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 الملخص التنفيذي
واالجتماعي للمجموعات الريفية في إطار المرحلة األولى من المرحلة الثانية ، تم االنتهاء من تقييم األثر البيئي 8112في عام 

من  8112من مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي والصرف الصحي في أسيوط وتمت الموافقة عليه في أكتوبر 
شروع. ف الصحي )هكو( هي المؤيد للمقبل وكالة شؤون البيئة المصرية )إيا( والبنك الدولي .. الشركة القابضة للمياه والصر 

 .وفي الوقت نفسه، تم دعم التمويل من قبل البنك الدولي
 

، تم إخطار إكوكونسيرف )"االستشاري"( بأن موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المقترح أن 8112في يوليو / تموز 
كم غربا من أصلها مما أدى إلى استكمال  1والي يكون موجودا على قطعة أرض شاغرة شرق قرية ناوارا في أسيوط قد تحول ح

استكمال تقييم األثر البيئي واالجتماعي. وكان هذا التحول نتيجة للمشروع الذي يقع خارج الحدود المحددة في مرسوم تخصيص 
 .األراضي الذي صدر بعد موافقة جهاز شئون البيئة

 
( تحديد ما إذا 8( تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية للموقع الجديد؛ 1: إن تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدث مطلوب من أجل

( تقييم 3كانت نتائج تقييم األثر البيئي واالجتماعي األصلي ستتغير استنادا إلى الموقع الجديد لمحطة معالجة مياه الصرف؛ 
 .كمرفق مرتبط بمحطة معالجة مياه الصرف الغابة الشجرية آثار 

 
وعلى الرغم من أن تقييم األثر البيئي واالجتماعي الذي تم تناوله سابقا في تقييم األثر البيئي واالجتماعي األصلي للمشروع، 

 :بشأن الشواغل التاليةيضع مزيدا من التركيز على 
 

طق العازلة آثار الروائح، مع األخذ في االعتبار قرب محطة معالجة الصرف الصحي من المناطق الحضرية، والمنا -
 .المنصوص عليها المبادئ التوجيهية الوطنية والدولية والصرف الصحي القائمة بالفعل محطات الصرف الصحي في المنطقة

 .آثار الصحة العامة وانتشار نواقل األمراض -
حطة معالجة آثار مقضايا األراضي، مثل تاريخ األرض في الموقع التمثيلي، والملكية، واستخدامات األراضي، والتعويضات و  -

 .مياه الصرف على المجتمعات المجاورة
 .آثار المياه الجوفية الناتجة عن ترشيح مياه الصرف الصحي -
تقييم ما إذا كانت مساحة الغابات الشجرية كافية لتلقي النفايات السائلة في مراحل مختلفة من التوسع حتى تصل إلى القدرة  -

 .الصحي الكاملة لمحطة معالجة مياه الصرف
 .اآلثار المحتملة على األراضي الزراعية القريبة من النباتات الغازية -
، لم تتم أنشطة التسوية إال في الموقع المقترح 8112واستنادا إلى الزيارات الميدانية التي قام بها المستشار في آب / أغسطس  

 7ظات الميدانية خالل زيارة الموقع التي أجريت في حديثا. ونظرا للتحول الطفيف في موقع الموقع، واستنادا إلى المالح
، والتحليالت المفصلة في وقت الحق من هذا التقرير، فإن محتوى واستنتاجات تقييم األثر 8112أغسطس  2أغسطس و 

االجتماعية و  البيئي واالجتماعي المحدث ال يزال كما هو؛ تظهر نتائج تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدث أن اآلثار البيئية
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المحددة لمرفق معالجة مياه الصرف الصحي الذي تم تغييره حديثا هي نفس اآلثار التي تم تحديدها سابقا في تقييم األثر البيئي 
 واالجتماعي

 

 مقدمة

 مأدخلت نظم اإلمداد بمياه الشرب في المناطق الريفية في مصر منذ عقود قليلة.  ومع ذلك فإن خدمات الصرف الصحي لم يت
 أغفلت قد غيرةالص الريفية القرى أن إال والبلدات، المدن معظم في الصحي الصرف خدمات نظم تنفيذ تم وقدتطويرها بالتوازي. 

 بالنسبة للغاية فةمكل الصحي للصرف التحتية البنية تجعل الصغيرة وشعوبها النائية مواقعها أن إلى ذلك ويرجع. كبير حد إلى
البيارات التي تتسرب مياهها في معظم األحيان إلى البيئة المحيطة والمياه الجوفية مما يتسبب في العديد تستخدم المنازل  للحكومة

أدى التفريغ المستمر للبيارات إلى ارتفاع  من المخاطر الصحية وخاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على المياه الجوفية.
نظرًا لغياب خدمات  ة من البالد التي يرتفع فيها مستوى مياه الصرف نسبيًا.مستوى المياه الجوفية وخاصة في المناطق الشمالي

الصرف الصحي المركزية، يتم صرف مياه الصرف الصحي غير المعالج على الترع والمصارف. أدى ذلك إلى زيادة التلوث 
 ل.العضوي ومسببات األمراض في المياه السطحية، ومن ثم زيادة مخاطر تلوث التربة والمحاصي

 تراتيجيةلالس ووفقا بدأت الحكومة المصرية مؤخرًا خطة طموحة لتوفير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية من البالد
 الصرف خدمات تغطية نطاق توسيع إلى الحكومة تهدف ،1332 عام في الصادرة الريفية المناطق في الصحي للصرف الوطنية
 .1311 عام بحلول مصر في القرى جميع إلى الصحي

بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بدعم من البنك الدولي، مشروع الصرف الصحي والبنية  1335في يناير 
الهدف التنموي من مشروع الصرف الصحي والبنية التحتية هو تحسين األوضاع الصحية لسكان .( ISSIPالتحتية المتكامل )

 ني بها المشروع وكذلك تحسين جودة المياه السطحية في المناطق المختارة من زمام الري. المناطق الريفية في المناطق المع

 :الصحي الصرف أنظمة من رئيسيين نوعين توفير يمكن - خدمتهم يتم الذين السكان حجم إلى واستنادا

 ياهم جمع شبكات ربط بموجبه يتم مركزي نظام تركيب سيتم نسمة، 9333 عن سكانها عدد يزيد التي للمستوطنات بالنسبة •
 القريبة الصحي الصرف مياه معالجة بمحطة الصحي الصرف

 تركيب سيتم قريبة، مجاري مياه معالجة محطة لديها وليس نسمة 9333 عن سكانها عدد يقل التي للمستوطنات بالنسبة •
 .بسيط معالجة مرفق في تصريفه يتم المركزي نظام

هو تأسيسي  (ISSIPمشروع الصرف الصحي والبنية التحتية المتكامل )احد العناصر الرئيسية في المرحلة االولي لمشروع 
نشاء محطة معالجة صرف صحي جديدة في كل من قرية النوورة و البداري بأسيوط. كما إلى توسيع رقعة خدمات  يهدف  وا 

زالة المخاطر  الصرف الصحي المستدام واألساسى، الحد من التلوث في الترع و المصارف لحماية المياه الجوفية والسطحية وا 
 وقد قامت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالتعاقد مع شركة أكوكونسرف الصحية، وكذلك تحسين الخدمات للمستفيدين. 

خشبية المرتبطة ي بقرية النوورة والغابة الللحلول البيئية إلعداد تقرير دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة معالجة الصرف الصح
 . بمحطة معالجة الصرف
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 واالجتماعي أهداف تقييم األثر البيئي
 

من ثم فقد تم و  يعد تقييم األثر البيئي واالجتماعي شرطًا أساسيًا لتنفيذ المشروعات التنموية من قبل جهاز شئون البيئة المصري
( التي قامت بإعدادها الشركة TOR(، بإتباع الشروط المرجعية )EISAالبيئي واالجتماعي )اعداد هذه الدراسة إلجراء تقييم األثر 

القابضة للمياه والصرف الصحي، وتهدف الدراسة إلى تقديم  تحليل تفصيلي لآلثار البيئية واالجتماعية المتوقعة المرتبطة بمشروع 
ء فترة ، ووضع خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية لتنفيذها أثناثانيةالالمرحلة  –الصرف الصحي والبنية التحتية المتكامل الثانى 

 إنشاء المشروع وتشغيله.

والمعدل بالقانون  1334لسنة  4وقد تم عمل هذا التقرير الخاص بتقييم األثر البيئي واالجتماعي وفقًا لقانون البيئة المصري رقم 
تطلبات البيئية لمؤسسات التمويل بما في ذلك سياسات الحماية الخاصة . وقد أخذ في االعتبار اللوائح والم2223لسنة  3رقم 

بالبنك الدولي. يقدم هذا التقرير إلى جهاز شئون البيئة المصري بعد مراجعته وقبوله من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 
 االجتماعيةيئية و التقرير تحديد اآلثار الب الصحي ومؤسسات التمويل وذلك للحصول على الموافقات البيئية للمشروع المقترح. يضم

المحتملة وتقييمها والتي يمكن أن تنتج عن إنشاء وتشغيل المكونات المختلفة للمشروع. كما يشمل تدابير التخفيف والرصد 
  المقترحة للسيطرة على أو الحد من التأثيرات الناتجة عن اآلثار السلبية التي تم تحديدها.

لواردة في دراسة التقييم التأثير البيئي المعلومات التي يحتاجاها صانع القرار للحد من االثار الغير مرغوب وستوفر التفاصيل ا
 فيها و تطوير استراتيجية التعويضات)إذا لزم االمر(. 

 

 منهجية تقييم الظروف األساسية واألثر البيئي واالجتماعي
 

 أوال منهجية تقييم األثر البيئي:
 المتبعة لسحب عينات جودة المياهالمنهجية 

ا لعدد من تحديد المنهجية وفق تم تهتم منهجية جمع العينات برصد جودة المياه العذبة )السطحية( كما هو محدد في الدراسة، وقد
ملة(، االعناصر: نوع المواد التي يتم سحب العينات منها )مياه سطحية ام مياه جوفية(، نوع العينات )بسيطة ام مركبة أو متك

وتتحدد معايير جودة التحليالت وفقا لنوع الحاويات وحجم العينة وهل تم تحليل العينة في الموقع ام تم حفظها ونقلها لتحليلها في 
 المعمل.

 المتغيرات التي تقاس في الموقع
نية اليدوية، باإلضافة الميدا تتمثل في بعض المتغيرات التي يتم قياسها في خالل العمل الميداني وتستكمل باستخدام بعض األدوات

إلى المتغيرات التي يتم قياسها في المعمل باستخدام التقنيات المالئمة، من المتغيرات التي تقاس في الموقع درجة الحرارة واألس 
 األيدروجيني.

 المتغيرات التي تقاس في المعمل
وف يتم تحليل مجموعة أساسية من العناصر مثل سيتم في المعمل قياس وتحليل مجموعة أخرى من المتغيرات، وبشكل عام س

)األنواع المختلفة من النيتروجين والفوسفور( واألكسجين المذاب )األكسجين الكيميائي الممتص واألكسجين الحيوى المذاب( 
الرصاص .. الخ( اس و واأليونات السالبة والموجبة )مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكبريت والكلورين .. الخ( والمعادن )الحديد والنح

 باإلضافة إلى بعض تحليالت البكتيريا )المجموعة القولونية والبرازية( التي تمت لعينات الطلمبات.
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تم جمع عينات المياه الجوفية في إطار المشروع من الطلمبات المنزلية التي تستخدم للشرب ومن القنوات التي تبعد عن 
 متر. 111محطة الرفع بحوالي 

 لتحديد نوعية الهواء  المتبعةالمنهجية 
فريق عمل المشروع بالمسح الميدانى للمواقع المختلفة المدعم بقياسات جودة الهواء وتم اختيار العديد من المواقع بعناية بما  يقوم

ومات التى تم ليضمن ان تكون ممثلة لباقى المواقع االخرى اعتمادًا على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة قبل المعاينة والمع
 رصدها اثناء المعاينة
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 التقييم المتكامل لألثر البيئى
 تشمل منهجية تقييم األثر البيئي التي استخدمها االستشاري القيام بعمل تقييم نصف كمي لألثر يضع في االعتبار ما يلي:

 احتمالية حدوث التأثيرات 
 المقياس المكاني 
 المقياس الزماني 
  تشمل حساسية المستقبالت ومسار التأثير والطبيعة االنعكاسية للتأثير(شدة التأثيرات )والتي 

 

  البيئي األثر أهمية تقييم كيفية    1-1  جدول

إجمالي   مقياس األثر
 النقاط

 
المقياس 
 المكاني

المقياس 
 الزمني

احتمالية  قوة األثر
 الحدوث

نطاق 
 النقاط

 أهمية األثر

 الموقع
[1] 

 قصيرة المدى
[1] 

 ال تذكر
[1] 

 أهمية  طفيفة 8-1 1 1

 محدود
[2] 

 متوسطة المدى
[2] 

 منخفضة
[2] 

1 8 

 المنطقة
[3] 

 طويلة المدى
[3] 

 متوسطة
[3] 

 أهمية متوسطة 27-9 27 1

 اإلقليم
[4] 

 مستمرة
[4] 

 مرتفعة
[4] 

 أهمية كبرى 64-28 64 1

 

 منهجية تقييم األثر االجتماعي:ثانيا 
ك المنهجية تمثلت تلمن اجل اعداد دراسة تقييم األثر االجتماعي وقد  منهجية متعددة المراحل واألدوات المكتب االستشاري يتبن

ة الرأي د، وقد تم جمع البيانات بالتعاون مع الجهات المحلية مثل الوحدات المحلية وقافي تطبيق آليات البحث السريع بالمشاركة
 والجمعيات األهلية في المناطق المستهدفة. 

وقد اهتمت دراسةة تقييم األثر االجتماعي بتمثيل مختلف الفئات المجتمعية المستهدفة من مشروع الصرف الصحي المتكامل من 
فة  ذات األدبيات المختلخالل اسةةةةةةتخدام عدد من األدوات البحثية الكمية والكيفية لجمع البيانات ومراجعة الدراسةةةةةةات و التقارير و 

الصةةةةلة بالمشةةةةروع، فضةةةةال عن القيام بعدد من الزيارات الميدانية لمواقع القري المسةةةةتهدفة لتقييم الظروف األسةةةةاسةةةةية. وفيما يلي 
 األدوات البحثية التي اعتمد عليها االستشاري لتقييم األثير االجتماعي:

 البيانات الثانوية: .أ

افة إلي االنترنت باإلضةةالتقارير والبيانات ومصةةادر المعلومات المتاحة على شةةبكة  العديد من مراجعةبقام االسةةتشةةاري 
الدراسةة االطارية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاصةة بالمشةروع،  كما قام االسةتشاري باالستعانة بالبيانات المتاحة 

العام للسةةةكان عداد التالسةةةنوي وبيانات  إلحصةةةائياالدليل و تقرير التنمية البشةةةرية في العديد من التقارير المنشةةةورة مثل: 
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وقام االسةةةةتشةةةةاري ايضةةةةا بمراجعة  وصةةةةف محافظات مصةةةةر بالمعلومات الصةةةةادر عن مركز دعم إتخاذ القرار.تقرير و 
 البيانات المتاحة في مراكز معلومات الوحدات المحلية بالقري المستهدفة.

 :البيانات األولية .ب

بر البيانات والمقابالت، وتعتجلسات المناقشة البؤرية م عدد من األساليب المتنوعة مثل تم جمع البيانات األولية باستخدا
ميق لخصائص الفهم الع يتسنىعليها االستشاري والعاملين في المشروع حتى  اعتمداألولية مصدرا هاما للمعلومات التي 

التي  قعة للمشروع. تنقسم األدوات البحثيةالمجتمع المستهدف والمناطق المجاورة باإلضافة للتنبؤ بالتأثيرات المتو 
االستشاري لجمع البيانات األولية إلى أدوات لجمع البيانات الكمية وأدوات لجمع البيانات الكيفية والمالحظة  استخدمها

  الميدانية. وقد تم تصميم األدوات واختبارها في الميدان قبل تطبيق الدراسة المسحية في القرى المستهدفة. 
 :الميدانية حظةالمال .ج

االسةةةةةتشةةةةةاري على المالحظة الميدانية لتدعيم النتائج الميدانية عن الوضةةةةةع الحالي، وقد تم االسةةةةةتعانة بالقيادات  اعتمد
المحليةة الطبيعيةةة والبةاحثين الميةةدانيين المحليين للمعةاونةةة في هةةذه المهمةة من خالل تصةةةةةةةةةةةةةةميم قةائمةةة تحقق للمالحظةةة 

لعمل باستكمالها خالل الدراسة الميدانية. وقد تم تدعيم المالحظة الميدانية بمجموعة من الميدانية ليقوم أعضةاء فريق ا
 قد تعبر عن الوضع الحالي بصورة أقوى. التيالصور 

 تحليل األطراف المعنية: .د

يعتبر تحليل األطراف المعنية من أهم األدوات التي ساعدت االستشاري على فهم مختلف قطاعات الجماعات المعنية 
المشروع واهتماماتهم وعالقاتهم بالمشروع واألدوار المحتملة التي قد يلعبونها. يعتبر تحليل األطراف المعنية من أدوات ب

البحث التي تستخدم في المراحل األولية لتشخيص الوضع القائم وتحديد األطراف صاحبة المصالح نحو المشروع، 
ات د هذه الفئات والحد من التأثيرات غير المرغوبة من قبل هذه الفئويسهم تحديد هذه الفئات في مراحل مبكرة في تحدي

 باإلضافة لتحديد بعض الحوافز المالئمة لتعظيم المكاسب االجتماعية نتيجة المشروع.

