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لقروي امشروع الصرف الصحي الناتج من التجمع  -برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیة 

 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

 جمھوریــة مصـــر العربیة

  رئاســة مجلـــــس الـــوزراء

  وزارة الدولة لشئـون البیئة

  جھـــــاز شئـــــون البیئـــة

  Arab Republic of Egypt 

The Cabinet of Ministries 

Ministry of State for Environmental Affairs 

Egyptian Environmental Affairs Agency 
  

  تمأل بیانات ھذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة وبخط واضح ویتحمل مقدم النموذج صحة البیانات

  علي أن تقوم الجھة اإلداریة باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجھازللمراجعة وإبداء الرأي

 االستعانة بأیة تقاریر معاینة أو مرفقات أخري إضافیةویمكن 

  

  یوم /3م 20000نموذج تخصصى لمشروعات الصرف الصحى حتى طاقة تصمیمیة 

 

  معـلـومـات  عــامـة -1

 اسم المشروع المقترح 1/1
 – دقرنیة قرالناتج من الصرف الصحي مشروع  –برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیة 

  .و توابعھا قریة واحدة وھي قریة دقرن ویشمل غربیةمحافظة ال

  لألماكن المقترح خدمتھا. ومحطات الرفع نحداراإلخطوط الطرد والوصالت المنزلیة و المشروع تنفیذ  و یشمل

  )مكونات المشروع (یمكن أن یكون أكثر من اختیار 1/2

  وصالت منزلیة     شبكات انحدار   محطة رفع صرف صحى  

  شبكات)      -رفع –مشروع متكامل (معالجة     خط طرد  

 محطة معالجة صرف صحى  

  نظام الصرف الصحى المقترح 1/3

  نظم مركزیة       محطة المركزیة    ...................... آخرى  

  عنوان المشروع 1/4

وسیتم  ھاوتوابعقریة دقرن ل ومحطات الرفع اإلنحدار والطرد؛ سیتم انشاء شبكات خطوط دقرنقریة  – غربیةمحافظة ال
كفر  محطة معالجةشبكة إنحدار قریة كفور بلشاي بمطبق  الى یةتوصیل میاه الصرف الصحي المتجمعة من القر

  .2057الستیعاب القرى المخدومة وكافة التوابع حتى عام یوم /3م 0100بطاقة قائمة الالزیات 

  اسم مالك المشروع  1/5

  غربیةبمحافظة ال –شركة میاه الشرب والصرف الصحي 

  اسم الشخص المسئول وموقعة الوظیفى 1/6

  الجھة المانحة للترخیص 1/7
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لقروي امشروع الصرف الصحي الناتج من التجمع  -برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیة 

 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

  (مع ارفاق صورة من قرار التخصیص)تاریخ قرار تخصیص ألرض المشروع  1/8

 وأرانیك )7راضي محطات الرفع (مرفق ) ورسم كروكي أل6(مرفق  راضي محطات الرفعتخصیص ألالمتاح قرارات 
  ).9و لوحة المخطط العام لمحطة معالجة كفر الزیات القائمة (مرفق  )8(مرفق  ترعة الملوانیة والنعناعیة

  طبیعة المشروع 1/10

           :ة وكافة المخدوم یةالستیعاب القروانشاء محطات رفع  و وصالت منزلیة شبكات انحدار وخطوط طردجدیدة
  .2057التوابع حتى عام 

        توسعات، نوعھا / الطاقة  

  إذا كانت طبیعة المشروع توسعات:

  ال       نعم            ھل تم تقدیم نموذج / دراسة تقییم التأثیر البیئي للمشروع األساسي؟   

  ........................... تاریخ الحصول على الموافقة السابقة من الجھاز مع إرفاق الموافقة:

  ............) ..........................................................................1(مرفق 

  ....تاریخ الحصول على أول ترخیص تشغیل مع إرفاقھ: .......................................

  ......................................................) ..................................2(مرفق 

  بیانات المشروع: -2

  المساحة الكلیة للمشروع 2/1

 و التى ھالتوابعاباإلضافة الى إجمالي مساحة  فدان 47التي تبلغ حوالى  اجمالي مساحة قریة دقرنتمثل المساحة الكلیة 
  .سیتم خدمتھا بشبكات االنحدار وخطوط الطرد وانشاء محطات رفع

وسیتم تنفیذ شبكات خطوط االنحدار وخطوط الطرد واقامة محطات الرفع  غربیةمحافظة المكان وموقع المشروع: 
مطبق شبكة إنحدار قریة  الى یةوسیتم صرف میاه الصرف الصحي المتجمعة من القریة دقرن وتوابعھا المقترحة لقر

صورة تصویر بالقمر الصناعي  1شكل . وموضح في كفر الزیات القائمة محطة معالجةكفور بلشاى القائمة و منھا الى 
حدود الحیز العمراني المعتمد من الھیئة  5. كما یوضح مرفق و توابعھا دقرن بقریةلموقع مشروع الصرف الصحي 

 العامة للتخطیط العمراني. 
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1شكل  و توابعھا الحیز العمراني لقریة دقرن:   

  .الرفع المقترحة بقریة دقرنضح إحداثیات محطة یو 1جدول  اإلحداثیات:  2/2

 : إحداثیات موقع محطة الرفع المقترحة1جدول 
 اتجاه الشمال اتجاه الشرق النقطة

 304736 305327 1 دقرن
 304734 305326 2 دقرن
 304737 305326 3 دقرن
 304735 305326 4 دقرن
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لقروي امشروع الصرف الصحي الناتج من التجمع  -برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیة 

 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

  
  Google Earthموقع محطة الرفع المقترحة على : 2شكل  

  
  طبیعة المنطقة التى یقع بھا المشروع (یمكن أن یكون أكثر من اختیار): 2/6

  مدینة             قریة       داخل الكتلة السكنیة    منطقة صحراویة  

  منطقة زراعیة                منطقة صناعیة   منطقة حرفیة  

  منطقة ساحلیة                            محمیة طبیعیة منطقة أثریة 

  .................................... أخرى، اذكرھا  

  طقة المشروع).والبیولوجیة واالجتماعیة والثقافیة بمنیرفق وصف للبیئة الطبیعیة وصف عام لمنطقة المشروع ( 2/7

التوابع  یقع التجمع القروي دقرن غرب مركز كفر الزیات ویتكون من قریة واحدة ھي دقرن .ویتبعھا مجموعة من
مة المقترحة والتجمعات السكانیة التي یتم دراستھا واختیار أي منھا یمكن خدمتھ في إطار المشروع وطریقة الخد

  لھا.

تجمیع تصرفات سیتم وعزبة محمد شبل و من ثم  1سیتم انشاء محطة رفع لتجمیع تصرفات الجزأ الجنوبي من كتلة 
مطبق بشبكة كفور بلشاي القائمة ومنھا الى محطة  قریة دقرن وتوابعھا الى محطة رفع شرق القریة ومنھا الى

تتكون من طلمبتین غاطسین في فتحة  (Online) ینانشاء محطة رفع أونال سیتم. كما معالجة كفر الزیات القائمة
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لنقل تصرف الجزء الغربي من القریة (غرب ترعة الملوانیة) من خالل خط طرد لیصب  )manholeتصریف (
   .على شبكة الجزء الشرقي من القریة

 يوھقرن دوالتي تم التبرع بھا من قبل أھالي منطقة  الرفعمحطة تم تخصیص قطعة أرض ل من الجدیر بالذكر أنھ
المشروع  داخل كتلة أراضى زراعیة غیر سكنیة وال یوجد بمنطقة المشروع أیة مناطق أثریة أو تاریخیة ومنطقة

روع ومرفق وصف بعیدة تماما عن المحمیات الطبیعیة وال یوجد بھا أیة حیاة نباتیة أو حیوانیة نادرة بمنطقة المش
  ).2قة المشروع (مرفق للبیئة الطبیعیة والبیولوجیة واالجتماعیة بمنط

  البنیة األساسیة: 2/8

  غیر متوفرة       متوفرة        شبكة المیاه
  غیر متوفرة       متوفرة          شبكة الكھرباء

  غیر متوفرة       متوفرة                   شبكة صرف صحى
  غیر متوفرة       متوفرة      شبكة طرق/سكة حدید

  غیر متوفرة                  متوفرة        مصادر الوقود   
  غیر متوفرة                  متوفرة شبكة اإلتصاالت                        

  

  البدائل المقترحة لموقع المشروع  2/9

یة والتوافق مع اذكر البدائل المقترحة للموقع وأسباب اختیار ھذا الموقع (درجة الحمایة من األخطار الطبیع
  المحیطة).التنمیة للمنطقة 

ض الى أرعالرفع  ةمحط تنفیذبناء وسیتم  ھكما ان .الصرف الصحي بقریة دقرن وعال یوجد موقع بدیل لتنفیذ مشر
  . قریة دقرنتم التبرع بھا من قبل أھالي 

  ـ وصف مراحل المشروع:3

  مرحلة اإلنشاء 3/1

  :الحصول على سوف یبدأ طرح مستندات عطاء المشروع على المقاولین عقب تاریخ اإلنشاء
  الموافقة البیئیة من جھاز شئون البیئة

  :ذلك عقب وشھرا  24المشروع المقترح حوالي  تنفیذمن المتوقع أن یستغرق الجدول الزمنى للتنفیذ
  الحصول على الموافقة البیئیة من جھاز شئون البیئة

  وصف موجز لألنشطة أثناء مراحل اإلنشاء  3/1/1

  خطوط االنحدار وخطوط الطرد . 1
یب سوف تتضمن أنشطة اإلنشاء أعمال الحفر المطلوبة إلنشاء خطوط تجمیع میاه الصرف الصحى وترك

  المواسیر، ولحام الوصالت ثم تسویة األرض ویشمل ذلك المعابر الخاصة بالطرق.

  وسوف یتم تنفیذ األنشطة التالیة أثناء مرحلة اإلنشاء:

  حفر المواقع الالزمة - 
  سند جوانب الحفر - 
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  جفیف لوضع المواسیرأعمال الت - 
  الردم وتسویة المواقع بعد تركیب المواسیر - 
  تخزین المخلفات والتخلص منھا - 
  تخزین المواد الخام الالزمة مثل المواسیر واالسمنت والرمل والزلط وحدید التسلیح - 
  خلط الخرسانة وصبھا - 
  أعمال اللحام  - 
  للخرسانة المسلحةاستخدام الخشب لتشكیل الخرسانة أثناء أعمال اإلنشاء المختلفة  -

 محطات الرفع  . 2
أعمال سوف تشمل أعمال تقلیدیة متصلة بإنشاء الخرسانة المسلحة وأعمال الحفر حتى مستوى االساس و

  العزل الالزمة للتربة ویاالضافة الى ذلك، سوف یتم تنفیذ االنشطة التالیة:
  تسویر منطقة المشروع -
  إنشاء األعمدة والدعائم ودق الخوازیق -
  وتركیب المعدات الثقیلة (المولد والمحول والمضخات)نقل  -
  األعمال الكھریائیة -
  األعمال المیكانیكیة -
  تخزین المواد الخام المستخدمة كالمواسیر والرمل والزلط واالسمنت وحدید التسلیح -
  خلط وصب الخرسانة -
  تركیب خزانات الوقود فوق سطح األرض -
  اختبار المعدات الكھرومیكانیكیة -
 لفات والتخلص منھاتخزین المخ - 

  
  :شبكة المیاه العمومیةمصادر المیاه 

  :عامل في الوردیة الواحدة) 50استخدام آدمي (حوالي استخداماتھا 

  :یوم/3م 5ما یقرب من معدل االستھالك 

  :الدیزل للشاحناتنوع الوقود 

 :ي خزانات یتم إقامة أستزود الشاحنات بالوقود بمعرفة مقاول اإلنشاء من خارج الموقع. ولن  مصدر الوقود
 وقود أو عملیات صیانة لھا بداخل الموقع

  :غیر خرى من أ عامل من العمالة الماھرة و 50سوف یتم االستعانة بحوالي العمالة المتوقعة وأماكن إقامتھم
المجتمعات  والمھندسین لعملیات اإلنشاء بالمشروع المقترح وسوف یتم توظیف غالبیة العاملین من المدربة

 إلقامة الفردیةا باستثناء بالموقع مخیمات بناء إلى حاجة ھناك یكون فلن وبالتالي. غربیةال المحلیة بمحافظة
 الشرب الصحي ومیاه الصرف مرافق من وغیرھا إدارة مكاتب إنشاء وسیتم المشروع موقع في للحراس
 .الرفع محطة موقع في المؤقتة

  وكیفیة التخلص منھاالمخلفات الناتجة عن اإلنشاء   3/1/2

 :مخلفات صلبة 

مخلفات بناء ومخلفات تركیبات ناتجة عن تركیب شبكات االنحدار وخطوط الطرد وتنفیذ محطات رفع 
والمخلفات الصلبة الناتجة عن عملیات انشاء المشروع وھى عبارة عن المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر 
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راجع  –نواتج الحفر  –سانات (شكائر االسمنت الفارغة والردم وأعمال التسویات وأعمال االنشاء والخر
 االضافات الكیماویة للخرسانات وخالفھ) –تشغیل حدید التسلیح 

  بقایا طوب وزلط وفوارغ ورقیة ومعدنیةنوعیتھا: 

اء مرحلة حوالي طن یومیا على حسب تقدم أعمال االنشاءات و ھى مخلفات مؤقتة تنتھي بإنتھكمیتھا: 
  اإلنشاء. 

دم ومقاولي سیتم التأكید على مقاولى التنفیذ (سواء أعمال التسویات والحفر والر كیفیة التخلص النھائى:
تخلص من أیة الخرسانة والمباني والتشطیبات ومقاولي التركیبات المیكانیكیة والكھرومیكانیكیة) بضرورة ال

یرة غیر منفذة ئیا وتجمیعھا فى حاویات كبمخلفات صلبة ناتجة عن تلك االعمال بالطریقة القانونیة اآلمنة بی
  ونقلھا خارج منطقة المشروع والتخلص منھا فى المقالب المخصصة لذلك .

   :مخلفات سائلة 

  صرف صحي من العاملین باإلنشاء .نوعیتھا: 

  یوم من میاه الصرف الصحي ./3م 4كمیتھا: 

للموقع، /3م 4فع ببیارة مبطنة سعة حوالي سوف یتم تزوید مواقع إنشاء محطات الركیفیة التخلص النھائى: 
  والتي سیتم تفریغھا بصفة دوریة بواسطة سیارات الكسح من البلدیة للتخلص النھائي.

  :(دخان ـ رائحة ـ مواد عالقة) إنبعاثات غازیة 

 ، كنتیجةواألتربة ھذه االنبعاثات تتضمن أول أكسید الكربون، ثاني أكسید الكبریت، أكاسید النیتروجین،
عربات  –خرسانة  –لحركة المعدات وأعمال الحفر وتقلیب التریة ونبعاثات عوادم معدات االنشاء (خالطات 

ن العوادم مولدات طوارئ وخالفھ) ، باالضافة الى غبار وأتربة أثناء عملیات ا الحفر والردم، تكو –نقل 
  نشاء.المتولدة والغبار واالتربة المتولدة مؤقتة وتزول بإنتھاء أعمال اال

ت بمنطقة رش المیاه علي األسطح إلخماد األتربة، االلتزام بالحدود القصوى لسرعة المركبا طرق التحكم:
  العمل، والصیانة الدوریة للمركبات والمعدات المستخدمة.

  :ضوضاء  

الشاحنات  ساعات) من 8دیسیبل لمدة  90من المتوقع أن تنتج الضوضاء أقل من حدود قانون البیئة (أقل من 
ر والمعدات المستخدمة وكذلك من أعمال الحفر، والضوضاء المتوقعة ستصدر على المدى القصیر وتؤث

وتكون  فقط فى نطاق منطقة العمل بالموقع. الضوضاء الصادرة من معدات االنشاء أثناء عملیات االنشاء
   .مؤقتة وتزول بإنتھاء أعمال االنشاء

 للعمال على المعدات المسربة للضوضاء وذلك للحد من تأثیرات توفیر سدادات األذن طرق التحكم:
ھار الضوضاء، الصیانة الدوریة للمعدات والمحركات، والحرص على تشغیل تلك المعدات خالل فترة الن

  فقط.

 :(مخلفات خطرة) أخرى 

  ة.لمستھلكاسوف تتولد كمیات ضئیلة من حاویات المواد الكیمیائیة الفارغة، والزیوت نوعیتھا: 

سیتم فصل المخلفات الصلبة الخطرة عن المخلفات الصلبة غیر الخطرة وتخزینھا كیفیة التخلص النھائي: 
مؤقتا في مناطق منفصلة بموقع أعمال اإلنشاءات حتى یتم التخلص منھا خارج الموقع عن طریق متعھد 
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یتم التخلص منھا خارج مختص بالمخلفات الخطرة. ومن ناحیة أخرى سیتم تجمیع الزیوت المستھلكة حتى 
  الموقع عن طریق متعھد جمع الزیوت المرخص.

  المكونات الرئیسیة للمشروع: -4

  تشمل مكونات المشروع التي یشملھا تقییم األثر البیئي ما یلي:

 خطوط اإلنحداروالمتمثلة في الوصالت المنزلیة وخطوط الصرف  
  الرفع بما في ذلك جمیع المكونات الفرعیة اتمحط  
  الطردخطوط  

وعزبة محمد شبل و من ثم سیتم تجمیع تصرفات قریة  1سیتم انشاء محطة رفع لتجمیع تصرفات الجزأ الجنوبي من كتلة 
دقرن وتوابعھا الى محطة رفع شرق القریة ومنھا الى مطبق بشبكة كفور بلشاي القائمة ومنھا الى محطة معالجة كفر الزیات 

) تتكون من طلمبتین غاطسین في فتحة Onlineكما سیتم انشاء محطة رفع أونالین (. 3شكل كما ھو موضح في  القائمة
خط طرد لیصب على شبكة ) لنقل تصرف الجزء الغربي من القریة (غرب ترعة الملوانیة) من خالل manholeتصریف (

  الجزء الشرقي من القریة.

 
  : مخطط الصرف المقترح لتجمع دقرن3شكل 
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  إنشاء وصالت: 4/1

ت تأثیر لنقل میاه الصرف الصحي عن طریق انحدار المواسیر تح نازلھي عبارة عن شبكة من المواسیر المتصلة بالم
فع ثم إلى غرف التفتیش ثم مواسیر االنحدار الى المطابق ونھایة إلى محطة الر نازلالجاذبیة بدءا من الم

  (الرئیسیة/الفرعیة). 

  محطة)(مع إرفاق مسار الشبكات ومواقع غرف التفتیش على كروكى الموقع العام للإنشاء شبكات   4/2

دءا من بیر تحت تأثیر الجاذبیة ھي عبارة عن شبكة من المواسیر لنقل میاه الصرف الصحي عن طریق انحدار المواس
عیة). وسوف یتم المباني ثم إلى غرف التفتیش ثم مواسیر االنحدار الى المطابق ونھایة إلى محطة الرفع (الرئیسیة/الفر

على  بشبكات المجاري وللحفاظ اجراء أعمال صیانة وتطھیر بصفة دوریة لغرف التفتیش من أجل منع حدوث انسداد
  لمواصفات التصمیم لخطوط الصرف. كفاءة النظام ووفقا

  .الرفع ةمحطراضي رسم كروكي أل 7یوضح مرفق 

  إنشاء محطات الرفع: 4/3

سوف تتدفق میاه الصرف الصحي القادمة من شبكات مواسیر خطوط اإلنحدار إلى محطات الرفع المقترحة وھي عبارة 
عن بیارة تجمیع الصررف الصحي مزودة بعدد من المضخات ومصفاة لحمایة المضخات ومنع دخول المواد الصلبة 

ریة للحفاظ على كفائتھا. كما سیتم تزوید محطات الیھا وباالضافة الى ذلك سوف یتم تنظیف وتطھیر المعدات بصفة دو
الرفع بضوابط مستوى التدفق لتشغیل المضخات، ومولد مزود بخزان للوقود، وغرفة تحكم، وغرفة لألمن ومخزن، 

ملخص بیانات  2 جدولیوضح ومحول وباالضافة الى ذلك ونش كھربائي لخدمة المضخات وونش دوار لنقل المصفاة. 
  موقف ونظام الصرف المقترح للتوابع. 3جدول كما یوضح  عناصر نظام الصرف المقترح للتجمع القروي.

2جدول  القروي بدقرن : بیانات نظام الصرف المقترح للتجمع  
  نظام نقل التصرفات  نظام تجمیع التصرفات  القریة

  دقرن

سیتم انشاء محطة رفع لتجمیع تصرفات الجزأ 
 وعزبة محمد شبل و من ثم سیتم 1الجنوبي من كتلة 

تصرفات قریة دقرن وتوابعھا الى محطة تجمیع 
رفع شرق القریة ومنھا الى مطبق بشبكة كفور 
ت بلشاي القائمة ومنھا الى محطة معالجة كفر الزیا

كما سیتم انشاء محطة رفع أونالین . القائمة
)Online تتكون من طلمبتین غاطسین في فتحة (

) لنقل تصرف الجزء الغربي manholeتصریف (
رب ترعة الملوانیة) من خالل خط من القریة (غ

  طرد لیصب على شبكة الجزء الشرقي من القریة

ي نقل التصرفات إلى شبكة انحدار قریة كفور بلشایتم 
  كم 3.7مم بطول  250من خالل خط طرد قطر 

  
3جدول  موقف ونظام الصرف المقترح للتوابع:   

  الموقف من الخدمة  التابع  القریة

  دقرن

م عن القریة ویقترح ربطھا بخط  500تبعد اقل من   عزبة محمد شبل
  طرد على شبكة انحدار قریة دقرن

  1كتلة 

مالصقة للقریة ویقترح خدمة الجزء الشمالي منھا 
تم یالجزء الجنوبي  باالنحدار على شبكة القریة أما عن

نقل تصرفاتھ مع تصرفات عزبة محمد شبل من خالل 
  ى شبكة انحدار قریة دقرن.یصب عل خط طرد
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  (المواسیر المضغوطة) خطوط الطرد  

لى محطة وتمثل خطوط الطرد المرحلة االخیرة لنقل میاه الصرف الصحي من محطة الرفع (الرئیسیة/الفرعیة) ا
  معالجة میاه الصرف الصحي. 

 (محطة قائمة) كفر الزیات محطة معالجة  

ة بطاق قائمةال وإرسالھا الى محطة معالجة میاه الصرف الصحيیتم تجمیع میاه الصرف من محطات الرفع 
  .2057المخدومة وكافة التوابع حتى عام  یةیوم الستیعاب القر/3م 0001تصمیمیة 

  المناطق التى تخدمھا محطة المعالجة: 4/4 

  :(فى حالة وجود اكثر من محطة) بعھا.وتوا یة دقرنشبكات خطوط اإلنحدار وخطوط الطرد لقراسم محطات الرفع  
 2المساحة (م:( 

  .التابعة لقریة دقرنالرفع  ةمساحة المنطقة المخصصة النشاء محط 4 جدولیوضح 
  

 ة الرفع التابعة لقریة دقرن: مساحة المنطقة المخصصة النشاء محط4جدول 
  )2المساحة (م  اسم محطة الرفع

  530  ة دقرنالتابعة لقریمحطة الرفع 
 

 الموقع  اسم المحطة/ اومحطات المعالجة التى سوف یتم الرفع الیھا (مع إرفاق صورة من قرار التخصیص وكروكى
رد مع تحدید عام والبعد عن المناطق السكنیة والمنطقة المحیطة معتمدة من الجھة اإلداریة) و لوحة بمسارات الط

ر كفمحطة معالجة ت المتخذة لمنع التسرب): وصالت منع التسرب واإلجراءا-مادة الصنع -طولة -(قطر الخط
 الزیات

 
  ة دقرنلقری المقترح الصحي الصرف نظام عناصر بیانات ملخص 4/4/1

  .یة دقرنملخص بیانات عناصر نظام الصرف الصحي المقترح لقر 5جدول یوضح 

 یة دقرن: ملخص بیانات عناصر نظام الصرف الصحي المقترح لقر5جدول 
  تفاصیل العنصر  العنصر

  شبكة االنحدار

  14  الشبكة (كم)إجمالي أطوال 

  400 - 160  أقطار الشبكة (مم)

  6.2  عمق الخط الرئیسي أمام محطة الرفع (م)

  محطة الرفع

  42  (ل/ث) 2037التصرف التصمیمي للمرحلة األولى 

  56  (ل/ث) 2057التصرف التصمیمي للمرحلة األولى 

  400  قطر خط الدخول (مم)

  طلمبات غاطسة  نوع الطلمبات المقترحة

  530  )2مساحة الموقع المخصص إلنشاء المحطة (م

  3.7  طول خط الطرد (كم)  خط الطرد
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  250  القطر المقترح لخط الطرد (مم)

  مطبق بشبكة انحدار كفور بلشاي القائمة  نقطة المصب لخط الطرد

  
 و إنحدار شبكات و منزلیة وصالت مد ھو الدراسة موضوع المشروع محطة معالجة الصرف الصحى: 4/4/5

  قائمة. كفر الزیات ال محطةللمعالجة ب الصحى الصرف میاه توصیل لیتم توابعھا و دقرن بقریة رفع محطات
 2057المخدومة وكافة التوابع حتى عام  یةیوم الستیعاب القر/3م 1000 یوم):/3الطاقة التصمیمیة (م  
 :2057حلول عام ب 9524حوالى  عدد السكان المشمولین بالخدمة .  
 :المحددات التصمیمیة للمحطة 

 الھدف سنة حتى كفر الزیات القائمة معالجة لمحطة الواردة والقصوى المتوسطة التصرفات 6 جدول یوضح
  .یة دقرنقر لخدمة 2057

  
 حتى سنة الھدف كفر الزیات القائمة: التصرفات التصمیمیة لمحطة معالجة 6جدول 

  البیان
  السنوات التصمیمیة

2020  2037  2057  

  9524  6967  5297  التعداد السكاني (نسمة)

التصرف المتوسط المنزلي ( متر 
  952  697  530  مكعب/ الیوم)

  3.43  3.62  3.78  معامل أقصى تصرف

تصرف میاه الرشح (متر مكعب/ 
  95  70  53  الیوم)

المعالجة التصرف المتوسط لمحطة 
  1048  766  583  (متر مكعب/ الیوم)

التصرف األقصى لمحطة المعالجة 
  3364  2589  2058  (متر مكعب/ الیوم)

التصرفات الواردة حالیا لمحطة 
  55000  المعالجة (متر مكعب/ الیوم)

التصرف التصمیمي لمحطة 
  78000  المعالجة (متر مكعب/ الیوم)

  
و التى قام بإجراءھا اإلدارة المركزیة لضبط و توكید  الجودة  جناججودة المیاه بمصرف  7جدول كما یوضح 

  ).10(كما ھو مبین في مرفق  2021بشھر یولیو عام 
 جناجمصرف ب نوعیة المیاهتحلیل : 7جدول 

  ملجم / لتر 0.5  األكسجین المذاب
  ملجم / لتر 68  األكسجین الكیمیائي الممتص
  ملجم / لتر 40  األكسجین الحیوي الممتص
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  ملجم / لتر 960  المواد الصلبة المذابة
  7.3  األس الھیدروجیني

  مل 1.5  العدد المحتمل من البكتریا القولونیة
  

  النھائى من المیاه المعالجة / السیب النھائى:كیفیة التخلص  
  فى حالة الصرف على مصرف:

  :جناجمصرف إسم المصرف 
  :فى حالة استخدام المیاه المعالجة فى الغابات الشجریة

 :غیر منطبق إسم الغابة الشجریة  
 :غیر منطبق مساحة الغابة  
 المنطقة العام والبعد عن المناطق السكنیة و(مع إرفاق صورة من قرار التخصیص وكروكى الموقع یوم /3الكمیة م

 المحیطة معتمدة من الجھة اإلداریة وموافقة وزارة الرى والموارد المائیة على الصرف):
  

  مرحلة التشغیل - 6

 :المخلفات الصلبة والخطرة  
  أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد:

 وصیلت لیتم توابعھا و دقرن بقریة رفع محطات و إنحدار شبكات والمشروع موضوع الدراسة ھو مد وصالت منزلیة  - 
 صغیرة یاتكم تولد المتوقع من الرفع محطات تشغیل عند و. القائمة الزیات كفر بمحطة للمعالجة الصحى الصرف میاه
 في تتمثل التي لالتشغی فترات أثناء العمال عن الناتجة المخلفات في تتمثل الخطرة غیر الصلبة المخلفات .المخلفات من

  .خالفھ و طعام مخلفات و بالستیكیة أكیاس ورقیة، بقایا
  . لیات التشغیلالفارغة التي سیتم إستھالكھا أثناء عم او الزیوت أما المخلفات الخطرة فتتمثل فى عبوات الكیماویات - 

   طرق النقل والتداول والتخزین:

 سیتم تجمیع مخلفات العمال البلدیة فى مكان مخصص لھا و یتم التخلص منھا بالمقالب العمومیة.  - 
ات الخطرة أما بالنسبة للمخلفات الخطرة من فوارغ الكیماویات فسیتم تخزینھا فى مكان مستقل و آمن مخصص للمخلف - 

 لحین التخلص منھا خارج الموقع. 
  

  أخرى):  -دفن آمن م -طرق التخلص من المخلفات (متعھد 

  سیتم التعامل مع جمیع المخلفات الناتجة من المشروع طبقاً لنظام إدارة المخلفات المتوافق علیھ ، حیث:

ة و سیتم تجمیع المخلفات الصلبة غیر الخطرة و التخلص منھا عن طریق متعھد مرخص لتجمیع المخلفات البلدی - 
 التخلص منھا بالمقالب العمومیة للمخلفات البلدیة. 

 صاریح أما المخلفات الخطرة فسیتم التعاقد مع متعھد مرخص و حاصل على جمیع الموافقات البیئیة و الت
 تخلص من المخلفات الخطرة.الالزمة لنقل و ال

 بیئة العمل  
 الضوضاء: مؤشرات بیئة العمل:  - 

ً بمحطات الرفع المقترحة، ھذا باإلض افة لتلك من المتوقع أن تنتج الضوضاء عن تشغیل الطلمبات بالمحطة و أیضا
من المتوقع  اء. والضوضاء الناتجة من مولد الكھرباء و لكنھا ستكون مؤقتة فقط فى حاالت الطوارئ و إنقطاع الكھرب

  .9/2009نون والمعدل بقا 1994لسنة  4أن تكون مستویات الضوضاء فى الحدود المسموح بھا طبقاً لقانون البیئة رقم 
 إنبعاثات الھواء:  - 
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شغیلھ فقط تال یتضمن المشروع المقترح أى مصدر إلنبعاثات الھواء سوى مولد الكھرباء اإلحتیاطي و الذى سوف یتم 
بالتالي تكون  إنقطاع الكھرباء، و ھى المدة القصیرة التى لن ینتج عنھا أى تغیر بجودة الھواء المحیط. وفى حاالت 

  .9/2009والمعدل بقانون  1994لسنة  4إنبعاثات الھواء فى الحدود المسموح بھا طبقاً لقانون البیئة رقم 
 ). 12/2013شدة اإلستضاءة: ستكون في حدود المسموح بھا في قانون العمل ( - 
 الوطأة الحراریة: ال ینتج عن ھذا المشروع أى وطأة حراریة.  - 
 نشاء). طبیعة بیئة العمل فى المشروع في أثناء فترة اإلنشاء ھى طبیعة ذات مخاطر متوسطة (بالنسبة لعمال اإل - 

صادم الت و تتمثل المخاطر التي یمكن أن تحدث أثناء عملیات اإلنشاء فى حوادث السقوط من ارتفاعات و حوداث
ضاء عالي للعاملین بالمعدات و كذلك حوادث التعرض للمواد الخطرة أو التعرض لإلھتزازات الشدیدة أو لمستوى ضو
تقدیم خطة بجداً غیر محتمل. أو التعرض للحرارة الشدیدة و ضربات الشمس و الحر. و سیقوم مقاولي تنفیذ المشروع 

لى المقاول توفیر السلطات الرقابیة للمراجعة و اإلعتماد. و أیضاً یجب ع األمن الصناعي و السالمة التي یطبقونھا الى
ل موقع المشروع. وسائل األمن و الحمایة الشخصیة للعاملین بموقع المشروع و كذلك توفیر وسائل اإلنتقال المالئمة داخ

قوع حوادث وق فوراً فى حال كذلك توفیر عیادة طبیة و معدات اسعافات أولیة مع ضرورة تجھیز سیارة جاھزة لإلنطال
  لنقل المصابین ألقرب مستشفى. 

ذات و و تتمثل وسائل األمن و الحمایة الشخصیة للعاملین بموقع المشروع فى معدات الوقایة الشخصیة من الخو
ند ت األذن عالقفازات و بدالت عمل مناسبة (اوفرول) و أحذیة األمان و نظارات لحمایة األعین باإلضافة الى سدادا

ء اعمال اإلنشاء. التعرض لمستویات عالیة من الضوضاء باإلضافة الى أقنعة تنفسسیة للحمایة ممة األتربة و الغبار أثنا
تضمن وضع تو ستقوم إدارة المشروع بتقدیم خطة األمن و السالمة للسلطات الرقابیة للمراجعة و اإلعتماد و التي 

  المخاطر المختلفة بموقع المشروع لرفع وعي العاملین.  الفتات تحذیریة و لوحات إرشادیة للتوعیة ب

   :(أدوات وقایة، الخ) طرق حمایة العاملین  
 توفیر معدات الحمایة الشخصیة مثل أقنعة الوجھ ، و الخوذات، و القفازات و أحذیة األمان.  - 
 توفیر اللوحات اإلرشادیة و الالفتات التحذیریة باللغة العربیة.  - 
  توفیر عیادة طبیة و صندوق اإلسعافات األولیة.  - 
 عمل تطعیمات روتینیة للعمال ضد اإلنفلوانزا، و التیتانوس، و إلتھاب الكبد الوبائى (أ). - 
ریب على تدریب العاملین على المخاطر المحتملة و طرق التعامل معھا و إستخدام معدات الحمایة الشخصیة و التد -

 خطة اإلخالء و الطوارئ. 
 

  القوانین والتشریعات الساریة ذات العالقة: -7

  رقم المواد.)(ارفق قائمة بالقوانین البیئیة المنطبقة على المشروع مع تحدید الجوانب التى تحددھا التشریعات و

  ضمن باختصار:سوف یلتزم المشروع خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغیل بالقوانین واللوائح البیئیة المنطبقة علیھ والتي تت

 المعدلة یةالتنفیذ واللوائح 105/2015 رقم وبالقانون 9/2009 رقم بالقانون والمعدل 4/1994 رقم البیئة قانون . 1
  964/2015 رقم والقرار 710/2012 رقم والقرار 1095/2011 رقم بالقرار

   المختلفة هلمواد المنفذة والقرارات التنفیذیة والالئحة 12/2003 رقم العمل قانون . 2
 التنفیذیة والئحتھ السائلة المخلفات صرف شأن في 1962 لسنة 93 رقم الجمھوریة رئیس قرار . 3
  المخلفات إدارة تنظیم قانون ،2020 لسنة 202 قانون . 4
 يف توافرھا الواجب والمواصفات للمعاییر القصوي الحدود شأن في 2007 لسنة 458 رقم الصحة وزیر قرار . 5

   المنزلي واالستخدام للشرب الصالحة المیاه
   المھنیة والصحة السالمة جھاز - للحریق المدني الدفاع إدارة اشتراطات . 6
  2003 لسنة 12 رقم المصري العمل قانون . 7
 - البیئیة ئونش جھاز - البیئیة اإلدارة قطاع - للمشروعات البیئي االثر تقییم دراسات العداد العامة االشتراطات . 8

   الوزراء مجلس رئاسة
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 رئاسة - البیئیة ئونش جھاز - البینیة اإلدارة قطاع - العمرانیة التنمیة لمشروعات البیني التأثیر تقییم ارشادات دلیل . 9
  2005 ینایر الوزراء مجلس

 ینایر الوزراء لسمج رئاسة - البیئة شئون جھاز - البیئیة اإلدارة قطاع - البیني التائیر تقییم وإجراءات أسس دلیل . 10
  الثاني االصدار - 2005

 لشئون لمركزیةا االدارة – العمرانیة التنمیة للمشروعات البیئیة التأثیرات تقییم عن تقاریر إعداد ارشادات دلیل . 11
 البیئیة اإلدارة قطاع - البیئة شئون جھاز - البیئة لشئون الدولة وزارة - البیئة

   الدولیة تمویلال بمؤسسة والسالمة والصحة للبیئة العامة واإلرشادات الدولي بالبنك الخاصة والتشریعات القوانین . 12

  عات ورقم المواد.رقم قائمة بالقوانین البیئیة المنطبقة على المشروع مع تحدید الجوانب التى تحددھا التشری 1یوضح مرفق 

  تقییم التأثیرات البیئیة: –8

ثیرات على نوعیة تشمل التأارفق تحلیل للتأثیرات البیئیة المحتملة للمشروع فى كل من مرحلتى اإلنشاء والتشغیل والتى قد 
ألساسیة واألنشطة المجاورة، االھواء أو التربة أو المیاه السطحیة والجوفیة أو البیئة البیولوجیة أو الحیاة االجتماعیة أو البنیة 

ق ات. كما یرفما إلى ذلك حسب طبیعة المشروع وموقعھ.مع تناول التأثیرات خالل حاالت الطوارئ مثل االنسكابات والتسرب
شطة المجاورة، التأثیرات المحتملة للبیئة على المشروع (مثل الزالزل والسیول، االستخدام األسبق لموقع المشروع، األن

  الخ).

تي اإلنشاء والتشغیل عبارة عن نموذج تقییم تفصیلى للتأثیرات البیئیة والصحیة واالجتماعیة المحتملة المتعلقة بمرحل 3مرفق 
  للمشروع المقترح.

  :لتخفیف التأثیراتطة اإلدارة البیئیة خ -9 

  ملخص التأثیرات البیئیة: 9/1

محطة. تحدید الشخص (مع إرفاق اإلجراءات المتخذة للحد من الروائح والحشرات وغیرھا من اآلثار السلبیة الناتجة عن ال
  )المسئول عن كل إجراء وتوقیت اتخاذ اإلجراء

لمكان المقترح فى ا مشروع الصرف الصحيفى ھذا الجزء سیتم جدولة التأثیرات الصحیة والبیئیة المتوقعة من انشاء وتشغیل 
  وكذلك مقترحات لكیفیة التغلب على ھذه السلبیات. 

التأثیرات البیئیة الھامة التى تم التعرف علیھا لمرحلتى إنشاء وتشغیل المشروع و وسائل التخفیف أو التحكم  8جدول یوضح 
  المقترحة. 

8جدول  غیل المشروع ووسائل التخفیف المقترحة: ملخص للتأثیرات البیئیة الھامة في مرحلتي إنشاء وتش  
  أسلوب التخفیف / التحكم  الوصف البیئي  الجانب

  نشاءإلمرحلة ا

  جودة الھواء

  االنبعاثات الغازیة:
عملیات االنبعاثات من اآلالت المستخدمة في 

  (مثل الحفارات والجرافات) ؛ الحفر
 االنبعاثات (مثل ثاني أكسید الكربون وأكاسید

وثاني أكسید الكبریت) من عوادم النیتروجین 
المركبات المستخدمة في نقل العمال و 

  المعدات.
  

  انبعاثات الغبار:
من المتوقع أن تحدث انبعاثات غبار أثناء 

مرحلة االنشاء بسبب أعمال الحفر في الموقع 
باإلضافة إلى حركة مركبات االنشاء وتفریغ 

  الزلط التي یمكن أن تولد الغبار.

، والتي  لصحة والسالمة والبیئة المعین تنفیذ ممارسات الموقع الجیدةسیضمن مشرف ا
  تشمل:
 ي ؛ التخزین المناسب وتغطیة مخزونات المواد القابلة للتفتیت بما یكف

  باإلضافة إلى رش الماء بانتظام لتقلیل انتشار الغبار
 لة اد القابتقلیل االرتفاعات المنخفضة ألنشطة مناولة المواد مثل تفریغ المو

  للتفتیت
 تیجة إبقاء الطرق رطبة من خالل الري للحد من الغبار الناتج عن الرش ن

  تحرك المركبات
 التأكد من أن المركبات تسیر على طرق ممھدة حیثما أمكن ذلك  
 تغطیة الشاحنات التي تنقل مواد البناء القابلة للتفتیت  
 > كم / ساعة 35فرض حدود السرعة على الطرق غیر الممھدة  
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  الضوضاء

قد یتعرض أفراد الطاقم للضوضاء الصادرة 
من أنشطة تورید المعدات ، وإعداد الموقع ، 

وأعمال الحفر، ، إلى زیادة مستویات 
الضوضاء واالھتزاز. المستقبالت الرئیسیة 

للضوضاء واالھتزاز ستكون العمال والمناطق 
  السكنیة القریبة.

  لبناء:امن تأثیر الضوضاء أثناء مرحلة سیتم تطبیق تدابیر التخفیف التالیة للحد 

 ة تقلیل أوقات تعرض العمال للضوضاء ، حتى ال یتجاوزوا حدود السالم
مة المنصوص علیھا في قانون البیئة المصري باإلضافة إلى معاییر السال

  والصحة المھنیة
 تزوید العاملین في مجاالت األنشطة بمستویات ضوضاء عالیة بسدادات 

  أذن
  لى ع التنفیذیجب على المقاول تدریب جمیع العمال قبل البدء في أعمال

  خطر الضوضاء وكیفیة تجنبھا
  في المساء الحفرتجنب أعمال  
 ت تقیید حركة سیارات الشاحنة لمنع الضوضاء في الصباح الباكر وفترا

  المساء المتأخرة
 یجب إیقاف جمیع اآلالت والمركبات عند عدم استخدامھا  

الصلبة  النفایات
  والخطرة

بخالف التربة المحفورة بسبب أعمال الحفر ، 
 قد تولد أنشطة االنشاء نفایات صلبة تتكون من

ایات النفایات البلدیة ونفایات االنشاء وبعض النف
الخطرة من أنشطة المشروع. من المتوقع أن 

 تشمل النفایات الفئات التالیة:
 المخلفات الخطرة:

  العزل إن الزیوت المستعملة ومواد
 وجدت

 إن  العبوات الفارغة مثل الدھانات
 وجدت

 النفایات الصلبة غیر الخطرة:
  مخلفات االنشاء (الخرسانة

 والطوب والرمل والحصى)

 مواد التعبئة والتغلیف 

 المواسیر التالفة 

 مواد االنشاء / الھدم 

  المخلفات مثل الخردة المعدنیة
 والخشب واألوعیة الفارغة

  العمالالصرف الصحي من 

 النفایات البلدیة:
  من أنشطة العمال في المواقع

  تدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من مخلفات البناء ھي كما یلي:

  سیحصل المقاول على تصاریح رسمیة من السلطات المحلیة للتخلص من
لى ذلك) إالمخلفات (مدافن مخلفات البناء ، ومدافن المخلفات الخطرة ، وما 

  أنشطة البناءقبل بدء 
 خزین سیتم فصل المخلفات وتخزینھا مؤقتًا بأمان في المناطق المخصصة لت

 المخلفات في مباني موقع البناء بطریقة ال تسبب مزیدًا من اضطراب
  حركة المرور

 بارستتم تغطیة المخلفات لتجنب تلوث الھواء المحیط عن طریق تشتت الغ  
 لة ت ولن تكون الشاحنات محمسیتم استخدام شاحنات كافیة لنقل المخلفا

  بأحجام المخلفات الزائدة
  سیتم تسجیل شحنات التخلص من المخلفات من حیث الوزن والوجھة

  والشخص المسؤول
 معتمدة یجب أن یتم جمع المخلفات یومیًا ویجب نقلھا إلى مواقع التخلص ال

 واآلمنة عبر شاحنات مجھزة بشكل مناسب. یجب على المشرف التأكد من
  ھذه العملیة تحدث دون أي مخاطر أو مشاكلأن 

  
 التخلص من المخلفات غیر الخطرة

  :ھي كما یلي بلدیةتدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من المخلفات ال

 ك) سیتم فصل المخلفات غیر الخطرة (الورق والقمامة والخشب والبالستی
  المعتمدونقلھا إلى مواقع التخلص المحلیة عن طریق المقاول 

 تخلص سیتم نقل المخلفات غیر الخطرة خارج الموقع إلعادة التدویر أو ال
النھائي من قبل مقاول ومشرف مرخص سیكون مسؤوالً عن إجراءات 

  التخلص وحالة الشاحنات
  

 تولد المخلفات الخطرة

لمقترحة اتقتصر المخلفات الخطرة على زیت التشحیم وعلب الطالء الفارغة. التدابیر 
  لص اآلمن من المخلفات الخطرة ھي كما یلي:للتخ

  ت ، یلزم المقاول االحتفاظ بسجال 4/1994من القانون  33وفقا للمادة
 وإعالنات في سجل لطرق التخلص من المخلفات والجھات المتعاقد معھا

  الستالم تلك المخلفات
 یجب أن یتضمن تدریب الموظفین معلومات من بیانات سالمة المواد 

یانات ب مواد الخطرة التي یتم التعامل معھا. كما یجب أن تكونالخاصة بال
  سالمة المواد متاحة بسھولة للموظفین بلغتھم المحلیة

  یجب إدراج وصف أنشطة االستجابة في حالة االنسكاب أو االتسرب أو
  الطوارئ الكیمیائیة األخرى
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الصحة والسالمة 
  المھنیة

مختلفة ستشمل مرحلة انشاء المشروع أنشطة 
من المتوقع أن تؤثر على الصحة والسالمة 

  المھنیة للعمال.

 ووفقا .اإلنشاء مرحلة أثناء المھنیة والصحة السالمة خطة باعتماد المقاول سیقوم
 من قایةللو الرئیسیة التخفیف المھنیة فإن إجراءات والصحة السالمة إدارة لمعاییر
 :ھي الشائعة اإلنشاء أخطار
 اتباع العمل وصاحب العامل على یجب الحفر، اتواصاب حوادث لمنع 

 أثناء المخاطر من للحد والوقایة الحمایة معدات واستخدام السالمة معاییر
النشائیة ااألعمال. كما یجب على المقاول اجراء تقریر السالمة  بھذه القیام

ن قبل مللمنازل والمنشآت التي قد تتأثر سلباً من أعمال الحفر واعتماده 
 االستشاري والوحدة المحلیة.

