 	
الطاقة	امل�صتخدمة:	.............................	م�صدرها:	............................. 	•
اأرف��ق	و�ص��ف	والعملي��ات	ل��كل	مك��ون	م��ن	مكون��ات	امل�ص��روع،	مدعما	بر�ص��وم	تو�صيحي��ة	للتابع	 	•
الأن�ص��طة	وخرائ��ط	الت�ص��غيل	(	م��ع	تو�صي��ح	املدخ��الت	واملخرج��ات	ل��كل	مك��ون	وكمياته��ا	:	
مرف��ق	رق��م	)6(	...............................................................................
العمال��ة	واأماك��ن	اإقامته��م:	....................................................................
...........................................................................................

3-2-2	املخلفات	ومعاجلتها	وكيفية	التخل�ص	منها:	
ملوثات	الهواء:	 	•

(	م3/	�صاعة	 معدل	انبعاث	امللوثات	الغازية:	)	
تو�صي��ف	عملي��ات	املعاجل��ة	لالنبعاث��ات	الغازي��ة	واملعاي��ري	املتوقعة	بع��د	املعاجل��ة:	................
...........................................................................................
برج��اء	اإرف��اق	التحلي��ل	املتوق��ع	لالنبع��اث	الغازي��ة	مقارن��ة	باحل��دود	ال��واردة	بقان��ون	البيئ��ة		رق��م	

7	ل�ص��نة	1999،
مرف��ق	رق��م	)7(	...............................................................................

املخلفات	ال�صائلة	:	 	•
ال�ص��رف	ال�صح��ي:	...........................................................................

معدل	ال�صرف:	)			(	م3/يوم	
كيفية	التخل�ص:	)�صبكة	عمومية	-	حفرة	امت�صا�صية	-	اأخرى	.......(	.........................

يف	حالة	وجود	وحدة	ملعاجلة	ال�صرف	ال�صحي:	
برج��اء	اإرف��اق	و�ص��ف	ملكون��ات	الوح��دة	م��ع	بي��ان	كيفي��ة	التخل���ص	م��ن	احلم��اأة	وا�ص��لوب	التخل���ص	

م��ن	ال�ص��رف	بع��د	املعاجل��ة	ومعاي��ري	ال�ص��رف	الناجت	عن	وح��دة	املعاجلة	.	
ال�ص��رف	ال�صناع��ي:	.................................................................... 	•

طرق	التخل�ص	من	ال�صرف:	
على	�صبكة	البلدية	مبا�صرة  

 يجمع	يف	حفرة	امت�صا�صية	بدون	معاجلة	
 يتم	ال�صرف	على	م�صطح	مائي	مع	بيان	ا�صم	امل�صطح		.......................................
.................................................................................... اأخ��رى	  

				يف	حالة	وجود	وحدة	ملعاجلة	ال�صرف	ال�صناعي:	
برج��اء	اإرف��اق	و�ص��ف	ملكون��ات	الوح��دة	م��ع	بي��ان	الكيماوي��ات	امل�ص��تخدمة	واأ�ص��لوب	التخل���ص	م��ن	

ال�صرفاملعاجلة.جل��ة	ومعاي��ري	ال�ص��رف	الن��اجت	عن	وح��دة	املعاجلة.	
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مرف��ق	رق��م	)8(	...............................................................................
املخلفات	ال�صلبة	واخلطرة:	 	•

اأنواع	املخلفات	الناجتة	ومعدل	التولد:	..........................................................

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

ط��رق	النقل	والتداول	والتخزين:	...............................................................

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

طرق	التخل�ص	منم	املخلفات	)متعهد	-		مدفن	امن-	اأخرى(:	..................................................

..............................................................................................................
بيئة	العمل	 	•

موؤ�ص��رات	بيئة	العم��ل:	........................................................................................

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

طرق	حماية	العاملن	)اأدوات	وقاية،	اأنظمة	�صفط	غازات،	الخ(:	.................................

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

.................................................................................. اأخ��رى	 	•

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

4-.الق�انني.والت�سريعات.ال�سارية.
اإرف��اق	قائم��ة	بالقوان��ن	البيئي��ة	املنطبق��ة	عل��ى	امل�ص��روع	م��ع	حتدي��د	اجلوان��ب	الت��ي	حتدده��ا	الت�ص��ريعات	ورق��م	

املواد.	
مرف��ق	رق��م	)9(	.............................................................................................

5-.تقييم.التاأثريات.البيئية.
اأرف��ق	حتلي��ل	للتاأث��ريات	البيئي��ة	املحتمل��ة	للم�ص��روع	يف	كل	م��ن	مرحلت��ي	الإن�ص��اء	والت�ص��غيل	والت��ي	ق��د	ت�ص��مل	
التاأثريات	على	نوعية	الهواء	اأو	الرتبة	اأو	املياه	ال�ص��طحية	واجلوفية	اأو	البيئة	البيولوجية	اأو	احلياة	الجتماعية	
اأو	البنية	الأ�صا�ص��ية	والأن�ص��طة	املجاورة،	ما	اإىل	ذلك	ح�ص��ب	طبيعة	امل�ص��روع	وموقعه	مع	تناول	التاأثريات	خالل	

ح��الت	الطوارئ	مثل	الن�ص��كاب	والت�ص��ربات	
مرفق	رق��م	)1٠(	............................................................................................

6-.خطة.الإدارة.البيئية.لتخفيف.التاأثريات.البيئية.

و�شف اإجراءات التخفيف لكل ت�أثري: .........................................................  1-6

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

و�شف برن�مج الر�شد البيئي: ................................................................  2-6

................................................................................................
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و�ش��ف املتطلب���ت املوؤ�ش�ش��ية )حتدي��د امل�ش��وؤولي�ت واملتطلب���ت والرتتيب���ت الالزم��ة لتطبي��ق   3-6
اإجراءات التخفيف والر�شد( ..................................................................
................................................................................................

7-.اأرف��اق.ملخ���ص.خلط��ة.الط���ارئ.بع��د.مراجعته��ا.م��ع.ال�س��لطات.املحلي��ة.واملجتمع��ات.املحلي��ة.
الت��ي.ق��د.تت�س��رر.من.امل�س��روع.)يف	دورة	حياة	امل�ص��روع:	الإن�ص��اء،	الت�ص��غيل،	الهدم/الإغالق	واإع��ادة	تاأهيل	

املوقع(

مرفق	رق��م	)11(	............................................................................................

