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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 2013ديسمبر وتم توقيع العقد اإلدارة بين االتحاد األوروبي والبنك الدولي في شهر 

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

( في EEIP) البرنامج االستثماري العاجل للتشغيل الكثيفةتحت مظلة  الفرعيةالفقيرة. وسوف يتم تنفيذ العديد من المشروعات 
زالةتأهيل منازل ومدارس، وتطهير ترع  إعادةمجاالت مختلفة تتضمن:  نب وضفاف نهر النيل، حماية جوا، و منهاالحشائش  وا 

زالةورصف واستكمال طرق ريفية، وحمالت نظافة  خدمات تعليم أساسي لصغار السن، وخدمات تقديم قرى، و المخلفات من  وا 
صحة األم والطفل وتشغيل الشباب في مناطق ريفية وحضرية. ويعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية الجهة المنفذة للمشروع، 

نفيذ والجمعيات األهلية كل في مجاله( لت ، المحافظاتمع الجهات الكفيلة )وهي الوزارات أطر عملحيث سيقوم بتوقيع اتفاقيات 
المشروع في المحافظات المختلفة. وستقوم بعض الجهات الكفيلة بتنفيذ المشروعات الفرعية من خالل جهات وسيطة في 

 مختلف المحافظات تبعا لطبيعة المشروع.

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

أي من سياسات الحماية التسع األخرى  بأعمال(. وطبقا للدراسة فال يتوقع أن تتعلق أنشطة المشروع OP 4.01العمليات 
 .2012مارس شهر ( خالل ESSAFمع جهات مختلفة بخصوص الدراسة ) تشاوريهحلقة  إجراءللبنك الدولي. وقد تم 

الدراسة للفحص والتقييم  احتياجتفاقية المبرمة بين الصندوق االجتماعي للتنمية والبنك الدولي أنه في حالة االوقد اشترطت 
للحماية البيئية ألي نوع من أنواع المشروعات  إرشادي خطة عمل بيئية أو دليل إعداد ، يتم(ESSAFالبيئي للمشروع )
 الوثيقة المناسبة لنوع المشروعات الفرعية والتأثيرات البيئية المتوقعة.  إعدادالفرعية، فالبد من 

ذات تأثيرات بيئية قليلة ومحدودة، لذا فقد تم صيانة وترميم فصول المدارس مشروعات وتعتبر المشروعات الفرعية المتعلقة ب
بحيث تقوم الجهات المعنية  باألعلى إليهاللحماية البيئية للتوافق مع شرط اتفاقية القرض المشار  اإلرشاديهذا الدليل  إعداد

 والتعامل مع التأثيرات البيئية السلبية بشكل مناسب. بإدارةبالمشروع 
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 أهداف وأنشطة المشروعات الفرعية .2

 

 في المدارس في عدد منأعمال الصيانة و  لألعمال المدنية إعادة التأهيلعلى صيانة وترميم فصول المدارس يشتمل مكون 
 للحفاظ على دوريأساس  على التربية والتعليم وزارة من قبل المشاريع الفرعية هذه األنواع من يتم تنفيذو  مختلف المحافظات.

 المطلوبة أعمال الصيانة ديتحدوالتعليم ب التربيةوزارة تقوم و المعاهد التعليمية. في المدارس و  للعملية التعليمية بيئة مناسبة
تقوم ، وبالتالي مختلف المحافظاتفي  التربية والتعليم مديريات منلها  للتقارير الواردة مختلفة وفقاال محافظاتال في للمدارس

تتضمن مشروعات الترميم والصيانة لفصول المدارس ضمن مشروع وسوف  .للحاجة الصيانة وفقا أولويات ديتحدب وزارةال
EEIP  ما يلي تشملو  سيتم تنفيذها التي لألعمالمشروعات فرعية الممول من البنك الدولي: 

زالة هدم -  األسالكواألثاث و  يةالخشب العم، واألاألرضيات والحوائط الجدران، ،بما في ذلك البالط :المواد التالفة وا 
 .واألدوات الصحيةالكهربائية 

المصنوعة من  جدرانال، أعمال األساسات، ةالمموج األلواح، و الخراسانية األرصفةبما في ذلك  :عناصر جديدة تركيب -
، وأعمال مضخات، السباكةأعمال و  األدوات الصحيةالخرسانة(، و السيراميك ) األرضيات والحوائطبالط و ، الطوب

