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 مقدمة: 

 
التنفيذ الناجح  بعد  ، ( المرحلة الثانيةBEDPمشروع تطوير التعليم األساسي) تييأ

مليون  65والتي تعادل  IDAهيئة التنمية الدولية للمراحل األولى وتتكون من منحة من 
دوالر أمريكي كما أنها أيضًا جزء من برامج تعليمية أخرى قيد التنفيذ في اليمن مثل 

ومشروع التعليم الثانوي وتعليم EFA/FTI) (المسار السريع –التعليم للجميع مشروع 
وجميع هذه البرامج تنضوي تحت "اإلستراتيجية الوطنية للتعليم   (SEDGAP)الفتاة

 .(DPs)األساسي" مدعومة بشركاء التنمية لقطاع التعليم في اليمن 
 

  -:(BEDP IIاألهداف الرئيسية لمشروع تطوير التعليم األساسي الثاني)
 فرص توفير في اليمنية الحكومة لمساعدة: هو البرنامج مستوى على الشامل الهدف
 للتركيز ونظرا. لدى الطالب  العلمي التحصيل زيادةل األساسي التعليم في العادل التعلم

: هوان الهدف التنموي للمشروع المقترح  الجودة، قضايا الثاني حول  BEDP من محددال
 تحقيق ويمكن. األساسي التعليم في الطالب تعلم تحسين في اليمنية الحكومة مساعدة

 بعضالو  الوطني المستوى على وبعضها التدخالت، من مزيج خالل من الهدف هذا
( ا: )هيو  مكونات ثالثةمشكلة من  المدارس، في أو المستهدفة المناطق اآلخر في 

 .المؤسسية القدرة( ج) و التعليم، جودة( ب) ؛البيئة التعليمية

 

 -المكونات:
 المكون هذا من الهدف إن - : ( دوالر مليون 13 ،ةيالبيئة التعليم)المكون األول: 

 المناطق في األساسي التعليم في التعلم ظروف وتحسين التعلم فرص توفير هو
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 في )ا( توسيع وتجهيزبعض المدارس: المشروع يمول سوف. والمدارس المستهدفة
 وتحسين( إضافيا دراسيا فصال 055 حوالي) االكتظاظ منللحد  الحضرية المناطق

( ب) ،005 حوالى المحورية المدارس تأهيل إعادة خالل من لألطفال التعليمية البيئة
 من 0555 وتدريب حوالي توظيف خالل من المساواة تعزيز إلى الرامية التدخالت
ة المشروط التحويالت النقدية برنامج في والتوسع الريفية، المناطق في اإلناث المدرسين
 آلباءلمجالس ا الدعم تقديم( ج) ،  BEDP بحسب برنامج الـ المدرسية األدوات وتوزيع

 تقديم( د) و المحلي، المجتمع ومشاركة المدرسية لمجالسلالقدرات  لتعزيز واألمهات
 .بها المرتبطة التنفيذية والخططالطفولة المبكرة  سياسة إطار لوضع الدعم

 

 هذا من الرئيسي الهدف ويتمثل -: ( دوالر مليون 92 التعليم، جودة)المكون الثاني: 
 لتحسين وعموما األولى، الصفوف في للطالب القراءة مهارات تحسين هو المكون

 إصالح إلجراء تخطط التعليمالتربية و  وزارة. الدراسية الفصول في التعليمية الممارسات
 االتفاق تم. والعلوم واللغات الرياضيات في الطالب تعلم تحسين إلى يهدف شامل منهج
 القراءة مهارات في الثغرات معالجة في التربية وزارة عميد سوف الثاني BEDP أن على
 األنشطة، من شاملة مجموعة سيمول المكون وهذا. أولى كأولوية تحديدها يتم التي

والتي  المعلمين، وتدريب والتعلم التعليم ومواد الدراسية، المناهج تطوير تشمل التيو 
 سيدعم. 3-0 الصفوف القراءة في األساسية المهارات علىالحصول  تحسينالى  هدفت

 تدريب خالل من التعليمية الممارسات تحسين في التربية وزارة جهود أيضا المشروع
 تعلم تقييم يتضمن المكون هذا. والموجهين المدارس ومديري والمشرفين المعلمين
الثالث  الصف  في البطلل القراءة مهارات اختبار إنشاء( ا: )إلى والذي يهدف الطالب
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 وزارة قدرات بناء( ب) و الصلة، ذات التدخالت تأثير لتقييم استخدامه سيتم الذي و
 .الطالب تقييم في والتعليم التربية

 
 التي التدخالت على بناء - : ( دوالر مليون 05 و المؤسسية، القدرات)المكون الثالث: 

التربية  وزارة قدرات تطوير دعم هو مكونال هذا من الغرض فإن ،BEDP تحت بدأت
 وبشكل. تعليم ذات نوعية جيدة  خدمات لتقديم وفعالية بكفاءة الموارد دارةإل التعليمو 

والتي  التربية وزارة هيكلة إعادة تنفيذ( ا: )يلي ما المكون سيدعم وهذا تحديدا، أكثر
 قدرات تحسين( ج) ،BEDP بدعمطور الم EMIS الـ تنفيذ( ب) ،BEDP تحتصممت 

 للسياسات شامل إطار تصميم في مساعدةالو  ورسم السياسات في التخطيط التربية وزارة
 وباإلضافة. والتعليم التربية لوزارة االتصاالت استراتيجية وتنفيذ وضع( د) و ،المعلمين

 .المشروع إدارة تكاليف سيمول مكونال هذا فإن ذلك إلى

 
  أنواع األنشطة المتوقعة:

 خالل التقييم التحضيرية األعمال من هامة كمية إلى حاجة هناك تزال العلى الرغم انه 
، األنشطة  والتي يكون لها أثر بيئي ستكون بصفة رئيسية ألعمال البناء، التوسعة ،

عادة التأهيل تحت المكون رقم )  (. 0وا 

 المنطقي  األساس خلفيةمن المتوقع إن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد مايلي إليجاد 
 وتحديد أهداف التدخالت:الرئيسية وصقل  لبعض االنشطة
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 الطالب التحاق توقعات( ا: )باختصار الوثيقة تقدم: للمدرسة التحتية البنية خطة( 0
 أعداد إلستيعاب جديدة دراسية فصولل المتوقعة االحتياجات( ب) ،9502-9503لل

 االزدحام من للحد جديدة دراسية فصولل المتوقعة االحتياجات( ج) الطلبة، من إضافية
 وحدة( هـ) المدارس، تأهيل عادةإل المتوقعة االحتياجات( د) ،(الوطني المستوى على)

جمالي الكلفة اإلستثمارية وا( والتمديد الجديدة) وتأثيثها المدرسة،لتشييد الكلفة التقديرية
 .التقديرية

 البنية خطة إلى واستنادا: مختارةال حضريةال مناطقال في المكتظة المدارس توسيع( 9
ب وتعز وعدن صنعاء) محافظات حددت والتعليم التربية وزارة فإن للمدرسة، التحتية  (وا 

  بالطلبة. المكتظة المدارس تحتوي علىعلى أنها

 بأسماء قائمة وتعد مستهدفة لتكون المدارس اكتظاظ/  األولوية لتحديد معايير وتحديد
/  الفتيان) بالمدارس االلتحاق مثل األساسية المعلومات ذلك في بما المدارس هذه

الفترات الدراسية  وعدد الدراسية الفصول من وعدد ، المستويات الدراسية ،(الفتيات
 .الخ ،)صباحأ ومساًء(

 األساس عرض مذكرة ستقوم بإعداد والتعليم التربية وزارة: المحورية مدارسال( 3
 ومعايير الجغرافي النطاق وكذلك محوريةال المدارس على التركيز وراء المنطقي
 المدارس هذه من الئحة وستقدم. المشروع قبل من مدعومة مدرسة محورية 005الختيار

 (0 الملحق في القائمة انظر. )التقييم قبل من
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 -: على المحتملة اآلثار 

 لملكية نتيجة مدرسة،أوكنتيجة لتشييد  سالبة وبيئية صحيةآثار  تظهر أن المتوقع ومن
 معرضة مساحة في المدرسة موقع تحديد طريق عن أو عليها، المتنازع األراضي

 وينبغي. مرورلل كثيفة حركة فيه معبد رئيسي لطريق المتاخمة في المواقع أو للفيضانات
 المشاريع على حيث أنها من معايير الفرز للموافقة االراضي ملكية على النزاعات تسوية

 طقامنال من بالقرب بناؤها فإنه يمنع منعًا باتاً  جديدةال رسامدلل وبالنسبة الفرعية،
ذاو . للفيضانات المعرضة  للفيضانات، المعرضة المنطقة في تحتم أن تكون المدرسة ا 

عندئذ ينبغي اتخاذ كافة االحتياطات أثناء مرحلة التصميم لضمان سالمة المنشأة 
الطالب وموظفي المدرسة أثناء وجودهم في المدرسة أو عند والوصول إليها، وسالمة 

حضورهم أو مغادرتهم من المدرسة. ينبغي األخذ في االعتبار مستويات زيادة الغبار 
عداد مواقع التنفيذ وكذلك المستويات المتزايدة من اإلزعاج واالهتزاز  أثناء الحفر وا 

يذ السليمة والمتطلبات المحددة في واحتمال أكبر للحوادث وذلك من خالل إجراءات التنف
 وثائق العقد.

