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المقدمة:
ٌعتبر قطاع النقل الجوي عنصراً إستراتٌجٌا ً ذا أهمٌة بالغة للتنمٌة االقتصادٌة فً مصر .فهذا القطاع،
أوالًٌ :عتبر أساسٌا ً لنمو االقتصاد المصري واندماج مصر فً المنطقة ومع بقٌة بلدان العالم من خالل
تدعٌم التبادل التجاري وانتقال األفراد .ومن خالل النقل الجوي ،تستطٌع مصر االستفادة من موقعها
الجغرافً اإلستراتٌجً كملتقى طرق لقارات أوروبا وآسٌا وأفرٌقٌا .وٌعتبر مطار القاهرة الدولً ثانً
أكبر مطار فً أفرٌقٌا بعد مطار جوهانسبرج فً جنوب أفرٌقٌا .وثانٌا ،فإن قطاع النقل الجوي ٌولد
الكثٌر من فرص العمل ،ومن بٌنها عدد كبٌر من الوظابف التً تتطلب مهارات عالٌة .وعلٌه ،فإن
التقدٌرات تشٌر إلى أن وظٌفة مباشرة واحدة فً قطاع النقل الجوي تخلق ست وظابف غٌر مباشرة فً
االقتصاد ،وهو ما ٌتضح فً إنشاء عدد متزاٌد من الشركات بالقرب من مرافق مطار القاهرة الدولً1.
وثالثا ،فإن قطاع النقل الجوي ٌساند السٌاحة وٌنقل معظم السابحٌن األجانب الذٌن ٌزورون مصر.
وتشكل السٌاحة ٘ ٖ.فً المابة من إجمالً الناتج المحلً لمصر ،فقد بلغ عدد السابحٌن الوافدٌن إلى
البالد ٗ ٕٔ.ملٌون سابح وبلغ إجمالً عابدات السٌاحة ٘ ٔٓ.ملٌار دوالر فً السنة المالٌة .ٕٓٓ2
والٌوم ،فإن التقدٌرات تظهر أن ٘ ٕ.ملٌون وظٌفة تعتمد اعتمادا مباشرا أو غٌر مباشر على السٌاحة.
وٌجري حوالً ٓ 0فً المابة من حركة السٌاحة من خالل مطارات مصر ،وٌمثل السابحون نصف
حركة المرور الدولٌة للمسافرٌن فً مطار القاهرة الدولً .والسٌاحة األجنبٌة فً مصر ٌحركها أساسا
المسافرون القادمون من أوروبا (٘ )%5والشرق األوسط (ٖٔ1 .)%
أدى إصالح قطاع الطٌران المدنً إلى فصل هذا القطاع عن أنشطة النقل األخرى .فقد بدأت اإلصالحات
الشاملة فً هذا القطاع فً عام ٕٕٓٓ مع إنشاء وزارة الطٌران المدنً التً تولت مسإولٌة النقل
الجوي والمطارات بدالً من وزارة النقل والمواصالت .وتتمثل األهداف الربٌسٌة لوزارة الطٌران المدنً
فً تطوٌر خدمات النقل الجوي لكل من الرحالت الدولٌة والداخلٌة ،وتحسٌن كفاءة هذه الخدمات .وتبعا ً
لذلك ،تقوم الهٌبة المصرٌة العامة للطٌران المدنً التابعة لوزارة الطٌران المدنً بتنظٌم النقل الجوي.
وتشرف وزارة الطٌران المدنً أٌضا على المطارات ،ومراقبة الحركة الجوٌة ،وخدمات المالحة الجوٌة
من خالل شركة عامة هً الشركة المصرٌة القابضة للمطارات والمالحة الجوٌة .وتمتلك الشركة
القابضة أربع شركات ،وهً )ٔ( :شركة مٌناء القاهرة الجوي المسإولة عن مطار القاهرة الدولً،
و(ٕ) الشركة المصرٌة للمطارات المسإولة عن كل المطارات التجارٌة المصرٌة األخرى ،و(ٖ) الشركة
الوطنٌة لخدمات المالحة الجوٌة ،و(ٗ) شركة تكنولوجٌا معلومات الطٌران .وفضال عن ذلك ،فإن وزارة
الطٌران المدنً تشرف على الشركة الناقلة الوطنٌة المملوكة للدولة ،وهً مصر للطٌران ،من خالل
شركة قابضة تسٌطر أٌضا على شركات تابعة تقدم خدمات معاونة مثل الخدمات األرضٌة والصٌانة
واألعمال الفنٌة .وأخٌرا ،فإن الوزارة ترأس المجلس األعلى لتسعٌر الخدمات الذي ٌقدم المشورة بشؤن
رسوم خدمات المطارات.
ٌجري تحرٌر النقل الجوي بصورة تدرٌجٌة .قبل ٕٓ سنة ،أدركت الحكومة المصرٌة األهمٌة المتزاٌدة
للنقل الجوي كمحرك للنمو فً حد ذاته .وشهد قطاع النقل الجوي تغٌرات هابلة على مستوى العالم فً
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أعقاب ما شهده من تخفٌف من القٌود التنظٌمٌة الحكومٌة فً الوالٌات المتحدة وتحرٌره من هذه القٌود
فً العدٌد من األسواق األخرى .وكشفت خبرات وتجارب هذه البلدان أن تحرٌر صناعة الطٌران المدنً
ٌزٌد بدرجة كبٌرة من حركة المرور فً المطارات واألنشطة المرتبطة به ،وٌعزز من ربحٌة القطاع
ومٌزته التنافسٌة .ومن ثم أصبح هدف الحكومة المصرٌة هو ضمان أن ٌسهم تحرٌر هذه الصناعة
مساهمة إٌجابٌة فً تنمٌة قطاع الطٌران المدنً فً مصر .ونتٌجة لذلك ،شرعت مصر فً التحرٌر
التدرٌجً للخدمات الجوٌة الدولٌة على أساس ثنابً مع العدٌد من البلدان فً الشرق األوسط وأفرٌقٌا
وأوروبا .وصدرت قرارات وزارٌة فً عامً ٕٔٓٓ وٕٕٓٓ لتمكٌن الشركات األجنبٌة للطٌران
العارض من الوصول بشكل مباشر إلى المطارات المحلٌة .ومنذ عام ٕٗٓٓ ،تسارعت الخطى نحو
تحرٌر الصناعة ،وذلك بفضل التنفٌذ التدرٌجً لتوصٌات دراسة مولها البنك فً إطار مشروع سابق
ٌسمى مشروع تطوٌر المطارات .وتم تبسٌط إجراءات إنشاء شركات الخطوط الجوٌة مع منح ٖٔ
ترخٌصا ً لمستثمرٌن من القطاع الخاص للقٌام برحالت جوٌة دولٌة وداخلٌة ،باإلضافة إلى سبعة
تراخٌص لتقدٌم خدمات التاكسً الجوي .وتقوم كل الشركات بتسٌٌر خدمات غٌر منتظمة ،مع أنه صدر
ورفعت القٌود على هبوط رحالت الطٌران العارض فً
ترخٌص واحد لتسٌٌر رحالت داخلٌة منتظمةُ .
مطار القاهرة الدولً فً عام  ٕٓٓ0مع افتتاح مبنى الركاب الجدٌد ٖ .وفً قطاع المطارات ،افتتحت
سوق للخدمات فً مطار القاهرة مع إنشاء شركة ثانٌة لتقدٌم وجبات الطعام للركاب ،وإن كانت مصر
للطٌران تسٌطر علٌها باالشتراك مع شركة لوفتهانزا ،ومنح مستثمرون من القطاع الخاص امتٌاز تقدٌم
خدمات وقوف السٌارات ،وتسٌٌر حافالت مكوكٌة داخلٌة ،وتشغٌل مناطق تجارٌة داخل مبانً الركاب.
مكون ٌْن بتكلفةة إجمالٌةة مقةدارها ٖٗٗ ملٌةون دوالر أمرٌكةً تتضةمن مخصصةات
ٌتضمن هذا المشروع ّ
لحاالت الطوارئ ،منها (ٔ) ٓ ٕ0ملٌون دوالر أمرٌكً قرض من البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر ،و(ٕ)
ٗ٘ٔ ملٌون دوالر أمرٌكً مقدمة بصورة مباشرة من شركة مٌناء القاهرة الجوي وقرض محلً.