.8-.مرحلة.الهدم/الإغالق.واأعادة.التاأهيل
و�صف	كمي	لالآثار	البيئية	املحتملة	اأثناء	عملية	الهدم/الإغالق	واأعادة	التاأهيل	وخا�صة	

املخلفات	ال�صلبة 	•
املخلفات	اخلطرة 	•

ال�صو�صاء	 	•
النبعاثات	الغازية	من	املحركات	 	•
الأتربة	النا�صئة	من	عملية	الهدم 	•

املخلفات	ال�صائلة	ال�صحية	وال�صناعية 	•
و�صف	خلطة	الإدارة	البيئية	للحد	من	اآثار	عملية	الهدم/الإغالق	واإعادة	التاأهيل 	•

-.املرفقات
برج��اء	ا�ص��تيفاء	اجل��دول	الت��ايل	وال��ذي	يو�ص��ح	قائم��ة	املرفق��ات،	م��ع	اإرف��اق	امل�ص��تندات	املطلوب��ة	وتعلي��ل	�ص��بب	

ع��دم	الإرف��اق.	)ميك��ن	اإ�صاف��ة	مرفقات	اأخرى	ح�ص��ب	احلاجة(	

هل.مت.اإرفاقه.بيان.باملرفق.م
)نعم/ل(.

تعليل.عدم.
الإرفاق.

موافق��ة	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	عل��ى	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	1
للم�ص��روع	ال�صلي	)يف	حالة	التو�ص��عات(.

�ص��ورة	م��ن	الرتخي���ص	للم�ص��روع	)يف	حال��ة	وج��ود	2
تو�ص��عات(.	

موافق��ة	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	عل��ى	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	3
للتنمية	)يف	حالة	وقوع	امل�ص��روع	يف	تنمية	اأو�ص��ع(

و�ص��ف	ع��ام	ملوق��ع	امل�ص��روع	م��ع	خريطة	مبقيا���ص	ر�ص��م	4
منا�صب.	

و�صف	عام	ملنطقة	امل�صروع	5
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الر�ص��وم	6 به��ا	 ومرف��ق	 امل�ص��روع	 لأن�ص��طة	 و�ص��ف	
	. �صيحي��ة لتو ا

التحاليل	املتوقعة	النبعاثات	الغازية	7
موا�صف��ات	وح��دة	معاجل��ة	ال�ص��رف	ال�صح��ي	و/اأو	8

ال�صناعي	
قائمة	القوانن	والت�صريعات	البيئية.9
تقييم	التاأثريات	البيئية.1٠
الط��وارئ	يف	جمي��ع	مراح��ل	عم��ر	11 ملخ���ص	خلط��ة	

امل�ص��روع

اإقرار.مقدم.الطلب
اق��ر	اأن��ا	املوق��ع	اأدن��اه	ب��اأن	البيان��ات	املدون��ة	يف	النم��وذج	الت�صني��ف	البيئ��ي	)	اأ	(	رق��م........	بتاري��خ			/		/								
�صحيح��ة	وحقيقي��ة	واإنن��ي	اأحتم��ل	كامل	امل�ص��وؤولية	القانونية	يف	ح��ال	وجود	اأي	معلومات	اأو	بيانات	غري	�صحيحة	

واأن��ه	يف	ح��ال	وج��ود	اأي	تعدي��الت	يف	املعلوم��ات	ال��واردة	الت��زم	باإب��الغ	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	يف	حينه.
اإ�صم	امل�صروع:
رقم	الت�صجيل:

ا�صم	مالك	امل�صروع:	
ا�صم	ال�صخ�ص	املفو�ص:	

التليفون	/	فاك�ص:	
الربيد	الليكرتوين:

العنوان:	
التاريخ:

املقر.مبا.فيه
ال�صم:
ال�صفه:
التوقيع:

رقم	الهوية:													
متالأ مبعرفة اجلهة امل�شوؤولة امل�نحة للموافقة البيئية

..................................................................................................... ال�ص��م:	

................................................................................................... الوظيف��ة:	

.................................................................................................... التوقي��ع:	

خامت	�صلطة	جودة	البيئة
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تعليمات.عامة.ل�ستيفاء.من�ذج.تقييم.الأثر.البيئي)اأ(
للم�شروع�ت التي تندرج حتت الق�ئمة )اأ(

يت��م	ا�ص��تيفاء	جمي��ع	بيان��ات	النم��وذج	بدق��ة	وخ��ط	وا�ص��ح	م��ع	اإرف��اق	اخلرائ��ط	والبيان��ات	الالزم��ة	 	•
ملراجع��ة	امل�ص��روع.	

يتم	ت�صليم	النموذج	بعد	ا�صتيفائه	اإىل	ممثل	�صلطة	جودة	البيئة		بعد	مراجعته.	 	•

تق��وم	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	مبراجع��ة	النم��وذج	واإب��داء	ال��راأي	في��ه	م��ن	الناحي��ة	البيئي��ة	فق��ط	واإخطار	 	•
اجله��ة	املخت�ص��ة	براأيه��ا	وال�ص��رتاطات	املطلوب��ة	)موافق��ة	اأو	رف���ص	اأو	ا�ص��تكمال	بيان��ات....(	خالل	

امل��دد	املن�صو���ص	عليه��ا	ب�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي.

يف	حال��ة	رف���ص	امل�ص��روع،	يح��ق	ملال��ك	امل�ص��روع	اأن	يتظل��م	م��ن	الق��رار	والتق��دم	ب�ص��كوى	كتابي��ة	اإىل	 	•
�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	و�ص��وف	يق��وم	رئي���ص	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	اأو	م��ن	ينيب��ه	بال��رد	كتاب��ة	خ��الل	اأ�ص��بوع.

يت��م	اللت��زام	بكاف��ة	ال�ص��رتاطات	البيئي��ة	ال��واردة	بق��رار	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	ل��كل	م�ص��روع،	ويت��م	 	•
التفتي���ص	عليه��ا	للتاأك��د	م��ن	م��دى	مطابق��ة	امل�ص��روع	للقان��ون	وال�ص��رتاطات	البيئي��ة.	

هذا	النموذج	يتم	توزيعه	باملجان	ودون	اأية	ر�صوم.	 	•
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 ملحق رقم )6(
قائمة مشروعات التصنيف )ب(

أواًل: المشروعات الصناعية

1..ال�سناعات.الغذائية:-

الن�ساط#
م�صانع	ا�صتخراج	الزيوت	النباتية	التي	ل	حتتوي	على	تكرير	ومعاجلة	1
م�صانع	فرم	وتعبئة	الدخان	/	�صناعة	ال�صجائر		والتبغ	2
ت�صنيع	احللوى	والع�صائر	وامل�صروبات	الغازية	3
م�صانع	انتاج	ملح	الطعام	4
م�صانع	منتجات	اللبان	)احلليب	واجلنب	واللنب(	5
مطاحن	الغالل	6
م�صانع	الن�صا	واخلمرية	7
م�صانع	جتفيف	الب�صل	8
امل�صالخ	9

..�سناعة.الغزل.والن�سيج.والألياف.ال�سناعية

الن�ساط.#
م�صانع	الدوبار	واحلبال	والتي	حتتوي	على	اأعمال	ت�صنيع	بال�صتيكية	1٠

3..ال�سناعات.الكيماوية.)اجلل�د،.ال�رق،.املطاط،.الزجاج(:.

