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  3.1 
 

 

 
  

 مقدمة 0.3
 

إلى  23نتج عن العاصفة االستوائية من الفئة الثالثة التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة في الفترة من   0.3
كتار. وقد مليون ه 2ملم على مساحة ارض بلغت  91هطول أمطار غزيرة مقدارها  2008أكتوبر عام  25

كارثة طبيعية تجتاح اليمن في السنوات  أسوءافي إحداث  3مليار متر مكعب 2تسببت مياه األمطار التي قدرت ب
 2800شخص ودمرت ما يزيد عن  27000شخص وشردت أكثر من  70األخيرة حيث تسببت في وفاة أكثر من 

 .منزل وأحدثت أضرار كبيرة على البنية التحتية والخدمات األساسية
 

هم مقاطع شبكة الطرق الوطنية التي تربط أبن عيفان والتي تمثل أحد  -واحدة من أكبر الخسائر كانت طريق الريان 2.3
غريب الذي تضرر عبدهللا السهل الساحلي بمدينة المكال مع الداخل ومع وادي حضرموت. وبالتحديد في مقطع 

 العاصفة. بشكل كبير مما أدى إلى قطع الطريق لمدة أسبوع بعد انتهاء
 

مثله مثل المسارات التي  ،الحالي االتجاهوفيما أدى التدخل الفوري إلى الحد من انقطاع اإلمداد إلى الداخل ، فان  2.2
تناقص إمكانية التنبؤ تدمرتها الفيضانات السابقة تمر بمحاذاة الوادي. ولذلك، وبسبب أن الطقس أصبح متقلب و

لمناخي يتوقع هطول أمطار شديدة األمر الذي سيؤدي إلى حدوث فيضانات وبسبب التغيير ا ،بالظواهر المرتبطة به
مفاجئة وبشكل متكرر. ولذا قررت وزارة األشغال العامة والطرق إعادة توجيه مسارالطريق في مقطع عبدهللا 

 غريب لتكون الطريق بعيدة عن تدفق المياه في الوادي وبالتالي تأثيره عليه.
 
 
 

 
  ر الحالي والمقترح لمقطع عبدهللا غريبالمسا 102الشكل 

 

 إعادة توجيه مسار الطريق المقترح

 الطريق الحالي

 نقطة البداية

 نقطة النهاية
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  3.2 
 

 

تم تعيين شركة االستشارات الهندسية الهندية لدراسة مستوى أضرار الفيضانات وتقديم مقترح لصيانة أو إعادة البناء 

لضمان بقائه لفترة طويلة وإعداد تصاميم هندسية أولية لخيارين كالهما مزيج من إعادة البناء وتعديل المحاذاة داخل 

تقرير الجدوى والتصاميم الهندسية األولية في يونيو ممر الحالي للطريق. وقد أعدت شركة االستشارات الهندسية الهندية ال

ال يوفر  الواردة في الدراسة، الخيارين من . وفي وقت الحق، قررت وزارة األشغال العامة والطرق بان كال2009

ووجهت شركة االستشارات الهندسية الهندية بدراسة بديل لمحاذاة  قبللمستا في الحمية الكافية ضد الفيضانات المحتملة

عدها استشاري أالتي وقد تضمنت دراسة الجدوى األخيرة والطريق في المناسيب المرتفعة شرق الممر الحالي للطريق.

ة وتقييم اقتصادي.  ق ودراسة  هيدرولوجية موقعييثالثة بدائل لمحاذاة الطر 2009تصميم وتم استكمالها في أكتوبر عام 

 وقد تم اعتبار مقترح المحاذاة على انه األمثل.

  

وتم تكليف دار الهندسة )الشعار وشركاءه( ومقرها صنعاء وبيروت بمهمة إعداد دراسة لتقييم األثر البيئي. تم وضع 

وثائق المناقصة و  2009الدارسة األصلية لألثر البيئي والحماية على أساس مسودة تقرير الجدوى  الصادر بيوليو 

نه لم يتم إصدار أي تقييم هيدرولوجي للموقع أو تقييم أ. الدراسة الحظت ب2010لإلنشاءات الصادرة بيناير  النهائية

معلومات تصميمية أولية للمعبر الخاضع إلعادة المحاذاة قبل إجراء دراسة تقييم األثر البيئي والحماية أو قبل  اقتصادي أو

 قصة. إصدار وثائق المنا

 

تتضمن تقييم  2009وكانت شركة االستشارات الهندسية الهندية قد بينت للبنك الدولي بان دراسة الجدوى النهائية أكتوبر 

هيدرولوجي خاص بالموقع وتقييم اقتصادي وانه تم معالجة جميع اآلثار الناتجة عن العمليات في التصاميم وان خطة 

 اقصة.  اإلدارة البيئية مدرجة في وثائق المن

 
 وصف المشروع 0.3

 
 الحاليريق وصف الط 0.3

 
وبالرغم من انه تم صيانة الطريق بشكل كبير في السابق إال انه تم استبدال بعض المقاطع التي جرفها السيل برمل 

. وفي أماكن أخرى لم يتم إعادة بناء الجدران الساندة بأطوال مختلفة. اإلسفلتمضغوط وتركت بدون رصفها بطبقة 

ن هذا المقطع مفتوح ويستخدم إال انه عرضة للخراب المستقبلي حتى من فيضانات اقل شدة من تلك التي حدثت وبالرغم م

 . 2008في أكتوبر عام 

 
 وصف األعمال المقترحة  0.4

 
ملم  7عرضها  إسفلتيةكيلو وتتكون من طبقة  7.5المقترحة لمقطع عبدهللا غريب تمتد إلى مسافة  إعادة التوجيهن عملية إ

م . وستشمل األعمال اإلنشائية على امتداد الطريق ما  1.5ارة ) مسار واحد في كل اتجاه( مع كتف رملي عرضة للعب
 يلي:

 27  مم.2*3*1قناة ) مجرى(، حجم الواحد 

 متر 80مم و 120ا مجسرين اثنين طوله 

, 

  ألف متر( من الجدران الساندة بارتفاعات مختلفة.1000وحوالي ( 
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مجرى وجسرين في مواقع مختلفة للتخفيف من أثر  27مناسب للمياه في الطريق تم تصميم ومن أجل ضمان تصريف 

أمتار ورصيف للمشاة في الجانبين بعرض مترين.  وقد تم تصميم  7وستتكون الجسور من عبارة عرضها االنجراف.

 ,AASHTOيير المجاري والجسور حسب الدراسات الهيدرولوجية والتربة وحسب المعايير الدولية خاصة معا

ASTM, and BSI.   

وبما أن الطريق يسير على أرض مرتفعة، ستشمل عملية إعادة الرصف عمل كبير من "القص"  و"التعبئة" للحصول 

 على تدرج وانحناء  يتيح السير السلس للمركبات الكبيرة التي ستستخدم الطريق.

في ذلك لزائدة من عملية القص تم تناولها بالتفصيل في  نشاء الطريق بماإلالكميات الكبيرة من مواد الحشو والتعبئة 

 1.جدول الكميات ضمن وثائق المناقصة المجلد 

وقد تم اتخاذ العديد من التدابير الهندسية )مثل الجدران الساندة في مكان القص والحشو والمسار الجانبي في الطريق 

 . االنحرافاتحتواء ( الوسواتر ترابيةلتصريف مياه األمطار والمجاري األرضية 

 

-32وفي اليمن الميالن المسموح به يتراوح من  ،%12متر يمثل 250أكثر المقاطع انحدارا في امتداد واحد قدره 

 بشكل عام. %7هنا هو  وضعه%، بينما ما تم 31

 

غير مسفلته وسيتم إعادة المسارات ال Metalledتقاطع مع أي طريق يال  الجديدالطريق مسار ومثل الطريق الحالي ، 

 .إليهااالنتهاء للحفاظ على الوصول  عند إلى وضعها الطبيعي

 

 
 تقييم األثر البيئي واالجتماعي 0.3

 
 مقدمة 1.3

 
تخفيف أثار المشروع  وإجراءاتلتحديد القضايا الهامة  2010تم إجراء تقييم لألثر البيئي واالجتماعي بشكل مبدئي عام 

وقواعد الممارسة المتضمنة  اإلرشادية والمبادئالسياسات العامة  إتباعياق، تم وتصميم خطة لإلدارة البيئية.  وفي هذا الس

البنك  وإجراءاتالتشغيلية  السياسات( والذي ينسجم مع ESSAFفحص األثر البيئي واالجتماعي والتقييم )  إطارفي 

 الدولي.  

