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المحتويات

ق�نون رقم )7( ل�شنة 1999 ب�ش�أن البيئة

�شي��شة التقييم البيئي الفل�شطينية

ملن��شري  البيئية  ال�شروط  بنظ�م  2010م  لع�م   )25( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار 

احلجر والرخ�م وم�ش�نع البالط والب�طون اجل�هز

تعليم�ت �ش�درة عن �شلطة جودة البيئة ل�شنة 2003م ب�ش�أن تدريع غرف الأ�شعة

قرار وزير القت�ش�د الوطني رقم )1( ل�شنة 2003م ب�ش�أن حظر اإدخ�ل بع�س ال�شلع

الإ�شع�ع  من  الوق�ية  ب�ش�أن  2003م  لع�م  البيئة  جودة  �شلطة  عن  �ش�درة  تعليم�ت 

غري املوؤين

التلوث  من  الوق�ية  ب�ش�أن  2003م  ل�شنة  البيئة  جودة  �شلطة  عن  �ش�درة  تعليم�ت 

الإ�شع�عي للمواد الغذائية وت�شعيعه�

قرار وزاري رقم )1( ل�شنة 2008 ب�ش�أن اعتم�د مكب زهرة الفنج�ن مكبً� ر�شمي� 

للنف�ي�ت �ش�در عن رئي�س �شلطة جودة البيئة 

لإن�ش�ء  البيئية  املوافقة  منح  اإجراءات  ب�ش�أن   2009 ل�شنة   )1( رقم  وزاري  قرار 

وت�شغيل حمط�ت البث اخللوي �ش�در عن رئي�س �شلطة جودة البيئة

رئي�س �شلطة جودة البيئة رقم )1( ل�شنة 2011م ب�ش�أن ت�شمية م�أموري ال�ش�بطة العدلية
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» رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية

رئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية

بناًء على ما عر�صه وزير �صوؤون البيئة

وبعد موافقة املجل�س الت�صريعي الفل�صطيني يف جل�صته املنعقدة بتاريخ 

1999/7/6م « 

اأ�صدرنا القانون التايل:

الباب األول: تعاريف ومبادئ عامة

الفصل األول: تعاريف

مادة )1(

تعاريف:

له�  املخ�ش�شة  املع�ين  الت�لية  والعب�رات  للكلم�ت  يكون  الق�نون  اأحك�م هذا  تطبيق  يف 

اأدن�ه م� مل تدل القرينة على خالف ذلك:

البيئة:

املحيط احليوي الذي ي�شمل الك�ئن�ت احلية وم� يحتويه من هواء وم�ء وتربة، وم� عليه� 

من من�ش�آت، والتف�عالت الق�ئمة فيم� بينه�.

الهواء:

اخلليط من الغ�زات املكونة له بخوا�شه الطبيعية وِن�َشبه املعروفة.

الرتبة:

الق�شرة ال�شطحية من الأر�س التى يزرع فيه� اأو يبنى عليه� اأو يحفر فيه� وت�شمل جميع 

اأنواع الي�ب�شة.
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التجريف:

اإزالة اأي جزء من الرتبة.

املياه:

املي�ه التي توجد على �شطح الأر�س اأو يف ب�طنه� عذبة ك�نت اأو م�حلة اأو �شبه م�حلة.

تلوث البيئة:

اأي تغيري مب��شر اأو غري مب��شر يف خوا�س البيئة قد يوؤدي اىل الإ�شرار ب�أحد عن��شره� 

اأو يخل بتوازنه� الطبيعى. 

تلوث الهواء:

اأي تغيري يف خوا�س ومكون�ت الهواء الطبيعي قد ي�شبب خطرًا على البيئة.

تلوث املياه:

اأي تغيري يف خوا�س ومكون�ت امل�ء قد يوؤدي اإىل الإ�شرار ب�لبيئة.

املواد والعوامل امللوثة:

اأية مواد غ�زية ك�نت اأو �ش�ئلة اأو �شلبة اأو اأدخنة اأو اأبخرة اأو روائح اأو اإ�شع�ع اأو حرارة 

اأو وهج الإ�ش�ءة اأو ال�شجيج اأو الهتزازات التي قد توؤدي اإىل تلوث البيئة اأو تدهوره�.

املواد اخلطرة:

املواد اأو مركب�ت املواد ذات اخلوا�س اخلطرة التي ت�شكل �شررًا على البيئة، مثل املواد 

ال�ش�مة، واملواد امل�شعة، واملواد املعدية بيولوجي� اأو املواد الق�بلة لالنفج�ر اأو ال�شتع�ل.

النفايات اخلطرة:

خملف�ت الأن�شطة والعملي�ت املختلفة اأو رم�ده� املحتفظة بخوا�س املواد اخلطرة والتى 

لي�س له� ا�شتخدام�ت ت�لية مثل النف�ي�ت النووية، والنف�ي�ت الطبية، والنف�ي�ت الن�جتة 
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الأ�شب�غ  اأو  الع�شوية  املذيب�ت  اأو  والأدوية  ال�شيدلية  امل�شتح�شرات  اي من  عن ت�شنيع 

والده�ن�ت واملبيدات اأو غريه� من املواد اخلطرة.

النفايات ال�صلبة:

اأية نف�ي�ت غري النف�ي�ت اخلطرة، اأو القم�مة الن��شئة من خمتلف الن�ش�ط�ت املنزلية 

مع�جلة  حمط�ت  عن  الن�جتة  والروا�شب  والعمرانية  وال�شن�عية  والزراعية  والتج�رية 

املي�ه الع�دمة.

املياه العادمة:

املي�ه امللوثة بفعل مواد �شلبة اأو �ش�ئلة اأو غ�زية اأو ط�قة اأو ك�ئن�ت دقيقة نتجت اأو تخلفت 

عن املن�زل اأو املب�ين اأو املن�ش�آت املختلفة.

املياه اجلوفية:

املي�ه املتدفقة اأو اجل�رية اأو الراكدة املوجودة حتت �شطح الأر�س.

املن�صاأة:

الأرا�شى واملب�ين واملرافق واملعدات املكونة له�.

مالك املن�صاأة:

اأى �شخ�س طبيعي اأو اعتب�ري �شواء ك�ن م�لك� اأو م�شت�أجرا ملن�ش�أة اأو م�شوؤوًل عن ت�شغيله� 

اأو اإدارته�.

ال�صرر البيئي:

ال�شرر الن�جم عن مم�ر�شة اأى ن�ش�ط يوؤدي اإىل اإحل�ق اأ�شرار ب�ل�شحة الع�مة والرف�ه 

الع�م والبيئة.
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الرخ�صة: 

وثيقة ر�شمية ت�شدر عن اجلهة املخت�شة، ت�شمح ب�إن�ش�ء وت�شغيل املن�ش�أة، وحتدد ال�شروط 

وال�شوابط التي حتكمه�.

الأثر البيئي:

كل م� يرتتب �شلبً� اأو اإيج�بً� نتيجة ن�ش�ط�ت ن�جتة عن م�شروع اأو من�ش�أة على العن��شر 

البيئية املختلفة.

منع التلوث:

التدابري والإجراءات املتخذة للحيلولة دون حدوث التلوث.

احلد من التلوث:

التدابري والإجراءات املتخذة للحد اأو التقلي�س من اإ�شدار امللوث�ت.

حماية البيئة:

املح�فظة على عن��شر البيئة واحلد من تلوثه�، والأرتق�ء به� اأو تدهوره� ومنع التلوث اأو التدهور.

الإغراق:

اإلق�ء املواد امللوثة املختلفة الن�جتة عن �شتى املن�ش�آت اأو و�ش�ئط النقل يف املي�ه الداخلية 

اأو الإقليمية اأو املنطقة القت�ش�دية اخل�ل�شة.

ال�صفينة:

اأية وحدة بحرية ع�ئمة اأو مغمورة يف املي�ه �شواء ك�نت مدنية اأو حربية.

املن�صاآت البحرية:

ن�ش�ط�ت  مزاولة  بغر�س  �شطحه  حتت  اأو  امل�ء  على  تق�م  متحركة  اأو  ث�بتة  من�ش�آت  اأية 

جت�رية اأو �شن�عية اأو �شي�حية اأو ع�شكرية اأو علمية.
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الأماكن العامة:

الأم�كن املخ�ش�شة ل�شتقب�ل الن��س ع�مة اأو فئة حمددة منهم لأي هدف من الأهداف.

املقايي�س:

البيئة  ملوث�ت  لقي��س  املخت�شة  اجله�ت  حتدده�  التي  املع�يري  اأو  املق�دير  اأو  الن�شب 

واأث�ره� ال�ش�رة.

اإدارة النفايات:

جمع النف�ي�ت املختلفة ونقله� اإىل اأم�كن حمددة لإع�دة تدويره� اأو مع�جلته� اأو التخل�س منه�.

الكارثة البيئية:

�شديد  �شرر  عليه  يرتتب  والذي  الإن�ش�ن  فعل  اأو  الطبيعة  عوامل  عن  الن�جم  احل�دث 

ب�لبيئة وحتت�ج مواجهته اإىل امك�ني�ت قد تفوق القدرات املحلية.

التعوي�س:

من  ت�شرف  اأي  عن  الن�جتة  املختلفة  امللوث�ت  ت�شببه�  التي  الأ�شرار  مق�بل  يقدم  م� 

اأو  اإدارية  قرارات  مبوجب  ذلك  ويكون  البيئة  بعن��شر  اعتب�ريني  اأو  طبيعيني  اأ�شخ��س 

اأحك�م ق�ش�ئية اأو تنفيذًا لأحك�م واردة يف اتف�قي�ت دولية.

الإزعاج البيئي:

م� ين�ش�أ من �شيق اأو �شرر م�دي اأو معنوي عن ال�شجيج اأو ال�شو�ش�ء اأو الهتزازات اأو 

الإ�شع�ع�ت اأو الروائح الن�جمة عن ن�ش�ط�ت الإن�ش�ن اأو املن�ش�آت اأو و�ش�ئل النقل وغريه� 

والذي يوؤثر على مم�ر�شة الإن�ش�ن حلي�ته الطبيعية وممتلك�ته.

الرقابة البيئية:

والهيئ�ت  الأ�شخ��س  احرتام  من  للت�أكد  املخت�شة  اجله�ت  تب��شره�  التي  الجراءات 

ب�ملق�يي�س والتعليم�ت البيئية املقررة ل�شم�ن عدم انته�كه� اأو جت�وزه�.
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الر�صد البيئي:

ن�ش�ط�ت مراقبة جودة البيئة.

التدهور البيئي:

وي�شتنزف  طبيعته�  وي�شوه  به�  الإ�شرار  اإىل  يوؤدي  عن��شره�  اأو  البيئة  على  ت�أثري  اأي 

موارده� وي�شر ب�لك�ئن�ت احلية.

الوزارة:

وزارة �شوؤون البيئة.

الوزير:

وزير �شوؤون البيئة.

التوعية البيئية:

ن�شر املعرفة التي تعزز املب�دئ والقيم التي من �ش�أنه� رفع م�شتوى الوعى الع�م الالزم 

للمح�فظة على البيئة وعن��شره�.

الأماكن العامة املغلقة:

اإل من خالل من�فذ معدة  الهواء  املتك�مل ول يدخله  البن�ء  له �شكل  الذي  الع�م  املك�ن 

لذلك )امل�ش�رح- دور ال�شينم�- املت�حف- املط�عم- ق�ع�ت الجتم�ع�ت ...الخ(، ويعترب 

يف حكم املك�ن الع�م املغلق و�ش�ئل النقل الع�م.

املحميات الطبيعية:

املن�طق املحددة حلم�ية اأنواع معينة من الك�ئن�ت احلية اأو اأي اأنظمة بيئية اأخرى ذات 

قيمة طبيعية اأو جم�لية والتي مينع اإزالته� اأو الت�أثري عليه� اأو اإهالكه�.
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الت�صريف:

اإلق�ء اأو ت�شرب اأو انبع�ث اأو �شخ اأو ان�شب�ب اأو تفريغ ب�شورة مب��شرة اأو غري مب��شرة 

لأي من ملوث�ت البيئة يف الهواء اأو الأر�س اأو املي�ه الداخلية اأو الإقليمية.

املنطقة القت�صادية اخلال�صة:

املنطقة البحرية الواقعة وراء البحر الإقليمي ومال�شقة له والتي ل متتد اأكرث من م�ش�فة 

م�ئتي ميل بحري مق��شة بخطوط الأ�ش��س التي تق��س منه� عر�س البحر الإقليمي.

املوافقة البيئية:

وثيقة ر�شمية ت�شدر عن الوزارة تعرب عن الراأي البيئي بخ�شو�س اإن�ش�ء اأو مزاولة اأي 

ن�ش�ط يتطلب موافقة البيئة.

تقييم الأثر البيئي:

درا�شة تف�شيلية لتقدير الأثر البيئي املرتتب على مزاولة اأي ن�ش�ط.

مادة )2(: اأهداف القانون 

يهدف هذا الق�نون اإىل م� يلي:

1. حم�ية البيئة من التلوث بك�فة �شوره واأ�شك�له املختلفة.

2. حم�ية ال�شحة الع�مة والرف�ه الجتم�عي.

3. اإدخ�ل اأ�ش�س حم�ية البيئة يف خطط التنمية القت�ش�دية والجتم�عية وت�شجيع التنمية 

امل�شتدامة للم�ش�در احليوية مب� يراعي حق الأجي�ل الق�دمة.

4. احلف�ظ على التنوع البيولوجي وحم�ية املن�طق ذات احل�ش��شية البيئية وحت�شني املن�طق 

التي ت�شررت من الن�حية البيئية.

5. ت�شجيع جمع ون�شر املعلوم�ت البيئية املختلفة وزي�دة الوعي اجلم�هريي مب�ش�كل البيئة.
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الفصل الثاني مبادئ عامة 
مادة )3( 

حقوق املواطنني يف املح�فظة على البيئة 

يحق لأي �صخ�س:

اإىل �شروط امل�شلحة  اإجراءات ق�ش�ئية معينة دون النظر  اأو  اأية �شكوى  اأ- تقدمي ومت�بعة 

اخل��شة �شد اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتب�ري ي�شبب �شررًا للبيئة.

ب-احل�شول على املعلوم�ت الر�شمية الالزمة للتعرف على الآث�ر البيئية لأي ن�ش�ط �شن�عي 

اأو زراعي اأو عمراين اأو غريه من برامج التنمية وفقً� للق�نون.

مادة )4( 

تعميم مفهوم الرتبية البيئية 

عن  البيئية  الرتبية  وغ�ي�ت  مفهوم  بتعميم  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  الوزارة  تقوم 

طريق املدار�س واجل�مع�ت والهيئ�ت والنوادي وت�شجيع املب�درات اجلم�عية والفردية للعمل 

التطوعي اله�دف اإىل حم�ية البيئة.

مادة )5( 

احلقوق املكفولة مبوجب الق�نون 

يكفل هذا الق�نون:

اأ. حق كل اإن�ش�ن ب�لعي�س يف بيئة �شليمة ونظيفة والتمتع ب�أكرب قدر ممكن من ال�شحة الع�مة 

والرف�ه.

الت�ريخي  تراثه  على  واحلف�ظ  القت�ش�دية  وموارده  الطبيعية  الوطن  ثروات  حم�ية  ب. 

واحل�ش�ري دون اأ�شرار اأو اآث�ر ج�نبية يحتمل ظهوره� ع�جاًل اأو اآجاًل نتيجة الن�ش�ط�ت 

ال�شن�عية اأو الزراعية اأو العمرانية املختلفة على نوعي�ت احلي�ة والنظم البيئية الأ�ش��شية 

ك�لهواء وامل�ء والرتبة والرثوات البحرية واحليوانية والنب�تية.
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الباب الثاني: حماية البيئة 

الفصل األول: البيئة األرضية 

مادة )6( 

التع�ون يف اإعداد ال�شي��شة الع�مة ل�شتعم�لت الأرا�شي 

تقوم اجله�ت املخت�شة ب�لتع�ون مع الوزارة ب�إعداد ال�شي��شة الع�مة ل�شتعم�لت الأرا�شي 

اخل��شة  الطبيعة  ذات  واملن�طق  الطبيعية  امل�ش�در  وحم�ية  الأمثل  ال�شتخدام  يراعي  مب� 

واملح�فظة على البيئة.

مادة )7( 

خطة اإدارة النف�ي�ت ال�شلبة 

ال�شلبة  النف�ي�ت  لإدارة  �ش�ملة  بو�شع خطة  املخت�شة  ب�لتن�شيق مع اجله�ت  الوزارة  تقوم 

على امل�شتوى الوطني مب� فيه� حتديد اأ�ش�ليب ومواقع التخل�س منه�، وكذلك الإ�شراف على 

تنفيذ هذه اخلطة من قبل الهيئ�ت املحلية.

مادة )8( 

ت�شجيع التقليل من اإنت�ج النف�ي�ت ال�شلبة 

اإنت�ج  لتقليل  املالئمة  التدابري  اتخ�ذ  بت�شجيع  يخ�شه�  فيم�  كل  املخت�شة  اجله�ت  تقوم 

ا�شرتداد  اأو  ذلك  اأمكن  م�  ا�شتخدامه�  واإع�دة  ممكن،  حد  اأدنى  اإىل  ال�شلبة  النف�ي�ت 

مكون�ته� اأو اإع�دة تدويره�.
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مادة )9( 

اأم�كن التخل�س من النف�ي�ت ال�شلبة 

تقوم الوزارة ب�لتع�ون مع اجله�ت املخت�شة بتحديد موا�شف�ت اأم�كن التخل�س من النف�ي�ت ال�شلبة.

مادة )10( 

اتخ�ذ الحتي�ط�ت ملنع التلوث البيئي 

تلتزم جميع اجله�ت اأو الأفراد عند القي�م ب�أعم�ل احلفر اأو البن�ء اأو الهدم اأو التعدين اأو 

نقل م� ينتج عن ذلك من خملف�ت اأو اأتربة ب�تخ�ذ الحتي�ط�ت الالزمة للتخزين اأو النقل 

الآمن له� ملنع اأي تلوث بيئي.

مادة )11( 

اإ�شدار ق�ئمة ب�ملواد والنف�ي�ت اخلطرة 

ت�شدر الوزارة ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة ق�ئمة اأو اأكرث ب�ملواد والنف�ي�ت اخلطرة.

مادة )12( 

تقييد ا�شتخدام املواد اخلطرة ب�لأنظمة والتعليم�ت 

ل يجوز لأي �شخ�س اأن يقوم بت�شنيع اأو تخزين اأو توزيع اأو ا�شتعم�ل اأو مع�جلة اأو التخل�س 

من اأية مواد اأو نف�ي�ت خطرة �ش�ئلة ك�نت اأو �شلبة اأو غ�زية اإل وفقً� لالأنظمة والتعليم�ت 

التي حتدده� الوزارة ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة.

مادة )13( 

حظر ا�شترياد النف�ي�ت اخلطرة وتقييد مروره� عرب الأرا�شي الفل�شطينية 

اأ. يحظر ا�شترياد النف�ي�ت اخلطرة اإىل فل�شطني.

ب. يحظر مرور النف�ي�ت اخلطرة عرب الأرا�شي الفل�شطينية اأو املي�ه الإقليمية اأو املن�طق 

القت�ش�دية اخل�ل�شة اإل بت�شريح خ��س من الوزارة.
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مادة )14( 

�شروط ا�شتخدام املواد الكيم�وية الزراعية 

وت�شنيع  وتوزيع  ل�شترياد  البيئية  ال�شروط  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  الوزارة  حتدد 

ت�شكل  اأن  ميكن  التي  الزراعية  الكيم�وية  والأ�شمدة  واملواد  املبيدات  وتخزين  وا�شتخدام 

خطرًا على البيئة.

مادة )15( 

و�شع املق�يي�س اخل��شة ب�لكيم�وي�ت الزراعية امل�شموحة 

تقوم الوزارة ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة بو�شع الإر�ش�دات واملق�يي�س اخل��شة ب�لكيم�وي�ت 

الزراعية امل�شموح ب��شترياده� وت�شنيعه� وتوزيعه� يف فل�شطني والت�أكد من اللتزام به�.

مادة )16( 

التنقيب والتعدين 

لن�ش�ط�ت  املالئمة  البيئية  ال�شروط  بو�شع  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتن�شيق  الوزارة  تقوم 

من  البيئة  حم�ية  تكفل  ب�شورة  واملن�جم  والك�ش�رات  واملق�لع  واملح�جر  والتعدين  التنقيب 

خم�طر التلوث البيئي واملح�فظة على امل�ش�در الطبيعية.

مادة )17( 

مك�فحة الت�شحر ومنع اجنراف الرتبة 

لأغرا�س مك�فحة الت�شحر ومنع اإجنراف الرتبة يجوز للوزارة ب�لتن�شيق والتع�ون مع وزارة 

الزراعة واجله�ت املخت�شة الأخرى اتخ�ذ الإجراءات املالئمة لت�شجيع زراعة الأرا�شي البور.

مادة )18( 

حظر جتريف الأرا�شي الزراعية  

الأغرا�س  غري  يف  ا�شتعم�له�  بهدف  تربته�  نقل  اأو  الزراعية  الأرا�شي  جتريف  يحظر 

الزراعية، ول يعد جتريفً� ت�شوية الأر�س اأو نقل تربته� لأغرا�س حت�شينه� زراعيً� اأو املح�فظة 

على خ�شوبته� اأو البن�ء عليه� وفقً� لل�شروط وال�شوابط املقررة من اجله�ت املخت�شة.
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الفصل الثاني: البيئة الهوائية 

مادة )19( 

حتديد مق�يي�س �شبط ن�شب ملوث�ت الهواء 

اأ. حتدد الوزارة ب�لتع�ون مع اجله�ت املخت�شة املق�يي�س املتعلقة ب�شبط ن�شب ملوث�ت الهواء 

التي قد ت�شبب الأذى وال�شرر لل�شحة الع�مة اأو الرف�ه الجتم�عي اأو البيئة.

ب. على كل من�ش�أة تق�م يف فل�شطني اأن تلتزم بهذه املق�يي�س، وعلى املن�ش�آت الق�ئمة تعديل 

اأو�ش�عه� مب� يتفق وهذه املق�يي�س خالل فرتة زمنية ل تزيد على ثالث �شنوات.

مادة )20( 

تنفيذ �شروط ال�شالمة وال�شحة املهنية يف املن�ش�آت 

تنفيذًا  للمن�ش�أة  واملج�ورين  للع�ملني  الالزمة  احلم�ية  �شبل  توفري  املن�ش�أة  �ش�حب  على 

ل�شروط ال�شالمة وال�شحة املهنية �شد اأي ت�شرب اأو انبع�ث لأي ملوث�ت داخل مك�ن العمل 

اأو خ�رجه.

مادة )21( 

حظر التدخني يف الأم�كن الع�مة املغلقة وو�ش�ئل النقل 

يحظر التدخني يف و�ش�ئل النقل والأم�كن الع�مة املغلقة.

مادة )22( 

حظر ا�شتخدام اآلت ينتج عنه� ع�دم خم�لف للمق�يي�س 

ل يجوز ا�شتخدام اآلت اأو حمرك�ت اأو مركب�ت ينتج عنه� ع�دم يخ�لف املق�يي�س املحددة 

مبوجب اأحك�م هذا الق�نون.
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مادة )23( 

حظر اإلق�ء النف�ي�ت اإل يف الأم�كن املخ�ش�شة لذلك 

يحظر اإلق�ء اأو مع�جلة اأو حرق القم�مة واملخلف�ت ال�شلبة اإل يف الأم�كن املخ�ش�شة لذلك، 

ووفقً� لل�شروط املحددة من قبل الوزارة مب� يكفل حم�ية البيئة.

