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 الخالصت التنفيذيت

 

 الوقذهت  17

 
تم القيام بها التي  و االجتماعي نتائج تقييم االثر البيئي تتضمن هذه الدراسة الخاصة بخطة االدارة البيئية و االجتماعية ان 

ي من اليمن . وهذا محافظة لحج الواقعة في الجزء الجنوبفي  2 االصالح و الصيانة  للمشروع الفرعياعمال لمرحلة 
 مشروع إدارة اصول الطرق. في اطارو الممول  جزء من صندوق صيانة الطرق المشروع 

 
نطاق العمل  حيث ان ذات العالقة . و  و القوانين اليمنيةالبيئية و االجتماعية للبنك الدولي يتوافق مع السياسات  تقريرهذا ال

  بأنشطة االصالح و الصيانة فان هذا المشروع يصنف ضمن الفئة  )ب( محدود
  

ادوات  التقرير يحدد فأن لذلك باإلضافةو تقيم المخاطر البيئية و االجتماعية  و اثار المشروع  .  تحددان وثيقة الدراسة 
التخفيف  إجراءات بان و ها تعامل معيتم ال بان االثار للتأكد ة الرقابة و االدارة الضرورية التخفيف الضرورية و يلخص خط

 خالل انشطة المشروع . اتباعهايتم 
 
و الخاصة بتقييم االثر البيئي و تحديد  بنك الدولي التشغيلية للسياسة  المنبثقة من المراجعة البيئية و االجتماعية عملياتان  

و الفحص , و المشاورات التي اجريت مع االشخاص المتأثرين بالمشروع  بين االثر و القوائم المرجعية لتحديد نطاق العمل 
     اعداد هذا التقرير . المستخدمة اثناء كانت االدوات الرئيسية 2202من يناير  02و  2202من ديسمبر  22
 

 وشزوع الفزػي اهذاف ال 27
 

ألٚضبع افضً ٚ ؽّب٠زٙب ِٓ اٌزذ٘ٛس . ٟ٘ رؾغ١ٓ اٌطشق اٌّشفٛفخ اٌؾب١ٌخ  اٌزط٠ٛش٠خ  اْ ا٘ذاف اٌّؾشٚع اٌفشػٟ  

 دلٕٛا رٕظ١فٚ  فٟ اٌطشق اٌغج١ٍخ اٌخطشح إٌّؾ١ٕبد ٚرؾغ١ٌٓزؾغ١ٓ اٌغالِخ اٌّشٚس٠خ فٟ اٌّٛالغ اٌؾشعخ  ثبإلضبفخ

عذ٠ذح إِخ .  عشػخ اٌغ١ش لب١ٔٛٔخ ٚ ثٕبء ِطجبد اٌغشػخ ِطجبدٚ اٌمٕٛاد اٌغبٔج١خ ٚ اصاٌخ  اٌزقش٠ف  

  

رؾغ١ٓ اٌٛفٛي اٌٝ ٚ٘ٛ رخف١ف اٌفمش فٟ إٌّبطك ثخٍك ٚظبئف ِؾ١ٍخ ِٓ خالي اػّبي ف١بٔخ اٌطش٠ك ٚ اٌٙذف االُ٘ 

 اٌخذِبد االعبع١خ ِضً اٌّذاسط ٚ اٌّشاوض اٌقؾ١خ ٚ االعٛاق .
 

اٌطٍت اٌّغزمجٍٟ ٌّٛافالد ٚ ارقبالد افضً ث١ٓ  ٙب ص٠بدح٠مبثٍاْ اػّبي اٌق١بٔخ اٌىج١شح ٌٍّؾشٚع اٌفشػٟ اٌّمزشػ عٛف 

 . ثبإلضبفخ اٌٝ االخز فٟ االػزجبس اٌزطٛس اٌؾبًِ اٌّزٛلغ فٟ إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ مشٜ فٟ ِؾبفظخ ٌؾظاٌٚ ذ٠ش٠بدِّٓ اٌ ٠ذؼذاٌ

      .ٚ اٌمشٜ  ٚ اٌّذ٠ش٠بد ث١ٓ اٌّذْ ؽشوخ اٌجضبئغفبٔخ عٛف ٠مًٍ ٚلذ اٌغفش ٚ وٍفخ  ِٓ اٌجالد

  

 وصف الوشزوع الفزػي  37

.اٌطشق  و١ٍٛ ِزش ( 4.6.4ِٓ ػؾش طشق ثطٛي اعّبٌٟ ) اٌزٞ ٠مغ فٟ ِؾبفظخ ٌؾظ  –( ٠2زىْٛ اٌّؾشٚع اٌفشػٟ )

   -ٟ٘ وّب ٠ٍٟ :س٠ف١١ٓ ِٓ اٌذسعخ اٌضبٌضخ ٚ ٚطش٠م١ٓ خ ,اٌّغزٙذفخ رزىْٛ ِٓ اسثغ طشق سئ١غ١خ , ٚ اسثغ طشق صب٠ٛٔ

  

 اٌشلُ اٌطشق اٌطٛي ثبٌى١ٍٛ ِزش

 سئ١غٟ  صبٔٛٞ   صالصٟ
طٛس اٌجبؽخ –اٌزشثخ    9  . 

طٛس اٌجبؽخ-اٌٛ٘ظ-فجش  81   2 

ساط اٌؼبسح -ساط ػّشاْ 115    3 

اٌٛ٘ظ -ساط ػّشاْ   17   4 

اٌؼٍُ  –اٌؾغ١ٕٟ   34.7   5 

اٌؼغىش٠خ  -اٌؾج١ٍ١ٓ 34    6 

ٚادٞ ٠ٙش –اٌؼغىش٠خ  46    4 

اٌج١ضبء -ٌجؼٛط -ٚادٞ ٠ٙش 54    8 

اٌّغ١ّ١ش  –مبْ ػ  9   9 

اٌّغ١ٕخ  –اٌشا٘ذٖ    17  .1 

  اعّبٌٟ 249 141.7 26
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ه ٚثٕبء ػٍٝ رٌ .اٌضساػ١خٚد٠خ اال,  اٌقؾبسٞ ١خ ,ؽٍباٌغ، إٌّبطك ش ِٕبطك طجٛغشاف١خ ِخزٍفخ ِضً اٌغجبي شق رّش ػجطاٌ

  .   ِغز٠ٛخ ِزّٛعخ عج١ٍخ اٌٝ  عج١ٍخ  ثؾزخ,  ِغز٠ٛخ  , ِغز٠ٛخ ِزّٛعخاٌزضبس٠ظ ِٓ  رزغ١ش