المكون األول :بناء مبنى ركاب جدٌد على موقع مبنةى الركةاب رقةم ٕ فةً مطةار القةاهرة الةدولً (ٕٗٙ
ّ
ملٌون دوالر أمرٌكً تتضمن حاالت الطوارئ ــ تموٌل من البنةك الةدولً لإلنشةاء والتعمٌةر بقٌمةة ٕ55
ملٌون دوالر أمرٌكً ،وتموٌل مقابل بقٌمة  ٔٗ2ملٌون دوالر أمرٌكً)
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وٌتمثل المكون االستثماري فً بناء مبنى ركاب جدٌد على موقع مبنى الركاب رقم ٕ فةً مطةار القةاهرة
الدولً .وٌنطوي هذا االستثمار على إعادة بناء مبنى ركاب جدٌد على موقع مبنى الركاب رقةم ٕ بطاقةة
استٌعابٌة ٘ 5.ملٌون راكب سنوٌا ً ومن ثم الوصول بإجمالً الطاقةة االسةتٌعابٌة لمطةار القةاهرة الةدولً
إلى ٕ٘ ملٌون راكب سنوٌاً.
وسٌتم تشغٌل مبنى الركاب رقم ٕ ،ومبنى الركاب رقم ٖ بصورة مشتركة كمبنى ركاب مةدمج مخصةص
معظمه لشركة مصر للطٌران (الرحالت الداخلٌة والدولٌة) ،وشركابها فً اتحاد ستار ألٌانس ،وشةركات
ال طٌران الخلٌجٌة ،ومن ثم تعزٌز اندماج مصر مع الشرق األوسط ،وأوروبةا ،ممةا ٌعةزز مةن دور مطةار
القاهرة الدولً كملتقى إقلٌمً.
المكون الثانً :تدعٌم األطر المإسسٌة وبناء القدرات (ٖ ٕ.ملٌون دوالر أمرٌكً)
ّ