جراس، األ، و لوحات التوزيع الكهربائية، و  كهربائيةالمفاتيح المحوالت، و الو  ،اإلضاءةاألسالك، ووحدات ) الكهربائية
 .والمراوح(

صالحو  بالط األرضيات تلميع :مثل التالفة بعض البنود وصيانة إصالح - صالح الشقوق ا  المصنوعة جدران شقوق ال، وا 
متضمنة بند إعادة  األرضيات الخشبية بما في ذلكاألبواب والنوافذ والسبورات، ) األعمال الخشبيةإصالح ، من الطوب
 ة للجدران.والخارجي ةالداخلي ، الدهانات(الخ ...الدهانات

 الحقًا. صيانة وترميم فصول المدارسالمشروعات الفرعية المتعلقة  تحتدسيتم 

في  اإلسكان، بينما الجهات الوسيطة ستكون مديريات التربية والتعليمالجهة الكفيلة في هذه المشروعات الفرعية ستكون وزارة 
 .باألسفل 1شكل  الموضح في اإلداري. وسيتم تنفيذ هذه المشروعات الفرعية طبقا للهيكل المختلفة المحافظات
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 لتنفيذ المشروعات الفرعية اإلداري: الهيكل 1شكل 

 

 االشتراطات واألدلة البيئية .3

 

تحقيق  إلى فباإلضافةالعديد من الفوائد البيئية.  بصيانة وترميم فصول المدارسيتوقع أن تسبب المشروعات الفرعية المتعلقة 
المشاريع الفرعية و  يةالتعليمالعملية نوعية تحسين كفاءة و  تنعكس بدورها علىالتي  التعليمية مرافقال تحسينهدف المشروع في 

 :مثل مباشرة فوائد بيئية أيضا تحقيق

 الغبار التي نبعاثاتاتقليل  /منع ، الدهانات المتشققة والتالفة إزالة من خالل الهواء في األماكن المغلقة نوعية تحسين -
المركبات  القديمة وغيرها من الدهانات منالرصاص الغبار الذي يحتوى على مثل ) خطرةمواد  قد تحتوي على

 .(العضوية المتطايرة
حاللإصالح و المدارس من خالل ب الظروف الصحية تحسين - جديدة  سباكة أعمال، وتركيب التالفة األدوات الصحية ا 

 .إمدادات المياه وتحسين
 .الدرجرصفة و األو  التالفة األرضيات استبدال / إصالح من خالل االنزالق على األرض  مخاطر تقليل -
 .الفصول الدراسيةب اإلجهاد الحراريالحد من والتهوية و  اإلضاءة تحسين -

الصندوق االجتماعي
الجهة )للتنمية 

(الممولة

م وزارة التربية والتعلي
(الجهة الكفيلة)

وحدة تنفيذ المشروع

مديريات اإلسكان 
(الجهة الوسيطة)

المقاولون

لجنة التسيير

(الجهة الراعية)المحافظة 
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 تعتبر. الكيميائيةالبناء نفايات إدارة ببيئية سلبية محدودة متعلقة  تأثيرات إلىهذه المشروعات الفرعية  ستؤدىفي المقابل 
 ويرتبط. والمواد الالصقة مثل الغراء، مثل المواد الملونة والدهانات المواد الكيميائية إدارة عن ناجمةكثر أهمية األ التأثيرات
والتي لها آثار صحية مركبات العضوية المتطايرة ال بانبعاثالجدران واألرضيات هذه المواد الكيميائية على األسطح  استخدام
تتبخر لنوع المذيبات المستخدمة، والمركبات العضوية المتطايرة تبقى عادة في البيئة المغلقة لبضعة أيام حتى  طبقا  مختلفة 
عن  تتبخر بسرعة أكبربها المركبات العضوية المتطايرة  المياه، فإن تعتمد علىأما عن الدهانات التي ، في الهواء المذيبات
 المركبات العضوية المتطايرةرائحة  زولاألسطح المطلية حتى ت. ولذلك، ينبغي أن يكون أطفال المدارس بعيدا عن مثيالتها
محظورة رسميا في مصر، ومع ذلك، ألن مثل هذه غير الدهانات التي تعتمد على الرصاص تجدر اإلشارة إلى أن . تماماً 

