
1 

 

  
  

  

  خطة اإلدارة البيئية
  

  
  
  

  ةالرابعاملرحلة - مشروع األشغال العامة
  
  
  
  
  

  م2010ديسمرب  27صنعاء 
  
  

  شروع األشغال العامة من قبل:مل مت إعدادها
  مشروع األشغال العامةفضل علي النزيلي استشاري تقييم األثر البيئي لدى  /دكتور مهندس

  املياه والبيئة مبشروع األشغال العامة  مهندس/عبد الويل أمحد الشامي مسئول وحدة



2 

 

  جدول احملتو+ت 

 4 ........................................................................................................................................ مقدمة) 1

 4 ........................................................................................................ المشروع عن أساسية خلفية 1- 1

 4 ..................................................................................................................... المشروع وصف 2- 1

 5 ....................................................................................................................... المشروع موقع 3- 1

 5 .................................................................................................................. البيئية اإلدارة خطة 4- 1

 6 ................................................................................................................................ البيئية اآلثار) 2

 6 .................................................................................................................................. مقدمة 1- 2

 6 ........................................................................................................................ المشروع آثار 2- 2

 6 .............................................................................................. الصحية الفرعية المشروعات 1- 2- 2

 8 ....................................................................... المياه مستجمعات لخزانات الفرعية المشروعات 2- 2- 2

 11 ............................................................... الصحي والصرف لمياها إلمداد الفرعية المشروعات 3- 2- 2

 15 ........................................................................................... للمدارس الفرعية المشروعات 4- 2- 2

 17 ........................................................................................... للرصف الفرعية المشروعات 5- 2- 2

 19 ................................................................................................ الجمهور سالمة اعتبارات 6- 2- 2

 19 ...................................................... السابقة العامة األشغال مشروع تجربة من المستفادة الدروس 7- 2- 2

 21 .......................................................................................................................... التخفيف امجبرن) 3

 21 ................................................................................................................................ مقدمة 1- 3

 22 .................................................................. البيئة أخصائيي /أخصائي لعمل المرجعية الشروط 1- 1- 3

 23 ...................................................................................................... الجمهور مع التشاور 2- 1- 3

 24 ................................................................................................................ وتخفيفات توصيات 2- 3

 24 ................................................................................... الصحي للقطاع الفرعية المشروعات 1- 2- 3

 26 ................................................................... الفرعية الصحية للمشروعات البيئية اإلدارة خطة 2- 2- 3

 27 ..................................................................... المياه مستجمعات لخزانات الفرعية المشروعات 3- 2- 3

 29 ....................................................................................... المياه لحصاد البيئية اإلدارة خطة 4- 2- 3

 32 ............................................................... الصحي والصرف المياه إلمداد الفرعية المشروعات 5- 2- 3

 35 ................................................ الصحي الصرف لمشاريع البيئية واإلدارة المياه إمداد دارةإ خطة 6- 2- 3

 41 ..................................................................................................................... المدارس 7- 2- 3

 42 ............................................................................................. للمدارس البيئية اإلدارة خطة 8- 2- 3

 43 ............................................................................................................................ االستنتاج 3- 3

 45 ......................................................................................... العامة األشغال لمشروع البيئة مراقبة خطة - 4

 48 .................................................................................................................................. الملحقات - 5



3 

 

 48 ............................................................................................................ المراجعة قوائم): أ( الملحق

 55 ............................................... البيئية والتوعية االجتماعية التعبئة ألخصائي المرجعية الشروط) ب( الملحق

 59 ......................................................................... :البيئية والتوعية االجتماعية المشاركة وحدة) ج( الملحق

 



4 

 

  

  ) مقدمة1
  خلفية أساسية عن املشروع 1-1

صاد وحتفيز النم1995يف عام  و م بدأت احلكومة اليمنية يف برKمج إصالح هيكلي من أجل إصالح االقت
املستدام. ولتخفيف اآلZر العكسية لتنفيذ هذا الربKمج على معظم السكان املعرضني للخطر مت إنشاء شبكة 
أمان اجتماعي هدفها الرئيسي ختفيف الفقر من خالل عدة آليات تستهدف أكثر ا^موعات عرضة للخطر. 

لشبكة األمان االجتماعي. أما  م كأحد املكوKت الرئيسية1996وقد أنشئ مشروع األشغال العامة يف عام 
مشروع األشغال العامة الثاين فقد كان متديدًا املشروع األول تبعه املشروع الثالث لألشغال العامة كتمديد 
للمرحلة الثالثة من هذا املشروع. واآلن تقرتح املرحلة الرابعة من املشروع oهداف مماثلة وإمنا oهداف ومؤشرات 

صورة أفضل على أساس الدروس تنموية أكثر وضوحًا وك ذلك اعتبارات التصميم من أجل تناول األثر البيئي ب
  املستفادة. 

  

  وصف املشروع 1-2
صحية وخزاKت  500الرابع من حوايل  مشروع األشغال العامةيتكون  مشروع فرعي يف توسعات للمراكز ال

صرف الصحي ومنشآت امل عاجلة وتوسعات املدارس ورصف وأعمال مستجمعات املياه وإمداد املياه ومجع مياه ال
صريف يف الطرق املوجودة. {يت الطلب على هذه املشروعات الفرعية من ا^تمعات املستهدفة. وقد حتددت  ت

كومية ومكاتب غري احلاملشروعات الفرعية على مستوى ا^تمع احمللي أو احلكم احمللي �لتعاون مع املنظمات 
افظ ووحدة إدارة املشروع التابعة ملشروع األشغال العامة. وجيب أن يكون اختيار الوزارات املعنية ومكتب احمل

املشروع الفرعي املستهدف يف املناطق احملرومة اليت �ا نسبة كبرية من معدالت الفقر،وهكذا فإن مثانني �ملائة 
ري اختيار املشروعات الفرعية تقريبًا من املشروعات الفرعية تنفذ يف املناطق الريفية. ينبغي أن نذكر أن معاي

) حتتاج إىل إعادة توطني غري طوعية للسكان طبقًا لسياسة احلماية 1تستثين تلك املشروعات الفرعية اليت: (
) أي مشروع فرعي يتضمن طبقات أرضية حاملة للمياه عابرة 2، و (OP4-12لدى البنك الدويل رقم 

  .OP/BP 7-50ة احلماية للبنك الدويل رقم للحدود أو جماري مياه دولية أخرى طبقاً لسياس
 

املرحلـة الرابعـة حتـت إشــراف جلنـة تسـيري املشـروع مــن قبـل وحـدة إدارة املشــروع،  - ألشـغال العامــةسـينفذ مشـروع ا
ــات  ــة مـــن املنظمـ ــة تســـيري املشـــروع مـــن ســـتة ممثلـــني مـــن احلكومـــة وثالثـ ــر غـــري احلوتتكـــون جلنـ كوميـــة ويرأســـها وزيـ

                        دويل. يعمل مدير وحدة إدارة املشروع كسكرتري للجنة تسيري املشروع.التخطيط والتعاون ال
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  موقع املشروع 1-3
ستكون مواقع املشروعات الفرعية يف مجيع احملافظات. توجد وحدة إدارة املشروع يف صنعاء ولديها تسعة 

يف صنعاء خلدمة أمانة العاصمة وحمافظيت صنعاء  مكاتب إقليمية يف احملافظات الرئيسية. يعمل املكتب اإلقليمي
واحملويت. ويغطي مكتب عدن حمافظات عدن وحلج وأبني والضالع. أما املكتب اإلقليمي يف تعز فهو مسئول 
عن املشروعات الفرعية يف حمافظايت تعز وإب. واملكتب اإلقليمي يف حضرموت مسئول عن املشروعات الفرعية 

ملهرة. أما مكتب حجة اإلقليمي فهو مسئول عن حمافظايت صعدة وحجة. واملكتب يف حمافظايت حضرموت وا
اإلقليمي يف شبوة مسئول عن املشروعات الفرعية يف حمافظايت مأرب وشبوة. وخيدم املكتب اإلقليمي يف عمران 

 املكتب حمافظايت اجلوف وعمران. أما املكتب اإلقليمي يف ذمار فيخدم حمافظايت ذمار والبيضاء. وأخرياً 
  اإلقليمي يف احلديدة وخيدم حمافظايت احلديدة ورميه.

  

 خطة اإلدارة البيئية 1-4
) 3)وبرKمج التخفيف (الباب 2يف ثالثة أجزاء رئيسية وحتديداً األثر البيئي (الباب  خطة اإلدارة البيئيةقدمت 

يعة اآلZر وإجراءات التخفيف ). قدم كل من هذه األبواب حبسب القطاع حيث أن طب4وخطة املراقبة (الباب 
ختتلف حسب نوع األعمال املقرتحة. وقد قدمت اآلZر وإجراءات التخفيف كذلك حبسب مراحل تنفيذ 
صميم واإلنشاء والتشغيل عند االكتمال والتجهيز لالفتتاح. ¦خذ خطة اإلدارة البيئية يف  املشروع الفرعي مثل الت

(مشروع  مشروع األشغال العامةادة من املراحل السابقة لربKمج االعتبار كذلك التجربة والدروس املستف
ة يف العقود حيث أن تلك اإلجراءات ي). سوف تدرج تكلفة تنفيذ اإلجراءات التخفيف3-1األشغال العامة 

صميم. سوف تدرج تكلفة االمتثال �ملراقبة خل يف تكلفة عقود االستشاري  طة اإلدارة البيئيةستكون جزءاً من الت
 وحدة إدارة املشروعلتصميم واإلشراف على اإلنشاء. سوف يتم التعاقد مع استشاري بيئي مستقل من قبل ل

وحدة إدارة من أجل متابعة قضا§ بيئية حمددة يتم مواجهتها أثناء التنفيذ ومن أجل إعداد تقرير مستقل من 
  املشروع والبنك. إىل جلنة تسيري املشروع
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  ) اآل=ر البيئية2
  مقدمة  2-1

املرحلة الرابعة يف أي جزء من اليمن. ولذلك فإن هذا  -ميكن تنفيذ املشروعات الفرعية ملشروع األشغال العامة 
القسم يتناول اآلZر البيئية العامة حبسب فئة املشروعات الفرعية. ويف ¨اية كل فئة تدرج اآلZر البيئية العامة 

ذلك املخاطر املرتقبة لكل أثر وذلك يف جدول ملخص. يتوقع أن تنتج لكل نوع من املشروعات الفرعية مبا يف 
صميم والتشغيل بينما اآلZر املؤقتة ستنتج عن األعمال يف مرحلة  اآلZر الدائمة عن األعمال يف مراحل الت

  اإلنشاء.
  السابقة  مشروع األشغال العامةحتتوي ¨اية القسم على ملخص �لدروس املستفادة من جتربة 

  

  آ=ر املشروع 2-2
  املشروعات الفرعية الصحية 1- 2- 2

املشروعات الفرعية يف هذا القسم يتوقع أن يكون هلا آZر صحية إجيابية عالية على ا^تمعات اليت ستخدمها. 
ستزود ا^تمعات �خلدمات الصحية األساسية واملطلوبة بصورة كبرية خصوصًا يف املناطق النائية وصعبة حيث 

  حملرومة.الوصول وا
  
النفا§ت الطبية واليت ينبغي التخلص منها  حيدث من جراء جتميعاألثر السليب الرئيسي يف هذا القطاع  إن

صلبة العادية. من املهم أن نذكر أن التصريف اآلمن  صريف النفاية ال صورة آمنة. وينبغي تنظيم ذلك مع ت ب
صورة صارمة من قبل الوزارات املعنية. الطبية هو موضوع معلق يف اليمن والذي الزال � تللنفا§ نتظار تناوله ب

وأثناء مرحلة اإلنشاء ميكن حدوث مستو§ت من اإلزعاج واالهتزاز وهناك إمكانيات أعلى من حصول 
صحية فإن إجراءات التخفيف العامة اليت نفذت أثناء  صحية أو املراكز ال مشروع احلوادث لتنفيذ الوحدات ال

هي استخدام احملارق املصممة جيدًا واليت أوصى �ا التقرير املوجز لتوصية  ةالثالثحلة املر  – األشغال العامة
  .املرحلة الثالثة –مشروع األشغال العامة

م واليت شارك فيها أخصائي بيئي أول من البنك فقد 2008يونيو  25إىل  15ويف بعثة إشراف البنك بتاريخ 
رير �أليت: إن اجلهود السابقة لتحديد استشاري حملي/ إقليمي مل مت نقاش موضوع تقييم احملارق ومت تقدمي تق

صاصي يف املنطقة. ومع ذلك فقد نوقش املوضوع قبل وأثناء البعثة  حيالفها احلظ بسبب عدم وجود ذلك االخت
  .وحدة إدارة املشروعيف إطار القطاع الصحي ككل يف كامل البالد وقد أثريت املخاوف التالية من قبل 

  
السؤال حول ما إذا سيكون ألثر إحراق خملفات الرعاية الصحية (رمبا غري مناسب) أي أثر حيث يتم  أوالً 

صحية يف منطقة ريفية Kئية. وZنيًا أداء ومالئمة احملارق اليت قد مت إنشاؤها إذا ما اعتربت  إنشاء مرفق الرعاية ال
قد معه  لذلك الغرض. وZلثًا ما إذا كانت وزارة أ¨ا غري مناسبة جيب التحقيق فيها من قبل االستشاري املتعا



7 

 

صحة وهي املستفيد من عدد من املشروعات اليت ميوهلا املانح واليت هي مسئولة عن إنشاء مرافق الرعاية  ال
صحية على نطاق  سع من تلك اليت يتم إنشاؤها من خالل مشروعات األشغال العامة ينبغي أن تتوىل أو ال

صحية . ت الناجتة عننفا§ال دد حلرقالقيادة يف أي متطلب حم   الرعاية ال
  

ولذلك فقد أصبح من الواضح أن احلوار على مستوى البالد ضروري ويف وقته لتحديد وسائل تناول موضوع 
مشروع األشغال الرعاية الصحية لضمان االنسجام يف تناول هذا املوضوع يف كل من وخارج نطاق  نفا§ت
ملشروع األشغال العامة ومشروعات القطاع الصحي يف اليمن يف حوار من أجل  . لقد بدأت فرق العملالعامة

  التعاون لتناول هذا املوضوع يف مشروعات متوهلا هيئة التنمية الدولية.
  

وقد بنيت احملارق من مواد حملية ووضعت يف مواقع ضمن حدود املرفق الصحي آخذين يف االعتبار االجتاه 
صحية كذلك بطاوالت عمل مبنية من احلجارة السائد للر§ح وموقع البيو  ت ا^اورة. وقد زودت الوحدات ال

ومشطبة �لبالط لتوفري سطح عمل سهل التنظيف للموظفني. و�ملثل ميكن تزويد الوحدة Zoث من اخلرسانة 
ضرار به أو احلجارة ويتضمن رفوف مبنية من الداخل ودواليب جانبية أو خزائن كأZث متني والذي ال ميكن اإل

من الرصاص  بطبقةبسهولة أو إزالته. و�إلضافة إىل ذلك فإن غرف أشعة أكس حيث توجد قد مت تلبيسها 
صحيني والزائرين أما  3إىل  2مسك  مليمرت من أجل السيطرة لتخفيف اإلشعاع خارج الغرفة حلماية العاملني ال

 بياراتفقد مجعت بصورة مستقلة كذلك بعيداً عن الطبية السائلة واليت تعترب أ¨ا ملوثة وخطر صحي  نفا§تال
صرف الصحي يف غرفة مفتوحة تسمح �لتبخر.   ال

مرحلة   طريقة حتليل األثر  طريقة حتديد األثر  األثر احملتمل جمال
  التصميم

مرحلة 
  اإلنشاء

  مرحلة التشغيل

قائمة مقارنة   
  

ت
صفوفا

امل
  

ت
الشبكا

  

ت ونظام 
الطبقا

ت 
املعلوما

اخلربة
 

املهنية
  

أخرى
  

س املهين
القيا

ب النماذج   
جتري

املادية
ت   

دراسا

ت 
حاال

أخرى
  

+++ أثر إجيايب كبري ++ أثر إجيايب معتدل + أثر إجيايب 
أثر سليب  --أثر سليب منخفض  -أثر حيادي  0منخفض 

  أثر سليب عايل  --- معتدل 

               بيولوجي (إحيائي)
 0 - - √     √      النبات واحليوان

 0 0 0 √     √      األنواع املعرضة للخطر
 0 0 0 √     √      البيئات احلساسة

 0 0 0 √     √      أنواع ذات أمهية جتارية
               اdتمع
 +++ 0 0 √     √      السكان
 0 0 0 √     √      املنشآت
 + + 0 √         √  وسوق العمل املوظف

الدخل والبضائع  توزيع
  واخلدمات

    √     √ 0 + + 

العادات والطلعات 
  واملواقف

    √     √ 0 + ++ 
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األثر  جمال
  احملتمل

مرحلة   طريقة حتليل األثر  طريقة حتديد األثر
  التصميم

مرحلة 
  اإلنشاء

مرحلة 
  التشغيل

  

قائمة مقارنة 
  

ت
صفوفا

امل
  

ت
الشبكا

  

 ونظام 
ت

الطبقا

ت 
املعلوما

اخلربة املهنية
  

أخرى
  

س املهين
القيا

  

 النماذج 
ب

جتري

املادية
  

ت 
ت حاال

دراسا

ت نوعية
eومقار

  

أخرى
  

+++ أثر إجيايب كبري ++ أثر إجيايب معتدل + أثر 
أثر سليب منخفض  - أثر حيادي  0إجيايب منخفض 

  أثر سليب عايل  ---أثر سليب معتدل  --

 0 0 0 √         √  إعادة التوطني
               التعليم

تسجيل األطفال يف 
  املدارس

    √    √  0 0 +++ 

 +++ 0 0  √    √      تعليم النساء الكبار
صحي   +++ 0 0  √        √  الوعي ال

               الصحة
توفر اخلدمات 

صحية   ال
√        √  0 0 +++ 

غري املراحيض  حالة
  نظيفة ال

√        √  0 0 - - 

مجع ومناولة 
وتصريف النفا§ت 

  الطبية

√      √   
 

0 
 

0 
 

- - 

               موارد األرض 
الطبوغرافية والرتبية 

والفيضاKت 
  والزالزل 

    √  √    - - 0 

 - - -    √  √      تلوث الرتبة 
               استخدام األرض

النزاعات على 
استخدام موقع 

  املبىن

    √  √   - - 0 0 

               يط اجلو احمل
مستو§ت متزايدة 
من اإلزعاج 

  واالهتزاز والروائح 

    √  √   0 - - 0 

               السالمة 
أكرب احتمال 

  للحوادث
√        √  0 - - - - - 

  
  

  املشروعات الفرعية خلزاeت مستجمعات املياه  2- 2- 2
صاد املياه حيث أن حجم منطقة املستجمع حتت هذه األنواع ال تتوقع آZر بيئية سلبية يف املشروعات الفرعية حل

صغرية  من املشروعات الفرعية صغري فيما يتعلق بكامل منطقة مستجمع األمطار ومنشآت مجع مياه األمطار ال
نوع من املشروعات مصمم كذلك هذه لن تتعدى إىل احلقوق اجلانبية ملستخدمي املياه يف األسفل . وهذا ال

صميم املنشآت املائية لتدفقات مستمرة. ع تسيطر بطرق لى أضرار الفيضاKت حيث أ¨ا تضم احتياطات يف ت
إن اآلZر الرئيسية هلذا النوع من املشروعات الفرعية ستكون إجيابية. إن توفري املياه لألغراض الزراعية واملنزلية أو 

صوصًا النساء واألطفال حيث أ¨م الشرب له آZر إجيابية كبرية على جممل ظروف املعيشة للمجتمعات وخ
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صورة رئيسية عن جلب املياه. ميكن أن نالحظ األثر يف ز§دة أعداد االخنراط يف املدارس وخصوصاً  مسئولني ب
يف حالة الفتيات ويف اخنراط النساء يف صفوف حمو األمية والنشاطات االجتماعية األخرى أو النشاطات املدرة 

  للدخل.
  