مادة )24( 

العمل على احلد من ا�شتنزاف طبقة الأوزون 

تعمل الوزارة على احلد من ا�شتنزاف طبقة الأزون وفقً� مل� ن�شت عليه املع�هدات الدولية 

التي تلتزم به� فل�شطني وذلك ب�تخ�ذ الإجراءات املن��شبة فيم� يتعلق ب��شترياد اأو اإنت�ج اأو 

ا�شتعم�ل اأية مواد كيم�وية ت�شبب �شررًا لذلك.

مادة )25( 

الإزع�ج البيئي 

تعمل الوزارة ب�لتع�ون مع اجله�ت املخت�شة على و�شع املق�يي�س والتعليم�ت وال�شروط للحد 

من الإزع�ج البيئي ال�ش�در عن الن�ش�ط�ت املختلفة ومينع �ش�حب كل من�ش�أة اأو اأية جهة اأو 

فرد اأن يت�شبب يف اإزع�ج الآخرين.

مادة )26( 

عدم جت�وز حدود �شدة ال�شوت والهتزاز 

التنبيه  اآلت  ا�شتخدام  اأو  معدات  اأو  اآلت  اأية  ت�شغيل  عند  والأفراد  اجله�ت  جميع  تلتزم 

ل�شدة  به  امل�شموح  احلد  جت�وز  عدم  اأخرى  ن�ش�ط�ت  اأي  مم�ر�شة  اأو  ال�شوت  ومكربات 

ال�شوت والهتزاز.
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مادة )27( 

عدم جت�وز م�شتوى الن�ش�ط الإ�شع�عي امل�شموح به 

ل يجوز اأن يزيد م�شتوى الن�ش�ط الإ�شع�عي اأو تركيزات املواد امل�شعة ال�ش�درة عن املن�ش�أة اأو 

اأي ن�ش�ط اأخر عن احلدود امل�شموح به� والتي حتدده� اجله�ت املخت�شة.

الفصل الثالث: البيئة المائية 

مادة )28( 

املي�ه ال�ش�حلة لل�شرب 

ال�ش�حلة  املي�ه  وخ�ش�ئ�س  جودة  مق�يي�س  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  الوزارة  حتدد 

لل�شرب.

مادة )29( 

املي�ه الع�دمة 

جمع  لكيفية  الالزمة  واملع�يري  املق�يي�س  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتن�شيق  الوزارة  ت�شع 

ومع�جلة اأو اإع�دة ا�شتخدام اأو التخل�س من املي�ه الع�دمة ومي�ه الأمط�ر ب�شكل �شليم يتالءم 

مع احلف�ظ على البيئة وال�شحة الع�مة.

مادة )30( 

ت�شريف املواد ال�شلبة وال�ش�ئلة 

يحظر على اأي �شخ�س ت�شريف اأي م�دة �شلبة اأو �ش�ئلة اأو غريه� اإل وفقً� لل�شروط واملق�يي�س 

التي حتدده� اجله�ت املخت�شة.
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الفصل الرابع: البيئة البحرية 

مادة )31( 

جودة مي�ه البحر 

البحر وحتديد  مي�ه  موا�شف�ت جودة  و�شع  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتن�شيق  الوزارة  تتوىل 

املق�يي�س والتعليم�ت وال�شروط الالزمة ل�شبط امللوث�ت البحرية.

مادة )32( 

حظر تلويث مي�ه البحر 

يحظر على اأي �شخ�س القي�م ب�أي عمل من �ش�أنه تلويث مي�ه البحر خالفً� لتلك املق�يي�س اأو 

التعليم�ت اأو ال�شروط بق�شد حم�ية البيئة البحرية من التلوث.

مادة )33( 

حتديد ال�شروط البيئية لإق�مة الأبنية على �ش�طئ البحر 

حتدد الوزارة ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة ال�شروط البيئية الالزمة لإق�مة اأية اأبنية اأو 

اإن�ش�ءات على �ش�طئ البحر اأو داخل مي�هه.

مادة )34( 

تقييد امل�ش��س بخط امل�ش�ر الطبيعي لل�ش�طئ 

يحظر اإجراء اأي عمل يكون من �ش�أنه امل�ش��س بخط امل�ش�ر الطبيعي لل�ش�طئ اأو تعديله دخوًل 

يف مي�ه البحر اأو انح�ش�رًا عنه اإل بعد احل�شول على املوافقة البيئية من الوزارة.
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مادة )35( 

و�شع قواعد منع تلوث البيئة البحرية 

ت�شع الوزارة القواعد والأنظمة الالزمة ملنع تلوث البيئة البحرية وحفظه� وال�شيطرة عليه� 

من كل م� ينتج عن الأن�شطة املختلفة التي تقع يف املنطقة القت�ش�دية اخل�ل�شة اأو اجلرف 

الق�ري اأو ق�ع البح�ر التي تخ�شع للولية الفل�شطينية.

مادة )36( 

اإ�شدار الأنظمة ملنع التلوث البحري عن طريق الإغراق 

البيئة  تلوث  ملنع  الالزمة  والأنظمة  القواعد  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  الوزارة  ت�شع 

البحرية عن طريق الإغراق.

مادة )37( 

اإ�شدار الأنظمة ملنع التلوث البحري الن�جت عن ال�شفن 

البيئة  تلوث  من  احلد  اأو  ملنع  واأنظمة  قواعد  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  الوزارة  ت�شع 

البحرية الن�جتة عن ال�شفن يف املوانئ واملي�ه الإقليمية الفل�شطينية.

مادة )38( 

حظر ت�شريف الزيوت وامللوث�ت يف املي�ه الإقليمية 

الزيت  اإلق�ء  اأو  ت�شريف  جن�شيته�  ك�نت  اأيً�  ال�شفن  فيه�  مب�  اجله�ت  جميع  على  يحظر 

اأو املنطقة القت�ش�دية اخل�ل�شة  اأية ملوث�ت اأخرى يف املي�ه الإقليمية  اأو  اأو املزيج الزيتي 

لفل�شطني.
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مادة )39( 

التزام �شرك�ت احلفر وال�شتك�ش�ف ب�ل�شروط البيئية 

على جميع ال�شرك�ت والهيئ�ت الوطنية والأجنبية امل�شرح له� ب�أعم�ل احلفر اأو ال�شتك�ش�ف 

اأو اإنت�ج الزيت اخل�م اأو ت�شنيعه اأو ا�شتخراج اأو ا�شتغالل حقول البرتول واملواد الطبيعية 

البحرية الأخرى اللتزام ب�ل�شروط البيئية.

الفصل الخامس: حماية الطبيعة والمناطق األثرية والتاريخية 

مادة )40( 

املح�فظة على املحمي�ت الطبيعية 

تقوم الوزارة ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة بو�شع اأ�ش�س ومع�يري املح�فظة على املحمي�ت الطبيعية 

واملتنزه�ت الوطنية ومراقبته� والإعالن عنه� واإن�ش�ء وحتديد املتنزه�ت الوطنية ومراقبته�.

مادة )41( 

حظر قتل او �شيد بع�س احليوان�ت 

املحددة  والأ�شم�ك  والبحرية  الربية  واحليوان�ت  الطيور  اإم�ش�ك  اأو  قتل  اأو  �شيد  يحظر 

ب�لالئحة التنفيذية لهذا الق�نون، ويحظر حي�زة هذه الطيور واحليوان�ت اأو نقله� اأو التجوال 

به� اأو بيعه� اأو عر�شه� للبيع حية اأو ميتة كم� يحظر اإتالف اأوك�ره� اأو اإعدام بي�شه�.

مادة )42( 

املح�فظة على التنوع احليوي يف فل�شطني 

التنوع  على  للمح�فظة  الالزمة  ال�شروط  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتن�شيق  الوزارة  حتدد 

احليوي يف فل�شطني.
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مادة )43( 

حتديد النب�ت�ت الواجب �شم�ن بق�ئه� وا�شتمراره� 

تتوىل الوزارة ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة و�شع الأ�ش�س واملع�يري الكفيلة بتحديد النب�ت�ت 

والأ�شج�ر احلرجية والربية التي متنع قطفه� اأو ح�شده� اأو اإتالفه� اأو قطعه� منعً� موؤقتً� اأو 

م�شتدميً� مب� ي�شمن بق�ءه� اأو ا�شتمراره�.

مادة )44( 

حظر الإ�شرار ب�ملحمي�ت الطبيعية 

الإ�شرار  اإىل  توؤدي  اأن�شطة  اأو  ت�شرف�ت  اأو  اأعم�ل  ب�أي  القي�م  �شخ�س  اأي  على  يحظر 

ب�ملحمي�ت الطبيعية اأو املن�طق احلرجية اأو املتنزه�ت الع�مة اأو املواقع الأثرية والت�ريخية اأو 

امل�ش��س ب�مل�شتوى اجلم�يل لهذه املن�طق.
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الباب الثالث:
تقييم األثر البيئي والتراخيص والتفتيش واإلجراءات اإلدارية 

الفصل األول: تقييم األثر البيئي 

مادة )45( 

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

واملج�لت  امل�ش�ريع  لتحديد  مع�يري  بو�شع  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتن�شيق  الوزارة  تقوم 

امل�ش�ريع وكذلك و�شع نظم  بهذه  قوائم  واإعداد  البيئي  الأثر  تقييم  لدرا�ش�ت  التي تخ�شع 

واإجراءات تقييم الأثر البيئي.

الفصل الثاني: التراخيص 

مادة )46( 

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

بت�شجيع  البيئية  الأخط�ر  تف�دي  على  املخت�شة  اجله�ت  تعمل  من�ش�أة،  اأية  ترخي�س  عند 

واإعط�ء  البيئة  على  �شررًا  الأقل  العملي�ت  اأو  املواد  ت�شتخدم  التي  امل�ش�ريع  اإىل  التحول 

الأولوية لتلك امل�ش�ريع وفقً� لأ�ش�س التنمية الإقت�ش�دية.

مادة )47( 

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

اأن  يجب  التي  وامل�ش�ريع  الن�ش�ط�ت  بتحديد  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتن�شيق  الوزارة  تقوم 

حت�شل على موافقة بيئية م�شبقة للح�شول على رخ�شة، وكذلك امل�ش�ريع امل�شموح اإن�ش�وؤه� 

يف املن�طق املقيدة.
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مادة )48( 

ح�لت تقييد الرتاخي�س ب�حل�شول على املوافقة البيئية 

يحظر على اجله�ت املخت�شة اإ�شدار تراخي�س لإق�مة امل�ش�ريع اأو املن�ش�آت اأو اأية ن�ش�ط�ت حمددة 

يف امل�دة )47( من هذا الق�نون اأو جتديده� اإل بعد احل�شول على موافقة بيئية من الوزارة.

الفصل الثالث: التفتيش واإلجراءات اإلدارية 

مادة )49( 

مت�بعة القرارات اخل��شة ب�لت�أثريات البيئية 

خالل  من  البيئية  الت�أثريات  بخ�شو�س  ال�ش�درة  القرارات  تنفيذ  مبت�بعة  الوزارة  تقوم 

التع�ون مع اجله�ت املخت�شة.

مادة )50( 

املراقبة للتحقق من التقيد ب�ملوا�شف�ت واملق�يي�س 

تقوم الوزارة ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة مبراقبة املوؤ�ش�ش�ت وامل�ش�ريع والأن�شطة املختلفة 

للتحقق من مدى تقيده� ب�ملوا�شف�ت واملق�يي�س والتعليم�ت املعتمدة حلم�ية البيئة وامل�ش�در 

احليوية، املو�شوعة من قبله� وفقً� لأحك�م هذا الق�نون.

مادة )51( 

اكت�ش�ب مفت�شي الوزارة �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية 

يكون ملفت�شي الوزارة واملفت�شني الآخرين املعينني يف الوزارات واجله�ت الأخرى الذين لهم 

تقع  التي  البيئية  واجلرائم  املخ�لف�ت  �شبط  ولهم  للق�نون  طبقً�  العدلية  ال�شبطية  �شفة 

خالفً� لهذا الق�نون.
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مادة )52( 

�شالحي�ت مفت�شي الوزارة 

بغر�س  املن�ش�آت  املخت�شة احلق يف دخول  واجله�ت  الإدارات  مع  ب�لتع�ون  الوزارة  ملفت�شي 

تفتي�شه� واأخذ العين�ت واإجراء القي��ش�ت والت�أكد من تطبيق مق�يي�س و�شروط حم�ية البيئة 

ومنع التلوث.

مادة )53( 

متكني املفت�شني من القي�م مبه�مهم 

واجله�ت  للوزارة  الت�بعني  املفت�شني  متكني  املختلفة  والأن�شطة  امل�ش�ريع  اأ�شح�ب  على 

املخت�شة من القي�م مبه�مهم وتزويدهم ب�ملعلوم�ت والبي�ن�ت التي يرون �شرورة احل�شول 

عليه� تنفيذًا لأحك�م هذا الق�نون.

مادة )54( 

املراقبة الذاتية 

التي  وال�شروط  املق�يي�س  الذاتية ح�شب  املراقبة  بعملي�ت  يقوم  اأن  على كل �ش�حب من�ش�أة 

ت�شعه� الوزارة ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة ورفع التق�رير ح�شب تعليم�ت الوزارة اأو اأية 

جهة اأخرى حتدده� الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون.

مادة )55( 

اإلغ�ء الرخ�س اأو �شحبه� 

اأو م�شروع خ�لف ال�شروط البيئية الالزمة ملنح الرخ�شة يكون للجهة املخت�شة  كل من�ش�أة 

احلق يف اإلغ�ء الرتخي�س اأو �شحبه ملدة حمددة ويحق ل�ش�حب املن�ش�أة اأو امل�شروع الطعن يف 

قرار اإلغ�ء الرخ�شة اأو �شحبه� اأم�م املحكمة املخت�شة.
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مادة )56( 

اإزالة اأ�شب�ب املخ�لفة 

ل يجوز للمن�ش�أة اأو امل�شروع املخ�لف مع�ودة ن�ش�طه م� مل يقم ب�إزالة اأ�شب�ب املخ�لفة، ف�إذا 

مل يقم ب�إزالة املخ�لفة تقوم اجلهة املخت�شة ب�لإزالة على نفقته اخل��شة.

مادة )57( 

وقف امل�ش�ريع 

يجوز للوزير اأن يقرر وقف العمل يف اأي م�شروع اأو منع ا�شتعم�ل اأية اآلة اأو م�دة جزئيً� اأو 

امل�دة خطر ج�شيم على  اأو  الآلة  ا�شتعم�ل  اأو  ب�مل�شروع  العمل  ا�شتمرار  م� ك�ن يف  اإذا  كليً� 

البيئة، ويكون الوقف اأو املنع ملدة ل تزيد على اأ�شبوعني ول يجوز متديده� اإل ب�أمر ق�ش�ئي 

املحكمة  اأم�م  فيه  الطعن  املنع  اأو  الوقف  اأمر  ت�شرر من  ويجوز ملن  املخت�شة  املحكمة  من 

املخت�شة.
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الباب الرابع: العقوبات 

مادة )58( 

تطبيق العقوب�ت املن�شو�س عليه� يف الق�نون 

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليه� يف قوانني اأخرى، تطبق العقوب�ت الواردة 

يف هذا الق�نون.

مادة )59( 

عقوبة الإدلء ببي�ن�ت ك�ذبة 

اأو م�شللة فيم� يتعلق ب�لأمور البيئية  اأو مدير من�ش�أة اأدىل ببي�ن�ت ك�ذبة  يع�قب كل م�لك 

تتج�وز  ل  وبغرامة  اأ�شهر  �شتة  على  تزيد  ل  مدة  ب�حلب�س  يديره�  اأو  التي ميلكه�  للمن�ش�أة 

الألفي دين�ر اأردين اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة ق�نونً� اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )60( 

عقوبة املخ�لفة املوؤدية اإىل مر�س وب�ئي 

اإذا نتج عن املخ�لفة لأي حكم من اأحك�م هذا الق�نون اأو اأي نظ�م اأو قرار �ش�در مبقت�ش�ه 

انت�ش�ر مر�س وب�ئي وك�ن ب�إمك�ن املخ�لف �شمن دائرة املعقول توقع ذلك يع�قب ب�حلب�س 

اأو م� يع�دله�  اأردين  اآلف دين�ر  مدة ل تقل عن خم�س �شنوات وبغرامة ل تقل عن ع�شرة 

ب�لعملة املتداولة ق�نونً� اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )61( 

عقوبة خم�لفة امل�دة 10 

يع�قب بغرامة مقداره� ع�شرون دين�رًا اأردنيً� اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة ق�نونً� اأو احلب�س 

مدة ل تقل عن ثالثة اأي�م كل من يخ�لف اأحك�م امل�دة )10( من هذا الق�نون.
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مادة )62( 

عقوبة خم�لفة امل�دة 12 

األف  الق�نون بغرامة م�لية ل تقل عن  امل�دة )12( من هذا  اأحك�م  يع�قب كل من يخ�لف 

دين�ر اأردين ول تزيد على ثالثة اآلف دين�ر اأردين اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة ق�نونً�، اأو 

احلب�س مدة ل تزيد على ثالث �شنوات اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )63( 

عقوبة خم�لفة امل�دة 13/اأ 

اأ. كل من يخ�لف اأحك�م الفقرة )اأ( من امل�دة )13( من هذا الق�نون، يع�قب ب�ل�شجن املوؤبد 

مع الأ�شغ�ل ال�ش�قة،وم�ش�درة النف�ي�ت اأو اإتالفه� على نفقة املخ�لف.

ب. يع�قب كل من يخ�لف اأحك�م الفقرتني )ب( من امل�دة )13( من هذا الق�نون بغرامة 

يع�دله�  اأو م�  دين�ر  األف  تزيد على ع�شرين  اأردين ول  دين�ر  اآلف  تقل عن ثالثة  م�لية ل 

ب�لعملة املتداولة ق�نونً�، اأو احلب�س مدة ل تقل عن ثالث �شنوات ول تزيد على خم�س ع�شرة 

�شنة اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )64( 

عقوبة خم�لفة امل�دة 18 

يع�قب كل من يخ�لف اأحك�م امل�دة )18( من هذا الق�نون بغرامة م�لية ل تقل عن خم�شم�ئة 

دين�ر اأردين ول تزيد على ثالثة اآلف دين�ر اأو م� يع�دله� ب�لعملية املتداولة ق�نونً�، وب�حلب�س 

مدة ل تقل عن �شهر ول تزيد على �شتة اأ�شهر اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.
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مادة )65( 

عقوبة خم�لفة املواد 21، 22، 23

كل من يخ�لف اأحك�م املواد )21، 22، 23( من هذا الق�نون، يع�قب بغرامة ل تقل عن ع�شرة 

دن�نري اأردنية ول تزيد على م�ئة دين�ر اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة ق�نونً�، وب�حلب�س مدة 

ل تقل عن يومني ول تزيد على اأ�شبوع، اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )66( 

عقوبة خم�لفة امل�دتني 25، 26 

تقل عن  م�لية ل  بغرامة  يع�قب  الق�نون  املواد )25، 26( من هذا  اأحك�م  يخ�لف  كل من 

ق�نونً�،  املتداولة  ب�لعملة  يع�دله�  م�  اأو  دين�ر  م�ئة  على  تزيد  ول  اأردنيً�،  دين�رًا  خم�شني 

واحلب�س مدة ل تقل عن اأ�شبوع ول تزيد على �شهر اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )67( 

عقوبة خم�لفة امل�دة 27 

األف  يع�قب بغرامة م�لية ل تقل عن  الق�نون  امل�دة )27( من هذا  اأحك�م  كل من يخ�لف 

دين�ر اأردين، ول تزيد على �شبعة اآلف دين�ر اأردين اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة ق�نونً�، 

واحلب�س مدة ل تقل عن �شهر ول تزيد على �شنة اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )68( 

عقوبة خم�لفة امل�دة 30 

كل من يخ�لف اأحك�م امل�دة )30( من هذا الق�نون يع�قب بغرامة م�لية ل تقل عن م�ئتي 

دين�ر اأردين، ول تزيد على األف دين�ر اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة ق�نونً�، وب�حلب�س مدة 

ل تقل عن �شهر ول تزيد على �شتة اأ�شهراأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني،
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مادة )69( 

عقوبة خم�لفة املواد 32، 38، 39 

كل من يخ�لف اأحك�م املواد )32، 38، 39( من هذا الق�نون يع�قب بغرامة م�لية ل تقل عن 

اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة  األف دين�ر  اأردين ول تزيد على خم�شني  خم�شة اآلف دين�ر 

ق�نونً�، وب�حلب�س مدة ل تقل عن �شنة ول تزيد على ع�شر �شنوات اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )70( 

عقوبة خم�لفة امل�دة 34 

كل من يخ�لف اأحك�م امل�دة )34( من هذا الق�نون يع�قب بغرامة م�لية ل تقل عن األف دين�ر 

اأردين، و ل تزيد على خم�شة اآلف دين�ر، اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة ق�نونً� وب�حلب�س مدة 

ل تقل عن �شهر ول تزيد على �شتة اأ�شهر، اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )71( 

عقوبة خم�لفة امل�دة 41 

كل من يخ�لف اأحك�م امل�دة )41( من هذا الق�نون، يع�قب بغرامة م�لية ل تقل عن ع�شرين 

دين�رًا اأردنيً�، ول تزيد على م�ئتي دين�ر اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة ق�نونً�، واحلب�س مدة 

ل تقل عن ثالثة اأي�م ول تزيد على اأ�شبوعني، اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )72( 

عقوبة خم�لفة امل�دة 44 

كل من يخ�لف اأحك�م امل�دة )44( من هذا الق�نون يع�قب بغرامة م�لية ل تقل عن ع�شرين 

اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة ق�نونً�، وب�حلب�س  اأردنيً� ول تزيد على م�ئتي دين�ر،  دين�رًا 

مدة ل تقل عن ثالثة اأي�م ول تزيد على �شهر اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.
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مادة )73( 

عقوبة خم�لفة امل�دة 53 

اأحك�م امل�دة )53( من هذا الق�نون يع�قب بغرامة ل تقل عن م�ئة دين�ر  كل من يخ�لف 

اأردين، ول تزيد على خم�شم�ئة دين�ر اأو م� يع�دله� ب�لعملة املتداولة ق�نونً�،وب�حلب�س مدة ل 

تقل عن اأ�شبوع ول تزيد على �شهر اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

مادة )74( 

اإزالة ال�شرر على نفقة املخ�لف 

اإ�ش�فة اإىل م� ورد يف مواد هذا الب�ب من اأحك�م ف�إن اإزالة ال�شرر واآث�ره تكون على نفقة 

املخ�لف.
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الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية 

مادة )75( 

تب�دل املعلوم�ت الفنية والعلمية 

اأي اتف�قي�ت دولية ب�ش�أن البيئة تكون فل�شطني طرفً� فيه�،  اأو  تنفيذًا لأحك�م هذا الق�نون 

تقوم الوزارة ب�لتن�شيق مع اجله�ت املحلية املخت�شة ب�لتع�ون مع مثيالته� يف الدول املتع�قدة 

معه� على تب�دل املعلوم�ت العلمية والفنية وتن�شيق براجمه� يف جم�ل البحوث البيئية ذات 

ال�شفة امل�شرتكة وو�شع وتنفيذ برامج تع�ون م�شرتكة يف جم�ل منع اأو تخفي�س التلوث البيئي 

وتب�دل امل�ش�عدات املختلفة فيم� يتعلق بذلك.