المعروفين وبخاصة العالميين سوف يعتقد أن مصنعي الطالء  ،العديد من البلدان منذ أوائل الثمانيناتالدهانات محظورة في 
الدهانات في ورقة بيانات سالمة المواد. هذا قد ال  سيتم توثيق مكوناتو  يتجنبوا استخدام الدهانات التي تعتمد على الرصاص

معبأة الالدهانات  باستخدام ات للمقاولينتوجيه األدلة اإلرشاديةهذه  ينطبق على الدهانات المخلوطة في الموقع، لذلك تتطلب
ورقة بيانات سالمة بموثقة تكون مكونات الطالء و  ويرفق بحاوية الدهانمعترف بها حاويات مختومة من شركة مصنعة  في

 .المواد
 

. المواسيراألسبستوس مثل األسقف أو  بند يحتوى على مادةاستبدال أي بمسألة هامة أخرى يمكن أن تكون ذات صلة  يوجد
في هذه  نفيهأو  تأكيده ال يمكنمدرسة المقرر ترميمها وصيانتها من خالل المشروع  485 إلفي  األسبستوسمادة وجود 

تجدر و . وسسبستاألتتضمن على مادة تدابير معينة للتعامل مع أي نفايات  األدلة اإلرشاديةالمرحلة، وبالتالي تشمل هذه 
، خاصة إذا التخلص موقعفي التأثير الرئيسي سيكون سبستوس األالمحتوية على مادة اإلشارة إلى أنه في حالة استبدال البنود 

 .تهابشكل كاف قبل إزالأسطح األسبستوس رطبة كانت 
 

 

 المخلفات. إذا كانت 2القسم ب موضحكما هو  مخلفات نفسهاالمناسبة لل )التداول( المناولةبعمليات  مخلفاتقضايا إدارة الترتبط 
 الحالة هذه في منها، لتخلصمرخص لعلى نحو كاف إلى موقع  هاونقل هاالعادية )الطوب والخرسانة والبالط ... الخ.( يتم جمع

 للغاية. ةضئيل التأثيرات البيئية كونتسوف 

تكون تأثيرات أعمال الهدم، ومع ذلك، من المتوقع أن ، وخصوصا ضوضاءو  غبار نبعاثاتإ عمالسوف ينتج عن بعض األو 3
وفقا لخطة مالئمة إلعادة  أو. إجراء أعمال الترميم وصيانة الفصول الدراسية أثناء فترة العطلة الصيفية محدودة االنبعاثاتهذه 

البيئية التي سيتم تأهيلها خالل العام الدراسي وذلك لمنع تعرض األطفال لهذه اآلثار بداًل من بديلة في فصول لطالب ا تسكين
 .غير محسوسةسيجعل هذه اآلثار  السلبية ومما
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 الحد األدنى: إلىمنع أو التقليل من التأثيرات السلبية  إلىالمخلفات التالية  إدارة إجراءاتويتوقع أن تؤدي 

لطالب في فصول بديلة ا تسكينوفقا لخطة مالئمة إلعادة أو  العام الدراسيالعمل في المدارس بعد نهاية بدء يجب  -
 وسيطة التأكد من أنلوكاالت اللالضوضاء. ينبغي و  الكيميائية، الغبار دهاناتلآلثار ااألطفال  يتعرضحتى ال 

لطالب في ا تسكينأو وفقا لخطة مالئمة إلعادة فترة العطلة الصيفية  إال فيالمدارس ب العملالمقاولين لن تبدأ 
 بديلة. فصول

وتعتمد تلك الدهانات معبأة من شركة تصنيع معترف بها  بويات ألعمال الدهانات الداخليةيجب استخدام المقاولين  -
مناطق في الداخلي . وينبغي إجراء أعمال الطالء وليس الرصاص لما له من تأثيرات ضارة على الصحةالمياه على 

 على. وينبغي متتالية بعد االنتهاء من عمليات الطالء أيام 3لمدة أعمال التهوية ستمر تجيدة التهوية، ويجب أن 
يتم تخزين ال يجب أن  ال تقل عن أسبوع بعد جفاف الطالء. الفصول المطلية لمدة استخدامعدم أطفال المدارس 

المركبات العضوية المتطايرة المرتبطة  إنبعاثاتن العمل لتجنب لطالء في الموقع بعد االنتهاء مفارغة ل أي حاويات
 بها.