 

 الصحي الصرف نظام وجود عدمإستفدنا من أن  ،األولى BEDP لمشاريع الـ التنفيذ أثناء
 الصحي الصرف مرافق إدارة سوء إلى يؤدي المياه مصادر على الحصول فرص عدمو 

 طبقت. الفتيات وخاصة والطالب المدرسية البيئة على سلبية آثار بالتالي تسبب مما
 لديها التي ليس المدارس حاجة لتغطية )خزانات التحليل( الصحي الصرف خزانات
 الصخرية، المناطق حاالت في أما ، بيارة الخزانات تلك وتلت ،الصحي الصرف وسائل

)خزانات  الصحي لصرفا خزانبعد  أخرى تجميع غرفة أو المثقبة األنابيب فقد تم وضع
 . التحليل(
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فراغه من خزان )الوحل( فإنه  وأما مايخص الحمأة يتم إخراج الوحل بصورة متكررة وا 
التحليل على سطح تجفيف للوحل واستخدامه كمخصب بيولوجي للتربة من قبل 
المزارعين المحليين. يتم إخراج مياه الصرف الصحي المجمعة من غرف التجميع عندما 

إدارة كفؤة لخزان التحليل فإن ل فإن عدم وجود وعلى كل حا. يكون خزان التحليل ممتلئًا.
 إستخدامة بطرقة غير سليمة سيؤدي إلى ظهور آثار بيئية سلبية وضارة جدًا.

 يمكن توضيح مايلي: التالي الجدولفي و 

المحتملة ، وقد تم  المجال الذي يحتوي على األثارول نالحظ في العمود األ -
المالزمة لهذا  اآلثار)مع  وضع المجاالت المتمثلة في: إستخدام اآلراضي

)مع اآلثار  الصحة(، )مع اآلثار المالزمة لهذا المجال (، المجتمعالمجال
 والسالمة)مع اآلثر المالزم لهذا المجال(،  الجو المحيطالمالزمة لهذا المجال(، 

   .جال()مع اآلثر المالزم لهذا الم

قائمة ) وذلك بإستخدام محدد معينلتحديد األثر  في العمود الثاني طريقة -
 (.،الخبرةالمهنية، أخرى GISمقارنة،المصفوفات،الشبكات،الطبقات ونظام الـ 

القياس المهني، ) وذلك بإستخدام محدد معين تحليل األثرفي العمود الثالث يتم  -
 (.دراسات حاالت، أخرىإستخدام النماذج،

 في مرحلة التصميم . األثر نوعتحديد يتم  الرابعفي العمود  -

 في مرحلة اإلنشاء . األثر نوعتحديد يتم  الخامسفي العمود  -

 في مرحلة التشغيل . األثر نوعتحديد يتم  السادسفي العمود  -

 

 وعلى سبيل المثال:
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استخدام نزاعات على  والمتمثل في:لمجال إستخدام األراضي  تحديد األثريمكن 

 بالخبرة المهنية. األراضي لموقع البناء

نزاعات على استخدام  لمجال إستخدام األراضي والمتمثل في: تحليل األثرويمكن 

 بالقياس المهني. األراضي لموقع البناء

 ونجد أن هذا األثر في مرحلة التصميم  يكون أثر سلبي معتدل)_ _ (.

 (. 5يكون أثر حيادي) بينما أن هذا األثر في مرحلة اإلنشاء  

 (. 5بينما أن هذا األثر في مرحلة التشغيل  يكون أثر حيادي) 

وهكذا لبقية مكونات الجدول من مجاالت  مختلفة للخروج بنوع األثر في المراحل 
 مرحلة التشغيل (   الثالث )مرحلة التصميم، مرحلة اإلنشاء،

 

 

 

 

 

 

 

  

األثر المحتمل مجال  مرحلة التشغيل مرحلة اإلنشاءمرحلة  طريقة تحليل األثر طريقة تحديد األثر 
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 التصميم
 قائمة مقارنة  

 المصفوفات

 الشبكات

الطبقات 
ونظام 
المعلومات 
 الجغرافية
 الخبرة المهنية

 أخرى

القياس 
 المهني
تجريب 
النماذج 
 المادية
دراسات 
حاالت 
ومقارنات 
 نوعية
 أخرى

+++ أثر إيجابي كبير ++ أثر إيجابي معتدل + أثر إيجابي 
أثر سلبي  --أثر سلبي منخفض  -أثر حيادي  2منخفض 

أثر سلبي عالي  ---معتدل   

              استخدام األراضي

نزاعات على 
استخدام األراضي 
 ملوقع البناء 

    √  √    - - 0 0 

 0 0 0 √     √     األنواع املعرضة للخطر 

 0 0 0 √     √     املواطن احلساسة

 0 0 0 √     √     أنواع ذات أمهية جتارية 

              المجتمع 

 + 0 0 √     √     السكان

 + 0 0 √     √     املنشآت

االستخدام وسوق 
 العمل 

√         √ 0 ++ + 

توزيع الدخل 
 والبضائع واخلدمات

    √     √ 
0 + + 

والتطلعات  العادات
 واملواقف

    √     √ 0 0 +++ 

              الصحة 

 +++ 0 0    √      √ تزايد مستويات الوعي 

غري املراحيض  حالة
نظيفة ال  

√        √  0 0 - - 

 - 0 0  √        √  نفاياتتصريف ال

              الجو المحيط 

تزايد مستويات الغبار 
 واإلزعاج واالهتزاز

    √  √    0 - - - 0 

              السالمة

 -- --- 0  √        √ تزايد إمكانية احلوادث

 
 

 القضايا البيئية واإلجتماعية:
كمشروع  BEDP IIمشروع تطوير التعليم األساسي  في موضوع األثر البيئي تم تصنيف

من "الفئة ب" ويتم تنشيط سياسة المحاذير الخاصة بهيئة التنمية الدولية حول التقييم 
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البيئية. يتوقع أن تترافق أنشطة المشروع المتعلقة باألعمال المدنية مع بعض اآلثار 
البيئية الطفيفة والتي يتوقع أن تكون مرتبطة بمواقع التنفيذ ومؤقتة في طبيعتها ويمكن 

. تم تحديث خطة اإلدارة البيئية (EMP) منها بتنفيذ خطة لإلدارة البيئية التخفيف
(EMP) المستخدمة في( المسار السريعFTI III) ا عن طريق األخذ في هوتحسين

من قبل مشروع األشغال المعدة  (EMP)الحسبان لخطة اإلدارة البيئية
المحتملة أثناء مراحل التخطيط . سيتم النظر في جميع القضايا البيئية (PWPIV)العامة

والتنفيذ والمتابعة. باإلضافة على ذلك سيتم تضمين إجراءات التخفيف المناسبة إلى 
المدى الممكن في وثائق المناقصات النمطية وجداول الكميات للمقاولين كما سيشمل 

 يالبيئ نموذج تصميم المدارس إجراءات لضمان توفر إمدادات المياه للطالب واإلصحاح
المدرسي في جميع األوقات ويمكن أن تشمل تلك اإلجراءات اختيار الموقع بحيث يكون 

ضافة نظام حصاد مياه األمطار في األسطح كما أنه سيتم  ،بقرب مصادر المياه وا 
تضمين نظام مناسب للصرف الصحي في التصاميم بما في ذلك تحديث األنظمة 

 الحالية للمدارس التي يراد ترميمها. 
ر في كونه الخيار األفضل للصرف الصحي في أغلب المدارس، مستمالبيارات  نظام

مة. ويتم تنفيذها بحسب معايير ومواصفات وزارة التربية والتعليم ومشروع األشغال العا
على أساس تجريبي في مواقع المدارس  وسيتم تجربة عدد محدود من الحمامات الجافة

وباإلضافة إلى ذلك سيتم تصميم المراحيض ذات  حيث المياه شحيحة أوغير متوفرة،
ويتم إتخاذ القرار حول نظام الصرف  .ي بطريقة ترشد من استخدام المياهالتدفق المائ

 (.9.)الملحقEIAتقييم األثر البيئي الموقعي  نموذجالصحي المالئم بإستخدام 

  
األرض الالزمة لمنشأة جديدة وتكون من ملكيات األهالي ويتم منحها طواعية من قبل 
األهالي المستفيدين كجزء من مساهمتهم لتنفيذ المشروع ، وفي حالة ظهور أي مشكلة 
محددة متعلقة بحيازة األرض فإنه يمكن تطبيق السياسة العملية للبنك الدولي في إعادة 
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( وكذلك يطبق إطار سياسة إعادة التوطين  OP4.12ي ( ) التوطين الالطوعي ) القسر 
 (PRF .والذي تم إعداده ) 

وبالنسبة لإلجراء المتعلق بالتبرع باألرض فإنه يجب توثيقه وتوقيعه من قبل الشخص ذو 
 الصلة من األهالي وعلى أن يتم ختم هذه الوثيقة من قبل السلطة الشرعية.