ٌُ صنف هذا المشروع المقترح ضمن الفبة (ب) وفق سٌاسة عملٌات البنك الدولً بشؤن
التقٌٌم البٌبً ( ،)OP 4.01وهذا ٌتطلب تقٌٌما ً بٌبٌا ً فً صورة تقرٌر عن تقٌٌم لآلثار البٌبٌة
واالجتماعٌة ،وتم القٌام بتقٌٌم اآلثار البٌبٌة واالجتماعٌة من قبل طرف ثالث مستقل (شركة استشارات
مصرٌة قامت شركة مٌناء القاهرة الجوي باالستعانة بها) حٌث تم التركٌز على اآلثار المتوقعة من
المشروع وتدابٌر التخفٌف منها أثناء مرحلة البناء والتشٌٌد وكذلك مرحلة تشغٌل مبنى الركاب فً
المطار.
وتم إنجاز تقرٌر تقٌٌم اآلثار البٌبٌة واالجتماعٌة وفق الشروط المرجعٌة التً أعدتها شركة مٌناء
القاهرة الجوي واعتمدها البنك الدولً ،وٌتضمن تقٌٌم اآلثار البٌبٌة واالجتماعٌة خطة إدارة بٌبٌة
تتناول بالتفصٌل األوضاع المإسسٌة ،وتدابٌر التخفٌف ،وخطة رصد اآلثار المرتقبة من المشروع أثناء
مرحلتً البناء والتشغٌل .ولم ٌتطرق المشروع إلى السٌاسات األخرى لإلجراءات الوقابٌة.
وال ٌنطوي هةذا المشةروع علةى نةزع ملكٌةة أراض أو إعةادة تةوطٌن حٌةث إن كافةة األنشةطة ذات الصةلة
ببناء مبنى الركاب رقم ٕ الجدٌد ستتم داخل حةدود أرض المطةار الحالٌةة .وبالتةالً لةن ٌةتم التطةرق إلةى
سٌاسة عملٌات البنك رقم ( )OP 4.12بشؤن إعادة التوطٌن القسري.
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عنوان التقرٌر

 :مشروع تطوٌر مطار القاهرة الدولً _ مبنى الركاب2

التارٌخ

ٌ 22 :ناٌر 2212

تمت المراجعة بواسطة  :مراجع بٌئً (طارق عٌد) .

أهداف المراجعة

:

 تحسٌن األداء البٌئى ورفع مستوى الوعى البٌئى بمطار القاهرة الجوي . انشاء نظام ادراة متكامل ٌحتوى على عناصر الجودة البٌئٌة واألمان . تعظٌم اإلستفادة اإلقتصادٌة من إعادة تدوٌر المخلفات الناتجة عن تشغٌل مبنى الركاب  2بمطارالقاهرة الجوي.
 التؤكد من تطبٌق السٌاسة البٌبٌة المخطط لها بالمطار. خلق بٌبة عمل مناسبة وصحٌة مما ٌؤدى الى زٌادة فاعلٌة أدء العاملٌن بالموانى الجوٌة . إتخاذ االجراءات التصحٌحٌة والمانعة لحاالت عدم المطابقة . -المتابعة .

االجراءات العامة للمراجعة

:

ٔ -الفحص األول  Screeningوهو التأكد من اآلثار البٌئٌة المطلوب تقٌٌمها للمشروع وذلك لتصنٌفها
طبقا لنظام القوائم ) القائمة البٌضاء ،القائمة الرمادٌة ،القائمة السوداء(.
ٕ -الوضع الراهن  Baseline؛ ٌُعتبر وصف البٌئة من الخطوات الهامة لتحدٌد الوضع الراهن وٌشمل
وصف شامل للبٌئة المحٌطة بالمشروع ابتداء من البٌئة الطبٌعٌة وتشمل الهواء ،مصادر المٌاه ،التربة،
األحوال الجوٌة...إلخ .كذلك البٌئة الحٌوٌة من نباتات وحٌوانات.
ٖ -دراسة النشاط  Scoping؛ تساعد دراسة النطاق )مجال النشاط ( على تحدٌد حدود دراسة تقٌٌم
األثر البٌئً ،وكذلك المعلومات الالزمة لتحدٌد العوامل واآلثار الهامة موضع االهتمام..ولذلك فهً تشمل :
النظر فً البدائل المتاحة ،تحدٌد حدود دراسة األثر البٌئً ،تحدٌد اآلثار البٌئٌة إلمكانٌة تقٌٌمهاُ ،تعتبر
دراسة البدائل المتاحة من أول الخطوات .
ٗ -تحدٌد وتقٌٌم األثر البٌبً  Environmental Impact Assessment؛ تحدٌد التأثٌرات البٌئٌة
"إٌجابٌة أو سلبٌة "وتحلٌل هذه التأثٌرات من أجل الوصول إلى أهم التأثٌرات البٌئٌة ومدى تأثٌرها على
بٌئة العمل والبٌئة المحٌطة .كما ٌجب الوضع فً االعتبار التأثٌرات طوٌلة المدى وقصٌرة المدى
والتأثٌرات المباشرة والغٌر مباشرة والمخاطر المحتملة.
٘ -التنبإ والتخفٌف من األثر البٌبً  Prediction & Mitigation؛ رصد تقٌٌم اآلثار البٌئٌة هو الجمع
المخطط والمنهجً لبٌانات البٌئة من أجل الوفاء بأهداف واحتٌاجات بٌئٌة محددة.
 -ٙاإلدارة والمراقبةManaging & monitoring.
 -5المراجعة والتقرٌر  Reporting؛ كتابة التقرٌر النهائً له فوائد كثٌرة حٌث أنه ٌساعد مقدم المشروع
على التخطيط ،ويساعد صانعي القرار على اتخاذ قرارهم ،ويُساعد الجمهىر على الفهم.