عادة التدوير أو إلى موقع ، إما إلمنها لهاونقتجميع المخلفات بمنطقة معينة بالمدارس المقاولون  علىيجب  -
 عمل.أسبوع كل المرخص، على األقل في نهاية  التخلص

من محكم غطاء  وضعها فيينبغي و ، تهاقبل إزالاألسبستوس يحتوى على مادة  أي بند رش المياه جيدًا على ينبغي  -
يكون المقاول سمحافظة اإلسكندرية. الناصرية بفن لنفايات الخطرة، مثل مدل مخصصة مدافنإلى  ونقلهاالبالستيك 

 التسليم.ينبغي أن يوقع على بيان الشحنة كدليل على و  المدفنإلى  المخلفات الخطرةعن تسليم  مسئوال
مثل هذه بتنفيذ ال يسمح و النهار فقط، فترة خالل  تسبب ضوضاء عالية التي الحفرو هدم ال القيام بأعماليجب  -

في حالة وجود إنبعاثات غبار نتيجة أعمال الحفر مساء.  6:00صباحا أو بعد الساعة  7:00األعمال قبل الساعة 
 .من الغبار بانتظام للتخلصرش المياه والردم، يجب على المقاول 

ط االلتزام بالشرو بالمقاول  قياممن بالتأكد المحافظات( مديريات اإلسكان ب) الوسيطةوكاالت ال تقوميجب أن  -
وفواتير وثائق يجب مراجعة ، و مع المقاول (1في العقد )انظر الملحق  تلك الشروط المذكورة أعاله من خالل إدراج

جراء اإلشراف على الموقع  عدم ترك أية مخلفات في كل مدرسة للتأكد من  المقاول عمل في نهايةشراء الدهانات، وا 
جراء اإلشراف بها على الجهة . وينبغي االلتزام بالشروط الواردة عاليةللتأكد من  التنفيذقع أثناء اعلى المو الدوري ، وا 

الجيران  من تردوى أي شكبه وى التي سوف يسجل اشكللسجل إعداد الوسيطة )مديرية اإلسكان بالمحافظة( 
غير التخلص من المخلفات بطريقة أو  المتصاعد الضوضاء والغبار والسكان المحيطين بمنطقة األعمال بخصوص

وينبغي على الوكالة الوسيطة إرسال خطاب رسمي إلى إدارة المدرسة التي يتم بها أعمال الترميم ، مصرح بها
 .ومدى التزامه بها للمقاول ةالبيئي تنفيذ االشتراطاتلإلبالغ عن أي شكاوى من الجيران بخصوص وصيانة الفصول 
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تقييم األثر البيئي. وقد أصدر جهاز شئون  بإعداديجب على الجهة الوسيطة االلتزام بمتطلبات جهاز شئون البيئة فيما يتعلق 
جراءات أسسدليل  نسخة معدلة من البيئة تصنيفات بحسب  3 إلىالمشروعات  تصنيف إلىتقييم التأثير البيئي، والذي يشير  وا 

أ و ب و  الفئةدرجة تقييم التأثير البيئي المطلوب لها بناء على تأثيراتها المتوقعة على البيئة، وهذه التصنيفات هي مشروعات 
ئي المطلوبة لفئة تقييم التأثير البيوقد جاء في الدليل بعض األمثلة  .1األعلى تأثيرا على البيئة على الترتيب إلىج من األدنى 

ولم تتضمن "ترميم فصول التعليم األساسي" من ضمن مشروعات الفئة أ لبعض المشروعات ومن ضمن هذه األمثلة مشروعات 
األمثلة مشروعات "تطهير أسطح الترع الصغيرة". وقد ذكر دليل جهاز شئون البيئة أن المشروعات غير المدرجة في األمثلة 

وارد، وطبيعة المشروع والتغير المتوقع في استخدامات األراضي، ماء على مدى استهالك الالواردة يجب أن يتم تصنيفها بن
والمخرجات ودرجة التأثيرات البيئية المصاحبة، واالمتداد الجغرافي للتأثيرات. وبناء على محدودية تأثيرات  المدخالنوطبيعة 
صيانة لمشروعات قائمة )وهي  إجراءاتوأن هذه المشروعات يمكن اعتبارها  مشروعات ترميم وصيانة فصول المدارسأنشطة 