( ومشروع  PAUمن خالل وحدة إدارة المشروع )  علمًا بأن هذا التوثيق يجب أن يتم
( وعلى أن تتم إجراءات حيازة األرض وتوثق قبل البدء في أي  PWPاألشغال العامة ) 

 عملية بناء أو تشييد .

 

 وصف الترتيبات المؤسسية والتنفيذية لخطة اإلدارة البيئية: 
 يه BEDPنية من مشروع تطوير التعليم األساسي ستكون ترتيبات التنفيذ للمرحلة الثا

وستكون وحدة إدارة  (FTI)مبادرة المسار السريع ل الترتيبات للمرحلة األولى والثانية نفس
عملية  تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع وعن ( هي المسئولة عن PAUالمشروع ) 

األعمال المدنية  اإلشراف والمتابعة لكل المكونات الثالث للمشروع. وبالنسبة لمكون
إال أنه وفي المرحلة   والتعليم والذي نفذ في المرحلتين السابقتين من قبل وزارة التربية

الثالثة يتم تنفيذ مكون األعمال المدنية من قبل مشروع األشغال العامة وتعتبر هذه 
خبرة طويلة وقدرات كبيرة في (PWP) بية حيث أن لمشروع األشغال العامة خطوة إيجا

تنفيذ العديد من األعمال المدنية بما في ذلك المدارس وهو ينفذ حاليًا المرحلة الثالثة من 
 .(IDA)بتمويل من هيئة التنمية الدولية (PWP)مشروع األشغال العامة

أن للمشروع  لىة في مجال اإلدارة البيئية إلقد خلص تقييم لقدرات مشروع األشغال العام 
بما في ذلك وحدة المياه والبيئة. وحدة مؤسسة جيدًا ولديها العدد الكافي من الموظفين 

كما أثبت أن جميع إجراءات اإلدارة البيئية المعدة بشكل جيد يتم تنفيذها وتبنيها حاليًا 
يتعلق  وفيمانشطة المشروع.% من أ05ل أكثر من في أعمال بناء المدارس وهو ما يشك

فإن إجراءات األثر والتخفيف البيئي هي لمكون األعمال  (EPM) بخطة اإلدارة البيئية
المدنية بشكل رئيسي. يتم إعطاء اهتمام كافي لمعظم إجراءات التخفيف عند وضع 
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ين بينما يتم إدراج المعايير المتعلقة بمراحل اإلنشاء في عقود المقاولللمدارس التصاميم 
  والمهندسين المشرفين.

اختيار مواقع المدارس من خالل عن  هي المسئولة  (MoE) والتعليم وزارة التربية
الخارطة المدرسية وسيتم تحديد القضايا المتعلقة بخصائص الموقع مثل تعرضه للزالزل 

 وأ مطار )األودية( والمناطق الجبليةوالمناطق التاريخية ومجاري السيول ومياه األ
المستوية والضوضاء....الخ والقضايا البيئية األخرى من خالل قاعدة بيانات الخريطة 

بالنسبة لطريقة االختيار الموقع إلنشاء مدرسة جديدة وكذلك التصاميم فإنه قد المدرسية. 
البيئية تم تطويرها بالتشاور مع ممثلي التجمعات المحلية)األهالي (. ويتم أخذ المعايير 

الخارطة المدرسية والتي  لجنةفي األعتبار. وتحديد الموقع يدار بواسطة اإلجتماعية و 
 -تتكون من األشخاص التالية أعمالهم :

ضابط المساهمة المجتمعية ، المهندس ، ضابط التعليم بالمديرية ، وأخصائي الخارطة 
 المدرسية.

 
   الدروس المستفادة من المشاريع السابقة:

التعلــــــــيم نشــــــــر الــــــــوعي البيئــــــــي والصــــــــحي داخــــــــل المدرســــــــة  التربيــــــــة و علــــــــى وزارة (0
 والمجتمع المحلي كجزء من المهام التعليمية بحيث يشمل ذلك:

 نظافة الفصل الدراسي والساحة المدرسية. -

المحافظـــــة علـــــى األشـــــجار مـــــع توضـــــيح دور األشـــــجار لحيـــــاة اإلنســـــان وغيـــــره مـــــن  -
 المخلوقات.

ــــــع القمامــــــة - ــــــة مــــــن داخــــــل وخــــــارج ســــــور  تخصــــــيص أمــــــاكن وصــــــناديق لتجمي اليومي
 المدرسة.
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ــــــيم الطــــــالب )أوالد وبنــــــات( األســــــلوب  - الصــــــحيح إلســــــتخدام الحمامــــــات توعيــــــة و تعل
الطالب بزيــــــادة فــــــي درجــــــات أعمــــــال الســــــنة ي المرحلــــــة اإلبتدائيــــــة، وتحفيــــــز وخاصــــــة فــــــ

الدراســـــــية لمـــــــن يلتـــــــزم بقواعـــــــد وســـــــلوكيات اإلســـــــتخدام الســـــــليم للحمامـــــــات المدرســـــــية، 
 وجه البيئية الصحيحة في المدرسة.وكذلك األ

ــــــــــيم توظيــــــــــف شــــــــــخص أوشخصــــــــــين )حســــــــــب حجــــــــــم  التربيــــــــــة و ( علــــــــــى وزارة2 التعل
المدرســـــة( للقيـــــام بأعمـــــال النظافـــــة للمدرســـــة وتنظيـــــف الحمامـــــات المدرســـــية بإســـــتمرار، 
ألن حصـــــول الطالـــــب )وخاصـــــة الفتـــــاة( علـــــى حمـــــام نظيـــــف كـــــل وقـــــت يشـــــجعه علـــــى 

ـــــت الحاجـــــة ، ويجـــــب ان  ـــــة فـــــي  إســـــتخدامه وق يخضـــــع هـــــذا الموظـــــف لشـــــروط الوظيف
 الدولة.

ـــــيمن )ريـــــف أو حضـــــر( يجـــــب أن تحتـــــوي علـــــى خـــــزان حصـــــاد 3 ( كـــــل مدرســـــة فـــــي ال
ميــــــــاه أمطار،بحيــــــــث تتــــــــوفر الميــــــــاه الالزمــــــــة لتشــــــــغيل الحمامــــــــات المدرســــــــية بالشــــــــكل 
الصـــــحيح، كمـــــا ويجـــــب العمـــــل علـــــى تـــــوفير هـــــذا الخـــــزان فـــــي المـــــدارس القديمـــــة والتـــــي 

 يلة للحصول على المياه.ال يوجد فيها وس

ـــــــــي حـــــــــل المشـــــــــكلة ولكـــــــــن علـــــــــى 4 ـــــــــي المـــــــــدارس اليعن ـــــــــادة عـــــــــدد الحمامـــــــــات ف ( زي
ــــــــة العــــــــامين  ــــــــي توعي ــــــــدورهم ف ــــــــام ب ــــــــيم القي ــــــــي وزارة التعل األخصــــــــائيين اإلجتمــــــــاعيين ف
والطــــــالب بــــــأن الحــــــل يكمــــــن فــــــي أن اإلســــــتخدام الســــــليم للحمامــــــات والمحافظــــــة علــــــى 

ــــدة جميــــع مــــن فــــي المدرســــة وانعكاســــها  المدرســــة ونظافتهــــا هــــو الحــــل ، لكــــي تعــــم الفائ
 بالتالي في سلوكيات المجتمع خارج المدرسة.

( فـــــــي المنـــــــاطق الفقيـــــــرة جـــــــدًا مـــــــن الميـــــــاه، يجـــــــب التفكيـــــــر فـــــــي أنـــــــواع أخـــــــرى مـــــــن 5
الحمامـــــات مثـــــل الحمامـــــات الجافـــــة، ولكـــــن بعـــــد عمـــــل مشـــــاريع تجريبيـــــة وقيـــــاس نتـــــائج 



14 
 

النجـــــــاح الكامـــــــل يـــــــتم تشـــــــجيع  نجاحهـــــــا )تشـــــــغيل ئصـــــــيانة ئأثـــــــر بيئـــــــي( وفـــــــي حالـــــــة
 وتوعية طالب مدارس تلك المناطق بإستخدام هذه الحمامات بالطريقة السليمة.

التعلــــــيم القيــــــام بأعمــــــال التشــــــغيل والصــــــيانة والمراقبــــــة الدوريــــــة التربيــــــة و ( علــــــى وزارة 6
للمـــــدارس بـــــالمعنى الواســـــع بحيـــــث يشـــــمل المبنـــــى المدرســـــي بالكامـــــل والعـــــاملين والمـــــواد 

الالزمـــــة حيـــــث وهـــــي الجهـــــة الرســـــمية المســـــئولة فـــــي المـــــدى القصـــــير والمـــــدى  الدراســـــية
 الطويل بعد إستالم المبنى من الجهة التي قامت بالتنفيذ.

