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 مقدمة .1

 

، ويتم تنفيذ المشروع عن طريق الصندوق 3103 أكتوبرفي ( ELIIP) البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالةتم البدء في 
خلق فرص عمل قصيرة المدى للعاطلين من العمال غير المهرة  إلىوع ر يهدف المش. االجتماعي للتنمية بدعم من البنك الدولي

وسوف يتم تنفيذ العديد . خدمات البنية االساسية لشرائح مستهدفة من سكان المناطق الفقيرةوذوي المهارات المتوسطة وتوفير 
: جاالت مختلفة تتضمنفي م( ELIIP) البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الكثيفةتحت مظلة  الفرعيةمن المشروعات 

زالةتأهيل منازل ومدارس، وتطهير ترع  إعادة حماية جوانب وضفاف نهر النيل، ورصف واستكمال طرق ، و منهاالحشائش  وا 
زالةريفية، وحمالت نظافة  خدمات تعليم أساسي لصغار السن، وخدمات صحة األم والطفل تقديم قرى، و المخلفات من  وا 

ويعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية الجهة المنفذة للمشروع، حيث سيقوم بتوقيع . وتشغيل الشباب في مناطق ريفية وحضرية
نفيذ المشروع في لت( والجمعيات األهلية كل في مجاله ، المحافظاتوهي الوزارات)مع الجهات الكفيلة  أطر عملاتفاقيات 

وستقوم بعض الجهات الكفيلة بتنفيذ المشروعات الفرعية من خالل جهات وسيطة في مختلف المحافظات . المحافظات المختلفة
 .تبعا لطبيعة المشروع

أن  إلى، وقد خلصت هذه الدراسة (ESSAF)دراسة للفحص والتقييم البيئي واالجتماعي  إعدادخالل فترة التحضير للمشروع تم 
سياسة )بالتقييم البيئي طبقا لتصنيف سياسة الحماية للبنك الدولي المتعلقة  Cأو  Bتقع ضمن التصنيف أنشطة المشروع 

أي من سياسات الحماية التسع األخرى  بأعمالوطبقا للدراسة فال يتوقع أن تتعلق أنشطة المشروع (. OP 4.01العمليات 
 .3103مارس شهر خالل ( ESSAF)مع جهات مختلفة بخصوص الدراسة  هيتشاور حلقة  إجراءوقد تم . للبنك الدولي

الدراسة للفحص والتقييم  احتياجتفاقية المبرمة بين الصندوق االجتماعي للتنمية والبنك الدولي أنه في حالة االوقد اشترطت 
للحماية البيئية ألي نوع من أنواع المشروعات  إرشادي خطة عمل بيئية أو دليل إعداد ، يتم(ESSAF)البيئي للمشروع 

 . الوثيقة المناسبة لنوع المشروعات الفرعية والتأثيرات البيئية المتوقعة إعدادالفرعية، فالبد من 

زالةتطهير الترع مشروعات وتعتبر المشروعات الفرعية المتعلقة ب  الحشائش منها ذات تأثيرات بيئية قليلة ومحدودة، لذا فقد تم وا 
بحيث تقوم الجهات المعنية  باألعلى إليهاللحماية البيئية للتوافق مع شرط اتفاقية القرض المشار  اإلرشاديهذا الدليل  إعداد

 .والتعامل مع التأثيرات البيئية السلبية بشكل مناسب بإدارةبالمشروع 

 أهداف وأنشطة المشروعات الفرعية .2

 

زالةيشتمل مكون تطهير الترع  النباتات والمخلفات الطافية على سطح الماء في الترع الصغيرة  إزالةالحشائش منها على  وا 
ويتم تنفيذ هذا النوع من المشروعات الفرعية من خالل وزارة الموارد المائية والري (. متر 3والتي ال يتجاوز عرض قاعها )



وتعد وزارة الموارد المائية والري . نهايات هذه الترعلضمان وصول تصرفات المياه بكم مناسب في  باألساسبشكل دوري وذلك 
حيث يتم تحديد أطوال  الفعليهذه الخطة السنوية بناء على االحتياج  إعدادهير سطح المياه في الترع، ويتم طخطة سنوية لت