( فيمكن تقدير أن تصنيف هذه المشروع هو من ضمن الفئة أ )على الحد األقصى( مع وجود احتمال أن هذه مدارسال
( التأكد تربية والتعليم)وزارة ال ةكفيلر البيئي. ويجب على الجهة النموذج لتقييم التأثياستكمال  إلىلن تحتاج  الفرعية المشروعات

وذلك من خالل خطاب رسمي من  من جهاز شئون البيئة خالل فترة مبكرة من المشروع على التصنيف الصحيح لهذه المشروع
)مديريات  أن نموذج تقييم التأثير البيئي فئة أ مطلوبة لهذه المشروعات الفرعية فيجب على الجهة الوسيطة. في حالة 2الجهاز

جهاز شئون البيئة في الوقت المناسب ومتابعة رد الجهاز على  إلىالنموذج المطلوب وتقديمه  إعداد اإلسكان بالمحافظات(
 النموذج.

مالية  اعتماداتال يلزم تنفيذها و  من خالل العاملين في المشروع اتخاذهايمكن  إدارية إجراءاتتعد معظم االشتراطات السابقة 
والتي قد  معترف بها، من شركة تصنيع المعتمدة على المياه بداًل من الرصاص الداخلية الدهانات شراء، باستثناء شرط إضافية

وجد مشاريع فرعية، المقدرة للالمتوقعة  من الميزانية عينة بمراجعةالفنيين. المقاولين و  من جانب صغار ممارسة شائعة تكون ال
 عروض في التكلفة اإلضافية، وبالتالي فإنه من المتوقع أن من التكلفة اإلجمالية ٪10والي حتمثل بند الدهانات الداخلية  أن

أن ، والذي يتوقع وسسبستمخلفات األ إدارة وهو تكاليف إضافية قد يترتب عليه هناك عنصر آخر مؤثرة. لن تكون المقاولين
، إن األسبستوسمصنوعة من مادة  رئيسية مكونات تأهيل إعادة / إزالةب القيام لعدم على السعر اإلجمالي بسيط تأثيره يكون

 .المشاريع الفرعية يكون من بينوجدت، ومن المتوقع أن 

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

                                                           
  Aوالفئة ج مكافئة للفئة  B، والفئة ب مكافئة للفئة .4.01OPطبقا في تصنيف البنك الدولي طبقا لسياسة العمليات  Cالفئة أ مكافئة للفئة   1
جراءات أسسيتطلب دليل   2 تقييم التأثير البيئي من الجهة المنفذة للمشروع التشاور مع جهاز شئون البيئة للتأكد من تصنيف المشروعات التي ليست  وا 

 ضمن األمثلة المعطاة، ويشير الدليل أن جهاز شئون البيئة يجب أن يرد بخطاب رسمي على طلب التشاور 
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ر فيه أي مخالفات من المقاول أو شكاوى تم الجهة الكفيلة بشكل ربع سنوي وتذك إلىوتقوم الجهة الوسيطة برفع هذا التقرير 
تسجيلها من المجتمع المحلي، ويجب أن يشمل هذا التقرير على المحددات والصعوبات التي تم مواجهتها خالل الفترة التي 

 . ويجب أن تشتمل تقارير4جاوز هذه الصعوبات كما هو موضح في الملحق تالتي تم اتخاذها ل واإلجراءاتيغطيها التقرير 
صور هذه المراسالت بتقرير االنجاز.  إلحاقاالنجاز أيضا على أي مراسالت مع جهاز شئون البيئة مع الجهة الكفيلة ويجب 

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

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

األدوار والمسئوليات المطلوبة من الجهات المختلفة المعنية بالمشروع سواء على مسئوليات التنفيذ أو  باألسفل جدول يلخص 
بعقد  إرفاقهايمكن  المسئوليات البيئية للمقاول في صورة 2تنفيذ هذه االشتراطات. ويلخص الملحق ل اإلشرافمسئوليات 

 باتفاقهذه القائمة بالمسئوليات  إرفاقمسئوليات الجهة الكفيلة والجهات الوسيطة بحيث يمكن  3المقاول، ويلخص الملحق 
 ( التي سيتم توقيعها بين الصندوق االجتماعي للتنمية والجهة الكفيلة.Framework Agreement) إطار العمل
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 أثناء تنفيذ المشروعات الفرعية إتباعها: االشتراطات البيئية المطلوب 1جدول 