 

حول الممر.  ولم يتم مالحظة أي متناثرة في و وجنبحشائش  وفي وسطيمر الطريق الجديد على منحدرات هضابية 

يوجد سوائل طبيعية صغيرة التي تقطع الممر كما أن المنحدرات الهضابية على وأنشطة زراعية بما في ذلك رعي األبقار 

الصخرية.  ولذلك ، ال يعتبر االنجراف عامل يساهم بشكل سلبي ، بيد أن المشروع  التكويناتالطريق تبدو مستقرة بسبب 

.  وأيضا ، ال يوجد أي خطوط للمرافق داخل الممر الجديد الذي باالنحرافاتتحكم للد من اإلنشاءات الخاصة يتضمن العدي

 تم تحديده.
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يولد  أنرصف الطريق ال يتوقع  إعادة، بان 2013تشير التقديرات الخاصة بالحركة المرورية ألفاق  التصميم لعام  

تبر عخاصة وان هذا المقطع ي ،ية بالطرق البديلة ستفضل هذا المقطعالحال المرورحركة  أنأو  إضافيةحركة مرورية 

 .بعيد من الوجهة النهائية وحركة المرور فيه محدودة

 

انه من المحتمل أن  إالونظرا لطبيعة وحجم األعمال اإلنشائية ، فمن المحتمل أن يكون أألثر البيئي غير ذات أهمية 

 عملية اإلنشاءات بما في ذلك زيادة مؤقتة لمستوى الضجيج.  تحدث أثار طفيفة على تلوث الهواء أثناء

 

وال يوجد أي اشتراط القتناء ملكية األرض كما ال يوجد حاجة إلعادة  ،األرض الذي يسير فيه الممر مملوكة للدولة
 التوطين الغير طوعي.  

 
ومراحل العمل بسبب هدم أحد األحواض  إال انه من المحتمل أن تتأثر نساء  البدو في المنطقة أثناء عملية اإلنشاءات

المائية كما سيكون هناك أثار غير مباشرة كون أن الطريق المحسن سيفتح المنطقة لآلخرين وستزيد حركة الثروة 

بحوض أخر وفقا للتشاور مع أهالي  استبدالهالحيوانية والسقي وجمع الحطب.  أما فيما يخص هدم الحوض المائي، سيتم 

فيما يخص التأكيدات أن الطريق المحسن سيقود إلى ضغط متزايد على الموارد الطبيعية من قبل السكان المنطقة.  أما 

من خالل تنافس نفس عدد السكان الموجودين في المنطقة.    إالفعدد السكان قليل أصال وأي زيادة في الضغط لن تكون 

 فذ النظم الخاصة بالثروة الحيوانية وجمع الحطب.ويتوقع أن الجهات المختصة بحماية الموارد الطبيعية ستدعم وتن

 

وال يتوقع أن يكون هناك أثار كبيرة بسبب المشروع الذي تم تصنيفه وفقا لسياسات البنك الدولي التشغيلية ضمن الفئة 

 (  2)ب(  ووفقا للقوانين البيئية اليمنية، فالمشروع يندرج ضمن الفئة )

 

( 2، راحة للراكب والسائق وتوفير الوقت ، )االزدحام( تخفيف 1ضمن هذه الفوائد: ) من ،وإجماال،  أثار المشروع مفيدة

 ( تحسين شامل للظروف البيئية.3تحسين السالمة وتخفيض الحوادث و )

 

يبين  1.1الجدول وفقا للمعايير البيئية.   , بدون المشروع ،و, مع المشروع,وقد تم تقييم جسامة التأثيرات البيئية الناشئة 

  .جسامة  التأثيرات البيئية

 

تم تجنب بعض الشدائد التي تم تحديدها والتي ستنشأ بسبب عملية التنفيذ للمشروع أو تم العمل على تخفيفها من خالل  

التصميم الفعلي إلعادة الرصف. وقد تم إدراج تكاليف معالجة هذه اآلثار ضمن تكاليف اإلنشاءات. ويمكن منع أو الحد 

لبية للمخلفات من خالل التنفيذ الذي يلتزم بالوقت والتنفيذ المناسب لخطة اإلدارة البيئية.  بعض اآلثار من اآلثار الس

  المحتملة الرئيسة التي تم معالجتها أثناء التصميم تشمل ما يلي:

المخاطر المتصلة باالنحناءات الحادة للطريق تم تجنبها ألسباب أمنية. القطر المقترح  سالمة الطريق: 

متر. الحد األدنى لنصف قطر المنحنى في مقطع  500لى إمتر  50تتراوح من  هللمنحنيات في الطريق الذي سيعاد رصف

 25متر حواجز حماية و  1000منعطفات. فضال عن ذلك، تم إدراج  3متر وال يوجد إال في  40إعادة الرصف هو 

 لوحات طرق مختلفة. 
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% باستثناء مسافة طولها 7الميالن الكلي في التصميم هو أقل من  ،رجتم تجنب الميالن المتد :االنجرافآثار  

 في التصميم  االنجراف%. تم إدراج منشئات الحتواء 12متر حيث يوجد الميالن فيها  250

 تم تصميم الممر الجديد بطريقة تتجنب الخسائر في األرضي المنتجة. لخسائر الموسمية لألراضي المنتجة:ا 

  
 ئضة: المخلفات الفا 

سيتم تصريف المخلفات في المناطق التي تم تحديدها والموافقة عليها من قبل المهندس. وقد تم إدراج هذه المناطق في 

في حالة التصريف المناسب للمخلفات لن يتم إعاقة انسياب تدفق المياه في الوادي  ،اإلرشادية العامة فيما يلي المبادئ

وبالتالي  هراضي البكر. يقع الملعب بمسافة بعيدة من ممر الطريق المراد إعادة رصفوبالتالي لن يؤدي إلى خسائر في األ

ليس هناك حاجة لهدمه. ولن يتم هدم سوى حوض مائي واحد.  وسيتم بناء حوض مشابه له من قبل المقاول بالتشاور مع 

 أهالي القرية.  

 

 اآلثار خالل المراحل المختلفة من التنفيذ. 1.3

 

 ن ملخص لآلثار البيئية المحتملة خالل المراحل التالية من التنفيذ:يتضم 1.2الجدول  

 مرحلة أنشطة ما قبل األعمال اإلنشائية -

 مرحلة تنفيذ األنشطة  اإلنشائية -

 مرحلة ما بعد األعمال اإلنشائية ) أي مرحلة التشغيل( -

 

 ( EMPخطة اإلدارة البيئية ) 1.2

 

البيئية المحتملة والتوصية بخطة إدارة بيئية لمعالجة أو تخفيف أو القضاء الغرض األساس من هذه الدراسة هو توقع اآلثار  

 على اآلثار السلبية الناشئة عن المشروع المقترح.

 

 الخطوط العريضة للخطة المقترحة إلدارة البيئة 

  يات بها خالل مراحل البناء والتشغيل للمشروع بما في ذلك المسئول االلتزامتدابير تخفيف اآلثار الواجب

 والتكاليف.

 خطة المراقبة 

 بناء القدرات 

 

 يتضمن ملخص خطة اإلدارة البيئية. 1.3الجدول 
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 مالحظة:
 ال يود أي تأثير).( 

 سطةتأثيرات سلبية متو  ( -) 
 ( تأثيرات سلبية معتدلة - -) 

 )+( تأثيرات إيجابية خفيفة 
 تأثيرات إيجابية معتدلة )+ +(

 تأثيرات إيجابية كبيرة  )+++(
 

 تملة خالل مرحلة  التنفيذملخص لآلثار البيئية المح : 1.2الجدول  

# 
النشا

 ط
 القضايا ذات الصلة

الـتأثيرات المحتملة على المعايير 
 البيئية

 درجة التأثير

  ما قبل البناء )أ( مرحلة 

1 

 
ء 

نا
الب

ل 
قب
ا 
 م

لة
ح
ر
م

 

استكمال التصاميم الهندسية وأعمال 
 الشيء -التخطيط وتمويل المشروع 

 ال يوجد أي آثار محتملة

ف
في
ط

 

 جتماع الرسمياال

أعادة التأهيل/ أعادة التوطين واكتساب 
 األرض

 

 مرحلة البناء  )ب(

بدون  المعايير البيئية #
المشر

 وع

مع 
 المشروع

 مالحظات

 البيئة المرئية والجمالية 1
(–) (++) 

 قيوجد مناطق مليئة بالمخلفات وبقايا المباني من األسمنت المسلحة متناثرة على طول الطري
 ومع تنفيذ المشروع ، ستتحسن البيئة المرئية ،وقعمعلى امتداد ال

 والجمالية.