الن�ساط#
املطابع	العمومية	،	ومطابع	املجالت	وال�صحف	بالإ�صافة	ملطابع	الأوف�صت11
الطباعة	على	املعلبات	وال�صفيح	12
م�صانع	ت�صنيع	الفلن	/	اإنتاج	الإ�صفنج	ال�صناعي	13
م�صانع	اإنتاج	وتعبئة	الغازات	ال�صناعية	14
م�صانع	ال�صابون	واجلل�صرين	15
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ت�ص��كيل	البال�ص��تيك	/	حق��ن	البال�ص��تيك	/	م�صان��ع	املوا�ص��ري	البال�ص��تيك	/	تخري��ز	البال�ص��تيك	16
/تغليف	�ص��لك	البال�ص��تيك	/	م�صانع	جر���ص	البال�صتيك	

تعبئة	وتغليف	الكيماويات	واملنتجات	ال�صائلة	وال�صلبة	17
م�صانع	ال�صمغ	والغراء	ال�صناعى	18
ت�صني��ع	معج��ون	الأ�ص��نان	وب��ودرة	الأ�ص��نان	وال�ص��امبو	وزي��ت	ال�ص��عر	/	ت�صني��ع	م�ص��تح�صرات	19

التجمي��ل	)الكوزمتيك���ص(	والكولوني��ا	والروائ��ح	العطري��ة	
ت�صنيع	الفيرب	جال�ص	2٠
ت�صنيع	القالم	الر�صا�ص	واجلاف	21
م�صانع	خلط	وتعبئة	الأ�صمدة	واملبيدات	بدون	ت�صنيع	من	الكيماويات	الأ�صا�صية22
معامل	الت�صوير	الفوتوغرايف23

4..�سناعات.الدوية

الن�ساط#
م�صانع	الأدوية	التي	تقوم	بعمليات	اخللط	والتعبئة	فقط	24

5..ال�سناعات.اخل�سبية

الن�ساط#
م�صانع	نقع	الأخ�صاب	)املعاجلة	الكيميائية	لالأخ�صاب(	/	م�صانع	الأخ�صاب	ال�صناعية	25
م�صانع	ت�صنيع	الأبواب	والنوافذ	والتجهيزات	والثاث	واملكاتب	اخل�صبية	26
ور�ص	ر�ص	الدهانات27

6..ال�سناعات.احلرارية.والتعدين.وم�اد.البناء:-.

الن�ساط#
�صناعة	تدوير	الزجاج	امل�صتعمل	لإنتاج	منتجات	زجاجية	28
تقطيع	و�صقل	وت�صطيب	الرخام	واجلرانيت	29
م�صانع	تنتج	املنتجات	الإ�صمنتية	مت�صمنة	اأعمال	الدهان	3٠
ور�ص	الدهانات	واأفران	جتفيف	الدهانات31
م�صانع	الطوب	والقرميد	والفخار	واملوا�صري	امل�صنوعة	32
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م�صانع	اجلري	واجلب�ص33
ت�صنيع	وتنظيف	ومعاجلة	الفحم	النباتي	/	املفاحم	34
املحاجر	واملقالع	35
م�صانع	اخلزف	وال�صينى	36
منا�صري	احلجر37

7..ال�سناعات.املعدنية:-.

الن�ساط#
ت�صنيع	علب	املعلبات	املعدنية	38
ت�صنيع	الأثاث	املعدين	39
من�صاآت	ت�صغيل	الذهب	والكال�صيهات	مع	اأو	بدون	طلي	اليكرتو�صتاتيكي	4٠
طرق	و�صبك	النحا�ص	ودرفلته	41
ت�صنيع	ورق	تغليف	الأطعمة	)الفويل(	42
م�صابك	احلديد	وم�صابك	ال�صلب	وم�صابك	املعادن	غري	احلديدية	فيما	عدا	م�صابك	الر�صا�ص	43
م�صانع	املوا�صري	ال�صلب	44
م�صانع	الأ�صالك	والكابالت	الكهربائية	45
م�صان��ع	املعاجل��ة	ال�ص��طحية	لأعم��ال	احلدي��د	وال�صل��ب	او	املع��ادن	غ��ري	احلديدي��ة	/	م�صان��ع	46

الط��الء	الكهربائ��ي	والغلفن��ة	
م�صانع	الغاليات	واملراجل	البخارية	47
م�صانع	ت�صنيع	املحولت	الكهربية	48
م�صانع	املاكينات	واملعدات	ال�صناعية	/	الزراعية49
م�صانع	اإنتاج	/	جتميع	املركبات	ذات	املحركات	واملقطورة	واجلرارات	5٠

8..ال�سناعة.الكهربائية.والليكرتونية:-

الن�ساط#
ت�صنيع	اأجزاء	مكيفات	الهواء	51
ت�صنيع	وجتميع	الأجهزة	الكهربائية	/	الثالجات	/	الغ�صالت	52
ت�صنيع	املعدات	العلمية	واحل�صابية	واملعدات	الليكرتونية	53
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ت�صنيع	امل�صتلزمات	الكهربائية	)املفاتيح	،	الفي�ص	،	....	وخالفه(	54
م�صانع	م�صابيح	واأنابيب	الإ�صاءة	55
ت�صنيع	خاليا	�صم�صية	56

.....م�سروعات.تدوير.ومعاجلة.والتخل�ص.من.املخلفات:-

الن�ساط#
املن�ص��ات	واملواق��ع	اخلا�ص��ة	باإعم��ال	التدوي��ر	واإع��ادة	ا�ص��تخدام	وت�صني��ع	املخلف��ات	ال�صلب��ة	57

وال�ص��ائلة	غ��ري	اخلط��رة
حمطات	اأو	وحدات	معاجلة	مياه	ال�صرف	ال�صناعي	للمن�صاة	الواحدة	58
وحدات	معاجلة	املخلفات	ال�صناعية	ملن�صاأة	واحدة	59

ثانيًا: المشروعات الزراعية

الن�ساط#
املزارع	التجارية	لرتبية	الدواجن	واحليوانات6٠
اإقامة	مزارع	�صمكية	يف	مناطق	غري	ح�صا�صه	بيئيًا	61
ا�صت�صالح	الأرا�صي	فى	غري	مناطق	املحميات	الطبيعية	62
معا�صر	الزيتون63
م�صانع	انتاج	الفطر64

ثالثًا: المنشآت الصحية 

الن�ساط#
امل�صت�صفيات	/	امل�صتو�صفات	مع	اأو	بدون	غرفة	جراحة	وعمليات	65
)حمارق	امل�صت�صفيات	/	ووحدات	املعاجلة(	داخل	امل�صت�صفى	66

