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مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرلاستمارة المتابعة البيئية ل  

 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية
 

 
   --------------توقيت المتابعة:  ----/  ----/  ----تاريخ المتابعة: 

 
 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----ا المتابعة: من الفترة التي تغطيه

 
 ----/  ----/  ----البيانات األساسية:  أستيفاءتاريخ 

 
   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 

 
 ---------------القائم بالمتابعة:

 
 

 أوال: البيانات األساسية: 
 

 البيانات األساسية في بداية المشروع مع تحديث أي تغييرات خالل المتابعة الدورية ءأستيفامالحظة:  يتم 
 

 ------------------------------------------اسم المقترض:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

 ------------------------------------------المقترض:  كود --------------------------------------------كود المشروع: 

 -----------------------------------------------التليفون:  -----------------------------------------------العنوان: 

   أخرى   مهن حرة   زراعي   خدمي   تجاري صناعي   نوع المشروع:
  -----------------------------------------النشاط الفرعي:  

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ميزانية المشروع: 

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة عدد العمالة:

 حالة عدم وجود مرحلة انشاء يتم تجاهل هذه الخانة(:  مدة مرحلة االنشاء )في
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  مدة تسديد القرض:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  بيانات عن المنتجات:
 ---------------طاقة االنتاج السنوية:  -----------: 2منتج  ---------------طاقة االنتاج السنوية:  -----------: 1منتج 
 ---------------طاقة االنتاج السنوية:  -----------: 4منتج  ---------------طاقة االنتاج السنوية:  -----------: 3منتج 

 
 ثانيا: بيانات الموافقة البيئية:

 

   ال اشتراطات   طات خاصةاشترا   قائمة أ   قائمة ب   قائمة ج التصنيف البيئي:
 

  موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع:
تقييم األثر البيئي نموذج يم هل تم تقد

 للجهاز:
 ----/  ----/  ----للجهاز   النموذجتاريخ تقديم  ال  نعم

 ----/  ----/  ----تاريخ موافقة جهاز شئون البيئة:   ال  نعم هل وافق الجهاز على المشروع:
  ال  نعم هل موافقة الجهاز مشروطة:
 ذكر الشروط: يرجىفي حالة الموافقة المشروطة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ارفاق خطاب الموافقة للجهاز يرجى

--:  م نموذج تقييم األثر البيئى للمشروع للجهاز ، هل هنالك مشكلة فى إعداده ، ومتى سيتم اعداده وتقديمه للجهازفى حالة عدم تقدي
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ي حالة المتابعة أثناء مرحلة االنشاء(:ثالثا: بيانات المتابعة )ف
 

 )في حالة االجابة بال يرجى استيفاء آخر خانة من هذا البند( ال  نعم هل هذه المتابعة تتم خالل مرحلة االنشاء:

  

  البيانات الخاصة بمخلفات االنشاء:
 -------------------------------------------------------------------------------------موقع التخلص من مخلفات االنشاء: 
 3م -------اجمالي كمية المخلفات خالل فترة التقرير:  -------عدد النقالت: 3م -----سعة صندوق سيارة نقل المخلفات:

 نعم ولكن بدون وثائق تبين التحديد ال نعم هل موقع التخلص من المخلفات محدد من االدارة المحلية: 
 ارفاقها يرجىمذكرة ادارية ...(  –حالة وجود وثائق تثبت تحديد موقع التخلص من المخلفات من قبل االدارة المحلية )خطاب  في

 الشكاوى البيئية:
 أخرى( ؟ –تخلص غير سليم من المخلفات  –ضوضاء  -هل هناك أي شكاوى بيئية من أعمال االنشاء خالل فترة التقرير)غبار

 التي أعقبتها واإلجراءاتذكر طبيعة الشكاوى  يرجىالة االجابة بنعم في ح ال  نعم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء:
م ، وإذا ل ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة التقرير يرجى ،في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

ث تحقيق هذه الشروط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة ، ُيرجى ذكر األسباب التى حالت دون حدويتم تنفيذها خالل فترة التقرير
 لتذليل العقبات؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
تم تنفيذه منها خالل فترة  ذكر تفاصيل ما يرجى ،في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

 التقرير:
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 
 هل تم تفتيش بيئي أو كانت هناك مخاطبات مع جهاز شئون البيئة أو ادارة البيئة بالمحافظة خالل فترة التقرير؟ 

 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها مع ارفاق المراسالت ىيرجفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

او فنية  تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشروعات اثناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ادارة ك مشكالت ادارية هناهل 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------:   البيئة لتذليل هذه العقبات
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 حالة المتابعة أثناء مرحلة التشغيل(:رابعا: بيانات المتابعة )في 

 –تخلص غير سليم من المخلفات  –روائح  –ضوضاء  -الشكاوى البيئية: هل هناك أي شكاوى بيئية خالل فترة التقرير)غبار
 أخرى( ؟   

 التي أعقبتها واإلجراءاتذكر طبيعة الشكاوى  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل:
 ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة التقرير: يرجى ،وط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل في حالة وجود شر

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
م يتم تنفيذها خالل فترة التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى ول ،إذا وجدت وجود شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل 

 حالت دون حدوث تحقيق هذه الشروط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة لتذليل العقبات؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة  يرجى ،في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل 
 التقرير:
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المطلوب: المؤشر 

 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  الرصد مراتعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 
 بيئي أو كانت هناك مخاطبات مع جهاز شئون البيئة أو ادارة البيئة بالمحافظة خالل فترة التقرير؟ إجراء تفتيش هل تم 

 :المراسالت ذكر أي مالحظات تم تسجيلها مع ارفاق يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 م اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟هل ت
 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .يتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المسئول البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنمية 
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 نموذج متابعة مشروعات الطرق .5
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 استمارة المتابعة البيئية لمشروعات الطرق 
 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية

 
 

   --------------عة: توقيت المتاب ----/  ----/  ----تاريخ المتابعة: 
 

 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----الفترة التي تغطيها المتابعة: من 
 

 ----/  ----/  ----البيانات األساسية:  أستيفاءتاريخ 
 

   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 
 

 ---------------القائم بالمتابعة:
 
 
 

 البيانات األساسية: أوال: 
 

 البيانات األساسية في بداية المشروع مع تحديث أي تغييرات خالل المتابعة الدورية أستيفاءمالحظة:  يتم 
 

 ------------------------------------------كود المشروع:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

 --------------------------التليفون:  --------------------------العنوان:  ----------------اسم الشخص المسئول: 

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ميزانية المشروع: 

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة عدد العمالة:

 مدة مرحلة االنشاء:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

 :دوقفترة االشراف على التنفيذ من الصن
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  بيانات الطريق:
  كم ----------------طول الطريق: 

  لتي يخدمها الطريقالقرى والتجمعات السكنية ا
 ---------------تعداد السكان:  -----------: 2قرية  ---------------تعداد السكان:  -----------: 1قرية 
 ---------------تعداد السكان:  -----------: 4قرية  ---------------تعداد السكان:  -----------: 3قرية 

 
 

 ثانيا: بيانات الموافقة البيئية:
 

     قائمة أ   قائمة ب   قائمة ج التصنيف البيئي:

  موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع:
تقييم األثر البيئي  تقديم نموذجهل تم 
 للجهاز:

 ----/  ----/  ----للجهاز  النموذج تاريخ تقديم  ال  نعم

 ----/  ----/  ----البيئة:  تاريخ موافقة جهاز شئون  ال  نعم هل وافق الجهاز على المشروع:
  ال  نعم هل موافقة الجهاز مشروطة:
 ذكر الشروط: يرجىفي حالة الموافقة المشروطة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .للجهازارفاق خطاب الموافقة  يرجى

 
--فى حالة عدم تقديم نموذج تقييم األثر البيئى للمشروع للجهاز ، هل هنالك مشكلة فى إعداده ، ومتى سيتم اعداده وتقديمه للجهاز : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ثالثا: بيانات المتابعة )في حالة المتابعة أثناء مرحلة االنشاء(:
 

 (آخر خانة من هذا البند استيفاء يرجى)في حالة االجابة بال  ال  نعم هل هذه المتابعة تتم خالل مرحلة االنشاء:

  البيانات الخاصة بمخلفات االنشاء:
 -------------------------------------------------------------------------------------موقع التخلص من مخلفات االنشاء: 
 3م -------اجمالي كمية المخلفات خالل فترة التقرير:  -------عدد النقالت: 3م -----سعة صندوق سيارة نقل المخلفات:

 وثائق تبين التحديدنعم ولكن بدون  ال نعم هل موقع التخلص من المخلفات محدد من االدارة المحلية: 
 ارفاقها يرجىمذكرة ادارية ...(  –في حالة وجود وثائق تثبت تحديد موقع التخلص من المخلفات من قبل االدارة المحلية )خطاب 

 المتخذة واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم هل تم تغطية سيارة نقل المخلفات أثناء النقل:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    قضايا بيئية خاصة:
على  باإلشرافهل قام مسئول مديرية الطرق 

 المقاول خالل فترة التقرير؟
المتخذة  واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم

 اسم المسئول ووظيفتهذكر  يرجىوفي حالة االجابة بنعم 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
هل تم اعالن السكان المحليين بعمليات تفريغ 

 الركام المثيرة للغبار مسبق؟
 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم

 ذكر طريقة االعالن  يرجىالمتخذة، وفي حالة االجابة بنعم 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم هل كان هناك عمليات مزعجة أثناء الليل؟

 المتخذة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
هل كان العمال يستخدمون وسائل الحماية 

ألماكن ذات الضوضاء العالية الشخصية في ا
 أو الغبار؟

 المتخذة  واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

هل هناك عمليات حرق وقود سائب لتسخين 
 مواد الرصف؟

 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  عمن
 المتخذة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

هل هناك شكاوى من تصدع المباني بسبب 
 االنشاءات؟

 واإلجراءاتسباب ذكر اال يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم
 المتخذة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 الشكاوى البيئية:
 أخرى( ؟ –تخلص غير سليم من المخلفات  –ضوضاء  -هل هناك أي شكاوى بيئية من أعمال االنشاء خالل فترة التقرير)غبار

 التي أعقبتها واإلجراءاتذكر طبيعة الشكاوى  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  منع
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء:
م تنفيذه منها خالل فترة التقرير ، وإذا لم ذكر تفاصيل ما ت يرجى ،في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

حالت دون حدوث تحقيق هذه الشروط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة يتم تنفيذها خالل فترة التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى 
 لتذليل العقبات؟

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة  ىيرج ،في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

 التقرير:
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------د: نتيجة الرص  -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 
 تفتيش بيئي أو كانت هناك مخاطبات مع جهاز شئون البيئة أو ادارة البيئة بالمحافظة خالل فترة التقرير؟ إجراء هل تم 

 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها مع ارفاق المراسالت يرجىحالة االجابة بنعم في  ال  نعم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ادارة هل هناك مشكالت ادارية او فنية  تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشروعات اث
 -------------------------------------------------------------------------------------------------البيئة لتذليل هذه العقبات :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 رابعا: بيانات المتابعة )في حالة المتابعة أثناء مرحلة التشغيل(:

    قضايا بيئية خاصة:
لطريق خالل فترة هل تم تشجير جوانب ا

 التقرير؟
 في حالة االجابة بنعم يرجى ذكر عدد ونوع االشجار لكل كم ال  نعم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

هل هناك تراكمات من المخلفات على جانبي 
 الطريق خالل فترة التقرير؟

في حالة االجابة بنعم يرجى ذكر موقع التراكمات وجانب  ال  عمن
 الطريق الذي به التراكمات

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 على حرم الطريق   نعم               ال  ك تعديات من األهالى أو المحالت أو الباعة الجائلين أو غيرهمُتوجد هناهل 
فى حالة اإلجابة بنعم ُيرجى ذكر موقع التعديات وتفاضيل عنها ، وما هو اإلجراء الذى تم من قبل السلطات المحلية إلزالة هذه 

 التعدى ، وإن لم يتم إزالة التعدى ُيرى اإلفادة وذكر السبب
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل:
يرجى ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة التقرير ، وإذا لم لتشغيل ، في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة ا

ط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة يتم تنفيذها خالل فترة التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى حالت دون حدوث تحقيق هذه الشرو
 لتذليل العقبات؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

خالل فترة  يرجى ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منهامرحلة التشغيل ،  في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة خالل
 التقرير:

 --------------نتيجة الرصد:   -----------------عدد مرات الرصد خالل فترة التقرير:   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------عدد مرات الرصد خالل فترة التقرير:   -------------المؤشر المطلوب: 

 --------------نتيجة الرصد:   -----------------عدد مرات الرصد خالل فترة التقرير:   -------------وب: المؤشر المطل
 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :في حالة االجابة بنعم يرجى ذكر أي مالحظات تم تسجيلها ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 بالتعاون مع وحدة إدارة  يتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المسئول البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنمية
 أثناء مرحلة التنفيذ.تنفيذ مشروعات البنية األساسية 

 عاون مع الجهة اإلدارية بالت يتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المسئول البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنمية
 .أثناء مرحلة التشغيل المسئولة بالمحافظة
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 (حماية الترع الصغيرة)/  الجوانب( تكسيهنموذج متابعة مشروعات الري ) .3
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 )حماية الترع الصغيرة(/ الري )تكسية الجوانب(  استمارة المتابعة البيئية لمشروعات 
 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية

 
 
   --------------توقيت المتابعة:  ----/  ----/  ----ريخ المتابعة: تا
 

 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----الفترة التي تغطيها المتابعة: من 
 

 ----/  ----/  ----البيانات األساسية:  أستيفاءتاريخ 
 

   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 
 

 ---------------القائم بالمتابعة:
 
 

 أوال: البيانات األساسية: 
 

 األساسية في بداية المشروع مع تحديث أي تغييرات خالل المتابعة الدورية البيانات أستيفاءيتم مالحظة:  
 

 ------------------------------------------كود المشروع:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

 --------------------------التليفون:  --------------------------العنوان:  ----------------اسم الشخص المسئول: 

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ميزانية المشروع: 

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة مالة:عدد الع

 مدة مرحلة االنشاء:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

 :راف على التنفيذ من الصندوقفترة االش
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  بيانات المجرى المائي:
  ------------------------رى المائي: اسم المج

  ----------------: الحماية/ناحية أعمال التكسية كم ----------------: /الحمايةالطول االجمالي ألعمال التكسية
  موقع أعمال التكسية

 كم من بداية المجرى   -----------الى:  كم من بداية المجرى    -----------من: 

 
 ت الموافقة البيئية:ثانيا: بيانا

 