 تحدید على العمال تدریب یجب واصاباتھ السقوط حوادث من للوقایة 
 يف التحكم بكیفیة على درایة كاملة یكونوا وأن السقوط مخاطر وتقییم

 .بدقة السقوط من الحمایة معدات استخدام وكذلك المخاطر لھذه التعرض
 لعمالا على یجب واصابتھا، والمتحركة الثابتة الساللم حوادث من  للوقایة 

 متحركةوال الثابتة الساللم الستخدام  العامة القواعد اتباع العمل وصاحب
 .المھنیة والصحة للسالمة العامة اإلدارة وضعتھا كما

 عطيت إذ السقاالت، مخاطر المھنیة والصحة السالمة إدارة معاییر تناولت 
 تىوم السقاالت تستخدم ومتى للحمولة، األقصى للحد المحددة المتطلبات

 .األسوار تستخدم
 افةك اتباع العمال على یجب الثقیلة، اإلنشاء معدات مخاطر من للوقایة 

 لھذه التعرض لمنع الالزمة اإلنشاء  مواقع في للسالمة اإلرشادیة األدلة
 .والحوادث اإلصابات

 مل الع معدات عن والعزل الحذر اتباع األخرى الوقائیة اإلجراءات وتضم
 .عملال أثناء واإلصابات الكھرباء من  مخاطر الحمایة في حیث یساعد ذلك

 المصري العمل قانون أیضا المھنیة والصحة السالمة خطة تشمل أن یجب 
 لكنو ذلك، في بما الدولیة، معاییر اإلنشاء ومتطلبات 2003 لسنة 12 رقم
 :التالیة اإلجراءات  الحصر، سبیل على لیس
o العمال على الخطر مصادر تحدید 
o األخطار مصادر إزالة 
o المحتملة، المخاطر على التعرف على العمال تدریب یجب 

 واالعتراف واإلجراءات، السلیمة العمل ممارسات واستخدام
 الجسدیة الفعل وردود اإلشارات وفھم الضارة، الصحیة باآلثار

 في المناسبة درایة بإجراءات اإلخالء وعلى بالتعرض، المتعلقة
 كیفیة على مدربین یكونوا أ أن أیضا ویجب الطوارئ. حاالت

 (PPE).الشخصیة  معدات الحمایة استخدام
o واآلالت المعدات جمیع واختبار التفتیش 
o اتإجراء التخاذ الموقع، في مدیر للسالمة والصحة المھنیة تعیین 

 رئالطوا حاالت في استجابة خطة الحوادث إعداد وقوع لمنع وقائیة
o الضروریة االنقاذ معدات توفیر 
o السالمة لضمان خطة وادارة وضع 
o والكافیة المناسبة األولیة اإلسعافات معدات توفیر 

  ي فتوفیر تغطیة تأمینیة للمخاطر المرتبطة بالعمل، السیما للعاملین
المناطق المعرضة لخطر شدید، وكذلك للسكان المعرضین لمخاطر صحیة 

ما یتفق االنشاء، ویلتزم المقاولون بھذه التأمینات وب محتملة خالل مرحلة
  مع قانون العمل

  تغطیة العاملین بالصرف الصحي بخدمات التأمین الصحي لتمكینھم من
ة للوقایة المتابعة الطبیة المستمرة لحاالتھم الصحیة واخذ اللقاحات الالزم

  من مخاطر االمراض المرتبطة بالصرف الصحي
 ة ركات المیاه والصرف الصحي بالتأمین علي الحیاالزام المقاولین وش

ترة فللعاملین بالصرف الصحي وان یتحمل المقاولون أقساط التأمین خالل 
  عمل العمال لدیھم

  19-جائحة كوفید

سیضم المشروع عدد كبیر من العمالة وسیكون 
ھناك أیًضا تدفق منتظم لألطراف التي تدخل 

وتركز عدد وتخرج من الموقع. نظًرا لتعقید 
ة العمال، فإن احتمالیة انتشار األمراض المعدی

في المشروع أمر خطیر للغایة، وكذلك اآلثار 
  المترتبة على ھذا االنتشار.

یة واألمراض المعد 19-یجب على المقاول إعداد وتنفیذ خطة إدارة فیروس كوفید
خطة كجزء من خطة إدارة الصحة والسالمة المھنیة أو مستقلة عنھا ، وستتضمن ال

  تدابیر التخفیف المناسبة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:

 طة خفي إطار  19-تطویر ومشاركة وتنفیذ تدابیر لحمایة العمال من كوفید
 ى سبیل المثال ال الحصر:مراقبة الصحة والسالمة ؛ بما في ذلك عل

o قیاسات درجة حرارة الجسم عند مدخل الموقع 
o أقنعة الوجھ إلزامیة 



  

 

 
17/148 

 
لقروي امشروع الصرف الصحي الناتج من التجمع  -برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیة 

 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

یجب أن یتخذ المشروع أیًضا االحتیاطات 
المناسبة ضد نقل العدوى إلى المجتمعات 

  المحلیة.

o منع التجمعات والتدخین في األماكن المغلقة 
o توفیر الصابون والماء والمطھرات في الموقع 
o  قل یوماً على األ 14تطبیق إجراءات الحجر الصحي اإللزامي لمدة

 ب من إجازاتھمللحاالت المشتبھ بھا التي لم تحس
o التنسیق مع المرافق والھیئات الصحیة المحلیة  

 مصممة خصیًصا  19-تطویر إجراءات مستندة إلى مخاطر فیروس كوفید
ن لظروف الموقع وخصائص العمال، واستنادًا إلى اإلرشادات الصادرة ع

 السلطات المختصة، الوطنیة والدولیة (مثل منظمة الصحة العالمیة)
  یاطیة جمیع العمال وإدراكھم للتدابیر الوقائیة واالحتالتأكد من تدریب

  ، واتباعھم لإلجراءات على أساس یومي.19-لفیروس كوفید

صحة وسالمة 
  وأمن المجتمع

تعد أعمال الحفر ھي أكثر األعمال إثارة 
للخوف بین جموع السكان؛ حیث یتم الحفر في 

شوارع ضیقة ولمسافات عمیقة وفي وسط 
 لكة، وقد زاد من تھالك ھذهمنازل قدیمة ومتھا

البیوت ترانشات الصرف الصحي الموجودة 
التي "تطفح" على الجدران إلى جانب األمطار 

 الشتویة مما یكون سببًا لھشاشة ھذه المنازل،
وتناقص عمرھا االفتراضي. إلى جانب أن 

الحفر قد یستمر لفترات طویلة ویزید ذلك من 
سكان. من المخاطر المحتملة بالنسبة لجموع ال

ناحیة أخرى تتم أعمال الحفر في بعض الطرق 
الرئیسیة مما قد یعوق حركة السكان 

  والمواصالت. 

 حفر ضرورة اإلسراع في عملیات التشغیل والتنفیذ حتى ال تعوق أعمال ال
الموجودة السكان وتعرضھم وتعرض أبناءھم للمخاطر، وحتى ال یشعر 

یة نفیذ وتتكرر التجارب السلبالسكان بالملل والضیق من طول فترة الت
نوات " التي یقومون بعملیات اإلنشاء فیھا منذ ست سقسطاالخاصة بقریة "

 ولم تنتھ بعد. 
  ضرورة أن تلتزم الشركات المنفذة للمشروع بوضع سیاج حول مناطق

سكان والتي الحفر، ال سیما المناطق التي یكثر بھا المارة والتي یوجد بھا ال
 ة في مناطق الحفر في محطات الرفع.تتمثل بصورة كبیر

 سكان بھا تقییم حالة المنازل الموجودة في القریة، وتأمین ھذه المنازل وال
 قبل البدء في عملیات الحفر، وطرح توصیات استباقیة لحمایة البیوت

الضعیفة بالتنسیق بین المقاولون وإدارة المشروع وشركات المیاه 
 والجمعیات االھلیة المحلیة.

 ى ال دام معدات حفر بسیطة في األماكن السكنیة والشوارع الضیقة حتاستخ
 تتأثر بأعمال الحفر عن طریق المعدات الثقیلة. 

 ارة التأھب واالستعداد الكافي لحاالت الطوارئ من جانب المقاولین وإد
 المشروعات عند حدوث مخاطر مجتمعیة بسبب عملیات االنشاء: وفي ھذه

اولین المیاه بالتنسیق مع إدارة المشروع والمق الحالة یتعین على شركات
وضع خطط استعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ بطریقة مناسبة لمنع 

وتخفیف أي ضرر یلحق بالمجتمع والبیئة. تشمل حاالت الطوارئ 
ر الحوادث غیر المتوقعة الناشئة عن المخاطر الناجمة عن أعمال الحف

التأھب للطوارئ، قواعد واضحة واالنشاءات والسقاالت، وتشمل خطة 
اذ حول كیفیة التعامل مع اعمال االنشاءات وصور التدخل السریعة إلنق

وفیر المصابین، وكیفیة تفادي ان یمتد الضرر الي مناطق وفئات أخري، وت
 المعدات والموارد، وتحدید المسؤولیات، وقنوات االتصال واإلخطار،

 الة.والتدریب الدوري لضمان االستجابة الفع
  لتي اضرورة أن تلتزم الشركات المنفذة للمشروع بوضع الالفتات اللیلیة

 تدل على وجود أعمال حفر في المنطقة. 
 تواجدین یجب تعیین بعض العمال المكلفین بأداء ھذه األدوار، وأن یكونوا م

 ساعة إلرشاد السكان.  24على مدار 
  ن في دوري واشراك السكامراقبة المقاولین على تنفیذ ھذه القواعد بشكل

 عملیة المراقبة.
 .وضع ھذه الشروط ضمن العقود لاللتزام بھا 
 ومن تنظیم حمالت التوعیة المجتمعیة للسكان من خالل الجمعیات األھلیة ،

أن  خالل اجتماعات مع ممثلیھم بأخذ ھذه التدابیر في الحسبان، وضرورة
  لشكاوى.یبلغوا عن أي تجاوزات أو أخطار یرونھا من خالل ا

خطر الكوارث 
 وضع خطة طوارئ   الزالزل والفیضانات  الطبیعیة

 تدریب العمال على سرعة اإلستجابة فى حاالت الطوارئ  

خطر عمالة 
  األطفال

قد یستعین المقاولون ببعض األطفال الذین لم 
یتجاوزا السن القانونیة للعمل، وذلك للقیام 

ببعض األعمال، حیث تنخفض التكالیف المادیة 
لھذه العمالة، واذا حدث ذلك یمكن أن یتعرض 

األطفال العاملین لمخاطر صحیة ونفسیة 
  واجتماعیة.

 ون سن یجب ان ینص العقد المبرم مع المقاول على عدم االستعانة بأطفال د
الثامنة عشرة تطبیقا لقانون العمل وان یسري الحظر على أي أعمال 

 مقاوالت تتم من الباطن.
 أیًضا المقاول / المقاول من الباطن والموردین  یجب أن یلزم العقد

األساسیین باالحتفاظ بنسخة من بطاقات الھویة للعمال من أجل تسھیل 



  

 

 
18/148 

 
لقروي امشروع الصرف الصحي الناتج من التجمع  -برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیة 

 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

مراقبة وجود الموظفین المعینین لضمان عدم تشغیل عمال تقل أعمارھم 
 عاًما. 18عن 

  یجب أن تكون ھناك مراقبة صارمة ودوریة على المشروع بصورة
 وجود عمالة لألطفال في المشروع.مستمرة لضمان عدم 

 اطن تتم إضافة التزامات وعقوبات صارمة علي المقاول / المقاول من الب
والموردین األساسیین من أجل ضمان عدم استقدام عمالة أطفال في 

  المشروع، مع اتخاذ إجراءات تصحیحیة في ھذا الشأن.

تدفق العمالة 
  المؤقتة

كبیر من مع بدء المشروع یكون ھناك جزء 
العمالة المتدربة والمتخصصة قادمة مع 

المشروع، وتحتاج ھذه العمالة إلى اإلقامة 
بالقرب من مناطق العمل. ویحتك العمال 

بالسكان في البیع والشراء وبعض المعامالت 
الیومیة... إلخ، وقد یكون العمال قادمون من 

المدن وعلى غیر درایة بالعادات والتقالید 
د یترتب علي ذلك مشكالت الریفیة، مما ق

  اجتماعیة تتسبب في عرقلة تنفیذ المشروع.

 والحد من  استعانة المقاولین بإجراءات في العمل تعتمد علي العمالة الكثیفة
ال وإتاحة فرص التشغیل الكثیف لسكان قرى المشروع، ال سیما في األعم

 التي ال تتطلب تدریبات أو مھارات فنیة .  
  الید القادمین من خارج قرى المشروع وتعریفھم بعادات وتقتدریب العمال

المجتمع، والتشدید علیھم في ضرورة احترام قواعد ومعاییر وثقافة 
 المجتمع المحلي بھذه القرى.

 قالید إعداد مدونة قواعد سلوك مناسبة تنص على احترام العمال لعادات وت
 بل بدء عملھم.وقیم المجتمع المحلي وتدریب جمیع العاملین علیھا ق

  لى عتوفیر سكن للعمال القادمین یكون خارج الكتلة السكنیة للقرى، أو
 أطراف القري.

  لدین اعقد حلقات توعیة یحاضر فیھا خبراء في التنمیة االجتماعیة ورجال
 لتوعیة العمال بقواعد احترام ثقافة المجتمعات التي یعملون فیھا.

 ل كن المجتمعیة والمقاولون مع اتخاذ إجراءات تصحیحیة بمشاركة اللجا
 من یتجاوز مدونة السلوك.

 قایة من التدریب على الوقایة واستخدام اإلجراءات االحترازیة الالزمة للو
 ).19فیروس كورونا (كوفید 

  وضع شروط مع الشركة المنفذة لضرورة االلتزام بتوفیر مسكن مالئم
  للعمال القادمین من خارج القرى. 

على العنف القائم 
  النوع

یأتي مع المشروع عمالة مدربة، وھم یعیشون 
 حتى في حالة كانت أماكن اقامتھم-بین السكان 

على أطراف الحیز السكني، فأنھم یختلطون 
بالسكان في معامالت البیع والشراء لقضاء 

االحتیاجات الحیاتیة، وقد یكون بعض العمال 
ة یفیعلى غیر درایة كافیة بالعادات والتقالید الر

مما یكون سببًا في بعض المشكالت خاصة فیما 
  یتعلق باالساءة والتحرش ضد النساء.

   التشدید على العمال القادمین من خارج قرى المشروع على ضرورة
ص احترام قواعد ومعاییر وثقافة المجتمع المحلي بھذه القرى فیما یخ

 أوضاع النساء، في إطار قواعد االلتزام بعملھم.
  قالید قواعد سلوك مناسبة تنص على احترام العمال لعادات وتإعداد مدونة

یع وقیم المجتمع المحلي  والتوعیة بمخاطر التحرش بالنساء وتدریب جم
 العاملین علیھا قبل بدء عملھم.

 بیق اتخاذ إجراءات ال تھاون فیھا مع كل من یتجاوز مدونة السلوك، وتط
  العقوبات علیھم.

  حیازة األراضي

 2محطات الرفع: من المخطط ان یتم إنشاء 
محطات رفع في ھذا التجمع، وال توجد 

محطات معالجة، حیث تقوم محطتي الرفع 
 اللتان سیتم انشاؤھما بالتحویل على محطة كفر
الزیات. وعن كیفیة الحصول على األراضي 

المخصصة لكل محطة فكانت على النحو 
  التالي: 
  محطة رفع دقرن؛ لھا أرض

ة سبق شرائھا بموجب مخصص
اتفاق بین السكان وتم جمع 

المساھمات وشراء األرض بالفعل 
 وأصبحت جاھزة للتنفیذ.

  محطة رفع عزبة شبل؛ لھا أرض
مخصصة سبق شرائھا بموجب 

اتفاق بین السكان وتم جمع 
المساھمات وشراء األرض بالفعل 

  وأصبحت جاھزة للتنفیذ.

 للجان جمعیات األھلیة، ومن خالل االتوعیة المجتمعیة للسكان من خالل ال
مجتمعیة المجتمعیة بأھمیة المشروع، وتوسیع دائرة المشاركین في اللجان ال

 ومراعاة التمثیل النوعي.
 ضرورة االلتزام الكامل بالقواعد الموحدة في شراء وتخصیص األراضي 

 وعدم الحاق الضرر بأصحاب األراضي وتعزیز دور المشاركة المجتمعیة
 ات التخصیص.في عملی

  وضع صندوق للشكاوى مما یحقق اشراك للمجتمع أثناء عملیة التشیید
 والتشغیل. 

  وضع آلیات التعامل مع الشكاوى واشراك المجتمع اثناء تشغیل
 المشروعات؛ كأن نضع صندوقًا للشكاوى على سبیل المثال. 

 م عقد جلسات استماع مع السكان في قرى المشروع لالستفادة بمالحظاتھ
  حول المشكالت المرتبطة بتخصیص أراضي المشروع.
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اآلثار االجتماعیة 
  واالقتصادیة

ھناك أعمال زراعیة موجودة حول محطات 
الرفع، كذلك تقع محطات الرفع قریبة من 
المنازل السكنیة. وھناك شبكات من المیاه 
والكھرباء في المنطقة یمكن أن یلحق بھا 

الحفر أیًضا أضرار محتملة. كما تعتبر أعمال 
أثناء مرحلة انشاء المشروع األكثر خطورة 

على األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة لقرى 
المشروع، فثمة احتماالت لتعطل حركة انتقال 

الناس وتكبدھم خسائر اجتماعیة واقتصادیة 
وارتفاع التكلفة االقتصادیة لتدابیر الحیاة 

  الیومیة.

  ل لعبور المشاة ال سیما األطفاضرورة إیجاد طرق بدیلة وممرات آمنة
 وكبار السن وذوي االحتیاجات الخاصة. 

 یجاد ضرورة عدم قطع المیاه أو الكھرباء عن السكان لفترات طویلة، أو إ
 بدیل لذلك حتى ال یتم تعطیل حیاة السكان في ھذه القرى.  

 اإلسراع في تركیب الوصالت للمنازل وعدم إطالة فترة الحفر في ھذه 
الة حیث تكون الشوارع ضیقة للغایة، والمنازل قدیمة، ومع إط المرحلة،

وارع مدة الحفر قد یعرض المنازل للتھدم، ویشل حركة السكان في ھذه الش
 الضیقة. 

 یب اإلسراع في عملیة التركیب والتشغیل، بحیث یتم التشغیل بعد الترك
 مباشرة. 

 االنتھاء  ضرورة إعادة الشيء ألصلھ، وذلك عن طریق رصف الطرق بعد
  من عملیة الحفر، وإرجاعھا إلى ما كانت علیھ قبل أعمال الحفر.

  التراث الثقافي

تقوم الشركات المنفذة بالحفر على أعماق 
مختلفة ، وقد یتصادف وجود بعض االكتشافات 

ء اآلثریة أثناء الحفر،و یخشى أن یتم االستیال
  علیھا أو إساءة التعامل معھا.

  بصورة مستمرة. حتى یتم االنتھاء منھا. مراقبة عملیات الحفر 
 ار، یجب اتباع الشروط الخاصة في ھذا الشأن، والتي ینظمھا قانون اآلث

ى )  مایلي:  "على كل من یعثر مصادفة عل24الذي ینص في مادتھ رقم (
من  أثر منقول أو یعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فیما یتواجد بھ

لمھ تسمكان أن یخطر بذلك أقرب سلطة إداریة فوًرا وأن یحافظ علیھ حتى ت
 السلطة المختصة واال اعتبر حائًزا ألثر بدون ترخیص، وعلى السلطة

للمجلس المذكورة إخطار المجلس بذلك فوًرا. ویصبح األثر ملكاً للدولة، و
ھا اللجنة إذا قدر أھمیة األثر أن یمنح من عثر علیھ وأبلغ عنھ مكافأة تحدد

 الدائمة المختصة". 
 ن القوانین الحاكمة إلجراءات وضع بنود داخل عقد المقاولین تتضم

  اكتشاف أي مناطق أثریة أثناء عملیة الحفر.

  فرص التوظیف

توجد بعض فرص العمل في أعمال اإلنشاء، 
حیث یمكن االستعانة بعمال من قرى المشروع 
في بعض األعمال التي ال تحتاج إلى مھارات 

  أو تدریبات.

حتاج إلى سیما األعمال التي ال ت االستعانة ببعض العمالة من داخل قرى المشروع ال
  عمالة مدربة.

  مرحلة التشغیل

  جودة الھواء

 االنبعاثات الغازیة:
ع المصدر الوحید لالنبعاثات الھوائیة داخل موق

الرفع سیكون مولد الدیزل االحتیاطي.  ةمحط
ویعتبر تأثیر مثل ھذه االنبعاثات ذو أھمیة 
طاع ضئیلة ألن المولد سیتم تشغیلھ فقط أثناء انق
اییر التیار الكھربائي. وسیكون التزام المولد بمع

كافیاً للحمایة من  1994لسنة  4القانون رقم 
ق اطتأثیر انبعاثات الھواء غیر المقبولة في المن

 المحیطة.
خطوط الطرد ال وأثناء تشغیل شبكة اإلنحدار 

یتوقع تاثیر للرائحة إال في حالة وجود أي 
تسریب. وھذا ینبغي أن یكون مؤقتا ویجب 

تأثیر القیام باإلصالح فوراً. لذا ینبغي إعتبار ال
  ذو أھمیة ضئیلة .

 
أثناء تشغیل محطات الرفع، ومن المتوقع أن 

بسیطة وینبغي اعتبار  تكون الرائحة المتولدة
   .لةالتأثیر فى ھذه الحالة على أنھ ذو أھمیة ضئی

 
أى  انبعاثات الغبار: ال ینبعث من المشروع

  اتربة أو غبار أثناء مرحلة التشغیل.

 نع مواجھتھا تتم أن یجب الروائح،  بسبب التعامل بجدیة مع أیة شكاوى 
 ة،الرائح انبعاث سببوتقییم  المقبولة، غیر الرائحة مصدر تحدید طریق

 .تسببھا  التي الوحدة كفاءة وتحسین
 تسببھا التي الوحدة كفاءة وتحسین الرائحة،  انبعاث سبب تحدید.  
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قد یتعرض أفراد الطاقم للضوضاء الصادرة   الضوضاء
  الرفع المقترحة. ةمن الطلمبات بمواقع محط

 فى المضخات تشغیل أثناء الصوت ضغط مستوى في التغیر تقییم عند 
 تأثیر المضخات،باإلضافة الى فیھ الموضوعة العمق فإن محطة الرفع،

 بالمضخات وأقر بین تقع التي المسلحة الخرسانة وحوائط التربة حاجز
ً  اإلعتبار فى أخذھا تم فقد مستقبل  (ISO 9613-2).لألیزو  وفقا

  
 یذتنف خالل من وذلك آمنة عمل بیئة لضمان الموقع في الضوضاء تخفیف كما سیتم

 ویتعین .والدولیة الوطنیة المتطلبات االعتبار تضع في المھنیة والصحة السالمة خطة
  :اآلتیة اإلجراءات الخطة تشتمل أن
 

 مع متوافق الرفع ةمحط إدارة منطقة في الضوضاء مستوى یكون أن یجب 
 أعلى لشدة التعرض حالة في العمل، لبیئة الضوضاء مواصفات
 :التالیة اإلجراءات اتباع یجب ،  متقطعة أو مستمرة سواء للضوضاء

o في العاملین لجمیع للسمع واقیة أجھزة / أذن واقي توفیر یجب 
 .الحرجة الضوضاء مناطق

o للسمع الواقیة المعدات استخدام یجب ومتى كیفیة على التدریب 
 العمال. توجیھ دورات تدریب و من جزءاً  یكون أن یجب

o فیھا تكون التي المناطق في مرئي مكان في واضحة تعلیمات وضع 
 عالیة. الضوضاء انبعاثات

o للمضخات لتجنب صدور ضوضاء. الدوریة بالصیانة القیام  

التربة و المیاه 
  الجوفیة

قد  أثناء تشغیل شبكة اإلنحدار و خطوط الطرد،
 تتأثر نوعیة المیاه نتیجة تسریبات محتملة في

مناطق التقاطع مع القنوات / المصارف. 
وسیؤثر ھذا بشكل مباشر على نوعیة المیاه. 
وسیكون التأثیر مؤقتاً حتى یتم إنجاز أعمال 

  اإلصالح واحتمال حدوثھ ضئیل.جداً.
  

ال یتوقع وجود أى  أثناء تشغیل محطات الرفع،
 المیاه السطحیة أثناء تشغیل على نوعیةتأثیر 

  محطات الرفع.

 وسائل التخفیف لمكونات المشروع فى حالة األعطال/ التسریب:
 فاءة.وضع برنامج للصیانة الوقائیة الدوریة لضمان عمل جمیع الوحدات بك 
  تدریب العمال على أعمال اإلصالحات لضمان سرعة إنجاز األعمال و

 الوقف السریع ألیة تسریبات.
  

لمیاه الجوفیھ ن بشكل عام فإن تنفیذ المشروع لھ تأثیر إیجابي على جودة التربة و او لك
كما إنھ  حیث أنھ سیساھم فى منع تلوث كالً منھما بمیاه الصرف الصحى الغیر معالج،

  سیوفر بیئة صحیة لسكان القرى المخدومة.

النفایات الصلبة 
  والخطرة

المشروع موضوع الدراسة ھو مد وصالت 
 بقریة رفع محطات و إنحدار شبكات ویة منزل

 الصرف میاه توصیل لیتم توابعھا و دقرن
 و. القائمة الزیات كفر بمحطة للمعالجة الصحى

من المتوقع تولد  الرفع محطات تشغیل عند
  .كمیات صغیرة من المخلفات

تتمثل فى عبوات  المخلفات الخطرة:
اء الكیماویات الفارغة التي سیتم إستھالكھا أثن

  عملیات التشغیل.
  

  النفایات الصلبة غیر الخطرة:
تتمثل في المخلفات الناتجة عن العمال أثناء 
فترات التشغیل التي تتمثل في بقایا ورقیة، 
  .أكیاس بالستیكیة و مخلفات طعام و خالفھ

 رفع محطات و إنحدار شبكات والمشروع موضوع الدراسة ھو مد وصالت منزلیة 
 اتالزی كفر بمحطة للمعالجة الصحى الصرف میاه توصیل لیتم توابعھا و دقرن بقریة

  .تمن المتوقع تولد كمیات صغیرة من المخلفا الرفع محطات تشغیل عند و. القائمة
  ي كما یلي:ھمن المخلفات الناتجة من التشغیل تدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن 

  سیحصل المقاول على تصاریح رسمیة من السلطات المحلیة للتخلص من
لى ذلك) إالمخلفات (مدافن مخلفات البناء ، ومدافن المخلفات الخطرة ، وما 

  قبل بدء أنشطة البناء
 زین خسیتم فصل المخلفات وتخزینھا مؤقتًا بأمان في المناطق المخصصة لت

 المخلفات في مباني موقع البناء بطریقة ال تسبب مزیدًا من اضطراب
  حركة المرور

 بارستتم تغطیة المخلفات لتجنب تلوث الھواء المحیط عن طریق تشتت الغ  
 لة سیتم استخدام شاحنات كافیة لنقل المخلفات ولن تكون الشاحنات محم

  بأحجام المخلفات الزائدة
 ن المخلفات من حیث الوزن والوجھة سیتم تسجیل شحنات التخلص م

  والشخص المسؤول
 معتمدة یجب أن یتم جمع المخلفات یومیًا ویجب نقلھا إلى مواقع التخلص ال

 واآلمنة عبر شاحنات مجھزة بشكل مناسب. یجب على المشرف التأكد من
  أن ھذه العملیة تحدث دون أي مخاطر أو مشاكل

  
 التخلص من المخلفات غیر الخطرة

  :التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من المخلفات البلدیة ھي كما یلي تدابیر

 ك) سیتم فصل المخلفات غیر الخطرة (الورق والقمامة والخشب والبالستی
  ونقلھا إلى مواقع التخلص المحلیة عن طریق المقاول المعتمد
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 تخلص سیتم نقل المخلفات غیر الخطرة خارج الموقع إلعادة التدویر أو ال
من قبل مقاول ومشرف مرخص سیكون مسؤوالً عن إجراءات  النھائي

  التخلص وحالة الشاحنات
  

 تولد المخلفات الخطرة

لمقترحة اتقتصر المخلفات الخطرة على زیت التشحیم وعلب الطالء الفارغة. التدابیر 
  للتخلص اآلمن من المخلفات الخطرة ھي كما یلي:

  ت لمقاول االحتفاظ بسجال، یلزم ا 4/1994من القانون  33وفقا للمادة
 وإعالنات في سجل لطرق التخلص من المخلفات والجھات المتعاقد معھا

  الستالم تلك المخلفات
 یجب أن یتضمن تدریب الموظفین معلومات من بیانات سالمة المواد 

یانات ب الخاصة بالمواد الخطرة التي یتم التعامل معھا. كما یجب أن تكون
  لة للموظفین بلغتھم المحلیةسالمة المواد متاحة بسھو

  یجب إدراج وصف أنشطة االستجابة في حالة االنسكاب أو االتسرب أو
 الطوارئ الكیمیائیة األخرى

  19-جائحة كوفید

سیضم المشروع عدد محدود من العاملین خالل 
مرحلة التشغیل بالوردیة الواحدة. ولكن یجب أن 
یتخذ المشروع االحتیاطات المناسبة ضد نقل 
ً إلى المجتمعات  العدوى بین العاملین وأیضا

  المحلیة.

دارة واألمراض المعدیة كجزء من خطة إ 19-إعداد وتنفیذ خطة إدارة فیروس كوفید
المناسبة  الصحة والسالمة المھنیة أو مستقلة عنھا ، وستتضمن الخطة تدابیر التخفیف

  بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:

 طة خفي إطار  19-یذ تدابیر لحمایة العمال من كوفیدتطویر ومشاركة وتنف
 مراقبة الصحة والسالمة ؛ بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:

o قیاسات درجة حرارة الجسم عند مدخل الموقع 
o أقنعة الوجھ إلزامیة 
o منع التجمعات والتدخین في األماكن المغلقة 
o توفیر الصابون والماء والمطھرات في الموقع 
o قل یوماً على األ 14إجراءات الحجر الصحي اإللزامي لمدة  تطبیق

 للحاالت المشتبھ بھا التي لم تحسب من إجازاتھم
o التنسیق مع المرافق والھیئات الصحیة المحلیة  

 مصممة خصیًصا  19-تطویر إجراءات مستندة إلى مخاطر فیروس كوفید
 ادرة عنلظروف الموقع وخصائص العمال، واستنادًا إلى اإلرشادات الص

 السلطات المختصة، الوطنیة والدولیة (مثل منظمة الصحة العالمیة)
 یاطیة التأكد من تدریب جمیع العمال وإدراكھم للتدابیر الوقائیة واالحت

  ، واتباعھم لإلجراءات على أساس یومي.19-لفیروس كوفید

صحة وسالمة 
  وأمن المجتمع

وجود محطات الرفع بالقرب من الكتلة السكنیة 
یترتب علیھ اثار صحیة سلبیة في حالة عدم  قد

مراعاة االشتراطات الھندسیة والبیئیة بدقة 
خالل االنشاءات . في مرحلة التشغیل ھناك 
مجموعة من العمال الذین سیتم توظیفھم في 

ھذه محطات الرفع التي سیتم انشاؤھا، 
وسیكونون على تعامل دائم مع میاه الصرف 

من المخاطر الصحي، ویعرضھم ذلك لعدد 
  علي صحتھم وسالمتھم.

  .التدریب الجید للعمال على معاییر األمن والسالمة المھنیة 
  .التطعیم الدائم والمستمر للعمال الموجودون في المشروع 
 ن توفیر وسائل الحمایة الشخصیة حتى ال یكون ذلك سببًا في نقل أي م

 األمراض إلى مجتمع السكان. 
  ونا باإلجراءات االحترازیة لمكافحة انتشار فیروس كورضرورة االلتزام

"، وأن یكون ھناك تفتیش دوري على مدى تطبیق ھذه 19"كوفید 
 اإلجراءات.

  .تغطیة حجرات التفتیش جیدًا حتى ال ینزلق بھا المارة من السكان 
 عقود.إلزام المقاولین باتباع ھذه اإلجراءات ووضعھا شروطا ملزمة في ال 
  یھا.مراقبة دوریة على اتباع تلك القواعد واشراك السكان فضرورة وجود 
 یجب مراعاة االختالفات السكانیة في مدى حدة التعرض للمخاطر وذلك 

في أي إجراءات وقائیة، وخصوصا فیما یتعلق بالفئات المھمشة 
 والمحرومة، بما في ذلك النساء وكبار السن واألشخاص المعاقین.

 ماعات مع ممثلیھم بأخذ ھذه التدابیر فيابالغ السكان من خالل اجت 
 الحسبان.

 ة فتح صندوق شكاوى دائم للسكان، والتواصل المستمر مع أصحاب األنشط
  االقتصادیة المجاورة لمعرفة مدى تأثیر المحطة على أنشطتھم.

اآلثار االجتماعیة 
  واالقتصادیة

ال شك أن المشروع سیكون لھ عدد من اآلثار 
االجتماعیة واالقتصادیة اإلیجابیة على حیاة 

السكان في قرى المشروع، ولكن قد تكون 
ھناك أیًضا بعض اآلثار السلبیة اجتماعیا 

 لى عر الحفر، ووضع المواسیر اتباع المعاییر الالزمة والسلیمة لمواسی
عمق كبیر تحت األرض، بحیث ال تتعرض لضغوط السیارات المارة 

 علیھا مما یؤدي إلى كسرھا. 
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واقتصادیا والتي یجب وضعھا في االعتبار 
  لتجاوزھا وتقلیل حدتھا.

 ال مراعاة تخفیض فواتیر الصرف الصحي على المواطنین، حتى ال یتم اثق
تعامل كاھلھم بفواتیر مرتفعة السعر، وحتي ال تكون التكالیف الباھظة لل

كان علیھ الحال قبل تنفیذ  رف الصحي مطابقة لماتشغیل شبكات الص
  المشروع.

تدفق العمالة 
  المؤقتة

ال یوجد تدفق للعمالة المؤقتة، ولكن فرص عمل 
  الرفع دائمة بمحطات

  توفیر فرص عمل (وظائف) في محطات الرفع للعمال من داخل قرى
 المشروع ال سیما أولئك الذین یعملون في جرارات الكسح؛ حیث سیفقد

  ھؤالء العمال مصادر دخلھم الرئیسیة بعد تشغیل المحطات. 
 .تدریب ھؤالء العمال علي أعمال جدیدة توفر لھم دخل مستدام  

خطر العنف القائم 
  على النوع

یساھم المشروع اثناء مرحلة التشغیل في تحسین 
أوضاع النساء والتحسن في مستوي الصحة 

العامة، وصحة النساء علي وجھ الخصوص،  
وتخفیف األعباء علي النساء  بفعل التحسن 

  المحتمل في نوعیة الحیاة ككل.

  في وجود عمالة من خارج القري في المحطة، یجب وضع مدونة للسلوك
لمحلیة ریبھم علیھا حول احترام العادات والتقالید والقیم اللعاملین وتد

قواعد للسكان فیما یتعلق بالنساء بالقري ـ ومعاقبة كل من ینتھك ھذه ال
  والسلوكیات. 

 .توعیة العاملین بالتحرش بالنساء ومخاطره االجتماعیة  

  فرص التوظیف
في مرحلة تشغیل المشروع، تحتاج محطات 

م املین الذین یتم تعیینھالرفع إلى عدد من الع
  في المشروع بصورة مستمرة.

 إن توفیر عمالة من داخل قرى المشروع یوفر على العمال الذین سیتم 
  توظیفھم كثیًرا؛ حیث سیكون محل عملھم قریبًا من محل سكنھم.

الصحة والسالمة 
  المھنیة

عند العمل في صیانة شبكات الصرف 
الصحي، ینبغي إعطاء اھتمام خاص 

بممارسات النظافة الجیدة واالستخدام السلیم 
لمعدات الحمایة الشخصیة اإلجراءات اآلمنة 

  لدخول مكان ضیق.
وربما یتعرض العمال لمخاطر معروفة أوغیر 
ة معروفة عند التعامل مع میاه المجاري المعالج

ن أو غیر المعالجة و خزانات المیاه الرمادیة م
تح خالل خطوط المواسیر والمعدات و ف

الخزانات والدخول والتنظیف والعملیات 
المرتبطة. والتى تشمل: وضع المواسیر 

 والتھویة والشفط والتسویة و الخزانات وأجھزة
 المعالجة، و خزانات میاه الصرف الملوثة ، أو

  البرك، والمعدات الملوثة األخرى.

  عرض یتتطویر مبادئ توجیھیة تشغیلیة للتخفیف من المخاطر المھنیة التي
دریب لھا العمال المشتغلین بأعمال الصرف الصحي، بما في ذلك توفیر الت

میع على تفادي االضرار الصحیة، واستخدام معدات الحمایة الشخصیة لـ ج
 جوانب أعمال الصرف الصحي.

  تقدیم خطة عمل تتضمن مسؤولیات خاصة بالصحة والسالمة المھنیة
یع ة المھنیة، والمشرفین، وجملجمیع العاملین، وموظفي الصحة والسالم

الموظفین الذین لدیھم أدوار ومسؤولیات واضحة فیما یخص الصحة 
 والسالمة المھنیة.

  وضع معاییر ومبادئ توجیھیة ومدونات لممارسات الصحة والسالمة
 للعاملین والسكان.

 عي إتاحة إمكانیة الحصول على خدمات الرعایة النفسیة والدعم االجتما
العمل  سكان المتضررین، بما في ذلك نصائح بشأن التوازن بینللعاملین ولل

 والحیاة وتقییم المخاطر والتخفیف من حدتھا. 
 تطویر مدونات سلوك صحیة تتعلق بالممارسات الخطرة التي یتعرض لھا 

عمال الصرف الصحي وإجراءات ومسؤولیات إدارة العمل فیما یتعلق 
 لواقیة الشخصیة.بالتزامھم بارتداء المالبس والمعدات ا

 مع  ضرورة توفیر صندوق إسعافات أولیة في مواقع العمل من اجل التعامل
 اإلصابات البسیطة وبصورة سریعة. واعتماد مركز صحي مسبقًا للعالج

 الطبي في حال اإلصابات األكثر خطورة، وكذلك توفیر النقل المناسب
 للعمال المصابین.

  شركات المیاه والمقاولین تتعلقعقد اجتماعات أسبوعیة بین مسئولي 
جاوزات بمتابعة الصحة والسالمة المھنیة ومناقشة التدابیر الوقائیة والت

تم یوحاالت عدم االمتثال للخطط والحوادث واإلجراءات التصحیحیة التي 
 اتخاذھا.

 ات إجراء مراقبة للصحة والسالمة المھنیة للتحقق من االمتثال لممارس
ھا یة. وتوثیق حاالت عدم االمتثال واإلبالغ عنالصحة والسالمة المھن

 وتحدید ومتابعة إطار زمني لإلجراءات التصحیحیة في مواقع العمل.
 تھاب ضمان التطعیمات الروتینیة للعمال ضد األنفلونزا والتیتانوس، وال

 ) 19الكبد الوبائي، وكذلك التحصین ضد فیروس كورونا (كوفید 
 عتمد على تقییم المخاطر على الجھازاستخدام أدوات خاصة بالتنفس ی 

التنفسي في مكان العمل وغیرھا من العوامل المتعلقة بمكان العمل 
زان خوبالمستخدم، وأثناء الدخول و/أو التنظیف داخل خطوط المواسیر أو 
میاه الصرف الصحي، ومن المستحسن أن یرتدي العمال غطاء وجھ 

  روب.كامل، وجھاز تنفس مزود بالھواء مع حزمة ھ
  
 أدناه. 10جدول  و 9جدول كما ھو موضح في قیاس فعالیة اإلجراء المتخذة:  9/2

  .أعاله 8جدول كما ھو موضح في وصف إجراءات التخفیف لكل تأثیر:  9/3
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  وصف برنامج الرصد البیئى: 9/4

خطة الرصد  10جدول و  9جدول یوضح  یعتبر الرصد احد المكونات األساسیة لخطة اإلدارة البیئیة للمشروع المقترح.
خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة بشكل  4ضح مرفق والمراقبة التي سیتم اتباعھا أثناء مراحل انشاء وتشغیل المشروع. كما یو

  تفصیلي.

 : خطة اإلدارة والمراقبة البیئیة واالجتماعیة خالل مرحلة االنشاء9جدول 
 المراقبة البیئیة واالجتماعیة أثناء مرحلة االنشاء

 الغبار واالنبعاثات الغازیة -جودة الھواء 

 تدابیر التخفیف

  :سیضمن مشرف الصحة والسالمة والبیئة المعین تنفیذ ممارسات الموقع الجیدة ، والتي تشمل
 الماء رش لىإ باإلضافة ؛ یكفي بما للتفتیت القابلة المواد مخزونات وتغطیة المناسب التخزین 

  الغبار انتشار لتقلیل بانتظام
 فتیتللت القابلة المواد تفریغ مثل المواد مناولة ألنشطة المنخفضة االرتفاعات تقلیل  
 كباتالمر تحرك نتیجة الرش عن الناتج الغبار من للحد الري خالل من رطبة الطرق إبقاء  
 ذلك أمكن حیثما ممھدة طرق على تسیر المركبات أن من التأكد  
 للتفتیت القابلة البناء مواد تنقل التي تغطیة الشاحنات  
 ساعة/  كم 35< الممھدة غیر الطرق على السرعة حدود فرض 

الفحص البصري ومراقبة انبعاثات الغبار وغازات  طریقة المراقبة
 تسجیل وتوثیق الشكوى العادم

 مرة واحدة قبل البناء + مرة واحدة كل ثال ثة أشھر أثناء البناء تكرار المراقبة

 مؤشر األداء

  10ات قطر ذالجزیئیة مستویات األتربة في البیئة المحیطة (مجموع الجسیمات العالقة، و المواد 
 میكرومتر)

 الشكاوى الخاصة بالغبار 
 ن المركباتأكاسید الكبریت وأكاسید النیتروجین وأول أكسید الكربون والدخان األسود الخارج م 

 حدود موقع االنشاء موقع المراقبة
 المقاول ومدیر الصحة والسالمة البیئیة والمجتمعیة (والمسؤولین) المسئولیة

 تختلف تكلفة الرصد حسب المعمل وزمن القیاس التقدیریة (جنیھ مصري)التكلفة 
 إدارة المخلفات

 تدابیر التخفیف

  تدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من مخلفات البناء ھي كما یلي:

 مدافن( المخلفات من للتخلص المحلیة السلطات من رسمیة تصاریح على المقاول سیحصل 
  البناء أنشطة بدء قبل) ذلك إلى وما ، الخطرة المخلفات ومدافن ، البناء مخلفات

 مباني يف المخلفات لتخزین المخصصة المناطق في بأمان مؤقتًا وتخزینھا المخلفات فصل سیتم 
  المرور حركة اضطراب من مزیدًا تسبب ال بطریقة البناء موقع

 الغبار تشتت طریق عن المحیط الھواء تلوث لتجنب المخلفات تغطیة ستتم  
 لفاتالمخ بأحجام محملة الشاحنات تكون ولن المخلفات لنقل كافیة شاحنات استخدام سیتم 

  الزائدة
 المسؤول والشخص والوجھة الوزن حیث من المخلفات من التخلص شحنات تسجیل سیتم  
 عبر واآلمنة المعتمدة التخلص مواقع إلى نقلھا ویجب یومیًا المخلفات جمع یتم أن یجب 

 يأ دون تحدث العملیة ھذه أن من التأكد المشرف على یجب. مناسب بشكل مجھزة شاحنات
  مشاكل أو مخاطر

  
 التخلص من المخلفات غیر الخطرة

  :ھي كما یلي بلدیةتدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من المخلفات ال

 واقعم إلى ونقلھا) والبالستیك والخشب والقمامة الورق( الخطرة غیر المخلفات فصل سیتم 
  المعتمد المقاول طریق عن المحلیة التخلص

 مقاول قبل نم النھائي التخلص أو التدویر إلعادة الموقع خارج الخطرة غیر المخلفات نقل سیتم 
  الشاحنات وحالة التخلص إجراءات عن مسؤوالً  سیكون مرخص ومشرف

  
 تولد المخلفات الخطرة
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لص اآلمن من وعلب الطالء الفارغة. التدابیر المقترحة للتختقتصر المخلفات الخطرة على زیت التشحیم 
  المخلفات الخطرة ھي كما یلي:

 سجل في وإعالنات بسجالت االحتفاظ المقاول یلزم ، 4/1994 القانون من 33 للمادة وفقا 
  المخلفات تلك الستالم معھا المتعاقد والجھات المخلفات من التخلص لطرق

 لخطرةا بالمواد الخاصة المواد سالمة بیانات من معلومات الموظفین تدریب یتضمن أن یجب 
 بلغتھم وظفینللم بسھولة متاحة المواد سالمة بیانات تكون أن یجب كما. معھا التعامل یتم التي

 المحلیة
 یائیة یجب إدراج وصف أنشطة االستجابة في حالة االنسكاب أو االتسرب أو الطوارئ الكیم

  األخرى
 

 مراجعة الوثائق والسجالت  المراقبةطریقة 
 التفتیش البصري للموقع 

 المراقبة المیدانیة یومیا والتوثیق في تقاریر شھریة تكرار المراقبة

 مؤشر األداء

 االحتفاظ بعقود ساریة المفعول مع مقاولي جمع النفایات المعتمدین 
 سجالت التسلیم في مواقع التخلص النھائي 
 االستخدام و /  فایات المتولدة والكمیات المحولة من خالل اإلنقاذ وإعادةسجالت أنواع وكمیات الن

 أو إعادة التدویر
 موقع االنشاء موقع المراقبة

 المقاول ومدیر الصحة والسالمة البیئیة والمجتمعیة (والمسؤولین) المسئولیة
 التكلفة العادیة الستشاري إشراف البناء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

 الضوضاء واالھتزازات (على العمال والعامة)

 تدابیر التخفیف

  سیتم تطبیق تدابیر التخفیف التالیة للحد من تأثیر الضوضاء أثناء مرحلة البناء:

 في اعلیھ المنصوص السالمة حدود یتجاوزوا ال حتى ، للضوضاء العمال تعرض أوقات تقلیل 
  المھنیة والصحة السالمة معاییر إلى باإلضافة المصري البیئة قانون

 أذن بسدادات عالیة ضوضاء بمستویات األنشطة مجاالت في العاملین تزوید  
 وكیفیة الضوضاء خطر على البناء أعمال في البدء قبل العمال جمیع تدریب المقاول على یجب 

  تجنبھا
 تجنب أعمال البناء في المساء  
 خرةالمتأ المساء وفترات الباكر الصباح في الضوضاء لمنع الشاحنة سیارات حركة تقیید  
 یجب إیقاف جمیع اآلالت والمركبات عند عدم استخدامھا 

 فحص الموقع والقیاسات الموضعیة (إذا لزم األمر) طریقة المراقبة
 مرة واحدة كل ثالثة أشھر خالل البناء تكرار المراقبة

 مؤشر األداء
  ثناء اللیل دیسیبل (أ) أ 40أثناء النھار و دیسیبل (أ)  50الحفاظ على مستوى الضوضاء أقل من

 في مرحلة االنشاء
 یتم االحتفاظ بسجالت منتظمة توضح ساعات العمل 

 موقع المراقبة
 في المصادر 
 على طول محیط الموقع 
 في المستقبالت الحساسة مثل أقرب تجمع سكني 

 (والمسؤولین)المقاول ومدیر الصحة والسالمة البیئیة والمجتمعیة  المسئولیة
 تختلف تكلفة الرصد حسب المعمل وزمن القیاس التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

  الصحة والسالمة المھنیة

  تدابیر التخفیف

 السالمة إدارة رلمعایی ووفقا .اإلنشاء مرحلة أثناء المھنیة والصحة السالمة خطة باعتماد المقاول سیقوم
 :ھي الشائعة اإلنشاء أخطار من للوقایة الرئیسیة التخفیف المھنیة فإن إجراءات والصحة
 السالمة معاییر اتباع العمل وصاحب العامل على یجب الحفر، واصابات حوادث لمنع 

ما یجب على كاألعمال.  بھذه القیام أثناء المخاطر من للحد والوقایة الحمایة معدات واستخدام
ً المقاول اجراء تقریر السالمة االنشائیة  من أعمال الحفر  للمنازل والمنشآت التي قد تتأثر سلبا

 واعتماده من قبل االستشاري والوحدة المحلیة.
 سقوطال مخاطر وتقییم تحدید على العمال تدریب یجب واصاباتھ السقوط حوادث من للوقایة 

 معدات اماستخد وكذلك المخاطر لھذه التعرض في التحكم بكیفیة على درایة كاملة یكونوا وأن
 .بدقة السقوط من الحمایة

 لعملا وصاحب العمال على یجب واصابتھا، والمتحركة الثابتة الساللم حوادث من للوقایة 
 للسالمة العامة اإلدارة وضعتھا كما والمتحركة الثابتة الساللم الستخدام  العامة القواعد اتباع

 .المھنیة والصحة
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 المحددة تالمتطلبا تعطي إذ السقاالت، مخاطر نیةالمھ والصحة السالمة إدارة معاییر تناولت 
 .األسوار تستخدم ومتى السقاالت تستخدم ومتى للحمولة، األقصى للحد

 رشادیةاإل األدلة كافة اتباع العمال على یجب الثقیلة، اإلنشاء معدات مخاطر من للوقایة 
 .والحوادث اإلصابات لھذه التعرض لمنع الالزمة اإلنشاء  مواقع في للسالمة

 نم مسافة آمنة على الكھرباء عمال یكون أن الكھربائیة المخاطر لمنع الطرق أفضل من 
 .الكھرباء خطوط

 في ذلك العمل حیث یساعد معدات عن والعزل الحذر اتباع األخرى الوقائیة اإلجراءات وتضم 
 .العمل أثناء واإلصابات الكھرباء من  مخاطر الحمایة

 لسنة 12 رقم المصري العمل قانون أیضا المھنیة والصحة السالمة خطة تشمل أن یجب 
 الحصر، سبیل على لیس ولكن ذلك، في بما الدولیة، معاییر اإلنشاء ومتطلبات 2003

 :التالیة اإلجراءات 
o العمال على الخطر مصادر تحدید 
o األخطار مصادر إزالة 
o ملالع ممارسات واستخدام المحتملة، المخاطر على التعرف على العمال تدریب یجب 

 ودورد اإلشارات وفھم الضارة، الصحیة باآلثار واالعتراف واإلجراءات، السلیمة
 حاالت يف المناسبة درایة بإجراءات اإلخالء وعلى بالتعرض، المتعلقة الجسدیة الفعل

 معدات الحمایة استخدام كیفیة على مدربین یكونوا أ أن أیضا ویجب الطوارئ.
 (PPE).الشخصیة 

o واآلالت المعدات جمیع واختبار التفتیش 
o وقوع علمن وقائیة إجراءات التخاذ الموقع، في مدیر للسالمة والصحة المھنیة تعیین 

 الطوارئ حاالت في استجابة خطة الحوادث إعداد
o الضروریة االنقاذ معدات توفیر 
o السالمة لضمان خطة وادارة وضع 
o والكافیة المناسبة األولیة اإلسعافات معدات توفیر 

 معرضة لخطر توفیر تغطیة تأمینیة للمخاطر المرتبطة بالعمل، السیما للعاملین في المناطق ال
شدید، وكذلك للسكان المعرضین لمخاطر صحیة محتملة خالل مرحلة االنشاء، ویلتزم 

  المقاولون بھذه التأمینات وبما یتفق مع قانون العمل
 یة خدمات التأمین الصحي لتمكینھم من المتابعة الطبتغطیة العاملین بالصرف الصحي ب

مرتبطة المستمرة لحاالتھم الصحیة واخذ اللقاحات الالزمة للوقایة من مخاطر االمراض ال
  بالصرف الصحي

 لصرف الزام المقاولین وشركات المیاه والصرف الصحي بالتأمین علي الحیاة للعاملین با
  أمین خالل فترة عمل العمال لدیھمالصحي وان یتحمل المقاولون أقساط الت

  طریقة المراقبة

 فحص الشكاوى 
 فحص سیاسة الموارد البشریة 
 فحص عقود العمل 
 السجالت الصحیة حول اإلصابات المھنیة واألمراض المعدیة بین العاملین 
 فحص كشوف الحضور ونسخ الھویة 
 فحص وثائق التأمین 
 فحص سجالت التدریب 
  آداء العاملین و الحوادث المرتبة عن األعمال اإلنشائیةتقدیم تقاریر دوریة عن  

ً   تكرار المراقبة   یومیا

  مؤشر األداء

 تقاریر حوادث الصحة والسالمة المھنیة  
 التقاریر الطبیة عن الحاالت الواردة 
 ال توجد حوادث 
 ال توجد أحداث تتعلق بالصحة والسالمة العامة 
 ور وجودھم في الموقع من خالل كشوف الحض تغطیة تأمینیة للجمیع في الموقع مع إثبات

  ونسخ من بطاقات الھویة
  العمال في موقع المشروع  موقع المراقبة

  مدیر الصحة والسالمة البیئیة (والمسؤولین)  المسئولیة
  متضمن في تكلفة االنشاء  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

  19-جائحة كوفید

  تدابیر التخفیف
ة إدارة واألمراض المعدیة كجزء من خط 19-إعداد وتنفیذ خطة إدارة فیروس كوفیدیجب على المقاول 

في ذلك على  الصحة والسالمة المھنیة أو مستقلة عنھا ، وستتضمن الخطة تدابیر التخفیف المناسبة بما
  سبیل المثال ال الحصر:
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 صحة اقبة الفي إطار خطة مر 19-تطویر ومشاركة وتنفیذ تدابیر لحمایة العمال من كوفید
 والسالمة ؛ بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:

o قیاسات درجة حرارة الجسم عند مدخل الموقع 
o أقنعة الوجھ إلزامیة 
o منع التجمعات والتدخین في األماكن المغلقة 
o توفیر الصابون والماء والمطھرات في الموقع 
o  مشتبھ بھا قل للحاالت الیوماً على األ 14تطبیق إجراءات الحجر الصحي اإللزامي لمدة

 التي لم تحسب من إجازاتھم
o التنسیق مع المرافق والھیئات الصحیة المحلیة  

 مصممة خصیًصا لظروف الموقع  19-تطویر إجراءات مستندة إلى مخاطر فیروس كوفید
والدولیة  وخصائص العمال، واستنادًا إلى اإلرشادات الصادرة عن السلطات المختصة، الوطنیة

 منظمة الصحة العالمیة)(مثل 
  19-وفیدكالتأكد من تدریب جمیع العمال وإدراكھم للتدابیر الوقائیة واالحتیاطیة لفیروس ،

  واتباعھم لإلجراءات على أساس یومي.