ؽٛاعض عالِخ ٚ  رشو١تغذساْ , اٌؼجبساد ٍٚثٕبء ثبٌؾغشٌعبث١ٛٔبد ,  ثٕبء, اٌؾفش االٔؾبئٟ -ٚ ٠ؾزًّ ٔطبق االػّبي ػٍٝ :

افالػ  اٌؾمٛق ، رؼجئخاٌطشق ،  افالػ عطؼاػبدح اٌؾغش٠خ ,  االسففخدسثض٠ٕبد  , رٕظ١ف اٌّقبسف اٌّغذٚدح , افالػ 

, رشو١ت ِشؽؾبد   )رخط١ظ االسففخ ( افالػ ػالِبد اٌطالء، االٔجٛث١خ رشو١ت اٌؼجبسادرٛس٠ذ ٚ ٚ رٕظ١ف االوزبف ،

فٟ ؽذٚد ، اعشاء وبفخ اػّبي اػبدح اٌزأ١ً٘ ٚ االػّبي اٌّزأخشح ٌٍّؾشٚع اٌفشػٟ  كرشو١ت ػالِبد اٌطش٠ اٌزؾز١خ ،اٌزشثخ 

  اساضٟ اضبف١خ . ؽ١بصح . ثذْٚ اٌطش٠ك ؽشَ

 

 االطبر القبنىني و الوؤسسي  47

 

 21.2ٌزم١١ُ االصش اٌج١ئٟ االعزّبػٟ اٌّؼذ فٟ ؽٙش د٠غّجش  اإلطبسٞ ٌمذ طٛسد خطخ االداسح اٌج١ئ١خ االعزّبػ١خ ثبرجبع  اٌذ١ًٌ 

ٌّؾشٚع اداسح افٛي اٌطشق ، ٚ اٌزٞ رُ اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌجٕه اٌذٌٟٚ . ٌٚمذ ٔفزد خطخ االداسح اٌج١ئ١خ االعزّبػ١خ 

خ اٌج١ئخ ٚ اٌّقبدس اٌطج١ؼ١خ ٚ فٟ ا١ٌّٓ  ٌؾّب٠ 995.ٌغٕخ  26اٌفشػٟ ٌززٛافك ِغ ِزطٍجبد لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ  سلُ  عٌٍّؾشٚ

 48.اْ اٌزذاث١ش االؽزشاص٠خ الطبس اٌمبْٔٛ ٠زُ رٕف١ز٘ب ِٓ خالي أظّخ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ فٟ اٌمبْٔٛ سلُ  اٌّغزّغ ٚ اٌقؾخ .

ّبي اٌّٛفٛف أػالٖ فبْ خطخ االداسح اٌج١ئ١خ ِطٍٛثخ ألػ 25اٌقبدسح ثمشاس ِغٍظ اٌٛصساء . ٚٚفمب ٌٍمبْٔٛ سلُ 2111ٌغٕخ  

 ف١بٔخ اٌطشق .

االعزّبػ١خ لذ اػذ ِزٛافمب ِغ ع١بعخ اٌزؾغ١ً اٌخبفخ ثبٌجٕه اٌذٌٟٚ سلُ خطخ االداسح اٌج١ئ١خ  رمش٠ش ٌزٌه فأْ ثبإلضبفخ

(OP/BP/GP 4.01)  ( ُثبٌٕغجخ ٌٍغ١بعخ اٌزؾغ١ٍ١خ سل ٚ.OP/BP/GP 4.12   . فأٙب ٌٓ رضبس ) 
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ٚ ٌمذ عّؼذ اٌّؼٍِٛبد  ػشضٙب فٟ خطخ االداسح اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١خ .ظشٚف االعبط اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١خ رُ دساعزٙب ٚ اْ 

اٌج١ئٟ ٚ  االخزقبف١ّٟذا١ٔخ ثٛاعطخ اٌٝ اٌّغٛؽبد اٌ ثبإلضبفخٚ إٌّؾٛساد ,اٌؼ١ٍّخ  ٚ االٚساق حاٌزمبس٠ش اٌّزٛفشِٓ 

اْ ظشٚف .  ٠21.3ٕب٠ش  1.ٚ  21.2د٠غّجش  21اٌزٟ اعش٠ذ ث١ٓ  غزف١ذ٠ٓ اعزؾبسد اٌّٚ ، االعزّبػٟ االخزقبفٟ 

ِؾزٍّخ ػٍٝ اٌقؾخ ٚ اٌغٛأت االعزّبػ١خ ٚ االلزقبد٠خ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ، اٌج١ئخ اٌج١ٌٛٛع١خ ،  -:االعبط اٌزب١ٌخ عٛف رؼشك 

 .رمش٠ش رم١١ُ االصش اٌج١ئٟ ٚ االعزّبػٟ  3 ِٛضؾخ فٟ اٌفقً ًاٌزفبف١اٌغالِخ . 
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فٟ  ئٌٝ أْ اٌزأص١شاد اٌّف١ذح ٌٍّؾشٚع اٌفشػٟٚ ثؾىً ػبَ  ؾ١شرٚأػّبي اٌق١بٔخ  اٌّزأخشحِٓ اإلفالؽبد  األصش ٌىالرؾ١ًٍ 

ػٍٝ اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚاٌطج١ؼ١خ، ٚاٌغالِخ، ٚخٍك فشؿ اٌؼًّ ٚاٌز١ّٕخ  ضّٓ ِؾشٚع اداسح افٛي اٌطشق ٌؾظِؾبفظخ 

أصٕبء أػّبي  زٟ عزظٙش١ّغ ا٢صبس اٌغٍج١خ اٌّؾزٍّخ اٌع اْأْ رفٛق ا٢صبس اٌغٍج١خ. ٚ ٠زٛلغ . خّمبسٔثبٌااللزقبد٠خ اٌّؾ١ٍخ ِشرفؼخ 

ٚثشٔبِظ اٌشفذ اٌّشفمخ  ٚ االعزّبػ١خ إٌّبعجخ ١ئ١خ اٌج اعشاءاد اٌزخف١فِٓ خالي ئدساط  ثىفبءح ٙبرخف١ف٠ّىٓ ئػبدح اٌزأ١ً٘ 

 .ٌٛصبئك إٌّبلقخٍؾك وّ

 

   -االعزّبػ١خ ٟ٘ : ْ رغجت رذ٘ٛس ٔٛػ١خ اٌج١ئخ ٚاٌغالِخاٌزٟ ِٓ اٌّؾزًّ ا أؾطخ اٌّؾشٚع

  ُاٌّخٍفبد االٔؾبئ١خ .اٌّزغبلظ ٚ اٌؾطبَٚخضْ ٚرقش٠ف  رٌٛذ ، رشاو 

 ٚ ًاعزخذاَ اٌّٛاد االٔؾبئ١خ .ٔم 

  اٌطشلبد عطؼاػبدح . 