    ال اشتراطات   قائمة أ   قائمة ب   قائمة ج التصنيف البيئي:
 هذه االستمارة ستيفاءألفي حالة تصنيف المشروع أنه  ال اشتراطات من جهة التصيف البيئي فال حاجة 

  موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع:
تقييم األثر البيئي  تقديم نموذجهل تم 
 للجهاز:

 ----/  ----/  ----للجهاز   النموذجتاريخ تقديم  ال  نعم

 ----/  ----/  ----تاريخ موافقة جهاز شئون البيئة:   ال  نعم هل وافق الجهاز على المشروع:
  ال  نعم هل موافقة الجهاز مشروطة:
 ذكر الشروط: يرجىفي حالة الموافقة المشروطة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .ارفاق خطاب الموافقة للجهاز يرجى

--فى حالة عدم تقديم نموذج تقييم األثر البيئى للمشروع للجهاز ، هل هنالك مشكلة فى إعداده ، ومتى سيتم اعداده وتقديمه للجهاز : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ثالثا: بيانات المتابعة )في حالة المتابعة أثناء مرحلة االنشاء(:
 

 )في حالة االجابة بال يرجى استيفاء آخر خانة من هذا البند( ال  نعم هل هذه المتابعة تتم خالل مرحلة االنشاء:

  البيانات الخاصة بمخلفات االنشاء:
 -------------------------------------------------------------------------------------نشاء: موقع التخلص من مخلفات اال

 3م -------اجمالي كمية المخلفات خالل فترة التقرير:  -------عدد النقالت: 3م -----سعة صندوق سيارة نقل المخلفات:

 نعم ولكن بدون وثائق تبين التحديد ال نعم هل موقع التخلص من المخلفات محدد من االدارة المحلية: 
 ارفاقها يرجىمذكرة ادارية ...(  –في حالة وجود وثائق تثبت تحديد موقع التخلص من المخلفات من قبل االدارة المحلية )خطاب 

 المتخذة جراءاتواإلذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم هل تم تغطية سيارة نقل المخلفات أثناء النقل:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    قضايا بيئية خاصة:
على  باإلشرافهل قام مسئول مديرية الري 
 المقاول خالل فترة التقرير؟

المتخذة  اءاتواإلجرذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم
 اسم المسئول ووظيفته ذكر يرجىوفي حالة االجابة بنعم 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 راءاتواإلجذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم هل كان هناك عمليات مزعجة أثناء الليل؟
 المتخذة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

هل كان العمال يستخدمون وسائل الحماية 
الشخصية في األماكن ذات الضوضاء العالية 

 أو الغبار؟

 المتخذة  اءاتواإلجرذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 الشكاوى البيئية:
 أخرى( ؟ –تخلص غير سليم من المخلفات  –ضوضاء  -هل هناك أي شكاوى بيئية من أعمال االنشاء خالل فترة التقرير)غبار

 التي أعقبتها واإلجراءاتذكر طبيعة الشكاوى  يرجىالة االجابة بنعم في ح ال  نعم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء:
فترة التقرير ، وإذا لم ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل  يرجى، في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

وث تحقيق هذه الشروط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة يتم تنفيذها خالل فترة التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى حالت دون حد
 لتذليل العقبات؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة  يرجى ،في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

 التقرير:
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 
 بيئي أو كانت هناك مخاطبات مع جهاز شئون البيئة أو ادارة البيئة بالمحافظة خالل فترة التقرير؟  إجراء تفتيشهل تم 

 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها مع ارفاق المراسالت يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ادارية او فنية  تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشروعات اثناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ادارة  هل هناك مشكالت
 -------------------------------------------------------------------------------------------------البيئة لتذليل هذه العقبات :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 عة أثناء مرحلة التشغيل(:رابعا: بيانات المتابعة )في حالة المتاب

 البيانات التالية ألستيفاءمالحظة: في حالة عدم وجود اجراءات مطلوبة من جهاز شئون البيئة خالل فترة التشغيل فال حاجة 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل:
م تنفيذه منها خالل فترة التقرير ، وإذا لم ر تفاصيل ما تذك يرجى ،في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل 

يتم تنفيذها خالل فترة التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى حالت دون حدوث تحقيق هذه الشروط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة 
 لتذليل العقبات؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
يل ما تم تنفيذه منها خالل فترة ذكر تفاص يرجى، في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل 

 التقرير:
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :سجيلهاذكر أي مالحظات تم ت يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 بالتعاون مع الجهة الكفيلة يتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المسئول البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنمية. 
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 ابعة مشروعات الري )تغطية ترع ومصارف(نموذج مت .4
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 استمارة المتابعة البيئية لمشروعات الطرق )تغطية ترع ومصارف( 
 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية

 
 

   --------------توقيت المتابعة:  ----/  ----/  ----تاريخ المتابعة: 
 

 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----الفترة التي تغطيها المتابعة: من 
 

 ----/  ----/  ----البيانات األساسية:  أستيفاءتاريخ 
 

   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 
 

 ---------------القائم بالمتابعة:
 
 
 

 أوال: البيانات األساسية: 
 

 المشروع مع تحديث أي تغييرات خالل المتابعة الدوريةالبيانات األساسية في بداية  أستيفاءمالحظة:  يتم 
 

 ------------------------------------------كود المشروع:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

 --------------------------التليفون:  --------------------------العنوان:  ----------------اسم الشخص المسئول: 

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ميزانية المشروع: 

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة عدد العمالة:

 مدة المشروع:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  بيانات المجرى المائي:
  ------------------------اسم المجرى المائي: 

  كم ----------------الطول االجمالي ألعمال التغطية: 
  موقع أعمال التغطية

 كم من بداية المجرى   -----------الى:  كم من بداية المجرى    -----------من: 

 
 

 الموافقة البيئية:ثانيا: بيانات 
 

    ال اشتراطات   قائمة أ   قائمة ب   قائمة ج التصنيف البيئي:
 هذه االستمارة ستيفاءفي حالة تصنيف المشروع أنه  ال اشتراطات من جهة التصيف البيئي فال حاجة أل

  موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع:
تقييم األثر البيئي  تقديم نموذجهل تم 

 جهاز:لل
 ----/  ----/  ----للجهاز  النموذج تاريخ تقديم  ال  نعم

 ----/  ----/  ----تاريخ موافقة جهاز شئون البيئة:   ال  نعم هل وافق الجهاز على المشروع:
  ال  نعم هل موافقة الجهاز مشروطة:
 ذكر الشروط: يرجىفي حالة الموافقة المشروطة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ارفاق خطاب الموافقة للجهاز يرجى
 

--حالة عدم تقديم نموذج تقييم األثر البيئى للمشروع للجهاز ، هل هنالك مشكلة فى إعداده ، ومتى سيتم اعداده وتقديمه للجهاز :  فى
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 انات المتابعة:ثالثا: بي
 

    قضايا بيئية خاصة:
على  باإلشرافهل قام مسئول مديرية الري 
 المقاول خالل فترة التقرير؟

المتخذة  واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم
 اسم المسئول ووظيفته ذكر يرجىوفي حالة االجابة بنعم 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 المتخذة واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم هل تم تغطية سيارة نقل المخلفات أثناء النقل:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
    
    

 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم ل؟هل كان هناك عمليات مزعجة أثناء اللي
 المتخذة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