 االجتماعية تحليل البيانات

االسةةةةةةةةةةةةةةتبيةةانةةات أو المقةابالت أو غيرهةا من قوائم البيةةانةات، وقةةد قةةام  صةةةةةةةةةةةةةةحف تةدوين البيةةانةات التي جمعةت  بةدقةةة من خالل تم
ضةةةةافتها للتحليل الكيفي  االسةةةةتشةةةةاري بمراجعة البيانات الكيفية الخام بدقة السةةةةتخالص الخبرات / العبارات/ الدروس المسةةةةتفادة وا 

 الستكمال الدراسة.

 ملخص التشريعات الوطنية ذات الصلة 

 ة باالعتبارات البيئيةذات الصل المصريةالتشريعات 
  8111لسنة  111و القانون  8119لسنة  9، المعدل بالقانون رقم بشان حماية البيئة 1992لعام  2القانون رقم 

 .8111لسنة  922رقم  القرار  و 8118لسنة  711رقم  القرار و  8111لسنة  1191رقم  القرار ب
  جراءات "تقييم األثر البيئي" اإلصدار  8119الثاني يناير دليل أسس وا 
  بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث 1928لسنة  22قانون رقم 
  22/8111الوزاري رقم  القرار و  93/1928القانون رقم 
  (132/1927والئحته التنفيذية )مرسوم رقم  32/1927القانون 
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 التشريعات المصرية المتعلقة بالجوانب االجتماعية
 تنفيذ هذا المشروع: التاليةرشادات والتشريعات االجتماعية المصرية اللوائح واإلتنظم 

 التشريعات المصرية المتعلقة بالجوانب االجتماعية واالقتصادية
  واألدلة اإلرشادية الخاصة بجهاز  8119لسنة  9بشان حماية البيئة والمعدل بقانون رقم  1992لعام  2القانون رقم

 المجتمعيةشئون البيئة بشأن المشاورات 
 األدلة اإلرشادية الخاصة بجهاز البيئة بشأن التشاور مع المجتمع 

o  متطلبات التشاور مع المجتمع 3،2،2الفقرة 
o  مجال التشاور مع المجتمع 2.2.3.1الفقرة 
o  منهجية التشاور مع المجتمع2.2.3.8الفقرة . 
o  توثيق نتائج التشاور مع المجتمع2.2.3.3الفقرة . 
o  إلفصاح عن المعلوماتت اومجاالمتطلبات  7الفقرة 

  بشأن نزع الملكية للنفع العام والقوانين األخرى ذات الصلة بنزع الملكية المؤقت والدائم  1991لسنة  11القانون رقم
  1912لسنة  87والقانون رقم 

 الدساتير المصرية المختلفة والتي تحمى الملكية الخاصة 
  حديد حقوق الملكية الخاصةبشأن ت 1922لعام  131القانون المدني رقم 
 والذى يحدد أسس وقواعد المناقصات 1992لسنة  29دات الحكومية رقم يقانون المناقصات والمزا 
  8112لسنة  119قانون رقم بشأن حماية اآلثار و  1923لسنة  117قانون حماية اآلثار القانون رقم 
  دوهو ما يعرف بقانون البناء الموح 8112لسنة  119القانون رقم 
  بشأن السالمة والصحة العامة 8113لسنة  18قانون العمل رقم 

 
سياسات للحماية البيئية واالجتماعية، لتطبيقها على المشروعات التي يقوم بتمويلها. وتهدف هذه  11كما حدد البنك الدولي 

لسياسات . وفيما يلي بعض االسياسات إلى الحد من أو تخفيف الضرر المفرط على األشخاص وبيئاتهم أثناء عمليات التنمية
 التي تم تقييمها و تطبيقها على أنشطة هذا المشروع.

  التشغيلية السياسةOP/BP 4.01   الخاصة بتقييم التأثيرات البيئية 
  السياسة التشغيليةOP 4.12  والخاصة بإعادة التوطين القسري 
 سياسة البنك الدولى المعنية باتاحة الحصول على المعلومات 

 

 المشروعوصف 

سيعالج هذا الفصل المواصفات الخاصة بالموقع أو المسار والتصميم وأنشطة البناء والمقاييس العملياتية للعناصر المختلفة في 
المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة للمجاري والصرف الصحي في محافظة أسيوط. وسوف تتضمن المرحلة األولى من 

حتية المتكاملة للمجاري والصرف الصحي في محافظة أسيوط جمع مياه الصرف الصحي وخدمات المشروع الثاني للبنية الت
المجموعة التي تشملها  3.1القرى بما في ذلك النواورة وقرية العتمانية ووادى الشيح. يوضح الشكل  نالمعالجة في مجموعة م

 المرحلة األولى. 
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ووادي الشيح من خالل شبكة من قنوات التدفق الحر بالثقالة تتهي عند محطة يتم جمع مياه الصرف الصحي في قرية العتمانية 
الضخ األساسية. يتم ضخ مياه الصرف الصحي التي تم جمعها من خالل خطوط أنابيب رئيسية مضغوطة إلى النواورة. ويتم 

في  لصحي الرئيسية الموجودةالقريتين إلى محطة معالجة مياه الصرف ا نضخ إجمالي مياه الصرف الصحي التي تم جمعها م
 منطقة صحراوية شرق النواورة. 

متر  180111، و 8131متر مكعب / اليوم حتى  20111تكو سعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في النواورة 
ة العتمانية في قري 120111نسمة؛  120111. ويكون إجمالي عدد السكان المستفيد من هذه الخدمات 8111مكعب / اليوم حتى 

 في النواورة.   210111ووادي الشيح و 
 وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بتشغيل المشروع.

 العتمانية قرية في المشروع مكونات

 إنشاء فيها يتمس التي المنطقة هي هذه.الجيش ومزارع الشرق في الجبلية المنطقة من بالقرب تقع صغيرة قرية العتمانية قرية
 (م 93) الطبيعي الغاز ومخزن( م 19) منزل: هي الضخ محطة إلى المباني أقرب. الرئيسية الضخ محطة

 .المحطة موقع أدناه 2 الشكل ويبين

 

 النوورة قرية في المشروع مكونات

 مياه معالجة محطة إنشاء سيتم( 1 الشكل) واحد القديم مترا 19 مسافة على النوورة، قرية في جديدة ضخ محطة إنشاء وسيتم
 8 الشكل ويبين .الجيش ومزارع النوارة من بالقرب الصحراء، منطقةفى   والنوورة العتمانية قريتي في الرئيسية الصحي الصرف
 مياه معالجة محطات مواقع مسافات 8 الجدول ويعرض. العادمة المياه معالجة لمحطة المقترحة والجديدة القديمة المواقع
 المستوطنات. مختلف بالنسبة والجديدة القديمة الصرف
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 موقع محطة الرفع في العتمانية  1-1 شكل
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 موقع محطة الرفع في قرية النوورة   2-1 شكل
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 موقع محطتي مهالجة الصرف الصحي القديمة والجديدة 3-1 شكل

 

   المسافة بين المحطة وأقرب  مستوطنة
 

 وأقرب  مستوطنة  المسافة بين المحطة   2-1  جدول

الموقع القديم لمحطة  
 المعالجة 

الموقع الجديد لمحطة 
 المعالجة

  Distance [km] 

Mosque ≈ 2.69 ≈ 3.82 

Abdel Samad Youth 
Center: 

≈ 2.12 ≈ 2.8 

Official Residential Area ≈ 1.4 ≈ 2.9 

Scattered buildings 
(unofficial) 

≈ 1.3 ≈ 3.51 

ISSIP 2 Offices ≈ 2.59 ≈ 3.21 

Nearest Agricultural 
Land 

≈ 2.62 ≈ 3.61 
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 الظروف األساسية والوضع الراهن
 مصادر المياه

 المياه السطحية 

 1199 حوالىلمحافظة باأمام ا اًيسنو لمنصرفةاا المياه كمية رلري والشرب وتقدراا فى النيل نهر مياه على تعتمد أسيوط محافظة
فدان وترعة نجع  79217حوالي االبراهيمية والتي تخدم ترعة فهي بالمحافظة الرئيسية الترع عن اما0  مكعب سنويامليون متر 

 فدان.  22111حوالي فدان وترعة نجع حمادي الشرقية والتي تخدم 121111حوالي حمادي الغربية والتي تخدم
 السكانية التخلو من المخلفات باالضافة الصلبة و السائلة.واثناء المسح الميداني الحظ فريق العمل ان الترع داخب الكتل 

. السطحية للمياه لمياها لنوعية تحليال البحث فريق أجرى وقد. السكنية المناطق في المياه نوعية على البشرية األنشطة أثر ويتضح
 القنوات في القولونية رياوالبكتي الكلية البكتيريا مستوى أن النتائج بينت وقد. المياه نوعية لتحديد وتحليلها المياه عينات جمع تم

 .أدناه موضح هو كما مرتفع
 المصارف

 في لرئيسيا الصحي الصرف بني محمد، البحاري، أببنوب، السيل، الزاوية، أسيوط،: فهي المحافظة في المتوفرة المصارف أما
 .إألحمد الكوم و العسايه القبلي، سامي بني تيج، أبو البداره،

 
 المياه الجوفية 

 والتخوم النيل لوادي من الخزان الرباعي المياه وتستخرج السطحية بعدالمياه بالمحافظة للمياه الجوفيةالموردالثانى المياه وتشكل

 الشرب.  لمياه أساسي بالوادي كمورد والقرى المدن فى المياه هذه وتستخدم الوادي لهذا الصحراوية
متر. وقد اعتمدت القريتين سابقا على المياه الجوفية ألغراض  81قريتي النواورة والعتامنة عن  يزيد منسوب المياه الجوفية في

الشرب. يحفر أفراد المجتمع آبار فردية لتوريد احتياجاتهم. وتتسم مياه هذه اآلبار بزيادة نسبة المعادن. وبعد توصيل شبكة المياه، 
 هدام هذه اآلبار. ولم يتمكن فريق البحث من جمع عينات لتحديد نوعية الميامنعت وزارة الصحة وشركة المياه السكان من استخ

 الجوفية ألن اآلبار كانت جافة.
 السيول 
 الجهات دفع مما0 1992 عام السيول اسواء باسيوط درنكة مركز شهد حيث مصر سيول اسوء من اسيوط محافظة عانت

 تحسين ارىوج المحافظة فى السيول مخرات من العديد وصيانة انشاء تم وقد0  بالمحافظة السيول بمخرات العناية الى الحكومية
 :يلي كما المشروع إلى المصارف أقرب وتعتبر . المحافظة فى المنظومة تلك

 السدود من لزائدةا المياه تصريف يتم. تخفيف سدود أربعة وُتستخدم: والهمامية والعتمانية الشيح وادي في األمطار مياه مصارف
 الشيح وادي مصرفي في الُمجمعة األمطار مياه صرف يتم. التخفيف مصارف باستخدام النيل إلى ثم الشرقية النواورة قناة إلى

 من النيل إلى يراً أخ ثم النهاية من بالقرب أنابيب خط خالل من الشرقية حمادي نجع قناة إلى ثم الشرقية النواورة قناة في والعتامنة
 :التالية المصارف خالل

  الخزندارية -
 الممطر -
 المعنى -
 النيل إلى الجديد المعنى مصرف -
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 أن المخطط ومن. بهما المشروع إنشاء سيتم اللتان والعتمانية الشيح وادي قريتي في تقع ألنها جداً  مهمة المصارف هذه وتعتبر
  .األمطار مياه مصارف عن بعيدة منطقة في الضخ محطة إنشاء يتم
 تحديد أجل نم الجيومورفولوجية المواصفات إلى استنادا الصحي الصرف مياه معالجة محطة إلنشاء المقترح الموقع تقييم تم وقد
 .المنطقة على الغزيرة األمطار سقوط أثناء الموقع تأثر مدى
 
 

 نوعية الهواء 

العديد من  المناطق الزراعية فىتمتاز العديد من مراكز محافظة اسيوط بالجو الريفى الذى يخلو غالبًا من الملوثات حيث تنتشر 
ربوع تلك المراكز 0 غير ان محافظة اسيوط بها العديد من المنشآت الصناعية الكبرى والتى تصنف على انها من الصناعات 
الملوثة 0 كصناعة االسمدة وتكرير البترول واالسمنت ومحطات الكهرباء 0 مع ذلك تبعد تلك المنشآت عن مناطق تنفيذ المشروع 

 ،عديد من الكيلومتراتبال
يقع حي بدارى بعيدا عن المشاريع الملوثة للهواء في أسيوط. وتبغي اإلشارة إلى أن بدارى تعتبر المطقة األكبر في عدد السكان 
في الجانب الشرقي لنهر النيل في أسيوط، وبالتالي من المتوقع إجراء المزيد من األنشطة البشرية. ويمكن مالحظة تأثير البيئة 

لصحراوية على نوعية الهواء في منطقة بدارى ألنها تقع بالقرب من الصحراء الشرقية حيث يرتفع مستوى األرض عن القرى ا
 هر النيل.نالقريبة من الوادي ومن 

بما  ةقام فريق عمل المشروع بالمسح الميدانى للمواقع المختلفة المدعم بقياسات جودة الهواء وتم اختيار العديد من المواقع بعناي
يضمن ان تكون ممثلة لباقى المواقع االخرى اعتمادًا على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة قبل المعاينة والمعلومات التى تم 

 رصدها اثناء المعاينة 0 حيث تم رصد نوعية الهواء بالمنطقة المحيطة بالمحطة  0
في الشوارع والناتجة عن الصهاريج اإلنتانية أثناء عملية اإلخالء.  العامل السلبي األهم الذي تمت مالحظته هو الروائح الكريهة 

وفي بعض األماكن تعاي الصهاريج اإلتانية م حاالت التسّرب التي تؤدي لزيادة آثار قناة النواورة الشرقية التي تمر عبر منطقة 
كات في معظم القرى التي ال تمتلك شبسكنية واإلنبعاثات الناتجة عن حرق مخلفات المنازل. وتعتبر هذه الخصائص شائعة 

 صرف صحي.
يمكن تصنيف منطقة المشروع على أنها منطقة صحراوية )المنطقة مخصصة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي( ومنطقة 

من  1رفية زراعية )قرية النواورة وقرية العتامنة(. وقد استخدم فريق البحث الحد األقصى المسموح به المشار إليه في الملحق 
 اللوائح التنفيذية لقانون البيئة كدليل يوضح مستوى التلوث.

توضح النتائج  SO2، NOx، NH3، TSP، PM1، PM7، PM 2.5، PM 10تتضمن العناصر التي تم قياسها ما يلي: 
 أن الهواء خالي من الملّوثات الغازية ولكن مستوى األتربة يزيد من حدود معيار نوعية الهواء المحيط 
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 نتائج قياس نوعية الهواء   3-1  جدول

الحدود  حي البداري
 المسموح بها

متوسط 
  الوقت

 النواورة العتمانية
محطة  -النواورة 

معالجة مياه 
 الصرف الصحي

(CO) 1111 221 911 11111 2 
(SO2) 32 21 33 181 2 
(NOx) 12 21 22 111 2 
(NH3) Nd Nd Nd 181 2 
(TSP) .327 .837 .827 1083 2 
(PM 10) .892 .812 .822 1011 2 
(PM 7) .311 .881 813 1011 2 
(PM 2.5) .18 .18 .18 1012 2 
(PM 1) .18 .18 .18 1012 2 

 
 الضوضاء 

بيرة لكون ال تمثل مشكلة ك أسيوط والبداريعلى الرغم من ان الضوضاء تعتبر في المدن مشكلة كبرى غير انها في قرى مركز 
الطبية الريفية هى التى تسود في تلك االماكن 0 حيث تمثل المناطق السكنية جزر داخل المناطق الزراعية هى الغالبة على 

خطوط و مناطق تنفيذ المشروع 0 ومن خالل الرصد والمعاينة للمواقع التى سوف تتم بها انشاء محطة المعالجة ومحطات الرفع 
وجد ومضخات المياه العاملة. ال ت شبكة الصرف وجد ان المصادر االساسية للضواء فى هذه المناطق هى حركة بعض السيارات

أي مصادر أخرى للضوضاء في المنطقة الصحراوية التي سيتم إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بها.  توضع عمليات 
( موقع قياس 32في الموقعين، كما هو موضح في الجدول التالي. ويوضح الشكل ) القياس البيئية ارتفاع مستوى الضوضاء

 الهواء والضوضاء في القرى.
 