 ال يجود احتمال لنمط استخدام األرض بسبب أن األرض هضابية وصخرية. ).( ).( أنماط استخدام األرض 2

 -الحالة االجتماعية  3
 االقتصادية

(-) (+++) 
 .عمل نوعية الحياة للمواطنين ستتحسن ويتوقع خلق فرص

 حركة مرور انسيابية 4
 

(- -) (+++) 
 والتأخير وبالتالي  المتكرر سيتم تخفيف التوقف

 توفير الخسائر المادية واالقتصادية

 جودة الهواء  5
).( (+) 

 مرحلة البناء فقط اللتأثير مؤقت خ

 نوعية الضجيج 6
).( (+) 

 يتوقع زيادة مؤقتة في معدالت الضجيج 
 فقطأثناء مرحلة البناء 

الممتلكات الثقافية/ المواقع  7
 األثرية

).( ).( 
 ال يوجد أي مخاطر من اإلضرار بالممتلكات الثقافية

 لن يتأثر أي من السكان المحليين. ).( ).( السكان المحليون  8

البيئة الحيوية) النباتات  9
 واألحياء(

).( ).( 
 لن يكون هناك أي تأثير على النباتات واألحياء

 ال يوجد أي تأثير ).( ).( ث المياه والتربةتلو 10

تدمير/ األضرار باألرض  11
 والنبات

).( ).( 
 ال يوجد أي تأثير

 انجراف التربة 12
( - ) (++) 

 ومع تنفيذ  أعمال المشروع ، سيتم  
 تخفيف انجراف حواجز الوديان بشكل كبير. 
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# 
النشا

 ط
 القضايا ذات الصلة

الـتأثيرات المحتملة على المعايير 
 البيئية

 درجة التأثير

 

 
اء

بن
 ال

لة
ح
ر
م

 

 خفيف إزعاج العامة حركة المواد

 جودة الهواء ونوعية الضجيج ساحات العمليات والبناء   
خفيف ومؤقت، محدود على 

 فترة البناء

 تصريف مواد المخلفات
دة المياه وتصريف جودة التربة، جو

 الصلبة المخلفات
 خفيف 

 خفيف نمط استخدام األرض عمليات التكسير

   مخيمات البناء:

ازدحام حركة المرور، قطع أو عرقلة 
الوصول إلى الطريق على امتداد الشارع 

 الحالي
 اآلثار على الدوران

خفيف ومؤقت، محدود على 
 فترة البناء

 خفيف خلفاتتصريف الم مكتب الموقع

 معتدل  الصحة والسالمة المهنية خزن المعدات وصيانة اآلالت

 فرص العمل
سيحصل السكان المحليين على 

 فرص عمل
 اآلثار المفيدة

 صفر ال يوجد أي آثار محتملة نمط استخدام األرض

 صفر  تتأثرلن  المائية البيئية

 صفر  تتأثرلن  البيئة ألسطحية

مرافق لل إعادة تعيين موقع نقل/ أو
 األرضية أو السطحية

 باستثناءال يوجد أي آثار محتملة 
إزالة أنابيب المجاري التي سيكون 

 لها تأثير على صحة العمال
 صفر و معتدل

(C) مرحلة العمليات 

3 
 

ة 
حل

ر
م

ت
يا
مل

لع
ا

 

 طفيف ال يوجد أي آثار محتملة العمليات والصيانة 
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 طة اإلدارة البيئية ) مرحلة تنفيذ المشروع والعمليات(ملخص خ :1.3الجدول 

س
1 .

الر
 قم

 اإلجراء / التدابير الواجب  نشاط المشروع/القضايا البيئية
 اتخاذها

 الجهة
 المسئولة

 التكاليف المحتملة  

     لة التنفيذ:مرح

جودة الهواء ونوعية الضجيج  .1
 بسبب ساحة البناء واألنشطة

 يتم استخدام/ شاحنات مغطاة لنقل مواد البناء
يتم تنظيف المناطق المحيطة من الغبار بواسطة 
رشاشات المياه، وإزالة المواد الزائدة وتنظيف 

 المواقع عند انتهاء النشاط 
ءات وساحات التخزين اختيار المواقع لمخيم اإلنشا

 بناء على التوصية الواردة يف خطة اإلدارة البيئية
المقاول المحتمل بالتشاور مع 
 وزارة األشغال العامة والطرق

االختبارات  إلغراض 
 إدراجالمختلفة بالموقع ،  تم 

 6التكاليف في القائمة رقم. 
)خطة اإلدارة البيئية( في 

من وثائق المناقصة  1المجلد 
بير األخرى وفقا وللتدا

من  2لمواصفات العقد المجلد 
وثائق المناقصة، وعلى 

المقاول أن يضمن في عرضه 
 تكلفة هذا البند 

التأكيد على التواصل مع مصدر للحفر المستعارة  الحفر المستعارة وأعمال التحجير .2
والتحجير، والحصول على ترخيص من السلطات 

لحصول على المختصة للبناء وعمليات التصريف وا
 نتائج متوازنة والمواد المطلوبة.

 ) المقاول المحتمل(

ألغراض االختبارات  
المختلفة بالموقع ،  تم أدراج 

 6التكاليف في القائمة رقم. 
)خطة اإلدارة البيئية( في 

من وثائق المناقصة  1المجلد 
وللتدابير األخرى وفقا 

من  2لمواصفات العقد المجلد 
ى وثائق المناقصة، وعل

المقاول أن يضمن في عرضة 
 تكلفة هذا البند 

التفتيش األسبوعي على جمع وتصريف مخلفات  تصريف مخلفات البناء .3 
 البناء إلى المقالب المعتمدة.

التفتيش على المقاول المحتمل 
من قبل وزارة األشغال العامة 

ألغراض االختبارات  
المختلفة بالموقع ،  تم أدراج 
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س
1 .

الر
 قم

 اإلجراء / التدابير الواجب  نشاط المشروع/القضايا البيئية
 اتخاذها

 الجهة
 المسئولة

 التكاليف المحتملة  

 6في القائمة رقم. التكاليف  والطرق
)خطة اإلدارة البيئية( في 

من وثائق المناقصة  1المجلد 
وللتدابير األخرى وفقا 

من  2لمواصفات العقد المجلد 
وثائق المناقصة، وعلى 

المقاول أن يضمن في عرضة 
 تكلفة هذا البند 

تأمين المساعدة من شرطة المرور المحلية للسيطرة  إدارة حركة المرور .4
رور أثناء مرحلة البناء وإعداد خطط مناسبة على الم

يتم  أنلتحويل حركة المرور بشكل مناسب. ينبغي 
 توفير معدات السالمة الالزمة للعمال. 

المقاول المحتمل بالتشاور مع 
وزارة األشغال العامة والطرق 

 وإدارة المرور 

ألغراض االختبارات  
المختلفة بالموقع ، تم أدراج 

 6ئمة رقم. التكاليف في القا
)خطة اإلدارة البيئية( في 

من وثائق المناقصة  1المجلد 
وللتدابير األخرى وفقا 

من  2لمواصفات العقد المجلد 
وثائق المناقصة، وعلى 

المقاول أن يضمن في عرضه 
 تكلفة هذا البند 

تركيب الحمامات لمعسكر عمال البناء/ مكتب  معسكر لعمال البناء/ مكتب الموقع .5
. توفير خدمة لجمع المخلفات المنزلية الموقع

 وتصريفها

 ) المقاول المحتمل(

ألغراض االختبارات  
المختلفة بالموقع ،  تم أدراج 

 6التكاليف في القائمة رقم. 
)خطة اإلدارة البيئية( في 

من وثائق المناقصة  1المجلد 
وللتدابير األخرى وفقا 

من  2لمواصفات العقد المجلد 
وعلى وثائق المناقصة، 

المقاول أن يضمن في عرضه 
 تكلفة هذا البند 

ألغراض االختبارات   محتمل() المقاول التوفير سدادات ألذان العمال الذين سيعملون بالقرب  تلوث الضجيج .6
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س
1 .

الر
 قم

 اإلجراء / التدابير الواجب  نشاط المشروع/القضايا البيئية
 اتخاذها

 الجهة
 المسئولة

 التكاليف المحتملة  

من المعدات التي تصدر معدالت عالية من الضجيج 
ويتم إجراء الصيانة المناسبة لمعدات البناء واآلالت 

 والمركبات، وإيقاف العمل في الوقت المحدد.

المختلفة بالموقع ،  تم أدراج 
 6التكاليف في القائمة رقم. 
)خطة اإلدارة البيئية( في 

من وثائق المناقصة  1المجلد 
وللتدابير األخرى وفقا 

من  2لمواصفات العقد المجلد 
وثائق المناقصة، وعلى 

المقاول أن يضمن في عرضه 
 تكلفة هذا البند 

صيانة معدات البناء/ واآلالت والمركبات والحفاظ  هواءتلوث ال .7
عليها بحالة جيدة.  وضع غطاء على المركبات التي 

تنقل مواد البناء  رش المياه في المناطق المليئة 
 بالغبار

 ) المقاول المحتمل(

ألغراض االختبارات  
المختلفة بالموقع ،  تم أدراج 

 6التكاليف في القائمة رقم. 
رة البيئية( في )خطة اإلدا

من وثائق المناقصة  1المجلد 
وللتدابير األخرى وفقا 

من  2لمواصفات العقد المجلد 
وثائق المناقصة، وعلى 

المقاول أن يضمن في عرضه 
 تكلفة هذا البند 

جمع المخلفات والتخزين والتصريف بالطريقة  ساحة خزن المعدات والصيانة .8
زيوت التشحيم( السليمة.  وكلما أمكن ) في ما يخص 

 يتم إعادة استخدامها.

 ) المقاول المحتمل(

االختبارات  إلغراض 
 إدراجالمختلفة بالموقع ،  تم 

 6التكاليف في القائمة رقم. 
)خطة اإلدارة البيئية( في 

من وثائق المناقصة  1المجلد 
وللتدابير األخرى وفقا 

من  2لمواصفات العقد المجلد 
وثائق المناقصة، وعلى 

ول أن يضمن في عرضه المقا
 تكلفة هذا البند 
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س
1 .