الري في مختلف هندسات إدارات وتقوم . الترع ذات األولوية بناء على كمية النباتات والمخلفات المتراكمة على سطحها
تقديم تقارير حول احتياجات الترع المختلفة للتطهير، وتقوم وزارة الموارد المائية والري بتوفير خط ساخن للشكاوى ب المحافظات

 .الحشائش والمخلفات الطافية من التصرفات إعاقةكميات مناسبة من المياه نتيجة عن عدم وصول 

بالوسائل اليدوية فقط، حيث يقوم العمال بالوقوف على ضفتي الترعة ( اإلرشاديموضوع هذا الدليل )الترع الصغيرة  يتم تطهير
لتعليمات وزارة الموارد المائية وطبقا . 0أو على جسر متقاطع معها وتجميع الحشائش والمخلفات ووضعها على ضفتي الترعة

وال . حيث يقومون باستخدام أدوات يدوية طويلة مثل الجاروف والشوكة والسكاكينالنزول للترعة  إلىوالري فال يحتاج العمال 
يتم ترك  األحيانوزارة الموارد المائية والري لكيفية تداول مخلفات التطهير، ففي بعض  لمقاوليقياسية موضوعة  إجراءاتيوجد 

 .توسعة المنطقةلجافة لهذه المخلفات على ضفاف الترع لتجف، وفي أحيان أخرى يتم حرق المخلفات ا

زالةسيتم تنفيذ المشروعات الفرعية المتعلقة بتطهير الترع   ,0كم طولي من الترع في  11,،00الحشائش منها في حوالي  وا 
 .باألسفل 0جدول مليون جنيه خالل السنة األولى كما هو موضح في  55حوالي  إجماليةمحافظة بتكلفة 

زالةالمتعلقة بتطهير الترع  ةالفرعيالمحافظات التي سيتم تنفيذ المشروعات : 1جدول   الحشائش فيها وا 

 القليوبية المنوفية الغربية البحيرة الشرقية
الف )التكلفة 

 (جنيه
الطول 

 (كم)
الف )التكلفة 

 (جنيه
الطول 

 (كم)
الف )التكلفة 

 (جنيه
الطول 

 (كم)
الف )التكلفة 

 (جنيه
الطول 

 (كم)
الف )التكلفة 

 (جنيه
الطول 

 (كم)
0،551 0،511 ,،0,5 051 ,،3,5 ,51 ,،3,5 ,51 ,،3,5 ,51 

 
 الدقهلية كفر الشيخ دمياط االسماعيلية االسكندرية

الف )التكلفة 
 (جنيه

الطول 
 (كم)

الف )التكلفة 
 (جنيه

الطول 
 (كم)

الف )التكلفة 
 (جنيه

الطول 
 (كم)

الف )التكلفة 
 (جنيه

الطول 
 (كم)

الف )التكلفة 
 (جنيه

الطول 
 (كم)

5،021 011 0،100 000 3،501 ,,3 2،025 551 0،2,0 0،5,1 
 

 الجيزة بني سويف أسوان الفيوم االجمالي
الف )التكلفة 

 (جنيه
الطول 

 (كم)
الف )التكلفة 

 (جنيه
الطول 

 (كم)
الف )التكلفة 

 (جنيه
الطول 

 (كم)
الف )التكلفة 

 (جنيه
الطول 

 (كم)
الف )التكلفة 

 (جنيه
الطول 

 (كم)
5,،00, 00،,12 2،,15 551 2،,15 551 ,،505 0،251 3،301 ,11 

 

                                                           
 صور توضيحية لعملية التطهير اليدوية لسطح الترع 0يتضمن الملحق   0



بينما الجهات الوسيطة ستكون مديريات الري في الجهة الكفيلة في هذه المشروعات الفرعية ستكون وزارة الموارد المائية والري، 
  .باألسفل 0شكل  الموضح في اإلداريوسيتم تنفيذ هذه المشروعات الفرعية طبقا للهيكل . المختلفة المحافظات

 لتنفيذ المشروعات الفرعية اإلداريالهيكل : 1شكل 

 

 

 االشتراطات واألدلة البيئية .3

 

زالةيتوقع أن تسبب المشروعات الفرعية المتعلقة بتطهير الترع  تحقيق  إلى فباإلضافة. الحشائش العديد من الفوائد البيئية وا 
والذي يتسبب بدوره في تحقيق العديد من الفوائد غير )هدف المشروع في توفير كميات وتصرفات المياه التصميمية في الترع 