مسئولية  المطلوبة اإلجراءات الموضوع
 التنفيذ

 والرصد اإلشرافوسائل  اإلشرافمسئولية 

تعرض أطفال 
المدارس لرائحة 

المركبات الدهانات، 
، العضوية المتطايرة

 الضجيج و إنبعاثات
 واألتربة  الغبار

 إعادة التأهيل القيام بأعماليجب 
وفقا  أو خالل اإلجازة الصيفيةوالترميمات 

في  لطالبا تسكينمالئمة إلعادة  لخطة
 .بديلة أماكن دراسية

 الجهات الوسيطة المقاول
)مديريات اإلسكان 

دارة  بالمحافظات( وا 
 المدرسة

 (2تضمين هذا الشرط في عقد المقاول )انظر ملحق  -
العطلة بدء  قبل باإلعداد للتنفيذ المقاولين المدرسة إدارةال تسمح  -

دراسية  أماكنفي  لطالبا تسكينمالئمة إلعادة  وفقا لخطة أو الصيفية
 بديلة

 جميع األعمال من يتم االنتهاء أنللتأكد من  الفحص البصريالقيام ب -
السنة قبل بدء  موقع المدرسة من المعدات واألفراد جميع إخراجينبغي و 

  واحد أسبوعب األقلعلى  الدراسية الجديدة
تأثر نوعية الهواء 

الداخلي من 
 الدهانات الكيميائية

الدهانات تعتمد على المياه يجب أن تكون 
 فيوليس الرصاص وتكون معلبة 

حاويات من إحدى الشركات المصنعة 
 المتعارف عليه

الجهات الوسيطة  المقاول
)مديريات اإلسكان 

 بالمحافظات(

 (2تضمين هذا الشرط في عقد المقاول )انظر ملحق  -
 للدهانات وفواتير الشراء ورقة بيانات سالمة المواد يتم مراجعة -
شراءها هي  القيام بتفتيش بصري دوري للتأكد من أن الدهانات التي تم -

  التي يتم استخدامها في األعمال

التخلص الخاطئ من 
 المخلفات

يجب تجميع المخلفات في مكان محدد ويتم 
يعاد تدويرها أو  نقلها إلى مقلب رسمي

 بنهاية كل أسبوع

الجهات الوسيطة  المقاول
)مديريات اإلسكان 
دارة  بالمحافظات( وا 

 المدرسة

 (2)انظر ملحق تضمين هذا الشرط في عقد المقاول  -
القيام بتفتيش بصري دوري للتأكد من عدم وجود أية تراكمات للمخلفات  -

 بنهاية كل أسبوع عمل
إعداد سجل للشكاوى من الجيران بخصوص التخلص غير السليم من  -

 المخلفات
مخاطر تداول مادة 

 األسبستوس
يحتوى أي بند رش المياه جيدًا على ينبغي 

ينبغي و ، تهاإزالاألسبستوس قبل على مادة 
من البالستيك محكم غطاء  وضعها في

 لنفايات الخطرةمخصصة ل مدافنإلى  ونقلها

الجهات الوسيطة  المقاول
)مديريات اإلسكان 
دارة  بالمحافظات( وا 

 المدرسة

 اتإجراءبدء  قبل المصنوعة من األسبستوس العناصر ينبغي تحديد -
جراءات و  المناقصةطرح   )انظر وثائق المناقصة المدرجة فيدارة اإلا 

 (2الملحق 
 األسبستوس مخلفات زالةإلالفحص البصري  إجراء -
موقع  التخلص من نفايات األسبستوس من بيانعلى  توقيعمراجعة ال -

 منها )المدفن الرسمي للمخلفات الخطرة( التخلص 
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إنبعاثات األتربة 
 والغبار والضوضاء

يجب مزاولة األعمال التي ينتج عنها 
صباحًا وحتى  7.00الفترة من ضوضاء في 

مساًء. يجب رش المياه على أية  6.00
إنبعاثات لألتربة والغبار الناتجة عن 

 األعمال.