  طریقة المراقبة
 فحص الموقع 
 مراجعة الوثائق والسجالت  
 الفحص الطبي والروتیني للموظفین والعاملین  

ً   تكرار المراقبة   یومیا

  مؤشر األداء
 (المباشرة والمؤقتة) عدد العمالة المدربة 
 عدد المصابین 
 عدد المعزولین  

  موقع االنشاء  موقع المراقبة

  المقاول    المسئولیة
 (والمسؤولین) مدیر الصحة والسالمة البیئیة  

  یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 وأمن المجتمع صحة وسالمة

 تدابیر التخفیف

  لسكان اضرورة اإلسراع في عملیات التشغیل والتنفیذ حتى ال تعوق أعمال الحفر الموجودة
رة وتعرضھم وتعرض أبناءھم للمخاطر، وحتى ال یشعر السكان بالملل والضیق من طول فت

نشاء فیھا منذ " التي یقومون بعملیات اإلقسطاالتنفیذ وتتكرر التجارب السلبیة الخاصة بقریة "
 ست سنوات ولم تنتھ بعد. 

  لمناطق اضرورة أن تلتزم الشركات المنفذة للمشروع بوضع سیاج حول مناطق الحفر، ال سیما
ق الحفر في التي یكثر بھا المارة والتي یوجد بھا السكان والتي تتمثل بصورة كبیرة في مناط

 محطات الرفع.
 لبدء في عملیات امنازل الموجودة في القریة، وتأمین ھذه المنازل والسكان بھا قبل تقییم حالة ال

إدارة الحفر، وطرح توصیات استباقیة لحمایة البیوت الضعیفة بالتنسیق بین المقاولون و
 المشروع وشركات المیاه والجمعیات االھلیة المحلیة.

 عمال الحفر استخدام معدات حفر بسیطة في األماكن السكنیة والشوارع الضیقة حتى ال تتأثر بأ
 عن طریق المعدات الثقیلة. 

 عند  التأھب واالستعداد الكافي لحاالت الطوارئ من جانب المقاولین وإدارة المشروعات
اه ركات المیحدوث مخاطر مجتمعیة بسبب عملیات االنشاء: وفي ھذه الحالة یتعین على ش

ارئ بالتنسیق مع إدارة المشروع والمقاولین وضع خطط استعداد لالستجابة لحاالت الطو
 بطریقة مناسبة لمنع وتخفیف أي ضرر یلحق بالمجتمع والبیئة. تشمل حاالت الطوارئ

السقاالت، والحوادث غیر المتوقعة الناشئة عن المخاطر الناجمة عن أعمال الحفر واالنشاءات 
وصور  خطة التأھب للطوارئ، قواعد واضحة حول كیفیة التعامل مع اعمال االنشاءاتوتشمل 

أخري،  التدخل السریعة إلنقاذ المصابین، وكیفیة تفادي ان یمتد الضرر الي مناطق وفئات
ریب وتوفیر المعدات والموارد، وتحدید المسؤولیات، وقنوات االتصال واإلخطار، والتد

 الفعالة.الدوري لضمان االستجابة 
  جود أعمال وضرورة أن تلتزم الشركات المنفذة للمشروع بوضع الالفتات اللیلیة التي تدل على

 حفر في المنطقة. 
 24دار یجب تعیین بعض العمال المكلفین بأداء ھذه األدوار، وأن یكونوا متواجدین على م 

 ساعة إلرشاد السكان. 
 مراقبة.دوري واشراك السكان في عملیة ال مراقبة المقاولین على تنفیذ ھذه القواعد بشكل 
 .وضع ھذه الشروط ضمن العقود لاللتزام بھا 
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 تماعات مع تنظیم حمالت التوعیة المجتمعیة للسكان من خالل الجمعیات األھلیة، ومن خالل اج
طار یرونھا ممثلیھم بأخذ ھذه التدابیر في الحسبان، وضرورة أن یبلغوا عن أي تجاوزات أو أخ

 الشكاوى.من خالل 

 طریقة المراقبة

 مراجعة تقاریر االستشارات المجتمعیة 
  صندوق الشكاوى  
 مقابلة أفراد المجتمع 
  رى قانشاء صفحة على فیس بوك للمشروع تأخذ فید باك بصورة أولیة ومستمرة من الناس في

 المشروع. 
  .انشاء جروب للواتس آب للجنة المجتمعیة والتواصل المستمر معھم 

 شھریًا  المراقبةتكرار 

 مؤشر األداء

 عدد الشكاوى المبلغ عنھا من المجتمع 
  .عدد الشكاوى الموجودة على صفحة الفیس بوك أو في جروب الواتس آب 
  ناقشتھا من مأعضاء المجتمع الملمین باألنشطة التي تم إجراؤھا والرسائل المشتركة / التي تمت

 .خالل استطالع آراء المستفیدین
 الموقع المراقبةموقع 

 أخصائي اجتماعي تابع للمقاول بالتعاون مع مسؤولي الصحة والسالمة في الموقع  المسئولیة
 استشاري اجتماعي تابع لوحدة إدارة المشروع 

 متضمن في تكلفة االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 عمالة األطفال

 تدابیر التخفیف

  طبیقا تالمقاول على عدم االستعانة بأطفال دون سن الثامنة عشرة یجب ان ینص العقد المبرم مع
 لقانون العمل وان یسري الحظر على أي أعمال مقاوالت تتم من الباطن.

 ظ بنسخة من یجب أن یلزم العقد أیًضا المقاول / المقاول من الباطن والموردین األساسیین باالحتفا
مال عوجود الموظفین المعینین لضمان عدم تشغیل بطاقات الھویة للعمال من أجل تسھیل مراقبة 

 عاًما. 18تقل أعمارھم عن 
  یجب أن تكون ھناك مراقبة صارمة ودوریة على المشروع بصورة مستمرة لضمان عدم وجود

 عمالة لألطفال في المشروع.
 من  سیینتتم إضافة التزامات وعقوبات صارمة علي المقاول / المقاول من الباطن والموردین األسا

 أن.أجل ضمان عدم استقدام عمالة أطفال في المشروع، مع اتخاذ إجراءات تصحیحیة في ھذا الش

 طریقة المراقبة

 التحقق من العقود 
 فحص الشكاوى 
 فحص سیاسة الموارد البشریة 
 فحص عقود العمل 
 فحص كشوف الحضور ونسخ الھویة 

 أثناء إعداد العقد.  تكرار المراقبة
  مرحلة االنشاء.بشكل مستمر أثناء 

 الشكاوى المقدمة من المجتمع   مؤشر األداء
 وجود أطفال للعمل في المشروع 

 موقع اإلنشاء موقع المراقبة

 المسئولیة
 الشركة المنفذة 
  مسؤول الصحة والسالمة المھنیة  
 المسؤولین في المشروع 

 متضمن في تكلفة االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 المؤقتة تدفق العمالة

 تدابیر التخفیف

 احة فرص استعانة المقاولین بإجراءات في العمل تعتمد علي العمالة الكثیفة والحد من وإت
أو مھارات  التشغیل الكثیف لسكان قرى المشروع، ال سیما في األعمال التي ال تتطلب تدریبات

 فنیة .  
  والتشدید  بعادات وتقالید المجتمع،تدریب العمال القادمین من خارج قرى المشروع وتعریفھم

 علیھم في ضرورة احترام قواعد ومعاییر وثقافة المجتمع المحلي بھذه القرى.
 مجتمع المحلي إعداد مدونة قواعد سلوك مناسبة تنص على احترام العمال لعادات وتقالید وقیم ال

 وتدریب جمیع العاملین علیھا قبل بدء عملھم.
 ري.ن یكون خارج الكتلة السكنیة للقرى، أو على أطراف القتوفیر سكن للعمال القادمی 
  لعمال اعقد حلقات توعیة یحاضر فیھا خبراء في التنمیة االجتماعیة ورجال الدین لتوعیة

 بقواعد احترام ثقافة المجتمعات التي یعملون فیھا.
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 دونة م اتخاذ إجراءات تصحیحیة بمشاركة اللجان المجتمعیة والمقاولون مع كل من یتجاوز
 السلوك.

 كورونا  التدریب على الوقایة واستخدام اإلجراءات االحترازیة الالزمة للوقایة من فیروس
 ).19(كوفید 

 ین من وضع شروط مع الشركة المنفذة لضرورة االلتزام بتوفیر مسكن مالئم للعمال القادم
 خارج القرى. 

 باتوالجوالت المیدانیة للموقع والعمال والمعدات والمركالرصد المستمر من خالل المشاھدات  طریقة المراقبة
 یومیا طوال فترة االنشاء تكرار المراقبة

  الشكاوى القادمة من المجتمع  مؤشر األداء
 .المالحظات الموجودة من قبل المشرفین 

 الموقع  موقع المراقبة

 اإلخصائي االجتماعي التابع للشركة المنفذة.   المسئولیة
  .االستشاري االجتماعي التابع إلدارة المشروع 

 متضمن في تكلفة االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 خطر العنف القائم على النوع

 تدابیر التخفیف

 ییر التشدید على العمال القادمین من خارج قرى المشروع على ضرورة احترام قواعد ومعا
 زام بعملھم.فیما یخص أوضاع النساء، في إطار قواعد االلتوثقافة المجتمع المحلي بھذه القرى 

 جتمع المحلي  إعداد مدونة قواعد سلوك مناسبة تنص على احترام العمال لعادات وتقالید وقیم الم
 والتوعیة بمخاطر التحرش بالنساء وتدریب جمیع العاملین علیھا قبل بدء عملھم.

 لیھم.وز مدونة السلوك، وتطبیق العقوبات عاتخاذ إجراءات ال تھاون فیھا مع كل من یتجا 

 طریقة المراقبة

 فحص سجالت التدریب 
 وضع مدونة لقواعد السلوك واإلفصاح عنھا وتدریب العمال علیھا 
 تجنب مراقبة امتثال العمال لمدونة قواعد السلوك عند التفاعل مع المجتمعات المحیطة ل

ى النوع وأشكال أخرى من العنف القائم عل السلوكیات مثل االعتداء اللفظي والتحرش الجنسي
 االجتماعي

 فحص الشكاوى 
 عدد وتوثیق أنشطة زیادة الوعي وأنشطة إشراك أصحاب المصلحة 
 مقابلة أفراد المجتمع 
 إجراء فحص تحالیل المخدرات والكحول 
 عدد العقوبات المطبقة 

 یومیا طوال فترة االنشاء تكرار المراقبة
 القادمة من المجتمعالشكاوى  مؤشر األداء

 الموقع  موقع المراقبة

 اإلخصائي االجتماعي التابع للشركة المنفذة.   المسئولیة
 .االستشاري االجتماعي التابع إلدارة المشروع 

 متضمن في تكلفة االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 حیازة األرض

 تدابیر التخفیف

  ة بأھمیة الجمعیات األھلیة، ومن خالل اللجان المجتمعیالتوعیة المجتمعیة للسكان من خالل
 المشروع، وتوسیع دائرة المشاركین في اللجان المجتمعیة ومراعاة التمثیل النوعي.

 ضرر ضرورة االلتزام الكامل بالقواعد الموحدة في شراء وتخصیص األراضي وعدم الحاق ال
 لیات التخصیص.بأصحاب األراضي وتعزیز دور المشاركة المجتمعیة في عم

  .وضع صندوق للشكاوى مما یحقق اشراك للمجتمع أثناء عملیة التشیید والتشغیل 
  ندوقًا صوضع آلیات التعامل مع الشكاوى واشراك المجتمع اثناء تشغیل المشروعات؛ كأن نضع

 للشكاوى على سبیل المثال. 
 م حول المشكالتعقد جلسات استماع مع السكان في قرى المشروع لالستفادة بمالحظاتھ 

 المرتبطة بتخصیص أراضي المشروع.

 صندوق الشكاوى.  طریقة المراقبة
 .تقریر االستشاري االجتماعي قبل البدء في المشروع 

 قبل بدایة مرحلة اإلنشاء تكرار المراقبة

 عدد الشكاوى المقدمة من المجتمع  مؤشر األداء
 تقریر االستشاري االجتماعي 

 انشاء محطات الرفعمواقع  موقع المراقبة

 الشركة المنفذة للمشروع   المسئولیة
  وحدة إدارة المشروع 



  

 

 
29/148 

 
لقروي امشروع الصرف الصحي الناتج من التجمع  -برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیة 

 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

 متضمن في تكالیف االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة

 تدابیر التخفیف

 ذوي ضرورة إیجاد طرق بدیلة وممرات آمنة لعبور المشاة ال سیما األطفال وكبار السن و
 االحتیاجات الخاصة. 

 حتى ال یتم  ضرورة عدم قطع المیاه أو الكھرباء عن السكان لفترات طویلة، أو إیجاد بدیل لذلك
 تعطیل حیاة السكان في ھذه القرى.  

 كون تم إطالة فترة الحفر في ھذه المرحلة، حیث اإلسراع في تركیب الوصالت للمنازل وعد
تھدم، ویشل الشوارع ضیقة للغایة، والمنازل قدیمة، ومع إطالة مدة الحفر قد یعرض المنازل لل

 حركة السكان في ھذه الشوارع الضیقة. 
  .اإلسراع في عملیة التركیب والتشغیل، بحیث یتم التشغیل بعد التركیب مباشرة 
 ألصلھ، وذلك عن طریق رصف الطرق بعد االنتھاء من عملیة الحفر ضرورة إعادة الشيء ،

 وإرجاعھا إلى ما كانت علیھ قبل أعمال الحفر.

 طریقة المراقبة
 .صندوق الشكاوى 
  .جروب الواتس الخاص بأعضاء اللجنة المجتمعیة 
  .صفحة الفیس بوك للقاطنین في قرى المشروع 

 بصورة دوریة (أسبوعیًا).  تكرار المراقبة

 عدد الشكاوى في صندوق الشكاوى  مؤشر األداء
 عدد الشكاوى على جروب الواتس آب وصفحة الفیس بوك 

 مناطق الحفر موقع المراقبة

 االخصائي االجتماعي أثناء مرحلة التشغیل.   المسئولیة
  .مسؤول الصحة والسالمة المھنیة أثناء العمل 

 متضمن في تكالیف االنشاء (جنیھ مصري)التكلفة التقدیریة 
 التراث الثقافي

 تدابیر التخفیف

  .مراقبة عملیات الحفر بصورة مستمرة. حتى یتم االنتھاء منھا 
 ي مادتھ رقم یجب اتباع الشروط الخاصة في ھذا الشأن، والتي ینظمھا قانون اآلثار، الذي ینص ف

من أثر  )  مایلي:  "على كل من یعثر مصادفة على أثر منقول أو یعثر على جزء أو أجزاء24(
لیھ حتى ثابت فیما یتواجد بھ من مكان أن یخطر بذلك أقرب سلطة إداریة فوًرا وأن یحافظ ع

رة إخطار لمھ السلطة المختصة واال اعتبر حائًزا ألثر بدون ترخیص، وعلى السلطة المذكوتتس
یمنح من عثر  المجلس بذلك فوًرا. ویصبح األثر ملكاً للدولة، وللمجلس إذا قدر أھمیة األثر أن

 علیھ وأبلغ عنھ مكافأة تحددھا اللجنة الدائمة المختصة". 
 أثریة  ن القوانین الحاكمة إلجراءات اكتشاف أي مناطقوضع بنود داخل عقد المقاولین تتضم

 أثناء عملیة الحفر.
 مراقبة أعمال الحفر.  طریقة المراقبة
 أسبوعیًا. تكرار المراقبة

 مؤشر األداء
 ر في ظھور عالمات أو تربة رملیة معینة مخالفة للوضع المعتاد ومشابھة للترب التي تظھ

 المواقع األثریة. 
  .العثور على أبواب تحت األرض أو أنفاق أو قطع أثریة 

 موقع الحفر موقع المراقبة

  المھندسین في موقع الحفر.   المسئولیة
 .المشرفین على العمل من إدارة المشروع 

 متضمن في تكالیف االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 فرص التوظیف

 ة مدربة. االستعانة ببعض العمالة من داخل قرى المشروع ال سیما األعمال التي ال تحتاج إلى عمال تدابیر التخفیف
 عدد العمالة في الموقع من داخل مواقع العمل.  طریقة المراقبة
 شھریًا  تكرار المراقبة
 بطاقات الرقم القومي للعمال في مواقع العمل.  مؤشر األداء

 مواقع العمل  موقع المراقبة
 االخصائي االجتماعي المسئولیة

 متضمن في تكالیف االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

 : خطة اإلدارة والمراقبة البیئیة واالجتماعیة خالل مرحلة التشغیل10جدول 

 المراقبة البیئیة واالجتماعیة أثناء مرحلة التشغیل

  الغبار واالنبعاثات الغازیة -جودة الھواء 
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  تدابیر التخفیف
 دتحدی طریق عن مواجھتھا تتم أن یجب الروائح،  بسبب التعامل بجدیة مع أیة شكاوى 

 .تسببھا لتيا الوحدة كفاءة وتحسین الرائحة، انبعاث وتقییم سبب المقبولة، غیر الرائحة مصدر
 تسببھا التي الوحدة كفاءة وتحسین الرائحة،  انبعاث سبب تحدید.  

  تسجیل وتوثیق الشكوى  مالحظة إنبعاث الروائح  طریقة المراقبة

  مرة واحدة كل ثال ثة أشھر أثناء التشغیل  تكرار المراقبة

  و إنبعاث الروائحأكاسید الكبریت    مؤشر األداء

  حدود موقع التشغیل  موقع المراقبة

  والمجتمعیة (والمسؤولین)المقاول ومدیر الصحة والسالمة البیئیة   المسئولیة

  تختلف تكلفة الرصد حسب المعمل وزمن القیاس  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

 الضوضاء الناتجة عن أعمال تشغیل المحطة

 تدابیر التخفیف

 فإن محطة الرفع، فى المضخات تشغیل أثناء الصوت ضغط مستوى في التغیر تقییم عند 
 مسلحةال الخرسانة وحوائط التربة حاجز تأثیر المضخات،باإلضافة الى فیھ الموضوع العمق

ً  اإلعتبار فى أخذھا تم فقد مستقبل المضخات وأقرب بین تقع التي -ISO 9613).لألیزو  وفقا
2) 

  
 ةالسالم خطة تنفیذ خالل من وذلك آمنة عمل بیئة لضمان الموقع في الضوضاء تخفیف كما سیتم
 إلجراءاتا الخطة تشتمل أن ویتعین .والدولیة الوطنیة المتطلبات االعتبار تضع في المھنیة والصحة

  :اآلتیة
 

 مواصفات مع متوافق الرفع طةمح إدارة منطقة في الضوضاء مستوى یكون أن یجب 
 ،  متقطعة أو مستمرة سواء للضوضاء أعلى لشدة التعرض حالة في العمل، لبیئة الضوضاء

 :التالیة اإلجراءات اتباع یجب
o الضوضاء مناطق في العاملین لجمیع للسمع واقیة أجھزة / أذن واقي توفیر یجب 

 .الحرجة
o من زءاً ج یكون أن یجب للسمع الواقیة المعدات استخدام یجب ومتى كیفیة على التدریب 

 العمال. توجیھ دورات تدریب و
o ضاءالضو انبعاثات فیھا تكون التي المناطق في مرئي مكان في واضحة تعلیمات وضع 

 عالیة.
o .القیام بالصیانة الدوریة للمضخات لتجنب صدور ضوضاء 

 قیاسات الضوضاء في بیئة العمل طریقة المراقبة
ً  تكرار المراقبة  ربع سنویا
 شدة الضوضاء وفترات التعرض وآثار الضوضاء مؤشر األداء
 تشغیلموقع ال موقع المراقبة

 الصحة المھنیةمسئول البیئة و السالمة و  المسئولیة
 تختلف تكلفة الرصد حسب المعمل وزمن القیاس التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

 المخاطر المرتبطة بالتخلص من النفایات الصلبة والخطرة

 تدابیر التخفیف

 ھاتوابع و دقرن بقریة رفع محطات و إنحدار شبكات والمشروع موضوع الدراسة ھو مد وصالت منزلیة 
من  الرفع محطات تشغیل عند و. القائمة الزیات كفر بمحطة للمعالجة الصحى الصرف میاه توصیل لیتم

  .المتوقع تولد كمیات صغیرة من المخلفات
  تدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من المخلفات الناتجة من التشغیل ھي كما یلي:

 مدافن( المخلفات من للتخلص المحلیة السلطات من رسمیة تصاریح على المقاول سیحصل 
  البناء أنشطة بدء قبل) ذلك إلى وما ، الخطرة المخلفات ومدافن ، البناء مخلفات

 مباني يف المخلفات لتخزین المخصصة المناطق في بأمان مؤقتًا وتخزینھا المخلفات فصل سیتم 
  المرور حركة اضطراب من مزیدًا تسبب ال بطریقة البناء موقع

 الغبار تشتت طریق عن المحیط الھواء تلوث لتجنب المخلفات تغطیة ستتم  
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 لفاتالمخ بأحجام محملة الشاحنات تكون ولن المخلفات لنقل كافیة شاحنات استخدام سیتم 
  الزائدة

 المسؤول والشخص والوجھة الوزن حیث من المخلفات من التخلص شحنات تسجیل سیتم  
 عبر واآلمنة المعتمدة التخلص مواقع إلى نقلھا ویجب یومیًا المخلفات جمع یتم أن یجب 

 يأ دون تحدث العملیة ھذه أن من التأكد المشرف على یجب. مناسب بشكل مجھزة شاحنات
  مشاكل أو مخاطر

  
 التخلص من المخلفات غیر الخطرة

  :ھي كما یلي بلدیةتدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من المخلفات ال

 واقعم إلى ونقلھا) والبالستیك والخشب والقمامة الورق( الخطرة غیر المخلفات فصل سیتم 
  المعتمد المقاول طریق عن المحلیة التخلص

 مقاول قبل نم النھائي التخلص أو التدویر إلعادة الموقع خارج الخطرة غیر المخلفات نقل سیتم 
  الشاحنات وحالة التخلص إجراءات عن مسؤوالً  سیكون مرخص ومشرف

  
 تولد المخلفات الخطرة

لص اآلمن من تقتصر المخلفات الخطرة على زیت التشحیم وعلب الطالء الفارغة. التدابیر المقترحة للتخ
  المخلفات الخطرة ھي كما یلي:

 سجل في وإعالنات بسجالت االحتفاظ المقاول یلزم ، 4/1994 القانون من 33 للمادة وفقا 
  المخلفات لكت الستالم معھا المتعاقد والجھات المخلفات من التخلص لطرق

 لخطرةا بالمواد الخاصة المواد سالمة بیانات من معلومات الموظفین تدریب یتضمن أن یجب 
 بلغتھم وظفینللم بسھولة متاحة المواد سالمة بیانات تكون أن یجب كما. معھا التعامل یتم التي

  المحلیة
 ائیةالكیمی الطوارئ أو االتسرب أو االنسكاب حالة في االستجابة أنشطة وصف إدراج یجب 

 األخرى
 المراجعة البیئیة المفصلة طریقة المراقبة
ً  تكرار المراقبة  یومیا
 المالحظة البصریة مؤشر األداء
 موقع االنشاء موقع المراقبة

 مسئول البیئة و السالمة و الصحة المھنیة المسئولیة
 المشروعالتكلفة العادیة لمشغلي  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

  19-جائحة كوفید

  تدابیر التخفیف

 حة واألمراض المعدیة كجزء من خطة إدارة الص 19-إعداد وتنفیذ خطة إدارة فیروس كوفید
ي ذلك على فوالسالمة المھنیة أو مستقلة عنھا ، وستتضمن الخطة تدابیر التخفیف المناسبة بما 

  سبیل المثال ال الحصر:
  حة في إطار خطة مراقبة الص 19-لحمایة العمال من كوفیدتطویر ومشاركة وتنفیذ تدابیر

 والسالمة ؛ بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:
 قیاسات درجة حرارة الجسم عند مدخل الموقع 
 أقنعة الوجھ إلزامیة 
 منع التجمعات والتدخین في األماكن المغلقة 
 توفیر الصابون والماء والمطھرات في الموقع 
 ھا التي لم یوماً على األقل للحاالت المشتبھ ب 14لحجر الصحي اإللزامي لمدة تطبیق إجراءات ا

 تحسب من إجازاتھم
 التنسیق مع المرافق والھیئات الصحیة المحلیة  
 مصممة خصیًصا لظروف الموقع  19-تطویر إجراءات مستندة إلى مخاطر فیروس كوفید

والدولیة  لسلطات المختصة ، الوطنیةوخصائص العمال ، واستنادًا إلى اإلرشادات الصادرة عن ا
 (مثل منظمة الصحة العالمیة)

 19-فیدالتأكد من تدریب جمیع العمال وإدراكھم للتدابیر الوقائیة واالحتیاطیة لفیروس كو ،
 واتباعھم لإلجراءات على أساس یومي.

   

 فحص الموقع   طریقة المراقبة
 مراجعة الوثائق والسجالت  
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  للموظفین والعاملینالفحص الطبي والروتیني 
ً   تكرار المراقبة   یومیا

  مؤشر األداء
 (المباشرة والمؤقتة) عدد العمالة المدربة 
 عدد المصابین 
 عدد حاالت العزل  

  موقع التشغیل  موقع المراقبة

  المقاول والمؤید   المسئولیة
 (والمسؤولین) مدیر الصحة والسالمة البیئیة  

  تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العامیتم   التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 صحة وسالمة وأمن المجتمع

 تدابیر التخفیف

  .التدریب الجید للعمال على معاییر األمن والسالمة المھنیة 
  .التطعیم الدائم والمستمر للعمال الموجودون في المشروع 
 جتمع توفیر وسائل الحمایة الشخصیة حتى ال یكون ذلك سببًا في نقل أي من األمراض إلى م

 السكان. 
  وأن یكون  "،19ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازیة لمكافحة انتشار فیروس كورونا "كوفید

 ھناك تفتیش دوري على مدى تطبیق ھذه اإلجراءات.
 زلق بھا المارة من السكان. تغطیة حجرات التفتیش جیدًا حتى ال ین 
 .إلزام المقاولین باتباع ھذه اإلجراءات ووضعھا شروطا ملزمة في العقود 
 .ضرورة وجود مراقبة دوریة على اتباع تلك القواعد واشراك السكان فیھا 
  قائیة، ویجب مراعاة االختالفات السكانیة في مدى حدة التعرض للمخاطر وذلك في أي إجراءات

ألشخاص یتعلق بالفئات المھمشة والمحرومة، بما في ذلك النساء وكبار السن واوخصوصا فیما 
 المعاقین.

 .ابالغ السكان من خالل اجتماعات مع ممثلیھم بأخذ ھذه التدابیر في الحسبان 
 مجاورة فتح صندوق شكاوى دائم للسكان، والتواصل المستمر مع أصحاب األنشطة االقتصادیة ال

 طة على أنشطتھم.لمعرفة مدى تأثیر المح

 طریقة المراقبة
  الشكاوى المقدمة من المجتمع 
 ة التشغیل استطالع آراء السكان القریبین من المحطات وأصحاب األراضي الزراعیة بعد بدء عملی

 بثالثة أشھر.
 كل ثالثة أشھر  تكرار المراقبة
 الشكاوى القادمة من المجتمع المحیط. مؤشر األداء

 حدود موقع التشغیل  موقع المراقبة

 الشركة المالكة للمشروع   المسئولیة
 مشروع)لجنة إدارة المشروع (االستشاري البیئي واالستشاري االجتماعي التابعین إلدارة ال 

 یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة

 التخفیفتدابیر 

 ت األرض، اتباع المعاییر الالزمة والسلیمة لمواسیر الحفر، ووضع المواسیر على عمق كبیر تح
 بحیث ال تتعرض لضغوط السیارات المارة علیھا مما یؤدي إلى كسرھا. 

 یر مرتفعة مراعاة تخفیض فواتیر الصرف الصحي على المواطنین، حتى ال یتم اثقال كاھلھم بفوات
ماكان لتكون التكالیف الباھظة للتعامل تشغیل شبكات الصرف الصحي مطابقة  السعر، وحتي ال

 علیھ الحال قبل تنفیذ المشروع.
 صندوق الشكاوى. طریقة المراقبة
 كل ثالثة أشھر  تكرار المراقبة

 انفجار المواسیر   مؤشر األداء
  الشكاوى 

 خطوط الطرد واالنحدار ومواقع محطات الطرد موقع المراقبة

  .فریق عمل المحطة  المسئولیة
 ..شركات میاه الشرب والصرف الصحي المسؤولة عن إدارة وتشغیل المشروع 

 یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 تدفق العمالة المؤقتة

 تدابیر التخفیف

 ك توفیر فرص عمل (وظائف) في محطات الرفع للعمال من داخل قرى المشروع ال سیما أولئ
د تشغیل الذین یعملون في جرارات الكسح؛ حیث سیفقد ھؤالء العمال مصادر دخلھم الرئیسیة بع

  المحطات. 
 .تدریب ھؤالء العمال علي أعمال جدیدة توفر لھم دخل مستدام 
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ر محل إقامتھم خالل محل إقامة المتقدمین لھذه الوظائف في بطاقات الھویة، على أال یكونوا قد قاموا بتغیی طریقة المراقبة
 السنوات الخمس الماضیة. 

 مرة واحدة قبل التوظیف.   تكرار المراقبة
 بطاقات ھویة المتقدمین للوظائف.  مؤشر األداء

 محطات الرفع ومحطة المعالجة موقع المراقبة
 الشركة المالكة للمشروع.  ئولیةالمس

 یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 خطر العنف القائم على النوع

 تدابیر التخفیف

 م علیھا في وجود عمالة من خارج القري في المحطة، یجب وضع مدونة للسلوك للعاملین وتدریبھ
ـ ومعاقبة كل من  حول احترام العادات والتقالید والقیم المحلیة للسكان فیما یتعلق بالنساء بالقري

  ینتھك ھذه القواعد والسلوكیات. 
 ة.توعیة العاملین بالتحرش بالنساء ومخاطره االجتماعی 

 المراقبة الدوریة من قبل الشركة المالكة للمشروع   طریقة المراقبة
 صندوق الشكاوى   

 كل ثالثة أشھر  تكرار المراقبة
 الشكاوى القادمة من المجتمع  مؤشر األداء

 حدود موقع التشغیل في محطات الرفع.  موقع المراقبة
 الشركة المالكة للمشروع.  المسئولیة

 یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام التقدیریة (جنیھ مصري)التكلفة 
 فرص التوظیف

ث سیكون محل إن توفیر عمالة من داخل قرى المشروع یوفر على العمال الذین سیتم توظیفھم كثیًرا؛ حی تدابیر التخفیف
 عملھم قریبًا من محل سكنھم.

 یتم توظیفھمالعقود التي تبرم مع من   طریقة المراقبة
 البطاقات الشخصیة للعمال داخل المحطة 

 مرة واحدة اثناء التعیین  تكرار المراقبة
 ال یوجد  مؤشر األداء

 داخل المحطات  موقع المراقبة
 المسؤولون بالشركة المنفذة للمشروع.  المسئولیة

 والسیاق العامیتم تقدیرھا بناء على عدد العمال  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 الصحة والسالمة المھنیة

 تدابیر التخفیف

 المشتغلین  تطویر مبادئ توجیھیة تشغیلیة للتخفیف من المخاطر المھنیة التي یتعرض لھا العمال
دام بأعمال الصرف الصحي، بما في ذلك توفیر التدریب على تفادي االضرار الصحیة، واستخ

 أعمال الصرف الصحي. معدات الحمایة الشخصیة لـ جمیع جوانب
 وظفي تقدیم خطة عمل تتضمن مسؤولیات خاصة بالصحة والسالمة المھنیة لجمیع العاملین، وم

ت واضحة الصحة والسالمة المھنیة، والمشرفین، وجمیع الموظفین الذین لدیھم أدوار ومسؤولیا
 فیما یخص الصحة والسالمة المھنیة.

 رسات الصحة والسالمة للعاملین والسكان.وضع معاییر ومبادئ توجیھیة ومدونات لمما 
 سكان إتاحة إمكانیة الحصول على خدمات الرعایة النفسیة والدعم االجتماعي للعاملین ولل

لتخفیف من المتضررین، بما في ذلك نصائح بشأن التوازن بین العمل والحیاة وتقییم المخاطر وا
 حدتھا. 

  حي الخطرة التي یتعرض لھا عمال الصرف الصتطویر مدونات سلوك صحیة تتعلق بالممارسات
الواقیة  وإجراءات ومسؤولیات إدارة العمل فیما یتعلق بالتزامھم بارتداء المالبس والمعدات

 الشخصیة.
 بسیطة ضرورة توفیر صندوق إسعافات أولیة في مواقع العمل من اجل التعامل مع اإلصابات ال

ورة، الج الطبي في حال اإلصابات األكثر خطوبصورة سریعة. واعتماد مركز صحي مسبقًا للع
 وكذلك توفیر النقل المناسب للعمال المصابین.

  السالمة وعقد اجتماعات أسبوعیة بین مسئولي شركات المیاه والمقاولین تتعلق بمتابعة الصحة
ادث المھنیة ومناقشة التدابیر الوقائیة والتجاوزات وحاالت عدم االمتثال للخطط والحو

 ات التصحیحیة التي یتم اتخاذھا.واإلجراء
 مة المھنیة. إجراء مراقبة للصحة والسالمة المھنیة للتحقق من االمتثال لممارسات الصحة والسال

لتصحیحیة وتوثیق حاالت عدم االمتثال واإلبالغ عنھا وتحدید ومتابعة إطار زمني لإلجراءات ا
 في مواقع العمل.

 ائي، وكذلك ألنفلونزا والتیتانوس، والتھاب الكبد الوبضمان التطعیمات الروتینیة للعمال ضد ا
 ) 19التحصین ضد فیروس كورونا (كوفید 
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 ن العمل استخدام أدوات خاصة بالتنفس یعتمد على تقییم المخاطر على الجھاز التنفسي في مكا
وط ف داخل خطوغیرھا من العوامل المتعلقة بمكان العمل وبالمستخدم، وأثناء الدخول و/أو التنظی

ل، المواسیر أو خزان میاه الصرف الصحي، ومن المستحسن أن یرتدي العمال غطاء وجھ كام
 وجھاز تنفس مزود بالھواء مع حزمة ھروب.

 المتابعة والرصد المیداني للعمال بمواقع المشروع طریقة المراقبة
 شھریًا تكرار المراقبة

 مؤشر األداء

  توافر معدات السالمة الشخصیة 
  اختبار العمال على طرق وآلیات الصحة والسالمة المھنیة  
 سجالت التقاریر عن صحة وسالمة العمال  
 حوادث اإلصابة بالمخاطر واألمراض في مواقع العمل 

 مواقع المحطات  موقع المراقبة
 مسؤول الصحة والسالمة المھنیة المسئولیة

 على عدد العمال والسیاق العامیتم تقدیرھا بناء  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

  لتخفیف والرصد)وصف المتطلبات المؤسسیة (تحدید المسئولیات والمتطلبات والترتیبات الالزمة لتطبیق إجراءات ا 9/5

  یتم تنفیذ البرنامج من خالل اإلعداد المؤسسي التالي:

 التوجیھیة للبرنامج ةاللجن 
 

المجتمعات ومختلف المعنیین في البرنامج، ویرأس وزیر اإلسكان والمرافق سیكون لھا توفیر الدعم وضمان التنسیق بین 
لصحي وممثلین االعمرانیة لجنة التوجیھ التى تضم ممثلي عن وحدة إداره البرنامج والشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف 

ة التضامن ح األراضي ، ووزارعن وزارة الموارد المائیة والري ، ووزارة الصحة واإلسكان ، ووزارة الزراعة وإستصال
  اإلجتماعي ووزارة البیئة.

  

 وحدة ادارة البرنامج 
  

لمشروع والتنسیق لالتي تشكلت داخل وزارة اإلسكان والمرافق من المجتمعات العمرانیة ، وستكون مسئولة عن اإلداره العامة 
إلستشاریة عالقة التعاقدیة مع الشركة ابین وحدات تنفیذ البرنامج في شركات میاه الشرب والصرف الصحى ، وإدارة ال

یذ نظام الرصد والتقییم الدولیة للبرنامج ومتابعة أدائھ والتواصل مع البنك الدولي ، ومتابعة أداء البرنامج واإلشراف على تنف
لى إستیفاء لة عوإختیار إستشاري التحقق ویراجعھ تحدیث كافة المستندات االساسیة للبرنامج وتسلیم كافة المستندات الدا

رة اإلسكان متطلبات المخرجات المرتبطة بالمؤشرات ، والتي تسمح بالتحویالت النقدیة من البنك الدولى الى حساب وزا
لصرف الصحى والمرافق والمجتمعات العمرانیة بالبنك المركزي، والقیام بعمل تحویالت نقدیة الى شركات میاه الشرب وا

  م المنح المرتبطة باألداء.طبقا إلستراتیجیات البرنامج ونظا

 وحدات تنفیذ البرنامج على مستوى الشركات 
  

كات بقرارات من رؤساء الشر غربیةوھي الوحدات المشكلة من قبل شركات میاه الشرب والصرف الصحي فى محافظة ال
لشركات التي طاعات اوممثل فیھا كافة اإلدارات والقطاعات ذات الصلة بالبرنامج ، وتعمل كحلقة وصل وآلیة تنسیق بین ق

لمختلفة في البرنامج تحدد أھداف تنفیذ البرنامج وتوفیر البیانات والمعلومات الالزمة وتیسیر مساھمات الشركات في األعمال ا
مان المشاركة ، وتساعد بشكل محوري فى عملیات التعبئة المجتمعیة لتوفیر االراضي المطلوبة لتنفیذ أعمال البرنامج وض

  مواطنین فى كافة انشطتھ.المجتمعیة لل

وینبغي ان یتم إبالغ وحدة تنفیذ البرنامج عن تدابیر خطة اإلدارة البیئیة واإلجتماعیة على أساس شھري ، ویتم تقدیم التقاریر 
عیة فى الشھریة الى المنسق اإلجتماعي والبیئي فى وحدة تنفیذ البرنامج ، والذي یتأكد من تنفیذ تدابیر اإلداره البیئیة واإلجتما

الوقت المحدد ، وعمل تقریر لقیاس التقدم ویتعین على المنسق االجتماعى والبیئى بوحدة تنفیذ البرنامج ان یقدم تقریره الى 
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منسق وحدة تنفیذ البرنامج سنویاً وفى حالة وجود حاجة الى اتخاذ اجراءات تصحیحیة ، یطلب المنسق االجتماعى والبیئى 
نسق وحدة تنفیذ البرنامج اتخاذ االجراءات التصحیحیة ویتعین علیھم ابالغ الجھات المعنیم بوحدة تنفیذ البرنامج من م

  باالجراءات التصحیحیة بشكل وافى وینبغي أن تشتمل التقاریر على العناصر التالیة:

  رنامجالبتقاریر شھریة یقدمھا المنسق االجتماعى والبیئى بوحدة تنفیذ البرنامج ویقدمھا الى منسق تنفیذ  
 برنامجتقریر سنوى یعده المنسق االجتماعى والبیئى لوحده تنفیذ البرنامج ویقدمھ الى منسق وحدة تنفیذ ال  

  
  وطبقا لما ورد ألعاله یكون نظام اإلدارة البیئیھ واإلجتماعیة المقترح حسبما یلى:

 لبرنامج على خبیر سوف تشمل وحدة تنفیذ اة اشرافیة على األداء البیئي للبرنامج وییكون لوحدة تنفیذ البرنامج مسؤول
افة الى البیئة مؤھل ویكون ھو المدیر البیئى للبرنامج على مستوى شركة المیاه والصرف الصحى باالض ةإلدار

والتقییم ویكون  االشراف على األداء البیئى لوحدة تنفیذ البرنامج وممثل إستشارى دعم التقنى ومنسق لعملیات الرصد
اریة إلدارة ى بوحده إدارة البرنامج مسئوال عن متابعة اإلستشارى البیئى ضمن فریق الشركة اإلستشالمدیر البیئ

تشاریة إلدارة برنامج مسئوال عن الدعم الفنى وبناء قدرات البرنامج. سیكون الخبیر البیئى ضمن فریق الشركة االس
  البرنامج المسئول البیئى بوحدة تنفیذ البرنامج بالشركة

 اعیة خاصة أثناء عملیات لمسئول البیئى بوحده تنفیذ البرنامج بالشركة بالتأكد من تنفیذ التدابیر البیئیة واالجتمسیقوم ا
ه القوائم البناء واإلنشاءات وسوف یستخدم عدد من القوائم المرجعیة المحدده فى سیاق ھذا التقریر وستكون ھذ

 تنفیذالمرجعیة جزءا من مكونات عطاء وعقد إستشاري دعم ال
  

  خطة الطوارىء والتدریب علیھا: -10

  بیان التدریبات العملیة على تنفیذ خطة الطوارىء وتوقیتھا 10/1

تدریبات عملیة  ستقوم إدارة الصحة والسالمة والبیئة بتدریب العمال والموظفین دوریاً على حاالت الطوارئ وذلك من خالل
  شھور. 6ھیئة الدفاع المدني مع تكرارھا كل (محاكاة) مماثلة لحاالت الطوارئ بالتعاون مع 

  بیان ببرامج تدریب العاملین بالمحطة وتوقیتھا 10/2

حة الحرائق ، ة وعلى اإلسعافات األولیة، ومكافات الرفع یتم تدریب العاملین بصفة دوریة على كیفیة ادارة وتشغیل محط
 ات ل تشغیل المحطمناقشة المشاكل التى قابلت طقم العمل خال شھور على ما ھو جدید ویتم 6یقترح أن یتم تدریب العاملین كل 
  خالل ھذه المدة لتبادل الخبرات.

  تحلیل البدائل 10/3

راعاة مكاسبھا ویتم تحلیل بدائل المشروع من حییث العوامل المتعلقة بالمواقع والتكنولوجیات المتاحة، وذلك من خالل م
  البیئیة وسالمتھا:

  المشروعبدیل عدم تنفیذ  . 1
لمعاینة یمثل بدیل عدم تنفیذ المشروع المقترح حرمان منطقة المشروع من خدمات الصرف الصحي، حیث وجد بعد ا

على الطبیعیة أن الوضع الحالي للصرف الصحي بالقرى یتم عن طریق إنشاء شبكات متصلة بأقرب مصرف 
الترنشات  نزلیة وذلك حتى ال یحد تداخل بینللصرف سلبیا (بدون معالجة) علیھ ، أو ترنشات أسفل المراحیض الم

المیاه في المجاري  الخاصة بالمنازل المتقابلة عند انشاء الترنشات بالشارع وتتم عملیة التخلص بواسطة القاء االھالي
ر األمراض أما المائیة القریبة خوفا من امتالء الترنشات مما یؤدي الى وجود برك ومستنقعات وتلوث البیئة وانتشا

ي ھذه الحالة كبیر فبالنسبة للمباني متعددة الطوابق فیتم إنشاء ترنشات بالشوارع أمام المنازل ویكون معدل الترنشات 
  نتیجة زیادة عدد السكان وارتفاع معدل استھالك المیاه المتوفرة بھا.
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لمیاه  ریف المباشرویؤدي ذلك إلى تدھور في نوعیة المیاه السطحیة في المصارف وقنوات الري وذلك بسبب التص
فیة نتیجة الصرف الصحي غیر المعالجة وعالوة على ذلك، زیادة أحمال التلوث على األرض والمیاه السطحیة والجو

رف الصحي لزیادة كمیة المیاه العادمة غیر المعالجة وفقا للزیادة في النمو السكاني. وسوف تستمر أوضاع الص
  لى مشاكل صحیة خطیرة للسكان.والنظافة الصحیة في التدھور مما یؤدي إ

  ومن ناحیة أخرى، فإن تنفیذ المشروع المقترح لھ فوائد بیئیة واجتماعیة والتي تشمل التالي:

 كمیة  تحسین نوعیة المیاه السطحیة في منطقة الدراسة وذلك بالرغم من أن ھناك بعض المخاوف من زیادة
  جة لتوافر الصرف الصحيالصرف بسبب الزیادة المتوقعة في استھالك المیاه نتی

  تحسین نوعیة المیاه الجوفیة عن طریق منع تسلل میاه الصرف الصحي إلیھا  
 تحسین الصحة العامة للسكان والحد من األمراض  

  وبالتالي فإن بدیل عدم تنفیذ المشروع غیر ُمفضل من الجانب البیئي واالجتماعي.