4

. تعٌٌن فرٌق المراجعة
. اخطار المراجع
. االتفاق على برنامج المراجعة
. مراجعة الوثائق
. توزٌع لعمل على فرٌق المراجعة
. إعداد قائمة المراجعة

:

خطوات المراجعة

:

معاٌٌر المراجعة

-

Ratingالتقدٌر
Explanationالداللة و التفسٌر

A
Generally well performed, no important tasks left incomplete
إجماال أداء متمٌز و لم ٌترك شٌئ

B
Generally satisfactory and complete, only minor omissions and
Inadequacies
 فقط بعض القصور و السهو الطفٌف، مرضٌة و تامة بصفة عامة

C
Just satisfactory despite omissions and/or inadequacies
مقبول رغم وجود قصور و نقص
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


D
Parts well attempted but must, on the whole be considered just unsatisfactory
because of omissions and/or inadequacies
ملم ببعض الجوانب بشكل جٌد و لكن غٌر مرضً بشكل عام نظرا للنقص و القصور

E
Unsatisfactory, significant omissions or inadequacies
 السهو و القصور كبٌر، غٌر مرضٌة

F
very unsatisfactory, important task(s) poorly done or not attempted
 جوانب مهمة تم تغطٌتها بشكل ضعٌف جدا أو لم تذكر، غٌر مرضٌة جدا

N/A
Not Applicable, The review topic is not applicable in the context of the project
 موضوع التعلٌق ال ٌنطبق و سٌاق المشروع،غٌر مطابق
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قوابم مراجعة تقٌٌم األثر البٌبً:
نطاق المراجعة األول Review Area 1
Description of the development the local environment
and the baseline conditions
وصف التطوٌر للبٌبة المحلٌة و أحوال الخط األساسً (المحٌط) .
Description of the development: the purpose(s) of the development is adequately described as
well as Its physical characteristics, scale and design. Quantities of material needed during
construction and operation or included and, where appropriate, a description is given of the
production processes.

و صف التطوٌر :توضٌح الهدف من التطوٌر على نحو كاف ،فضالً الخصابص الفٌزٌابٌة و النسب والتصمٌم.
الكمٌات و الخامات الالزمة أثناء التشٌٌد و التشغٌل  ،و إعطاء وصف لعملٌات اإلنتاج.

م

بند المراجعة

ٔ

تم شرح مقاصد وأهداف التنمٌة بشكل كاف

التقدٌر
F

E

Rating
D

C

B

A



تصمٌم وحجم أو حجم التنمٌة ،وطبٌعة ومدة أنشطة البناء
والتشغٌل ،تم وصفها على نحو كاف.

ٕ

وتستخدم الرسوم البٌانٌة والخطط والخرابط و  /أو الخرابط بشكل



فعال لهذا الغرض
ٌصف التقرٌر على نحو كاف التخطٌط البٌبً الذي ذهب فً تصمٌم

ٖ

المشروع لتقلٌل اآلثار البٌبٌة السلبٌة والتقاط الفوابد المحتملة.



مٌزات خصابص التصمٌم  ،وخاصة تلك للتخطٌط البٌبً وإدارة

ٗ

socio-economic

)مثل مكافحة التلوث وإدارة النفاٌات ومكافحة



التآكل ومناولة المواد السامة أو الخطرة وخدمات عامل( سلط الضوء علٌها.
هناك مإشر كاف من الوجود المادي أو مظهر من تطوٌر تكتمل فً

٘

غضون البٌبة المستقبلٌة



وصف طبٌعة والكمٌات من الحاجة المادٌة على حد سواء أثناء

ٙ

مراحل اإلنشاء والتشغٌل وكذلك عند االقتضاء وطبٌعة عملٌات



اإلنتاج.
تقدٌر أعداد العمال المشاركٌن فً المشروع على حد سواء أثناء

5

البناء والتشغٌل.


مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :تم بشكل ممتاز متضمنا ً الجداول و األشكال و الرسوم البٌانٌة



6

نطاق المراجعة األول Review Area 1
Site description: the on-site land requirements of the development are described, as
well as the duration of each land use.

وصف الموقع :تم وصف متطلبات تنمٌة

م

الموقع  ،فضال عن مدة كل استخدام األراضً

بند المراجعة

ٔ

التقدٌر
F

E

Rating
D

C

B

مساحة األراضً لتطوٌر الموقع محددة جٌدا ،وموقعها كما هو



وصف االستخدامات التً المحددة لهذه األراضً ومجاالت استخدام



موضح على الخرٌطة.