رابعًا: المشروعات البترولية

الن�ساط#
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م�صتودعات	اأنابيب	البوتاجاز	67
م�صانع	ت�صنيع	ا�صطوانات	الغازات	البرتولية	امل�صالة	وملحقاتها68
امل�ص��ح	ال�صتك�ص��ايف	)اجليولوج��ي	/	اجليوفيزيق��ي(	فق��ط	عل��ى	ال��رب	اأو	يف	البح��ر	للبح��ث	ع��ن	69

الب��رتول	والغاز	
احلفر	ال�صتك�صايف	فقط	دون	تنمية	على	الرب	اأو	يف	البحر	للبحث	عن	البرتول	والغاز	7٠
احلفر	الإنتاجي	مبناطق	بها	ت�صهيالت	مع	ربط	الآبار	اجلديدة	بهذه	الت�صهيالت	71

خامسًا : مشروعات الطاقة والبنية االساسية 

الن�ساط#
1-	طاقة	

اإن�صاء	حمطات	املحولت	وخطوط	نقل	الكهرباء	وال�صبكات	املت�صلة	بها72
املحطات	املدجمة	للطاقة	ال�صم�صية	73
حمطات	خدمة	)الكازيات(	ومتوين	ال�صيارات	)�صائل	وغاز	طبيعي(	74

2-	بنية	ا�صا�صية	
املحطات	املدجمة	لتحلية	املياه	75
�صيانة	ر�صيف	امليناء	76
�صيانة	يف	اأحوا�ص	بناء	ال�صفن	اأو	الأحوا�ص	اجلافة	والعائمة	اأو	ال�صفن	77
اأعمال	تطهري	املجاري	املائية	الرئي�صية	78
م�صروعات	الري	وال�صرف	املتو�صطة	احلجم	79
املن�صاآت	التعليمية	اجلامعية	واملعاهد	العليا	بالإ�صافة	للمدار�ص	الإعدادية	والثانوية8٠

سادسًا : المشروعات السياحية  

الن�ساط#
اإن�صاء	الفنادق	81
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ملحق رقم )7(
نموذج التصنيف البيئي )ب(

Environmental Impact Assessment - Form (B) 

التاريخ: 	 	 	 	 	 	 رقم	م�صل�صل:	

مت��الأ	مع�ل�وم���ات	ع��ام���ة	مبعرف��ة	مق��دم	النم��وذج	عل��ى	اأن	تك��ون	بدق��ة	وبخ��ط	وا�ص��ح	ويتحم��ل	مق��دم	النم��وذج	
�صح��ة	البيان��ات	عل��ي	اأن	تق��وم	اجله��ة	الإداري��ة	باعتم��اده	واإر�ص��ال	ن�ص��خة	م��ن	النم��وذج	اإىل	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	

للمراجع��ة	واإب��داء	ال��راأي	وميك��ن	ال�ص��تعانة	باأي��ة	تقاري��ر	معاين��ة	اأو	مرفق��ات	اأخ��ري	اإ�صافي��ة

1�.مع�ل��م�ات..ع��ام�ة

................................................................................ امل�ش��روع:  ا�ش��م   1-1

ن��وع امل�ش��روع: )بني��ة اأ�ش��ش��ية � �شن�ع��ي � زراع��ي - ط�ق��ة - م�ش��روع�ت �شحي��ة - �ش��ي�حي -   2-1
.................................................................................... اأخ��رى...(  

عن��وان امل�ش��روع: ..............................................................................  3-1

ا�شم م�لك امل�شروع )�شخ�ص � �شركة � اأخرى ...(: ................................................  4-1

ا�ش��م امل�ش��وؤول: ................................................................................  5-1

رقم	التليفون:	................................	رقم	الفاك�ص:	...................................

بري��د	اإليك��رتوين:	..............................................................................
اإلك��رتوين:	من��وذج:	............................................................................	
رقم	التليفون:	................................	رقم	الفاك�ص:	...................................
بري��د	اإليك��رتوين:	..............................................................................

طبيع��ة امل�نحة للرتخي���ص: ...................................................................  6-1

طبيعة امل�شروع:   جديد    تو�صعات،	نوعها ......................  7-1
اإذا	كانت	طبيعة	امل�صروع	تو�صعات:

هل	مت	تقدمي	منوذج/درا�صة	تقييم	التاأثري	البيئي	للم�صروع	الأ�صا�صي	؟		 نعم	 ل	
تاريخ	احل�صول	على	املوافقة	ال�صابقة	من	�صلطة	جودة	البيئة	مع	اإرفاق	املوافقة:	..............................	
مرف��ق	رق��م	)1(	.............................................................................................
تاريخ	احل�صول	على	اأول	ترخي�ص	للم�صروع	مع	اإرفاقه:	........................................................
مرف��ق	رق��م	)2(	.............................................................................................
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هل يقع امل�شروع يف تنمية اأو�شع )منطقة �شن�عية، مركز �شي�حي، اأخرى(.  8-1
	 ل	  نعم	

يف	حالة	الإجابة	بنعم،	اذكر	ا�صم	هذه	التنمية:	.................................................................	
	 ل 	 نعم	 هل	مت	اإعداد	درا�صة	تقييم	الأثر	البيئي	لهذه	التنمية؟	

تاريخ	احل�صول	على	املوافقة	ال�صابقة	من	�صلطة	جودة	البيئة	مع	اإرفاق	املوافقة:	...............................

مرف��ق	رق��م	)3(	.............................................................................................

�.بيانات.امل���سروع:

امل�ش�حة الكلية للم�شروع )مرت2(: ............................................................  1-2

					امل�صاحة	الكلية	ملباين	امل�صروع	)مرت2(	:	......................................................................

مك�ن وموقع امل�شروع:  2-2
يرف��ق	و�ص��ف	ع��ام	ملوق��ع	امل�ص��روع	م��ن	جمي��ع	اجله��ات،	مو�صح��ًا	ح��دود	املوق��ع	بالن�ص��بة	لالأن�ص��طة	والتنمي��ة	
املج��اورة،	ا�ص��تخدامات	الأرا�ص��ي،	الط��رق،	املناط��ق	الأثري��ة	واملحمي��ات	الطبيعي��ة	اإن	وج��دت.	)برج��اء	اإرف��اق	
خريط��ة	مف�صل��ة	ومعتم��دة	من	اجلهة	الإدارية	املخت�صة	مبقيا���ص	ر�ص��م	منا�ص��ب	ووا�ص��ح	ومو�صحًا	عليها	اجتاه	

الري��اح	ال�ص��ائدة(.
مرف��ق	رق��م	)4(	.............................................................................................