 

  بدائل مواد تصنیع المواسیر . 2
لیة لنوعیة االنسب لخطوط االنحدار والطرد فى شبكة الصرف الصحى المقترحة بناء على دراسة تحلیتحدد نوع المواسیر 

المختلغفة لشبكات  التربة بموقع المشروع المقترح وكذلك وفقاً لإلشتراطات الفنیة لمعاییر المفاضلة بین نوعیات المواسیر
  میاه الشرب والصرف الصحي.

  )Un-Plasticized PVCالملدن ( مواسیر البولي فینیل كلورید غیر  .أ
یجب األخذ  ،تعتبر نوعیة تلك المواسیر صدیقة للبیئة حیث یتم تصنیعھا من الراتنج البالستیكیة ومن جانب آخر 

من الجانب في اإلعتبار حمایة تلك المواسیر من أشعة الشمس لتجنب تأكل/تدھورھا/ من األشعة فوق البنفسجیة و
  ھا أقل على المدى الطویل حیث یمكن أن تستمر لفترة طویلة.المالي ، فإن إجمالي تكلفت

  )High Density Polyethylene Pipesیلین عالي الكثافة (ثمواسیر البولي إی  .ب
یمتاز بالمرونة  یلین عالي الكثافة وھي عبارة عن ارتنج بلوري أو البولیمرثتصنع تلك المواسیر من مادة البولي إی

تطلب مقاومة قوة یلین عالي الكثافة للتطبیقات التى تثالكیمیائیة وتناسب مواسیر ضغط البولي إیوالمقاومة للمواد 
  ودائمة للتأكل.

  )Glass Reinforced Polyesterبالزجاج ( همواسیر البولیستر المقوا  .ت
الحشو غیر  یتم تصنیع تلك المواسیر من الراتنج البولي استر والزجاج اللیفي المقوى كما یعتمد على نوع مادة
یماوبة حیث العضوي وتعتبر تلك المواسیر ھي النوع األمثل في اإلستخدام لنقل الماء ومیاه الصرف والمواد الك

  أنھا تتمتع بخصائص مقاومة الصدأ وقوة میكانیكیة عالیة مثل الفوالذ.

  بدائل تصمیم خطوط االنحدار . 3
  بیارات/ ترنشات الصرف الصحي الحالیة  .أ

ل الى رف الصحي الحالیة كحواجز تحول دون السماح للمواد غیر المرغوب فیھا بالدخواستخدام بیارات الص
لجوفیة الشبكات سوف یخفض من تكالیف البناء ولكنھ مرتبط بمخاطر ترسیب میاه الصرف الصحي الى المیاه ا

  وذلك یرجع الى االسباب التالیة:

  بأرضیة مفتوحة تسمح بالتسریبتكون ھذه البیارات /الترنشات في معظم الحاالت مصممة  
 بعض ھذه البیارات ربما تكون مسربة بسبب التصمیم غیر المالئم أو الصیانة غیر الكافیة 
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  خزانات االستقبال  .ب
لى ااستخدام خزانات اإلستقبال لكل منزل وذلك للتمكن من الترسیب األولي ولتصریف میاه الصرف الصحى 

طي نتائج ل المواد الصلبة الداخلة الى نظام الصرف الصحي ، مما یعالشبكة مما یساعد على التقلیل من أحما
ة للحفاظ أفضل في العالج ونوعیة أفضل لمیاه الصرف النھائیة وینبغي تطھیر الخزانات بصفة دوریة من الحمأ

  على كفاءتھ وعلى الرغم من ذلك. فإن استخدام الخزانات لھ عیبان وھما:
  

 التكلفة االضافیة  
 تبطة بالتخلص من الحمأةالمخاطر المر 

  
  غرف التفتیش القیاسیة  .ت

ة مع بدیل استخدام غرف التفتیش القیاسیة  وھو نظام تقلیدي مع عدم وجود تأثیرات بیئیة متوقعة. وبالمقارن
فع المعترضات ، فإنھ سینتج میاه صرف صحي ذات نوعیة منخفضة نسبیًا ومع ذلك فقد تم تجھیز محطة الر

  بالمدخل مصممة للتعامل مع ھذه النوعیة من النفایات السائلة.بغرف/بغرفة كشف 
  

  الخالصة والتوصیات: -11

لالمراض  یحد من المخاطر المختلفة والملوثات المسببة مشروع الصرف الصحيكما تم استعراضھ فى ھذه الدراسة ، فإن 
جة عن استھالك في منطقة المشروع. كما یتضح ان معظم اآلثار البیئیة السلبیة الناتجة عن المشروع ھى تلك اآلثار النات

لتي یمكن إدارتھا واالمیاه للشرب ، استھالك الكھرباء والطاقة وتولد المخلفات الصلبة خالل مرحلتي تنفیذ وتشغیل المشروع 
الذاتي. كما أن  والتحكم فیھا عن طریق إتباع خطة لإلدارة البیئیة وتطبیق أسالیب المقترحة وإتباع خطة للمراقبة والرصد
  تصادیأً.تنفیذ التوصیات المقترحة كجزء من نظام إدارة بیئى مركزى متكامل سوف یسفر عن أفضل النتائج بیئیاً وإق
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  المرفقات

برجاء استیفاء الجدول التالى والذى یوضح قائمة المرفقات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتعلیل سبب عدم اإلرفاق. 
  (یمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة)

  تعلیل عدم اإلرفاق  ھل تم إرفاقھ (نعم/ال)  بیان بالمرفق  م

ى البیئموافقة جھاز شئون البیئة على تقییم التأثیر   1
  غیر منطبق  ال  للمشروع األصلى (فى حالة التوسعات).

صورة من الترخیص للمشروع (فى حالة وجود   2
  غیر منطبق  ال  توسعات).

ئى موافقة جھاز شئون البیئة على تقییم التأثیر البی  3
  غیر منطبق  ال  للتنمیة (فى حالة وقوع المشروع فى تنمیة أوسع).

خریطة بمقیاس  وصف عام لموقع المشروع مع  4
    نعم  رسم مناسب.

وصف للبیئة الطبیعیة والبیولوجیة واالجتماعیة   5
    نعم  بمنطقة المشروع.

وصف ألنشطة المشروع ومرفق بھا الرسوم   6
    نعم  التوضیحیة.

  غیر منطبق  ال  التحالیل المتوقعة لإلنبعاثات الغازیة.  7

    نعم  مواصفات وحدة معالجة الصرف الصحى.  8

ع بالقوانین البیئیة المنطبقة على المشروع م قائمة  9
    نعم  د.تحدید الجوانب التى تحددھا التشریعات ورقم الموا

10  
یة نموذج تقییم تفصیلى للتأثیرات البیئیة واالجتماع

المحتملة المتعلقة بمرحلتي اإلنشاء والتشغیل 
  للمشروع المقترح.

    نعم
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    نعم  خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة.  11

حدود الحیز العمراني المعتمد من الھیئة العامة   12
    نعم  للتخطیط العمراني.

    نعم  .الرفع ةقرارات التخصیص ألراضي محط  13

    نعم  .الرفع ةمحطراضي رسم كروكي أل  14

    نعم  أورنیك ترعة الملوانیة وترعة النعناعیة.  15

لوحة المخطط العام لمحطة معالجة كفر الزیات   16
    نعم  القائمة.

    نعم بمصرف جناجنوعیة المیاه تحلیل   17

  

  

  إقرار مقدم النموذج

  
أقر أنا الموقع أدناه بأن البیانات المدونة عالیھ صحیحة وحقیقیة، وأنھ فى حالة أى تعدیالت فى المعلومات الواردة سیتم 

  فوراً إخطار جھاز شئون البیئة عن طریق الجھة المانحة للترخیص فى حینھ.

  ............................................................    اسم مالك المشروع: 

  .............................................................    : اسم الشخص المسئول

  .............................................................  التلیفون/ فاكس والعنوان: 

  ............................................................      التاریخ: 

  

  

  بیانات تمأل بمعرفة الجھة اإلداریة المختصة أو المانحة للترخیص

  

  اعتمــاد الجـھة اإلداریـة:

 

 

  ------------------------------:      االسم

  ------------------------------:   الوظیفة

  ------------------------------:    التوقیع

 خاتم شعار الجمھوریة
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  تعلیمات عامة إلستیفاء نموذج تقییم التأثیر البیئى

 .(ب) نموذج تقییم التأثیر البیئى (ب) للمشروعات التى تندرج تحت القائمة 

 الالزمة  یتم إستیفاء جمیع بیانات النموذج بدقة وخط واضح مع إرفاق الخرائط والبیانات
 لمراجعة المشروع.

  یتم تسلیم النموذج بعد استیفائھ إلى ممثل الجھة اإلداریة المختصة العتماده وإرسالھ لجھاز
 شئون البیئة بعد مراجعتھ وختمھ بخاتم شعار الجمھوریة.

  یقوم جھاز شئون البیئة بمراجعة النموذج وإبداء الرأى فیھ من الناحیة البیئیة فقط  وإخطار
اإلداریة المختصة برأیھ واالشتراطات المطلوبة (موافقة أو رفض أو استكمال الجھة 

 یوم من تاریخ استالمھ لھ. 30بیانات،...) خالل مدة أقصاھا 

  فى حالة رفض المشروع، یحق لمالك المشروع أن یتظلم من القرار والتقدم كتابة للجنة
 ریخ إخطاره.یوم من تا 30الدائمة للمراجعة بجھاز شئون البیئة خالل 

  یتم االلتزام بكافة االشتراطات البیئیة الواردة بقرار جھاز شئون البیئة لكل مشروع، ویتم
 التفتیش علیھا للتأكد من مدى مطابقة المشروع للقانون واالشتراطات البیئیة.

  ھذا النموذج یتم توزیعھ بالمجان ودون أیھ رسوم.

  

  

 جمھوریــة مصـــر العربیة

  رئاســة مجلـــــس الـــوزراء

  وزارة الدولة لشئـون البیئة

  جھـــــاز شئـــــون البیئـــة

  Arab Republic of Egypt 

The Cabinet of Ministries 

Ministry of State for Environmental Affairs 

Egyptian Environmental Affairs Agency 
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 )1مرفق رقم (

 بالقوانین البیئیة المنطبقة على المشروع مع تحدید الجوانب التىقائمة 

  تحددھا التشریعات ورقم المواد
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   والمؤسسي القانوني اإلطار 1

ل اإلطار الوطني قانون توفر العدید من القوانین والسیاسات الوطنیة والدولیة اإلطار القانوني للمشروع محل التحقیق. یشم
سة ھو المعیار البیئي اإلطار الدولي المعتمد في ھذه الدرا وجمیع تعدیالتھ الالحقة واللوائح التنفیذیة. البیئة المصري

بنك الدولي. تغطي ھذه واالجتماعي  للبنك الدولي ، والمبادئ التوجیھیة العامة بشأن البیئة والصحة والسالمة الخاصة بال
بل أي من المشاریع الممولة البیئیة واالجتماعیة التي یجب االلتزام بھا من قالمعاییر الدولیة المجاالت الرئیسیة للتأثیرات 

  .من المؤسسة. یستعرض ھذا القسم كالً من السیاسات الوطنیة والدولیة وإمكانیة تطبیقھا على المشروع

موعة البنك الدولي ینص القانون المصري على إجراءات االمتثال البیئي وحدود االنبعاثات ، والتي ھي قریبة من حدود مج
على االمتثال  ، إن لم تكن أكثر تحفًظا. یجب أن تتوافق مكونات المشروع المقترحة مع السیاسات الدولیة التي تنص

یتم اعتماد معاییر أكثر للقوانین المحلیة. إذا كان ھناك اختالف بین المعاییر المحلیة ومعاییر مجموعة البنك الدولي ، فس
  صرامة.

 نوني الوطنياإلطار القا 1.1

األحكام القانونیة الوطنیة المطبقة على المشروع المقترح ؛ تناقش الفقرات التالیة المتطلبات القانونیة  11جدول یلخص 
ت ذات للمشروع المقترح بصفتك صاحب المشروع بموجب أحكام ھذه الفقرات بالتفصیل وتتضمن أي معاییر أو مواصفا

  صلة والجھات المنفذة المعنیة وعقوبات المخالفات والمخالفات.

 : اإلطار القانوني للمشروع11جدول 

المواد التى تنطبق على  القانون الخاص بھا القضیة
 المشروع

اللوائح التنفیذیة ذات 
 الصلة

المعاییر و المواصفات 
 المنصوصة

 تلوث البیئة
 4/1994رقم القانون 

(قانون البیئة) المعدل 
 2009لسنة  9بالقانون رقم 

فیما   23، 21،  20، 19المواد 
 یخص أداء تقییم األثر البیئى

  
بخصوص  23، 22المواد 

 االحتفاظ بالسجل البیئى

، 12،  11، 10المواد 
فیما   16، 15، 14، 13

یخص أداء تقییم األثر 
 البیئى
  

 18، 17المواد 
االحتفاظ بخصوص 

 بالسجل البیئى

من  3ملحق رقم 
الالئحة التنفیذیة 

للقانون: نموذج للسجل 
 البیئى

إدارة المخلفات 
 الخطرة

 4/1994القانون رقم 
(قانون البیئة) المعدل 

 2009لسنة  9بالقانون رقم 

بشأن تداول  30و  29المادتان 
   وإدارة المواد الخطرة والنفایات
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 ،2020 لسنة 202 قانون
 إدارة تنظیم قانون بإصدار

 المخلفات

،  31،  20،  16،  15المواد 
للنفایات البلدیة  38،  34،  33

 61و  60،  58والمواد 
 للنفایات الخطرة

  

 38/1967القانون 
قانون النظافة (

 )العامة

 لسنة 38 النظافة قانون
 31 بالقانون المعدل 1967

 والئحتھ 1976 لسنة
 التنفیذیة

   

 الھواءتلوث 
 4/1994القانون رقم 

(قانون البیئة) المعدل 
 2009لسنة  9بالقانون رقم 

 43و  42و  39إلى  34المواد 
مكرًرا من موقع  47و 

المشروع ، انبعاثات أو 
تسربات ملوثات الھواء ، 

استخدام المحركات ، رمي أو 
حرق النفایات ، نفایات وعوادم 
الحفر واالنشاء ، الضوضاء 

ء الداخلي على وجودة الھوا
 التوالي

، 36، 35، 34المواد 
38 ،41 ،42 ،44 ،45 

عن موقع المشروع، 
إجمالى أحمال التلوث 
الجوى المسموح بھا، 
اإللتزامات القانونیة، 

أحمال اإلنبعاثات 
والتلوث، التخلص من 

وحرق المخلفات، 
إنبعاثات الھواء أثناء 
االنشاء، الضوضاء 

ونوعیة الھواء باألماكن 
 قة على التوالىالمغل

: الحدود 5الملحق 
القصوى لملوثات 
 الھواء الخارجیة

) 3، جدول ( 7الملحق 
مستویات الضوضاء 
القصوى في مناطق 
مختلفة (المساكن 
الریفیة ، المساكن 
 الحضریة ، إلخ)

السالمة والصحة 
 المھنیة

 4/1994القانون رقم 
(قانون البیئة) المعدل 

 2009لسنة  9بالقانون رقم 

 46، 45، 44، 43، 42المواد 
عن الضوضاء، نوعیة الھواء 

الداخلى، درجات الحرارة 
والرطوبة، التھویة والتدخین 

 تباعاً على التوالى

، 46، 45، 44المواد 
عن الضوضاء،  48، 47

نوعیة الھواء الداخلى، 
درجات الحرارة 

والرطوبة، التھویة 
 والتدخین تباعا

: الحدود 7الملحق 
لمستویات المسموح بھا 

الضوضاء الداخلیة 
 والخارجیة

: الحد 8الملحق 
األقصى لملوثات 
الھواء داخل مكان 

العمل وفقًا لجودة كل 
 صناعة

: 4، الجدول  8الملحق 
كمیة الھواء المطلوبة 
 لتھویة األماكن العامة

: درجات 9الملحق 
الحرارة العظمى 

 والصغرى والرطوبة
لسنة  137القانون رقم 

العمل)  (قانون 1981
لسنة  12المعدل بالمرسوم 
2003 

   

لسنة  203قانون رقم 
بشأن تحفیز إنتاج  2014

الكھرباء من مصادر 
 الطاقة المتجددة

المواد 
10،9،8،7،6،5،4،3،2،1 

إلنشاء مشاریع النشاء الكھرباء 
 من مصادر الطاقة المتجددة

  

  9/2009المِعّّدل بالقانون  4/1994قانون البیئة رقم  1.1.1

)، 18-1ھو أول قانون بیئى متكامل یتم إصداره فى مصر. یتألف القانون من باب تمھیدى (المواد  4/1994قانون البیئة رقم 
)، الباب الثانى الخاص بحمایة البیئة الھوائیة من 33-19الباب األول الخاص بحمایة البیئة األرضیة من التلوث (المواد 

)، و 83-75-74-73-70-69-48ث الخاص بحمایة البیئة المائیة من التلوث (المواد )، الباب الثال47-34التلوث (المواد 
). إضافة إلى ذلك،قد صدر تعدیلین 104-102) واألحكام الختامیة (المواد 101-84الباب الرابع الخاص بالعقوبات (المواد 
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و  1095/2011یة للقانون باقرارات رقم ، كما تم تعدیل الالئحة التنفیذ105/2015والثاني  9/2009للقانون، األول برقم 
  .964/2015وأخیرا  710/2012

  تقییم التأثیر البیئى  -اللوائح الخاصة بحمایة البیئة األرضیة من التلوث   2009 1.1.2

فى الئحتھ  16 إلى 10والمواد من  9/2009والمعدل بالقانون  4/1994فى القانون  23و 21إلى  19طبقًا ألحكام المواد من 
الجھة المانحة للترخیص  التنفیذیة، فإن صاحب المشروع ملزم بتقدیم دراسة تقییم التأثیر البیئى إلى الجھة اإلداریة المختصة أو

ال النوعیة التى قبل البدء فى تنفیذ المشروع ویكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصمیمات والمواصفات واألسس واألحم
سة تقییم أثر التنسیق مع الجھات اإلداریة المختصة، كما أن صاحب المشروع ملزم بتقدیم درایصدرھا جھاز شئون البیئة ب

  بیئي لكل مكون للمشروع على حسب نشاطھ وتصنیفھ من قبل جھاز شئون البیئة.

  السجل البیئي 1.1.3

مقترح شروع ال، سوف یحتفظ مالك المشروع بسجل مكتوب لبیان تأثیر نشاط الم4/1994فى قانون  23و 22طبقا للمواد 
ما ھو منصوص علیھ فى ) من الالئحة التنفیذیة للقانون وك3على البیئة (السجل البیئى) وفقاً للنموذج المبین فى الملحق رقم (

المنشأة للحفاظ علیھ  من الالئحة التنفیذیة التى تحدد قواعد إعداد السجل البیئى وكذلك اإلطار الزمنى إللزام 18و 17المواد 
  التى یتعین إدخالھا فیھ.والبیانات 

  اللوائح الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة 1.1.4

لمنح  یحظر على مالك المشروع تداول المواد والمخلفات الخطرة بغیر تصریح من الجھة اإلداریة المختصة؛ ویشترط
  الترخیص اآلتى:

  توافر الكوادر المدربة المسئولة عن تداول المواد والمخلفات الخطرة . 1
  توافر الوسائل واإلمكانیات والنظم الالزمة للتداول اآلمن لھذه المواد  . 2
  توافر متطلبات مواجھة األخطار التى قد تنتج عن حوادث أثناء التداول . 3
  أال ینتج عن النشاط المراد الترخیص لھ آثار ضارة بالبیئة وبالصحة العامة . 4

  
التداول  استیفاء ما تراه من شروط أخرى تراھا ضروریة لتأمینو للجھة المانحة للترخیص أن تطلب من صاحب المشروع 

واد الخطرة وذلك بالتنسیق مع جھاز شئون البیئة ووزارة الصحة؛ وفى جمیع األحوال ال یجوز لصاحب المشروع تداول الم
مھ عند الطلب. لتقدیقبل الحصول على الترخیص محرراً على النموذج المعد لذلك والواجب االحتفاظ بھ مع القائم بالتداول 

  كما یلى: من الالئحة التنفیذیة للقانون تحدد االحتیاطات التى یجب مراعتھا عند تداول المواد الخطرة 31والمادة 

  المواد وكمیة نوعیة حسب الالزمة للشروط طبقا المواد ھذه تخزین فیھ یتم الذى الموقع اختیار . 1
 من نوع كلل مراعتھا الواجب الھندسیة األصول وفق مصممة موادال تلك تخزین داخلھا یتم التى األبنیة تكون أن . 2

 المانحة ةاإلداری الجھة طریق عن الدورى للتفتیش األبنیة تلك وتخضع اإلسكان، وزارة قرارات حسب المواد ھذه
  للترخیص

  المواطنین أو ینالعام بصحة أو بالبیئة اإلضرار عدم یضمن بما التخزین مكان أو النقل لوسیلة الالزمة الشروط توفر . 3
 المناسبة واألعداد تبالكمیا األولیة واإلسعافات والمكافحة والوقایة واإلنذار األمان وأجھزة نظم باألبنیة یتوافر أن . 4

 المانحة الجھة من علیھا والتصدیق مراجعتھا یتم المواد تلك تداول أو تخزین أثناء العاملة القوى وزیر یحددھا والتى
  للترخیص

 ھذه بكافة مإلمامھ من والتأكد تداولھا عند الالزمة واالحتیاطات بمخاطرھا المواد تلك بتداول العاملین توعیة . 5
  علیھا وتدریبھم المعلومات

 متوقع حادث أى لمواجھة طوارئ خطة تتوافر أن . 6
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 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

  اللوائح الخاصة بحمایة بیئة الھواء من التلوث 1.1.5

التنفیذیة، فإن  فى الئحتھ 49إلى  34والمواد  9/2009المعدل بالقانون  4/1994فى قانون  42إلى  34طبقاً ألحكام المواد 
  مالك المشروع البد أن یضمن التالى:

البد أن یتم إختیار موقع المشروع بحیث أال ینتج عن عملیات اإلنشاء والتشغیل للمشروع المقترح إنبعاثات تؤدى إلى زیادة 
  .12جدول عن الحدود القصوى المسموح بھا للملوثات الواردة في 

12جدول  )2012من الالئحة التنفیذیة المعدلة عام  5: الحدود القصوى لملوثات الھواء الخارجى (الملحق رقم   

   القصوى الحدود  الملوث
  مدة التعرض ]المكعب المتر فى میكروجرام[

  ثانى أكسید الكبریت
300  
125  
50 

  ساعة
 ساعة 24
 سنة  

  3مللیجرام/م 30  أكسید الكربون أول
 3مللیجرام / م 10 

  ساعة
 ساعات 8

 ثانى أكسید النیتروجین
300 
150  
60 

  ساعة
  ساعة 24

 سنة

  180 األوزون
120 

  ساعة
 ساعات 8

 150  الجسیمات العالقة مقاسة كدخان
60 

  ساعة 24
  سنة

 230 إجمالى الجسیمات العالقة
125 

  ساعة 24
  سنة

 10PM( 150(الجسیمات المستنشقة 
70 

  ساعة 24
  سنة

 2.5PM(  80(الجسیمات المستنشقة 
50  

  ساعة 24
  سنة

 الحضریة المناطق فى 0.5 الرصاص
 سنة  الصناعیة المناطق فى 1

  ساعة 24  120  أمونیا

إضافة إلى ذلك، البد أن تتخذ المعاییر المناسبة لمنع إنبعاث األتربة والجزیئات المتطایرة للھواء أثناء مرحلة اإلنشاء للمشروع 
  .14جدول و  13جدول المقترح. كما ال یجب أن یتعدى العادم المنبعث أثناء تشغیل المركبات الحدود المبینة في كل من 

13جدول  )*23من الالئحة التنفیذیة، جدول  6: الحدود القصوى لإلنبعاثات (العادم) الصادرة من محركات المركبات التى تعمل بالبنزین (ملحق رقم   
  2010من عام   2009عام إلى  2003من عام   2003ما قبل عام  

 الملوثات
HC  

جزء فى 
  الملیون

CO % 
HC  

جزء فى 
 الملیون

CO %  
HC  

جزء فى 
 الملیون

CO %  

  1.2 200  1.5 300  4 600  الحد األقصى
  دقیقة/لفة 900 إلى 600 من الخاملة السرعة عند القیاس یجب* 

  

14جدول  )2012من الالئحة التنفیذیة الصادرة عام  6ملحق  24الدیزل (جدول : المركبات التى تعمل بوقود   
  وما بعده 2003من عام   2003ما قبل   عام الصنع (المودیل)

  m K( 2.8  2.65-1(معامل كثافة الدخان

  

حیث یعد المشروع من المناطق السكنیة في المدینة  15جدول ال یجب أن تتعدى حدود الضوضاء القصوى المدرجة فى 
  وبھا أنشطة تجاریة:

15جدول  )3جدول من الالئحة التنفیذیة،  7: الحد األقصى المسموح بھ لمستوي الضوضاء فى المناطق المختلفة (ملحق رقم   
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 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

  اللوائح الخاصة بالصحة والسالمة المھنیة للعاملین 1.1.6

 الضوضاء 1.1.6.1
من الالئحة التنفیذیة ینص على الحدود المسموح بھا لكثافة الصوت ومدة التعرض اآلمن لھ داخل أماكن العمل  7الملحق رقم 

  .16دول جواألماكن المغلقة كما ھوموضح في 

دول ج 16 من الالئحة التنفیذیة) 7، ملحق رقم 1: الحدود المسموح بھا لمستویات الضوضاء داخل أماكن األنشطة اإلنتاجیة (جدول   

  تحدید نوع المكان والنشاط  م
الحد األقصى المقترح 
لمستوى الضوضاء 

 AeqLالمكافئة دیسیبل 

  مدة
  التعرض
  (ساعة)

1  

 (الورش والمصانع) وما شابھ ذلك ذات أماكن العمل -أ
ساعات ( للمنشآت التي تم ترخیصھا قبل  8وردیة حتى 

2011 (  
90  8  

 أماكن العمل (الورش والمصانع) وما شابھ ذلك ذات -ب
 ساعات ( للمنشآت التي یتم ترخیصھا بدءا 8وردیة حتى 

  ) 2011من عام 
85  8  

  نوع المنطقة

  AeqLالحد المسموح بھ لمستوى الضوضاء المكافئة (أ) بالدیسیبل 

  صباحاً) 7مساءاً إلى  10لیال من (  مساءاً) 10صباحا إلى  7نھارا من (

  40  50  مناطق ذات حساسیة للتعرض للضوضاء -1

ضواحي سكنیة مع وجود حركة ضعیفة  -2
  45  55  وأنشطة خدمیة محدودة

مناطق سكنیة في المدینة وبھا أنشطة  -3
  50  60  تجاریة

 12مناطق سكنیة واقعة على طرق أقل من  -4
متر ، بھا بعض الورش أو األنشطة التجاریة 

و أو األنشطة اإلداریة أو األنشطة الترفیھیة أ
  المالھي.

65  55  

 12المناطق الواقعة على طرق عرضھا  -5
صناعات متر فأكثر، أو مناطق صناعیة ذات 

  خفیفة وبھا بعض األنشطة األخرى.
70  60  

  70  70  منطقة صناعیة ذات صناعات -6
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 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

  قاعات األفراح واالحتفاالت المغلقة  2
  4  95  (بشرط أال یتجاوز ھذا المستوى حدود القاعة)

حجرات العمل لوحدات الحاسب  –المكاتب اإلداریة   3
  -  65 اآللي أو ما شابھ ذلك

4  
حجرات العمل لألنشطة التي تتطلب تركیز ذھني 

حجرات التحكم في  -الساحات العامة للبنوك  -روتیني 
  المطاعم والكافتیریات. –األنشطة الصناعیة 

60  -  

5  
المستشفیات والعیادات الطبیة ،المكتبات العامة، 

ر المتاحف، مكاتب البرید، قاعات المحاكم، المساجد ودو
  العبادة.

45  -  

6  
الجامعات والمدارس 

والحضانات والمعاھد وما في 
  حكمھا

  40  داخل الفصول الدراسیة

-  
المالعب وساحات المباني 

  55  التعلیمیة

الفنادق       – المباني السكنیة  7
  وما في حكمھا

  50 داخل غرف المعیشة
- 
 

  35 داخل غرف النوم

دیسیبل. ھذا باإلضافة إلى جمیع الشروط والمتطلبات  135یجب أال یتجاوز مستوى الضوضاء اللحظى خالل فترة العمل 
 4/1994والخاصة بقانون البیئة  2012لعام  710من الالئحة التنفیذیة الصادرة بالقرار الوزارى رقم  7الواردة بالملحق 
  .17جدول كما ھو موضح في  9/2009المعدل بالقانون 

17جدول  من الالئحة التنفیذیة) 7، ملحق رقم 2: الحد األقصى المسموح بھ للضوضاء المتقطعة والصادرة من المطارق الثقیلة (جدول   

 جودة الھواء الداخلي 1.1.6.2
مالك المنشأة من الالئحة التنفیذیة یدرج الحدود القصوى المسموح بھا للملوثات داخل بیئة العمل. یجب على  8الملحق رقم 

  أن یتخذ جمیع اإلحتیاطات والمعاییر الالزمة لضمان عدم تجاوز ھذه الحدود.

 الحرارة والرطوبة 1.1.6.3

من الئحتھ التنفیذیة تنص على الشروط والمتطلبات  46والمادة  9/2009المعدل بالقانون  4/1994من القانون  44المادة 
من الالئحة التنفیذیة الحدود الكبرى والصغرى لدرجات  9حق رقم لدرجات الحرارة والرطوبة فى مكان العمل. یوضح المل

  الحرارة والرطوبة، و فترات التعرض لھا وإحتیاطات األمان.

  مستوى الضغط الصوتي (دیسیبل)ذروة 
CPeakL 

  عدد الطرقات المسموح بھا
  خالل فترة العمل الیومي

135  300  

130  1000  

125  3000  

120  10000  

115  30000  
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18جدول  التنفیذیة) من الالئحة 9، ملحق رقم 1: حدود التعرض الحرارى (الوطأة الحراریة) المسموح بھ فى بیئة العمل وفقا لنظام العمل (جدول   

 
 

 

 التھویة 1.1.6.4

  من الالئحة التنفیذیة یدرج كمیات الھواء المطلوبة لتھویة األماكن العامة. 8من ملحق رقم  4جدول 

  1967/38قانون النظافة العامة رقم  1.1.7

والئحتھ التنفیذیة إلقاء المخلفات الصلبة فى أى مكان فیما عدا األماكن المحددة من السلطة  38/1967یمنع القانون رقم 
المحلیة. ویشمل ذلك معالجة المخلفات الصلبة والتخلص منھا باإلضافة إلى وضعھا بشكل مؤقت فى حاویات غیر 

تعرف المخلفات الصلبة كنفایة تولدت عن أفراد،  134/1968رقم  لقانون وزارة اإلسكان 1مخصصة لھذا الغرض. المادة 
وحدات سكنیة، مبانى غیر سكنیة مثل المؤسسات التجاریة، المعسكرات، أقفاص الحیوانات، السلخانات، األسواق، األماكن 

  العامة، المتنزھات ووسائل النقل.  

عن النظافة العامة أو المقاول المعین بعقد من قبل المجلس  یتطلب القانون والئحتھ التنفیذیة من المجلس المحلي المسئول
المحلى لجمع ونقل والتخلص من المخلفات الصلبة. البد أن تتم ھذه العملیات وفقا للمواصفات المذكورة فى الالئحة التنفیذیة 

  إضافة إلى تلك الخاصة بالمجلس المحلى.

  137/1981قانون العمل رقم 1.1.8

الب أصحاب العمل بتوفیر بیئة عمل آمنة للموظفین وأیضاً تعریف الموظفین بالمخاطر یط 1981لسنة  137القانون 
المصاحبة لمعالجة المواد والمخلفات. األكثر من ذلك، یطالب ذات القانون أصحاب العمل بتوفیر معدات أمان وتدریب 

  للموظفین المعالجین للمخلفات.

  السلطات التنفیذیة 1.1.9

ن البیئة وفروعھ فى المحافظات المعینین بقرار من وزیر العدل باإلتفاق مع الوزیر تتألف من موظفین من جھاز شئو
المسؤول عن شئون البیئة. وتكون لھم صفة مأمورى الضبط القضائى ومخول لھم التحفظ على آثار المخالفات إلثبات 

ادرة تنفیذاً لھ. إن على مفتشى السلطات أو الئحتھ التنفیذیة أو القرارات الص 4/1994إرتكاب جرائم بإنتھاك أحكام القانون 
اإلداریة المعنیین وھم مفتشى جھاز شئون البیئة الذین لھم السلطة القضائیة فیما یخص مجاالت البیئة، كل فى مجال 

إختصاصھ، إخطار جھاتھم بأیة مخالفة ألحكام ھذا القانون وتتولى الجھات المختصة إتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة. 
  .4/1994افة إلى ذلك، فإنھ یحق لكل مواطن اإلبالغ عن أى إنتھاك ألحكام القانون إض

  ھى شرطة المرور بوزارة الداخلیة. 155/1999الھیئة التى لھا سلطة تنفیذ قانون المرور 

  نظام العمل والراحة لمدة ساعة
  

  الوطأة الحراریة:
 درجة حرارة ترمومتر جلوب المبلل (درجة مئویة) -

  متوسط التعرض الحرارى فى حالة العمل المتقطع -

 عمل شاق عمل متوسط المشقة عمل خفیف
  م° 25 م° 26.7 م°  30  عمل مستمر

 م°25.9 م° 28 م° 30.6  % راحة 25 % عمل،   75
 م° 27.9 م° 29.4 م° 31.4 % راحة 50 % عمل،  50
 م° 30 م° 31.1 م° 32.2  % راحة 75 % عمل،  25
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   4/1994مخالفات القانون  1.1.10

ان ھذا اإلنتھاك قد عشر سنوات إذا ك یقضى بعقوبة السجن لمدة ال تزید عن 4/1994إن اإلنتھاك المقصود ألحكام القانون 
ذا اإلنتھاك قد سبب ھنتج عنھ عاھة مستدیمة غیر قابلة للعالج ألى فرد. تكون العقوبة فى ھذه الحالة ھى السجن إذا كان 

نتج لشاقة المؤقتة وإذا ھذا العجز لثالث أشخاص أو أكثر. إذا نتج عن اإلنتھاك وفاة أحد األشخاص، تكون العقوبة األشغال ا
  عنھ وفاة ثالث أشخاص أوأكثر، تكون العقوبة  األشغال الشاقة المؤبدة.  

ة ال تقل عن سنة (المواد و النفایات الخطرة) یقضى بالسجن لمد 4/1994من قانون  33، 31، 30مخالفة  أحكام الفقرات 
مة ال تقل مس سنوات و غراو/أو غرامة من عشرة آالف إلى عشرون ألف جنیھ مصرى. یعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خ

لقانون كما یلزم امن ھذا  47،  32،  29عن عشرین ألف جنیھ وال تزید علي أربعین ألف جنیھ كل من خالف أحكام المواد 
قب بغرامة ال تقل بإعادة تصدیر النفایات الخطرة موضوع الجریمة علي نفقتھ الخاصة. یعا 32كل من خالف أحكام المادة 

لماكینات التى تتعدى من ھذا القانون (المعدات/ا 36 تزید علي ثالثمائة جنیھ كل من خالف حكم المادة عن مائتي جنیھ وال
ل من خالف حكم الحدود المسموح بھا للھواء). كما یعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنیھ وال تزید علي ألف جنیھ ك

ن أسبوع وال تزید علي أن تقضي بوقف الترخیص لمدة ال تقل ع من ھذا القانون (أنشطة البناء والھدم) . للمحكمة 39المادة 
ن ھذا القانون م 42ستة أشھر، وفي حالة العودة یجوز لھا الحكم بإلغاء الترخیص.  یعاقب كل من یخالف حكم المادة 

تزید على ال وبإستخدام مكبرات الصوت بمستوى یفوق الحدود المسموح بھا لشدة الصوت بغرامة ال تقل عن مائة جنیھ 
  خمسمائة جنیھ مع الحكم بمصادرة األجھزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجریمة. 

وال تزید على  یعاقب بغرامة ال تقل عن مائتى جنیھ مصرى 4/1994من القانون  70، 69، 41، 38مخالف أحكام الفقرات 
لف أحكام ى عشرین ألف جنیھ كل من یخاعشرون ألف جنیھ مصرى. ویعاقب بغرامة ال تقل عن ألف جنیھ وال تزید عل

تطبق ذات الغرامة فى من ھذا القانون (ملوثات الھواء، المخلفات الصلبة وبیئة العمل). و 45أو  44، 43،  37، 35المواد 
لى من ك أحكام الفقرة األوحالة عدم إلتزام المدیر المسئول عن تلك المؤسسة بمنع التدخین فى األماكن العامة المغلقة بإنتھا

ھا فى الفقرات وفى حالة تكرار المخالفة فسوف تكون العقوبة السجن باإلضافة إلى الغرامات المنصوص علی 46المادة 
  السابقة.

 المعاییر والمبادئ التوجیھیة الدولیة 1.2

مارسات الدولیة المالھدف من اتباع اإلرشادات والمعاییر الدولیة ھو ضمان مراعاة جمیع القضایا وإدارتھا بما یتماشى مع 
میع القضایا البیئیة جالجیدة. یصف ھذا القسم المبادئ التوجیھیة والمعاییر الدولیة األكثر صلة والتي تھدف إلى ضمان مراعاة 

القانون المصري  واالجتماعیة وإدارتھا بما یتماشى مع الممارسات الدولیة الجیدة. في حالة عدم وجود معاییر وإرشادات في
  رامة من اإلرشادات الصناعیة المماثلة ، سیكون االمتثال لإلرشادات األكثر صرامة.أو أكثر ص

 متطلبات البنك الدولي 1.2.1

ماعیة والمبادئ یجب أن تتوافق مكونات المشروع مع اإلطار البیئي واالجتماعي للبنك الدولي ، والمعاییر البیئیة واالجت
ا أنھا تدعم دمج یئیة واالجتماعیة واستدامة المشاریع االستثماریة. كمالتوجیھیة. تساعد المعاییر على ضمان السالمة الب

االجتماعي للبنك والجوانب البیئیة واالجتماعیة للمشاریع في عملیة صنع القرار. باإلضافة إلى ذلك ، یعزز االطار البیئي 
  لطبیعیة والبیئة.الدولي التنمیة المستدامة من خالل دعم حمایة وحفظ وصیانة وإعادة تأھیل الموائل ا

 المعاییر البیئیة واالجتماعیة للبنك الدولي 1.2.1.1
  :ھذه المعاییر ھي .معاییر بیئیة واجتماعیة ینبغي مراعاتھا في مشروعاتھ الممولة 10د البنك الدولي حد

  تقییم وإدارة المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة :1المعیار البیئي واالجتماعي 
   ظروف العمل والعمال :2واالجتماعي المعیار البیئي 
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  كفاءة الموارد ومنع التلوث وإدارتھ :3المعیار البیئي واالجتماعي 
  صحة وسالمة المجتمع  :4المعیار البیئي واالجتماعي 
   لتوطین غیر حیازة األراضي ، والقیود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة ا :5المعیار البیئي واالجتماعي

  الطوعي
 حفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة :6لمعیار البیئي واالجتماعي ا 
 ةمجتمعات أفریقیا جنوب الصحراء التقلیدیة المحروم الشعوب األصلیة/ :7لمعیار البیئي واالجتماعي ا 
   التراث الثقافي :8المعیار البیئي واالجتماعي  
  الوسطاء المالیون :9المعیار البیئي واالجتماعي  
  مشاركة أصحاب المصلحة وإإلفصاح عن المعلومات :10المعیار البیئي واالجتماعي 

 : تقییم وإدارة المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة1المعیار البیئي واالجتماعي 
ییم األثر البیئي ذلك دراسات تقأھمیة إدارة األداء البیئي واالجتماعي ، بما في  1 یبرز ھذا المعیار البیئي واالجتماعي

یم األثر البیئي ھناك بعض األھداف الرئیسیة لمعیار األداء ھذا ، والتي تستھدف المعاییرالعالیة ألداء تقی .واالجتماعي
 :ھذه األھداف الرئیسیة ھي .واالجتماعي من أجل االمتثال للمعاییر الدولیة

 للمشروع واالجتماعیة البیئیة واآلثار المخاطر وتقییم تحدید       
 اآلثار تزال ال حیث و، منھا والحد ممكن غیر التجنب حیث أو وتجنب، توقع ، لتخفیف الھرمي التسلسل اعتماد 

       والبیئة المتضررة، والمجتمعات للعمال واآلثار المخاطر عن التعویض متبقیة،
 االدارة لنظم الفعال االستخدام خالل من للعمالء واالجتماعي البیئي األداء تحسین تعزیز       
 الرد یتم اآلخرین المصلحة أصحاب من الخارجیة واالتصاالت المتضررة المجتمعات من الشكاوى أن من التأكد 

       مناسب بشكل وإدارتھا علیھا
  لتي یمكن أن اتعزیز وتوفیر وسائل للمشاركة المناسبة مع المجتمعات المتأثرة طوال دورة المشروع بشأن القضایا

 تؤثر علیھم وضمان الكشف عن المعلومات البیئیة واالجتماعیة ذات الصلة ونشرھا
 

   باألنشطة، بما فیھا: بھذا المشروع بسبب المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة المرتبطة 1یرتبط المعیار البیئي واالجتماعي 

) تلك المتعلقة 2(حددتھا إرشادات البیئة والصحة والسالمة.  ) تلك التي1المخاطر واآلثار البیئیة ، بما في ذلك: (  .أ
  ) الضوضاء من أنشطة االنشاء وتولد النفایات الصلبة 2بسالمة المجتمع ؛ (

) مخاطر 3ة ، () تدفق العمالة المؤقت2) مخاطر عمالة األطفال ، (1المخاطر واآلثار االجتماعیة ، بما في ذلك: (  .ب
 جتماعي العنف القائم على النوع اال

 : ظروف العمل والعمال2المعیار البیئي واالجتماعي 
دلة والفرص المتكافئة ویھدف إلى تعزیز المعاملة العا .العالقة بین العمال واإلدارة 2 یناقش ھذا المعیار البیئي واالجتماعي

ئات الضعیفة مثل (بما في ذلك الفللعمال دون أي تمییز من أجل االمتثال لقوانین العمل والعمالة الوطنیة لحمایة العمال 
أجل تعزیز  األطفال والعمال المشاركین من خالل طرف ثالث والعاملین في سلسلة التورید) و لتجنب استخدام السخرة من

 .ظروف العمل اآلمنة

ة لصحستشمل طبیعة األنشطة اإلنشاءات العامة وما یرتبط بھا من مخاطر ا .ستشمل أنشطة المشروع توظیف العمالة
روع توظیف من المتوقع أن یتطلب حجم المش ات الرفعوالسالمة بما في ذلك مخاطر الحریق التي قد تنشأ في موقع المحط

 .أنواع مختلفة من العمال بما في ذلك الموردین المباشرین والمتعاقدین والموردین األساسیین

لحاجة إلى العمال وتأثیرات الصحة والسالمة المرتبطة بھذا المشروع المقترح نظًرا ل 2یتعلق المعیار البیئي واالجتماعي 
بطبیعة أنشطة المشروع باإلضافة إلى المخاطر األخرى المتعلقة بإجراءات التوظیف وظروف العمل العمالیة والتي یتم 

 .بموجب خطة إدارة العمال المتقدمة جمیعًا  معھا  التعامل
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 التلوث وإدارتھ : كفاءة الموارد ومنع3المعیار البیئي واالجتماعي 
ناتج عن أنشطة إلى حمایة صحة اإلنسان وحمایة البیئة من خالل تقلیل التلوث ال 3 یھدف ھذا المعیار البیئي واالجتماعي

ملوثات الھواء  وتقلیل ویمكن تحقیق ذلك من خالل تعزیز استخدام الموارد المستدامة للطاقة والمیاه ؛ .المشروع المختلفة
 .الدفیئةوانبعاثات الغازات 

لموارد في شكل ستشمل أنشطة المشروع انبعاثات الغازات والغبار ، وما إلى ذلك. وستشمل أنشطة المشروع أیًضا استھالك ا
 .الماء والكھرباء وما إلى ذلك

 .بھذا المشروع بسبب األنشطة التي تنطوي على استھالك الموارد 3یتعلق المعیار البیئي واالجتماعي 

 : صحة وسالمة المجتمع4االجتماعي المعیار البیئي و
وال دورة إلى تجنب اآلثار السلبیة على صحة وسالمة المجتمعات المتضررة ط 4یھدف ھذا المعیار البیئي واالجتماعي 

أو مخاطر ضارة  المشروع بأكملھا. یجب أن یتم ذلك وفقًا لمبادئ حقوق اإلنسان ذات الصلة من أجل تجنب أو تقلیل أي آثار
  تؤثر على المجتمعات المتضررة.قد تحدث 

ھ من أنشطة بالمشروع بسبب المخاطر واآلثار المحتملة على صحة المجتمع وسالمت  4یرتبط المعیار البیئي واالجتماعي 
  المشروع ، بما في ذلك:

محتملة  رمخاط 19-) تقدم جائحة كوفید2المخاطر التي تواجھ المجتمعات التي تعیش بالقرب من األعمال االنشائیة ، (
  .لتعرض المجتمع لخطر االصابة بالعدوى مثل العمل في مواقع االنشاء

 غیر الطوعي : حیازة األراضي ، والقیود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطین5المعیار البیئي واالجتماعي 
جنبھا ویجب القیام بھا تاالقتصادیة) التي ال یمكن تقنیات إعادة التوطین (المادیة أو  5یناقش ھذا المعیار البیئي واالجتماعي 

ى تفادي التأثیر نتیجة أي حیازة لألراضي أو قیود على استخدام األراضي تحدث أثناء دورة حیاة المشروع. یھدف المعیار إل
یم تعویض عن االجتماعي واالقتصادي السلبي لحیازة األراضي ، أو تقلیلھ إذا كان من غیر الممكن تجنبھ ، ولكن مع تقد

مشاركة المستنیرة خسارة األصول بتكلفة االستبدال وضمان تنفیذ أنشطة إعادة التوطین بالمعلومات المناسبة واالستشارة وال
  من جانب األفراد المتضررین.

ع بھا م التبرت ه على أرضوتنفیذ هغیر ذي صلة بھذا المشروع نظرا ألن المشروع سیتم بناء 5المعیار البیئي واالجتماعي 
  .قریة دقرنمن قبل أھالي 

 : حفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة6المعیار البیئي واالجتماعي 
تي تدمج احتیاجات إلى حمایة التنوع البیولوجي والحفاظ علیھ وتبني الممارسات ال 6 یھدف ھذا المعیار البیئي واالجتماعي 

  ة من أجل تعزیز اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة.الحفظ وأولویات التنمی

  ال یكشف التقییم األولي للظروف األساسیة عن أي مخاطر على التنوع البیولوجي. 

 : الشعوب األصلیة/ مجتمعات أفریقیا جنوب الصحراء التقلیدیة المحرومة7المعیار البیئي واالجتماعي 
ان والكرامة إلى ضمان أن تحافظ عملیة التنمیة على االحترام الكامل لحقوق اإلنس 7یھدف المعیار البیئي واالجتماعي 

مستمرة قائمة على  والتطلعات والثقافة وسبل العیش القائمة على الموارد الطبیعیة للشعوب األصلیة. ویھدف إلى إقامة عالقة
  .مشروعالتشاور والمشاركة المستنیرة مع المجتمعات المحلیة التي قد تتأثر بال

ي صلة بھذا ذغیر  7ال یوجد سكان أصلیون في محل التخطیط ألنشطة المشروع. وبالتالي فان المعیار البیئي واالجتماعي 
 المشروع.