  اٌض٠ٛد . اٌّؾشٚلبدخضْ ٚ ِٕبٌٚخ ٚ 

 ًاٌؼّبي ِخ١ُ رؾغ١. 

 

ع بٚضئٌٝ رذ٘ٛس ٔٛػ١خ اٌج١ئخ ٚاالخٍـ ِٓ اٌؾطبَ ِٚخٍفبد اٌجٕبء ّإلذ ٚاٌزاٌ ٠ٓخضاٌزز١ٌٛذ ٚاٌٚ ِٓ اٌّؾزًّ اْ ٠إدٞ 

، اٌغش٠بْ اٌغطؾٟ،  ؾ١ٕبداٌطّٟ، اعزمشاس إٌٌّٗ آصبس عٍج١خ طف١فخ ػٍٝ رشعت اْ ٠ىْٛ زٛلغ ٌٙزا إٌؾبط ٠. ٚ خاالعزّبػ١

 .، ٚؽشوخ اٌؾ١بح اٌجش٠خ ٚإٌّبظش اٌطج١ؼ١خاٌغطبء إٌجبرٟضساػ١خ، ٚٔٛػ١خ اٌٙٛاء، ٚٚاألساضٟ اٌ

 

ِٓ اٌّزٛلغ أْ رغجت ص٠بدح ِغز٠ٛبد اٌضٛضبء ٚاال٘زضاص، ٚرذ٘ٛس ٔٛػ١خ اٌٙٛاء ِٓ خالي أجؼبصبد اٌّٛاد  اْ ِغبساد

ٔٛػ١خ اٌٙٛاء  ئٌٝ ص٠بدح ِغز٠ٛبد اٌضٛضبء، ٚرذ٘ٛس اػبدح اإلفالػأػّبي اٌطشق ٚ اْ رإدٞ  ٛلغاٌغجبس. ِٚٓ اٌّز
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اْ رغجت  غاْ رخض٠ٓ اٌذ٠ضي ٚ اٌض٠ٛد ٚ اػبدح رؼجئخ اٌٛلٛد ٌٍغ١بساد ٠زٛل. فالػاٌغالِخ أصٕبء أػّبي اال أخفبك ِغزٜٛٚ

 .، ٚعالِخ ِٛظفٟ اٌّؾشٚع اٌغطؾ١خ ٚ اٌغٛف١خ  ا١ٌّبٖٚ اٌضساػ١خ  ٌألساضٟخطش اٌزٍٛس 

اٌج١ئبد فٟ ثؾ١شح خٛس ػ١ّشح اٌٛالؼخ ثّٛاصاح اٌطش٠ك اٌغبؽٍٟ . ٚ  ٠ٝإصش ػ٠ٍّىٓ اْ  رغشة ٚ أغىبة اٌٛلٛد ٚ اٌض٠ٛد

    اٌزٟ رزضّٕٙب طف١فخثبٌشغُ ِٓ رٌه فبْ اٌخطٛسح ٚ اٌؾغَٛ 

 

 رؾ٠ٛخ اٌجغظ اٌّإلذ ػٍٝ االساضٟ ،  ضٛضبء ،فٟ ِغز٠ٛبد اٌص٠بدح طف١فخ ٚ رؾغ١ً وّت اٌؼّبي ِؾزًّ اْ ٠ؾذس أؾبء 

اٌقشف اٌقؾٟ . اؽزّبي ؽذٚس خالف ِغ  بدطف١ف ٌّخٍفثؾىً رقش٠ف ٌٍشوبَ ٚ، خاٌغّب١ٌخ ٌٍّٕبظش اٌطج١ؼ١ م١ّخاٌ

   ثؾىً دل١ك ٚ ِٕبعت.   غاٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ فٟ ؽبي ػذَ اخز١بس اٌّٛال

،فأْ اٌزأص١شاد اٌغٍج١خ فٟ االػزجبس  زال ٠إخٚسفف اٌطشق اٌؾب١ٌخ  ، أؾبء طشق عذ٠ذح ٠زضّٓال ٚؽ١ش اْ اٌّؾشٚع 

غ١ش  (OP 4.12ٚاوزغبة االساضٟ غ١ش ِزٛلؼخ ، ٌٚزٌه فبْ ع١بعخ اٌجٕه ثاػبدح اٌزٛط١ٓ االٌضاِٟ )اٌزٛط١ٓ  ثاػبدحاٌّزشافمخ 

  ِضبسح . 

رم١ًٍ رؼش٠خ اٌزشثخ  -: اٌج١ئ١خ اال٠غبث١خ رزضّٓ  د. اٌزأص١شائ٠غبث١خ اعزّبػ١خث١ئ١خ ٚ  رأص١شادعزٕزظ ا٠ضب أؾطخ اٌّؾشٚع 

   ،رقش٠ف اٌغطؾٟ  ْاٌغش٠ب ٚ إٌّؾذساد اعزمشاسٞ، ٚ رؾغ١ٓ  اٌّبءعطؼ  فٟٚرشاوُ اٌطّٟ 
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اٌزخف١ف رج١ٓ االصبس اٌّزٛلؼخ .اعشاءاد ٠ٕبلؼ ٘زا اٌمغُ اعشاءاد اٌزخف١ف اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١خ ٌٍّؾشٚع اٌفشػٟ اٌّمزشػ .  

اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ   ِٓفٟ ِٛالغ ؽبفٍخ ػٍٝ ِٛافمخ ِغجمخ لبئّخ اعشاءاد اٌزخف١ف اٌّمزشؽخ رؾًّ : خضْ اٌّخٍفبد االٔؾبئ١خ 

 ,، افالػ اٌغذساْ اٌغبٔذحاٌّخٍفبد اٌغبئٍخ فٟ ؽب٠ٚبد ِؾىّخ االغالق  ؼجئخر، ، رقش٠ف اٌّخٍفبد فٟ ِٛالغ ِخققخ 

 عزؼبدحافٟ إٌطبلبد اٌؾغبعخ ، صساػخ االؽغبس  , أظّخ اٌزقش٠ف رش١ُِ ،ٚرىؾ١ً االؽغبس ف١بٔخ االسففخ اٌؾغش٠خ 

اٌؼًّ  دٌٍضٛضبء ثغبػب، رم١١ذ االٔؾطخ اٌّض١شح ٌٍزؾىُ ثبٌغجبس  ا١ٌّبٖ، سػ ِؼذاد اٌق١بٔخ اٌغ١ذح  اعزخذاَ اٌغطبء إٌجبرٟ ،

