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 2016( لسنة 15قرار رئيس سمطة جودة البيئة رقم )
 بشأن التقييم البيئي ومنح الموافقات البيئية لممشاريع

 سمطة جكدة البيلة
 (45)ـ، كال سيما المكاد 1999( لسنة 7لة رقـ )بعد االطبلع  مى أحكاـ قانكف البي

 منو، (48)ك (47)ك
 كبالتنسيؽ مو الجيات الم تفة، 

 كبنا ن  مى مقت يات المفمحة العامة،
 كبنا ن  مى الفبلحيات الم كلة لنا قانكنان، 

 -أفدرنا ما يم : 
 الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 تعاريف
 (1مادة )

االتية المعان  الم ففة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينػة  مػى يككف لمكممات كالعبارات 
  بلؼ ذلؾ:

 سمطة جكدة البيلة. السمطة:
ىػػ  أم جيػػة مسػػلكلة  ػػف إدارة أك حمايػػة كمنػػو تمػػكث أم مػػف  الجيــة المختصــة:

 نافر كمككنات البيلػة بمسػؤكليات كميػة أك جزليػة سػكا  كانػت حككميػة أك  افػة 
 أك مف ينكب  نيا بتفكيض رسم .

المحػػػيط الحيػػػكم الػػػذم ييػػػمؿ الكالنػػػات الحيػػػة كمػػػا يحتكيػػػو مػػػف ىػػػكا  كمػػػا   البيئـــة:
 كتربة، كما  مييا مف مني ت، كالتفا بلت القالمة فيما بينيا.

ى  المجنة المياركة ف  مراجعة كدراسة تقييـ األثر البيل   لجنة تقييم األثر البيئي:
 مف أ  ا  يمثمكف الكزارات كالمؤسسات الحككمية.
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 تعن  المياريو كال طط كالبرام . نشاطات التطويرية:ال
 التح ير كالبنا  كالتيايؿ كمرحمة ما بعد التيايؿ ألم نياط تطكيرم. المشروع:
ت طػػيط المتػػداد أك بنػػا  أك تيػػايؿ مجمك ػػة مػػف الميػػاريو أك اسػػت دامات  الخطــة:

 األرا  .
 محددة.مجمك ة مف المياريو الت  تنفذ  بلؿ فترة زمنية  البرناما:

كػػؿ مػػا يترتػػب سػػمبان أك ايجابػػان نتيجػػة نيػػاطات ناتجػػة  ػػف ميػػركع أك  األثــر البيئــي:
 مني ة  مى العنافر البيلية الم تمفة.

 دراسة تففيمية لؤلثر البيل  المترتب  مى مزاكلة أم نياط. تقييم األثر البيئي:
ار البيليػة دراسػة  امػة لميػركع مقتػرح بيػدؼ استكيػاؼ ا ثػ التقييم البيئـي األولـي:

 كذلؾ حسب األسس المرجعية.
األثػػػػر البيلػػػػ  السػػػػمب  الػػػػذم يبقػػػػى بعػػػػد تنفيػػػػذ اإلجػػػػرا ات  األثــــر البيئــــي المتبقــــي:

 الت فيفية.
 يعن  التقييـ البيل  لم طط كالبرام . التقييم البيئي االستراتيجي:

أم جيػػة تمػػنح تػػر يص ألم مػػف الميػػاريو الػػكاردة فػػ  ممحػػؽ رقػػـ  جيــة التــرخيص:
 كجب األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا ف  فمسطيف.بم (1)

اإلجػػرا  الػػكارد فػػ  ال طػػة ال افػػة بالنيػػاط التطػػكيرم لمنػػو أك  اإلجــراء التخفيفــي:
تقميػػػؿ أك إفػػػبلح األثػػػر البيلػػػ  السػػػمب  أك التعػػػكيض مػػػف  ػػػبلؿ اسػػػتبداؿ أك إيجػػػاد 

 مفدر بديؿ.
مػػػة لتحديػػػد األسػػػس سمسػػػمة مػػػف النيػػػاطات كالبػػػدالؿ كا ثػػػار المحتم دراســـة المجـــال:

 المرجعية لماايات الت  سيتـ تناكليا لدل دراسة تقييـ األثر البيل .
ــل: تعنػػ  العمميػػة التػػ  بمكجبيػػا يػػتـ تحديػػد مػػا إذا كػػاف سػػييطمب  مػػؿ دراسػػة  التنخي

 تقييـ األثر البيل  لنياط تطكيرم مقترح.
نيػػاط كػػؿ يػػ ص طبيعػػ  أك معنػػكم لػػو اىتمػػاـ أك يتػػ ثر مػػف ال الجيــات المشــاركة:

 التطكيرم.
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تقييـ فبلحية ككفاية تقرير دراسة تقييـ األثر البيل  مو األ ػذ باال تبػار  المراجعة:
كجيػػات النظػػر كمبلحظػػات الجيػػات الميػػاركة إ ػػافة إلػػى تقيػػيـ مػػا ىػػك مقتػػرح بمػػا 

  يتبل ـ مو القالـ مف ال طط كالسياسات كالمعايير.
 ػف السػمطة تاطػ  تنفيػذ دراسػة متطمبات مكتكبة تفدر  األسس/ الشروط المرجعية:

تقيػػيـ األثػػر البيلػػ  كاالستيػػارات التػػ  يجػػب القيػػاـ بيػػا كيػػكؿ كنػػكع المعمكمػػات الناتجػػة 
  ف الدراسة إ افة إلى محتكل التقرير، كى  أي ان  بارة  ف نات  دراسة المجاؿ.

اإلجػػػػرا ات التػػػػ  تبايػػػػرىا الجيػػػػات الم تفػػػػة لمت كػػػػد مػػػػف احتػػػػراـ  الرقابــــة البيئيــــة:
 اص كالييلػػات بالمقػػاييس كالتعميمػػات البيليػػة المقػػررة ل ػػماف  ػػدـ انتياكيػػا أك األيػػ

 تجاكزىا.
كثيقة رسمية تفدر  ف الػكزارة تعبػر  ػف الػرأم البيلػ  ب فػكص  الموافقة البيئية:

 إنيا  أك مزاكلة أم نياط يتطمب مكافقة السمطة.

 مجال االختصاص
 (2مادة )
ـ  مميػػػة الحفػػػكؿ  مػػػى المكافقػػػة البيليػػػة ت ػػػتص أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػرار بمعػػػايير تنظػػػي

لمنيػػػاطات التطكيريػػػة كالقالمػػػة، كالتػػػ  قػػػد تػػػؤثر سػػػمبان  مػػػى البيلػػػة ل ػػػماف حمايتيػػػا 
 كتحقيقان لمتنمية المستدامة لتمؾ المياريو. 

 أحكام عامة
 (3مادة )

( أف يبايػػػػر أم مػػػػف 1ال يجػػػػكز ألم مػػػػف الميػػػػاريو المدرجػػػػة فػػػػ  ممحػػػػؽ رقػػػػـ ) .1
التطكيرية أك أم أ ماؿ مرتبطة ب نيػطة الميػركع إال بعػد  األ ماؿ اإلنيالية أك

 حفكلو  مى المكافقة البيلية البلزمة ليذه الااية مف السمطة.
( فيجػػػكز 1إذا لػػػـ يكػػػف الميػػػركع مػػػف بػػػيف المياريػػػػػػو المدرجػػػة فػػػ  ممحػػػؽ رقػػػـ ) .2

دراجػػػو  ػػػمف القػػػكالـ الممزمػػػة بالحفػػػكؿ  مػػػى  لمسػػػمطة التحقػػػؽ مػػػف الميػػػركع كا 
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يليػػػػة كاتبػػػػاع المػػػػكاد المدرجػػػػة فػػػػ  أحكػػػػاـ ىػػػػذا القػػػػرار، كفقػػػػان لطبيعػػػػة المكافقػػػػة الب
 الميركع أك مكقعو أك طبيعة الت ثيرات الت  يمكف أف تنجـ  نو.

( بنػػػػا   مػػػػى تطػػػػكرات 1تقػػػػـك السػػػػمطة بتحػػػػديث القػػػػكالـ الػػػػكاردة فػػػػ  ممحػػػػؽ رقػػػػـ ) .3
 فمسطيف. التكنكلكجيا كمرا اة لمظركؼ البيلية كاالقتفادية كاالجتما ية السالدة ف 

 الفصل الثاني
 لجنة تقييم األثر البيئي

 (4مادة )
تيػػػػكؿ لجنػػػػة تقيػػػػيـ األثػػػػر البيلػػػػػ  مػػػػف ذكم ال بػػػػرة كاال تفػػػػاص برلاسػػػػة السػػػػػمطة 

 ك  كية الكزارات كالمؤسسات الحككمية التالية:
           كزارة االقتفاد الكطن . .1
             كزارة الحكـ المحم .  .2
                 كزارة المكافبلت. .3
                     كزارة الزرا ة. .4
                    كزارة الفحة.  .5
             كزارة السياحة كا ثار. .6
                    كزارة الت طيط. .7
                      سمطة المياه. .8
               سمطة الطاقة. .9
 سمطة األرا  . .10

 (5مادة )
ثػر مػف أيػػة جيػة رسػمية حسػػب مػا تسػتد يو طبيعػػة يجػكز لمجنػة إيػراؾ   ػػك أك أك

كمكقػػػػو الميػػػػركع المطمػػػػكب تقييمػػػػو بيليػػػػان، كلمجنػػػػة د ػػػػكة أم يػػػػ ص الجتما اتيػػػػا 
 لبلستلناس برأيو دكف أف يككف لو حؽ التفكيت  مى تكفياتيا.
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 ميام المجنة
 (6مادة )

 ياـ التالية:كفقا  لية العمؿ المحددة مف قبميا، تعتبر المجنة مسلكلة  ف تنػفيذ الم 
 الت كد مف كفاية دراسة المجاؿ لدراسات تقييـ األثر البيل . .1
إ ػػػػداد اليػػػػركط المرجعيػػػػة لدراسػػػػات تقيػػػػيـ األثػػػػر البيلػػػػ  أك المكافقػػػػة  مػػػػى  .2

 اليركط المعدة مسبقان.
 مراجعة تقارير التقييـ البيل . .3
 رفو التكفيات بقرارات التقييـ البيل  لرليس السمطة أك مف ينيبو. .4
 السمطة ف   ماف التزاـ المياريو بيركط المكافقة البيلية. مسا دة  .5

 

 (7مادة )
تجتمػػو المجنػػة بػػد كة مػػػف رليسػػيا أك نالبػػو  نػػد غيابػػػو كممػػا د ػػت الحاجػػة كيتكػػػكف 
النفػػاب القػػانكن  الجتما اتيػػا بح ػػكر مػػا ال يقػػؿ  ػػف أغمبيػػة أ  ػػاليا  مػػى أف 