 : التراث الثقافي8المعیار البیئي واالجتماعي 
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لمشروع. یشجع ادورة حیاة إلى حمایة التراث الثقافي من أي آثار قد تحدث أثناء  8 یھدف ھذا المعیار البیئي واالجتماعي
  على تقاسم المنافع المتساویة من استخدام التراث الثقافي.

  ات".غیر وثیق الصلة بالمشروع نظًرا لالحتمال الضئیل لـ "فرص االكتشاف 8یعتبر المعیار البیئي واالجتماعي 

 : الوسطاء المالیون9المعیار البیئي واالجتماعي 
ار البیئیة لتقییم وإدارة المخاطر واآلث إلى وضع مبادئ توجیھیة للوسیط المالي 9 یھدف المعیار البیئي واالجتماعي

جتماعیة الجیدة وكذلك كما تسعى إلى تعزیز ممارسات اإلدارة البیئیة واال .واالجتماعیة الناتجة عن المشاریع الفرعیة الممولة
  .لیمة للموارد البشریة في المشاریع الفرعیة الممولة اإلدارة الس

  .شروعغیر ذي صلة بالم 9وبالتالي فان المعیار البیئي واالجتماعي  .ال تشمل أنشطة المشروع الوسطاء المالیین

 : مشاركة أصحاب المصلحة وإإلفصاح عن المعلومات10المعیار البیئي واالجتماعي 
ي المشروع فوأصحاب المصلحة  أھمیة المشاركة المفتوحة والشفافة بین المقترض یناقش ھذا المعیار البیئي واالجتماعي

تدامة البیئیة كعنصر أساسي للممارسة الدولیة الجیدة. یمكن أن تعمل المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة على تحسین االس
  .واالجتماعیة للمشاریع ، وتعزیز قبول المشاریع ، وتقدیم مساھمة كبیرة في تصمیم وتنفیذ المشروع الناجح

لمصلحة اوثیق الصلة بالمشروع نظًرا ألن أنشطة المشروع تشمل مشاركة أصحاب  9واالجتماعي یعتبر المعیار البیئي 
  واإلفصاح عن المعلومات.

 إرشادات البنك الدولي بشأن البیئة والصحة والسالمة 1.2.2

ومكوناتھ  سیتم اتباع اإلرشادات العامة للبنك الدولي بشأن البیئة والصحة والسالمة لضمان امتثال جمیع مكونات المشروع
یتم تنظیم إرشادات  .للبنك الدولي خالل المراحل المختلفة من المشروع البیئیة  والسالمة الصحة لمعاییر ومتطلبات  الفرعیة

. تستند ھذه )19جدول الصحة والسالمة البیئیة لتحدید الموضوعات المشتركة المطبقة على أي قطاع أو مشروع صناعي (
المبادئ التوجیھیة إلى الممارسات الصناعیة الدولیة الجیدة ومستویات األداء القابلة للتحقیق في المرافق الجدیدة بتكالیف 

ت اللوائح الوطنیة عن المستویات والتدابیر الواردة في من المھم مالحظة أنھ إذا اختلف .معقولة من خالل التكنولوجیا الحالیة
  .إرشادات الصحة والسالمة البیئیة ، فمن المتوقع أن یحقق مطور المشروع أكثرھا صرامة

 
 : موضوعات إرشادات البنك الدولي بشأن البیئة والصحة والسالمة19جدول 

 مدى التطابق والسالمة الخاصة بالبنك الدوليارشادات البیئة والصحة  الجانب

 البیئة

  انبعاثات الھواء وجودة الھواء المحیط

  الحفاظ على الطاقة

  إدارة المواد الخطرة

  إدارة المخلفات

  الضوضاء

  األرض الملوثة

 الصحة والسالمة المھنیة

  تصمیم وتشغیل المرافق العامة

  التواصل والتدریب

  األخطار المادیة
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  المخاطر الكیمیائیة

  المخاطر البیولوجیة

  المخاطر اإلشعاعیة

  معدات الحمایة الشخصیة

  بیئات المخاطر الخاصة

  المراقبة

 صحة وسالمة المجتمع

  جودة المیاه وتوافرھا

  السالمة اإلنشائیة للبنیة التحتیة للمشروع

  والحریق سالمة الحیاة

  السالمة المروریة

  نقل المواد الخطرة

  الوقایة من المرض

  التأھب لحاالت الطوارئ واالستجابة

 االنشاء ووقف التشغیل

  البیئة

  الصحة والسالمة المھنیة

  صحة وسالمة المجتمع
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)2مرفق رقم (  

والبیولوجیة واالجتماعیة بمنطقة المشروعوصف للبیئة الطبیعیة   
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 واالجتماعي البیئي األساس خط 2

اآلثار والغرض من ھذا الفصل توفیر البیانات األساسیة على مستوى مناسب من التفاصیل لإلبالغ عن خصائص المخاطر 
متاحة ، ویقدم توصیات واالجتماعیة االقتصادیة الوتدابیر التخفیف. سیقیم ھذا الفصل جودة وتمثیل البیانات األساسیة البیئیة 

روف االقتصادیة لمزید من جمع البیانات عند االقتضاء. یتم توفیر البیانات والمعلومات حول الحالة الحالیة للبیئة والظ
  واالجتماعیة لمنطقة الدراسة/ والمحلیة ، حسب االقتضاء.

  بیئیًا واجتماعیًا.سیحدد ھذا الفصل أیًضا أقرب المستقبالت الحساسة 

لى وضع تدابیر التخفیف تقیم ھذه الدراسة اآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع الحالي. باإلضافة إلى ذلك ، فإنھ یساعد ع
یتطلب أن یتم فحص  المناسبة للتأثیرات السلبیة المحتملة ویسلط الضوء على اآلثار اإلیجابیة المحتملة للمشروع. وھذا

  قبل ھذا التقییم.شروط خط األساس 

  كجزء من المشروع المقترح ، سیتم النظر في ثمانیة عناصر أساسیة بیئیة واجتماعیة:

 موقع المشروع . 1
 التضاریس والتربة . 2
  توافر المیاه وجودتھا . 3
  خصائص المناخ . 4
  البنیة التحتیة للنقل والتدفق المروري . 5
  الخصائص اإلیكولوجیة . 6
 وصف خط األساس االجتماعي . 7

 موقع المشروع 2.1

  غربیةمحافظة ال 2.1.1

تحتل محافظة الغربیة موقعا متمیزا بین محافظات الدلتا حیث تقع في وسط الدلتا یحدھا شماال" محافظة كفر الشیخ ومن 
الجنوب محافظة المنوفیة وشرقا" فرع النیل بدمیاط (محافظة الدقھلیة) وغربا" فرع النیل برشید (محافظة البحیرة). ونظرا" 
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المتمیز فإنھا ملتقى ھاما" للطرق البریة والحدیدیة حیث تربطھا بجمیع أنحاء الجمھوریة شبكة مواصالت لموقع المحافظة 
 كم. 120كم وعن مدینة اإلسكندریة مسافة  90جیدة وتبعد عاصمتھا (طنطا) عن مدینة القاھرة مسافة 

  المشروع المقترح 2.1.2

طا في غرب بمراكز كفر الزیات وبسیون وطنقرى المحرومة قریة من ال 18یتضمن المشروع المقترح بمحافظة الغربیة عدد 
(مصرف تال ومصرف جناج ومصرف  :وشمال غرب وجنوب المحافظة والتي تصرف حالیا جمیعھا على عدة مصارف مثل

  والتي تصل في نھایتھا إلى فرع رشید.القونة ومصرف أبیار ومصرف البكاتوش ومصرف البنداریة) 

یقع التجمع القروي دقرن غرب مركز كفر الزیات ویتكون من قریة واحدة ھي دقرن .ویتبعھا مجموعة من التوابع والتجمعات 
 4شكل یوضح السكانیة التي سیتم دراستھا واختیار أي منھا یمكن خدمتھ في إطار المشروع وطریقة الخدمة المقترحة لھا. 

  .الحیز العمراني لقریة دقرن

 
 : الحیز العمراني لقریة دقرن4شكل 

كما ھو موضح  Google Earth Proباستخدم برنامج  دقرنالمقترحة في  محطة الرفعوقد تم تحدید موقع االرض المتاحة ل
م، ومن  10الجنوب طریق ومنازل سكنیة على بعد حوالي  محطة رفع قریة دقرن یحدھا من ویظھر علیھا أن. 5شكل في 

م، ومن الشرق منازل سكنیة  200الشمال أراضي زراعیة، ومن الغرب أراضي زراعیة ثم منازل سكنیة على بعد حوالي 
ة تقریبًا. وال توجد أي أنشطة أخرى بجوار المحطة سوى األنشط فدان 47ویقع المشروع على مساحة م. 10على بعد حوالي 

 .9شكل و  8شكل و  7شكل و  6شكل  كما ھو موضح في الزراعیة
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  )Google Earth Pro( دقرنالمقترحة في  محطة الرفع: موقع االرض المتاحة ل5شكل 

 
  : امتداد الجھة البحریة (الشمالیة) لمحطة رفع دقرن6شكل 
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  : امتداد الجھة القبلیة (الجنوبیة) لمحطة رفع دقرن7شكل 

 
  : امتداد الجھة الغربیة لمحطة رفع دقرن8شكل 
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  : امتداد الجھة الشرقیة لمحطة رفع دقرن9شكل 

م،  30كما تقع محطة رفع عزبة شبل مالصقة للحیز العمراني و یحدھا من الشمال طریق ومباني سكنیة تبعد عنھا بحوالي 
م، و 10م، و من الغرب توجد مباني سكنیة تبعد عنھا بحوالي  15 -10ویحدھا من الجنوب مباني سكنیة تبعد عنھا بحوالي 

  .12شكل و  11شكل و  10شكل من الشرق أراضي زراعیة كما ھو موضح في 
  

 
  : امتداد الجھة البحریة (الشمالیة) لمحطة رفع عزبة شبل10شكل 
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  : امتداد الجھة القبلیة (الجنوبیة) لمحطة رفع عزبة شبل11شكل 

 
  : امتداد الجھة الشرقیة لمحطة رفع عزبة شبل12شكل 

  .20جدول الرفع علیھا فھي موضحة في  ةأما بالنسبة لألراضي التي سیتم إنشاء محط
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 الرفع علیھا محطة: األراضي التي سیتم إنشاء 20جدول 
  أثریة األرض  وصف المحطة واألنشطة حولھا  القرى التي تخدمھا المحطة  حیازة األرض  المساحة  محطة الرفع

  قیراط 2  محطة رفع دقرن
تم شراء األرض عن طریق 

المبلغ من مساھمات تجمیع 
  السكان

  دقرن

تقع محطة رفع قریة دقرن على 
أطراف الحیز العمراني، ویحدھا من 
الجنوب طریق ومنازل سكنیة على 

م، ومن الشمال  10بعد حوالي 
أراضي زراعیة، ومن الغرب أراضي 

زراعیة ثم منازل سكنیة على بعد 
م، ومن الشرق منازل  200حوالي 

  م.10سكنیة على بعد حوالي 

ال توجد آثار في ھذه المنطقة وال 
مباني أثریة قدیمة، والمنطقة غیر 

  مشھورة بوجود آثار فیھا

  قیراط 2  محطة رفع عزبة شبل
تم شراء األرض عن طریق 
تجمیع المبلغ من مساھمات 

  السكان
  عزبة شبل

تقع محطة رفع عزبة شبل مالصقة 
للحیز العمراني ویحدھا من الشمال 

سكنیة تبعد عنھا طریق ومباني 
م، و من الجنوب مباني  30بحوالي 

م،  15 -10سكنیة تبعد عنھا بحوالي 
و من الغرب مباني سكنیة تبعد عنھا 

م، و من الشرق أراضي 10بحوالي 
  زراعیة.

ال توجد آثار في ھذه المنطقة وال 
مباني أثریة قدیمة، والمنطقة غیر 

  مشھورة بوجود آثار فیھا
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         التضاریس والتربة 2.2

محافظة الغربیة أرضھا رسوبیة تكونت عبر آالف السنین من ترسب الطمى في دلتا نھر النیل، وقوام األراضى بھا یتراوح 
من أراضى طینیة إلى أراضى طینیة طمییة. كما یتمیز إقلیم الدلتا بطبوغرافیة منخفضة وینحدر تدریجیا في اتجاه الشمال 

األبیض المتوسط. وحوض الدلتا الحالي كان ممتدا منذ القدم شرقا وغربا، كما كان للنیل فروع كثیرة، وقد أدت نحو البحر 
التغیرات في مستوى سطح البحر والتغیرات التكتونیة المنشطة إلى اختفاء تلك الفروع وبقاء الفرعین الحالیین (دمیاط 

  ورشید).

      توافر المیاه و جودتھا 2.3

ه السطحیة والجوفیة المصدر الرئیسي لمیاه الشرب بمحافظة الغربیة ویتم استخراج المیاه من محطات اآلبار عن تعتبر المیا
طریق الطلمبات الغاطسة. وتتم تنقیة المیاه السطحیة بمحطات تنقیة مختلفة قبل ضخھا في شبكة میاه الشرب. كما تعتبر المیاه 

  .عن طریق محطات اآلبار المزودة بالطلمبات الغاطسة الستخراجھ الجوفیة المصدر الرئیسي األول لمیاه الشرب

بحر  –یزید  ترعة میت –قناة طنطا المالحیة  –ترعة القاصد  –أما المصدر الرئیسي الثاني فھو الترع (ترعة الباجوریة 
لمصادر الدائمة یسیة من االریاح العباسي) كما یعتبر فرعى نھر النیل والترع الرئ –ترعة الساحل  –البحر المالح  –شبین 

شرب في الوقت الحالي والوفیرة مثل روافد نھر النیل بكفر الزیات وزفتى التي یمكن االعتماد علیھا لتغذیة المحافظة بمیاه ال
 والمستقبلي.

 جودة الھواء 2.4

بطنطا برصد وقیاس األتربة، یقوم معمل الرصد البیئى والقیاسات البیئیة في الفرع اإلقلیمى لجھاز شئون البیئة لوسط الدلتا 
الغازات، ، والضوضاء والمعادن الثقیلة. یقوم المعمل بقیاس ملوثات الھواء سواء في بیئة العمل الداخلیة، أو في بیئة العمل 

   .الخارجیة وانبعاث المداخن، وذلك عن طریق استخدام أجھزة على درجة عالیة من الكفاءة

یث یتم ه بفرع رشید ومعمل الرصد البیئى لمصرف كوتشنر في محافظة الغربیة حكما یتم عمل رصد دورى لنوعیة المیا
األمالح  – األكسجین الكیمیائى المستھلك –األكسجین الحیوى الممتص  –الملوثات العضویة  –قیاس الخواص الفیزیائیة 

  .المواد النیتروجینیةو –الفلوریدات  –ات الكبریتید –الفوسفات  –العناصر الثقیلة  –المواد الصلبة العالقة  –الكلیة الذائبة 

تم توضیح نتائج القیاسات التي تم إجرائھا في الفرع االقلیمي بجھاز شئون البیئة بمحافظة الغربیة لرصد ملوثات الھواء في 
  .23 جدولو  22جدول و  21 جدولكل من 

  نتائج رصد جودة الھواء بمدینة طنطا: 21 جدول

  الملوث
  نتیجة القیاس

  3م/میكروجرام 

  الحدود المسموح بھا
  لسنة 4طبقا للقانون 

  )5(ملحق رقم  94
  150  5.71  ثاني أكسید الكبریت

  150  43.12  أكسید النیتروجینثاني 
  120  456.4  األوزون
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 : نتائج رصد جودة الھواء بمدینة المحلة الكبرى22جدول 

  نتیجة القیاس  الملوث
  3م/میكروجرام 

  الحدود المسموح بھا
  لسنة 4طبقا للقانون 

  )5(ملحق رقم  94
  150  17.14  ثاني أكسید الكبریت

  150  65.71  النیتروجین ثاني أكسید
  120  57.85  األوزون

  
  نتائج رصد جودة الھواء بمدینة كفر الزیات: 23 جدول

  الملوث
  نتیجة القیاس

  3م/میكروجرام 

  الحدود المسموح بھا
  لسنة 4طبقا للقانون 

  )5(ملحق رقم  94
  30  6.4  أول أكسید الكربون
  350  26  ثاني أكسید الكبریت

  400  0.2  ثاني أكسید النیتروجین
  70  56.6  األوزون

 البنیة التحتیة للنقل و التدفق المرورى 2.5

كم طرق ممھدة بنسبة  1110.52كم، منھا  1227.4یبلغ إجمالى أطوال الطرق في محافظة الغربیة (ممھد ة/غیر ممھد ة) 
٪ الباقیة من إجمالى الطرق. كما 10وتمثل نسبة  كم غیر ممھدة 116.88٪ من أطوال إجمالى الطرق بمحافظة الغربیة، 90

تمثل محافظة الغربیة نظرا لموقعھا المتوسط لدلتا وادى النیل أھمیة كبیرة في حركة النقل والمواصالت، حیث یوجد بھا ثانى 
 مھوریة.أكبر شبكة سكة حدید بعد القاھرة على مستوى الجمھوریة بعاصمتھا طنطا، وتمتد خطوطھا إلى جمیع أنحاء الج

 الخصائص اإلیكولوجیة 2.6

  .24 جدول یوجد العدید من النباتات الطبیعیة بإقلیم وسط الدلتا، أشھرھا موضح في 
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 النباتات الطبیعیة في محافظة الغربیة (كلیة العلوم  جامعة طنطا): 24 جدول 
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من النباتات  و قد تم تعیین فریق متخصص لعمل مسح إیكولوجى لمنطقة المشروع. و یخلص التقریر إلى عدم وجود أیة أنواع
النسبة للبییئة الحیوانیة، یكولوجیة. أما بالمحمیة عالمیاً؛ كما أن أغلب األنواع التى تم رصدھا ھى أنواع شائعة ال تمثل أھمیة إ

و الحیوانى. و  فإن موقع المشروع یمثل مسكن عرضى لبعض األنواع نظراً النعدام األمطار و بالتبعیة قلة التنوع النباتى
   مھاجرة. بالنسبة للطیور و الطیور المھاجرة، فإن موقع المشروع ال یمثل منطقة محمیة أو تقع على مسار الطیور ال
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 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

 وصف خط اإلساس اإلجتماعي  2.7

  الخصائص الدیموغرافیة  2.7.1

بعة لقریة یعرض ھذا القسم للخصائص الدیموغرافیة بقریة دقرن، بمركز كفر الزیات محافظة الغربیة، وعزبة شبل (التا
السكان وعدد  الصادر عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. ویشمل ذلك حجم ٢٠١٧دقرن)، من واقع بیانات تعداد 

  حالة الزواجیة والتعلیم والحالة السكنیة.  األسر وتوزیع السكان بحسب النوع والعمر وال

 عدد السكان واألسر  2.7.1.1

  . 25جدول ، انظر 2017طبقًا لتعداد  -نسمة  4676یبلغ عدد سكان قریة دقرن وعزبة شبل ككل 

 : حجم السكان وعدد االسر ومتوسط االسرة بحسب القرى25جدول 

 القریة
  عدد السكان

  عدد األسر
  ٪  العدد

  1133  95.8  4478  دقرنسكان 

  64  4.2 198  عزبة شبل

  1197   4676  االجمالي

  
وسط عن فرد) تقریبا. ویقل ھذا المت 3.9) أسرة، ویبلغ متوسط حجم االسرة (774وعزبة شبل عدد ( دقرنویقطن قریة 

  أفراد.  4متوسط عدد أفراد األسرة على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمھوریة الذي یبلغ حوالي 

  توزیع السكان منطقة المشروع طبقًا للنوع  2.7.1.2

% من الذكور ، 52.2ھناك تفاوت بین حجم الذكور واالناث في دقرن وعزبة شبل لصالح الذكور والذین تبلغ نسبتھم  
  .13شكل كما ھو موضح في % من اإلناث   ویتوزعون على القرى 47.8مقابل

  
  : توزیع سكان قرى المشروع طبقًا للنوع13شكل 

  توزیع السكان طبقًا للفئات العمریة في قرى المشروع 2.7.1.3

  .14شكل یتوزع سكان قرى المشروع على الفئات العمریة التالیة: انظر الھرم السكاني 
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  ي في قریة دقرن وعزبة شبل: الھرم السكان14شكل 

ألقل من ایظھر من الھرم السكاني أن مجتمع قریة دقرن وعزبة شبل ھو مجتمع معظمھ من صغار السن في الفئة العمریة 
سنة نحو  15 ٪ من مجموع السكان . ویصل حجم األطفال في الفئة العمریة األقل من67.9تبلغ نسبتھم ككل سنة والذین  35

% 17.6نسبة % ، وكلما ارتفع السن قل حجم السكان بحیث تصل ال32.4) بنحو 34-15% ، وتقدر نسبة الفئة العمریة (35.5
كان یقعون % من الس 4.2)، وأخیرا توجد 64-50العمریة (% في الفئة  10.3)، وتصل الي  49-35في الفئة العمریة من (

السكان في  سنة فأكبر). ویشیر التركیب العمري في سن األطفال والشباب إلى احتمال تصاعد حجم 65في الفئة العمریة (
  المستقبل القریب،  نظًرا ألن النسبة الكبیرة من السكان ستصبح في سن الزواج، واإلنجاب.

  سنة فأكثر) 18( الحالة الزواجیة 2.7.1.4

% من إجمالي السكان. 40.7نسمة)، ویمثلون نسبة  1905سنة في قریة دقرن وعزبة شبل ( 18یبلغ عدد السكان أقل من 
% من إجمالي السكان. یتوزع 59.3نسمة) ویمثلون نسبة  2771سنة فأكثر) ( 18بینما یبلغ عددد السكان في سن الزواج (

  .15شكل وفقٌا للشكل التالي. انظر ة الزواجیة السكان في سن الزواج وفقًا للحال

 
  سنة فأكثر) 18: توزیع السكان في قرى المشروع طبقأ للحالة الزواجیة (15شكل 

  

15%

79%

0% 6%

أعزب  متزوج مطلق  أرمل 
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 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

ونسبة  %،6%، وتبلغ نسبة األرامل 15%، وتبلغ نسبة العزاب 79سنة فأكثر)؛  18تبلغ نسبة المتزوجین بین السكان (
نقطة 11) بفارق یزید %68%. وترتفع نسب المتزوجین عن النسبة على مستوى الجمھوریة والتي تبلغ (0.2المطلقین 

ئویة. وتكاد منقاط  9) بفارق یقل حوالي %24.4مئویة، وفي المقابل تقل نسبة العزاب عن النسبة على مستوى الجمھوریة (
  لمجتمع.ة شبل، مما یشیر إلى وجود قدر كبیر من التماسك األسري في ھذا اتختفي حاالت الطالق في قریة دقرن وعزب

 الحالة التعلیمیة للسكان في قرى المشروع: 2.7.1.5

% من إجمالي عدد السكان، بینما 25نسمة، ویشكلون نسبة  1169سنوات)  10یبلغ عدد السكان في الفئة العمریة (أقل من 
% من إجمالي 75نسمة)، ویمثلون نسبة  3507أكثر) في منطقة المشروع (سنوات ف 10یبلغ عدد السكان في سن التعلیم (

  .16شكل كما ھو مبین في السكان. و یتوزعون وفقًا للحالة التعلیمیة 

 
  سنوات فأكثر) 10: توزیع السكان في قرى المشروع طبقًا للحالة التعلیمیة (16شكل 

تبلغ نسبة األمیة  المتعلمین؛ حیثتظھر المؤشرات التعلیمیة في منطقة المشروع (دقون وعزبة شبل) انخفاًضا كبیًرا في نسبة 
%)؛ 21.4نقطة مئویة عن مثیلتھا على مستوى المحافظة التي تبلغ ( 17) وھي تزید بفارق %38.8في مجتمع المشروع (

ي في ). كذلك تقل نسبة الحاصلین على مؤھل جامع%25.8نقطة مئویة عن مثیلتھاعلى مستوى الجمھوریة ( 13وبفارق 
%)؛ 13.6) بالمقارنة بالحاصلین على مؤھل جامعي على مستوى المحافظة البالغة (%3.6إلي (منطقة المشروع  وتصل 

   .یةنقاط مئو 8نقاط مئویة، وتقل أیضا عن نسبة مستوي الجمھوریة بفارق 10أي أقل من متوسط المحافظة بحوالي 

وي التعلیم بل، إلى جانب انخفاض مستونخلص من ذلك إلى  االرتفاع الشدید لنسبة األمیة بین سكان قریة دقرن وعزبة ش
بصفة عامة ، وھذا واضح من انخفاض نسبة الحاصلین على مؤھل جامعي في قرى المشروع، واغلب المتعلمین من 

  الحاصلین علي تعلیم متوسط ، وقد یكون ذلك مؤشًرا على نسب الفقر العالیة في ھذه المنطقة.

 نسب االلتحاق والتسرب في التعلیم: 2.7.1.6

) من إجمالي السكان، بینما یبلغ عدد السكان %10) ویمثلون (469السكان في الفئة العمریة أقل من أربع سنوات ( یبلغ عدد
% من إجمالي عدد السكان، ویتوزعون طبقًا اللتحاقھم 90نسمة ویمثلون نسبة  4207سنوات فأكثر)  4في الفئة العمریة (

 .17شكل انظر  بالتعلیم وتسربھم منھ إلى ما یلي

ي  م أ ب  ت ك ی و أ  ر ق ی ون  د ل  ھ ؤ م
ط س و ت م

ط  س و ت م ل  ھ ؤ م
ط س و ت م ق  و ف و
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  : نسب االلتحاق والتسرب من التعلیم17شكل 

لسكان في منطقة % من إجمالي عدد ا90نسمة ویمثلون نسبة  4207سنوات فأكثر)  4یبلغ عدد السكان في الفئة العمریة (
ئویة عن مثیلتھا منقطة  18) وھي تقل بحوالي %17.3الذین التحقوا بالتعلیم وحصلوا على مؤھل (المشروع.  وتبلغ نسبة 

تبلغ نسبة الذین ). و36نقطة مئویة عن مثیلتھا على مستوى الجمھوریة ( 19)، وتقل بحوالي 35.5على مستوى المحافظة (
، وكذلك تزید عن نقطة مئویة14) بحوالي 20.2ظة () وھي تزید عن مثیلتھا على مستوى المحاف%34لم یلتحقوا بالتعلیم (

وھي تزید عن  )%34.1نقاط مئویة. وتبلغ نسبة الملتحقین حالیا ( 8) بحوالي %26.8مثیلتھا على مستوى الجمھوریة (
ن التعلیم ). ولكن ترتفع معدالت التسرب م%30.2)، وعلى مستوى الجمھوریة (27.4مثیلتھا على مستوى المحافظة (

    .(%7.3) ) أو على مستوى الجمھوریة%7) وھي تزید عن مثیلتھا على مستوى المحافظة (%14.6(وتبلغ 

ألطفال . اونخلص من ذلك إلى ارتفاع نسبة األمیة في قرى المشروع، رغم وجود اھتمام محدود من جانب السكان بتعلیم 
لكن ھذا ومحافظة أو على مستوى الجمھوریة، وقد تمثل ذلك في ارتفاع نسب الملتحقین عن المعدل العام على مستوى ال

عدل العام على االلتحاق ال یصاحبھ استكمال للتعلیم ؛ حیث ترتفع نسبة التسرب في ھذه القرى وتبلغ ضعف مثیلتھا عن الم
  مستوى المحافظة أو على مستوى الجمھوریة.

  معدل التزاحم بین السكان في قرى المشروع  2.7.1.7

بما یتماثل مع المعدل في ریف محافظة  26جدول بحسب بیانات  -% 1.10ن في قرى المشروع یبلغ معدل التزاحم بین السكا
) ویقل أیًضا عن المعدل ٪1.21)، ویقل بفارق محدود عن معدل التزاحم في ریف الجمھوریة ككل (٪1.10الغربیة ككل (

على مستوي الجمھوریة. وھذا یعني أن نصیب السكان من الحیازة السكنیة مناسب مقارنة بالوضع السائد في القري الكبرى 
  الحضریة المكتظة بالسكان. والمناطق

  : معدل التزاحم علي مستوي قري المشروع مقارنة بالمحافظة واجمالي الجمھوریة26جدول 

  معدل التزاحم  البیان

  على مستوى الجمھوریة
  1.14  حضر

  1.21  ریف

  على مستوى محافظة الغربیة
  1.08  حضر

  1.10  ریف

ى ھ ن أ و ق  ح ت ل ا ا ً لی ا ح ق  ح ت ل م ب ر س ت و حق  ت ل ا ق  ح ت ل ی م  ل

17.3

34.1

14.6

34
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  1.10    وعزبة شبل دقرنعلى مستوى قریة 

  حیازة المسكن  2.7.1.8

إلى أن نسبة من یمتلكون المساكن التي یسكنون فیھا بقرى المشروع مرتفعة للغایة؛ حیث بلغت  18شكل تشیر بیانات 
نسبتھم  %،وأغلب البیوت الریفیة مستقلة وتضم أحیانا أسر ممتدة. أما نسبة من كانت مساكنھم منقولة إلیھم بالمیراث فبلغت85

  %.0.5%، وبلغ حجم السكان الذین یقطنون مساكن باإلیجار 14.5

 
  : نوع حیازة المسكن في قرى المشروع18شكل 

  بیانات العمل 2.7.2

  الحالة العملیة 2.7.2.1

أغلب  عمل% من إجمالي عدد السكان، وی60.3سنة) في قرى المشروع  64 -15تبلغ نسبة قوة العمل  في الفئة العمریة (
ت زراعیة صغیرة، السكان في األنشطة الزراعیة كالعمل كأجیر لدى الغیر أو العمل في أرضھم إذا كانوا مالكا ولدیھم حیازا

  كما تعمل نسبة من السكان في األنشطة التجاریة (تجارة وبیع التجزئة) واألنشطة االقتصادیة األخري.

 الخدمات التعلیمیة 2.7.3

 عدد المدارس وكثافة الفصول 2.7.3.1

ة المجاورة (قسطا)  یوجد مدارس ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي في قریة دقرن وعزبة شبل ، وبنتقل الطالب یومیًا إلى القریال
  شبل. للذھاب إلى المدرسة، ولعل ذلك األمر أحد األسباب الرئیسیة في ارتفاع نسبة األمیة في قریة دقرن وعزبة

  الخدمات الصحیة 2.7.4

 الصحیةعدد المستشفیات والعیادات  2.7.4.1

فر كال توجد مستشفى حكومي كبیر في قریة دقرن أو عزبة شبل، ولكن توجد مستشفى مركزي عام تخدم كل قرى مركز 
  دودة .الزیات تقع في مركز كفر الزیات. بینما توجد وحدة صحیة في القریة إلى جانب بعض الصیدلیات الخاصة المح

ر یجا إ ك ی ل تم ة  ھب ة ی ن عی ة  میز

0.5
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14.5
0



  

 

 
71/148 
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  جتماعیةالخدمات اال 2.7.5

 الشباب عدد النوادي والمالعب ومراكز 2.7.5.1

باب بل، بھ ملعب لكرة القدم، وال توجد أیة نوادي أو مراكز ش باب وحید في قریة دقرن وعزبة ش أخرى في  یوجد مركز ش
  منطقة المشروع.
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)3مرفق رقم (  

لتي اإلنشاء نموذج تقییم تفصیلى للتأثیرات البیئیة واالجتماعیة المحتملة المتعلقة بمرح
 والتشغیل للمشروع المقترح
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 منھا والتخفیف المحتملة واالجتماعیة البیئیة اآلثار 3

مشروع  –لریفیة ابرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق یقدم ھذا القسم تقییًما لمخاطر وتأثیرات مشروع 
 .الصرف الصحي الناتج من قریة دقرن

رات مقابل خط األساس اآلثار البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة للمشروع وتقییم ھذه التأثییسعى تقییم األثر إلى تحدید 
 الحالي. فیما. ستتم مناقشة التأثیرات في ھذا القسم على النحو التالي:

 اآلثار التي تنتج من أنشطة اإلنشاء . 1
 تأثیرات أثناء التشغیل . 2

 
جتمع وتقییمھا. یتناول ھذا ختلفة وتحلیل آثارھا على البیئة المحیطة والمحیث یتم تحدید النواحى البیئیة ألنشطة المشروع الم

یقة منھجیة، لدراسة آثار باستخدام طرالقسم تقییم التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة التى تنتج عن المشروع المقترح. و یتم ذلك 
 المشروع على الجوانب التالیة:

 جودة الھواء . 1
 الضوضاء  . 2
 والھیدرولوجیاالتربة والجیولوجیا  . 3
 كفاءة الموارد ومنع التلوث . 4
 النفایات الصلبة والخطرة . 5
 التنوع البیولوجي (النباتات والحیوانات) . 6
 الصحة والسالمة المھنیة . 7
 صحة وسالمة وأمن المجتمع  . 8
 األثار اإلجتماعیة و اإلقتصادیة . 9

 خطر عمالة األطفال . 10
 تدفق العمالة المؤقتة . 11
 خطر العنف القائم على النوع  . 12
 الثقافيالتراث  . 13
 حیازة األراضي . 14
 فرص التوظیف . 15

  
قترح من خالل الزیارات تم تحدید العدید من التأثیرات البیئیة واالجتماعیة (اإلیجابیة والسلبیة) المرتبطة بالمشروع الم

 لخطوات التالیة:المیدانیة ، والتحلیل المكتبي واستخدام آراء الخبراء. تم تطویر تقییم تأثیر المشروع باستخدام ا

 صف شروط خط األساسو 
 وصف مكونات وأنشطة المشروع في جمیع مراحل االنشاء والتشغیل 
 تقییم بدائل المشروع لتقییم ما إذا كان یمكن تقلیل التأثیر 
 التحدید المفاھیمي للتأثیرات الناتجة عن المشروع المقترح خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغیل 

o  متوسط  ،وتقییمھ المفاھیمي (سلبي أو إیجابي ، قصیر األمد وصف الجانب المدروس وأثره المحتمل ومصدره
 أو طویل األمد ، تأثیر منخفض أو مرتفع)

 و موضح في تصنیف التأثیرات باستخدام مصفوفة التقییم التي تتبع طریقة التصنیف لشدة وتكرار التأثیرات كما ھ
 القسم التالي

 تحدید تدابیر التخفیف والتعزیز لمعالجة التأثیر 
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 التقییم مصفوفة

سیتم تطبیق طریقة تصنیف بسیطة لتحدید أھمیة التأثیرات. سیتم منح كل تأثیر درجة حسب الشدة  وتكرار الحدوث. یتم 
  .27جدول ، كما ھو موضح في  5إلى  1إعطاء الرتب على مقیاس من 

27جدول  ت: المقیاس المستخدم في تصنیف شدة وتكرار التأثیرا  
1 2 3 4 5 

 مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا

 

أو  12إذا كان ناتج حاصل ضرب الشدة * التكرار یساوي أو أعلى ، أو  4یعتبر التأثیر مھًما إذا كانت شدتھ في الدرجة 
 أعلى.

 لتحدید درجة الشدة ، یتم النظر في أربع عوامل ، على النحو التالي:

المقیاس: ما مدى انتشار التأثیر؟ یمكن أن تشمل االعتبارات على سبیل المثال المنطقة المتأثرة بتأثیر تلوث األرض  . 1
 اآلثار الصحیة ، إلخ، وعدد األشخاص المتضررین من 

صعوبة تغییر التأثیر: ما مدى صعوبة عكس التأثیر أو تخفیفھ؟ یمكن أن تشمل االعتبارات على سبیل المثال توافر  . 2
التكنولوجیا لتغییر التأثیر ، ومستوى تعقید التكنولوجیا المتاحة ، والقدرة على تطبیق التكنولوجیا المتاحة ، ووجود 

 لخقیود لتغییر التأثیر ، إ
 تكلفة تغییر التأثیر: ما ھي تكلفة تغییر التأثیر؟ التكلفة فیما یتعلق بوسائل التغییر التي تم النظر فیھا في العامل أعاله . 3
التأثیر على الصورة العامة: إلى أي درجة یؤثر التأثیر على الصورة العامة للمشروع (إیجابًا للتأثیرات اإلیجابیة  . 4

 وسلبیًا للتأثیرات السلبیة)؟
  

  وبالمثل ، بالنسبة إلى ترتیب التكرار ، یتم النظر في عاملین:
 

 االحتمال: ما ھو احتمال حدوث التأثیر؟ . 1
  المدة: إلى متى سیستمر التأثیر؟ . 2

  ترتیب الصعوبة ، ترتیب التكلفة ، ترتیب الصورة العامة) ، المقیاس ترتیب( متوسط=  درجة الشدة

  المدة) التكرار = متوسط (ترتیب االحتمال ، ترتیب

 4≥ أو اذا كانت درجة الشدة  12≥ التكرار)  xالتكرار = ھام اذا كان (درجة الشدة  xالترتیب = درجة الشدة 

  یتم إجراء ھذا التحلیل لكل من مرحلتي اإلنشاء والتشغیل للمشروع.

  عن مرحلة االنشاء الناتجة اآلثار 3.1

  التأثیرات البیئیة واالجتماعیة الناتجة عن المشروع أثناء مرحلة االنشاء. 28جدول یوضح 

 : التأثیرات البیئیة واالجتماعیة الناتجة أثناء مرحلة االنشاء28جدول 
 مرحلة االنشاء

 الھواءجودة  . 1 الجانب

 االنبعاثات الغازیة: الوصف
 االنبعاثات من اآلالت المستخدمة في االنشاء (مثل الحفارات والجرافات) ؛
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لمستخدمة في نقل االنبعاثات (مثل ثاني أكسید الكربون وأكاسید النیتروجین وثاني أكسید الكبریت) من عوادم المركبات ا
 العمال و المعدات.

 انبعاثات الغبار:
ركة مركبات قع أن تحدث انبعاثات غبار أثناء مرحلة االنشاء بسبب أعمال الحفر في الموقع باإلضافة إلى حمن المتو

 االنشاء وتفریغ الزلط التي یمكن أن تولد الغبار.
لتنفسي للعمال. امن المتوقع حدوث تأثیرات على جودة الھواء المحیط ، باإلضافة إلى اآلثار الصحیة الضارة على الجھاز  التأثیر / الخطر

ثیرات على المنطقة ومع ذلك ، فإن المركبات واآلالت تقدم مصادر مؤقتة. وفقًا لذلك ، في ظل الظروف العادیة ، فإن أي تأ
 المحیطة  ستكون ذات طبیعة مؤقتة وستقتصر على النقطة انبعاث العادم.

 أعمال الحفر وأنشطة تركیب المعدات و أعمال اإلنشاءات. المصدر
 سلبي ، مرتفع ، قصیر المدى تقییمال

 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة
4 3 12  

 الضوضاء . 2 الجانب

إلى زیادة  قد یتعرض أفراد الطاقم للضوضاء الصادرة من أنشطة تورید المعدات ، وإعداد الموقع ، وأعمال الحفر، ، الوصف
 القریبة. واالھتزاز. المستقبالت الرئیسیة للضوضاء واالھتزاز ستكون العمال والمناطق السكنیةمستویات الضوضاء 

 .تأثیرات على جھاز السمعى للعاملین والمستقبالت القریبة التأثیر / الخطر
 .أنشطة االنشاء وتفریغ ومناولة المواد البناء المصدر
 سلبي ، مرتفع ، قصیر المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 2 8  
 التربة ، الجیولوجیا ، الھیدرولوجیا . 3 الجانب

لضغط من استشمل األعمال المقترحة أعمال الحفر ، و قد تؤدي حركة الشاحنات الثقیلة إلى تفكیك التربة عن طریق  الوصف
یانة بما في الریاح. تتطلب اآلالت الثقیلة والمركبات والمعدات إصالحات وصالعجالت وتعریضھا للتآكل بسھولة بفعل 

التر المحرك ذلك الغسیل. قد یؤدي ذلك إلى انسكاب الزیت أثناء التغییر واإلصالح ، وقد یؤدي تولد النفایات مثل ف
 والشحوم ومواد الخردة إلى تلوث التربة في موقع المشروع.

لتربة وأنشطة اآكل التربة ناتًجا عن تعرض أسطح التربة للمطر والریاح أثناء تطھیر الموقع وتحریك قد یكون ت  التأثیر / الخطر
 الحفر. قد یؤدي تآكل التربة إلى زیادة انبعاثات الغبار

  م المنظر العا /قد تسد منطقة تخزین التربة الناتجة من الحفر الطرق الموازیة أو تؤثر على المناظر الطبیعیة
 في الموقع

 اف بواسطة تخزین التربة الستخدامھا كمواد تغطیة ، إذا تراكمت في كومة مخزون ، فیجب حمایتھا من االنجر
 المطر وأیًضا عدم التسبب في انبعاثات الغبار

 أعمال الحفر وأنشطة االنشاء. المصدر
 سلبي ، متوسط ، قصیر المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

3 3 9 X 
 كفاءة إستخدام الموارد . 4 الجانب

المشروع وكذلك  ستكون ھناك زیادة في استھالك الطاقة خالل مرحلة االنشاء نتیجة نقل المواد ومعدات االنشاء إلى موقع الوصف
ك الموارد من إجمالي استھالالمعدات المستخدمة في تجھیز الموقع (مثل الشاحنات والرافعات) ، وستكون ھناك زیادة في 

 المیاه والمعدات الزلط والمواد الخام أثناء مرحلة االنشاء.
یر المحتمل أن تلوث الھواء واآلثار الصحیة السلبیة النبعاثات العادم من معدات االنشاء والمركبات. ومع ذلك ، من غ التأثیر / الخطر

  .تكون االنبعاثات كبیرة
مع ذلك ، لیس من الوقود واستھالك المواد الخام لالنشاء مثل الخرسانة واستھالك المیاه. و لم یتم تحدید كمیات احتراق

لطاقة من حیث المتوقع أن یستخدم المشروع المیاه ومواد االنشاء الخام بشكل كبیر. یجب أن یكون االستخدام الفعال ل
 التحكم في المركبات والمعدات قید التشغیل في مكانھ الصحیح.

  .ستكون ھناك زیادة في استھالك الطاقة نتیجة لزیادة معدات االنشاء استھالك الطاقة: المصدر
  : سیتم استخدام المیاه ألعمال االنشاء وكذلك استھالك العمال للمیاه في الموقع.استھالك المیاه

 : یتم توفیر الصابورة من المحاجر واستخدامھا في مناطق تحدیث الخط.الصابورة
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 ، منخفض ، قصیر المدىسلبي  التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

2 3 6 X 
 النفایات الصلبة والخطرة . 5 الجانب

لبلدیة ونفایات بخالف التربة المحفورة بسبب أعمال الحفر ، قد تولد أنشطة االنشاء نفایات صلبة تتكون من النفایات ا الوصف
 النفایات الخطرة من أنشطة المشروع. من المتوقع أن تشمل النفایات الفئات التالیة:االنشاء وبعض 

 المخلفات الخطرة:
 الزیوت المستعملة ومواد العزل إن وجدت 

 العبوات الفارغة مثل الدھانات 

 النفایات الصلبة غیر الخطرة:
 (الخرسانة والطوب والرمل والحصى) مخلفات االنشاء 
  والتغلیفمواد التعبئة 
  المواسیر التالفة 
  مواد االنشاء / الھدم 
 المخلفات مثل الخردة المعدنیة والخشب واألوعیة الفارغة 
 الصرف الصحي من العمال 

 النفایات البلدیة:
 من أنشطة العمال في المواقع

رتبط بھا من آثار یعلى المجتمع المحیط وما  اآلثار السلبیة على البیئة في حالة التخلص غیر السلیم من النفایات الصلبة التأثیر / الخطر
  .االضطرابات الصحیة و البصریة

  .یجب التعامل مع المخلفات الخطرة بشكل صحیح وتخزینھا والتخلص منھا بأمان
و أخذ المزید من أخالفًا لذلك ، فإنھ سیزید من حركة المرور عند نقل النفایات إلى مواقع دفن النفایات / التخلص منھا 

التقلیل وإعادة احات في المدافن إلستقبال النفایات الناتجة في حالة عدم وجود ممارسة مناسبة إلدارة النفایات (المس
 .االستخدام وإعادة التدویر)

 مخلفات االنشاء من موقع المشروع ومتابعة أعمال التطویر. المصدر
 سلبي ، مرتفع ، قصیر المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 3 12  
 التنوع البیولوجي (النباتات والحیوانات) . 6 الجانب

مواقع  لطو على بیئیا الحساسة والمواطن األنواع وتوزیع وجود تقییم أجل من األساسیة المسوحات االستشاري أجرى الوصف
 ناطقم في تسجیلھا تم باالنقراض مھددة نباتیة أو حیوانیة أنواع توجد ال أنھ إلى خلص وقد .المقترح المشروع
  ."قلقاً  األقل" فئة ضمن ھي المسجلة األنواع وكل.المشروع

 منطقة دة فيموجو والزواحف والطیور الثدییات من الحیوان أنواع بعض أن من الرغم على :بالحیوانات المتعلقة اآلثار
 إلى النسبةبوذلك  للمشروع الصغیر للمدى نظرا كبیرة تكون أن المحتمل غیر من الحیوان على اآلثار أن إال المشروع،

  .المنطقة في المماثلة المحیطة المواطن
 باإلنقراض لمھددةا فئة األنواع إلى تنتمي ال المقترح، المشروع موقع في الموجودة النباتات :بالنباتات المتعلقة اآلثار
 . ضئیلة أھمیة ذو النباتات أنواع على المشروع إنشاء تأثیر اعتبار ینبغي لذلك

 .من المتوقع حدوث تأثیرات طفیفة على التنوع البیئي والبیولوجي التأثیر / الخطر
 .أنشطة االنشاء بما في ذلك أعمال الحفر المصدر
 سلبي ، منخفض ، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

2 4 8 X 
 صحة وسالمة وأمن المجتمع . 7 الجانب

فات عمیقة تعد أعمال الحفر ھي أكثر األعمال إثارة للخوف بین جموع السكان؛ حیث یتم الحفر في شوارع ضیقة ولمسا الوصف
طفح" على وفي وسط منازل قدیمة ومتھالكة، وقد زاد من تھالك ھذه البیوت ترانشات الصرف الصحي الموجودة التي "ت

ى جانب أن الحفر ھشاشة ھذه المنازل، وتناقص عمرھا االفتراضي. إلالجدران إلى جانب األمطار الشتویة مما یكون سببًا ل
مال الحفر في قد یستمر لفترات طویلة ویزید ذلك من المخاطر المحتملة بالنسبة لجموع السكان. من ناحیة أخرى تتم أع

 بعض الطرق الرئیسیة مما قد یعوق حركة السكان والمواصالت. 
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دیمة وكذلك المباني عض المنازل للتھدم أو التأثیر على أساسھا ال سیما المباني المتھالكة أو القاحتمالیة تعرض ب - 1 التأثیر / الخطر
  المتأثرة بفعل طفح ترانشات الصرف على جدرانھا. 

لحفر خاصة التأثیر على حركة السكان ال سیما كبار السن واألطفال، واحتمالیة تعرضھم لمخاطر السقوط في ا - 2
  یتجاوز عرضھا مترین أو ثالثة أمتار. بالشوارع الضیقة التي ال

مومیة، احتمالیة تأثیر أعمال الحفر على حركة النقل والمواصالت في الطرق الرئیسیة، وفي الشوارع الع - 3
 لحفر.وتعطل بعض أعمال السكان أو عدم قدرتھم الوصول إلى منازلھم بصورة سھلة كالمعتاد قبل أعمال ا

طر التي یتعرض ، مما قد یترتب علیھ إبقاء الحفر لمدد طویلة تزید من المخاالبطء في عملیة التنفیذ والتشغیل - 4
حنا جنبینا "إحنا ھنا متخوفین من المقاول، ألن الھا سكان ھذه القرى ، وفي ھذا الصدد یشیر أحد السكان: 

 ، المقاول شغال بقالھ ست سنین ولسھ مخلصش".قسطاتجربة سلبیة بتاع 
 كان.بین الس ١٩ج القري یمكن أن یتسبب في انتشار عدوي اإلصابة بكوفید وجود تجمعات عمالیة من خار - 5

 أعمال الحفر.  المصدر
 سلبي ، مرتفع ، قصیر المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 2 8  
 اآلثار اإلجتماعیة و اإلقتصادیة . 8 الجانب

شبكات من  زراعیة موجودة حول محطات الرفع، كذلك تقع محطات الرفع قریبة من المنازل السكنیة. وھناكھناك أعمال  الوصف
رحلة انشاء المشروع المیاه والكھرباء في المنطقة یمكن أن یلحق بھا أضرار محتملة. كما تعتبر أعمال الحفر أیًضا أثناء م

لناس وتكبدھم ارى المشروع، فثمة احتماالت لتعطل حركة انتقال األكثر خطورة على األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة لق
 خسائر اجتماعیة واقتصادیة وارتفاع التكلفة االقتصادیة لتدابیر الحیاة الیومیة.