تنفيـــــذ  قبلللللل وأثنلللللاء وبعلللللد( تعمـــــيم موضـــــوع اإلهتمـــــام بـــــاألثر البيئـــــي وكيفيـــــة تخفيفـــــة 7
يـــــذ هـــــذه أي مشـــــروع تنمـــــوي كبيـــــرًا كـــــان أم صـــــغيرًا فـــــي جميـــــع الجهـــــات التـــــي تقـــــوم بتنف

 المشاريع في اليمن سواًء كانت جهات داخلية أو جهات خارجية.

 
  
 
 

 -خطة تخفيف األثر:
بإعداد خطوات عملية من أجل تنفيذ خطة اإلدارة  (PWP)قام مشروع األشغال العامة

والتي تضمن االلتزام بهذه الخطة كما سيتم تبني الخطوات التالية في  (EMP)البيئية
تم إدخال البند رقم  :(BEDP II)مشروع تطوير التعليم األساسيمن  نيةالمرحلة الثا

في جداول كميات وثائق المناقصة والمناقصات تحت عنوان: إجراءات   21117
أثناء التنفيذ. وفي هذا البند يلتزم المتقدم إلدراج تكلفة هذا البند لألثر البيئي التخفيف 

وباإلضافة إلى ذلك وأثناء التنفيذ يتوقع من  (. 3-7و  3-1)الملحق كمبلغ مقطوع 
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( والذي سيشمل 4الملحق ) خطة تخفيف األثرمشرف األشغال العامة أن يكمل جدول 
  سيتم تنفيذها أثناء اإلنشاء.التي تخفيف الإجراءات 
سالمة لحماية الطالب من حوادث المرور ينبغي أخذها باالعتبار جيدًا في الإجراءات 

أريد أن يكون موقع المدرسة على طريق رئيسي للسيارات أو السكك الحديدية التصميم إذا 
بمحاذاة األرصفة )المماشي الجانبية ينبغي إدراجها في التصميم إذا لم يوجد شيء منها( 

أمتار على األقل في كل جانب وراء عرض  15وينبغي تثبيتها بمحاذاة جوانب الطرق تمد 
ة أشارة إلشعار السائقين بوجود مدرسة في طريقهم ينبغي المدرسة من كال الجانبين. أعمد

من االقتراب من نهاية عرض  1تثبيتها على كال جانبين الطريق على مسافة كيلو متر 
متر من  05المدرسة من جانبي المرور. ينبغي بناء مطبات سرعة على الطريق على مسافة 

ارات المارة أمام المدرسة. ينبغي أبعد نهاية عرض من مبنى المدرسة للتحكم في سرعة السي
 توفير عالمات قطع الطريق شكل الحمار الوحشي بالطريق من أجل المرور اآلمن للطالب.

 
المدارس المبنية في المناطق الحارة والتي بها خدمات كهربائية ينبغي تركيب مراوح في غرفها 

ذا أمكن تركيب مبردات مياه الشرب للطالب. ينبغي تركيب شبك ح ديد لحماية الطالب من وا 
 الخروج من الشبابيك وكذلك شبك غربالي لمنع دخول البعوض.

 

توسعتها وخصوصًا إذا كانت تلك التي سيتم نوصي ببناء مراحيض في المدارس الجديدة أو 
المنطقة مخدومة بإمداد المياه ومشاريع فرعية للمجاري والذي يمكن استعمالها فعليًا لذلك 

)  تصاميم المدارس بمعايير التصميم المحددة من وزارة التربية والتعليم الغرض. يجب امتثال
طالب)بنات(، وفي المدارس  05حمام واحد/ طالب)أوالد( و 05في المدن الرئيسية حمام واحد/

 فصول دراسية )بنات(  0فصول دراسية )أوالد( وأربعة حمامات/ 0الريفية  ثالث حمامات/ 
 صة)المعاقين(.وحمام لذوي اإلحتياجات الخا

بعد استكمال المدرسة مع مرافق الصرف الصحي يمكن أخذ المدرسة كمثال لنظام الصرف 
المرحلة الرابعة الترتيب مع إدارة المدرسة  -الصحي اآلمن. يستطيع مشروع األشغال العامة 

لتشجيع الطالب على االحتفاظ بالمراحيض نظيفة من خالل إقامة منافسات بين الصفوف 
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عطاء عالمات "حسن سلوك" أو جوائز كحوافز للصف أو التالميذ الفائزين. يمكن استخدام  وا 
دروس العلوم واالجتماعيات إلرسال رسائل تثقيف صحي ونظافة ويمكن أن يكون األطفال 
نصيرين نشيطين في القيام بهذه الرسائل إلى أسرهم. يمكن أيضًا التواصل مع موظفي الوحدة 

الحكومية المحلية حتى تلعب دورًا نشيطًا في نشر الرسائل الصحية الصحية والمنظمات غير 
 حول الصرف الصحي اآلمن والتحسين في الظروف الصحية العامة في المجتمع. 

 
 -الرقابة وعمل التقارير:

من خالل نظام التقارير االعتيادي )على  (EMP). تتم مراقبة تنفيذ خطة اإلدارة البيئية
أساس شهري( باإلضافة إلى الزيارات المنتظمة للموقع. تلقى موظفي مشروع األشغال 

والمهندسين المشرفين تدريبًا )بناء قدرات( على مراقبة ومتابعة خطة   (PWP)العامة
سيتم  (FTI) ريعوبالنسبة للمرحلة الثالثة من مبادرة المسار الس(EMP)اإلدارة البيئية 

  .أيضًا تدريب المقاولين المتعاقدين مع مشروع األشغال العامة
 

بزيارات ميدانية منتظمة (PAU) باإلضافة إلى ذلك، سوف تقوم وحدة إدارة المشروع 
كجزء من مسئولياتها الرقابية وفيما يتعلق بالتقرير سوف تدرج وحدة تنفيذ المشروع 

رير إنجازها النصف سنوية القضايا المتعلقة بتنفيذ خطة التابعة لوزارة التربية في تقا
اإلدارة البيئية بما في ذلك تفاصيل القضايا البيئية التي تمت مواجهتها )إن وجدت( 

جراءات التخفيف التي تم تطبيقها. ( توضح مؤشرات الرقابة 0المصفوفة )في الملحقوا 
  والرصد.

 
 -التشاور مع الجمهور:
فقد قررت الحكومة اليمنية القيام بعمليات تشاور محدودة وعمليات لمشروعات الفئة "ب" 

تعريفية وجلسات تدريبية لبعض من المشروعات الفرعية كجزء من ترتيبات التنفيذ. إن جميع 
المشروعات الفرعية مبنية على أساس االستجابة لمبدأ الطلب كشكل من أشكال المشاركة 

ذه المشاورات مع التجمعات السكانية المستفيدة ستقرر المجتمعية. وعلى الرغم من أن طبيعة ه
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واإلرشادات والمقترحات موجودة في خطط اإلدارة البيئية  ،بالنهاية أثناء عملية تصميم المشروع
لهذه المشاريع، والتي سوف يتم الكشف عنها من قبل البنك الدولي ووحدة إدارة المشروع 

إن تقييمات األثر البيئي للمشروع الفرعي/ خطط التابعة لمشروع األشغال العامة، وكذلك ف
اإلدارة البيئية سيتم الكشف عنها محليًا وعلى المستوى الوطني من قبل وحدة إدارة المشروع 

وكجزء من خطة اإلدارة البيئية لمشروع تطوير التعليم األساسي التابعة لمشروع األشغال العامة.
مهور من خالل ورشة العمل والتي انعقدت يوم تمت عملية التشاور مع الج BEDP IIالثاني 
صنعاء، ونجد  –، في القاعة الرئيسية في وزارة التربية والتعليم 7517اغسطس  13اإلثنين 

المشاركين وكيفية مواجهتها في الخطة، وايضًا الكشف آلراء وتعليقات أسفل هذا ملخصًا 
 -الخاص بالمشاركين وتخصصاتهم وأماكن أعمالهم:

 راء  والتدخالت من المشاركين:ملخص باآل ( أ
من خالل مناقشة الخطة البيئية المقدمة من مشروع األشغال العامة، نورد هنا ملخصًا 

 (: EMP) بأهم النقاط التي تم رفعها من المشاركين، لكي يتم تضمينها في هذه الخطة
كأداة اعداد دليل نظام في األدارة البيئية والصحة والسالمة في المدارس يستخدم  -1

عملية تساعد المدرسة في تحقيق التحسين المستمر في ادارة البيئة والصحة 
والسالمة.  الغرض من هذا الدليل الوقوف على منهج واجراءات وممارسات 
ألدارة مخاطر واخطار البيئة والصحة والسالمة المتعلقة بمنشاءات المدرسة 

  م(.) مسئولية وزارة التربية والتعليوانشطتها واعمالها
الخطة البيئية يجب ان تتضمن سالمة وصالحية المنشاء بيئيا من خالل اختيار  -7

الموقع المناسب البعيد من مجاري السيول واألنهيارات الصخرية والمناطق 
 الزلزالية وايضا بعيدا عن األزدحام السكاني والمروري )جزء هام في الخطة(

من والسالمة من حيث نظم تصميم المنشاء يجب ان يكون  متضمن اجراءت األ  -3
األطفاء واألخالء السريع والطوارئ وارشادات السالمة وغيرها)التصاميم تحل 

 المشكلة(.
يجب ان يكون للمنشاء مصدر مائي دائم ونظام حصاد مياه من األمطار)توفير  -4

 خزانات حصاد مياه األمطاروالبحث عن مصادر مياه أخرى(.
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لفات الصلبة والسائلة وايضا مخلفات عمل منشاءات مناسبة للتخلص من المخ -0
 المعامل المدرسية بحيث ال تلوث البيئة المحيطة )التصاميم تحل المشكلة(.

