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 مقدمة 1

 

 2013بين االتحاد األوروبي وجمهورية مصر العربية في شهر يوليو ( EEIP) العاجل للتشغيل االستثماريالبرنامج  توقيعتم 
، ويتم تنفيذ المشروع عن طريق الصندوق 2013توقيع العقد اإلدارة بين االتحاد األوروبي والبنك الدولي في شهر ديسمبر  وتم

وع الى خلق فرص عمل قصيرة المدى ر . يهدف المشمن البنك الدوليبتمويل من االتحاد األوروبي وبدعم االجتماعي للتنمية 
خدمات البنية االساسية لشرائح مستهدفة من سكان المناطق لمهارات المتوسطة وتوفير للعاطلين من العمال غير المهرة وذوي ا

( في مجاالت EEIP)البرنامج االستثماري العاجل للتشغيل تحت مظلة  الفرعيةالفقيرة. وسوف يتم تنفيذ العديد من المشروعات 
حماية جوانب وضفاف نهر النيل، ورصف ، و منهامختلفة تتضمن: اعادة تأهيل منازل ومدارس، وتطهير ترع وازالة الحشائش 

واستكمال طرق ريفية، وحمالت نظافة وازالة مخلفات من قرى، وخدمات تعليم أساسي لصغار السن، وخدمات صحة األم 
حيث سيقوم والطفل وتشغيل الشباب في مناطق ريفية وحضرية. ويعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية الجهة المنفذة للمشروع، 

بتوقيع اتفاقيات اطارية مع الجهات الكفيلة )وهي الوزارات والجمعيات األهلية كل في مجاله( لتنفيذ المشروع في المحافظات 
المختلفة. وستقوم بعض الجهات الكفيلة بتنفيذ المشروعات الفرعية من خالل جهات وسيطة في مختلف المحافظات تبعا 

 لطبيعة المشروع.

(، وقد خلصت هذه الدراسة ESSAFروع تم اعداد دراسة اطارية للفحص والتقييم البيئي واالجتماعي )خالل فترة التحضير للمش
بالتقييم البيئي طبقا لتصنيف سياسة الحماية للبنك الدولي المتعلقة  Cأو  Bتقع ضمن التصنيف االطارية أن أنشطة المشروع 

توقع أن تتعلق أنشطة المشروع باعمال أي من سياسات الحماية (. وطبقا للدراسة االطارية فال يOP 4.01)سياسة العمليات 
( خالل مارس ESSAFالتسع األخرى للبنك الدولي. وقد تم اجراء تشاور مع جهات مختلفة بخصوص الدراسة االطارية )

ب الدراسة وقد اشترطت اتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق االجتماعي للتنمية والبنك الدولي أنه في حالة تطل .2012
( اعداد خطة عمل بيئية أو دليل ارشادي للحماية البيئية ألي نوع من أنواع ESSAFاالطارية للفحص والتقييم البيئي للمشروع )

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

والتي تتطلب مراعاتها أثناء تنفيذ هذه بيئية التأثيرات ال لها بعض بحماية جوانب نهر النيلمتعلقة وتعتبر المشروعات الفرعية ال
للتوافق مع شرط اتفاقية القرض المشار اليها باالعلى بحيث تقوم الجهات  خطة العمل البيئي هذه، لذا فقد تم اعداد المشروعات

 وتهدف خطة العمل البيئي الى تحقيق ما يلي: والتعامل مع التأثيرات البيئية السلبية بشكل مناسب. المعنية بالمشروع بادارة

 المتعلقة ومدى تأثيراتهاتحديد الموضوعات البيئية  -
 تحديد اجراءات التخفيف التي يجب اتخاذها للتقليل من التأثيرات البيئية السلبية الى الحد األدنى -
جب اتخاذها للتأكد من أن التأثيرات البيئية السلبية يتم التحكم فيها خالل تنفيذ المشروعات تحديد أنشطة الرصد التي ي -

 الفرعية



 تحديد أدوار الجهات المختلفة المعنية بالمشروع في تنفيذ اجراءات التخفيف وأنشطة الرصد -

 أهداف وأنشطة المشروعات الفرعية 2

 

تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ مشروعات حماية جوانب نهر النيل بشكل دوري وذلك لحمايتها من النحر. وباالضافة الى 
تعمل على حماية األراضي الزراعية منخفضة المنسوب حماية جوانب نهر النيل من النحر فان هذه المشروعات الفرعية 

لمياه غير المرغوب فيه، وتعمل كذلك على حماية المنشآت القريبة من الهبوط النسبي. والمجاورة لضفاف نهر النيل من رشح ا
االخرى التي تتسبب فيها الدوامات الشديدة لمجرى النهر والمواقع  والمنحنياتجزر نهر النيل أكثر المناطق تأثرا بالنحر وتعد 

خطة سنوية لحماية جوانب نهر النيل،  باعدادد المائية والري وتقوم وزارة الموار والتيارات العنيفة في سرعة نحر جوانب النهر. 
ويتم اعداد هذه الخطة بناء على االحتياج الفعلي حيث يتم تحديد المواقع ذات األولوية بناء على شدة مخاطر النحر في 

 الجوانب. المنطقة وعلى شكاوى المجتمع المحلي حيث تقع األراضي والمنشآت التي سيتم حمايتها من خالل حماية

يتم حماية جوانب نهر النيل من خالل تدبيش الجوانب بحسب التصميم الهندسي المناسب لطبيعة التربة والخصائص الديناميكية 
للتيار. ويتكون التدبيش في المجمل من الحجر الرملي أو الحجر الجيري الذي يتم انتاجه في مختلف محاجر الجمهورية. ويتم 

( أسفل الجانب تحت المستوى Underwater Filter) تحت الماء طبقة مرشحة طبقات تتضمن التدبيش من خالل وضع عد
( وتكون أيضا تحت المستوى األدنى لمنسوب Stone Toeاألدنى لمنسوب الماء، وطبقة قدمة سفلية فوق طبقة المرشح )

 Hand Placedيتم رصها يدويا ) ( فوق المنسوب األدنى لسطح الماء، وطبقة أحجارFilter Layerالماء، وطبقة مرشح )
Stone Layer المكونات الرئيسية لطبقات التدبيش  2-2شكل ( فوق طبقة المرشح فوق المنسوب االدنى لسطح الماء. ويبين

 لجوانب نهر النيل.

 مثال يبين قطاع عرضي لمكونات تدبيش جوانب نهر النيل: 1-2شكل 

 



 

تصرف يبدأ تنفيذ المشروعات الفرعية المتعلقة بحماية جوانب نهر النيل في نوفمبر من كل عام حيث تتميز هذه الفترة بأقل 
من السد العالي والقناطر الواقعة على مجرى النهر. منسوب للماء في نهر النيل من خالل التحكم في تصرف المياه للمياه وأقل 

نية وضع التدبيش فوق أقل منسوب للماء كما هو موضح في الشكل السابق. وقبل وضع ويتم اختيار هذا التوقيت المكا
التدبيش يتم القيام ببعض االختبارات الهندسية مثل حفر جسات ممثلة واجراء تحليل للتربة في أعماق مختلفة، والقيام باختبارات 

وعادة ما األحجار مطابقة للمواصفات الهندسية.  لنوعية األحجار على ضفة النهر بجوار موقع التدبيش للتأكد من أن هذه
 تشمل خطوات التنفيذ األنشطة التالية:

تسوية الموقع واعداده من خالل ازالة أي مخلفات متراكمة في المنطقة، وتسوية الجوانب من خالل الحفر والردم  -
للوصول الى الشكل الهندسي للقطاع المحدد في التصميم. ومن الجدير بالذكر أن الردم يتم باستخدام نفس تربة الحفر 

هذه الحالة يتم الردم باستخدام تربة رملية تجلب من أحد  باستثناء في حال ما كانت التربة طميية أو طينية ففي
 يتم دمك تربة الردم باستخدام هزازات ميكنيكية ويتم تنفيذ ذلك مع رش المياه باستخدام طلمبات متنقلة. المحاجر.

( بوضع رمال المرشح متدرجة الحبيبات في شكاير من Underwater Filterيتم تنفيذ طبقة المرشح تحت الماء ) -
( وتثبيت هذه الشكاير على قاع جوانب النهر، ويتم تنفيذ ذلك يدويا في المناطق الضحلة Geo-Textileأنسجة )

متر( أما في المناطق األعمق فيقوم بتنفيذ ذلك غواصون متخصصون. عادة ما يكون سمك طبقة  2)عمق أقل من 
 سم، ويتم وضعه خالل طبقة أو طبقتين. 20المرشح تحت الماء 

-Geoسم يتم وضعه في شكاير من أنسجة ) 15( من مرشح زلطي بسمك Filter Layerطبقة المرشح )تتكون  -
Textile سم أيضا في شكاير 15( ويتم وضع هذا المرشح الزلطي فوق طبقة من الرمل متدرج الحبيبات بسمك 

Geo-Textile.يتم وضع طبقة المرشح يدويا فوق أقل منسوب للماء . 
أعلى الصندل الذي ينقل مة السفلية فوق طبقة المرشح تحت الماء برمي األحجار يدويا من يتم تنفيذ طبقة القد -

، ويتم ضبط موقع الصندل من خالل أعمال المساحة حيث يتم توجيه تحركات الصندل حتى يتم األحجار الى الموقع
 رمي األحجار في الموقع المحدد بدقة.

حيث يقوم العمال برصها يدويا، وتتكون هذه الطبقة من أحجار  يتم وضع طبقة األحجار فوق أقل منسوب للماء، -
متوسطة الحجم )حجمها أصغر من حجم أحجار القدمة السفلية( يتم استخدام االسمنت لتثبيت األحجار في الموقع 

 يتم ملئها بأحجار أصغر حجماوحيث أن األحجار ال تكون ذات أشكال منتظمة تتكون مسافات بينية  المحدد.
 .شمة()الدق

الجوانب من خالل عدة اختبارات )مثل حفر جسات ومالحظات الغواصين( بعد وضع الطبقات السابقة يتم اختبار  -
 وذلك للتأكد من عمق وميل الطبقات.