السليم والذي غري ن تكون سلبية ستكون يف انعدام مشاركة ا^تمع ومسامهته واالستخدام إن اآلZر املرجح أ
ينتج عنه التدفق الفائض إىل نقاط وجتمع املياه اآلسنة والذي سيشجع تكاثر احلشرات الناقلة لألمراض وتوليد  

صحي البيئي ا^تمعية  خصوصًا يف املناطق الريفية كميات متزايدة من املياه اآلسنة يف غياب مرافق الصرف ال
وهي مشكلة وطنية يف اليمن. أما اآلZر السلبية احملتملة على نطاق صغري فتشمل تزايد الغبار املتولد أثناء احلفر 
وإعداد أرضيات التصريف واخلزاKت. وكذلك أثناء اإلنشاء من مستو§ت اإلزعاج واالهتزاز واليت ستزداد وهناك 

صرف  بياراتب إمداد املياه والطرق املعبدة وكابالت الكهر�ء حتت األرض وبخماطرة ضرر يلحق Koبي ال
صحي املوجودة والبىن التحتية املماثلة حتت األرض. وكذلك سوف يتم نشوء خماطرة من احلوادث. أما اجلانب  ال

فإذا كان املقرتح ومستجمع املياه.  اخلزاناآلخر للتصميم والذي يؤدي إىل أثر سليب فيمكن اختيار موقع منطقة 
 ملياه الصرف الصحييف منطقة كثيفة السكان فذلك يغري السكان على رمي قمامتهم يف قنوات التغذية وميكن 

صح بتحديد أماكن اخلزاKت بعيداً عن  اخلزانأن تتدفق إىل  ملوثة املياه. وهذا التطور غري مرغوب أبداً. لذلك ين
األمر ال ميكن تفاديه فيجب أن تشدد برامج التوعية على أخطار هذه املناطق املأهولة �لسكان وإذا كان هذا 

األفعال. ويف أسوء احلاالت ينبغي إشعار السكان بعدم شرب املياه واستخدامها لألغراض املنزلية فقط مثل 
  الغسل والغسيل وسقي احملاصيل اليت ال تؤكل طازجة. 

  
صورة عامة فإن هدف حصاد مياه األمطار ميكن أن ي كون متاماً للري والشرب ولألسر و/أو إعادة تعبئة املياه وب

فلرتات رملية املرحلة الثالثة -مشروع األشغال العامةاجلوفية. و�لنسبة حلالة الشرب لألغراض األسرية فقد نفذ 
مصممة جيداً ومعتمدة ويتم غلي مياه الشرب وتربيدها قبل االستخدام. وقد مت تدريب ا^تمعات على تشغيل 

صيانة مثل هذه اإلجراءات التخفيفية. و�إلضافة إىل ذلك فقد مت تناول موضوع تقاسم املياه �قرتاح جدول و 
  .حتت إشراف من قبل اللجنة املختارة من املستفيدين وا^لس احمللي نزمين بتوزيع املياه إىل املستنفدي

  
  
  
  

حلة مر   طريقة حتليل األثر  طريقة حتديد األثر  األثر احملتمل جمال
  التصميم

مرحلة 
  اإلنشاء

مرحلة 
  التشغيل
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قائمة مقارنة 
  

ت
صفوفا

امل
  

ت
الشبكا

ت  
الطبقا

 
ونظام 

ت 
املعلوما

اخلربة املهنية
  

أخرى
  

س املهين
القيا

  

 النماذج 
ب

جتري

املادية
  

ت 
ت حاال

دراسا

ت نوعية
eومقار

  

أخرى
  

+++ أثر إجيايب كبري ++ أثر إجيايب معتدل + أثر 
أثر سليب منخفض  - أثر حيادي  0إجيايب منخفض 

  أثر سليب عايل  ---أثر سليب معتدل  --

               بيولوجي (إحيائي)
  النبات واحليوان

    √     √ - - - 

 0 0 0 √     √      األنواع املعرضة للخطر
 0 0 0 √     √      البيئات احلساسة

 0 0 0 √     √      أنواع ذات أمهية جتارية
               معاdت

 + 0 0 √     √      السكان
 + +++ 0 √         √  وسوق العمل املوظف

توزيع الدخل والبضائع 
  واخلدمات

    √     √ 0 + + 

+ 0 0 √     √      العادات والتطلعات واملواقف
+ 

 + 0 0 √         √  إعادة التوطني
               الصحة

تشكل مواقع تكاثر احلشرات 
  الناقلة لألمراض 

√        √  0 0 + 

صلبة أو مياه إلقا ء النفا§ت ال
يف القنوات الصرف الصحي 

املغذية أو مناطق 
  مستجمعات املياه 

        √  0 0 - - - 

مشكالت صحية بسبب 
أو  املعاجلةعدم كفاية 

  الطاريء االستهالك

    √    √  0 0 - - 

               موارد األراضي
والرتبة غرافية الطبو 

  والفيضاKت والزالزل 
    √  √    0 0 + 

 

               استخدام األراضي  
استخدام  حولنزاعات 

   لتشييد املشروعاألراضي 
    √  √    - - 

 
0 0 

               اجلو احمليط 
تزايد مستو§ت اإلزعاج 

  واالهتزاز والغبار
    √  √    0 - - - 0 

               السالمة
 - - - - - 0  √        √  ز§دة احتمال احلوادث 

آZر عكسية حمتملة على 
  ظروف الرتبة كنتيجة للخزن

    √     √ 0 0 - 

               املياه وإمداد املياه 
 + 0 0    √      √  املياه اجلوفية 

 ++ 0 0  √        √  تلوث مصادر املياه 



11 

 

 

  إلمداد املياه والصرف الصحي  املشروعات الفرعية 3- 2- 2
صحة والبيئة. وهذه  صحي قد كان له آZر إجيابية كبرية على ال إن استكمال مشروعات إمداد املياه والصرف ال
املشروعات الفرعية من حجم صغري عمومًا وال يتوقع حدوث آZر بيئية سلبية كبرية �لنسبة هلا وينبغي مواجهة 

صغرية بسرعة صميم اجليد  اآلZر السلبية ال صيانة. تتكون املشروعات  والتنفيذمن خالل سالمة الت والتشغيل وال
صرف الصحي.  صريف مياه ال   الفرعية إلمداد املياه من حتسينات على أنظمة توزيع املياه يف الريف وت

  
صرف الصحي  يف سيكون األثر السليب الرئيسي ملشروعات إمداد املياه هو تولد كميات متزايدة من مياه ال

صحي البيئي وهي مشكلة وطنية يف اليمن وخصوصًا يف املناطق الريفية. وأثناء حفر  غياب مرافق الصرف ال
ودفن األKبيب ميكن إZرة مزيد من مستو§ت الغبار واإلزعاج واالهتزاز. وإىل جانب ز§دة يف احلوادث والضرر 

صحي املوجودة ر�ء حتت األرض وبKoبيب إمداد املياه املوجودة والطرق املعبدة وكابالت الكه صرف ال يارات ال
التحتية املماثلة حتت األرض. لذلك ستكون إجراءات التخفيف ضرورية لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة  والبنية

  تلك املرافق. 
  

ويف كثري من املشروعات الفرعية هذه تكون احلماية حول مصدر املياه ضرورية. ينبغي استيعاب البئر وحمرك 
املرحلة الرابعة أن  - مشروع األشغال العامةضخة يف بيت مضخة ألسباب احلماية والسالمة. على مهندسي امل

صيانة لألعمال اجلديدة من أجل أن يقوم مشغلو املضخات جبمع الزيوت  يدرجوا نصوصًا يف دليل التشغيل وال
لبئر وامللكيات ا^اورة. ميكن بيع املستخدمة يف براميل بدًال من انتشارها على األرض مسببة مصدر تلوث ل

الزيت اليت مت تغيريها كوقود لالستخدام يف احلمامات التقليدية العامة أو يف الكثري من الطرق األخرى مثل 
استعماهلا كطبقة واقية للخشب. وأثناء السنوات السابقة فإن بعض شركات القطاع اخلاص قد عملت على مجع 

  ت املستعملة.وإعادة تكرير واستخدام الزيو 
  

صرف  ةالثالث املرحلة شروعموأثناء  فإن أحد الشروط هي ¦جيل أعمال رصف اإلسفلت حىت يتم تنفيذ شبكة ال
  يف املشروعات املماثلة. شروع األشغال العامةم تطبيقه يفالصحي. إن هذا اإلجراء سيستمر 

  
صحي  نفيذوالتالتصميم  متت أعمالاملرحلة الثالثة -مشروع األشغال العامةيف  مع والتشغيل ملياه الصرف ال

صحي تدفق مياهإجراءات احلماية ضد التسرب إىل املياه اجلوفية والتلوث من  االعتباراألخذ يف  صرف ال  ال
صحي املعاجلة.  بعمل املعاجلة أماكناخلارجة من  تكنولوجيا املعاجلة املناسبة إلعادة استخدام مياه الصرف ال

صحي واختيار املوقع ملنشأة املعاجلة والتكنولوجيا اليت ستستخدم و�إلضافة إىل ذلك فإن نو  ع شبكة الصرف ال
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املرحلة  - مشروع األشغال العامةوسيستمر تطبيقها يف  مشروع األشغال العامةقد مت أخذها يف االعتبار حتت 
  الرابعة .

  
مرحلة   طريقة حتليل األثر  طريقة حتديد األثر  األثر احملتمل جمال

  التصميم
  مرحلة التشغيل  رحلة اإلنشاءم

قائمة مقارنة   
  

ت
صفوفا

امل
  

ت
الشبكا

ت   
الطبقا

ونظام 

اخلربة املهنية
  

أخرى
  

س املهين
القيا

  

ب 
جتري

النماذج 

ت 
دراسا

ت 
حاال

أخرى
  

+++ أثر إجيايب كبري ++ أثر إجيايب معتدل + أثر إجيايب 
أثر  --أثر سليب منخفض  - أثر حيادي  0منخفض 

  أثر سليب عايل  ---سليب معتدل 

تزايد الغبار أثناء حفر ودفن 
األKبيب ويف مكان أعمال 

  املعاجلة 

√            √        0 - - - 0 

                            بيولوجية 

 0 - - √     √      النبات واحليوان

 0 0 0 √     √      األنواع املعرضة للخطر 

    املواطنة احلساسة
 

   √     √ 0 0 0 

 0 0 0 √     √      أنواع ذات أمهية جتارية

               اdتمع

 0 0 0 √     √      السكان

 0 0 0 √     √      املنشآت

 0 0 0 √     √      االستخدام وسوق العمل 

توزيع الدخل والبضائع 
  واخلدمات

         √ 0 + + 

العادات والتطلعات 
  واملواقف 

    √     √ 0 0 ++ 

     √          التعليم 

 +++ 0 0  √        √  تسجيل األطفال 

 +++ 0 0  √    √      تعليم النساء الكبار 

 +++ 0 0  √        √  الوعي الصحي 

               الصحة

تشكل مواقع تكاثر 
احلشرات الناقلة لألمراض 

  يف برك انتشار املياه 

    √    √  0 0 - - 

إمكانية االختناق أو 
االنفجارات بسبب اإلمهال 
عند فتح خزاKت التعفني 
للتنظيف وحترير غازات 

  قابلة لالشتعال

    √    √  0 0 - - - 

صرف مياه الالتخلص من 
  الصحي 

√        √  0 0 - - - 

  
  مرحلة التشغيل  ة اإلنشاءمرحلمرحلة   طريقة حتليل األثر  طريقة حتديد األثر  منطقة األثر احملتمل
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  التصميم

قائمة مقارنة   
  

ت
صفوفا

امل
  

ت
الشبكا

ت   
الطبقا

ونظام 

اخلربة املهنية
  

أخرى
  

س املهين
القيا

  

ب 
جتري

النماذج 

ت 
دراسا

ت 
حاال

أخرى
  

+++ أثر إجيايب كبري ++ أثر إجيايب معتدل + أثر إجيايب 
أثر سليب  --ر سليب منخفض أث -أثر حيادي  0منخفض 

  أثر سليب عايل  ---معتدل 

مشكالت صحية 
بسبب االحتكاك 

مياه املباشر ومناولة 
صحي  صرف ال ال

  املتدفقة

    √    √  0 0 - - 

نقل وتصريف مواد 
  من احلفر  نفا§تال

√    √      0 - - - 0 

مشكالت صحية 
بسبب عدم كفاية 

أو عدم  املعاجلة
صريف تدف ق سالمة ت

صحي  صرف ال مياه ال
إىل  البياراتمن 

  األراضي الزراعية

    √  
 
 

  √  0  
0 
 

- - - 

مجع ومناولة 
  نفا§توتصريف ال

√      √    0 - - - - - 

               خدمات البنية األساسية

إمكانية تكسري 
أKبيب إمداد املياه 
والطرق املعبدة 

والكابالت 
صرف  و�لوعات ال

صحي  ال
  ..اخلاملوجودة

√        √  0 --- 0 

               موارد األراضي

 - 0 0    √  √      تلوث الرتبة

               استخدام األراضي

نزاعات على 
مياه استخدام 

صحي  صرف ال ال
  املعاجلة للري

    √  √    - 0 -- 

               اجلو احمليط

 -- --- 0    √  √    تزايد مستو§ت 



14 

 

الروائح والغبار 
  تزازواإلزعاج وااله

               السالمة 

إمكانية أكرب 
  للحوادث 

√        √  0 --- -- 

إمكانية آZر عكسية 
على ظروف الرتبة  
كنتيجة ملستو§ت 
منخفضة من كفاءة 

  املعاجلة

    √     √   
0 

 
0 

 
- 

               املرور

 0 -- 0  √        √  اضطرا�ت 

 0 -- 0  √        √  وصول احملليني

               املياه 

 + 0 0    √      √  املياه اجلوفية

مياه التخلص من 
صحي  صرف ال  ال

صادر   واستخدام امل

√      √    0 0 ++ 

صرف توليد مياه 
  صحي

    √  √    0 0 - 

صرف تعريفات مياه 
   صحي

  √    √    0 0 + 

مواقع مصممة لنقاط 
صريف   مياه ت

صرف صحي  ال  ال
الفائضة وطبقات 
جتفيف الوحل أو 
معاجلة أخرى للوحل 
الذي يسبب تلوث 

  موارد املياه 

√        √  0 0 ++ 

حمطة املعاجله قدرة 
غري كافيه حبسب 

صميم    الت

√        √  0 0 -- 

 ++ 0 0  √        √  تلوث مصادر املياه 
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  املشروعات الفرعية للمدارس 4- 2- 2
صمم املدارس لتق دمي اخلدمات التعليمية على مستوى القرية أو املديرية ولتشجيع التعليم بني الطالب الذكور ت

التعليم الرمسي. إن املشروعات الفرعية يف مشروع يف واإلKث مع اهتمام خاص بتشجيع تسجيل الفتيات 
  بناء مدارس جديدة. املدارس املوجودة أو �لعمل على توسعةاملرحلة الرابعة ستكون إما  -األشغال العامة 

  
يتوقع إمكانية حدوث آZر صحية وبيئية رئيسية معاكسة كنتيجة للخالفات على ملكية األراضي أو بتحديد 
مكان املدرسة يف منطقة معرضة للسيول أو جماورة لطريق رئيسي معبد حبركة مرور كبرية. ينبغي تسوية اخلالفات 

اجلديدة للموافقة على املشروعات الفرعية واآلن فإن املدارس  زالفر معايري من على ملكية األراضي حيث أ¨ا 
ينبغي عدم إنشائها أبدًا �لقرب من املناطق املعرضة للسيول. وإذا كان وال بد من وضع مدرسة يف منطقة 
معرضة للسيول عندئذ ينبغي اختاذ كافة االحتياطات أثناء مرحلة التصميم لضمان سالمة املنشأة والوصول 

الطالب وموظفي املدرسة أثناء وجودهم يف املدرسة أو عند حضورهم أو مغادرÇم من املدرسة.  وسالمة ،إليها
وكذلك املستو§ت املتزايدة من  التنفيذمستو§ت ز§دة الغبار أثناء احلفر وإعداد مواقع  األخذ يف االعتبارينبغي 

السليمة واملتطلبات احملددة يف  التنفيذات اإلزعاج واالهتزاز واحتمال أكرب للحوادث وذلك من خالل إجراء
  وZئق العقد.

  
حلاالت املدارس اليت ليس �ا  حتليلمت استعمال خزاKت املرحلة الثالثة -مشروع األشغال العامةوأثناء تنفيذ 

بالليع أو يف حاالت املناطق الصخرية إما oنبوب خمرم أو غرفة جتميع أخرى  تحليلجماري مث تتبع خزاKت ال
صورة متكررة وإفراغه من خزان التحليلبعد خزان ال على سطح جتفيف للوحل  تحليل. يتم إخراج الوحل ب

صحي لرتبة من قبل املزالواستخدامه كمخصب بيولوجي  ا^معة من رعني احملليني. يتم إخراج مياه الصرف ال
  ممتلئاً.  تحليلغرف التجميع عندما يكون خزان ال

  
شروع األشغال فيها خمتربات كيمياء يف املدارس الثانوية تنطبق نفس احللول اليت مبويف احلاالت اليت تكون 

املرحلة الرابعة وتتكون من حمرقة صغرية معدلة  - مشروع األشغال العامةوتستخدم يف املرحلة الثالثة -العامة
صريف السوائوكذلك غرفة تبخر مفتوحة صغرية  ت الفرعية الصحية الكيمائية كما هو احلال يف املشروعا للت

صلبة والسائلة اخلطرة. وفصل النفا§ت اخلطرة السائلة يف املختربات جيري يدو§ً بواسطة إKء  صريف النفا§ت ال لت
  صغري ينقل من قبل العاملني إىل غرفة التبخر.