ٕ

األراضً المختلفة .
عند النظر فً خطط بدٌلة  ،تصمٌم أو مواقع تناقش بشكل كاف وفقا

ٖ

A



للمعٌارٌن السابقٌن


مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :متضمن الخرابط التوضٌحٌة الالزمة

Residuals: the types and quantities of residual and/or waste matter and energy created are
adequately estimated, the expected rate of production given, and the proposed disposal routes
to the environment identified.

بقاٌا :أنواع وكمٌات من المواد المتبقٌة و  /أو النفاٌات والطاقة التً تم إنشاإها وتقدٌر على نحو كاف ،المعدل المتوقع
لإلنتاج تعطى ،والتعرف على طرق التخلص المقترحة على البٌبة.

بند المراجعة

م

التقدٌر
F

E

Rating
D

C

B

A

أنواع وكمٌات من الفضالت والطاقة والمواد المتبقٌة والمعدل الذي
سٌتم إنتاج هذه ،تقدر على نحو كاف .و الشكوك مجهلة والنطاقات

ٔ



أو الحدود المإكدة معطاه حٌثما أمكن.
ٌشار إلى الطرق التً من المقترح للتعامل مع وعالج هذه النفاٌات

ٕ

والمخلفات ،جنبا إلى جنب مع الطرق التً من خاللها سوف ٌكون



فً نهاٌة المطاف التخلص منها على البٌبة.


مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :تم التوضٌح بشكل مفصل
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نطاق المراجعة األول Review Area 1
Bounding the study: appropriate boundaries to the study area and time horizon are identified.

إحاطة الدراسة :الحدود المناسبة لمنطقة الدراسة وأفق زمنً ٌتم تحدٌدها.
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
A B C D E F

م

من المتوقع أن تتؤثر البٌبة بالتطوٌر مرتبط بمساعدة من خرٌطة

ٔ



بمقٌاس رسم مناسب
ٌتم تعرٌف البٌبة المتضررة على نطاق واسع بما فٌه الكفاٌة لتشمل
أي آثار هامة تحدث بعٌدا عن موقع المشروع المباشر و قد تكون

ٕ



ناجمة عن ،على سبٌل المثال :تشتت الملوثات ،ومتطلبات البنٌة
التحتٌة خارج الموقع ،والمرور ،الخ

ٖ

األفق الزمنً للدراسة طوٌلة بما فٌه الكفاٌة لحساب تؤخر اآلثار.





مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :األفق الزمنً للدراسة به قصور

Baseline condition: an adequate description of the affected environment as it Is currently, and
as it could be expected to develop if the project were not to proceed, is presented.

حالة خط األساس :وصفا كافٌا للبٌبة المتضررة كما هو الحال فً الوقت الحاضر ،وكما ٌمكن أن ٌتوقع
منها فً تطوٌر إذا كان المشروع لم ٌمضً قدما ،وٌقدم.
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
م
A B C D E F
ٌتم تحدٌد بشكل كاف العناصر المهمة فً البٌبات المتؤثرة ووصفها .

ٔ

ٌتم اإلفصاح عن الطرق والتحقٌق التً تقوم لهذا الغرض وتكون
مناسبة لحجم وتعقٌد مهمة التقٌٌم .وقد تم كمٌة مناسبة من العمل



المٌدانً .تحدد الشكوك.
تم البحث فً مصادر البٌانات الموجودة و ،عند االقتضاء،

ٕ

المستخدمة .وتشمل هذه السجالت المحلٌة سلطة والدراسات التً
أجرٌت من قبل ،أو نٌابة عن والحكومة ومإسسات القطاع الخاص.



8

تم التشاور فً خطط استخدام األراضً والتنمٌة المحلٌة وجمع
بٌانات أخرى حسب الضرورة للمساعدة فً تحدٌد الحالة المحتملة

ٖ

F

E

D

C

B

المستقبلٌة للبٌبة ،فً غٌاب المشروع ،مع األخذ بعٌن االعتبار

A



التقلبات الطبٌعٌة واألنشطة البشرٌة.


مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :مستوفاه بشكل ممتاز

التقٌٌم الكلً لنطاق المراجعة األول Overall evaluation of Review Area 1
F

E

D

C

B

A



هالحظات :

إجماالً أداء متمٌز و لم ٌترك شٌا

9

نطاق المراجعة الثانً Review Area 2
Identification, Analysis and Assessment of Impacts
تحدٌد وتحلٌل وتقٌٌم األثار
Identification of impacts: all potentially significant impacts are Identified. Key Impact
are also Identified and the main Investigation centered on these.