امل�ش�فة بني املوقع واأقرب كتلة �شكنية: ........................................................  3-2

طبيعة املنطقة التي يقع به� امل�شروع )ميكن اأن يكون اأكرث من اختي�ر(:  4-2
	 مدينة 	 يعلوه	�صكن	  مبنى	م�صتقل	

	 داخل	جتمع	�صكاين	 خارج	جتمع	�صكاين																																			  قرية	
	 منطقة	�صناعية											 	 منطقة	�صحراوية	  منطقة	زراعية	

	 حممية	طبيعية 	 منطقة	�صاحلية	  منطقة	حرفية	
	 اأخرى،	اذكرها	..................................  منطقة	اأثرية	

و�شف ع�م ملنطقة امل�شروع:  5-2
يرفق	و�صف	للبيئة	الطبيعية	والبيولوجية	والجتماعية	والثقافية	مبنطقة	امل�صروع.	

مرف��ق	رق��م	)5(	.............................................................................................

البنية الأ�ش��شية:   6-2
	 غري	متوفرة 	 متوفرة	 �صبكة	املياه	
	 غري	متوفرة 	 متوفرة	 �صبكة	الكهرباء	
	 غري	متوفرة �صبكة	�صرف	�صحي	 متوفرة	
	 غري	متوفرة �صبكة	طرق/�صكة	حديد	 متوفرة	
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	 غري	متوفرة 	 متوفرة	 م�صادر	الوقود	

البدائل املقرتحة ملوقع امل�شروع  7-2
اذكر	البدائل	املقرتحة	للموقع	واأ�صباب	اختيار	هذا	املوقع	)درجة	احلماية	من	الأخطار	الطبيعية	والتوافق	مع	
التنمية	للمنطقة	املحيطة(.	...................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

3�..و�سف.مراحل.امل�سروع.:

مرحلة الإن�ش�ء:   1-3
تاري��خ	الإن�ص��اء:	...............................................................................	
اجل��دول	الزمني	للتنفي��ذ:	......................................................................	

و�صف	موجز	لالأن�صطة	اأثناء	مراحل	الإن�صاء:	........................................... 	1-1-3

م�صادر	املياه:	..............	ا�صتخداماتها:	..............	معدل	ال�صتهالك:	.................

نوع	الوقود:	..............		م�صدر	الوقود:	................	معدل	ال�صتهالك:	.................

كميته��ا:	املتوقعة	واأماكن	اإقامتهم:	.............................................................

املخلفات	الناجتة	عن	الإن�صاء	وكيفية	التخل�ص	منها: 	2-1-3
خملفات	�صلبة:	................................	نوعيتها:	......................................				
						كميتها:	.................................	كيفية	التخل�ص:	.....................................
خملفات	�ص��ائلة:	...............................	نوعيتها:	......................................
						كميتها:	...............................		كيفية	التخل�ص:	.......................................
اإنبعاثات	غازية	)دخان	�	رائحة	�	مواد	عالقة(:	...................................................
...........................................................................................
..................................................................................... �صو�ص��اء	
	...........................................................................................
........................................................................................ اأخ��رى	
...........................................................................................

مرحلة الت�شغيل  2-3

و�صف	تف�صيلي	ملرحلة	الت�صغيل	)ترفق	اأ�صكال	اأو	ر�صومات	تو�صيحية(: 	1-2-3
املكونات	الرئي�صية	للم�صروع	:	..................................................................
...........................................................................................
م�صادر	املياه	)عمومية/	جوفية/م�صطحات	مائية/...(:	......................................	
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	معدل	ال�ص��تهالك	)م3/يوم(:	................................................................

ن��وع	وم�صادر	الوق��ود:	..........................................................................

مع��دل	ال�ص��تهالك:	...........................................................................

الطاقة	املحركة	امل�صتخدمة	.......................	م�صدرها:	.................................
اأرف��ق	و�صف��ًا	لالأن�ص��طة	والعملي��ات	ل��كل	مك��ون	م��ن	مكون��ات	امل�ص��روع،	مدعما	بر�ص��وم	تو�صيحية	لتتابع	الأن�ص��طة	

وخرائ��ط	الت�ص��غيل(	م��ع	تو�صيح	املدخ��الت	واملخرجات	لكل	مكون	وكمياتها	:	
مرف��ق	رق��م	)6(	.............................................................................................
البدائل	املاأخوذة	يف	العتبار	للمدخالت	امل�صتخدمة	اأو	التكنولوجيا	اأو	الت�صميم	اأو	توزيع	الأن�صطة،	الخ	............
..............................................................................................................
..............................................................................................................
العمالة	املتوقعة	واأماكن	اإقامتهم:		............................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

املخلفات	ومعاجلتها	وكيفية	التخل�ص	منها: 	2-2-3
ملوثات	الهواء:	

	معدل	انبعاث	امللوثات	الغازية:	)												(	م3/�صاعة	
تو�صيف	عمليات	املعاجلة	لالإنبعاثات	الغازية	واملعايري	املتوقعة	بعد	املعاجلة:	.....................
...........................................................................................

برجاء	اإرفاق	التحليل	املتوقع	لالإنبعاثات	الغازية	مقارنة	باحلدود	الواردة	بالقانون	رقم	7	ل�صنة	1999
مرف��ق	رق��م	)7(	.............................................................................................
املخلف��ات	ال�صحي��ة:	...........................................................................
ال�ص��رف	ال�صح��ي	:	...........................................................................

معدل	ال�صرف:	)												(	م3/يوم	
كيفية	التخل�ص:	)�صبكة	عمومية	�	حفرة	امت�صا�صية	�	اأخرى....(		................................

يف	حالة	وجود	وحدة	ملعاجلة	ال�صرف	ال�صحي:	
برج��اء	اإرف��اق	و�ص��ف	ملكون��ات	الوح��دة	مع	بيان	كيفية	التخل�ص	من	احلماأة	واأ�ص��لوب	التخل�ص	من	ال�صرف	بعد	

املعاجلة	ومعايري	ال�صرف	الناجت	عن	وحدة	املعاجلة.
ال�ص��رف	ال�صناع��ي:	..........................................................................

معدل	ال�صرف:	)											(	م3/يوم
التحلي��ل	املتوقع	لل�صرف	ال�صناع��ي:	...........................................................

طرق	التخل�ص	من	ال�صرف:	
 على	�صبكة	البلدية	مبا�صرة	 يجمع	يف	حفرة	امت�صا�صية	بدون	معاجلة	ويتم	ك�صحه																																																	
 يتم	ال�صرف	على	م�صطح	مائي	مع	بيان	ا�صم	امل�صطح	.........................................
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.................................................................................... اأخ��رى	  
يف	حالة	وجود	وحدة	ملعاجلة	ال�صرف	ال�صناعي:

برج��اء	اإرف��اق	و�ص��ف	ملكون��ات	الوح��دة	م��ع	بي��ان	الكيماوي��ات	امل�ص��تخدمة	واأ�ص��لوب	التخل���ص	م��ن	ال�ص��رف	بع��د	
املعاجل��ة	ومعاي��ري	ال�ص��رف	الن��اجت	عن	وح��دة	املعاجلة.