  
تخدم ولقد مت اآلخذ �العتبار كذلك حصاد مياه األمطار من السقوف خبزان جتميع ومضخة مياه صغرية. تس

  أخذ احليطة يف ذلك.مياه األمطار إما للري أو لتنظيف املراحيض أو حىت للغسيل مع 
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مرحلة   طريقة حتليل األثر  طريقة حتديد األثر  األثر احملتمل جمال
  التصميم

  مرحلة التشغيل  مرحلة اإلنشاء

قائمة مقارنة   
  

ت
صفوفا

امل
  

ت
الشبكا

ت   
الطبقا

ونظام 

اخلربة 
املهنية

  

أخرى
  

س املهين
القيا

  

ب 
جتري

النماذج 

ت 
دراسا

ت 
حاال

أخرى
  

+++ أثر إجيايب كبري ++ أثر إجيايب معتدل + أثر إجيايب 
أثر سليب  --أثر سليب منخفض  -أثر حيادي  0منخفض 

  أثر سليب عايل  ---معتدل 

               استخدام األراضي

نزاعات على 
األراضي  استخدام

  ملوقع البناء 

    √  √    - - 0 0 

 0 0 0 √     √      األنواع املعرضة للخطر 

 0 0 0 √     √      املواطن احلساسة

 0 0 0 √     √      أنواع ذات أمهية جتارية 

               اdتمع 

 + 0 0 √     √      السكان

 + 0 0 √     √      املنشآت

االستخدام وسوق 
  لعمل ا

√         √ 0 ++ + 

توزيع الدخل 
  والبضائع واخلدمات

    √     √  0 + + 

العادات والتطلعات 
  واملواقف

    √     √ 0 0 +++ 

               الصحة 

 +++ 0 0    √      √  تزايد مستو§ت الوعي 

غري املراحيض  حالة
  نظيفة ال

√        √  0 0 - - 

صريف ال  - 0 0  √        √   نفا§تت

               اجلو احمليط 

تزايد مستو§ت الغبار 
  واإلزعاج واالهتزاز

    √  √    0 - - - 0 

               السالمة

 -- --- 0  √        √  تزايد إمكانية احلوادث
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  املشروعات الفرعية للرصف  5- 2- 2
ومجاليًا إجيابيًا كبرياً. ويف األساس فإن األحياء الداخلية املشروعات الفرعية للرصف سيكون هلا أثراً بيئيًا وصحيًا 

  من املدن القدمية سيتم تعبيدها. وهكذا سيتم توفري بيئة سهلة التنظيف وأقل غباراً لساكين املدنية وزائريها. 
  

ة للجمهور. وحتضري قاعدة الطريق رمبا تسبب مضايقة مؤقت التنفيذإن ز§دة الغبار وحتويالت املرور أثناء مرحلة 
لز§دة االهتزاز واإلزعاج وإمكانية احلوادث. ينبغي أن تتضمن وZئق العقد نفس  كذلكويؤخذ يف االعتبار  

  لتخفيف تلك اآلZر السلبية.املرحلة الثالثة -مشروع األشغال العامةالشروط اليت أدرجت يف 
  

صورة رئيسية الضرر Koبيب املياه إن األثر السليب الذي ميكن أن حيدث من هذه املشروعات الفرعية هو  ب
اليت حتت  تربة الطرق اهلبوط يفالتسرب من شبكات املياه والذي ميكن أن يسبب وتكسريها مما ينتج عنه 

وقد كان  الرصف، وأيضا الضرر الذي يلحق oساسات املنشآت واملباين القائمة من ¦ثري هذه املياه املتسربة.
هو مد أKبيب املياه فوق األرض على  ةالثاني املرحلة -مشروع األشغال العامةيف التخفيف من هذا األثر السليب 

نفس املستوى مع الرصيف أو يف منتصف قناة جتميع مياه األمطار. ويف بعض احلاالت متد األKبيب (حديد 
  جملفن) يف حافة الشارع فوق الرصيف. 

  
ي نفذ يف أحد املدن القدمية هو أن احندار الرصيف قد إن األثر اإلجيايب اآلخر لتلك املشروعات الفرعية والذ

  استخدم حلصاد مياه األمطار واستخدامها يف ري البساتني داخل هذه املدن القدمية.
  

فإن منشآت إمداد املياه والصرف املرحلة الثالثة -مشروع األشغال العامةو�إلضافة إىل ذلك وكما هو احلال يف 
صحي ينبغي التفكري فيها قب ل تنفيذ املشروعات الفرعية للرصف حبيث ال جيري إزالة الرصف يف وقت الحق ال

صرف الصحي .   عند تنفيذ املشروعات الفرعية للمياه وال
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مرحلة   طريقة حتليل األثر  طريقة حتديد األثر  األثر احملتمل جمال
  التصميم

  مرحلة التشغيل  مرحلة اإلنشاء

قائمة مقارنة   
  

ت
صفوفا

امل
  

ت
الشبكا

  

الطب
ت 

ونظام قا
اخلربة املهنية

  

أخرى
  

س املهين
القيا

  

ب 
جتري

النماذج 

ت 
دراسا

ت 
حاال

أخرى
  

+++ أثر إجيايب كبري ++ أثر إجيايب معتدل + أثر إجيايب 
أثر سليب  --أثر سليب منخفض  -أثر حيادي  0منخفض 

  أثر سليب عايل  ---معتدل 

               راضياستخدام األ

نزاعات على 
استخدام األراضي 

   لتشييد املشروع

    √  √    - 0 0 

األنواع املعرضة 
  للخطر 

    √     √ 0 0 0 

 0 0 0 √     √      املواطن احلساسة

أنواع ذات أمهية 
  جتارية 

    √      √ 0 0 0 

               اdتمع 

 ++ 0 0 √      √      السكان

 + 0 0 √     √      آتاملنش

وسوق  املوظف
  العمل 

√         √ 0 0 ++ 

توزيع الدخل 
  والبضائع واخلدمات

    √     √ 0 0 +++ 

العادات والتطلعات 
  واملواقف

    √     √ 0 0 ++ 

               الصحة 

تزايد مستو§ت 
  الوعي 

√      √    0 0 +++ 

صريف ال  ++ 0 0  √        √   نفا§تت

               اجلو احمليط

تزايد مستو§ت الغبار 
  واإلزعاج واالهتزاز

    √  √    0 - - - + 

               املياه 

الفيضان مبياه 
  األمطار

    √    √  - - - 

               السالمة

 ++ --- 0  √        √  تزايد إمكانية احلوادث 
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  اعتبارات سالمة اجلمهور 6- 2- 2
مرحلة إنشاء املشروعات الفرعية رمبا يكون هناك تزايد خلطر احلوادث اليت تتضمن السكان احملليني أثناء 

  وخصوصاً األطفال. وميكن أن تنتج هذه عن واحد أو توليفة من األعمال التالية:
  التنفيذالدخول غري املرخص إىل موقع. 
  التنفيذغياب الرقابة على دخول اجلمهور العام إىل مواقع. 
 التنفيذعارض عر�ت ومعدات ت. 
 .رداءة السالمة يف املوقع 
 .عدم كفاية إدارة املوقع 

 
تولد مستو§ت مرتفعة من أخطار احلوادث. ومع ذلك فإن ثالثة  التنفيذوبطبيعتها اخلاصة فإن مجيع أعمال 

  عوامل توحي أن اآلZر من هذه املشروعات الفرعية ميكن أن تتزايد أكثر:
 يف اليمن تفتقر إىل اإلدارة السليمة ويف بعض احلاالت فإن  التنفيذمن مواقع  من الواضح أن عدد

النشاطات خارج املوقع خطرة بصورة واضحة ومتساوية األمهية مثل ضعف الرقابة على املرور يف حالة 
 .التنفيذ

  ملدن واليت اخلطية الكثيفة مبحاذاة الشوارع يف ا التنفيذضمن املناطق احلضرية. ومواقع  التنفيذتوسع
تعرض فئات كبرية من السكان ألخطار احلوادث وخصوصًا األطفال الذين يستخدمون الشوارع  

 كساحات لعب.
  تكون عموماً رديئة ويف أحيان كثرية تتضمن  التنفيذطبيعة التطوير احلضري هو أن طرق الدخول حلركة

 أفقية مع انسداد الدخول.شوارع وأزقة ضيقة نسبياً دون تسهيالت للمارة واحنناءات رئيسية و 
 

  السابقة مشروع األشغال العامةالدروس املستفادة من جتربة  7- 2- 2
على أساس جتارب مراحل مشروع األشغال العامة الثالثة األوىل ميكن مالحظة األيت والذي ينبغي أخذه 

  املرحلة الرابعة. -�العتبار يف مشروع األشغال العامة 
  
مشروع تمام �حلاجة الواسعة للخدمات اليت تستفيد منها النساء واألطفال وعلى : االه. النساء واألطفال1

أن {خذ يف االعتبار هذه ا^موعة املستهدفة وهي ا^موعة األكثر أمهية لالستجابة  األشغال العامة
لرعاية النساء الحتياجاÇا. و�إلضافة إىل ذلك فال ميكن حتقيق التنمية وختفيف الفقر دون األخذ يف االعتبار 

واألطفال. وللوفاء �ذه اإلسرتاتيجية فإن مدارس الفتيات واملشروعات الفرعية للمياه القابلة للحياة حيث 
صحية ينبغي إعطاءها أكرب أولوية.   النساء واألطفال هم املستفيدين الرئيسيني فإن املرافق ال
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% 50يف الطلبات من ا^تمعات واليت أكثر من  اجتاهاً مشروع األشغال العامة منذ البداية شهد  . التعليم:2
منها كانت يف جمال التعليم. وهذه الظاهرة ميكن تفسريها أن ا^تمعات حىت تلك اليت يف املناطق النائية أكثر 
قد أدركت أمهية التعليم لكل من الذكور واإلKث كمكون حاسم للتنمية وختفيف الفقر. وبسبب النهج الذي 

صاً  مشروع األشغال العامة دافعه الطلب فإن قد استجاب هلذه االحتياجات بعد حتليل الطلبات اليت أثبتت نق
حادًا يف التعليم يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية والريفية واألماكن النائية جداً. ويف الضواحي احلضرية تتميز 

صفوف الدراسية �الكتظاظ. إن متوسط عدد الطالب يف الصف الدراسي يرت  طالباً  120إىل  80اوح بني ال
املؤقتة أو البيوت  (الزنك) ويف املناطق الريفية تستخدم أماكن غري رمسية مثل األشجار ومنشآت احلديد املعرجن

صغرية املستأجرة أو البيوت املمنوحة كهبة أو املساجد. إن على معظم التالميذ يقطعون مسافة عدة كيلومرتات   ال
 مقبولة للفتيات وهكذا فإنه ينتج عنها مستوى عايل من األمية بني اإلKث. إن كل يوم. إن هذه األوضاع غري

صورة رئيسية يف تقليل االكتظاظ يف الصفوف الدراسية وإبدال املنشآت  مشروع األشغال العامةتدخالت  تتم ب
  د مجاعية.رمسية احلالية. و�إلضافة إىل ذلك تزود مجيع املدارس �ألZث األساسي يف صورة مقاعغري ال

  
صحة:3 صحية يف املناطق اليت ثبت أ¨ا حباجة ماسة  مشروع األشغال العامةيستجيب  . ال لطلبات املرافق ال

صحية ولديها خطط استدامة طويلة األجل. ويف مرحلة االختيار يتم األخذ �العتبار أن املرفق  للخدمات ال
صحة العامة والسكان أو من قبل الصحي حديث اإلنشاء سيكون جمهزًا �لكامل ويشغل إما من  قبل وزارة ال

  منظمة صحية عاملية.
  
لقد أدت مشكلة ندرة املياه يف اليمن إىل ز§دة العمل يف هذا القطاع. إن النشاطات اليت . املياه والزراعة: 4

اه هي مسامهات يف مشروعات إمداد املياه وإنشاء خزاKت مستجمعات املي مشروع األشغال العامةيقوم �ا 
فإن املسامهة يف مشروعات  حتفيز نشاط األيدي العاملةفقط يف  مشروع األشغال العامةوالسدود. وطاملا يعمل 

  إمداد املياه حمدودة يف إنشاء الشبكات واخلزاKت.
  
حقيقة أن معظم الطلبات  إن تدخل مشروع األشغال العامة يف هذا القطاع حمدود بسبب. الصرف الصحي: 5

ايري البيئية. إن رفع كفاءة املرافق املوجودة يف املناطق احلضرية ميكن أن حيسن من الظروف البيئية. عال متتثل للم
صميم وتنفيذ إعادة ¦هيل بع صرف الصحي يف املناطق احلضرية مبا يف ذلك ت ض مشروعات تنفذ أنظمة ال

صحي ياه وحدات معاجلة م صرف ال   املوجودة. ال
  
على هذا القطاع هو التعبيد �ألحجار لوحدات اجلوار القدمية من املراكز إن الرتكيز األساسي  . الطرق:6

احلضرية اليت تتميز oمهية قدمية وÎرخيية. وهكذا يتم جعلها أماكن جذب حمتملة للسياح. ومن أجل احملافظة 
سب جوارها.و�إلضافة على املوروث الثقايف وتعزيز اهلندسة املعمارية للمباين القدمية يتم اختيار األحجار اليت تنا
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بتنفيذ الطرق الريفية �لتنسيق مع صندوق صيانة الطرق للقيام مبكوKت  مشروع األشغال العامةإىل ذلك يقوم 
  تصريف مياه األمطار.ل العباراتالساندة و  اجلدرانالعمالة الكثيفة مثل 

  
لتنسيق مع وزارة التعليم الفين التدخل يف هذا القطاع اهلام يتم �. األمن االجتماعي والتدريب املهين: 7

صيانة هذه املرافق.غري احلوالتدريب املهين واملنظمات    كومية العاملية واليت جتهز وتشغل وتقوم ب
  
وكما هو احلال يف معظم البلدان النامية تعاين اليمن من ظروف بيئية معاكسة حادة. إن عدة . عوامل أخرى: 8

صحي عوامل مثل مستو§ت الفقر الكبرية وا لكثافة السكانية الكبرية وانعدام اخلدمات األساسية مثل الصرف ال
  واهلجرة واستنزاف مصادر املياه...اخل قد فاقمت من هذا الوضع.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) برeمج التخفيف3
  مقدمة 3-1

لريف. إن حكومة اجلمهورية اليمنية ملتزمة من خالل مكوKت هذا املشروع بتحسني جودة حياة السكان يف ا
املرحلة الرابعة هذا اهلدف التنموي من خالل تنفيذ مشروعات البنية  - مشروع األشغال العامةسيحقق 

 وبناء وإعادة ¦هيل األساسية اليت تتضمن: البناء وإعادة التأهيل والتحديث للمراكز والوحدات الصحية 
  ية وخزاKت مستجمعات املياه.والطرق الريف السكانيةللتجمعات  الالزمةاملدارس ومشروعات املياه 
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املرحلة الرابعة �لفئة البيئية "ب" وفقاً لسياسة البنك الدويل التشغيلية  - األشغال العامةاريع مشصنيف لقد مت ت

) املشروعات الفرعية اليت تتطلب إعادة توطني 1"التقييم البيئي". وسوف يستثين املشروع ما يلي: ( 4-01
) أي مشروع فرعي 2و ( ،OP4-12لسياسة احلماية اخلاصة �لبنك الدويل غري طوعية للسكان وفقًا 

يتضمن طبقات أرضية حاملة للمياه عابرة للحدود أو جمرى مائي دويل أخرى طبقًا لسياسة احلماية للبنك 
  .التارخييةو/أو  األثريةاملشروع �ملناطق  روال يض، OP/BP 7-50الدويل رقم 

  
ية. ومع ذلك ا أي أثر على هذه السياسات اليت تتبىن احلمااليت ميكن أن يكون هل ستستثىن املشروعات الفرعية

فإن املشروع مصنف يف فئة "ب" بسبب آZره البيئية احملتملة املصاحبة إلنشاءات املشروعات الفرعية للبنية 
  األساسية يف الريف.

  
نفذة يف خمتلف الظروف البيئية يتضمن الباب املشروعات الفرعية املطبيعة املشروع الذي يتبىن استقاللية وبسبب 

) Ñجراءات التخفيف 3) تقييم لآلZر احملتملة لكل مشروع فرعي على حده ووفقًا لذلك يوصي الباب (2(
  لظروف البيئية واملوارد احمللية.االضرورية آخذاً يف االعتبار 

  
ة احلساسة بيئيًا وإعداد خطط اإلدارة املشروع لعملية تدقيق من أجل حتديد املشروعات الفرعيسيخضع لذلك 

البيئية احملددة للمشروع الفرعي لتلك املشروعات الفرعية اليت ميكن أن يكون هلا أثرًا بيئيًا سلبياً. وسيتم القيام 
 لقيام �لتحليالت البيئيةة حملية ليبذلك من خالل التعاقد مع اختصاصي بيئة حملي لفرتة قصرية أو شركة استشار 

وإعداد خطة إدارة بيئية حمددة حسب الطلب. وقد جرى إتباع هذا اإلجراء  على حده وع فرعيلكل مشر 
  .هالثالثاملرحله – مشروع األشغال العامةبنجاح يف 

  
  
  
  
  كما يلي:هي  رجعية هلذا العمل املشروط ال
  الشروط املرجعية لعمل أخصائي/ أخصائيي البيئة  1- 1- 3

  التالية: �ألنشطة املطلوب من أخصائي البيئة أن يقوم
والقيام  املرحلة الرابعة -القيام مبراجعة مكتبية لوZئق املشروعات الفرعية ملشروع األشغال العامة   ) 1

وبرامج تقييم بيئي معينة على حده لألثر البيئي لكل مشروع فرعي  حمدود بتحليالت بيئية وتقييم
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ك الدويل ووثيقة سياسة تقييم األثر البيئي يف للمشروعات الفرعية احلساسة بيئياً وفقًا لسياسة البن
  اليمن.