 الحقًا.المشروعات الفرعية المتعلقة بحماية جوانب نهر النيل تحديد سيتم 

الموارد المائية والري، بينما الجهات الوسيطة ستكون مديريات الري في الجهة الكفيلة في هذه المشروعات الفرعية ستكون وزارة 
 باالسفل. 2-2شكل  المحافظات. وسيتم تنفيذ هذه المشروعات الفرعية طبقا للهيكل االداري الموضح في

 : الهيكل االداري لتنفيذ المشروعات الفرعية2-2شكل 

 

 الموضوعات البيئية واجراءات التخفيف وأنشطة الرصد المناسبة 3

 

 المشروعات الفرعيةمن التحسينات المتوقعة  3.1

 

 منها: بحماية جوانب نهر النيل الى العديد من التأثيرات البيئية االيجابيةلمشروعات الفرعية المتعلقة تؤدي ايتوقع أن 

حماية األراضي الزراعية الواقعة بجوار النهر وتتميز بمنسوب منخفض نسبيا، حيث تتأثر هذه األراضي بشكل متكرر  -
المياه الجوفية ما يؤدي الى تراكم كميات غير مرغوب فيها من المياه تحتاج الى وسائل صرف برشح المياه من خالل 
ية هذه األراضي بشكل كبير. ويعمل تدبيش جوانب نهر النيل الى تقليل هذا الرشح الى اجفعالة واال فقد تتأثر انت

يل تعتمد على الخصائص الجيولوجية األراضي المنخفضة بشكل كبير وتمتد فعالية هذا التأثير الى مسافة من الن
المحلية. ويعد حماية هذه األراضي أحد العوامل التي تدفع وزارة الموارد المائية والري الى تنفيذ أعمال حماية جوانب 

 نهر النيل.

 

الصندوق االجتماعي 
للتنمية

وزارة الموارد المائية 
الجهة  والري 

 الكفيلة

وحدة تنفيذ المشرو 
مديريات الري 

 الجهة الوسيطة 

المقاولون

لجنة تسيير المشرو 



ويمكن لهذا الهبوط حماية المنشآت الواقع بالقرب من النيل من الهبوط النسبي والذي ينتج من نحر جوانب النيل.  -
النسبي أن يؤثر على سالمة هذه المنشآت بدرجات مختلفة بحسب العديد من العوامل. ويؤدي حماية جوانب نهر 
النيل الى وقف نحر التربة بشكل فعال وبالتالي يؤدي ذلك الى حماية العديد من المنشآت )وخاصة المنشآت 

 الضعيفة( من مشاكل انشائية.
ؤدي بدوره الى حماية الى الحفاظ على الشكل المورفولوجي للنهر ما ييؤدي حماية جوانب نهر النيل بشكل عام  -

 النظام االيكولوجي بأكمله وحماية جزر نهر النيل )والتي تعد محميات طبيعية( ومنع غمر مناطق محددة بالماء.
ريفية( في غياب نظم متكاملة الدارة المخلفات الصلبة في العديد من مناطق الجمهورية )وخاصة في المناطق ال -

تعرضت جوانب نهر النيل في العديد من المناطق الى تراكم مخلفات من التجمعات السكانية القريبة. ويؤدي تنفيذ 
المشروعات الفرعية الى ازالة هذه التراكمات من المخلفات خالل تسوية الموقع. وطبقا لخبرة وزارة الموارد المائية 

ال يتم التخلص من المخلفات في هذه المناطق مرة أخرى النيل  والري فانه بعد وضع التدبيش على جوانب نهر
 للحفاظ على القيمة الجمالية للمنطقة بعض وضع التدبيش.

ستقوم خطة العمل البيئي بتوثيق الفوائد البيئية للمشروعات الفرعية مما سيسهم في تقييم الفوائد االجمالية للبرنامج العاجل 
 تقديم االرشاد أثناء التخطيط للمشروعات المستقبلية.والمساهمة في  (EEIPللتشغيل كثيف العمالة )

 

 توثيق الفوائد البيئية:ل المقترحة جراءاتاال

بالمحافظات بتوثيق األهداف المرجوة من تنفيذ كل مشروع فرعي واألسباب وراء اختيار  مديريات الرييجب أن تقوم  -
لي بخصوص رعي تم اختياره بناء على شكاوى من المجتمع المحكان المشروع الف اذاموقع المشروع. وفي حالة ما 
أو شكاوى بخصوص تأثيرات على السالمة االنشائية لبعض المنشآت فيجب أن يتم  نحر أو غمر أراضي زراعية

توضيح ذلك في التقرير مع عدد الشكاوى المقدمة ومساحة األرض االجمالية والعدد االجمالي من المنشآت التي سيتم 
مخاطر النحر فيجب أيضا معرضة ل ةحمايتها. وفي حالة ما اذا كان المشروع الفرعي تم اختياره لحماية منطقة محدد

 أن تتم االشارة الى مساحة األرض التي سوف يتم حمايتها من النحر بتنفيذ المشروع.
في حال اشتمال أعمال الحماية للمشروع الفرعي على ازالة تراكمات المخلفات لتسوية الموقع فيجب أن يقوم المقاول  -

 .للتخلص، كما سيأتي الحقة في هذه الخطةسيارة نقل مناسبة لنقل المخلفات الى موقع مرخص بترتيب 
 أن تقوم مديرية الري بالتوثيق الفوتوغرافي للموقع قبل وبعد ازالة المخلفاتيجب  -

 



 :لكل مشروع فرعيويجب تسجيل مؤشرات الرصد التالية 

عن وقف النحر والغمر بها بالمقارنة مع الوضع قبل تنفيذ  مساحة األرض الزراعية التي قام المستفيدين باالفادة -
وذلك التاحة الوقت الكافي لتسجيل  EEIPالمشروع الفرعي. وتقوم مديريات الري بهذا التوثيق ذلك قبل انتهاء برنامج 

 نتائج رصد فوائد المشروع
حالة انطباق ذلك على المشروع كمية تراكمات المخلفات التي تم ازالتها من الموقع خالل أعمال التسوية )في  -

الفرعي(. ويتم تقدير ذلك من المقاول عن طريق حساب عدد الرحالت سيارة النقل الى موقع التخلص وحجم صندوق 
 النقل.

 

 التوافق مع متطلبات جهاز شئون البيئة لنماذج تقييم التأثير البيئي 3.2

 

فيما يتعلق باعداد تقييم األثر البيئي. وقد  المشروعات الفرعية خالل تنفيذ االلتزام بمتطلبات جهاز شئون البيئة أن يتميجب 
أصدر جهاز شئون البيئة نسخة معدلة من دليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي، والذي يشير الى تصنيف المشروعات الى 

البيئة، وهذه التصنيفات هي  تصنيفات بحسب درجة تقييم التأثير البيئي المطلوب لها بناء على تأثيراتها المتوقعة على 3
. وقد جاء في الدليل بعض األمثلة لفئة 1مشروعات الفئة أ و ب و ج من األدنى الى األعلى تأثيرا على البيئة على الترتيب

، ومن هذه األمثلة "مشروعات الري والصرف متوسطة الحجم" والتي تم تقييم التأثير البيئي المطلوبة لبعض المشروعات
. وقد ذكر دليل جهاز شئون البيئة أن حماية جوانب نهر النيلاألمثلة مشروعات هذه ولم تتضمن  الفئة ب، تصنيفها ضمن

وارد، وطبيعة المشروع والتغير مالمشروعات غير المدرجة في األمثلة الواردة يجب أن يتم تصنيفها بناء على مدى استهالك ال
المتوقع في استخدامات األراضي، وطبيعة المدخالت والمخرجات ودرجة التأثيرات البيئية المصاحبة، واالمتداد الجغرافي 

فيمكن تقدير أن تصنيف وتأثيراتها المؤقتة  حماية جوانب نهر النيلللتأثيرات. وبناء على محدودية تأثيرات أنشطة مشروعات 
هذه المشروعات الفرعية لن تحتاج الى استكمال  بعض مع وجود احتمال أن أو الفئة "ب" "أ"لمشروع هو من ضمن الفئة هذه ا

الدليل أشار الى أن المشروعات الواقعة في مناطق ذات الحساسية البيئية ومن الجدير بالذكر أن  نموذج لتقييم التأثير البيئي.
 يتم رفع تصنيفها درجة أكثر من التصنيف االعتيادي للمشروعات المماثلة. يجب أن 2بما يشمل المحميات الطبيعية

                                                           
  Aوالفئة ج مكافئة للفئة  B، والفئة ب مكافئة للفئة .4.01OPطبقا في تصنيف البنك الدولي طبقا لسياسة العمليات  Cالفئة أ مكافئة للفئة   1
 تقع بعض المشروعات في جزر  كما سيتم االشارة الحقا  وتعتبر هذه الجزر محميات طبيعية  2



التأكد من جهاز شئون البيئة خالل فترة مبكرة من المشروع على التصنيف الصحيح لهذه  وزارة الموارد المائية والرييجب على 
. في حالة 3التصنيف الصحيح يوضح خطاب رسمي من الجهازالتقدم بطلب استالم وذلك من خالل  ات الفرعيةالمشروع

فيجب على مديريات الري بالمحافظات اعداد لهذه المشروعات الفرعية  مطلوب أنهتقييم التأثير البيئي ل محدد نموذج تحديد
وهذه االجراءات موضحة فيما  .يهقت المناسب ومتابعة رد الجهاز علوتقديمه الى جهاز شئون البيئة في الو  النموذج المطلوب

 يلي:

 االجراءات المطلوبة للتأكد من التوافق مع متطلبات جهاز شئون البيئة:

بارسال خطاب الى جهاز شئون البيئة يطلب توضيح ما اذا كانت  تقزم وزارة الموارد المائية والرييجب أن  -
ية وأن موضحة مواقع هذه المشروعات الفرع المشروعات الفرعية تتطلب اعداد نموذج محدد لتقييم التأثير البيئي

المشروعات الفرعية. ويجب أن يتم اتخاذ هذا  لكل من هذهالنموذج المناسب  توضيح، و بعضا منها يقع في جزر
 االجراء في أسرع وقت ممكن

تقوم في حال أنه يجب اعداد نموذج لتقييم التأثيرات البيئية من فئة محددة طبقا لرد جهاز شئون البيئة، فيجب أن  -
. ويجب عليهومتابعة رد الجهاز  للجهازيمه وتقد باعداد نموذج تقييم التأثير البيئي المحددت مديريات الري بالمحافظا

 المقاول خالل التنفيذ.موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع الى التزامات لأن يتم تضمين أي شروط 

من خالل اعداد تقارير خطة العمل ال يتطلب تنفيذ هذه االجراءات الى رصد مؤشرات محددة، ولكن يمكن متابعة تنفيذها 
 البيئي.