يجب اعادة النظر في تصميم الحمامات المدرسة من حيث الشكل والمواد  -0
 الصحية ومواقعها)التصاميم تحل المشكلة(.  

 تحل المشكلة(.التركيز على نوعية  وجودة المواد الصحية )التصاميم  -2
يجب اعادة النظر في تصميم المدارس بحيث يؤخذ بعين األعتبار الظروف  -8

 البيئية والمناخية واألجتماعية بمناطق بنائها)التصاميم تحل المشكلة(.  
اشراك المستفيدين في التخطيط والتشغيل وصيانة المشاريع المدرسية بحيث  -9

 يضمن استدامة المشروع )جزء هام في الخطة(.
 تبني مصطلح بناء مدرسة متكاملة ) التدخل المتكامل(. -15
 التركيز على التوعية البيئية للمدرس والطالب )مسئولية وزارة التربية والتعليم(. -11
يجب ان تحتوي المناهج المدرسية على موضوع البيئة)مسئولية وزارة التربية  -17

 والتعليم(.
 ارة التربية والتعليم(.تفعيل دور األخصائي األرشادي في المدارس)مسئولية وز  -13
عند بناء المدارس يجب ان يراعى معدالت النمو)مسئولية وزارة التربية  -14

 والتعليم(. 
السيئين  بالقائمة يجب التركيز على اختيار المقاولين الجيدين وادراج المقاولين  -10

 السوداء )إجراءات(
ارة )مسئولية وز اليوجد خارطة مدرسية بحيث ان توزع المدارس بشكل مناسب -10

 التربية والتعليم(.
 )التصميم يحل المشكلة(.نوعية البناء ال يناسب المحيط البيئي -12
)التصميم يحل تخفيض تكاليف البناء ويعوض ذلك في تحسين البيئة المدسية -18

 المشكلة(.
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األستفادة من األخطاء السابقة بما يخص الجانب البيئي في بناء  -19
 )التصميم يحل المشكلة(.المدارس

    انية تشغيلية للمدارس بحيث يضمن نجاح الجانب البيئيالتوجد ميز  -75
 )مسئولية الدولة(.

 األبتعاد عن التصاميم المركزية -71
 )مسئولية وزارة التربية والتعليم(.يجب ان تشمل الخطة المدارس األهلية -77

 

 في اللقاء التشاوري: قائمة بالمشاركين ( ب

 

 اإللكترونيالبريد  التلفون التخصص وجهة العمل نوع اإلسم رقم
 abnoman@hotmail.com 777725222 جامعة صنعاء -كلية الهندسة -المياه والبيئة ذكر د. عبداهلل عبدالقادر نعمان 1

 muneeralgahafi@yahoo.com 777457545 صنعاء -وزارة المياه والبيئة ذكر م/ منير محمد الجحافي 2

 r-mohammed72@ yahoo.com 771184784 جامعة إب ذكر د. رياض محمد الشميري 3

 - 777202288 ذمار -مديرة إدارة تعليم الفتاة  أنثى جليلة محمد شرهان 4

 al-fukieh@yahoo.com 777301027 ذمار -مدير إدارة مشاركة المجتمع ذكر محمد يحي أحمد الفقيه 5

 - 777109710 ذمار -رئيس مجلس آباء مدرسة الميثاق ذكر فضل محمد عبداهلل األشول 6

 Fadhl220@gmail.com 777532533 حجة -CARE) (منظمة كير ذكر م/فضل عبدالحميدالشميري 7

 al-sharafi2011@yahoo.com 777210079 مديرعام تصميم وتنفيذ المباني المدرسية ذكر م/محمد حسن حسين الشرفي 8

 - 777964511 تطويرالتعليممهندس األعمال المدنية بمشروع  ذكر م/ عبداهلل محمد عاطف 9

 fatsallam@yahoo.com 737000989 صنعاء -SOUL)منظمة سول ) أنثى د. فاطمة قحطان 11

 fakernada@yahoo.com  777670081 صنعاء -SOUL)منظمة سول ) أنثى ندى عبداهلل فاخر 11

 - 777435428 وزارة التربية –مديرعام مشاركة مجتمعية  أنثى رضية حسين أحمد النجار 12

دارةالخدمة اإلجتماعية أنثى وفاء سالم محمد صالح 13  wafaasalaam@hotmail.com 777494326 مديرا 

 - 771563202 مدرسة الزهراء –رئيسة مجلس األمهات  أنثى تهاني علي األبيض 14

 - 777471972 مدرسة عائشة –رئيسة مجلس األمهات  أنثى هيفاء طاهر السفياني 15

 - 777169189 إب -أستاذة  أنثى إيمان محمد ناصرعبداهلل 16

 - 777968998 عمران ، عضوجمعية البيئة –إستاذةأحياء  أنثى أمل مصلح يحي أحمد سيالن 17

 - 777068427 عدن -مديرة إدارة تعليم الفتاة  أنثى إبتسام صالح علي 18

 - 733955946 عدن -م/دارسعد –األمهاترئيسة مجلس اآلباء و  أنثى رنا عبدالقادرمحمد 19

دارة مشاركة المجتمع ذكر محمدعلي بن علي 21  - 711144940 م/عدن -مديرا 
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 - 733032004 مشروع األشغال العامة -المناقصات والمشتروات ذكر جميل عبده حزام 21

 - 777740306 أمين عام التمكين للتدريب والتنمية المستدامة ذكر نجيب فيصل الحميري 22

 - 777112334 صنعاء-مشاركةالمجتمع –رئيس قسم الخدمة ذكر أمين ناجي أحمد الصوفي 23

 -  777728910 وزارة التربية والتعليم -مديرة التربية الشاملة أنثى آسيا عبداهلل المشرقي 24

 - 770761748 لحج -مكتب التربية   -مدير الخارطة المدرسية  ذكر عوض عبداهلل حويدر 25

  Allgirls1@gmail.com 733277110 مؤسسة كل البنات للتنمية أنثى إنتصار العاضي 26

 Allgirls1@gmail.com 712269785 مؤسسة كل البنات للتنمية أنثى أروى جار اهلل جوبح 27

 - 737770136 وزارة التربية -مدير عام الخارطة المدرسية ذكر يحى حسن العماد 28

 - 700635862 مشرفة بيئية أنثى تهاني أحمد السروري 29

-وزارة التربية-رئسة قسم تعليم الفتاة ومشاركةالمجتمع  أنثى إشراق عدبالكريم عقبة 31
 مدرسة البرطي–صنعاء،رئيسة مجلس األمهات

777762910 - 

 Khamash200@yahoo.com 777314204 نائب مديرعام التعليم األساسي الثانوي ذكر محمدناجي خماش 31

 - 777378288 وزارة التربية والتعليم -مسئول التخطيط ذكر عبدالرحمن السماوي 32

 aasharjabi@worldbank.org 733335039 البنك الدولي ذكر د.عبدالرحمن الشرجبي 33

 abdulwali2011@yhoo.com 777453212 مشروع األشغال العامة -وحدة المياه والبيئة ذكر م/ عبدالولي الشامي 34

 
 -التدريب ورفع القدرات:

القدرات ورفع الوعي خاصة فيما يتعلق  بناء تدرج( سمناسبة )أو منظمة وزارة التربية والتعليم
دارة المدرسة.  بالصحة واإلصحاح البيئي، من خالل حمالت توعية عامة وتدريب المعلمين وا 

والتخلص من القمامة  على تدريب/ توعية  في مجال التعامل وسيحصل العاملين في المدرسة 
دارة الحمامات بطرقة مقبولة بيئيًا.  التي تتولد في المدارس وصيانة وا 

 
 -التشغيل والصيانة:

سيتم التعامل مع قضية تشغيل وصيانة المدارس بما في ذلك مرافق الصرف الصحي  
من خالل إشراك المجتمعات في مراحل مختلفة وعلى األخص في اختيار الموقع 

من قبل برنامج  المطورواستخدام التصاميم والمواصفات المعيارية وتنفيذ برنامج الصيانة 
الخطة التي تم إعدادها من قبل مشروع توسيع . كانت (BEEP) توسيع التعليم األساسي

فيما يتعلق ببرنامج الصيانة كما يلي: أواًل تم إعداد وطباعة  (BEEP) التعليم األساسي
 كتيب الصيانة لمباني المدارس وتم تدريب المهندسين من مكاتب التربية بالمحافظات
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(GEO) والمديريات (DEO) عداد كتيب على تنفيذ صيانة مباني المدارس وتم إ
داري( وطباعته لالستخدام أثناء الصيانة وتم تدريب فرق الصيانة  تشغيلي )مالي وا 
)رئيس المدرسين بالمدرسة ورئيس مجلس اآلباء بالمدرسة( وقد تنفيذ جميع هذه 

 الخطوات إلنشاء صندوق وبرامج للصيانة. 
 