خذاَ ِؼذاد اٌؾّب٠خ اٌؾخق١خ رٛف١ش ٚ اعز ، اٌؾفبظ ػٍٝ لٕٛاد اٌزقش٠ف ٚ اٌؼجبساد ِفزٛؽخ ، )عبػبد إٌٙبس( االػز١بد٠خ

 .   ثذ٠ٍخ ٚفٛيطشق  رٛف١ش  ، ػالِبد رؾز٠ش٠خ رشو١ت ٚ أؾبء  , ٌٍؼب١ٍِٓ

اٌضشٚسح ثبرفبل١خ ِغ  ػٕذٚ ػٍٝ االٔؾبءاد ٚصبئك ػمذ االؽشافؽشٚط  ضّٓ ذعٛف رإوِؼظُ اعشاءاد اٌزخف١ف اٌّمزشؽخ 

اٌج١ئ١خ االصبس  ٌىبفخاٌزخف١ف  عشاءادإل اٌّقبؽجخ ع١ّغ اٌزىب١ٌف.  ٟفٟ ارفبل١خ اإلطبس االعزّبػ ؾذدعز اٌّغزّؼبد اٌزٟ

        .  ىبًِ ضّٓ ١ِضا١ٔخ اٌّؾشٚع اٌفشػٟثبٌ عزذسطاالعزّبػ١خ ٚ
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اٌّمبٚي  ١ٌؾذد اِزضبيٌٍّؾشف االعزؾبسٞ  ٌىبفخ االصبس اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١خ عزٛوًخالي أؾطخ اٌق١بٔخ , فبْ أؾطخ اٌشفذ 

ٔزبئظ ع١شفذ ٠ٚشالت اعشاءاد اٌزخف١ف اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١خ ٚ  االعزؾبسٞخطخ االداسح اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١خ . ٌاٚ ػذَ اِزضبٌٗ 

ِؼشٚضخ فٟ اٌغذٚي ا ٍِخـ ٌخطخ اٌشفذ اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١خ  ش٠خ .ؼىظ فٟ اٌزمبس٠ش اٌؾٙاْ ر ٚ اٌزٟ ٠غت فذاٌش خأٔؾط

 دٚالس اِش٠ىٟ .  25611اٌشفذ  ألٔؾطخ. اعّبٌٟ اٌىٍفخ اٌزمذ٠ش٠خ 

اٌٛؽذح اٌزٕف١ز٠خ  ثزفز١ؼ اٌّٛلغ وً ؽٙش اٚ ؽٙش٠ٓ ١ٌشفذ –ِؾشٚع اداسح افٛي اٌطشق  فٟ اٌّؾشٚع اٌفشػٟ ع١مَٛ ضبثظ

 طٍتزع١اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١خ .  ٌألصبس اعشاءاد اٌزغف١ف  ثزطج١مبداالعزؾبسٞ اٌّؾشف ٚ ِٓ اٌّمبٚي  ٌىًاالٌزضاَ  ذِٜ

 فٟ أؾطخ اٌشفذ االػز١بدٞ ٚ اٌّغزّش . ٛس اٌفٛرٛغشاف١خاٌزٛص١ك ثبٌق

ضّٓ اٌّؾشٚع  ع١ّغ اٌطشقِشالجخ ع١ىْٛ ِغئٛال ػٓ افٛي اٌطشق  ئداسح اٌج١ئٟ ٚاالعزّبػٟ فٟ ِؾشٚعاْ االخقبئ١١ٓ 

ٌزمبس٠ش اٌّؾشٚع اٌفشػٟ ٚ ِشاعؼخ ا ضبثظسفذ ٚسلبثخ اٌّمبٚي ٚ االعزؾبسٞ ٚ ّزبثؼخ ٚعٛف رىْٛ ث ّغئ١ٌٛخاٌ اٌفشػٟ .

  .سؽفزٙباٚ  ؽفظٙباٌّشالجخ عٛف ٠زُ  ظٔزبئاٌّمبٚي . اٌؾٙش٠خ اٌّزؼٍمخ ثاِزضبي 
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   ش االفٍٟفٟ اٌزمش٠ 4٘زا اٌفقً ٚ فٟ اٌجبة  سلُ اْ ٍِخـ خطخ االداسح اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١خ ٠ؼشك فٟ عذاٚي فٟ ٔٙب٠خ 

 ٌزأص١شادازخف١ف ا١ٌخ ٌزٕف١ز اعشاءاد ٌ رأع١ظ(. اٌٙذف ِٓ خطخ االداسح اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١خ ٘ٛ  ة  ) أظش أ٠ضب اٌغذٚي 

٠ؼزّذ ػٍٝ  خاٌزخف١ف . اْ عذٚي ِؾز٠ٛبد خطخ االداسح اٌج١ئ١خ ٚ االعزّبػ١ ئعشاءادفؼب١ٌخ ِذٜ  اٌغٍج١خ اٌّزٛلؼخ ٚ ٌشفذ

 ثبٌّؾشٚع  ( . اٌّزأصش٠ٓ اٌّٛاط١ٕٓٔزبئظ اٌذساعخ ٚ اٌّؾبٚساد ِغ  اٌّغزف١ذ٠ٓ اٌّؾ١١ٍٓ ) 
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6 

 

 دٚالس اِش٠ىٟ. 36.11عزجٍغ ( شفذاٌزخف١ف ٚاٌ إلعشاءادؽبٍِخ اٌّزٛلؼخ ٌخطخ االداسح اٌج١ئ١خ ٚاالعزّبػ١خ )اٌىٍفخ اٌزمذ٠ش٠خ 
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.اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌشعبي ٚ إٌغبءاٌّؾبٚساد اعش٠ذ ِغ   

. رُ 21.3اٌٝ ٠ٕب٠ش  21.2ِٓ د٠غّجش اٌطش٠ك  ػٍٝ طٛيرُ رٕف١ز اٌّؾبٚساد ِغ اٌشعبي ِٓ اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ اٌّزأصشح 

ئٟ .) أظش ِغزف١ذا رُ اخز١بسُ٘ ثؾىً ػؾٛا 25.اؽشاء اٌّمبثالد ِغ . رُ فٟ ِمبطغ اٌطشق اٌؼؾش  ِٛلغ (38اخز١بس )

عّؼذ ثٛاعطخ ِؼظُ اٌّغزغ١ج١ٓ ا١١ِٓ , فأْ اٌج١بٔبد ثغجت أْ ٚ.فٟ دساعخ رم١١ُ االصش اٌج١ئٟ ٚ االعزّبػٟ (..8اٌغذٚي 