 نتائج قياس مستوي الضوضاء  4-1  جدول

 حي جرجا

 المدة
 النواورة العتمانية 

محطة  -النواورة 
معالجة مياه الصرف 

 الصحي

 -القيمة المتوّسطة 
 ديسيبل

21.1 22.2 21.1 
صباحًا  7:11
- 11:11 

 مساء
  ديسيبل 11 الحدود المسموح بها
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 وقد تم إجراء عمليات القياس من خالل "معمل القياسات والمعايرة في كلية الهندسة في جامعة القاهرة". 

 
 التربة جودة
 المناطق نم تعتبران اللتان والنواورة العتمانية قريتي في الضخ ومحطات األنابيب خطوط شبكة إنشاء يتم أن المخطط ومن

 في جديدة عالجةم محطة إنشاء وسيتم. المنطقة في صناعية أنشطة أي توجد وال. محدوداً  فيها التربة تلوث يعتبر التي الريفية
 أو القنوات ضفاف وعلى الشوارع بامتداد المبعثرة المزلية النفايات على التربة ملوثات وتقتصر. الصحراوية النواورة قرية منطقة

 حدوث لقب األساسية األوضاع لتمثل فيها المعالجة محطة إنشاء المتوقع المنطقة في التربة من عينة أخذ تم وقد. المصارف
 تحتوي ال ةالترب أن النتائج وتوضح. المعالجة عملية أثناء الناتجة للحمأة البيئية اإلدارة كفاية عدم حالة في محتمل تلوث أي
  ."القاهرة جامعة في الهندسة كلية في والمعايرة القياسات معمل" خالل من وتحليلها العينات أخذ تم وقد. الملّوثات من أي على
 في التربة أن 8112 أبريل في األكسدة لبرك الُمقترح الموقع في األرض سطح تحت متر 11 إلى وصلت حفر ست كشفت وقد

 جوفية ياهم أي على العثور يتم ولم. الرمل من قليل مع الحصى من صغيرة كميات مع غالباً  غريني طين بأنها تتسم المنطقة
    .الكامل الجيوتكنيكي التقرير 3 الملحق ويعرض. الفحص أثناء

 
  المحميات
 االسيوطى وادى محمية
 الوادى بمحميةًً  نوعا٨١١نحو رصد تم حيث بها الحيوي التنوع إثراء في تساهم التي الموائل من بالعديد أسيوط محافظة تتميز

 أنواع ١و الزواحف، امن نوعً  ٨٠و النباتات، من نوًعا ٠٣و الطيور، امن نوعً  ٩٥و الحشرات، من نوًعا ٨١منها االسيوطى،
 .النيل بنهر واألسماك مائيات والبر الحشرات فصائل من العديد بجانب الثدييات، من

 الوزراء مجلس رئيس بقرار ٨٥١٥عام محمية إعالنها وتم األغراض ومتعددة إكثار محمية األسيوطي وادي محمية تعتبر
 .القاهرة جنوب كم ٤٣٣بعد على وتقع ٩كم ٠٩ا مساحته وتبلغ ٨٥٥٨ لسنة ٨٨٣رقم بالقرار والمعدل ٨٥١٥ لسنة ٥٤٩رقم
 
 محمية وتبعد0  محمية منطقة باى تمر او تقع ال المشروع مواقع ان ظهر المختلفة والخرائط المشروع لموقع المعاينة خالل من

 .تقريباً  كيلومتر 81 عن المسافة تزيد حيث المشروع موقع عن الكيلومترات عدة االسيوطى وادى
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 المشروع لموقع بالنسبة النسبية الوادي محمية موقع 4-1 شكل

 
 

 االثريةالمناطق 
وتشمل محافظة أسيوط مواقع تاريخية من كافة العصور: العصر الفرعوني والقبطي واإلسالمي. ويشمل حى بدارى آثار فرعونية 
من عصر األسرات وعصر ما قبل األسرات. تعتبر منطقة الهمامية الموقع الفرعوني الرئيسي بالقرب من المشروع. وتعتبر أقرب 

 هي مقابر عزبة يوسف وآثار الهمامية.المواقع إلى مكان المشروع 
 

 مقابر عزبة يوسف في العتامنة
 8تعتبر هي األقرب إلى موقع المشروع. تقع هذه المقابر في منطقة صحراوية بعيدا عن المناطق السكنية في قرية العتامنة، 

 موقعها بالنسبة لموقع المشروع. 1 األقل تجاه الشمال. يوضح الشكل  كيلومتر على
 الهماميةآثار 

 موقعها بالنسبة لموقع المشروع.  2كيلومتر على األقل تجاه الشمال من المشروع. يوضح الشكل  1تقع هذه اآلثار على مسافة  
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 (موقع عزبة يوسف بالنسبة ألقرب منطقة للمشروع )إتمانيا 5-1 شكل
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 موقع الحمامية إلى العتمانية 6-1 شكل

 تحليل البدائل

إن الهدف من تحليل بدائل المشةةةةةةروع المختلفة هو تقييم خيارات المشةةةةةةروع المختلفة التى تم وضةةةةةةعها في االعتبار أثناء المرحلة 
للبدائل  ، من وجهة نظر بيئية. وهذا التحليلالصرف الصحى والبنية التحتية المتكامل الثانية من دراسة الجدوى الخاصة بمشروع

 سيساعد في الوصول إلى / توكيد الخيارات األمثل لتصميم المشروع سواء من الناحيتين االقتصادية والبيئية.
 بديل عدم إقامة للمشروع

وضع الثاني أن ينتج تحسنًا بيئيًا ملموسًا في مناطق المشروع. وال الصةرف الصةحى والبنية التحتية المتكامل من المتوقع لمشةروع
القائم والذى تكون فيه المناطق المسةةةةةةتهدفة محرومة من خدمات الصةةةةةةرف الصةةةةةةةحي يؤدي إلى مشةةةةةةكالت بيئية وصةةةةةةةحية كبرى 

ثاني كما سةةبق ال لالصةةرف الصةةحى والبنية التحتية المتكام للسةةكان. ورغم وجود بعض اآلثار المرتبطة بإنشةةاء وتشةةغيل مشةةروع
 ذكره، فمن المتوقع أن تكون اآلثار البيئية اإلجمالية إيجابية.
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للتحقق من  (M&E)تقييم متابعة و  وحدة الثاني لمشةةةروع الصةةةرف الصةةةحى والبنية التحتية المتكامل لهيكل المؤسةةةسةةةيسةةةيكون لو 
مشروع  تشغيل سيكونو  المياه السطحية.جودة  فيالثاني  مشةروع الصةرف الصةحى والبنية التحتية المتكاملمن  التحسةن المتوقع

بشةةةةكل  والذي سةةةةتتم متابعته التحسةةةةنتحقيق أقصةةةةى قدر ممكن من مصةةةةممًا ل الثاني الصةةةةرف الصةةةةحى والبنية التحتية المتكامل
 المتابعة والتقييم. من وحدة مستمر

 بدائل الختيار أرض محطة معالجة مياه الصرف الصحي
تم اختيار الموقع الجديد المقترح لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي استنادا إلى مزاياه االقتصادية والبيئية. ومن الناحية 
االقتصادية، توجد محطة معالجة مياه الصرف الصحي المقترحة الجديدة في الركن الشمالي الغربي للمنطقة المخصصة للمشروع، 

ستراتيجي من منطقة المشروع بدال من ترك مساحات غير مستغلة كما كان الحال في األصل مما يساعد على االستفادة بشكل إ
للموقع المقترح سابقا لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي. وال يتطلب الموقع المقترح حديثًا، كما كان الموقع السابق، أي إعادة 

بذلك ليس بها أي استخدامات تاريخية أو حالية معروفة. و  توطين أو تعويض للسكان المحليين ألنه يقع في أرض صحراوية قاحلة
فإنه من غير المحتمل أن يؤثر الموقع المقترح حديثا لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي على سبل العيش للسكان المحليين. 

ثل اتجاه الرياح بالمناخ، م وقد تم أيًضا تحديد موقع استراتيجي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي استنادا إلى البيانات المتعلقة
 لتجنب أي تأثيرات محتملة للروائح. 

 
 أساليب بديلة للمعالجة البيولوجية

 

 تتضمن خيارات المعالجة البيولوجية ما يلي:
 نظام المعالجة بالحمأة المنشطة بتقنية التهوية المديدة -
 المرشحات التقطيرية -
 المالمسات البيولوجية الدوارة  -
 هوائي عن طريق طبقة الحمأة التدفق العلوي الال -
 برك التثبيت -

 

تعتمد األربعة بدائل األولى على طرق هندسية لتمكين البكتيريا الهوائية )أو الال هوائّي في التدفق العلوي الالهوائي عن طريق 
 ملية التثبيت.ع طبقة الحمأة( من تثبيت المادة العضوية في مياه الصرف الصحي. حيث تستخدم برك التثبيت أنظمة طبيعية في

باستثناء المخاوف البيئية البسيطة ذات العالقة بتنفيس الميثان أو حرقه في عملية التدفق العلوي الالهوائي عن طريق طبقة 
الحمأة، ال توجد أفضلية واضحة بين األربعة بدائل. وعلى الرغم من أن المعالجة بالحمأة المنشَّطة أكثر شيوعًا، ستتولى وحدة 

شروع مسألة اختيار أفضل بديل ممكن من عروض المقاولين نظرًا ألن هذه العروض تشمل إجراءات التخفيف التي تنفيذ الم
 توصي بها خطة اإلدارة البيئية.  

ويعتبر بديل برك التثبيت أقل تكلفة في التشغيل مع تحقيق أهداف معالجة مماثلة. وتتمثل الميزة في متطلبات المنطقة الكبيرة 
 والتي سوف تؤدي إلى فقدان كبير في األرض الزراعية. وبذلك يعتبر بديل برك التثبيت األقل استحسانًا. 

 

 بدائل استخدام الحمأة
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يف إلى أحواض التجف الحمأةثم يتم إرسال مياه الصرف الصحي المعالجة.  فصلبعد الترسيب من خالل  الحمأة سوف تنتج
 الخيارات المختلفة إلدارة الحمأة تحتوى على اآلتى:لعمليات التجفيف واالستقرار.

 التخلص منها بالدفن فى المافن الصحية / المقالب العامة للمخلفات 

  اعيةإستخدامها كسماد لألراضى الزر 

 ( إستخدامها كوقود بديل فى مصانع األسمنتRDF) 

 
اإلختيار األمثل يعتمد على نتائج تحليل عينات الحمأة و موافقة وزارة الزراعة على إستخدام الحمأة فى األراضى الزراعية )ال يتم 

لخيارات )الفصل ييم األثر لبيئى لكل االحصول على هذه الموافقة إال بعد اإلنتاج الفعلى للحمأة و تحليلها(. و بالتالى فقد تم تق
 الخامس(.
  USEPA، وكذلك 2541لسنة  58لقانون رقم بالتالى ف لتربةلالنيتروجين والفوسفور، وهي مكونات مفيدة على   الحمأةوتحتوي 

ثار استخدامها بحيث تمنع اآل ينظمانا مومع ذلك، فإنهالصرف الصحي في الزراعة.  حمأةاستخدام على  انشجعيعلى حد سواء 
 الضارة على الماء والهواء والتربة والنبات والحيوان والبشر

 

ومن ناحية أخرى، فإن استدامة استخدام الحمأة كسماد لألرض سيكون مشكوكًا فيه إذا لم تتم تغطية تكاليف متابعة و رصد جودة 
 الحمأة من عائدات البيع.

أة بالدفن سةةةيتم بواسةةةطة مقاول المخلفات على النحو المذكور في خطة اإلدارة البيئية، فإن وعلى الرغم من أن التخلص من الحم
 يمكن متابعتها بسهولة من وحدة الصرف الصحي الريفية للتحقق من امتثالها لعقد التخلص من المخلفات. 1العملية

 : التالية السلبية البيئية اآلثار/  من المكن أن يسبب المخاطر الحمأة دفن فإن ذلك، ومع

 الموارد فقدان •
 أعلى داح أو تضةةةةةع) العضةةةةةوية المخلفات من التخلص تحظر العالم بلدان من العديد التى تحكم إدارة المخلفات في القوانين •

المحتمل  من( .  منها بالدفن للتخلص مقبولة تكون أن أجل من المخلفات في العضوي الكلى الكربون من الوزن من ٪ 9 حوالي
 . فنالحمأة بالد من التخلص خيار استدامة على خطرا يمثل هذا و المشروع حياة دورة أثناء مصر في مماثلة تطبيق قوانين

 .ممكنا يزال ال المياه مجاري أو الزراعية األراضي في الحمأة من المشروع غير التخلص  •

 .موجودا قريب لتخلص من النفايات موقع على العثور عدم خطر فإن وبالتالي النفايات حرق ممارسة تمت مالحظة •

 البديل الثالث هو بديل جيد بيئيا و لكن يعتمد نجاحه على مدى مالئمة الحمأة لعملية الحرق فى مصانع األسمنت.

 

ع مويعتبر كبس الحمأة مع النفايات الصلبة خيارًا رابعًا وسوف يؤدي إلى تحقيق مزايا ولكن الميزة األساسية هي أن التعامل 
الحمأة لن يخضع لسيطرة مشروع البنية التحتية المتكاملة للمجاري والصرف الصحي. ال يوجد ما يضم طرق التعامل الكافية مع 
الحمأة من حيث االستخدام اآلمن لألرض في موقع محطة التسميد العضوي. عالوة على ذلك، قد يؤدي الخلط مع النفايات 
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ن للتربة ألن معظم محطات تسميد النفايات الصلبة القائمة ال تفصل الشوائب بشكل جيدًا، الصلبة إلى تدهور نوعية الحمأة كمحس
 وخاصة الزجاج.

 
وعلى الرغم من ذلك فإن النتيجة التي يمكن استنتاجها هي أنه في ظل الظروف الحالية سيتم إدراج الخيارات التالية حسب 

 األفضلية:
 الوقود المستخرج من النفايات 
 صب التربةالتثبيت ومخ 
 الطرح في مدافن النفايات المراقبة 
 الكبس مع النفايات الصلبة 

 
 بدائل موارد مياه الري

بشأن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، تمتلك 2 8111وفقا لتقرير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الصادر في 
من هذه الكمية يأتي من نهر النيل ونسبة الةة  %97مليار متر مكعب من الموارد المائية المتجّددة كل سنة. وبما أن  17مصر 

ن الطلب يستمر في حين أالمتبقية من سقوط المطر )المقتصر بشكل رئيسي على الساحل الشمالي(، فإن كمية التوريد ثابتة  3%
في الزيادة. وسوف يؤدي استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إلى تقليل الطلب على موارد المياه العذبة والقيام في نفس 

 الوقت بإعادة شحن َمَصاِدر المياه الجوفية. 
 
 
 

 بدائل الستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
وسيتم ترك مياه الصرف الصحي المعالجة، في حالة عدم استخدامها، في برك األكسدة دون أي غرض مفيد. وقد يؤدي ذلك 
إلى طرحها وبالتالي يؤدي ذلك إلى تكاليف يتحملها مقترح المشروع أو طرحه مباشرًة في الصحراء. وبدال من ذلك سيسمح 

لجة مياه الصرف الصحي باالستمرار في التشغيل بالسعة التصميمة، استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لمحطة معا
 وتحقيق مزايا بيئية واقتصادية لكل من المنطقة ومقترح المشروع. 

 
 الغابة الشجرية بدائل الختيار أرض 

الغابة ادية، تحيط القتصاستنادا إلى مزاياه االقتصادية والبيئية. ومن الناحية الغابة الشجرية لتم اختيار الموقع الجديد المقترح 
موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المقترحة الجديدة في الركن الشمالي الغربي للمنطقة المخصصة للمشروع،  الشجرية 

 غابة الشجرية المما يساعد على االستفادة بشكل إستراتيجي من منطقة المشروع بدال من ترك مساحات غير مستغلة. وال تتطلب 

                                                 
. 14جدوى تقرير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي رقم : المشروع الثاني لإلدارة المتكاملة للموارد المائية. 2212. ميشلوف، ر2

 المجموعة الدولية للموارد 
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طين أو تعويض للسكان المحليين ألنه يقع في أرض صحراوية قاحلة ليس بها أي استخدامات تاريخية أو حالية أي إعادة تو 
 على سبل العيش للسكان المحليين.  الغابة الشجرية معروفة. وبذلك فإنه من غير المحتمل أن تؤثر 

 

 االجتماعيةتقييم اآلثار البيئية و 

ة المتكامل الثاني والبنية التحتي الصحيلمختلف مكونات مشروع الصرف  االجتماعيةالبيئية و يشمل هذا الجزء نتائج تقييم اآلثار 
 أثناء مراحل اإلنشاء والتشغيل. وتشمل مكونات المشروع التي يشملها تقييم األثر البيئي ما يلي: أسيوطفي محافظة 

  خطوط الصرفالتوصيالت المنزلية و 
 ات الفرعيةمحطات الرفع بما في ذلك جميع المكون 
 خطوط الطرد 
 .محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية بما في ذلك جميع المكونات الفرعية 

 

 وكذلك ستنشأ عن إنشاء وتشغيل بعض / كل مكونات المشروع المذكورة أعاله أنشطة / عمليات إضافية مثل:
 النفايات الصلبة توالد -1
 النفايات السائلة  توالد -8
 ورش أو مكاتب للعمال / الموظفين في الموقع. إقامة -3

 
يقاف التشغيل)التفكيك( الخاصة بوقد قام   ات الرئيسية األربعةالمكوناالستشاري بتقييم اآلثار أثناء فترات اإلنشاء والتشغيل وا 

( 1بار تشمل اري في االعتوالمستقبالت الرئيسية التي أخذها االستش .األنشطة الثالثة اإلضافيةالمذكورة أعاله، باإلضافة إلى 
( المياه )نوعية المياه واستهالك 3( التربة )نوعية التربة والتآكل والمناظر الطبيعية(، 8الهواء )نوعية الهواء والضوضاء المحيطة(، 

جتمع، والتأثيرات ( البيئة البشرية )السالمة والصحة المهنية، وسالمة الم1( البيئة البيولوجية )النباتات والحيوانات(؛ 2الموارد(، 
 البصرية، والتآثيرات على التراث الثقافي، التأثيرات على الحركة المرورية والتأثيرات االجتماعية والصحية(.