 
 
 

 

BEDP II - Components, Sub Components and Activities 

   # Priority Activities Cost Estimate (in '000 USD) 

Component 1: Providing equitable learning opportunities in basic education to all Yemeni 
children 

Sub-Component 1.1: Infrastructure and Learning Resources 

1 
Extension of schools by adding new 500 classrooms in governorates suffering from overcrowding among schools 
(identified governorates: Aden, Al Hodeida, Sana'a city, Taiz, Ibb) 

13,000 

2 Rehabilitation of 150 cluster schools  3,000 

3 
Provision of equipment and furniture of newly extended/rehabilitated schools [FIGURES AND COSTS TO BE 
CONFIRMED BY MOE] 

3,000 

TOTAL SUBCOMPONENT 1.1 19,000 
Sub-Component 1.2: To provide adequate/equitable learning opportunities for underserved/disadvantaged/marginalized children in 
targeted areas 

1 
To develop framework for planning, implementation, monitoring and evaluation of incentives programs  --- which entails 
conducting evaluations of intervention aimed at provide equal opportunities through CCT and other incentives programs  

270 

      

      

      

      

      

2 To enhance the education of girls and reinforce its importance among communities through CCT interventions 5,000 

3 Rural Female Teacher Contracting (1000 teachers) 2,700 
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TOTAL SUBCOMPONENT 1.2 7,970 

Sub-Component 1.3: To improve the capacity of schools and local community in planning, implementation and monitoring for school-
based management in target areas. 

1 To provide support for Fathers and Mothers Council 1,300 

2 Support school management and school-based development (about 200 schools including cluster schools) 2,704 

TOTAL SUBCOMPONENT 1.3 4,004 

Sub-Component 1.4: Early Childhood Education 

1  To develop ECE policy Framework with database 100 

2 To develop a ECE operational plan based on the national strategy, ready for implementation   

TOTAL SUBCOMPONENT 1.4 100 

TOTAL COMPONENT 1 31,074 

Component 2: Imroving the quality of basic education and enhancing students' preformance 

Sub-Component 2.1: Reading and writing skills for grades (1-3) 

1 
Prepare the language skills curriculum document and references for grades (1-12) and prepare books, teachers' manuals 
and activities booklets and educational resources for grades (1-3). 

447 

2 Providing technical training support and assistance for teachers and educational supervisors 14,769 

3 

Design updated textbooks, manuals and  assessment tools during the period March-December 2013 399 

4 

Improve the services of provision, production and use of tools and techniques to meet the educational requirements for 
teaching reading and writing skills for students in grades (1-3). 

916 

TOTAL SUBCOMPONENT 2.1 16,531 

Sub-Component 2.2: Improve teaching and learning practices in basic education 

1 Support and develop policies, standards and references for school educational and teaching practices 437 

2 

Develop and implement training and professional development programs  for teachers and support staff according to 
specialization and need 

6861 

3 
Training of rural female teachers 3720 

TOTAL SUBCOMPONENT 2.2 11,018 

Sub-Component 2.3: Development of educational evaluation system 

1  Assessment of early reading skills (Grade 3) 730 

2 Grade 9 Examinations enhancements to Science, Mathematics and Arabic 892.5 

3 
Assessment of Science, Mathematics and Arabic 150 

TOTAL SUBCOMPONENT 2.3 1,773 

TOTAL COMPONENT 2 29,321 

Component 3: Developing the Institutional Capacity 

Sub-Component 3.1: Re-structuring of MOE and  building the capacity of staff 
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1 Finalize the the organizational structure of the Ministry  and implement accordingly 500 

2 Build the capacity  of leadership and administrative cadre at the Ministry at all levels (central and local) 1,000 

TOTAL SUBCOMPONENT 3.1 1,500 

Sub-Component 3.2: The development of the Educational Management Information System 

1 Finalize and operate the EMIS and build capacity of staff 2645 

TOTAL SUBCOMPONENT 3.2 2,645 

Sub-Component 3.3: Development of educational evaluation system 

1 

Build institutional capacity in planning, monitoring and evaluation at central and local levels (micro-planning and school 
mapping) 

646 

2 Annual joint review 150 

3 Develop annual plans and build/strengthen financial systems to support educational planning 349 

4 Build capacity of staff in planning, monitoring and evaluation for performance improvement  400 

5 Development a teacher policy framework 200 

6 
Develop, implement and monitor a comprehensive communications strategy for the education sector 500 

TOTAL SUBCOMPONENT 3.3 2,245 

Sub-Component 3.4: Project Management  

TOTAL SUBCOMPONENT 3.4 4,028 

TOTAL COMPONENT 3 10,418 
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 قائمة مراجعة تدقيق تقييم األثر البيئي للمدارس ومراكز التدريب والتأهيل 0-الملحق 
 املشروع.............................أسم 

 رقم املشروع.............................
 

جوانب تقييم 
 األثر البيئي

 أسئلة قائمة المراجعة
 هل المشروع:

البيانات اإلضافية  ال نعم
 المطلوبة

 متديد مشروع موجود   -1 مصادر األثر 
 إثارة مشاكل مالكي األرض -7
 يكون بالقرب من طريق رئيسي )أرفق نسخة من خارطة املكان املقرتح(   -3
 يكون قريب من مرور السيول  -4

□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 
□ 

 حتسني الظروف الصحية والتعليمية للطالب -0 مستقبلي األثر 
 تعزيز تسجيل اإلناث يف املدارس  -0
 يؤثر على مصادر املياه  -2
 يؤثر على مواقع تارخيية أو ثقافية ذات أمهية  -8
 يؤثر على حياه التجمعات السكانية اجملاورة  -9
 يؤثر على األراضي الزراعية أو احلياة النباتية أو احليوانية ذات األمهية اخلاصة.  -15
 يتطلب بناء مراحيض  -11
غري السليم أو  يكون مصدر روائح غري مقبوله ونقل األمراض بسبب االستخدام -17

 من احلمامات.  التصريف غري السليم ملياه الصرف الصحي

□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
 
 

□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
 
 

□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
 
 

 □ □ □ أثناء التنفيذ متثل خطر تلوث كبري للعمال واجملتمعات احمللية  -13 اآلثار البيئية 
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 مياه الشربعندما يشتغل املشروع ميثل خطر تلوث كبري إلمدادات  -14
 ال يزعج البنية االجتماعية احمليطة  -10

□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

إجراءات 
 التخفيف 

من املرجح أن تتطلب إجراءات ختفيف ينتج عنها كون املشروع غري مقبول مالياً  -10
 أو اجتماعياً 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

   □ أوصي بأن املشروع الفرعي لن يكون له آثار بيئية معاكسة كبرية  مالحظات 
أوصي أن املشروع الفرعي رمبا يكون له آثار بيئية معاكسة كبرية ويتطلب مزيد من 

 التحليل 
□   

مجيع إجراءات التخفيف املطلوبة أدرجت ضمن التصميم وشروط العقد ملرحلة التنفيذ 
 والتشغيل

 نوع الصرف الصحي وعدد احلمامات:

□   

 التاريخ:    أسم وتوقيع مهندس مشروع األشغال العامة 
 التاريخ:    أسم وتوقيع األخصائي البيئي 

     3-0الملحق
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 1-2ملحق رقم 

منه في موذج يتم تعبئته خالل أعمال اإلشراف من قبل المهندس االستشاري عند إعداد التقارير الدورية ويسلم مع التقرير للمشروع ويحتفظ بصورة 
 دفتر الموقع.

 مدرسة أو وحدة صحية أو مركز تأهيل أو ترميم مبنى قائم أو ... الخ :. مشروع تشييد 3

ماتم عمله في مرحلة  طريقة تخفيف األثر التأثير السلبي المتوقع الموضوع ) األثر البيئي ( الرقم
 التشييد لتخفيف األثر

) تعبأ عن طريق 
 االستشاري (

 مالحظات

عمل طريق مناسبة للمشاة داخل  صعوبة الحركة في الموقع                      أمان وسالمة الناس العامة والعاملين 3
 الموقع بموجب الكروكي المعتمد 

- - 

دخول من ليس لهم عمل إلى الموقع  2
 وتعرضهم لإلصابة

تم عمل حاجز ) سور مؤقت حول 
 الموقع ( بموجب الكروكي المعتمد

- - 

تم رفع مخلفات األخشاب  تعرض العاملون والزائرون لإلصابة 1
والمسامير من أرضية الموقع وجعلها 
 في كومة واحدة تم  التخلص منها

- - 
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رفع جميع األحجار وأكسار البلك  صعوبة الحركة في الموقع 4
وأسياخ الحديد وخالفه من جميع 
الساللم والممرات والفصول أو 

 الغرف

- - 

استخدام مالبس ومعدات للوقاية تم  تعرض العاملون والزائرون لإلصابة 5
 أو السالمة أثناء العمل