مبيػػػػة أفػػػػكات أ  ػػػػاليا يكػػػػػػكف مػػػػف بيػػػػنيـ الػػػػرليس أك نالبػػػػو كتت ػػػػذ تكفػػػػياتيا ب غ
الحا ريف  مى األقؿ كف  حػاؿ تسػاكم األفػكات يػرجح الجانػب الػذم فػكت معػو 

 رليس االجتماع.
 الفصل الثالث

إجراءات تقييم األثر البيئي والموافقة البيئية لممشاريع المقترحة والتوسيعات 
 لممشاريع القائمة

 تصنيف المشاريع حسب تأثيرىا عمى البيئة
 (8مادة )

يؼ )أ(: كىػػػػ  الميػػػػاريو ذات األثػػػػر المحػػػػدكد المحتمػػػػؿ  مػػػػى البيلػػػػة كال التفػػػػن .1
نمػػػػػا يجػػػػػب االلتػػػػػزاـ باألنظمػػػػػة  تحتػػػػػاج إل ػػػػػداد دراسػػػػػات تقيػػػػػيـ لؤلثػػػػػر البيلػػػػػ ، كا 
كااليتراطات الفنية كالفحية كالبيلية ليذه األنيطة الت  تـ أ ػذىا فػ  اال تبػار 

 ف  أثنا  مرحمة إ داد الم طط العاـ لممدينة.
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)ب(: كى  المياريو الت  ليا أثر متكسط محتمؿ  مى البيلة، كينقسـ التفنيؼ  .2
 ىذا التفنيؼ الى فلتيف:

   التفػػػنيؼ )ب( الفلػػػة األكلػػػى: ال تحتػػػاج إلػػػى إ ػػػداد دراسػػػات التقيػػػيـ البيلػػػ
نمػػا يجػػب االلتػػزاـ باألنظمػػة كااليػػتراطات الفنيػػة كالفػػحية كالبيليػػة المعػػدة  كا 

 تيايؿ.ليذه األنيطة ف  أثنا  التنفيذ كال
  التفػػػػنيؼ )ب( الفلػػػػة الثانيػػػػة: كتتطمػػػػب إ ػػػػداد دراسػػػػة محػػػػددة لتقيػػػػيـ األثػػػػر

البيل  )دراسة تقييـ بيل  أكل ( لمميركع طبقان لسياسات تقيػيـ األثػر البيلػ ، 
كااللتزاـ باألنظمة كااليتراطات الفنية كالفحية المعدة ليذه األنيطة كات اذ 

 أثنا  التنفيذ كالتيايؿ.بعض االحتياطات كاال تبارات البيلية ف  
التفػػنيؼ )ج(: كىػػ  الميػػاريو التػػ  ليػػا أثػػر كبيػػر محتمػػؿ  مػػى البيلػػة، كالتػػ   .3

تحتػػاج إلػػى إ ػػداد "دراسػػة تقيػػيـ بيلػػ  يػػامؿ" كفقػػا لسياسػػة تقيػػيـ األثػػر البيلػػ ، 
كاقتراح الحمكؿ الكفيمة لتجنػب أك ت فيػؼ ا ثػار البيليػة فػ  أثنػا  ا تيػار المكقػو 

ذ كالتيػػايؿ، كيمػػـز إ ػػداد دراسػػة ميػػتممة  مػػى  كافػػة العنافػػر، كالتفػػميـ كالتنفيػػ
كات ػػاذ االحتياطػػات كاال تبػػارات البيليػػة،  مػػى أف تكػػكف الدراسػػة معػػدة مػػف قبػػؿ 
أحػػػد المكاتػػػب االستيػػػارية المعتمػػػدة كالمؤىمػػػة مػػػف قبػػػؿ السػػػمطة، أك أحػػػد مراكػػػز 

تقيػػػػػيـ البحػػػػػكث المعتمػػػػػدة كطنيػػػػػان أك مراكػػػػػز أبحػػػػػاث الجامعػػػػػات إل ػػػػػداد دراسػػػػػة 
 الت ثيرات البيلية لمميركع.

 (9مادة )
يحؽ لمسمطة كفقػان لنتػال  التن يػؿ كلطبيعػة كحجػـ كمكقػو الميػركع أف تنقػؿ تفػنيؼ 
الميػػركع إلػػى تفػػنيؼ آ ػػر كتسػػجيؿ ذلػػؾ فػػ  السػػجبلت كا  ػػبلـ الجيػػة الم تفػػة 

 بذلؾ التباع اإلجرا ات ال افة بالتفنيؼ المحدد.
 

 ثر البيئي والموافقة البيئيةاإلجراءات اإلدارية لتقييم األ 
 (10مادة )
 أواًل/ طمب الحصول عمى الموافقة البيئية:



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 421 - 

 مى فاحب الميركع أف يحفؿ أكالن  مى مكافقة مبدلية مف الجية الم تفة،  .1
( 2يمػػ  ذلػػؾ تقػػديـ طمػػب الحفػػكؿ  مػػى المكافقػػة البيليػػة مرفػػؽ فػػ  ممحػػؽ رقػػـ )

مقيػاـ ب حػد الميػاريو الػكاردة إلى الجية الم تفة أك إلػى السػمطة بيػكؿ مبايػر ل
 (.1 مف ممحؽ رقـ )

تتكلى الجية اإلدارية الم تفة بتسػجيؿ المسػتندات كمراجعػة المسػتندات كالت كػد  .2
مػػف فػػحة ا تيػػار التفػػنيؼ كتقػػديـ ممػػؼ الميػػركع بفػػفة رسػػمية إلػػى السػػمطة 
لتقييمػػػو، مت ػػػمنان طمػػػب الحفػػػكؿ  مػػػى المكافقػػػة البيليػػػة كمرفقػػػان بػػػو المسػػػتندات 

 ية:التال
 سند الممكية أك  قد اإليجار. - أ

 المكقو العاـ كال اص لؤلرض المنكم إقامة الميركع  مييا. - ب
 م ططات الميركع. - ت
 (.2نمكذج التقييـ البيل  المرفؽ ف  الممحؽ رقـ ) - ث

تقـك السػمطة بتقيػيـ المسػتندات كالت كػد مػف فػحة ا تيػار تفػنيؼ الميػركع كيحػؽ  .3
حب الميػػػركع لمت كػػػد مػػػف اسػػػتيفا  لمسػػػمطة بطمػػػب المزيػػػد مػػػف المعمكمػػػات مػػػف فػػػا

 (.3الطمب لمقياـ بدراستو كفقان لمعايير التن يؿ البيل  الكاردة ف  الممحؽ رقـ )
يقكـ فريؽ فن  مف السمطة بزيارة ميدانية لمكقػو الميػركع إف تطمػب األمػر لػذلؾ  .4

 (.   2كتعبلة نمكذج الكيؼ الميدان  المرفؽ ف  الممحؽ رقـ )
ب فػػكص الميػػركع  ػػبلؿ أربعػػة  يػػر يػػـك  مػػؿ  ارىػػاتقػػـك السػػمطة بإفػػدار قر  .5

مف تاريخ ا تماد الطمب، كم اطبػة الجيػة الم تفػة بػذلؾ كفػ  حالػة  ػدـ الػرد 
ف  الفترة المحددة يحؽ لفاحب الطمب التقدـ بيككل  طية إلى رلػيس السػمطة 

 مبايرة ك ميو الرد  طيان  بلؿ أسبكع مف تاريخ استبلـ اليككل.
 

 الخاصة بمشاريع التصنيف )أ(/ اإلجراءات ثانياً 
تبمغ السمطة أك الجية الم تفة مقدـ الميركع، بعمػـ الكفػكؿ بالنتيجػة النياليػة  .1

 لتقييـ الطمب كالت  تسفر  ف إحدل النتال  التالية: 
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مػػػػػنح مكافقػػػػػة بيليػػػػػة مػػػػػو أك بػػػػػدكف يػػػػػركط كالتػػػػػ  يجػػػػػب أف تت ػػػػػمنيا  - أ
 الترا يص البلحقة.

لبليػػتراطات كالمتطمبػػات البيليػػة،  ػػدـ المكافقػػة  مػػى الميػػركع لم الفتػػو  - ب
 كيمكف  دـ المكافقة  مى الميركع ألسباب أ رل غير بيلية.

إفػػػػدار تعميمػػػػات إلػػػػى مقػػػػدـ الميػػػػركع لكػػػػ  يتبػػػػو اإلجػػػػرا ات ال افػػػػة  - ت
 بالقالمة )ب( أك )ج( لمميرك ات، كذلؾ تبعان لطبيعة الميركع.

افقػػة البيليػػة تقػػـك الجيػػة الم تفػػة بػػإببلغ فػػاحب الميػػركع بالتقػػدـ لطمػػب المك  .2
لتيايؿ الميركع كفقان لبليتراطات البيلية كالم ططات الت  تـ ا تمادىا إلنيػا  

تباع ما كرد ف  المادة )  ( مف ىذا القرار.10الميركع، كا 
تقكـ الجية الم تفة بالتقدـ بطمب تجديػد المكافقػة البيليػة لمميػركع مػف السػمطة  .3

 التر يص لمميركع. كؿ ثبلثة أ كاـ، كتككف المكافقة ممزمة لتجديد
 

 ثالثًا/ اإلجراءات الخاصة بمشاريع التصنيف )ب(:
تبمغ السمطة أك الجية الم تفة مقدـ الميركع، بعمػـ الكفػكؿ بالنتيجػة النياليػة  .1

 لتقييـ الطمب كالتى تسفر  ف إحدل النتال  التالية: 
منح مكافقة بيلية مػو أك بػدكف يػركط فػ  حػاؿ فػنؼ الميػركع فػ  القالمػة  - أ

 ب فلة أكلى. تفنيؼ
ر البيليػة طمب رسم  إلى مقدـ الميركع الستكماؿ دراسة محددة لتقييـ األثا - ب

/ معالجػػات معينػػة لمميػػركع طبقػػان لميػػركط المرجعيػػة )تقيػػيـ أثػػر بيلػػ  أكلػػ (
التػػ  تقػػـك السػػمطة بإ ػػدادىا فػػ  حػػاؿ فػػنؼ الميػػركع فػػ  القالمػػة تفػػنيؼ 

 ب فلة ثانية.
و لبليػػػػتراطات كالمتطمبػػػػات البيليػػػػة،  ػػػػدـ المكافقػػػػة  مػػػػى الميػػػػركع لم الفتػػػػ - ت

 كيمكف  دـ المكافقة  مى الميركع ألسباب أ رل غير بيلية.
إفػدار تعميمػات إلػى مقػدـ الميػركع لكػ  يتبػو اإلجػرا ات ال افػة بالقالمػة  - ث

 )ج( لمميرك ات، كذلؾ تبعان لطبيعة الميركع.
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مؿ مو األ ػذ يمتـز فاحب الميركع بتقديـ دراسة التقييـ البيل  األكل  بيكؿ كا .2
يػػػـك  مػػؿ مػػػف تػػػاريخ  90باال تبػػار التعػػػديبلت المقترحػػة فػػػ  فتػػرة ال تزيػػػد  ػػف 