الر
 قم

 اإلجراء / التدابير الواجب  نشاط المشروع/القضايا البيئية
 اتخاذها

 الجهة
 المسئولة

 التكاليف المحتملة  

التفتيش الروتيني على المركبات المستخدمة لنقل  نقل مواد البناء .9
مواد البناء للتأكد من كفاية الصيانة وااللتزام بمعايير 

 نبعاثات واإلجراءات الخاصة بالنقل والتصريف.إلا

التفتيش على المقاول المحتمل 
 من قبل وزارة األشغال العامة

 والطرق

االختبارات  إلغراض 
 إدراجالمختلفة بالموقع ،  تم 

 6التكاليف في القائمة رقم. 
)خطة اإلدارة البيئية( في 

من وثائق المناقصة  1المجلد 
وللتدابير األخرى وفقا 

من  2لمواصفات العقد المجلد 
وثائق المناقصة، وعلى 

المقاول أن يضمن في عرضه 
 تكلفة هذا البند 

ث ) الهواء والضجيج بسبب التلو .10
 ساحة البناء(

متر  500التأكد من أ، موقع البناء يبعد على األقل ب
 من مكان السكان.

 ) المقاول المحتمل(

االختبارات  إلغراض 
 إدراجالمختلفة بالموقع ، تم 

 6التكاليف في القائمة رقم. 
)خطة اإلدارة البيئية( في 

من وثائق المناقصة  1المجلد 
األخرى وفقا  وللتدابير

من  2لمواصفات العقد المجلد 
وثائق المناقصة، وعلى 

المقاول أن يضمن في عرضه 
 تكلفة هذا البند 

الموقع بواسطة ناقالت مياه  إلىسيتم نقل المياه  استخدام المياه في الموقع وخارجه .11
 خاصة بالمقاول

 ) المقاول المحتمل(

االختبارات المختلفة  ألغراض
التكاليف  إدراجتم بالموقع ،  

)خطة  6في القائمة رقم. 
 1اإلدارة البيئية( في المجلد 

من وثائق المناقصة وللتدابير 
األخرى وفقا لمواصفات العقد 

من وثائق المناقصة،  2المجلد 
وعلى المقاول أن يضمن في 

 عرضه تكلفة هذا البند 
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س
1 .

الر
 قم

 اإلجراء / التدابير الواجب  نشاط المشروع/القضايا البيئية
 اتخاذها

 الجهة
 المسئولة

 التكاليف المحتملة  

القائمة  جراءاتلإلنقل وتصريف المخلفات سيتم وفقا  نقل وتصريف المخلفات .12
يكون بعيدا عن  أنوالى المقلب المعتمد الذي ينبغي 

 .اآلبارمناطق السكان وحقول 

 ) المقاول المحتمل(

االختبارات  ألغراض 
 إدراجالمختلفة بالموقع ، تم 

 6التكاليف في القائمة رقم. 
)خطة اإلدارة البيئية( في 

من وثائق المناقصة  1المجلد 
ا وللتدابير األخرى وفق

من  2لمواصفات العقد المجلد 
وثائق المناقصة، وعلى 

المقاول أن يضمن في عرضه 
 تكلفة هذا البند 

     مرحلة العمليات

ينبغي أن تكون جميع قطع الغيار متوفرة وأن يتم  العمليات والصيانة .1
توفير مضخات احتياطية ومعدات توليد كهرباء بديلة 

 ) مولدات(.
 والطرقوزارة األشغال العام 

 

ينبغي تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية وحفظ سجالت  الصيانة الروتينية .2
 بذلك

 وزارة األشغال العام والطرق
 

تدوين المالحظات اليومية، وينبغي إجراء صيانة  الصيانة الوقائية .3 
 نصف سنوية وسنوية.

 وزارة األشغال العام والطرق
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 مةالتوجيهية العا المبادئ 1.5
 

 المبادئوالتدابير الخاصة بتخفيف اآلثار السلبية الناتجة عن أعمال أإلنشاءات التي تضمنتها خطة اإلدارة البيئية، القسم التالي يتضمن  أنفاباإلضافة إلى التوصيات الذكورة 
 التوجيهية حول الممارسات البيئية السليمة التي تنطبق على هذا المشروع.

 
 

 عام 1.5.3
وأن يتخذ كل اإلجراءات األخرى التي يطلبها المهندس لمنع إيقاع الضرر والحد من آثار هذه العمليات على  المقرةبتدابير التخفيف  االلتزامفيه على المقاول وموظ .3

 البيئة. 
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بالكامل مما يؤدي إلى قطع الطريق بدون ضرورة . وان ال يقتلع سوى  اإلسفلتال ينبغي السماح للمقاول أن يقلع  .3

 ى من عرض الطريق الالزم ألعمال البناء وال ينبغي بناء الطرق التحويلية إلى جانب الطريق الحالي.الحد األدن

 

األعمال العالجية التي يصعب تنفيذها بفاعلية خالل أعمال البناء ينبغي أن تنفذ عند استكمال العمل في كل مقطع من  .2

 ياه( وقبل إصدار شهادة التسليم. مقاطع الطريق ) أعمال التربة والحفريات واألرصفة وتصرف الم

 

وينبغي أن يتم تزيين األرض وأن يتم تنفيذ األعمال العالجية فورا وبدون أي تأخير بما في ذلك التعشيب  . أ

 والتشجير. 

 وينبغي تنظيف مجرى المياه من المخلفات وفحص المصارف والقنوات للتأكد من أنها نظيفة وسالكة. . ب

م أكسائها كأحواض سمك أو تجفيفها وجعلها آمنة بموجب االتفاق مع مالك الحفر المستعارة ينبغي أن يت  . ت

  األرض. 

 

مساءا في حالة قربها من المناطق  7صباحا إلى  6وعلى المقاول أن يحدد وقت األعمال أإلنشائية بين الساعة  .5

 السكنية. 

 

ق المحددة في المساء أو في المناطق وعلى المقاول تجنب استخدام المعدات الثقيلة التي تصدر ضجيج عال في المناط .1

 الحساسة مثل المناطق القريبة من المستشفى. 

 

ولمنع التلوث من الغبار خالل الفترات الجافة ، ينبغي عل المقاول القيام بالرش المنتظم للطرق الترابية والرملية   .6

 وتغطية شاحنات النقل بالطرابيل لمنع التسرب. 

 

 النقل 1.5.3

م الطرق المختارة إلى موقع المشروع حب االتفاق مع المهندس والمركبات ذات األحجام على المقاول أن يستخد .3

المناسبة حسب تصنيف الطريق وان يحد من األحمال للوقاية من إحداث الضرر بالطرق والجسور المستخدمة 

ال الزائدة ألغراض النقل. وعلى المقاول أن يتحمل مسئولية أي ضرر يقع على الطرق أو الجسور بسبب األحم

 المنقولة وان يتم إلزامه بإصالح الضرر حسب موافقة المهندس.  

 

وعلى المقاول عدم استخدام أي مركبات، أما على الطريق أو خارجها، التي تصدر انبعاثات أو عوادم كثيفة. وينبغي  .3

رقابة المقاول في تركيب كاتمات الصوت والحفاظ عليها بحالة جيدة في جميع المعدات التي تعمل بمحرك وتحت 

 جميع المناطق المبنية. 
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وعلى المقاول أن يستمر بتنفيذ اإلجراءات الكفيلة بالسيطرة على حركة المرور خالل فترة العقد وينبغي أن يوافق  .2

 المهندس مسبقا على هذه اإلجراءات. 

 

 العمالة 1.5.2

ريب هذه العمالة بالشكل المناسب وحسب على المقاول، كلما أمكن، توظيف غالبية العاملة من المنطقة وأن يقوم بتد .3

 الحاجة. 

 

نظام خزان صحي ألي مخيم سكني للعمال وبدون أن يسبب تلوث لمجاري المياه  ونعلى المقاول أن يركب ويص .3

 القريبة. 

 

 على المقاول أن يقيم أسلوب لخزن وتصريف المخلفات الصلبة التي يولدها مخيم العمال أو المخيم األصلي.  .2

 

و التدفئة في مخيم العمال أو المخيم األصلي وأن يوفر مرافق بديلة أن يمنع استخدام الحطب للطباخة أقاول على الم .5

 باستخدام وقود من نوع آخر. 

 

والورش في أماكن مناسبة  اإلسفلتعلى المقاول أن يتأكد من أنه يتم وضع مكاتب الموقع والمخازن ومصنع  .1

متر من مصنع  1.000على األقل من اقرب مستوطنة سكانية وعلى بعد متر  500وبموافقة المهندس وعلى بعد 

 على األقل.  اإلسفلت

 
تبعد  اإلسفلتوالبيتومين ومصنع   على المقاول أن يتأكد من موقع المكاتب والمخازن وخاصة مخازن وقود الديزل .6

ما سطحيا أو من خالل التسرب متر على األقل. وكذلك، أن ال يتم تلويث مجاري المياه أ 500عن مجاري المياه  ب

ارضي إلى المياه الجوفية، وخاصة خالل فترة هطول األمطار، ويتطلب األمر إعادة تدوير المشحمات وأن يتم بناء 

 حفرة حول المنطقة  وعمل بركة/أو مصب للزيوت في نهايتها. 