المباشرة مثل ضمان خصوبة األراضي التي يتم ريها من نهايات الترع وبالتالي تجنب اضطرار الفالح لسحب كميات غير 
ينتظر أن تحقق المشروعات الفرعية فوائد بيئية مباشرة ( ص المياه في نهايات الترعمخططة من المياه الجوفية لتعويض نق

 :منها

تحسين اختراق أشعة الشمس للمياه في الترع، وبالتالي يتم توفير فرصة أفضل لنباتات القاع لتنقية مياه الترع تنقية  -
 ذائب في كامل عمق الترعةال كسجيناألذاتية من خالل توفير 

الصندوق االجتماعي 
الجهة )للتنمية 

 (الممولة

وزارة الموارد المائية 
الجهة )والري 

 (الكفيلة

 وحدة تنفيذ المشروع

مديريات الري 
 (الجهة الوسيطة)

 المقاولون

 لجنة التسيير



سيقلل من المساحة المتاحة للحشرات والكائنات الممرضة من التكاثر مما ائش والمخلفات من سطح الترع الحش إزالة -
 يحقق فوائد على الصحة العامة

 الحشائش والمخلفات من سطح الترع يعمل على االرتقاء بالقيمة الجمالية والمنظر العام للمنطقة إزالة -

ولن تتحقق هذه . مخلفات التطهير بإدارةبيئية سلبية محدودة متعلقة  تأثيرات ىإلهذه المشروعات الفرعية  ستؤدىفي المقابل 
في حالة ترك المخلفات على ضفاف الترع، أو حرقها أو التخلص منها في مواقع غير  إالالتأثيرات السلبية على أرض الواقع 

احتمال تأثير بيئي عند موقع التخلص من مخلفات التطهير وهو متعلق بزيادة نسبة الرطوبة في قد يكون هناك . مرخصة
المخلفات التي سيتم وضع حشائش ومخلفات التطهير المبتلة فوقها، ولكن يمكن اعتبار ذلك التأثير طفيفا ألن تولد كميات من 

في مصر الرتفاع نسب البخر، وكذلك فان كمية  متكررة في مواقع التخلص من المخلفاترشح المخلفات ليست مشكلة 
. الحشائش ومخلفات التطهير تعتبر ضئيلة أو مهملة بالمقارنة بكميات المخلفات المتراكمة في موقع التخلص من المخلفات

أو لبضع أيام )ترك الحشائش ومخلفات التطهير لبضع ساعات على ضفة الترعة خالل فصل الصيف  فإن ،ذلك إلى باإلضافة
 .المخلفات هذه فيسيؤدى إلى تبخر الرطوبة ( خالل فصل الشتاء

بجوار الترع ليس واردا ألن التجميع المؤقت للحشائش ومخلفات من الجدير بالذكر أن التأثير على استخدامات األراضي 
العمال ال يحتاجون وأيضا يمكن اعتبار المخاطر على سالمة العمال غير مؤثرة ألن . التطهير سيكون في منطقة حرم الترعة

بالبلهارسيا، كما أنه من المستبعد أن تحتوي المخلفات الطافية على  اإلصابةتوجد مخاطر من  فالالنزول في الترع وبالتالي  إلى
 .أي مكونات خطرةعلى سطح الماء 

 :الحد األدنى إلىمنع أو التقليل من التأثيرات السلبية  إلىالمخلفات التالية  إدارة إجراءاتويتوقع أن تؤدي 

موقع  إلىالحشائش ومخلفات التطهير من ضفاف الترع ونقلها بواسطة سيارة نقل مناسبة  بإزالةيجب أن يلتزم المقاول  -
الحشائش ومخلفات التطهير  بإزالةيجب أن يلتزم المقاول . 3المحلية اإلدارةالتخلص من المخلفات المرخص من 

منطقة أخرى، وليس  إلىالخاصة بمنطقة محددة من الترعة على األقل في نهاية عمله في هذه المنطقة وقبل انتقاله 
موقع التخلص في نهاية كل يوم عمل حيث أن بقاء المخلفات لبعض الوقت على جانب  إلىبالضرورة نقل المخلفات 