مرف��ق	رق��م	)8(	.............................................................................................
املخلفات	ال�صلبة	واخلطرة	:	

اأنواع	املخلفات	الناجتة	ومعدل	التولد:	مرفق	رقم	)7(	...........................................

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

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

ط��رق	النقل	والتداول	والتخزين:	...............................................................

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

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

طرق	التخل�ص	من	املخلفات	)متعهد	-	مدفن	اآمن	-	اأخرى(:	.....................................

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

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

...........................................................................................
بيئة	العمل

موؤ�ص��رات	بيئة	العمل:	..........................................................................

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

طرق	حماية	العاملن	)اأدوات	وقاية،	اأنظمة	�صفط	غازات،	الخ(:	.................................

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

........................................................................................ اأخ��رى	

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

4-.الق�انني.والت�سريعات.ال�سارية
اأرف��ق	قائم��ة	بالقوان��ن	البيئي��ة	املنطبق��ة	عل��ى	امل�ص��روع	م��ع	حتدي��د	اجلوان��ب	الت��ي	حتدده��ا	الت�ص��ريعات	ورق��م	

املواد.
مرف��ق	رق��م	)9(	.............................................................................................

5-.تقييم.التاأثريات.البيئية.

اأرف��ق	حتلي��ل	للتاأث��ريات	البيئي��ة	املحتمل��ة	للم�ص��روع	يف	كل	م��ن	مرحلت��ي	الإن�ص��اء	والت�ص��غيل	والت��ي	ق��د	ت�ص��مل	
التاأثريات	على	نوعية	الهواء	اأو	الرتبة	اأو	املياه	ال�ص��طحية	واجلوفية	اأو	البيئة	البيولوجية	اأو	احلياة	الجتماعية	
اأو	البنية	الأ�صا�ص��ية	والأن�ص��طة	املجاورة،	ما	اإىل	ذلك	ح�ص��ب	طبيعة	امل�ص��روع	وموقعه.مع	تناول	التاأثريات	خالل	
ح��الت	الط��وارئ	مث��ل	الن�ص��كابات		و	الت�ص��ريبات.	كم��ا	يرف��ق	التاأث��ريات	املحتمل��ة	للبيئ��ة	عل��ى	امل�ص��روع	)مث��ل	
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ال��زلزل	وال�ص��يول،	ال�ص��تخدام	الأ�ص��بق	ملوق��ع	امل�ص��روع،	الأن�ص��طة	املج��اورة،	الخ(.
مرفق	رق��م	)1٠(	............................................................................................

6-.خطة.الإدارة.البيئية:.التاأثريات.البيئية.:

ملخ���ص الت�أث��ريات البيئي��ة: ..................................................................  1-6

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

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

و�شف اإجراء التخفيف الع�م لكل ت�أثري: ......................................................  2-6

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

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

و�شف برن�مج الر�شد البيئي: ................................................................  3-6

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

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

و�ش��ف املتطلب���ت املوؤ�ش�ش��ية )حتدي��د امل�ش��وؤولي�ت واملتطلب���ت والرتتيب���ت الالزم��ة لتطبي��ق   4-6
اإج��راءات التخفي��ف والر�ش��د(: ...............................................................
................................................................................................
..............................................................................................

7-.الت�ساور.العام:
برج��اء	اإرف��اق	قائم��ة	باجله��ات	والأ�ص��خا�ص	ذات	ال�صل��ة	بامل�ص��روع	والذي��ن	مت	الت�ص��اور	معه��م	وكذل��ك	حما�صر	

الت�ص��اور	اأو	ا�صتطالعات	الراأي.
مرفق	رق��م	)11(	............................................................................................

اأرف��اق.ملخ���ص.خلطة.الط���ارئ.بعد.مراجعتها.مع.ال�س��لطات.املحلي��ة.واملجتمعات.املحلية. .-8

التي.قد.تت�سرر.من.امل�سروع.)يف.دورة.حياة.امل�سروع:.الإن�ساء،.الت�سغيل،.الهدم/الإغالق.
واإعادة.تاأهيل.امل�قع(.

مرفق	رق��م	)12(	............................................................................................

مرحلة.الهدم/الإغالق.واأعادة.التاأهيل .-
و�صف	كمي	لالآثار	البيئية	املحتملة	اأثناء	عملية	الهدم/الإغالق	واإعادة	التاأهيل	وخا�صة	

املخلفات	ال�صلبة 	•
املخلفات	اخلطرة 	•

ال�صو�صاء	 	•
النبعاثات	الغازية	من	املحركات	 	•
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الأتربة	النا�صئة	من	عملية	الهدم 	•
املخلفات	ال�صائلة	ال�صحية	وال�صناعية 	•

و�صف	خلطة	الإدارة	البيئية	للحد	من	اآثار	عملية	الهدم/الإغالق	واإعادة	التاأهيل 	•

1-.املرفقات
برج��اء	ا�ص��تيفاء	اجل��دول	الت��ايل	وال��ذي	يو�ص��ح	قائم��ة	املرفق��ات،	م��ع	اإرف��اق	امل�ص��تندات	املطلوب��ة	وتعلي��ل	�ص��بب	

ع��دم	الإرف��اق.	)ميك��ن	اإ�صاف��ة	مرفقات	اأخرى	ح�ص��ب	احلاجة(	

هل.مت.اإرفاقه.بيان.باملرفقم
)نعم/ل(

تعليل.عدم.
الإرفاق

موافق��ة	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	عل��ى	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	1
للم�ص��روع	الأ�صلي	)يف	حالة	التو�ص��عات(.

�ص��ورة	م��ن	الرتخي���ص	للم�ص��روع	)يف	حال��ة	وج��ود	2
تو�ص��عات	(.

موافق��ة	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	عل��ى	تقيي��م	الأث��ر	البيئ��ي	3
للتنمية	)يف	حالة	وقوع	امل�ص��روع	يف	تنمية	اأو�ص��ع(.

و�ص��ف	ع��ام	ملوق��ع	امل�ص��روع	م��ع	خريطة	مبقيا���ص	ر�ص��م	4
منا�صب.