لمیاه من یخشى السكان من انقطاع میاه الشرب لفترات طویلة أثناء أعمال الحفر، كما یخشون على مواسیر ا - 1 التأثیر / الخطر
  الكسر. 

 حتماالت تعطل حركة انتقال الناس بسبب أعمال الحفر الموجودة لفترات طویلةا - 2
قد یؤدي إلى  احتماالت التأثیر السلبي على األراضي الزراعیة من خالل التربة الناتجة عن عملیة الحفر، مما - 3

 بوار بعض األراضي.
یرھا على في عملیة الحفر وتأثاالضرار المتواقعة علي األراضي بفعل استخدام المعدات الداخلة والخارجة  - 4

ي إلى بوار األراضي الزراعیة القریبة من منطقة الحفر، ال سیما أن ھذه المعدات ھي معدات ثقیلة، وقد تؤد
 بعض األراضي الزراعیة القریبة من مناطق الحفر، مما یتسبب في اضرار اقتصادیة على المزارعین.

  واإلنشاء الثقیلةأعمال الحفر ونواتجھ ومعدات الحفر  المصدر
 سلبي ، مرتفع، قصیر المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

 4 3 12  
 خطر عمالة األطفال . 9 الجانب

ال، حیث تنخفض قد یستعین المقاولون ببعض األطفال الذین لم یتجاوزا السن القانونیة للعمل، وذلك للقیام ببعض األعم الوصف
 اجتماعیة. والتكالیف المادیة لھذه العمالة، واذا حدث ذلك یمكن أن یتعرض األطفال العاملین لمخاطر صحیة ونفسیة 

ناحیة، وعدم  المشروع؛ حیث یتم تفضیل ھذا النوع من العمالة النخفاض تكلفتھ من االستعانة بأطفال للعمل في - 1 التأثیر / الخطر
 وجود نفقات تأمینیة یتحملھا المقاولون (اجتماعیة أو صحیة أو أیة تكالیف األخرى.

 تعرض األطفال العاملین لمخاطر صحیة بسبب عدم قدرتھم على تحمل أعباء العمل ومخاطره. - 2
 ة نتیجة سوء معاملتھم وتزاید الضغوط علیھم.تعرض األطفال لمخاطر نفسی - 3
تمكینھم من وتعرض األطفال لمخاطر عدم استكمال تعلیمھم وبالتالي فقدانھم الفرصة لبناء قدراتھم المعرفیة  - 4

 فرص الحیاة الجیدة.

  الشركة المنفذة للمشروع والمقاولین.  المصدر
 سلبي ، مرتفع ، قصیر المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 2 8  
 تدفق العمالة المؤقتة . 10 الجانب

لعمالة إلى مع بدء المشروع یكون ھناك جزء كبیر من العمالة المتدربة والمتخصصة قادمة مع المشروع، وتحتاج ھذه ا الوصف
ون إلخ، وقد یك اإلقامة بالقرب من مناطق العمل. ویحتك العمال بالسكان في البیع والشراء وبعض المعامالت الیومیة...

جتماعیة تتسبب اادات والتقالید الریفیة، مما قد یترتب علي ذلك مشكالت العمال قادمون من المدن وعلى غیر درایة بالع
 في عرقلة تنفیذ المشروع. 
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لمنفذة ایخشى من تعرض العمالة المؤقتة نفسھا إلى المعیشة في أماكن غیر مالئمة وعدم مراعاة الشركات  - 1 التأثیر / الخطر
 للظروف السكنیة التي یجب أن یعیش فیھا العمال. 

بل العاملین " من ق19دم اتباع اإلجراءات االحترازیة الالزمة لمكافحة انتشار فیروس كورونا "كوفید یخشى ع - 2
ي باقي أرجاء أثناء مرحلة التشیید، مما قد یجعل مجتمع العاملین في منطقة المشروع بؤرة النتشار الفیروس ف

إلي   ورونا. ویمكن أن یؤدي ذلكقرى المشروع بفعل االحتكاك بالسكان، وقد یؤدي ذلك الي تفشي عدوي ك
التمییز  مضاعفات صحیة وحاالت وفاة بین العاملین والسكان، باالضافة إلى انتشار الوصمة االجتماعیة في

 ضد العمال .
 العمالة المؤقتة، الشركات المنفذة  المصدر
 سلبي ، مرتفع ، قصیر المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 2 8  
  النوع على القائم العنف . 11 الجانب

لحیز السكني، حتى في حالة كانت أماكن اقامتھم على أطراف ا-یأتي مع المشروع عمالة مدربة، وھم یعیشون بین السكان  الوصف
لى غیر درایة عفأنھم یختلطون بالسكان في معامالت البیع والشراء لقضاء االحتیاجات الحیاتیة، وقد یكون بعض العمال 

 رش ضد النساء. سببًا في بعض المشكالت خاصة فیما یتعلق باالساءة والتح كافیة بالعادات والتقالید الریفیة مما یكون
یر غاحتماالت التحرش بالنساء أثناء العمل في إنشاء المشروع؛ فقد تصدر عن العمال بعض السلوكیات  - 1 التأثیر / الخطر

 المقبولة اجتماعیا فیما یتعلق بالنساء؛ كالتحرش اللفظي على سبیل المثال. 
فات بین أي من السلوكیات الخارقة للعادات والتقالید من قبل العمال، قد یؤدي إلى نشوب الخالإن صدور  - 2

 األھالي والعاملین والمقاولین في المشروع مما یؤثر سلبا على حركة االنشاء بالمشروع.
ان ریتحمل النساء جزًءا من الضغط أثناء العمل فیصعب علیھم یتحركوا بسھولة في الشوارع وبین الجی - 3

 وبعضھم البعض، نظًرا لوجود عمال غرباء علي السكان  في المنطقة. 

 العمالة الخارجیة القادمة مع المشروع. المصدر
 سلبي ، مرتفع ، قصیر المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 2 8  
 التراث الثقافي . 12 الجانب

حفر،و یخشى أن تقوم الشركات المنفذة بالحفر على أعماق مختلفة ، وقد یتصادف وجود بعض االكتشافات اآلثریة أثناء ال الوصف
 یتم االستیالء علیھا أو إساءة التعامل معھا. 

 قد یصادف العاملین أثناء عملیات الحفر أي من االكتشافات األثریة غیر المتوقعة. - 1 التأثیر / الخطر
 االستیالء على ھذه اآلثار بما یخالف القانون . یخشى أن یتم - 2
مل معھا في حالة وجود آثار بالصدفة وفي ظل عدم الوعي بھا یمكن أن یؤدي ذلك إلي إساءة التعا - 3

 والعبث بھا وتدمیرھا دون وعي بقیمتھا التاریخیة والثقافیة.

 أعمال الحفر المصدر
 سلبي، مرتفع، قصیر المدى  التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 3 12  
 حیازة األراضي . 13 الجانب

محطتي  محطات رفع في ھذا التجمع، وال توجد محطات معالجة، حیث تقوم 2من المخطط ان یتم إنشاء  محطات الرفع: الوصف
كل محطة لالرفع اللتان سیتم انشاؤھما بالتحویل على محطة كفر الزیات. وعن كیفیة الحصول على األراضي المخصصة 

  فكانت على النحو التالي: 
بموجب اتفاق بین السكان وتم جمع المساھمات  لھا أرض مخصصة سبق شرائھا محطة رفع دقرن؛ . 1

 وشراء األرض بالفعل وأصبحت جاھزة للتنفیذ.
ت لھا أرض مخصصة سبق شرائھا بموجب اتفاق بین السكان وتم جمع المساھما محطة رفع عزبة شبل؛ . 2

 وشراء األرض بالفعل وأصبحت جاھزة للتنفیذ.
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ئھا التبرعات باألراضي المخصصة لمحطات الرفع وال األراضي التي تم شراال توجد آثار سلبیة نتیجة  - 1 التأثیر / الخطر
یم أي بمساھمة من السكان، ویبدي الناس رغبتھم الشدیدة في دخول الصرف الصحي، وھم على استعداد لتقد

 مساعدات في سبیل تحقیق ھذه الغایة.
طلوبة في مع االشتراطات الفنیة المالتوجد بدائل أفضل من تلك األراضي ألنھا تتوافق في حجمھا وموقعھا  - 2

 االنشاءات. 

 السكان  المصدر
 سلبي ، متوسط ، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

3 4 12    
 فرص التوظیف . 14 الجانب

تي ال توجد بعض فرص العمل في أعمال اإلنشاء، حیث یمكن االستعانة بعمال من قرى المشروع في بعض األعمال ال الوصف
 تحتاج إلى مھارات أو تدریبات. 

ض فرص ھناك أثر إیجابي محتمل في حالة استخدام عمال من قرى المشروع، ویتمثل ھذا األثر في توفیر بع - 1 التأثیر / الخطر
عزز من ینعكس إیجابا على استقرار حیاتھم في المدي المتوسط خالل فترة االنشاء، وی العمل للسكان مما

 المشاركة االجتماعیة للسكان في المشروع.
نة بعمال ھناك أثر سلبي محتمل في حالة تم جلب كل العمالة من خارج قرى المشروع، یتمثل في عدم االستعا - 2

 ظلم وأنھم أولى بالعمل في المشروع. موجودین بالقري مما یؤثر سلبا علي شعورھم بال
 الشركات المنفذة للمشروع المصدر
 ایجابي، متوسط ، قصیر المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

3 3 9  
 الصحة والسالمة المھنیة . 15 الجانب

 المتوقع أن تؤثر على الصحة والسالمة المھنیة للعمال.ستشمل مرحلة انشاء المشروع أنشطة مختلفة من  الوصف
التي سیتم مواجھتھا و،   فیما یلي قائمة بأخطار مواقع البناء الستة الرئیسیة التي حددتھا إدارة السالمة والصحة المھنیة  التأثیر / الخطر

  جمیعًا أثناء بناء المكونات المختلفة للمشروع:

البنیة  خطورة ویمكن أن تعرض االنشاء مواقع عملیات أكثر ھي الحفر عملیات أن حیث -أعمال الحفر  . 1
  التحتیة للمنازل والمنشآت لخطر التصدع والوقوع

من بین أخطر  قدًما 20أقدام أو سلم ثابت على مسافة أكثر من  6السقوط من السقاالت أكثر من  -السقوط  . 2
  المخاطر في موقع البناء واألكثر شیوعًا

  ارث بین عمال البناءالساللم الثابتة والمتحركة ھي أسباب مھمة لإلصابات والكو -والمتحركة الساللم الثابتة  . 3
لف مكوناتھا ، تترجع األخطار األكثر احتماالً إلى حركة مكونات السقاالت ، وانھیارھا بسبب  -السقاالت  . 4

  وفقدان الحمل ، وتعلیق المواد المعلقة ، أو الصدمة الكھربائیة أو العطل
ود المعدات إلى ت البناء الثقیلة. تشمل األسباب الرئیسیة لمثل ھذه الحوادث إصابة العمال عندما تعمعدا . 5

  الخلف أو عندما یتم تغییر اتجاه المعدات أو عندما ال تعمل الفرامل بشكل صحیح
یو باء وفنالكھرباء ھي خطر كبیر على الناس في المنزل وفي العمل. یتعرض عمال خط الكھر -الكھرباء  . 6

  ومھندسو الكھرباء باستمرار للكھرباء ویواجھون مخاطر یومیة
التي لم یتم  باإلضافة إلى مخاطر الصحة والسالمة المھنیة ، قد یواجھ العمال ظروف عمل غیر مناسبة أو خطر الشكاوى
یزیة في التمیتناولھا بشكل مناسب ... إلخ. في غضون ذلك ، قد تتعرض مجموعات معینة من العمال لخطر اإلجراءات 

 التوظیف في إطار المشروع (مثل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة)
 أنشطة االنشاء المصدر
 سلبي ، مرتفع ، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 4 16  
 19-جائحة كوفید . 16 الجانب

ع. نظًرا العمالة وسیكون ھناك أیًضا تدفق منتظم لألطراف التي تدخل وتخرج من الموقسیضم المشروع عدد كبیر من  الوصف
اآلثار المترتبة  لتعقید وتركز عدد العمال، فإن احتمالیة انتشار األمراض المعدیة في المشروع أمر خطیر للغایة، وكذلك

  على ھذا االنتشار.
 نقل العدوى إلى المجتمعات المحلیة.یجب أن یتخذ المشروع أیًضا االحتیاطات المناسبة ضد 
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  مما قد یؤدى إلى إصابة عدد كبیر من القوى العاملة بالمرض. 19-انتقال وانتشار كوفید التأثیر / الخطر
 قد یصبح المشروع تھدیدًا وإیصال العدوى إلى المجتمعات المحلیة قد یسبب یتباطأ تقدم المشروع.

 أنشطة االنشاء المصدر
 ، مرتفع ، طویل المدىسلبي  التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 4 16  

تأثیًرا  13عنھ  كما ھو موضح في الجدول السابق ، فإن تطبیق طریقة تصنیف التأثیر التي نوقشت في بدایة ھذا المرفق ینتج
  ، وھم: نشاءسلبیًا ذات أھمیة خالل مرحلة اال

 بسبب األنشطة في الموقع (إعداد الموقع، الحفر ، إلخ.)  نشاءانبعاثات الغبار خالل مرحلة اال . 1
 الضوضاء الناشئة عن أنشطة البناء (مثل األشغال المدنیة والمنشآت) . 2
 تولد المخلفات الصلبة الناتجة عن أنشطة البناء  . 3
 صحة و سالمة و أمن المجتمع . 4
 لخطر عمالة األطفا . 5
 مؤقتةتدفق العمالة ال . 6
 عالعنف القائم على النو . 7
 حیازة األراضى . 8
 اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة . 9

 التراث الثقافي . 10
 فرص التوظیف . 11
 الصحة والسالمة المھنیة . 12
 19-جائحة كوفید . 13

 مرحلة التشغیل 3.2

  التأثیرات البیئیة واالجتماعیة الناتجة عن المشروع أثناء مرحلة التشغیل. 29جدول یوضح 

29جدول  ل: التأثیرات البیئیة واالجتماعیة الناتجة أثناء مرحلة التشغی  
 مرحلة التشغیل

 الھواءجودة  . 1 الجانب

  االنبعاثات الغازیة: الوصف
یر مثل ھذه المصدر الوحید لالنبعاثات الھوائیة داخل موقع محطة الرفع سیكون مولد الدیزل االحتیاطي. ویعتبر تأث

زام المولد بمعاییر االنبعاثات ذو أھمیة ضئیلة ألن المولد سیتم تشغیلھ فقط أثناء انقطاع التیار الكھربائي. وسیكون الت
  ة.كافیاً للحمایة من تأثیر انبعاثات الھواء غیر المقبولة في المناطق المحیط 1994لسنة  4القانون رقم 

نبغي أن یكون أثناء تشغیل شبكة اإلنحدار وخطوط الطرد ال یتوقع تاثیر للرائحة إال في حالة وجود أي تسریب. وھذا ی
  لتأثیر ذو أھمیة ضئیلة .مؤقتا ویجب القیام باإلصالح فوراً. لذا ینبغي إعتبار ا

  
  : ال ینبعث من المشروع أى اتربة أو غبار أثناء مرحلة التشغیل.انبعاثات الغبار

 ة ضئیلة.ومن المتوقع أن تكون الرائحة المتولدة بسیطة وینبغي اعتبار التأثیر فى ھذه الحالة على أنھ ذو أھمی التأثیر / الخطر
 موقع محطة الرفعمولد الدیزل االحتیاطي داخل  المصدر
 سلبي ، متوسط ، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

3 4 12  
 الضوضاء . 2 الجانب

 قد یتعرض أفراد الطاقم للضوضاء الصادرة من الطلمبات بمواقع محطة الرفع المقترحة الوصف
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 .جھاز السمعى للعاملین والمستقبالت القریبةتأثیرات على  التأثیر / الخطر
  محطة الرفع.تشغیل  المصدر
 سلبي ، متوسط ، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

3 4 12   
 التربة و المیاه الجوفیة . 3 الجانب

 مع القنوات قاطعالت مناطق في محتملة تسریبات نتیجة المیاه نوعیة تتأثر قد ،و خطوط الطرد اإلنحدار شبكة تشغیل أثناء الوصف
ً  التأثیر وسیكون .المیاه نوعیة على مباشر بشكل ھذا وسیؤثر .المصارف /  واحتمال صالحأعمال اإل إنجاز یتم حتى مؤقتا

  جداً..ضئیل حدوثھ
 .عالرف طةمح تشغیل أثناء السطحیة المیاه نوعیة على تأثیر أى وجود یتوقع ال الرفع، محطات تشغیل أثناء 

بل السكان تأثیر ایجابي على التربة و المیاه الجوفیة ، حیث سیتم وقف الصرف العشوائي الغیر معالج من ق  التأثیر / الخطر
 على التربة و المیاه الجوفیة. 

 تشغیل المشروع المقترح المصدر
 إیجابي ، مرتفع ، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة یةاألھم

4 4 16   
 النفایات الصلبة والخطرة . 4 الجانب

  تتمثل فى عبوات الكیماویات الفارغة التي سیتم إستھالكھا أثناء عملیات التشغیل. المخلفات الخطرة:  الوصف
 النفایات الصلبة غیر الخطرة: 

 طعام مخلفات و كیةبالستی أكیاس ورقیة، بقایا في تتمثل التي التشغیل فترات أثناء العمال عن الناتجة المخلفات في تتمثل
  خالفھ و

رتبط بھا من آثار یاآلثار السلبیة على البیئة في حالة التخلص غیر السلیم من النفایات الصلبة على المجتمع المحیط وما  التأثیر / الخطر
  .االضطرابات الصحیة و البصریة

  .ب التعامل مع المخلفات الخطرة بشكل صحیح وتخزینھا والتخلص منھا بأمانیج
و أخذ المزید من أخالفًا لذلك ، فإنھ سیزید من حركة المرور عند نقل النفایات إلى مواقع دفن النفایات / التخلص منھا 

التقلیل وإعادة إلدارة النفایات (المساحات في المدافن إلستقبال النفایات الناتجة في حالة عدم وجود ممارسة مناسبة 
 .االستخدام وإعادة التدویر)

 مخلفات عملیات التشغیل. المصدر
 سلبي ، مرتفع ، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 4 16  
 التنوع البیولوجي (النباتات والحیوانات) . 5 الجانب

مواقع  لطو على بیئیا الحساسة والمواطن األنواع وتوزیع وجود تقییم أجل من األساسیة المسوحات االستشاري أجرى الوصف
 ناطقم في تسجیلھا تم باالنقراض مھددة نباتیة أو حیوانیة أنواع توجد ال أنھ إلى خلص وقد .المقترح المشروع
ً  األقل" فئة ضمن ھي المسجلة األنواع وكل.المشروع   ."قلقا

 وجودة فيم والزواحف والطیور الثدییات من الحیوانات  أنواع بعض أن من الرغم على :بالحیوانات المتعلقة اآلثار
وذلك  وعللمشر الصغیر للمدى نظرا كبیرة تكون أن المحتمل غیر منات الحیوان على اآلثار أن إال المشروع، منطقة
  .المنطقة في المماثلة المحیطة المواطن إلى بالنسبة
 باإلنقراض لمھددةا فئة األنواع إلى تنتمي ال المقترح، المشروع موقع في الموجودة النباتات :بالنباتات المتعلقة اآلثار
 . ضئیلة أھمیة ذو النباتات أنواع على المشروع إنشاء تأثیر اعتبار ینبغي لذلك

 .والبیولوجيمن المتوقع حدوث تأثیرات طفیفة على التنوع البیئي  التأثیر / الخطر
 .أنشطة تشغیل المشروع المصدر
 سلبي ، منخفض ، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

2 4 8 X 
 صحة وسالمة وأمن المجتمع . 6 الجانب

وجود محطات الرفع بالقرب من الكتلة السكنیة قد یترتب علیھ اثار صحیة سلبیة في حالة عدم مراعاة االشتراطات  الوصف
الھندسیة والبیئیة بدقة خالل االنشاءات . فوي مرحلة التشغیل ھناك مجموعة من العمال الذین سیتم توظیفھم في ھذه 
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ل دائم مع میاه الصرف الصحي، ویعرضھم ذلك لعدد من المخاطر محطات الرفع التي سیتم انشاؤھا، وسیكونون على تعام
 علي صحتھم وسالمتھم. 

 احتماالت انبعاث روائح كریھة من محطات الرفع تؤثر علي الصحة العامة بالقري . - 1 التأثیر / الخطر
تعرضھم  يیحتمل عدم وجود تدریب جید للعمال الموجودین في المحطة على معاییر السالمة المھنیة، وبالتال - 2

 لمخاطر اإلصابة باألمراض المعدیة. 
 إصابة العاملین باألمراض المعدیة وانتقالھا الي السكان مما یتسبب في اضرار صحیة عامة. - 3
 ). 19عدم التزام العمال باإلجراءات االحترازیة الالزمة لمواجھة فیروس كورونا (كوفید  - 4
 ھا. ال سیما األطفال وكبار السن لالنزالق فیعدم تغطیة حجرات التفتیش جیدا، مما قد یعرض السكان  - 5

 محطات الرفع المصدر
 سلبي، متوسط، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

3 4 12  
 خطر عمالة األطفال . 7 الجانب

ن الخدمة في مرحلة تشغیل المحطات یزول خطر عمالة األطفال، فھنا سیكون ھناك عمال موظفون بالغون طبقًا لقوانی الوصف
 المدنیة. 

ة حقیقیة لعدم اللجوء ال توجد مخاطر تتعلق بعمالة األطفال ویعد االلتزام بقانون الخدمة المدنیة في تشغیل قوة العمل ضمان التأثیر / الخطر
 ألطفال وھذا تأثیر إیجابي محتمل إلى حد كبیر.إلى عمالة ا

  الشركة المالكة للمشروع. المصدر
 سلبي ، منخفض ، قصیر المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

2 2 4 X 
 تدفق العمالة المؤقتة . 8 الجانب

 فرص عمل دائمة بالمحطاتال یوجد تدفق للعمالة المؤقتة، ولكن  الوصف
 یخشى أن یتم حرمان سكان ھذه القرى من بعض فرص العمل الدائمة في المحطة في مرحلة التشغیل. التأثیر / الخطر

 الشركة المالكة للمشروع.  المصدر
 سلبي، متوسط، طویل المدى  التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

3 4 12  
 فرص التوظیف . 9 الجانب

 رة مستمرة. في مرحلة تشغیل المشروع، تحتاج محطات الرفع إلى عدد من العاملین الذین یتم تعیینھم في المشروع بصو الوصف
أحد تعیین  من اآلثار السلبیة المحتملة في مرحلة التشغیل أن یتم جلب عمالة للمحطات من خارج القري وعدم - 1 التأثیر / الخطر

ھم عمالة بالمحطات من سكان القرى المستفیدة بالمشروع، وھو ما یؤدي إلى غضب الناس، ال سیما ان من بین
 مدربة وتعمل في مجال الصرف الصحي.

ین عن من األثار السلبیة المحتملة؛ فقدان بعض عمال جرارات الكسح لمصادر دخولھم، وتحولھم إلى عاطل - 2
ما مجرارات،  7 -5عدد جرارات الكسح في قریة دقرن، وعزبة شبل من  العمل بعد تشغیل المشروع. ویبلغ

 أسر على األقل لمصادر دخلھم الرئیسیة. 7 -5یعني فقدان 
 الشركة المالكة للمشروع  المصدر
 سلبي، متوسط، طویل المدى  التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

3 4 12  
 اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة . 10 الجانب

ى المشروع، ال شك أن المشروع سیكون لھ عدد من اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة اإلیجابیة على حیاة السكان في قر الوصف
وزھا وتقلیل ولكن قد تكون ھناك أیضًا بعض اآلثار السلبیة اجتماعیا واقتصادیا والتي یجب وضعھا في االعتبار لتجا

 حدتھا. 
  المحتملةاآلثار اإلیجابیة   التأثیر / الخطر

افة إدخال الصرف الصحي في ھذه القرى یحسن من نوعیة الحیاة والمعیشة للسكان، وارتفاع مستوى النظ - 1
 الشخصیة ونظافة البیئة المحیطة. 

 ارتفاع القیمة االقتصادیة للبیوت والوحدات السكنیة في ھذه القرى.  - 2
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ا أو مرتین، رانشات الموجودة مرة أسبوعیً رفع العبء االقتصادي عن كاھل السكان؛ حیث تقوم األسرة بنزح الت - 3
 400والي (حج في المرة الواحدة، مما یعني أن األسرة الواحدة قد تدفع شھریًا  100-80ویتكلف النزح حولي 

 ج) إلفراغ الترانشات.  800 –
یث حیؤدي إدخال الصرف الصحي في ھذه القرى إلى تقلیل المشاكل االجتماعیة التي تحدث بین السكان؛  - 4

ر النظیفة تنشب المشاكل بین السكان بسبب "طفح" الترانشات على المنازل المجاورة، أو بسبب رش المیاه غی
 في الشوارع بدًال من الترانشات.

یف ادخال الصرف الصحي یؤدي إلى نظافة البیئة المحیطة؛ ألن جرارات الكسح كانت تقوم من قبل بتصر - 5
وائح ادة الناموس والحشرات في المنطقة، باإلضافة إلى الرمحتویاتھا على المصرف ، وادي ذلك إلى زی

محتمل ان الكریھة المنبعثة من المصرف، وزیادة نسبة األمراض في المنطقة. كل ھذه االثار السلبیة من ال
 تتوقف ویحل محلھا بیئة نظیفة وصحیة وآمنة للسكان.

 اآلثار السلبیة المحتملة 
ى األراضي الزراعیة، أو حدوث حاالت حدوث كسر في أحد احتماالت طفح مواسیر الصرف الصحي عل - 1

 صادیة.مواسیر محطة الرفع، مما یلحق الضرر بزراعتھم، وتؤثر على نشاطھم الزراعي، وتكبدھم خسائر اقت
على احتماالت طفح المواسیر أو كسرھا في أحد محطات الرفع، مما یؤثر على السكان حول ھذه المحطة و - 2

 یما أن محطات الرفع تقع وسط الحیز العمراني.المارة في الطریق ال س
حیاتھم، ال  احتمال عدم تغطیة غرف التفتیش المختلفة جیدا، مما قد یعرض المارة لالنزالق بھا، وقد یفقدون - 3

 سیما األطفال وكبار السن وذوي االحتیاجات الخاصة.

 محطات الرفع المصدر
 ایجابي، مرتفع، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 4 16  
 خطر العنف القائم على النوع . 11 الجانب

نساء علي یساھم المشروع اثناء مرحلة التشغیل في تحسین أوضاع النساء والتحسن في مستوي الصحة العامة، وصحة ال الوصف
 وجھ الخصوص،  وتخفیف األعباء علي النساء  بفعل التحسن المحتمل في نوعیة الحیاة ككل. 

حیانًا كثیرة أم بكامل األعمال المنزلیة، وتساعد رفع العبء عن كاھل المرأة الموجودة في المنزل، والتي تقو - 1 التأثیر / الخطر
 في مساعدة أفراد الكسح في إفراغ الترانشات. 

لعدوي من الوقایة من األمراض المتوطنة لكل افراد االسرة وباألخص للنساء واألطفال الرضع، حیث تنتقل ا - 2
 االمراض نتیجة التلوث وانتقال تلك االمراض لألسرة ككل.

 / محطات الرفع. الترانشات المصدر
 ایجابي، مرتفع، طویل المدى  التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 4 16 X 
 حیازة األراضي . 12 الجانب

شروع، وبالتالي بانتھاء المشروع وتشییده تتحول األراضي إلى ملكیة ومنفعة عامة، ویكون عامة السكان مستفیدین من الم الوصف
 ال توجد أي آثار سلبیة في ھذه المرحلة. 

 ال یوجد التأثیر / الخطر
 ال یوجد المصدر
 غیر ھام التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

-- -- -- X 
 التراث الثقافي . 13 الجانب

 ي أشیاء أثریة. تزول أي مخاطر متعلقة بحمایة التراث الثقافي بمجرد االنتھاء من عملیة تشیید المحطات وعدم اكتشاف أ الوصف
 ال یوجد أثر سلبي محتمل على اآلثار في مرحلة تنفیذ المشروع  التأثیر / الخطر

 یوجد ال المصدر
 غیر ھام التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

-- -- -- X 
 الصحة والسالمة المھنیة . 14 الجانب
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م السلیم عند العمل في صیانة شبكات الصرف الصحي، ینبغي إعطاء اھتمام خاص بممارسات النظافة الجیدة واالستخدا الوصف
  الشخصیة اإلجراءات اآلمنة لدخول مكان ضیق.لمعدات الحمایة 

الجة و خزانات وربما یتعرض العمال لمخاطر معروفة أوغیر معروفة عند التعامل مع میاه المجاري المعالجة أو غیر المع
بطة. والتى المیاه الرمادیة من خالل خطوط المواسیر والمعدات و فتح الخزانات والدخول والتنظیف والعملیات المرت

ملوثة مل: وضع المواسیر والتھویة والشفط والتسویة و الخزانات وأجھزة المعالجة، و خزانات میاه الصرف التش
 أوخزانات  النفایات الزیتیة، أو البرك، والمعدات الملوثة األخرى.

 الرفع المخاطر فى محطات  التأثیر / الخطر
 وقابل للونا عدیم ھو غاز  )H2S (تولد روائح كریھة نتیجة لتولد غاز كربیتید الھیدروجین  تشمل المخاطر التنفسیة

 للعصب شلل جزء فى الملیون یحدث 150 - 100تركیز  فعند .لإلنسان السمیة وشدید للغایة نفاذة و رائحتھ لالشتعال،
  زمنیة فترة غضون وفي .أنفاس بضعة بعد الشم عن المسئول
 كتشافھا فقطا وھذه الغازات یتم .قد توقفت الضارةزات  الغا بأن زائف شعور ذلك ویعطى الشم حاسة تفيتخ جدا، قصیرة

 .المناسبة األدوات باستخدام
 المخاطر المادیة: 

ودرجات  دودالمح والخروج والوصول والمنحدرة، الزلقة األسطح على والوقوع والتعثر اإلنزالق المادیة المخاطر تشمل
 .المتآكلة السلم

 المیكانیكیة المخاطر
 بدء التشغیل، أو مةخد أي تنفیذ وقبل .النفایات عن الناتج والتسریب الدوارة واآلالت المعدات المیكانیكیة المخاطر وتشمل

 .النظم أو المعدات أو اآلالت جمیع تشغیل ووقف الطاقة مصادر جمیع وعزل تحدید یتم أن یجب
 الكیمیائیة المخاطر

 التنظیف. ومواد الحشرات ومبیدات للمواد المطھرة التعرض الكیمیائیة المخاطر تشمل
 البیولوجیة المخاطر
 )والفطریات الطفیلیة والدیدان والطفیلیات والبكتیریا الفیروسات مثل( األمراض  مسببات البیولوجیة المخاطر وتشمل

 أن ویمكن. تاریاوالدیسن التیفوید وحمى الكبد التھاب مثلأمراض  تسبب أن یمكن التي األخرى المعدیة الدقیقة والكائنات
 .خطیرة أمراض إلى الملوث الرذاذ تناول أو استنشاق یؤدي

 عملیات التشغیل المصدر
 سلبي ، مرتفع ، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 4 16  
 19-كوفیدجائحة  . 15 الجانب

روع سیضم المشروع عدد محدود من العاملین خالل مرحلة التشغیل بالوردیة الواحدة. و لكن یجب أن یتخذ المش الوصف
 االحتیاطات المناسبة ضد نقل العدوى بین العاملین و أیضاً إلى المجتمعات المحلیة.

  .عدد كبیر من القوى العاملة بالمرضمما قد یؤدى إلى إصابة  19-كوفید انتقال وانتشار التأثیر / الخطر
 قد یصبح المشروع تھدیدًا وإیصال العدوى إلى المجتمعات المحلیة.

 العمالة اثناء مرحلة التشغیل . المصدر
 سلبي ، مرتفع ، طویل المدى التقییم
 األھمیة التكرار) xالناتج ( درجة الشدة  التكرار الشدة األھمیة

4 4 16  

  ھى:  الھامة الناتجة عن تشغیل المشروع المقترح اآلثار البیئیة

 الحتیاطياالمصدر الوحید لالنبعاثات الھوائیة داخل موقع محطة الرفع سیكون مولد الدیزل انبعاثات الھواء:  . 1
 الضوضاء  . 2
 المخلفات الصلبة و الخطرة  . 3
 التربة والمیاه الجوفیة . 4
 صحة وسالمة وأمن المجتمع . 5
 تدفق العمالة المؤقتة . 6
 التوظیففرص  . 7
 اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة . 8
 19-جائحة كوفید . 9

 الصحة والسالمة المھنیة . 10
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ن خالل الصرف مباإلضافة الى التأثیر االیجابي على جودة التربة و المیاه الجوفیة نتیجة لمنع تسرب میاه الصرف الصحى 
 العشوائى الى المیاه الجوفیة و تلویث التربة. 

  البیئیة واالجتماعیة المحتملةتدابیر التخفیف من اآلثار  3.3

 المشروعانشاء إجراءات التخفیف من اآلثار الھامة خالل مرحلة  3.3.1

 انبعاثات الغبار خالل مرحلة البناء 3.3.1.1

لك حركة المعدات خالل مرحلة البناء ، یُتوقع انبعاث الغبار من األنشطة في الموقع (التحضیر والحفر ، وما إلى ذلك) وكذ
  لتي تشمل:الممھدة. سیضمن مشرف الصحة والسالمة والبیئة المعین تنفیذ ممارسات الموقع الجیدة ، واعلى الطرق غیر 

 انتشار لتقلیل ظامبانت الماء رش إلى باإلضافة ؛ یكفي بما للتفتیت القابلة المواد مخزونات وتغطیة المناسب التخزین 
  الغبار

 للتفتیت القابلة المواد تفریغ مثل المواد مناولة ألنشطة المنخفضة االرتفاعات تقلیل  
 المركبات تحرك نتیجة الرش عن الناتج الغبار من للحد الري خالل من رطبة الطرق إبقاء  
 ذلك أمكن حیثما ممھدة طرق على تسیر المركبات أن من التأكد  
 للتفتیت القابلة البناء مواد تنقل التي تغطیة الشاحنات  
 ساعة/  كم 35< الممھدة غیر الطرق على السرعة حدود فرض 

 الضوضاء 3.3.1.2

لحفر سوف تتسبب أنشطة البناء في مستویات أعلى من الضوضاء المحیطة من المركبات واآلالت المستخدمة ألغراض ا
التالیة للحد من تأثیر  والبناء. ومع ذلك ، فإن ھذا التأثیر مؤقت ویتالشى في نھایة مرحلة البناء. سیتم تطبیق تدابیر التخفیف

  الضوضاء أثناء مرحلة البناء:

 المصري ةالبیئ قانون في علیھا المنصوص السالمة حدود یتجاوزوا ال حتى ، للضوضاء العمال تعرض أوقات تقلیل 
  المھنیة والصحة السالمة معاییر إلى باإلضافة

 أذن بسدادات عالیة ضوضاء بمستویات األنشطة مجاالت في العاملین تزوید  
 تجنبھا وكیفیة الضوضاء خطر على البناء أعمال في البدء قبل العمال جمیع تدریب المقاول على یجب  
 تجنب أعمال البناء في المساء  
 المتأخرة المساء وفترات الباكر الصباح في الضوضاء لمنع الشاحنة سیارات حركة تقیید  
 استخدامھا عدم عند والمركبات اآلالت جمیع إیقاف یجب 

 
 والھیدرولوجیاالتربة والجیولوجیا  3.3.1.3

  ا یلي:تدابیر التخفیف المقترحة لتقلیل اآلثار من مرحلة البناء على التربة والجیولوجیا والھیدرولوجیا ھي كم

 التربة وتلوث تآكل تقلیل إلى تھدف تدابیر المقاول سیضع  
 وذلك. ریًاضرو ذلك یكن لم ما الموقع في كیمیائیة مواد إضافة أو تشحیم أو تزییت تتضمن التي األنشطة تتم لن 

 ، موقعال في بالضرورة ستتم اإلجراءات ھذه مثل كانت إذا. إضافیة خطرة مخلفات وتولید التربة تلوث لتجنب
  الموقع منھا في مجموعة وستتاح عازلة أسطح على إجراؤھا فسیتم

 مخلفات رفقم في منھا والتخلص محددة معلقة برامیل في المستخدمة والزیوت الكیمیائیة المواد حاویات جمع سیتم 
  المحلیة السلطات مع بالتنسیق معتمد خطرة

 المشروع موقع داخل التربة ضغط لتجنب محددة مناطق على البناء مركبات تقتصر سوف 
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 مخلفات اإلنشاءات الصلبة والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة البناء 3.3.1.4

  كما یلي: تدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من مخلفات البناء ھي

 ومدافن ، البناء مخلفات مدافن( المخلفات من للتخلص المحلیة السلطات من رسمیة تصاریح على المقاول سیحصل 
  البناء أنشطة بدء قبل) ذلك إلى وما ، الخطرة المخلفات

 بطریقة بناءال موقع مباني في المخلفات لتخزین المخصصة المناطق في بأمان مؤقتًا وتخزینھا المخلفات فصل سیتم 
  المرور حركة اضطراب من مزیدًا تسبب ال

 الغبار تشتت طریق عن المحیط الھواء تلوث لتجنب المخلفات تغطیة ستتم  
 الزائدة المخلفات بأحجام محملة الشاحنات تكون ولن المخلفات لنقل كافیة شاحنات استخدام سیتم  
 المسؤول والشخص والوجھة الوزن حیث من المخلفات من التخلص شحنات تسجیل سیتم  
 بشكل ةمجھز شاحنات عبر واآلمنة المعتمدة التخلص مواقع إلى نقلھا ویجب یومیًا المخلفات جمع یتم أن یجب 

 مشاكل أو مخاطر أي دون تحدث العملیة ھذه أن من التأكد المشرف على یجب. مناسب
  

 التخلص من المخلفات غیر الخطرة 

  :ھي كما یلي بلدیةمن المخلفات التدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن 

 عن حلیةالم التخلص مواقع إلى ونقلھا) والبالستیك والخشب والقمامة الورق( الخطرة غیر المخلفات فصل سیتم 
  المعتمد المقاول طریق

 مرخص فومشر مقاول قبل من النھائي التخلص أو التدویر إلعادة الموقع خارج الخطرة غیر المخلفات نقل سیتم 
 الشاحنات وحالة التخلص إجراءات عن مسؤوالً  سیكون

  
 تولد المخلفات الخطرة

خلفات الخطرة تقتصر المخلفات الخطرة على زیت التشحیم وعلب الطالء الفارغة. التدابیر المقترحة للتخلص اآلمن من الم
  ھي كما یلي:

 من التخلص لطرق سجل في وإعالنات بسجالت االحتفاظ المقاول یلزم ، 4/1994 القانون من 33 للمادة وفقا 
  المخلفات تلك الستالم معھا المتعاقد والجھات المخلفات

 لتعاملا یتم التي الخطرة بالمواد الخاصة المواد سالمة بیانات من معلومات الموظفین تدریب یتضمن أن یجب 
  المحلیة بلغتھم للموظفین بسھولة متاحة المواد سالمة بیانات تكون أن یجب كما. معھا

 األخرى الكیمیائیة الطوارئ أو االتسرب أو االنسكاب حالة في االستجابة أنشطة وصف إدراج یجب 
 

 السالمة و الصحة المھنیة 3.3.1.5

المھنیة فإن  والصحة السالمة إدارة لمعاییر ووفقا .اإلنشاء مرحلة أثناء المھنیة والصحة السالمة خطة باعتماد المقاول سیقوم
 :ھي الشائعة اإلنشاء أخطار من للوقایة الرئیسیة التخفیف إجراءات
 حمایةال معدات واستخدام السالمة معاییر اتباع العمل وصاحب العامل على یجب الحفر، واصابات حوادث لمنع 

ة االنشائیة للمنازل األعمال. كما یجب على المقاول اجراء تقریر السالم بھذه القیام أثناء المخاطر من للحد والوقایة
 التي قد تتأثر سلباً من أعمال الحفر واعتماده من قبل االستشاري والوحدة المحلیة.والمنشآت 

 لى درایة ع یكونوا وأن السقوط مخاطر وتقییم تحدید على العمال تدریب یجب واصاباتھ السقوط حوادث من للوقایة
 .بدقة السقوط من الحمایة معدات استخدام وكذلك المخاطر لھذه التعرض في التحكم بكیفیة كاملة
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 العامة عدالقوا اتباع العمل وصاحب العمال على یجب واصابتھا، والمتحركة الثابتة الساللم حوادث من للوقایة  
 .المھنیة والصحة للسالمة العامة اإلدارة وضعتھا كما والمتحركة الثابتة الساللم الستخدام

 ألقصىا للحد المحددة المتطلبات تعطي إذ السقاالت، مخاطر المھنیة والصحة السالمة إدارة معاییر تناولت 
 .األسوار تستخدم ومتى السقاالت تستخدم ومتى للحمولة،

 اإلنشاء  مواقع يف للسالمة اإلرشادیة األدلة كافة اتباع العمال على یجب الثقیلة، اإلنشاء معدات مخاطر من للوقایة 
 .والحوادث اإلصابات لھذه التعرض لمنع الالزمة

 الكھرباء خطوط من مسافة آمنة على الكھرباء عمال یكون أن الكھربائیة المخاطر لمنع الطرق أفضل من. 
 ن  مخاطرم الحمایة في العمل حیث یساعد ذلك معدات عن والعزل الحذر اتباع األخرى الوقائیة اإلجراءات وتضم 

 .العمل أثناء واإلصابات الكھرباء
 اییر مع ومتطلبات 2003 لسنة 12 رقم المصري العمل قانون أیضا المھنیة والصحة السالمة خطة تشمل أن یجب

 :التالیة اإلجراءات  الحصر، سبیل على لیس ولكن ذلك، في بما الدولیة، اإلنشاء
o العمال على الخطر مصادر تحدید 
o األخطار مصادر إزالة 
o ءات،واإلجرا السلیمة لعملا ممارسات واستخدام المحتملة، المخاطر على التعرف على العمال تدریب یجب 

درایة  ىوعل بالتعرض، المتعلقة الجسدیة الفعل وردود اإلشارات وفھم الضارة، الصحیة باآلثار واالعتراف
معدات  اماستخد كیفیة على مدربین یكونوا أ أن أیضا ویجب الطوارئ. حاالت في المناسبة بإجراءات اإلخالء

 (PPE).الشخصیة  الحمایة
o واآلالت المعدات جمیع واختبار التفتیش 
o خطة ادالحوادث إعد وقوع لمنع وقائیة إجراءات التخاذ الموقع، في مدیر للسالمة والصحة المھنیة تعیین 

 الطوارئ حاالت في استجابة
o الضروریة االنقاذ معدات توفیر 
o السالمة لضمان خطة وادارة وضع 
o والكافیة المناسبة األولیة اإلسعافات معدات توفیر 

  ن وكذلك للسكا تغطیة تأمینیة للمخاطر المرتبطة بالعمل، السیما للعاملین في المناطق المعرضة لخطر شدید،توفیر
ع قانون مالمعرضین لمخاطر صحیة محتملة خالل مرحلة االنشاء، ویلتزم المقاولون بھذه التأمینات وبما یتفق 

  العمل
 تھم الصحیة ینھم من المتابعة الطبیة المستمرة لحاالتغطیة العاملین بالصرف الصحي بخدمات التأمین الصحي لتمك

 واخذ اللقاحات الالزمة للوقایة من مخاطر االمراض المرتبطة بالصرف الصحي
 تحمل الزام المقاولین وشركات المیاه والصرف الصحي بالتأمین علي الحیاة للعاملین بالصرف الصحي وان ی

 ل لدیھمالمقاولون أقساط التأمین خالل فترة عمل العما
  

 19-جائحة كوفید  3.3.1.6

صحة والسالمة واألمراض المعدیة كجزء من خطة إدارة ال 19-یجب على المقاول إعداد وتنفیذ خطة إدارة فیروس كوفید
   الحصر:المھنیة أو مستقلة عنھا ، وستتضمن الخطة تدابیر التخفیف المناسبة بما في ذلك على سبیل المثال ال

 ما في ذلك بفي إطار خطة مراقبة الصحة والسالمة ؛  19-لحمایة العمال من كوفید تطویر ومشاركة وتنفیذ تدابیر
 على سبیل المثال ال الحصر:

o قیاسات درجة حرارة الجسم عند مدخل الموقع 
o أقنعة الوجھ إلزامیة 
o منع التجمعات والتدخین في األماكن المغلقة 
o توفیر الصابون والماء والمطھرات في الموقع 
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o  على األقل للحاالت المشتبھ بھا التي لم  14الحجر الصحي اإللزامي لمدة تطبیق إجراءات ً حسب من تیوما
 إجازاتھم

o التنسیق مع المرافق والھیئات الصحیة المحلیة  
 مصممة خصیًصا لظروف الموقع وخصائص العمال،  19-تطویر إجراءات مستندة إلى مخاطر فیروس كوفید

 لمیة)لسلطات المختصة، الوطنیة والدولیة (مثل منظمة الصحة العاواستنادًا إلى اإلرشادات الصادرة عن ا
 م لإلجراءات ، واتباعھ19-التأكد من تدریب جمیع العمال وإدراكھم للتدابیر الوقائیة واالحتیاطیة لفیروس كوفید

 على أساس یومي.
  

  الكوارث الطبیعیة 3.3.1.7

 وضع خطة طوارئ  
  الطوارئتدریب العمال على سرعة اإلستجابة فى حاالت 

  
 المجتمع وأمن صحة وسالمة 3.3.1.8

 عرض ضرورة اإلسراع في عملیات التشغیل والتنفیذ حتى ال تعوق أعمال الحفر الموجودة السكان وتعرضھم وت
یة الخاصة أبناءھم للمخاطر، وحتى ال یشعر السكان بالملل والضیق من طول فترة التنفیذ وتتكرر التجارب السلب

 " التي یقومون بعملیات اإلنشاء فیھا منذ ست سنوات ولم تنتھ بعد. قسطابقریة "
 بھا المارة  ضرورة أن تلتزم الشركات المنفذة للمشروع بوضع سیاج حول مناطق الحفر، ال سیما المناطق التي یكثر

 والتي یوجد بھا السكان والتي تتمثل بصورة كبیرة في مناطق الحفر في محطات الرفع.
 لحفر، وطرح توصیات منازل الموجودة في القریة، وتأمین ھذه المنازل والسكان بھا قبل البدء في عملیات اتقییم حالة ال

 ت االھلیة المحلیة.استباقیة لحمایة البیوت الضعیفة بالتنسیق بین المقاولون وإدارة المشروع وشركات المیاه والجمعیا
 ق المعدات ع الضیقة حتى ال تتأثر بأعمال الحفر عن طریاستخدام معدات حفر بسیطة في األماكن السكنیة والشوار

 الثقیلة. 
 جتمعیة التأھب واالستعداد الكافي لحاالت الطوارئ من جانب المقاولین وإدارة المشروعات عند حدوث مخاطر م

وضع خطط ولین بسبب عملیات االنشاء: وفي ھذه الحالة یتعین على شركات المیاه بالتنسیق مع إدارة المشروع والمقا
مل حاالت استعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ بطریقة مناسبة لمنع وتخفیف أي ضرر یلحق بالمجتمع والبیئة. تش

، وتشمل خطة الطوارئ الحوادث غیر المتوقعة الناشئة عن المخاطر الناجمة عن أعمال الحفر واالنشاءات والسقاالت
المصابین،  مع اعمال االنشاءات وصور التدخل السریعة إلنقاذ التأھب للطوارئ، قواعد واضحة حول كیفیة التعامل

، وقنوات وكیفیة تفادي ان یمتد الضرر الي مناطق وفئات أخري، وتوفیر المعدات والموارد، وتحدید المسؤولیات
 االتصال واإلخطار، والتدریب الدوري لضمان االستجابة الفعالة.