 التأثيرات اإليجابية في مرحلة اإلنشاءات
 يمكن أن نوجز التأثيرات اإليجابية للمشروع أثناء مرحلة اإلنشاءات في العناصر األتية:

  التأثيرات المباشرة 
o توفير فرص عمل للعمالة غير الماهرة والماهرة من المجتمعات المجاورة للمشروع 
o  توفير فرص عمل لشركات المقاوالت التي تعمل في مجال إنشاءات الصرف الصحي 
o تنشيط بعض المحالت التي تعمل في مجال مواد البناء وذلك من خالل شراء استكماالت لوازم البناء منها 
o  تنشيط لبعض المحالت التي تبيع المأكوالت والمطاعم لخدمة العمالة، وبخاصة  ألن مناطق تواجد العمالة

 غالبا ما يكون داخل القرى المختلفة 
 

 التأثيرات غير المباشرة 
o االستفادة من األراضي غير المأهولة في إنشاء مشروعات خدمية للسكان 
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o رفع يتم إنشاءها بشكل معماري جيدتحسين شكل المنطقة وبخاصة ألن محطات ال 
 
 ب. التأثيرات السلبية
o  االحتياج إلى بعض قطع األراضي للمشروع والتي يستخدم بعضها في الزراعة او كمان لتجميع القمامة حاليا

 قد يؤثر بالسلب على المجتمع. إال أن تلك األراضي محدودة ومن ثم يكون هذا التأثير طفيف. 
o  السكان المحيطين بمواقع اإلنشاءات وذلك بإثارة الضوضاء في المنطقة وبخاصة ألن التسبب في إزعاج

بعض مناطق محطات الرفع تقع بالقرب من مدرسة ابتدائية ومركز شباب ومسجد )في المحامدة البحرية( 
 وفي وسط كتلة سكنية وبالقرب من بعض الجوامع.

o حالة الصحية للسكان وبخاصة هؤالء الذين يعانوا من إثارة بعض األتربة أثناء اإلنشاءات قد يؤثر على ال
 الحساسية

o   تشوين مواد البناء على الطريق وكذا تشوين المخلفات الناتجة عن الحفر قد يؤثر على الحركة المرورية
 أمتار.  2وبخاصة ألن الطرق القريبة من مناطق أنشاء محطات الرفع طرق مزدوجة وعرضها ال يزيد عن 

o لتزام العمال بقواعد األمن والسالمة والصحة المهنية إلى حدوث حوادث بينهم قد يؤدى عدم ا 
o احتمالية تعرض األهالي وبخاصة األطفال في مواقع البناء إلى بعض الحوادث أثناء اإلنشاءات 

 التأثيرات في مرحلة التشغيل
 أ. التأثيرات االيجابية

o في المحطات  إتاحة فرص عمل لبعض المهندسين والفنين وعمال الخدمة 
o  وصول خدمة الصرف الصحي إلى قطاع عريض من المجتمع بما يتماشى مع خطة الدولة وبما يتيح للمجتمع

 الحصول على الخدمات بشكل جيد
o التخلص من مشكالت الصرف الحالي وبخاصة المشكالت الصحية 
o زلارتفاع القيمة السوقية للمنازل حيث أن خدمة الصرف الصحي تزيد من قيمة المنا 
o .إمكانية دخول خدمات أخرى للمنطقة مثل الغاز الطبيعي والذى يستلزم توافر الصرف الصحي قبل الدخول 
o  من الصرف الحالي بصورة كبيرة. نتحسين الحالة الصحية للسكان وبخاصة طلبة المدارس والذين يعانو 
o  األوضاع  إيجابية على ر بصورة كنتيجة للحد من ريها بالمياه غير المعالجة، مما يؤث جودة المزروعاتتحسين

 لسكان.الصحية ل
o  التحسن في المستوى االقتصادي لألسر كنتيجة للحد من اإلنفاق على تكلفة الصرف الحالي والتي كانت تجبر

ية قد تكون على حساب ضرورات الحياة المعيش في مقابل تكاليف النزح صرف مبالغ كبيرةبعض األسر على 
 . اليومية

o  السطحية فى مناطق المشروع المياهتحسين جودة 

o تسريب مياه الصرف الصحي منع وذلك من خالل مناطق المشروع جودة المياه الجوفية في معظم تحسين 
 المياه الجوفية. إلى

o ي الصح محطة معالجة مياه الصرف مرتبطة بالروائح عند تشغيل مشاكل أنه قد تكون هناك وعلى الرغم من
 ع أن تتحسن آثار الروائح و الحشرات بشكل كبيرمحطات الرفع، فمن المتوقو
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o  رفع مستوى معيشة السكان وذلك من خالل تحسين الصحة العامة والحد من األمراض التي تنقلها المياه
وتحسين الضغوط النفسية الناجمة عن الروائح الكريهة و الحشرات والمياه الراكدة، وعدم توفر صرف صحي 

 الحضرية.  مالئم في المناطق

 ب. التأثيرات السلبية
 أوال: محطات الرفع:
o إثارة الروائح غير المقبولة وتأثيرات تلك الروائح على السكان المحيطين بها 
o إثارة بعض الضوضاء كنتيجة لتشغيل محطات الرفع 
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 ثانيا: شبكات الصرف الصحي
o  عدم وجود صيانة دورية للشبكات قد يؤدى إلى مشكالت جمة للمناطق المحيطة بها. وقد يؤدى كذلك إلى

 وجود طفح 
 إذا لم يتم توصيل المنازل بصورة مالئمة سوف يؤثر هذا بالسلب على المشروع ويؤثر على الشبكة بالكامل

  السيدات والفئات المهمشةالتأثيرات اإليجابية على 
 ثيرات جمة على الفئات المهمشة والمرأة  ويعتبر أهم فائدة هو توافر نمط للصرف يريح المرأة من حمل للمشروع  تأ

المياه وسكبها في الترنش أو سكبها في الشارع. كما أن تحسن الحالة الصحية لألفراد وبخاصة األطفال سوف يقلل 
 رضى في المنزل وبخاصة األطفال.العبء الواقع على المرأة ألنها هي المسئول األساسي عن رعاية الم

  .يتم توصيل الخدمات بالمجان ومن ثم سوف تستفيد الفئات الفقيرة وشديدة الفقر شأنها في ذلك شأن الفئات الغنية
 ومن ثم سوف يشعر الفقراء بأن الدولة تهتم بهم شأنهم شأن الفئات الميسورة

 لقاءات توعية من خالل شركة مياه الشرب والصرف سوف يستفيد طلبة المدارس من المشروع وبخاصة إذا تم عقد 

 الصحي على أن تعقد في المدارس.

 

 أنشطة التشاور 

 :8112التي أجريت خالل أغسطس  أنشطة التشاور
قام فريق الدراسة بزيارة منطقة المشروع من أجل تحديد مختلف الجهات المعنية وزيارة الموقع الجديد لمحطة معالجة مياه  -1

 حي.الصرف الص
تناقش فريق الدراسة مع السكان المحيطين)بما في ذلك المجموعة التي قدمت التظلم( للتأكد من أن لديهم تصور واضح  -8

 عن اآلثار المتوقعة.
( سكان مناطق 1مختلفة من أجل إشراك:  وقواعد إسترشاديةواستنادا إلى تحديد األطراف المعنية، تم إعداد استبيانات  - 3

( إدارة 1( مديريات الزراعة؛ )2( المنظمات غير الحكومية، 3( سكان القرى الواقعة بالقرب من مناطق المشروع؛ 8المشروع؛ )
 ( مديري المناطق الحساسة القريبة للمشروع بما في ذلك مدارس ومركز شباب عزبة7عقارات الدولة ؛ ) إدارى( 2الصحة؛ )

 عبد الصمد.
( مرحلة جمع البيانات والمرحلة 8( مرحلة تحديد النطاق، 1قام فريق الدراسة بتقسيم مراحل المشاركة المختلفة للمشروع إلى  -2

 النهائية وهى التشاور المجتمعى.
 تم توثيق جميع األنشطة التي أجريت بالصور وقوائم المشاركين لضمان مستوى مناسب من الشفافية -1
 

  8112التشاور خالل تحديث دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي، أغسطس  أنشطة
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 الطرق المتبعة العدد المشاركون الموقع التاريخ

 خالل العمل الميدانى

أغسطس إلى  2
 أغسطس 18

 اعضاء المجتمع النواورة
 

حلقات نقاشية  40
 ومقابالت فردية

أغسطس إلى  2
 أغسطس 18

 الحكوميينالمعنيين  النواورة
رئيس وحدة الحكم المحلي في • 

 النواورة
 وحدة الحكم المحلي• 
 مدير الرابطة الزراعية• 
مدير الرصد والبيئة )وحدة الحكم • 

 المحلي(
دارة تنمية المشاريع •  رئيس الطرق وا 

 )وحدة الحكم المحلي(
نائب مدير مدرسة عبد الصمد • 

 اإلبتدائية
 مدير الوحدة الصحية• 
مركز شباب عزبة عبد مدير • 

 الصمد
 

9 Interviews 

 مقابالت

 خالل جلسة التشاور

أغسطس  82
8112 

 جلسة التشاور 130  النواورة

 6102إجمالى األفراد الذى تم تبادل الرأى )التشاور( معهم خالل أغسطس 

  179   اإلجمالى

 

 النشاء و التشغيل. مرحلة اثناء للمشروع السلبية التأثيرات لتقييم التاليان ملخص الجدوالن يوضح
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 النشاء مرحلة اثناء للمشروع السلبية التأثيرات تقييم ملخص –5-1  جدول

 تقيم التأثير

التأثيرات  االنشطة التي تسبب التاثير
علي الحركة 
 المرورية

التأثيرات 
 البصرية

سالمة 
 المجتمع

الصحة و 
السالمة 
 المهنية

النبات 
 والحيوان

نوعية المياه 
 السطحية

نوعية التربة 
والمياه 
 الجوفية

الضوضاء  نوعية الهواء
 بالمحيط

 متوسطة طفيف متوسطة متوسطة طفيف متوسطة كبرى طفيف متوسطة
انشاء خطوط الصرف 
 والتوصيالت المنزلية

 انشاء محطات الرفع متوسطة طفيف طفيف غير وارد طفيف متوسطة متوسطة طفيف طفيف
 انشاء خطوط الطرد متوسطة طفيف متوسطة متوسطة طفيف متوسطة كبرى طفيف متوسطة

 طفيف طفيف طفيف طفيف طفيف كبرى طفيف طفيف طفيف
انشاء محطة معالجة مياه 

 الصرف الصحي
 توليد النفيات الغير خطرة واردغير  طفيف طفيف طفيف غير وارد طفيف متوسطة متوسطة غير وارد
 توليد النفيات خطرة غير وارد متوسطة متوسطة متوسطة غير وارد متوسطة متوسطة متوسطة غير وارد
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 ملخص تقييم التأثيرات السلبية للمشروع اثناء مرحلة التشغيل  –6-1  جدول

 االنشطة التي تسبب التاثير تقيم التأثير

التأثيرات 
 البصرية

 سالمة المجتمع
الصحة و 
السالمة 
 المهنية

 النبات والحيوان
نوعية المياه 
 السطحية

نوعية التربة 
 والمياه الجوفية

 نوعية الهواء
الضوضاء 
 بالمحيط

 

 غير وارد طفيف متوسطة متوسطة طفيف غير وارد كبرى غير وارد
تشغيل خطوط الصرف 
 والتوصيالت المنزلية

 تشغيل محطات الرفع طفيف طفيف طفيف طفيف طفيف متوسطة طفيف طفيف
 تشغيل خطوط الطرد طفيف طفيف متوسطة متوسطة طفيف غير وارد كبرى طفيف

 متوسطة متوسطة طفيف طفيف طفيف كبرى متوسطة غير وارد
تشغيل محطة معالجة مياه الصرف 

 الصحي
 توليد النفيات الغير خطرة غير وارد طفيف طفيف طفيف غير وارد طفيف متوسطة غير وارد
 توليد النفيات خطرة غير وارد متوسطة طفيف طفيف غير وارد كبرى متوسطة طفيف

 غير وارد طفيف متوسطة متوسطة طفيف متوسطة متوسطة غير وارد
االثار المرتبطة بالتخلص النهائي و 
 اعادة استخدام المياه المعالجة 

 اثار التعامل مع الحمأه طفيف متوسطة متوسطة متوسطة طفيف متوسطة متوسطة وارد غير
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 :    المقدمة الفصل االول .1
 

، تم االنتهاء من تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمجموعات الريفية في إطار المرحلة األولى من 8112في عام 
افقة والصرف الصحي في أسيوط وتمت المو المرحلة الثانية من مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي 

من قبل وكالة شؤون البيئة المصرية )إيا( والبنك الدولي .. الشركة القابضة للمياه والصرف  8112عليه في أكتوبر 
 .الصحي )هكو( هي المؤيد للمشروع. وفي الوقت نفسه، تم دعم التمويل من قبل البنك الدولي

 
إكوكونسيرف )"االستشاري"( بأن موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، تم إخطار 8112في يوليو / تموز 

كم غربا من  1المقترح أن يكون موجودا على قطعة أرض شاغرة شرق قرية ناوارا في أسيوط قد تحول حوالي 
قع ي أصلها مما أدى إلى استكمال استكمال تقييم األثر البيئي واالجتماعي. وكان هذا التحول نتيجة للمشروع الذي

 .خارج الحدود المحددة في مرسوم تخصيص األراضي الذي صدر بعد موافقة جهاز شئون البيئة
 

( تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية للموقع الجديد؛ 1إن تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدث مطلوب من أجل: 
حطة ستتغير استنادا إلى الموقع الجديد لم( تحديد ما إذا كانت نتائج تقييم األثر البيئي واالجتماعي األصلي 8

 .كمرفق مرتبط بمحطة معالجة مياه الصرف الغابة الشجرية ( تقييم آثار 3معالجة مياه الصرف؛ 
 

وعلى الرغم من أن تقييم األثر البيئي واالجتماعي الذي تم تناوله سابقا في تقييم األثر البيئي واالجتماعي األصلي 
 :بشأن الشواغل التاليةالتركيز على للمشروع، يضع مزيدا من 

 
آثار الروائح، مع األخذ في االعتبار قرب محطة معالجة الصرف الصحي من المناطق الحضرية، والمناطق  -

العازلة المنصوص عليها المبادئ التوجيهية الوطنية والدولية والصرف الصحي القائمة بالفعل محطات الصرف 
 .الصحي في المنطقة

 .العامة وانتشار نواقل األمراض آثار الصحة -
قضايا األراضي، مثل تاريخ األرض في الموقع التمثيلي، والملكية، واستخدامات األراضي، والتعويضات وآثار  -

 .محطة معالجة مياه الصرف على المجتمعات المجاورة
 .آثار المياه الجوفية الناتجة عن ترشيح مياه الصرف الصحي -
مساحة الغابات الشجرية كافية لتلقي النفايات السائلة في مراحل مختلفة من التوسع حتى تقييم ما إذا كانت  -

 .تصل إلى القدرة الكاملة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي
 .اآلثار المحتملة على األراضي الزراعية القريبة من النباتات الغازية -
، لم تتم أنشطة التسوية إال في 8112ر في آب / أغسطس واستنادا إلى الزيارات الميدانية التي قام بها المستشا 

الموقع المقترح حديثا. ونظرا للتحول الطفيف في موقع الموقع، واستنادا إلى المالحظات الميدانية خالل زيارة 
، والتحليالت المفصلة في وقت الحق من هذا التقرير، 8112أغسطس  2أغسطس و  7الموقع التي أجريت في 

ستنتاجات تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدث ال يزال كما هو؛ تظهر نتائج تقييم األثر البيئي فإن محتوى وا
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واالجتماعي المحدث أن اآلثار البيئية واالجتماعية المحددة لمرفق معالجة مياه الصرف الصحي الذي تم تغييره 
 واالجتماعي حديثا هي نفس اآلثار التي تم تحديدها سابقا في تقييم األثر البيئي

 مقدمة 1-1

أدخلت نظم اإلمداد بمياه الشرب في المناطق الريفية في مصر منذ عقود قليلة.  ومع ذلك فإن خدمات الصرف 
 أن إال ،والبلدات المدن معظم في الصحي الصرف خدمات نظم تنفيذ تم وقدالصحي لم يتم تطويرها بالتوازي. 