- - 

تم االلتزام بتشوين المواد الخطرة  تعرض العاملون والزائرون لإلصابة 6
بعيداً عن جميع العاملين ووضعها 

 بمكان محكم

- - 

اإلزعاج والضوضاء التي تصدر عن  7
 المعدات واآلالت أثناء التنفيذ

إقالق األهالي وتعطل المعدات 
 واألدوات 

فحص وتجديد األجهزة التي تصدر 
 ضوضاء

- - 

إقالق األهالي ومنعهم من النوم والراحة  8
 في منازلهم

تحديد موعد التشغيل المناسب 
للمعدات واألدوات التي تصدر 

الضوضاء واإلزعاج والتقيد بالمواعيد 
المناسبة لتشغيل هذه المعدات 

 واألدوات 

- - 

تعطل المعدات واألدوات وعدم  الغبار 9
 صالحيتها للعمل ) تأخير األنجاز (

تغطية المعدات واألدوات أثناء عدم 
 التشغيل

- - 

رش فناء الموقع والتزام العاملين  إصابة العاملين بأمراض في ا لصدر 31
 باستخدام الكمامات

- - 

صيانة المعدات وتنظيفها واألضرار  33
المياه والبيئة العامة من الزيوت على 

 العادمة

تعطل المعدات واألدوات وعدم 
 صالحيتها للعمل ) تأخير األنجاز (

عمل الصيانة الالزمة للمعدات 
 والسيارات ... الخ.

- - 

التخلص من الزيوت العادمة بطريقة  آثار بيئية سيئة بالمياه والصحة العامة 32
سليمة أو إعادة إستخدامها في تزييت 

 المعدات واألدوات 

- - 

أمراض ناتجة عن سوء استخدام  31
المياه مثل المالريا ومنع المياه عن 

أمراض خطيرة مثل المالريا ومناظر غير 
 مستحبة في الموقع

والتي تم ردم كل الحفر في الموقع 
هي معرضة ألن تتحول إلى برك 

- - 
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 ومستنقعات للمياه الراكدة األهالي في المنطقة

أمراض خطيرة مثل المالريا ومناظر غير  34
 مستحبة في الموقع

تم إحكام الحنفيات في خزان المياه 
وكذلك إصالح كل تقطر تسريب 

 المياه ) إن وجدت (

- - 

أمراض خطيرة مثل المالريا ومنع المياه  35
 عن األهالي في المنطقة 

تم إصالح مواسير المياه في الموقع ) 
إن وجدت (وتم التأكد من أن المياه 

 تتدفق إلى منازل المستفيدين

- - 

اختالط مواد البناء ببعضها وفقدان   مخلفات مواد البناء واألتربة 36
كميات منها ، وعدم انتظام الحركة 

 وزيادة المخلفات في الموقع

تم التأكد من تشوين أكوام األتربة 
والنيس والكري وحزم الحديد 

الخ. … وأكياس األسمنت و 
وبطريقة تمنع اختالط هذه المواد مع 
بعضها وكذلك عدم إنجرافها بفعل 
المياه وخاصة عند نـزول األمطار 
الشديدة أي أنها مستقرة تماماً وال 

 بعد . تسبب أي مخاطر فيما

- - 

النظافة والصحة العامة وأمراض  37
معدية مثل اإلسهاالت واألمبيبياء 

 وغيرها

أمراض خطيرة مثل اإلسهاالت 
واألمبيبياء ومناظر غير مستحبة في 

 الموقع

تم التأكد من وجود حمام ) مؤقت ( 
يتم استخدامه من قبل العاملين 

والمهندسين ويتوفر له مصدر مائي 
قضاء الحاجة في مناسب واليتم 

 العراء أو في مكان أخر.

- - 

أمراض خطيرة مثل اإلسهاالت  38
واألمبيبياء ومناظر غير مستحبة في 

 الموقع

يتم بإنتظام إخراج المخلفات والقمامة 
الغير خطرة من الموقع أوالً بأول 

وإحراقها أو نقلها إلى أماكن تجميع 
القمامة خارج المنطقة ، وبالنسبة 

الخطرة فيتم جمعها للقمامة 
 والتخلص منها بمعرفة المختصين.

- - 

المنظر النهائي للمشروع بإضافة  39
األشجار والمساحات الخضراء 

 أينما أمكن ذلك.

مياه راكدة هنا وهناك ، ومنظر غير 
 جميل للمشروع المنجز

يتم غرس عدد مناسب من األشجار 
والمساحات الخضراء في موقع 

 تشييد المشروعالمشروع أثناء وبعد 

- - 
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    خطة �إل �   �لبيئية للمد�   �4 لحق - 
 � د�  

مسئولية �لتنفيذ   جر�  �لتخفيف �ألثر �لسل  � تمل �لبند
  �لتكلفة

 مسئولية � ر�قبة

 مرحلة �لتصميم
 لرت عا  حو   �ستخد�  �أل   

موقع  ملشر   
 ملصمم على 

 أل        مللكيه 
 خلاصه     ملناطق 
 ملعيقه  ملصلحة 

عامة    سياحية    
تؤ       قال  
  حليا   ل ية...  

مناقشة  ملوقع  حملد  
مع  جملتمعا  

 مالكي  أل   
للحصو  على 
مو فقة    شر   
 أل      تغيري 
 لتصميم  سب 
 أل    ململوكة 

للمجتمع    
ل     ل  يتوقع 

   تكو   
 لتعا ضا  فيها 
 قل ماميكن. 

 لتفكري يف  لغا  
 ملشر    لفرعي 

      حتل 
  ملشاكل. 

  لسلطا   حمللية 
 ملهند   ملصمم 

يف مشر   
 ألشغا   لعامة - 
  ملرحلة  لر بعة 

 ألخصائي  لبيئي 
يف مشر   

  ألشغا   لعامة

 نعد      فشل  �لصحة 
مر فق  لصر  

  لصحي 

 ضافة مر فق 
صر  صحي  
للتصميم     فع 
كفا    ملر فق 
  ملوجو    

 ملهند   ملصمم 
يف مشر   

 ألشغا   لعامة - 
  ملرحلة  لر بعة 

 ألخصائي  لبيئي 
ملشر    ألشغا  

  لعامة 
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 الرقابة   5-الملحق 
 المسئولية التكلفة 

 المرحلة
 ماذا

ماهو المحيط الذي 
 تتم مراقبته

 أين
المحيط الذي 

 تتم مراقبته

 كيف
ينبغي مراقبة 
المحيط/نوع 

معدة 
 المراقبة؟

 متى
ينبغي مراقبة 

 -المحيط 
أو  أحيانا  

 ستمرارهبإ

 لماذا
 كيف

ينبغي مراقبة المحيط 
 )خياري(؟

 تشغيل تركيب تشغيل تركيب

اختيلللللللللللللللللللللللللار 
 الموقع

إزاللللللللللللللة األشلللللللللللللجار 
 :  الكبيرة

هـــــذا األمـــــر ممكـــــن إذا 
كــــــان الموقــــــع صــــــغير 

مـــــــــــع أشـــــــــــجار جـــــــــــدًا 
 ناضجة في الموقع

ــــــــــي مواقــــــــــع  ف
المــــــــــــــــــــــــدارس 
الموجــــــــــــــــــــــودة 
التــــــي بحاجــــــة 
إلـــــــى توســـــــعة 
أو فــــي مواقــــع 

 جديدة 

تفتـــــــــــــــــــــــــــــــــيش 
ــــــــــــــــــــــــــــــــع  الموق
ومســــــــــــــــوحات 

 للمواقع 

ـــــــار  ـــــــل اختي قب
موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
المدرســـــــــــــة أو 
 بدء األعمال 

لضـــــــــــــــمان حمايــــــــــــــــة 
األشــــــــجار الناضــــــــجة 
التـــــــــي تحتـــــــــاج إلـــــــــى 
ســـــــنوات لتنمـــــــو مـــــــرة 

 أخرى. 
فـــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــاالت 
ضـــــــــــــــرورية حيـــــــــــــــث 
ــــــــــــــــــــــــة  يجــــــــــــــــــــــــب إزال
األشــــــــــــجار فينبغــــــــــــي 
إبـــــدالها بـــــأي أشـــــجار 

 جديدة

تــــدرج تكــــاليف 
صــــــــــــــــــــــــــــــغرى 
للتشــــــــــــــــــــــــــجير 
الجديـــــــــد فـــــــــي 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 

 الكميات 

غيــــــــــــــــــــــــــــر 
 موجود

مكتــــــــــــــــــــــــــــــــب 
التربيـــــــــــــــــــــــــــــــة 
والتعلــــــيم فــــــي 

 المديرية

 غير موجود

ــــــة ســــــــــــــــــــــــــجالت خـــــــــــــــــــــــــــــــــرائط  الفيضانات  ــــــاء عملي ــــــــــع المعرضــــــــــة أثن  ال يوجد مكاتـــــــب وزارة  ال يوجد جـــــــــــــــــــــــــــــــــداول المواق
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المديريــــــــــــــــــــــــــة 
وســـــــــــــــــــــجالت 