مادة )76( 

دفع تعوي�س 

كل �شخ�س طبيعي اأو اعتب�ري ت�شبب يف اأي �شرر بيئي نتيجة فعل اأو اإهم�ل خالفً� لأحك�م 

املن��شبة  التعوي�ش�ت  بدفع  ملزم  فيه  فل�شطني طرفً�  تكون  اتف�ق دويل  اأي  اأو  الق�نون  هذا 

ب�لإ�ش�فة اإىل امل�شوؤولية اجلزائية املن�شو�س عليه� يف هذا الق�نون.

مادة )77( 

اعتب�ر املع�هدات والتف�ق�ت التي تكون فل�شطني طرف� فيه� �ش�رية املفعول داخل الأرا�شي الفل�شطينية 

الهيئ�ت  واأحك�م  الإقليمية  اأو  الدولية  والتف�قي�ت  املع�هدات  تعترب  الق�نون  لأحك�م  وفقً� 

املفعول  �ش�رية  ب�لبيئة  متعلقة  اأخرى  قوانني  اأي  اأو  فيه�  فل�شطني طرفً�  تكون  التي  الدولية 

يف الأرا�شي الفل�شطينية جزءًا مكماًل لهذا الق�نون م� مل ين�س �شراحة على خالف ذلك.

مادة )78( 

و�شع خطط طوارئ ملواجهة الكوارث البيئية 

ت�شع الوزارة ب�ل�شرتاك مع اجله�ت املخت�شة خطط الطوارئ ملواجهة الكوارث البيئية.
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مادة )79( 

الر�شد البيئي 

جمع  بهدف  وذلك  البيئي  الر�شد  بن�ش�ط�ت  املخت�شة  اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  الوزارة  تقوم 

املعلوم�ت حول عن��شر البيئة املختلفة واإعداد التق�رير ال�ش�ملة ورفعه� اإىل اجله�ت املخت�شة.

مادة )80( 

اإ�شدار الالئحة التنفيذية 

ي�شدر جمل�س الوزراء بن�ًء على اقرتاح من الوزير الالئحة التنفيذية الالزمة لتنفيذ اأحك�م 

هذا الق�نون.

مادة )81( 

اإلغ�ء ب�لتع�ر�س 

يلغى كل حكم يخ�لف اأحك�م هذا الق�نون.

مادة )82( 

التنفيذ والنف�ذ 

الق�نون، ويعمل به بعد  اأحك�م هذا  على جميع اجله�ت املخت�شة، كل فيم� يخ�شه، تنفيذ 

ثالثني يومً� من ت�ريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�شدر مبدينة غزة بت�ريخ: 1999/12/28 ميالدية

املوافق: 20 رم�ش�ن 1420 هجرية

ي��شر عرف�ت

رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية

رئي�س ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
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سياسة التقييم البيئي الفلسطينية
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الجزء األول : سياسة التقييم البيئي الفلسطينية

�صيا�صة لإيجاد عمليه تقييم بيئي يف فل�صطني 

حيث اأن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ت�شعى اإىل حتقيق التنمية امل�شتدامة يف فل�شطني من 

القت�ش�دي  التطور  وت�شجيع وحتقيق  نوعيته�،  واملح�فظة على  البيئة  خالل حت�شني جودة 

والجتم�عي الذي يح�شن ويح�فظ اأي�ش� على نوعية البيئة .

عملية  يف  البيئية  العوامل  دمج  على  تعمل  فع�لة  و�ش�ئل  يوفر  البيئي  التقييم  اأن  وحيث 

التخطيط و�شنع القرار ب�شكل يعزز التنمية امل�شتدامة،  يف حني ل متلك ال�شلطة الوطنية 

الفل�شطينية اأي �شي��شة للتقييم البيئي.

وحيث اأن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية وح�شب ق�نون البيئة الفل�شطيني ت�شعى اإىل اإيج�د 

عملية تقييم بيئي للن�ش�ط�ت التطويرية.

على  اأو  فل�شطني  يف  �شواء  قي�دي�  دورا  مت�ر�س  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  اأن  وحيث 

امل�شتوى الدويل وذلك بتوقع ومنع التدهور يف جودة البيئة ويف الوقت نف�شه �شم�ن ان تكون 

التنمية القت�ش�دية والجتم�عية مرتافقة مع م�شتوى ع�ل جلودة البيئة.

وحيث اأن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ت�شعى اإىل ت�شـهيل ا�شت�شـ�رة اجلهـ�ت التي ينـبغي 

له� امل�شـ�ركة يف عملية التقييم البيئي للن�ش�ط�ت التطويرية يف فل�شطني ومتكني اجلمهور من 

الو�شول اإىل املعلوم�ت  التي تتم على اأ�ش��شه� عملية التقييم البيئي.

طبق� لذلك مينح جمل�س الوزراء م�ش�دقته على �شي��شة التقييم البيئي الفل�شطينية وذلك 

بقراره 

رقم :27 – 2000/4/23

بت�ريخ    23 /  4  / 2000    
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سياسة التقييم البيئي الفلسطينية

الفصل األول:
املادة رقم )1(: التعريفات 

يف هذه ال�شي��شة

»الوزارة«  وزارة �شوؤون البيئة  بند 1: 

»الوزير«  وزير �شوؤون البيئة   

بند2: الن�ش�ط�ت التطويرية : تعني امل�ش�ريع واخلطط والربامج .

الت�شغيل لأي ن�ش�ط  - »امل�شروع«: يعني التح�شري والبن�ء والت�شغيل ومرحلة م� بعد 

تطويري.

اأو  امل�ش�ريع  من  جمموعة  ت�شغيل  اأو  بن�ء  اأو  لمتداد  ت�شميمً�  تعني  »اخلطة«:   -

ا�شتخدام�ت الأرا�شي.

- »الربن�مج«: يعني جمموعة من امل�ش�ريع اأو اخلطط التي تنفذ خالل فرتة زمنية 

حمددة. 

البيئة وعن��شره�: وتعني املي�ه، الأر�س، الغالف اجلوي، الإن�ش�ن وجميع اأ�شك�ل  بند 3: 

احلي�ة املختلفة مب� يف ذلك النب�ت�ت واحليوان�ت املدجنة والربية والعالقة بينهم� 

وبني الأجي�ل الق�دمة، كم� ت�شم الظروف القت�ش�دية والجتم�عية ب�لإ�ش�فة اإىل 

الأم�كن وامل�ش�در ذات القيمة الت�ريخية اأو الأثرية اأو الثق�فية اأو اجلم�لية.

بند4: املوافقة البيئية : وتعني املوافقة امل�شروطة اأو غري امل�شروطة ال�ش�درة عن الوزارة 

بعد ا�شتكم�ل ك�فة املتطلب�ت البيئية  اأو ا�شتكم�ل اإجراءات التقييم البيئي املن��شب 

للن�ش�ط التطويري لغ�ي�ت اإ�شدار الرتخي�س عن اجلهة املخت�شة مب� ل يتع�ر�س 

مع القوانني والأنظمة الأخرى .
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البيئية  الآث�ر  ومراجعة  درا�شة  يتم  التي مبوجبه�  العملية  ويعني   : البيئي  التقييم  بند5: 

املحتملة للن�ش�ط�ت التطويرية قبل النظر يف منح املوافقة البيئية.

 بند6: قرار التقييم البيئي : القرار ال�ش�در عن الوزارة  امل�شوؤولة عن تنفيذ هذه ال�شي��شة. 

املن�ش�آت  يخ�س  فيم�  البيئية  لالإدارة  ودوري  منظم  تقييم  يعني   : البيئي  التدقيق  بند7: 

واملرافق والن�ش�ط�ت الق�ئمة، بغر�س حم�ية و�شالمة البيئة.

 بند8: الأثر البيئي :  كل تغيري �شلبي اأو اإيج�بي يوؤثر يف البيئة نتيجة مم�ر�شة اأي ن�ش�ط 

تطويري .

 

ح�شب  مقرتح  مل�شروع  البيئية  لالآث�ر  مف�شلة  درا�شة  ويعني   : البيئي  الأثر  تقييم  بند9: 

ال�شروط املرجعية.

 

بند10: اجلهة املخت�شة ب�لرتخي�س: اأي جهة متنح ترخي�س مبوجب الأنظمة والقوانني 

املعمول به� يف فل�شطني.

 بند 11: التقييم البيئي الأويل : يعني درا�شة ع�مة مل�شروع مقرتح بهدف ا�شتك�ش�ف الآث�ر 

البيئية وذلك ح�شب ال�شروط املرجعية. 

بند12: الإجراء التخفيفي : الإجراء الوارد يف اخلطة اخل��شة ب�لن�ش�ط التطويري ملنع 

اأو تقليل اأو اإ�شالح الأثر البيئي ال�شلبي اأو التعوي�س من خالل ا�شتبدال اأو اإيج�د 

م�شدر بديل .

بند13: الأثر البيئي املتبقي : ويعني الأثر البيئي ال�شلبي الذي يبقى بعد تنفيذ الإجراءات 

التخفيفية.
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درا�شة املج�ل : ويعني �شل�شلة من الن�ش�ط�ت والبدائل و الآث�ر املحتملة لتحديد  بند14: 

ال�شروط املرجعية للغ�ي�ت التي �شيتم تن�وله� لدى درا�شة التقييم البيئي.

بند15: التنخيل : وتعني العملية التي مبوجبه� يتم حتديد م� اإذا ك�ن �شيُطلب عمل درا�شة 

تقييم بيئي  لن�ش�ط تطويري مقرتح.

بند16:  اجله�ت امل�ش�ركة : كل �شخ�س طبيعي اأو معنوي له اهتم�م اأو يت�أثر من الن�ش�ط التطويري.

بند17: املراجعة : وتعني تقييم �شالحية وكف�ية تقرير التقييم البيئي مع الأخذ ب�لعتب�ر 

وجه�ت النظر ومالحظ�ت اجله�ت امل�ش�ركة اإ�ش�فة اإىل تقييم م� هو مقرتح مب� 

يتالءم مع الق�ئم من اخلطط وال�شي��ش�ت واملع�يري. 

تنفيذ  تغطي  الوزارة  عن  ت�شدر  مكتوبة  متطلب�ت  وتعني  املرجعية:  ال�شروط   :18 بند 

التقييم البيئي وال�شت�ش�رات التي يجب القي�م به� و�شكل ونوع املعلوم�ت الن�جتة 

عن الدرا�شة اإ�ش�فة اإىل حمتوى التقرير، وهي اأي�شً� عب�رة عن ن�جت درا�شة املج�ل.

بند 19: التقييم البيئي الإ�شرتاتيجي: ويعني التقييم البيئي للخطط والربامج.

الفصل الثاني

املادة رقم ) 2 ( :اأهداف ال�صيا�صة 

تدعيم التنمية القت�ش�دية والجتم�عية امل�شتدامة لل�شعب الفل�شطيني من خالل امل�ش�عدة 

يف الو�شول لالأهداف الت�لية: 

بند 1: �شم�ن نوعية احلي�ة املالئمة مبختلف جوانبه� وعدم ت�أثر الحتي�ج�ت الأ�ش��شية والقيم 

الجتم�عية والثق�فية والت�ريخية للمواطنني ب�شكل �شلبي نتيجة الن�ش�ط�ت التطويرية.
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بند 2: املح�فظة على العملي�ت الطبيعية وذلك ب�شم�ن قدرة الطبيعة على تخلي�س نف�شه� 

من املوؤثرات ال�شلبية فيه� .

على  للمح�فظة  ب�لإ�ش�فة   ، اجلم�لية  والطبيعة  احليوي  التنوع  على  احلف�ظ   :3 بند 

ال�شتخدام امل�شتدام للم�ش�در الطبيعية.

بند 4: العمل على تقلي�س وتخفيف الأ�شرار غري الدائمة ومنع الأ�شرار البيئية الدائمة 

الن�جمة عن الن�ش�ط�ت التطويرية.

املادة رقم )3(: املبادئ الأ�صا�صية ل�صيا�صة التقييم البيئي 

ب�شكل  ال�شي��شة  واإدارة هذه  يتم تطبيق  البيئية، بحيث  الأمور  تراعى  تنمية  خلق  بند 1: 

فع�ل وع�دل و�شف�ف.

بند 2: تعزيز الن�ش�ط�ت التطويرية من خالل امل�ش�همة يف ا�شتدامته� ل منعه�.

بند 3: ا�شتخدام التقييم البيئي مع بداية اأي ن�ش�ط تطويري، وذلك لعتب�ر التقييم البيئي 

امل�شروع مب� يف ذلك  التطويرية خالل مراحل  الن�ش�ط�ت  وتقييم  للتخطيط  اأداة 

مرحلة م� بعد الت�شغيل .

اإعداد  ويتم  البيئي،  التقييم  درا�ش�ت  تك�ليف  التطويرية  الن�ش�ط�ت  اأ�شح�ب  حتميل   :4 بند 

درا�ش�ت وتق�رير التقييم البيئي من قبل اأ�شخ��س متخ�ش�شني و موؤهلني للقي�م بذلك.

بند 5: حتديد اإجراءات التخفيف لكل اأثر بيئي يتم التعرف اإليه والإدارة واملراقبة البيئية 

خالل مراحل تنفيذ امل�شروع.
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بند 6:  حتديد و ب�شكل وا�شح من امل�شتفيد ومن املت�أثر �شلبيً� من الن�ش�ط التطويري من 

خالل التقييم البيئي.

والإجراءات  ال�شروط  وفق  البيئي  التقييم  درا�ش�ت  يف  مالئمة  مع�يري  اعتم�د   :7 بند 

املطلوبة مبوجب املوافقة البيئية للم�ش�ريع وذلك يف ح�لة عدم وجود مع�يري بيئية 

فل�شطينية.

بند 8: ا�شت�ش�رة اجله�ت امل�ش�ركة ركن اأ�ش��شي يف �شي��شة التقييم البيئي.

املادة رقم ) 4 ( : الن�صاطات التطويرية اخلا�صعة لل�صيا�صة 

يجب تنفيذ هذه ال�شي��شة لت�شمل خمتلف الن�ش�ط�ت التطويرية امل�شنفة على النحو الت�يل:-

اأ.  امل�ش�ريـع املقرتحـة للقط�ع الع�م واخل��س وكذلك التو�شيع اأو الإ�ش�فة للم�ش�ريع الق�ئمة 

) كم� هي مو�شحة يف امللحق رقم 3 (.

ب. الربامج واخلطط املقرتحة )كم� هي مو�شحة يف امللحق رقم 4 (.

ج. امل�ش�ريع الق�ئمة )كم� هي مو�شحة يف امللحق رقم 5 (.

املادة رقم ) 5 ( : م�صوؤولية التطبيق 

تعترب الوزارة هي اجلهة امل�شوؤولة عن تنفيذ هذه ال�شي��شة وفق الآتي :- 

اأ.  �شم�ن حتقيق ك�فة الأهداف واملب�دئ اأثن�ء تنفيذ ال�شي��شة.

ب.  و�شع واإدارة م� هو مطلوب من اإجراءات تنفيذية.

ت. تقدمي الن�ش�ئح والإر�ش�دات التقنية لالأفراد واملنظم�ت واملوؤ�ش�ش�ت ولأ�شح�ب امل�ش�ريع  

الذين يطلب منهم اللتزام  اأو امل�ش�ركة يف تنفيذ هذه ال�شي��شة.

ث. و�شع التوجيه�ت والإجراءات الإدارية املف�شل تطبيقه� يف الن�ش�ط�ت التطويرية لأجل 

اللتزام مب�شمون ال�شي��شة.

ج. الحتف�ظ ب�شجل ي�شتمل على جميع الن�ش�ط�ت التي مت تقييمه� مبوجب هذه ال�شي��شة.
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البيئية  ب�ملوافقة  امللحقة  ال�شروط  ومت�بعة  مبراقبة  اخل��شة  الإجراءات  وو�شع  �شم�ن  ح. 

للن�ش�ط التطويري ا�شتن�دا اإىل هذه ال�شي��شة.

خ. التقييم الدوري لتطبيق ال�شي��شة واقرتاح اإدخ�ل التعديالت والتح�شين�ت عليه�.

املادة رقم ) 6 ( : جلنة التقييم البيئي

اأ.    ت�شكل جلنة للتقييم البيئي من اأع�ش�ء ميثلون الوزارات واملوؤ�ش�ش�ت الت�لية:

رئي�ش� ومقررا  وزارة �شوؤون البيئة    

ع�شوا وزارة ال�شن�عة    

ع�شوا وزارة احلكم املحلي    

ع�شوا وزارة املوا�شالت    

ع�شوا وزارة الزراعة    

ع�شوا  وزارة ال�شحة    

ع�شوا وزارة ال�شي�حة والآث�ر   

ع�شوا  وزارة التخطيط    

ع�شوا �شلطة املي�ه    

ع�شوا  �شلطة الط�قة    

وموقع  طبيعة  ت�شتدعيه  م�  ح�شب  ر�شمية  جهة  اأية  من  اأكرث  اأو  ع�شو  اإ�شراك  للجنة  يجوز 

امل�شروع املطلوب تقييمه بيئي�.

ب. مه�م اللجنة: وفق� لآلية العمل املحددة من قبله�، تعترب اللجنة م�شوؤولة عن تنـفيذ امله�م الت�لية:

1. الت�أكد من كف�ية درا�شة املج�ل لدرا�ش�ت التقييم البيئي.

2. حت�شري و / اأو املوافقة على ال�شروط املرجعية لدرا�ش�ت التقييم البيئي.

3. مراجعة تق�رير التقييم البيئي.

4. رفع التو�شي�ت بقرارات التقييم البيئي للوزير اأو من ينيبه.

5. م�ش�عدة الوزارة يف �شم�ن التزام امل�ش�ريع ب�شروط املوافقة البيئية. 
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الفصل الثالث :
املادة رقم ) 7 ( : درا�صات التقييم البيئي

بند 1: لغ�ي�ت املوافقة البيئية للم�ش�ريع  يطلب اإجراء درا�ش�ت التقييم البيئي وهى نوع�ن:

اأ. تقييم بيئي اأويل : يطلب من امل�ش�ريع التي قد يكون له� اآث�ر ه�مة على البيئة اأو 

لغ�ي�ت �شم�ن التزام هذه امل�ش�ريع ب�لت�شريع�ت البيئية.

ب. تقييم الأثر البيئي: درا�شة تف�شيلية تطلب من امل�ش�ريع التي له� اآث�ر بيئية ه�مة 

، وقد يجري كنتيجة للتقييم البيئي الأويل .

اأن تفر�س ر�شومً� م�لية تع�دل الكلفة  بند 2 (   للوزارة عند مراجعة تقييم الأثر البيئي 

امل�لية الإ�ش�فية التي �شت�ش�ف على ك�هل ال�شلطة الوطنية نتيجة مراجعة التقييم 

البيئي للم�شروع و النظر يف منح املوافقة البيئية للم�شروع.

بند 3 ( امللحق رقم ) 1 ( يحدد ق�ئمة امل�ش�ريع املقرتحة وامل�ش�ريع الق�ئمة واملنوي تو�شيعه� 

والتي تتطلب اإجراء تقييم لالأثر البيئي.

اأم� ب�لن�شبة للم�ش�ريع التي مل يتم ذكره� يف امللحق اأعاله ف�شتخ�شع ملع�يري التنخيل وذلك 

لتقرير احل�جة لإجراء التقييم البيئي ونوعه من عدمه كم� ورد يف امللحق رقم ) 2 (.

املادة رقم ) 8 ( : التن�صيق مع اجلهات امل�صاركة 

1. على مقدم امل�شروع ا�شت�ش�رة والرجوع اإىل جميع اجله�ت امل�ش�ركة اأثن�ء درا�شة املج�ل 

ودرا�شة تقييم الأثر البيئي.

اإجراء  الوزارة عند  لقرار  امل�ش�ركة وذلك طبقً�  للجه�ت  الرجوع  امل�شروع  2. على �ش�حب 

التقييم البيئي الأويل.

3. للوزارة احلق يف القي�م ب�إجراء املراجعة وال�شت�ش�رات اخل��شة به� مع اجله�ت امل�ش�ركة 

وذلك للتحقق من دقة املعلوم�ت، اأو ا�شتكم�ل عملية الت�ش�ور اخل��شة ب�ش�حب امل�شروع.

4. على اأ�شح�ب امل�ش�ريع توفري تق�رير التقييم البيئي الأويل وتقييم الأثر البيئي للجه�ت 

امل�ش�ركة وذلك ملراجعته� وتقدمي مالحظ�تهم عليه� كم� حتدد الوزارة.
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مع اجله�ت  التن�شيق  اإجراء  الوزارة  على  يجب  اآخر  ت�شريع  اأي  ورد يف  م�  مراع�ة  مع    .5

ذات العالقة بخ�شو�س التقييم البيئي والت�أكد من مط�بقة جميع الن�ش�ط�ت التطويرية 

لإجراءات حم�ية البيئة.

املادة رقم ) 9 ( : الآثار البيئية املنتقلة عرب احلدود

متب�دلة  اتف�قي�ت  على  ب�لتف�و�س  الوزارة  خالل  من  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  �شتقوم 

مع الدول املج�ورة وذلك ا�شتن�دا على مب�دئ اتف�قية الأمم املتحدة يف جم�ل تقييم الأثر 

البيئي عرب احلدود ل�شنة 1997 ل�شم�ن اأن ي�ش�هم التقييم البيئي يف اإجراءات تخفيف الآث�ر 

البيئية املختلفة ب�شكل ع�دل.

املادة رقم ) 10 ( : العرتا�صات

 تتم العرتا�ش�ت على قرارات التقييم البيئي ح�شب الأ�شول الق�نونية.



54

الجزء الثاني: مالحق سياسة التقييم البيئي الفلسطيني 

الملحق األول

امل�ش�ريع املقرتحة والتو�شع�ت يف امل�ش�ريع الق�ئمة والتي تتطلب اإجب�ريً� اإجراء درا�شة لتقييم 

الأثر البيئي:

وخطوط  الفرعية  واملحط�ت  التوربين�ت،  )وت�شمل  الكهرب�ئية  الط�قة  توليد  حمط�ت   .1

ال�شغط الع�يل(

2. املح�جر واملن�جم.

3. حمط�ت مع�جلة املي�ه الع�دمة مب� يف ذلك خطوط املج�ري الرئي�شة.

4. م�ش�نع الإ�شمنت.

5. مكب�ت النف�ي�ت ال�شلبة.

6. مكب�ت النف�ي�ت  اخلطرة.

7. املن�ش�آت التي تنتج اأو ت�شتخدم اأو تخزن املواد اخلطرة.

8. املط�رات ومدرج�ت الهبوط .

9. املوانئ واملرافئ والأر�شفة البحرية   

10. م�ش�يف تكرير النفط.

11. املدن واملن�طق ال�شن�عية.

12. اخلزان�ت وال�شدود الرئي�شة.

13. الطرق الرئي�شة.

14. احلديد وال�شلب.

اإن التو�شع�ت يف امل�ش�ريع الق�ئمة من الأنواع الأنفة الذكر �شوف يتم تنخيله� لتحديد م� اإذا 

ك�نت بح�جة اإىل درا�ش�ت  تقييم بيئي اأويل اأو تقييم الأثر البيئي، و ذلك طبقً� لالإجراءات 

الواردة يف امللحق الث�ين. 
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الملحق الثاني

املع�يري البيئية التي يتم مبوجبه� تنخيل امل�ش�ريع املقرتحة اأو التو�شيع�ت للم�ش�ريع الق�ئمة :

التنخيل  مع�يري  ا�شتخدام  يتم  البيئية  املوافقة  على  للح�شول  املقدم  الطلب  اإىل  ا�شتن�دا 

�شيطلب  ك�ن  اإذا  م�  لتحديد  التنظيم  خمطط�ت  على  الواردة  اخل��شة  والأحك�م  البيئية 

اإجراء« تقييم بيئي اأويل« اأو » تقييم لالأثر البيئي« اأو عدم احل�جة لأي منه�.