 البنية تجعل يرةالصغ وشعوبها النائية مواقعها أن إلى ذلك ويرجع. كبير حد إلى أغفلت قد الصغيرة الريفية القرى
البيارات التي تتسرب مياهها في معظم تستخدم المنازل  للحكومة بالنسبة للغاية مكلفة الصحي للصرف التحتية

لمناطق التي ااألحيان إلى البيئة المحيطة والمياه الجوفية مما يتسبب في العديد من المخاطر الصحية وخاصة في 
أدى التفريغ المستمر للبيارات إلى ارتفاع مستوى المياه الجوفية وخاصة في  يعتمد سكانها على المياه الجوفية.

نظرًا لغياب خدمات الصرف الصحي  المناطق الشمالية من البالد التي يرتفع فيها مستوى مياه الصرف نسبيًا.
عالج على الترع والمصارف. أدى ذلك إلى زيادة التلوث العضوي المركزية، يتم صرف مياه الصرف الصحي غير الم

 ومسببات األمراض في المياه السطحية، ومن ثم زيادة مخاطر تلوث التربة والمحاصيل.

 وفقاو  بدأت الحكومة المصرية مؤخرًا خطة طموحة لتوفير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية من البالد
 توسيع إلى الحكومة تهدف ،1332 عام في الصادرة الريفية المناطق في الصحي رفللص الوطنية لالستراتيجية

 .1311 عام بحلول مصر في القرى جميع إلى الصحي الصرف خدمات تغطية نطاق

بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بدعم من البنك الدولي، مشروع الصرف  1335في يناير 
الهدف التنموي من مشروع الصرف الصحي والبنية التحتية هو تحسين .( ISSIPالمتكامل )الصحي والبنية التحتية 

األوضاع الصحية لسكان المناطق الريفية في المناطق المعني بها المشروع وكذلك تحسين جودة المياه السطحية 
 في المناطق المختارة من زمام الري. 

من التجمعات  26قرية في إطار  111ف الصحي المركزي في تضم المرحلة األولى من المشروع تنفيذ نظم الصر 
قرية ذات كثافة سكانية أقل نسبيا. لتوسيع المناطق التي يغطيها المشروع وزيادة  213والنظم المركزية في حوالي 

المستفيدين من مشروع الصرف الصحي والبنية التحتية المتكامل، تخطط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 
( تمتد فيها التغطية الجغرافية لتشمل محافظتين في الوجه ISSIP IIي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع )الصح

البحري تحديدًا محافظتي المنوفية، والشرقية، ومحافظتين في الوجه القبلي وهما محافظة أسيوط ومحافظة سوهاج. 
اه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه هم الهيئة القومية لمي ISSIP IIالجهات المسئولة عن مشروع 

 الشرب والصرف الصحي إلى جانب الشركات التابعة لها في المناطق الجديدة للمشروع.  

إلى توسيع رقعة خدمات الصرف الصحي المستدام واألساسى، الحد من التلوث في الترع و يهدف المشروع   
زالة المخاطر الصحية، وكذلك تحسين الخدمات للمستفيدين.  المصارف لحماية المياه الجوفية والسطحية وا 

المشروع  يتضمنوأستهدفت المرحلة االول من المشروع اربع محافظات هما: أسيوط، سوهاج، منوفية والشرقية. و 
، )دنصور( المنوفية،)القناطر وديباج( أنشاء اربع محطات معالجة صرف صحي في كل من )العتمانية( بأسيوط

 بالشرقية 
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وقد قامت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالتعاقد مع شركة أكوكونسرف للحلول البيئية إلعداد تقرير  
 لمحافظة أسيوط. دراسة تقييم التأثير البيئي

 
 

 التقرير من والغرض البيئي األثر تقييم أهداف 1-2
 

يعد تقييم األثر البيئي واالجتماعي شرطًا أساسيًا لتنفيذ المشروعات التنموية من قبل جهاز شئون البيئة المصري 
(EEAA( والبنك الدولي )WBومن ثم فقد تم اعداد هذه الدراسة إلجراء تقييم األثر البيئي واال .)( جتماعيEISA ،)

( التي قامت بإعدادها الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وتهدف الدراسة TORبإتباع الشروط المرجعية )
إلى تقديم  تحليل تفصيلي لآلثار البيئية واالجتماعية المتوقعة المرتبطة بمشروع الصرف الصحي والبنية التحتية 

ووضع خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية لتنفيذها أثناء فترة إنشاء المشروع  المرحلة الثانية ، -المتكامل الثانى
 وتشغيله.

جهاز  –( ودليل األسس واإلجراءات الذي أصدرته وزارة البيئة EIAطبقًا للخطوط اإلرشادية لتقييم األثر البيئي )
والبنية التحتية المتكامل  الصرف الصحيفأن مشروع  (2212)المعدل في أكتوبر  2223شئون البيئة في يناير 

تحت تصنيف مشروعات الطاقة ) 55 رقم البند يقع في قائمة المشروعات نموذج )ج( المرحلة الثانية -الثانى
 والبنية االساسية(.

 1334لسنة  4وقد تم عمل هذا التقرير الخاص بتقييم األثر البيئي واالجتماعي وفقًا لقانون البيئة المصري رقم 
. وقد أخذ في االعتبار اللوائح والمتطلبات البيئية لمؤسسات التمويل بما في  2223لسنة  3انون رقم والمعدل بالق

ذلك سياسات الحماية الخاصة بالبنك الدولي. يقدم هذا التقرير إلى جهاز شئون البيئة المصري بعد مراجعته وقبوله 
ة وذلك للحصول على الموافقات البيئي من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات التمويل

للمشروع المقترح. يضم التقرير تحديد اآلثار البيئية و اإلجتماعية المحتملة وتقييمها والتي يمكن أن تنتج عن إنشاء 
وتشغيل المكونات المختلفة للمشروع. كما يشمل تدابير التخفيف والرصد المقترحة للسيطرة على أو الحد من 

جة عن اآلثار السلبية التي تم تحديدها. وبوجه عام، كانت أهداف دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي التأثيرات النات
 كما يلي: 
 على ؤثرت التي وكذلك وسالمته اإلنسان صحة على تؤثر أن يمكن التي المتعددة العناصر تحديد 

 المختلفة؛ البيئية النظم

 وذلك عالمشرو  تستضيف التي بالمجتمعات الخاصة الراهنة واالجتماعية البيئية األوضاع وصف 
 به؛ المرتبطة التأثيرات خطورة مدى لقياس

 ظلها؛ في المشروع سينفذ التي التشريعات ومراجعة الضوء إلقاء  

 طةأنش االعتبار في األخذ مع ذلك سمح متى كمية بطريقة والبيئية االجتماعية اآلثار تحديد 
 البيئية قضاياال على وتأثيرها والتشغيل( واإلنشاء، التخطيط،) متعددة مراحل في المختلفة المشروعات
 واالجتماعية؛

 الصلة ذات لدوليةوا المحلية والمعايير لللوائح وفقاً  تحديدها تم التي واالجتماعية البيئية اآلثار مقارنة .
 الدولي؛ بالبنك الخاصة الحماية سياسات والمعايير اللوائح هذه وتضم

 وتقييمها؛ عيةواالجتما البيئية المخاطر لتحليل وفقاً  واختيارها مالئمة األكثر البدائل وتحليل اقتراح  
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 واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة وضع (ESMP )(. والبيئية االجتماعية) الضارة اآلثار لتخفيف
 بيئيةال واللوائح القوانين مع يتفق بما اآلثار رصد ومتطلبات األداء مؤشرات الخطة هذه وتضم

 الصلة؛ ذات واالجتماعية

 تنفيذ خالل ظهورها الممكن متوقعة الغير الحاالت( 2 لتحديد؛ وذلك المتابعة و للرصد برنامج إعداد 
 ؛ تحديدها تم التي التخفيف تدابير فاعلية مدى( 1 المشروع،

 هذا حة،المقتر  والرصد واالجتماعية البيئية اإلدارة خطط تطبيق على المنفذة األجهزة قدرة تقييم 
 قدرات يف ثغرات تحديد حالة في القدرات لبناء ببرنامج الخاصة التوصيات وضع إلى باإلضافة
 والبيئية؛ االجتماعية بالتدابير يتعلق فيما المنفذة األجهزة

 لمشروعا تنفيذ مرحلة أثناء المحلي المجتمع إشراك امكانية على للتعرف وذلك المنتفعين تحليل. 

 لبيئيا األثر تقييم دراسة استكمال بعد وكذلك مبكرة مرحلة في المشروع بيانات ونشر التشاور 
 سن،ال وكبار واألطفال، السيدات، مثل التأثر شديدة المجموعات االعتبار في األخذ. واالجتماعي

 هذه. بيئيةوال االجتماعية للتأثيرات تعرضها امكانية يرى قد أخرى مجموعة وأي واألقليات، والفقراء،
 . المجتمع داخل القرار صناع إلى الوصول على قدرة األقل هي  المجموعات

 من للحد لالزمةا بالمعلومات القرار صناع واالجتماعي البيئي األثر لتقييم الدراسة هذه في المتضمنة النتائج تمد
 .األمر لزم إذا للتعويض استراتيجية أفضل ووضع السلبية، اآلثار

 التقرير هيكل 1-3

 :واالجتماعي البيئي األثر تقييم تقرير هيكل التالي الجدول يوضح
 

 المحتويات الفصل

 الدراسة ومنهجية المقدمة: األول الفصل
 هيكل عن وموجز المقترحة لألنشطة مختصر وصف على يحتوي
 . الدراسة منهجية ويحدد. التقرير

 القانونى اإلطار:  الثاني الفصل
 على بقتنط التي واإلدارية والسياسية، التشريعية، المتطلبات يحدد

 .المشروع

   المشروع لمكونات تفصيلي وصف يشمل  المشروع وصف:  الثالث الفصل

 ماعيواالجت البيئي الوضع:  الرابع الفصل
 الراهن

  عالمشرو  منطقة في الراهنة واالجتماعية البيئية األوضاع يصف

 البيئي األثر تقييم: الخامس الفصل
 واالجتماعي

و يصف  المقترح للمشروع المحتملة واالجتماعية البيئية اآلثار يصف
 . الرصد و التخفيف إجراءات تدابيرو ويصف التقييم نتيجة و عملية

 ويقيمها المشروع بدائل يصف  البدائل تحليل: السادس الفصل

 يئيةالب والرصد اإلدارة خطة:  السابع الفصل
 واالجتماعي

 واالجتماعية ةالبيئي والرصد اإلدارة خطة يصف

 جلسات التشاور الجماهيرية يصف جلسات التشاور :  الفصل الثامن
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 والمنهجية الطريقة  1-4

 البيئة على لمشروعل المتوقعة واإليجابية السلبية اآلثار فيها تحدد منظمة عملية هو واالجتماعي البيئي األثر تقييم
 التالية ألجزاءا تضم. تجنبها تعذر حالة في للتخفيف إجراءات ووضع تقييمها ويتم واالجتماعية والحيوية المادية

 .واإلجتماعى البيئي األثر تقييم لعملية المختلفة المراحل أثناء االستشاري تبناها التي المنهجيات

 

  البيئية اآلثار  تقييم مرحلة 1-4-1
 العامة المنهجية 1.1.1.1

 يشير لنقاطل الكلى المجموع حيث النقاط على يعتمد كمي شبه أسلوب تشمل االستشاري استخدمها التي المنهجية
 :التالية األربعة العوامل االعتبار في يأخذ و األثر أهمية درجة إلى

 الحدوث احتمالية .أ

 المكاني المقياس .ب

 الزمني المقياس .ج

 (المستقبل حساسية مدى االعتبار في تأخذ التى) التأثير شدة .د

 الحدوثاحتمالية  .ه

 . األثر حدوث احتمالية قياس في تستخدم مستويات ثالث 1. 2 جدول يوضح
 

 األثر تقييم في المستخدم الحدوث احتمالية معيار 1-1  جدول

 

 المقياس المكاني .ب
 اسالمقي باراإلعت فى األخذ مع األثر لقياس االستشاري تبناها التي المختلفة المعايير و النقاط 8. 2 جدول يوضح
 .المكانى

 األثر تقييم في المستخدم المكاني المقياس معيار 1-1 جدول

 

 المعيار نقاطال

إلى  75تتراوح بين حدوث الوشديدة االرتفاع. نسبة أمرتفعة  األثراحتمالية حدوث  1
122% 

  %75إلى  25بين  الحدوثمتوسطة، وتتراوح نسبة  األثراحتمالية حدوث  0.5

 ( %25احتمالية الحدوث، منخفضة )أقل من  0.25

 المعيار النقاط

 فى حدود موقع المشروع -   2متر كيلو 1 لمسافة تمتد التأثر منطقة 1

 محدودة تأثير مساحة – 2متر كيلو 12 لمسافة تمتد التأثر منطقة 2

 المنطقة إلى تمتد التأثير مساحة -2متر كيلو 122 لمسافة تمتد التأثر منطقة 3
 المحيطة

 إقليمية التأثير مساحة -2متر كيلو 122 تتعدى التأثر منطقة 4
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 المقياس الزمني .ت

النقاط و المعاييرالمختلفة التي تبناها االستشاري لقياس األثر من حيث المدة المتوقعة الستمرار  4. 1يوضح جدول 
 األثر المعني.

 معيار المقياس الزمني المستخدم في تقييم األثر 2-1 جدول

 

 شدة التأثير  .ث
 حساسية اراإلعتب فى األخذ مع النقاط وضع ومعايير المتوقع األثر شدة لقياس المختلفة الفئات 9. 2 جدول يوضح

 .المستقبل

 .األثر تقييم في المستخدم األثر شدة قياس معيار 3-1 جدول

 المعيار النقاط

 الطبيعية للتغيراتالبيئية في نطاق الحدود المسموح بها  التغيرات (تذكر)ال  1

 قادرة الطبيعية بيئةالالبيئية تتعدى الحدود المسموح بها للتغيرات الطبيعية.  التغيرات )منخفضة( 2
 .بالكامل حالتها استعادة على

 اإلضرار عنها نتجوي الطبيعية للتغيراتالبيئية تتعدى الحدود المسموح بها  التغيرات )متوسطة( 3
 .حالتها ادةاستع على قادرة طبيعيةال البيئة تظل. المنفصلة البيئية بالمكونات

ونات المكونات والنظم البيئية. بعض المك فيعن التغيرات البيئية اضطراب  ينتج )مرتفعة( 4
 .حالتها استعادة علىالبيئية تفقد قدرتها 

 لألثر المتكامل التقييم .ج
 والمقياس ، مكانيال المقياس: ضرب لعملية كنتيجة يحسب الدراسة موضع لألثر الكلى النقاط مجموع أو العام التقييم
 والحد األقصى الحد  4-2 الجدول يوضح. األثر شده درجة النقاط إجمالي وسيحدد. األثر قوة ومقياس ، الزمني
 . %233 حدوث احتمالية افتراض مع األثر ألهمية األدنى

 األثر تقييم في المستخدم األثر قوة معيار 4-1 جدول

 إجمالي  األثر مقياس
 النقاط

 

 المقياس
 المكاني

 احتمالية األثر قوة الزمني المقياس
 الحدوث

 نطاق
 النقاط

 األثر أهمية

 الموقع

[1] 

 المدى قصيرة

[1] 

 تذكر ال

[1] 

 طفيفة  أهمية 1-8 1 1

 8 1 منخفضة المدى متوسطة محدود

 المعيار النقاط

 شهور 3 إلى تصل األثر استمرار مدة (المدى)قصيرة  1

 شهور إلى سنة  3استمرار األثر تتراوح بين  مدة (المدى)متوسطة  2

 سنوات 3 إلى سنة بين تتراوح األثر استمرار مدة (المدى)طويلة  3

 استمرار األثر تزيد على ثالث سنوات  مدة )مستمرة( 4
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[2] [2] [2] 

 المنطقة

[3] 

 المدى طويلة

[3] 

 متوسطة

[3] 

 متوسطة أهمية 3-27 27 1

 اإلقليم

[4] 

 مستمرة

[4] 

 مرتفعة

[4] 

1 64 28-
94 

 كبرى أهمية

 
 

لمياه 1-1-1-2  المنهجية المتبعة لسحب عينات جودة ا

لتي اقد تم تحديد منهجية جمع العينات برصد جودة المياه فى مناطق المشروع وفقا لعدد من العناصر: نوع المياه 
يتم سحب العينات منها )مياه سطحية ام مياه جوفية(، نوع العينات )بسيطة ام مركبة أو متكاملة(، وهل تم تحليل 

 العينة في الموقع ام تم حفظها ونقلها لتحليلها في المعمل.