اٌضمخ ٚ اٌّقذال١خ  تٚ ؽشػ ِخزقش ٌطج١ؼخ ٚ ا٘ذاف اٌذساعخ ٌىغثؾذ٠ش ػبَ  ثذأداٌّمبثالد ٚعٙب ٌٛعٗ .اٌّمبثٍخ 

  . اٌشدٚد اٌٛالؼ١خٌضّبْ اوجش لذس ِٓ  ٌٍّغزغ١ج١ٓ

ٌٕغبء فٟ لشٜ ِخزٍفخ ثطٛي الغبَ ِؾشٚع ٚ االٌزمبء ِغ ا ا١ٌّذا١ٔخخالي اٌض٠بسح  21.3فٟ ٠ٕب٠ش رُ اعشاء اٌّؾبٚساد إٌغبئ١خ 

رُ اعزخذاَ االعزج١بٔبد ٌطٍت سأ٠ٙٓ  بٚساد ,خالي ػ١ٍّخ اٌّؾأِشاءٖ رُ ِمبثٍزٙٓ فٟ صالص١ٓ لش٠خ .  3..اٌطشق . ثاعّبٌٟ 

ٔؾطخ ف١بٔخ اٌطشق اٌٌّّٛخ ثٛاعطخ اٌّؾشٚع .ا٘زّبِٙٓ ثا ِٚخبٚفٙٓ ٚ رٛلؼبرٙٓ ِؼشفخ ِذٜ  

  ِٓ اٌذساعخ . اٌّؾبٚساد ٌخقذ فٟ اٌفقً اٌضبِٓ ظلبئّخ ٔزبئ
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طبيعتها و و هاتصاميمفي توثق بيئيا . اعادة تأهيل البنية التحتية س اجتماعية و بيئية سلبية صغيرةيتوقع التقرير ظهور اثار 
تأهيل في كل ال. التصاميم الهندسية العادية مع السجالت المثبتة لحسن االداء سوف يتم اتباعها إلعادة  هاتشغيلتها و صيان

المتوقعة خالل اعمال اعادة التأهيل يمكن تخفيفها بتطبيق االجراءات . التأثيرات البيئية و االجتماعية الصغيرة  طريق
التخفيف و تكاليف الرقابة و الرصد  إلجراءاتالموضوعة  في خطة االدارة البيئية و االجتماعية . الكلفة الكلية المتوقعة 

يتوقع ان تقلل التأثيرات الكامنة  اتدوالر امريكي . و في حالة تم التطبيق الدقيق و الثابت فان هذة االجراء 20222بحدود 
تأثيرات اجتماعية و اقتصادية و بيئية كبيرة ناتجة  لهالمشروع الفرعي سوف يكون  لدرجة كبيرة و بحيث يمكن اهمالها  . 

     . عن تحسين الطرقات بعد االنتها من اعمال االصالح و الصيانة المتأخرة 
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7 

 

 

 

  7 الغيز الونجزة االػوبل االصالحبث و انشطت الزقببت خالل هزحلت7 هلخص أالجذول 

 اٌشلُ االصش االٔؾطخ اٌشلبث١خ اٌزىشاس اٌّغئ١ٌٛخ اٌىٍفخ
ا١ٌّبٖ فٟ اثبس ا١ٌّبٖ  ِشالجخ عٛدح  ِشر١ٓ فٟ اٌغٕخ  االعزؾبسٞ اٌّؾشف 600 دٚالس

 اٌغٛف١خ اٌٛالؼخ لشة اٌطشق اٌؼؾش  

ا١ٌّبٖ  عٛدحرذ٘ٛس 

 اٌغٛف١خ

. 

ِخزـ سلبثخ 

ث١ئ١خ ٚ اعزّبػ١خ 

ثذٚاَ وبًِ , 

ٔفمبد اٌغفش ، 

 وب١ِشا

دٚالس  25111

  اِش٠ىٟ

 