الأرا�شي  ا�شتخـدام  خطـط  احتيـ�جـ�ت  على  اعتمـ�دا  م�شـروع  لأي  البيئي  التنخيـل  يتـم 

املن��شبة وذلك طبقً� للمع�يري الت�لية:

1. ا�شتغالل اأحد امل�ش�در الطبيعية بطريقة قد ت�شتحوذ على ال�شتخدام�ت الأخرى لهذا امل�شدر.

2. ترحيل مواطنني اأو جتمع�ت �شك�نية. 

املن�طق  اأو  الطبيعية  ك�ملحمي�ت  بيئي�  ب�لقرب من من�طق ح�ش��شة  اأو  امل�شروع يف  وقوع   .3

الرطبة اأو املواقع الأثرية امل�شجلة اأو الأم�كن الرتاثية.

4. اإحداث  م�شتوى غري مقبول من الت�أثريات ال�شلبية على البيئة .

5. خلق ح�له من القلق عند املواطنني.

6. احتي�ج امل�شروع لن�ش�ط�ت تطويرية اأخرى قد يكون له� اآث�ر بيئية ه�مة.
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الملحق الثالث

الإجراءات التنفيذية اخل��شة ب�لتقييم البيئي للم�ش�ريع املقرتحة والتو�شيع�ت للم�ش�ريع الق�ئمة:

1. الوثائق املتعلقة بالتقييم البيئي:

املتت�بعة  املراحل  متثل  والتي  البيئي  الأثر  بتقييم  اخل��شة  التق�رير  من  اأنواع  ثالثة  يتوفر 

لدورة حي�ة امل�شروع وعملية املراجعة البيئية وهي: 

1( طلب املوافقة البيئية    2( تقرير التقييم البيئي الأويل     3( تقرير تقييم الأثر البيئي.

على الوزارة تقدمي الإر�ش�دات املتعلقة مبحتوي�ت وكيفية اإعداد هذه التق�رير.

اأ . طلب املوافقة البيئية    

ال�شلط�ت  اإعالم  مبوجبه  يتم  الذي  امل�شروع  وثيقة  مبك�نة   « البيئية  املوافقة  طلب  يعترب« 

امل�نحة للرتخي�س و الوزير بوجود م�شروع قد يخ�شع ل�شي��شة التقييم البيئي.

ي�شكل الطلب الوثيقة التي تقوم مبوجبه� الوزارة بعملية تنخيل امل�ش�ريع للتعرف على و�شعه� 

مبوجب �شي��شة التقييم البيئي و�شروط منح املوافقة البيئية.

يجب على �ش�حب امل�شروع اأن يكون ق�درا على جتهيز الطلب املقدم  للح�شول على املوافقة 

البيئية بدون اأو مب�ش�عدة ب�شيطة من ذوي الخت�ش��س. ي�شتمل طلب املوافقة البيئية على 

و�شف للم�شروع املقرتح، ويف ح�ل كون امل�شروع لي�س �شمن ق�ئمة امل�ش�ريع الواردة يف امللحق 

رقم)1( يتوجب اأن تكون املعلوم�ت الواردة يف الطلب ك�فيه للقي�م بعملية التنخيل مبوجب 

املع�يري املحددة يف امللحق رقم)2(.

يجب اأن ي�شتمل طلب املوافقة البيئية على ق�ئمة تبني م� هي املوافق�ت والرتاخي�س الأخرى 

الواجب احل�شول عليه� اأو اللتزام به�، مع تو�شيح  كيفية حتقيق ال�شروط التي تت�شمنه� 

هذه الرتاخي�س واملوافق�ت.  ويجب اأن يحتوي الطلب على اإقرار موقع من �ش�حب امل�شروع 

يتعهد فيه بتلبية جميع هذه ال�شروط.
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ب. تقرير التقييم البيئي الأويل

مل�شروع  املحتملة  البيئية  لالآث�ر  ع�مه  ا�شتطالعية  لنت�ئج   ت�شجيل  عب�رة عن  التقرير  هذا 

مقرتح تعتمد ب�شكل كبري على املعلوم�ت املتوفرة. 

يتم القي�م ب�إعداد تقرير التقييم البيئي الأويل خالل فرتة اإعداد درا�شة اجلدوى القت�ش�دية 

املحتملة  البيئية  الآث�ر  حتديد  هو  الأويل  البيئي  للتقييم  الرئي�شة  الغ�ية  للم�شروع.  الأولية 

وتقدير مدى خطورته� للتعرف على الآث�ر ذات الأهمية الب�لغة وكذلك التعرف على الفر�س 

املت�حة للتخفيف من الآث�ر البيئية ال�شلبية وزي�دة الآث�ر البيئية الإيج�بية. كذلك يجب اأن 

يحتوي التقرير على اقرتاح�ت تتعلق مبراقبة واإدارة تلك الآث�ر املحتملة خ��شة  التي مت�س 

ب�ل�شك�ن املحليني.

 كم� ي�شكل تقرير التقييم البيئي الأويل  الأ�ش��س الذي يتم على اأ�ش��شه منح املوافقة البيئية 

للم�شروع اأويتم  بن�ًء عليه الطلب ب�إدخ�ل تعديالت اأو عمل تقرير جديد اأو الطلب ب�إجراء 

درا�شة �ش�ملة حول تقييم الأثر البيئي قبل منح املوافقة البيئية.

ج . تقرير تقييم الأثر البيئي

تقرير تقييم الأثر البيئي يوثق نتيجة الدرا�ش�ت التف�شيلية لتقييم الأثر البيئي  للم�شروع 

بن�ًء على ال�شروط املرجعية املعتمدة من الوزارة. ويكون هذا التقييم اأو�شع من حيث املج�ل 

واملحتوى من تقرير التقييم البيئي الأويل، حيث ي�شتمل على م�شوح�ت واأعم�ل ميدانية لزمة 

للقي�م بدرا�ش�ت وحت�ليل ك�فية للموا�شيع التي �شيتم تن�وله� .يتم اإعداد التقييم اأثن�ء عمل 

درا�شة اجلدوى القت�ش�دية الأولية و/ اأو درا�شة اجلدوى القت�ش�دية التف�شيلية للم�شروع 

ي�شف  كم�  الأخرى.   التخطيط  واأعم�ل  وامل�لية  الهند�شية  الأعم�ل  مع  جنب  اإىل  وجنبً� 

تقرير تقييم الأثر البيئي التخطيط البيئي الذي ي�شمله امل�شروع واجلوانب التي يتم تن�وله� 

لتخفيف الآث�ر ال�شلبية وا�شتغالل م� ميكن اأن ينتج من فوائد حمتملة. ويحوي التقرير على 

حتليل خلطورة واأهمية الت�أثريات والفوائد املرتتبة خ��شًة لالأفراد واجلم�ع�ت التي تت�أثر 

ب�مل�شروع ب�شكل مب��شر ، كم� يوفر التقرير خطة لالإدارة واملراقبة البيئية.

البيئية  املوافقة  منح  �شيتم  اإذا  م�  لتقرير  ك�أ�ش��س  البيئي  الأثر  درا�شة  تقرير  ي�شتخدم 

للم�شروع وحتت اأي �شروط اأو م� اإذا �شيتم بن�ًء عليه عدم منح املوافقة البيئية.
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2. الإجراءات الإدارية لتقييم الأثر البيئي: 

الر�شم التو�شيحي كم� يف ال�شكل رقم )1( يو�شح �شري الإجراءات الإدارية املتبعة يف عملية 

تقييم الأثر البيئي.

اأ.  طلب احل�شول على املوافقة البيئية

ب�لن�شبة للم�ش�ريع املدرجة يف امللحق رقم )1( ، على �ش�حب امل�شروع اأن يح�شل اأول على موافقة 

مبدئية من الوزارة املخت�شة اأو جلنة التنظيم املخت�شة. يلي ذلك تقدمي طلب احل�شول على 

ب�إبالغ ال�شلط�ت املعنية ب�لرتخي�س بتقدم �ش�حب  اإىل الوزارة. تقوم الوزارة  البيئية  املوافقة 

امل�شروع بطلب للح�شول على املوافقة البيئية واإنه قد طلب منه اإجراء درا�شة تقييم الأثر البيئي.

بتقدمي طلب  امل�شروع  يقوم �ش�حب  امللحق رقم )1(،  التي مل تدرج يف  للم�ش�ريع  ب�لن�شبة 

احل�شول على املوافقة البيئية اإىل ال�شلط�ت املخولة ب�لرتخي�س كجزء من الطلب�ت اخل��شة 

اإىل  امل�شروع  بتحويل  تقوم  الدوائر  هذه  ف�إن  وبدوره�  املبدئية.  املوافقة  على  ب�حل�شول 

الوزارة، و يجوز للوزارة طلب املزيد من املعلوم�ت من �ش�حب امل�شروع للت�أكد من ا�شتيف�ء 

الوزارة مع هذه  تن�شيق  البيئي. ومن خالل  التقييم  ل�شي��شة  بدرا�شته طبقً�  للقي�م  الطلب 

الدوائر واجله�ت املعنية الأخرى ومع جلنة التقييم البيئي، اإذا تطلب الأمر، تقوم الوزارة 

ب�أجراء التنخيل كم� هو وارد يف  امللحـق رقـم) 2( لتقرر م� اإذا ك�ن �شيطلب من �ش�حب 

امل�شروع اإجراء تقييم لالأثر البيئي اأو اإجراء تقييم بيئي اأويل اأو عدم احل�جة لأي منهم�. ويف 

ح�لة عدم طلب اإجراء درا�شة تقييم الأثر البيئي اأو التقييم البيئي الأويل ، �شتقرر الوزارة 

اإمك�نية  اإذا لزم ذلك،  البيئي،  التقييم  اأو جلنة  وب�لت�ش�ور مع �شلط�ت الرتخي�س الأخرى 

منح املوافقة البيئية وحتت اأي �شروط. 

يف ح�لة اكتم�ل طلب املوافقة البيئية واعتم�د الوزارة له ، يجب على الوزارة  اأن تقرر و خالل 

اأربعة ع�شر يوم عمل من ت�ريخ اعتم�د الطلب م� اإذا ك�ن املطلوب من �ش�حب الطلب عمل 

تقرير تقييم بيئي اأويل اأو عمل تقييم لالأثر البيئي كذلك منح اأو عدم منح املوافقة البيئية 

الواردة يف الطلب  فقط. ويف ح�لة عدم الرد خالل الفرتة  وذلك اعتم�دًا على املعلوم�ت 

املحددة يحق ل�ش�حب الطلب التقدم ب�شكوى خطية اإىل الوزير مب��شرة وعلى الوزير الرد 

خطي� خالل اأ�شبوع من ت�ريخ ا�شتالم ال�شكوى.
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ب. تقرير التقييم البيئي الأويل   

- تقوم الوزارة بو�شع ال�شروط املرجعية لتقرير تقييم الأثر البيئي الأويل وذلك ب�لت�ش�ور مع 

�ش�حب امل�شروع وجلنة التقييم البيئي اإذا تطلب الأمر.

ال�شروط  املج�ل من اجل حت�شري  درا�شة  اإجراء  امل�شروع  الوزارة من �ش�حب  قد تطلب   -

املرجعية. 

اأي درا�ش�ت جم�ل مطلوبة،  اأويل و بعد اإمت�م  - بعد قرار الوزارة طلـب عمـل تقييـم بيئي 

اخل��شة  املرجعية  ال�شروط  و�شع  عمل  يوم  وع�شرون   واحد  اأق�شى  وبحد  الوزارة  على 

ب�لدرا�شة املطلوبة . واإذا مل يتم ذلك خالل الفرتة املحددة يحق ل�ش�حب الطلب التقدم 

ب�شكوى خطية اإىل الوزير مب��شرة وعلى الوزير الرد خطي� خالل اأ�شبوع من ت�ريخ ا�شتالم 

ال�شكوى.  

- حتدد ال�شروط املرجعية احلد الأدنى من درا�شة التقيـيـم البيئي الأويل ، ويعترب �ش�حب 

امل�شروع م�شئول عن حتديد املج�ل الك�مل للدرا�شة و عن تربير ذلك يف تقرير التقييم 

البيئي الأويل.

- ا�شت�ش�رة اجله�ت امل�ش�ركة عملية اختي�رية عند اإجراء التقييم البيئي الأويل. ب�لت�ش�ور مع 

مقدم امل�شروع وجلنة التقييم البيئي اإذا لزم الأمر، حتدد الوزارة فيم� اإذا ك�نت ا�شت�ش�رة 

اجله�ت امل�ش�ركة مطلوبة وم� هي متطلب�ت احلد الأدنى مل�ش�ركتهم.

- قد ُتطلب ا�شت�ش�رة اجله�ت امل�ش�ركة اأثن�ء حت�شري درا�شة املج�ل و اأثن�ء اإعداد ال�شروط 

املرجعية للم�شروع وكذلك خالل املراحل الأخرى لإجراء التقييم البيئي الأويل.

عملية  تب��شر  التي  للوزارة  الأويل  البيئي  التقييم  تقرير  م�شودة  امل�شروع   �ش�حب  يقدم   -

مراجعة اأولية لكي تقرر م� اإذا احتوى التقرير احلد الأدنى من املتطلب�ت املن�شو�س عليه� 

يف ال�شروط املرجعية. مبجرد 

- اقتن�ع الوزارة ب�ن احلد الأدنى من ال�شروط املرجعية قد متت درا�شته ومع�جلته ي�شتكمل 

اأجل املراجعة.  التقرير من  الوزارة  البيئي الأويل وتقبل  التقييم  �ش�حب امل�شروع تقرير 

التقييم  جلنة  ومب�ش�عدة  تف�شيلية  فنية  مراجعة  التقرير  قبوله�  مبجرد  الوزارة  تب��شر 

البيئي اإذا تطلب الأمر. ح�شب طبيعة وتعقيدات امل�شروع وجم�ل ت�أثريه، قد حتت�ج الوزارة 

اإىل العتم�د على ا�شت�ش�ري م�شتقل ملراجعة ودرا�شة التقرير وتقدمي الن�شح للوزارة. كم� 
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وميكن لط�قم الوزارة اللتق�ء مع اجله�ت امل�ش�ركة غري احلكومية للتحقق اأو لتو�شيع مدى 

ال�شت�ش�رات لالأطراف امل�ش�ركة التي متت من قبل �ش�حب امل�شروع. 

- عند ا�شتكم�ل املراجع�ت يتم الجتم�ع مع مقدم امل�شروع ملن�ق�شة م�شودة تقرير التقييم 

البيئي الأويل واإذا لزم الأمر يحق للوزارة الطلب ب�إجراء تعديالت اأو اإ�ش�ف�ت قبل النظر 

يف منح املوافقة البيئية. 

- مبجرد قبول تقرير التقييم البيئي الأويل للمراجعة، على الوزارة وخالل فرتة اأق�ش�ه� 

واحد وع�شرون يوم عمل ا�شتكم�ل املراجعة الأوىل،  و تعطى اأربعة ع�شر يوم عمل كحد 

اأق�شى ملراجعة كل تعديل اأو اإ�ش�فة لحقه.

اإذا مل يتم التقيد ب�أي من هذه الفرتات املحددة يحق ل�ش�حب امل�شروع التقدم ب�شكوى   -

خطية اإىل الوزير مب��شرة وعلى الوزير الرد خطي� خالل اأ�شبوع من ت�ريخ ا�شتالم ال�شكوى.

البيئي  التقييم  اأن ت�شرح ب�قتن�عه� ب�إجن�ز درا�شة  الوزارة  - بعد ا�شتكم�ل املراجعة على 

الأويل وعليه� :

1. طلب اإجراء تغيريات على امل�شروع اأو تعديالت على تقرير التقييم  البيئي الأويل قبل 

درا�شة منح املوافقة البيئية.

2. منح موافقة بيئية مع اأو بدون اأي �شروط والتي يجب اأن تت�شمنه� الرتاخي�س الالحقة.

3. طلب اإجراء تقييم لالأثر البيئي قبل اأن يتم ا�شتكم�ل درا�شة منح املوافقة البيئية للم�شروع.

وفق� لذلك يقرر الوزير م�هية اخلطوات الت�لية التي �شيتم اإتب�عه� ويقوم بتوجيه الن�شح 

والإر�ش�د ملقدم امل�شروع وكذلك جله�ت الرتخي�س املعنية.

ج .  تقرير تقييم الأثر البيئي:

تقوم الوزارة بو�شع ال�شروط املرجعية لتقرير تقييم الأثر البيئي الأويل وب�لت�ش�ور مع �ش�حب 

امل�شروع وجلنة التقييم البيئي اإذا تطلب الأمر.

ال�شروط  املج�ل من اجل حت�شري  درا�شة  اإجراء  امل�شروع  الوزارة من �ش�حب  قد تطلب   -

املرجعية.  بعد قرار الوزارة طلب عمل تقرير لتقييم الأثر البيئي وذلك  بعد اإمت�م اأي 
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درا�ش�ت جم�ل مطلوبة، على الوزارة وبحد اأق�شى واحد وع�شرون  يوم عمل و�شع ال�شروط 

املرجعية اخل��شة ب�لدرا�شة املطلوبة.  واإذا مل يتم ذلك و خالل هذه الفرتات املحددة 

يحق ل�ش�حب امل�شروع التقدم ب�شكوى خطية اإىل الوزير مب��شرة وعلى الوزير الرد خطي� 

خالل اأ�شبوع من ت�ريخ ا�شتالم ال�شكوى.

- حتدد ال�شروط املرجعية احلد الأدنى من درا�شة الآث�ر البيئية، و يعترب �ش�حب امل�شروع 

م�شئول عن حتديد املج�ل الك�مل للدرا�شة و عن تربير ذلك يف تقرير درا�شة الآث�ر البيئية.

اإجراء تقييم الأثر البيئي. ب�لت�ش�ور مع مقدم  اإجب�رية عند  - ا�شت�ش�رة اجله�ت امل�ش�ركة 

اجله�ت  لإ�شراك  املطلوب  الأدنى  احلد  الوزارة  تقرر  و  البيئي  التقييم  وجلنة  امل�شروع 

امل�ش�ركة.

املرجعية  وال�شروط  املج�ل  درا�شة  حت�شري  اأثن�ء  امل�ش�ركة  اجله�ت  ا�شت�ش�رة  ُتطلب  قد   -

�ش�حب  وعلى  البيئي.   الأثر  تقييم  لإجراء  الأخرى  املراحل  خالل  وكذلك    للم�شروع 

ومعرفة  املقرتح  امل�شروع  مب�هية  واإعالمهم  الأ�ش��شية  امل�ش�ركة  اجله�ت  لق�ء  امل�شروع 

اآرائهم حوله.

امل�ش�ركة.  اأو�شع من اجله�ت  م�ش�ركة  ي�شمل  اأن  يجب  البيئة  على  ت�أثريًا  الأكرث  امل�شروع   -

ويجب اأن توثق  طرق ونت�ئج اللق�ءات مع اجله�ت امل�ش�ركة يف تقرير تقييم الأثر البيئي.

عملية  تب��شر  التي  للوزارة   البيئي  الأثر  تقييم  تقرير  م�شودة  امل�شروع   �ش�حب  يقدم   -

مراجعة اأولية لتقرر   م� اإذا احتوى التقرير احلد الأدنى من املتطلب�ت املن�شو�س عليه� 

يف ال�شروط املرجعية. 

- مبجرد اقتن�ع الوزارة ب�ن احلد الأدنى من ال�شروط املرجعية قد متت درا�شته� ومع�جلته� 

اأجل  من  التقرير  الوزارة  وتقبل  الأويل  البيئي  التقييم  تقرير  امل�شروع  �ش�حب  ي�شتكمل 

املراجعة. 

التقييم  ومب�ش�عدة جلنة  تف�شيلية  فنية  مراجعة  التقرير  قبوله�  الوزارة مبجرد  تب��شر   -

البيئي. ح�شب طبيعة وتعقيدات امل�شروع وجم�ل ت�أثريه، قد حتت�ج الوزارة اإىل العتم�د 

وميكن  كم�   . للوزارة  الن�شح  وتقدمي  التقرير  ودرا�شة  ملراجعة  م�شتقل  ا�شت�ش�ري  على 

مدى  لتو�شيع  اأو  للتحقق  احلكومية  غري  امل�ش�ركة  اجله�ت  مع  اللتق�ء  الوزارة  لط�قم 

ال�شت�ش�رات لالأطراف امل�ش�ركة التي متت من قبل �ش�حب امل�شروع.
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- للوزير اأو من ينيبه احلق يف الطلب من مقدم امل�شروع ترتيب لق�ءات مع اجله�ت امل�ش�ركة 

ليتم عقده� برئ��شة الوزارة وذلك لأخذ اآرائهم وتعليق�تهم الإ�ش�فية عن امل�شروع وعن 

م�شودة تقرير التقييم البيئي.

- عند ا�شتكم�ل املراجع�ت تقوم الوزارة ب�لجتم�ع مع مقدم امل�شروع ملن�ق�شة م�شودة تقرير 

تقييم الأثر البيئي واإذا لزم الأمر  ميكنه� الطلب ب�إجراء تعديالت اأو اإ�ش�ف�ت قبل النظر 

يف منح املوافقة البيئية.

- مبجرد قبول الوزارة لتقرير التقييم البيئي للمراجعة، على الوزارة وخالل موعد اأق�ش�ه 

عمل  يوم  وع�شرون  واحُدُ  وُتعطي  الأوىل،  املراجعة  ا�شتكم�ل  عمل  يوم  وع�شرون  ثم�نية 

كحد اأق�شى ملراجعة كل تعديل اأو اإ�ش�فة لحقه. واإذا مل تتم املراجعة والرد  خالل هذه 

الفرتات املحددة يحق ل�ش�حب امل�شروع التقدم ب�شكوى خطية اإىل الوزير مب��شرة وعلى 

الوزير الرد خطي� خالل اأ�شبوع من ت�ريخ ا�شتالم ال�شكوى.

امل�شروع  مراجعة  ل�شتكم�ل  وذلك  مطلوب�  امل�ش�ركة  اجله�ت  مع  لق�ءات  عقد  ك�ن  اإذا   -

وتقرير تقييم الأثر البيئي ،يحق للوزير اأو من ينيبه  متديد الفرتة املخ�ش�شة للمراجعة 

بحد اأق�شى اثن�ن واأربعون يوم عمل مع اإعالم  ُكًل من مقدم امل�شروع وجه�ت الرتخي�س 

املعنية واجله�ت املت�أثرة ب�مل�شروع. 

الأثر  تقييم  درا�شة  ب�إجن�ز  ب�قتن�عه�  ت�شرح  اأن  الوزارة  على  املراجعة،  ا�شتكم�ل  بعد   -

البيئي وعليه�: 

1. منح موافقة بيئية مع اأو بدون �شروط والتي يجب اأن تت�شمنه�  الرتاخي�س الالحقة.

2. وقف منح املوافقة البيئية لكون امل�شروع املقرتح له ت�أثري �شلبي كبري على البيئة.

وفق� لذلك يقرر الوزير م�هية اخلطوات الت�لية التي �شيتم اإتب�عه� ويقوم بتوجيه الن�شح 

والإر�ش�د ملقدم امل�شروع وكذلك جله�ت الرتخي�س املعنية.

- ل�ش�حب امل�شروع احلق يف الأخذ بعني العتب�ر اأ�شب�ب وقف منح املوافقة البيئية وذلك 

ب�إع�دة ت�شميم    وتخطيط م�شروعه على �شوئه� وتقدمي طلب معدل جديد من اجل منحه 

املوافقة البيئية.
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د .  املوافقة البيئية

دون و�شع م�شمون حمدد، من املمكن للموافقة البيئية اأن حتوي:

1. الإجراءات املطلوبة لتخفيف الأ�شرار البيئية اأو ال�شتف�دة من الآث�ر البيئية الإيج�بية، 

مب� يف ذلك جدول زمني للتقيد بهذه الإجراءات.