و�صف	عام	ملنطقة	امل�صروع.5
الر�ص��وم	6 به��ا	 ومرف��ق	 امل�ص��روع	 لأن�ص��طة	 و�ص��ف	

. �صيحي��ة لتو ا
التحاليل	املتوقعة	لالإنبعاثات	الغازية.7
موا�صف��ات	وح��دة	معاجل��ة	ال�ص��رف	ال�صح��ي	و/اأو	8

ال�صناع��ي.
قائمة	القوانن	والت�صريعات	البيئية.9
تقييم	التاأثريات	البيئية.1٠
الت�صاور	العام.11
ملخ���ص	خط��ة	الط��وارئ	ملخ���ص	خلط��ة	الط��وارئ	يف	12

جميع	مراحل	عمر	امل�صروع	



الدليل العام إلجراءات تقييم األثر البيئي دولة فلسطين | سلطة جودة البيئة

54

اإقرار.مقدم.الطلب

اأقر	اأنا	املوقع	اأدناه	باأن	البيانات	املدونة	يف	النموذج	الت�صنيف	البيئي	)	ب	(	رقم	............................	
بتاري��خ	.................................	�صحيح��ة	وحقيقي��ة	واإنن��ي	اأحتم��ل	كام��ل	امل�ص��وؤولية	القانوني��ة	يف	ح��ال	
وج��ود	اأي	معلوم��ات	اأوبيان��ات	غ��ري	�صحيح��ة	واأنه	يف	حال	وجود	اأي	تعدي��الت	يف	املعلومات	الواردة	التزم	باإبالغ	

�صلطة	جودة	البيئة	يف	حينه.
اأ�صم	امل�صروع:
رقم	الت�صجيل:

ا�صم	مالك	امل�صروع	:	
ا�صم	ال�صخ�ص	املفو�ص:	

التليفون	/	فاك�ص:	
الربيد	الليكرتوين:

العنوان:	
التاريخ:

املقر.مبا.فيه
ال�صم:
ال�صفة:
التوقيع:

رقم	الهوية:									
بيانات.متالأ.مبعرفة.اجلهة.امل�س�ؤولة.املانحة.للم�افقة.البيئية

..................................................................................................... ال�ص��م:	

................................................................................................... الوظيف��ة:	

.................................................................................................... التوقي��ع:	

خامت	�صلطة	جودة	البيئة	
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تعليمات.عامة.ل�ستيفاء.من�ذج.تقييم.الأثر.البيئي.)ب(
للم�شروع�ت التي تندرج حتت الق�ئمة )ب(.

يت��م	ا�ص��تيفاء	جمي��ع	بيان��ات	النم��وذج	بدق��ة	وخ��ط	وا�ص��ح	م��ع	اإرف��اق	اخلرائ��ط	والبيان��ات	الالزم��ة	 	•
ملراجع��ة	امل�ص��روع.	

يتم	ت�صليم	النموذج	بعد	ا�صتيفائه	اإىل	ممثل	�صلطة	جودة	البيئة	بعد	مراجعته.	 	•
تق��وم	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	مبراجع��ة	النم��وذج	واإب��داء	ال��راأي	في��ه	م��ن	الناحي��ة	البيئي��ة	فق��ط	واأخطار	 	•
اجله��ة	املخت�ص��ة	براأيه��ا	وال�ص��رتاطات	املطلوب��ة	)موافق��ة	اأو	رف���ص	اأو	ا�ص��تكمال	بيان��ات....(	خالل	

امل��دد	املن�صو���ص	عليه��ا	ب�صيا�ص��ة	التقيي��م	البيئ��ي.
يف	حال��ة	رف���ص	امل�ص��روع،	يح��ق	ملال��ك	امل�ص��روع	التظل��م	من	القرار	والتقدم	ب�ص��كوى	كتابية	اإىل	�ص��لطة	 	•

ج��ودة	البيئ��ة	و�ص��وف	يق��وم	رئي���ص	�ص��لطة	ج��ودة	البيئ��ة	اأو	م��ن	ينيبه	بال��رد	كتابة	خالل	اأ�ص��بوع.
يت��م	اللت��زام	بكاف��ة	ال�ص��رتاطات	البيئية	ال��واردة	باملوافقة	البيئية	ال�صادرة	من	�ص��لطة	جودة	البيئة		 	•
ل��كل	م�ص��روع،	ويت��م	التفتي���ص	عليه��ا	للتاأك��د	من	م��دى	مطابقة	امل�ص��روع	للقانون	وال�ص��رتاطات	البيئية.

هذا	النموذج	يتم	توزيعه	باملجان	ودون	اأية	ر�صوم. 	•
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ملحق رقم )8(
قائمة مشروعات التصنيف )ج(

أواًل: المشروعات الصناعية

1..ال�سناعات.الغذائية:-

الن�ساط#
م�صانع	تكرير	و�صناعة	ال�صكر	من	ق�صب	ال�صكر	والبنجر	1
م�صانع	ا�صتخراج	الزيوت	النباتية	املت�صمنة	تكريرها	او	املعاجلة	2
م�صانع	املارجرين	والزيوت	والدهون	النباتية	واحليوانية	املهدرجة	املعدة	للطعام	3
من�صاآت	ت�صنيع	واإنتاج	اعالف	احليوانات	والأ�صماك	مع	ت�صنيع	املركزات	والربوتن4

..�سناعة.الغزل.والن�سيج.والألياف.ال�سناعية:-

الن�ساط#
م�صانع	ال�صباغة5
اأعمال	ت�صنيع	املن�صوجات	وال�صجاد	وغريها	مع	�صباغتها	6
م�صانع	الألياف	ال�صناعية	كاحلرير	ال�صناعي	والنايلون	والتي	حتتوي	على	وحدات	�صباغة	7

3..ال�سناعات.الكيماوية.)اجلل�د،.ال�رق،.املطاط،.الزجاج(:-

الن�ساط#
من�صاأت	دباغة	اجللود	8
م�صانع	اإنتاج	الأحما�ص	والقلويات	وم�صتقاتها	9
م�صانع	اإنتاج	البوليمرات1٠
م�صانع	البويات	الزيتية	والورني�ص	/	اأحبار	طباعة	11
ت�صنيع	املطاط	والكاوت�صوك	12
م�صانع	اإنتاج	وا�صتنباط	املبيدات	احل�صرية	13
م�صانع	تقطري	الفحم	واإنتاج	م�صتقاته	14
م�صانع	اإنتاج	الورق	من	اللب	15
اإنتاج	زيوت	املحركات	16
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م�صانع	اإنتاج	الزيوت	وال�صحوم	17
م�صانع	الكربيت	18
م�صانع	ال�صناعات	الكيماوية	املتكاملة	لإنتاج	الكيماويات	ال�صا�صية	الع�صوية	والغري	ع�صوية	19
م�صانع	الأ�صمدة	الفو�صفاتية	2٠

4..�سناعات.الأدوية:-

الن�ساط#
م�صانع	الأدوية	التي	تقوم	بعمليات	التخليق	اأو	العمليات	الكيماوية	والبيولوجية		21
اإنتاج	اللقاحات	باأنواعها	22