تحدٌد اآلثار ٌ :تم تحدٌد جمٌع التؤثٌرات الهامة المحتملة .التؤثٌرات الربٌسٌه ٌتم تحدٌدها أٌضا
والتحقٌق الربٌسً ٌتمحور حولها.
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
م
A B C D E F
ٌتم تضمٌن كافة القضاٌا الهامة التً تم تحدٌدها فً مرجعٌة

ٔ

الشروط بتقرٌر EIA



تحتسب االنحرافات واالستثناءات على نحو كاف.
ٌتم تحدٌد اآلثار المباشرة وغٌر المباشرة باستخدام منهجٌة منظمة
)مثل قوابم المراجعة لمشارٌع محددة ،المصفوفات ،الشبكات األثر،

ٕ

حكم الخبراء ،مشاورات مكثفة (.وٌرد وصف موجز ألسالٌب تحدٌد



تؤثٌر جنبا إلى جنب مع األساس المنطقً الستخدامها.
ٌولى اهتمام

ٖ

المناطق الحساسة بٌبٌا ،إلى خارج الموقع ،والوقت

المتؤخر أو اآلثار المتكرر (مثل الموسمٌة) واآلثار التراكمٌة



اوالتآزر مع التطورات الحالٌة والمتوقعة.
النظر ال ٌقتصر على اآلثار التً سوف تحدث فً ظل ظروف تصمٌم

ٗ

التشغٌل .حٌثما كان ذلك مناسبا ،واآلثار التً قد تنشؤ عن ظروف



التشغٌل غٌر القٌاسٌة ،أو بسبب الحوادث ،شملت أٌضا.
ٌإخذ فً االعتبار جمٌع مراحل المشروع .ما قبل البناء ،والبناء،

٘

والتشغٌل وإٌقاف التشغٌل.
تم تحدٌد اآلثار الربٌسٌة واختٌارها للتحقٌق أكثر .وصف طرق

ٙ

واستخدامهم لها ما ٌبررها.


مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :مستوفاه بشكل ممتاز متضمنة األشكال و اإلحصاءات و السجالت و جداول القٌاس و التنبإات المستقبلٌة




أثناء التنفٌذ و التشغٌل و اثار التراكمٌة

10

نطاق المراجعة الثانً Review Area 2
Analysis of impact severity: the likely Impacts of the development on the
environment are analyzed and described In as precise terms as possible.
ٌتم تحلٌل تؤثٌر شدة اآلثار  :اآلثار المحتملة لتنمٌة البٌبة ووصفها من حٌث الدقة كما ممكن
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
م
A B C D E F
ٌتم تحلٌل اآلثار باعتبارها انحرافا عن شروط أساسٌة ،أي الفرق

ٔ

بٌن الظروف البٌبٌة المتوقعة إذا كانت التنمٌة لن تمضً قدما وتلك



المتوقعة نتٌجة لذلك.
البٌانات المستخدمة لتقدٌر شدة التؤثٌرات كافٌة للقٌام بهذه المهمة،

ٕ

ووصف غالٌا ٌ.شار إلى أٌة ثغرات فً البٌانات المطلوبة وشكلت



لذلك.
وصف الطرق المستخدمة للتنبإ بشدة التؤثٌر وهم المناسب لحجم

ٖ

وأهمٌة اضطراب المتوقعة .وتناقش االفتراضات والقٌود المفروضة



على وسابل صراحة.
أوصاف شدة التؤثٌر تشمل الخصابص المناسبة من األثر) مثل حجم

ٗ

ومدى المساحً ،والمدة ،والتردد ،عكس ،احتمال وقوع(



حٌثما كان ذلك ممكنا ،وتسجل تقدٌرات التؤثٌرات بكمٌات قابلة
للقٌاس مداها و  /أو حدود الثقة حسب مقتضى الحال .

٘

الوصف النوعٌة ،عند االقتضاء ،وكما هو محدد أكمل وجه ممكن



)على سبٌل المثال' قاصر 'ال تعنً محسوسة من أكثر من مسافة
100متر(


مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :مستوفاه بشكل مرضً

11

نطاق المراجعة الثانً Review Area 2
Assessment of impact significance: the expected significance that the projected impacts will have for society
are adequately assessed. The sources of quality standards plus the rationale, assumptions and value
judgments used In assessing significance are fully described.

تقٌٌم أهمٌة التؤثٌر ٌ :تم تقٌٌم كاف أهمٌة المتوقعة أن التؤثٌرات المتوقعة سوف ٌكون للمجتمع :.
وصفت تماما مصادر معاٌٌر الجودة باإلضافة إلى المنطق واالفتراضات واألحكام القٌمة المستخدمة فً
تقٌٌم أهمٌة.
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
م
A B C D E F
ٌرد على أهمٌة جمٌع اآلثار التً ستبقى بعد التخفٌف وتمٌٌزها

ٔ



بوضوح من تؤثٌر الشدة.
ٌتم تقٌٌم أهمٌة تؤثٌر باستخدام معاٌٌر الجودة الوطنٌة والدولٌة
المناسبة حٌثما كان ذلك متاحاٌ.إخذ فً الحسبان صرٌح من القٌم
وضعت على المٌزات البٌبٌة المتضررة محلٌا ووطنٌا و)عند
االقتضاء( دولٌا.
اختٌار المعاٌٌر واالفتراضات ونظم القٌم المستخدمة لتقٌٌم أهمٌة لها

ٕ

ٖ




ما ٌبررها ووجود اآلراء المتقابلة أو مخالفة اعترف.
حٌثما كان ذلك ممكنا،

ٗ

القٌم االقتصادٌة إلى التكالٌف والفوابد



البٌبٌة
ٌتم تحدٌد األفراد والجماعات والمجتمعات والهٌبات الحكومٌة

٘



المتؤثرة بالمشروع بشكل واضح.


مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :تم بشكل مرضً

التقيين الكلي لنطاق الوراجعة الثاني Overall evaluation of Review Area 2
F

E

D

C

B

A


هالحظات :
إجماالً أداء متمٌز و لم ٌترك شٌا
12

نطاق المراجعة الثالث Review Area 3
البدابل والتخفٌف Alternatives and Mitigation
Alternatives: project alternatives are considered. These are outlined, the
environmental Implications of each presented and the reasons for their
adoption or rejection briefly discussed.

البدابل :بدابل المشروع تإخذ فً االعتبار .وترد هذه ،قدم اآلثار البٌبٌة لكل وأسباب اعتمادها أو
رفضها مناقشة لفترة وجٌزة.
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
م
A B C D E F
تعتبر مواقع بدٌلة والعملٌات والتصامٌم وظروف التشغٌل حٌث هذه
هً عملٌا ومتاحة للمطور .وتناقش مزاٌا وعٌوب هذه البٌبٌة

ٔ

الربٌسٌة وأسباب االختناق النهابً
حٌثما ممكن

ٕ

.

استراتٌجٌات البناء البدٌلة الممكنة

)مثل التوقٌت العمالة المحلٌة مقابل الوافدة ( وتقٌٌم لآلثار البٌبٌة وال
socioeconomic
لتقدٌم مقترحات القطاع العام،

ٖ



وسابل بدٌلة

لتحقٌق أهداف المشروع} مثال االستثمارات فً كفاءة الطاقة مقابل
السدود لتوفٌر الطاقة( إن لم ٌكنٌ ،ناقش تقرٌر لماذا هذا لم ٌحدث.






مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :تم بشكل مرضً

Scope and effectiveness of mitigation measures: all significant adverse Impacts are
considered for mitigation. Evidence is presented to show that proposed impact
management measures will be appropriate and effective

جمٌع اآلثار الضارة الكبٌرة للتخفٌف .وٌقدم أدلة تثبت
نطاق وفعالٌة تدابٌر التخفٌف :
أن تدابٌر إدارة تؤثٌر المقترحة سوف تكون مناسبة وفعالة.
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
م
A B C D E F
الجهات المعنٌة )مثل األفراد والجماعات والمجتمعات ،والوكاالت

ٔ

الحكومٌة ( استشارة كاف وشكلت وجهات نظرهم لفً وضع تدابٌر



التخفٌف.

13

E

F

D

C

A

B

التخفٌف من كل اآلثار السلبٌة .حٌثما كان ذلك

ٕ



ممكناٌ ،تم تعرٌف تدابٌر التخفٌف محددة من الناحٌة العملٌة (مثل
تكالٌف والقوى العاملة والمعدات والتكنولوجٌا االحتٌاجات،
التوقٌت(
تناقش أي تؤثٌر المتبقً أو تامة والتبرٌر عرضت لماذا ال ٌنبغً أو

ٖ



ال ٌمكن التخفٌف من هذه آلثار.
من الواضح إلى أي مدى أسالٌب التخفٌف سوف تكون فعالة .حٌث
فعالٌة غٌر مإكدة أو تعتمد على افتراضات حول إجراءات التشغٌل،
والظروف المناخٌة ،وما هو عرض البٌانات لتبرٌر قبول هذه
االفتراضات.
تقدم خطة فعالة لمراقبة وإدارة البٌبة للتعامل مع المتوقعة؛ ممكن
ولكن غٌر مإكد .والتؤثٌرات غٌر المتوقعة الناجمة عن المشروع .
وٌتم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة .وتقدر تكالٌف البرنامج .المطور
والحكومة المسإولٌات المتمٌزة وإعداد التقارٌر وٌتم تحدٌد
إجراءات المراجعة.

ٗ

٘







مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :مستوفاة بشكل كامل و ممتاز

Commitment to mitigation: the project proponent clearly expresses a commitment to,
and capability of, carrying out the mitigation measures.

ٌ :عبر عن صاحبة المشروع بشكل واضح التزام ،وقدرة ،وتنفٌذ تدابٌر التخفٌف.

االلتزام
F

E



مالحظات  :مستوفاه

D

B

C

A



التقدٌر

Rating

التقيين الكلي لنطاق الوراجعة الثالث Overall evaluation of Review Area 3
F

E

D

C

B

A


هالحظات :

إجماالً أداء متمٌز و لم ٌترك شٌا
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ٗ Review Area
نطاق المراجعة الرابع
االتصاالت Communication
Public involvement: there were genuine and adequate consultations with
concerned project stakeholders to inform them of the project and Its
implications and to obtain their views on key Issues to be investigated and
managed. The scope and results of the public Involvement program are
adequately documented in the report.