هل كان العمال يستخدمون وسائل الحماية 
الشخصية في األماكن ذات الضوضاء العالية 

 ر؟أو الغبا

 المتخذة  واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 الشكاوى البيئية:
 أخرى( ؟ –تخلص غير سليم من المخلفات  –اء ضوض -هل هناك أي شكاوى بيئية من أعمال االنشاء خالل فترة التقرير)غبار

 التي أعقبتها واإلجراءاتذكر طبيعة الشكاوى  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------مت لحلها:اإلجراءات التى ت
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء:
م تنفيذه منها خالل فترة التقرير ، وإذا لم ذكر تفاصيل ما ت يرجى ،في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

ا خالل فترة التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى حالت دون حدوث تحقيق هذه الشروط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة يتم تنفيذه
 لتذليل العقبات؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة  يرجى ،في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

 التقرير:
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 
 شئون البيئة أو ادارة البيئة بالمحافظة خالل فترة التقرير؟ بيئي أو كانت هناك مخاطبات مع جهاز  إجراء تفتيشهل تم 

 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها مع ارفاق المراسالت يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ت ادارية او فنية  تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشروعات اثناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ادارة هل هناك مشكال
 -------------------------------------------------------------------------------------------------البيئة لتذليل هذه العقبات :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 بالتعاون مع الجهة الكفيلة ئول البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنميةيتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المس. 
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 نموذج متابعة مشروعات الري )ازالة حشائش( .2
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 استمارة المتابعة البيئية لمشروعات الري )ازالة حشائش( 
 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية

 
 

   --------------قيت المتابعة: تو ----/  ----/  ----تاريخ المتابعة: 
 

 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----الفترة التي تغطيها المتابعة: من 
 

 ----/  ----/  ----البيانات األساسية:  أستيفاءتاريخ 
 

   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 
 

 ---------------القائم بالمتابعة:
 
 
 

 أوال: البيانات األساسية: 
 

 البيانات األساسية في بداية المشروع مع تحديث أي تغييرات خالل المتابعة الدورية أستيفاءمالحظة:  يتم 
 

 ------------------------------------------كود المشروع:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

 --------------------------التليفون:  --------------------------العنوان:  ----------------لمسئول: اسم الشخص ا

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ميزانية المشروع: 

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة عدد العمالة:

 مدة المشروع:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  بيانات المجرى المائي:
  ------------------------اسم المجرى المائي: 

  كم ----------------الطول االجمالي ألعمال ازالة الحشائش: 
  موقع أعمال ازالة الحشائش

 كم من بداية المجرى   -----------الى:  كم من بداية المجرى    -----------: من

 
 ثانيا: بيانات الموافقة البيئية:

 

    ال اشتراطات   قائمة أ   قائمة ب   قائمة ج التصنيف البيئي:
 االستمارة هذه ستيفاءفي حالة تصنيف المشروع أنه  ال اشتراطات من جهة التصيف البيئي فال حاجة أل

  موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع:
تقييم األثر البيئي  تقديم نموذجهل تم 
 للجهاز:

 ----/  ----/  ----للجهاز  النموذج تاريخ تقديم  ال  نعم

 ----/  ----/  ----تاريخ موافقة جهاز شئون البيئة:   ال  نعم هل وافق الجهاز على المشروع:
  ال  نعم جهاز مشروطة:هل موافقة ال

 ذكر الشروط: يرجىفي حالة الموافقة المشروطة 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ارفاق خطاب الموافقة للجهاز يرجى
 

--روع للجهاز ، هل هنالك مشكلة فى إعداده ، ومتى سيتم اعداده وتقديمه للجهاز : فى حالة عدم تقديم نموذج تقييم األثر البيئى للمش
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ثالثا: بيانات المتابعة:

 

  ء:البيانات الخاصة بمخلفات االنشا
 -------------------------------------------------------------------------------------موقع التخلص من مخلفات االنشاء: 
 3م -------اجمالي كمية المخلفات خالل فترة التقرير:  -------عدد النقالت: 3م -----سعة صندوق سيارة نقل المخلفات:

 نعم ولكن بدون وثائق تبين التحديد ال نعم فات محدد من االدارة المحلية: هل موقع التخلص من المخل
 ارفاقها يرجىمذكرة ادارية ...(  –في حالة وجود وثائق تثبت تحديد موقع التخلص من المخلفات من قبل االدارة المحلية )خطاب 

 المتخذة واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىجابة بال في حالة اال ال  نعم هل تم تغطية سيارة نقل المخلفات أثناء النقل:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
على  باإلشرافهل قام مسئول مديرية الري 
 المقاول خالل فترة التقرير؟

المتخذة  واإلجراءاتب ذكر االسبا يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم
 اسم المسئول ووظيفته ذكر يرجىوفي حالة االجابة بنعم 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الشكاوى البيئية:
 أخرى( ؟ –تخلص غير سليم من المخلفات  –ضاء ضو -هل هناك أي شكاوى بيئية من أعمال االنشاء خالل فترة التقرير)غبار

 التي أعقبتها واإلجراءاتذكر طبيعة الشكاوى  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------تمت لحلها:اإلجراءات التى 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة:
 ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة التقرير: يرجى ،في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة التقرير: يرجى ،في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة 

 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  لرصدمرات اعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 
 ة البيئة بالمحافظة خالل فترة التقرير؟ بيئي أو كانت هناك مخاطبات مع جهاز شئون البيئة أو ادار إجراء تفتيشهل تم 

 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها مع ارفاق المراسالت يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ادارية او فنية  تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشروعات اثناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ادارة  هل هناك مشكالت
 -------------------------------------------------------------------------------------------------البيئة لتذليل هذه العقبات :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 بالتعاون مع الجهة الكفيلة البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنمية يتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المسئول. 
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 المدارس /)والخاصة / صيانة وترميم  نموذج متابعة مشروعات ترميم المباني العامة .6

 مراكز الشباب / الوحدات اإلجتماعية(
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مراكز الشباب / الوحدات  والخاصة / صيانة وترميم )المدارس / لعامةاستمارة المتابعة البيئية لمشروعات ترميم المباني ا
 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية اإلجتماعية(

 
 

   --------------توقيت المتابعة:  ----/  ----/  ----تاريخ المتابعة: 
 

 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----الفترة التي تغطيها المتابعة: من 
 

 ----/  ----/  ----البيانات األساسية:  أستيفاءتاريخ 
 

   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 
 

 ---------------القائم بالمتابعة:
 
 
 

 أوال: البيانات األساسية: 
 

 ات خالل المتابعة الدوريةالبيانات األساسية في بداية المشروع مع تحديث أي تغيير أستيفاءمالحظة:  يتم 
 

 ------------------------------------------كود المشروع:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

 --------------------------التليفون:  --------------------------العنوان:  ----------------اسم الشخص المسئول: 

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ية المشروع: ميزان

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة عدد العمالة:

 مدة الترميم:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  المبنى وأعمال الترميم: بيانات
 وحدة اجتماعية    زلمن   مركز شباب   مستشفى   مدرسة نوع المبنى:

 مبنى حكومى                
 ---------------------------اسم المبنى: 

 
 ---------------------------العنوان: 

  وصف أعمال الترميم: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ثانيا: بيانات الموافقة البيئية:

 

    ال اشتراطات   قائمة أ   قائمة ب   قائمة ج التصنيف البيئي:
 هذه االستمارة جهة التصيف البيئي فال حاجة ألستيفاء في حالة تصنيف المشروع أنه  ال اشتراطات من

  موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع:
ألثر البيئي تقييم انموذج يم هل تم تقد