االعزؾبسٞ اٌّؾشف 

ِٕٙذط ثبٌزٕغ١ك ِغ 

رخق١ـ ِخزـ ِٓ 

 فٕذٚق ف١بٔخ اٌطشق

 ٚ االؽزفبظ ثغغالد ألٔٛاع ٚ و١ّبد  ِشح اعجٛػ١ب ٌىً طش٠ك

ِٛالغ رقش٠ف اٌّخٍفبد اٌقٍجخ ٚ اٌغبئٍخ 

 اٌّزٌٛذح

 ,خضْ ، رٌٛذ ,رشاوُ 

رقش٠ف ِخٍفبد اٌجٕبء 

اٌّخٍفبد ا١ِٛ١ٌخ ٚ   

2 

بٌقٛس ألٔؾطخ ثزٛص١ك اٌرفز١ؼ اٌّٛلغ ٚ  ِشح اعجٛػ١ب ٌىً طش٠ك

  اٌق١بٔخاٌؾفش ٚ 

  ٚ اٌزٛص١ك ثبٌقٛس ألٔؾطخ اٌضساػخ

 اػبدح اٌغطبء إٌجبرٟ

إٌّبظش اٌطج١ؼ١خ ,رؼش٠خ 

 اٌزشثخ , أؼذاَ اٌشؤ٠خ 

3 

ٌىً طش٠ك ِشح اعجٛػ١ب   ٌاٌجقش٠خ ٚ اٌزٛص١ك ثبٌقٛس  ّؾب٘ذح ا

عؾت ٌّٚؼذاد ا اٌزٟ رض١ش٘ب ٌالٔجؼبصبد

 أؾطخ اٌؾفشاصٕبء اٌغجبس 

اٌٙٛاء  عٛدح رذ٘ٛس  4 

اٌزفز١ؼ ٚ االؽشاف ػٍٝ   ِشح اعجٛػ١ب ٌىً طش٠ك

ٌضّبْ رٕف١ز اٌّٛالغ ٚ اٌزٛص١ك 

 . ئعشاءاد اٌزخف١ف

ص٠بدح ِغزٜٛ 

 اٌضٛضبء

5 

اعجٛػ١ب ٌىً طش٠كِشح    ٔؾطخ ألزٛص١ك اٌٚػٓ لشة ف شاؽاأل

 .االٔبث١ت  ٔمً

  ١ٌٕبث١غ الؽزّب١ٌخ رشاوُ اٌطّٟ اِالؽظخ

 .ثؼذ ؽذٚس اِطبس

ا١ٌّبِٖقبدس رخش٠ت   6 

ِشر١ٓ ؽٙش٠ب خالي ِٛعُ 

 االِطبس
 قٛس ألٔؾطخ غ ٚ اٌزٛص١ك ثبٌٌّٛلرفز١ؼ ا

اٌغطبء  عزؼبدحؽقبد ا١ٌّبٖ ٚأؾطخ ا

 . إٌجبرٟ

 اٌمٕٛاد خبفخ ػمت ؽٛادس  رفمذ

 .االِطبس

سٞ ا١ٌّبٖ ٚ بغِ رخش٠ت

 أظّخ اٌزقش٠ف

4 

 خثبٌقٛس ألٔؾطزٛص١ك اٌرفز١ؼ اٌّٛلغ ٚ  ِشح ؽٙش٠ب ٌىً طش٠ك 

  .اٌزؾغ١شٌؾفش ٚ اػبدح ا

رضشس اٌؾ١ٛأبد ٚ 

 إٌجبربد

8 

قٛس ٌىً بٌث زٛص١كاٌاعجٛػ١ب ِغ 

 طش٠ك
 ٍٝاٌّٛلغ  اٌزفز١ؼ ٚاإلؽشاف ػ

 ثبٌقٛس.اٌزٛص١ك ٚ

 9 رؾز١ذ ؽشوخ اٌّشٚس

بٌقٛس ثزٛص١ك ٚاٌاإلؽشاف  / اٌزفز١ؼ  اعجٛػ١ب ٌىً طش٠ك

غغالد اإلفبثبد ٚاٌؾٛادس ثفبظ زؽاال

 . اٌغجت، ٚ اٌّٛلغرؾذ٠ذ ِغ 

رذ٘ٛس ظشٚف اٌقؾخ 

 ٚ اٌغالِخ

.1 

ٔؾطخ الرفز١ؼ اٌّٛلغ ٚ رٛص١ك ا  اعجٛػ١ب ٌىً طش٠ك 

 . اٌطش٠ك ٚرٛص١مٙب ثّٛاصاح  ١خاٌّغزّؼ

 ُاٌؼّبي . ِشالجخ ِخ١  

 .. االصبس االعزّبػ١خ 

دٚالس    اعّبٌٟ اٌىٍفخ اٌّزٛلؼخ  25,000 



( :هحبفظت لحج 2الوشزوع الفزػي )                                                                                                                                     الىحذة التنفيذيت – صيبنت صيبنت الطزق   

     تقيين االثز البيئي و االجتوبػي                                                                                                                                                      هشزوع ادارة اصىل الطزق
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

8 

 

 

  الوتأخزةالجذول ة : هلخص خطت االدارة البيئيت و االجتوبػيت خالل هزحلت اػوبل االصالح 

ِغئ١ٌٛخ   اٌىٍفخ اٌزمذ٠ش٠خ

 اٌزٕف١ز

 االصش اعشاءاد اٌزخف١ف اٌشلبثخ  اٌزىشاس
 اٌشلُ

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

اٌؼمذ. اٌّزمذِْٛ 

ٌٍّٕبلقخ عٛف ٠ىْٛٔٛ 

لبدس٠ٓ ٌؾغبة ٘زا اٌجٕذ 

 فٟ ػطبءارُٙ . 

اٌىٍفخ االضبف١خ اٌّزٛلؼخ 

دٚالس اِش٠ى111ٟ,.  

 وٍفخ ِخزـ ِشالجخ . +

 اٌّمبٚي
ِشح اعجٛػ١ب 

 ٌىً طش٠ك

 

االؽزفبظ ثغغالد ألٔٛاع 

ِٛالغ  ٚ ٚ و١ّبد

رقش٠ف اٌّخٍفبد اٌقٍجخ 

 ٚ اٌغبئٍخ اٌّزٌٛذح

 

 اٌزم١ًٍ ِٓ إٌفب٠بد . 

  ٟرخض٠ٓ ِخٍفبد اٌجٕبء ف

ِغ  ػ١ٍٙب ِغجمب ِزفك ِٛالغ

 .اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ

  ئػبدح اعزخذاَ ِخٍفبد

 . اٌجٕبء

  ٟاٌزخٍـ ِٓ إٌفب٠بد ف

 .ِخققخِٛالغ 

 ًبد اٌغبئٍخ فٟ اٌّخٍف ٔم

 . ِؾىّخ اٌغٍكؽب٠ٚبد 

  اٌّخٍفبدخطخ ئداسح 

 .اٌقٍجخ ٚاٌغبئٍخ

 رٌٛذ ,رشاوُ 

,خضْ ، رقش٠ف 

 ِخٍفبد اٌجٕبء ٚ

 اٌّخٍفبد ا١ِٛ١ٌخ

. 

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

اٌؼمذ. اٌّزمذِْٛ 

ٌٍّٕبلقخ عٛف ٠ىْٛٔٛ 

لبدس٠ٓ ٌؾغبة ٘زا اٌجٕذ 

 فٟ ػطبءارُٙ .

اٌىٍفخ االضبف١خ   

دٚالس 2,111اٌّزٛلؼخ 

+وٍفخ ِخزـ  اِش٠ىٟ

.ِشالجخ  

عزؾبسٞ إلا

ٚ ّؾشف اٌ

 اٌّمبٚي

ِشح اعجٛػ١ب 

 ٌىً طش٠ك

 

رفز١ؼ اٌّٛلغ ٚرٛص١ك 

 ٌؾفش ٚا خاٌقٛس ألٔؾط

 أؾطخ اٌق١بٔخ

 خس ألٔؾطاٌقٛرٛص١ك 

 اٌغطبء  ٚ اػبدح اٌضساػخ

 إٌجبد

 ئفالػ اٌغذساْ اٌغبٔذح . 

  افالػ االسففخ

 . اٌؾغش٠خ ٚ رىؾ١ً االؽغبس

  ِفزٛؽخ رٛف١ش ِغبؽخ

 ا ِزش رمش٠جب خٍفثؼشك 

اٌمٕٛاد لطغ  ٛٔتع

لظ بغاٌّزاٌؾطبَ  العز١ؼبة

 . ِإلزب

 اٌشدَ ص٠بدح عّه وزٍخ 

 .العزمشاس ٌض٠بدح ا قخٛسثبٌ

 قشفر أظّخ رٛف١ش 

 وبف١خ

 ساػخ األؽغبس فٟ ص

اػبدح ٚ إٌّبطك اٌؾغبعخ

 . اٌغطبء إٌجبرٟ

إٌّبظش اٌطج١ؼ١خ 

,رؼش٠خ اٌزشثخ , 

 أؼذاَ اٌشؤ٠خ

2 

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

 اػّبي اٌؼمذ.

 

اٌىٍفخ االضبف١خ اٌّزٛلؼخ 

دٚالس اِش٠ىٟ+ 2,111

وٍفخ ِخزـ ِشالجخ  . 