إشراك الجمهور :كانت هناك مشاورات حقٌقٌة وكافٌة مع أصحاب المصلحة فً المشروع المعنٌة
الطالعهم على المشارٌع وآثارها والحصول على وجهات نظرهم حول القضاٌا الربٌسٌة التً ٌجب
التحقٌق فٌها وإدارتها ٌ.تم توثٌق نطاق ونتابج برنامج إشراك الجمهور بشكل كاف فً التقرٌر.
A
B
C
D
E
F
Rating
التقدٌر





مالحظات  :تم و تضمن لقاءات جماهٌرٌة (قاعة حورس)



مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة

Layout: the layout of the report enables the reader to find and assimilate
information easily and quickly. External data sources are acknowledged.

التخطٌط التقرٌر :تخطٌط التقرٌر ٌتٌح للقارئ أن ٌجد وٌستعٌب المعلومات بسهولة وبسرعة .واعترف
مصادر البٌانات الخارجٌة.
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
م
A B C D E F
هناك مقدمة وصف فٌها بإٌجاز المشروع ،وأهداف التقٌٌم
البٌبً وكٌف أن هذه األهداف أن تتحقق.
ٌتم ترتٌب المعلومات بشكل منطقً فً أقسام أو فصول
وٌشار إلى مكان وجود البٌانات الهامة فً جدول
المحتوٌات أو الفهرس .وترد اختصاصات والبٌانات
المستخدمة فً التقٌٌم فً المالحق .وٌتم تحدٌد أعضاء
فرٌق الدراسة.
عندما ٌتم إدخال البٌانات واالستنتاجات أو معاٌٌر الجودة
من مصدر خارجً ،ومن المسلم به المصدر األصلً فً
تلك النقطة فً النص .إشارة الكاملة فً المدرجة فً
حاشٌة أو فً قابمة المراجع.

ٔ

ٕ

ٖ


مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :تم بصورة ممتازة
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نطاق المراجعة الرابع

ٗ Review Area

Presentation: care is taken In the presentation of information to
make sure that It Is accessible to the non-specialist.
الحرص فً تقدٌم المعلومات للتؤكد من أنه ٌمكن الوصول إلٌها إلى غٌر المتخصصٌن :العرض.
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
م
A B C D E F
المعلومات تكون مفهومة لغٌر المتخصصٌن .وتستخدم
الجداول والرسوم البٌانٌة والرسومات األخرى حسب
االقتضاء .دون داع ٌتم تجنب لغة التقنٌة أو غامضة ٌ.تم
تعرٌف المصطلحات التقنٌة ،والمختصرات واألحرف
األولى ،إما عند عرضه ألول مرة فً النص أو فً
المسرد.
ٌعرض التقرٌر ككل متكامل .وٌناقش البٌانات الواردة فً
التذٌٌل بالكامل فً الجسم الربٌسً من النص

ٔ

ٕ





مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :تم بشكل مرضً



Emphasis: information Is presented without bias and receives the emphasis
appropriate to Its Importance in the context of the project.
التركٌز :هل تم عرض المعلومات دون تحٌز وٌتلقى التركٌز المناسب ألهمٌتها فً سٌاق المشروع.
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
م
A B C D E F
ٔ

تعطى أهمٌة وتركٌز على التؤثٌرات الهامة المحتملة،
سواء الضارة والمفٌدة ،بطرٌقة متوازنة.



ٕ

البٌان غٌر متحٌز وال ضغط من أجل أي جهة نظر معٌنة.





مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :مرضً و تام
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نطاق المراجعة الرابع

ٗ Review Area

Non-technical summary: there is an adequate non-technical summary outlining the main
conclusions and how they were reached.

ملخص غٌر تقنً :هناك ملخص غٌر تقنً كاف تحدد االستنتاجات الربٌسٌة وكٌف تم التوصل إلٌها.
Rating
التقدٌر
بند المراجعة
م
A B C D E F
هناك ملخص غٌر تقنً كاف للنتابج التحلٌل والربٌسٌة
للدراسة .المصطلحات الفنٌة ،وتجنب قوابم البٌانات
وشرح مفصل من التفكٌر العلمً.
ملخص شامل ،تحتوي على ما ال ٌقل عن وصفا موجزا
للمشروع والبٌبة ،وحساب من اآلثار الربٌسٌة وتدابٌر
التخفٌف التً ٌتعٌن االضطالع بها من قبل المطور،
ووصف أي المتبقٌة أو التؤثٌرات المتبقٌة .شرح موجز
من الطرق التً تم الحصول على معلومات وبٌانات،
ومإشرا على الثقة التً ٌمكن وضعها فً نفوسهم ،كما
ٌتم تضمٌن.

ٔ

ٕ







مالحظة  :معاٌٌر التقدٌر ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها  B ، Aأو  Cللفبة أن تكون مرضٌة  ،إن لم ٌكن  ..فٌتم اعادة التقرٌرللمراجعة



مالحظات  :تم (ملف منفصل)

التقيين الكلي لنطاق الوراجعة الرابع Overall evaluation of Review Area 4
F

E

D

C

B

A



مالحظات :

إجماالً أداء متمٌز و لم ٌترك شٌا
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الرأي العام :
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