 
 

 على المقاول أن ال يستخدم الحطب كوقود للتدفئة خالل المعالجة أو التحضير ألي مواد تستخدم في تنفيذ العمل.  .7
 

 الكسارات والحفر المستعارة 1.5.5
ينبغي أن تخضع عملية  تشغيل مساحة جديد للحفر المستعارة على السطح أو في مجرى السيل أو في المساحات   .3

العمليات في حالة طلبه.   تمنع الحفر المستعارة في أي مكان تتعارض مع أي  تتوقفالحالية  لموافقة المهندس وأن 

نمط تصريف طبيعي أو مصمم.  يمنع وضع المواقع على السيول وخاصة في حالة إعاقتها أو أحدثت ضرر على 

 ضفاف السيل أو أنها تحمل مواد دقيقة بكميات كبيرة إلى  أسفل الوادي. 
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ل بأن الحفر المستعارة المستخدمة تترك بحالة نظيفة وبمنحدرات جانبية مستقرة ويتم تصريف على المقاول أن يتكف .3

فيها لتجنب تكاثر األجسام التي تتوالد في المياه والتي قد تؤدي إلى تكاثر  راكدةالمياه منها لضمان عدم وجود مياه 

 البعوض. 

 

متباعد المسافات وأن يكون األحد األقصى للمواد التي والرمل الذي يتم جمعة من السيول ينبغي أن يكون  األحجار .2

تجمع من السيل تساوى عشر عرض السل في أي موقع من مواقع السيل وأن ال يتسبب في أعاقة انسياب التدفق أو 

 اإلضرار بضفاف السيل. 

 

ا بعد انتهاء األعمال ويتحمل المقاول مسئولية كفاءة استخدام المواد وأن يبحث عن أماكن لكب المواد اإلضافية فيه .5

 اإلنشائية.

 

ينبغي أن يخضع اختيار الموقع للكسارة لموافقة المهندس وأن ال تكون قريبة من المناطق الحساسة بيئيا أو من  .1

 المستوطنات السكنية وأن يتم تشغيلها بتركيب مرشحات الغبار المعتمدة. 

 
 أشغال الحفريات 1.5.1
 اصة خالل موسم األمطار. ينبغي أن يتم التحكم بأشغال الحفريات، وخ .3

 

على المقاول أن يحافظ على منحدرات القطع والتعبئة وفي كل األوقات وأن ال يتسبب بأي إزعاج للمناطق خارج  .3

 الحدود المعينة للعمل. 

 

وعلى المقاول أن يستكمل عمليات القص والتعبئة حتى نهاية المقطع في أي موقع من المواقع وبأسرع وقت ممكن  .2

 تكون عملية متواصلة لتجنب بقاء أعمال حفريات غير مكتملة وخاصة خالل موسم األمطار. ويفضل أن 

 

ولغرض حمية منحدرات القص والتعبئة من اإلنجرافات، وبموجب الرسومات، ينبغي أن يتم توفير مصارف فاصلة  .5

توفير المصارف  في أعلى وأسفل المنحدرات وزرع حشائش أو غطاء نباتي عليها. وأن يتم مخروطيةو مصارف 

 الفاصلة أعلى مكان القص للحد من قوة تدفق المياه و انجراف المنحدر.

 

 ينبغي تصريف أي قص محفور أو أي مواد غير مناسبة في األماكن المعينة لها كمكب وبحسب موافقة المهندس.   .1
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راضي الزراعية أو أي ممتلكات مستقبلية أو تؤثر على األ انزالقينبغي أن ال يكون موقع المكب في أماكن قد تسبب  .6

أخرى أو تسبب جرف التربة من المكب إلى مجرى المياه في السيل. وقد يكون هناك حاجة لحفر مصارف داخل 

 وحول المكب بحسب توجيهات المهندس. 

 
 واألثريةالمواقع التاريخية  1.5.6

في ذلك المقابر و قبور فردية أثناء الحفر أثرية بما  لقى أوالمقاول موقعا تاريخيا أو اثريا أو بقايا  اكتشاففي حالة  .3

 أو ألبناء ، على المقاول: 

 توقيف أنشطة البناء في المنطقة التي صادف فيها هذا االكتشاف. . أ

 ترسيم المنطقة المكتشفة أو الموقع. . ب

البقايا  فيه.  وفي حالة إزاحة اآلثار أو اكتشفتتأمين الموقع لمنع األضرار به أو الخسائر أو إزاحة القطع التي  . ت

 ارس ليلي حتى وصول السلطات المختصة ووزارة الثقافة الستالم الموقع.حاألثرية الحساسة، ينبغي أن يتم تعيين 

 24إبالغ المهندس المشرف والذي بدورة يقوم بإبالغ الجهات المختصة ووزارة الثقافة فورا ) خالل أقل من  . ث

 ساعة(.

 اإلجراءات افررن يتم أي ستتولى الحماية والحفاظ على الموقع قبل أبالغ السلطات المختصة ووزارة الثقافة الت  . ج

 72المناسبة التي تتخذ بشأنها.  وهذا يتطلب تقييم أولي للمكتشفات يقوم بها خبراء آثار من وزارة الثقافة ) خالل 

ي بما في ذلك العناصر ساعة(.  ويجب تقييم دالالت وأهمية المكتشفات وفقا للمعايير المختلفة الخاصة بالتراث الثقاف

 .واالقتصاديةالجمالية والتاريخية والعلمية والبحثية والقيمة االجتماعية 

التأكد من أن القرار الخاصة بكيفية التعامل مع المكتشفات تتخذه الجهات المختصة ووزارة الثقافة. وقد تتضمن تغيير  . ح

وقع ثقافي أو آثري هام( أو موقع حماية أو حفاظ أو في التصميم) في حالة أن المكتشفات غير قابلة للنقل أو انه م

 إعادة ترميم أو مسترد. 

وينبغي أن يتم التواصل كتابيا حول تنفيذ قرار السلطات المختصة حول المكتشف وكيفية أدارته من قبل وزارة  . خ

 الثقافة، و

ثقافة حول إجراءات الحفاظ على بعد التصريح من السلطات المحلية المختصة ووزارة ال إالال ينبغي استئناف العمل  . د

 التراث.

 
 تصريف مخلفات البناء والمركبات 1.5.7

القائمة بشكل مناسب والى المدى الممكن في  البنييجب  أن  يتم إعادة استخدام الحطام الذي ينتج عن تفكيك   .3

المواقع التي تم األعمال اإلنشائية المقترحة ) كمواد حشو وتعبئة للحواجز(.   وأن يتم تصريف بقية الركام إلى 

تعيينها والموافقة عليها من قبل مهندس المشروع. وعلى المقاول أن يتأكد بأن المواقع )أ(  ليست في منطقة الغابات 

و )ب(ال تؤثر على المجاري الطبيعية للسيول و )ج( ال تؤثر على النباتات المعرضة للخطر أو النادرة.  ومهما 

 يتخلص من أي نوع من المواد فغي المناطق ذات الحساسية البيئية.كانت الظروف ، على المقاول أن ال 
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وفي حالة تم رمي بعض الركام أو الطمي من موقع العمل في األراضي المجاورة ،  على المقاول أن يزيل هذا  .3

 الركام أو الطمي وأن يعيد البقعة المتضررة إلى حالتها األصلية وقناعة المشرف/ المهندس.

 

ن الطين الدقيق  أو ركام آخر، يتولد عن تكديس المخلفات نتيجة أنشطة البناء،  لتجنب لفيضانات ويجب التخلص م .2

 إلى مجاري المياه السطحية أو التحول إلى برك طمي في المنطقة.

 

ستعتبر جميع أعمال النقل خالل عملية البناء بما في ذلك توفير وصيانة وتفكيك وتنظيف الركام، أينما كان ذلك  .5

وينبغي أن يتم وضعها في الحسبان والتخطيط لها وتنفيذها من قبل المقاول وبحسب  االتفاق، جزء من ضروري

 توجيهات المهندس.

 

وينبغي القيام بالتشغيل والصيانة وتعبئة الوقود فيها بطريقة تتجنب تسرب الوقود أو الزيوت إلى األرض والتلوث.  .1

زيوت وتعبئة الوقود.  وينبغي أن تضع خزانات الوقود في أماكن سيتم توفير "حافظة للزيوت" الماكن  تبديل ال

 مسورة بشكل مناسب, 

 

يتم التخلص من كل المواد البترولية المتسربة وفقا لإلجراءات البيئية المعيارية/ األدلة التوجيهية. وينبغي ان تضع  .6

ياكل التصريف المعاكسة والتجمعات متر على األقل من ه 300خزانات الوقود ومكان تعبئة الوقود في منطقة تبعد 

 المائية الهامة وحسب توجيهات المهندس.