ال سػػػيعتبر الميػػػركع مرفك ػػػان كفقػػػان ألحكػػػاـ ىػػػذا  إببلغػػػو بقػػػرار تقػػػديـ الدراسػػػة كا 
القػػرار، كتقػػـك السػػمطة بػػإببلغ الجيػػة الم تفػػة بالنتيجػػة النياليػػة لمدراسػػة  ػػبلؿ 

 (.3الفترة المحددة ف  ممحؽ رقـ )
يمتػػػـز فػػػاحب الميػػػركع باتبػػػاع ال طػػػكات كالتعميمػػػات ال افػػػة بدراسػػػة التقيػػػيـ  .3

البيلػػػػػػ  األكلػػػػػػ ، كالتػػػػػػ  تك ػػػػػػح األسػػػػػػس كالمعػػػػػػايير ك طػػػػػػكات التقيػػػػػػيـ البيلػػػػػػ  
 (.3كالمك حة ف  ممحؽ رقـ )

إذا أظيػػػر التقيػػػيـ البيلػػػ  األكلػػػ  أنػػػو مػػػف المحتمػػػؿ أف يكػػػكف لمميػػػركع تػػػ ثيرات  .4
لسػمطة مػف فػاحب الميػركع إجػرا  دراسػة تقيػيـ سمبية ىامة  مى البيلة تطمػب ا

يػػػػامؿ لؤلثػػػػػػر البيلػػػػػػػ  كفقػػػػان ألحكػػػػاـ ىػػػػذا القػػػػرار كتقػػػػكـ السػػػػمطة بػػػػإببلغ الجيػػػػة 
 الم تفة بذلؾ.

إذا أظير التقييـ البيل  األكل  أنو مف غير المحتمؿ أف يككف لمميػركع تػ ثيرات  .5
ان  مػػػى مكافقػػػة سػػػمبية ىامػػػة  مػػػى البيلػػػة فيعتبػػػر الميػػػركع فػػػ  ىػػػذه الحالػػػة حػػػالز 

السػػمطة كتقػػـك بتبميػػغ الجيػػة الم تفػػة بالمكافقػػة البيلػػة مػػو أك بػػدكف أم يػػركط 
 كالت  يجب أف تت منيا الترا يص البلحقة.

تقػػـك الجيػػة الم تفػػة بػػإببلغ فػػاحب الميػػركع بالتقػػدـ لطمػػب المكافقػػة البيليػػة  .6
ىا إلنيػا  لتيايؿ الميركع كفقان لبليتراطات البيلية كالم ططات الت  تـ ا تماد

تباع ما كرد ف  المادة )  ( مف ىذا القرار.10الميركع، كا 
تقػـك الجيػة الم تفػة بإحالػة طمػب تجديػد المكافقػة البيليػة لمميػركع مػف السػػمطة  .7

 كؿ  اميف، كتككف المكافقة ممزمة لتجديد التر يص لمميركع.
 

 رابعًا/ اإلجراءات الخاصة بمشاريع التصنيف )ج(
الم تفة مقدـ الميركع، بعمػـ الكفػكؿ بالنتيجػة النياليػة تبمغ السمطة أك الجية  .1

 لتقييـ الطمب كالت  تسفر  ف إحدل النتال  التالية: 
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طمب رسم  إلى مقدـ الميركع الستكماؿ دراسػة تقيػيـ يػامؿ لؤلثػػػر البيلػػػػ   - أ
 طبقان لميركط المرجعية الت  تقكـ السمطة بإ دادىا.

ر ػػػػػػو مػػػػػػو م طػػػػػػط اسػػػػػػتعماالت  ػػػػػػدـ المكافقػػػػػػة  مػػػػػػى الميػػػػػػركع كفقػػػػػػان لتعا - ب
 االرا  ، كيمكف  دـ المكافقة  مى الميركع ألسباب أ رل غير بيلية.

يمتػػػـز فػػػاحب الميػػػركع بتقػػػديـ دراسػػػة التقيػػػيـ اليػػػامؿ لؤلثػػػر البيلػػػ  مػػػو األ ػػػذ  .2
يػػـك  مػػؿ مػػف تػػاريخ  120باال تبػػار التعػػديبلت المقترحػػة فػػ  فتػػرة ال تزيػػد  ػػف 

ال سػػػ يعتبر الميػػػركع مرفك ػػػان كفقػػػان ألحكػػػاـ ىػػػذا إببلغػػػو بقػػػرار تقػػػديـ الدراسػػػة كا 
القػػرار، كتقػػـك السػػمطة بػػإببلغ الجيػػة الم تفػػة بالنتيجػػة النياليػػة لمدراسػػة  ػػبلؿ 

 (.3الفترة المحددة ف  ممحؽ رقـ )
يمتـز فاحب الميركع باتباع ال طكات كالتعميمػات ال افػة بدراسػة تقيػيـ األثػر  .3

التقيػػيـ البيلػ  كالمك ػحة فػػ   البيلػ ، كالتػ  تك ػح األسػػس كالمعػايير ك طػكات
 (.3ممحؽ رقـ )

بعػػد اسػػتكماؿ المراجعػػة،  مػػى السػػمطة أف تفػػرح باقتنا يػػا بإنجػػاز دراسػػة تقيػػيـ  .4
 األثر البيل  كتقـك بتبميغ الجية الم تفة بإحدل النتال  التالية:

مػػػػػنح مكافقػػػػػة بيليػػػػػة مػػػػػو أك بػػػػػدكف يػػػػػركط كالتػػػػػ  يجػػػػػب أف تت ػػػػػمنيا  - أ
 الترا يص البلحقة.

لمكافقػػة البيليػة لكػػكف الميػػركع المقتػػرح لػو تػػ ثير سػػمب  كبيػػر كقػؼ مػػنح ا - ب
  مى البيلة.

تقػػـك الجيػػة الم تفػػة بػػإببلغ فػػاحب الميػػركع بالتقػػدـ لطمػػب المكافقػػة البيليػػة  .5
لتيايؿ الميركع كفقان لبليتراطات البيلية كالم ططات الت  تـ ا تمادىا إلنيػا  

تباع ما كرد ف  المادة )  القرار.( مف ىذا 10الميركع، كا 
تقػـك الجيػة الم تفػة بإحالػة طمػب تجديػد المكافقػة البيليػة لمميػركع مػف السػػمطة  .6

 سنكيان، كتككف المكافقة ممزمة لتجديد التر يص لمميركع.
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 الفصل الرابع
 التقييم البيئي لمخطط والبراما والمشاريع القائمة

 التقييم البيئي لمخطط والبراما
 (11مادة )

ة فػػػػػ  القطػػػػػاع العػػػػػاـ القيػػػػػاـ بدراسػػػػػة التقيػػػػػيـ البيلػػػػػ  يجػػػػػب  مػػػػػى الجيػػػػػات الم تفػػػػػ
االسػػػػتراتيج  لم طػػػػط كالبػػػػرام  التػػػػ  تنػػػػكم تنفيػػػػذىا كذلػػػػؾ لبحػػػػث ا ثػػػػار المتراكمػػػػة 

 كالمتزامنة لكثير مف المياريو الكاقعة ف  نفس المنطقة.

 الخطط والبراما المقترحة لمتقييم البيئي االستراتيجي
 (12مادة )

 تكليد كالتزكيد بالطاقة .1
 إدارة النفايات الفمبة .2
 تطكير البنية التحتية لممكافبلت .3
 تطكير البنية التحتية لمسياحة .4
 إدارة كتطكير المحميات الطبيعية كالمتنزىات .5
دارة المناطؽ الفنا ية كالسياسات المتعمقة بالفنا ة .6  تطكير كا 
 الم ططات الييكمية .7
 برام  التطكير الزرا   .8

 لتدقيق البيئي (التقييم البيئي لممشاريع القائمة )ا
 (13مادة )

تقػػػػـك الجيػػػػات الم تفػػػػة بإحالػػػػة ممفػػػػات الميػػػػاريو القالمػػػػة  نػػػػد تر يفػػػػيا أك تجديػػػػد 
التػػػػر يص إلػػػػى السػػػػمطة، مت ػػػػمنان طمػػػػب الحفػػػػكؿ  مػػػػى المكافقػػػػة البيليػػػػة كمرفقػػػػان بػػػػو 

 المستندات التالية:
 سند الممكية أك  قد اإليجار. .1
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 ميركع.المكقو العاـ كال اص لؤلرض المقاـ  مييا ال .2
 م ططات الميركع. .3
 (2نمكذج التقييـ البيل  المرفؽ ف  ممحؽ ) .4

 (14مادة )
 مػػى أفػػحاب الميػػاريو القالمػػة تفػػكيب أك ػػا يا البيليػػة كفقػػان ألحكػػاـ ىػػذا  .1

ذا تبيف  دـ كفاية  القرار  بلؿ مدة أقفاىا ثبلث سنكات مف تاريخ فدكره، كا 
 ىذه المدة فيجكز تمديدىا بقرار مف رليس السمطة.

متـز المياريو القالمة بك و  طة مرحمية لتفكيب أك ا يا بما يكفؿ التقيد ت .2
بػػاإلجرا ات كالمعػػايير كاإلريػػادات البيليػػة  ػػبلؿ المػػدة المحػػددة أ ػػبله، كتزكيػػد 
السػػمطة بتقريػػر يك ػػح مػػدل تفػػكيب أك ػػاع ىػػذه الميػػاريو بنػػا   مػػى طمػػب 

 منيا.
 (15مادة )
فػػة بػػإجرا  التػػدقيؽ البيلػػ  لمك ػػو البيلػػ  تقػػـك السػػمطة كبالتنسػػيؽ مػػو الجيػػات الم ت

 الراىف لممياريو كقد تيمؿ القرارات الناتجة  ف تقرير التدقيؽ البيل  ما يم : 
كقؼ التر يص الممنكح لمنياطات التطكيرية مف قبؿ جية التر يص حتى يتـ  .1

 تنفيذ إجرا ات محددة. 
ة  طػػػة االتفػػػاؽ  مػػػى اليػػػركط التػػػ  سػػػتطبؽ  مػػػى النيػػػاط التطػػػكيرم مت ػػػمن .2

 لتنفيذىا.
 إ فا  النياط التطكيرم مف أم قيكد أ رل ت  و لسياسة التقييـ البيل . .3
تطبيػػؽ اليػػركط التػػ  تػػـ االتفػػاؽ  مييػػا،  مػػى أف يتبعػػو االلتػػزاـ بجػػدكؿ زمنػػ   .4

 كما ىك مطمكب مف متابعة كتقييـ بيكؿ مستمر.
 (16مادة )

لمميػركع مػف السػمطة كتحػدد تقـك الجيػة الم تفػة بإحالػة طمػب تجديػد المكافقػة البيليػة 
مػػدة التجديػػد كفقػػان لتفػػنيؼ الميػػركع حسػػب تػػ ثيره  مػػى البيلػػة، كتكػػكف المكافقػػة ممزمػػة 

 لتجديد التر يص لمميركع.