 

 االدارة غير المناسبة للمخلفات احتماالت 3.3

 

وتحقق ازالة هذه التراكمات من جوانب قد تشتمل أعمال تسوية الموقع على ازالة بعض المخلفات المتراكمة كما سبقت االشارة. 
المواقع يمكن أن يترتب عليه تأثيرات سلبية على نوعية مياه نهر النيل العديد من الفوائد حيث أن تراكم هذه المخلفات في هذه 

ى المياه، باالضافة الى التأثيرات السلبية االعتيادية لتراكم المخلفات. في حال النيل نتيجة الى احتمال تسرب رشيح المخلفات ال
المناسبة وأن ل هذه المخلفات بالطريقة ما اذا تضمن المشروع الفرعي ازالة تراكمات من المخلفات فسيكون من المهم أن يتم تداو 

 يتم نقله في سيارات نقل بصندوق مغطى والتخلص منها في موقع مرخص للتخلص من المخلفات.

                                                           
لتي ليست يتطلب دليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي من الجهة المنفذة للمشروع التشاور مع جهاز شئون البيئة للتأكد من تصنيف المشروعات ا  3

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



ستتضمن أعمال تسوية الموقع ضبط ميول جوانب النهر لتحقيق القطاع العرضي بالميل المطلوب، وسيتضمن ذلك أعمال حفر 
والري أن التربة التي يتم حفرها يجب أن تستخدم في الردم في نفس الموقع  الموارد المائية وزارةمعايير  جاء فيوردم محدودة. 

وذلك باستثناء التربة الطينية والطميية والتي ال ينبغي استخدامها في الردم ولكن يتم جلب تربة رملية متدرجة الحبيبات من 
من نواتج  تكون التربة األصلية فيها طينية أو طميية ال يتبقى الحاالت التي الالمحاجر واستخدامها في الردم، وبالتالي ففي 

الحفر بعد الردم اال كميات قليلة من مخلفتا التربة، ولكن في المواقع التي بها تربة طينية أو طميية فستكون كمية مخلفات التربة 
ذه التربة ملوثة من استخدام سابق لألرض، أكبر. وتعد مخلفات التربة الناتجة مخلفات خاملة حيث أنه من المستبعد أن تكون ه

لذا فان تأثيرات التخلص من هذا النوع من المخلفات ستكون قليلة اذا تم التخلص في أحد المواقع المرخصة للتخلص من 
وبة عالية اال أنها تعتبر ذات خص المواقع االنشائية في لردملغم أن المخلفات التربة الطينية والطميية ال تصلح ر المخلفات. وبال

ويمكن استخدامها في األراضي الزراعية اما في تسوية األرض أو في تحسين األراضي الرملية. ويعتبر استخدام هذه المخلفات 
من الناحية البيئية، ولكن لتجنب اجراءات المناقصات المطولة بوزارة الموارد المائية والري والتي قد يتم في الزراعة حال أمثال 

المخلفات بشكل غير مناسب فسيكون من المطلوب اما عرض هذه المخلفات على المزارعين المحليين اذا كان  معها تخزين هذه
في الوقت المطلوب وأخذها الى أراضيهم أو يتم التخلص من ها في الموقع المرخص للتخلص من المخلفات بامكانهم تحميلها 

 ويعد هذا االخير الحد األدنى المطلوب.

هناك موضوع آخر متعلق بادارة المخلفات وهو المخلفات التي تنتج من العمال والعاملين بالموقع، حيث سيكون من المطلوب 
 تجنب القاء أي مخلفات في النيل خالل العمل أو ترك أي مخلفات في الموقع بعد انتهاء العمل.

 

 خاطر السابقة:يوصى بتنفيذ اجراءات التخفيف التالية للتقليل من احتماالت الم

في المواقع المشروعات الفرعية التي تحتوي على تراكمات من المخلفات والتي سوف يتم ازالتها لتسوية الموقع يجب  -
المحلية تطلب فيه تحديد الموقع المرخص للتخلص من  االدارةعلى مديرية الري أن ترسل خطابا رسميا الى 
لتخلص من المخلفات في الموقع المحدد في كراسة الشروط والعقود المخلفات. ويجب أن تقوم مديرية الري بتضمين ا

 التي يتم توقيعها مع المقاول.
يجب أن يقوم المقاول بترتيب تحميل مخلفات تسوية الموقع في سيارة نقل مخلفات مناسبة تقوم بالتخلص من  -

يكون صندوق سيارة النقل مزودة في الموقع المحدد من االدارة المحلية للتخلص من المخلفات. يجب أن المخلفات 
بغطاء محكم قبل التحرك الى موقع التخلص. يجب أن يقوم المقاول بتوثيق عملية نقل والتخلص من المخلفات بأخذ 
صور فوتوغرافية توضح تغطية صندوق الشحن وقلب المخلفات في الموقع المرخص. ويجب على مديريات الري أن 



الموقع )والذين سيقومون باالشراف على كفاءة عمل المقاول( باالشراف أيضا تطلب من المهندسين المشرفين على 
 على تنفيذ هذا االجراء.

يتم تشجيع المقاول على ترتيب تسليم مخلفات التربة الطينية والطميية الى المزارعين لتسوية أو تحسين خصائص  -
على مثل هذه التربة سيختلف باختالف الظروف أراضيهم الزراعية. ولن يتم اعتبار هذا االجراء اجباريا ألن الطلب 

االشارة في تقاريره ما اذا تم اعادة استخدام هذه التربة، وان لم يتم اعادة المحلية ولكن سيكون مطلوبا من المقاول 
استخدام التربة فسيكون الحد األدنى المطلوب هو نقل هذه التربة والتخلص منها في الموقع المرخص. ويجب على 

ت الري أن تطلب من المهندسين المشرفين على الموقع )والذين سيقومون باالشراف على كفاءة عمل المقاول( مديريا
 باالشراف أيضا على تنفيذ هذا االجراء.

يكون المقاول مسئوال عن تجنب أي القاء للمخلفات من عامليه سواء الى نهر النيل أو الى جوانب النهر. ال ينبغي  -
ترك أي مخلفات في الموقع في نهاية كل يوم عمل. ويجب على مديريات الري أن تطلب من المهندسين المشرفين 

 ول( باالشراف أيضا على تنفيذ هذا االجراء. على الموقع )والذين سيقومون باالشراف على كفاءة عمل المقا

 يتم رصد كفاءة االجراءات السابقة من خالل:

يجب أن يقوم المقاول بتسجيل كميات المخلفات التي يتم نقلها الى موقع التخلص من خالل تسجيل عدد رحالت  -
 سيارات النقل الى موقع التخلص وسعة السيارة

مخلفات الحفر التي تم اعادة استخدامها من المزارعين )ان كان هذا االجراء يجب أن يقوم المقاول بتسجيل كميات  -
منطبقا(. وينبغي تسجيل ذلك من خالل تسجيل عدد رحالت سيارات النقل أو المقطورات التابعة للمزارعين وسعة هذه 

 السيارات أو المقطورات
التخلص من المخلفات في من ي من الشكوى اعداد سجل للشكاوى بحيث يتمكن األهاليجب أن تقوم مديريات الري ب -

  .بقاء مخلفات من المقاول بعد نهاية يوم العملغير المكان المخصص، أو من 

 

 التأثيرات على األراضي المختارة الجراء اختبارات الجودة 3.4

 

ات التدبيش على التدبيش وذلك قبل البدء في وضع طبقيتم اجراء عدد من اختبارات الجودة على األحجار التي تستخدم في 
جوانب النيل. وبحسب معايير وزارة الموارد المائية والري فان احد هذه االختبارات يتم برص األحجار في صفوف على أرض 

من وزنها.  %10مستوية وفحص االحجار للتأكد من تجانسها وخلوها من المواد الغريبة وأنها ال تتشرب من المياه أكثر من 
تم جلبها من المحجر ويتم اختيار موقع على ضفة النهر بالقرب من ر على عينة من االحجار التي يويتم اجراء هذا االختبا



موقع التدبيش الجراء هذا االختبار، ويبين الدليل الفني للوزارة أن هذا األرض المختارة الجراء هذا االختبار يجب أن يتم 
الترع والمصارف والطرق. ويبين هذا الدليل الفني أن  عاقةالموافقة عليها من خالل مكتب هندسة الري بحيث يتم تجنب ا

األرض المستخدمة في اجراء االختبار يمكن أن يقوم المقاول بتأجيرها، ويكون المقاول مسئوال عن اتالف أي مزروعات أو 
لري أن اختبارات االحجار اعاقة المرور أثناء االختبار. خالل اعداد خطة العمل البيئي أفاد مسئولو وزارة الموارد المائية وا

باستخدام الصفوف المذكورة باألعلى نادرا ما يتم تنفيذها في الوقت الحاضر حيث يتم استخدام بدال منها طرق هندسية وذلك 
البد من استيفاء الشروط التي بعد وضع األحجار في عينة من مساحة جانب النهر. في حالة تطبيق اختبار صفوف األحجار 

الري )بعدم اعاقة الطرق والترع والمصارف( حيث يعتقد أن هذه الشروط تعتبر ممارسات جيدة يجب أن يتم  تضعها هندسات
 تضمينها في خطة العمل البيئي، باالضافة الى منع اجراء هذه االختبارات في األراضي الزراعية المنتجة.

