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البيئة
    وو الثقافية  اإلجتماعيةالظروف  وتشمل الموارد الطبيعية *  

 إتخاذو الظروف المؤسسية التي يتم فيها  اإلقتصادية   

.  القرارات 

 والثقافة  وكلمة البيئة بتعريفها الشامل تشمل المجتمع *    

أبعاد بشرية  
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 البيئىتقييم األثر 

تنموية ذات تأثير بيئي محتمل لتحديد البدائل   اونشاطاتهو دراسة تنبؤية لمشروعات •

المتاحة وتقييم تأثيرها البيئي واختيار أفضل البدائل ذات التأثيرات البيئية األقل سلبية  

.من التأثيرات السلبية) الحد ( واقتراح وسائل التخفيف 

أيضا هو الدراسة التي يتم أجراؤها لتحديد اآلثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن المشروع  •

واإلجراءات والوسائل المناسبة لمنع اآلثار السلبية أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات  

  .بهاااليجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول 

غير المتعمدة التي تنجم عن مشروع   لالثارالبيئية هو الفحص المنظم  االثارتقييم  كما أن•

االيجابية   االثارالسلبية وتعظيم  االثارتنموي وذلك بهدف تقليص أو تخفيف حدة  أوبرنامج
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من  األدنيتقييم المشروع للتأكد من أنة يسبب الحد  -:مسئولية السلطات * 

  اإلجتماعية ويجلب أقصي الفوائد االقتصادية  والبيئية  األثار   

هو حماية البيئة والموارد الطبيعية : البيئية  االثارالغرض من تقييم *  

ذلك الجوانب المرتبطة بصحة اإلنسان  والحفاظ عليها بما في     

تستخدم دراسة تقييم األثر البيئي للحصول علي الموافقة   ان الينبغي*  

يستخدمها كأداة   انلكن يتعين علي صاحب المشروع  والبيئية فقط     

.  إلدارة التخطيط السليم للمشروع     

1

8



يجب تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات أو المنشآت الجديدة أو للتوسعات  
 .اإلنشاء و التجديدات لمنشآت قائمة و ذلك قبل بدء 

من  كإشتراطتقييم التأثير البيئى  م١٩٩٤لسنة )  ٤( رقم يعتبر القانون  
الترخيص و لذا يتعرض المشروع الذى ال يقوم بإجراء تقييم   إشتراطات

الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى   بإشتراطات اإللتزامالتأثير البيئى و 
إلى وقف سريان إجراءات الترخيص لحين إتمام إجراءات تقييم التأثير  

 .للمنشأة البيئى 
  ٤من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  ١٩،  ١٢،  ١١،  ١٠المواد أرقام  

و   م٢٠٠٥ لسنة١٧٤١و المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم  م١٩٩٤لسنة 
 .التنفيذية م والئحته  ٢٠٠٩لسنة )  ٩( بالقانون كذا المعدل 

  م١٩٩٤لسنة )  ٤( رقم القانون : القانونى اإلطار 
فى شأن حماية البيئة

1

9



  .المنشأة نوعية النشاط الذى تمارسه 
، األراضى  المياه للموارد الطبيعية خاصة  المنشآة إستنزافمدى 

  .المعدنية الزراعية و الثروات 
  .المنشأة موقع 

  .المنشأة نوعية الطاقة المستخدمة لتشغيل 

لسنة  ) ٤(رقم تستند الالئحة التنفيذية للقانون 
فى تعريفها للمنشآت والمشروعات  م١٩٩٤

 المبادىالتى تخضع لتقييم اآلثار البيئية على 
-:التالية الرئيسية 
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إن الهدف األساسى من مطالبة المنشآت الجديدة بتقييم التأثير 
البيئى للمشروع هو تطوير برامج التنمية و ليس منعها أو 

إعاقتها .
السلبية و اإليجابية للمشروع  األثارذلك عن طريق التعرف على  

اإليجابية و اإلقالل إلى أدنى حد ممكن  األثارو العمل على تعظيم 
.السلبية  األثار أوتجنب