2. اإجراءات على �ش�حب امل�شروع تنفيذه� حتى يلتزم ب�ملع�يري واملتطلب�ت ذات العالقة.

3. واجب�ت املراقبة والإبالغ التي تقع على ع�تق �ش�حب امل�شروع.
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الملحق الرابع

املتطلبات الأولية للتقييم البيئي للخطط والربامج

و�شعت اإجراءات وتق�رير التقييم البيئي الأويل وتقييم الأثر البيئي لتتع�مل مع امل�ش�ريع كٌل 

على حده. للتع�مل مع اخلطط والربامج اعتمد التقييم البيئي الإ�شرتاتيجي وذلك لبحث 

الآث�ر املرتاكمة واملتزامنة لكثري من امل�ش�ريع الواقعة يف نف�س املنطقة.

 وقد ي�شعب جتنب هذا النوع من الآث�ر البيئية ال�شلبية على م�شتوى امل�ش�ريع ولكن ي�شهل 

الربامج.  وو�شع  التخطيط  مرحلة  يف  له�  التخفيفية  الإجراءات  و�شع  اأو  وجتنبه�  توقعه� 

الع�م  القط�ع  يف  القرار  اأ�شح�ب  لإر�ش�د  الإ�شرتاتيجي  البيئي  التقييم  ي�شتخدم  م�  غ�لب� 

اأثن�ء و�شع اخلطط والربامج احلكومية.

يجوز ا�شتخدام التقييم البيئي الإ�شرتاتيجي يف الربامج و اخلطط والتي منه�:

1. توليد والتزويد ب�لط�قة.

2. اإدارة النف�ي�ت ال�شلبة.

3. تطوير البنية التحتية للموا�شالت.

4. تطوير البنية التحتية لل�شي�حة.

5. اإدارة وتطوير املحمي�ت الطبيعية واملتنزه�ت.

6. تطوير واإدارة املن�طق ال�شن�عية وال�شي��ش�ت املتعلقة ب�ل�شن�عة.

7. املخطط�ت الهيكلية.

8. برامج التطوير الزراعي.   
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الملحق الخامس 

البحث الأويل ملتطلبات التقييم البيئي للم�صاريع القائمة

)التدقيق البيئي(

اإن معظم الن�ش�ط�ت التطويرية التي نفذت يف فل�شطني قد و�شعت ونفذت بدون اأي اعتب�رات 

اآث�ر  له� من  مل�  املواطنني  ل�شك�وى  يتعر�س  التطويرية  الن�ش�ط�ت  ف�لبع�س من هذه  بيئية. 

بيئية ه�مة.

تخفيف  بهدف  الق�ئمة  التطويرية  الن�ش�ط�ت  هذه  مثل  مع  للتع�مل  البيئي  التدقيق  و�شع   

اآث�ره� ال�شلبية على البيئة 

وذلك من خالل تقييم الإدارة البيئية لهذه امل�ش�ريع ونظ�م اأدائه�. يح�شر التدقيق البيئي 

من قبل م�لك اأو م�شغل الن�ش�ط التطويري حيث يركز على اإجراءات التخفيف لالآث�ر البيئية 

الق�ئمة ملراع�ة واللتزام ب�ملع�يري والت�شريع�ت املعمول به�.

 وقد ت�شمل القرارات الن�جتة عن تقرير التدقيق البيئي م� يلي:

1. تعليق الرتخي�س املمنوح للن�ش�ط�ت التطويرية من قبل اجلهة املخت�شة ب�لرتخي�س حتى 

يتم تنفيذ اإجراءات حمددة.

 2. التف�ق على ال�شروط التي �شتطبق على الن�ش�ط التطويري مت�شمنة خطة لتنفيذه�.

 3. اإعف�ء الن�ش�ط التطويري من اأي قيود اأخرى تخ�شع ل�شي��شة التقييم البيئي.

تطبيق ال�شروط التي مت التف�ق عليه� يجب اأن يتبعه اللتزام بجدول زمني وم� هو مطلوب 

من مت�بعة وتقييم ب�شكل م�شتمر. 
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قرار مجلس الوزراء رقم )25( لعام 2010م 
بنظام الشروط البيئية

 لمناشير الحجر والرخام ومصانع البالط 
والباطون الجاهز 
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جمل�س الوزراء؛ 

ا�صتنادًا اإىل القانون الأ�صا�صي املعدل ل�صنة 2003م وتعديالته ول �صيما املادة 

)70(منه، واإىل القانون رقم )7( ل�صنة 1999 ب�صاأن البيئة ول �صيما املواد 

)19، 22، 23، 26، 30، 80( منه، وبناًء على تن�صيب رئي�س �صلطة جودة 

البيئة، وبناء على ما اأقره جمل�س الوزراء يف جل�صاته املنعقدة يف مدينة رام 

اهلل بتاريخ 2010/10/18، وبناء على مقت�صيات امل�صلحة العامة. 

وبناء على ال�صالحيات املخولة لنا قانونًا، 

اأ�صدر النظام الآتي: 

الفصل األول: أحكام عامة 

مادة )1( 

يكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية اأينم� وردت يف هذا النظ�م املع�ين 

املخ�ش�شة له� اأدن�ه م� مل تدل القرينة على خالف ذلك:

ق�نون رقم )7( ل�شنة 1999م ب�ش�أن البيئة.  الق�نون: 

�شلطة جودة البيئة. ال�شلطة: 

من��شري احلجر والرخ�م وم�ش�نع البالط والب�طون اجل�هز وي�شمل  املن�ش�أة ال�شن�عية: 

ذلك الأرا�شي واملب�ين واملرافق واملعدات املكونة له�.

اأو  الفيزي�ئية  الت�شكيالت  من  املت�آلفة  واملع�مل  واملن�طق  املواقع   املن�طق الطبيعية: 

جغرافيً�  واملعرفة  الفيزيوغرافية  اجليولوجية  اأو  البيولوجية 

وحمددة بدقة موؤلفة قيمة جم�لية اأو مواطن الأجن��س احليوانية اأو 

النب�تية التي له� قيمة وطنية اأو مهددة. 

كمنطقة  التنظيمي  الهيكلي  املخطط  �شمن  امل�شنفة  املنطقة  منطقة �شن�عية: 

اأو الرا�شي التي مت حتويل �شفة ا�شتخدامه� اإىل من�طق  �شن�عية 

اأو  املن�ش�أة  من  اخل�رجة  املي�ه  ال�شن�عية:  الع�دمة  املي�ه  �شن�عية. 
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اأو  الت�شنيع  مراحل  كل  اأو  بع�س  يف  املي�ه  ا�شتخدام  عن  الن�جتة 

التنظيف اأو التربيد اأو غريه� �شواء متت مع�جلته� اأو مل تتم.

جمموعة املواد املرت�شبة ال�شلبة و�شبه ال�شلبة الن�جتة عن املن�ش�أة   الكمخة: 

نتيجة مم�ر�شة الن�ش�ط ال�شن�عي مب� فيه� الروبة واملواد املرت�شبة 

الطينية واملالط وغريه�. 

املن�ش�أة  بوجود  تت�أثر  التي  امل�ش�فة  اإىل  ب�ملن�ش�أة  املحيطة  املنطقة  املنطقة املحيطة: 

والتي ل تقل عن م�ئة مرت هوائي. 

املوا�شف�ت ال�ش�درة عن موؤ�ش�شة املوا�شف�ت واملق�يي�س الفل�شطينية.  املوا�شفة الفل�شطينية: 

مادة )2( 

تطبق اأحك�م هذا النظ�م على كل من من��شري احلجر والرخ�م وم�ش�نع البالط والب�طون 

اجل�هز اأينم� وجدت على اأرا�شي فل�شطينية. 

مادة )3( 

1.يعترب كل من من��شري احلجر والرخ�م وم�ش�نع البالط والب�طون اجل�هز من�ش�آت �شن�عية 

ملزمة ب�حل�شول على موافقة بيئية ك�شرط م�شبق للح�شول على رخ�شة اأو جتديد رخ�شة 

منتهية، وفقً� لأحك�م هذا النظ�م والأحك�م املن�شو�س عليه� يف �شي��شة التقييم البيئي. 

2. تخ�شع املن�ش�آت ال�شن�عية الق�ئمة قبل �شدور هذا النظ�م اإىل اإجراءات التدقيق البيئي 

وفق �شي��شة التقييم البيئي و�شروط املوافقة البيئية. 

مادة )4( 

لل�شلطة احلق يف اإلغ�ء املوافقة البيئية اأو اتخ�ذ الإجراءات املن��شبة ب�لتن�شيق مع اجله�ت 

املخت�شة يف ح�ل خم�لفة اأي� من �شروط املوافقة البيئية واأحك�م هذا النظ�م. 

مادة )5( 

اإن�ش�ءات  اأي  اإق�مة  الن�جتة عن  الق�نونية  امل�شوؤولية  ال�شن�عية ك�مل  املن�ش�أة  يتحمل م�لك 

قبل احل�شول على املوافقة البيئية ومب� ل يخل ب�أي م�شوؤولية جزائية اأو مدنية اأخرى يكون 
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من��شبة  تراه�  التي  الإجراءات  واتخ�ذ  البيئية  املوافقة  اإ�شدار  رف�س  اأو  قبول  لل�شلطة 

ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة. 

الفصل الناني: متطلبات منح الموافقة البيئية 

مادة )6( 

ال�شن�عية  املن�ش�أة  ملوقع  امل�ش�حية  املخطط�ت  بتقدمي  البيئية  املوافقة  طلب  مقدم  يلتزم 

والهند�شية الالزمة مع قي��س ر�شم من��شب م�شدقة ح�شب الأ�شول ويبني عليه� م� يلي:

 1.الطرق واملمرات الداخيلة واخل�رجية. 

2. ال�ش�ح�ت وا�شتخدامه� واأم�كن العمل املختلفة.

 3. تق�شيم البن�ء ح�شب ال�شتخدام.

 4. التمديدات املو�شلة اإىل �شبكة ال�شرف ال�شحي اأو احلفرة ال�شم�ء.

 5. وحدة مع�جلة املي�ه الع�دمة ال�شن�عية ونظ�م ت�شريفه�.

 6. نظ�م ت�شريف مي�ة الأمط�ر.

 7. وحدات التزود ب�لكهرب�ء وخم�زن الوقود.

 8. م�شدر التزود ب�ملي�ه واخلزان�ت واخلطوط اخل��شة به�.

 9. حتديد نق�ط الإطف�ء.

 10. حتديد مداخل وخم�رج الطوارىء. 

مادة )7( 

يجب اإق�مة املن�ش�أة ال�شن�عية يف املواقع التي تتوافر به� ال�شروط الت�لية:

1. اأن تق�م داخل املنطقة ال�شن�عية اأو الأرا�شي التي مت تغيري �شفة ا�شتخدامه� اإىل �شن�عي 

وفق م� حتدده اجله�ت املخت�شة.

 2. البعد عن املن�طق الطبيعية م�ش�فة األف مرتًا على الأقل.

 3. اأن تق�م على �ش�رع تنظيمي معبد بعر�س اإثني ع�شر مرتًا. 
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مادة )8( 

على  املرت  ون�شف  مرت  ب�إرتف�ع  املن�ش�أة  حدود  حول  ال�شمنت  اأو  الطوب  من  جدار  1.بن�ء 

الأقل.

ب�ملن�ش�أة ومن جميع  املحيط  الأ�شج�ر احلرجية داخل اجلدار  اأخ�شر من  2. زراعة حزام 

اجله�ت.

3. اأن تكون م�ش�حة املن�ش�أة ال�شن�عية تلبي �شروط ال�شالمة املهنية مب� يتن��شب مع طبيعة 

عمل املن�ش�أة ال�شن�عية.

4. اأن تكون ال�ش�ح�ت الداخلية املن�ش�أة معبدة. 

5. تخ�شي�س اأم�كن لوقوف ال�شي�رات وال�ش�حن�ت ولأغرا�س التحميل والتفريغ داخل حدود 

املن�ش�أة.

6. توفري اأم�كن من��شبة لتخزين املواد اخل�م واملواد املنتجة مع �شرورة الف�شل بينهم�. 

مادة )9( 

اأي  اإ�ش�فة  لل�شلطة  النظ�م  امل�دتني )7(و)8( من هذا  الواردة يف  ال�شروط  اإىل  ب�لإ�ش�فة 

�شروط اأخرى تراه� �شرورية مبوجب امل�فقة البيئية مع الأخذ بعني العتب�ر موقع املن�ش�أة 

وت�أثري اجت�ه وحركة الري�ح و�شرعته� يف املنطقة ومدى امتداد الأثر البيئي املحتمل للم�شروع. 

مادة )10( 

ال�شلبي يف  البيئي  ب�إتخ�ذ الإجراءات الوق�ئية للحد من الأثر  يلتزم م�لك املن�ش�أة ال�شن�عية 

املنطقة املحيطة واملح�فظة على امل�شهد اجلم�يل، وذلك بزراعة الأ�شج�ر، اأو القي�م بحمالت 

تنظيف دورية لل�شوارع املوؤدية اإىل املن�ش�أة ال�شن�عية، اأو اأية اأمور اأخرى تطلبه� الهيئ�ت املحلية، 

اأو حتدد ب�ملوافقة البيئية ب�لإ�ش�فة اإىل الأحك�م اخل��شة ب�لنف�ي�ت ال�شلبة واملي�ة الع�دمة.

مادة )11( 

على م�لك املن�ش�أة ال�شن�عية ت�شريف النف�ي�ت ال�ش�ئلة وفق ال�شروط الت�لية:

ال�شروط  وفق  ال�شن�عية  املن�ش�أة  عن  الن�جتة  املنزلية  الع�دمة  املي�ه  ت�شريف  يتم  1.اأن 

والتعليم�ت املعمول به� وب�شكل منف�شل عن املي�ه الع�دمة ال�شن�عية وبعيدًا عن الكمخة 

والنف�ي�ت ال�شلبة الن�جتة عن املن�ش�أة.
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اإق�مة نظ�م لت�شريف مي�ه الأمط�ر داخل وخ�رج املن�ش�أة ال�شن�عية ويف ال�ش�ح�ت بحيث   .2

ي�شمل على فالتر رملية يف اأم�كن ال�شي�نة ويكون مف�شوًل عن نظ�م ت�شريف املي�ه الع�دمة.

ت�شمل  ال�شن�عية  الع�دمة  للمي�ه  الأولية  واملع�جلة  التدوير  واإع�دة  للجميع  نظ�م  اإق�مة   .3

اأحوا�س الرت�شيب والفلرتة وب�شكل منف�شل عن املي�ه الع�دمة املنزلية 

مادة )12( 

يلتزم م�لكي املن�ش�آت ال�شن�عية وعلى نفقتهم مب� يلي:

1.القي�م مبع�جلة اإ�ش�فية للمي�ه الع�دمة ال�شن�عية الن�جتة عن املن�ش�أة ال�شن�عية داخل 

حدوده� وقبل ت�شريفه� يف ح�لة عدم مط�بقته� املوا�شف�ت الفل�شطينية.

 2. عمل فحو�ش�ت خمربية دورية للمي�ه الع�دمة ال�شن�عية اأو املع�جلة امل�شرفة اإىل �شبكة 

املي�ه الع�دمة الع�مة اأو الودي�ن ح�شب طلب ال�شلطة اأو وفق متطلب�ت ال�شرورة. 

مادة )13( 

لل�شلطة وبعد �شدور املوافقة البيئية اأن تفر�س �شروط اأخرى تراه� �شرورية لعملية �شرف 

املي�ه الع�دمة ال�شن�عية اأو املع�جلة اأو اأن تعدل فيه� ويف اأية اأنظمة �شرف ملحقة به�. 

مادة)14( 

على م�لك املن�ش�أة التخل�س من النف�ي�ت ال�شلبة وفق ال�شروط الت�لية:

1.توفري ح�وي�ت للنف�ي�ت ال�شلبة املنزلية والتخل�س منه� ح�شب الأ�شول.

التي  والأجزاء  والبق�ي�  )الطب�س(  الث�نوية  احلجرية  واملخلف�ت  الكمخة  من  التخل�س   .2

لي�س له� ا�شتخدام�ت ت�لية الن�جتة عن العملي�ت الإنت�جية يف املن�ش�أة ح�شب �شروط املوافقة 

البيئية. 

مادة )15( 

1. يلتزم م�لك املن�ش�أة بعدم ت�شريف اأو التخل�س من ال�شوائل اأو املواد اأو النف�ي�ت اخلطرة 

مثل الزيوت واملذيب�ت الع�شوية والأحم��س وم�شتق�ت النفط وغريه� اإل وفق التعليم�ت 

ال�شلطة،  تفر�شه�  التي  ال�شروط  ح�شب  واإتالفه�  تخزينه�  يتم  حيث  بذلك،  اخل��شة 
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وب�لتع�ون مع اجله�ت املخت�شة، وعلى نفقة م�لك املن�ش�أة.

البرتول يف  الزيوت وم�شتق�ت  وا�شتخدام  املعدات  ب�لقي�م ب�شي�نة  املن�ش�أة  يلتزم م�لك   .2

اأم�كن يتم تخ�شي�شه� لذلك يراعي به� متطلب�ت حم�ية البيئة. 3. يلتزم م�لك املن�ش�أة 

ب�لحتف�ظ ب�شجالت للمواد والنف�ي�ت اخلطرة امل�شتخدمة اأو الن�جتة عن املن�ش�أة 

مادة )16( 

1.مينع نقل املي�ه الع�دمة ال�شن�عية اأو الكنخة اأو النف�ي�ت ال�شلبة اأو النف�ي�ت احلجرية 

الن�جتة عن املن�ش�أة اإل يف و�ش�ئل نقل خم�ش�شة ومرخ�شة لهذه الغ�ية.

2. يجب التقيد ب�حلمولت املحورية لل�ش�حن�ت املعتمدة من وزارة النقل وامل

3. يلتزم م�لك و�ش�ئق ال�ش�حنة ب�تب�ع الإجراءات الالزمة لتغطية ال�ش�حن�ت املحملة من 

واإىل املوقع. 

مادة )17( 

1.توفري و�ش�ئل احلد من ال�شجيج الن�جت عن الأجهزة واملعدات اأو اأي ن�ش�ط داخل املن�ش�أة.

2. توفري اأدوات ال�شحة وال�شالمة املهنية للعم�ل والزب�ئن. 

3. و�شع اإ�ش�رات الإر�ش�د والتحذير من املخ�طر. 

4. توفري وحدات �شحية ومي�ه لل�شرب، واأم�كن من��شبة لتن�ول الطع�م، واأم�كن تغري املالب�س 

منف�شلة عن بع�شه� البع�س.

5. تركيب وتوفري اأجهزة و�ش�ئل الإطف�ء. 

6. توفري ممرات ك�فية لالنتق�ل وخم�رج للطوارىء.

 7. توفري و�ش�ئل الإ�ش�ءة الطبيعية وال�شن�عية الك�فية للتهوية املن��شبة. 

مادة )18( 

1.اللتزام ب�ملوا�شفة الفل�شطينية اخل��شة مب�شتوى و�شدة ال�شوت. 

2. الإلتزام ب�ش�ع�ت واأق�ت العمل الر�شمية املحددة مبوجب القوانني ذات العالقة 
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مادة )19( 

يكون م�لك املن�ش�أة م�شوؤوًل عن احلد من الأثر البيئي لتلوث الهواء الن�جت عن املن�ش�أة وذلك 

ب�لإلتزام ب�لأحك�م الت�لية كحد اأدنى:

 1.املوا�شفة الفل�شطينية اخل��شة ب�لإنبع�ث من امل�ش�در الث�بتة للحد من تلوث الهواء. 

2. املوا�شفة الفل�شطينية اخل��شة بجودة الهواء املحيط.

 3. تركيب وت�شغيل م� يلزم من معدات للتقليل من الإنبع�ث اإىل املحيط.

 4. تركيب ر�ش��ش�ت من م�شدر مي�ه دائم على من�ش�ير الق�س والآلت واملعدات اخل��شة به�.

 5. اأي اإجراءات اأخرى تتطلبه� املوافقة البيئية. 

الفصل الثالث: أحكام ختامية 

مادة )20( 

تعترب اأحك�م هذا النظ�م احلد الأدنى الذي ميكن تطبيقه على املن�ش�آت ال�شن�عية اخل��شعة له�. 

مادة )21( 

يحق لرئي�س �شلطة وجودة البيئة اإ�شدار التعليم�ت الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا النظ�م 

مادة )22( 

تعترب خم�لفة اأحك�م هذا النظ�م خم�لفة لأحك�م ق�نون البيئة. 

مادة )23( 

كل من ت�شبب بفعل اأو اإهم�ل يف اإحداث �شرر بيئي نتيجة خم�لفة اأحك�م هذا النظ�م يكون 

ملزمً� ب�لتعوي�س واإزالة ال�شرر على نفقته. 

مادة )24( 

تقع حت

يف هذا النظ�م. 
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مادة )25( 

يلغى كل م� يخ�لف اأحك�م هذا النظ�م. 

مادة )26( 

على جميع اجله�ت املخت�شة كل فيم� يخ�شة تنفيذ اأحك�م هذا النظ�م ويعمل به من ت�ريخ 

�شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

�شدرت يف مدينة رام اهلل

 بت�ريخ 2010/10/18م. 

املوافق:10/ذو القعدة/1431هـ. 

�شالم في��س

 رئي�س الوزراء 
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تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة 
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رئي�س �صلطة جودة البيئة

ا�صتنادًا اإىل قانون البيئة رقم 7 ل�صنة 1999

وبناًء على ما تقدمت به اللجنة الوزارية املكلفة باإعداد الالئحة التنفيذية 

اخلا�صة بالوقاية من الإ�صعاع وبالتن�صيق مع وزارة ال�صحة.

تقرر ما يلي:

مادة )1(: تعاريف 

على  القرينة  تدل  مل  م�  اأدن�ه  له�  املخ�ش�شة  املع�ين  الت�لية  وامل�شطلح�ت  للكلم�ت  يكون 

خالف ذلك.

نظ�م معني يحوي مواد ذات �شم�كة حمددة تعمل على توهني الأ�شعة  التدريع: 

اإىل احلد الذي يكفل عدم امل�ش��س ب�ل�شحة الع�مة.

الإ�شع�ع اخل�رج من ن�فذة غالف اأنبوبة الأ�شعة. ال�شع�ع الفع�ل: 

الإ�شع�ع امل

الذي يوؤدي زي�دة يف طوله املوجي.

الإ�شع�ع الذي يخرج من امل�شدر غري الإ�شع�ع الفع�ل. الإ�شع�ع املت�شرب: 

احلي،  الن�شيج  ميت�شه  اأو  يتلق�ه  الذي  الإ�شع�ع  قي��س  عن  تعرب  اجلرعة: 

ويق�شد به� اجلرعة الإ�شع�عية وقد تعني اجلرعة املمت�شة اأو جرعة 

الع�شو اأو اجلرعة املك�فئة اأو اجلرعة الفع�لة وذلك تبعً� للغر�س.

قيمة اجلرعة الفع�لة اأو املك�فئة التي يتلق�ه� الأفراد يف مم�ر�ش�ت  حد اجلرعة: 

خ��شعة للتحكم ل يجوز جت�وزه�.

ويق�شد به التعر�س الإ�شع�عي وهو تعر�س الأفراد اأو املواد لالإ�شع�ع املوؤين  التعر�س: 

اأو  اجل�شم(  خ�رج  م�ش�در  بوا�شطة  )ت�شعيع  خ�رجيً�  تعر�شً�  يكون  وقد 

داخليً� )ت�شعيع بوا�شطة م�ش�در داخل اجل�شم( وميكن ت�شنيف التعر�س 

على اأنه ع�دي اأو تعر�س مهني اأو تعر�س طبي اأو تعر�س اجلمهور.