 لسابقة:يوصى بتنفيذ اجراءات التخفيف التالية للتقليل من احتماالت المخاطر ا

في حالة اجراء اختبارات للجودة برص األحجار على أرض مستوية فيجب أن يكون ذلك موضحا في كراسة الشروط  -
مع االشتراطات الالزم توافرها في األرض المختارة لهذا االختبار، ويجب أن يقوم المقاول باختيار هذه األرض في 

 محددةعرضه الفني بحيث يتوفر في هذه األرض االشتراطات ال
ليست أرض زراعية يجب أال توافق مديريات على العروض الفنية للمقاولين اال اذا كانت األرض المختارة من المقاول  -

منتجة وال أرض يمكن أن تعيق المرور أو منشآت الري والصرف. في هذا الحالة يجب أن تذكر قطعة األرض 
 المحددة في عقد المقاول

 بعد انتهاء االختبار يجب على المقاول أن يقوم بازالة أي عوائق أو أحجار أو أدوات تم استخدامها أثناء االختبار  -

 يتم رصد كفاءة االجراءات السابقة من خالل:

اعاقة المرور أو الترع أو يجب أن تقوم مديريات الري باعداد سجل للشكاوى بحيث يتمكن األهالي من الشكوى من  -
 .أو اتالف مزروعات أثناء اجراء اختبارات جودة األحجار المصارف

 

 

 

 



 الموضوعات المتعلقة بجزر نهر النيل 3.5

 

قطع تيار المياه وتجعله تعتبر الجزر الواقعة في نهر النيل من المواقع المعرضة بشكل كبير للنحر حيث أن هذه الجزر ت
في جزر  EEIPعدد من من المشروعات الفرعية لبرنامج  يذيحتمل تنفينحرف عن مساره مما يخلق تيارات ودوامات قوية. و 

 نهر النيل حيث أنها من المناطق ذات األولوية والتي تحتاج الى الحماية.

جزيرة من جزر نهر النيل تعتبر محميات  144والذي نص أن  1969/1998صدر قرار رئيس الوزراء  1998في عام 
. ويحظر القانون انشاء منشآت أو طرق أو 102/1983ا من خالل القانون طبيعة، بحيث يتم تنظيم األنشطة التنموية به

بعد اصدار ترخيص من الجهة االدارية المختصة. وبالرغم من أن القرار صدر منذ أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية اال 
 –زراعية  –بنية أساسية  – سنة اال أن العديد من الجزر ال يزال بها العديد من المشروعات التنموية )سكنية 15حوالي 

 صناعية ... الخ( والتي لم يكن من الممكن تغييرها بعد صدور القرار.

هذه المشروعات الفرعية( الى تأثيرات ايجابية على جزر نهر النيل حيث أن هذه األعمال تحمي أعمال الحماية )موضوع  تؤدي
للمنطقة، وهذا من األهداف الرئيسية العتبار جزر نهر النيل محميات  الجزر من النحر واالبقاء على الشكل المورفولوجي

 طبيعية، لذا فيمكن اعتبار أن تنفيذ هذه المشروعات الفرعية سيساهم في الحفاظ على هذه المحميات الطبيعية.

بيئية خاصة فيجب أن يكون هناك اجراءات خاصة يتم  مميزات، وحيث أن جزر نهر النيل تحتوي على وفي الجانب اآلخر
 اتخاذها الدارة ثالث موضوعات بيئية رئيسية.

يبدو أنه ال على سبيل المثال الموضوع األول يتعلق بادارة المخلفات، فبحسب صور األقمار الصناعية المأخوذة للخمس جزر 
ن المتعين أن يتم عمل ترتيبات خاصة لنقل المخلفات المتولدة ، لذا فم4يوجد في أي منها مواقع للتخلص من المخلفات الصلبة

 أثناء تسوية الموقع أو خالل العمليات االنشائية للضفة األخرى من النيل بواسطة صندل شحن.

الموضوع الثاني يتعلق بمساحات األراضي التي سيتم شغلها أثناء وضع التدبيش، حيث يتطلب األمر عناية أكبر للحفاظ على 
 استخدامات األراضي في الجزيرة خاصة فيما يتعلق باجراء اختبارات جودة االحجار والذي تم مناقشته في الفقرة السابقة.

ون البيئة على هذه المشورعات الفرعية، حيث لكون هذه المشروعات تقع في محميات الموضوع الثالث يتعلق بموافقة جهاز شئ
طبيعية فمن المحتمل أن يتطلب جهاز شئون البيئة اعداد نموذج تقييم أثر بيئي من فئة أعلى من التصنيف المعتاد لمثل هذه 

                                                           
ا بالرغم من أن أكبر الجزر الخمسة وهي جزيرة شارونة في محافظة سوهاج تبدو مأهولة بشكل واضح اال أن صور األقمار الصناعية لم يظهر فيه  4

 أي موقع للتخلص من المخلفات الصلبة 



ية باجراءات لتغطية هذا الموضوع كما هو ، وتم التوصمناقشة ذلك سابقا في خطة العمل البيئي هذه سبقالمشروعات. وقم 
 .3.2موضح في الفقرة 

 يوصى بتنفيذ اجراءات التخفيف التالية للتقليل من احتماالت المخاطر السابقة:

يجب أن تقوم مديريات الري بتحديد أقرب المواقع المرخصة للتخلص من المخلفات الصلبة في الناحية األخرى من  -
مي الى االدارة المحلية لتحديد ذلك الموقع. ويجب أن تقوم مديريات الري بذكر الموقع النيل وذلك من خالل طلب رس

 المحدد للتخلص من المخلفات في كراسة الشروط وفي العقود مع المقاولين
بترتيب صندل مناسب لنقل أي مخلفات يتم تولدها في الموقع )مخلفات تسوية الموقع أو أي يجب أن يقوم المقاول  -

حيث يقع موقع التخلص من م تولدها أثناء العملية االنشائية( من الجزيرة الى الناحية األخرى من نهر النيل مخلفات يت
المخلفات. يجب أن يتم تحميل مخلفات تسوية الموقع مباشرة الى الصندل، بينما المخلفات التي تتولد من العاملين في 

ندل أيضا. يتم تفريغ الصندل بنفس الوسائل الى سيارة نقل يتم تجميعها ي حاويات مناسبة ونقلها الى الصالموقع 
مناسبة تكون في انتظار الصندل على الجانب اآلخر من النيل. ويجب أن يتم تغطية صندوق سيارة النقل بشكل 
محكم قبل تحرك السيارة الى موقع التخلص والذي يجب أن تقوم السيارة بتفريغ المخلفات به. ويجب على المقاول 

من خالل صور فوتوغرافية توضح عمليات تحميل وتفريغ الصندل، يق عملية نقل والتخلص من المخلفات بتوث
ويجب على مديريات الري أن تطلب من وتغطية سيارة نقل المخلفات وتفريغ المخلفات في الموقع المخصص. 

ول( باالشراف أيضا على تنفيذ المهندسين المشرفين على الموقع )والذين سيقومون باالشراف على كفاءة عمل المقا
 هذا االجراء.

 ال يسمح باجراء اختبارات رص األحجار في الجزيرة، يجب أن يقوم مهندس االشراف التابع لمديريات الري اما باجراء -
اختبارات هندسية على األحجار بعد وضعها )كما سبقت االشارة في الفقرة السابقة( أو ان كانت اختبارات رص 

 تم اجراء هذه االختبارات خارج الجزيرة على الجانب اآلخر من النيل.األحجار مطلوبة في

 يتم رصد كفاءة االجراءات السابقة من خالل:

مخلفات التي يتم نقلها خارج الجزيرة من خالل تسجيل عدد رحالت الصندل يجب أن يقوم المقاول بتسجيل كميات ال -
 الى الجانب اآلخر من النيل وسعة الصندل

التخلص من المخلفات في من اعداد سجل للشكاوى بحيث يتمكن األهالي من الشكوى يجب أن تقوم مديريات الري ب -
 .اية يوم العملبقاء مخلفات من المقاول بعد نهغير المكان المخصص، أو من 

 



 الغبار والضوضاء 3.6

 

ترتبط بعض أنشطة المشروعات الفرعية بأنشطة تثير الغبار مثل تسوية الموقع والحفر والردم ووضع األحجار الصغيرة لملء 
(، ولكن يمكن اعتبار مستويات الغبار المنبعثة قليلة خاصة أن طريقة التشغيل كثيف العمالة يحد من عمل قشمةالفراغات )الد

لذا فيمكن اعتبار أن التأثيرات على المواقع المحيطة يتوقع أن تكون خفيفة وذات المعدات التي تثير قدرا أكبر من الغبار. 
 أكبر لذا فيجب حماية العمال باستخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة. طبيعة مؤقتة، ولكن التأثيرات على العمال قد تكون

أهم مصادر الضوضاء عمليات حفر الجسات ودمك التربة بعد الردم باستخدام الهزازات الميكانيكية باالضافة الى أصوات 
مال في الموقع واقيات األذن خاصة اذا الماكينات مثل اللوادر والحفارات وسيارات النقل والصنادل. من المطلوب أن يستخدم الع

مطارق أو الهزازات. أما بالنسبة للضوضاء المحيطة فمعظم مواقع المشروعات الفرعية ليست قريبة بشكل كانوا قريبين من ال
 مؤثر من التجمعات السكنية بحيث أن التأثيرات على الضوضاء المحيطة عند هذه التجمعات السكنية يتوقع أن يكون في الحد

االجراءات القياسية أن مثل هذه المشروعات الفرعية يتم تنفيذها أثناء النهار فان التأثير على مستويات األدنى. وحيث أن 
 .الضوضاء المحيطة أثناء الليل غير متوقع

 يوصى بتنفيذ اجراءات التخفيف التالية للتقليل من احتماالت المخاطر السابقة:

الشخصية المناسبة للعمال بما يشمل كمامات للعمال الذين سيعملون في الحفر  يجب أن يتم توفير وسائل الحماية -
والردم والدقشمة، بينما يجب أن يتم توفير واقيات األذن للعمال الذين سيعملون بجوار المعدات التي يصدر عنها 

 أصواتا عالية
 الليل. يجب أن يتم تشغيل المشروع فقط أثناء ساعات النهار وال يسمح بالعمل أثناء -

 يتم رصد كفاءة االجراءات السابقة من خالل:

من انبعاثات الغبار اعداد سجل للشكاوى بحيث يتمكن األهالي من الشكوى يجب أن تقوم مديريات الري ب -
 .والضوضاء

 
 

 



 الموضوعات المتعلقة بالمواقع األثرية المعروفة وغير المعروفة 3.7

 