هذا هو أساس التنمية المتواصلة أو المستدامة و التى بدونها   
 .للنضوب تتعرض مواردنا المحدودة 

الهدف من عملية تقييم التأثير البيئى •
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EIA الـ أهداف

أهداف على المدى البعيد أهداف على المدى المتوسط 

.حماية الصحة والسالمة البشرية -

السيئة و التى تحاشي التغيرات واألضرار  -

.البيئةعلى تنعكس 

المناطق –القيمة حماية المصادر ذات  -

.الطبيعية ومكونات االنظمة البيئية

تحسين المظاهر االجتماعية للمشروع  -

.المقترح

.تحسين التصميم البيئي للمشروع المقترح -

.للمصادر ءالكفالتأكيد على االستخدام  -

 تحديد االجراءات المناسبة لتخفيف االثار  -

 .للمشروع  المتوقعةالبيئية 

.تسهيل االطالع على عمليات اتخاذ القرار -



EIA تستند أن يجب التى القيم 
عملية إليها

االستدامةالتكامل المنافع

سينتج عن عملية 

التقييم حماية للبيئة 

أو أسس لحماية 

البيئة

 EIAستزودنا الـ 
بمعلومات متوازنة 
وموثوقة لصانعي 

القرار

 EIAستتم عملية الـ 
وفقا لمعايير متفق 

عليها



 أثر بتقييم للقيام االساسية العمل مبادئ
جيد بيئي

أن   EIA يجب على الـ

يطبق على كل المشاريع المقترحة ذات 
اآلثار الهامة

يبدأ في مرحلة مبكرة من دورة حياة 
المشروع

التخفيفيةلآلثار واإلجراءات  بيانينتج عنه 

تسهل عملية اتخاذ القرار ووضع الشروط

        اآلثار البيئية واالجتماعية والصحية  تحديد    

العالقةذات    

تحديد وجهة نظر العامة وأخذها بالحسبان
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  البيئي األثر تقييم نموذج استالم
وتسجيله

البيئية اإلدارة مدير على العرض

الباحثين على التوزيع

الراي وابداء النموذج دراسة

  نهاية
العملية

رفض)ب( عائد   يخضع ال
للتقييم

البيانات استيفاء موافقة

  مدير مراجعة
  التنمية إدارة

البيئية

  المدير إعتماد
العام

  التسجيل
  والتصدير

  من جدوي ال
التقييم

الفرع عام مدير على العرض

!!!!!!!!!!–!
 
                                                                             
                                                                                           



المشروعات الجديدة

تتكون عملية تقييم اآلثار البيئية المحتملة للمشروعات 
) أو تقديرتخمين(الصناعية الجاري التخطيط لها من 

لآلثار البيئية المحتمل حدوثها نتيجة لتنفيذ هذه 
 .الواقعالمشروعات على أرض 

غالبا ما يتم ذلك في إطار دراسات الجدوى االقتصادية 
والفنية للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب واختيار 

وتختلف ، أفضل البدائل المطروحة لتنفيذ هذا المشروع
تفاصيل عملية التقييم البيئي طبقا لنوع المشروع 

وحجمه



موقع المشروع 

هل سيتعارض مع   ...الصناعيموقع إقامة المشروع : أوال
مشروعات أخرى أكثر جدوى منه اقتصاديا واجتماعيا 

 .الخ..وبيئيا مثل مشروعات زراعية أو سياحية أو سكانية

هل سيتحمل النظام أو النظم البيئية المحيطة بالموقع أحمال   
الملوثات الغازية والسائلة والصلبة التي ستنتج عن 

.المشروع

هل سيؤدي المشروع الصناعي المزمع إقامته إلى :ثانيا
وما هي احتماالت حدوث ، حدوث آثار صحية طويلة المدى