Shielding

Useful Beam

Scattered Radiation

Leakage Radiation

Dose

Dose Limit

Exposure
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 زوجً� من 
9

10x2،1 كمية اأ�شعة ج�م� اأو الأ�شعة ال�شينية التي تنتج الروتنجن: 

الأيون�ت يف 1�شم3 من الهواء حتت الظروف العي�رية )عند درجة 

ال�شفر املئوي و�شغط جوي واحد(.

الوحدة امل�شتخدمة ح�شب النظ�م الدويل )SI( لقي��س اجلرعة الإ�شع�عية  اجلراي: 

املمت�شة ويع�دل ط�قة ممت�شة مقداره� 1 جول يف 1 كجم من امل�دة.

اجلرعة  ملك�يفء   )SI( الدويل  النظ�م  ح�شب  امل�شتخدمة  الوحدة  ال�شيفرت: 

الإ�شع�عية املمت�شة وتعرب عن الت�أثري البيولوجي لالإ�شع�ع وت�ش�وي 

البيولوجي  الت�أثري  مع�مل  يف  م�شروب  ب�جلراي  اجلرعة  مقدار 

الن�شبي اأو م� ي�شمى مبع�مل النوعية.

غرفة  خ�رج  لالأم�كن  الأفراد  اإ�شغ�ل  مدة  عن  للتعبري  ي�شتخدم  مع�مل الأ�شغ�ل: 

الأ�شعة يف حميط العمل.

ي�شتخدم للتعبري عن مدة توجيه ال�شع�ع الفع�ل نحو ح�جز اأو ح�ئط  مع�مل الإ�شتخدام: 

اأو اأي جزء من غرفة الأ�شعة.

اإىل م� دون  الفع�ل  ال�شع�ع  لتوهني  ي�شتخدم  الذي  الواقي  احل�جز  الدرع الرئي�شي: 

معدل اجلرعة امل�شموح التعر�س له�.

امل�شتت  الإ�شع�ع  لتوهني  فقط  ي�شتخدم  الذي  الواقي  احل�جز  الدرع الث�نوي: 

واملت�شرب اإىل م� دون اجلرعة امل�شموع التعر�س له�.

امل�ر فيه بعد  الإ�شع�ع  امل�دة الذي ينق�س �شدة  ال�شمك من  مقدار  طبقة �شمك الن�شف: 

نف�ذه منه اإىل ن�شف قيمته الأ�شلية.

تزيد  اإ�شع�عية  جرع�ت  اإىل  الع�ملون  فيه�  يتعر�س  قد  منطقة  اأي  للتحكم:  اخل��شعة  املنطقة 

الأم�ن  الفع�لة وتطبق فيه� مق�يي�س  اأع�ش�ر حد اجلرعة  على ثالثة 

واحلم�ية وتكون مداخله� وخم�رجه� خ��شعة للتحكم من اأجل مراقبة 

التعر�ش�ت الع�دية لالأ�شعة اأو احليلولة دون انت�ش�ر التلوث الإ�شع�عي 

اأثن�ء ظروف العمل الع�دية ومنع اأو تقليل التعر�ش�ت املحتملة.

"هي  لالإ�شراف  خ��شعة  اأو  للتحكم  خ��شعة  تعترب  ل  منطقة  اأي  للتحكم:  اخل��شعة  غري  املنطقة 

املنطقة التي قد يتعر�س فيه� الع�ملون اإىل جرع�ت اإ�شع�عية ت�شل 

اإىل ع�شر حد اجلرعة الفع�لة"، ويرت�ده� اجلمهور دون اأي قيد.

ب�شفة  له� اجل�شم  تعر�س  اإذا  التي  املوؤينة  الإ�شع�ع�ت  كمية   :
ً
اأ�شبوعي� به  امل�شموع  ملعدل اجلرعة  الأق�شى  احلد 

 ولفرتة زمنية غري حمددة فال حُتدث اأ�شرار حم�شو�شة.
ً
م�شتمرة اأو متقطعة اأ�شبوعي�

Roentgen )R(

Gray )Gy(

Sievert )Sv(

Occupancy Factpry )T(

Use Factor )U(

Primary Barrier

Secondary Barrier

Half-Value Layer

Controlled Area

 Uncontrolled Area

Maximum Permissible 

Weekly Dose
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مادة )2(: مجال سريان هذه التعليمات 

تخ�س هذه التعليم�ت تدريع غرف الأ�شعة لأغرا�س ت�شخي�شية اأو عالجية اأو طب الأ�شن�ن.

مادة )3(: اشتراطات عامة 

اأ. يجب اأن يكون مك�ن غرفة الأ�شعة معزوًل وي�شهل الو�شول اإليه.

ب. يجب اأن تكون اأبواب ونوافذ غرف الأ�شعة حمدودة، لإت�حة الدخول واخلروج، والتهوية فقط.

ج. يجب الأخذ ب�لعتب�ر اأن الأجهزة �شتعمل ب�أعلى ط�ق�ته� عند حتديد �شمك التدريع.

د. يجب خلو م�دة التدريع من الثقوب اأو الت�شدع�ت قبل وبعد الرتكيب.

هـ. يجب متييز املن�طق اخل��شعة للتحكم ب�لعالم�ت التحذيرية املتع�رف عليه�، كم� هو مو�شح 

ب�مللحق الأول، بحيث تو�شع ب�شكل وا�شح ومالئم عند مداخله� وخم�رجه�.

مادة )4(: تزويد جدران وغرف األشعة بدروع مناسبة 

معدلت التعر�س الق�شوى امل�شموح به� من م�ش�در الأ�شعة 

يجب تزويد جدران واأ�شقف غرف الأ�شعة بدروع من��شبة بحيث:

اأ- اأن ل يتج�وز معدل التعر�س الأق�شى امل�شموح به اأ�شبوعيً� يف:

.)0.04R/WK( املن�طق اخل��شعة للتحكم 0.04 روتنجن/ اأ�شبوع -

)0.002R/WK( املن�طق غري اخل��شعة للتحكم 0.002 روتنجن/ اأ�شبوع -

الأ�شعة 0.4  للع�ملني يف جم�ل  اأ�شبوعيً�  به�  امل�شموح  الق�شوى  اأن ل تتج�وز اجلرعة  ب- 

.)0.4mSv/WK( مللي �شفرت/ اأ�شبوع

�شفرت/  مللي   0.02 للجمهور  اأ�شبوعيً�  به�  امل�شموح  الق�شوى  اجلرعة  تتج�وز  ل  اأن  ج- 

.)0.2mSv/WK( اأ�شبوع
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مادة )5(: الحدود القصوى المسموح بها لألشعة المتسربة 

ال�شينية  الأ�شعة  اأن�بيب  من  املت�شرب  لالإ�شع�ع  به�  امل�شموح  الق�شوى  تتج�وز  ل  اأن  يجب 

)الت�شخي�شية والعالجية( وح�فظ�ت امل�ش�در امل�شعة القيم الت�لية:

اأوًل:

اأ. ب�لن�شبة لأن�بيب الأ�شعة ال�شينية الت�شخي�شية 0.10 روتنجن/ �ش�عة على بعد مرت واحد 

)0.1R/h at  1m( من الغالف الواقي.

ب. ب�لن�شبة لأن�بيب الأ�شعة ال�شينية العالجية:

.)0.1R/h at 1 m(1.0 روتنجن/ �ش�عة على بعد مرت واحد -

الغالف  من   )30R/h at 5 cm( �شنتمرتات  خم�س  بعد  على  �ش�عة  روتنجن/   30 اأو   -

الواقي.

ثانيًا:

ب�لن�شبة حل�فظ�ت امل�ش�در امل�شعة احل�وية على نظ�ئر م�شعة 0.10 روتنجن/ �ش�عة على 

بعد مرت واحد )0.1R/h at 1 m( من الغالف الواقي يف ك�فة الجت�ه�ت.

 

 )U( ومعامل االستخدام )T( معامل االشغال :)مادة )6

اأ. يح�شب �شمك التدريع املن��شب ملرافق الأ�شعة ب��شتخدام املع�دلت الري��شية الواردة يف 

رقم  به� مدون يف اجلدول  ال�شغ�ل اخل��س  ب�أن مع�مل  علمً�  املواد )8- 9- 10- 11( 

.)1(
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ب. يح�شب �شمك التدريع املن��شب ملرافق الأ�شعة من املع�دلت الواردة يف امل�دتني )8- 9( 

علمً� ب�أن مع�مل ال�شتخدام اخل��س به� مدون يف اجلدول رقم )2(.

ج. مقدار مع�مل ال�شتخدام يف دروع الوق�ية الث�نوية واحد.
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مادة )7(: حساب سمك الدرع الرئيسي في غرف األشعة السينية 

اأ- حت�شب القيمة الق�شوى للتعر�س لكل وحدة حمولة )B( على بعد مرت واحد عرب الدرع 

الرئي�شي مق��شً� ب روتنجن م2/ مللي اأمبري دقيقة )R.m2/mA.min( ب��شتخدام العالقة 

الري��شية الت�لية:

حيث:

اأ�شبوع )mA.min/WK( كم� هو مبني  اأمبري. دقيقة/  العمل مق��شً� ب مللي  W: حمولة 
ب�مللحق الأول.

U: ع�مل ال�شتخدام.
T: ع�مل ال�شغ�ل للدرع الرئي�شي.

.)R/WK( معدل التعر�س امل�شموح به اأ�شبوعيً� مق��شً� بروتنجن/ اأ�شبوع :P
.)m( بعد مولد الإ�شع�ع الفع�ل عن الدرع الرئي�شي مق��شً� ب�ملرت :D

ب- حتدد �شم�كة الدرع الرئي�شي "بعد ح�ش�ب قيمة )B(" من املنتج�ت املبينة يف امللحق 

الث�ين.
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النظائر  استخدام  غرف  في  الرئيسي  الدرع  حساب   )8( مادة 
المشعة ألغراض التشخيص أو المعالجة 

اأ- يح�شب مقدار ع�مل النف�ذية )B( عرب الدرع الرئي�شي، ب��شتخدام العالقة الري��شية 

الت�لية:

حيث:

W: حمولة العمل على بعد مرت واحد من امل�شدر مق��شً� بروتنجن/ اأ�شبوع )R/WK( كم� 
هو مبني ب�مللحق الأول.

U: ع�مل ال�شتخدام للدرع الرئي�شي.
T: ع�مل ال�شغ�ل.

.)R/WK( معدل التعر�س امل�شموح به اأ�شبوعيً� مق��شً� بروتنجن/ اأ�شبوع :P
.)m( بعد امل�شدر الدرع الرئي�شي مق��شً� ب�ملرت :D

ب- حتدد �شم�كة الدرع الرئي�شي "بعد ح�ش�ب قيمة )B(" من املنتج�ت املبينة يف امللحق 

الث�ين.

 

بالنسبة  األشعة  غرف  في  الثانوي  الدرع  سمك  حساب   :)9( مادة 
لألشعة المشتتة 

عرب  واحد  مرت  بعد  على   )B( حمولة  وحدة  لكل  للتعر�س  الق�شوى  القيمة  حت�شب   < اأ-  

R.m2( ب�لن�شبة لأن�بيب 
/mA.min( الدرع الث�نوي مق��شً� بروتنجن م2/ مللي اأمبري. دقيقة
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الأ�شعة ال�شينية ب��شتخدام العالقة الري��شية الت�لية:

> ويح�شب املقدار الأق�شى للتعر�س )B( على بعد مرت واحد عرب الدرع الث�نوي ب�لن�شبة 
للمواد امل�شعة ب��شتخدام العالقة الري��شية الت�لية:-

 )mA.min/WK( حمولة العمل مق��شً� ب مللي اأمبري. دقيقة/ اأ�شبوع:W
 )R/WK( حمولة العمل على بعد مرت واحد مق��شً� بروتنجن/ اأ�شبوع:W

T:ع�مل الأ�شغ�ل للمنطقة الواقعة خلف الدرع الث�نوي.
P:معدل التعر�س الأق�شى امل�شموح به اأ�شبوعيً� من الأ�شعة امل�شتتة عرب الدرع الث�نوي مق��شً� 

.)R/WK( بروتنجن/ اأ�شبوع

.)m( بعد اجل�شم امل�شتت لل�شع�ع الفع�ل عن الدرع الث�نوي مق��شً� ب�ملرت:d
.)m( بعد م�شدر الإ�شع�ع عن اجل�شم امل�شتت لالإ�شع�ع الفع�ل مق��شً� ب�ملرت :D

A:ن�شبة الأ�شعة امل�شتتة اإىل الأ�شعة ال�ش�قطة ح�شب اجلدول رقم )1( كم� هو مبني ب�مللحق 
الث�لث.

.)cm2
F:م�ش�حة جم�ل ال�شع�ع الفع�ل قبل اأن ي�شتت مق��شً� ب�شنتيمرت مربع )

ب�مللحق  مبني  هو  كم�   )2( اجلدول  ح�شب  املطبق  فولت  الكيلو  قيمة  على  يعتمد  C:ث�بت 
الث�لث.

من   ")B( قيمة  ح�ش�ب  "بعد  امل�شتتة  لالأ�شعة  ب�لن�شبة  الث�نوي  الدرع  �شم�كة  حتدد  ب- 

املنتج�ت املبينة يف امللحق الث�ين.
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مادة )10(: حساب سمك الدرع الثانوي في غرف األشعة 
بالنسبة لألشعة المتسربة 

واملواد  ال�شينية  الأ�شعة  اأن�بيب  يف  الواقي  للغالف   )B( النف�ذية  ع�مل  مقدار  يح�شب  اأ. 

امل�شعة ب��شتخدام العالق�ت الري��شية الت�لية:

حيث 

 )mA.min/WK( حمولة العمل مق��شً� مبللي اأمبري. دقيقة/ اأ�شبوع :W
T: ع�مل الأ�شغ�ل للمنطقة الواقعة خلف الدرع الث�نوي.

.)R/WK( معدل التعر�س الأق�شى امل�شموح به اأ�شبوعيً� مق��شً� بروتنجن/ اأ�شبوع :P
.)m( بعد الغالف الواقي عن الدرع الث�نوي مق��شً� ب�ملرت :d

.)mA( تي�ر الأنبوب مق��شً� مبللي اأمبري :I
الواقي  الغالف  من  واحد  مرت  بعد  على  املت�شرب  لالإ�شع�ع  به  امل�شموح  الأق�شى  احلد   :Y

"م�دة 6"
.)min/WK( زمن ال�شتخدام الأ�شبوعي للم�شدر امل�شع مق��شً� ب�لدقيقة/ اأ�شبوع :t

ب. يتم ح�ش�ب تعداد )N( طبقة �شمك الن�شف )HVL( للدرع الث�نوي "بعد ح�ش�ب مقدار 

الت�لية. العالقة  B" من 

حيث ln هو اللوغ�ريتم الطبيعي 

 "N ب�لن�شبة لالأ�شعة املت�شربة "بعد ح�ش�ب قيمة )LT( ج- يتم ح�ش�ب �شم�كة الدرع الث�نوي

من العالقة الت�لية 
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LT= N.HVL
علمً� ب�أن قيمة HVL مبينة يف امللحق الث�لث "اجلدول الث�لث واجلدول الرابع".

مادة )11( الدرع الثانوي المعتمد 

الأ�شعة  للحم�ية من  الدرعني الالزمني  الأكرث �شم�كة من  الدرع  املعتمد هو  الث�نوي  الدرع 

املت�شربة وامل�شتتة م�ش�ف اإليه مقدار واحد من طبقة مقدار �شمك الن�شف.

م�دة )12( 

اجلرعة الق�شوى يف عي�دات طب الأ�شن�ن 

الأ�شن�ن  طب  عي�دات  يف  اجلمهور  اأو  الع�ملون  يتلق�ه�  التي  اجلرعة  يتج�وز  ل  اأن  يجب 

احلدود الق�شوى امل�شموح به�.

مادة )13(: النفاذ 

يعمل بهذه التعليم�ت من ت�ريخ ن�شره� يف اجلريدة الر�شمية.

�شدر يف مدينة غزة بت�ريخ 2002/12/29

د. اأحمد ال�شيبي                                             يو�شف اأبو �شفية

وزير ال�شحة                                        رئي�س �شلطة جودة البيئة 
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 قرار وزير االقتصاد الوطني

رقم )1( لسنة 2003م
بشأن حظر إدخال بعض السلع
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محتويات التشريع 

م�دة )1( حظر اإدخ�ل �شلع 

م�دة )2( اإع�دة ال�شلع املدخلة 

م�دة )3( اإتالف ال�شلع املدخلة 

م�دة )4( التنفيذ والنف�ذ والن�شر 
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وزير القت�صاد الوطني 

بعد الت�صاور والتن�صيق مع �صلطة جودة البيئة وحفاظا على �صالمة ال�صحة 

العامة،وبناء على مقت�صيات امل�صلحة العامة،

قرر ما يلي:

مادة )1(: حظر إدخال سلع 

يحظر اإدخ�ل ال�شلع املدرجة اأدن�ه اإل مبوجب موافقة م�شبقة من وزارة القت�ش�د الوطني 

و�شلطة جودة البيئة :-

اأ- املواد الكيمي�ئية بجميع اأنواعه�.

ب- عبوات املواد الكيمي�ئية الف�رغة بجميع اأنواعه�.

ج- اخلراطيم والبال�شتك امل�شتعمل.

د- الإ�شب�شت القدمي.

هـ- الزيوت املحروقة.

و- املبيدات احل�شرية الزراعية التي ل حتمل بط�قة بي�ن ب�للغة العربية.

ز- اأجهزة الكمبيوتر امل�شتعملة واأجزائه�.

مادة )2(: إعادة السلع المدخلة 

اأي �شلعة من ال�شلع املذكورة  اإع�دة  على موظفي وزارة القت�ش�د الوطني يف دائرة املع�بر 

جودة  و�شلطة  الوطني  القت�ش�د  وزارة  من  م�شبقة  موافقة  على  ح��شلة  تكن  مل  م�  اأعاله 

البيئة.



مادة )3(: إتالف السلع المدخلة 

اإذا تعذر اإمك�نية اإع�دة تلك ال�شلع يتم التحفظ عليه� وم�ش�درته� متهيدًاً لإتالفه� على نفقة 

�ش�حبه� ب�لتن�شيق مع اجله�ت املخت�شة.

مادة )4(: التنفيذ والنفاذ والنشر 

على جميع اجله�ت املخت�شة، كل فيم� يخ�شه، تنفيذ اأحك�م هذا القرار، ويعمل به من ت�ريخ 

�شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�شدر يف مدينة رام اهلل بت�ريخ: 2003/8/21م

املوافق: 23/ جم�دي الآخرة/1424هـ

م�هر امل�شري

وزير القت�ش�د الوطني
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تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة 
لعام 2003م

بشأن الوقاية من اإلشعاع غير المؤين
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محتويات التشريع 

م�دة )1( تعريف�ت 

م�دة )2( ا�شرتاط�ت ع�مة ملحط�ت البث 

م�دة )3( التقييدات الأ�ش��شية 

م�دة )4( امل�شتوي�ت املرجعية 

م�دة )5( النف�ذ 
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رئي�س �صلطة جودة البيئة

ا�صتنادا اإىل قانون البيئة رقم 7 ل�صنة 1999 وبناءا على ما تقدمت به 

اللجنة الوزارية املكلفة باإعداد الالئحة التنفيذية اخلا�صة بالوقاية من 

الإ�صعاع والتن�صيق مع وزارة الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات.

تقرر ما يلي:

مادة )1(: تعريفات 

على  القرينة  تدل  مل  م�  اأدن�ه  له�  املخ�ش�شة  املع�ين  الت�لية  وامل�شطلح�ت  للكلم�ت  يكون 

خالف ذلك:

:Non – Ionizing Radiation )NIR( الإ�صعاع غري املوؤين

الك�فية  الط�قة  متلك  ل  التي  الكهرومغن�طي�شي  الطيف  وحقول  اإ�شع�ع�ت  كل  وي�شمل 

لت�أين ذرات امل�دة ويتميز بط�قة فونتية تقل عن 12 اإلكرتون فولت وبطول موجي يزيد 

هرتز
15

عن 100 ن�نومرت )nm( وتردد يقل عن 3 × 10

:Electromagnetic Wave املوجة الكهرومغناطي�صية

هي موجة تنت�شر يف الف�ش�ء ب�شرعة ال�شوء )C= 3*108 m/s( وتتكون من حقل كهربي 

وحقل مغن�طي�س متع�مدان على بع�شهم� وعلى اجت�ه النت�ش�ر وكالهم� يتغري مع الزمن.

:Wave Length الطول املوجي

يعرب الطول )l( املوجي ملوجة كهرومغن�طي�شية دورية عن امل�ش�فة بني اأي نقطتني متت�ليتني 

.)C= l.f( تلك املوجة )f( يف اجت�ه النت�ش�ر ولهم� نف�س الطور وهو يتن��شب عك�شي� مع تردد

: Frequency الرتدد

هو عدد الهتزازات اجليبية التي حتدثه� املوجة الكهرومغن�طي�شية يف الث�نية الواحدة 

ويق��س ب�لهرتز.
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:Frequency Range املدى الرتددي

هو جزء من الطيف الرتددي يبداأ برتدد وينتهي اآخر يطبق خالله معي�ر معني اأو عدة مع�يري.

:Power Density )S( كثافة القدرة

الإ�شع�ع،  اجت�ه  على  املتع�مدة  امل�ش�ح�ت  وحدة  على  ال�ش�قطة  الإ�شع�عية  القدرة  هي 

وتعترب مقي��ش� مل�شتوى الإ�شع�ع يف ح�ل التعر�س له. وتق��س ب�لواط لكل مرت مربع.

:Power القدرة

القدرة  تكون  اأن  ويفرت�س  ب�لواط  وتق��س  للزمن  ب�لن�شبة  ال�شغل  بذل  معدل  هي 

الكهرومغن�طي�شية لالإ�شع�ع ك�فية حتى يتمكن من الو�شول للهدف.

:Antenna الهوائي

هو جه�ز يقوم بتحويل الإ�ش�رات الكهربية اإىل موج�ت كهرومغن�طي�شية والعك�س وي�أخذ 

اأ�شك�ل متعددة وله متغريات خ��شة به مثل الك�شب ونوعية ال�شتقط�ب.

:Antenna Gain ك�صب الهوائي

ميثل الن�شبة بني القدرة املطلوبة لهوائي مرجعي بدون ف�قد اإىل القدرة الداخلة اإىل الهوائي 

الفعلي يف اجت�ه معني حتى يعطي الهوائي�ن نف�س كث�فة القدرة عند نف�س امل�ش�فة ويق��س 

.)l/2-dipole( عند وجود هوائي ن�شف موجي وثن�ئي القطبية dBi ب�لدي�شيبل اأو

:Station املحطة

هي جمموعة من اأجهزة الإر�ش�ل وال�شتقب�ل والهوائي�ت تقوم بتغطية منطقة جغرافية 

معينة �شمن نط�ق ترددي حمدد للموج�ت الكهرومغن�طي�شية وذلك بغر�س الت�ش�لت 

اأو البث الإذاعي اأو البث التلفزيوين.

:Exposure التعر�س

اأو  مغن�طي�شي  اأو  كهربي  حلقل  زم�ن  اأو  مك�ن  اأي  يف  الإن�ش�ن  تعر�س  به  يق�شد 
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التف�عالت  نتيجة  الإن�ش�ن  ج�شم  يف  تن�ش�أ  التي  احلقول  تلك  خالف  كهرومغن�طي�شي 

الف�شيولوجية اأو الظواهر الطبيعية.