منع النحر والهبوط هذه الحماية ت حيثالى تأثيرات ايجابية على المنشآت )كما سبقت االشارة( حماية جوانب نهر النيل  تؤدي
النسبي ألساسات المنشآت المترتب على النحر، كما تقلل رشح المياه الى األراضي المنخفضة. هذه الفوائد لها تأثيرات ايجابية 

البيانات المتاحة من وزارة الموارد المائية والري فبعض مشروعات مباشرة على المواقع األثرية القريبة من نهر النيل. بحسب 
حماية جوانب نهر النيل يتم بدئها بناء على طلب من المجلس األعلى لآلثار من أجل حماية منشأة أثرية، ولكن ال يوجد من 

 ألعلى لآلثار.ما تم ادراجه بناء على طلب من المجلس ا EEIPضمن المشروعات الفرعية المقترحة ضمن برنامج 

يتمثل في التسبب في اهتزازات التربة أثناء دمك التربة وعمل الهزازات المحتمل على المنشآت األثرية الحالية  السلبي التأثير
الميكانيكية والتي تؤثر على منطقة محددة حول موقع العمل. وبالمراجعة المبدئية لمواقع المشروعات الفرعية من خالل صور 

المعابد  بالقرب منعات الفرعية الواقعة المشرو بعض األقمار الصناعية فال يوجد أي منشآت أثرية بجوار هذه المواقع باستثناء 
في في مثل هذه الحاالت سيكون من المطلوب اشراك مديريات اآلثار . 5األثرية بالقرب من جوانب نهر النيل في تلك المواقع

 محافظات المعنية للتأكد أن تأثيرات االهتزازات لن تؤثر المواقع األثرية الحالية.ال

آثار أثناء الحفر على جوانب نهر النيل أو في قاعه اال أن خطة العمل البيئي ع العثور على أي بالرغم من أنه من غير المتوق
 هذه تضمنت اجراءات للتعامل بشكل سليم مع مثل هذه الحاالت.

 يوصى بتنفيذ اجراءات التخفيف التالية للتقليل من احتماالت المخاطر السابقة:

بمواقع المشروعات الفرعية التي سيتم تنفيذها مع  المحافظاتمديريات اآلثار في  يجب أن تقوم مديريات الري باخبار -
 توضيح ما اذا كانت هناك أي محددات على العمل في هذين الموقعين.طلب 

اذا وضعت مديريات اآلثار أي اشتراطات فيجب أن تكون هذه االشتراطات جزء من التزامات المقاول في العقد المبرم  -
 .معه

العثور على أي قطع أثرية بالصدفة أثناء العمل في المشروعات الفرعية فيجب وقف العمل في الموقع  في حالة -
 واخبار مديرية اآلثار المعنية للتعامل مع الموقع بالشكل المناسب.

 يتم رصد كفاءة االجراءات السابقة من خالل:

                                                           
لجدير بالذكر أن مواقع المشروعات الفرعية لم يمكن تحديدها بدقة من خالل البيانات المتاحة خالل اعداد خطة العمل البيئي هذه  ولكن من ا  5

اقع مواقع التقريبية للمشروعات الفرعية أظهرت أن هذين الموقعين هما الذين ربما يكونا قريبين من موبدئية لصور األقمار الصناعية للالمراجعة الم
 أثرية حالية، بينما المشروعات الفرعية األخرى يعتقد أنها بعيدة عن أي مواقع أثرية



فيجب أن تقوم مديرية الري باعداد سجل  في حال اشتراط مديريات اآلثار أي محددات على العمل في موقع محدد -
 .للشكاوى يتيح لمديرية اآلثار الشكوى من أي ممارسات غير مقبولة من المقاول

 

 موضوعات أخرى ال تحتاج الى اجراءات خاصة في خطة العمل البيئي 3.8

 

 هناك بعض الموضوعات األخرى التي تعتبر خارج نطاق خطة العمل البيئي ألسباب مختلفة كما هو موضح باالسفل.

خالل وضع التدبيش سيكون هناك بعض التأثيرات على نوعية مياه النيل حيث أن عكارة المياه ستزداد بشكل مؤقت حول موقع 
على نوعية تربة القاع في الموقع وشدة التيار. المشروع نتيجة ألعمال الحفر والردم ورمي األحجار، ويتوقف مدى تأثير العكارة 

أثير من التأثيرات الخفيفة ألن مياه النيل دائما من تحمل حبيبات ناعمة ترفع من عكارتها وبشكل عام فيمكن اعتبار هذا الت
خاصة في المواقع المتميزة بنشاط كبير للنحر، وبالتالي فان زيادة العكارة يتوقع أن تكون بسيطة ومؤقتة. لذلك فيعتقد أن اتخاذ 

 روريا.الهندسية الحتواء عكارة المياه لن يكون ض اإلجراءاتبعض 

هناك أيضا بعض التأثيرات التي يمكن اعتبارها تأثيرات غير مباشرة مثل تأثيرات انبعاث الغبار في مواقع المحاجر التي سوف 
مواقع التي سوف يتم التخلص من المخلفات بها، وانبعاثات عوادم سيارات النقل ب منها األحجار، والتأثيرات على التجل

كل هذه التأثيرات يمكن اعتبارها من  .دل من مواقع المحاجر الى مواقع المشروعات الفرعيةوالصنادل ومخاطر ابحار الصنا
التأثيرات الخفيفة غير المباشرة والتي ال تتطلب اتخاذ اجراءات محددة للتحكم فيها في خطة العمل البيئي هذه ألن التحكم في 

 المواقع. مثل هذه التأثيرات يتوقع أن يقوم به الجهات القائمة على تلك

  مسئوليات تنفيذ واالشراف على اجراءات وأنشطة خطة العمل البيئي.   -3.8جدول و  -3.8جدول يلخص 

 



 مسئوليات تنفيذ واالشراف على اجراءات التخفيف: 1-3.8جدول 

 وسائل االشراف  مسئولية االشراف مسئولية التنفيذ االجراءات المطلوبة الموضوع

 توثيق الفوائد البيئية

توثيق أهداف المشروعات الفرعية والشكاوى من 
المجتمع المحلي )في حالة وجود شكاوى( من أجل 

 والمنشآتحماية األراضي 

وزارة الموارد المائية  مديريات الري
والري والصندوق 
 االجتماعي للتنمية

 في مرحلة مبكرة من المشروع تقارير االنجازمراجعة 

نقل تراكمات المخلفات التي يتم ازالتها أثناء تسوية 
 الموقع لموقع مرخص للتخلص من المخلفات

 االشراف الميداني مديريات الري المقاولون

التوثيق الفوتوغرافي للمواقع قبل وبعد ازالة المخلفات 
 المتراكمة

وزارة الموارد المائية  مديريات الري
والري والصندوق 
 االجتماعي للتنمية

 تقارير االنجازمراجعة 

التوافق مع متطلبات 
جهاز شئون البيئية 
 لنماذج التقييم البيئي

كانت ارسال طلب رسمي لجهاز شئون البيئة لبيان ان 
 المشروعات الفرعية تحتاج تقييم بيئي وما هو تصنيفها

وزارة الموارد المائية 
 والري

الصندوق االجتماعي 
 للتنمية

 مراجعة المراسالت مع جهاز شئون البيئة

في حالة تطلب اعداد نموذج لتقييم التأثير البيئي، يجب 
أن يتم اعداد هذا النموذج في الوقت المناسب ومتابعة 

 النموذج مع جهاز شئون البيئة

وزارة الموارد المائية  مديريات الري
والري والصندوق 
 االجتماعي للتنمية

 مراجعة المراسالت مع جهاز شئون البيئة

احتماالت االدارة 
غير المناسبة 

 للمخلفات

ارسال طلب رسمي الى االدارة المحلية لتحديد الموقع 
 المرخص للتخلص من المخلفات

وزارة الموارد المائية  الريمديريات 
والري والصندوق 
 االجتماعي للتنمية

 متابعة المراسالت مع االدارة المحلية

تجميع مخلفات تسوية الموقع في سيارة نقل مناسبة 
وتغطية المخلفات أثناء النقل وتفريغ المخلفات في 

 الموقع المرخص. 

 االشراف الميداني مديريات الري المقاولون

على اعادة استخدام مخلفات الحفر من التربة في العمل 
األراضي المجاورة )وال يعد هذا اجراء الزاميا(. في حال 

 عدم امكانية ذلك فيجب تنفيذ االجراء السابق

 االشراف الميداني مديريات الري المقاولون



 وسائل االشراف  مسئولية االشراف مسئولية التنفيذ االجراءات المطلوبة الموضوع
ادارة المخلفات التي تتولد عن العاملين بالموقع بشكل 

فات والترتيب الزالة هذه سليم مع تجنب القاء المخل
 المخلفات في نهاية كل يوم عمل

 االشراف الميداني مديريات الري المقاولون

التأثيرات على 
األراضي المختارة 
الجراء اختبارات 

 الجودة

في حال استخدام أرض مستوية على ضفة النهر 
الجراء اختبارات جودة األحجار يجب على المقاول 

الفني بالتوافق مع  تحديد هذه األرض في عرضه
 الشروط المحددة من مديرية الري في كراسة الشروط

مديريات الري لتضمين 
الشروط في كراسة 
الشروط والمقاول 
 الختيار األرض

وزارة الموارد المائية 
 مديريات الريوالري و 

 مراجعة كراسة الشروط

يجب أن تكون الموافقة على عروض المقاولين بشرط 
أال يتم اختيار قطعة األرض على أرض زراعية منتجة 
أو تتسبب في اعاقة المرور أو الري أو الصرف، والبد 

 من تضمين ذلك في العقود 

وزارة الموارد المائية  مديريات الري
 والري ومديريات الري

 مراجعة عروض المقاولين

مواد أو مخلفات أو عوائق من األرض بعد ازالة أي 
 انتهاء االختبار

 االشراف الميداني مديريات الري المقاولون

الموضوعات المتعلقة 
 بجزر نهر النيل

تحديد أقرب المواقع المرخصة للتخلص من المخلفات 
على الضفة اآلخر من الجزيرة من خالل طلب خطاب 

 رسمي من االدارة المحلية يبين ذلك

وزارة الموارد المائية  ات الريمديري
والري والصندوق 
 االجتماعي للتنمية

 متابعة المراسالت مع االدارة المحلية

تجميع مخلفات تسوية الموقع ومخلفات االنشاءات 
األخرى فيصندل مناسب سنقل المخلفات الى الضفة 

األخرى، وتفريغ المخلفات الى سيارة نقل مناسبة 
وتغطية المخلفات أثناء النقل وتفريغ المخلفات في 

 الموقع المرخص. 