 المنطقة.  وضع الالفتات اللیلیة التي تدل على وجود أعمال حفر فيضرورة أن تلتزم الشركات المنفذة للمشروع ب 
  د السكان. ساعة إلرشا 24یجب تعیین بعض العمال المكلفین بأداء ھذه األدوار، وأن یكونوا متواجدین على مدار 
 .مراقبة المقاولین على تنفیذ ھذه القواعد بشكل دوري واشراك السكان في عملیة المراقبة 
 شروط ضمن العقود لاللتزام بھا.وضع ھذه ال 
 بأخذ ھذه  تنظیم حمالت التوعیة المجتمعیة للسكان من خالل الجمعیات األھلیة، ومن خالل اجتماعات مع ممثلیھم

 التدابیر في الحسبان، وضرورة أن یبلغوا عن أي تجاوزات أو أخطار یرونھا من خالل الشكاوى.
  

 خطر عمالة األطفال 3.3.1.9

 ون العمل وان رم مع المقاول على عدم االستعانة بأطفال دون سن الثامنة عشرة تطبیقا لقانیجب ان ینص العقد المب
 یسري الحظر على أي أعمال مقاوالت تتم من الباطن.
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  طاقات الھویة بیجب أن یلزم العقد أیًضا المقاول / المقاول من الباطن والموردین األساسیین باالحتفاظ بنسخة من
 ًما.عا 18راقبة وجود الموظفین المعینین لضمان عدم تشغیل عمال تقل أعمارھم عن للعمال من أجل تسھیل م

  ي فیجب أن تكون ھناك مراقبة صارمة ودوریة على المشروع بصورة مستمرة لضمان عدم وجود عمالة لألطفال
 المشروع.

  ضمان عدم  األساسیین من أجلتتم إضافة التزامات وعقوبات صارمة علي المقاول / المقاول من الباطن والموردین
  استقدام عمالة أطفال في المشروع، مع اتخاذ إجراءات تصحیحیة في ھذا الشأن.

 
 تدفق العمالة المؤقتة 3.3.1.10

 لكثیف لسكان قرى استعانة المقاولین بإجراءات في العمل تعتمد علي العمالة الكثیفة والحد من وإتاحة فرص التشغیل ا
 تي ال تتطلب تدریبات أو مھارات فنیة .  المشروع، ال سیما في األعمال ال

 ي ضرورة تدریب العمال القادمین من خارج قرى المشروع وتعریفھم بعادات وتقالید المجتمع، والتشدید علیھم ف
 احترام قواعد ومعاییر وثقافة المجتمع المحلي بھذه القرى.

 یب جمیع لید وقیم المجتمع المحلي وتدرإعداد مدونة قواعد سلوك مناسبة تنص على احترام العمال لعادات وتقا
 العاملین علیھا قبل بدء عملھم.

 .توفیر سكن للعمال القادمین یكون خارج الكتلة السكنیة للقرى، أو على أطراف القري 
 رام ثقافة عقد حلقات توعیة یحاضر فیھا خبراء في التنمیة االجتماعیة ورجال الدین لتوعیة العمال بقواعد احت

 لتي یعملون فیھا.المجتمعات ا
 .اتخاذ إجراءات تصحیحیة بمشاركة اللجان المجتمعیة والمقاولون مع كل من یتجاوز مدونة السلوك 
  19التدریب على الوقایة واستخدام اإلجراءات االحترازیة الالزمة للوقایة من فیروس كورونا (كوفید.( 
 ئم للعمال القادمین من خارج القرى.وضع شروط مع الشركة المنفذة لضرورة االلتزام بتوفیر مسكن مال  

 
 العنف القائم على النوع 3.3.1.11

 مع المحلي التشدید على العمال القادمین من خارج قرى المشروع على ضرورة احترام قواعد ومعاییر وثقافة المجت
 بھذه القرى فیما یخص أوضاع النساء، في إطار قواعد االلتزام بعملھم.

  توعیة بمخاطر تنص على احترام العمال لعادات وتقالید وقیم المجتمع المحلي  والإعداد مدونة قواعد سلوك مناسبة
 التحرش بالنساء وتدریب جمیع العاملین علیھا قبل بدء عملھم.

 .اتخاذ إجراءات ال تھاون فیھا مع كل من یتجاوز مدونة السلوك، وتطبیق العقوبات علیھم  
 

 حیازة األراضى 3.3.1.12

 وتوسیع دائرة الل الجمعیات األھلیة، ومن خالل اللجان المجتمعیة بأھمیة المشروعالتوعیة المجتمعیة للسكان من خ ،
 المشاركین في اللجان المجتمعیة ومراعاة التمثیل النوعي.

 ضي ضرورة االلتزام الكامل بالقواعد الموحدة في شراء وتخصیص األراضي وعدم الحاق الضرر بأصحاب األرا
 ي عملیات التخصیص.وتعزیز دور المشاركة المجتمعیة ف

  .وضع صندوق للشكاوى مما یحقق اشراك للمجتمع أثناء عملیة التشیید والتشغیل 
  لى سبیل عوضع آلیات التعامل مع الشكاوى واشراك المجتمع اثناء تشغیل المشروعات؛ كأن نضع صندوقًا للشكاوى

 المثال. 
 أراضي  ظاتھم حول المشكالت المرتبطة بتخصیصعقد جلسات استماع مع السكان في قرى المشروع لالستفادة بمالح

  المشروع.
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 اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة 3.3.1.13

 لخاصة. ضرورة إیجاد طرق بدیلة وممرات آمنة لعبور المشاة ال سیما األطفال وكبار السن وذوي االحتیاجات ا 
 ل حیاة السكان ضرورة عدم قطع المیاه أو الكھرباء عن السكان لفترات طویلة، أو إیجاد بدیل لذلك حتى ال یتم تعطی

 في ھذه القرى.  
 ة للغایة، اإلسراع في تركیب الوصالت للمنازل وعدم إطالة فترة الحفر في ھذه المرحلة، حیث تكون الشوارع ضیق

 الضیقة.  ر قد یعرض المنازل للتھدم، ویشل حركة السكان في ھذه الشوارعوالمنازل قدیمة، ومع إطالة مدة الحف
  .اإلسراع في عملیة التركیب والتشغیل، بحیث یتم التشغیل بعد التركیب مباشرة 
 ا كانت ضرورة إعادة الشيء ألصلھ، وذلك عن طریق رصف الطرق بعد االنتھاء من عملیة الحفر، وإرجاعھا إلى م

 فر.علیھ قبل أعمال الح
  

 التراث الثقافي 3.3.1.14

  .مراقبة عملیات الحفر بصورة مستمرة. حتى یتم االنتھاء منھا 
 ) مایلي:    )24یجب اتباع الشروط الخاصة في ھذا الشأن، والتي ینظمھا قانون اآلثار، الذي ینص في مادتھ رقم

مكان أن  ا یتواجد بھ من"على كل من یعثر مصادفة على أثر منقول أو یعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فیم
ألثر بدون  یخطر بذلك أقرب سلطة إداریة فوًرا وأن یحافظ علیھ حتى تتسلمھ السلطة المختصة واال اعتبر حائًزا

ً للدولة، وللمجلس إذا  در أھمیة قترخیص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فوًرا. ویصبح األثر ملكا
 غ عنھ مكافأة تحددھا اللجنة الدائمة المختصة". األثر أن یمنح من عثر علیھ وأبل

 یة الحفر.وضع بنود داخل عقد المقاولین تتضمن القوانین الحاكمة إلجراءات اكتشاف أي مناطق أثریة أثناء عمل  
  

 فرص التوظیف 3.3.1.15

 .االستعانة ببعض العمالة من داخل قرى المشروع ال سیما األعمال التي ال تحتاج إلى عمالة مدربة 
 

 إجراءات التخفیف من اآلثار الھامة خالل مرحلة تشغیل المشروع 3.3.2

 انبعاثات الھواء (الروائح) 3.3.2.1

 یرغ الرائحة مصدر تحدید طریق عن مواجھتھا تتم أن یجب الروائح،  بسبب التعامل بجدیة مع أیة شكاوى 
 .تسببھا  التي الوحدة كفاءة وتحسین الرائحة، انبعاث وتقییم سبب المقبولة،

 تسببھا التي الوحدة كفاءة وتحسین الرائحة،  انبعاث سبب تحدید. 
  
  الضوضاء  3.3.2.2

 فیھ ةالموضوع العمق فإن الرفع، محطة فى المضخات تشغیل أثناء الصوت ضغط مستوى في التغیر تقییم عند 
 مستقبل بالمضخات وأقر بین تقع التي المسلحة الخرسانة وحوائط التربة حاجز تأثیر باإلضافة الى المضخات،

 (ISO 9613-2).لألیزو  وفقاً  اإلعتبار فى أخذھا تم فقد
 المھنیة صحةوال السالمة خطة تنفیذ خالل من وذلك آمنة عمل بیئة لضمان الموقع في الضوضاء تخفیف كما سیتم
 :اآلتیة اإلجراءات الخطة تشتمل أن ویتعین .والدولیة الوطنیة المتطلبات االعتبار تضع في

 مل،الع لبیئة الضوضاء مواصفات مع متوافق الرفع طةمح إدارة منطقة في الضوضاء مستوى یكون أن یجب 
  :التالیة اإلجراءات اتباع یجب ،  متقطعة أو مستمرة سواء للضوضاء أعلى لشدة التعرض حالة في
o الحرجة الضوضاء مناطق في العاملین لجمیع للسمع واقیة أجھزة / أذن واقي توفیر یجب.  
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o ب ودورات تدری من جزءاً  یكون أن یجب للسمع الواقیة المعدات استخدام یجب ومتى كیفیة على التدریب 
 العمال. توجیھ

o عالیة. الضوضاء انبعاثات فیھا تكون التي المناطق في مرئي مكان في واضحة تعلیمات وضع 
o للمضخات لتجنب صدور ضوضاء.  الدوریة بالصیانة القیام 

 
  المخلفات الصلبة و الخطرة  3.3.2.3

  تدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من المخلفات الناتجة من التشغیل ھي كما یلي:

 ومدافن ، البناء مخلفات مدافن( المخلفات من للتخلص المحلیة السلطات من رسمیة تصاریح على المقاول سیحصل 
  البناء أنشطة بدء قبل) ذلك إلى وما ، الخطرة المخلفات

 بطریقة بناءال موقع مباني في المخلفات لتخزین المخصصة المناطق في بأمان مؤقتًا وتخزینھا المخلفات فصل سیتم 
  المرور حركة اضطراب من مزیدًا تسبب ال

 الغبار تشتت طریق عن المحیط الھواء تلوث لتجنب المخلفات تغطیة ستتم  
 الزائدة المخلفات بأحجام محملة الشاحنات تكون ولن المخلفات لنقل كافیة شاحنات استخدام سیتم  
 المسؤول والشخص والوجھة الوزن حیث من المخلفات من التخلص شحنات تسجیل سیتم  
 بشكل ةمجھز شاحنات عبر واآلمنة المعتمدة التخلص مواقع إلى نقلھا ویجب یومیًا المخلفات جمع یتم أن یجب 

  مشاكل أو مخاطر أي دون تحدث العملیة ھذه أن من التأكد المشرف على یجب. مناسب
  

 التخلص من المخلفات غیر الخطرة 

  :ھي كما یلي بلدیةتدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من المخلفات ال

 عن حلیةالم التخلص مواقع إلى ونقلھا) والبالستیك والخشب والقمامة الورق( الخطرة غیر المخلفات فصل سیتم 
  المعتمد المقاول طریق

 مرخص فومشر مقاول قبل من النھائي التخلص أو التدویر إلعادة الموقع خارج الخطرة غیر المخلفات نقل سیتم 
  الشاحنات وحالة التخلص إجراءات عن مسؤوالً  سیكون

  
 تولد المخلفات الخطرة

الخطرة خلفات تقتصر المخلفات الخطرة على زیت التشحیم وعلب الطالء الفارغة. التدابیر المقترحة للتخلص اآلمن من الم
  ھي كما یلي:

 من التخلص لطرق سجل في وإعالنات بسجالت االحتفاظ المقاول یلزم ، 4/1994 القانون من 33 للمادة وفقا 
  المخلفات تلك الستالم معھا المتعاقد والجھات المخلفات

 لتعاملا یتم التي الخطرة بالمواد الخاصة المواد سالمة بیانات من معلومات الموظفین تدریب یتضمن أن یجب 
  المحلیة بلغتھم للموظفین بسھولة متاحة المواد سالمة بیانات تكون أن یجب كما. معھا

 األخرى الكیمیائیة الطوارئ أو االتسرب أو االنسكاب حالة في االستجابة أنشطة وصف إدراج یجب 
 

 صحة وسالمة وأمن المجتمع 3.3.2.4

  .التدریب الجید للعمال على معاییر األمن والسالمة المھنیة 
  .التطعیم الدائم والمستمر للعمال الموجودون في المشروع 
  .توفیر وسائل الحمایة الشخصیة حتى ال یكون ذلك سببًا في نقل أي من األمراض إلى مجتمع السكان 
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  تفتیش  "، وأن یكون ھناك19ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازیة لمكافحة انتشار فیروس كورونا "كوفید
 بیق ھذه اإلجراءات.دوري على مدى تط

  .تغطیة حجرات التفتیش جیدًا حتى ال ینزلق بھا المارة من السكان 
 .إلزام المقاولین باتباع ھذه اإلجراءات ووضعھا شروطا ملزمة في العقود 
 .ضرورة وجود مراقبة دوریة على اتباع تلك القواعد واشراك السكان فیھا 
  فیما  التعرض للمخاطر وذلك في أي إجراءات وقائیة، وخصوصایجب مراعاة االختالفات السكانیة في مدى حدة

 یتعلق بالفئات المھمشة والمحرومة، بما في ذلك النساء وكبار السن واألشخاص المعاقین.
 .ابالغ السكان من خالل اجتماعات مع ممثلیھم بأخذ ھذه التدابیر في الحسبان 
 دى تأثیر مصحاب األنشطة االقتصادیة المجاورة لمعرفة فتح صندوق شكاوى دائم للسكان، والتواصل المستمر مع أ

 المحطة على أنشطتھم.
  

 اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة 3.3.2.5

  تتعرض الاتباع المعاییر الالزمة والسلیمة لمواسیر الحفر، ووضع المواسیر على عمق كبیر تحت األرض، بحیث 
 لضغوط السیارات المارة علیھا مما یؤدي إلى كسرھا. 

  ر، وحتي تخفیض فواتیر الصرف الصحي على المواطنین، حتى ال یتم اثقال كاھلھم بفواتیر مرتفعة السعمراعاة
  ذ المشروع.ال تكون التكالیف الباھظة للتعامل تشغیل شبكات الصرف الصحي مطابقة لماكان علیھ الحال قبل تنفی

  
 تدفق العمالة المؤقتة 3.3.2.6

 في  ل من داخل قرى المشروع ال سیما أولئك الذین یعملونتوفیر فرص عمل (وظائف) في محطات الرفع للعما
 جرارات الكسح؛ حیث سیفقد ھؤالء العمال مصادر دخلھم الرئیسیة بعد تشغیل المحطات. 

 .تدریب ھؤالء العمال علي أعمال جدیدة توفر لھم دخل مستدام  
  

 خطر العنف القائم على النوع 3.3.2.7

 ترام في وجود عمالة من خارج القري في المحطة، یجب وضع مدونة للسلوك للعاملین وتدریبھم علیھا حول اح
 ه القواعد والسلوكیات. العادات والتقالید والقیم المحلیة للسكان فیما یتعلق بالنساء بالقري ـ ومعاقبة كل من ینتھك ھذ

  االجتماعیة.توعیة العاملین بالتحرش بالنساء ومخاطره  
  

 فرص التوظیف 3.3.2.8

 ل عملھم إن توفیر عمالة من داخل قرى المشروع یوفر على العمال الذین سیتم توظیفھم كثیًرا؛ حیث سیكون مح
  قریبًا من محل سكنھم.

  
 الصحة والسالمة المھنیة 3.3.2.9

 ال الصرف أعمتطویر مبادئ توجیھیة تشغیلیة للتخفیف من المخاطر المھنیة التي یتعرض لھا العمال المشتغلین ب
ـ جمیع الصحي، بما في ذلك توفیر التدریب على تفادي االضرار الصحیة، واستخدام معدات الحمایة الشخصیة ل

 جوانب أعمال الصرف الصحي.
 سالمة تقدیم خطة عمل تتضمن مسؤولیات خاصة بالصحة والسالمة المھنیة لجمیع العاملین، وموظفي الصحة وال

 مة المھنیة.الموظفین الذین لدیھم أدوار ومسؤولیات واضحة فیما یخص الصحة والسالالمھنیة، والمشرفین، وجمیع 
 .وضع معاییر ومبادئ توجیھیة ومدونات لممارسات الصحة والسالمة للعاملین والسكان 
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 بما في ذلك إتاحة إمكانیة الحصول على خدمات الرعایة النفسیة والدعم االجتماعي للعاملین وللسكان المتضررین ،
 صائح بشأن التوازن بین العمل والحیاة وتقییم المخاطر والتخفیف من حدتھا. ن
  تطویر مدونات سلوك صحیة تتعلق بالممارسات الخطرة التي یتعرض لھا عمال الصرف الصحي وإجراءات

 ومسؤولیات إدارة العمل فیما یتعلق بالتزامھم بارتداء المالبس والمعدات الواقیة الشخصیة.
  ریعة. صندوق إسعافات أولیة في مواقع العمل من اجل التعامل مع اإلصابات البسیطة وبصورة سضرورة توفیر

سب للعمال واعتماد مركز صحي مسبقًا للعالج الطبي في حال اإلصابات األكثر خطورة، وكذلك توفیر النقل المنا
 المصابین.

  یة ومناقشة بمتابعة الصحة والسالمة المھنعقد اجتماعات أسبوعیة بین مسئولي شركات المیاه والمقاولین تتعلق
 تم اتخاذھا.یالتدابیر الوقائیة والتجاوزات وحاالت عدم االمتثال للخطط والحوادث واإلجراءات التصحیحیة التي 

 وثیق حاالت إجراء مراقبة للصحة والسالمة المھنیة للتحقق من االمتثال لممارسات الصحة والسالمة المھنیة. وت
 واإلبالغ عنھا وتحدید ومتابعة إطار زمني لإلجراءات التصحیحیة في مواقع العمل.عدم االمتثال 

 حصین ضد فیروس ضمان التطعیمات الروتینیة للعمال ضد األنفلونزا والتیتانوس، والتھاب الكبد الوبائي، وكذلك الت
 ) 19كورونا (كوفید 

 من العوامل  ھاز التنفسي في مكان العمل وغیرھااستخدام أدوات خاصة بالتنفس یعتمد على تقییم المخاطر على الج
ه الصرف المتعلقة بمكان العمل وبالمستخدم، وأثناء الدخول و/أو التنظیف داخل خطوط المواسیر أو خزان میا

  الصحي، ومن المستحسن أن یرتدي العمال غطاء وجھ كامل، وجھاز تنفس مزود بالھواء مع حزمة ھروب.
  
 19-جائحة كوفید 3.3.2.10

ھنیة أو مستقلة واألمراض المعدیة كجزء من خطة إدارة الصحة والسالمة الم 19-وتنفیذ خطة إدارة فیروس كوفیدإعداد 
  عنھا ، وستتضمن الخطة تدابیر التخفیف المناسبة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:

 ما في ذلك بلصحة والسالمة ؛ في إطار خطة مراقبة ا 19-تطویر ومشاركة وتنفیذ تدابیر لحمایة العمال من كوفید
 على سبیل المثال ال الحصر:

o قیاسات درجة حرارة الجسم عند مدخل الموقع 
o أقنعة الوجھ إلزامیة 
o منع التجمعات والتدخین في األماكن المغلقة 
o توفیر الصابون والماء والمطھرات في الموقع 
o  على األقل لل 14تطبیق إجراءات الحجر الصحي اإللزامي لمدة ً حسب من تحاالت المشتبھ بھا التي لم یوما

 إجازاتھم
o التنسیق مع المرافق والھیئات الصحیة المحلیة  

 مصممة خصیًصا لظروف الموقع وخصائص العمال،  19-تطویر إجراءات مستندة إلى مخاطر فیروس كوفید
 میة)حة العالواستنادًا إلى اإلرشادات الصادرة عن السلطات المختصة، الوطنیة والدولیة (مثل منظمة الص

 م لإلجراءات ، واتباعھ19-التأكد من تدریب جمیع العمال وإدراكھم للتدابیر الوقائیة واالحتیاطیة لفیروس كوفید
 على أساس یومي.
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  واالجتماعیة البیئیة اإلدارة خطة 4

عاییر البیئیة الوطنیة بضمان االمتثال لتدابیر التخفیف المقترحة وجمیع التشریعات واللوائح والم اتالمشروعتلتزم وحدة إدارة 
داء البیئي للمشروع. من والدولیة المعمول بھا ، فضالً عن اإلدارة السلیمة لجمیع اآلثار البیئیة الھامة والتحسین المستمر لأل

 ئیة واالجتماعیةالستكمال التقییم البیئي. تلخص خطة اإلدارة البی ئیة واجتماعیةأجل تحقیق ذلك ، یجب وضع خطة إدارة بی
وع المقترح. تلتزم إدارة تدابیر التخفیف المقترحة وتناقش تدابیر المراقبة واإلدارة األولیة والمستمرة للتأثیرات الھامة للمشر

  .الواردة فیھ یةالمشروع المقترح بتنفیذ متطلبات خطة اإلدارة البیئیة واالجتماع

افعل لتحقیق  -ق تحقّ  –نفّذ  –بشكل عام ، یجب أن تھدف خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الفعالة إلى الوفاء بدورة خّطط 
  التحسین المستمر لألداء البیئي.

 
 افعل المطبقة على المشروع-تحقّق-نفّذ-: دورة خّطط19 شكل

  :عناصر على أنھا حجر الزاویة لخطة فعالة. وتشمل ھذهتم تحدید أربعة 

اس األداء البیئي تحدید مجموعة من األھداف والغایات لتحقیقھا: مؤشرات لقی األھداف والغایات البیئیة واالجتماعیة: . 1
  للنظام (متضمنة في األھداف والغایات البیئیة)

الجھات الفاعلة  تحدد خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة مسؤولیات اإلجراءات لمختلف اإلدارة البیئیة واالجتماعیة: . 2
  .وتوفر إطاًرا زمنیًا یمكن من خاللھ تنفیذ تدابیر التخفیف بشكل أكبر

  .قبة البیئیةوضع خطة لرصد المؤشرات والمعاییر البیئیة المتضمنة في خطة المرا المراقبة البیئیة واالجتماعیة: . 3
 لسجل البیئي.االحتفاظ بسجل بیئي لضمان االمتثال للمتطلبات القانونیة الوطنیة ، المتضمنة في ا لبیئي:السجل ا . 4

 األھداف والغایات البیئیة واالجتماعیة 4.1

رحلة االنشاء متلتزم إدارة المشروع المقترح بتنفیذ خطة إدارة ومراقبة بیئیة واجتماعیة. ستضمن الخطة أن تتضمن 
  :التنفیذ الكامل لجمیع تدابیر التخفیف المقترحة وتتوافق معوتشغیل المشروع 

  

:تنفیذ الخطة•
تخصیص الموارد•
تدریب طاقم العمل•
؟ھل یتم تحقیق األھداف والغایات•إبالغ السكان•

ما ھو الھدف؟•
؟ما ھي القوانین واللوائح المعمول بھا•
ما ھي أفضل الممارسات ذات الصلة؟•
ما ھي الموارد المطلوبة؟•

:قییمتعدیل الخطة وفقًا لنتائج الت•
تغییر األھداف•
تغییر عملیة التنفیذ•

افعل خّطط

تحقّقنفّذ
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 المعاییر البیئیة واالجتماعیة للبنك الدولي  
 المعاییر البیئیة المصریة بما في ذلك اإلجراءات والمبادئ التوجیھیة لجھاز شئون البیئة  

ح ، حددت اآلثار في منطقة التطویر المقترحددت األقسام السابقة من ھذا التقریر: الظروف البیئیة واالجتماعیة األساسیة 
بیر لتقلیل المحتملة على ظروف خط األساس ھذه والتي یمكن أن تنجم عن كل من أنشطة االنشاء والتشغیل ، واقترحت تدا

خطة تعكس  جتماعیة.وتخفیف أي أثر سلبي محدد. الستكمال التقییم البیئي واالجتماعي ، یقدم ھذا القسم خطة مراقبة بیئیة وا
ولیة والمستمرة وإدارة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة إجراءات وآلیات التنفیذ لتدابیر التخفیف المقترحة. ویناقش المراقبة األ

  :اآلثار الھامة للمشروع المقترح. ستركز خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة على ما یلي

 نشاء ، والعالقات كة االنشاء ، وآثار الغبار ، ومخلفات االإدارة تأثیرات مرحلة االنشاء ، بما في ذلك التحكم في حر
  مع المجتمعات المجاورة ، إلخ

 إدارة ومراقبة تأثیرات مرحلة التشغیل  
 ت وإعداد منظمة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ، والتي تشمل مستویات التوظیف ، وتدریب الموظفین ، واالتصاال

  التقاریر

ك ، عند مراقبتھا اختیار عدد من المؤشرات لكل من ھذه األھداف. ھذه المؤشرات قابلة للقیاس. لذلكما ھو موضح أعاله ، تم 
اعي للنظام. یتم شرح كجزء من خطة المراقبة واإلدارة البیئیة واالجتماعیة ، ستوفر عائدًا كمیًا على األداء البیئي واالجتم

  .ید من التفصیل أدناهملخص المؤشرات المحددة لكل ھدف والقیم المستھدفة بمز

  :توفر خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة

 دلیل على خطط عملیة وقابلة للتحقیق إلدارة المشروع المقترح  
 إطار لتأكید االمتثال للقوانین واللوائح والمعاییر ذات الصلة  
  ً   دلیل على إدارة المشروع بطریقة مقبولة بیئیاً واجتماعیا
  لتي یتعین على البیئیة واالجتماعیة المنصوص علیھا في خطة المراقبة البیئیة واالجتماعیة ااألدوار والمسؤولیات

  المتعاقدین تنفیذھا

  الترتیبات المؤسسیة الخاصة بالصحة والسالمة البیئیة المجتمعیة  4.2

 اللجنھ التوجیھیة للبرنامج 4.2.1

المجتمعات والبرنامج، ویرأس وزیر اإلسكان والمرافق سیكون لھا توفیر الدعم وضمان التنسیق بین مختلف المعنیین في 
لصحي وممثلین االعمرانیة لجنة التوجیھ التى تضم ممثلي عن وحدة إداره البرنامج والشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف 

التضامن  ةعن وزارة الموارد المائیة والري ، ووزارة الصحة واإلسكان ، ووزارة الزراعة وإستصالح األراضي ، ووزار
 اإلجتماعي ووزارة البیئة.

  وحدة ادارة البرنامج 4.2.2

لمشروع والتنسیق التي تشكل داخل وزارة اإلسكان والمرافق من المجتمعات العمرانیة ، وستكون مسئولة عن اإلداره العامة ل
ستشاریة شركة اإلبین وحدات تنفیذ البرنامج في شركات میاه الشرب والصرف الصحى ، وإدارة العالقة التعاقدیة مع ال

یذ نظام الرصد والتقییم الدولیة للبرنامج ومتابعة أدائھ والتواصل مع البنك الدولي ، ومتابعة أداء البرنامج واإلشراف على تنف
لة على إستیفاء وإختیار إستشاري التحقق ویراجعھ تحدیث كافة المستندات االساسیة للبرنامج وتسلیم كافة المستندات الدا

رة اإلسكان مخرجات المرتبطة بالمؤشرات ، والتي تسمح بالتحویالت النقدیة من البنك الدولى الى حساب وزامتطلبات ال
لصرف الصحى والمرافق والمجتمعات العمرانیة بالبنك المركزي، والقیام بعمل تحویالت نقدیة الى شركات میاه الشرب وا

  داء.طبقا إلستراتیجیات البرنامج ونظام المنح المرتبطة باأل
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  وحدات تنفیذ البرنامج على مستوى الشركات 4.2.3

ثل بقرارات من رؤساء الشركات ومم غربیةوھي الوحدات المشكلة من قبل شركات میاه الشرب والصرف الصحي فى ال
ت التي تحدد فیھا كافة اإلدارات والقطاعات ذات الصلة بالبرنامج ، ویعمل كحلقة وصل وآلیة تنسیق بین قطاعات الشركا

فة في البرنامج ، تنفیذ البرنامج وتوفیر البیانات والمعلومات الالزمة وتیسیر مساھمات الشركات في األعمال المختل أھداف
ن المشاركة وتساعد بشكل محوري فى عملیات التعبئة المجتمعیة لتوفیر االراضي المطلوبة لتنفیذ أعمال البرنامج وضما

  المجتمعیة للمواطنین فى كافة انشطتھ.

لتقاریر اویتم تقدیم  ،ي ان یتم إبالغ وحدة تنفیذ البرنامج عن تدابیر خطة اإلدارة البیئیة واإلجتماعیة على أساس شھري وینبغ
ه البیئیة واإلجتماعیة فى الشھریة الى المنسق اإلجتماعي والبیئي فى وحدة تنفیذ البرنامج ، والذي یتأكد من تنفیذ تدابیر اإلدار

ن یقدم تقریره الى اریر لقیاس التقدم ویتعین على المنسق االجتماعى والبیئى بوحدة تنفیذ البرنامج الوقت المحدد ، وعمل تق
ماعى والبیئى منسق وحدة تنفیذ البرنامج سنویاً وفى حالة وجود حاجة الى اتخاذ اجراءات تصحیحیة ، یطلب المنسق االجت

جھات المعنیم االجراءات التصحیحیة ویتعین علیھم ابالغ ال بوحدة تنفیذ البرنامج من منسق وحدة تنفیذ البرنامج اتخاذ
  باالجراءات التصحیحیة بشكل وافى وینبغي أن تشتمل التقاریر على العناصر التالیة:

 برنامجتقاریر شھریة یقدمھا المنسق االجتماعى والبیئى بوحدة تنفیذ البرنامج ویقدمھا الى منسق تنفیذ ال  
  برنامجاالجتماعى والبیئى لوحده تنفیذ البرنامج ویقدمھ الى منسق وحدة تنفیذ التقریر سنوى یعده المنسق  

  وطبقا لما ورد ألعاله یكون نظام اإلدارة البیئیھ واإلجتماعیة المقترح حسبما یلى:

 بیر برنامج على خیكون لوحدة تنفیذ البرنامج مسؤولة اشرافیة على األداء البیئي للبرنامج وسوف تشمل وحدة تنفیذ ال
افة الى إلداره البیئة مؤھل ویكون ھو المدیر البیئى للبرنامج على مستوى شركة المیاه والصرف الصحى باالض

والتقییم ویكون  االشراف على األداء البیئى لوحدة تنفیذ البرنامج وممثل إستشارى دعم التقنى ومنسق لعملیات الرصد
اریة إلدارة تابعة اإلستشارى البیئى ضمن فریق الشركة اإلستشالمدیر البیئى بوحده إدارة البرنامج مسئوال عن م

تشاریة إلدارة برنامج مسئوال عن الدعم الفنى وبناء قدرات البرنامج. سیكون الخبیر البیئى ضمن فریق الشركة االس
  البرنامج المسئول البیئى بوحدة تنفیذ البرنامج بالشركة

 اعیة خاصة أثناء عملیات بالشركة بالتأكد من تنفیذ التدابیر البیئیة واالجتم سیقوم المسئول البیئى بوحده تنفیذ البرنامج
ه القوائم البناء واإلنشاءات وسوف یستخدم عدد من القوائم المرجعیة المحدده فى سیاق ھذا التقریر وستكون ھذ

 المرجعیة جزءا من مكونات عطاء وعقد إستشاري دعم التنفیذ

 یئیة والمجتمعیةخطط إدارة الصحة والسالمة الب 4.3

بالتنسیق مع  یجب على كل مقاول وضع القائمة التالیة بالخطط واإلجراءات المطلوبة واعتمادھا من قبل استشاري اإلشراف
 ة والمجتمعیة.. یشار إلى ھذه الخطط مجتمعة بخطط إدارة المقاول الخاصة بالصحة والسالمة البیئیاتوحدة إدارة المشروع

  خطة إدارة المواد المخلفات الخطرة 
 خطة إدارة جودة الھواء والضوضاء واالھتزازات 
 خطة إدارة حركة المرور 
 خطة الصحة والسالمة المھنیة 

o خطة االستعداد واالستجابة للطوارئ 
o واألمراض المعدیة 19-خطة إدارة فیروس كوفید 

 خطة إدارة صحة وسالمة المجتمع 
o  إشراك أفراد / شركة األمن خطة إدارة األمن ، في حالة 

 خطة عمل االستغالل واالعتداء والتحرش الجنسي متضمنة قواعد سلوك العمال 
 إجراءات إدارة العمال وآلیة تظلم العمال 
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والدولیة المعمول بھا  یجب أن تحدد جمیع الخطط على األقل ما یلي باإلضافة إلى متطلبات اإلدارة: المعاییر القانونیة المحلیة
مراقبة والتدریب دوار والمسؤولیات الخاصة بالخطة / إجراءات التنفیذ ، إدارة عدم المطابقة ومتطلبات المراجعة وال، األ

راعاة اختالف عند االقتضاء. عند الحاجة ، یجب إعداد خطط منفصلة لمرحلة االنشاء والتشغیل (أعمال الصیانة) من أجل م
  .األنشطة وترتیبات الموقع لكلتا المرحلتین

 خطة المراقبة البیئیة واالجتماعیة 4.4

طرق المراقبة ، وتحدد خطة المراقبة ھذه المعلومات األساسیة التي یجب مراقبتھا ، ومراقبة الموقع ، وتكرار المراقبة ، 
  .وإجراءات التخفیف التي یتعین اتخاذھا على النحو المفصل في ھذا القسم

؛ سیتم التحقق  فترات منتظمة من قبل وحدة تنفیذ المشروع والشركات المشرفةسیتم تحلیل بیانات المراقبة ومراجعتھا على 
اإلجراءات التصحیحیة  من االمتثال للمعاییر البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالبنك الدولي ذات الصلة والمعاییر الوطنیة لتحدید

ا من قبل وحدة ل البیئي لكل مقاول ومراجعتھالالزمة في الوقت المناسب. سیتم االحتفاظ بسجالت نتائج المراقبة في السج
  .تنفیذ المشروع والمقاول المشرف

المتطلبات ووالشركات المشرفة مراجعة مقاول المشروع من أجل ضمان التوافق مع المعاییر ات یحق لوحدة إدارة المشروع
للمعاییر البیئیة  ماعي لضمان االمتثالالبیئیة واالجتماعیة. یجب على المقاول المشرف إعداد تقاریر األداء البیئي واالجت
  واالجتماعیة الخاصة بالبنك الدولي على أساس منتظم ووفقًا لخطة التزام المشروع.

 تركز خطة المراقبة البیئیة واالجتماعیة على تحقیق األھداف التالیة:

 التحكم في اآلثار البیئیة واالجتماعیة الناتجة عن مرحلة إنشاء المشروع وتقلیلھا 
 التحكم في اآلثار البیئیة واالجتماعیة الناتجة عن مرحلة تشغیل المشروع وتقلیلھا 

  
تصمیم وإجراءات أشھر للتأكد من أن أنظمة ال 6سیقوم مالك المشروع بمراجعة وتحدیث خطة المراقبة ، إذا لزم األمر ، كل 

مان التحسین وع. یجب وضع عملیة المراجعة لضاالنشاء وأنظمة المراقبة لمرحلة تطویر الموقع تعكس بدقة تأثیرات المشر
 اییر الوطنیة.المستمر في إدارة المشروع من أجل االمتثال المستدام لمعاییر البنك الدولي البیئیة واالجتماعیة والمع

خطة الرصد  31جدول و  30جدول یوضح  یعتبر الرصد احد المكونات األساسیة لخطة اإلدارة البیئیة للمشروع المقترح.
  والمراقبة التي سیتم اتباعھا أثناء مراحل انشاء وتشغیل المشروع.

  : خطة اإلدارة والمراقبة البیئیة واالجتماعیة خالل مرحلة االنشاء30جدول 
 المراقبة البیئیة واالجتماعیة أثناء مرحلة االنشاء

 الغبار واالنبعاثات الغازیة -جودة الھواء 

 تدابیر التخفیف

  :الجیدة ، والتي تشملسیضمن مشرف الصحة والسالمة والبیئة المعین تنفیذ ممارسات الموقع 
 الماء رش لىإ باإلضافة ؛ یكفي بما للتفتیت القابلة المواد مخزونات وتغطیة المناسب التخزین 

  الغبار انتشار لتقلیل بانتظام
 فتیتللت القابلة المواد تفریغ مثل المواد مناولة ألنشطة المنخفضة االرتفاعات تقلیل  
 كباتالمر تحرك نتیجة الرش عن الناتج الغبار من للحد الري خالل من رطبة الطرق إبقاء  
 ذلك أمكن حیثما ممھدة طرق على تسیر المركبات أن من التأكد  
 للتفتیت القابلة البناء مواد تنقل التي تغطیة الشاحنات  
 ساعة/  كم 35< الممھدة غیر الطرق على السرعة حدود فرض 

وغازات الفحص البصري ومراقبة انبعاثات الغبار  طریقة المراقبة
 تسجیل وتوثیق الشكوى العادم

 مرة واحدة قبل البناء + مرة واحدة كل ثال ثة أشھر أثناء البناء تكرار المراقبة

 مؤشر األداء

 10ذات قطر  مستویات األتربة في البیئة المحیطة (مجموع الجسیمات العالقة، و المواد الجزیئیة 
 میكرومتر)

 الشكاوى الخاصة بالغبار 
  ن المركباتالكبریت وأكاسید النیتروجین وأول أكسید الكربون والدخان األسود الخارج مأكاسید 
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 حدود موقع االنشاء موقع المراقبة
 المقاول ومدیر الصحة والسالمة البیئیة والمجتمعیة (والمسؤولین) المسئولیة

 تختلف تكلفة الرصد حسب المعمل وزمن القیاس التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 إدارة المخلفات

 تدابیر التخفیف

  تدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من مخلفات البناء ھي كما یلي:

 مدافن( المخلفات من للتخلص المحلیة السلطات من رسمیة تصاریح على المقاول سیحصل 
  البناء أنشطة بدء قبل) ذلك إلى وما ، الخطرة المخلفات ومدافن ، البناء مخلفات

 مباني يف المخلفات لتخزین المخصصة المناطق في بأمان مؤقتًا وتخزینھا المخلفات فصل سیتم 
  المرور حركة اضطراب من مزیدًا تسبب ال بطریقة البناء موقع

 الغبار تشتت طریق عن المحیط الھواء تلوث لتجنب المخلفات تغطیة ستتم  
 لفاتالمخ بأحجام محملة الشاحنات تكون ولن المخلفات لنقل كافیة شاحنات استخدام سیتم 

  الزائدة
 المسؤول والشخص والوجھة الوزن حیث من المخلفات من التخلص شحنات تسجیل سیتم  
 عبر واآلمنة المعتمدة التخلص مواقع إلى نقلھا ویجب یومیًا المخلفات جمع یتم أن یجب 

 يأ دون تحدث العملیة ھذه أن من التأكد المشرف على یجب. مناسب بشكل مجھزة شاحنات
  مشاكل أو مخاطر

  
 التخلص من المخلفات غیر الخطرة

  :تدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من المخلفات البلدیة ھي كما یلي

 واقعم إلى ونقلھا) والبالستیك والخشب والقمامة الورق( الخطرة غیر المخلفات فصل سیتم 
  المعتمد المقاول طریق عن المحلیة التخلص

 مقاول قبل نم النھائي التخلص أو التدویر إلعادة الموقع خارج الخطرة غیر المخلفات نقل سیتم 
  الشاحنات وحالة التخلص إجراءات عن مسؤوالً  سیكون مرخص ومشرف

  
 تولد المخلفات الخطرة

لص اآلمن من تقتصر المخلفات الخطرة على زیت التشحیم وعلب الطالء الفارغة. التدابیر المقترحة للتخ
  المخلفات الخطرة ھي كما یلي:

 سجل في وإعالنات بسجالت االحتفاظ المقاول یلزم ، 4/1994 القانون من 33 للمادة وفقا 
  المخلفات تلك الستالم معھا المتعاقد والجھات المخلفات من التخلص لطرق

 لخطرةا بالمواد الخاصة المواد سالمة بیانات من معلومات الموظفین تدریب یتضمن أن یجب 
 بلغتھم وظفینللم بسھولة متاحة المواد سالمة بیانات تكون أن یجب كما. معھا التعامل یتم التي

 المحلیة
 یائیة یجب إدراج وصف أنشطة االستجابة في حالة االنسكاب أو االتسرب أو الطوارئ الكیم

  األخرى
 

 مراجعة الوثائق والسجالت  طریقة المراقبة
 التفتیش البصري للموقع 

 المراقبة المیدانیة یومیا والتوثیق في تقاریر شھریة المراقبةتكرار 

 مؤشر األداء

 االحتفاظ بعقود ساریة المفعول مع مقاولي جمع النفایات المعتمدین 
 سجالت التسلیم في مواقع التخلص النھائي 
 االستخدام و /  سجالت أنواع وكمیات النفایات المتولدة والكمیات المحولة من خالل اإلنقاذ وإعادة

 أو إعادة التدویر
 موقع االنشاء موقع المراقبة

 المقاول ومدیر الصحة والسالمة البیئیة والمجتمعیة (والمسؤولین) المسئولیة
 التكلفة العادیة الستشاري إشراف البناء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

 الضوضاء واالھتزازات (على العمال والعامة)

 التخفیفتدابیر 

  سیتم تطبیق تدابیر التخفیف التالیة للحد من تأثیر الضوضاء أثناء مرحلة البناء:

 في اعلیھ المنصوص السالمة حدود یتجاوزوا ال حتى ، للضوضاء العمال تعرض أوقات تقلیل 
  المھنیة والصحة السالمة معاییر إلى باإلضافة المصري البیئة قانون
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 أذن بسدادات عالیة ضوضاء بمستویات األنشطة مجاالت في العاملین تزوید  
 وكیفیة الضوضاء خطر على البناء أعمال في البدء قبل العمال جمیع تدریب المقاول على یجب 

  تجنبھا
 تجنب أعمال البناء في المساء  
 خرةالمتأ المساء وفترات الباكر الصباح في الضوضاء لمنع الشاحنة سیارات حركة تقیید  
  اآلالت والمركبات عند عدم استخدامھایجب إیقاف جمیع 

 فحص الموقع والقیاسات الموضعیة (إذا لزم األمر) طریقة المراقبة
 مرة واحدة كل ثالثة أشھر خالل البناء تكرار المراقبة

 مؤشر األداء
  ثناء اللیل دیسیبل (أ) أ 40دیسیبل (أ) أثناء النھار و  50الحفاظ على مستوى الضوضاء أقل من

 مرحلة االنشاءفي 
 یتم االحتفاظ بسجالت منتظمة توضح ساعات العمل 

 موقع المراقبة
 في المصادر 
 على طول محیط الموقع 
 في المستقبالت الحساسة مثل أقرب تجمع سكني 

 المقاول ومدیر الصحة والسالمة البیئیة والمجتمعیة (والمسؤولین) المسئولیة
 تكلفة الرصد حسب المعمل وزمن القیاستختلف  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

  الصحة والسالمة المھنیة

  تدابیر التخفیف

 السالمة إدارة رلمعایی ووفقا .اإلنشاء مرحلة أثناء المھنیة والصحة السالمة خطة باعتماد المقاول سیقوم
 :ھي الشائعة اإلنشاء أخطار من للوقایة الرئیسیة التخفیف المھنیة فإن إجراءات والصحة
 السالمة معاییر اتباع العمل وصاحب العامل على یجب الحفر، واصابات حوادث لمنع 

ما یجب على كاألعمال.  بھذه القیام أثناء المخاطر من للحد والوقایة الحمایة معدات واستخدام
 ً من أعمال الحفر  المقاول اجراء تقریر السالمة االنشائیة للمنازل والمنشآت التي قد تتأثر سلبا

 واعتماده من قبل االستشاري والوحدة المحلیة.
 سقوطال مخاطر وتقییم تحدید على العمال تدریب یجب واصاباتھ السقوط حوادث من للوقایة 

 معدات اماستخد وكذلك المخاطر لھذه التعرض في التحكم بكیفیة على درایة كاملة یكونوا وأن
 .بدقة السقوط من الحمایة

 لعملا وصاحب العمال على یجب واصابتھا، والمتحركة الثابتة الساللم حوادث من للوقایة 
 للسالمة العامة اإلدارة وضعتھا كما والمتحركة الثابتة الساللم الستخدام  العامة القواعد اتباع

 .المھنیة والصحة
 المحددة تالمتطلبا تعطي إذ السقاالت، مخاطر المھنیة والصحة السالمة إدارة معاییر تناولت 

 .األسوار تستخدم ومتى السقاالت تستخدم ومتى للحمولة، األقصى للحد
 رشادیةاإل األدلة كافة اتباع العمال على یجب الثقیلة، اإلنشاء معدات مخاطر من للوقایة 

 .والحوادث اإلصابات لھذه التعرض لمنع الالزمة اإلنشاء  مواقع في للسالمة
 نم مسافة آمنة على الكھرباء عمال یكون أن الكھربائیة المخاطر لمنع الطرق أفضل من 

 .الكھرباء خطوط
 في ذلك العمل حیث یساعد معدات عن والعزل الحذر اتباع األخرى الوقائیة اإلجراءات وتضم 

 .العمل أثناء واإلصابات الكھرباء من  مخاطر الحمایة
 لسنة 12 رقم المصري العمل قانون أیضا المھنیة والصحة السالمة خطة تشمل أن یجب 

 الحصر، سبیل على لیس ولكن ذلك، في بما الدولیة، معاییر اإلنشاء ومتطلبات 2003
 :التالیة اإلجراءات 

o العمال على الخطر مصادر تحدید 
o األخطار مصادر إزالة 
o ملالع ممارسات واستخدام المحتملة، المخاطر على التعرف على العمال تدریب یجب 

 ودورد اإلشارات وفھم الضارة، الصحیة باآلثار واالعتراف واإلجراءات، السلیمة
 حاالت يف المناسبة درایة بإجراءات اإلخالء وعلى بالتعرض، المتعلقة الجسدیة الفعل

 معدات الحمایة استخدام كیفیة على مدربین یكونوا أ أن أیضا ویجب الطوارئ.
 (PPE).الشخصیة 

o واآلالت المعدات جمیع واختبار التفتیش 
o وقوع علمن وقائیة إجراءات التخاذ الموقع، في لصحة المھنیةمدیر للسالمة وا تعیین 

 الطوارئ حاالت في استجابة خطة الحوادث إعداد
o الضروریة االنقاذ معدات توفیر 
o السالمة لضمان خطة وادارة وضع 
o والكافیة المناسبة األولیة اإلسعافات معدات توفیر 
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 معرضة لخطر للعاملین في المناطق ال توفیر تغطیة تأمینیة للمخاطر المرتبطة بالعمل، السیما
شدید، وكذلك للسكان المعرضین لمخاطر صحیة محتملة خالل مرحلة االنشاء، ویلتزم 

  المقاولون بھذه التأمینات وبما یتفق مع قانون العمل
 یة تغطیة العاملین بالصرف الصحي بخدمات التأمین الصحي لتمكینھم من المتابعة الطب

مرتبطة حیة واخذ اللقاحات الالزمة للوقایة من مخاطر االمراض الالمستمرة لحاالتھم الص
  بالصرف الصحي

 لصرف الزام المقاولین وشركات المیاه والصرف الصحي بالتأمین علي الحیاة للعاملین با
  الصحي وان یتحمل المقاولون أقساط التأمین خالل فترة عمل العمال لدیھم

  طریقة المراقبة

 فحص الشكاوى 
 الموارد البشریة فحص سیاسة 
 فحص عقود العمل 
 السجالت الصحیة حول اإلصابات المھنیة واألمراض المعدیة بین العاملین 
 فحص كشوف الحضور ونسخ الھویة 
 فحص وثائق التأمین 
 فحص سجالت التدریب 
 تقدیم تقاریر دوریة عن آداء العاملین و الحوادث المرتبة عن األعمال اإلنشائیة  

ً   تكرار المراقبة   یومیا

  مؤشر األداء

 تقاریر حوادث الصحة والسالمة المھنیة  
 التقاریر الطبیة عن الحاالت الواردة 
 ال توجد حوادث 
 ال توجد أحداث تتعلق بالصحة والسالمة العامة 
 ور تغطیة تأمینیة للجمیع في الموقع مع إثبات وجودھم في الموقع من خالل كشوف الحض

  ونسخ من بطاقات الھویة
  العمال في موقع المشروع  المراقبةموقع 

  مدیر الصحة والسالمة البیئیة (والمسؤولین)  المسئولیة
  متضمن في تكلفة االنشاء  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

  19-جائحة كوفید

  تدابیر التخفیف

إدارة ة واألمراض المعدیة كجزء من خط 19-یجب على المقاول إعداد وتنفیذ خطة إدارة فیروس كوفید
في ذلك على  الصحة والسالمة المھنیة أو مستقلة عنھا ، وستتضمن الخطة تدابیر التخفیف المناسبة بما

  سبیل المثال ال الحصر:

 لصحة في إطار خطة مراقبة ا 19-تطویر ومشاركة وتنفیذ تدابیر لحمایة العمال من كوفید
 والسالمة ؛ بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:

o رجة حرارة الجسم عند مدخل الموقعقیاسات د 
o أقنعة الوجھ إلزامیة 
o منع التجمعات والتدخین في األماكن المغلقة 
o توفیر الصابون والماء والمطھرات في الموقع 
o  مشتبھ بھا یوماً على األقل للحاالت ال 14تطبیق إجراءات الحجر الصحي اإللزامي لمدة

 التي لم تحسب من إجازاتھم
o والھیئات الصحیة المحلیة التنسیق مع المرافق  

 مصممة خصیًصا لظروف الموقع  19-تطویر إجراءات مستندة إلى مخاطر فیروس كوفید
والدولیة  وخصائص العمال، واستنادًا إلى اإلرشادات الصادرة عن السلطات المختصة، الوطنیة

 (مثل منظمة الصحة العالمیة)
 19-وفیدكوقائیة واالحتیاطیة لفیروس التأكد من تدریب جمیع العمال وإدراكھم للتدابیر ال ،

  واتباعھم لإلجراءات على أساس یومي.