:Uncontrolled Exposure )التعر�س غري اخلا�صع للتحكم )العامة

هو تعر�س الع�مة الكلي للحقول الكهربية واملغن�طي�شية ب��شتثن�ء التعر�س املهني والطبي.

:Controlled Exposure )التعر�س اخلا�صع للتحكم )املهني

اأثن�ء  والكهرومغن�طي�شية  واملغن�طي�شية  الكهربية  للحقول  الكلي  الع�ملني  تعر�س  هو 

اأدائهم للعمل يف جم�ل الإ�شع�ع.

:Specific Absorption Rate )SAR( معدل المت�صا�س النوعي

وتق��س  للزمن  ب�لن�شبة  اأن�شجة اجل�شم  بوا�شطة  املمت�شة  الإ�شع�عية  الط�قة  هي معدل 

ح�لة  يف  الكهربي  احلقل  �شدة  مربع  مع  طردي�  تتن��شب  وهي  كيلوجرام  لكل  ب�لواط 

عليه�  تبنى  التي  املرجعية  الكمية  هذه  وتعترب  كيلوهرتز   100 من  الأعلى  الرتددات 

اجراءات الوق�ية من الإ�شع�ع لإمك�نية حدوث ت�أثريات بيولوجية.

:Specific Energy Absorption )SA( المت�صا�س النوعي

قيمة الط�قة املمت�شة يف وحدة الكتل للن�شيج احلي معربا عنه� ب�جلول لكل كيلوجرام 

وميثل المت�ش��س النوعي التك�مل الزمني لقيمة معدل المت�ش��س النوعي.

:Depth of Penetration عمق الخرتاق

يق�شد به عمق الخرتاق للموجة الكهرومغن�طي�شية امل�شتوية ال�ش�قطة على مو�شل جيد، 

الذي يوؤدي اإىل هبوط يف �شدة احلقل مبقدار 37% من القيمة الأ�شلية.

:Electric Field Strength )E( صدة احلقل الكهربي�

هو مقدار متجه احلقل الذي ميثل مقدار القوة )F( التي توؤثر على �شحنة كهربية موجبة 

وتق��س   )E=F/Q( ال�شحنة  تلك  قيمة  على  مق�شومة  م�  نقطة  عند   )Q( اختب�رية 

.)V/m( ب�لفولت لكل مرت
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:Magnetic Field Strength )H( صدة احلقل املغناطي�صي�

هو مقدار متجه احلقل الذي ميثل مقدار كث�فة الفي�س املغن�طي�شي )B( مق�شوم� على 

.)A/m( مع�مل نف�ذية الو�شط وتق��س ب�لأمبري لكل مرت

:Magnetic Flux Density )B( كثافة احلقل املغناطي�صي

اأو عدة �شحن�ت  هو مقدار متجه احلقل الذي ميثل مقدار القوة التي توؤثر على �شحنة 

.)T( متحركة وتق��س ب�لت�شال

:Current Density كثافة التيار

هو تدفق التي�ر خالل �شطح م� وب�لن�شبة للمو�شل اخلطي ف�ن كث�فة التي�ر هي ن�جت ق�شمة 

�شدة التي�ر امل�ر على م�ش�حة مقطع املو�شل.

:Induced Current التيار امل�صتحدث

هو التي�ر الكهربي املتولد، بخ��شية احلث الكهرومغن�طي�س، داخل ج�شم الإن�ش�ن عند 

تعر�شه للحقول الكهرومغن�طي�شية.

:Contact Current تيار التما�س

هو التي�ر الذي ي�شري يف ج�شم الإن�ش�ن عند تالم�شه مع اأي ج�شم اآخر له جهد كهربي 

مرور  ت�شبب  الكهرومغن�طي�شية  ب�حلقول  امل�شحونة  املو�شلة  الأج�ش�م  اأن  حيث  خمتلف 

تي�رات كهربية يف ج�شم الإن�ش�ن الذي يتالم�س معه�.

:Root Mean Square )rms( القيمة الفعالة

هي القيمة الفع�لة للموجة الكهرومغن�طي�شية الدورية وحت�شب من اجلذر الرتبيعي ملتو�شط 

مربع الدالة الدورية )لفرتة دورية واحدة( وهي تتن��شب مع ت�أثريات كهربية حرارية.

:Peak Value قيمة الذروة

قيمة الذروة ملتغريات املوجة الكهرومغن�طي�شية الدورية مثل �شدة احلقل الكهربي و�شدة 

احلقل املغن�طي�شي.
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:Pulsed Wave املوجة النب�صية

حيث  النب�شة  مدة  ي�شمى  الوقت  من  جلزء  فقط  تتواجد  كهرومغن�طي�شية  موجة  هي 

تنت�شر �شل�شلة النب�ش�ت بتقطع فج�ئي بعد كل فرتة نب�شية.

:Plane Wave املوجة امل�صتوية

يف  املغن�طي�شي  واحلقل  الكهربي  احلقل  متجهي  فيه�  يقع  كهرومغن�طي�شية  موجة  هي 

م�شتوى واحد عمودي على اجت�ه انت�ش�ر املوجة وتكون �شدة احلقل املغن�طي�شي )م�شروبة 

يف مع�وقة الفراغ( مت�ش�وية مع �شدة احلقل الكهربي وفق� للعالقة:

E= H.Z 

حيث W 337 =Z للفراغ

وتتواجد املوج�ت امل�شتوية يف املنطقة لتي يكون فيه� بعد اأي نقطة عن الهوائي اأكرب من 

.)D> l( طول املوجه ال�ش�درة عن ذلك الهوائي

:Basic Restrictions التقييدات الأ�صا�صية

والكهرومغن�طي�شية،  واملغن�طي�شية  الكهربية  للحقول  ب�لتعر�س  خ��شة  تقييدات،  هي 

ومعدل   )J( التي�ر  كث�فة  ف�إن  للرتدد  وتبع�  املثبتة،  ال�شحية  الت�أثريات  على  ترتكز 

المت�ش��س النوعي )SAR( وكث�فة القدرة )S( متثل الكمي�ت الفيزي�ئية امل�شتخدمة 

الت�أثريات  نتف�دى  حتى  التقييدات  هذه  جت�وز  يحظر  ولذلك  التقييدات  تلك  لتحديد 

ال�شحية ال�شلبية.

: Reference Levelsامل�صتويات املرجعية

واملغن�طي�شية  الكهربية  للحقول  ب�لتعر�س  خ��شة  مرجعية،  م�شتوي�ت  هي 

امل�شتوي�ت  لهذه  المتث�ل  اأن  حيث  املق��شة  ب�لقيم  مق�رنته�  تتم  والكهرومغن�طي�شية، 

ي�شمن اللتزام ب�لتقييدات الأ�ش��شية، اأم� اإذا ك�نت القيم املق��شة اأعلى من امل�شتوي�ت 

املرجعية فهذا ل يعني ب�ل�شرورة اأنه مت جت�وز التقييدات الأ�ش��شية ولكن من ال�شروري 

يف هذه احل�لة عمل حتليالت اإ�ش�فية لتقييم اللتزام بتلك التقييدات.
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مادة )2(: اشتراطات عامة لمحطات البث 

يجب اللتزام ب�ل�شروط الت�لية يف جميع حمط�ت البث:

1. اإن�رة اأبراج الهوائي�ت بحيث تكون يف اأعلى الربج.

2. عدم الت�شبب يف اإحداث اأي تداخل مع حمط�ت اأخرى اأو ت�شوي�س على خدم�ت اأخرى.

3. عزل حقول الهوائي�ت عزل ت�م� بحيث توفر عوامل ال�شالمة للم�رة وال�شك�ن.

4. و�شع الإ�ش�رات التحذيرية املن��شبة ب�شكل وا�شح تبني املحيط املعزول.

5. تزويد املحطة بنظ�م م�نع �شواعق من��شب.

6. توفري نظ�م اإنذار �شد احلريق وكذلك التجهيزات الالزمة لالإطف�ء والإ�شع�ف�ت الأولية.

7. عمل نظ�م ت�أري�س لالأبراج ولالأجهزة ح�شب الأ�شول الفنية لأمن و�شالمة الع�ملني.

8. عمل فح�س دوري، مرتني �شنوي�، للت�أكد من فع�لية اإجراءات الأم�ن وتوثيق ذلك.

9. ا�شتعم�ل هوائي معي�ري معزول عند اجراء فحو�ش�ت اأو جت�رب على الأجهزة الع�ملة.

10. اتخ�ذ ك�فة الإجراءات وتوفري جميع املتطلب�ت الالزمة التي تكفل �شالمة الع�ملني.

11. اإجراء الفحو�ش�ت الطبية الالزمة للع�ملني يف ت�شغيل و�شي�نة اأجهزة البث دوري� للت�أكد 

من عدم اإ�ش�بتهم ب�أي اأ�شرار �شحية نتيجة تعر�شهم مل�شتوي�ت اإ�شع�عية غري م�شموحة.

الكهربي  املج�ل  و�شدة  القدرة  كث�فة  لقي��س  الالزمة  القي��س  اأجهزة  ك�فة  توفري   .12

واملغن�طي�شي ومبوا�شف�ت تتفق مع الرتدد والقدرة امل�شتخدمتني.

13. اإجراء جميع القي��ش�ت املطلوبة �شهري� وتوثيقه�.

 

مادة )3(: التقييدات األساسية 

للمدى  تبع�  موؤين،  الغري  الإ�شع�عي  ب�لتعر�س  اخل��شة  الأ�ش��شية  التقييدات  تهدف  اأ. 

الرتددي، اإىل م� يلي:

املدى  التي�ر يف  كث�فة  الع�شبي من جراء  ت�أثريات على وظ�ئف اجله�ز  1. منع حدوث 

الرتددي من 1 هرتز اإىل 10 ميج�هرتز.

2. منع حدوث كال من الت�شخني الك�مل للج�شم والت�شخني املفرط املتمركز على الن�شيج 
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 10 اإىل  كيلوهرتز   100 من  الرتددي  املدى  يف  النوعي  المت�ش��س  معدل  جراء  من 

جيج�هرتز.

3. منع الت�شخني املفرط للن�شيج �شواء على �شطح اجل�شم اأو قريب� منه وذلك من جراء 

كث�فة القدرة يف املدى الرتددي من 10 اإىل 300 جيج� هرتز.

ب�حلقل  واخل��شة   )1( رقم  اجلدول  يف  الواردة  الأ�ش��شية  التقييدات  جت�وز  يحظر  ب. 

لكال من  هرتز  10 جيج�  الرتددي حتى  للمدى  الزمن  مع  ملتغري  واملغن�طي�س  الكهربي 

التعر�س اخل��شع للتحكم والتعر�س غري اخل��شع للتحكم.

جدول رقم )1(:التقييدات الأ�صا�صية للحقول الكهربيه واملغناطي�صية املتغرية

مع الزمن للرتددات حتى 10 جيجاهرتز

0053 /   -  28/2/2005

Birzeit University - Institute of Law - Al-Muqtafi Legal Database



120

ج. يحظر جت�وز التقييدات الأ�ش��شية الواردة يف اجلدول رقم )2( واخل��شة بكث�فة القدرة 

للمدى الرتددي من 10 اإىل 300 جيج� هرتز لكل من التعر�س اخل��شع للتحكم والتعر�س 

غري اخل��شع للتحكم.

جدول رقم )2(: التقييدات الأ�صا�صية اخلا�صة بكثافة القدرة للمدى الرتددي

من 10 اإىل 300 جيجاهرتز

مادة )4(: المستويات المرجعية 

اأ. مت احل�شول على امل�شتوي�ت املرجعية من التقييدات الأ�ش��شية وذلك بوا�شطة من�ذج ري��شية 

خ��شة وا�شتقراء )extrapolation( نت�ئج البحث املعملي عند تردات حمددة.

ب. يجب عدم جت�وز امل�شتوي�ت املرجعية الواردة يف اجلدولني رقم )3( ورقم )4( واملبينة اأي�ش� 

يف ال�شكلني رقم )1( ورقم )2( من امللحق الث�ين واخل��شة ب�حلقول الكهربية واملغن�طي�شية 

املتغرية مع الزمن لكل من التعر�س اخل��شع للتحكم والتعر�س غري اخل��شع للتحكم.

ج. يجب عدم جت�وز امل�شتوي�ت املرجعية الواردة يف اجلدول رقم )5( واخل��شة بتي�ر التم��س املتغري 

مع الزمن من الأج�ش�م املو�شلة لكل من التعر�س اخل��شع للتحكم والتعر�س غري اخل��شع للتحكم.

ب�لتي�ر  واخل��شة   )6( رقم  اجلدول  يف  الواردة  املرجعية  امل�شتوي�ت  جت�وز  عدم  يجب  د. 

امل�شتحث يف اأي جزء من اجل�شم للمدى الرتددي من 10 اإىل 110 ميج� هرتز لكال من 

التعر�س اخل��شع للتحكم والتعر�س غري اخل��شع للتحكم.
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جدول رقم )3(: امل�صتويات املرجعية للتعر�س اخلا�صع للتحكم واخلا�صة 

 )rms( باحلقول الكهربية واملغناطي�صية املتغرية مع الزمن )القيم الفعالة

املنتظمة(.
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جدول رقم )4(: امل�صتويات املرجعية للتعر�س غري اخلا�صع للتحكم واخلا�صة 

 )rms( باحلقول الكهربية واملغناطي�صية املتغرية مع الزمن )القيم الفعالة

املنتظمة(.
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جدول رقم )5(: امل�صتويات املرجعية لتيارات التما�س املتغرية مع الزمن من 

الأج�صام املو�صلة

جدول رقم )6(: امل�صتويات املرجعية للتيار امل�صتحث يف اأي جزء من اجل�صم 

للمدى الرتددي من 10 اإىل 110 ميجاهرتز

مادة )5(: النفاذ 
يعمل بهذه التعليم�ت من ت�ريخ ن�شره� ب�جلريدة الر�شمية.

�شدر يف مدينة غزة بت�ريخ: 22/اأكتوبر/2003م

رئي�س �شلطة جودة البيئة 

د. يو�شف اأبو �شفية
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تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة 
لسنة 2003م

بشأن الوقاية من التلوث اإلشعاعي
للمواد الغذائية وتشعيعها
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محتويات التشريع 

م�دة )1( التع�ريف 

اجلزء الأول التلوث الإ�صعاعي يف املواد الغذائية 

م�دة )2( ا�شرتاط�ت ع�مة 

م�دة )3( م�شتوي�ت الن�ش�ط الإ�شع�عي 

م�دة )4( طريقة احت�ش�ب امل�شتوي�ت الإ�شع�عية 

اجلزء الثاين ت�صعيع املواد الغذائية 

م�دة )5( ا�شرتاط�ت ع�مة 

م�دة )6( جرع�ت الت�شعيع والغر�س منه� 

م�دة )7( النف�ذ 
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رئي�س �صلطة جودة البيئة

ا�صتنادًا اإىل قانون البيئة رقم 7 ل�صنة 1999 وحتديدًا املواد 12 و 28 منه.

وبناًء على ما تقدمت به اللجنة الوزارية املكلفة باإعداد الالئحة التنفيذية 

اخلا�صة بالوقاية من الإ�صعاع وبالتعاون مع وزارة التموين.

تقرر ما يلي:

مادة )1(: التعاريف 

على  القرينة  تدل  مل  م�  اأدن�ه  له�  املخ�ش�شة  املع�ين  الت�لية  وامل�شطلح�ت  للكلم�ت  يكون 

خالف ذلك.

وجود مواد م�شعة داخل اإحدى املواد اأو على �شطحه� اأو يف اجل�شم  التلوث الإ�شع�عي: 

الب�شري اأو يف اأم�كن اأخرى حيثم� تكون غري مرغوب فيه� اأو ميكن 

اأن ت�شبب �شررًا.

دخول النويدات امل�شعة اإىل اجل�شم عن طريق ال�شتن�ش�ق اأو البلع اأو  الأخذ الداخلي: 

عن طريق اجللد.

اأو  ج�شيم�ت  معجل  من  ع�لية  اإ�شع�عية  حقوًل  توجيه  به�  ويق�شد  ت�شعيع املواد الغذائية: 

جه�ز اأ�شعة �شينية اأو م�شدر م�شع قوي على مواد غذائية، بغر�س 

اأو  الزراعية،  املنتج�ت  بع�س  تزرع  اأو منع  الق�ش�ء على احل�شرات 

ت�أخري منو بع�س الفواكه، اأو الق�ش�ء على الك�ئن�ت احلية ال�ش�رة اأو 

التعقيم.

وت�شتخدم  احلي،  الن�شيج  يتلق�ه  الذي  الإ�شع�ع  قي��س  عن  تعرب  اجلرعة: 

اجلرعة  اأو  الع�شو  جرعة  اأو  املمت�شة  ب�جلرعة  امل�شم�ة  الكمي�ت 

املك�فئة اأو اجلرعة الفع�لة وذلك تبعً� للغر�س.

قيمة اجلرعة الفع�لة اأو املك�فئة التي يتلق�ه� الأفراد يف مم�ر�ش�ت  حد اجلرعة: 

خ��شعة للتحكم والتي يجب عدم جت�وزه�.

اجلرعة ال�شنوية الق�شوى امل�شموح به�. م�شتوى اجلرعة املرجعية: 

Radiation 

Contamination

Intake

Food Irradiation

Dose

Dose Limit
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يعرب عن مقدار ت�أثري الأخذ الداخلي لنوع معني من النويدات تبعً�  ع�مل اجلرعة لكل وحدة اأخذ: 

لالإ�شع�ع ال�ش�در عنه� اأثن�ء التحلل.

متو�شط ال�شتهالك الكلي للفرد من املواد الغذائية �شنويً�. كمية الغذاء امل�شتهلك: 

تعرب عن مقدار الط�قة التي ميت�شه� الهواء من الأ�شعة ال�شينية اأو  التعر�س: 

اأ�شعة ج�م� عند مروره� فيه مق��شه ب�لروتنجن.

 زوجً� من 
9

كمية اأ�شعة ج�م� اأو الأ�شعة ال�شنية التي تنتج2.1 × 10 الروتنجن: 

الأيون�ت يف 1 �شم3 من الهواء حتت الظروف العي�رية �شفر درجة 

مئوية اأو واحد �شغط جوي.

اجلرعة  لقي��س   )SI( الدويل  النظ�م  ح�شب  امل�شتخدمة  الوحدة  اجلراي: 

 1 يف  جول   1 مقداره�  ممت�شة  ط�قة  ويع�دل  املمت�شة  الإ�شع�عية 

كجم من امل�دة.

اجلرعة  ملك�فئ   )SI( الدويل  النظ�م  ح�شب  امل�شتخدمة  الوحدة  ال�شيفرت: 

الإ�شع�عية املمت�شة وتعرب عن الت�أثري البيولوجي لالإ�شع�ع وت�ش�وي 

البيولوجي  الت�أثري  مع�مل  يف  م�شروب  ب�جلراي  اجلرعة  مقدار 

الن�شبي اأو م� ي�شمى مبع�مل النوعية.

Dose of Unit Intake 

Factor )Sv/Bq(

Mass of Food Consumed )Kg(

Exposure

Roentgen )R(

Gray )Gy(

Sievert )Sv(



139

الجزء األول :التلوث اإلشعاعي في المواد الغذائية 

مادة )2(: اشتراطات عامة 
اأ. يجب اأن ل تتج�وز امل�شتوي�ت الإ�شع�عية يف املواد الغذائية احلدود امل�شموح به� الواردة يف 

اجلدول رقم )1(.

ب. يجب و�شع بط�قة بي�ن ب�للغة العربية خ��شة لكل وحدة منتجة تت�شمن امل�شتوى الإ�شع�عي 

للم�دة الغذائية امل�شتوردة، وذلك حلم�ية امل�شتهلك من تلك املواد التي قد حتتوي على 

م�شتوي�ت اإ�شع�عية تزيد عن احلدود امل�شموح به�.

ج. يجب التحقق من امل�شتوي�ت الإ�شع�عية يف املواد الغذائية امل�شتوردة للت�أكد من مط�بقته� 

مل� هو موجود �شمن بط�قة البي�ن اخل��شة للم�دة الغذائية.

لقي��س  ال�شرورية  ب�لو�ش�ئل  والبحرية  واجلوية  الربية  املع�بر  جميع  جتهيز  ينبغي  د. 

امل�شتوي�ت الإ�شع�عية للمواد الغذائية امل�شتوردة.

مادة )3(: مستويات النشاط اإلشعاعي 
احلدود امل�شموح به� للم�شتوي�ت الإ�شع�عية يف املواد الغذائية

يعمل على مراقبة م�شتوي�ت الن�ش�ط الإ�شع�عي يف املواد الغذائية بحيث ل تتج�وز احلدود الق�شوى 

امل�شموح به� الواردة يف اجلدول رقم )1( والتي حتدده� املع�دلة املذكورة يف امل�دة )5(.



140

مادة )4(: طريقة احتساب المستويات اإلشعاعية 

يتم احت�ش�ب احلدود امل�شموح به� للم�شتوي�ت الإ�شع�عية يف املواد الغذائية من املع�دلة الت�لية:

)Sv( احلد الأق�شى امل�شموح = م�شتوى اجلرعة املرجعية

كمية الغذاء امل�شتهلك )Kg(/ ع�مل اجلرعة لكل وحدة اأخذ )Sv/Bq(علمً� ب�أن 

اأ. امل�شتوى املرجعي املتخذ للجرعة ال�شنوية عن طريق البلع هي ك�لت�يل:

- اجلرعة ال�شنوية يف غذاء الكب�ر 1 مللي �شيفرت.

- اجلرعة ال�شنوية يف غذاء الأطف�ل ُع�شر اجلرعة ال�شنوية يف غذاء الكب�ر اأي 0.1 مللي �شيفرت.

اأن  ب. متو�شط ال�شتهالك الكلي للفرد من املواد الغذائية 550 كجم خالل الع�م بفر�س 

جميع الكمية ملوثة اإ�شع�عيً�.

الأغذية  تلوث  ت�شبب  التي   )nmuclides( للنويدات اأخذ  لكل وحدة  ج. ع�مل اجلرعة 

.)Nuclides( )2( يعطي ح�شب اجلدول رقم
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الجزء الثاني: تشعيع المواد الغذائية 

مادة )5(: اشتراطات عامة 

- ل يجوز لأي �شخ�س ا�شترياد اأو بيع اأو ت�شويق اأو تخزين اأية مواد اأو منتج�ت غذائية اإل 

بعد ا�شتيف�ء ال�شروط الت�لية:

اأ. اأن حتمل بط�قة بي�ن خ��شة تت�شمن الت�يل:

1. قيمة اجلرعة الإ�شع�عية التي تعر�شت له� امل�دة الغذائية.

2. الغر�س من الت�شعيع.

3. ط�قة امل�شدر امل�شتخدم يف الت�شعيع.

)منتج  عب�رة  و�شع  مع  امل�شععة  لالأغذية  الع�ملي  الرمز  �شورة   .4

غذائي م�شعع وذلك ب�للون الأخ�شر بج�نب نوع امل�دة الغذائية.

5. اأية م�دة غذائية م�شععة قد دخلت ك�أحد املكون�ت الرتكيبية لهذا املنتج.

ب. الت�أكد من جودة امل�دة الغذائية و�شالحيته� والتحقق من مط�بقته� مل� هو موجود على 

بط�قة البي�ن اخل��شة.

ج. اأن تكون طريقة الت�شعيع للمواد الغذائية مط�بقة ملوا�شف�ت د�شتور الغذاء الع�ملي*

* ل يجوز لأي �شخ�س ا�شترياد اأو بيع اأو ت�شويق اأو تخزين اأية مواد اأو منتج�ت غذائية م�شععة لأكرث من مرة.