وما مدى آثارها على ، كوارث صناعية من المشروع
 .بالموقعاإلنسان والبيئة المحيطة 



ما هي آثار المشروع على التنمية االقتصادية واالجتماعية : ثالثا
وهل سيؤثر على مشروعات ، والبيئية في المناطق التي سيقام فيها

 .اآلثاراخرى قائمة بالفعل في المنطقة وما مدى هذه 

البنية األساسية للمشروع هل تتوافر في الموقع وإذا لم تتوافر ما  : رابعا
وكذلك هل تتوافر  ، هي آثار إنشاء مكونات هذه البنية األساسية

المصادر الطبيعية الالزمة للمشروع بالقرب من موقعه أم أنها ستنقل  
 .من مناطق أخرى وما آثار ذلك على البيئة

العمالة الالزمة للمشروع ما هو حجمها وما آثار توطينها في : خامسا
المستوطنات البشرية الموجودة فعال حول موقع المشروع على  

 .النواحي االجتماعية والبيئية واالقتصادية

ما هي الملوثات المختلفة التي يمكن أن تصدر عن المشروع  : سادسا
الصناعي وما هي الطرق التي ستتخذ للتعامل معها حفاظا على صحة 

 .العاملين بالمشروع والسكان المجاورين له والبيئة بوجه عام



محتويات التقرير الكامل لعملية تقييم االثار  
البيئية 

تحديد الحاجة إلى المشروع من الناحية االقتصادية والقومية

وصف المشروع المقترح

Screening                          الفحص

وصف البيئة المحيطة

تحديد ،النظر في البدائل ،تحديد حدود دراسة تقييم األثر البيئي (دراسة النطاق 

Scoping االثار البيئية المحتملة إلمكانية تقييمها المتاحة (

Assessment                          التقييم

Mitigation                         التخفيف

Monitoring                 الرصد البيئي

Reporting                           التقرير
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هوائيات محطات تقوية   يبعدعنبالموقع المحدد إلقامة المدرسة و الموضح بالخريطة المرفقة بالنموذج بحيث  إللتزاما•
م وفقا للبروتوكول الخاص بإقامة هذه المحطات  و يبعد عن خطوط كهرباء   ٢٠التليفون المحمول مسافة ال تقل عن 

م وفقا لقوانين وزارة الكهرباء و الطاقة و يبعد عن المدافن الصحية و مصانع تدوير  ٥٠الضغط العالى مسافة ال تقل عن 
م و يبعد عن محطات معالجة الصرف   ١٩٩٤لسنة )  ٤( رقم م وفقا لقانون  البيئة  ١٥٠٠القمامة مسافة ال تقل عن 
 .كم وفقا للكود المصرى إلنشاء هذه المحطات بقرار السيد المهندس وزير اإلسكان    ١الصحى مسافة ال تقل عن 

الالزمة للحد من التأثيرات السلبية للغبار و األتربة و الضوضاء الناتجة عن عمليات اإلنشاء و ذلك على   اإلحتياطات إتخاذ•
البيئة المحيطة   

التجميع المؤقت لمخلفات عمليات التشييد و البناء و ذلك بموقع محدد و آمن بأرض المشروع و بشكل دورى و منتظم  •
  .بالمحافظة لحين التخلص منها باألماكن المخصصة لذلك 

  .صحى ضرورة توفير البنية التحتية األساسية الالزمة للمشروع من مياه و كهرباء و صرف •
تخصيص أماكن محددة بالمدرسة لتجميع المخلفات الصلبة فى حاويات مخصصة لهذا الغرض داخل المدرسة على أن يتم  •

التخلص السليم منها عن طريق تسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منها فى األماكن المخصصة لذلك 
  إتخاذ، مع بالمدرسة التداول و التخزين اآلمن بيئيا للكيماويات المستخدمة و المستهلكة بالمعامل التعليمية  مرعاة•

الالزمة للحد من تأثيراتها على الطلبة  اإلحتياطات
بمعايير اآلمان و السالمة من   اإللتزامبأسس التهوية الجيدة واإلضاءة الطبيعية و عزل األسطح عزال حراريا مع  اإللتزام•