 
 خطة الرقابة البيئية ) خطة اإلدارة البيئية( 1.1

 
في هذا الفقرة، يتم تقديم خطة رقابة للتنفيذ المستدام لخطة اإلدارة البيئية المقترحة أثناء مراحل تنفيذ المشروع.  تطلب مراحل  

 العامة والطرق. األشغالصيانة الطريق وهي من مسئولية إدارة الصيانة بوزارة العمليات بشكل رئيسي 

 
 اإلنشائية األعمالمرحلة خطة مراقبة  1.1.3

ينبغي أن يتم تعيين أخصائي بيئة في وحدة تنفيذ المشروع والذي سيتولى مسئولية مراقبة التنفيذ للبنود المختلفة مكن خطة 

ين أخصائي البيئة عن طريق التعاقد مع وحدة تنفيذ المشروع وتتولى الوحدة التأكد من أداء اإلدارة البيئية.  وينبغي أن يتم تعي

 أخصائي البيئة.

 
 مسئوليات أخصائي البيئة ) ضابط البيئة( 1.1.3

يتولى أخصائي البيئة مسئولية التفتيش على األنشطة في المختلفة في المشروع طيلة فترة مرحلة البناء.  وتكون مدة الزيارة 

تنظم زيارة واحدة في الشهر.  وبعد كل زيارة، يقوم أخصائي البيئة بإعداد تقرير يتضمن   أنتيشية ثالثة أيام ويفضل التف

موقع النشاط والنشاط قيد التنفيذ والمناطق   المخالفة لخطة اإلدارة البيئية ويرفعها لوحدة تنفيذ المشروع.  كما يقوم بطرح 

بغي تنفيذها ألجل التنفيذ الصحيح إلجراءات تخفيف األثر البيئي بما في ذلك خطة اإلدارة المالحظات حول اإلجراءات التي ين
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( تنفيذ الرقابة المنتظمة بموجب قائمة التحقق الواردة في البند 1البيئية. وبصفة خاصة، يتولى األخصائي البيئي ما يلي: )

.  وينبغي أن 1يف األثر المحددة التي يتضمنها ملحق رقم وتدابير تخف 5.5.4( مراقبة جودة البيئة بموجب البند 2)، 5.5.3

المشرف والمقاول والمستفيدين من المشروع، إن لزم األمر، حول المسائل  االستشارييتضمن التقرير توثيق للمراسالت بين 

بيئة إعداد تقرير مراجعة المتصلة بخطة اإلدارة البيئية.  وعند استكمال تنفيذ األعمال اإلنشائية بالمشروع، يتولى أخصائي ال

 مراقبة المشروع في النهاية.  ويتضمن هذا التقرير:

 خلفية عن المشروع 

 .نتائج ما وجده عمليا في إطار برنامج المراقبة والزيارات التفتيشية في الموقع 

 ات العملية وفقرة حول المنهجيات التي تم تبنيها للمراقبة ومدى مالئمة المعدات التي استخدمت وأدائها والصعوب

 والفنية التي تم مواجهتها في جمع وتحليل البيانات والتوصيات لألعمال المستقبلية.

 .وكذلك فقرة حول مدى مالئمة الموارد المتوفرة للمراقبة والتفتيش والتوصيات لألعمال المستقبلية 

 .وفقرة حول كفاءة أو خالفة لتدابير التخفيف من األثر المقترحة 

  و اجتماعي بالمقارنة مع ما تم توقعه.أأي تغيير اكتشف سوى مادي فقرة حول دالالت 

  فقرة حول الدروس المستفادة والتوصيات لإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان ترجمة هذه الدروس إلى

 خطوات إيجابية في المشاريع المستقبلية.

 إلنشائية.فقرة موجزة ألثر المشروع العام على البيئية وبالذات مرحلة األعمال ا 

 
 قائمة التحقق ألخصائي البيئة 1.1.2

يشترط التحقق من األنشطة الواردة في الجدول التالي خالل كل زيارة ألخصائي البيئة وأن يتم توثيقها بشكل سليم ورفع  

 المشرف والى المقاول ووحدة تنفيذ المشروع. االستشارينسخة فورية منها إلى 

 فيها من قبل مسئول اإلدارة البيئية قائمة التحقق لألنشطة التي يتم التحقق

 مالحظات، إن وجد ال  نعم وصف لألنشطة

 عام: .3
هل يتم تطبيق التوصيات الملزمة في خطة اإلدارة البيئة والحفاظ  -

 عليها؟
هل تم توفير أدوات الحماية للعمال الذين يعملون في المناطق  -

 التي يرتفع فيها الضجيج؟
 د؟هل العمال يعملون في وضع صحي جي -
هل يتم إجراء الفحوص الطبية للعمال وخاصة فحص فيروس  -

 (؟االيدزنقص المناعة البشرية ) 
هل عمال اإلنشاءات والمعدات والمركبات تشغل داخل المنطقة  -

 المحددة للعمل؟
 هل يتم رش المياه في المناطق كثيفة السكان؟ -
هل يتم جمع القمامة ومخلفا البناء والمخلفات األخرى بشكل  -

 ويتم تصريفها بالشكل المناسب؟ منتظم
 خلفات بشكل مناسب؟ملاهل يتم تغطية المركبات التي تنقل  -
 هل تسلك المركبات الطرق الفرعية المعتمدة؟ -
هل تم الحصول على الموافقات الضرورية للمرافق وخطط  -
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 فيها من قبل مسئول اإلدارة البيئية قائمة التحقق لألنشطة التي يتم التحقق

 مالحظات، إن وجد ال  نعم وصف لألنشطة

 التحويالت وخطة إدارة حركة المرور ؟
 الطرق الفرعية: .4

 المناسب ؟هل تم ترسيم الطرق الفرعية بالشكل  -
 انجرافهل جريان السوائل من الطرق الفرعية يسبب انسداد أو  -

 للمناطق المجاورة أو الممتلكات.
 المخيمات: .0

 هل تم وضع المخيم في الموقع المناسب؟ -
 هل تم توفير حمامات لمخيم اإلنشاءات ؟ -
 هل تم بناء خزان صحي في المخيم ؟  -
تمنع  هل تم عمل نظام تصريف مناسب ومصبات لها حماية -

 اإلنجرافات ؟
هل يحدث انسداد للمياه في المخيم أو في مصبات المجاري  -

وتسبب طفح مياه أو انسدادات في المناطق المجاورة أو 
 الممتلكات؟ 

 هل يوجد مرافق لمياه صالحة للشرب في المخيم؟ -
هل يتم جمع القمامة المنزلية والمخلفات الصلبة بشكل منتظم  -

الخاص بذلك ) حدد أسم المقلب تم تصريفها إلى المقلب وي
 (؟االلتزامومستوى 

 هل تم تأمين المخيم بشكل مناسب ؟ -
على قواعد صلبة وبحجم  ...هل تم وضع خزانات الوقود الخ -

مناسب مع حماية مالئمة للوقود من التسرب وتوفير أحواض 
 لتجميعها؟

هل يتم تعبئة الوقود وتنفيذ أعمال الصيانة للمعدات في الموقع  -
 ن لذلك؟المعي

 هل يتم حفظ سجالت حول حجم المخلفات التي تم توليدها؟ -
 هل يوجد مرفق إسعاف أولي في المواقع والمخيمات؟ -
 التدبير المنزلي الجيد في المخيم؟ إجراءاتهل يتم ممارسة  -

 تخزين المواد: .0
 هل حجم أكوام المخلفات مناسب؟ -
 هل يتم تخزين المواد بالشكل السليم؟  -
ى نفخ الرياح للمواد إلى الهواء ؟ وإذا كان هل يوجد مؤشرات عل -

األمر كذلك، ينبغي أن يتم تخزين المواد في أماكن مغلقة أويتم 
تغطيتها بشكل سليم لتجنب إحداث تلوث لجودة الهواء من 

الجزئيات المحمولة بالرياح أو تأثير الغبار على الممتلكات 
 المجاورة.

كوام؟ وإذا كان األمر هل يوجد دليل على سيالم مياه عكرة من األ -
 كذلك، يتم تقييم األثر البيئي وتدابير التخفيف من األثر.

 أعمال التنقيب وحفر الخنادق: .0
 هل نقاط الربط بين مواقع التنقيب والخنادق مناسبة؟ -
هل يتم معالجة واستبدال الطبقة العليا للتربة حسب المواصفات  -

 الواردة في العقد؟
بأعمال الخفر والخنادق معدات  هل لدى العمال الذين يعملون -

 حماية مناسبة ؟
هل يتم  وضع مخلفات القص بعيدا عن مواقع الحفريات  -
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 فيها من قبل مسئول اإلدارة البيئية قائمة التحقق لألنشطة التي يتم التحقق

 مالحظات، إن وجد ال  نعم وصف لألنشطة

 والخنادق؟
 التعبئة: إعادة .6

 هل يتم استبدال طبقة التربة العليا والتربة بدون خلط؟ -
 التعبئة بشكل سليم ؟ إعادةهل يتم  -

 مواقع البناء: .7
 هل تم تأمين المخيم بشكل مناسب ؟ -
ع عالمات وإشارات تحذيرية بالقرب من موقع البناء هل تم وض -

 ؟
 هل يتم ممارسة إجراءات التدبير المنزلي الجيد في المخيم ؟ -
هل يتم توفير تدابير سالمة عامة بالقرب من أماكن تشغيل  -

 المعدات الثقيلة ؟
 هل يتم تخزين المواد بالشكل السليم وخاصة البتومين ؟ -

 النظافة: .8
 خيرة تمت بالوقت المناسب؟هل أعمال النظافة األ -
 هل تم إزالة بيارات مخلفات اإلنسان ؟ -
 هل تم فتح الممرات الفرعية في كل المناطق ؟ -
هل تم إعادة المناطق التي تم التنقيب والحفر فيها بما في ذلك  -

الخنادق ومخيمات البناء ومخيمات العمال إلى وضعها الطبيعي 
 والى أقرب وضع من وضعها األصلي.