5..ال�سناعات.احلرارية.والتعدين.وم�اد.البناء:-

الن�ساط#
�صناعة	الزجاج	)من	املواد	اخلام	الأولية(23
الك�صارات24
م�صانع	الأ�صمنت25
م�صانع	الإ�صفلت26
من�صاآت	اإنتاج	الألياف	املعدنية	الطبيعية	امل�صامية	27
مناجم	ا�صتخراج	الرثوات	املعدنية	مت�صمنا	الت�صنيع	وي�صمل	ذلك	ا�صتخراج	املعادن	الثمينة	28
م�صانع	�صرياميك	الأر�صيات	واحلوائط	والبور�صلن	29

6..ال�سناعات.املعدنية:-

الن�ساط#
م�صانع	الأملنيوم3٠
م�صان��ع	املعاجل��ة	لأعم��ال	احلدي��د	وال�صل��ب	او	املع��ادن	غ��ري	احلديدي��ة	/	م�صان��ع	الط��الء	31

الكهربائ��ي	
م�صابك	وم�صانع	�صهر	وت�صغيل	الر�صا�ص	32
م�صانع	ا�صتخال�ص	املعادن	غري	احلديدية	من	اخلام	33
م�صانع	احلديد	وال�صلب	التي	ت�صمل	الت�صنيع	من	املواد	الأولية	34
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اإنتاج	وت�صنيع	فحم	الكوك	35

7..ال�سناعات.الكهربائية.والليكرتونية:-

الن�ساط#
م�صانع	البطاريات	اجلافة	و	ال�صائلة	36
ت�صنيع	بطاريات	التليفون	املحمول	37

8..م�سروعات.تدوير.ومعاجلة.والتخل�ص.من.املخلفات:-

الن�ساط#
من�صاأت	معاجلة	اأو	التخل�ص	من	املخلفات	ال�صامة	واخلطرة38
املن�ص��اآت	واملواق��ع	اخلا�ص��ة	باأعم��ال	التدوي��ر	واإع��ادة	ا�ص��تخدام	وت�صني��ع	املخلف��ات	ال�صلب��ة	39

وال�ص��ائلة	اخلط��رة	
املح��ارق	املركزي��ة	ملخلف��ات	امل�صت�ص��فيات	/	املن�ص��اآت	ال�صحي��ة	/	املوؤ�ص�ص��ات	العالجي��ة	والت��ي	4٠

تخ��دم	اأك��رث	م��ن	جهة
م�صروعات	او	مواقع	معاجلة	احلماأة	41
املدافن	ال�صحية	للمخلفات	ال�صلبة	42
من�صاآت	اإعادة	تدوير	البطاريات	مت�صمنًا	بطاريات	املحمول	43

ثانيًا: المشروعات الزراعية

الن�ساط#
ال�صت�صالح	الزراعي	لالأرا�صي	داخل	املحميات	الطبيعية		44

ثالثًا : المشروعات البترولية 

الن�ساط#
اإن�صاء	خطوط	اأنابيب	بحرية	اأو	برية	يف	اأي	منطقة	45
احلفر	ال�صتك�صايف	مع	وجود	التنمية	على	الرب	اأو	يف	البحر	للبحث	عن	البرتول	والغاز	46
تنمية	حقول	البرتول	والغاز	على	الرب	اأو	يف	البحر	47
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اإن�ص��اء	خط��وط	انابي��ب	بحري��ة	اأو	بري��ة	م��ع	نق��اط	واملن�ص��اآت	امل�صاحب��ة	واخلا�ص��ة	بالب��رتول	/		48
الغ��از	عل��ى	ال��رب	اأو	يف	البح��ر	

م�صتودعات	تخزين	الوقود	)البنزين	اأو	الغاز	اأو	الديزل(	بخالف	حمطات	اخلدمة	48
حمطات	تعبئة	الغاز5٠
من�صاآت	تكرير	البرتول	والبرتوكيماويات	51
�صبكات	توزيع	الغاز	الطبيعى	للمدن	52
وحدات	ف�صل	ومعاجلة	وتداول	وتخزين	البرتول	والغاز	53
م�صانع	البرتوكيماويات	والأ�صمدة	النيرتوجينية	والأمونيا	54

رابعًا : مشروعات الطاقة والبنية األساسية  

الن�ساط#
1-	طاقة	

حمطات	توليد	القوى	الكهربائية	با�صتخدام	الطاقة	احلرارية	55
خطوط	ربط	القوى	الكهربائية	عرب	القارات56
حمطات	توليد	القوى	الكهربائية	با�صتخدام	الطاقة	املائية	57
حمطات	توليد	القوى	الكهربائية	با�صتخدام	الوقود	النووي	58
حمطات	توليد	القوى	با�صتخدام	طاقة	الرياح	او	الطاقة	ال�صم�صية	و�صبكاتها	59

2-	بنية	اأ�صا�صية	
حمطات	معاجلة	مياه	ال�صرف	�صاملة	�صبكات	ال�صرف	ال�صحي	بالإ�صافة	للخط	الناقل6٠
املحطات	العامة	ملعاجلة	او	حتلية	املياه	61
اإن�صاء	اأر�صفة	املوانئ62
اإن�صاء	املطارات	او	ممرات	ومهابط	الطائرات	63
اأنظمة	النقل	ال�صخمة	والطرق	ال�صريعة	�صاملة	مرتو	الأنفاق	و	اجل�صور	والأنفاق	64
اإن�صاء	خطوط	�صكك	حديدية	65
املوان��ئ	التجاري��ة	او	موان��ئ	الب��رتول	او	موان��ئ	التعدي��ن	او	املوان��ئ	احل��رة	�ص��واء	داخ��ل	مين��اء	66

بح��ري	اأو	ب�ص��كل	منف�ص��ل	اأو	م�ص��تقل	
اإن�صاء	جماري	مائية	67
م�صروعات	الري	وال�صرف	الكربى	اجلديدة	وال�صدود	والقناطر	68
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خامسًا : المشروعات السياحية

الن�ساط#
التنمية	ال�صياحية	او	ان�صاء	املنتجعات	او	املراكز	ال�صياحية	69
اإن�صاء	املالهي	الكهربائية	الرتفيهية	)	مدينة	مالهي	(	7٠
اى	اإن�صاءات	داخل	البحر	اأو	داخل	خط	ال�صاطئ71

سادسًا : مشروعات أخرى

الن�ساط#
ال�صتادات	الريا�صية72
م�صروعات	التنمية	العمرانية	اجلديدة	)مثل	اإن�صاء	املناطق	ال�صكنية(	73
املناطق	ال�صناعية	74
امل�صالخ	املركزية	اأو	التابعة	للمحليات	75
املن�صاأت	التي	تنتج	اأو	ت�صتخدم	اأو	تخزن	املواد	اخلطرة76