اٌّمبٚي 

ثبٌزٕغ١ك ِغ 

عزؾبسٞ إلا

ِٓ  ّؾشفاٌ

فٕذٚق 

 ف١بٔخ اٌطشق

ِشح اعجٛػ١ب 

 ٌىً طش٠ك

اٌّالؽظخ اٌجقش٠خ ٚ 

اٌزٛص١ك ثبٌقٛس ٌٍّؼذاد 

اٌّغججخ ٌالٔجؼبصبد ٚ 

عؾت اٌغجبس خالي أؾطخ 

 اٌؾفش

  ع١ذح اعزخذاَ ِؼذاد

 اٌق١بٔخ

  ٍٝسػ ا١ٌّبٖ ٌٍغ١طشح ػ

 اٌغجبس

 

 حعٛد رذ٘ٛس

 اٌٙٛاء

3 

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

اٌؼمذ. اٌّزمذِْٛ 

ٌٍّٕبلقخ عٛف ٠ىْٛٔٛ 

لبدس٠ٓ ٌؾغبة ٘زا اٌجٕذ 

 فٟ ػطبءارُٙ . 

ثبإلضبفخ ٌىٍفخ ِخزـ 

 ِشالجخ .

اٌّمبٚي 

ثبٌزٕغ١ك ِغ 

عزؾبسٞ إلا

ِٓ ّؾشف اٌ

فٕذٚق 

ِشح اعجٛػ١ب  ف١بٔخ اٌطشق

طش٠كٌىً   

ػٍٝ اإلؽشافٚ اٌزفز١ؼ  

ٌضّبْ  اٌزٛص١ك ّٛلغ ٚاٌ 

 رٕف١ز اعشاءاد اٌزخف١ف 

 َِؼذاد ف١بٔخ  اعزخذا

 اٌق١بٔخ . ٘بدئخ ٚ ع١ذح

  َوبرّبد اعزخذا 

 .خبفخ ثبٌؼًّ ضٛضبء

 اٌؼًّ أٔؾطخ  ؾقشر

غبػبد ث اٌّض١شح ٌٍضٛضبء

 إٌٙبس اٌؼبد٠خ

 رؾذ٠ذ ػالِبد  ٚضغ

 ؾشعخاٌّٛالغ اٌٌغشػخ فٟ ا

  األؽغبس فٟ صساػخ

 إٌّبطك اٌؾغبعخ

ص٠بدح ِغزٜٛ 

 اٌضٛضبء

4 

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

اٌؼمذ. اٌّزمذِْٛ 

ٌٍّٕبلقخ عٛف ٠ىْٛٔٛ 

لبدس٠ٓ ٌؾغبة ٘زا اٌجٕذ 

فٟ ػطبءارُٙ . 

ثبإلضبفخ ٌىٍفخ ِخزـ 

 ِشالجخ .

اٌّمبٚي 

ثبٌزٕغ١ك ِغ 

عزؾبسٞ إلا

ِٓ  ّؾشفاٌ

فٕذٚق 

 ف١بٔخ اٌطشق

ِشح اعجٛػ١ب 

 ٌىً طش٠ك

ٚ  ػٓ لشةاالؽشاف 

اػبدح  خاٌزٛص١ك ألٔؾط

 ِٛالغ االٔبث١ت 

اٌّالؽظخ اٌمش٠جخ ١ٌٍٕبث١غ 

الؽزّب١ٌخ رشاوُ اٌطّٟ 

  ثؼذ ؽذٚس اِطبس

  ؽّب٠خ أظّخ رض٠ٚذ

 خالي االػّبي . ا١ٌّبٖ

  اٌزٕغ١ك ِغ ِالن

االساضٟ ػٍٝ عذٚي أؾطخ 

 اٌق١بٔخ .

  ٖضّبْ صجبد رض٠ٚذ ا١ٌّب

 خالي االػّبي .

ِقبدس  رخش٠ت

 ا١ٌّبٖ

5 
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9 

 

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

اٌؼمذ. اٌّزمذِْٛ 

ٌٍّٕبلقخ عٛف ٠ىْٛٔٛ 

لبدس٠ٓ ٌؾغبة ٘زا اٌجٕذ 

 فٟ ػطبءارُٙ .

ثبإلضبفخ ٌىٍفخ ِخزـ 

 ِشالجخ .

اٌّمبٚي 

ثبٌزٕغ١ك ِغ 

عزؾبسٞ إلا

ّؾشف ِٓ اٌ

فٕذٚق 

 ف١بٔخ اٌطشق

ِشر١ٓ ؽٙش٠ب 

خالي ِٛاعُ 

 االِطبس 

ٚاٌزٛص١ك  اٌّٛلغرفز١ؼ 

اٌفٛرٛغشافٟ ألٔؾطخ 

ؽقبد ا١ٌّبٖ ٚأٔؾطخ 

اٌغطبء إٌجبرٟ أػبدح  

اٌمٕٛاد خبفخ ثؼذ فؾـ 

األِطبس  ؽٛادس  

 

 ١ِٛيأت ٛع رغ٠ٛخ 

اٌطش٠ك ٌّٕغ رشاوُ ا١ٌّبٖ 

 , ػٍٝ عطؼ اٌطش٠ك

  ٟئػبدح اٌغطبء إٌجبر

 ثبالٔضػبط اٌّجؼضشح . ٌٍزشثخ

  ٍٝلٕٛاد اٌؾفبظ ػ

 .ِفزٛؽخاٌؼجبساد ف ٠قشر

 رخش٠ت ِغبسٞ

ا١ٌّبٖ ٚ أظّخ 

 اٌزقش٠ف

6 

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

اٌؼمذ. اٌّزمذِْٛ 

ٌٍّٕبلقخ عٛف ٠ىْٛٔٛ 

لبدس٠ٓ ٌؾغبة ٘زا اٌجٕذ 

ػطبءارُٙ.فٟ   

اٌىٍفخ االضبف١خ اٌّزٛلؼخ 

 دٚالس اِش٠ىٟ+2,111

وٍفخ ِخزـ   611

 .ِشالجخ

اٌّمبٚي 

ثبٌزٕغ١ك ِغ 

عزؾبسٞ إلا

ِٓ  ّؾشفاٌ

فٕذٚق 

 ف١بٔخ اٌطشق

وً ِشح 

 ؽٙش٠ٓ

 

سلبثخ ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ فٟ 

 اثبس ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ

 

 

  خضْ اٌّٛاد اٌغبئٍخ

 )خبفخ ا١ٌٙذسٚوشثٛٔبد(

 فٟ ؽب٠ٚبد ِمفٍخ االؽىبَ.