 

 
 لخص لمراقبة  الجودة البيئيةم 1.1.5

 ول التالي يتضمن ملخص للمراقبة الخاصة بجودة البيئة.دالج

 المؤشر  المكونات البيئية #
 1المعامل

 الموقع التردد

 جودة الهواء  1.0

 األجسام الجزئية القابلة للتنفس 

 األجسام الجزئية العالقة 

 أكسيد النتروجين 

 أكسيدات الكبريت 

 تساقط الغبار 

يتم التخطيط  أنينبغي 
( 1للفحص والتفتيش ل: )

تحديد الظروف السائدة 
القاعدية قبل بدء األعمال 

( خالل 2اإلنشائية، )
ذروة أنشطة اإلنشاءات 

والتي ينبغي على المقاول 
إعطاء إشعار مسبق بها، 

( عند تلقي أي 3و )
 شكوى

مواقع )بالقرب من مواقع  5في 
اإلنشاءات، ومخيم اإلنشاءات، 

ارة و المدارس وموقع الكس
 والمستشفيات إن وجد(

 نوعية الضجيج  2.0

  الحد األقصى و الحد األدنى
 مقياس معدل الضجيج

 مساوي معدل الضجيج 

يتم التخطيط  أنينبغي 
( 1للفحص والتفتيش ل: )

تحديد الظروف السائدة 
القاعدية قبل بدء األعمال 

( خالل 2اإلنشائية، )
ذروة أنشطة اإلنشاءات 

مواقع إنشائية كعينة، ساحة  5في 
اإلنشاءات و الكسارات 

والمستشفيات والمدارس والمناطق 
 السكنية، إن وجد. 

                                                 
والمعايير واإلجراءات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، أخر إصدار  ينبغي قياس معامالت جودة البيئة واإلبالغ عنها بموجب األدلة التوجيهية 1

 .االقتضاءواشتراطات وزارة التربية والتعليم حسب 
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المقاول  والتي ينبغي على
إعطاء إشعار مسبق بها، 

( عند تلقي أي 3و )
 شكوى

 الصحة العامة  3.0

  فحص صحي دوري لعمال
اإلنشاءات وفحص فيروس 

 نقص المناعة البشرية سنويا.

 حوادث اإلبالغ الدوري عن ال
المتصلة بالعمل أو األنشطة 

اإلنشائية من قبل الجمهور أو 
 مستخدمي الطريق أو العمال.

 فصلي
 
 
 

 شهري
 
 
 

- 

 
 فحوصات المختبر 1.1.1

يتحمل المقاول مسئولية إجراء الفحوصات المختلفة من قبل مختبر معتمد من قبل وحدة تنفيذ المشروع وينبغي أن يتضمن 

تمد للقيام بأخذ العينات وعمل الفحوصات.   وعلى المختبر المعتمد أن يقدم المعايير عرض المقاول أسم المختبر المع

واإلجراءات التي سيتبعها ألخذ العينات وإجراء الفحوص إلى وحدة تنفيذ المشروع بواسطة المقاول قبل البدء في العمل.  

اليمنية/ معايير الصحة العالمية  تفاصيل المعامالت ينبغي أن تكون جميع المعامالت التي سيتم فحصها وفقا لألدلة التوجيهية 

المختلفة التي ينبغي فحصها  للبنود المختلفة مدرجة أدناه.  وينبغي أن تتم العينات والفحوصات بمعرفة وحدة تنفيذ المشروع 

واع الفحوص المخبرية المختلفة ومسئول اإلدارة البيئية والتوقيع عليها في  التقارير الميدانية.  على المقاول أن يقوم بتعبئة أن

 ول الكميات.دوالفحوص الميدانية التي سيتم تنفيذها في ج

 
 الفحص الصحي 1.1.6

 اإلسهاالت وفحوصات نوعية مياه الشرب  و  ينبغي إجراء الفحوصات الطبية لفيروس نقص المناعة البشرية والمالريا
 
 
 

 معايير جودة مياه الشرب

 الوحدة البند #
معايير منظمة الصحة  الحدود القصوى في اليمن

 المسموح به المستحب  العالمية

 ائييالمعامل الفيز

  لإلنسانمقبولة  - الذوق  .1
يفترض أن تكون 

 مقبولة

  مقبولة لإلنسان - الرائحة  .2
يفترض أن تكون 

 مقبولة

 TCUوحدة  Pt-Co 15 15 15  اللون  .3

 NTU 1 5 التعكير  .4
 51متوسط 

 5مفرد

 - C 8-25 25 درجة الحرارة  .5

6.  pH - 6.5-8.5 5.5-9 - 

 (ECالتوصيل الكهربائي )  .7
 

mhos/
450-1000 2500 - 



           المواصفات الخاصة
 /خطة تقييم األثر البيئي و إجراءات الحماية3 

 

  3.23 
 

 

 الوحدة البند #
معايير منظمة الصحة  الحدود القصوى في اليمن

 المسموح به المستحب  العالمية

cm 

 المعامل الكيماوي

3.  
المواد الصلبة  يإجمال

 (TDSالمذابة)
 - 1500 650 ملغم/لتر

 - 500 150 ملغم/لتر (3(HC) بونيتكروالباي  .3

 250 600 200 ملغم/لتر الكلورايد  .2

 - 600 200 ملغم/لتر (SO4السولفيت )  .5

 1.5 1.5 0.5 ملغم/لتر الفلورايد  .1

 - 200 75 ملغم/لتر (Caالكالسيوم )  .6

 -  30 ملغم/لتر (Mgالمغنيزيوم )  .7

 0.7 0.15 0.1 ملغم/لتر (Baالبريوم )  .8

 - 400 200 ملغم/لتر (Naالصوديوم )  .9

 - 12 12 ملغم/لتر (Kالبوتاسيوم )  .31

 50 50 45 ملغم/لتر (NO3النيترات )  .33

 0.3 1 0.3 ملغم/لتر (Feالحديد )  .33

 0.1 0.2 0.1 ملغم/لتر (Mnالمنغنيز)  .32

 1 1.5 1 ملغم/لتر (Cuالنحاس )  .35

 - 15 5 ملغم/لتر (Znالزنك )  .31

 - 0.02 0.01 ملغم/لتر (Agالفضة )  .36

 0.2 0.3 0.2 غم/لترمل (Alاأللمنيوم )  .37

 0.02 0.1 0.05 ملغم/لتر (Niالنيكل )  .38

 0.3 1 0.5 ملغم/لتر (Bالبورون )  .39

 المركبات العضوية

 -  0.0002 ملغم/لتر األندرين  .3

 -  0.1 ملغم/لتر الميثوكسين  .3

 -  0.002 ملغم/لتر التكسوفين  .2

 0.01  0.05 ملغم/لتر الرصاص  .3

 0.01  0.01 ملغم/لتر السلينيوم  .3

 0.01  0.05 ملغم/لتر الزرنيخ  .2

 0.05  0.05 ملغم/لتر الكروم  .5

 0.07  0.1 ملغم/لتر السيانيد  .1

 0.003  0.005 ملغم/لتر الكادميوم  .6

 0.001  0.001 ملغم/لتر الزئبق  .7

 0.005  0.01 ملغم/لتر الكحل  .8

 الملوثات الكيماوية

 1.5  0.5 ملغم/لتر نشادر الهيدروكسيد   .3

 -  5 ملغم/لتر يد الخماسيفسفور األكس  .3

 -  40 ملغم/لتر سيلكون ثنائي األكسيد  .2

5.  
متطلب األكسجين الكيماوي 

 الحيوي
 -  NA ملغم/لتر

1.  
متطلب األكسجين الكيماوي 

 الحيوي
 -  3 ملغم/لتر

 النشطة اإلشعاعيةالمركبات 
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 الوحدة البند #
معايير منظمة الصحة  الحدود القصوى في اليمن

 المسموح به المستحب  العالمية

 غ/لpCi/l  0.1  0.1 مصدرات ألفا  .3

 غ/لpCi/l  1  1 مصدرات بيتا  .3

 ساتالفيرو

 الكوليفورم  .3
رقم./
 مل 100

 -  صفر

 الكوليفورم الغائطي   .3
رقم./
 مل 100

 -  صفر

 
 

 هيئة حماية البيئة، الستخدام المياه العادمة في الزراعة. -التوجيهية لجودة األحياء الحيوية اليمنية  المبادئ