  املرحلة الرابعة. - مشروع األشغال العامةالقيام بنقاشات مكتبية مع املهندسني املعنيني يف   ) 2
صال مع مسئويل هيئة محاية البيئة على املستوى احمللي والوطين املسئولني عن اإلشراف   ) 3 القيام �ت

صلة يف القطاعات على تقييم األثر البي ئي وكذلك مع السلطات احمللية والوطنية األخرى ذات ال
  كومية املعنية وإعداد نشاطات خمتلفة عند الطلب.احلاحلكومية أو غري 

القيام بز§رات ميدانية إىل عدد خمتار من املشروعات الفرعية مبرافقة أفراد من موظفني أو مسئولني   ) 4
التابعة ملشروع األشغال العامة لتقييم الظروف البيئية املوجودة يف  وعوحدة إدارة املشر إقليميني يف 

  املوقع واآلZر البيئية احملتملة املصاحبة للمشروعات املقرتحة.
تقدمي نتائج حتليل األثر البيئي يف صورة بيان/ بياKت بيئية وخطة إدارة بيئية خاصة �ملشروع   ) 5

  الفرعي تقدم إىل صناع القرار.
املرحلة الرابعة حول تقييم  - مشروع األشغال العامةقيام بورش عمل تدريبية ملوظفي ومهندسي ال  ) 6

  األثر البيئي وحول أدوات تقييم األثر البيئي املعدة للمشروع.
لتنفيذها  هاا^تمع وبرامج التوعية وإعدادمشاركة حتديد املشروعات الفرعية اليت حتتاج إىل برامج   ) 7

  د اكتمال املشروعات الفرعية.قبل وأثناء وعن
  املرحلة الرابعة. -لمشروعات الفرعية ملشروع األشغال العامة التقييم لراقبة و املو العمل يف اإلشراف   ) 8

  

  التشاور مع اجلمهور 2- 1- 3
على الرغم من أن عملية التشاور الكاملة غري مطلوبة ملشروعات الفئة "ب" فقد قررت احلكومة اليمنية القيام 

ليات تشاور حمدودة وعمليات تعريفية وجلسات تدريبية لبعض من املشروعات الفرعية كجزء من ترتيبات بعم
التنفيذ. إن مجيع املشروعات الفرعية مبنية على أساس االستجابة ملبدأ الطلب كشكل من أشكال املشاركة 

ملستفيدة ستقرر �لنهاية أثناء ا^تمعية. وعلى الرغم من أن طبيعة هذه املشاورات مع التجمعات السكانية ا
واإلرشادات واملقرتحات موجودة يف خطط اإلدارة البيئية هلذه املشاريع، واليت سوف يتم  ،عملية تصميم املشروع

الكشف عنها من قبل البنك الدويل ووحدة إدارة املشروع التابعة ملشروع األشغال العامة، وكذلك فإن تقييمات 
رعي/ خطط اإلدارة البيئية سيتم الكشف عنها حمليًا وعلى املستوى الوطين من قبل األثر البيئي للمشروع الف

   وحدة إدارة املشروع التابعة ملشروع األشغال العامة.
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  توصيات وختفيفات 3-2
  املشروعات الفرعية للقطاع الصحي  1- 2- 3

صحية عاالتوصية الفإن  ةاملرحلة الثاني-وكما هو احلال يف مشروع األشغال العامة  مة لتنفيذ الوحدات/ املراكز ال
هي أ¨ا جيب أن تزود مبحارق مصممة جيداً مبنية من املواد احمللية وتقع ضمن حدود املرافق الصحية آخذين يف 
صحية فإن إضافة مقاعد طويلة مبنية من  االعتبار الر§ح السائدة وأماكن البيوت ا^اورة. �لنسبة للوحدات ال

بة �لبالط ستوفر سطح عمل سهل التنظيف ملوظفي الوحدة الصحية. ميكن أن تكون الداخل �حلجارة مشط
الرفوف اخلرسانية املبنية من الداخل واخلزاKت أو الدواليب كذلك عملية جدًا لتوفري حيز خمزين لألدوية 

األZث يوفر  واحملاقن...اخل. ميكن للمقاعد اخلرسانية الطويلة أن تستوعب املرضى يف مكان االنتظار. وهذا
بديًال متيناً سهل التنظيف ألZث منخفض اجلودة ويف أحيان كثرية غري نظيف. إن امليزة األساسية لألZث املبين 
صحية ينبغي أن ميتثل مبعايري التصميم اليت قد  صميم املرافق ال صعب إزالته. إن ت من الداخل هي أنه من ال

صحة العامة والسكان.   حددÇا وزارة ال
  

أن يوجهوا موظفي املرافق الصحية �ملمارسات املالئمة من أجل  مشروع األشغال العامةمهندسي  إن على
صحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العامة. إن  التخلص السليم من النفا§ت الطبية واملقرتحة من قبل وزارة ال

صحية بوZئ مشروع األشغال العامةعلى مهندسي  ق ونشرات أو الفتات داعمة معدة أن يزودوا موظفي املرافق ال
صحة العامة والسكان حول املناولة اآلمنة والتخلص من النفا§ت الطبية  من إدارة التثقيف الصحي يف وزارة ال

  واخلطرة.
  

صال بوزارة الصحة العامة والسكان ووزارة األشغال العامة ووزارة املياه والبيئة  مشروع األشغال العامةإن على  االت
صحية حول املناولة اآلمنة والتخلص من النفا§ت الطبية واخلطرة. حول احلا جة امللحة لتدريب موظفي املرافق ال

يستطيع املشروع أن يتعاون مع هذه الوزارات الثالث يف تنظيم ورش عمل تدريبية على املستوى الوطين أو 
صح ية مبا يف ذلك تلك املنفذة أو اإلقليمي وإن على تلك الوزارات أن تنسق كذلك لتزويد مجيع املنشآت ال

صل النفا§ت الطبية من أجل سهولة وسالمة مجعها  صحية oواين ملونة للمساعدة يف معاجلة ف ¦ثيث املرافق ال
  والتخلص منها. 

  
صحية الفرعية فإن على مهندسي املشروع عقد اجتماعات مع مجيع  ويف حالة التنفيذ املشرتك للمشروعات ال

ف املنفذة إليضاح أن على مجيع األطراف القيام �لتخفيف املوصى به. من املهم حتديد املعنيني أو األطرا
صحية املنفذة  صحيةمسئوليات خمتلف األطراف من أجل حتسني ظروف البيئة العامة حول املرافق ال  وللمرافق ال

  . مستقبالً 
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أو توسعة هلا دون ضمان أكيد  ينبغي أن حييط جدار �لوحدات الصحية وأن ال تتم املوافقة على وحدة صحية
  حول التوظيف والتجهيز للمرافق املقرتحة.
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  خطة اإلدارة البيئية للمشروعات الصحية الفرعية 2- 2- 3
  مشروعات الصحة الفرعية

  
  مسئولية املراقبة  مسئولية التنفيذ والتكلفة  إجراء التخفيف  األثر السليب احملتمل  البند

  مرحلة التصميم

حول موقع  النزاعات   استخدام األرض
املشروع املصمم على 

ذات امللكيه األرض 
 عيقه أو املناطق املاخلاصه 

امة أو سياحية ملصلحة ع
أو تؤدي إىل إقالق 

  احلياة الربية...اخل

مع  احملددمناقشة املوقع 
ا^تمعات ومالكي 
األرض للحصول على 
موافقة أو شراء األرض 
صميم حبسب  أو تغيري الت

وكة للمجتمع األرض اململ
اليت يتوقع أن أو لألرض 

فيها  التعارضات تكون 
. التفكري يف أقل ماميكن

املشروع الفرعي إذا  إلغاء
  مل حتل املشاكل. 

احملله ا^تمعات 
والسلطات احمللية 
واملهندس املصمم يف 
مشروع األشغال العامة 

  املرحلة الرابعة  - 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

مرفق صحي ال يؤدي   املرفق الصحي  ادرك
  وظيفته

صحة  التنسيق مع وزارة ال
العامة والسكان من أجل 

قبل  الكادرتوفري 
  اإلنشاء.

صحة العامة  وزارة ال
  والسكان 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

صميم  انتشار األمراض   الطبية  نفا+تال املهندس املصمم يف   إدراج حمرقة يف الت
مشروع األشغال العامة 

  املرحلة الرابعة  - 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

صرف  عدم توفر  الصحة  مرافق ال
صحي   ال

إضافة مرافق صرف 
صميم أو  صحي إىل الت

  حتديث املرافق املوجودة.

صمم يف امل املهندس
  مشروع األشغال العامة

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

  

  التنفيذرحلة م
ز§دة مستو§ت الغبار   اجلو احمليط 

  واإلزعاج واالهتزاز 
إشعار البيوت ا^اورة 
وتفادي العمل أثناء 

  ساعات الليل

األخصائي البيئي يف   املقاولني املنفذين
  مشروع األشغال العامة

تنفيذ محاية موقع   ز§دة إمكانية احلوادث  السالمة 
من األشخاص  املشروع
م يدعتص هلم. رخغري امل

املقاولني املنفذين 
والسلطات احمللية مع 
صحة العامة  وزارة ال

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة
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للحماية من اخلنادق 
  اال¨يار.

رافق حتسني جاهزية امل
صحية يف املنطقة  ال
 ملواجهة حصول حوادث

. تزويد العمال ارئهط
  مبالبس واقية

  والسكان 

ادف اليت يص اآل=ر 
  تواجدها

Zر املوجودهاإلضرار �أل 
  قيمهاهلامة و/أو ال

ينبغي أن تتضمن العقود 
صوص  لآلثر اليت ن

صادف وجودها   .ي
 لفريقاتدريب بقيام ال

من أجل حتديد  املشرف
احتمال تواجد مكان 

. ويف حالة وجود اآلZر
مع  اآلZر يتم التواصل

إدارة اآلZر يف وزارة 
الثقافة أو جامعة حملية 

التقييم إلختاذ اإلجراء يف 
  واملعاجله.

مشريف مشروع األشغال 
  العامة 

مشروع األشغال العامة 
  ووزارة الثقافة

  مرحلة التشغيل

صريف   الصحة  سليم غري الالت
للنفا§ت الطبية ميكن أن 

  يسبب انتشار األمراض

تدريب الكادر على 
  استخدام احملرقةطريقة 

صحة العامة  وزارة ال
  والسكان 

خصائي البيئي يف األ
هيئة محاية البيئة 

غري  احملليه واملنظمات
  كوميةاحل

  

  املشروعات الفرعية خلزاeت مستجمعات املياه  3- 2- 3
يف هذه األنواع من املشروعات نوصي بقوة أنه بعد حتديد منطقة املستجمع الفرعي الصحيح واملسارات احملمية 

متطلب املسامهة ا^تمعية للبناء السليم هلذه  شروع األشغال العامةمجيداً لقنوات التغذية من الضروري أن يضع 
القنوات كشرط مسبق لبدء املشروع الفرعي. يتضمن تصميم حصاد املياه احلصة التقديرية للمستجمع الفرعي 

  سية.كامل منطقة املستجمع لضمان التقاسم العادل ملوارد املياه ضمن مساقط املياه الرئيممايدخل من مياه اىل  
  

صًا مائيًا أو  هي (املناهل العامة)أن تكون نقط جتميع املياه العامةونوصي بقوة  فقط للمجتمعات اليت تواجه نق
العامة كجزء من مسامهتها.  هذه املناهلا^تمعات اليت تظهر استعدادًا للحفاظ على الظروف الصحية حول 

الصحيح ملنع  التسويرعمل مبلطة و  oسطح وذلك oن تكونعامة صحية ال ان تكون هذه املناهلينبغي 
صريف السليم للمياه الفائضة إىل أقرب  احليواKت واألطفال ، وتنفيذ مايلزم من أعمال لكي يتم مكان مزروع الت
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املنهل العام أشجار أو أرض زراعية. وينبغي تشجيع تلك ا^تمعات كذلك على اختيار شخص يعتين بنقطة  به
املنهل العام شيء مثايل) والذي ميكن أن يدفع هلا احلد األدىن من األجور لإلبقاء على  (سيكون اختيار املرأة

صدع  مصان جيدًا ونظيف. وينبغي تفادي هذا النظام خصوصًا يف املناطق املوبوءة �ملالر§ أو محى الوادي املت
يكون هلا مسامهتها يف شكل وحيث ا^تمعات غري راغبة �العتناء �ملكان. نوصي Ñشعار تلك ا^تمعات أن 

  توفري شبكات األKبيب.
  

للتعبئة االجتماعية  مشروع األشغال العامةإن الوعي �لصحة والنظافة مسألة يف غاية األمهية هنا وعلى فريق 
صحية ورسائل النظافة املطلوبة للمجتمعات وتدريب املنظمات  كومية غري احلوالوعي البيئي أن يقدم الرسائل ال

لالستمرار يف إعطاء هذه الرسائل. ميكن أن جند الشروط املرجعية هلذا الفريق يف امللحقني (د) و (هـ). إن  احمللية
  على الفريق أن يعد كتيبات تدريب ومواد تثقيف لرسائل التوعية ملختلف أنواع املشروعات الفرعية.

  
ض اليت حتملها احلشرات الناقلة. إن القيام ينبغي تفادي اخلزاKت املفتوحة الكبرية يف املناطق املوبوءة �ألمرا

بفحص جودة املياه يف البداية ميكن أن يكون مفيدًا يف مرحلة التصميم ملنشآت مستجمعات املياه. إن جودة 
صورة كبرية على القرار حول نوع وحجم  وكذلك إدارة استخدام  املآخذ وفتحات التنظيفاملياه ميكن أن تؤثر ب

  تنظيف اخلزان.  توحتديد فرتا ، املياه
  

ينبغي إشعار ا^تمعات حول أمهية االختبار املنتظم جلودة املياه وأن يزودوا مبختلف اخليارات للتكنولوجيا 
املالئمة لإلصحاح البيئي يف قراهم وميكن ملشروع األشغال العامة أن يربط عمله مع منظمة غري حكومية حملية 

صة واليت تستطيع القيام �ذه النشاط ات الرباجمية مع ا^تمعات �إلضافة إىل نقل رسائل التوعية العامة خمت
صيانة لألنظمة. صحة والنظافة وتقدمي التدريب حول التشغيل وال   وال

  
صحية احمللية أو القريبة   واخلربات املتوفرةخلدمات ا لالستفادة منينبغي النظر إىل التنسيق مع ومشاركة املراكز ال

  حمليًا.
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  دارة البيئية حلصاد املياهخطة اإل 4- 2- 3
  املشروعات الفرعية خلزاeت مستجمعات املياه

  
  مسئولية املراقبة  مسئولية التنفيذ والتكلفة  إجراء التخفيف  األثر السليب احملتمل  البند

  مرحلة التصميم

أماكن تكاثر احلشرات   الصحة 
  الناقلة لألمراض

منافذ مؤدية مغلقة 
وظروف نظافة حول 

 اهل العامهاملننقاط 
بتبليط مرت مربع على 
األقل من بالطة خرسانية  
كحماية حتت حنفيات 
املاء مع التصريف 

  املناسب والتسوير.
 وجود مناقشة مدى

مشكلة املالر§ حمليًا مع 
صحية  مسئويل الرعاية ال
احملليني للتأكيد على 
أمهية تنفيذ خططهم 
الوقائية والعالجية 
ملكافحة احلشرات الناقلة 

  راض ودحر املالر§ لألم

 املهندس املصمم يف
مشروع األشغال العامة 

  املرحلة الرابعة  - 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

صلبة  نفا§تتصريف ال  الصحة  ال
صرف الصحي  ومياه ال

  يف منطقة املستجمع 

ملوقع بعيداً احملافظه على ا
عن املناطق املأهولة 

  وتسوير قنوات التغذية

صميم يف مهند سي الت
مشروع األشغال العامة 

  املرحلة الرابعة  - 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

حول موقع  النزاعات  استخدام األرض
املشروع املصمم على 

ذات امللكيه األرض 
 عيقه أو املناطق املاخلاصه 

امة أو سياحية ملصلحة ع
أو تؤدي إىل إقالق 

  احلياة الربية...اخل

مع  احملددة املوقع مناقش
ا^تمعات ومالكي 
األرض للحصول على 
موافقة أو شراء األرض 
صميم حبسب  أو تغيري الت
األرض اململوكة للمجتمع 

اليت يتوقع أن أو لألرض 
فيها  التعارضات تكون 

. التفكري يف أقل ماميكن
املشروع الفرعي إذا  إلغاء

  مل حتل املشاكل. 

ا^تمعات والسلطات 
املهندس املصمم احمللية و 

مشروع األشغال  يف
  املرحلة الرابعة  - العامة 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة
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  التنفيذمرحلة 

صلبة  نفا§تتصريف ال  الصحة  ال
صرف الصحي  ومياه ال

  يف مناطق املستجمع 

التأكيد على أخطار هذا 
أثناء جلسات  املوضوع

  التوعية للمستفيدين 

التوعية يف فريق اإلرشاد و 
مشروع األشغال العامة 

غري  احملليه واملنظمات
  كومية احل

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

ز§دة الغبار أثناء   اهلواء 
لألساسات أو  احلفر§ت

   للمصارف

إشعار البيوت ا^اورة 
أعمال احلفر§ت  ودعم

بسقاالت وقاية مناسبة 
ورش املاء أثناء احلفر§ت 

  قلل من الغبار. حىت ي
ارتداء العاملني 

  للكمامات الواقية 

املقاولني املنفذين 
والسلطات احمللية 

  وا^تمع 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

ز§دة مستو§ت اإلزعاج   اإلزعاج
  واالهتزاز

  إشعار البيوت ا^اورة.
تفادي العمل أثناء 

  ساعات الليل

ئي البيئي يف األخصا  املقاولني املنفذين 
  مشروع األشغال العامة

اليت يصادف  اآل=ر 
  تواجدها

Zر املوجودهاإلضرار �أل 
  قيمهاهلامة و/أو ال

ينبغي أن تتضمن العقود 
صوص  لآلثر اليت ن

صادف وجودها   .ي
 لفريقاتدريب بقيام ال

من أجل حتديد  املشرف
احتمال تواجد مكان 

. ويف حالة وجود اآلZر
مع  لاآلZر يتم التواص

إدارة اآلZر يف وزارة 
الثقافة أو جامعة حملية 

التقييم إلختاذ اإلجراء يف 
  واملعاجله.

مشريف وزارة األشغال 
  العامة

 مشروع األشغال العامة
  ووزارة الثقافة

تنفيذ محاية موقع   ز§دة إمكانية احلوادث  السالمة
من األشخاص  املشروع
م يدعترخص هلم. غري امل

ن للحماية ماخلنادق 
  اال¨يار.