 االشراف الميداني مديريات الري المقاولون



 وسائل االشراف  مسئولية االشراف مسئولية التنفيذ االجراءات المطلوبة الموضوع
اختبارات رص األحجار في الجزر،  ال يسمح باجراء

 وتتم هذه االختبارات بطرق أخرى أو في مواقع أخرى
مديريات الري لتضمين 

الشروط في كراسة 
الشروط والمقاول 
 الختيار األرض

 االشراف الميداني مديريات الري

 الغبار والضوضاء

يجب توفير كمامات وواقيات لألذن للعمال المتواجدين 
لمستويات العالية من الغبار في المواقع ذات ا

 والضوضاء على التوالي

 االشراف الميداني مديريات الري المقاولون

 االشراف الميداني مديريات الري المقاولون ال يسمح بالعمل أثناء الليل

الموضوعات المتعلقة 
بالمواقع األثرية 
المعروفة وغير 

 المعروفة

المشروع وما  اخبار مديريات اآلثار المعنية بمواقعيجب 
 األثرية اذا كان هناك أي محددات للعمل في المواقع

وزارة الموارد المائية  مديريات الري
 والري

المحافظات متابعة المراسالت مع مديريات اآلثار في 
 األثرية

في حال وجود أي اشتراطات لمديريات اآلثار يجب 
 تضمين هذه االشتراطات في عقود المقاولين

لتضمين مديريات الري 
الشروط في كراسة 
الشروط والمقاول 
 الختيار األرض

وزارة الموارد المائية 
 والري ومديريات الري

مراجعة العقود مع المقاولين واالشراف الميداني من 
 مديريات الري

في حالة العثور على أي قطع أثرية أثناء العمل عن 
طريق الصدفة فيجب وقف العمل واخطار مديرية 

 المعنية الستالم الموقعاآلثار 

 االشراف الميداني مديريات الري المقاولون

  



 مسئوليات تنفيذ اجراءات الرصد: 2-3.8جدول 

 مسئولية التنفيذ الرصد فترة طريقة الرصد موقع الرصد مؤشر الرصد الموضوع

 توثيق الفوائد البيئية

المساحات التي سيتم حمايتها 
 المشروع الفرعيبواسطة 

حساب مساحات األراضي التي أخبر  موقع المشروع الفرعي
المستفيدون بحدوث تحسن في وضع 

 النحر أو غمر األراضي

مرة واحدة قبل نهاية 
 EEIPبرنامج 

 مديريات الري

حجم مخلفات تسوية الموقع 
التي تم نقلها الى موقع 

 التخلص

نقل المخلفات  حساب عدد نقالت سيارت موقع المشروع الفرعي
 مضروبة في سعة السيارة

يتم تضمينها في 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية

 المقاولون

احتماالت االدارة غير 
 المناسبة للمخلفات

حجم المخلفات التي تم نقلها 
 الى موقع التخلص

حساب عدد نقالت سيارت نقل المخلفات  موقع المشروع الفرعي
 مضروبة في سعة السيارة

تضمينها في يتم 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية

 المقاولون

حجم مخلفات الحفر التي تم 
 اعادة استخدامها في الزراعة

حساب عدد نقالت سيارت نقل التربة  موقع المشروع الفرعي
التابعة للمزارعين مضروبة في سعة 

 السيارة

يتم تضمينها في 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية

 المقاولون

موقع المشروع الفرعي  الشكاوى الواردةعدد 
 ومكاتب مديريات الري

يتم تضمينها في  تسجيل عدد الشكاوى
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية

 مديريات الري

التأثيرات على األراضي 
المختارة الجراء اختبارات 

 الجودة

موقع المشروع الفرعي  عدد الشكاوى الواردة
 ومكاتب مديريات الري

يتم تضمينها في  شكاوىتسجيل عدد ال
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية

 مديريات الري

الموضوعات المتعلقة 
 بجزر نهر النيل

حجم المخلفات التي تم نقلها 
 خارج الجزيرة

موقع المشروع الفرعي في 
 الجزر

حساب عدد نقالت الصندل مضروبة في 
 سعة الصندل

مرة بعد ازالة 
 المخلفات

 المقاولون

موقع المشروع الفرعي  الواردةعدد الشكاوى 
 ومكاتب مديريات الري

يتم تضمينها في  تسجيل عدد الشكاوى
تقارير االنجاز ربع 

 مديريات الري



 
 

 

 

 السنوية
موقع المشروع الفرعي  عدد الشكاوى الواردة الغبار والضوضاء

 ومكاتب مديريات الري
يتم تضمينها في  تسجيل عدد الشكاوى

تقارير االنجاز ربع 
 السنوية

 مديريات الري

الموضوعات المتعلقة 
بالمواقع األثرية المعروفة 

 وغير المعروفة

عدد الشكاوى الواردة من 
 مديريات اآلثار

موقع المشروع الفرعي 
 ومكاتب مديريات الري

يتم تضمينها في  تسجيل عدد الشكاوى
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية

 مديريات الري



 االطار االداري لتنفيذ خطة العمل البيئي 4

 

 مسئوليات التنفيذ 4.1

 

ل على الى مسئوليات تنفيذ واالشراف على اجراءات خطة العمل البيئي والتي تقع في المجم -3.8جدول و  -3.8جدول اشار 
الجهة . يجب أن يتم تضمين مسئوليات الصندوق االجتماعي للتنمية ووزارة الموارد المائية والري ومديريات الري والمقاولون

الكفيلة والجهات الوسيطة )وزارة الموارد المائية والري ومديريات الري على التوالي( في االتفاقية االطارية التي سيتم توقيعها مع 
والملحق  1اعي للتنمية، كما يجب تضمين مسئوليات المقاول في العقود التي يتم توقيعها معهم، ويبين الملحق الصندوق االجتم

 على التوالي هذه المسئوليات بصورة يمكن ارفاقها مع هذه العقود. 2

نشطة المشروع بشكل ربع التقارير المطلوب تقديمها عن االجراءات التي تم تنفيذها ستكون متزامنة مع تقرير االنجاز الدوري أل
سنوي. ويجب أن يشتمل تقرير االنجاز على فصل مخصص لالجراءات البيئية التي تم اتخاذها من جانب الجهة الوسيطة، 
وتقوم الجهة الوسيطة برفع هذا التقرير الى الجهة الكفيلة بشكل ربع سنوي وتذكر فيه أي مخالفات من المقاول أو شكاوى تم 

مع المحلي، ويجب أن يشمل هذا التقرير على المحددات والصعوبات التي تم مواجهتها خالل الفترة التي تسجيلها من المجت
المكونات األساسية لتقارير االنجاز  3، ويبين الملحق يغطيها التقرير واالجراءات التي تم اتخاذها لجاوز هذه الصعوبات

مراسالت مع جهاز شئون البيئة مع الجهة الكفيلة ويجب الحاق . ويجب أن تشتمل تقارير االنجاز أيضا على أي المطلوبة
صور هذه المراسالت بتقرير االنجاز. وتقوم الجهة الكفيلة بتجميع التقارير وارسالها الى الصندوق االجتماعي للتنمية بشكل ربع 

 سنوي حيث يلحق بهذا التقرير التقارير التي وصلت الى الجهة الكفيلة من الجهات الوسيطة.

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

 

 احتياجات التدريب 4.2

 

تنفيذها الى خبرات فنية متخصصة، حيث لن تكون هناك باالساس اجراءات ادارية ال يحتاج تعد اجراءات خطة العمل البيئي 
مؤشرات محددة لنوعية البيئة أو الجراء فحص مفصل حاجة الى اعمال تخصصية من جهات فنية ألخذ عينات لتحليل 

الذين سيقومون بالعمل في  الري رياتلممثلي وزارة الموارد المائية والري ومديمحاضرات عقد للمواقع. سيكون من المطلوب 



 المقاولينومهام االشراف على  المقاولينالمشروع لتعريفهم بالمهام الموكلة اليهم في خطة العمل البيئي وشروط التعاقد مع 
 ومتطلبات اعداد التقارير الدورية.

وذلك من خالل تضمين هذه التعليمات في ئولياتهم، سوشرح م المقاولينبتوجيه  مديريات الري في المحافظاتسيقوم موظفو 
 المقاولينالتنفيذ ومتابعة تقاريرهم. ومن المتوقع أن ومن خالل ارشادهم أثناء  ودوثائق المناقصة، ومن خالل تضمينها في العق

 .هاسيقدمونالتي  الفنية العروضالكوادر المطلوبة للتوافق مع واجباتها وسيتم التأكد من ذلك من خالل  مسيكون لديه

 

 ميزانية خطة العمل البيئي 4.3

 

معظم اجراءات التخفيف وأنشططة الرصطد المحطددة فطي خططة العمطل البيئطي تعطد اجطراءات اداريطة ال تسطتلزم تمويطل زائطد عطن تمويطل 
المشططروع  ويمكططن تنفيططذها مططن خططالل العططاملين األساسططيين فططي المشططروع بعططد مططا يططتم تططوجيههم بمتطلبططات التوثيططق واعططداد التقططارير 

 لمطلوبة منهم. البنود التي قد تحتاج الى تكاليف زائدة هي:ا

البنططد الرئيسططي الططذي قططد يحتططاج الططى اعتمططادات ماليططة اضططافية هططو اعططداد نمططوذج تقيططيم األثططر البيئططي للمشططروعات الفرعيططة  -
فحطص بيئطي خالل اعداد هذه النماذج اجطراء التي سيتم تنفيذها في الجزر الخمس، حيث قد يتطلب جهاز شئون البيئة 

للمواقططع بصططورة أكثططر تفصططيال عططن المطلططوب للمشططروعات األخططرى مططع توصططيف مفصططل للبيئططة الطبيعيططة والبيولوجيططة فططي 
 هذه المواقع ما قد يتطلب االستعانة باستشاريين متخصصين لتنفيذ ذلك

 توفير أغطية لتغطية المخلفات أثناء نقلها -
 للعمالتوفير وسائل الحماية الشخصية المناسبة  -

ويمكن اعتبار تأثير هذه البنود على الميزانية الكلية للمشطروع تطأثيرا طفيفطا، ولكطن علطى أي حطال يجطب تضطمينه ضطمن مسطئوليات 
 في وثائق المناقصة وأثناء توقيع العقود معهم.  مقاولال

 

 

  



 التشاور مع الجهات المعنية 5

 

( وذلك خالل ESSAFللفحص والتقييم البيئي للمشروع )الدراسة االطارية تم اجراء تشاور مع الجهات المعنية بخصوص 
. وباالضافة الى هذه الجلسة التشاورية فيقترح أن يتم 2012مرحلة التحضير للمشروع، وقد تم عقد ندوة تشاور في مارس 

النسخة هذه بحيث يتم تضمين مالحظات هذه الجهات في التشاور مع الجهات المعنية بالمشروع بخصوص خطة العمل البيئية 
 النهائية لخطة العمل البيئي. 