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 427 - 

 (17مادة )
يتحمػػػؿ فػػػاحب الميػػػركع تكػػػاليؼ االسػػػتعانة بػػػال برا  كالمستيػػػاريف الػػػذيف يكمفػػػكف 

ىػػػذه التكػػػاليؼ بقػػػرار مػػػف بمراجعػػػة دراسػػػة تقيػػػيـ األثػػػر البيلػػػ   مػػػى أف يحػػػدد مقػػػدار 
 رليس السمطة.

 الفصل الخامس
 الرقابة والتفتيش
 السجل البيئي

 (18مادة )
يتعػػػػيف  مػػػػى أم منيػػػػ ة يمكػػػػف أف تسػػػػيـ أنيػػػػطتيا بيػػػػكؿ أك بػػػػ  ر فػػػػ  تمكيػػػػث  .1

 نافر البيلة أف تحتفظ بالسجؿ البيل  ال اص ب نيطتيا البيلية المعد مف قبؿ 
الذات ، كالقياسات الم تمفػة كأم أمػكر ليػا  السمطة تدكف فيو نتال  الرفد البيل 

 بلقة بالبيلة، ك مى نفقتيا ال افػة،  مػى أف يػتـ إرسػاؿ نسػخ مػف ىػذا السػجؿ 
 كبيكؿ دكرم لمسمطة.

( أ ػػبله، فإنػػو يحػػؽ 1فػػ  حػػاؿ  ػػدـ التػػزاـ فػػاحب المنيػػ ة بمػػا كرد فػػ  الفقػػرة ) .2
 مػػػى نفقػػػة لمسػػػمطة التعاقػػػد مػػػو طػػػرؼ ثالػػػث لتنفيػػػذ اإلجػػػرا  البيلػػػ  المطمػػػكب ك 

 المني ة نفسيا.
 (19مادة )

تقػػـك السػػمطة كالجيػػات الم تفػػة بعمميػػات المراقبػػة كالتفتػػيش بيػػكؿ دكرم  مػػى  .1
 المياريو مف أجؿ  ماف تقيد القالميف  مييا ب حكاـ ىذا القرار.

يتـ تمكيف المفتييف مف سمطة جكدة البيلة مف قبؿ اإلدارات كالجيات الم تفة  .2
  مى جميو المعمكمات المطمكبة. مف تنفيذ مياميـ كالحفكؿ
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 الفصل السادس
 أحكام ختامية

 (20مادة )
 يقو تحت طالمة المسلكلية القانكنية كؿ مف ي الؼ أحكاـ ىذا القرار.

 (21مادة )
 يماى كؿ ما يتعارض مو أحكاـ ىذا القرار.

 (22مادة )
عمػؿ بػو تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػرار كي-كػؿ فيمػا ي فػو - مى الجيات الم تفة كافػة 

 مف تاريخ فدكره، كينير ف  الجريدة الرسمية.

 ميبلدية 23/8/2016 :فدر ف  مدينة غزة بتاريخ
 ىجرية 1437//ذم القعدة20 :المكافػػػػؽ            

 م. كنعان سعيد عبيد
 رئيس سمطة جودة البيئة
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 (1ممحق رقم )
 المياريو حسب ت ثيرىا  مى البيلة المقترح األكل  لتفنيؼ

 التفنيؼ أ قالمة المياريو
 التفنيؼ ب

 التفنيؼ ج
 فلة ثانية فلة أكلى

     أكال/المياريو اإلنتاجية
     المني ت الفنا ية - أ
الفنا ات الاذالية كالميركبات  .1

 كالتبغ
    

المفانو الت  تنت  الفكاكو 
 كال  ركات المعمبة

×    

    × ة كالطحينيةتفنيو الحبلك 
مفانو الحمكل كالمسميات كالعفالر 

كالمياه الاازية كالبسككيت كااليس 
 كريـ

×    

    × الم ابز
    × معامؿ تد يف المكاد الاذالية

    × معافر الزيتكف
  ×   مفانو السجالر كالتبغ.

مفانو منتجات األلباف )المبف 
 كالجبف كالزبادل(

 ×   

محـك المعمبة مفانو منتجات ال
 كالمرتاديبل

 ×   

نتاج أ بلؼ     × مني ت تفنيو كا 
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 الحيكانات كاألسماؾ
   ×  مطاحف الابلؿ كالحبكب

     الفنا ات االنيالية .2
تفنيو  -مفانو الطكب كالقرميد

المنتجات األسمنتية )المناىؿ، 
 كأغطية الببل ات، أنابيب(

 ×   

   ×  مفانو ال زؼ كالفينى.
   ×  مفانو الببلط - اـ مفانو الر 

   ×  كسارات ال رسانة.
   ×  مفانو الباطكف الجاىز

المفانو كالمحطات الت  تقكـ ب مط 
نتاج مكاد إنيا  كرفؼ  اإلسفمت كا 

 الطرؽ.
   

× 
 
 

     الفنا ات اليندسية كالمعدنية .3
تفنيو المنتجات المعدنية بدكف 

 -أ ماؿ طبل  )أ ماؿ يدكية( 
 ذىب.مني ت تيايؿ ال

×    

تفنيو كتجميو األجيزة الكيربالية 
    × كمستمزماتيا.

كرش تيايؿ المعادف )تيايؿ 
الحديد/ كرش الحدادة/ كرية  راطة 

المعادف/ كرش تيكيؿ األلكاح 
المعدنية/ كرش تيكيؿ المعادف 

×    
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بالقطو  مى البارد كالطرؽ( جميعيا 
بدكف القياـ ب ل أ ماؿ فير أك 

بات تفنيو  مب المعم -سبؾ
 المعدنية

    × تفنيو األثاث المعدن .
مسابؾ كمفانو فير كتيايؿ 

 الرفاص.
  ×  

مفانو الماكينات كالمعدات 
   ×  الفنا ية/ الزرا ية.

 -مسابؾ المعادف فيما  دا الرفاص
 طرؽ كسبؾ النحاس.

 ×   

مفانو المعالجة السطحية أل ماؿ 
الحديد كالفمب أك المعادف غير 

 ةالحديدي
  ×  

   ×  مفانو تيايؿ المعادف مو الطبل 
 ×    مفانو الحديد كالفمب

-الفنا ات الكيميالية .4
     الببلستيكية

  ×   مفانو الفمغ كالارا  الفنا  
  ×   فنا ة البطاريات

مفانو إنتاج كتعبلة الاازات 
  ×   الفنا ية

   ×  مفانو مكاد التنظيؼ
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   ×  مفانو مستح رات التجميؿ
   ×  مفانو المنتجات الببلستيكية

   ×  مفانو الفميف كاالسفن 
  ×   مفانو تيكيؿ الفيبرجبلس.

مفانو إنتاج المبيدات الحيرية 
 كاالسمدة الزرا ية

   × 

 ×    مفانو انتاج الكيماكيات االساسية
مفانو البكيات الزيتية كالكرنيش/ 

 أحبار طبا ة
   × 

 ×    مفانو األسمنت
فانو إنتاج األحماض كالقمكيات م

 كميتقاتيا
   × 

     الفنا ات الكرقية كالطبا ة .5
كقص  –مفانو إنتاج الكرتكف 

 كتاميؼ الكرؽ) بدكف فنا ة الكرؽ(
×    

    × المطابعالمكتبية.
المطابو العمكمية، كمطابو المجبلت 

  ×  كالفحؼ)المطابو الكبيرة الحجـ(.
 
 

   ×  ؽ كالكرتكف.مفانو ا ادة تدكير الكر 
     فنا ة األدكية .6

مفانو األدكية التى تقـك بعمميات 
   ×  ال مط كالتعبلة فقط

 ×   مفانو األدكية التى تقـك بعمميات 
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الت ميؽ أك العمميات الكيماكية 
إنتاج المقاحات  -كالبيكلكجية
 ب نكا يا.

     الفنا ات ال يبية .7
    × الحرؼ اليدكية كاأل ماؿ ال فيفة
مفانو تفنيو األبكاب كالنكافذ 
كالتجييزات كاألثاث كالمكاتب 

 ال يبية.
 ×   

فنا ات الازؿ كالنسي   .8
 كالمبلبس الجاىزة

    

مفانو الازؿ كالنسي  كمفانو 
التريكك الت  ال تت مف كحدات 

 فباغة
×    

    × مفانو المبلبس الجاىزة
   ×  مفانو فباغة كتفنيو المنسكجات

     الجمدية الفنا ات .9
مفانو األحذية كالحقالب الجمدية 

 بدكف القياـ ب  ماؿ دباغة.
×    

    × ت زيف كتجفيؼ الجمكد بدكف دباغة.
 ×    مني ت دباغة الجمكد كتفنيعيا.

     الفنا ات التقميدية .10
فنا ة  -مفانو األ ماؿ الزجاجية

تدكير الزجاج المستعمؿ إلنتاج 
×    



 م2017 ()ينايركانون ثاني             )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             العـدد الرابع والتسعون           

 

 

- 434 - 

 منتجات زجاجية.
   ×  فكا ير.ال

     أ رل .11
المني ت كالمكاقو ال افة ب  ماؿ 
التدكير كا  ادة است داـ كتفنيو 

 الم مفات الفمبة كالسالمة.
  ×  

     المني ت الزرا ية - ب
 -المزارع التجارية لتربية الدكاجف

   ×  فقاسات كتفريخ الدكاجف

   ×  مزارع تربية المكاي 
   ×  إقامة مزارع سمكية

     المياريو ال دماتية كالتنمكية ثانيا/
     مني ت الياتؼ ال مكم - أ

محطات التميفكف المحمكؿ الفايرة 
 )ميكركسؿ(

×    

   × محطات تقكية اإلرساؿ )ماكركسؿ(.
 
 

     المني ت البتركلية - ب
    × محطات تعبلة كبيو المحركقات
    × محطات تعبلة الااز المنزل 

  ×   مستكد ات ت زيف الكقكد
 ×    مفاف  تكرير النفط

 ×    التنقيب  ف البتركؿ كالااز
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     مني ت ككرش  دماتية - ت
الكراجات العمكمية الت  تقـك ب  ماؿ 

 فيانة
×    

    × محطات غسيؿ كتيحيـ السيارات
م تبرات  -محبلت بيو مكاد البنا 

 مكاد البنا .
×    

محاؿ غسيؿ المبلبس كالمنتجات 
    × ا يا كالسجاد.النسيجية ب نك 

 ×    المسالخ المركزية أك التابعة لممحميات
     مني ت سياحية - ث

-فاالت االفراح-الفنادؽ
    × االستراحات.