  طریقة المراقبة
 فحص الموقع 
 مراجعة الوثائق والسجالت  
 الفحص الطبي والروتیني للموظفین والعاملین  

ً   تكرار المراقبة   یومیا

  مؤشر األداء
 (المباشرة والمؤقتة) عدد العمالة المدربة 
 عدد المصابین 
  المعزولینعدد  

  موقع االنشاء  موقع المراقبة

  المقاول    المسئولیة
 (والمسؤولین) مدیر الصحة والسالمة البیئیة  
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  یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 صحة وسالمة وأمن المجتمع

 تدابیر التخفیف

  لسكان اوالتنفیذ حتى ال تعوق أعمال الحفر الموجودة ضرورة اإلسراع في عملیات التشغیل
رة وتعرضھم وتعرض أبناءھم للمخاطر، وحتى ال یشعر السكان بالملل والضیق من طول فت

نشاء فیھا منذ " التي یقومون بعملیات اإلقسطاالتنفیذ وتتكرر التجارب السلبیة الخاصة بقریة "
 ست سنوات ولم تنتھ بعد. 

 لمناطق اركات المنفذة للمشروع بوضع سیاج حول مناطق الحفر، ال سیما ضرورة أن تلتزم الش
ق الحفر في التي یكثر بھا المارة والتي یوجد بھا السكان والتي تتمثل بصورة كبیرة في مناط

 محطات الرفع.
  لبدء في عملیات اتقییم حالة المنازل الموجودة في القریة، وتأمین ھذه المنازل والسكان بھا قبل

إدارة ر، وطرح توصیات استباقیة لحمایة البیوت الضعیفة بالتنسیق بین المقاولون والحف
 المشروع وشركات المیاه والجمعیات االھلیة المحلیة.

 عمال الحفر استخدام معدات حفر بسیطة في األماكن السكنیة والشوارع الضیقة حتى ال تتأثر بأ
 عن طریق المعدات الثقیلة. 

 عند  كافي لحاالت الطوارئ من جانب المقاولین وإدارة المشروعاتالتأھب واالستعداد ال
یاه حدوث مخاطر مجتمعیة بسبب عملیات االنشاء: وفي ھذه الحالة یتعین على شركات الم

ارئ بالتنسیق مع إدارة المشروع والمقاولین وضع خطط استعداد لالستجابة لحاالت الطو
 مجتمع والبیئة. تشمل حاالت الطوارئبطریقة مناسبة لمنع وتخفیف أي ضرر یلحق بال

السقاالت، والحوادث غیر المتوقعة الناشئة عن المخاطر الناجمة عن أعمال الحفر واالنشاءات 
وصور  وتشمل خطة التأھب للطوارئ، قواعد واضحة حول كیفیة التعامل مع اعمال االنشاءات

أخري،  ر الي مناطق وفئاتالتدخل السریعة إلنقاذ المصابین، وكیفیة تفادي ان یمتد الضر
ریب وتوفیر المعدات والموارد، وتحدید المسؤولیات، وقنوات االتصال واإلخطار، والتد

 الدوري لضمان االستجابة الفعالة.
  جود أعمال وضرورة أن تلتزم الشركات المنفذة للمشروع بوضع الالفتات اللیلیة التي تدل على

 حفر في المنطقة. 
 24دار المكلفین بأداء ھذه األدوار، وأن یكونوا متواجدین على م یجب تعیین بعض العمال 

 ساعة إلرشاد السكان. 
 مراقبة.مراقبة المقاولین على تنفیذ ھذه القواعد بشكل دوري واشراك السكان في عملیة ال 
 .وضع ھذه الشروط ضمن العقود لاللتزام بھا 
 تماعات مع ت األھلیة، ومن خالل اجتنظیم حمالت التوعیة المجتمعیة للسكان من خالل الجمعیا

طار یرونھا ممثلیھم بأخذ ھذه التدابیر في الحسبان، وضرورة أن یبلغوا عن أي تجاوزات أو أخ
 من خالل الشكاوى.

 طریقة المراقبة

 مراجعة تقاریر االستشارات المجتمعیة 
  صندوق الشكاوى  
 مقابلة أفراد المجتمع 
  رى قانشاء صفحة على فیس بوك للمشروع تأخذ فید باك بصورة أولیة ومستمرة من الناس في

 المشروع. 
  .انشاء جروب للواتس آب للجنة المجتمعیة والتواصل المستمر معھم 

 شھریًا  تكرار المراقبة

 مؤشر األداء

 عدد الشكاوى المبلغ عنھا من المجتمع 
 یس بوك أو في جروب الواتس آب. عدد الشكاوى الموجودة على صفحة الف 
  ناقشتھا من مأعضاء المجتمع الملمین باألنشطة التي تم إجراؤھا والرسائل المشتركة / التي تمت

 .خالل استطالع آراء المستفیدین
 الموقع موقع المراقبة

 أخصائي اجتماعي تابع للمقاول بالتعاون مع مسؤولي الصحة والسالمة في الموقع  المسئولیة
 استشاري اجتماعي تابع لوحدة إدارة المشروع 

 متضمن في تكلفة االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 عمالة األطفال

 تدابیر التخفیف

  طبیقا تیجب ان ینص العقد المبرم مع المقاول على عدم االستعانة بأطفال دون سن الثامنة عشرة
 مقاوالت تتم من الباطن.لقانون العمل وان یسري الحظر على أي أعمال 

 ظ بنسخة من یجب أن یلزم العقد أیًضا المقاول / المقاول من الباطن والموردین األساسیین باالحتفا
مال عبطاقات الھویة للعمال من أجل تسھیل مراقبة وجود الموظفین المعینین لضمان عدم تشغیل 

 عاًما. 18تقل أعمارھم عن 
 وریة على المشروع بصورة مستمرة لضمان عدم وجود یجب أن تكون ھناك مراقبة صارمة ود

 عمالة لألطفال في المشروع.
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 سیین من تتم إضافة التزامات وعقوبات صارمة علي المقاول / المقاول من الباطن والموردین األسا
 أن.أجل ضمان عدم استقدام عمالة أطفال في المشروع، مع اتخاذ إجراءات تصحیحیة في ھذا الش

 بةطریقة المراق

 التحقق من العقود 
 فحص الشكاوى 
 فحص سیاسة الموارد البشریة 
 فحص عقود العمل 
 فحص كشوف الحضور ونسخ الھویة 

 أثناء إعداد العقد.  تكرار المراقبة
 .بشكل مستمر أثناء مرحلة االنشاء 

 الشكاوى المقدمة من المجتمع   مؤشر األداء
 وجود أطفال للعمل في المشروع 

 اإلنشاء موقع موقع المراقبة

 المسئولیة
 الشركة المنفذة 
  مسؤول الصحة والسالمة المھنیة  
 المسؤولین في المشروع 

 متضمن في تكلفة االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 تدفق العمالة المؤقتة

 تدابیر التخفیف

 احة فرص استعانة المقاولین بإجراءات في العمل تعتمد علي العمالة الكثیفة والحد من وإت
أو مھارات  التشغیل الكثیف لسكان قرى المشروع، ال سیما في األعمال التي ال تتطلب تدریبات

 فنیة .  
 ،دید والتش تدریب العمال القادمین من خارج قرى المشروع وتعریفھم بعادات وتقالید المجتمع

 علیھم في ضرورة احترام قواعد ومعاییر وثقافة المجتمع المحلي بھذه القرى.
 مجتمع المحلي إعداد مدونة قواعد سلوك مناسبة تنص على احترام العمال لعادات وتقالید وقیم ال

 وتدریب جمیع العاملین علیھا قبل بدء عملھم.
 ري.قرى، أو على أطراف القتوفیر سكن للعمال القادمین یكون خارج الكتلة السكنیة لل 
  لعمال اعقد حلقات توعیة یحاضر فیھا خبراء في التنمیة االجتماعیة ورجال الدین لتوعیة

 بقواعد احترام ثقافة المجتمعات التي یعملون فیھا.
  دونة ماتخاذ إجراءات تصحیحیة بمشاركة اللجان المجتمعیة والمقاولون مع كل من یتجاوز

 السلوك.
 كورونا  وقایة واستخدام اإلجراءات االحترازیة الالزمة للوقایة من فیروسالتدریب على ال

 ).19(كوفید 
 ین من وضع شروط مع الشركة المنفذة لضرورة االلتزام بتوفیر مسكن مالئم للعمال القادم

 خارج القرى. 
 باتوالمعدات والمركالرصد المستمر من خالل المشاھدات والجوالت المیدانیة للموقع والعمال  طریقة المراقبة
 یومیا طوال فترة االنشاء تكرار المراقبة

  الشكاوى القادمة من المجتمع  مؤشر األداء
 .المالحظات الموجودة من قبل المشرفین 

 الموقع  موقع المراقبة

 اإلخصائي االجتماعي التابع للشركة المنفذة.   المسئولیة
  .االستشاري االجتماعي التابع إلدارة المشروع 

 متضمن في تكلفة االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 خطر العنف القائم على النوع

 تدابیر التخفیف

 ییر التشدید على العمال القادمین من خارج قرى المشروع على ضرورة احترام قواعد ومعا
 بعملھم.زام وثقافة المجتمع المحلي بھذه القرى فیما یخص أوضاع النساء، في إطار قواعد االلت

 جتمع المحلي  إعداد مدونة قواعد سلوك مناسبة تنص على احترام العمال لعادات وتقالید وقیم الم
 والتوعیة بمخاطر التحرش بالنساء وتدریب جمیع العاملین علیھا قبل بدء عملھم.

 لیھم.اتخاذ إجراءات ال تھاون فیھا مع كل من یتجاوز مدونة السلوك، وتطبیق العقوبات ع 

 المراقبة طریقة

 فحص سجالت التدریب 
 وضع مدونة لقواعد السلوك واإلفصاح عنھا وتدریب العمال علیھا 
 تجنب مراقبة امتثال العمال لمدونة قواعد السلوك عند التفاعل مع المجتمعات المحیطة ل

ى النوع السلوكیات مثل االعتداء اللفظي والتحرش الجنسي وأشكال أخرى من العنف القائم عل
 عياالجتما

 فحص الشكاوى 
 عدد وتوثیق أنشطة زیادة الوعي وأنشطة إشراك أصحاب المصلحة 
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 مقابلة أفراد المجتمع 
 إجراء فحص تحالیل المخدرات والكحول 
 عدد العقوبات المطبقة 

 یومیا طوال فترة االنشاء تكرار المراقبة
 الشكاوى القادمة من المجتمع مؤشر األداء

 الموقع  موقع المراقبة

 اإلخصائي االجتماعي التابع للشركة المنفذة.   المسئولیة
 .االستشاري االجتماعي التابع إلدارة المشروع 

 متضمن في تكلفة االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 حیازة األرض

 تدابیر التخفیف

 بأھمیة ة التوعیة المجتمعیة للسكان من خالل الجمعیات األھلیة، ومن خالل اللجان المجتمعی
 المشروع، وتوسیع دائرة المشاركین في اللجان المجتمعیة ومراعاة التمثیل النوعي.

 ضرر ضرورة االلتزام الكامل بالقواعد الموحدة في شراء وتخصیص األراضي وعدم الحاق ال
 بأصحاب األراضي وتعزیز دور المشاركة المجتمعیة في عملیات التخصیص.

 اك للمجتمع أثناء عملیة التشیید والتشغیل. وضع صندوق للشكاوى مما یحقق اشر 
  ندوقًا صوضع آلیات التعامل مع الشكاوى واشراك المجتمع اثناء تشغیل المشروعات؛ كأن نضع

 للشكاوى على سبیل المثال. 
 عقد جلسات استماع مع السكان في قرى المشروع لالستفادة بمالحظاتھم حول المشكالت 

 .المرتبطة بتخصیص أراضي المشروع

 صندوق الشكاوى.  طریقة المراقبة
 .تقریر االستشاري االجتماعي قبل البدء في المشروع 

 قبل بدایة مرحلة اإلنشاء تكرار المراقبة

 عدد الشكاوى المقدمة من المجتمع  مؤشر األداء
 تقریر االستشاري االجتماعي 

 مواقع انشاء محطات الرفع   موقع المراقبة

 الشركة المنفذة للمشروع   المسئولیة
  وحدة إدارة المشروع 

 متضمن في تكالیف االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة

 تدابیر التخفیف

 ذوي ضرورة إیجاد طرق بدیلة وممرات آمنة لعبور المشاة ال سیما األطفال وكبار السن و
 االحتیاجات الخاصة. 

 حتى ال یتم  ضرورة عدم قطع المیاه أو الكھرباء عن السكان لفترات طویلة، أو إیجاد بدیل لذلك
 تعطیل حیاة السكان في ھذه القرى.  

  كون تاإلسراع في تركیب الوصالت للمنازل وعدم إطالة فترة الحفر في ھذه المرحلة، حیث
تھدم، ویشل ر قد یعرض المنازل للالشوارع ضیقة للغایة، والمنازل قدیمة، ومع إطالة مدة الحف

 حركة السكان في ھذه الشوارع الضیقة. 
  .اإلسراع في عملیة التركیب والتشغیل، بحیث یتم التشغیل بعد التركیب مباشرة 
 ضرورة إعادة الشيء ألصلھ، وذلك عن طریق رصف الطرق بعد االنتھاء من عملیة الحفر ،

 فر.وإرجاعھا إلى ما كانت علیھ قبل أعمال الح

 طریقة المراقبة
 .صندوق الشكاوى 
  .جروب الواتس الخاص بأعضاء اللجنة المجتمعیة 
  .صفحة الفیس بوك للقاطنین في قرى المشروع 

 بصورة دوریة (أسبوعیًا).  تكرار المراقبة

 عدد الشكاوى في صندوق الشكاوى  مؤشر األداء
 عدد الشكاوى على جروب الواتس آب وصفحة الفیس بوك 

 مناطق الحفر المراقبةموقع 

 االخصائي االجتماعي أثناء مرحلة التشغیل.   المسئولیة
  .مسؤول الصحة والسالمة المھنیة أثناء العمل 

 متضمن في تكالیف االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 التراث الثقافي

 تدابیر التخفیف

  .مراقبة عملیات الحفر بصورة مستمرة. حتى یتم االنتھاء منھا 
  یجب اتباع الشروط الخاصة في ھذا الشأن، والتي ینظمھا قانون اآلثار، الذي ینص في مادتھ رقم

)  مایلي:  "على كل من یعثر مصادفة على أثر منقول أو یعثر على جزء أو أجزاء من أثر 24(
أن یخطر بذلك أقرب سلطة إداریة فوًرا وأن یحافظ علیھ حتى ثابت فیما یتواجد بھ من مكان 
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تتسلمھ السلطة المختصة واال اعتبر حائًزا ألثر بدون ترخیص، وعلى السلطة المذكورة إخطار 
المجلس بذلك فوًرا. ویصبح األثر ملكاً للدولة، وللمجلس إذا قدر أھمیة األثر أن یمنح من عثر 

 اللجنة الدائمة المختصة". علیھ وأبلغ عنھ مكافأة تحددھا 
 أثریة  وضع بنود داخل عقد المقاولین تتضمن القوانین الحاكمة إلجراءات اكتشاف أي مناطق

 أثناء عملیة الحفر.
 مراقبة أعمال الحفر.  طریقة المراقبة
 أسبوعیًا. تكرار المراقبة

 مؤشر األداء
 ر في ظھور عالمات أو تربة رملیة معینة مخالفة للوضع المعتاد ومشابھة للترب التي تظھ

 المواقع األثریة. 
  .العثور على أبواب تحت األرض أو أنفاق أو قطع أثریة 

 موقع الحفر موقع المراقبة

  المھندسین في موقع الحفر.   المسئولیة
 .المشرفین على العمل من إدارة المشروع 

 متضمن في تكالیف االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 فرص التوظیف

 ة مدربة. االستعانة ببعض العمالة من داخل قرى المشروع ال سیما األعمال التي ال تحتاج إلى عمال تدابیر التخفیف
 عدد العمالة في الموقع من داخل مواقع العمل.  طریقة المراقبة
 شھریًا  تكرار المراقبة
 بطاقات الرقم القومي للعمال في مواقع العمل.  مؤشر األداء

 مواقع العمل  موقع المراقبة
 االخصائي االجتماعي المسئولیة

 متضمن في تكالیف االنشاء التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

31جدول  ة التشغیلخالل مرحل: خطة اإلدارة والمراقبة البیئیة واالجتماعیة   

 المراقبة البیئیة واالجتماعیة أثناء مرحلة التشغیل

  الغبار واالنبعاثات الغازیة -جودة الھواء 

  تدابیر التخفیف
 دتحدی طریق عن مواجھتھا تتم أن یجب الروائح،  بسبب التعامل بجدیة مع أیة شكاوى 

 تسببھا. لتيا الوحدة كفاءة وتحسین الرائحة، انبعاث وتقییم سبب المقبولة، غیر الرائحة مصدر
 تسببھا التي الوحدة كفاءة وتحسین الرائحة،  انبعاث سبب تحدید.  

  تسجیل وتوثیق الشكوى  مالحظة إنبعاث الروائح  طریقة المراقبة

  مرة واحدة كل ثال ثة أشھر أثناء التشغیل  تكرار المراقبة

  و إنبعاث الروائحأكاسید الكبریت    مؤشر األداء

  حدود موقع التشغیل  المراقبة موقع

  المقاول ومدیر الصحة والسالمة البیئیة والمجتمعیة (والمسؤولین)  المسئولیة

  تختلف تكلفة الرصد حسب المعمل وزمن القیاس  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

 الضوضاء الناتجة عن أعمال تشغیل المحطة

 تدابیر التخفیف

 فإن محطة الرفع، فى المضخات تشغیل أثناء الصوت ضغط مستوى في التغیر تقییم عند 
 مسلحةال الخرسانة وحوائط التربة حاجز تأثیر المضخات،باإلضافة الى فیھ الموضوع العمق

ً  اإلعتبار فى أخذھا تم فقد مستقبل المضخات وأقرب بین تقع التي -ISO 9613).لألیزو  وفقا
2) 

  
 ةالسالم خطة تنفیذ خالل من وذلك آمنة عمل بیئة لضمان الموقع في الضوضاء تخفیف كما سیتم
 إلجراءاتا الخطة تشتمل أن ویتعین .والدولیة الوطنیة المتطلبات االعتبار تضع في المھنیة والصحة

  :اآلتیة
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 مواصفات مع متوافق الرفع محطة إدارة منطقة في الضوضاء مستوى یكون أن یجب 
 ،  متقطعة أو مستمرة سواء للضوضاء أعلى لشدة التعرض حالة في العمل، لبیئة الضوضاء

 :التالیة اإلجراءات اتباع یجب
o الضوضاء مناطق في العاملین لجمیع للسمع واقیة أجھزة / أذن واقي توفیر یجب 

 .الحرجة
o من جزءاً  یكون أن یجب للسمع الواقیة المعدات استخدام یجب ومتى كیفیة على التدریب 

 العمال. توجیھ دورات تدریب و
o الضوضاء انبعاثات فیھا تكون التي المناطق في مرئي مكان في واضحة تعلیمات وضع 

 عالیة.
o .القیام بالصیانة الدوریة للمضخات لتجنب صدور ضوضاء 

 قیاسات الضوضاء في بیئة العمل طریقة المراقبة
ً  تكرار المراقبة  ربع سنویا
 شدة الضوضاء وفترات التعرض وآثار الضوضاء مؤشر األداء
 موقع التشغیل موقع المراقبة

 مسئول البیئة و السالمة و الصحة المھنیة المسئولیة
 تختلف تكلفة الرصد حسب المعمل وزمن القیاس التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

 المخاطر المرتبطة بالتخلص من النفایات الصلبة والخطرة

 تدابیر التخفیف

 توابعھا و دقرن بقریة رفع محطات و إنحدار شبكات والمشروع موضوع الدراسة ھو مد وصالت منزلیة 
من  الرفع محطات تشغیل عند و. القائمة الزیات كفر بمحطة للمعالجة الصحى الصرف میاه توصیل لیتم

  .المتوقع تولد كمیات صغیرة من المخلفات
  من المخلفات الناتجة من التشغیل ھي كما یلي:تدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن 

 مدافن( المخلفات من للتخلص المحلیة السلطات من رسمیة تصاریح على المقاول سیحصل 
  البناء أنشطة بدء قبل) ذلك إلى وما ، الخطرة المخلفات ومدافن ، البناء مخلفات

 مباني في المخلفات لتخزین المخصصة المناطق في بأمان مؤقتًا وتخزینھا المخلفات فصل سیتم 
  المرور حركة اضطراب من مزیدًا تسبب ال بطریقة البناء موقع

 الغبار تشتت طریق عن المحیط الھواء تلوث لتجنب المخلفات تغطیة ستتم  
 المخلفات بأحجام محملة الشاحنات تكون ولن المخلفات لنقل كافیة شاحنات استخدام سیتم 

  الزائدة
 المسؤول والشخص والوجھة الوزن حیث من المخلفات من التخلص شحنات تسجیل سیتم  
 عبر واآلمنة المعتمدة التخلص مواقع إلى نقلھا ویجب یومیًا المخلفات جمع یتم أن یجب 

 أي دون تحدث العملیة ھذه أن من التأكد المشرف على یجب. مناسب بشكل مجھزة شاحنات
  مشاكل أو مخاطر

  
 الخطرةالتخلص من المخلفات غیر 

  :تدابیر التخفیف المقترحة للتخلص اآلمن من المخلفات البلدیة ھي كما یلي

 مواقع إلى ونقلھا) والبالستیك والخشب والقمامة الورق( الخطرة غیر المخلفات فصل سیتم 
  المعتمد المقاول طریق عن المحلیة التخلص

 مقاول قبل من النھائي التخلص أو التدویر إلعادة الموقع خارج الخطرة غیر المخلفات نقل سیتم 
  الشاحنات وحالة التخلص إجراءات عن مسؤوالً  سیكون مرخص ومشرف

  
 تولد المخلفات الخطرة

تقتصر المخلفات الخطرة على زیت التشحیم وعلب الطالء الفارغة. التدابیر المقترحة للتخلص اآلمن من 
  المخلفات الخطرة ھي كما یلي:

 سجل في وإعالنات بسجالت االحتفاظ المقاول یلزم ، 4/1994 القانون من 33 للمادة وفقا 
  المخلفات تلك الستالم معھا المتعاقد والجھات المخلفات من التخلص لطرق

 الخطرة بالمواد الخاصة المواد سالمة بیانات من معلومات الموظفین تدریب یتضمن أن یجب 
 بلغتھم للموظفین بسھولة متاحة المواد سالمة بیانات تكون أن یجب كما. معھا التعامل یتم التي

  المحلیة
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 الكیمیائیة الطوارئ أو االتسرب أو االنسكاب حالة في االستجابة أنشطة وصف إدراج یجب 
 األخرى

 المراجعة البیئیة المفصلة طریقة المراقبة
ً  تكرار المراقبة  یومیا
 المالحظة البصریة مؤشر األداء
 موقع االنشاء موقع المراقبة

 مسئول البیئة و السالمة و الصحة المھنیة المسئولیة
 التكلفة العادیة لمشغلي المشروع التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)

  19-جائحة كوفید

  تدابیر التخفیف

 واألمراض المعدیة كجزء من خطة إدارة الصحة  19-إعداد وتنفیذ خطة إدارة فیروس كوفید
وستتضمن الخطة تدابیر التخفیف المناسبة بما في ذلك على والسالمة المھنیة أو مستقلة عنھا ، 

  سبیل المثال ال الحصر:
 في إطار خطة مراقبة الصحة  19-تطویر ومشاركة وتنفیذ تدابیر لحمایة العمال من كوفید

 والسالمة ؛ بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:
 قیاسات درجة حرارة الجسم عند مدخل الموقع 
  إلزامیةأقنعة الوجھ 
 منع التجمعات والتدخین في األماكن المغلقة 
 توفیر الصابون والماء والمطھرات في الموقع 
  یوماً على األقل للحاالت المشتبھ بھا التي لم  14تطبیق إجراءات الحجر الصحي اإللزامي لمدة

 تحسب من إجازاتھم
 التنسیق مع المرافق والھیئات الصحیة المحلیة  
 مصممة خصیًصا لظروف الموقع  19-ة إلى مخاطر فیروس كوفیدتطویر إجراءات مستند

وخصائص العمال ، واستنادًا إلى اإلرشادات الصادرة عن السلطات المختصة ، الوطنیة والدولیة 
 (مثل منظمة الصحة العالمیة)

 19-التأكد من تدریب جمیع العمال وإدراكھم للتدابیر الوقائیة واالحتیاطیة لفیروس كوفید ،
 ھم لإلجراءات على أساس یومي.واتباع

   

  طریقة المراقبة
 فحص الموقع 
 مراجعة الوثائق والسجالت  

  الفحص الطبي والروتیني للموظفین والعاملین
ً   تكرار المراقبة   یومیا

  مؤشر األداء
 (المباشرة والمؤقتة) عدد العمالة المدربة 
 عدد المصابین 
 عدد حاالت العزل  

  موقع التشغیل  موقع المراقبة

  المقاول والمؤید   المسئولیة
 (والمسؤولین) مدیر الصحة والسالمة البیئیة  

  یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 صحة وسالمة وأمن المجتمع

 تدابیر التخفیف

  .التدریب الجید للعمال على معاییر األمن والسالمة المھنیة 
  .التطعیم الدائم والمستمر للعمال الموجودون في المشروع 
  توفیر وسائل الحمایة الشخصیة حتى ال یكون ذلك سببًا في نقل أي من األمراض إلى مجتمع

 السكان. 
  وأن یكون 19ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازیة لمكافحة انتشار فیروس كورونا "كوفید ،"

 بیق ھذه اإلجراءات.ھناك تفتیش دوري على مدى تط
  .تغطیة حجرات التفتیش جیدًا حتى ال ینزلق بھا المارة من السكان 
 .إلزام المقاولین باتباع ھذه اإلجراءات ووضعھا شروطا ملزمة في العقود 
 .ضرورة وجود مراقبة دوریة على اتباع تلك القواعد واشراك السكان فیھا 
  التعرض للمخاطر وذلك في أي إجراءات وقائیة، یجب مراعاة االختالفات السكانیة في مدى حدة

وخصوصا فیما یتعلق بالفئات المھمشة والمحرومة، بما في ذلك النساء وكبار السن واألشخاص 
 المعاقین.

 .ابالغ السكان من خالل اجتماعات مع ممثلیھم بأخذ ھذه التدابیر في الحسبان 
 صحاب األنشطة االقتصادیة المجاورة فتح صندوق شكاوى دائم للسكان، والتواصل المستمر مع أ

 لمعرفة مدى تأثیر المحطة على أنشطتھم.
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 طریقة المراقبة
  الشكاوى المقدمة من المجتمع 
  استطالع آراء السكان القریبین من المحطات وأصحاب األراضي الزراعیة بعد بدء عملیة التشغیل

 بثالثة أشھر.
 كل ثالثة أشھر  تكرار المراقبة
 الشكاوى القادمة من المجتمع المحیط. مؤشر األداء

 حدود موقع التشغیل  موقع المراقبة

 الشركة المالكة للمشروع   المسئولیة
 (االستشاري البیئي واالستشاري االجتماعي التابعین إلدارة المشروع) لجنة إدارة المشروع 

 والسیاق العامیتم تقدیرھا بناء على عدد العمال  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة

 تدابیر التخفیف

  ،اتباع المعاییر الالزمة والسلیمة لمواسیر الحفر، ووضع المواسیر على عمق كبیر تحت األرض
 بحیث ال تتعرض لضغوط السیارات المارة علیھا مما یؤدي إلى كسرھا. 

  ،حتى ال یتم اثقال كاھلھم بفواتیر مرتفعة مراعاة تخفیض فواتیر الصرف الصحي على المواطنین
السعر، وحتي ال تكون التكالیف الباھظة للتعامل تشغیل شبكات الصرف الصحي مطابقة لماكان 

 علیھ الحال قبل تنفیذ المشروع.
 صندوق الشكاوى. طریقة المراقبة
 كل ثالثة أشھر  تكرار المراقبة

 انفجار المواسیر   مؤشر األداء
  الشكاوى 

 خطوط الطرد واالنحدار ومواقع محطات الطرد موقع المراقبة

  فریق عمل المحطة.  المسئولیة
 ..شركات میاه الشرب والصرف الصحي المسؤولة عن إدارة وتشغیل المشروع 

 یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 تدفق العمالة المؤقتة

 التخفیفتدابیر 

  توفیر فرص عمل (وظائف) في محطات الرفع للعمال من داخل قرى المشروع ال سیما أولئك
الذین یعملون في جرارات الكسح؛ حیث سیفقد ھؤالء العمال مصادر دخلھم الرئیسیة بعد تشغیل 

  المحطات. 
 .تدریب ھؤالء العمال علي أعمال جدیدة توفر لھم دخل مستدام 

محل إقامة المتقدمین لھذه الوظائف في بطاقات الھویة، على أال یكونوا قد قاموا بتغییر محل إقامتھم خالل  طریقة المراقبة
 السنوات الخمس الماضیة. 

 مرة واحدة قبل التوظیف.   تكرار المراقبة
 بطاقات ھویة المتقدمین للوظائف.  مؤشر األداء

 محطات الرفع ومحطة المعالجة موقع المراقبة
 الشركة المالكة للمشروع.  ئولیةالمس

 یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 خطر العنف القائم على النوع

 تدابیر التخفیف

  في وجود عمالة من خارج القري في المحطة، یجب وضع مدونة للسلوك للعاملین وتدریبھم علیھا
حول احترام العادات والتقالید والقیم المحلیة للسكان فیما یتعلق بالنساء بالقري ـ ومعاقبة كل من 

  ینتھك ھذه القواعد والسلوكیات. 
 ة.توعیة العاملین بالتحرش بالنساء ومخاطره االجتماعی 

 المراقبة الدوریة من قبل الشركة المالكة للمشروع   طریقة المراقبة
 صندوق الشكاوى   

 كل ثالثة أشھر  تكرار المراقبة
 الشكاوى القادمة من المجتمع  مؤشر األداء

 حدود موقع التشغیل في محطات الرفع.  موقع المراقبة
 الشركة المالكة للمشروع.  المسئولیة

 یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام التقدیریة (جنیھ مصري)التكلفة 
 فرص التوظیف

إن توفیر عمالة من داخل قرى المشروع یوفر على العمال الذین سیتم توظیفھم كثیًرا؛ حیث سیكون محل  تدابیر التخفیف
 عملھم قریبًا من محل سكنھم.

 یتم توظیفھمالعقود التي تبرم مع من   طریقة المراقبة
 البطاقات الشخصیة للعمال داخل المحطة 

 مرة واحدة اثناء التعیین  تكرار المراقبة
 ال یوجد  مؤشر األداء
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 داخل المحطات  موقع المراقبة
 المسؤولون بالشركة المنفذة للمشروع.  المسئولیة

 والسیاق العامیتم تقدیرھا بناء على عدد العمال  التكلفة التقدیریة (جنیھ مصري)
 الصحة والسالمة المھنیة

 تدابیر التخفیف

  تطویر مبادئ توجیھیة تشغیلیة للتخفیف من المخاطر المھنیة التي یتعرض لھا العمال المشتغلین
بأعمال الصرف الصحي، بما في ذلك توفیر التدریب على تفادي االضرار الصحیة، واستخدام 

 أعمال الصرف الصحي. معدات الحمایة الشخصیة لـ جمیع جوانب
  تقدیم خطة عمل تتضمن مسؤولیات خاصة بالصحة والسالمة المھنیة لجمیع العاملین، وموظفي

الصحة والسالمة المھنیة، والمشرفین، وجمیع الموظفین الذین لدیھم أدوار ومسؤولیات واضحة 
 فیما یخص الصحة والسالمة المھنیة.

 رسات الصحة والسالمة للعاملین والسكان.وضع معاییر ومبادئ توجیھیة ومدونات لمما 
  إتاحة إمكانیة الحصول على خدمات الرعایة النفسیة والدعم االجتماعي للعاملین وللسكان

المتضررین، بما في ذلك نصائح بشأن التوازن بین العمل والحیاة وتقییم المخاطر والتخفیف من 
 حدتھا. 

 طرة التي یتعرض لھا عمال الصرف الصحي تطویر مدونات سلوك صحیة تتعلق بالممارسات الخ
وإجراءات ومسؤولیات إدارة العمل فیما یتعلق بالتزامھم بارتداء المالبس والمعدات الواقیة 

 الشخصیة.
  ضرورة توفیر صندوق إسعافات أولیة في مواقع العمل من اجل التعامل مع اإلصابات البسیطة

الطبي في حال اإلصابات األكثر خطورة،  وبصورة سریعة. واعتماد مركز صحي مسبقًا للعالج
 وكذلك توفیر النقل المناسب للعمال المصابین.

  عقد اجتماعات أسبوعیة بین مسئولي شركات المیاه والمقاولین تتعلق بمتابعة الصحة والسالمة
المھنیة ومناقشة التدابیر الوقائیة والتجاوزات وحاالت عدم االمتثال للخطط والحوادث 

 التصحیحیة التي یتم اتخاذھا.واإلجراءات 
  .إجراء مراقبة للصحة والسالمة المھنیة للتحقق من االمتثال لممارسات الصحة والسالمة المھنیة

وتوثیق حاالت عدم االمتثال واإلبالغ عنھا وتحدید ومتابعة إطار زمني لإلجراءات التصحیحیة 
 في مواقع العمل.

  ضمان التطعیمات الروتینیة للعمال ضد األنفلونزا والتیتانوس، والتھاب الكبد الوبائي، وكذلك
 ) 19التحصین ضد فیروس كورونا (كوفید 

  استخدام أدوات خاصة بالتنفس یعتمد على تقییم المخاطر على الجھاز التنفسي في مكان العمل
، وأثناء الدخول و/أو التنظیف داخل خطوط وغیرھا من العوامل المتعلقة بمكان العمل وبالمستخدم

المواسیر أو خزان میاه الصرف الصحي، ومن المستحسن أن یرتدي العمال غطاء وجھ كامل، 
 وجھاز تنفس مزود بالھواء مع حزمة ھروب.

 المتابعة والرصد المیداني للعمال بمواقع المشروع طریقة المراقبة
 شھریًا تكرار المراقبة

 مؤشر األداء

  توافر معدات السالمة الشخصیة 
  اختبار العمال على طرق وآلیات الصحة والسالمة المھنیة  
 سجالت التقاریر عن صحة وسالمة العمال  
 حوادث اإلصابة بالمخاطر واألمراض في مواقع العمل 

 مواقع المحطات  موقع المراقبة
 مسؤول الصحة والسالمة المھنیة المسئولیة

 یتم تقدیرھا بناء على عدد العمال والسیاق العام (جنیھ مصري)التكلفة التقدیریة 
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  )5مرفق رقم (

  حدود الحیز العمراني المعتمد من الھیئة العامة للتخطیط العمراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 
111/148 

 
لقروي امشروع الصرف الصحي الناتج من التجمع  -برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیة 

 غربیةبمحافظة ال – بدقرن



  

 

 
112/148 

 
لقروي امشروع الصرف الصحي الناتج من التجمع  -برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیة 

 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)6مرفق رقم (  

   الرفع ةقرارات التخصیص ألراضي محط
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  )7مرفق رقم (

   الرفع ةمحطراضي أل رسم كروكي
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  )8مرفق رقم (

  أورنیك ترعة الملوانیة وترعة النعناعیة
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 )9مرفق رقم (
 لوحة المخطط العام لمحطة معالجة كفر الزیات القائمة
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 )10مرفق رقم (
  بمصرف جناجنوعیة المیاه تحلیل 
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 )11مرفق رقم (
  تقریر جلسة اإلستماع الجماھیري لدراسة األثر البیئي واإلجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
124/148 

 

لقروي امشروع الصرف الصحي الناتج من التجمع  -برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الریفیة 
 غربیةبمحافظة ال – بدقرن

 

 

تقریر جلسة االستماع الجماھیري لدراسة األثر البیئي واإلجتماعى 
)وي (دقرنللتجمع القر  

 محافظة المنوفیة 
  )عزبة شبل –دقرن (

  2021یولیو  27

  دقرنبقریة 
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  غربیةمحافظة : ال                     كفر الزیاتمركز :                         دقرنقریة  -المكان :

2021یولیو  27الموافق  ثالثاءالتاریخ : ال  

ً  11التوقیت:    صباحا

 جدول االعمال 

  وصف مكونات المشروع للقرى. - . 1
 المدة الزمنیة لتنفیذ المشروع. . 2
 عرض التصمیم الفني للقرى بما یتضمن محطات الرفع وخطوط الطرد.  . 3
 عرض مسارات خطوط الطرد والتوصیالت الخاصة بالمحطات. . 4
 عرض لدارسة تقییم األثر البیئي واإلجتماعي للقرى. . 5
 وصف دور وحدة المشاركة المجتمعیة. . 6
 شرح دور المجتمع واللجان المحلیة أثناء تنفیذ المشروع.  . 7
 عرض نظام وآلیات الشكاوى والتظلمات.  . 8
 النقاش المفتوح واالسئلھ واالستفسارات  . 9

.وذلك بحضور ممثلى المجتمع والجھات الحكومیة  

 

 

  بجمیع الحضور  غربیةبال بدقرنفرع شركة میاه الشرب والصرف الصحي  ممثليبدأت الجلسة بالترحیب من قبل
 وقام بتعریف الضیوف الحضور من الجھات المختلفة 

  من قبل م / ھشام ربیعالعرض الفني الكلمة االفتتاحیة وتم تقدیم 
  العرض المجتمعي والعرض البیئي تم تقدیم  
 اإلستفسارات واألسئلة والمناقشات مع الساده الحضور من المجتمع يتم تلق 

  
  ھشام ربیع) / الفنى للمشروع: (ماوالً: عرض التصمیمات والجانب 

 شرح لمكونات المشروع  
 غربیةالمراكز المخدومة بمشروع المیجا بمحافظة ال 
 الزیات القري والتوابع المخدومة بمركز  
 عدد الوحدات السكنیة المستھدفة بالمشروع 
  قریة دقرنالموقع العام لمشروعات  
 المشروعأعمال  و موقف  نطاق 

  
  

 سیر أحداث الجلسة 

 تقریر 
 جلسة اإلستماع الجماھیري لدراسة األثر البیئي و المجتمعي 
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  زیات و م / مي ابراھیم)الد / محمد ( :ثانیا : العرض البیئي (تقییم األثر البیئي لمشروعات الصرف الصحي)

 أھداف دراسة تقییم االثر الصحى  
 خطة التنفیذ والمتابعة 
 اآلثار البیئیة و تحلیلھا 
 اآلثار اإلیجابیة والسلبیھ للمشروع 
  واآلثار السلبیة وكیفیة إدارة ھذه األثارالمخاطر الطرق المقترحة لتقلیل  
  خطة الرصد البیئى  
  عرض البدائل 

  
 )المصري د / سعید (:ثالثا: العرض المجتمعي (تقییم األثر المجتمعى والمشاركة المجتمعیة)

  مفھوم المشاركة المجتمعیة و دور المواطنین  
  أھمیة تشكیل اللجان المجتمعیة  
  معاییر تشكیل اللجان المجتمعیة  
  أدوار اللجان المجتمعیة  
  آلیات الشكاوي والتظلمات  
 أنواع الشكاوي  
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   رابعا : االسئلة واالستفسارات

الوظیفھ /   االسم  م
  الرد على اإلستفسار  االستفسار   القریھ   التلیفون 

  ھل تم مراعاة اإلستفسار بالدراسة

  ال  نعم

1    
    محمد اسماعیلد. 

دكتور 
  دقرن  صیدلي

 ھل یوجد خطة زمنیة للمشروع ؟ 
  اختیار الشركات وعمل الالزم لحمایة األھالي من

   أعمال المقاولین 

  شھراً من تاریخ  24یوجد خطة زمنیة وھى حوالي
التعاقد مع المقول كما نم عرضھ بالجدول الزمني 

  للمشروع. 
  سیتم تقییم المقاولین المتقدمین طبقاً تم التوضیح انھ

لمعاییر محددة بما یضمن كفاءة المقاول الذى 
سیقوم بتنفیذ المشروع كما انھ تم وضع قائمة كاملة 

اللتأثیرات البیئیة و المجتمعیة الوارد حدوثھا مع 
وضع اسالیب و إجراءات التخفیف الالزمة و التي 

یة أھل سیتم إلزام المقاول بتنفیذھا لضمان حما
  القریة أثناء عملیات التنفیذ. 

  

  تم توضیح الفترة الزمنیة
 3.1الالزمة للتنفیذ بنقطة رقم 

  من الدراسة
  اآلثار البیئیة 3في فصل" :

واالجتماعیة المحتملة 
  والتخفیف منھا"

  

  دقرن  مھندس    أحمد عمارةم.   2

  ملوثة حیث أن اآلبار المستخدمة میاه الشرب
 مصرف . بجانب الإلمداد میاه الشرب 

  محطة معالجة میاه الشرب ال تعمل مما یؤثر على
 جودة میاه الشرب. 

   .ما ھو تأثیر المشروع على المنازل و المنشآت  

  .اإلستفسار األول و الثاني خارج نطاق الدراسة  
  تم التوضیح انھ قبل بدء األعمال سیقوم المقاول

إعداد و بإجراء مسح للمباني و المنشآت بالقریة 
تقریر السالمة اإلنشائیة للمنازل بما یضمن تعریف 
المنشآت المعرضة للخطر و بالتالي توفیر التدعیم 
او اسلوب الحفر المناسب بما ال یشكل اى خطورة 

  على المشآت القائمة.

  اآلثار البیئیة 3في فصل" :
واالجتماعیة المحتملة 

  التخفیف منھا"أسالیب و
  

عامل   السید  خلیفةالسید أ/   3
یطالب بتوفیر خزانات لمیاه الشرب نظراً لسوء    دقرن  زراعي

  جودة میاه الشرب بالقریة. 

  .اإلستفسار خارج نطاق الدراسة  
  --  

  اإلستفسار
خارج نطاق 

  الدراسة

عبد الفتاح محمد أ/   4
   سعید

موظف 
  بالمعاش

  
  دقرن

 مدة التنفیذ  
 أرقام المسؤولین عن التنفیذ  
  .مطالب إحالل و تجدید لشبكة میاه الشرب  

  شھراً من تاریخ  24یوجد خطة زمنیة وھى حوالي
التعاقد مع المقول كما نم عرضھ بالجدول الزمني 

  للمشروع. 
  سیتم وضع لوحة تم التوضیح انھ عند بدء التنفیذ

كبیرة موضح علیھ جمیع أرقام تلیفونات المسؤلیین 
ة المیاه لسھولة من المقاول و اإلستشاري و شرك

  التواصل من قبل األھالي. 
  .اإلستفسار خارج نطاق الدراسة  

  تم توضیح الفترة الزمنیة
 3.1الالزمة للتنفیذ بنقطة رقم 

  من الدراسة
  اآلثار البیئیة 3في فصل" :

واالجتماعیة المحتملة 
  والتخفیف منھا"
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الوظیفھ /   االسم  م
  الرد على اإلستفسار  االستفسار   القریھ   التلیفون 

  ھل تم مراعاة اإلستفسار بالدراسة

  ال  نعم

موظف    فوزي الخراشيأ/   5
  دقرن  بالصحة

  السیارات؟حركة سیتم التأثیر على ھل 
   مدة التنفیذما ھي  
  ھل من الممكن إستغالل أعمال الحفر المتضمنة

  بالقریة.  الغاز الطبیعيبالمشروع فى وضع شبكة 
 حالة كسر المواسیر وقطع المیاه  

  تم التوضیح انھ أثناء أعمال الحفر سیقوم المقاول
بالتنسیق مع األھالي و إعالمھم بالطرق التي 

و توفیر طرق بدیلة لضمان عدم ستتأثر باألعمال 
 تعطیل الحیاه الیومیة و حركة السیارات. 

  شھراً من تاریخ  24یوجد خطة زمنیة وھى حوالي
م عرضھ بالجدول الزمني اول كما تالتعاقد مع المق

  للمشروع. 
  تم التوضیح أن شبكات الغاز الطبیعي خارج نطاق

المشروع كما أضاف م. ھشام ربیع ان مناسیب 
لشبكات الصرف الصحي مختلفة تماماً عنھا الحفر 

في حاالت الغاز الطبیعي و بالتالي ال یمكن القیام 
  بكال الشبكتین بأعمال حفر واحدة.  

  اآلثار البیئیة 3في فصل" :
واالجتماعیة المحتملة 

 والتخفیف منھا"
  تم توضیح الفترة الزمنیة

 3.1الالزمة للتنفیذ بنقطة رقم 
  من الدراسة

  

  دقرن  ربة منزل   یاسمین السعدنيأ/   6
 ع اقطأوضحت أن األھالي یستطیعوا التعامل مع ان

و لكن ال یمكنھم التعامل مع قطع  المیاه والكھرباء
  توصیالت الصرف الصحي القائمة حالیاً. 

  تم التوضیح أن المقاول سیقوم بالتنسیق مع جمیع
األھالي بعمل صرف مؤقت بدیل لنظام الخزانات 
األرضیة القائم حالیاً بما یضمن إستمرار خدمات 

  الصرف الصحي خالل تنفیذ المشروع. 

  اآلثار البیئیة 3في فصل" :
واالجتماعیة المحتملة 

  والتخفیف منھا"
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  المرفقات 

  كشف حضور الجلسة  
  صور الجلسة  
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