( يطلب من الجهات المعنية والمهتمة وعموم 4)مرفق في ملحق  2013مايو  26تم نشر اعالن في جريدة األهرام بتاريخ 
على خطط العمل البيئي، وقد أوضح االعالن أن خطط العمل البيئي متوفرة في مكاتب المواطنين ابداء الرأي والتعليق 

الجتماعي للتنمية في المحافظات وأنها أيضا منشورة على موقع الصندوق االجتماعي للتنمية. وقد حدد االعالن فترة الصندوق ا
أيام لتلقي التعليقات والمالحظات. وباالضافة الى االعالن الذي تم نشره في جريدة االهرام، فقد تم اتخاذ الخطوات التالية  10

 لنشر خطط العمل البيئي:

ن في لوحات االعالنات الخاصة بمكاتب الصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظات وديوان وضع االعال -
 المحافظات ومراكز المدن والمديريات المختلفة والجمعيات األهلية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية ومكاتب البيئة.

جهات محددة مثل سكرتيري عام  ارسال خطابات موجهة )تطلب مراجعة والتعليق على خطط العمل البيئي( الى -
 المحافظات ورؤساء مراكز المدن والجامعات والمراكز االعالمية والمديريات المختلفة والجمعيات األهلية.

من مكاتب الصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظات.  2013يونيو  6التعليقات على خطط العمل البيئي بعد يوم تم جمع 
تضمنت التعليقات الواردة بشكل أساسي التأكيد على أهمية المشروعات الفرعية في تقليل نسب البطالة وحماية األراضي وقد 

الوراعية الواقعة بالقرب من ضفاف النيل من رشح المياه )التطبيل(. ولم يرد مالحظات أو تعديالت مقترحة على االجراءات 
 المتعلقة بخطط العمل البيئي.

 

 

 

 

 

 

 



 في تنفيذ خطة العمل البيئي الجهة الكفيلة والجهات الوسيطةمسئوليات : 1ملحق 

 

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

 بحمايةيطلب تحديد التصنيف المناسب للمشروعات الفرعية المتعلقة  ةالى جهاز شئون البيئارسال خطاب رسمي  -
وما اذا كانت هذه المشروعات الفرعية تتطلب ملء نموذج لتقييم التأثيرات البيئية وان كان ذلك  جوانب نهر النيل

، ويجب أن يتضمن الخطاب الموجه الى جهاز شئون مطلوبا فما نوع النموذج المطلوب لمثل هذه المشروعات الفرعية
. يجب أن يتم ارفاق الرد روعات الفرعية الواقعة في الجزرالبيئة مواقع المشروعات الفرعية مع التأكيد على المش

 الرسمي لجهاز شئون البيئة مع تقرير االنجاز.
في حالة ما اذا افاد رد جهاز شئون البيئة بضرورة اعداد نموذج لتقييم التأثيرات البيئية، فيجب ارسال هذا الرد الى  -

 الجهات الوسيطة )مديريات الري بالمحافظات(
في تنفيذ االشتراطات البيئية في المواعيد المقررة، وأن تقارير  الى تنفيذ الجهات الوسيطة لمسئولياتهاالشراف ع -

 االنجاز الدورية المقدمة من الجهات الوسيطة تشمل االجراءات البيئية التي تم اتخاذها
ير المقدمة من الجهات عن خطة العمل البيئي يتضمن التقار  ع سنوي للصندوق االجتماعي للتنميةتقديم تقرير رب -

 الوسيطة

 

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

اعداد تقرير عن األهداف المحددة لكل مشروع فرعي بما يشمل مساحات األراضي والمنشآت التي سيتم حمايتها،  -
 ول الذي سيتم رفعه الى وزارة الموارد المائية والريويجب أن يقدم هذا التقرير مع تقرير االنجاز األ

اعداد نموذج تقييم التأثيرات البيئية المناسب للمشروعات )ان كان هذا مطلوبا( وتقديمه الى فرع جهاز شئون البيئي  -
ما اذا طلب الجهاز اعداد دراسة تقييم أثر بيئي خاصة تشمل فحص بيئي  حالةوفي  المعني، ومتابعة رد الجهاز.

و/أو أخذ عينات فيجب تكليف استشاري متخصص باعداد نموذج تقييم األثر البيئي المطلوب. أي شروط يضعها 
رفاق يجب أن يتم ا جهاز شئون البيئة للموافقة على المشروعات الفرعية يجب تضمينها في العقود مع المقاولين.

 مع تقرير االنجاز التالي الذي يتم اعداده ألنشطة المشروع ئةصور المراسالت مع جهاز شئون البي
لكل منطقة من المناطق التي يتم تنفيذ المشروع بها يجب أن تقوم الجهة الوسيطة بارسال خطاب رسمي لالدارة  -

جب ذكر اسم موقع التخلص من المخلفات المحلية تطلب تحديد موقع التخلص من المخلفات المرخص في المنطقة. ي



المحدد من االدارة المحلية في عقد المقاول، ويجب ارفاق صور المراسالت مع االدارة المحلية مع تقرير االنجاز 
 التالي الذي يتم اعداده ألنشطة المشروع

تقوم الجهة الوسيطة بابالغ  يجب أنفيذها بالقرب من المواقع األثرية، في حالة المشروعات الفرعية التي سوف يتم تن -
مديريات اآلثار المعنية بمواقع هذه المشروعات الفرعية وما اذا كان هناك أي محددات على العمليات االنشائية. هذه 

يجب أن يتم ارفاق صور المراسالت مع  المحددات )في حالة وجودها( يجب أن يتم ادماجها في العقود مع المقاولين.
 .قرير االنجاز التالي الذي يتم اعداده ألنشطة المشروعمع ت مديريات اآلثار

خالل تنفيذ المشروعات الفرعية فيجب أن تقوم الجهة الوسيطة من التأكد من في حالة العثور على أي قطع أثرية  -
يتم الذي  وقف العمل في الموقع ومن اخطار مديرية اآلثار الدارة الموقع. ويجب تسجيل ذلك في تقرير االنجاز التالي

 اعداده ألنشطة المشروع
في حالة اشتمال المشروعات الفرعية على ازالة مخلفات متراكمة خالل تسوية الموقع فيجب أن تقوم الجهة الوسيطة  -

مع تقرير االنجاز التالي الذي باجراء توثيق فوتوغرافي للموقع قبل وبعد رفع هذه التراكمات. يجب ارفاق هذه الصور 
 المشروعيتم اعداده ألنشطة 

في حال االحتياج الى اجراء اختبار جودة برص األحجار على أرض مستوية فيجب أن تتأكد الجهة الوسيطة من أن  -
استخدام هذه األرض ال يترتب عليه اعاقة للمرور أو الترع أو المصارف وأن هذه األرض ليست أرض زراعية منتجة 

 كراسة الشروط وفي العقود التي يتم توقيعها مع المقاولين.وال تقع في جزيرة من جزر النيل. يجب تضمين ذلك في 
يقوم بالتزاماته في خطة العمل البيئي من خالل يجب أن يقوم مهندس الموقع بمديرية الري بالتأكد من أن المقاول  -

التي تم  مشاهدته الميدانية أثناء االشراف على التنفيذ. أي مخالفة من المقاول يجب أن يتم تسجيلها مع االجراءات
 تقرير االنجاز التالي الذي يتم اعداده ألنشطة المشروعاتخاذها للتعامل مع هذه المخالفة وتضمينها في 

توجيه هندسات الري في منطقة المشروع باعداد سجل للشكاوى للمشروعات الفرعية، بحيث يتضمن هذا السجل أي  -
، أو اعاقة المرور أو الترع أو غير الموقع المخصصفي  من المخلفاتالتخلص بشكاوى من المجتمع المحلي متعلقة 

. يجب ارفاق هذه الشكاوى واالجراءات التي تم المصارف، أو اتالف أراضي زراعية منتجة، أو الضوضاء أو الغبار.
 اتخاذها للتعامل مع هذه الشكاوى مع تقرير االنجاز التالي الذي يتم اعداده ألنشطة المشروع

وسيطة باعداد تقرير انجاز ربع سنوي عن االجراءات التي يتم اتخاذها وذلك طبقا للنموذج يجب أن تقوم الجهات ال -
 المرفق

  



 : مسئوليات المقاول في تنفيذ خطة العمل البيئي2ملحق 

 

 االلتزام باالشتراطات البيئية التالية: المقاوليجب على 

____)الرجاء ذكر اسم الموقع(_________ يتم تجميعها فقط الى موقع ___ التي مخلفات تسوية الموقعيجب نقل  -
 للتخلص من المخلفات والذي تمت الموافقة عليه من االدارة المحلية

المخلفات في الموقع، وأي مخلفات ناتجة عن العمال يجب أن يتم تجميعها في حاويات مناسبة، وال  القاءال يسمح ب -
 ينبغي أن يتم ترك أي مخلفات بالموقع في نهاية يوم العمل.