ستكون . والترتيبات المطلوبة من المقاول من جانب آخر اإلجراءاتن جانب ويسهل الترعة يساعد على بخر المياه م
الحشائش ومخلفات التطهير في حيازة المقاول حال وجودها على جانب الترعة، ولهذا فسيكون المقاول مسئوال عن 

                                                           
تدويرها، لذلك فان  إعادةاستخدامها كسماد عضوي أو  إمكانيةهذا الدليل من قيمة الحشائش ومخلفات التطهير ومدى  إعدادلم يتم التأكد خالل   3

ثبت فيما بعد أن هذه المخلفات يمكن كمرها  أنتم تحديده كحد أدنى من متطلبات تداول المخلفات، ولكن التخلص من هذه المخلفات في موقع مرخص 
يمكن استخدامها في أي تطبيق آخر بطريقة مجدية اقتصاديا فان ذلك سيكون بالتأكد بديل أفضل يجب تشجيعه من الجهة لتصبح سمادا عضويا أو 

 المنفذة للمشروع



 بإشعالهاا أو قيام أحد اشتعال المخلفات ذاتي إمكانيةعدم احتراق المخلفات على جوانب الترع، وان شك المقاول في 
 .موقع التخلص في الوقت المناسب لمنع حدوث مثل هذه الحوادث إلىللتخلص منها فيجب أن يقوم بنقلها 

من التزام المقاول باالشتراطات السابقة من خالل ( مديريات الري في المحافظات)يجب أن تتأكد الجهة الوسيطة  -
جراءو ( 3ملحق )تضمين هذه االشتراطات في العقد  زيارات لموقع عمل المقاول في نهاية فترة عمله في منطقة  ا 

جراءمعينة للتأكد من عدم وجود حشائش ومخلفات تطهير متراكمة،  زيارات للموقع في بعض األحيان أثناء عمل  وا 
جراءالمقاول للتأكد من عدم وجود أي رماد للمخلفات في الموقع،  بعض زيارات لموقع التخلص من المخلفات في  وا 

ويجب أن تعد  .األحيان للتأكد من أن الحشائش ومخلفات التطهير تم التخلص منها في الموقع المخصص بالفعل
الجهة الوسيطة سجل للشكاوى التي تسجل من جيران موقع العمل سواء من أدخنة حرق المخلفات أو من التخلص 

 .من المخلفات في غير الموقع المخصص

وقد أصدر جهاز شئون . تقييم األثر البيئي بإعدادلتزام بمتطلبات جهاز شئون البيئة فيما يتعلق يجب على الجهة الوسيطة اال
جراءات أسسدليل  نسخة معدلة من البيئة تصنيفات بحسب  2 إلىالمشروعات  تصنيف إلىتقييم التأثير البيئي، والذي يشير  وا 

أ و ب و  الفئةدرجة تقييم التأثير البيئي المطلوب لها بناء على تأثيراتها المتوقعة على البيئة، وهذه التصنيفات هي مشروعات 
لفئة تقييم التأثير البيئي المطلوبة وقد جاء في الدليل بعض األمثلة  .2األعلى تأثيرا على البيئة على الترتيب إلىج من األدنى 

والتي جاءت من ضمن " أعمال تطهير المجاري المائية الرئيسية"المشروعات ومن ضمن هذه األمثلة مشروعات لبعض 
وقد ذكر دليل جهاز شئون البيئة أن ". تطهير أسطح الترع الصغيرة"مشروعات الفئة ب، ولم تتضمن األمثلة مشروعات 

وارد، وطبيعة المشروع والتغير مها بناء على مدى استهالك الالمشروعات غير المدرجة في األمثلة الواردة يجب أن يتم تصنيف
والمخرجات ودرجة التأثيرات البيئية المصاحبة، واالمتداد الجغرافي  المدخالنالمتوقع في استخدامات األراضي، وطبيعة 

زالةوبناء على محدودية تأثيرات أنشطة مشروعات تطهير الترع . للتأثيرات وعات يمكن اعتبارها الحشائش وأن هذه المشر  وا 
على الحد )فيمكن تقدير أن تصنيف هذه المشروع هو من ضمن الفئة أ ( وهي الترع)صيانة لمشروعات قائمة  إجراءات
ويجب على الجهة . نموذج لتقييم التأثير البيئياستكمال  إلىلن تحتاج  الفرعية مع وجود احتمال أن هذه المشروعات( األقصى
التأكد من جهاز شئون البيئة خالل فترة مبكرة من المشروع على التصنيف الصحيح لهذه ( المائية والري وزارة الموارد)الوسيطة 
أن نموذج تقييم التأثير البيئي فئة أ مطلوبة لهذه المشروعات في حالة . ,وذلك من خالل خطاب رسمي من الجهاز المشروع