 مسح ال

اختيــــــــــــــــــــــــــــــــار  الفيضانات 
 الموقع

للفيضــــــــــانات مكلفــــــــــة 
ــــــــــــــــــــة  لجعلهــــــــــــــــــــا قابل

 لالستخدام 

 التربية    الكميات

خـــــــــــــــــــــــــــــــــرائط  الزالزل 
المديريــــــــــــــــــــــــــة 
وســـــــــــــــــــــجالت 

 مسح ال

ســــــــــــــــــــــــــجالت 
رســــــــــــــــــــــــــــــــمية 

 بالزالزل 

ــــــة  ــــــاء عملي أثن
اختيــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الموقع

يمكـــــــــــن للـــــــــــزالزل ان 
تســـــــــــــــــــبب انهيـــــــــــــــــــار 
ــــــــــــاني مــــــــــــا لــــــــــــم  المب
يطبـــــــــــــــق التصـــــــــــــــميم 

 السليم 

أثنــــــاء مرحلــــــة 
وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
مواصـــــــــــــــــــفات 
تصـــــــــــــــــــــــــــــــميم 

 المبنى 

وزارة التربيـــــــــة  ال يوجد
 والتعليم 

 ال يوجد

: تصــــــــميم اإلصللللللللحا  التصميم 
 مناسب ووظيفي 

تصـــــــــــــــــــــــــــاميم 
ومواصـــــــــــــفات 

 معمارية 

فحصـــــت مـــــن 
مهندســــــــــــــــــــــين 
مجـــــــــــــــــــــــــــربين 
لالمتثـــــــــــــــــــــــــال 
بالممارســــــــــات 

 المناسبة 

أثنــــــاء مرحلــــــة 
التصـــــــــــــــــــــــــميم 

 األولية 

تصـــــــــميم اإلصـــــــــحاح 
غيـــــــر الســـــــليم يمكـــــــن 

يســـــــــــــبب تلـــــــــــــوث  أن
 المياه الجوفية.

لـــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــتخدم 
الطــــالب المرافــــق مــــا 
لـــــــــم تعمـــــــــل بصـــــــــورة 

 سليمة 

ـــــــــــــل وزارة  تموي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التربي
ـــــــيم مـــــــن  والتعل
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل 
مشـــــــــــــــــــــــــــــــروع 
تطـــــــــــــــــــــــــــــــــوير 
التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 
األساســـــــــــــــــــــــي 

 الثاني

القطــــــــــــــــــــــــــــاع  ال يوجد
 الخاص

 ال يوجد
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 اإلنشاءات 
 

اســــــتخدام مــــــواد خطــــــرة: 
)مــــــــــواد طــــــــــالء أســـــــــــاس 
الرصــــــــــــــا  ومنتجــــــــــــــات 

 اسبستو(
موووووووووووووووووواد طوووووووووووووووووالء أسووووووووووووووووواس 

 الرصاص ومواد طالء 
الوووووووووووووتخل  السوووووووووووووليم مووووووووووووون 
األخشووووواب واملوووووواد األخووووور  
املطليوووووووووووووووووة مبوووووووووووووووووواد طوووووووووووووووووالء 
أساسوووووووووووووووووووووووووها الرصووووووووووووووووووووووووواص 

 )قدمي(.
لووووون تسوووووتخدم موووووواد طوووووالء  

الوووووووووو  أساسووووووووووها الرصوووووووووواص 
يف نشوووووووووووووووووووووواطات إنشوووووووووووووووووووووواء 

 املشروع.
التنفيووووووووذ السووووووووليم للمرافووووووووق  

الصوووووحية: ضووووومان الرتكيوووووب 
السووووووووليم للمرافووووووووق الصووووووووحية 

 ار  ونظام اجمل

املواصوووووووووووووووووفات يف 
وثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائق 
اإلنشووووووووووووووووووووووووووووواءات 
للمبووووووواة القدميوووووووة 
واجلديووووووووووووووووووووووووودة يف 
املوقوووووووووووووووع أثنووووووووووووووواء 
اإلنشووووووووووووووووووووووووووووواءات 
وأثنووووواء نشووووواطات 

 اختيار املوقع
)بالنسووووووووووووووووووووووووووووووووووووبة  

للمبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواة 
 اجلديدة(

يف وثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائق 
املناقصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
مواصوووووووووووووووووووووووووووووووووفات 
 جلميع املباة. 

يف مواقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع 
املوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودارس 
املوجوووووودة  اجووووووة 
إ  إعووووووووووووووووووووووووووووووووووووادة 

وتوسووووووووعة تأهيوووووووول 
أو يف املواقووووووووووووووووووووووووع 

فحصوووووووووووت مووووووووووون 
قبووووووووول مهندسوووووووووي 
وزارة الرتبيوووووووووووووووووووووووووووووة 
والتعلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويم 
املووووووووووافقني علووووووووووى 
املواصووووووووووووووووووووووووووفات. 
ضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومان 
اإلشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووراف 
السووووليم موووون قبوووول 
مهندسوووووي املوقوووووع 

 اجملربني.
عقوبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات 
صوووووووووووووارمة علوووووووووووووى 

 املنتهكني.
أعموووووووال إشوووووووراف 
سوووووووووووووليمة أثنووووووووووووواء 

 اإلنشاءات.

قبوووووووول اسووووووووتكمال 
وثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائق 
اإلنشووووووووووووووووووووووووووووواءات 
وإصووووووووووووووووووووووووووووووووووودارها 
. للمقوووووووووووووووووووووووووووووواولني

أثنووووووواء نشووووووواطات 
 اإلنشاءات. 

أثنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواء 
اإلنشووووووووووووووووووووووووووووواءات 
وخصوصووووووووووووووووووووووووووووووووووا 
مرحلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
احلفريوووووووووووووووووووووووووووووووووووووات 

 ل عمال. 

لضووووووومان عووووووودم اسوووووووتخدام 
 املواد اخلطرة. 

موووووووووووواد طوووووووووووالء الرصووووووووووواص 
سوووووووووووووامة ومعروفوووووووووووووة أ وووووووووووووا 
تسوووووووووووبب ضووووووووووورر بأدمغوووووووووووة 

 األطفال.
لضوووووووووووووووووووووووووومان هندسووووووووووووووووووووووووووة 
التصووووووووووووووووووووووووميم السووووووووووووووووووووووووليم 
والرتكيووووووووووووووووووووووب لتفوووووووووووووووووووووواد  
تصووووووووووريف فووووووووووائض امليوووووووووواه 

 وتلوث املياه

 دارج السووووووووووووووووووولطةإ
احملليوووووووة واملووووووودارس 
يف عقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود 

 اإلنشاءات.
مت  ساالسبسووووووووووووووتو 

موووووون مبوووووواة  هنقلوووووو
املوووووودارس القدميووووووة 
ولووووووووووووذل  لووووووووووووي  
هنالووووووو  مووووووودارس 

 .سهبا اسبستو 
مشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووروع 
األشووووووغال العامووووووة 
)إشوووووووووووووراف وإدارة 

( 
سوووووووووويتم التمويوووووووووول 
مووووووووووووووون مشوووووووووووووووروع 
تطوووووووووووير التعلوووووووووويم 
 األساسي الثاة

علووووووووى املقوووووووواولني  ال يوجد
اتبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواع 
التعليمووووووووووووووووات يف 
املواصووووووووووووووووووووووووووووفات 
ووثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائق 
اإلنشوووواءات مووووون 
قبووووووووووووووول وحووووووووووووووودة 
املشووووووووووووروع. وزارة 
الرتبيووووووة والتعلووووووويم 
ومكاتوووووووووووووووووووووووووووووووووووب 
الرتبيووووووووووووووووووووووووووووووووووووة يف 
 املديريات 

مهندسوووووي اإلشوووووراف مووووون 
وزارة الرتبيوووووووووة والتعلووووووووويم و 
االستشووووووووووار  املسووووووووووتأجر 
مووووووووون قبووووووووول وحووووووووودة إدارة 
 املشروع. 
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 اجلديدة 

كشوووووووووووووووووووووف اإلصوووووووووووووووووووووحاح  التشغيل
ملكونوووووووووووووووووووووووووات البيئوووووووووووووووووووووووووي  

 الصرف الصحي

مكونووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات 
الصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورف 
الصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحي 
ومحاموووووووووووووووووووووووووووووووووووووات 

 املدارس

الفحوووووووووووووووووووووووووووو  
 البصر 

بعوووووووووووود موووووووووووورور 
سووووووووووووووونة مووووووووووووووون 
بدايوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 التشغيل

للتأكوووووووود موووووووون وجووووووووود 
 بيئة مدرسية جيدة

اخلبووووووري البيئووووووي 
وزارة  موووووووووووووووووووووووووووون

الرتبيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
 .والتعليم

السوووووووووووووووووووووووووووووووووولطة 
 احمللية.

املنظموووووووووووووووووووووووات 
الغووري حكوميووة 

 احمللية.
 األهايل

وزارة الرتبيوة 
 والتعليم

 الرتبية والتعليم وزارة -
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