.المبانى المخاطر فى تصميم 
  .والحريق الحصول على موافقة الدفاع المدنى •
ضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء بالمدرسة و صيانتها بصفة مستمرة و منتظمة مع مراعاة الصيانة المستمرة  •

المياه  إستهالكلصنابير المياه و دورات المياه للحد من 
المحتملة بالمبنى و كذلك إعداد خطة لإلخالء مع إعداد السجل البيئي و جهله متاحا عند  الطوارىءإعداد خطة لمواجهة •

التفتيش البيئي 
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علنية إستماعإلزامية الحصول على موافقة من األسر المتضررة يتم من خالل جلسة 

1
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اإلجتماعىما هو تقييم األثر 

العواقب على اإلنسان نتيجة أي   هودراسة:  األثراالجتماعيتقييم * 

مشروع مقترح والذي يغير حياة اإلنسان، عمله، العالقة بين      

التعامل بين األفراد  واألشخاص بعضهم البعض، تنظيم أنفسهم      

. المجتمع أومعمنفردين       

يتضمن ذلك التغيرات المحتملة للكثافة السكانية ، وطريقة العيش  * 

.المجتمع ، وجودة الحياة  وفاعليات، والعادات ، والحياة     

1
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تقييم األثر االجتماعي

.  تختلف دراسته من دولة ألخرى*     

يرى البعض التأثيرات االجتماعية ذات طابع محدود في عالقتها بتغيرات     * 

البيئية، ولكن تلك التأثيرات يكون لها أهمية خصوًصا في الدول النامية حيث         

.  المعيشة ويوجد عدد كبير من الناس يعتمدون على المصدر األساسي للبقاء       

في حاالت أخرى، بمجرد طلب تقييم التأثير البيئي لمشروع مقترح، فأن   * 

.البشرية تؤخذ في االعتبارالتأثيرات على البيئة      

 *

1
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على السكان والمجتمعات المحلية في   اإلجتماعيةتوقع العواقب  ولفهم * 

المرحلة المبكرة من تخطيط وتصميم المشروع

أصحاب   ولتجنب النزاعات طويلة األمد بين المجتمعات المحلية * 

المشاريع في المدى الطويل

إيجاد طرق ووسائل للحد من التأثيرات السلبية للمشاريع لتناسب  * 

سبل العيش   والبيئة المحلية مثل الحماية االجتماعية والثقافية 

 اإلجتماعيأهمية تقييم األثر 

1
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أمثلة لبعض المشاريع التى يجب أن يتم لها دراسة 
 تقييم األثراإلجتماعى

. األثارمشروعات التنقيب عن  -١
.الترام  ومشروعات مترو األنفاق -٢
.مشروعات التعدين  -٣
.مشروعات الطرق الدولية السريعة  -٤
.الغاز  ومد خطوط أنابيب البترول  -٥
.مشروعات الطاقة الكهربائية  -٦
المشروعات الصناعية  الكبرى  -٧
. مشروعات السكك الحديدية  -٨
الجائر  الرعى وقطع الغابات  -٩
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 كارثة تسرب غاز بوبال

1
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صور لضحايا كارثة بوبال 

1
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مليون   ١٠وفقا لتقديرات البنك الدولي تم تشريد أكثر من 
شخص نتيجة مشاريع التنمية في كل عام

وفقا لتقديرات أخرى فإن مشاريع التنمية على مدار •
مليون  ٥٠السنوات الخمسين الماضية سببت نزوح حوالى 

• .نسمة 



األنواع األساسية للتأثيرات االجتماعية التي تحدث كنتيجة 
)  تأثيرات متداخلة ( للتغيرات المرتبطة بالمشروع 

 طريقة
  المعيشة

 ثقافية

  صحية
  نوعية
  الحياه

البنية 
التحتية  

1
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مراحل المشروع المختلفة  فى اإلجتماعىتقييم األثر 