 
 المتغيرات التي تقاس في الموقع

لميدانية وتستكمل باستخدام بعض األدوات ا تتمثل في بعض المتغيرات التي يتم قياسها في خالل العمل الميداني
اليدوية، باإلضافة إلى المتغيرات التي يتم قياسها في المعمل باستخدام التقنيات المالئمة، من المتغيرات التي تقاس 

 في الموقع درجة الحرارة واألس األيدروجيني.

 
 المتغيرات التي تقاس في المعمل

رى من المتغيرات، وبشكل عام تم تحليل مجموعة أساسية من العناصر تم في المعمل قياس وتحليل مجموعة أخ
مثل )األنواع المختلفة من النيتروجين والفوسفور( واألكسجين المذاب )األكسجين الكيميائي الممتص واألكسجين 

المعادن و  الحيوى المذاب( واأليونات السالبة والموجبة )مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكبريت والكلورين .. الخ(
)الحديد والنحاس والرصاص .. الخ( باإلضافة إلى بعض التحليالت البيولوجية )المجموعة القولونية والبرازية( التي 

 تمت لعينات الطلمبات.

 
 المنهجية المتبعة لتحديد نوعية الهواء  1-1-1-3

 
ن ان تكون من المواقع بعناية بما يضم قام فريق عمل المشروع بالمسح الميدانى للمواقع المختلفة وتم اختيار العديد

ممثلة لباقى المواقع االخرى اعتمادًا على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة قبل المعاينة والمعلومات التى تم 
 رصدها اثناء المعاينة

 

 منهجية تقييم األثر اإلجتماعى 1-4-2
 بالمشاركة لسريعا البحث آليات تطبيق في المنهجية تلك وتمثلت واألدوات المراحل متعددة منهجية اكوكنسرف تبنت

Participatory Rapid Appraisal ضمينت طريق عن وذلك محدودة فترة في البيانات من كم توفير يتيح والذى 
 األثر لتقييم ةالشامل الدراسة من جزء تعتبر التي و االجتماعي األثر تقييم دراسة إلعداد  المجتمعية الفئات مختلف
 لبحثيةا األدوات من عدد استخدام تم وقد للمشروع، الطوعي غير التوطين إلعادة العام واإلطار واالجتماعي البيئي
 قام اكم. الدراسة في الشريكة األطراف فئات مختلف مشاركة ضمان اجل من البيانات لجمع والكيفية الكمية
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 من العديد اءإجر  عن فضال. بالمشروع العالقة ذات  فةالمختل األدبيات و التقارير و الدراسات بمراجعة االستشاري
 وجمع الموقع لىع التعرف و القاعدية األساسية الظروف لتقييم الفريق في الخبراء فريق ضمن الميدانية الزيارات
 التى ةالمنهجي التالي الشكل ويلخص.المنطقة في األهلية والجمعيات المحلية الجهات مع بالتعاون البيانات

 :أستخدمت

 

 
 البيانات جمع  وأدوات  منهجية مصفوفة 1   

  
 

 :جمع البيانات ومراجعتها
 :الثانوية البيانات جمع منهجية .أ

 لعنكبوتية،ا المعلومات شبكة على المتاحة المعلومات ومصادر والبيانات التقارير ومراجعة بدراسة االستشاري قام
 إلى افةباإلض. الصحي والصرف الشرب لمياه القابضة الشركة من عليها الحصول تم التي المعلومات مراجعة و

 وسهولة المشروعب الخاصة واالجتماعي البيئي األثر تقييم لدراسة العام اإلطار بإعداد مسبقا االستشاري قام فقد ذلك،
 .الدراسة إجراء على األثر عظيم له كان مما الدراسة لتنفيذ الالزمة األولية والبيانات للمعلومات الوصول

 

 الدليل ،1323 شريةالب التنمية تقرير:  المثال سبيل على منها والتي المختلفة التقارير بمراجعة اإلستشارى قام وقد
 القرار إتخاذ دعم مركز عن الصادر بالمعلومات مصر محافظات ووصف ، 1334 التعداد السنوى، اإلحصائى

1323. 
 األولية البيانات جمع منهجية .ب

 البيانات تعتبرو  والمقابالت، واالستبيانات المسوح مثل المتنوعة األساليب من عدد باستخدام األولية البيانات جمع تم
 العميق همالف يتسني حتى المشروع في والعاملين االستشاري عليها إعتمد التي للمعلومات هاما مصدرا األولية

مصادر البيانات

ثانويةبيانات

مراجعة مصادر 
البيانات المختلفة

عاتالقوانين والتشري

التقارير القومية 
المختلفة

مواقع شبكة 
المعلومات والمواقع 

المختلفة

بيانات أولية

المالحظة والزيارات 
الميدانية

المالحظة -1
المباشرة

الزيارات -2
الموقعية

البيانات الكمية

استمارة استبيان -1
للمستفيدين

استمارة توصيف -2
المجتمع للوحدات 

المحلية

البيانات الكيفية

مجموعات -1
المناقشة البؤرية

المقابالت -2
المتعمقة
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 األدوات تنقسم .للمشروع المتوقعة بالتأثيرات للتنبؤ باإلضافة المجاورة والمناطق المستهدف المجتمع لخصائص
 البيانات جمعل وأدوات الكمية البيانات لجمع أدوات إلى األولية البيانات لجمع االستشاري إستخدمها التي البحثية
 القرى في حيةالمس الدراسة تطبيق قبل الميدان في واختبارها األدوات تصميم تم وقد. الميدانية والمالحظة الكيفية

 تم وقد تصميمها تم التي البيانات جمع أدوات على الميدانيين الباحثين بتدريب االستشاري قام وكذلك. المستهدفة
 ببعض عانةاإلست تم وقد. جمعها يتم التي البيانات في والدقة الجودة لضمان الميدان في الباحثين على اإلشراف
 .المحافظة في الموجودة األهلية الجمعيات من العناصر

 

 :الكمية البيانات. 0. ب
 على للتعرف ذلكو  المشروع من المباشرين المستفيدين من اإلستبيانات بإستخدام البيانات بجمع الدراسة فريق عنى

 الدفع في ةالرغب  برصد الدراسة عنيت كما. به الصلة ذات والمشكالت المستخدم الصرف ونمط المعيشية أحوالهم
 .العيش سبل إستدامة نهج مؤشرات إستخدام خالل من الدفع على والقدرة

 
 :الكيفية البيانات. 7. ب

 منطقة يف الراهن الوضع تعكس التي  المتعمقة المعلومات على الحصول في للمساعدة الكيفية الدراسة تهدف
 و معنيةال األطراف من متنوعة و واسعة شريحة الستهداف االستشاري سعى وقد المحتملة، والتأثيرات المشروع
 المحلية عاتالمجتم فئات على التركيز تم فقد ذلك إلى باإلضافة. الكيفية البيانات جمع أدوات خالل من تناولها
 موعاتمج من عدد تنفيذ  وتم و بالمشروع المحيطة المناطق في والسكان المشروع من المستفيدة المناطق في

 . المقننة شبه للمقابالت باإلضافة البؤرية المناقشة

 . بعض االدوات االضافية 9ب.
 :المعنية األطراف تحليل -

 اعاتالجم قطاعات مختلف فهم على االستشاري ساعدت التي األدوات أهم من المعنية األطراف تحليل يعتبر
 المعنية األطراف حليلت يعتبر. يلعبونها قد التي المحتملة واألدوار بالمشروع وعالقاتهم واهتماماتهم بالمشروع المعنية

 نحو لمصالحا صاحبة األطراف وتحديد القائم الوضع لتشخيص األولية المراحل في تستخدم التي البحث أدوات من
 من المرغوبة رغي التأثيرات من والحد الفئات هذه تحديد في مبكرة مراحل في الفئات هذه تحديد ويسهم المشروع،

 .روعالمش نتيجة االجتماعية المكاسب لتعظيم المالئمة الحوافز بعض لتحديد باإلضافة الفئات هذه قبل

 
  الحالية وأدوارهم بالمشروع المعنية األطراف فئات بعض 5-1 جدول

 
 األدوار  المعنية األطراف

 ربالش لمياه القابضة الشركة
 الصحي والصرف

 عن ولةالمسئ األساسية الحكومية والجهة للمشروع المالكة الجهة هي تعتبر
 الهتماما صاحبة الجهة وهي المشروع بتنفيذ المتعلقة األعمال على اإلشراف
 .المشروع بتنفيذ الرئيسي

 باعتبارها بيئيال األثر تقييم دراسة على الموافقة عن المسئولة الرئيسية الجهة البيئة شئون جهاز
 .المشروع تنفيذ متطلبات احد
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 األدوار  المعنية األطراف

 المراكز في المحلية الوحدات
 كوكذل المستهدفة األم والقرى
 بها البيئية اإلدارة

 قدرتهال باإلضافة الخدمات هذه وتمويل المحلية الخدمات تقديم عن المسئولة
 .األخرى والمبادرات المشروعات مع والتنسيق التنموية التوقعات تحقيق على
 البيئية المتابعة عن المسئولة البيئية اإلدارة

 طقالمنا في الطبيعيين القادة
 المحلية

 على التأثير على كبيرة قدرة ولديهم الخبرة ذوي من المعنية األطراف أهم
 .الريفية المناطق وخاصة المحلية المجتمعات

 المباشرون المستفيدون
 وهيئات مدارس – سكان)

 ( حكومية

 اءسو  التأثيرات لبعض يتعرضون وقد المشروع من المستفيدون هم
 تحقيق في ثراومؤ  أساسيا دورا يلعبون أن متوقع و للمشروع، االيجابية/السلبية
 .المشروع واستدامة نجاح

 المانحة الجهات من قروض على والحصول الخدمة تقديم في المساهمة األهلية الجمعيات
 المجتمعات وخدمة

 الصرف وأنشطة الكسح عمال
 الحالية

 رزقهم مصدر فقدل يتعرضوا وقد المشروع لتنفيذ كنتيجة يتأثروا قد بإعتبارهم

 
 المالحظةالميدانية

 بالقيادات انةاالستع تم وقد الحالي، الوضع عن الميدانية النتائج لتدعيم الميدانية المالحظة على االستشاري إعتمد
 للمالحظة حققت قائمة تصميم خالل من المهمة هذه في للمعاونة المحليين الميدانيين والباحثين الطبيعية المحلية
 بمجموعة نيةالميدا المالحظة تدعيم تم وقد. الميدانية الدراسة خالل باستكمالها العمل فريق أعضاء ليقوم الميدانية

 .أقوى بصورة الحالي الوضع عن تعبر قد التى الصور من

 

 تحليل البيانات
 قدأستخدمو  البيانات، قوائم من غيرها أو المقابالت أو االستبيانات خالل من بدقة  جمعت التي البيانات تمتدوين
 ،SPSS 25 اعيةاالجتم للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج وخاصة والكيفية الكمية البيانات لتحليل البرامج من العديد
ضافتها مستفادةال الدروس/ العبارات/  الخبرات الستخالص بدقة الخام الكيفية البيانات بمراجعة االستشاري قام وقد  وا 

 .الدراسة الستكمال الكيفي للتحليل
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 اإلطار القانوني  الفصل الثاني .2

يعرض هذا الفصل إطار العمل القانوني واإلداري للمشروع المقترح. ويسرد القوانين الوطنية والمتطلبات الدولية 
سات بتنفيذ المشروع. يلي المراجعة على متطلبات المؤسذات الصلة بالمشروع كما يوضح التصاريح الالزمة للسماح 

الدولية واالتفاقيات الدولية، مقارنة ما بين التشريعات المصرية وتلك الخاصة بالسياسات البيئية للبنك الدولي. هذه 
 المقارنة معروضة في شكل جدول تحليلى للفجوات.

 إطار العمل اإلداري والقانوني الوطني  2-1

المختلفة المعنية بالمشروع وهي )جهاز شئون البيئة المصري، ووحدات الوطنية والمؤسسات  هاتللجفيما يلي عرض 
 و الجهات اإلدارية المختصة(اإلدارة البيئية، 

جهاز شئون البيئة المصري هو هيئة من هيئات الدولة له سلطة تنظيم القضايا البيئية. يحدد القانون المصري ثالثة 
 شئون البيئة وهي:أدوار رئيسية لجهاز 

  القيام بدور تنظيمي وتنسيقي في معظم األنشطة، وكذلك يضطلع بدور تنفيذي يقتصر على إدارة المحميات
 الطبيعية والمشروعات الريادية.

  مسئولية صياغة اإلطار العام لسياسة اإلدارة البيئية ووضع خطط العمل الالزمة لحماية البيئة ومتابعة تنفيذها
 السلطات اإلدارية المختصة.بالتنسيق مع 

  وفيما يخص هذا المشروع، فإن جهاز شئون البيئة مسئول عن مراجعة دراسات تقييم األثر البيئي والموافقة عليها
 سواء للمشروعات الجديدة أو التي يتم تمديدها.

ت أو المرافق افة المشروعا، مسئولية األداء البيئي لكاألحياءتتولي وحدات اإلدارة البيئية، على مستوى المحافظة أو 
في نطاق المحافظة. قامت المحافظة بإنشاء وحدات اإلدارة البيئة على مستويى المحافظة والمدينة أو المنطقة. 
وحدات اإلدارة البيئية مسئولة عن حماية البيئة داخل حدود المحافظة ومن ثم فهي مفوضة للقيام بالتخطيط البيئي 

 . وهي مكلفة للقيام باألتي:واألنشطة المتعلقة بالتشغيل

  متابعة األداء البيئي للمشروعات المقامة داخل المحافظة أثناء مراحل اإلنشاء والتشغيل لضمان التزام المشروع
بالقوانين واللوائح مثل إجراءات التخفيف المتضمنة في الموافقة على دراسة تقييم األثر البيئي. كما تقوم بالتحقيق 

 رفوعة ضد المشروعات داخل المحافظة.في أي شكوى بيئية م

  تتبع وحدات اإلدارة البيئية المحافظة إداريًا ومع ذلك فهي تتبع جهاز شئون البيئة من الناحية الفنية. وترفع هذه
 الوحدات تقارير شهرية لجهاز شئون البيئة حول انجازاتها ونتائج أعمال التفتيش.

 لصلبة على مستوى المحافظة والمنطقة، وتتولى وحدات اإلدارة البيئية توجد لدى المحافظة وحدة إلدارة المخلفات ا
 اإلشراف على عقود إدارة المخلفات الصلبة.

على أن طلبات الحصول على ترخيص المقدمة من أي فرد، أو شركة، أو منظمة،  2556لسنة  6ينص القانون رقم 
 لبيئية المحتملة.أو سلطة تخضع لشروط محددة، وتتطلب إجراء تقييم للتأثيرات ا

السلطات اإلدارية المختصة هي كيانات مسئولة عن اصدار التراخيص الالزمة ألعمال اإلنشاء والتشغيل بالمشروع. 
ويعتبر تقييم األثر البيئي أحد الشروط الالزمة إلصدار الترخيص. ومن ثم فإن السلطات اإلدارية المختصة مسئولة 

ثر البيئي، ومراجعة المعلومات المتضمنة في المستندات الخاصة بالموقع، عن تلقي استمارات دراسات تقييم األ
ترفع ومالئمة الموقع من حيث نشاط المشروع، وضمان عدم تعارض هذا النشاط مع األنشطة المحيطة. ثم 
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قدمي مالسلطات اإلدارية المختصة هذه المستندات إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها، وهي أيضًا الوجهة الرئيسية ل
 المشروع في نظام تقييم األثر البيئي. السلطة اإلدارية المختصة مكلفة بما يلي: 

 تقديم الدعم الفني لمقدمي المشروع 

 ضمان الموافقة على موقع المشروع 

 تلقي المستندات ورفعها لجهاز شئون البيئة 

 لى رخصة يداني )قبل الحصول عمتابعة تنفيذ متطلبات تقييم األثر البيئي خالل الفترة التي تلي الفحص الم
 التشغيل(
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 االجراءات العملية  1-2 شكل

 
بعد تقديم دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمراجعة، يقوم جهاز شئون البيئة بمراجعة تقرير تقييم األثر البيئي 

يوم، بما في ذلك إضافة إجراءات للتخفيف، قبل إصدار الموافقة على التقرير. فى حالة رفض جهاز  83خالل 
يوم من  83والصرف الصحي الحق في تقديم طعن خالل شئون البيئة للمشروع ، للشركة القابضة لمياه الشرب 

استالمها لقرار جهاز شئون البيئة. جدير بالذكر أنه بمجرد الموافقة على تقييم األثر البيئي واالجتماعي، تعتبر 

 مقترح المشروع
 تقديم طلب إلى لجنة المراجعة الدائمة
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الجهة اإلدارية 
االستالم والتسجيل  المختصة

 والمراجعة

تقوم الجهة اإلدارية 

المختصة بإخطار مقترح 

المشروع بقرار جهاز 

توجيه المستندات إلى جهاز شؤون  شؤون البيئة المصري

المصري لمراجعتهاالبيئة   
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خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، كما هي معروضة في التقرير، جزء ال يتجزأ من المشروع وتكون الشركة القابضة 
مياه الشرب والصرف الصحي مسئولة قانونيًا عن تنفيذ هذه الخطة  طبقًا لمشاركتها في عملية البناء أو التشغيل. ل

ومن ثم فعلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضمان اإلشارة إلى كافة إجراءات التخفيف والمتطلبات 
في مستندات مناقصة وعقود أعمال اإلنشاء، وااللتزام بها.  البيئية المذكورة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

تتولى أيضا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي متابعة مقاول اإلنشاء لضمان تنفيذ خطة اإلدارة البيئية 
 واالجتماعية على نحو مالئم.

