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مبادئ المشاركة الجماهيرية

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

المشاركة الجماهيرية 
في المراحل المختلفة

8-12/06/2014



5/31/2014

15

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

ةتطوير برنامج المشاركة الجماهيري

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

العوامل المؤثرة في المشاركة الجماهيرية

8-12/06/2014



5/31/2014

16

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

حةمبادئ تطبيق المشاركة الجماهيرية الناج

8-12/06/2014

8-12/06/2014



5/31/2014

17

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

الحد من تضارب المصالح

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

أسباب قصور المشاركة الجماهيرية

8-12/06/2014



5/31/2014

18

الفحص
SCREENING
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البدائل

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

الصالحيات

8-12/06/2014



5/31/2014

28

التأثيرتحليل 
Impact analysis
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خصائص التأثير
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اآلثار االجتماعية
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وصف البيئة المتأثرة
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2القصور في التقارير 
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Review of EIA quality
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 (Presentation)المراجعةالهدف من 
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نوعية الخطوات
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خطوات المراجعة
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القراراتخاذ 
Decision-making
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القرار تقييم اآلثار البيئية و صنع
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وسائل تطبيق القرار
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Implementation and follow up
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8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

عناصر المتابعة
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محاسبة نظام إدارة البيئة
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بيئيالإدارة مشروع تقييم التأثير 
EIA project management
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المكونات الرئيسية
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عوامل اختيار فريق العمل
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صفات فريق العمل
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جدولة المشروع

8-12/06/2014



5/31/2014

77

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

مكونات جدول العمل

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

التكلفة

8-12/06/2014



5/31/2014

78

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

نموذج تقدير التكلفة

8-12/06/2014

االجتماعيالتقييم البيئي 
Social Impact Assessment

8-12/06/2014



5/31/2014

79

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

أهداف تقييم اآلثار االجتماعية

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

ةعناصر تقييم اآلثار االجتماعي

8-12/06/2014



5/31/2014

80

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

أسباب اآلثار االجتماعية

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

أنواع اآلثار االجتماعية

8-12/06/2014



5/31/2014

81

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

فوائد تقييم اآلثار االجتماعية

8-12/06/2014

8-12/06/2014



5/31/2014

82

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

1 خطوات تقييم اآلثار االجتماعية

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

2 خطوات تقييم اآلثار االجتماعية

8-12/06/2014



5/31/2014

83

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

1ة مبادئ تقييم اآلثار االجتماعي

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

2ة مبادئ تقييم اآلثار االجتماعي

8-12/06/2014



5/31/2014

84

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

يةاآلثار االجتماعمصادر معلومات تقييم 

8-12/06/2014



5/31/2014

85

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

الطرق الشائعة

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

أساسيات االستقراء

8-12/06/2014



5/31/2014

86

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

تحليل اآلثار

8-12/06/2014

8-12/06/2014



5/31/2014

87

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

1التخفيف و اإلدارة الجيدة 

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

2التخفيف و اإلدارة الجيدة 

8-12/06/2014



5/31/2014

88

المستقبليةاالتجاهات 
Future directions

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

1االنتقال نحو االستدامة 

8-12/06/2014



5/31/2014

89

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

2االنتقال نحو االستدامة 

8-12/06/2014

8-12/06/2014



5/31/2014

90

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

الواقع

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

التحديات

8-12/06/2014



5/31/2014

91

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

االتجاهات المستقبلية

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

اتجاهات التنمية المستدامة

8-12/06/2014



5/31/2014

92

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

1اتجاهات و مشاكل االستدامة 

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

2االستدامة اتجاهات و مشاكل 

8-12/06/2014



5/31/2014

93

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

1لة اتجاهات و مشاكل اإلدارة البيئية المتكام

8-12/06/2014

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

2 لة اتجاهات و مشاكل اإلدارة البيئية المتكام

8-12/06/2014



5/31/2014

94

www.projacs.com                                                                 كريم الدش. د.أ

تطوير العمل

8-12/06/2014
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