مادة )6(: جرعات التشعيع والغرض منها 

اأ. يجب تطبيق حدود جرع�ت الت�شعيع للمواد الغذائية طبقً� لالأغرا�س املطلوبة على النحو 

الت�يل:

1. جرع�ت منخف�شة ت�شل اإىل 1 كيلو جراي كحد اأق�شى م�شممة لالأغرا�س الت�لية:-

- الق�ش�ء على احل�شرات يف احلبوب والدقيق.
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- منع تزرع النب�ت�ت اجلذرية ك�لب�شل والبط�ط�.

2. جرع�ت متو�شطة من 1- 10 كيلو جراي م�شممة لالأغرا�س الت�لية:-

والدواجن  اللحوم  يف  وير�شيني�  وك�مبيلوب�كرت  و�شيجال  ال�ش�ملونيال  على  الق�ش�ء   -

والأ�شم�ك.

- ت�أخري منو الفراولة وفواكه اأخرى.

3 10- 50 كيلو جراي م�شممة لالأغرا�س الت�لية:-

- تعقيم املواد الغذائية وتدمري كل الك�ئن�ت احلية املجهرية التي ت�شر ب�ل�شحة الع�مة.

- قتل الك�ئن�ت احلية املجهرية واحل�شرات يف التوابل.

ب. م�ش�در الت�شعيع 

يجب اأن تكون م�ش�در الت�شعيع امل�شموح به� للمواد الغذائية ذات ط�قة ل تتج�وز 10 مليون 

 )MeV( فولت  اإلكرتون  مليون  و5  لالإلكرتوني�ت،  ب�لن�شبة   )MeV( فولت  اإلكرتون 

و�شيزيوم-   60 – )كوبلت  اأ�شعة ج�م�  م�ش�در  اأي�شً�  وت�شتخدم  هذا  ال�شينية،  لالأ�شعة 

137( كم�ش�در ت�شعيع للمواد الغذائية.

مادة )7(: النفاذ 

يعمل بهذه التعليم�ت من ت�ريخ ن�شره� يف اجلريدة الر�شمية.

�شدر يف مدينة غزة بت�ريخ: 2003/4/7م

عبد العزيز �ش�هني                                     يو�شف اأبو �شفية

              وزير التموين                                       رئي�س �شلطة جودة البيئة 
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قرار وزاري رقم )1( لسنة 2008 بشأن

اعتماد مكب زهرة الفنجان مكبًا رسميا للنفايات 

صادر عن رئيس سلطة جودة البيئة
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رئي�س �صلطة جودة البيئة

 اإ�صتنادا اإىل املواد 7 و 23 من القانون رقم )7( ل�صنة 1999 ب�صاأن البيئة، 

وحتقيقا ملقت�صيات امل�صلحة العامة، 

قررنا ما يلي:- 

املادة )1( 

يتم اعتم�د مكب زهرة الفنج�ن يف حم�فظة جنني كم� هو مو�شوم على اخلريطة املرفقة 

مكب� ر�شمي� للنف�ي�ت. 

املادة )2( 

على هيئ�ت احلكم املحلي يف حم�فظ�ت جنني ون�بل�س وطولكرم وقلقيلية وطوب��س و�شلفيت 

العمل على توفيق اأو�ش�عه� مب� يتن��شب مع اإمك�ني�ته� للتخل�س من نف�ي�ته� يف مكب زهرة 

الفنج�ن امل�ش�ر اإليه يف امل�دة الأوىل اأعاله وذلك حتى ت�ريخ 2008/7/15. 

املادة )3( 

1. تغلق جميع املكب�ت الع�شوائية يف جميع املح�فظ�ت املذكورة يف امل�دة )2( من هذا القرار.

2. يحظر على جميع املواطنني واملن�ش�آت وهيئ�ت احلكم املحلي يف املح�فظ�ت املذكورة اإلق�ء 

اأو ت�شريف اأو التخل�س من النف�ي�ت ال�شلبة يف غري امل

املادة )4( 

يحظر على اجله�ت ك�فة ب�أي ح�ل من الأحوال حرق النف�ي�ت. 

املادة )5( 

تعترب خم�لفة اأحك�م هذا القرار خم�لفة لأحك�م امل�دة )23( من الق�نون رقم )7( ل�شنة 

1999 ب�ش�أن البيئة ويع�قب ب�لعقوبة املقررة له� يف امل�دة )65( من الق�نون املذكور. 
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املادة )6( 

من  به  ويعمل  القرار،  هذا  اأحك�م  تنفيذ  يخ�شه-  فيم�  -كل  ك�فة  املخت�شة  اجله�ت  على 

ت�ريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

�شدر يف مدينة رام اهلل 

بت�ريخ 2008/06/12 ميالدي 

املوافق: 08 جم�دى الخر 1429 هـ 

الوزير د/ يو�شف اأبو �شفية

 رئي�س �شلطة جودة البيئة 
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قرار وزاري رقم )1( لسنة 2009 بشأن
إجراءات منح الموافقة البيئية إلنشاء 

وتشغيل محطات البث الخلوي
صادر عن رئيس سلطة جودة البيئة
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رئي�س �صلطة جودة البيئة،

 وبعد الطالع على القانون رقم )7( ل�صنة 1999 ب�صاأن البيئة،

 و�صيا�صة التقييم البيئي الفل�صطينية لعام 2000، 

وتعليمات �صلطة جودة البيئة ب�صاأن الإ�صعاع غري املوؤين لعام 2003،

 وبتن�صيب من دائرة الإ�صعاع البيئي بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة،

 ن�صدر القرار الوزاري بالإجراءات التالية:- 

مادة )1( 

ت�شمى هذه الإجراءات ب�إجراءات منح املوافقة البيئة لإن�ش�ء وت�شغيل حمط�ت البث اخللوي. 

مادة )2( 

يكون للكلم�ت والألف�ظ الواردة يف هذه الإجراءات املع�ين املخ�ش�شة له� ب�لق�نون و�شي��شة 

التقييم البيئي والتعليم�ت ب�ش�أن الإ�شع�ع غري املوؤين اإل اإذا دلت القرينة على خالف ذلك.

 ولغ�ي�ت اإحك�م هذه الإجراءات يق�شد ب�ل�شركة كل �شخ�س اعتب�ري مرخ�س له للعمل يف 

قط�ع الت�ش�لت اخللوية. 

مادة )3( 

تهدف هذه الإجراءات اإىل:- 

والكهرب�ئية  الكهرومغن�طي�شية  املج�لت  عن  الن�جت  الإ�شع�عي  التلوث  من  احلد   .1

واملغن�طي�شية غري املوؤينة والعمل على تخفي�س م�شتواه يف البيئة اإىل اأدنى درجة ممكنة 

ومب� يتوافق مع املع�يري والتعليم�ت املقررة يف هذا املج�ل. 

وفق�  اخللوي  البث  حمطة  عن  ال�ش�در  لالإ�شع�ع  وامل�شموح  الأعلى  احلد  قيمة  حتديد   .2

للمع�يري والتعليم�ت املعمول به� يف �شلطة جودة البيئة.

 3. ت�شريع اإجراءات منح املوافقة البيئية لإن�ش�ء وت�شغيل حمط�ت البث اخللوي اجلديدة او 

عند اإجراء تعديالت على حمط�ت ق�ئمة، مم� ي�شهل عمل ال�شركة.
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 4. اإلزام ال�شركة بنظ�م الرق�بة الذاتية بحيث ت�شمن مط�بقة املحطة للمع�يري والتعليم�ت 

املقررة ب�لطريقة املن��شبة.

 5. تفعيل نظ�م الرق�بة الدورية والفج�ئية من قبل �شلطة جودة البيئة على حمط�ت البث 

اخللوي للت�أكد من ا�شتمرار التزام ال�شركة ب�ملع�يري والتعليم�ت املقررة بهذا اخل�شو�س 

طوال فرتة الت�شغيل. 

مادة )4( 

تطبيق� لأحك�م امل�دة )47( من الق�نون رقم )7( ل�شنة 1999 ب�ش�أن البيئة، تعترب حمط�ت 

البث اخللوي واأي تعديالت عليه� من امل�ش�ريع والن�ش�ط�ت الواجب ح�شوله� على موافقة 

بيئية م�شبقة. 

مادة )5( 

وفق� لحك�م �شي��شة التقيم البيئي يف احل�شول على املوافقة البيئية، تلتزم ال�شركة بعدم 

البدء ب�ن�ش�ء اأي حمطة بث خلوي قبل احل�شول على املوافقة البيئية اخل��شة بهذه املحطة. 

مادة )6( 

يقدم طلب احل�شول على املوافقة البيئية على النموذج املرفق مع هذه الإجراءات ويرفق 

به املخطط�ت والوث�ئق امل�ش�ر اليه� يف النموذج واية وث�ئق اخرى ترى دائرة ال�شع�ع انه� 

�شرورية. 

مادة )7( 

تتحمل ال�شركة ك�مل امل�شوؤولية الق�نونية يف ح�ل اق�مت ايً� من الإن�ش�ءات اخل��شة ب�ملحطة 

تراه�  التي  الجراءات  اتخ�ذ  البيئة  جودة  ول�شلطة  البيئية،  املوافقة  على  احل�شول  قبل 

من��شبة والتى منه� قبول او رف�س ا�شدار املوافقة البيئية لهذه املحطة والطلب من ال�شركة 

تفكيكه� وازالته�. 
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مادة )8( 

لل�شركة اجراء تعديالت على حمطة البث اخللوي وتلتزم ال�شركة ب�بالغ واعالم �شلطة جودة 

البيئة بك�فة هذه التعديالت خالل ا�شبوع واحد من ت�ريخ القي�م به�، وخالف ذلك تعترب 

من��شبة  تراه�  التي  الجراءات  اتخ�ذ  البيئة  ول�شلطة جودة  ق�نونية،  التعديالت غري  هذه 

ب�ش�أنه�. 

مادة )9( 

اجراء  عند  او  اخللوي  البث  حمط�ت  من  اأي  وت�شغيل  ان�ش�ء  عند  الإلتزام  ال�شركة  على 

ب�لتعليم�ت  املحطة  ت�شغيل  فرتة  وطوال  الق�نونية  امل�شوؤلية  ط�ئلة  وحتت  عليه�  تعديالت 

ال�ش�درة عن �شلطة جودة البيئة لع�م 2003م ب�ش�أن الوق�ية من الإ�شع�ع غري املوؤين، والتي 

حتدد احلد الأعلى امل�شموح للمواطنني التعر�س له )حد التعر�س امل�شموح( من هذا النوع 

من الإ�شع�ع بك�فة تردداته ومن ك�فة م�ش�دره جمتمعة.  

مادة )10( 

تبع�  يح�شب  امل�شموح  التعر�س  ف�ن حد  ترددات  لعدة  البث اخللوي  ا�شتخدام حمطة  عند 

اإ�شع�ع املحطة. مث�ل تو�شيحي: يف ح�ل  لن�شبة م�ش�همة كل من هذه الرتددات يف م�شتوى 

قيمة  تكون   ،MHZ 1800 تردد  من  وثلثيه   MHZ 900 تردد  من  املحطة  ا�شع�ع  ثلث  ك�ن 

 7.5 watt/m2
التعر�س امل�شموح: )3/1()4.5( + )3/2()9( = 

مادة )11( 

بعد اخذ ك�فة الإعتب�رات، وان�شج�م� مع املع�يري والتعليم�ت املقررة واملعمول به� يف �شلطة 

تلتزم  ممكنة،  درجة  ادنى  اىل  الإ�شع�ع  م�شتوى  خف�س  مبداأ  من  وانطالق�  البيئة،  جودة 

ال�شركة عند ان�ش�ء اأي من حمط�ت البث اخللوي او عند اجراء تعديالت عليه� وطوال فرتة 

ت�شغيل املحطة، وحتت ط�ئلة امل�شوؤلية الق�نونية مب� يلي: 

1. اأن ل يزيد م�شتوى ا�شع�ع املحطة الواحدة حمددا بقيمة كث�فة القدرة الإ�شع�عية ال�ش�درة 

عنه� يف اأي مك�ن يحق للمواطنني الو�شول اإليه عن جزء من م�ئتني وخم�شني )1/250( 

من حد التعر�س املم�شوح واملبني يف املواد )10،9(. 



154

ول  اىل،  ت�شل  املحطة  ا�شع�ع  مل�شتوى  اعلى  بقيم  ا�شتثن�ئي�  البيئة  جودة  �شلطة  ت�شمح   .2

التعر�س  حد  من   )1/25( وع�شرين  خم�شة  من  جزء  الأحوال،  من  ح�ل  تتج�وز ب�ي 

امل�شموح يف الأم�كن املخ�ش�شة فقط للمرور ك�ل�شوارع واملمرات وادراج املب�ين.

املواطنون  فيه  يتواجد  ول  املرور،  غري  اخرى  لغرا�س  خم�ش�س  املك�ن  ك�ن  ح�ل  يف   .3

ب�لع�دة �شوى فرتات ق�شرية وب�شورة غري يومية، حتدد �شلطة جودة البيئة قيمة احلد 

امل�شموحة ل�شع�ع املحطة يف هذا املك�ن بعد درا�شة تف��شيل املك�ن وطبيعة ا�شتخدامه، 

على اأن تكون هذه القيمة بني تلك القيم املبينة يف البنود )2،1(. 

مادة )12( 

والتنمية  ال�شتثم�ر  لعلمي�ت  وت�شجيع�  ال�شركة  عمل  ت�شهيل  اجل  ومن  البيئة  ل�شلطة جودة 

ب�شحته�  ال�شركة  وتعهد  الطلب  يف  املقدمة  البي�ن�ت  على  بن�ء  البيئية  املوافقة  ا�شدار 

واللتزام به�. على ان ذلك لن يوؤثر على حق �شلطة جودة البيئة يف القي�م ب�لك�شف امليداين 

قبل ا�شدار املوافقة البيئية يف احل�لت التي ترتئي يف �شرورة ذلك. 

مادة )13( 

ل�شلطة جودة البيئة القي�م بعملي�ت الك�شف امليداين يف اأي وقت للت�كد من مط�بقة املحطة 

للموا�شف�ت والبي�ن�ت التي �شدرت املوافقة البيئية بن�ء عليه� وللقي�م ب�لقي��ش�ت ال�شرورية 

مل�شتوى ا�شع�ع املحطة يف املنطقة املحيطة للت�أكد من الإلتزام بهذه الإجراءات. 

مادة )14( 

ل�شلطة  الذاتية من خالل اعداد تقرير دوري يقدم  الرق�بة  بتنفيذ  تلتزم  اأن  ال�شركة  على 

ا�شع�ع هذه  البث اخللوي يبني م�شتوى  الأقل، عن ك�فة حمط�ت  �شنوي� على  البيئة،  جودة 

املحط�ت ومدى مط�بقته للحدود املقررة يف هذه الإجراءات. 

مادة )15( 

الواردة يف طلب احل�شول على  للموا�شف�ت والبي�ن�ت  يف ح�ل تبني ان حمطة م� خم�لفة 

املوافقة البيئية او ل�شروط املوافقة البيئية ال�ش�درة او لهذه الإجراءات، ل�شلطة جودة البيئة 

اتخ�ذ احد او بع�س الجراءات الت�لية:-
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1. الطلب من ال�شركة ازالة ا�شب�ب املخ�لفة مب� يتط�بق مع هذه الإجراءات. ويف ح�ل تكرار 

وت�شويب  املحطة  لبث  الفوري  التوقيف  ال�شركة  من  يطلب  املحطة  نف�س  يف  املخ�لف�ت 

و�شعه� وعدم ت�شغيله� قبل �شدور قرار ي�شمح بذلك.

ي�شمح  قرار  قبل �شدور  ت�شغيله�  وعدم  و�شعه�  وت�شويب  املحطة  لبث  الفوري  التوقيف   .2

بذلك يف ح�ل تبني ان م�شتوى ا�شع�ع املحطة تعدى احلدود امل�شموحة. 

3. التوقيف الفوري لبث املحطة وازالته� نه�ئي� يف ح�ل كون املخ�لفة املرتكبة ل ميكن ت�شحيحه�.

4. اأي اجراءات اخرى يتم تقريره� بن�ءا على التقرير الفني. 

مادة )16( 

ل�شلطة جودة البيئة الغ�ء املوافقة البيئية وازالة ا�شب�ب املخ�لفة على نفقة ال�شركة يف ح�ل 

رف�س ال�شركة تنفيذ اأي من الإجراءات املن�شو�س عليه� يف امل�دة )15(. 

مادة )17( 

اأو�ش�ع  ت�شويب  ال�شركة  وعلى  اخللوي،  البث  حمط�ت  ك�فة  على  الإجراءات  هذه  ت�شري 

املحط�ت الق�ئمة قبل �شدور هذه الإجراءات ومب� يتالئم مع ك�فة م� ج�ء فيه� خالل فرتة 

ل تتج�وز ثالثة �شهور من ت�ريخ �شدوره�. 

مادة )18( 

على اجله�ت املخت�شة ك�فة كل فيم� يخ�شه اللتزام تنفيذ هذه الإجراءات ويعمل به� من 

ت�ريخ �شدوره�، وتن�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

�شدر يف مدينة رام اهلل

 بت�ريخ: 2009/04/09 ميالدية 

املوافق: 13/ربيع الآخرة/1430 هجرية 

رئي�س �شلطة جودة البيئة 

د. يو�شف ابو �شفية 
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قرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم )1( 
 لسنة 2011م

بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية
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محتويات التشريع 

م�دة )1( منح موظفي الدارة الع�مة حلم�ية البيئة �شفة ال�ش�بطة العدلية 

م�دة )2( �شالحي�ت موظفي الدارة الع�مة حلم�ية البيئة 

م�دة )3( �شجالت قيد ال�شك�وي 

م�دة )4( مم�ر�شة الأعم�ل 

م�دة )5( التنفيذ وال�شري�ن 
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رئي�س �صلطة جودة البيئة

ومبا لنا من �صالحيات، ا�صتنادا لأحكام القانون املعدل ال�صا�صي ل�صنة 2005 

خا�صة املواد )33( و )71( منه، وبعد الطالع على اأحكام القانون رقم )7( 

ل�صنة 1999 ب�صاأن البيئة خا�صة املادة )51( منه،

والطالع على الهيكل التنظيمي ل�صلطة جودة البيئة

امل�صادق عليه من جمل�س الوزراء بتاريخ 2005/10/20م.

وبناء على مقت�صيات امل�صلحة العامة،

قررنا مايلي:-

مادة )1(: منح موظفي الدارة العامة حلماية البيئة �صفة ال�صابطة العدلية

ملوظفي  يكون  البيئة  ب�ش�أن   1999 ل�شنة   )7( رقم  الق�نون  من   )51( امل�دة  لن�س  تطبيقً� 

التنظيمي  للهيكل  وفق�ً  التفتي�س  �شالحي�ت  لهم  والذين  البيئة  حلم�ية  الع�مة  الإدارة 

ل�شلطة جودة البيئة �شفة ال�ش�بطة العدلية وذلك وفقً� للجدول املرفق واملبني فيه الأ�شم�ء 

وامل�شمي�ت الوظيفية للموظفني.

مادة )2(: �صالحيات موظفي الدارة العامة حلماية البيئة

يكون للموظفني الواردة ا�شم�وؤهم اأعاله ك�مل ال�شالحي�ت املمنوحة لهم ق�نونً� كم�أموري 

�شبط عديل.

مادة )3(: �صجالت قيد ال�صكاوي 

و�شجل مركزي  الفرعية  املك�تب  م�شتوى  على  ومت�بعته�  ال�شك�وى  قيد  �شجالت  اإن�ش�ء  يتم 

على م�شتوى دائرة املراقبة والتفتي�س يت�شمن رقم ال�شكوى وو�شف الأفع�ل املخ�لفة واأطراف 

ال�شكوى والإجراءات املتخذة ب�ش�أنه�.

مادة )4(: ممار�صة الأعمال 

على م�أموري ال�ش�بطة العدلية امل�شميني مبوجب هذا القرار مم�ر�شة اأعم�لهم وفقً� ملح��شر 

ال�شبط املرفقة مع هذا القرار.
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مادة )5(: التنفيذ وال�صريان 

على جميع اجله�ت املخت�شة، كل فيم� يخ�شه، تنفيذ اأحك�م هذا القرار، ويعمل به من ت�ريخ 

�شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

  

�شدر يف مدينة رام اهلل بت�ريخ: 2011/9/29ميالدية

املوافق: 1/ذو القعدة/ 1433هجرية

د. يو�شف اأبو �شفية 

رئي�س �شلطة جودة البيئة 
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الذيول

مرفق رقم )1(

الأ�شم�ء وامل�شمي�ت الوظيفية للموظفني املمنوحني �شفة ال�ش�ب

غزة ال�شفة امل�شمى الوظيفي الرقم

 حممد عبد اللطيف ابو

�شم�له

-

 مدير ع�م الدارة الع�مة حلم�ية

البيئة

1

-

 حممود عبد الق�در ابو

�شنب

 ن�ئب مدير ع�م الدارة الع�مة حلم�ية

البيئة

2

- مل� را�شم جراد مدير دائرة املوافق�ت البيئة 3

امين �شليم�ن ابو النج� - رئي�س ق�شم املوافق�ت البيئية 4

�شن�ء مو�شى نعيم - رئي�س ق�شم ا�شترياد املواد الكيم�وية 5

دمية روحي الزمر

 اجمد عبد الرحمن

اخلراز

مدير دائرة التقييم البيئي 6

حممد احمد ع��شور - رئي�س ق�شم تقييم الثر البيئي 7

مي�شون عدن�ن ابو وطفة - رئي�س ق�شم التدقيق البيئي 8

حممد ك�مل �شبري ي��شر خليل ابو �شنب مدير دائرة �شحة البيئة 9

ب��شم حممد مطري - رئي�س ق�شم �شحة البيئة 10

�شهيل احمد اللوح - رئي�س ق�شم ال�شحة املهنية 11

- ط�لب مو�شى حميد مدير دائرة املراقبة والتفتي�س 12

احمد حممد ابو �شفيه - رئي�س ق�شم ال�شك�وي 13

- - رئي�س ق�شم املراقبة والتفتي�س 14
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ع�طف حممد ج�بر

 مروان م�شطفى ابو

يعقوب

 مدير دائرة النف�ي�ت ال�شلبة

واخلطرة

15

ي��شر دروي�س ابو القمبز - رئي�س ق�شم النف�ي�ت ال�شلبة 16

حممود حممد ابو جزر - رئي�س ق�شم النف�ي�ت اخلطرة 17

 ن�شر ا�شم�عيل

البحي�شي

-

 مدير دائرة املواد الكيمي�ئية

البيئية والطوارئ

18

خليل ابراهيم ح�شنني رول فهيم ع�زم رئي�س ق�شم املواد الكيم�وية 19

جه�د مر�شد ب�شري - رئي�س ق�شم الطوارئ البيئية 20

ته�ين حممود ال�شعيدي ام�ين حممد ابو بكر مدير دائرة الهواء والوزون 21

�شمري �شالمة ابو ليله - رئي�س ق�شم جودة الهواء 22

- - رئي�س ق�شم حم�ية طبقة الوزون 23

زي�د مو�شى �شعث - رئي�س ق�شم التغري املن�خي 24

 حيدر �شيف اهلل

امل�شري

- مدير دائرة مكتب غزة 25

- ث�بت حممود يو�شف مدير دائرة مكتب رام اهلل 26

- ه��شم عدن�ن �شالح مدير دائرة مكتب اخلليل 27

- �شوقي حممد �شع�دة مدير دائرة مكتب بيت حلم 28

- اجمد حممد ابراهيم مدير دائرة مكتب ن�بل�س 29

-

 عبد املنعم ط�هر

�شه�ب

مدير مكتب جنني 30

- ع�ش�م حممد ق��شم مدير دائرة مكتب طولكرم 31
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