رافق حتسني جاهزية امل
صحية يف املنطقة  ال
 ملواجهة حصول حوادث

. تزويد العمال ارئهط
  مبالبس واقية

  املقاولني املنفذين 
السلطات احمللية مع وزارة 
صحة العامة والسكان    ال

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة
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  مرحلة التشغيل

مواقع تكاثر  نشوء  الصحة 
ت الناقلة احلشرا

  لألمراض 

تغطية اخلزاKت أو 
تفادي مناطق تكاثر 

  املالر§ 

األخصائي البيئي وهيئة   ا^تمع احمللي 
محاية البيئة واملنظمات 

  كومية غري احلاحمللية 

صلبة  نفا§تتصريف ال  الصحة  ال
صرف الصحي  ومياه ال

  يف منطقة املستجمع 

التأكيد على أخطار هذه 
ت أثناء جلسا املواضيع

  التوعية مع املستفيدين 

فريق اإلرشاد والتوعية يف 
مشروع األشغال العامة 

غري  احملليةواملنظمات 
  كومية احل

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

إمكانية الفشل بسبب    بناء القدرات
يف  تدين القدرات

صيانة  التشغيل وال
اإلدارية واملالية كفاءه وال

  للمشروع

لسلطة دعم تدريب ا
غري احمللية واملنظمات 

كومية احمللية وأفراد احل
ا^تمع يف نظام التشغيل 
صيانة. دعم التدريب  وال

 ياإلدار  يف كيفية األداء
  للمشروع  واملايل

ع األشغال تعاقد مشرو 
العامة مع شركة 

حملية  استشاريه
  متخصصة

وهيئة األخصائي البيئي 
محاية البيئة واملنظمات 

  ليةكومية احملغري احل
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  املشروعات الفرعية إلمداد املياه والصرف الصحي 5- 2- 3
إذا كان مشروع األشغال العامة يقوم �ستكمال مشروعات إمداد املياه إما بذاته أو �الشرتاك مع شركاء تنفيذ 
صحية اآلمنة شرطًا مسبقًا لتنفيذ  آخرين يف مناطق دون مرافق إصحاح بيئي فينبغي أن تكون الشروط ال

شروع. من الضروري أن ا^تمعات يف تلك املناطق يتم إشعارها حول التكنولوجيات املالئمة اليت ميكن تبنيها امل
صرف الصحي الكفؤة. إن على  مع الشركاء  مشروع األشغال العامةيف مناطقهم لتوفري أنظمة تصريف مياه ال

صرف صاميم ال صحي البيئي املالئمة لالستخدام يف هذه  املنفذين إذا كانت هذه هي احلالة تزويد ا^تمعات بت ال
املناطق. وإذا مل يوجد نظام كايف عندئذ ميكن أن يؤدي املشروع الفرعي إىل مزيد من الضرر البيئي مما ميكن أن 
صريفها ومن غري  يقوم به من عمل جيد. لذلك فإذا مل توجد وسائل كافية ملعاجلة الصرف الصحي و/أو ت

أن  مشروع األشغال العامةندئذ ينبغي عدم تنفيذ املشروع الفرعي إلمداد املياه. إن على املمكن االتفاق عليها ع
صاميم حول التكنولوجيات املالئمة لإلصحاح البيئي البديلة قبل بدء املشروعات.   يوفر ت

  
ضخة ينبغي ويف كثري من هذه املشروعات الفرعية فإن احلماية مطلوبة حول مصادر املياه. إن رأس البئر وحمرك امل

إشعار  مشروع األشغال العامةاستيعابه داخل بيت مضخة وذلك ألسباب احلماية والوقاية. إن على مهندسي 
مشغلي املضخة جبمع الزيوت املستخدمة يف براميل بدًال من انتشارها مسببة مصدر تلوث للبئر. ميكن بيع زيت 

من الطرق األخرى اليت يرجح أ¨ا تستخدمه كطبقة واقية  التغيري كوقود يف احلمامات التقليدية العامة أو يف كثري
للخشب. لقد برزت شركات جديدة يف هذه األعمال لشراء الزيوت وتكريرها من أجل بيعها وإىل املدى الذي 
صميم املشروع الفرعي من أجل التشغيل السليم  يكون فيه جمدً§ ينبغي إدراج الرتتيبات مع تلك الشركات يف ت

صيانة لل   شبكات اجلديدة.وال
  

أنظمة األKبيب تعطي مياه نظيفة وآمنة أمنا ميكن حدوث سبب التلوث اليت تسببها األسرة كنتيجة للممارسات 
اخلاطئة يف اخلزن واملناولة. إذا وضعت خزاKت خاصة يف الساحة دون أي محاية إلبعاد احليواKت واألطفال من 

ظروف قذرة وغري صحية حوهلا. ومن الناحية النموذجية ينبغي االقرتاب من اخلزان فإن ذلك ميكن أن يوجد 
مجيع أنواع  فوق مرختيتزويد املياه إىل اخلزان اخلاص بواسطة توصيلة Zبتة وليس بواسطة أنبوب بالستيكي 

  القذارة من حوله.
  

صحة والنظافة مسألة حيوية هامة هنا وعلى فريق مشروع األشغال العامة يف الت عبئة االجتماعية إن التوعية �ل
صحية ورسائل النظافة املطلوبة إىل ا^تمعات وتدريب املنظمات  غري والتوعية البيئية أن يقدما الرسائل ال

كومية احمللية لالستمرار يف إعطاء هذه الرسائل. ميكن أن جند الشروط املرجعية هلذا الفريق يف امللحقني (د) و احل
  يفية ومواد توعية ملختلف أنواع املشاريع الفرعية.(هـ). إن على الفريق إعداد أدلة تثق
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صحيإن للمشروعات الفرعية  تنحصر اآلZر السلبية  يف تطبيق و . اإلجيابيةآZر صحية وبيئية عالية  للصرف ال

واحلمأة  للمخرجات املائيةصحي غري اللكل من املشاة والعمال والتصريف  التنفيذإجراءات السالمة أثناء مرحلة 
  مجيع اإلجراءات التخفيفة كالتزامات على املقاول املنفذ. مشروع األشغال العامةيتضمن عقد و  عاجلة.املغري 

  
ينبغي أن يكون للمشروع الفرعي مكون إصحاح بيئي مكثف وقوي لتحسني التغطية وتناول القضا§ اهلامة 

صحي األ صريف مياه الصرف ال صلبة وتصريف مي نفا§توالتخلص من الخرى يف ت اه األمطار. ينبغي أن ال
صرف الصحي اجلزأين الرئيسيني التاليني:   يكون مكون ال

  محلة ترويج إصحاحي.  . 1
وينبغي تعزيز ذلك  الفضالت اآلدميةمن  املنزيلدعم مادي إلنشاء أنظمة التخلص ا^تمعي و   . 2

  �لتثقيف الصحي وتثقيف النظافة.
  

ئة االجتماعية مع مجعيات مستخدمي املياه يف القرى واألفراد : ينبغي أن تعمل فرق التعبمحلة ترويج اإلصحاح
لتشجيع إنشاء مرحاض يف املوقع وصيانته وكذلك إعداد خطط عمل بيئية يف القرية. ينبغي أن تتضمن خطط 
صريف مياه  القرية هذه حتديد املشاكل البيئية يف القرية وتعبئة املوارد احمللية للتطرق هلا مثًال إنشاء قنوات ت

صريف ال صلبة وحفر حفر ال نفا§تاألمطار وحتديد مواقع لت إن كانت مطلوبة. ودعمًا للحملة  نفا§تال
الرتوجيية ميكن إنشاء مراحيض إيضاحية يف مواقع إسرتاتيجية مثل مراكز القرية واملدارس والعيادات. ميكن تنظيم 

  دورات تدريب لبنائي املراحيض ويعطى اخلرجيني شهادات التحاق. 
  

صريف املاء �الرتشاح) من أجل التخلص  البياراتوكذلك عندما تسمح ظروف الرتبة بذلك استخدام حفر  (ت
صرف الصحي من  واليت ينبغي إيضاحها وتشجيعها. تتضمن املكوKت األخرى حلملة الرتويج التسوير مياه ال

صريف حول  حول آ�ر املياه ومحايتها إلبعاد احليواKت من تلويث املصدر وذلك حبماية خرسانية وقنوات ت
  املواقع العامة املوجودة...اخل 

  

: حيثما أمكن ينبغي تزويد املدارس والعيادات مبعايري إصحاح املدارس واملراكز الصحية والوحدات الصحية
دفق املاء مع مرافق لغسيل األيدي. وستكون هذه إسرتاتيجية إيضاحية تعمل بنظام تجيدة أي مراحيض 

صحة والنظافة.أساسية يف مح   لة ال
  

: ينبغي حتديد مرحلة حلملة التوعية �لصحة والنظافة يف قرى املشروع واليت والنظافة يتثقيف الصحالصحةوال
) 2النظافة (اإلصحاح البيئي و  ) نقل املعلومات وز§دة التوعية �حلاجة إىل حتسني ممارسات1( حتتوي على
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النظافة من أجل و اإلصحاح البيئي  ) حتسني ممارسات3م املياه (تشجيع املمارسات اجليدة جلمع وخزن واستخدا
صريف اآلمن صلبة.4و ( ة للفضالت اآلدميةالت صريف املخلفات ال   ) تشجيع حتسني البيئة من خالل إدارة وت

  

صادر املياهمحاية مصادر املياه اجلوفية  : إن املسألة اهلامة اليت ينبغي أخذها يف احلسبان هي إمكانية تلويث م
أحباث أن أسباب األمراض وامللوZت األخرى ال تبتعد كثريًا من مرحاض و اجلوفية. ولقد أكدت عدة دراسات 

يف الرتبة املتجانسة وخصوصًا حيث أن أحجام املياه متدنية جداً. ومع ذلك فإن خماطرة  حتليلحفرة أو خزان 
تقييم كل موقع قبل اإلنشاء لضمان أنه ال  التلويث تتعلق بطبيعة الرتبة وعمق منسوب املياه اجلوفية وينبغي

يوجد هناك احتمال لتلويث املياه. إن املمارسة اجليدة احلالية اليت تبنتها الكثري من البلدان هي أن املراحيض أو 
  مرت من بئر املياه أو حفرة بئر املياه.  50ينبغي اال توجد ضمن  تحليلخزاKت ال

  

تب مشروع األشغال العامة أن تنسق مع اهليئة العامة للمياه والصرف : على مجيع مكامراقبة جودة املياه
صحي أو فروع اهليئة العامة ملياه الريف من أجل حتسني مراقبة جودة املياه. ينبغي أن يتم فحص جودة املياه  ال

دما مصدر جديد على فرتات منتظمة فيما بعد ذلك. و�إلضافة إىل ذلك ينبغي حدوث االختبار عن نفيذبعد ت
  تكتشف القرية تغيرياً يف جودة مياهها .

  

صرف الصحي املعاجلة حدود مراقبة جودة املياه : إن حدود مراقبة جودة املياه األساسية للمياه العادية ومياه ال
 - طلب األكسجني الكيماوي  -طلب األكسجني البيولوجي  -وامللوحة  pHأو مياه الري تتضمن ما يلي: 

  ولونية .إمجايل البكتري§ الق
  

توصيلية الكهر�ء  -حدود مراقبة جودة املياه األساسية األخرى ملياه الشرب وتتضمن ما يلي: الطعم واللون 
pH -  البكتري§ القولونية الربازية. -العسر  -النرتات  

  
تحسني البيئة. ومع ذلك ومن أجل مكافحة أي آZر سلبية حمتملة لإن املشروع ككل يف جوهره هو مبادرة 

  ينبغي إعداد خطة ختفيف ومراقبة.
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   ملشاريع الصرف الصحيخطة إدارة إمداد املياه واإلدارة البيئية  6- 2- 3
  الصرف الصحيمشاريع املشروعات الفرعية إلمداد املياه و 

  
  مسئولية املراقبة  مسئولية التنفيذ والتكلفة  إجراء التخفيف  اآل=ر السلبية احملتملة  البند

  مرحلة التصميم

صميم   اهلواء  أحواضموقع ت
املعاجلة تسبب روائح 

  أحياKً  مزعجه

 أحواضبني أقل مسافة 
أقرب ¨اية املعاجلة و 

لمدينة ال تقل عن ل
كيلو مرت   1إىل  0,5

ويعتمد األمر على اجتاه 
خذ الر§ح السائدة واأل

يف احلسبان اجتاه التوسع 
  .املستقبلي

طول برك األكسدة 
االختيارية ينبغي أن 

يف اجتاه الر§ح  يكون
  السائدة

صميم يف  مهندسي الت
مشروع األشغال العامة 

  املرحلة الرابعة  - 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

أماكن تكاثر احلشرات   الصحة
  الناقلة لألمراض

منافذ مؤدية مغلقة 
وظروف نظافة حول 

 املناهل العامهنقاط 
بتبليط مرت مربع على 

رسانية  األقل من بالطة خ
كحماية حتت حنفيات 
املاء مع التصريف 

  املناسب والتسوير.
 وجود مناقشة مدى

مشكلة املالر§ حمليًا مع 
صحية  مسئويل الرعاية ال
احملليني للتأكيد على 
أمهية تنفيذ خططهم 
الوقائية والعالجية 
ملكافحة احلشرات الناقلة 

  لألمراض ودحر املالر§ 

 املهندس املصمم يف
غال العامة مشروع األش

  املرحلة الرابعة  - 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

 ألحواض  احملددهاملواقع   املياه 
صريف  املعاجلة ونقاط ت
التدفق وأسطح جتفيف 

صا در أقل مسافة بني م
التلوث ومصادر املياه 

 50تقل عن ال ينبغي أ

 هندس املصمم يفامل
مشروع األشغال العامة 

  املرحلة الرابعة - 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة
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 احلمأه أو معاجلتها 
تسبب تلوث ملصادر 

  املياه

  مرتاً 

قدرة معاجلة غري كافية 
املعاجلة  ألحواض
  املصممة

صميم أحجام وأعداد  ت
بناء على معاجلة أحواض 

  املعايري التالية:
صميم  -  فرتة ت

 عشرين سنة.
% كفاءة 90 - 

 BODإزالة
صميم   أحواضلت

  املعاجلة.

 املهندس املصمم يف
مشروع األشغال العامة 

  املرحلة الرابعة - 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

حول موقع  النزاعات  استخدام األرض 
املشروع املصمم على 

ذات امللكيه األرض 
 عيقه أو املناطق املاخلاصه 

امة أو سياحية ملصلحة ع
أو تؤدي إىل إقالق 

  ية...اخلاحلياة الرب 

مع  احملددمناقشة املوقع 
ا^تمعات ومالكي 
األرض للحصول على 
موافقة أو شراء األرض 
صميم حبسب  أو تغيري الت
األرض اململوكة للمجتمع 

اليت يتوقع أن أو لألرض 
فيها  التعارضات تكون 

. التفكري يف أقل ماميكن
املشروع الفرعي إذا  إلغاء

  مل حتل املشاكل. 

ة السلطات احمللي
 املهندس املصمم يفو 

مشروع األشغال العامة 
  املرحلة الرابعة - 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

نزاعات حول املسار 
املصمم لألKبيب عرب 
أراضي مملوكة للقطاع 
اخلاص ونزاعات على 

 املعاجلهاستخدام املياه 
  املتدفقة للري

مناقشة املسار املخطط 
مع املالكني للحصول 
على موافقتهم أو تغيري 
املسار املخطط لتفادي 

صراعات.   ال
املياه مناقشة استخدام 

واحملاصيل  مأهواحلاملعاجله 
يف   املسموح بزراعتها

أراضي مملوكة أسفل 
  وحدة املعاجلة

السلطات احمللية 
 املهندس املصمم يفو 

مشروع األشغال العامة 
  املرحلة الرابعة - 

األخصائي البيئي يف 
  شغال العامةمشروع األ

تلوث املياه اجلوفية من   موارد األراضي 
البيارات الواصله اىل 

   منسوب احلوض اجلويف 

فحص جودة املياه 
وعلى  املوقعاجلوفية يف 

  فرتات منتظمة.
املوقع  أو تفتيش الرتبة

   مشروع األشغال العامة
املؤسسة احمللية للمياه 

صرف الصحي    وال
للمياه  املؤسسات احملليه

األخصائي البيئي يف  
  مشروع األشغال العامة



37 

 

  .البيارهقبل إنشاء 
على بعد  البيارهتكون 

مرت من  50أكثر من 
  اآل�ر 

صرف الصحي   وال

  التنفيذمرحلة 

ز§دة الغبار أثناء أعمال   اهلواء
  احلفر§ت ودفن األKبيب

إشعار البيوت ا^اورة 
أعمال احلفر§ت وتدعيم 

  بسقاالت وقاية مناسبة.
املاء أثناء احلفر§ت  رش

ميكن أن يقلل من 
  الغبار.

ارتداء العمال للكمامات 
  الواقية

مقاويل التنفيذ 
والسلطات احمللية 

  وا^تمع 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

 نفا§تالتخلص من   الصحة 
اليت تصادف يف  البيارات
صريف أتربة و املوقع  ت

   احلفر امللوثه 

ات صحية القيام Ñجراء
وإجراءات سالمة عند 

البيارات اليت هدم 
صادف يف املوقع  ت

التخلص من الوحل و 
وأتربة احلفر امللوثة. 
التخلص من كل 

امللوثة والرتبة  نفا§تال
  إىل مكان آمن

األخصائي البيئي يف   مقاويل التنفيذ
  مشروع األشغال العامة

خدمات البنية 
  األساسية

تكسر أKبيب  احتمال
ياه والطرق إمداد امل

املعبدة والكابالت 
والبيارات اليت تصادف 

  ...اخلاثناء التنفيذ 

  األضرار.  حصولتفادي 
 اختاذ إجراءات صحية

وإجراءات سالمة عند 
املوجودة هدم البيارات 

وعند التخلص من 
وأتربة احلفر  احلمأه

امللوثة. التخلص من كل 
واألتربة امللوثة  نفا§تال

  إىل موقع آمن.
الرصيف عند إصالح 

  إكمال األعمال

األخصائي البيئي يف   مقاويل التنفيذ
  مشروع األشغال العامة

ز§دة مستو§ت اإلزعاج     اإلزعاج
  واالهتزاز

  إشعار البيوت ا^اورة.
تفادي العمل أثناء 

  ساعات الليل.
ملالبس تزويد العمال �

األخصائي البيئي يف   مقاويل التنفيذ
  عامةمشروع األشغال ال
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  قيةاالو 

تنفيذ محاية موقع   ز§دة إمكانية احلوادث  السالمة 
من األشخاص  املشروع
م يدعترخص هلم. غري امل

للحماية من اخلنادق 
  اال¨يار.

رافق حتسني جاهزية امل
صحية يف املنطقة  ال
 ملواجهة حصول حوادث

. تزويد العمال ارئهط
  مبالبس واقية

مقاويل التنفيذ 
والسلطات احمللية مع 

صحة العامة وزارة  ال
  والسكان 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

إمداد املياه انقطاع   املرور 
  والوصول احمللي 

احملتمل إشعار البيوت 
تقليل مسبقًا و ¦ثرها 
يف أقصر مدة  اإلنقطاع

  ممكنة 

األخصائي البيئي يف   مقاويل التنفيذ
  مشروع األشغال العامة

ن تلوث أ للبياراتميكن   املياه 
   احلوض املائي اجلويف 

فحص جودة املياه عند 
على فرتات  املوقع

  منتظمة.
املوقع قبل  تفتيش الرتبة و

  إنشاء املراحيض.
على بعد  البياراتتكون 

مرت من  50أكثر من 
  اآل�ر.