  ٟاػبدح اٌزضٚد ثبٌٛلٛد ف

 ِٛالغ ِمفٍخ

  رطج١ك خطخ اداسح

 اٌّخٍفبد ٚ اٌّٛاد اٌغبئٍخ

 عٛدحرذ٘ٛس 

اٌغٛف١خ ا١ٌّبٖ  

4 

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

اٌّزمذِْٛ اٌؼمذ. 

ٌٍّٕبلقخ عٛف ٠ىْٛٔٛ 

لبدس٠ٓ ٌؾغبة ٘زا اٌجٕذ 

 فٟ ػطبءارُٙ .

 

  

اٌىٍفخ االضبف١خ اٌّزٛلؼخ 

 +دٚالس اِش٠ى2,511ٟ

 وٍفخ ِخزـ ِشالجخ. 

اٌّمبٚي 

ثبٌزٕغ١ك ِغ 

عزؾبسٞ إلا

ِٓ ّؾشف اٌ

فٕذٚق 

 ف١بٔخ اٌطشق

ِشح اعجٛػ١ب 

 ٌىً طش٠ك

 

رفز١ؼ اٌّٛلغ ٚرٛص١ك 

اٌقٛس ٌٍؾفش ٚ أؾطخ 

 اػبدح اٌضساػخ 

  رؾذ٠ذٚضغ ػالِبد  

 ٌغشػخ ا

  ٟصساػخ األؽغبس ف

   , ؾشعخاٌّٛالغ اٌ

 ِغبساد ػجٛس  خفِؼش

  ، اٌؾ١ٛأبد

 ػٍٝ اٌمٕٛاد  اٌؾفبظ

 ِفزٛؽخ ٌزغ١ًٙ ػجٛس

 اٌجشِبئ١بد

  ٟاػبدح األساض

ِؾشٚع طٛي  ثاٌّزضشسح 

اٌٝ ٚضؼٙب لجً اٌطش٠ك 

 اػّبي االٔؾبءاد

 َرغشة اٌٛلٛد ػذ  . 

رضشس 

اٌؾ١ٛأبد ٚ 

 إٌجبربد

8 

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

اٌؼمذ. اٌّزمذِْٛ 

ٌٍّٕبلقخ عٛف ٠ىْٛٔٛ 

٠ٓ ٌؾغبة ٘زا اٌجٕذ لبدس

 .فٟ ػطبءارُٙ

ثبإلضبفخ ٌىٍفخ ِخزـ 

 ِشالجخ .

اٌّمبٚي 

ثبٌزٕغ١ك ِغ 

عزؾبسٞ إلا

ِٓ  ّؾشفاٌ

فٕذٚق 

 ف١بٔخ اٌطشق

اعجٛػ١ب )رؾًّ 

اصجبربد 

ِقٛسح ٌىً 

 طش٠ك( 

ػٍٝ اإلؽشافٚ اٌزفز١ؼ  

 اٌزٛص١ك ّٛلغ ٚاٌ 

 اٌفٛرٛغشافٟ

  ئػالَ اٌغّٙٛس ؽٛي

/  اإلفالػعذٚي أػّبي 

 , ق١بٔخاٌ

 طشق ٚفٛي ثذ٠ٍخ  رٛف١ش

 ، ٍؼجٛسٌِإلزخ / 

  ؽشوخ ِٛالغ  ئداسح

 .اٌّشٚس 

ؽشوخ  رؼط١ً

 اٌّشٚس

9 

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

اٌؼمذ. اٌّزمذِْٛ 

ٌٍّٕبلقخ عٛف ٠ىْٛٔٛ 

لبدس٠ٓ ٌؾغبة ٘زا اٌجٕذ 

ثبإلضبفخ فٟ ػطبءارُٙ 

 ٌىٍفخ ِخزـ ِشالجخ .

اٌّمبٚي 

ثبٌزٕغ١ك ِغ 

عزؾبسٞ إلا

ِٓ  ّؾشفاٌ

فٕذٚق 

 ف١بٔخ اٌطشق

اعجٛػ١ب ٌىً 

 طش٠ك

 ِغ اٌزفز١ؼ / اإلؽشاف

  اٌقٛسرٛص١ك 

ٍٝ عغالد اٌؾفبظ ػ

ِغ اإلفبثبد ٚاٌؾٛادس 

اٌّٛلغ ٚ، اٌغجت  

  رٛف١ش ٚ اعزخذاَ ادٚاد

 اٌؾّب٠خ اٌؾخق١خ ٌٍؼب١ٍِٓ

  , أؾبء رشو١ت ٚ

 ػالِبد اسؽبد٠خ

 ؽشٚطرذ٘ٛس 

اٌقؾخ ٚ 

 اٌغالِخ
.1 

عٛف ٠ىْٛ عضء ِٓ 

ْاٌؼمذ. اٌّزمذِٛ  

ٌٍّٕبلقخ عٛف  

٠ىْٛٔٛ لبدس٠ٓ ٌؾغبة 

 ٘زا اٌجٕذ فٟ ػطبءارُٙ.

اٌىٍفخ االضبف١خ اٌّزٛلؼخ 

دٚالس اِش٠ىٟ  111.  

ٌىٍفخ ِخزـ ثبإلضبفخ 

  . شالجخِ

اٌّمبٚي 

ثبٌزٕغ١ك ِغ 

عزؾبسٞ إلا

ِٓ ّؾشف اٌ

فٕذٚق 

اعجٛػ١ب ٌىً  ف١بٔخ اٌطشق

 طش٠ك

فز١ؼ اٌّٛلغ ٚ رٛص١ك ر

ثغٛاس  اٌّغزّؼبد ألٔؾطخ

, سفذ  رٛص١مٙباٌطش٠ك ٚ

  وّت اٌؼّبي .

  ٟرم١ًٍ فزشح االػّبي ف

 , اٌطشق

 اٌزٕغ١ك ِغ اٌّغزّغ 

اػّبي  أٔؾطخ غذٌٚخٌ

 اٌق١بٔخ

  اخز االؽز١بطبد اٌّغجمخ

/ ثذ٠ٍخ  ٚفٛي ثزغ١ٙض طشق

 ، ِؼبثش

 ٖاٌّشٚس ادسأ ، 

  ْرغٙض اٌّخ١ّبد ٠غت ا

ثؾفش ِغبسٞ ِمفٍخ ع١ذا 

 ٚوزٌه ؽب٠ٚبد ِمفٍخ

  االصبس االعزّبػ١خ

.. 

 اعّبٌٟ اٌىٍفخ االضبف١خ اٌّزٛلؼخ 36.11 دٚالس اِش٠ىٟ

 