الجهات الوسيطة  المقاول
)مديريات اإلسكان 
دارة  بالمحافظات( وا 

 المدرسة

 (2تضمين هذا الشرط في عقد المقاول )انظر ملحق  -
 إعداد سجل لتسجيل الشكاوى من الجيران  -

التأكد من التوافق 
مع متطلبات دليل 
 جهاز شئون البيئة

طلب قيام جهاز شئون البيئة تصنيف 
المشروعات الفرعية وان كانت تحتاج 

 الستيفاء نموذج تقييم التأثيرات البيئية

الجهة 
 الكفيلة

الصندوق االجتماعي 
 للتنمية

 مراجعة التوثيق )المراسالت إلى جهاز شئون البيئة ورد الجهاز( -

إعداد نموذج تقييم التأثيرات البيئية في حالة 
 طلبه في الوقت المناسب

الجهة 
 الوسيطة

الجهة الكفيلة والصندوق 
 االجتماعي للتنمية

مراجعة النماذج التي تم إعدادها ورد جهاز شئون البيئة بالموافقة أو  -
 الموافقة المشروطة
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 والصيانة بالمدارس اتأعمال الترميم: صور توضح 1ملحق 

 

  

  نماذج من أعمال تركيب بالط األرضيات                                    
                     

 

 األعمال الخشبيةنماذج من                                          
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 في تنفيذ االشتراطات البيئية ين(المقاولالوكاالت المنفذة )  التزامات: 2ملحق 

 

 يلتزم المقاول بتنفيذ االشتراطات البيئية التالية:

لىالموارد  تعبئةينبغي كما ، هذا العقد المشار إليها في العملمدة ب االلتزام قاوليجب على الم -  خالل موقعال من وا 
 في العقد. المذكورة مدةال

 يجب أن .داخليةاألماكن ال لطالء التي تعتمد على المياه بداًل من الرصاص الدهانات استخدام على المقاول يجب -
 من تقديم نسخ على المقاول يجب .ورقة بيانات سالمة الموادوجود  مع معترف بها من شركة تصنيع الدهانات تكون

مديريات اإلسكان  إلى الخاصة بالدهانات بيانات سالمة المواد أوراق من ونسخ الداخلية الدهانات شراء إيصاالت
 .بالمحافظة )الجهات الوسيطة(

 أو إلى إلعادة استخدامها إما على أساس أسبوعي المدرسة من تم جمعهايالتي  المخلفات نقل على المقاول يجب -
 .مخلفاتموقع التخلص من ال __( المخلفاتموقع التخلص من  اسم )حدد _____________

لحالة، على سبيل ا )وصف ___ األسبستوسبند صف و ( األسبستوس بنود تحتوى على مادة إزالة في حالةيضاف ) -
 من البالستيك غطاء في وضعها اإلزالة، قبل بالماء جيداً  هارش ينبغي _________( الخ ... مواسير، سقف المثال:

من  ةموقع فاتورة توفير على المقاول يجب ______.( الخطرة مدفن النفايات اسم )تحديد __نقلها إلى محكم و ال
 .مقلب المخلفات الخطرة كدليل على استالمه لتلك المخلفات

 6:00 صباحًا حتى 7:00 في الفترة من التي تسبب ضجيج مثل أعمال الحفر والردم وغيرها نشطةاأل تنفيذينبغي  -
 مساًء.

ه في الموقع لتخفيف تأثير الغبار األنشطة التي تسبب إنبعاثات للغبار واألتربة، يجب مصاحبتها بعمليات رش للميا -
 واألتربة على الصحة العامة.

في هذا الملحق  بجميع الشروط الوارد بعالية االلتزاميجب ، المقاول خارجة عن إرادة التي تكون الحاالت وفيما عدا -
 .قام بتنفيذها التيالمستحقات المالية للمقاول عن األعمال  لتسوية شرط مسبقك (2)
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 ( اإلسكان( والوكاالت الوسيطة )مديريات التربية والتعليمالوكالة الكفيلة )وزارة  التزامات: 3ملحق 

 

 ( بتنفيذ االشتراطات البيئية التالية:تربية والتعليمم الجهة الكفيلة )وزارة التلتز 

ترميم المتعلقة بطلب تحديد التصنيف المناسب للمشروعات الفرعية بجهاز شئون البيئي  إلىخطاب رسمي  إرسال -
نموذج لتقييم التأثيرات البيئية وان كان  استيفاءكانت هذه المشروعات الفرعية تتطلب  إذاوما وصيانة فصول المدارس 

الرد الرسمي لجهاز شئون  إرفاقيجب أن يتم  ،ذلك مطلوبا فما نوع النموذج المطلوب لمثل هذه المشروعات الفرعية
 .اتالبيئة مع تقرير االنجاز 