يف البداية وحدة إدارة   مشروع األشغال العامة 
املشروع والسلطة احمللية 

  يف املستقبل 

يت يصادف ال اآل=ر 
  تواجدها

Zر املوجودهاإلضرار �أل 
  قيمهاهلامة و/أو ال

ينبغي أن تتضمن العقود 
صوص  لآلثر اليت ن

صادف وجودها   .ي
 لفريقاتدريب بقيام ال

من أجل حتديد  املشرف
احتمال تواجد مكان 

. ويف حالة وجود اآلZر
مع  اآلZر يتم التواصل

إدارة اآلZر يف وزارة 
لية الثقافة أو جامعة حم

التقييم إلختاذ اإلجراء يف 
  واملعاجله.

مشريف مشروع األشغال 
  العامة

مشروع األشغال العامة 
  ووزارة الثقافة

  مرحلة التشغيل

األخصائي البيئي يف   السلطات احمللية ضمان االستخدام برك مياه  نشوءإمكانية   الصحة 
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تؤدي إىل تكاثر  راكدة
احلشرات الناقلة 

  لألمراض

صحيح   للمياه املعاجله ال
ات واختاذ اإلجراءمأه واحل

الضرورية ملكافحة 
احلشرات الناقلة لألمراض 
(رش املبيدات احلشرية) 
وردم الربك الراكدة 
واستخدام الشبابيك 

  للنوافذ واآلسرة...اخل

كومية غري احلاملنظمات 
  احمللية

صحة العامة  وزارة ال
  والسكان

  وزارة الزارعة والري
للمياه  املؤسسات احملليه
صرف الصحي    وال

اهليئة العامة ملشاريع مياه 
  الريف
  ا^تمع

  
  

  مشروع األشغال العامة
  هيئة محاية البيئة 

كومية غري احلاملنظمات 
  احمللية

مشكالت صحية بسبب   
صريف  سليم غري الالت

  املعاجلهللمياه 

صريف النهائي  ضمان الت
للمياه اخلارجه السليم 

 أحواض املعاجلة من
الستخدام.  إعادة او 

احلذر الشديد لتفادي 
 تالمس اآلدمي املباشر ال

  أو احليواKت.
تقدمي التدريب ألفراد 
خمتارين من ا^تمع حول 
صحي  التثقيف ال

  والنظافة

  السلطات احمللية 
كومية غري احلاملنظمات 

  احمللية
صحة العامة  وزارة ال

  والسكان
  وزارة الزارعة والري

للمياه املؤسسات احملليه 
صرف الصحي وا   ل

اهليئة العامة ملشاريع مياه 
  الريف
  ا^تمع

  

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

  هيئة محاية البيئة 
كومية غري احلاملنظمات 

  احمللية

حصول آZر  إمكانية  موارد األرض 
لرتبة وينتج سلبيه على ا

عن ذلك مستو§ت أقل 
  املعاجلة حملطة من الكفاءة 

صرف  اختبار خصائص ال
  الصحي واملياه املعاجلة.

يف خيارات لرفع   ريكفالت
 كفاءة أداء حمطة

  املعاجلة.
توفري التدريب 

كومية غري احلللمنظمات 
احمللية وأفراد ا^تمع حول 

  تشغيل وصيانة النظام.
مناقشة استخدام املياه 

لري املعاجله اخلارجه 
احملاصيل اليت ال تؤكل 
(مثًال مشاتل البستنة 

النخيل  وأشجار

  السلطات احمللية
لمياه املؤسسات احملليه ل

صرف الصحي   وال
مالكي األرض 

كومية غري احلواملنظمات 
  احمللية 
  ا^تمع

األخصائي البيئي يف 
 مشروع األشغال العامة

  هيئة محاية البيئة 
كومية غري احلاملنظمات 

  احمللية
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  والقطن...اخل)

نزاعات حول استخدام   استخدام األرض
  املعاجلة للري املياه

مناقشة استخدام املياه 
واحملاصيل املعاجله واحلمأه 

مع  اليت ميكن زراعتها
مالك األراضي أسفل 

  وحدة املعاجلة

  السلطات احمللية
 املهندس املصمم يف

مشروع األشغال العامة 
  املرحلة الرابعة - 

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

  هيئة محاية البيئة 
كومية غري احلت املنظما
  احمللية

تلوث املياه اجلوفية من   املياه 
   البيارات 

اختبار جودة املياه 
اجلوفية يف املصدر وعلى 

  فرتات منتظمة 

للمياه  املؤسسات احملليه
صرف الصحي   وال

اهليئة العامة ملشاريع مياه 
  الريف

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

  هيئة محاية البيئة 
كومية غري احلمات املنظ

  احمللية

  مكوeت التشاور والتدريب

إمكانية الفشل بسبب    بناء القدرات
يف  تدين القدرات

صيانة  التشغيل وال
اإلدارية واملالية كفاءه وال

  للمشروع

دعم تدريب السلطة 
غري احمللية واملنظمات 

كومية احمللية وأفراد احل
ا^تمع يف نظام التشغيل 

صيانة دعم  .لألنظمه وال
 يف كيفية األداءالتدريب 

  للمشروع  واملايل ياإلدار 

ع األشغال تعاقد مشرو 
العامة مع شركة 

حملية  استشاريه
  متخصصة

األخصائي البيئي يف 
  مشروع األشغال العامة

  هيئة محاية البيئة 
غري املنظمات احمللية 

  كومية احل
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  املدارس  7- 2- 3
املرور ينبغي أخذها �العتبار جيداً يف التصميم إذا أريد أن يكون  إجراءات سالمة حلماية الطالب من حوادث

السكك احلديدية مبحاذاة األرصفة (املماشي اجلانبية ينبغي  للسيارات أو موقع املدرسة على طريق رئيسي
ل يف  أمتار على األق 10إدراجها يف التصميم إذا مل يوجد شيء منها) وينبغي تثبيتها مبحاذاة جوانب الطرق متد 

كل جانب وراء عرض املدرسة من كال اجلانبني. أعمدة أشارة إلشعار السائقني بوجود مدرسة يف طريقهم 
من االقرتاب من ¨اية عرض املدرسة من جانيب  1ينبغي تثبيتها على كال جانبني الطريق على مسافة كيلو مرت 
أبعد ¨اية عرض من مبىن املدرسة  مرت من 50املرور. ينبغي بناء مطبات سرعة على الطريق على مسافة 

للتحكم يف سرعة السيارات املارة أمام املدرسة. ينبغي توفري عالمات قطع الطريق شكل احلمار الوحشي 
  �لطريق من أجل املرور اآلمن للطالب.

  
ن تركيب املدارس املبنية يف املناطق احلارة واليت �ا خدمات كهر�ئية ينبغي تركيب مراوح يف غرفها وإذا أمك

مربدات مياه الشرب للطالب. ينبغي تركيب شبك حديد حلماية الطالب من اخلروج من الشبابيك وكذلك 
  شبك غر�يل ملنع دخول البعوض.

  
نوصي ببناء مراحيض يف املدارس اجلديدة أو يف توسعتها وخصوصًا إذا كانت املنطقة خمدومة Ñمداد املياه 

صاميم املدارس مبعايري  ومشاريع فرعية للمجاري والذي ميكن استعماهلا فعليًا لذلك الغرض. جيب امتثال ت
صميم احملددة من وزارة الرتبية والتعليم.    الت

  
صرف الصحي اآلمن.  صرف الصحي ميكن أخذ املدرسة كمثال لنظام ال بعد استكمال املدرسة مع مرافق ال

دارة املدرسة لتشجيع الطالب على االحتفاظ املرحلة الرابعة الرتتيب مع إ -يستطيع مشروع األشغال العامة 
صفوف وإعطاء عالمات "حسن سلوك" أو جوائز كحوافز  �ملراحيض نظيفة من خالل إقامة منافسات بني ال
للصف أو التالميذ الفائزين. ميكن استخدام دروس العلوم واالجتماعيات إلرسال رسائل تثقيف صحي ونظافة 

صريين نش يطني يف القيام �ذه الرسائل إىل أسرهم. ميكن أيضًا التواصل مع موظفي وميكن أن يكون األطفال ن
صحية حول الصرف غري احلالوحدة الصحية واملنظمات  كومية احمللية حىت تلعب دوراً نشيطًا يف نشر الرسائل ال

  الصحي اآلمن والتحسني يف الظروف الصحية العامة يف ا^تمع. 
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  دارس خطة اإلدارة البيئية للم 8- 2- 3

  املدارس

مسئولية التنفيذ   إجراء التخفيف  األثر السليب احملتمل  البند
  والتكلفة

  مسئولية املراقبة

  مرحلة التصميم

حول موقع  النزاعات  استخدام األرض 
املشروع املصمم على 

ذات امللكيه األرض 
 عيقه أو املناطق املاخلاصه 

امة أو سياحية ملصلحة ع
أو تؤدي إىل إقالق 

  ة الربية...اخلاحليا

مع  احملددمناقشة املوقع 
ا^تمعات ومالكي 
األرض للحصول على 
موافقة أو شراء األرض 
صميم حبسب  أو تغيري الت
األرض اململوكة للمجتمع 

اليت يتوقع أن أو لألرض 
فيها  التعارضات تكون 

. التفكري يف أقل ماميكن
املشروع الفرعي إذا  إلغاء

  مل حتل املشاكل. 

  احمللية السلطات 
صمم يف  املهندس امل

مشروع األشغال 
املرحلة  -العامة 

  الرابعة 

األخصائي البيئي يف 
مشروع األشغال 

  العامة

انعدام أو فشل   الصحة 
صرف  مرافق ال

  الصحي 

صرف إضافة مرافق 
صميم أو  صحي  للت

ع كفاءة املرافق فر 
  املوجودة  

صمم يف  هندسامل امل
مشروع األشغال 

ة املرحل -العامة 
  الرابعة 

األخصائي البيئي 
ملشروع األشغال 

  العامة 

  التنفيذمرحلة 

ز§دة مستو§ت   اإلزعاج 
  اإلزعاج واالهتزاز 

إشعار البيوت 
  ا^اورة 

تفادي العمل أثناء 
  ساعات الليل 

األخصائي البيئي   املقاولني املنفذين 
ملشروع األشغال 

  العامة 

اليت يصادف  اآل=ر 
  تواجدها

 ر املوجوده�ألZ اإلضرار
  قيمهاهلامة و/أو ال

ينبغي أن تتضمن العقود 
صوص  لآلثر اليت ن

صادف وجودها   .ي
 لفريقاتدريب بقيام ال

من أجل حتديد  املشرف
احتمال تواجد مكان 

. ويف حالة وجود اآلZر

مشروع  مشرفو
 - امةعاألشغال ال
   املرحله الرابعه

مشروع األشغال 
  العامة ووزارة الثقافة 
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مع  اآلZر يتم التواصل
إدارة اآلZر يف وزارة 
الثقافة أو جامعة حملية 

لتقييم اإلختاذ اإلجراء يف 
  واملعاجله.

تنفيذ محاية موقع   ز§دة إمكانية احلوادث  السالمة 
من األشخاص  املشروع
م يدعترخص هلم. غري امل

للحماية من اخلنادق 
  اال¨يار.

رافق حتسني جاهزية امل
صحية يف املنطق ة ال

 ملواجهة حصول حوادث
. تزويد العمال ارئهط

  مبالبس واقية

املقاولون املنفذون 
والسلطات احمللية 
صحة  مع وزارة ال

  العامة والسكان 

األخصائي البيئي يف 
مشروع األشغال 

  العامة 

  

  االستنتاج  3-3
يفية وبذلك حتسني الصحة إن أحد األهداف الكلية للمشروع هو التحسني الكبري للظروف البيئية يف املناطق الر 

صورة رئيسية بتحسني جودة مياه الشرب  وختفيض  وكميتهاوجوده احلياة لسكان الريف. وسيتم حتقيق ذلك ب
من البيئة العامة. سيتم حتسني جودة وكمية املياه من خالل  الفضالت اآلدميةقيد مبكان وعزل غري املالتربز 

الفضالت ل اختبار جودة املياه. سوف يتم حتسني التخلص من إنشاء وإعادة ¦هيل مشروعات املياه وÑدخا
من خالل تشجيع برKمج بناء املراحيض. و�إلضافة لذلك بتوفري محلة تثقيف صحي ونظافة داعمة  اآلدمية

صى فائدة منسيتم احلصول وهذا يعين أنه  إىل أقصى حدوسيتم حتسني سلوك النظافة  االستثمار. إن  أق
  قد استنتجت أن املشروع سيؤدي إىل آZر بيئية إجيابية جداً. املراجعة البيئية 

  وز§دة على ذلك وÑجراءات التخفيف املقرتحة ال ميثل املشروع أي خماطر بيئية ذات داللة. 
  

  التكاليف واملسئوليات: 
موظفو مشروع إن تكلفة هذه اإلجراءات التخفيفيه والرقابية البيئية سيدرج يف تكاليف املشروع الفرعي. سيكون 

األشغال العامة مسئولني عن التنفيذ يف البداية ملبادرة التخفيف أي االختبار واملراقبة. وفيما بعد ذلك فإن 
املسئولية عن املراقبة املنتظمة ستقع على السلطة احمللية أي على احملافظة مبوجب نصوص قانون السلطة احمللية 

وكذلك إزالة ومعاجلة الوحل سيكون  تحليلأو خزاKت ال بياراتالاجلديد إن مسئولية واإلشراف على تفريغ 
على مستوى احملافظة أو املديرية حىت وإن مت التعاقد على املهمة فعلياً مع متعهد خاص. وإذا كان عمل مشروع 

فسيكون  تحليلالصرف الصحي وخزاKت ال بياراتاألشغال العامة يف مدينة صغرية هناك حاجة فيها إىل تفريغ 



44 

 

ألف دوالر أمريكي) أو التعاقد مع مقدم  35لشرط أن توفر السلطة احمللية شاحنة تفريغ (بتكلفة حوايل ا
  خدمات من القطاع اخلاص. 

  
صميم  إن تكاليف التخفيف الرئيسية اليت يتحملها مشروع األشغال العامة خبالف تلك اليت أدرجت يف ت

ناء القدرة وتثقيف موظفي مشروع األشغال العامة املشروع ويف شروط املشروع هي تلك اخلاصة مبجال ب
كومية واملستفيدين. وأما التكاليف األخرى فيمكن أن تكون Ñعداد أدلة تدريبية غري احلواملقاولني واملنظمات 

  ومواد توعية. إن التكلفة التقديرية هلذه النشاطات اليت أوصت �ا خطة اإلدارة البيئية موجودة oدKه. 
  

  دورات بناء القدرة   والر أمريكي) التكلفة (د
تدريب يومني يف تقييم األثر البيئي ملوظفي مشروع األشغال العامة واالستشاريني    تدرييب لكل برKمج 2000

  (مرة يف السنة) 

تدريب يومني يف تقييم األثر البيئي ملقاويل مشروع األشغال العامة (مرة يف    تدرييب لكل برKمج 2000
  السنة)

كومية وللمستفيدين غري احلورش تدريب يومني حول التوعية البيئية للمنظمات   عام  لكل 2500
  يومية ومواصالت)  مصروفاتمن املشروع الفرعي حيثما هناك حاجة (

  إعداد مواد توعية بيئية (كتيبات والفتات ونشرات إعالنية اخل..)    5000

  غري احلكومية لية احملمحالت توعية بيئية تقوم �ا املنظمات   5000

  يتم القيام به من مؤسسة متخصصةو أخذ عينات املياه واختبارها على التدريب    3000
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  خطة مراقبة البيئة ملشروع األشغال العامة  - 4
  برنامج المراقبة 1- 4

  كيف  من  ماذا  مىت  املرحلة

ميم
ص

 الت
ال

عم
أ

  

صميم وإعداد جداول  أثناء الت
  الكميات 

  صميم تدإجراءات ختفيف رج يف ت
 املشروعات الفرعية 

  تدرجتكلفة إجراءات التخفيف 
ول كميات املشروع ايف جد
 الفرعي 

  نشاطات التوعية لوحدة إدارة
املشروع يتم القيام �ا إذا أوصت 

  �ا خطة اإلدارة البيئية

  أخصائي بيئي 
مهندسو مشروع 

  األشغال العامة 
  وحدة إدارة املشروع 

مراجعة تصاميم املشروع 
الفرعي وجداول 

  الكميات 
مراجعة مواد برKمج 
التوعية قبل بدء 
النشاطات ومراجعة 
التقارير واملؤشرات بعد 

  القيام �لربKمج

ل 
عما

أ
يذ

تنف
ال

  

  إجراءات الصحة والسالمة:   شهر§ً 
   مالبس واقية 
   محاية املوقع 
   التخلص من املواد اخلطرة 
   صحية للطوارئ  جاهزية املرافق ال
  عمل عادية (ال تزيد  ساعات

  ساعات يف اليوم) 8عن 

أخصائي بيئي 
ومنظمات ا^تمع 

غري واملنظمات احمللية 
كومية والسلطات احل

احمللية ومهندسو 
مشروع األشغال 

  العامة

قوائم مراجعة تفتيش 
  املوقع وصور

  مستو§ت اإلزعاج والغبار   شهر§ً 
  محاية األذن وكمامات

 الغبار للعمال
  وقت الليل عدم العمل 
  رش املاء  

قوائم مراجعة تفتيش 
  املوقع وصور 

حتويل املرور وتقدم العمل يف   شهر§ً 
  االمتدادات 

قوائم مراجعة تفتيش 
  املوقع وصور 
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يل
شغ

 الت
ال

عم
أ

  

حة
ص

ال
  

نصف سنوية (لعام واحد بعد بدء 
  التشغيل)

أداء املرفق الصحي وشروط النظافة 
صريف اآلمن لل  تنفا§العامة والت

  الطبية

  أخصائي بيئي 
  السلطات احمللية

صحة العامة  وزارة ال
والسكان وهيئة 

  محاية البيئة 
غري احمللية املنظمات 

كومية وا^تمع احل
ومشروع األشغال 

  العامة .