  ×   المنتجعات السياحية
مني ت فحية كتعميمية  - ج

 كريا ية
    

    × مدارس التعميـ -المستكففات 
   ×  المستيفيات

كالمعاىد المني ت التعميمية الجامعية 
 العميا

 ×   

  ×   اإلستادات الريا ية
محارؽ المستيفيات/ ككحدات 

 المعالجة
   × 

    ميرك ات الطاقة كالبنية  - ح
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 األساسية كالمياه
  ×   محطات تحمية المياه

   ×  محطات  خ مياه الفرؼ الفح 
محطات تكليد القكل الكيربالية 

 –باست داـ الطاقة المتجددة)الرياح 
 قة اليمسية(الطا

  ×  

أم إنيا ات دا ؿ البحر أك دا ؿ 
  ط الياطئ

  ×  

ميرك ات التنمية العمرانية الجديدة 
)مثؿ إنيا  االبراج  كالمناطؽ 

 )السكنية
  ×  

-المدافف الفحية لمم مفات الفمبة
 مكبات النفايات الفمبة.

   × 

 ×    محطات تكليد الطاقة الكيربالية
الفرؼ ياممة محطات معالجة مياه 

 ×    يبكات الفرؼ الفحى.

 ×    المناطؽ الفنا ية
 ×    ال زانات كالسدكد الرليسية

إنيا  المطارات أك ممرات كميابط 
 ×    الطالرات

بنا  المرافئ كالمكانئ  كاألرففة 
 البحرية

   × 

 ×   أنظمة النقؿ ال  مة كالطرؽ 
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الرليسية ياممة مترك األنفاؽ، 
 الكبارم كاألنفاؽ

 ×    إنيا   طكط سكؾ حديدية
ردـ البحر مف اجؿ الحفكؿ  مى 

ارض لبنا  مني ت فنا ية كترفييية 
 كغيرىا

   × 

     أ رل - خ
  ×   مقالو الرماؿ

 ×    المحاجر كالمناجـ
مني ت معالجة أك الت مص مف 

 الم مفات السامة كال طرة
   × 
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 (2ممحق رقم )
 طمب موافقة بيئية

 اسـ الميركع : ...........................................
 –زرا ػػػػػػػػػى  -نػػػػػػػػػكع الميػػػػػػػػػركع :.....................................)فػػػػػػػػػنا    

 أ رل... –طاقة كبنية أساسية  –سياحى  –بتركل  
  نكاف مكقو الميركع: ..........................................................

  تفر لطبيعة الميركع:كفؼ م
................................................................................
................................................................................

................................................................................ 
 مالؾ الميركع )ي ص، يركة، أ رل ...(: ....................................

 رقـ الجكاؿ: .................. اسـ الي ص المسؤكؿ: ........................ 
رقػػـ التميفػػكف: ....................... رقػػـ الجػػكاؿ: ......................... بريػػد 

 .............................إلكتركن : ..........
 اسـ مقدـ الطمب: ........................... رقـ الجكاؿ : ..................... 

 نكع المكافقة البيلية:

 مكقو الميركع:

 
 

 تجديد مكافقة       مكافقة تيايؿ        مكافقة انيا      

 منطقة محميات طبيعية        منطقة سكنية       منطقة فنا ية           
 منطقة سياحية        منطقة زرا ية       منطقة كرش كفنا ات  فيفة       
 أ رل )حدد(: ...........       
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 المرفقات: )يرجى تحديد المرفقات(
 سند الممكيةأك  قد االيجار  -
 المكقو العاـ كال اص لؤلرض المنكم اقامة الميركع  مييا -
 الميركعم ططات  -
 نمكذج التقييـ البيل  -
 مكافقة السكاف المجاكريف لمميركع -

 
أقر أنا المكقو أدناه ب ف البيانات المدكنة  اليو فحيحة كحقيقية، كأنو فػ  حالػة أم 

 تعديبلت فيالبياناتالمذككرة سيتـ فكران إ بلمسمطة جكدة البيلة بذلؾ.
 

 تكقيو مقدـ الطمب:..........................
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 خاص بالجية المختصة:
 التصنيف المبدئي لممشروع:........................... الجية المحولة لمطمب:............................

 لموظف:......................................اسم الموظف: .................................... توقيع ا
 التاريخ:..................................................
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 معاينة بيئية
: .....................                         الرقـ: ....../....../......      اليـك

 التاريخ: ...../....../......
 

 اسـ الميركع:..........................  نكع الميركع:.........................
 ......................................... نكاف الميركع:.......................

 (: ............  N(:.................  ط العرض: ) Eاالحداثيات:  ط الطكؿ )
 مالؾ الميركع )ي ص، يركة، أ رل ...(: ............. رقـ الجكاؿ: ..........

 اسـ الي ص المسؤكؿ : ..............................
 ............ رقـ الجكاؿ: ............ البريد االلكتركن : ........رقـ التميفكف: ...

 مكافقة انيا         مكافقة تيايؿ          تجديد مكافقة     نكع المكافقة البيلية:  
 مكقو الميركع:

 منطقة محميات طبيعية        منطقة سكنيةمنطقة فنا ية             
 منطقة سياحية    منطقة زرا ية         منطقة حرفية         
 أ رل:.............   

 حدكد الميركع  اليماؿ: ...................... الجنكب: .......................
 اليرؽ: ........................ الارب: ........................               

 ية/ كحدة سكنية: ....................المسافة بيف حدكد الميركع كأقرب كتمة سكن
 الت طيط الدا م  كبيلة العمؿ:

 طػػكط االنتػػاج كالم طػػط الػػدا م :     مطػػابؽ لمم ططػػات          غيػػر مطػػابؽ 
 لمم ططات

 غير متكفرةمتكفرة                         دمات العامميف           
 غير متكفرة            كسالؿ السبلمة الي فية          متكفرة    

 جيد                   سيئ                               النظافة
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 سيئ   اال ا ة                          جيد
 سيئ          جيد                            التيكية

 غير مطابؽ لممعايير        مطابؽ لممعايير   ال ك ا  الدا مية
 سيئ          جيد                       ظر الجمال المن

يكجػػػػد اجػػػػػرا ات سػػػػبلمة     ال يكجػػػػػد اجػػػػػرا ات     الم اطر كالسبلمة العامة
 سبلمة

 ادارة المفادر كالم مفات:
 الطاقة المست دمة: .................  معدؿ االستيبلؾ: ........................

 بلر مياه       أ رل:............        مفادر المياه:   بمدية     
 معدؿ االستيبلؾ: ..............................

 الم مفات:
 السالمة:.............. كميتيا:.......... كيفية الت مص منيا:....................
 الفمبة:............ كميتيا:........... كيفية الت مص منيا:....................
 الاازية:............ كميتيا:............. كيفية الت مص منيا:...................

 غير مطابؽ لممعايير ال ك ا  ال ارجية: ............. مطابؽ لممعايير
 مرفقات:

 رسـ كركك   اـ لمميركع -
 فكر مف المكقو -

--------------------------------------مبلحظات المجنة:
------------------------------------------------

------------------------------------------------ 
--------------------------------------تكفيات المجنة: 

------------------------------------------------
 التكقيو                  المجنة المعاينة:
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1-  
2-  
3-  

 البيلية: رأم مدير دالرة المكافقات
................................................................................
................................................................................

 ...............                     التكقيو
رأم مدير  اـ حماية البيلة: 

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

 ...............                        التكقيو
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 نموذج تقييم األثر البيئي
Environmental Impact Assessment Form 

 الرقـ: ...../....../.....                                                                            
 معـمـومـات  عــامـة .1

 -----------------------------------اسـ الميركع : .1.1
طاقػػػة كبنيػػػة  –سػػػياحى  –بتركلػػػ   –زرا ػػػى  -نػػػكع الميػػػركع : )ػػػػفنا    .1.2

 ---------------------------------..( أ رل. –أساسية 
 --------------------------------- نكاف الميركع :  .1.3
 --------------اسـ مالؾ الميركع )ي ص ػ يركة ػ أ رل ...(:  .1.4
 -----------------------------اسـ الي ص المسلكؿ :  .1.5

 ---------رقـ الجكاؿ:  --------رقـ الفاكس:  -------رقـ التميفكف: 
 --------------------------------------بريد إليكتركن  : 

 -----------------------------------القالـ بإ داد النمكذج: 
 -------------الجية المانحة لمتر يص :  .1.6
 -------تكسعات، نك يا  قالـ     جديد   طبيعة الميركع:   .1.7
 :إذا كانت طبيعة الميركع تكسعات/قالـ 

نعػػػػـ             تقػػػػديـ نمػػػػكذج/ دراسػػػػة تقيػػػػيـ التػػػػ ثير البيلػػػػ  لمميػػػػركع األساسػػػػ    ىػػػػؿ تػػػػـ
 :ال تاريخ الحفكؿ  مى المكافقة السابقة مف الجياز مو إرفاؽ المكافقة----- 

 ----------------تاريخ الحفكؿ  مى أكؿ تر يص لمميركع مو إرفاقو: 
 :بيانات المــشروع .2

 ------------------------(: 2المساحة الكمية لمميركع )متر .2.1
 -------------------: (2المساحة الكمية لمبانى الميركع )متر

 --------------------------------المنت  األساس :   .2.2
 -------------------------------المنت  الثانكم : .2.3
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 ----------المسافة بيف حدكد الميركع كأقرب كتمة / كحدة سكنية :  .2.4
 نطقة التى يقو بيا الميركع )يمكف أف يككف أكثر مف ا تيار(:طبيعة الم .2.5
           مبنى مستقؿ  يعمكه سكف مدينة 
                   قرية        دا ؿ الكتمة السكنية                                            ارج الكتمة السكنية  
         منطقػػػػة زرا يػػػػػة     منطقػػػػػة سػػػػياحية          فػػػػػنا ية           منطقػػػػػة
          منطقة حرفية                 منطقة ساحمية  طبيعية محمية 
           منطقة أثرية                  محكر تجارم   أ رل، اذكرىػا-

 كفؼ  اـ لمنطقة الميركع: )مو إرفاؽ مكقو  اـ كمكقو  اص(:  ----
 ----------الحدكد الجنكبية: ------------------الحدكد اليمالية:
 ------------الحدكد الاربية:------------------الحدكد اليرقية: 

 البنية األساسية:  .2.6
 غير متكفرة                  متكفرة          يبكة المياه

 غير متكفرة   متكفرة  يبكة الكيربا 
 غير متكفرة   متكفرة يبكة فرؼ فحى

 غير متكفرة   متكفرة سكة حديديبكة طرؽ/
 غير متكفرة                 متكفرة مفادر الكقكد   

 :وصف مراحل المشروع .3
 مرحمة اإلنيا :  .3.1
  : تاريخ اإلنيا------------------------------  
 : مدة مرحمة اإلنيا----------------------------  

 --------------كفؼ مكجز لؤلنيطة أثنا  مراحؿ اإلنيا :  .3.1.1
  : معدؿ االستيبلؾ:   ----است داماتيا: ----مفادر المياه---- 
  : معدؿ االستيبلؾ ----الكقكد :مفدر   -----نكع الكقكد :------- 
 : العمالة المتكقعة كأماكف إقامتيـ----------------- 
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 الم مفات الناتجة  ف اإلنيا  ككيفية الت مص منيا: .3.1.2