( يجب أن يتم نقل المخلفات الى الضفة األخرى من يتم تضمين هذا الشرط فقط في المشروعات التي تنفذ في الجزر) -
 صندل مناسب مع كامل االلتزام باالشتراطين السابقينالنيل في 

في حال اشتراط مديرية الري اجراء اختبار جودة برص األحجار على أرض مستوية فيجب على المقاول استخدام  -
األرض الواقعة في __________________)الرجاء ذكر عنوان األرض(___________________ والتي تم 

 ة الري. يجب تنظيف األرض تماما بعد انتهاء االختبارالموافقة عليها من مديري
لنقل المخلفات اال بعد تغطية  سيارةنقل المخلفات، وال تسمح بتحرك  لسيارةغطاء مناسبا  المقاولوفر ييجب أن  -

 المخلفات بها
خصية األخرى يجب أن يوفر المقاول لكل عامل كمامة واقية من الغبار وواقي أذن باالضافة الى وسائل الوقاية الش -

 المناسبة
 ( يجب االلتزام باشتراطات جهاز شئون البيئة المرفقةيتم تضمين هذا البند في حالة انطباقه) -
 ( يجب االلتزام باشتراطات مديرية اآلثار المرفقةيتم تضمين هذا البند في حالة انطباقه) -
باالشترطات السابقة مطلب أساسي لدفع مستخلصات باستثناء الحاالت التي تخرج عن تحكم المقاول يعتبر االلتزام  -

 المقاول عن األعمال.

 

  



 مديرية الري القياسي لخطة العمل البيئي الذي يجب اعداده من قبل  تقرير االنجاز ربع السنوي: 3ملحق 

 التقريربيانات 

 
 -------------الى:      ------------يغطي الفترة من:    -----------تقرير ربع سنوي رقم: 

 )ممثل مديرية الري( ----------------------------------قام باعداد التقرير: 
 )ممثل وزارة الموارد المائية والري( --------------------------------قام بالموافقة على التقرير: 

بيانات المشروع 
 الفرعي

 
 ---------------------------------------------------------المحافظة: 

 -----------------------------------------------------------المركز: 
 -----------------------------------------------------------العنوان: 

 ---------------------------------------------------البعد من السد العالي: 
 ----------------------------------------ناحية نهر النيل التي سيتم بها المشروع: 

 ---------------------------------------------------طول أعمال الحماية: 
 ------------------------------------------------------أهداف المشروع: 

 (----منشأة في موقع  ----، وعدد  ----من األرض في موقع  2م ----بحماية )مثل سيقوم المشروع 
 انجازات المشروع من خالل تحقيق األهداف السابقة، الرجاء ذكر التفاصيل وكيفية اثبات هذه االنجازات

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

متطلبات جهاز 
شئون البيئة 

)يتم وضع هذا 
البند بناء على 

تعليمات 
 الصندوق(

 
 ------------------تم تحديده من قبل جهاز شئون البيئة؟ ما هو تصنيف المشروع الفرعي الذي 

؟ مع هذا التقرير أو تقارير سابقة االدارية المختصة هل تم ارفاق نموذج تقييم التأثير البيئي الذي تم تقديمه الى جهة
 ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السبب

---------------------------------------------------------------- 
 السبب؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر مع هذا التقرير أو التقريرات السابقة رد الجهاز على النموذجهل تم ارفاق 

---------------------------------------------------------------- 
ان كانت مواقة جهاز شئون البيئة على نموذج تقييم التأثير البيئي مشروطة فبرجاء ذكر االجراءات التي تم اتخاذها 

 للتوافق مع هذه الشروط
---------------------------------------------------------------- 

مالحظة: يجب ارفاق أي مراسالت مع جهاز شئون البيئة خالل هذا الربع وكذلك أي مراسالت قديمة لم تكن ارفقت 
 مع التقارير السابقة

الموافقة على 
موقع التخلص 

 من المخلفات

 
مع  ن االدارة المحلية تشير الى اسم موقع التخلص من المخلفات المصرح بههل تم ارفاق خطاب رسمي أو مذكرة م

 ؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السببهذا التقرير أو تقارير سابقة 
---------------------------------------------------------------- 

خالل هذا الربع وكذلك أي مراسالت قديمة لم تكن ارفقت مع  االدارة المحلية مع مالحظة: يجب ارفاق أي مراسالت
 التقارير السابقة



االشراف 
الميداني على 

 المقاول

 
 الذي قام باالشراف الميداني على العمل مديرية الريالرجاء ذكر اسم موظف 

---------------------------------------------------------------- 
 األسئلة التالية من واقع المشاهدات خالل االشراف الميدانيالرجاء االجابة على 

هل تم ارفاق الصور الفوتوغرافية للموقع قبل وبعد ازالة المخلفات المتراكمة مع هذا التقرير أو التقارير  -
 ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السببالسابقة؟ 

---------------------------------------------------------------- 
ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر  النقل قبل تحركها لموقع التخلص؟ سيارةهل تم تغطية المخلفات في  -

 السبب واالجراءات التي تم اتخاذها
---------------------------------------------------------------- 

الذين يعملون الحفر والردم والدقشمة  للعمالكان العمال يستخدمون وسائل الوقاية الشخصية )كمامات  هل -
(؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السبب وواقيات االذن للعمال العاملين بالقرب من المعدات المزعجة

 واالجراءات التي تم اتخاذها
---------------------------------------------------------------- 

واالجراءات  ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السببهل تم التخلص من المخلفات في الموقع المرخص؟  -
 التي تم اتخاذها

---------------------------------------------------------------- 
 ات تسوية الموقع التي تم التخلص منها خالل هذا الربع:الرجاء ذكر كمية مخلف -

 3م ----كمية المخلفات:   3م  ----سعة سيارة النقل:   ----عدد النقالت: 
الى مزارعيين العادة استخدامها؟ ان كانت االجابة نعم برجاء ذكر مواقع مخلفات تربة طينية  تسليمهل تم  -

 المزارع
---------------------------------------------------------------- 

 ان كانت االجابة للسؤال السابق نعم برجاء ذكر كمية التربة الطينية التي تم نقلها من خالل المزارعين -
 3م ----كمية المخلفات:   3م  ----سعة سيارة النقل:   ----عدد النقالت: 

نهاية كل يوم عمل؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر االسباب واالجراءات  هل تم جمع مخلفات الموقع في -
 التي تم اتخاذها

---------------------------------------------------------------- 
هل تم استخدام أرض مستوية في اختبارات رص االحجار؟ ان كانت االجابة نعم الرجاء تأكيد أن األرض  -

رض زراعية منتجة وال تعيق الطرق والترع والمصارف. ان لم يتم التوافق مع هذه المستخدمة ليست أ
 االشتراطات رجاء ذكر االسباب

---------------------------------------------------------------- 
ع، أو أي مالحظة: برجاء ارفاق أي صور فوتوغرافية أو مستندات خاصة تبين الموضوعات السابقة خالل هذا الرب

 صور أو مستندات لم تكن ارفقت بالتقارير السابقة
 



العمل في الجزر 
)يتم ملء هذا 

الجزء فقط 
للمشروعات التي 
يتم تنفيذها في 

 الجزر(

 
مخلفات تسوية الموقع الى الضفة االخرى من النيل بوسطة صندل مناسب؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء هل تم نقل 

 ذكر االسباب واالجراءات التي تم اتخاذها 
---------------------------------------------------------------- 

 ت التي تم نقلها بالصنادل خالل هذا الربعان كانت االجابة على السؤال السابق نعم فبرجاء ذكر كمية المخلفا
 3م ----كمية المخلفات:   3م  ----سعة الصندل:   ----عدد النقالت: 

 
هل تم استخدام أرض مستوية في اختبارات رص االحجار؟ ان كانت االجابة نعم الرجاء تأكيد أن األرض المستخدمة 

 تراطات رجاء ذكر االسبابلم تكن داخل الجزيرة. ان لم يتم التوافق مع هذه االش
---------------------------------------------------------------- 

 

العمل بالقرب 
من المواقع 
األثرية )يتم 

ملء هذا الجزء 
فقط للمشروعات 
التي يتم تنفيذها 

في دندرة 
 والمريس(

 
 االجابة نعم برجاء ذكر تفاصيل الموقع األثريهل يقع المشروع الفرعي بالقرب من أحد المواقع األثرية؟ ان كانت 

---------------------------------------------------------------- 
هل تم ارفاق خطاب من مديرية اآلثار يوضح عدم ممانعتهم أو موافقتهم المشروطة على المشروع بهذا التقرير أو 

 االسباب التقارير السابقة؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر
---------------------------------------------------------------- 

في حالة الموافقة المشروطة هل قام المقاول بالتوافق مع هذه الشروط؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر االسباب 
 واالجراءات التي تم اتخاذها

---------------------------------------------------------------- 
في حالة الموافقة المشروطة هل كانت هناك أي شكاوى من مديرية اآلثار؟ ان كانت االجابة نعم فبرجاء ذكر 

 التفاصيل
---------------------------------------------------------------- 

اسالت قديمة لم تكن ارفقت مع خالل هذا الربع وكذلك أي مر  مديرية اآلثار مع مالحظة: يجب ارفاق أي مراسالت
 التقارير السابقة

 



 سجل الشكاوى

 هل وصلت شكاوى من المجتمع المحلي بخصوص:
؟ ان كانت االجابة نعم رجاء ملء البيانات التالية لكل التخلص من المخلفات في غير الموقع المرخص -

 شكوى
 --------------------------------------------------------اسم الشاكي: 

 -------------------------------------------------------موقع الشكوى: 
 -------------------------------------------------------تاريخ الشكوى: 

 ------------------------------------------------االجراءات التي تم اتخاذها: 
 بطريقة غير مقبولة؟ ان كانت االجابة نعم رجاء ملء البيانات التالية لكل شكوى انبعاثات غبار -

 --------------------------------------------------------اسم الشاكي: 
 -------------------------------------------------------موقع الشكوى: 
 -------------------------------------------------------تاريخ الشكوى: 

 ------------------------------------------------االجراءات التي تم اتخاذها: 
؟ ان كانت االجابة نعم رجاء ملء البيانات اتالف ارض زراعية منتجة أو اعاقة طرق أو ترع أو مصرف -

 التالية لكل شكوى
 --------------------------------------------------------اسم الشاكي: 

 -------------------------------------------------------موقع الشكوى: 
 -------------------------------------------------------تاريخ الشكوى: 

 ------------------------------------------------االجراءات التي تم اتخاذها: 
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