
بدء تصميم النشاطبدء تصميم النشاط
””اعفاءاعفاء““

((22 22 CFR CFR 216216) )  الخطوات البيئية للمعونة األمريكية الخطوات البيئية للمعونة األمريكية

ة ةف ف

AEC يشرف و يفسر
REG 216

االستئناف يقرر و

””منشأ النشاطمنشأ النشاط““
يحدد التصنيف وفقايحدد التصنيف وفقا

REG REG 216216

الفحص البيئي األبتدائيالفحص البيئي األبتدائي
(IEE)(IEE)

””منشأ النشاطمنشأ النشاط““
..يعد الفحص البيئي األبتدائييعد الفحص البيئي األبتدائي

::طلب مسبقطلب مسبق
””منشأ النشاطمنشأ النشاط““  

يعد الطلبيعد الطلب

ءء
216216..22((b) b) –– غير اعتياديغير اعتيادي

ل ق لل ق ل

موافقة مساعد المسئولموافقة مساعد المسئول

””األستبعاد القاطعاألستبعاد القاطع““
216216..22(c)(c)

موافقة موافقة 
MEO &MEO & BEOBEO

رر  و ي

””التقييم البيئيالتقييم البيئي““
216216..22((dd))

””تحديد سلبيتحديد سلبي““
باشتراطاتباشتراطات

))آثار قليلةآثار قليلة((

””ايجابيايجابيتحديد تحديد ““
))آثار محسوسةآثار محسوسة((
””التقييم البيئيالتقييم البيئي““

ضروريةضرورية

””تحديد سلبيتحديد سلبي““
بدون اشتراطاتبدون اشتراطات

””األستبعاد القاطعاألستبعاد القاطع““
))ال يوجد آثارال يوجد آثار((

موافقة موافقة 
MEO & BEOMEO & BEO

REA REA نصيحةنصيحة

منشأ النشاطمنشأ النشاط
يعد بيان الفحصيعد بيان الفحص

MEO & BEOMEO & BEO
موافق؟موافق؟

MEO & BEOMEO & BEO
موافق؟موافق؟

MEO MEO & & BEOBEO
؟؟موافقموافق

نعمنعمنعمنعم الالنعمنعم الالالال
””قرار عتبىقرار عتبى““

للتقييمللتقييم
البيئيالبيئي

MEO & BEOMEO & BEO
موافق؟موافق؟

REA REA نصيحةنصيحة
الال نعمنعم

استكمال التقييم البيئياستكمال التقييم البيئي
..التحليلالتحليل. . جمع البياناتجمع البيانات

..المشارآة الجماهريةالمشارآة الجماهرية
ألخألخ  ..األستشارة الحكوميةاألستشارة الحكومية

من خالل الفحص البيئى األبتدائيمن خالل الفحص البيئى األبتدائي
و التقييم البيئيو التقييم البيئي

MEO & BEOMEO & BEO
موافق؟موافق؟

بدء النشاطبدء النشاط
))تخفيف اآلثارتخفيف اآلثار((أشتراطات بيئية أشتراطات بيئية 

..مطلوب المراقبة و التقييممطلوب المراقبة و التقييم

بدء النشاطبدء النشاط
))تخفيف اآلثارتخفيف اآلثار((أشتراطات بيئية أشتراطات بيئية 

..مطلوب المراقبة و التقييممطلوب المراقبة و التقييم

REA REA نصيحةنصيحة

الال نعمنعم

بدء النشاطبدء النشاط
غير مطلوب اجراءات أخريغير مطلوب اجراءات أخري

ADS ADS 204204 تتطلب تتطلب
ان تقوم وحدة التشغيل بأعدادان تقوم وحدة التشغيل بأعداد

REG REG 216216تقرير سنوي وفقا تقرير سنوي وفقا 

::ملحوظةملحوظة
AECAEC   : :المنسق البيئي للوآالةالمنسق البيئي للوآالة
MEOMEO     : :الضابط البيئي للبعثةالضابط البيئي للبعثة
BEOBEO   : : للمكتبللمكتبالضابط البيئي الضابط البيئي
REAREA   : :المستشار البيئي األقليميالمستشار البيئي األقليمي

ملحق او تمديد للنشاطملحق او تمديد للنشاط
تتطلب فحص بيئى أبتدائيتتطلب فحص بيئى أبتدائي    

أو تقييم بيئيأو تقييم بيئي