 كيفية الت مص منيا كميتيا نك يتيا م مفات فمبة

    
    
    

 كيفية الت مص منيا كميتيا نك يتيا م مفات سالمة
    
    
    

انبعاثات غازية 
مكاد -ركالح-)د اف

  القة(
 كيفية الت مص منيا كميتيا نك يتيا

    
    

 مفدرىا ال ك ا 
مستكل 
 كيفية الحد مف مستكياتيا ال ك ا 

    
    
    

    أ رل
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 مرحمة التيايؿ .3.2
 كفؼ تففيم  لمرحمة التيايؿ )ترفؽ أيكاؿ أك رسكمات تك يحية(:  .3.2.1

-------------------------------المككنات الرليسية لمميركع : 
------------------------------------------------ 

  :).../مفادر المياه ) مكمية/ جكفية/مسطحات مالية--------------   
(: 3االستيبلؾ )ـمعدؿ   -------------------------------/يـك

  :نكع كمفادر الكقكد--------------------------------- 
 -------------------------------------معدؿ االستيبلؾ :

  مفدرىا:  ----------------الطاقة المحركة المست دمة------ 
 ---------------------------العمالة المتكقعة كأماكف إقامتيـ: 

 الم مفات كمعالجتيا ككيفية الت مص منيا: .3.2.2

 كيفية الت مص منيا كميتيا نك يتيا م مفات فمبة

    
    
    
    

 كيفية الت مص منيا كميتيا نك يتيا م مفات سالمة
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 بيئة العمل .4

    ---------------------------- طكط االنتاج كالم طط الدا م :
               -------------------------------------- دمات العامميف:

      ---------------------------------كسالؿ السبلمة الي فية:
               --------------------------------------النظافة كالترتيب:

                       -------------------------------------------اال ا ة:

انبعاثات غازية 
-ركالح-)د اف

 مكاد  القة(
 ة الت مص منياكيفي كميتيا نك يتيا

    
    
    
    
    

مستكل  مفدرىا ال ك ا 
 ال ك ا 

كيفية الحد مف 
 مستكياتيا

    
    

    أ رل
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--------------------------------------------التيكية:
-------------------ال ك ا  الدا مية: -----------------

---المنظر الجمال : -----------------------------------
------------------------------------------------

 ----------------------------الم اطر كالسبلمة العامة: ----
 مرفقات: .5

 مبلحظات إسـ المرفؽ 
1   
2   
4   
5   
 

 إقرار مقدـ النمكذج                             
 

أقر أنا المكقو أدناه ب ف البيانات المدكنة  اليو فحيحة كحقيقية، كأنو فػى حالػة أل 
تعديبلت فى المعمكمات الكاردة سيتـ فكران إ بلـ سمطة جكدة البيلة  ف طريؽ الجية 

 المانحة لمتر يص فى حينو.
 -------------------------------------الميركع: اسـ مالؾ

 -----------------------------------:اسـ الي ص المسلكؿ
  ---------------------------------------التميفكف/فاكس:

 -------------------------------------------العنكاف:
 ---------------التكقيو:               ---------------التاريخ:
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 اعتماد سمطة جودة البيئة
 ------------------------------االسـ:

                          --------التاريخ:  ------------------------------الكظيفة:
                                        --التكقيو:

  تـ سمطة البيلة
 قرار لجنة التقييم البيئي: .6

------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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 (3ممحق رقم )
 توجييات وتعميمات اجراء دراسات التقييم البيئي

المعايير البيلية الت  يتـ بمكجبيا تن يػؿ الميػاريو المقترحػة أك التكسػيعات لمميػاريو 
 القالمة:

تنادا إلى الطمب المقدـ لمحفكؿ  مى المكافقة البيلية يتـ است داـ معايير التن يؿ اس
البيلية كاألحكاـ ال افة الكاردة  مى م ططات التنظيـ لتحديػد مػا إذا كػاف سػيطمب 

 إجرا " تقييـ بيل  أكل " أك " تقييـ لؤلثر البيل " أك  دـ الحاجة ألم منيما.
ا تمػػادا  مػػى احتياجػػات  طػػط اسػػت داـ األرا ػػ  يػػتـ التن يػػؿ البيلػػ  ألم ميػػركع 

 المناسبة كذلؾ طبقان لممعايير التالية:
اسػػػتابلؿ أحػػػد المفػػػادر الطبيعيػػػة بطريقػػػة قػػػد تسػػػتحكذ  مػػػى االسػػػت دامات  -1

 األ رل ليذا المفدر
 ترحيؿ مكاطنيف أك تجمعات سكانية. -2
 المكاقو األثرية المسجمة أك األماكف التراثية. -3
 كؿ مف الت ثيرات السمبية  مى البيلة .إحداث مستكل غير مقب -4
  مؽ حالو مف القمؽ  ند المكاطنيف. -5
احتيػػاج الميػػركع لنيػػاطات تطكيريػػة أ ػػرل قػػد يكػػكف ليػػا آثػػار بيليػػة سػػمبية  -6

 ىامة.
 لمبادئ األساسية لسياسة التقييـ البيل ا

دارة ىػػذه السياسػػة  -  مػػؽ تنميػػة ترا ػػى األمػػكر البيليػػة ، بحيػػث يػػتـ تطبيػػؽ كا 
 ك ادؿ كيفاؼ. بيكؿ فعاؿ

 تعزيز النياطات التطكيرية مف  بلؿ المساىمة ف  استدامتيا ال منعيا. -
است داـ التقييـ البيلػ  مػو بدايػة أم نيػاط تطػكيرم ، كذلػؾ ال تبػار التقيػيـ  -

البيل  أداة لمت طيط كتقييـ النياطات التطكيريػة  ػبلؿ مراحػؿ الميػركع بمػا 
 ف  ذلؾ مرحمة ما بعد التيايؿ .
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حاب النيػػاطات التطكيريػػة تكػػاليؼ دراسػػات التقيػػيـ البيلػػ ، كيػػتـ تحميػػؿ أفػػ -
إ ػػػداد دراسػػػػات كتقػػػػارير التقيػػػيـ البيلػػػػ  مػػػػف قبػػػؿ أيػػػػ اص مت ففػػػػيف ك 

 مؤىميف لمقياـ بذلؾ.
تحديػػد إجػػرا ات الت فيػػؼ لكػػؿ أثػػر بيلػػ  يػػتـ التعػػرؼ إليػػو كاإلدارة كالمراقبػػة  -

 البيلية  بلؿ مراحؿ تنفيذ الميركع.
 ح مف المستفيد كمف المت ثر سمبيان مف النياط التطكيرم تحديد ك بيكؿ كا -

 مف  بلؿ التقييـ البيل .
ا تماد معػايير مبللمػة فػ  دراسػات التقيػيـ البيلػ  كفػؽ اليػركط كاإلجػرا ات  -

المطمكبة بمكجب المكافقة البيلية لممياريو كذلؾ ف  حالة  دـ كجكد معايير 
 بيلية فمسطينية.

 كف أساس  ف  سياسة التقييـ البيل .استيارة الجيات المياركة ر  -
 التنسيؽ مو الجيات المياركة

 مػػػى مقػػػدـ الميػػػركع استيػػػارة كالرجػػػكع إلػػػى جميػػػو الجيػػػات الميػػػاركة أثنػػػا   -
 دراسة المجاؿ كدراسة تقييـ األثر البيل .

 مى فػاحب الميػركع الرجػكع لمجيػات الميػاركة كذلػؾ طبقػان لقػرار السػمطة  -
 كل . ند إجرا  التقييـ البيل  أل

لمسػػػمطة الحػػػؽ فػػػ  القيػػػاـ بػػػإجرا  المراجعػػػة كاالستيػػػارات ال افػػػة بيػػػا مػػػو  -
الجيػػػات الميػػػاركة كذلػػػؾ لمتحقػػػؽ مػػػف دقػػػة المعمكمػػػات، أك اسػػػتكماؿ  مميػػػة 

 التياكر ال افة بفاحب الميركع.
 مػػػى أفػػػحاب الميػػػاريو تػػػكفير تقػػػارير التقيػػػيـ البيلػػػ  األكلػػػ  كتقيػػػيـ األثػػػر  -

لمراجعتيػػػا كتقػػػديـ مبلحظػػػاتيـ  مييػػػا كمػػػا  البيلػػػ  لمجيػػػات الميػػػاركة كذلػػػؾ
 تحدد السمطة.
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مو مرا اة ما كرد ف  أم تيريو آ ر يجب  مى السمطة إجرا  التنسيؽ مو  -
الجيػػػات ذات العبلقػػػة ب فػػػكص التقيػػػيـ البيلػػػ  كالت كػػػد مػػػف مطابقػػػة جميػػػو 

 النياطات التطكيرية إلجرا ات حماية البيلة.
 ا ثار البيلية  ابرة الحدكد

لسمطة الكطنيػة الفمسػطينية مػف  ػبلؿ سػمطة البيلػة بالتفػاكض  مػى اتفاقيػات ستقكـ ا
متبادلة مو الدكؿ المجاكرة كذلؾ استنادا  مى مبادئ اتفاقية األمـ المتحدة ف  مجاؿ 

ل ػػماف أف يسػػاىـ التقيػػيـ البيلػػ  فػػ   1997تقيػػيـ األثػػر البيلػػ   بػػر الحػػدكد لسػػنة 
 الم تمفة بيكؿ  ادؿ.إجرا ات ت فيؼ ا ثار البيلية السمبية 

 اال ترا ات
 .ييـ البيل  حسب األفكؿ القانكنيةتتـ اال ترا ات  مى قرارات التق

 دراسات التقييـ البيل 
 تقييـ بيل  أكل : -أ 

يطمب مف المياريو الت  قد يككف ليا آثار بيلية سػمبية ىامػة  مػى البيلػة أك لاايػات 
 ة. ماف التزاـ ىذه المياريو بالتيريعات البيلي

 تقييـ األثر البيل :  -ب
دراسػػة تففػػيمية تطمػػب مػػف الميػػاريو التػػ  ليػػا آثػػار بيليػػة سػػمبية ىامػػة ، كقػػد يجػػرم 

 كنتيجة لمتقييـ البيل  األكل .
 تقرير التقييـ البيل  األكل 

ىػػػذا التقريػػػر  بػػػارة  ػػػف تسػػػجيؿ لنتػػػال  اسػػػتطبل ية  امػػػو لآلثػػػار البيليػػػة المحتممػػػة 
 بير  مى المعمكمات المتكفرة.لميركع مقترح تعتمد بيكؿ ك

يػػػػتـ القيػػػػاـ بإ ػػػػداد تقريػػػػر التقيػػػػيـ البيلػػػػ  األكلػػػػ   ػػػػبلؿ فتػػػػرة إ ػػػػداد دراسػػػػة الجػػػػدكل 
 االقتفادية األكلية لمميركع.
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الااية الرليسػة لمتقيػيـ البيلػ  األكلػ  ىػك تحديػد ا ثػار البيليػة المحتممػة كتقػدير مػدل 
ة ككػػػذلؾ التعػػػرؼ  مػػػى الفػػػرص  طكرتيػػػا لمتعػػػرؼ  مػػػى ا ثػػػار ذات األىميػػػة البالاػػػ

 المتاحة لمت فيؼ مف ا ثار البيلية السمبية كزيادة ا ثار البيلية اإليجابية.
دارة تمػػػػؾ ا ثػػػػار  كػػػػذلؾ يجػػػػب أف يحتػػػػكم التقريػػػػر  مػػػػى اقتراحػػػػات تتعمػػػػؽ بمراقبػػػػة كا 

 المحتممة  افة الت  تمس بالسكاف المحمييف.
الػذم يػتـ  مػى أساسػو مػنح المكافقػة كما ييػكؿ تقريػر التقيػيـ البيلػ  األكلػ  األسػاس 

البيليػػة لمميػػركع أك يػػتـ بنػػا ن  ميػػو الطمػػب بإد ػػاؿ تعػػديبلت أك  مػػؿ تقريػػر جديػػد أك 
 الطمب بإجرا  دراسة ياممة حكؿ تقييـ األثر البيل  قبؿ منح المكافقة البيلية.