 للجهاز:
 ----/  ----/  ----للجهاز   النموذجتاريخ تقديم  ال  نعم

 ----/  ----/  ----تاريخ موافقة جهاز شئون البيئة:   ال  نعم هل وافق الجهاز على المشروع:
  ال  نعم هل موافقة الجهاز مشروطة:
 ذكر الشروط: يرجىفي حالة الموافقة المشروطة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ارفاق خطاب الموافقة للجهاز يرجى
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--فى حالة عدم تقديم نموذج تقييم األثر البيئى للمشروع للجهاز ، هل هنالك مشكلة فى إعداده ، ومتى سيتم اعداده وتقديمه للجهاز : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ثالثا: بيانات المتابعة:

 

  البيانات الخاصة بمخلفات االنشاء:
 -------------------------------------------------------------------------------------موقع التخلص من مخلفات االنشاء: 
 3م -------اجمالي كمية المخلفات خالل فترة التقرير:  -------عدد النقالت: 3م -----سعة صندوق سيارة نقل المخلفات:

 نعم ولكن بدون وثائق تبين التحديد ال نعم هل موقع التخلص من المخلفات محدد من االدارة المحلية: 
 ارفاقها يرجى مذكرة ادارية ...( –في حالة وجود وثائق تثبت تحديد موقع التخلص من المخلفات من قبل االدارة المحلية )خطاب 

 المتخذة واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم هل تم تغطية سيارة نقل المخلفات أثناء النقل:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    قضايا بيئية خاصة
على  باإلشرافئول المحافظة هل قام مس

 المقاول خالل فترة التقرير؟
المتخذة  واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم

 اسم المسئول ووظيفته ذكر يرجىوفي حالة االجابة بنعم 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم هل كان هناك عمليات مزعجة أثناء الليل؟
 المتخذة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ة هل كان العمال يستخدمون وسائل الحماي
الشخصية في األماكن ذات الضوضاء العالية 

 أو الغبار؟

 المتخذة  واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ذكر طريقة الفك والتغليف والنقل  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم هل كانت هناك عمليات تفكيك أسبستوس؟
 التخلص مكان و

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

هل كان هناك استخدام لدهانات مذابة في 
 زيوت؟

الوقاية  وإجراءاتذكر االسباب  يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم
 المتخذة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

هل كان أعمال ترميم في المدارس خالل وقت 
 الدراسة؟

اية الوق وإجراءاتذكر االسباب  يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم
 المتخذة 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 الشكاوى البيئية:
 أخرى( ؟ –تخلص غير سليم من المخلفات  –ضوضاء  -هل هناك أي شكاوى بيئية من أعمال االنشاء خالل فترة التقرير)غبار

 التي أعقبتها واإلجراءاتذكر طبيعة الشكاوى  يرجى -لة االجابة بنعم في حا ال  نعم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة:
م تنفيذه منها خالل فترة التقرير ، وإذا لم يتم تنفيذها خالل فترة ذكر تفاصيل ما ت يرجى ،في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة 

 من ادارة البيئة لتذليل العقبات؟التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى حالت دون حدوث تحقيق هذه الشروط ؟ وما هو المطلوب 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة التقرير: يرجى ،في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 
 ن البيئة أو ادارة البيئة بالمحافظة خالل فترة التقرير؟ بيئي أو كانت هناك مخاطبات مع جهاز شئو إجراء تفتيشهل تم 

 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها مع ارفاق المراسالت يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هل هناك مشكالت ادارية او فنية  تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشروعات اثناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ادارة 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------البيئة لتذليل هذه العقبات :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وحدة إدارة مع بالتعاون  يتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المسئول البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنمية

 .البنية األساسية مشروعاتتنفيذ 
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 نموذج متابعة مشروعات شبكات مياه الشرب .7
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 استمارة المتابعة البيئية لمشروعات شبكات مياه الشرب 
 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية

 
 

   --------------توقيت المتابعة:  ----/  ----/  ----تاريخ المتابعة: 
 

 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----الفترة التي تغطيها المتابعة: من 
 

 ----/  ----/  ----انات األساسية: البي أستيفاءتاريخ 
 

   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 
 

 ---------------القائم بالمتابعة:
 
 
 

 أوال: البيانات األساسية: 
 

 ةالبيانات األساسية في بداية المشروع مع تحديث أي تغييرات خالل المتابعة الدوري أستيفاءمالحظة:  يتم 
 

 ------------------------------------------كود المشروع:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

 --------------------------التليفون:  --------------------------العنوان:  ----------------اسم الشخص المسئول: 

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ميزانية المشروع: 

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة عدد العمالة:

 مدة مرحلة االنشاء:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

 :ذ من الصندوقراف على التنفيفترة االش
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  بيانات شبكة المياه:
  كم ----------------طول شبكة المياه: 

  القرى والتجمعات السكنية التي تخدمها الشبكة
 ---------------تعداد السكان:  -----------: 2قرية  ---------------تعداد السكان:  -----------: 1قرية 
 ---------------تعداد السكان:  -----------: 4قرية  ---------------تعداد السكان:  -----------: 3قرية 

 
 

 ثانيا: بيانات الموافقة البيئية:
 

     قائمة أ   قائمة ب   قائمة ج التصنيف البيئي:

  موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع:
تقييم األثر البيئي ذج تقديم نموهل تم 
 للجهاز:

 ----/  ----/  ----للجهاز  النموذج تاريخ تقديم  ال  نعم

 ----/  ----/  ----تاريخ موافقة جهاز شئون البيئة:   ال  نعم هل وافق الجهاز على المشروع:
  ال  نعم هل موافقة الجهاز مشروطة:
 :ذكر الشروط يرجىفي حالة الموافقة المشروطة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .ارفاق خطاب الموافقة للجهاز يرجى
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--للجهاز : فى حالة عدم تقديم نموذج تقييم األثر البيئى للمشروع للجهاز ، هل هنالك مشكلة فى إعداده ، ومتى سيتم اعداده وتقديمه 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 ثالثا: بيانات المتابعة )في حالة المتابعة أثناء مرحلة االنشاء(:
 

 الة االجابة بال يرجى استيفاء آخر خانة من هذا البند()في ح ال  نعم هل هذه المتابعة تتم خالل مرحلة االنشاء:

  البيانات الخاصة بمخلفات االنشاء:
 -------------------------------------------------------------------------------------موقع التخلص من مخلفات االنشاء: 
 3م -------اجمالي كمية المخلفات خالل فترة التقرير:  -------عدد النقالت: 3م -----سعة صندوق سيارة نقل المخلفات:

 نعم ولكن بدون وثائق تبين التحديد ال نعم هل موقع التخلص من المخلفات محدد من االدارة المحلية: 
 ارفاقها يرجى..( مذكرة ادارية . –في حالة وجود وثائق تثبت تحديد موقع التخلص من المخلفات من قبل االدارة المحلية )خطاب 

 المتخذة واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم هل تم تغطية سيارة نقل المخلفات أثناء النقل:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    قضايا بيئية خاصة:
م مسئول مديرية االسكان والمرافق هل قا

 على المقاول خالل فترة التقرير؟ باإلشراف
المتخذة  واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم

 اسم المسئول ووظيفته ذكر يرجىوفي حالة االجابة بنعم 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم هل كان هناك عمليات مزعجة أثناء الليل؟

 المتخذة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
يستخدمون وسائل الحماية  هل كان العمال