الرقم 
 التسلسلي

 االستخدامظروف إعادة 

 الدودة السلكية المعوية
المتوسط الحسابي لعدد 

البويضات في اللتر 
 الواحد(

 الكوليفورم الغائطي
المتوسط الهندسي 
لعدد البويضات في 

 اللتر الواحد(

   طباخة ري المحاصيل التي من المحتمل أن تأكل بدون 1

2 
ري المالعب الرياضية والمتنزهات العامة والحدائق التي 

 يالمسها الجمهور بشكل مباشر
  

3 
ري محاصيل الحبوب والمحاصيل الصناعية ومحاصيل 

 العالف والمراعي والشجر
 - 

4 
ري شجر الفاكهة )ينبغي أن يتوقف الري أسبوعين قبل 

 التقاط الفاكهة من األرض. قطف الفاكهة وال يتم
 - 

 
 
 

 اليمنية ومنظمة الصحة العالمية وهيئة حماية البيئية األمريكية3غ/م معايير جودة الهواء المحيط )في 

 ملوثات الهواء

متوسط الوزن 
 اللحظي

هيئة حماية 
 1البيئة اليمنية

منظمة الصحة 
العالمية 

(1999)2 

حماية  وكالة
البيئة األمريكية 

) يوليو 
1997)3 

 المبادئ
التوجيهية 

الخاصة بالبنك 
 الدولي

ثنائي أكسيد 
 (NO2النتروجين)

 100 (P&S) 100 40 - سنوي 

 150 - 200 150 ساعة 24

 - - - 400 ساعة واحدة 

 كبريتثنائي أكسيد ال

 80 (P) 80 50 - سنوي 

 150 (P) 365 125 - ساعة 24

 - (S)1300 - - ساعات 3

 - - 500 - دقائق 10

 أكسيد الكربون أحادي

 - (P)10.000 10,000 10,000 ساعات 8

 - (P)40.000 30,000 20,000 ساعة واحدة 

 - - 60,000 - دقيقة 30

 - - 100,000 - دقيقة 15

 (Pbالرصاص )
 - - 0.5 1 سنوي 

 - (P&S) 1.5 - - فصلي
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 اليمنية ومنظمة الصحة العالمية وهيئة حماية البيئية األمريكية3غ/م معايير جودة الهواء المحيط )في 

 ملوثات الهواء

متوسط الوزن 
 اللحظي

هيئة حماية 
 1البيئة اليمنية

منظمة الصحة 
العالمية 

(1999)2 

حماية  وكالة
البيئة األمريكية 

) يوليو 
1997)3 

 المبادئ
التوجيهية 

الخاصة بالبنك 
 الدولي

 األجسام الجزيئية
 80 - - 60 سنوي 

 230 - - 150 ساعة 24

PM10 
 - (P&S) 50 - - سنوي 

 - (P&S) 150 - 70 ساعة 24

2.5PM 
 - (P&S) 15 - - سنوي 

 - (P&S) 65 - - ساعة 24

 (O3األوزون )
 - (P&S) 157 120 120 ساعات 8

 - (P&S) 235 - 200 دةساعة واح 

أحادي أكسيد 
 (CO2الكربون)

 - - - 60 سنوي

 - - - 150 ساعة 24

 - - - 250 ساعة واحدة 

 معيار ثانوي- Sمعيار رئيسي،  - Pمفتاح الجدول: 
 المراجع:

لعام  148رقم الجمهورية اليمنية، مجلس الوزراء قرار  -التوجيهية واألنظمة الصادرة عن هيئة حماية البيئة ألمبادئ1
2000. 

 منظمة الصحة العالمية، األدلة التوجيهية لنوعية الهواء2
، مكتب وكالة حماية البيئة للتخطيط ومعايير نوعية الهواء، تراينغل بارك، 1997وكالة حماية البيئة األمريكية، يوليو 3

 الواليات المتحدة األمريكية
 اليمني الحدود المقبولة للضجيج حسب قانون حماية البيئة

 نوع المنطقة

الحد األقصى بالديسبل 
dB(Aوفق )للمادة أ من  ا
 القانون.

الحد األقصى بالديسبل 
dB(Aوفق )للمادة ب من  ا
 القانون.

 الوقت الوقت

A B C A B C 

 55 55 60 35 40 45 اطق السكنية بالريف ومواقع الحدائق العامةالمن

 55 60 65 40 45 50 المناطق السكنية )خارج المدن(

 55 60 65 45 50 55 المناطق السكنية )داخل المدن(

المناطق السكنية ) داخل المدن المحيطة بالورش 
 والمناطق التجارية(

60 55 50 65 60 55 

 60 65 70 70 70 70 التجاريةالمناطق الصناعية و
 القيم الواردة باألدلة التوجيهية الخاصة بالبنك الدولي هي كالتالي: 

 (Aديسبل) 70المناطق الصناعية والتجارية الصباح والمساء 
 Daمناطق السكن والمرافق والمؤسسات التعليمة:  

 
 

 بناء القدرات
 

صة بخطة اإلدارة البيئية لعمل أإلنشاءات واألنشطة المتوقعة من تولى المسئول البيئي مسئولية توضيح الشروط الخايس

المقاول. كم سيقوم/تقوم بتوضيح المسئوليات المحددة التي تندرج ضمن خطة اإلدارة البيئية لكبار موظفي الموقع وما هو 

 متوقع منهم
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لى رأس العمل وفقا الحتياجات عملية التوضيح واإليجاز ستكون على شكل ندوة صفية لمدة نصف يوم وتليها تدريب ع

 .للموظفين في المشروع إحاللفي حالة دخول موظفين جدد أو  لتكرارهاالمقاول. وقد يكون هناك حاجة 

 
 : التكلفة التقديرية لخطة المراقبة1لملحق ا

 

 : معامالت الرقابة البيئية ) خطة اإلدارة البيئية(6القائمة رقم 

 بن عيفان -عبدهللا غريب في طريق الريان  أنشاء طريق محاذي جديد في مقطع

 FPERP-RR5رقم العقد:  

رقم 
 اإلجمالي السعر الكمية الوحدة البيان البند

        ($) ($) 

 E101   زيارة موقع المشروع من قبل مسئول اإلدارة البيئية لمدة ثالث
 يوم قل زيارة في الشهر الواحداألعلى وكل زيارة  فيأيام 

         
54.00      

 E102   مواقع  5يتم فحص عينات نوعية الهواء ) مرتين في الشهر في
 بالقرب من مواقع العمل ومخيم العمال(. وعند استالم أي شكوى

عدد 
 المواقع

       
180.00      

 E103   5يتم فحص عينات نوعية الضجيج ) مرتين في الشهر في 
 مال(.مواقع بالقرب من مواقع العمل ومخيم الع

عدد 
 المواقع

       
180.00      

 E104   عدد  فحص عينات لفحوصات الصحة العامة
 العينات

       
150.00      

         فيروس نقص المناعة البشرية -  

         المالريا -  

         سهاالتإلا -  

 عينة على األقل في الفصل الواحد(  25) تعمل فصليا على   
        

         الفحوصات األخرى -  

عدد  نوعية مياه الشرب ) عينة واحدة على األقل بالشهر الواحد(  
 العينات

         
18.00      

   ملخص القائمة(  إلى) منقولة  6القائمة رقم  إجمالي

 
 
 
 
 

 احترازية لتخفيف األثر مكن قبل المقاول إجراءات: 2الملحق  

 التخفيف )*( إجراءات البنيان/المشكلة الموقع



           المواصفات الخاصة
 /خطة تقييم األثر البيئي و إجراءات الحماية3 

 

  3.27 
 

 

 )*( سيتولى المسئول البيئي رفع التقارير حول اإلجراءات االحترازية للتخفيف من األثر في إطار مسئوليته الرقابية.  
 

   النهايات البدايات

ال يتم استخدام المنطقة القريبة كمخزن مؤقت لمواد البناء أو  المسجد كم... كم...
للجمع المؤقت للمخلفات في الموقع( عدم وضع المعدات 

 أإلنشائية أو اآلالت بالقرب من المسجد أو من مدخله.
 

يعمل  أنج، ينبغي من الغبار والضجي اإلزعاجوبهدف تخفيف 
 في غير أوقات الصالة.   اإلنشاءاتعمال 

يمنع خزن مواد البناء أو مخلفا البناء أو اآلالت أو المعدات في  األراضي الزراعية كم... كم...
المناطق المجاورة كونها ستسبب تلوث للمياه أو سيالن من 

 أعمال اإلنشاءات أو تسرب. 

دام المنطقة القريبة كمخزن مؤقت لمواد البناء أو ال يتم استخ الملعب كم... كم...
للجمع المؤقت للمخلفات في الموقع( عدم وضع المعدات 

أإلنشائية أو اآلالت بالقرب من المسجد أو من مدخله. ضع 
 اللوحات المرورية ذات الصلة  

هدم وبناء حوض جديد بنفس المواصفات ) أي سداسي الشكل  الحوض  كم... كم...
متر( خارج ممر الطريق.  3.5متر وعمق  16بمساحة 

دوالر وسيستخدم لخزن  5000سيكلف يناء الحوض الجديد 
 المياه خالل موسم األمطار والسيول.

ال يتم استخدام المنطقة القريبة كمخزن مؤقت لمواد البناء أو  المسالك الغير مرصوفة كم... كم...
لطريق. عدم للجمع المؤقت للمخلفات في الموقع لتجنب قطع ا

وضع المعدات أإلنشائية أو اآلالت بالقرب من المسالك الغير 
 مرصوفة 