صري ومقابالت  تفتيش ب
مع املوظفني وأفراد 

  ا^تمع 

ياه
 امل

ت
معا

تج
مس

  

نصف سنوي (لسنة واحدة بعد 
  بدء التشغيل)

  بارات جودة املياه للتايل: اخت
 EC  
 pH  
  التوصيلية 
  العسر 
  §الكليه القولونيةالبكرت  
  

  تفتيش قنوات التغذية 
  

  أخصائي بيئي 
  السلطات احمللية 

املؤسسات احملليه 
والصرف  للمياه

الصحي واهليئة 
العامة ملشاريع مياه 

  الريف 
هيئة محاية البيئة 

غري احمللية واملنظمات 
  كومية احل

 احمللي ^تمعا
ومشروع األشغال 

  العامة 

 املعمليهنتائج االختبارات 
ومنظمة الصحة العاملية 
واملعايري اليمنية ملياه 
شرب والري والتفتيش 

  البصري 

فية
لري

ق ا
طر

ال
  

زراعة األشجار مبحاذاة  التأكد من  سنة واحدة بعد بدء التشغيل 
  الطرق 

  أخصائي بيئي 
  السلطات احمللية 

ري غ منظمات
  حكومية حملية 

  احملليا^تمع 

تفتيش بصري يف 
  املسارات 

رس
ملدا

ا
  

فحص النظافة ملرافق الصرف   سنة واحدة بعد بدء التشغيل 
  الصحي

  أخصائي بيئي 
  السلطات احمللية 
غري املنظمات 

  كومية احمللية احل
  ا^تمع

  تفتيش بصري 
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  كيف  من  ماذا  مىت  املرحلة

يل
شغ

 الت
ال

عم
أ

 -
بع

�
  

مد
إ

حي
ص

 ال
رف

ص
وال

اه 
املي

اد 
  

نصف سنوي (لعام 
واحد بعد بدء 

  التشغيل) 

  التشغيل السليم للشبكة 
  املعاجلة أحواضكفاءة 

املعاجله اختبارات جودة املياه 
  :للعناصر التاليه

 BOD 
 pH 
  التوصيلية 
 البكرت§ القولونية 

  
 املعاجلهإعادة استخدام املياه 

  وأنواع احملاصيل املروية 
  

العاملني  صحة وسالمة
  واملزارعني 

  
  برامج بناء القدرات

تدريب أفراد ا^تمع أو 
كومية غري احلاملنظمات احمللية 

صحة والنظافة    يف التوعية يف ال

  أخصائي بيئي 
  السلطات احمللية 

 املؤسسات احملليه للمياه
صحي    والصرف ال

اهليئة العامة ملشاريع مياه 
  الريف

  هيئة محاية البيئة 
غري لية املنظمات احمل

  كومية احل
  احملليا^تمع 

  مشروع األشغال العامة 
  وزارة الزراعة والري 

  قوائم مراجعة املراقبة 
تفتيش بصري يف مسارات 

  املشروع ويف غرف التفتيش. 
 حمطةمجع عينات من خمارج 

  املعاجلة. 
من جمموعات اجللوس مع 

علية التقييم ف احملليه ا^تمعات
صحية  محالت التوعية ال

  والنظافة. 
مواد الدورات  ودةالتحقق من ج

  لربامج بناء القدرات
التشغيل يف جمال  )(إدارً§ ومالياً 

صيانة   وال
  مقابالت مع فرق التوعية 
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  امللحقات - 5
  امللحق (أ): قوائم املراجعة 

  املراكز الصحية  /الصحية قائمة مراجعة التدقيق لتقييم األثر البيئي للوحدات - ا- أ
  روع: ........................... أسم املش

  رقم املشروع:............................

حبسب مواصفات 
  تقييم األثر البيئي

  أسئلة قائمة املراجعة
  هل املشروع:

البياeت اإلضافية   ال  نعم
  املطلوبة

  متديد مشروع موجود  -1  مصادر األثر 
  إZرة مشاكل مالكي األرض -2
وق أو منطقة مزدمحة جداً (أرفق نسخة من خمطط املوقع �لقرب من مكان س -3

  املقرتح) 
  تدار من قبل موظفني مؤهلني �لكامل -4

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

□ 

□  

  على مصادر املياه  يؤثر -5  مستقبلي األثر 
  على مواقع Îرخيية أو ثقافية ذات أمهية  يؤثر -6
  على أرض زراعية  يؤثر -7
  عات البشرية ا^اورةعلى حياه التجم يؤثر -8
  على حياه النباÎت أو احليواKت ذات األمهية اخلاصة يؤثر -9

  صلبة, سائلة أو غازية خطرة  نفا§تمصدر  -10
صالحية  (مثًال احلقن املستعملة مرة واحدة أو الضمادات امللوثة واألدوية منتهية ال

  والكيماو§ت والغازات اخل..) 

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

  
  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

  
  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

  
  

  أثناء اإلنشاء متثل خطر تلوث كبري للعمال وا^تمعات احمللية  -11  اآل=ر البيئية 
  عندما يعمل املشروع ميثل خطر تلويث كبري Ñمدادات مياه الشرب  -12

□ 
□  

□ 
□  

□ 
□  

   احمليطةاالجتماعية  بنيةعدم التأثري على ال -13  إجراءات التخفيف 
 غري مقبول جراءات ختفيفية ينتج عنها أن يكون املشروعمن املرجح طلب إ -14

  مالياً أو اجتماعياً. 
  تتطلب توجهات سالمة فيما يتعلق �لتخلص من النفا§ت اخلطرة.  -15

□ 
□  

 

□  

□ 
□  

 

□  

□ 
□  

 

□  

   □  تكون للمشروع الفرعي آZر بيئية عكسية كبرية  لنأوصي أنه   مالحظات
ع الفرعي آZر بيئية عكسية كبرية ويتطلب مزيد أوصي أنه ميكن أن تكون للمشرو 

  من التحليل.
□      

صميم وشروط العقد ملراحل  مجيع إجراءات التخفيف املطلوبة مت إدراجها ضمن الت
صميم    اإلنشاء والت

□      

  التاريخ:       أسم وتوقيع مهندس مشروع األشغال العامة 

  التاريخ:       أسم وتوقيع األخصائي البيئي 
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  ومراكز التدريب والتأهيلقائمة مراجعة تدقيق تقييم األثر البيئي للمدارس  -2-أ
  أسم املشروع.............................
  رقم املشروع.............................

  

جوانب تقييم 
 األثر البيئي

  أسئلة قائمة املراجعة
 هل املشروع:

البياeت اإلضافية  ال نعم
 املطلوبة

  متديد مشروع موجود   -1  ثر مصادر األ
  إZرة مشاكل مالكي األرض -2
  يكون �لقرب من طريق رئيسي (أرفق نسخة من خارطة املكان املقرتح)   -3
  يكون قريب من مرور السيول  -4

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

□ 

□  

صحية والتعليمية للطالب -5  مستقبلي األثر    حتسني الظروف ال
  املدارس  تعزيز تسجيل اإلKث يف -6
  على مصادر املياه  يؤثر -7
  على مواقع Îرخيية أو ثقافية ذات أمهية  يؤثر -8
  على حياه التجمعات السكانية ا^اورة  يؤثر -9

  على األراضي الزراعية أو احلياة النباتية أو احليوانية ذات األمهية اخلاصة.  يؤثر -10
  يتطلب بناء مراحيض  -11
الستخدام غري السليم أو ونقل األمراض بسبب ا مقبوله يكون مصدر روائح غري -12

صريف  صحيسليم الغري الت   من احلمامات.  ملياه الصرف ال

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□  

□ 
□ 

  
  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□  

□ 
□ 

 
  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□  

□ 
□ 

 
  

  متثل خطر تلوث كبري للعمال وا^تمعات احمللية  التنفيذأثناء  -13  اآل=ر البيئية 
  شروع ميثل خطر تلوث كبري إلمدادات مياه الشربعندما يشتغل امل -14
   احمليطةاالجتماعية  ال يزعج البنية -15

□ 
□  

□  

□ 
□ 
□  

□ 
□ 
□  

إجراءات 
  التخفيف 

من املرجح أن تتطلب إجراءات ختفيف ينتج عنها كون املشروع غري مقبول مالياً  -16
  أو اجتماعياً 

□ 
  

□ 
  

□ 
  

      □  ون له آZر بيئية معاكسة كبرية أوصي oن املشروع الفرعي لن يك  مالحظات 

أوصي أن املشروع الفرعي رمبا يكون له آZر بيئية معاكسة كبرية ويتطلب مزيد من 
  التحليل 

□      

 التنفيذمجيع إجراءات التخفيف املطلوبة أدرجت ضمن التصميم وشروط العقد ملرحلة 
  والتشغيل

□      

  التاريخ:       أسم وتوقيع مهندس مشروع األشغال العامة 

  التاريخ:       أسم وتوقيع األخصائي البيئي 
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  قائمة مراجعة التدقيق يف تقييم األثر البيئي ملشروعات املياه الريفية والصرف الصحي -3- أ

  أسم املشروع:............................. 
  رقم املشروع:.............................

  قائمة املراجعة أسئلة  جوانب تقييم األثر البيئي
  هل املشروع:

البياeت اإلضافية   ال  نعم
  املطلوبة

  يكون متديد ملشروع موجود - 1  مصادر األثر 
  إZرة مشكالت مالكي األرض  - 2
  يتطلب شراء أو حتويل مناطق كبرية من األرض - 3
  أو نفا§ت صلبة  ،وتدفق،أ تÝكل املواد، اجنرافاينتج عنه كميات كبرية من  - 4

□  
□  

□ 

□  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

□ 

□  

السيول أو األثر بصورة أخرى على املناطق اليت تدعم احلفاظ على أراضي أو  - 5  مستقبلي األثر
  أنظمة مائية بيئية أو أنظمة نباتية أو حيوانية

صورة أخرى على املناطق اليت تؤثر على معيشة السكان احملليني  - 6 السيول أو األثر ب
  . )لية والزراعة واملاشية أو خمزون األمساكالصناعة احمل ىتؤثر عل(مثًال 

  يتضمن وضع منشآت معاجلة إصحاح �لقرب من جتمعات سكانية - 7
صادر املياه (مبا يف ذلك الطبقات - 8 العابرة  األرضية احملتوية على املياه يؤثر على م

  للحدود)
  يؤثر على األمهية التارخيية أو الثقافية - 9

صحييسبب انتشار األمراض بسب - 10 صرف ال إمكانية و  ،ب انعدام خدمات ال
  للمواد. التلوث الذي سببه التسليم ، إمكانيةبرك املياه الراكدةتكوين 

□  
  
 
□  

  
□  

 
□  

 
□ 
□ 

  
  

□ 
  
 
□  

 
□  

 
□  

  
□  
□  

□ 
  
 
□  

 
□  

 
□  

  
□  
□  

 
  

  دائم ومومسي ملحوظ يف حجم املياه اجلوفية أو املياه السطحية اخنفاضيسبب  - 11  اآلZر البيئية 
صلبة أو الغازية مي - 12 على ثل خماطرة تلوث كبرية من خالل النفا§ت السائلة أو ال
ومصادر احلصول على املياه واألنظمة البيئية اليت تستحق احلفاظ واألنظمة املائية  ،لبشر

  واألنواع أو املخزون السمكي التجاري.
تستحق املياه السطحية حبيث تتأثر األماكن اليت جسم  من هيدرولوجيةيغري  - 13

  احلفاظ أو خمزوKت األمساك ذات األمهية التجارية. 

□ 
 
□  

  
 
□  
  

□ 
 
□ 
 
 
□  
  

□ 
 
□ 
 
 
□  

إحداث تنمية Zنوية مثًال مبحاذاة الطرق الفرعية أو يف صورة خدمات أعمال  - 14  إجراءات التخفيف 
  لنشاطات إنشائية وتشغيلية. 

املشروع غري مقبول ماليًا من املرجح أن تتطلب إجراءات ختفيفيه ينتج عنها كون  - 15
  أو اجتماعياً 

□ 
  
□  

□ 
  
□  

□ 
  
□  

      □  أوصي oن املشروع الفرعي لن يكون له آZر بيئية معاكسة كبرية   املالحظات

أوصي أن املشروع الفرعي رمبا يكون له آZر بيئية معاكسة كبرية ويتطلب مزيد من 
  التحليل 

□      

صميم وشروط العقد ملرحلة  مجيع إجراءات التخفيف املطلوبة أدرجت  التنفيذضمن الت
  والتشغيل

□      

  التاريخ:       أسم وتوقيع مهندس مشروع األشغال العامة 

  التاريخ:       أسم وتوقيع األخصائي البيئي 
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   ملشاريع حصاد مياه األمطار قائمة مراجعة تدقيق األثر البيئي  -4-أ
  أسم املشروع:............................. 
  رقم املشروع:.............................

جوانب تقييم 
  األثر البيئي

  أسئلة قائمة املراجعة
  هل املشروع:

البياeت اإلضافية   ال  نعم
  املطلوبة

  يكون متديد ملشروع موجود -1  مصادر األثر 
  إZرة مشكالت مالكي األرض  -2
  يتطلب شراء أو حتويل مناطق كبرية من األرض -3
  االجنرافKحرة  تسبب  عنه كميات كبرية من مواد  ينتج -4

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

□ 

□  

السيول أو األثر بصورة أخرى على املناطق اليت تدعم احلفاظ على أراضي تستحق احلفاظ أو  - 5  مستقبلي األثر
  أنظمة مائية بيئية أو أنظمة نباتية أو حيوانية

ق اليت تؤثر على معيشة السكان احملليني (مثًال السيول أو األثر بصورة أخرى على املناط - 6
صناعة احمللية والزراعة واملاشية أو خمزون األمساك.  يؤثرعلى   ال

  يتضمن مرور قنوات تغذية �لقرب من جتمعات بشرية - 7
  يؤثر على مصادر املياه (مبا يف ذلك الطبقات األرضية احملتوية على املياه العابرة للحدود) - 8
  األمهية التارخيية أو الثقافيةيؤثر على  - 9

  يسبب انتشار األمراض بسبب تلوث مناطق املستجمعات - 10

□  
 
□  

 

□ 

□ 

□ 
□  

□  
  
□ 

 
□ 

□  

□ 
□  

□  
  
□  

 

□ 

□ 

□ 
□  

  دائم ومومسي ملحوظ يف حجم املياه اجلوفية أو املياه السطحية اخنفاض يسبب - 11  اآل=ر البيئية 

  مياه الشرب  ميثل خماطرة صحية كبرية من خالل استخدام - 12
  ميثل خماطرة صحية كبرية بسبب انتشار احلشرات الناقلة لألمراض  - 13
  وتشغيل.  تنفيذإحداث تنمية Zنوية مثًال يف صورة خدمات أعمال  - 14

□ 
□  

□ 
□  

□  
□ 
□ 
□  

□ 
□ 
□ 
□  

إجراءات 
  التخفيف 

ليًا أو من املرجح أن تتطلب إجراءات ختفيفيه ينتج عنها كون املشروع غري مقبول ما - 15
  اجتماعياً 

□ 
  

□ 
  

□ 
  

  املالحظات
  

  

      □  أوصي oن املشروع الفرعي لن يكون له آZر بيئية معاكسة كبرية 
      □  أوصي أن املشروع الفرعي رمبا يكون له آZر بيئية معاكسة كبرية ويتطلب مزيد من التحليل 

 التنفيذملرحلة  مجيع إجراءات التخفيف املطلوبة أدرجت ضمن التصميم وشروط العقد
  والتشغيل

□      

  التاريخ:       اسم وتوقيع مهندس مشروع األشغال العامة 

  التاريخ:       اسم وتوقيع األخصائي البيئي 
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  لرصف طرق ريفية أو رصف مدن قدميةقائمة مراجعة تدقيق تقييم األثر البيئي  -5-أ
  أسم املشروع.............................

  .............................رقم املشروع
  

جوانب تقييم 
 األثر البيئي

  أسئلة قائمة املراجعة
 هل املشروع:

البياeت اإلضافية  ال نعم
 املطلوبة

  متديد مشروع موجود   -1  مصادر األثر 
  إZرة مشاكل مالكي األرض -2
  يكون �لقرب من طريق رئيسي (أرفق نسخة من خارطة املكان املقرتح)   -3
  يكون قريب من مرور السيول  -4

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□ 

□ 

□  

  وتسهيل حركة النقل واملواصالت  البيئية حتسني الظروف -5  مستقبلي األثر 
صل إليها املياه قبًال.  يتسبب يف منع وصول املياه إىل أراضي زراعية -6   كانت ت
  على مصادر املياه  يؤثر -7
  ذات أمهية  على مواقع Îرخيية أو ثقافية يؤثر -8
  على حياه التجمعات السكانية ا^اورة  يؤثر -9

  على األراضي الزراعية أو احلياة النباتية أو احليوانية ذات األمهية اخلاصة.  يؤثر -10
  يساعد يف احلفاظ على املنشآت والبيوت القدمية وإجياد مدينة نظيفة وصحية. -11

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□  

□  

  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□  

□ 

  

□ 
□ 

□ 

□  

□ 
□  

□  

  

  متثل خطر تلوث كبري للعمال وا^تمعات احمللية  التنفيذأثناء  -13  اآل=ر البيئية 
  عندما يشتغل املشروع ميثل خطر تلوث كبري إلمدادات مياه الشرب -14
   احمليطةاالجتماعية  ال يزعج البنية -15

□ 
□  

□  

□ 
□ 
□  

□ 
□ 
□  

إجراءات 
  التخفيف 

يف ينتج عنها كون املشروع غري مقبول مالياً من املرجح أن تتطلب إجراءات ختف -16
  أو اجتماعياً 

□ 
  

□ 
  

□ 
  

      □  أوصي oن املشروع الفرعي لن يكون له آZر بيئية معاكسة كبرية   مالحظات 

أوصي أن املشروع الفرعي رمبا يكون له آZر بيئية معاكسة كبرية ويتطلب مزيد من 
  التحليل 

□      

 التنفيذوبة أدرجت ضمن التصميم وشروط العقد ملرحلة مجيع إجراءات التخفيف املطل
  والتشغيل

□      

  التاريخ:       أسم وتوقيع مهندس مشروع األشغال العامة 

  التاريخ:       أسم وتوقيع األخصائي البيئي 
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  التشييدقائمة مراجعة التفتيش: مرحلة  -6-أ
  صورة عامة  -1

 حتفاظ �ا ؟ هل األنظمة املطلوبة يتم الوفاء �ا واال 
 واملعدات واملواد تعمل فقط ضمن منطقة العمل احملددة؟ الذين يقومون بعمليات التشييدراد هل األف 
 صورة صحيحة؟ نفا§تهل ال صريفها ب  واملخلفات جتمع بصورة منتظمة من منطقة العمل ويتم ت
  هل السيارات تستخدم طرق معتمدة للمسار املقرتح؟ 
 ضرورية وخطط التحويل وخطط إدارة املرور موجودة؟ هل كل موافقات املرافق ال 

 
  الطرق الفرعية: -2

 صورة صحيحة؟  هل الطرق الفرعية حمددة ب
  هل حددت أماكن الطرق الفرعية بصورة صحيحة؟ 
 هل مت السيطرة بصورة مالئمة على نقاط الدخول إىل حقوق الطرق العامة؟ 
  مواد هيدروكربونية؟  تسربمن الطرق الفرعية يظهر دليل على  التهربهل 
 من الطرق الفرعية يسبب برك مياه راكدة يف مكان آخر؟ التهرب هل 

  

  هل املخيمات موجودة يف املكان الصحيح -3
  هل املخيمات مؤمنة؟ 
  ت الوقود اخل... وضعت على قوائم صلبة حبجم مناسب؟Kهل مجيع خزا 
  احملددة؟  ماكناألهل تزويد املعدات �لوقود وصيانتها يتم القيام به يف 
  هل يتم االحتفاظ بسجالت صحيحة حلجم املخلفات املتولدة؟ 
 ) هل إجراءات حتليل املخاطر والتشغيلHAZOPS موجودة وهل املوظفني على علم (