جهاز شئون البيئة في الوقت المناسب ومتابعة رد  إلىوتقديمه النموذج المطلوب  إعدادالفرعية فيجب على الجهة الوسيطة 
 .الجهاز على النموذج

                                                           
  Aوالفئة ج مكافئة للفئة  B، والفئة ب مكافئة للفئة OP.4.01طبقا في تصنيف البنك الدولي طبقا لسياسة العمليات  Cالفئة أ مكافئة للفئة   2
جراءات أسسيتطلب دليل   , تقييم التأثير البيئي من الجهة المنفذة للمشروع التشاور مع جهاز شئون البيئة للتأكد من تصنيف المشروعات التي ليست  وا 

 ضمن األمثلة المعطاة، ويشير الدليل أن جهاز شئون البيئة يجب أن يرد بخطاب رسمي على طلب التشاور 



مالية  عتماداتاال يلزم تنفيذها و  من خالل العاملين في المشروع اتخاذهايمكن  إدارية إجراءاتتعد معظم االشتراطات السابقة 
موقع للتخلص من المخلفات والذي يتوقع أن يتسبب في رفع سعر  إلى، باستثناء شرط نقل الحشائش ومخلفات التطهير إضافية

من واقع الخبرة في مشروعات مشابهة أشرف . المقاولين قليال حيث أن هذه المهمة لم تكن ضمن المهام التقليدية للمقاول
متر طولي يوميا،  211-311الصندوق االجتماعي للتنمية عليها فان المقاول يقوم بالتطهير اليدوي للترع الصغيرة بطول 

عمل فسيشمل  أسبوعموقع التخلص مثال في نهاية كل  إلىوبالتالي فان كان المقاول سيقوم بنقل الحشائش ومخلفات التطهير 
 .كم طولي من الترع في سيارة نقل واحدة 0.5ذلك نقل مخلفات حوالي 

ة مع تقرير االنجاز الدوري ألنشطة المشروع بشكل ربع التي تم تنفيذها ستكون متزامن اإلجراءاتالتقارير المطلوب تقديمها عن 
البيئية التي تم اتخاذها من جانب الجهة الوسيطة،  لإلجراءاتويجب أن يشتمل تقرير االنجاز على فصل مخصص . سنوي

و شكاوى تم الجهة الكفيلة بشكل ربع سنوي وتذكر فيه أي مخالفات من المقاول أ إلىوتقوم الجهة الوسيطة برفع هذا التقرير 
تسجيلها من المجتمع المحلي، ويجب أن يشمل هذا التقرير على المحددات والصعوبات التي تم مواجهتها خالل الفترة التي 

ويجب أن تشتمل تقارير . ,جاوز هذه الصعوبات كما هو موضح في الملحق تالتي تم اتخاذها ل واإلجراءاتيغطيها التقرير 
. صور هذه المراسالت بتقرير االنجاز إلحاقاالنجاز أيضا على أي مراسالت مع جهاز شئون البيئة مع الجهة الكفيلة ويجب 

رسالهاوتقوم الجهة الكفيلة بتجميع التقارير  ع سنوي حيث يلحق بهذا التقرير الصندوق االجتماعي للتنمية بشكل رب إلى وا 
 .الجهة الكفيلة من الجهات الوسيطة إلىالتقارير التي وصلت 

عن المشروع في نهاية فترة عمل المشروع، وذلك لتضمين جميع البيانات تقرير نهائي  بإعدادويجب أن تقوم الجهة الكفيلة 
 . عية التي لوحظت أثناء تنفيذ المشروعالبيئية المتعلقة بالمشروع بما يشمل التأثيرات البيئية واالجتما

 األدوار والمسئوليات المطلوبة من الجهات المختلفة المعنية بالمشروع سواء على مسئوليات التنفيذ أو باألسفل 3جدول يلخص 
بعقد  إرفاقهاالمسئوليات البيئية للمقاول في صورة يمكن  3ويلخص الملحق . تنفيذ هذه االشتراطاتل اإلشرافمسئوليات 