الشخصية في األماكن ذات الضوضاء العالية 
 أو الغبار؟

 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجى -في حالة االجابة بال  ال  نعم
 المتخذة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ذكر طريقة الفك والتغليف  يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم عمليات تفكيك أسبستوس؟ هل كانت هناك

 التخلص مكان والنقل و
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
هل كان هناك شكاوى من تعطيل المرور خالل 

 اء؟فترة االنش
 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجى -في حالة االجابة نعم  ال  نعم

 المتخذة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 الشكاوى البيئية:
 أخرى( ؟ –تخلص غير سليم من المخلفات  –ضوضاء  -هل هناك أي شكاوى بيئية من أعمال االنشاء خالل فترة التقرير)غبار

 التي أعقبتها واإلجراءاتذكر طبيعة الشكاوى  يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------لتى تمت لحلها:اإلجراءات ا
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء:
م تنفيذه منها خالل فترة التقرير ، وإذا لم ذكر تفاصيل ما ت يرجى ،في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

نفيذها خالل فترة التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى حالت دون حدوث تحقيق هذه الشروط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة يتم ت
 لتذليل العقبات؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة  يرجى ،د خاصة لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء في حالة وجود متطلبات رص
 التقرير:

 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 
 بيئة بالمحافظة خالل فترة التقرير؟ بيئي أو كانت هناك مخاطبات مع جهاز شئون البيئة أو ادارة ال إجراء تفتيشهل تم 

 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها مع ارفاق المراسالت يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هل هناك مشكالت ادارية او فنية  تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشروعات اثناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ادارة 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------البيئة لتذليل هذه العقبات :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 رابعا: بيانات المتابعة )في حالة المتابعة أثناء مرحلة التشغيل(:

 

    قضايا بيئية خاصة:
هل كان هناك اصالحات وصيانة للشبكة خالل 

 فترة التقرير؟
ذكر موقع وطبيعة االصالح  يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم

 انقطاع المياه وطريقة التخلص من المخلفات وزمن
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
هل حدث انفجار أو تسريب ألحد مواسير المياه 

 خالل فترة التقرير؟
ادث وزمن ذكر موقع وسبب الح يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم

االصالح وكمية المياه المتسربة وطريقة التخلص من 
 المخلفات

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل:
م تنفيذه منها خالل فترة التقرير ، وإذا لم ذكر تفاصيل ما ت يرجى ،الل مرحلة التشغيل في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة خ

يتم تنفيذها خالل فترة التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى حالت دون حدوث تحقيق هذه الشروط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة 
 لتذليل العقبات؟ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة  ىيرج ،في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل 

 التقرير:
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------د: نتيجة الرص  -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :ظات تم تسجيلهاذكر أي مالح يرجىفي حالة االجابة بنعم  ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 وحدة إدارة مع بالتعاون  لنموذج بمعرفة المسئول البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنميةيتم استيفاء هذا ا

 .تنفيذ مشروعات البنية األساسية
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 نموذج متابعة مشروعات شبكات الصرف الصحي .8
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 استمارة المتابعة البيئية لمشروعات شبكات الصرف الصحي

 ةالممولة من الصندوق االجتماعي للتنمي
 

 
   --------------توقيت المتابعة:  ----/  ----/  ----تاريخ المتابعة: 

 
 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----الفترة التي تغطيها المتابعة: من 

 
 ----/  ----/  ----البيانات األساسية:  أستيفاءتاريخ 

 
   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 

 
 ---------------القائم بالمتابعة:

 
 
 

 أوال: البيانات األساسية: 
 

 البيانات األساسية في بداية المشروع مع تحديث أي تغييرات خالل المتابعة الدورية أستيفاءمالحظة:  يتم 
 

 ------------------------------------------كود المشروع:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

 --------------------------التليفون:  --------------------------العنوان:  ----------------اسم الشخص المسئول: 

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ميزانية المشروع: 

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة عدد العمالة:

 مدة مرحلة االنشاء:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

 :راف على التنفيذ من الصندوقفترة االش
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  بيانات شبكة الصرف الصحي:
  كم ----------------طول شبكة الصرف الصحي: 

  القرى والتجمعات السكنية التي تخدمها الشبكة
 ---------------تعداد السكان:  -----------: 2قرية  ---------------تعداد السكان:  -----------: 1قرية 
 ---------------تعداد السكان:  -----------: 4قرية  ---------------تعداد السكان:  -----------: 3قرية 

 
 

 ثانيا: بيانات الموافقة البيئية:
 

     قائمة أ   قائمة ب   قائمة ج التصنيف البيئي:

  موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع:
تقييم األثر البيئي  تقديم نموذجهل تم 
 للجهاز:

 ----/  ----/  ----للجهاز  تاريخ تقديم النموذج  ال  نعم

 ----/  ----/  ----تاريخ موافقة جهاز شئون البيئة:   ال  نعم هل وافق الجهاز على المشروع:
  ال  نعم هل موافقة الجهاز مشروطة:
 ذكر الشروط: يرجىفي حالة الموافقة المشروطة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ارفاق خطاب الموافقة للجهاز يرجى
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--فى حالة عدم تقديم نموذج تقييم األثر البيئى للمشروع للجهاز ، هل هنالك مشكلة فى إعداده ، ومتى سيتم اعداده وتقديمه للجهاز : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 ثالثا: بيانات المتابعة )في حالة المتابعة أثناء مرحلة االنشاء(:
 

 )في حالة االجابة بال يرجى استيفاء آخر خانة من هذا البند( ال  نعم هل هذه المتابعة تتم خالل مرحلة االنشاء:

  النشاء:البيانات الخاصة بمخلفات ا
 -------------------------------------------------------------------------------------موقع التخلص من مخلفات االنشاء: 
 3م -------اجمالي كمية المخلفات خالل فترة التقرير:  -------عدد النقالت: 3م -----سعة صندوق سيارة نقل المخلفات:

 نعم ولكن بدون وثائق تبين التحديد ال نعم المخلفات محدد من االدارة المحلية: هل موقع التخلص من 
 ارفاقها يرجىمذكرة ادارية ...(  –في حالة وجود وثائق تثبت تحديد موقع التخلص من المخلفات من قبل االدارة المحلية )خطاب 

 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجى -ة االجابة بال في حال ال  نعم هل تم تغطية سيارة نقل المخلفات أثناء النقل:
 المتخذة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    قضايا بيئية خاصة:
هل قام مسئول مديرية االسكان والمرافق 

 على المقاول خالل فترة التقرير؟ باإلشراف
المتخذة  واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم

 اسم المسئول ووظيفته ذكر يرجىوفي حالة االجابة بنعم 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم هل كان هناك عمليات مزعجة أثناء الليل؟

 المتخذة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
هل كان العمال يستخدمون وسائل الحماية 

الشخصية في األماكن ذات الضوضاء العالية 
 أو الغبار؟

 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجى -في حالة االجابة بال  ال  عمن
 المتخذة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

والتغليف  ذكر طريقة الفك يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم هل كانت هناك عمليات تفكيك أسبستوس؟
 التخلص مكان والنقل و

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

هل كان هناك شكاوى من تعطيل المرور خالل 
 فترة االنشاء؟

 واإلجراءاتذكر االسباب  يرجى -في حالة االجابة نعم  ال  نعم
 المتخذة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 الشكاوى البيئية:
 أخرى( ؟ –تخلص غير سليم من المخلفات  –ضوضاء  -هل هناك أي شكاوى بيئية من أعمال االنشاء خالل فترة التقرير)غبار