 �إلجراءات؟ 
 هل تتم مراعاة إجراءات غسل املعدات 

  

  أكوام املواد التالفة والركام اخل.. -4
 املناسب؟ هل أكوام املواد التالفة �حلجم 
  صورة صحيحة؟  هل املواد قد فصلت ب
  هل هناك إثبات لز§دة أخذ الر§ح للمواد؟ 
  هل هناك دليل على سيالن مياه عكرة من الركام؟ 
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  أعمال اخلنادق -5
  ؟بشكل سليم جلوانب اخلنادق أكتاف داعمةهل وضعت  
  هل نقاط الوصول إىل اخلنادق مالئمة؟ 
  ًعن جوانب اخلندق؟ هل مواد القطع قد وضعت بعيدا  
  وتوضع كما هو حمدد يف مواصفات العقد؟  الرتبة السطحيةهل يتم إنقاذ 
  صورة سليمة؟  هل العمال يف اخلنادق جمهزين وحمميني ب
 صلة؟  هل مواد احلفر وضعت يف أكوام منف
 رخيية أثناء احلفر§ت وهل أدرجت  حتمل صفة هل مت اعرتاض أي أشياءÎ موروث ثقايف أو قيمة

صورة سليمة وتتم متابعتها يف وقتها؟  املوجودات �لصدفةجراءات إ  يف العقد ب
  

  الردم -6
  صورة سليمة دون خلط؟  هل تبدل الرتبة وأعلى الرتبة ب
  صورة كافية؟  هل يدك الردم ب

  

  معاجلة املواقع -7
 ر اجلوية املعاكسةZصحيح للتقليل من اآل وآZر تلوث  ةوغري مالئم هل املواقع موجودة يف مكا¨ا ال

صوت؟  ال
  هل األماكن مؤمنة؟ 
  هل مجيع خمازن الوقود اخل.. وضعت على قوائم صلبة حبجم مالئم؟ 
  هل تزويد املعدات �لوقود وصيانتها يتم القيام به يف األماكن احملددة؟ 
 ) هل إجراءات حتليل املخاطر والتشغيلHAZOPS موجودة وهل املوظفني على علم �إلجراءات؟ ( 
 تم مراعاة إجراءات غسيل املعدات؟ هل ت 
  هل هناك دليل على ز§دة أخذ الر§ح للمواد؟ 
  هل هناك دليل على سيالن مياه عكرة من الركام؟ 
  صورة مناسبة (مثال البيتومني)؟  هل ختزن املواد ب

  

  التنظيف -8
  هل توقيت التنظيف النهائي مالئم؟ 
  هل أزيلت مجيع املخلفات من فعل البشر؟ 
 صورة عملية حسب األشكال األصلية؟ هل أع  يدت مجيع اخلنادق وأغلقت ب
  هل مت إصالح الطرقات إىل مجيع األماكن؟  



55 

 

 

  ) الشروط املرجعية ألخصائي التعبئة االجتماعية والتوعية البيئيةامللحق (ب

   املرحلة الرابعة –مشروع األشغال العامة 
  معلومات أساسية 

  
ع األشغال العامة هو حتسني الوصول إىل خدمات البنية التحتية األساسية إن أحد األهداف الرئيسية ملشرو 

والشروط البيئية واستدامة مشروعات التنمية. ولتحقيق هذا اهلدف فقد ضمن مشروع األشغال العامة يف 
  إجراءاته تعبئة ا^تمع والتوعية البيئية. 

  
  وخصوصاً عندما تكون املوارد Kدرة. إن تعبئة ا^تمع خطوة هامة يف حتقيق التنمية املستدامة 

ولقد ثبت أن مشروعات التنمية ميكن أن تفشل بصورة كبرية إذا مل تشرتك ا^تمعات يف عملية القرار إذ إ¨اء 
  حجر الزاوية لنجاح تنفيذ واستدامة املشروعات. 

  
ناحية التشغيلية والبيئية. ويف هذا اخلصوص ميكن للمجتمعات أن تلعب دورًا هامًا يف استدامة املشروع من ال

صورة صحيحة فيمكنها االحتفاظ بظروف بيئية  صيانة وإذا مت رفع الوعي البيئي ب ميكنها تعبئة املوارد للتشغيل وال
  سليمة. 

  
صغرية حيث ا^تمعات هي املستفيد املباشر فإن احلاجة إىل إشراكهم تكون  ويف حالة مشروعات التنمية ال

  حيوية أكثر. 
  

  ن إشراك ا^تمع هو احد أهداف التنمية للبنك الدويل واملاحنني الدوليني. وهكذا فإ
  

  اهلدف: 
  ر البيئية لتنفيذ املشروع احملدد �إلضافة إىلZم �آلÎ التعبئة ا^تمعية لضمان أن ا^تمعات على وعي

صيانة.   جوانب التشغيل وال
 معات وأ¨ا مستدامة. ضمان أن املشروعات املنفذة حتسن الظروف البيئية للمجت 
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  املسئوليات
  مسئوليات األخصائي ذات جانبني: 

  التعبئة اdتمعية -1
  إنشاء إجراءات وقاعدة بياeت  1-1

ا^تمعية املعمقة واملسامهة يف واملشاركة إنشاء وحتسني اإلجراءات/ املنهاجيات وقاعدة البياKت لضمان التعبئة 
  قيق االستدامة. مشروع األشغال العامة من أجل حت

  

  ينبغي أن تتضمن اإلجراءات ما يلي: 
  اإلشراف على إنشاء جلان املستفيدين واختيار األعضاء قبل بدء التنفيذ.

  

  ستتضمن املسئوليات وإمنا ال تنحصر يف اآليت: 
o  .ًضمان استدامة املشروعات املكتملة تشغيلياً وبيئيا 
o .مجع أو تقدمي املسامهات املتوفرة 
o ثناء تسليم املوقع. الوجود أ 
o  ..صرف الصحي اخل صاميم خاصة مثًال املياه وال  التنسيق مع اجلهات املعنية إذا وجدت حاجة لت
o صاميم  أن يكون على معرفة وقناعة �لت
o املتابعة مع اجلهات املعنية للتشغيل 
o .ضمان تشغيل وصيانة املرافق املكتملة 

  

  وتعمل كمسهل ينبغي أن تكون اdالس احمللية جزء من اللجنة
صورة جيدة وإشراكه يف مجيع مراحل دورات املشروع وكما يلي:    التنسيق مع كل جمتمع لضمان متثيله ب

o  يف حتديد وإعطاء أولوية لالحتياجات. مجيع املشروعات الفرعية املختارة ينبغي أن تفي �حتياجات
 وأولو§ت عربت عنها ا^تمعات. 

o التصميم إىل أقصى مدى ممكن. ينبغي أن تكون ا^تمعات على يف اإلعداد والتصميم واملسامهة يف 
صيلي من خالل املناقصات وأن تؤخذ قناعتهم. إن هذه أمهية خاصة يف  علم Îم �لتصميم التف

صحي.  مشروعات املياه والصرف ال
o  شراك ا^تمع يف اختيار املوقع وتسليم املوقع واإلشرافÑ رمسي. غري الالتنفيذ 
o صيانة. إن أهم دور للمجتمعات هو ضمان استدامة املشروعات الفرعية وينبغي حتقيق التشغيل وال

صيانة oنفسهم.  صلة و/أو التشغيل وال  ذلك من قبل اللجنة املختارة �لتنسيق مع اجلهات ذات ال
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o  صيانة مع التأكيد على اجلوانب ينبغي التدريب الكامل للجنة املستفيدين يف مجيع جوانب التشغيل وال
 ملالية والفنية والبيئية. ا
o  .مراقبة أدائها أثناء وبعد التنفيذ يف فرتة ال تقل عن عام واحد بعد التسليم النهائي للمشروعات 

  

  تعبئة إسهامات اdتمع نقدًا/ أو عيناً  1-2
أي  كأحد معايري االختيار الرئيسية يف مشروع األشغال العامة وهو أيضًا معيار الرفض فإن إسهامات ا^تمع

% من التكلفة مطلوبة ويساعد األخصائي مدراء املنطقة الفرعية يف 5املشروعات الفرعية مبسامهة ال تقل عن 
  اآليت: 
o نقدية أو مادية  -حتديد أفضل نوع من املسامهة 
o إذا كانت نقدية حتديد املبلغ وطريقة مجعه 
o .إذا كانت كميات مادية مطلوبة تكون وفقاً للمواصفات 
o صة ينبغي توفر مج  يع املسامهات قبل عملية املناق

  

  الوعي البيئي:  -2
  التدقيق يف املشروعات احلساسة يف البيئة 2-1

o  .صرف الصحي قد اختذت قبل مشروع إمداد املياه  ضمان أن إجراءات املياه وال
o .صاميم  توحيد التخفيف إىل أقصى مدى ممكن (بسبب الطبيعة املتكررة للمشروعات) لتدرج يف الت
o  أن قوائم مراجعة التدقيق قد متت. للمشروعات اليت حتتاج إىل مزيد من التحليل والتنسيق ضمان

 وتوفري املعلومات الضرورية لالستشاري البيئي ليقوم بتقييمات األثر البيئي.
o  .صلة  ضمان تؤخذ مجيع إجراءات التخفيف يف االعتبار أثناء املراحل ذات ال
o يات املتابعة ملشروع األشغال العامة إن وجدت. مراقبة خطة اإلدارة البيئية ومسئول 
o  صرف الصحي واقرتاح أي إجراءات مراقبة الشروط البيئية للمشروعات املكتملة وخصوصًا املياه وال

 ميكن طلبها لتحسني الشروط. 

  
  الربeمج التدرييب/ توعية اdتمعات احمللية 2-2

o مج تدرييب للتوعية البيئية وأدلة تدريبيKصورة خاصة إمداد إعداد بر ة ملشروعات األشغال العامة (وب
صحي). ينبغي أن تتضمن التوعية إعطاء معلومات للمجتمعات حول مجيع العوامل  املياه والصرف ال

 البيئية املؤثرة عليها بسبب تنفيذ املشروع. 
o ب اإلشراف الفين املباشر للفريق (والذي يتضمن املدر�ت) لتدريب ا^تمعات حول مجيع جوان

 القضا§ البيئية. 
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o  صحي املنفذة من صرف ال اإلعداد واإلشراف على برKمج التدريب لتشغيل وصيانة مشروعات املياه وال
 قبل مشروع األشغال العامة مبا يف ذلك اجلوانب املالية والفنية. 

o  .إعداد مواد التوعية البيئية اليت حتتوي رسائل مالئمة ملختلف أنواع املشروعات 
o صًا للقيام غري احلدريب ا^تمعات احمللية واملنظمات القيام بت كومية �ستخدام أدلة ومواد أعدت خصي

 �حلمالت البيئية. 
o  غري احلمراقبة احلمالت البيئية اليت تقوم �ا املنظماتÑ تباع أداء املؤشرات املعدة سابقاً. كومية احمللية 

  

  إعداد التقارير  -3
o  تقارير يف صيغة تقارير مالئمة لكل مشروعتعد مجيع اإلجراءات أعاله يف 
o صلية  تقدم تقارير إجناز ف
o  مجيع النشاطات يف املوقع تكون �لتنسيق مع مدراء املناطق الفرعية  
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  :البيئية والتوعية االجتماعية املشاركة وحدة) جامللحق (

  
  :يالصح والصرف للمياه اخلريية اجلمعيات تكوين مسئول مهام) ١( 

 موعةلمجا يف عضو كل لدور املصغرة اخلطة ووضع متهتنقال مجيع يف النسائي الفريق مرافقة مسئولية حتمل -

 مواقع يف الربKمج اخلاص بتنفيذ املقرتح وضع يف املساعدة إىل �إلضافة هذا هلم، اليومي العمل مستوى على

 األشغال العامة) ل مشروعقب من حمددة منطقة تنفيذها ضمن واجلاري (املنفذة  املشاريع

صرف للمياه اخلريية اجلمعيات تشكيل موضوع ترتيب -  احمللية السلمجالعالقة (ا ذات اجلهات مع الصحي وال

 املنطقة مدير �لتنسيق مع ذلك ويتم �ملنطقة)، االجتماعية الشئون وزارة ومسئول واحملافظون املدير§ت راء ومد

 .املشروع للمنطقة ومهندس

االجتماعية  الشئون وزارة مسئول حبضور اخلريية، اجلمعيات يف اإلدارية اهليئة أعضاء انتخاب موضوع ترتيب -
 .�ملنطقة

 وبعد خالل مهامهم خيص فيما اجلمعية يف اإلدارية اهليئة ألعضاء تدرييب برKمج وتنفيذ وضع على العمل -

 :جهذا الربKم ويشمل للمشروع التنفيذية األعمال انتهاء

 خيص ما وكذلك للمشروع العائد للدخل املبسط احملاسيب �لعمل القيام كيفية عن املايل املسئول دريبت .

 من املتدربني موعةلمج تدريب ورشة عقد يف املختصني األخوة ببعض االستعانة يتم أن اإلنفاق (ميكن عمليات

  )مع بعض
صيانة التشغيل كيفية عن للمشروع فنًيا املشغل تدريب  مضخة  بواسطة التشغيل فيها يكون اليت اريعللمش وال

صني  الفنيني ببعض االستعانة يتم حيث حيتويها، اليت الفنية األمور وعلى املشروع نوع على هذا يعتمد( واملخت
 التدريب هذه) عملية يف

 يف جالالر  خيص توعية فيما الفريق أعضاء �قي مع واإلرشاد �لتوعية اخلاص الربKمج تنفيذ يف املشاركة -
 هي اليت القدمية وللمشاريع اجلديدة للمشاريع يتم وهذا البيئي اإلصحاح خيص فيما وكذلك الصحي، اجلانب

 .املناطق مهندسي بعض قبل من عملها مت اليت التقييم استمارات نتائج على بناء النشاط هذا ملثل حباجة

 
 خبطة يسمى ما شرح من بد فال صحي صرف مشروع هو للمنطقة تنفيذه املراد املشروع يكون أن حالة يف -

 .املشروع فيها تنفيذ املراد املنطقة يف املشروع وضع يناسب مبا وحتويرها البيئة إدارة

 واإلرشادي التدرييب النيلمجا يف تتم اليت ^مل النشاطات الفريق) أعضاء �قي (مع شامل تقرير إعداد -

صور ذلك وتعزيز  حالة يف املشروع عمل جراء من املنطقة على البيئي �ألثر يسمى ما وتوضيح الفوتوغرافية، �ل

 ذلك ويتم الطبيعة على ذلك رؤية خالل من تنفيذها سبق اليت للمشاريع األثر هذا توضيح وكذلك تنفيذه،

 بعد ما وحالة املشروع قبل ما حلالة القاعدي املسح استمارة وكذلك املشروع يف املوجودة �لنماذج �الستعانة

صور واخلروج ملشروع،ا  .املنطقة يف البيئية األوضاع هذه لتحسني املناسبة احللول بت
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واليت  الثابتة للمنهجية تصور وضع يف البيئية والتوعية االجتماعية املشاركة وحدة يف العاملني مجيع مع العمل -
صرف املياه مشاريع يف العامة األشغال مشروع يعتمدها أن جيب  يف األخذ مع أنواعها �ختالف الصحي وال

  .مشروع آلخر من ختتلف املسامهات احمللية وأن املقاوالت، طريق عن تنفذ املشاريع هذه أن االعتبار
 
   :االجتماعية املرشدة مهام ) ٢(

صادية املسوحات عمل  مع �قي( يتم تنفيذه أو سيتم الذي ملنطقة املشروع PRA بطريقة واالجتماعية االقت

 أعضاءالفريق)

صحية التوعية جمال يف النساء تدريب ورشة لعم -  وتناول املنازل يف الشرب ملياه األمثل االستخدام (والبيئية ال

 املتعلقة األمراض أيدينا، موضوع حتت والدرج النظافة الشخصية برKمج ، املصاحبة والبيئية الصحية اآلZر مجيع
 منطقة على لية واألثرنز امل البيئة على ذلك ثروأ تصريف الفضالت موضوع املياه، استخدام بطريقة أساًسا

  ).بشكل عام املشروع
 وتناول املنازل يف الشرب ملياه األمثل االستخدام (والبيئية الصحية التوعية جمال يف الرجال تدريب ورشة عمل -

املتعلقة  مراضاأل أيدينا، موضوع حتت والدرج الشخصية النظافة برKمج ، املصاحبة والبيئية الصحية اآلZر مجيع
صريف موضوع املياه، استخدام بطريقة أساًسا  منطقة على واألثر ليةنز البيئة امل على ذلك وأثر الفضالت ت

 ) .بشكل عام املشروع

صحية  البيئية التوعية جمال يف عملهم بتأدية البدء يف والنساء الرجال من احملليني املروجني وتكليف اختيار وال
صرف للمياه اجلمعية اخلريية أعضاء ألخوةا مع �لتنسيق للمنطقة  .الصحي �ملنطقة وال

من  الفريق) أعضاء �قي عليهم (مع �إلشراف وذلك ونساء)، احملليني (رجال للمروجني ميداين تطبيق عمل -
 لتحسني هلم والقوة الضعف نقاط وتوضيح املالحظات وكتابة املروجني هؤالء ومراقبة امليدانية الز§رات خالل

  ألداء.ا
 خيص وهذا (للمشروع الراهن الوضع تقيم اليت االستمارات تعبئة يتم فإنه السابق من املنفذة للمشاريع �لنسبة -

صحي له البيئي الوضع لتحسني املقرتحات والتوصيات هي وما  )بعد اتهاستمارا تعبأ مل اليت املشاريع تلك  .وال

 واإلرشادي التدرييب النيلمجا يف تتم اليت النشاطات ملجلم الفريق) أعضاء �قي مع (شامل تقرير إعداد -

صور ذلك وتعزيز حالة  يف املشروع عمل جراء من املنطقة على البيئي �ألثر يسمى ما وتوضيح الفوتوغرافية، �ل
 ذلك ويتم الطبيعة على ذلك رؤية خالل من تنفيذها سبق اليت للمشاريع األثر هذا توضيح وكذلك تنفيذه،

 بعد ما وحالة املشروع قبل ما حلالة القاعدي املسح استمارة وكذلك املشروع يف املوجودة �لنماذج نة�الستعا

صور واخلروج املشروع،  .املنطقة يف البيئية األوضاع هذه لتحسني املناسبة احللول بت

صور وضع يف البيئية والتوعية االجتماعية املشاركة وحدة يف العاملني مجيع مع العمل - يف  مبا الثابتة منهجيةلل ت
صرف املياه مشاريع يف العامة األشغال مشروع يعتمدها أن جيب واليت البيئية التوعية ذلك  �ختالف الصحي وال
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من  ختتلف احمللية املسامهات وأن املقاوالت، طريق عن تنفذ املشاريع هذه أن االعتبار يف األخذ مع أنواعها
 مشروع آلخر.

 