 باتفاقهذه القائمة بالمسئوليات  إرفاقمسئوليات الجهة الكفيلة والجهات الوسيطة بحيث يمكن  2المقاول، ويلخص الملحق 
 .سيتم توقيعها بين الصندوق االجتماعي للتنمية والجهة الكفيلة التي( Framework Agreement) إطار العمل



 أثناء تنفيذ المشروعات الفرعية إتباعهااالشتراطات البيئية المطلوب : 2جدول 

مسئولية  المطلوبة اإلجراءات الموضوع
 التنفيذ

 والرصد اإلشرافوسائل  اإلشرافمسئولية 

الحشائش  إدارة
والمخلفات التي يتم 

 جمعها

يجب نقل الحشائش والمخلفات التي يتم 
موقع مرخص للتخلص من  إلىجمعها 

 المخلفات

 (3انظر ملحق )تضمين هذا الشرط في عقد المقاول  - الجهات الوسيطة المقاول
مشاهدة أي تراكمات للحشائش ومخلفات التطهير أو أي رماد في الموقع  -

 قاولعند نهاية عمل الم
في بعض األحيان لموقع التخلص من المخلفات ميدانية زيارات القيام ب -

 لمشاهدة نقطة التخلص النهائية
للشكاوى من تراكم المخلفات أو تصاعد أدخنة من هذه سجل  إعداد -

  المخلفات
التأكد من التوافق مع 
متطلبات دليل جهاز 

 شئون البيئة

طلب قيام جهاز شئون البيئة تصنيف 
المشروعات الفرعية وان كانت تحتاج 

 بيئيةالتأثيرات النموذج تقييم  الستيفاء

الجهة 
 الكفيلة

الصندوق االجتماعي 
 للتنمية

 (جهاز شئون البيئة ورد الجهاز إلىالمراسالت )مراجعة التوثيق  -

نموذج تقييم التأثيرات البيئية في حالة  إعداد 
 الوقت المناسب طلبه في

الجهة 
 الوسيطة

الجهة الكفيلة والصندوق 
 االجتماعي للتنمية

ورد جهاز شئون البيئة بالموافقة أو  إعدادهامراجعة النماذج التي تم  -
 الموافقة المشروطة

 



 الحشائش يدويا إزالةصور توضح : 1ملحق 

 

  

 
زالةتطهير الترع        الحشائش يدويا من أحد الترع وا 

 
 الترعة السابقة بعد تطهير                    

 

 

 

 

 

  نماذج من األدوات اليدوية              
 

 

  



 في تنفيذ االشتراطات البيئية (ينالمقاول)الوكاالت المنفذة   التزامات: 2ملحق 

 

 :يلتزم المقاول بتنفيذ االشتراطات البيئية التالية

موقع التخلص من  إلىالحشائش ومخلفات التطهير التي يتم جمعها من سطح الماء في الترعة يجب أن يتم نقلها  -
 المحلية اإلدارةوالموافق عليه من ___________ (الفراغ بحسب المنطقة استيفاءيتم )______المخلفات في 

من ______ (يتم ذكر موقع التطهير)____يجب أن يقوم المقاول بنقل الحشائش ومخلفات التطهير الخاصة بموقع  -
لموقع التخلص من المخلفات في _______ (يتم ذكر اسم الترعة)___________ترعة 

ص من موقع التخل إلى، وكحد أدنى يجب نقل هذه الحشائش والمخلفات أسبوعيبشكل __________________ 
يتم ذكر موقع )____في نهاية عمل المقاول في موقع __________________ المخلفات في 

 . _______(يتم ذكر اسم الترعة)___________من ترعة ______ (التطهير
يتم ذكر اسم )___________من ترعة ______ (يتم ذكر موقع التطهير)____خالل عمل المقاول في   -

حشائش ومخلفات التطهير في عهدة ومسئولية المقاول، وال يسمح بحرق الحشائش أو ستكون ال_______ (الترعة
 مخلفات التطهير أو التخلص منها في غير الموقع المذكور باألعلى

السابقة مطلب أساسي لدفع مستخلصات  باالشتراطاتحكم المقاول يعتبر االلتزام باستثناء الحاالت التي تخرج عن ت -
 .المقاول عن األعمال