 التي أعقبتها واإلجراءاتذكر طبيعة الشكاوى  يرجى - في حالة االجابة بنعم ال  نعم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء:
م تنفيذه منها خالل فترة التقرير ، وإذا لم ذكر تفاصيل ما ت يرجى ،في حالة وجود شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

لشروط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة يتم تنفيذها خالل فترة التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى حالت دون حدوث تحقيق هذه ا
 لتذليل العقبات؟

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة  يرجى ،في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة االنشاء 

 التقرير:
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 
 هناك مخاطبات مع جهاز شئون البيئة أو ادارة البيئة بالمحافظة خالل فترة التقرير؟  بيئي أو كانت إجراء تفتيشهل تم 

 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها مع ارفاق المراسالت يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :حظات تم تسجيلهاذكر أي مال يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هل هناك مشكالت ادارية او فنية  تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشروعات اثناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ادارة 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------ذه العقبات :  البيئة لتذليل ه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 رابعا: بيانات المتابعة )في حالة المتابعة أثناء مرحلة التشغيل(:

 

    قضايا بيئية خاصة:
هل كان هناك اصالحات وصيانة للشبكة خالل 

 فترة التقرير؟
ذكر موقع وطبيعة االصالح  يرجى -االجابة بنعم  في حالة ال  نعم

 وطريقة التخلص من المخلفات
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
هل حدث انفجار أو تسريب ألحد خطوط 

 الصرف خالل فترة التقرير؟
ذكر موقع وسبب الحادث  يرجى -بنعم في حالة االجابة  ال  نعم

وزمن االصالح وكمية الصرف المتسربة وطريقة شفطه 
 والتخلص منه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل:
م تنفيذه منها خالل فترة التقرير ، وإذا لم ذكر تفاصيل ما تيرجى  ،د شروط لجهاز شئون البيئة خالل مرحلة التشغيل في حالة وجو

يتم تنفيذها خالل فترة التقرير ، ُيرجى ذكر األسباب التى حالت دون حدوث تحقيق هذه الشروط ؟ وما هو المطلوب من ادارة البيئة 
 لتذليل العقبات؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ذكر تفاصيل ما تم تنفيذه منها خالل فترة يرجى  ،خالل مرحلة التشغيل  في حالة وجود متطلبات رصد خاصة لجهاز شئون البيئة
 التقرير:

 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 
 --------------نتيجة الرصد:   -----------------خالل فترة التقرير:  مرات الرصدعدد   -------------المؤشر المطلوب: 

 

 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟
 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلهايرجى  –ابة بنعم في حالة االج ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 وحدة إدارة مع بالتعاون  يتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المسئول البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنمية

 .تنفيذ مشروعات البنية األساسية
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 نموذج متابعة مشروعات حمالت النظافة للجمعيات األهلية .9
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للجمعيات األهلية استمارة المتابعة البيئية لمشروعات حمالت النظافة  

 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية
 

 
   --------------توقيت المتابعة:  ----/  ----/  ----تاريخ المتابعة: 

 
 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----الفترة التي تغطيها المتابعة: من 

 
 ----/  ----/  ----البيانات األساسية:  أستيفاءتاريخ 

 
   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 

 
 ---------------القائم بالمتابعة:

 
 
 

 أوال: البيانات األساسية: 
 

 البيانات األساسية في بداية المشروع مع تحديث أي تغييرات خالل المتابعة الدورية أستيفاءمالحظة:  يتم 
 

 ------------------------------------------كود المشروع:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

   -------------------------اسم الجمعية: 

 --------------------------التليفون:  --------------------------العنوان:  ----------------اسم الشخص المسئول: 

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ميزانية المشروع: 

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة عدد العمالة:

 مدة حملة النظافة:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  افة:بيانات حملة النظ
  القرى والتجمعات السكنية التي تخدمها الحملة

 ---------------تعداد السكان:  -----------: 2قرية  ---------------تعداد السكان:  -----------: 1قرية 
 ---------------تعداد السكان:  -----------: 4قرية  ---------------تعداد السكان:  -----------: 3قرية 

 
 

 ثانيا: بيانات المتابعة:
 

  البيانات الخاصة بتراكمات المخلفات:
 مواقع التراكمات التي تم ازالتها

سعة صندوق سيارة نقل  ------------------: 1موقع 
 3م -----المخلفات:

كمية المخلفات من الموقع   -------عدد النقالت:
 3م -------خالل فترة التقرير:

سعة صندوق سيارة نقل  ------------------: 2موقع 
 3م -----المخلفات:

كمية المخلفات من الموقع   -------عدد النقالت:
 3م -------خالل فترة التقرير:

سعة صندوق سيارة نقل  ------------------: 3موقع 
 3م -----المخلفات:

كمية المخلفات من الموقع   -------عدد النقالت:
 3م -------خالل فترة التقرير:

 -------------------------------------------------------------------------------------موقع التخلص من المخلفات: 
 نعم ولكن بدون وثائق تبين التحديد ال نعم هل موقع التخلص من المخلفات محدد من االدارة المحلية: 

 ارفاقها يرجىمذكرة ادارية ...(  –المخلفات من قبل االدارة المحلية )خطاب  في حالة وجود وثائق تثبت تحديد موقع التخلص من
 واإلجراءاتذكر االسباب يرجى  -في حالة االجابة بال  ال  نعم هل تم تغطية سيارة نقل المخلفات أثناء النقل:

 المتخذة
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 بيانات جمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية
 مواقع التجمعات السكنية التي تم خدمتها

سعة صندوق سيارة نقل  ------------------: 1منطقة 
 3م -----المخلفات:

كمية المخلفات من الموقع   -------عدد النقالت:
 3م -------خالل فترة التقرير:

سعة صندوق سيارة نقل  ------------------: 2منطقة 
 3م -----المخلفات:

كمية المخلفات من الموقع   -------عدد النقالت:
 3م -------خالل فترة التقرير:

سعة صندوق سيارة نقل  ------------------: 3منطقة 
 3م -----المخلفات:

كمية المخلفات من الموقع   -------عدد النقالت:
 3م -------خالل فترة التقرير:

 -------------------------------------------------------------------------------------موقع التخلص من المخلفات: 
 نعم ولكن بدون وثائق تبين التحديد ال نعم هل موقع التخلص من المخلفات محدد من االدارة المحلية: 

 ارفاقها يرجىمذكرة ادارية ...(  –ق تثبت تحديد موقع التخلص من المخلفات من قبل االدارة المحلية )خطاب في حالة وجود وثائ
 واإلجراءاتذكر االسباب يرجى  -في حالة االجابة بال  ال  نعم هل تم تغطية سيارة نقل المخلفات أثناء النقل:

 المتخذة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    قضايا بيئية خاصة:
على عمليات  باإلشرافهل قام مسئول الجمعية 

 رفع المخلفات خالل فترة التقرير؟
المتخذة  واإلجراءاتذكر االسباب  يرجىفي حالة االجابة بال  ال  نعم

 لمسئول ووظيفتهاسم ا ذكر يرجى -وفي حالة االجابة بنعم 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