 

 التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمشروعملخص  2-2

ت الوطنية ذات الصلة بالمشروع  و سوف يتم عرضها تفصيال فى األجزاء للتشريعافيما يلى عرض مختصر 
 التاليةً .

 التشريعات المصرية بخصوص المناطق العازلة
لسنة  129ينص القانون المصري بشأن تصميم وتنفيذ محطات مياه الصرف الصحي، الصادر بمرسوم وزاري رقم 

إلى  1الصرف الصحي وأقرب منطقة عمرانية أو قرية من ، على أن تكون المسافة بين محطة معالجة مياه 1997
 كيلو متر. 3

على أن المسافة بين موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي   1997لسنة  87وينص مرسوم وزارة الصحة رقم 
 متر.  111المقترحة وأي منطقة سكنية يجب أال يقل عن 

 االجتماعية التشريعات المصرية المتعلقة بالجوانب ال2-2-1
  واإلدلة اإلرشادية الخاصة بجهاز  8119لسنة  9بشان حماية البيئة والمعدل بقانون رقم  1992لعام  2القانون رقم

 .شئون البيئة بشأن المشاورات المجتمعية

 اإلدلة اإلرشادية الخاصة بجهاز البيئة بشأن التشاور مع المجتمع

 متطلبات التشاور مع المجتمع 8،6،4الفقرة 

 مجال التشاور مع المجتمع 4.6.8.2لفقرة ا

 . منهجية التشاور مع المجتمع4.6.8.1الفقرة 

 . توثيق نتائح التشاور مع المجتمع4.6.8.8الفقرة 

 متطلبات ومجاال إلفصاح عن المعلومات 1االفقرة 

 ( عادة التوطين الطوعي  لن يؤدي المشروع إلى أنشطة إعادة توطين(.تملك األراضي وا 
o اإلنسان لحقوق القومى المجلس بإنشاء 1338لسنة 56 رقم قانون 

o ( 2523، المعدل سنة 2512الدستور) 

o  1322مارس  83اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ 

o  بشأن مصادرة للممتلكات من أجل الصالح العام  2553لسنة  23القانون رقم 

o الدساتير المصرية المختلفة والتى تحمى الملكية الخاصة 

  بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق  1338لسنة  56حقوق االنسان والذى صدر بشأنها القانون رقم حماية
  االنسان
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  وهو ما يعرف بقانون البناء الموحد 1332لسنة  225القانون رقم 

  بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 1336لسنة  289قرار جمهورى رقم 

 ات الصلة بحماية اآلثار والتراث الثقافيالتشريعات المصرية ذ 2-2-2
 

  بشأن حماية ااآلثار 2528لسنة  221قانون رقم 

 

 التشريعات البيئية المصرية  2-2-3
  الالئحة التنفيذية رقم و  8119  لسنة  9بشأن حماية البيئة  ، المعدل بالقانون رقم  1992لسنة   2قانون رقم

 8111لسنة  1191والمعدلة بالقرار الوزارى رقم  8111لسنة  1721والالئحة المعدلة رقم   1991لسنة  332
 .8118لسنة  711و القرار الوزارى رقم 

   في شأن الصرف على الشبكة العمومية وحماية ومعالجة مخلفات الصرف الصحي  1928لسنة  93القانون رقم
  8111لسنة  22وطرق التخلص اآلمن من نواتج المعالجة والمعدل بالقرار رقم 

  بشأن حماية نهر النيل وروافده و المصارف الزراعية و البرك و الخزان الجوفى من التلوث  1928لسنة  22قانون 
  8113لسنة  98والالئحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 

 لسنة 281 للقانون المعدل للعاملين المهنية والصحة والسالمة العاملين حماية شأن في 1338 لسنة 21 القانون 
  له المنفذة والقرارات 2522

 الطبيعية المحميات بشأن 2528 لسنة 231 القانون 
 2514 لسنة 82 بالقانون والمعدل العامة النظافة شأن فى 2542 لسنة 82 رقم قانون  
 جراءات أسس دليل  1335 نايري فى البيئة شئون جهاز عن الصادر – الثانى اإلصدار – البيئى التأثير تقييم وا 

 1323 أكتوبر فى المعدلة وقوائمه

 

  المتطلبات الدولية 2-3

اساته امتثال المشروعات التي يمولها للمعايير الوطنية وكذلك لسيتشترط منظمات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي 
ومن ثم، فباإلضافة للوائح الوطنية، يهدف المشروع إلى االلتزام بسياسات الحماية الخاصة  البيئية واالجتماعية.

بالبنك الدولي حيث تساعد هذه السياسات في ضمان السالمة البيئية واالجتماعية واستدامة المشروعات االستثمارية 
اسات . إضافة إلى ذلك تعزز هذه السيكما تدعم دمج الجوانب البيئية واالجتماعية للمشروع في عملية صنع القرار

عادة تأهيلها. يندرج  التنمية البيئية المستدامة من خالل دعم حماية الموائل الطبيعية والحفاظ عليها، وصيانتها وا 
المشروع المقترح تحت فئة المشروعات التي تطلب تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي لما قد يكون له من آثار 

 لموائل الطبيعية. على البيئة وا

حدد البنك الدولي عشر سياسات للحماية البيئية واالجتماعية يجب أن تأخذ في االعتبار في المشروعات التي يقوم 
 بتمويلها. الهدف من هذه السياسات هو حماية السكان وبيئتهم وتخفيف أي ضرر غير مبرر أثناء عملية اإلنشاء.

 

 . ISSIP IIمشروع على  الخاصة بالبنك الدولي وتفعيلهاسياسات الحماية  2.1يعرض جدول 
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 الدولي بالبنك الخاصة الحماية سياسات 1-2 جدول

 التفعيل سياسة الحماية 
 )نعم/ ال(

 السبب

بصنف المشروع كمشروع من الفئة )ا(. يلي في الفصول  نعم (OP/BP 4.01) التقييم البيئي
جراءات  التالية عرض للتحليل الشامل لآلثار السلبية وا 

  التخفيف. 

 

 ال تنطبق على المشروع المقترح. ال (OP/BP 4.04)الموائل الطبيعية 

 الموقع تم تقييمه كمنطقة ال تحتوى على غابات ال (OP/BP 4.36)الغابات 
 

 المشروع المقترح لن يدخل فيه شراء أي مبيدات لآلفات  ال (OP 4.09) إدارة اآلفات 

 الموارد الثقافية المادية
 (OP/BP 4.11) 

ال يظهر تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع المقترح  ال
أية مواقع ذات أهمية ثقافية أو دينية للمجتمعات المحلية. 

 التقرير اإلجراءات الالزمة.وفي حالة وجودها سيتضمن 

 السكان األصليين
 (OP/BP 4.10) 

 ال يوجد سكان أصليين في مناطق المشروع. ال

 إعادة التوطين الجبرى 
 (OP/BP 4.12) 

ميع قطع أن جحيث السياسة التشغيلية لن يتم تفعيل هذه  ال

األراضى هى أراضى خالصة للدولة أو تم التبرع بها أو 
ضى وال يوجد عليها أى نمط من انماط تم شرائها بالترا

ى نوع من انواع الحيازة غير القانونية و ال وجود ال
 اإلستيالء القسرى على األراضى.

 

 ال تنطبق على المشروع المقترح. ال (OP/BP 4.37) سالمة السدود

المشروعات القائمة على المجاري 
 (OP/BP 7.50) المائية الدولية

 

 المشروع المقترح.ال تنطبق على  ال

المشاريع المقامة في مناطق متنازع 
 (OP/BP 7.60) عليها 

 ال تنطبق على المشروع المقترح. ال

تم أخذ التوجيهات اإلرشادية الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة والصادرة عن المؤسسة المالية الدولية في االعتبار 
 أثناء الدراسة.

 
على مستويات األداء واإلجراءات التي عادة ما تكون مقبولة من قبل البنك الدولي، تحتوى هذه األدلة اإلرشادية 

ويمكن تحقيقها بصفة عامة في المرافق الجديدة بتكلفة معتدلة باستخدام التكنولوجيا الحالية. تغطي الخطوط 
 اإلرشادية للبيئة والسالمة والصحة أربعة مجاالت للممارسات الدولية المقبولة وهي:

 يئةالب 

 السالمة والصحة المهنية 

  صحة وسالمة المواطنين 

 )يقاف التشغيل )التفكيك  اإلنشاء وا 
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  وفقا للتوجيهات اإلرشادية الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة والصادرة عن البنك الدولي بالنسبة لنوعية
ر القومية أو يمياه الصرف الصحّي والمياه المحيطة ينبغي أن يلتزم تدفق مياه الصرف الصحي بالمعاي

المحلية لتصريفات مياه الصرف الصحي. وبناء على ذلك، تعتبر المقاييس األساسية لنوعية تدفق مياه 
الصرف الصحي بالنسبة إلى المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة للمجاري والصرف الصحي، المرحلة 

 . األولى هي المعايير القومية التي سُتعرض في األقسام التالية
 

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية 2-4

وقعت مصر عدد من االتفاقيات الدولية وصدقت عليها، تلزمها هذه االتفاقيات بالحفاظ على الموارد البيئية و يلي 
 قائمة باالتفاقيات ذات الصلة بالمشروع:

  (1911االتفاقية الدولية لحماية النباتات )روما 
  (1922الطبيعة والموارد الطبيعية )الجزائر االتفاقية االفريقية للحفاظ على 
  ،(1978نوفمبر  12اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي )باريس 
 ( االتفاقية الدولية حول تجارة أنواع النباتات والحيوانات المعرضة للخطرCITES 1973( )واشنطن) 
 (1929ود والتخلص منها )اتفاقية بازل حول المخلفات الخطرة العابرة للحد 
  (. تغطي االتفاقية تدابير التحكم في إنبعاثات غازات 1998اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ )نيويورك

 االحتباس الحراري من مصادر مختلفة شاملة النقل.
  (1997اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو )كيوتو 
 ( التي تغطي الحفاظ على الموائل، وأنواع النباتات والحيوانات  1992بيولوجي )ريو دي جانيرواتفاقية التنوع ال 
  (1921اتفاقية حماية طبقة األوزون )فيينا 
  (1972اتفاقية منع المخاطر المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسرطنة  والسيطرة عليها )جنيف 
 ية في بيئة العمل الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات اتفاقية حماية العمال من األخطار المهن

   (1977في بيئة العمل )جنيف 
  معايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية: االلتزام بمعايير العمل األساسية أثناء تنفيذ المشروع. كانت مصر

على اتفاقية السالمة والصحة المهنية رقم ، وصدقت 1932من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية منذ عام 
 .1979لسنة  118

 وصف تفصيلي للتشريعات الوطنية ذات الصلة بالجوانب االجتماعية 2-5

 وصف تفصيلي للتشريعات المصرية ذات الصلة بالجوانب االجتماعية 1.1يعرض جدول 

 
 االجتماعية بالجوانب الخاصة المصرية التشريعات 2-2 جدول

  ملخص وكيفية ارتباط التشريع بالمشروع اسم التشريع
القانون 

بشأن  2/1992
 حماية البيئة

التشاور مع أفراد المجتمع واألطراف المعنية بشأن المعلومات 
المتعلقة بالمشروع،  يجب دعوة كافة األطراف المعنية ، الفقرة  

جراءات تقييم األثر البيئى التي توضح من  دليل أسس  2-2-3 وا 
 التفاصيل الخاصة بمجال ومنهجية وتوثيق التشاور مع المجتمع

 متطلبات التشاور مع المجتمع 2.2.3الفقرة  -
   نطاق التشاور مع المجتمع 1-3-2-2الفقرة 

1992 
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   منهجية التشاور مع المجتمع 8-3-2-2الفقرة 
   المجتمع. توثيق التشاور مع 3-3-2-2الفقرة 

 متطلبات ونطاق  نشر نتائج تقييم األثر البيئى 7الفقرة  -
 

 11القانون رقم 
 1991لسنة 

بشأن مصادرة 
األراضي 

 للمنفعة العامة
و المعدلة 

بقانون 
1/8111 

بشأن مصادرة األراضي للمنفعة العامة وتعتبر مشروعات 
 المواصالت العامة من انشطة الصالح العام ، وتوضح إجراءات

 المصادرة كالتالي:
تبدأ اإلجراءات بإعالن المنفعة العامة وفقا لقرار الجمهورية  -1

مصحوبا بمذكرة بشأن متطلبات المشروع وخريطة كاملة 
 للمشروع ومكوناته.
 يجب نشر القرار والمذكرة في الجريدة الرسمية
مع توزيع نسخ في المكاتب الحكومية المعنية في المحافظة 

 . 2ى يوضح القانون في المادة على المستوى المحل
تشكيل اعضاء لجنة تقييم التعويضات ، وتتكون اللجنة على 
المستوى الحكومي من ممثلي الهيئة المشرفة من الوزارة المعنية 
)رئيسا( وممثل مديرية الزراعة وممثل مديرية االسكان والمرافق 

مة يوممثل مديرية الضرائب العقارية بالمحافظة وسوف يتم تقييم ق
التعويضات وفقا ألسعار السوق السائدة وقت صدور قرار 

 المصادرة

1991 

القانون 
177/1912 

بشأن نزع 
الملكية للصالح 
العام )الملغي 

بالقرار 
11/1991) 

، المعدل فيما بعد بالقانون 177/1912ينص القانون 
على األحكام المتعلقة بنزع  13/1928والقانون  818/1921

 الملكية العقارية للصالح العام ومن أجل التحسين.    
 

1912 

 87القانون رقم 
 1912لسنة 

والذى يشمل قواعد مصادرة بعض المناطق من أجل إعادة 
م والقانون المعدل والشامل بالقانون رق التخطيط والتطوير والتنمية

 بشأن مصادرة الثروة العقارية من أجل الصالح العام. 11/1991
الذى يسمح بمصادرة بعض  87/1912المادة االولى من القانون 

عادة البناء ،  عادة التخطيط وا  المناطق بهدف التطوير والتنمية وا 
 177/12من القانون  82المادة 

والتي تنص على انه في حالة المصادرة الجزئية للثروة العقارية 
والتي يظل فيها جزء غير مصادر لن يتمكن المالك من االستفادة 

يوم  31منه ، يكون للمالك الحق في التقدم بطلب في خالل 

1912 
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) بداية من تاريخ االعالن النهائي عن قائمة الممتلكات التي ستتم 
 ء المنطقة بالكامل.مصادرتها ( للمطالبة بشرا

ويجب مالحظة ان القانون الجديد لم يحظر الحق في شراء ما 
 يتبقى من العقار او االرض الذى لم تتم مصادرته

القانون المدني 
لسنة  131رقم 

1922 

 تحديد حقوق الملكية الخاصة 211-218المادة 
  على ان المالك وفقا للقانون هو  218تنص المادة

الوحيد الذى له الحق في االنتفاع او التخلص من 
 ممتلكاته 

  تحدد المقصود بالثروة العقارية 213المادة 
  تنص على انها ال يجب حرمان اسى  211المادة

شخص من ممتلكاته اال في حاالت التي يحددها القانون  
 ووفق تعويض عادل  

 

1922 

 92القانون رقم 
 8113لسنة 

بشأن إنشاء 
المجلس الوطني 
  لحقوق اإلنسان

يهدف إنشاء المجلس القومي لحقوق االنسان الى التوعية بضرورة 
رساء القيم ومتابعة حقوق االنسان ، ومن أهم هذه الحقوق  احترام وا 
والحريات الحق في الحياة والحماية الشخصية وحرية االعتقاد 

في الملكية الخاصة والحق في اللجوء للمحاكم  والتعبير والحق
 والحق في التحقيق والمحاكمة العادلة في حالة االتهام

 

2003 

 
 

 بحماية ااآلثاروصف تفصيلي للتشريعات الوطنية ذات الصلة  2-6

  ملخص وكيفية ارتباط التشريع بالمشروع اسم التشريع
القانون رقم 

لعام  117
1923 

 

 تعريف اآلثار
 1المادة رقم تعريف 

اآلثار بأنها أي مبنى او قطع منقولة من انتاج اسى من الحضارات او الفنون او 
العلوم او اآلداب او الديانات منذ فترة ما قبل التاريخ و خالل الفترات التاريخية 

 المتعاقبة وحتى مائة عام تعتبر مباني أثرية 
 8تنص المادة 

مة تاريخية او علمية او دينية او فنية على ان اسى مبنى او قطع منقولة لها قي
او ادبية تعتبر قطعة اثرية في حالة ما اذا كان الصالح العام يفرض المحافظة 

 .1عليها وصيانتها بدون االلتزام بالفترة الزمنية المحددة في الفترة السابقة رقم 
 1المادة رقم 

1923 
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ة المختصة ينص القانون على ان المجلس االعلى لإلثار هو الجهة اإلداري
 المسئولة عن الحفاظ على التأثيرات.