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

في المواعيد  في تنفيذ االشتراطات البيئية بالمحافظات( اإلسكان)مديريات على تنفيذ الجهات الوسيطة  اإلشراف -
 .البيئية التي تم اتخاذها اإلجراءات علىالمقدمة من الجهات الوسيطة الدورية  اتاالنجاز  تقاريرتشتمل المقررة، وأن 

 

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

 ةفرع جهاز شئون البيئي إلىكان هذا مطلوبا( وتقديمه  إننموذج تقييم التأثيرات البيئية المناسب للمشروعات ) إعداد -
التالي  اتمع تقرير االنجاز  ةصور المراسالت مع جهاز شئون البيئي إرفاقالمعني، ومتابعة رد الجهاز. يجب أن يتم 

 .ألنشطة المشروع إعدادهالذي يتم 
الخاصة  بيانات سالمة المواد أوراقمن خالل مراجعة  من قبل المقاول المستخدمة داخليةال دهاناتال محتويات مراجعة -

بيانات  أوراقإرفاق نسخ من  ينبغي. مركبات الرصاص ال تتضمنو المياه تعتمد على التأكد من أنها و  بالدهانات
 .ألنشطة المشروع إعدادهالتالي الذي يتم  اتتقرير االنجاز ب الخاصة بالدهانات سالمة المواد

 لإلدارةخطاب رسمي  بإرساليجب أن تقوم الجهة الوسيطة  ،لكل منطقة من المناطق التي يتم تنفيذ المشروع بها -
من المخلفات. يجب ذكر اسم موقع التخلص من المخلفات المحدد من  للتخلص مرخص المحلية تطلب تحديد موقع

التالي الذي  اتالمحلية مع تقرير االنجاز  اإلدارةصور المراسالت مع  إرفاقالمحلية في عقد المقاول، ويجب  اإلدارة
 .ألنشطة المشروع إعدادهيتم 

مشاهدة الموقع في نهاية عمل المقاول التي يعمل بها من خالل  بنقل المخلفات من المواقعالتأكد من قيام كل مقاول  -
 المالية مستخلصاتالالمخلفات مطلب مسبق لدفع  إزالةفي منطقة معينة والتأكد من خلوها من المخلفات، ويعتبر 

 .التي قام بتنفيذها عن األعمال لمقاولل
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 مع فرع التواصلعلى الجهة الوسيطة ، يجب األسبستوسمادة  إزالة تتضمن المشاريع الفرعية بعض حالة أنفي  -
 المقلب اسم هذا ينبغي إدراج. المعتمد الخطرة مقلب للمخلفات أقرب حول المشورةالمعنى بطلب  جهاز شئون البيئة

 إلى المخلفات الخطرة تسليمتثبت  شهادة موقعة المقاولينبغي أن يقدم و  تحديدًا، الفرعي لهذا المشروع المقاول عقد في
والشهادة الموقعة بتسليم المخلفات إلى المقلب  جهاز شئون البيئة المراسالت مع جميع ويجب إرفاق .المقلب المعنى

 .ألنشطة المشروع إعدادهالتالي الذي يتم  اتمع تقرير االنجاز المحدد من جهاز شئون البيئة 
بحيث يتضمن هذا السجل ، ةالفرعي اتلمشروعل وىاشكلل سجل إلعداد تأهيلها سيتم المدارس التي إلدارة تقديم المشورة -

في غير  الغير سليم من المخلفات أو التخلص بالضوضاء، األتربة والغبارأي شكاوى من المجتمع المحلي متعلقة 
التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الشكاوى مع تقرير  واإلجراءاتهذه الشكاوى  إرفاق. يجب لها الموقع المخصص

 .نشطة المشروعأل إعدادهالتالي الذي يتم  اتاالنجاز 
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 : نموذج للتقرير الدوري4ملحق 
 

 كود المشروع:
 

 :تاريخ التقرير اسم المشروع:

اسم  المحافظة / المركز رقم
 مدرسةال

 الذي تم اتخاذه اإلجراء المخالفة التنفيذفترة 
تاريخ 
 البداية

تاريخ 
 النهاية

1  
 
 

     

2  
 
 

     

3  
 
 

     

4  
 
 

     

5  
 
 

     

6  
 
 

     

7  
 
 

     

8  
 
 

     

 

 