هل كان العمال يستخدمون وسائل الحماية 
الشخصية في األماكن ذات الضوضاء العالية 

 أو الغبار؟

 جراءاتواإلذكر االسباب يرجى  -في حالة االجابة بال  ال  نعم
 المتخذة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ذكر عدد ونوع األشجار التي  يرجى - في حالة االجابة بنعم ال  نعم هل كانت هناك عمليات تشجير؟
 تم زراعتها في كل منطقة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 الشكاوى البيئية:
 أخرى( ؟ –تخلص غير سليم من المخلفات  –ضوضاء  -هل هناك أي شكاوى بيئية من أعمال االنشاء خالل فترة التقرير)غبار

 التي أعقبتها واإلجراءاتوى ذكر طبيعة الشكا يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:
 

 راجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟هل تم اجراء زيارة م
 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشروعات اثناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ادارة هل هناك مشكالت ادارية او فنية  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------البيئة لتذليل هذه العقبات :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 بالتعاون مع الجمعية األهلية. إلقليمي للصندوق االجتماعي للتنميةيتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المسئول البيئى بالمكتب ا 
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 نموذج متابعة مشروعات كسح البيارات للجمعيات األهلية .01
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 استمارة المتابعة البيئية لمشروعات كسح البيارات للجمعيات األهلية

 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية
 

 
   --------------توقيت المتابعة:  ----/  ----/  ----تاريخ المتابعة: 

 
 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----الفترة التي تغطيها المتابعة: من 

 
 ----/  ----/  ----البيانات األساسية:  أستيفاءتاريخ 

 
   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 

 
 ---------------القائم بالمتابعة:

 
 
 

 أوال: البيانات األساسية: 
 

 البيانات األساسية في بداية المشروع مع تحديث أي تغييرات خالل المتابعة الدورية أستيفاءمالحظة:  يتم 
 

 ------------------------------------------كود المشروع:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

   -------------------------معية: اسم الج

 --------------------------التليفون:  --------------------------العنوان:  ----------------اسم الشخص المسئول: 

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ميزانية المشروع: 

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة عدد العمالة:

 مدة المشروع:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  بيانات المشروع:
  القرى والتجمعات السكنية التي تخدمها الحملة

 ---------------تعداد السكان:  -----------: 2قرية  ---------------تعداد السكان:  -----------: 1قرية 
 ---------------تعداد السكان:  -----------: 4قرية  ---------------تعداد السكان:  -----------: 3قرية 

 
 

 ثانيا: بيانات المتابعة:
 

 بيانات المشروع
 مواقع التجمعات السكنية التي تم خدمتها

سعة سيارات الصرف  ------------------: 1منطقة 
 3م -----الصحي:

كمية الصرف الصحي الذي تم كسحه   -------عدد النقالت:
 3م -------خالل فترة التقرير:

سعة سيارات الصرف  ------------------: 2منطقة 
 3م -----الصحي:

كمية الصرف الصحي الذي تم كسحه   -------عدد النقالت:
 3م -------خالل فترة التقرير:

سعة سيارات الصرف  ------------------: 3منطقة 
 3م -----الصحي:

كمية الصرف الصحي الذي تم كسحه   -------عدد النقالت:
 3م -------خالل فترة التقرير:

   محطة معالجة ----------موقع التخلص من الصرف الصحي: 
 

 أخرى   محطة رفع
   -----------التحديد  يرجى

وثائق تثبت تفريغ الصرف في  ُتوجدهل 
 الموقع المذكور:

ارفاق الوثيقة وفي حالة االجابة  يرجى -في حالة االجابة بنعم  ال  نعم
 ذكر االسباب  يرجى -بال 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 الشكاوى البيئية:
 –تخلص غير سليم من المخلفات  –روائح  -ضوضاء -هل هناك أي شكاوى بيئية من أعمال االنشاء خالل فترة التقرير)غبار

 أخرى( ؟
 التي أعقبتها واإلجراءاتذكر طبيعة الشكاوى  يرجى –في حالة االجابة بنعم  ال  نعم

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1شكوى 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 2شكوى 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 3شكوى 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------اإلجراءات التى تمت لحلها:

 
 هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فترة التقرير؟

 :ذكر أي مالحظات تم تسجيلها يرجى -نعم في حالة االجابة ب ال  نعم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دارة هل هناك مشكالت ادارية او فنية  تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشروعات اثناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ا
 -------------------------------------------------------------------------------------------------البيئة لتذليل هذه العقبات :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 بالتعاون مع الجمعية األهلية. يتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المسئول البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنمية 
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 ت خدمات الرعاية الصحية للجمعيات األهليةنموذج متابعة مشروعا .00
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 استمارة المتابعة البيئية لمشروعات خدمات الرعاية الصحية للجمعيات األهلية

 الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية
 

 
   --------------توقيت المتابعة:  ----/  ----/  ----تاريخ المتابعة: 

 
 ----/  ----/  ----الى    ----/  ----/  ----الفترة التي تغطيها المتابعة: من 

 
 ----/  ----/  ----البيانات األساسية:  أستيفاءتاريخ 

 
   ------------------المركز:  --------------------المحافظة: 

 
 ---------------القائم بالمتابعة:

 
 
 

 أوال: البيانات األساسية: 
 

 اسية في بداية المشروع مع تحديث أي تغييرات خالل المتابعة الدوريةالبيانات األس أستيفاءمالحظة:  يتم 
 

 ------------------------------------------كود المشروع:  --------------------------------------------اسم المشروع: 

   -------------------------اسم الجمعية: 

 --------------------------التليفون:  --------------------------العنوان:  ----------------اسم الشخص المسئول: 

 -----------------------------------------تمويل الصندوق:  ----------------------------------------ميزانية المشروع: 

   اجمالي   غير ماهرة   نصف ماهرة   ماهرة   مؤقتة   دائمة عدد العمالة:

 مدة المشروع:
 ----/  ----/  ----الى:   ----/  ----/  ----من 

  بيانات المشروع:
 ---------------------------------الخدمات التي يتم تقديمها:  ------------------------------اسم وطبيعة المنشأة الصحية: 

 
 

 ثانيا: بيانات المتابعة:
 

 عاية الصحيةبيانات مخلفات الر
 غير حادة( وكميتها –ذكر أنواع المخلفات )حادة  يرجىهل تم تولد مخلفات رعاية صحية خالل فترة التقرير؟ في حالة االجابة بنعم 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 -------------------------------تجميع المخلفات غير الحادة: -----------------------------مخلفات الحادة:كيف تم تجميع ال

 ----------------------------------------------------------------------------اسم موقع التخلص من مخلفات الرعاية الصحية 
وله هل الموقع مرخص من االدارة المحلية 

 موافقة بيئية؟
 ذكر االسباب  يرجى -في حالة االجابة بال  ال  نعم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

موقع إدارة هل هناك تعاقد بين المنشأة و
 التخلص من المخلفات؟

ارفاق العقد وفي حالة االجابة ب جي -عم في حالة االجابة بن ال  نعم
 ذكر االسباب  يرجى –بال 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 رة التقرير؟هل تم اجراء زيارة مراجعة بيئية من خالل أحد ممثلي الصندوق خالل فت
 :أي مالحظات تم تسجيلها ذكر يرجى - في حالة االجابة بنعم ال  نعم
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وعات اثناء تنفيذها ، وما هو المطلوب من ادارة هل هناك مشكالت ادارية او فنية  تحول دون القيام بعمل متابعة بيئية دورية للمشر
 -------------------------------------------------------------------------------------------------البيئة لتذليل هذه العقبات :  
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 الجمعية األهلية. بالتعاون مع يتم استيفاء هذا النموذج بمعرفة المسئول البيئى بالمكتب اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنمية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