.تبدأ باإلعالن عن المشروع  ومرحلة التخطيط : أوال   

البنية  توترفىتشكل  والتنفيذ  ومرحلة اإلنشاء : ثانيا   

.  األساسية للمجتمع 

.  تستمر لسنوات  والصيانة  ومرحلة التشغيل : ثالثا 

.  مميز تأثيرإجتماعىلها  ومرحلة اإلغالق : رابعا 

1
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Forests 1
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Rich forests 



الصناعات الصغيرة المتعلقة بالغابات

1
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Forest : source minor forest produce for tribal
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Wildlife 1
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قطع الغابات أدي الي الصراع بين الحيوانات البرية و اإلنسان
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المتغيرات المرتبطة بالتأثيرات   والخصائص الرئيسية 
للمشروعات المقترحة  اإلجتماعية

التغير 
  اإلقتصادى

التغير 
  السكانى

التغير 
  المؤسسى

التغير 
 البيئى

1

39



1

40



1

41



1

42



Road accident due to loaded truck
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Road fatality 
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Cracks in houses  due to 
blasting



Automatic spray shower actuated by sensors
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Fixed sprinkler – railway siding



Fixed sprinkler
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Bhadra River: Supreme Court of India stopped the mining
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منجم حديد منتهى 
1
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 اإلستصالحمنجم قديم يتم إعداده لعملية 
1
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عمل أكاديمية لكرة القدم  ومنجم قديم  إستصالح
1
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 زراعة نباتات طبية ومنجم قديم   إستصالح
1
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1

عملية إستزراع سمكى فى مكان تجميع ماء المطر فى منجم منتهى  56
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  إجتماعىفوائد عمل تقييم أثر 
مرحلة مبكرة تساعد على تجنب   فىتقليل التكلفة ، إجراءات التخفيف  •

. أعمال المعالجة  وأخطاء التكاليف         

ذلك يساعد على تهدئة القلق  والمعنيين  وتحسين العالقات بين المجتمع  •

إدارة المشروع      والتعاون لتقييم  ويبنى أساس من الثقة  وو الخوف      

. بنجاح       

. األفراد بتحديد وسائل التخفيف  وتخفيض التأثير على المجتمعات  •

.تعزيز الفوائد للمتضررين  •

واضح   إجتماعىذلك بسرعة عمل تقييم أثر  وكسب الموافقة على التنمية  •

تحسين المشروعات المقترحة يعطى معلومات يمكن من خاللها زيادة   •

تساعد على تخطيط مشاريع   والقيمة المضافة للمشروعات الحالية     
مستقبلية  

1
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مع تقييم التأثير  البيئىإن تقييم التأثير 
 وعبارة عن نقطة بداية  اإلجتماعى

إلى تقييم متكامل يدعم أهداف  إنطالق
المستدامة  والتنمية المتواصلة 

و  الطبيعىللمحافظة على رأس المال 
. اإلنسانىرأس المال 
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أخضر  إقتصادللمشاريع  للتحول الي   اإلقتصادية الجدويكمكون رئيسي في دراسات   اإلجتماعيإدخال تقييم التأثير البيئي و 

الخضراءالمساحات العمل علي خفض درجات الحرارة عن طريق زراعة األسطح بدال من أجهزة التكييف ونشر 

نشر الخاليا الشمسية علي الطرق السريعه لترشيد إستهالك الطاقة  

) الكربون مخزن (األشجار من النباتات و  اإلستفادةزراعة نباتات بديلة بعد 

محاولة الحد من إرتفاع البصمة الكربونية و تقليل حدة تغيرات المناخ بزيادة الغطاء النباتي  

كلما أمكن )  ترشيد استهالك الماء (إستغالل ماء المطر فى الزراعة و رى الحدائق  

أن تكون التنمية المستدامة هدف إستراتيجي للدولة  
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الدروس المستفادة
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   ماء  بإستخدامتربية األسماك  وزراعة األسطح 
CSE فىالمطر 
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