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  :تعريف ...تقييم االثر البيئي

 

 مشروعمعين اقامة مراحل جميع على المترتبة التأثيرات تحديد الى يهدف اجراء أي "

 النواحياالجتماعية في وتأثيره المشروع تأثر لمعرفة ودراستها التأثيرات هذه ووصف

 التقييم هذا مثل اجراء البيئةويتم على سلبية آثار أي من للحد السبل وتحديد واالقتصادية

 وتشغيله وتنفيذه وتصميمه وتخطيطالمشروع االقتصادية الجدوى دراسة اعداد اثناء

 " .وازالته

 

   : االختصاص اصحاب بعض يعرفها كما هي او

 البيئة على مقترح لمشروع (إيجابية أم كانت سلبية) المحتملة اآلثار تقييم عملية هو "

 في االستمرار إلقرار وسيلة القرار متخذي إعطاء هو العملية هذه من الهدف .الطبيعية

   " إيقافه أو المشروع
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؟تقييم األثر البيئي  

التي السلبية و اإليجابية اآلثار وتقييم تحديد إلى تهدف عملية هو البيئي األثر تقييم 
 مقترح  أو حاليا   قائم  تنموي برنامج أو مشروع أو  نشاط عن تنجم أن يمكن
 .المستقبل في إنشاؤه

قانوني إطار لتأمينو. القرار اتخاذ عمليات ضمن البيئية المفاهيم دخالإل أداة هو 
   . القرار لصانعي البيئة على المؤثرة النشاطات حول المعلومات من أساس و
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 أهداف تقييم األثر البيئي

عملية ضمن إدراجها وتم بالحسبان أخذها تم قد البيئية األبعاد أن من التأكد ضمان 
 القرار اتخاذ

المختلفة التنموية األنشطة نتيجة الطبيعية البيئة على حصولها الممكن األضرار تقييم 

 وتجنبها تخفيفها على والعمل

والعمليات الموارد لهذه ابيةاالستيع والقدرة الطبيعية الموارد انتاجية على المحافظة 

 ووظائفها عملها استمراية تضمن التي الحيوية

يةالبيئ الموارد وغدارة استغالل فرص وتحسين المستدامة التنمية مفهوم نشر. 
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  منافعال-تقييم األثر البيئي
 

ضمان اإلمتثال بالمعايير البيئية 

المساعدة في زيادة تقبل المشروع 

تفادي تغيرات رئيسية على المشروع في مرحلة الحقة 

اإلستدامة البيئية للمشروع  حقيقت 

تخفيض رأس المال و كلفة التشغيل 
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التصنيف البيئي 
تحديد االطار العام للتقييم 

إعداد دراسة تقييم األثر البيئي 

إعداد التقرير 

الدراسة/مراجعو التقرير 

إتحاذ القرار 

المتابعة والمراقبة 

 
 

  وصف المشروع والمسح

 األولي لموقع المشروع

تقييم التأثيرات المحتملة 

 تحليل البدائل 

االجراءات التخفيفية 

خطة المراقبة 

بناء القدرات 

عملية التقييمخطوات / مراحل    



 الفئة االولى

تقييم شامل لالثر البيئي     
 

 الفئة الثانية  
 تقييم بيئي مبدئي للمشروع 

 الفئة الثالثة 

 ال حاجة الى دراسة تقييم اثر بيئي
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 التصنيف/الغربلة : المرحلة األولى

 :في هذه المرحلة يتم تحديد ما يلي

 هل هناك حاجة لعمل دراسة تقييم لألثر

 البيئي؟

مستوى وتفاصيا هذه الدراسة! 

 تعريف

عملية تحديد فيما اذا كان 

النشاط يتطلب دراسة تقييم /المشروع

لألثر البيئي أم ال ومستوى ونطاق هذه 

 الدراسة

مخرجات عملية 
 الغربلة

 

يصنف المشروع تبعا لنوع المشروع و موقعه 

وحساسيته و حجمه، فضال عن طبيعة و حجم آثاره 

 البيئية المحتملة
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 التصنيف/المعلومات المطلوبة لعملية الغربلة 

 معلومات عن المشروع واثار المتوقعة 

درجة التأكد من جدوث التأثير 

خطط االدارة البيئية 

العامة/مدى اهتمام المجتمع 

 الوضع البيئي  في موقع المشروع ومدى قدرة ا ألنظمة البيئية  على

 احتواء التأثيرات



 مشاريع تصنف فئة أ

 القطاع الوصف

 معلجة النفيات الصلبة النفيات المنزلية و الطبية

 بنية تحتية طرق، طرق سريعة، جسور، و أنفاق

 تأمين مصادر مياه و ري سدود، بحيرات، و قنوات

 تجميع و تكرير المياه 

 العادمة

مشاريع تطال الواجه 

 البحرية و المياه اإلقليمية

 إستغالل الموارد الطبيعية كسارات، مرامل، و مناجم

 نشاطات صناعية
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 Scopingالشروط المرجعية         (/ التقيم)تحديد االطار العام للدراسة 

 طرح ومناقشة البدائل المناسبة 

االعالن عن المشروع وابالغ المجموعات التي قد تتضرر 

تحديد األثار البيئية  المتوقعة 

تقييم المسائل المطروحة 

 التقييم/تحديد حدود الدراسة 

االتفاق على المنهجية التي سيتم اتباعها في التقييم 

وضع االطار العام للمشاورات مع الجهات المعنية 

إعداد الشروط المرجعية 

 األهداف

 تعريف

عملية تحديد المواضيع ذات األهمية للدراسة والمعلومات المطلوبة ومنطقة المشروع  

 وحدوده والبدائل الممكنة للتخفيف من التأثيرات البيئية

 المرحلة الثانية
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مالك المشروع 