 اجرا ات ا داد تقرير التقييـ البيل  األكل 
يػػة لتقريػػر تقيػػيـ األثػػر البيلػػ  األكلػػ  كذلػػؾ تقػػـك السػػمطة بك ػػو اليػػركط المرجع -

 بالتياكر مو فاحب الميركع كلجنة التقييـ البيل  إذا تطمب األمر.
قػػد تطمػػب السػػمطة مػػف فػػاحب الميػػركع إجػػرا  دراسػػة المجػػاؿ مػػف اجػػؿ تح ػػير  -

 اليركط المرجعية.
بعػػد قػػرار السػػمطة طمػػب  مػػؿ تقيػػيـ بيلػػ  أكلػػ  ك بعػػد إتمػػاـ أم دراسػػات مجػػػاؿ  -
مكبة،  مى الكزارة  كبحد أقفى كاحد ك يريف يكـ  مؿ ك و اليركط المرجعية مط

 ال افة بالدراسة المطمكبة.
ذا لـ يتـ ذلؾ  بلؿ الفترة المحددة يحؽ لفاحب الطمب التقدـ بيػككل  طيػة إلػى  كا 

 الكزير مبايرة ك مى الكزير الرد  طيا  بلؿ أسبكع مف تاريخ استبلـ اليككل.
مرجعيػػة الحػػد األدنػػى مػػف دراسػػة التقيػػيـ البيلػػ  األكلػػ  ، كيعتبػػر تحػػدد اليػػركط ال -

فػػاحب الميػػركع مسػػلكال  ػػف تحديػػد المجػػاؿ الكامػػؿ لمدراسػػة ك  ػػف تبريػػر ذلػػؾ فػػ  
 تقرير التقييـ البيل  األكل .

استيػػػارة الجيػػػات الميػػػاركة  مميػػػة ا تياريػػػة  نػػػد إجػػػرا  التقيػػػيـ البيلػػػ  األكلػػػ .  -
كلجنػة التقيػيـ البيلػ  إذا لػـز األمػر، تحػدد السػمطة فيمػا  بالتياكر مو مقدـ الميػركع 
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إذا كانػػػػت استيػػػػارة الجيػػػػات الميػػػػاركة مطمكبػػػػة كمػػػػا ىػػػػ  متطمبػػػػات الحػػػػد األدنػػػػػى 
 لمياركتيـ.

قد تيطمػب استيػارة الجيػات الميػاركة أثنػا  تح ػير دراسػة المجػاؿ ك أثنػا  إ ػداد  -
إلجػػػرا  التقيػػػيـ البيلػػػ  اليػػػركط المرجعيػػػة لمميػػػركع ككػػػذلؾ  ػػػبلؿ المراحػػػؿ األ ػػػرل 

 األكل .
يقػػدـ فػػاحب الميػػركع مسػػكدة تقريػػر التقيػػيـ البيلػػ  األكلػػ  لمسػػمطة التػػ  تبايػػر  -

 مميػػة مراجعػػة أكليػػة لكػػ  تقػػرر مػػا إذا احتػػكل التقريػػر الحػػد األدنػػى مػػف المتطمبػػات 
 المنفكص  مييا ف  اليركط المرجعية.

المرجعيػػػػة قػػػػد تمػػػػت دراسػػػػتو  بمجػػػػرد اقتنػػػػاع الػػػػكزارة بػػػػاف الحػػػػد األدنػػػػى مػػػػف اليػػػػركط
كمعالجتػػػو يسػػػتكمؿ فػػػاحب الميػػػركع تقريػػػر التقيػػػيـ البيلػػػ  األكلػػػ  كتقبػػػؿ السػػػمطة 
التقريػػػػر مػػػػف أجػػػػؿ المراجعػػػػة. تبايػػػػر السػػػػمطة بمجػػػػرد قبكليػػػػا التقريػػػػر مراجعػػػػة فنيػػػػة 

 تففيمية كبمسا دة لجنة التقييـ البيل  إذا تطمب األمر.
ه، قد تحتاج السمطة إلى اال تماد  مى حسب طبيعة كتعقيدات الميركع كمجاؿ ت ثير 

 استيارم مستقؿ لمراجعة كدراسة التقرير كتقديـ النفح لمسمطة.
كما كيمكػف لطػاقـ السػمطة االلتقػا  مػو الجيػات الميػاركة غيػر الحككميػة لمتحقػؽ أك 
 لتكسيو مدل االستيارات لؤلطراؼ المياركة الت  تمت مف قبؿ فاحب الميركع.

جعػػات يػتـ االجتمػاع مػػو مقػدـ الميػركع لمناقيػػة مسػكدة تقريػػر  نػد اسػتكماؿ المرا -
ذا لػػػػـز األمػػػػر يحػػػػؽ لمسػػػػمطة الطمػػػػب بػػػػإجرا  تعػػػػديبلت أك  التقيػػػػيـ البيلػػػػ  األكلػػػػ  كا 

 إ افات قبؿ النظر ف  منح المكافقة البيلية.
بمجػػػرد قبػػػكؿ تقريػػػر التقيػػػيـ البيلػػػ  األكلػػػ  لممراجعػػػة،  مػػػى الػػػكزارة ك ػػػبلؿ فتػػػرة   -

 يػػريف يػػـك  مػػؿ اسػػتكماؿ المراجعػػة األكلػػى، ك تعطػػى أربعػػة  يػػر أقفػػاىا كاحػػد ك 
 يـك  مؿ كحد أقفى لمراجعة كؿ تعديؿ أك إ افة الحقو.
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إذا لػػـ يػػػتـ التقيػػػد بػػػ م مػػػف ىػػػذه الفتػػػرات المحػػػددة يحػػػؽ لفػػػاحب الميػػػركع التقػػػدـ  -
بيػػككل  طيػػة إلػػى الػػكزير مبايػػرة ك مػػى الػػكزير الػػرد  طيػػا  ػػبلؿ أسػػبكع مػػف تػػاريخ 

 اليككل.استبلـ 
بعػػػد اسػػػتكماؿ المراجعػػػة  مػػػى الػػػكزارة أف تفػػػرح باقتنا يػػػا بإنجػػػاز دراسػػػة التقيػػػيـ  -

 البيل  األكل  ك مييا:
طمػػػب إجػػػرا  تاييػػػرات  مػػػى الميػػػركع أك تعػػػديبلت  مػػػى تقريػػػر التقيػػػيـ البيلػػػ    -1

 األكل  قبؿ دراسة منح المكافقة البيلية.
  يجػػب أف تت ػػمنيا التػػرا يص مػػنح مكافقػػة بيليػػة مػػو أك بػػدكف أم يػػركط كالتػػ -2

 البلحقة.
طمب إجرا  تقييـ لؤلثر البيلػ  قبػؿ أف يػتـ اسػتكماؿ دراسػة مػنح المكافقػة البيليػة  -3

 لمميركع.
كفقػػػا لػػػذلؾ يقػػػرر الػػػكزير ماىيػػػة ال طػػػكات التاليػػػة التػػػ  سػػػيتـ إتبا يػػػا كيقػػػـك بتكجيػػػو 

 النفح كاإلرياد لمقدـ الميركع ككذلؾ لجيات التر يص المعنية.

 قرير تقييـ األثر البيل ت
تقرير تقييـ األثر البيل  يكثؽ نتيجة الدراسات التففيمية لتقييـ األثر البيل  لمميركع 

 بنا ن  مى اليركط المرجعية المعتمدة مف الكزارة.
كيككف ىذا التقييـ أكسو مف حيث المجاؿ كالمحتكل مف تقرير التقييـ البيل  األكل ، 

مػػاؿ ميدانيػػة الزمػػة لمقيػػاـ بدراسػػات كتحاليػػؿ كافيػػة حيػػث ييػػتمؿ  مػػى مسػػكحات كأ 
 لممكا يو الت  سيتـ تناكليا.

يتـ إ داد التقييـ أثنا   مؿ دراسة الجدكل االقتفػادية األكليػة ك/ أك دراسػة الجػدكل 
االقتفػػػادية التففػػػيمية لمميػػػركع كجنبػػػان إلػػػى جنػػػب مػػػو األ مػػػاؿ اليندسػػػية كالماليػػػة 

 كأ ماؿ الت طيط األ رل.
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ؼ تقرير تقييـ األثر البيل  الت طيط البيل  الذم ييػممو الميػركع كالجكانػب كما يف
التػػػ  يػػػتـ تناكليػػػا لت فيػػػؼ ا ثػػػار السػػػمبية كاسػػػتابلؿ مػػػا يمكػػػف أف ينػػػت  مػػػف فكالػػػد 

 محتممة.
كيحكم التقرير  مى تحميؿ ل طكرة كأىمية التػ ثيرات كالفكالػد المترتبػة  افػةن لؤلفػراد 

يػػػركع بيػػػكؿ مبايػػر ، كمػػػا يػػػكفر التقريػػػر  طػػػة لػػػئلدارة  كالجما ػػات التػػػ  تتػػػ ثر بالم
 كالمراقبة البيلية.

يسػػت دـ تقريػػر دراسػػة األثػػر البيلػػ  ك سػػاس لتقريػػر مػػا إذا سػػيتـ مػػنح المكافقػػة البيليػػة 
 لمميركع كتحت أم يركط أك ما إذا سيتـ بنا ن  ميو  دـ منح المكافقة البيلية.