 

  



 ( الريمديريات )والوكاالت الوسيطة ( والريوزارة الموارد المائية )الوكالة الكفيلة  التزامات: 3ملحق 

 

 :بتنفيذ االشتراطات البيئية التالية( وزارة الموارد المائية والري)تلتزم الجهة الكفيلة 

جهاز شئون البيئي يطلب تحديد التصنيف المناسب للمشروعات الفرعية المتعلقة بتطهير  إلىخطاب رسمي  إرسال -
زالةالترع الصغيرة  نموذج لتقييم التأثيرات  استيفاءكانت هذه المشروعات الفرعية تتطلب  إذاالحشائش منها وما  وا 

الرد الرسمي  إرفاقيجب أن يتم  ،لفرعيةالبيئية وان كان ذلك مطلوبا فما نوع النموذج المطلوب لمثل هذه المشروعات ا
 .اتلجهاز شئون البيئة مع تقرير االنجاز 

 إلىهذا الرد  إرسالنموذج لتقييم التأثيرات البيئية، فيجب  إعدادرد جهاز شئون البيئة بضرورة  أفاد إذافي حالة ما  -
 (مديريات الري بالمحافظات)الجهات الوسيطة 

الدورية  اتاالنجاز  في المواعيد المقررة، وأن تقارير في تنفيذ االشتراطات البيئيةعلى تنفيذ الجهات الوسيطة  اإلشراف -
 البيئية التي تم اتخاذها اإلجراءاتالمقدمة من الجهات الوسيطة تشمل 

 

 :بتنفيذ االشتراطات البيئية التالية( مديريات الري في المحافظات)تلتزم الجهات الوسيطة 

فرع جهاز شئون البيئي  إلىوتقديمه ( كان هذا مطلوبا إن)نموذج تقييم التأثيرات البيئية المناسب للمشروعات  دادإع -
التالي  اتمع تقرير االنجاز  ةصور المراسالت مع جهاز شئون البيئي إرفاقيجب أن يتم . المعني، ومتابعة رد الجهاز

 ألنشطة المشروع إعدادهالذي يتم 
 لإلدارةخطاب رسمي  بإرساليجب أن تقوم الجهة الوسيطة  ،المناطق التي يتم تنفيذ المشروع بهالكل منطقة من  -

يجب ذكر اسم موقع التخلص من المخلفات المحدد من . من المخلفات للتخلص مرخص المحلية تطلب تحديد موقع
التالي الذي  اتة مع تقرير االنجاز المحلي اإلدارةصور المراسالت مع  إرفاقالمحلية في عقد المقاول، ويجب  اإلدارة
 ألنشطة المشروع إعدادهيتم 

مشاهدة الموقع من ضفاف الترع التي يعمل بها من خالل التأكد من قيام كل مقاول بنقل الحشائش ومخلفات التطهير  -
المخلفات مطلب مسبق لدفع  إزالةفي نهاية عمل المقاول في منطقة معينة والتأكد من خلوها من المخلفات، ويعتبر 

 عن األعمال مستخلصات المقاول
موقع التخلص من المخلفات للتأكد من أن  إلى( لعينة مختارة من المقاولين)في بعض األحيان ميدانية زيارات ب القيام -

 الحشائش ومخلفات التطهير قد تم التخلص منها في الموقع المحدد بالفعل



سجل للشكاوى للمشروعات الفرعية، بحيث يتضمن هذا  بإعدادطقة المشروع هندسات الري في منإدارات توجيه  -
السجل أي شكاوى من المجتمع المحلي متعلقة بحرق الحشائش أو مخلفات التطهير أو التخلص منها في غير الموقع 

 اتنجاز التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الشكاوى مع تقرير اال واإلجراءاتهذه الشكاوى  إرفاقيجب . المخصص
 ألنشطة المشروع إعدادهالتالي الذي يتم 

 

  



 نموذج للتقرير الدوري: 4ملحق 
 

 :كود المشروع
 

 :تاريخ التقرير :اسم المشروع

 الذي تم اتخاذه اإلجراء المخالفة منطقة الترعة اسم الترعة المركز/ المحافظة  رقم
 (كم) إلى (كم)من 

0  
 
 

     

3  
 
 

     

2  
 
 

     

,  
 
 

     

5  
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0  
 
 

     

 

 