الجهة المسؤولة عن تطبيق التشريعات البيئية 

الخبراءالبيئيين 

الجهات التي قد تتضرر من المشروع 

المجتمعات المحلية القريبة والمحيطة بالمشروع 

(التقييم)الجهات المشاركة في عملية تحديد االطار العام للدراسة   



 لمشروعابوصف البيئة المحيطة 

المسح المبدأي/المعلومات  

 :البيئة الجغراقية

 جيولوجيا

 طوبوغرافيا

 نوعية التربة

 المناخ و الرصد الجوي

 نوعية الهواء

 الموارد المائية

المقاييس الساحلية و 

 البحرية

مصادر التلوث في المنطقة و 

 سبل المعالجة 

التنوع )البيئة البيولوجية

:(الحيوي  

لنباتات و الحيواناتا  

الكائنات النادرة و المعرضة 
 لإلنقراض

 المناطق الحساسة
الكائنات ذات المنفعة 

 التجارية

البيئة اإلجتماعية 
:قتاايةةواإل  

 العنصر الدمغرافي

 استعمال األراضي

 نشاطات التنمية

 النسيج اإلجتماعي

 العمالة

 توزيع المداخيل

 الصحة العامة

 التراث األثري و التاريخي

 القيم الجمالية

القيم اإلجتماعية و الحضارية و 

 الثقافية
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مضمون العمل /االطار العام للدراسةتحديد   

األطر القانونية 

وصف المشروع 

وصف البيئة المحيطة 

اآلثار المحتملة 

تحليل البدائل 

 برنامج التخفيف من اآلثار السلبية، و برنامج الرصد و المراقبة، و خطة اإلدارة 

برنامج تقوية القدرات و الؤسساتية 
مشاركة العامة 



صحة / على البيئة الطبيعية

الجوانب االقتصادية /االنسان

 واالجتماعية 

األثر البيئي/نوع التأثير  

األثر البيئي/طبيعة التأثير األثر المباشر و الغير المباشر  

مرتفعة/متوسطة/منخفضة  شدة التأثر 

خارج الحدود/ اقليمي/محلي  حدود التأثير 

 فترة التأثير الطويل األجل/قصير 

 مدة التأثير األثر الدائم و المؤقت

قليلة/احتمالية عالية وقوع التأثير/إمكانية الحدوث   

غير قابل /قابل امكانية المعالجة/قابلية    

غير مهم/مهم  األهمية 

تحليل التأثيرات : المرحلة الثانية

 المتوقعة
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 قوائم المراجعة- checklists 

المصفوفات 

استخدام نظم المعلومات الجغرافية 

رأي الخبراء 

 طرق وادوات تحليل التأثيرات البيئية
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 تهدف إلى
ضمان ان أية تأثيرات هي ضمن الحدود المعقولة والمسموحة 

  وتجنبها قدر االمكان التخفيف من التأثيرات السلبية بيئيا 

تعظيم المنافع البيئية واالجتماعية 

االجراءات /تخفيف األثر البيئي: المرحلة الرابعة

 التخفيفية



 االطار العام لألجراءات التخفيفية
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اجراء   شائع   (مرغوب)

  (غير مرغوب) اجراء نادر الحدوث

Alternative sites or  
technology to  

eliminate habitat loss  

Actions during  
design, construction and  

operation to minimise  
or eliminate habitat  

loss  

Used as a last resort  
to of fset habitat loss  

 تجنب األثر البيئي المحتمل

 اجراءات تخفيفية

 التعويض
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 إعداد التقرير/كتابة: المرحلة الخامسة

 تقرير تقييم األثر البيئي(Environmental Impact Assessment) 

 تقرير إفادة األثر البيئي(Environmental Impact Statement) 
 تقرير التقييم البيئي(Environmental Assessment Report) 

 تقرير إفادة النتيجة البيئية(Environmental Effects Statement) 



 تقييم األثر البيئيتقرير المحتوى العام  ل

ملخص تنفيذي 

إطار السياسات و األطر القانونية و اإلدارية 

وصف المشروع 

وصف البيئة المحيطة 

اآلثار البيئية المحتملة 

تحليل البدائل 

برنامج التخفيف من اآلثار السلبية 

خطة اإلدارة البيئية   برنامج الرصد و المراقبة 

برنامج تقوية القدرات المؤسساتية 

مشاركة العامة 

الئحة بالمراجع العلمية و غير العلمية المستعملة 

المالحق 
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تقرر إذا تقييم األثر البيئي يتضمن تحليل شامل للتأثيرات البيئية و 
إذا كان يتمتع بنوعية و مضمون يساهمان في إتخاذ القرارات من 

 قبل الهيئات المعنية 

 مراجعة التقرير: المرحلة السادسة

مراجعة جودة تقرير دراسة تقييم األثر البيئي 

األخذ بالمالحظات الواردة من المواطنين 

تحديد اذا ما كانت المعلومات الواردة في التقرير كافية 

التقرير ليتم تالفيها/تحديد أية نواقص في الدراسة 

 :من يقوم بعملية المراجعة؟

 (وزارة البيئة)الجهة المسؤولة عن حماية البيئة 

جهة محايدة يتم تعيينها خصيصا لهذا الغرض 
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http://www.iaia.org/ 
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 مصادر مختارة
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 تمرين حول إعداد الشروط المرجعية
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 شكرا  جزيال  