 :اجرا ات ا داد تقرير تقييـ األثر البيل 
تقكـ الكزارة بك و اليركط المرجعية لتقرير تقييـ األثر البيل  األكل  كبالتيػاكر مػو 

 فاحب الميركع كلجنة التقييـ البيل  إذا تطمب األمر.
قػػد تطمػػب الػػكزارة مػػف فػػاحب الميػػركع إجػػرا  دراسػػة المجػػاؿ مػػف اجػػؿ تح ػػير  -

 اليركط المرجعية.
ثػػر البيلػػ  كذلػػؾ بعػػد إتمػػاـ أم دراسػػات بعػػد قػػرار الػػكزارة طمػػب  مػػؿ تقريػػر لتقيػػيـ األ

مجػػاؿ مطمكبػػة،  مػػى الػػكزارة كبحػػد أقفػػى كاحػػد ك يػػريف يػػـك  مػػؿ ك ػػو اليػػركط 
 المرجعية ال افة بالدراسة المطمكبة.

ذا لـ يتـ ذلؾ ك  بلؿ ىذه الفترات المحددة يحؽ لفاحب الميػركع التقػدـ بيػككل  كا 
بلؿ أسػػبكع مػػف تػػاريخ اسػػتبلـ  طيػػة إلػػى الػػكزير مبايػػرة ك مػػى الػػكزير الػػرد  طيػػا  ػػ

 اليككل.
تحػدد اليػركط المرجعيػة الحػد األدنػى مػف دراسػة ا ثػار البيليػة، ك يعتبػر فػاحب  -

الميػػػركع مسػػػلكال  ػػػف تحديػػػد المجػػػاؿ الكامػػػؿ لمدراسػػػة ك  ػػػف تبريػػػر ذلػػػؾ فػػػ  تقريػػػر 
 دراسة ا ثار البيلية.

 لبيل .استيارة الجيات المياركة إجبارية  ند إجرا  تقييـ األثر ا -
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بالتيػػػػاكر مػػػػو مقػػػػدـ الميػػػػركع كلجنػػػػة التقيػػػػيـ البيلػػػػ  ك تقػػػػرر الػػػػكزارة الحػػػػد األدنػػػػى 
 المطمكب إليراؾ الجيات المياركة.

قػػػػد تيطمػػػػب استيػػػػارة الجيػػػػات الميػػػػاركة أثنػػػػا  تح ػػػػير دراسػػػػة المجػػػػاؿ كاليػػػػركط  -
المرجعية لمميػركع ككػذلؾ  ػبلؿ المراحػؿ األ ػرل إلجػرا  تقيػيـ األثػر البيلػ . ك مػى 

احب الميػػػػركع لقػػػػا  الجيػػػػات الميػػػػاركة األساسػػػػية كا  بلميػػػػـ بماىيػػػػة الميػػػػركع فػػػػ
 المقترح كمعرفة آراليـ حكلو.

الميػػركع األكثػػػر تػػػ ثيران  مػػػى البيلػػػة يجػػػب أف ييػػػمؿ ميػػػاركة أكسػػػو مػػػف الجيػػػات  -
 المياركة.

كيجب أف تكثػؽ طػرؽ كنتػال  المقػا ات مػو الجيػات الميػاركة فػ  تقريػر تقيػيـ األثػر 
 البيل .

يقدـ فاحب الميركع مسكدة تقريػر تقيػيـ األثػر البيلػ  لمػكزارة التػ  تبايػر  مميػة  -
مراجعػػة أكليػػة لتقػػرر مػػا إذا احتػػكل التقريػػر الحػػد األدنػػى مػػف المتطمبػػات المنفػػكص 

  مييا ف  اليركط المرجعية.
بمجػػرد اقتنػػاع الػػكزارة بػػاف الحػػد األدنػػى مػػف اليػػركط المرجعيػػة قػػد تمػػت دراسػػػتيا  -

الميػػػػركع تقريػػػػر التقيػػػػيـ البيلػػػػ  األكلػػػػ  كتقبػػػػؿ الػػػػكزارة  يسػػػػتكمؿ فػػػػاحب كمعالجتيػػػػا
 التقرير مف أجؿ المراجعة.

تباير الػكزارة بمجػرد قبكليػا التقريػر مراجعػة فنيػة تففػيمية كبمسػا دة لجنػة التقيػيـ  -
البيلػػػػ . حسػػػػب طبيعػػػػة كتعقيػػػػدات الميػػػػركع كمجػػػػاؿ تػػػػ ثيره، قػػػػد تحتػػػػاج الػػػػكزارة إلػػػػى 

م مستقؿ لمراجعة كدراسة التقرير كتقػديـ النفػح لمػكزارة . كمػا اال تماد  مى استيار 
كيمكف لطاقـ الكزارة االلتقا  مو الجيات المياركة غير الحككمية لمتحقؽ أك لتكسػيو 

 مدل االستيارات لؤلطراؼ المياركة الت  تمت مف قبؿ فاحب الميركع.
قػػػا ات مػػػو لمػػػكزير أك مػػػف ينيبػػػو الحػػػؽ فػػػ  الطمػػػب مػػػف مقػػػدـ الميػػػركع ترتيػػػب ل -

الجيات المياركة ليتـ  قػدىا برلاسػة الػكزارة كذلػؾ أل ػذ آراليػـ كتعميقػاتيـ اإل ػافية 
  ف الميركع ك ف مسكدة تقرير التقييـ البيل .
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 ند استكماؿ المراجعات تقكـ الكزارة باالجتماع مو مقدـ الميركع لمناقية مسكدة  -
ذا لػـز األمػر يمكنيػا ا لطمػب بػإجرا  تعػديبلت أك إ ػافات تقرير تقييـ األثػر البيلػ  كا 

 قبؿ النظر ف  منح المكافقة البيلية.
بمجػػػرد قبػػػكؿ الػػػكزارة لتقريػػػر التقيػػػيـ البيلػػػ  لممراجعػػػة،  مػػػى الػػػكزارة ك ػػػبلؿ مك ػػػد  -

أقفػػػػاه ثمانيػػػػة ك يػػػػركف يػػػػكـ  مػػػػؿ اسػػػػتكماؿ المراجعػػػػة األكلػػػػى، كتيعطػػػػ  كاحػػػػدي ي 
 ة الحقو.ك يركف يـك  مؿ كحد أقفى لمراجعة كؿ تعديؿ أك إ اف

ذا لـ تتـ المراجعة كالرد  بلؿ ىذه الفترات المحددة يحػؽ لفػاحب الميػركع التقػدـ  كا 
بيػػككل  طيػػة إلػػى الػػكزير مبايػػرة ك مػػى الػػكزير الػػرد  طيػػا  ػػبلؿ أسػػبكع مػػف تػػاريخ 

 استبلـ اليككل.
إذا كػػػاف  قػػػػد لقػػػا ات مػػػػو الجيػػػات الميػػػػاركة مطمكبػػػا كذلػػػػؾ السػػػتكماؿ مراجعػػػػة  -
يحػػػػػؽ لمػػػػػكزير أك مػػػػػف ينيبػػػػػو تمديػػػػػد الفتػػػػػرة  قيػػػػػيـ األثػػػػػر البيلػػػػػ ،ميػػػػػركع كتقريػػػػػر تال

الم ففة لممراجعة بحػد أقفػى اثنػاف كأربعػكف يػكـ  مػؿ مػو إ ػبلـ كيػؿن مػف مقػدـ 
 الميركع كجيات التر يص المعنية كالجيات المت ثرة بالميركع.

ألثر بعد استكماؿ المراجعة،  مى الكزارة أف تفرح باقتنا يا بإنجاز دراسة تقييـ ا -
 البيل  ك مييا:

مػػػنح مكافقػػػة بيليػػػة مػػػو أك بػػػػدكف يػػػركط كالتػػػ  يجػػػب أف تت ػػػمنيا التػػػػرا يص  -1
 البلحقة.

كقػػؼ مػػنح المكافقػػة البيليػػة لكػػكف الميػػركع المقتػػرح لػػو تػػ ثير سػػمب  كبيػػر  مػػى  -2
 البيلة.

كفقػػػا لػػػذلؾ يقػػػرر الػػػكزير ماىيػػػة ال طػػػكات التاليػػػة التػػػ  سػػػيتـ إتبا يػػػا كيقػػػـك بتكجيػػػو 
 كاإلرياد لمقدـ الميركع ككذلؾ لجيات التر يص المعنية.النفح 

لفػػػاحب الميػػػركع الحػػػؽ فػػػ  األ ػػػذ بعػػػيف اال تبػػػار أسػػػباب كقػػػؼ مػػػنح المكافقػػػة  -
البيلية كذلؾ بإ ادة تفميـ كت طيط ميرك و  مى  كليا كتقديـ طمب معدؿ جديد 

 مف اجؿ منحو المكافقة البيلية.
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 المكافقة البيلية
 مف الممكف لممكافقة البيلية أف تحكم: دكف ك و م مكف محدد،

اإلجػػرا ات المطمكبػػة لت فيػػؼ األ ػػرار البيليػػة أك االسػػتفادة مػػف ا ثػػار البيليػػة  .1
 اإليجابية، بما ف  ذلؾ جدكؿ زمن  لمتقيد بيذه اإلجرا ات.

إجرا ات  مى فاحب الميركع تنفيذىا حتى يمتـز بالمعػايير كالمتطمبػات ذات  .2
 العبلقة.

 ة كاإلببلغ الت  تقو  مى  اتؽ فاحب الميركع.كاجبات المراقب .3
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 (4ممحق رقم )
 تجديد(-تشغيل-شيادة موافقة بيئية )انشاء

 

 اسـ الميركع:                                                ييادة رقـ:
 مالؾ/ممثؿ الميركع:                                       تاريخ االفدار:
  نكاف الميركع:                                            نكع الميركع:

 جية التر يص:
 ج –ب  –تفنيؼ الميركع مف حيث ت ثيره  مى البيلة: أ 

 

ـ بيػػ ف البيلػة، كبعػػد 1999(، لسػنة 7اسػتنادان ألحكػاـ قػػانكف البيلػة الفمسػػطين  رقػـ )
فإف رليس سمطة البيلة كبنا ن  مػى  مراجعة المستندات كالمعمكمات المرفقة لمميركع،

تجديػد( -تيػايؿ-الفبلحيات الممنكحػة لػو يكافػؽ  مػى مػنح المكافقػة البيليػة )إلنيػا 
الميركع:............................................، مو  ػركرة الحفػكؿ  مػى 
المكافقػػػػػػة البيليػػػػػػة لمتيػػػػػػايؿ/تجديد  نػػػػػػد البػػػػػػد  بممارسػػػػػػة أنيػػػػػػطة الميػػػػػػركع، ككفقػػػػػػان 

 تراطات البيلية المرفقة بالييادة.لبلي
 

 الييادة سارية المفعكؿ حتى تاريخ:
 مبلحظة/......................................

 
 يعار سمطة البيلة                                   رليس سمطة جكدة البيلة                                 

 
 التكقيو                  تـ السمطة                         
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