 تراخيص البناء 
على انهم من غير المسموح إصدار تراخيص البناء في المواقع  81تنص المادة 

نشاء  األثرية ، ومن الممنوع القيام بأية اعمال تركيبات او مدافن او حفر للترع وا 
 موقع او قطعة االرض التي تحوىالطرق او األراضي الزراعية للصالح العام في ال
 آثار في إطار الحدود التي تمت الموافقة عليها.

تنص على انها كمنطقة عازلة تحيط بالمنطقة او  81باإلضافة لذلك فإن المادة 
كيلو مترات تمثل منطقة غير مأهولة او  3تم تحديدها بمسافة  -الموقع األثري

 االعلى لآلثار للحفاظ على البيئة فيايه مسافة اخرى يقوم بتحديدها المجلس 
 من الفصل االول( 81المنطقة المحيطة بالموقع األثري )المادة 

على األراضي التي يرى المجلس االعلى لآلثار وفقا  81وتنطبق نصوص المادة 
للدراسات التي تم إجراؤها انها تحوى بعض القطع األثرية ، وتنطبق هذه المادة 

 والمناطق المرخصة ألعمال المحاجر. على المناطق الصحراوية
على ان السلطات المختصة ال تصدر تراخيص البناء في  88 تنص المادة

المناطق القريبة للمواقع االثرية في المناطق السكنية قبل الحصول على موافقة 
المجلس االعلى لآلثار ، ويجب ان توضح السلطة اإلدارة المختصة في الترخيص 

ددها المجلس االعلى لآلثار لضمان ان المباني ال تؤدى االشتراطات التي ح
لتأثيرات بصرية سلبية على التأثيرات وعلى احترام المنطقة الوسيطة المباشرة 
لحماية المناطق التاريخية واالثرية المحيطة ، ويجب ان يصدر المجلس االعلى 

لطلب ، يوما من تاريخ تقديم ا 21لآلثار قراره بشأن طلب الترخيص في خالل 
 وفى حالة مرور هذه المدة يعتبر ذلك قرار بالرفض

 خالل اعمال االنشاءات
على ان المجلس االعلى لآلثار يجب ان يقوم باتخاذ القرارات 83تنص المادة 

الالزمة لمصادرة األراضي التي يتم العثور فيها على قطع أثرية واالحتفاظ بها 
الفصل االول ( ، ويتم  -83)المادة  وتسجيلها وفقا لألدوار المحددة في القانون

 (31-82المواد  -117تحديد هذه االدوار وفقا للفصل الثاني من القانون 
على ان كل شخص يعثر على قطع أثرية يجب ان يقوم بإخطار 82تنص المادة 

 ساعة 22اقرب السلطات اإلدارية المختصة في خالل 
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 للمتطلبات البيئية الوطنية ومتطلبات البنك الدولي فيما يتعلق بالجوانب البيئية الرئيسيةوصف تفصيلي وتحليل  2-7

 جودة الهواء 1.7.2
 التشريعات و اللوائح  1.1.1.2

  

 متطلبات البنك الدولي متطلبات التشريعات المصرية الموضوع

واء
اله

دة 
جو

 

 التصريف المرجع التصريف المرجع 
المعدلة  3/0993من القانون  43المادة 

من الئحته  32والمادة  9/8119بالقانون 
والملحق  711/8118التنفيذية، والقرار الوزارى 

 من الئحته التنفيذية 1
 

 معايير ملوثات الهواء الخارجي
 
 
 

 
OP 4.01  

 
األدلة اإلرشادية العامة للبيئة والسالمة 

الخاصة بمؤسسة التمويل  والصحة 
 الدولية

 

البيئية للمشروعات  كفالة االستدامة
 االستثمارية

 
 جودة الهواء المحيط
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 المعايير والحدود  2.1.1.2
 

 البنك الدوليمتطلبات    9التشريعات المصرية ميكروجرام/م متطلبات  
 9ميكروجرام/م 

 الحدود العتبية لملوثات الهواء المحيط  العناصر المقاسة 

 

الحدود العتبية لملوثات الهواء المحيط وفقا 
 الصحة الدوليةلمنظمة 

 8  ساعة1 مدة التعرض

 ساعة

24 

 ساعة

1 

 سنة
 8 ساعة 1

 ساعة

24 

 ساعة

1 

 سنة

 COأول أكسيد الكربون 
  8ميكروجرام/م 

30 10 - - - - - - 

 2SOثاني أكسيد الكبريت 
  8ميكروجرام/م  

350 - 150 60 - - 125 - 

 xNOأكسيدات النيتروجين 
  8ميكروجرام/م  

300 - 150 60 200 - - 40 

  10PMالمواد العالقة 
  8ميكروجرام/م 

- - 150 70 - - 150 70 

 2.5PMالمواد العالقة 
  8ميكروجرام/م 

- - 80 50 - - - - 

 (TSP)المواد الكلية العالقة 

  8ميكروجرام/م

- - 230 125 - - 230 80 

 - 100 160 -  - - 120 180  األوزون
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 المياهجودة و نوعية  2.7.2
 

 اللوائح و التشريعات  1.2.1.2
 

 متطلبات البنك الدولي متطلبات التشريعات المصرية الموضوع

\جو
ياه

الم
ة 

 

 التصريف المرجع التصريف المرجع 

من اللوائح التنفيذية   11المادة 
المعدلة بالقرار  48/1382للقانون 

 2223لسنة  422الوزارى رقم 

 

معايير جودة مياه الصرف قبل رفعها 
إلىمسطحات المياه العذبة المخصصة 

  ألغراض الزراعة فقط 

 
OP 4.01 

 كفالة االستدامة البيئية للمشروعات االستثمارية

 

من اللوائح التنفيذية   12المادة 
المعدلة بالقرار  48/1382للقانون 

 2223لسنة  422الوزارى رقم 

 

الخاصة بمياه المعايير و المواصفات 
الصرف الصحى المعالج و المخلفات 
الصناعية السائلة المعالجة التى يرخص 

 بصرفها إلى المسطحات غير العذبة

األدلة اإلرشادية العامة للبيئة 
الخاصة  والسالمة والصحة 

 بمؤسسة التمويل الدولية

 

يجب أال يينتج عن تصريف مياه الصرف، ومياه الصرف 
الصحي الناتج عن تشغيل المنشآت أو مياه العواصف 
إلى المياه السطحية  تركيزات ملوثة فى نوعية المياه 

 المحيطة 

  44/2222رقم  القرار الوزاري
 33/1392المعدل للقانون 

 

التحكم في تصريف مياه الصرف في 
 والشبكات العامةشبكات الصرف 

 

الدليل اإلرشادي لمؤسسة 
حول  التمويل الدولية 

السالمة والصحة المهنية 

  الملوثات السائلة
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الخاصة بمحطات الطاقة 
 الحرارية

 

  44/2222رقم  القرار الوزاري
 33/1392المعدل للقانون 

 

يشمل هذا النص: ضرورة الحصول على 
تراخيص تصريف مياه الصرف من 

المعنية أثناء مراحل اإلنشاء السلطات 
 والتشغيل

 

  

والئحته  33/1691القانون 
التنفيذية )قرار وزارى رقم 

134/1397) 

في شأن نظافة وصرف المياه وتنظيم جمع 
المخلفات الصلبة ونقلها وتخزينها 

 والتخلص منها
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 القرار معايير وقيود إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري غابات األشجار )
 (2222لسة  11

 

المممممعمممممالممجمممممة  المؤشر
الممممثمممممانممممويمممممة 
لممممممممممممممممميمممممممماه 
الصممممممممممممممممرف 
الصممممممممممممحممممي 
إلعمممممممممممممممممممادة 
اسمممممممتخدامها 

 في الري

المممممعمممممالممجمممممة  المؤشر
الثانوية لمياه 
الصمممممممممممممممممرف 
الصمممممممممممممحممممي 
إلعممممممممممممممممممممادة 
اسممممممممتخدامها 

 في الري

 8 الزنك )جزء في المليون( 21 نقص األكسجين الحيوي )جزء في المليون(

احتيةةةةةةةاج أكسةةةةةةةةةةةةةةجين كيميةةةةةةةائي )جزء في 
 المليون(

 النيكل الّزرنيخ )جزء في المليون( 21

 النيكل الكروم )جزء في المليون( 21 المواد العالقة الكلية )جزء في المليون(

)األعالف الخضةةةةةةةةةةةةةةراء فقط(  Molid betrays 11 الزيوت والشحوم )جزء في المليون(
 جزء في المليون

1.11 

الّديدان الخيطّية )عدد الخاليا أو البيض / 
 اللتر(

 1.8 المنجيز )جزء في المليون( 1

بكتيريةةةةةةا القولون البرازيةةةةةةة )أكثر األعةةةةةةداد 
 ملم( 111احتماال/

 الحديد )جزء في المليون( 10111
1 
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المممممعمممممالممجمممممة  المؤشر
الممممثمممممانممممويمممممة 
لممممممممممممممممميمممممممماه 
الصممممممممممممممممرف 
الصممممممممممممحممممي 
إلعمممممممممممممممممممادة 
اسمممممممتخدامها 

 في الري

المممممعمممممالممجمممممة  المؤشر
الثانوية لمياه 
الصمممممممممممممممممرف 
الصمممممممممممممحممممي 
إلعممممممممممممممممممممادة 
اسممممممممتخدامها 

 في الري

 1.11 الكوبالت )جزء في المليون( 80111 إجمالي المواد المذابة )جزء في المليون(

 81 ِنسبة الصوديوم الُمدمص
  

 311 المليون(الكلوريدات )جزء في 
  

 3 العنصر غير المعدنّي )جزء في المليون(
  

 1.11 الكادميوم )جزء في المليون(
  

 1 الرصاص )جزء في المليون(
  

 1.8 النحاس )جزء في المليون(
  

 1.8 النيكل )جزء في المليون(
  

 
 

معايير جودة مياه الصرف قبل رفعها إلى مسطحات المياه العذبة المخصصة  2.2.1.2
  ألغراض الزراعة فقط 

 

 2223لسنة  422المعدلة بالقرار الوزارى رقم  48/1382من اللوائح التنفيذية للقانون   11و ذلك طبقا للمادة 

 

عة العذبة المخصصة ألغراض الزرا يجب ان تتوافر فى مياه المصارف قبل رفعها الى مسطحات المياه -92مادة 
  :فقط المعايير االتية

 

 المعايير والمواصفات ) ملليجرام / لتر ما لم يذكر غير ذلك ( البيان 
 2333التزيد عن  المواد الصلبة الذائبة الكلية 

 درجات مئوية عن المجرى المائي المستقبل  8ال تزيد عن  درجة الحرارة 
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المعايير و المواصفات الخاصة بمياه الصرف الصحى المعالج التى يرخص   3.2.1.2
 بصرفها إلى المسطحات غير العذبة

 2223لسنة  422المعدلة بالقرار الوزارى رقم  48/1382من اللوائح التنفيذية للقانون   12و ذلك طبقا للمادة 

 البيان
المعايير والمواصفات لمياه الصرف الصحى المعالج التى يرخص بصرفها 

 الى مسطحات غير العذبة 

 درجات مئوية من المجرى المائي المستقبل  3ال تزيد عن  درجة الحرارة 
 9-6 االس االيدورجينى 

 61 االكسجين الحيوي الممتص 
 81 االكسجين الكيميائي المستهلك ) دايكرومات(

 9عن  اليقل االكسجين الذائب 
 2.9واليزيد على  4.9اليقل عن  االس االيدورجينى 

 83اليزيد على  االكسجين الحيوي الممتص 
 93اليزيد على  األكسجين الكيميائي المستهلك ) دايكرومات(

 as N  (TN) 29النتروجين الكلى 
 as P (TP) 8الفسفور الكلى 
 8اليزيد على  زيوت او شحوم

 0.001اليزيد على  الزئبق 

 8اليزيد عن  حديد
 1اليزيد عن  منجنيز 
 2اليزيد عن  نحاس 
 1اليزيد عن  زنك 
 3.39اليزيد على  فيتول 
 3.32اليزيد على  زرنيخ

 3.38اليزيد على  كادمبوم
 3.39اليزيد على  كروم

 3.32اليزيد على  السيانيد الحر 
 3.2اليزيد على  الرصاص 

 3.2 النيكل 
 3.32 السيلينوم

 9333  3سم233العدد االحتمالى للمجموعة القولونية 
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 4اليقل عن  االكسجين الذائب 
 11 الزيوت والشحوم 

 بالمناطق الساحلية  5111والتزيد عن  2111التزيد عن  المواد الصلبة الذاتية الكلية 
 51 المواد العالقة 
 1 ( as H2Sالكبريتيدات )
 1.1 السيانيد الحر 
 - )*(as P ( TP)الفسفور الكلى 

 - )*( as  3NH(Nالنشادر )
 - )*(as N (TN)النيتروجين الكلى 

 1.15 الفينول 
 1.11 الزئبق 

 1.1 الرصاص 
 1.113 الكادميوم
 1.15 الزرنيخ 
 1.1 سيلينيوم
 1.1 الكروم

 1.5 النحاس 
 1.5 النيكل 
 2 الزنك
 3.5 الحديد

العدد االحتمالي للمجموعة القولونية فى 
 3سم111

5111 

 - )*(بويضات الديدان )اإلسكارس( 
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 الضوضاء 3.7.2
 

 التشريعات  1.3.1.2
 

 متطلبات البنك  الدولي  المتطلبات المصرية  

ضاء
ضو

ال
 

 التصريف المرجع التصريف  المادة

والمعدل  6/2556للقانون رقم  61المادة 
من الئحته  66والمادة  5/1335بالقانون 

التنفيذية )المعدلة بالقرار الوزارى 
المعدل بالقرار الوزارى  2359/1322
123/1321) 

الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء 
 المحيطة

  الحد األقصى لمدة التعرض

 
OP 4.01 

كفالة االستدامة البيئية لكافة المشروعات 
  االستثمارية

 

األدلة اإلرشادية العامة للبيئة والسالمة   
 الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية والصحة 
  1.7.1 جدول

 2.3.1 جدول 

أقصى زيادة مسموح بها فى مستوى 
 الضوضاء عند أقرب مستقبل

فى   الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء
 بيئات تشغيلية مختلفة

 
 

    

 وحدود الضوضاءمعايير   2.3.1.2
 متطلبات البنك الدولي  4/0224متطلبات القانون المصري رقم  
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اء 
وض

لض
ا

 

الحد األقصى المسموح به لمستوى الضوضاء  
 AeqLالمكافئة )أ( ديسبل 

الحد األقصى المسموح به لمستوى  المتلقي
 –ساعة  - الضوضاء المكافئة )أ( 

 ديسبل()

 AeqOne hour L 
 

 نوع المنطقة
 النهار

 م. 23ص إلى  1

 الليل

 ص. 1م إلى  23

 النهار  

 م. 23ص إلى  1

 الليل

 ص. 1م إلى  23

 للتعرض حساسية ذات مناطق -2

  للضوضاء

 45 55 السكنية 40 50

 حركة وجود مع سكنية ضواحي -1

  محدودة خدمية وأنشطة ضعيفة

 70 70 الصناعية 45 55

 وبها المدينة في سكنية مناطق -8

  تجارية أنشطة

60 50    

 أقل طرق على واقعة سكنية مناطق -6

 أو الورش بعض بها ، متر 21 من

 اإلدارية األنشطة أو التجارية األنشطة
  .المالهي أو الترفيهية األنشطة أو

65 55    

 طرق على الواقعة المناطق -9

 أو        ، فأكثر متر 21 عرضها

 خفيفة صناعات ذات صناعية مناطق
 .األخرى األنشطة بعض وبها

70 60     

 صناعات ذات صناعية منطقة -4

 ثقيلة

70 70    
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  الحدود المسموح بها من مستويات الضوضاء داخل أماكن العمل و األماكن المغلقة  3.3.1.2
 متطلبات البنك الدولي   4/1664متطلبات القانون المصري رقم  

ضاء
ضو

ال
 

الحد األقصى المسموح به  نوع المكان والنشاط
لمستوى الضوضاء 

 المكافئة )أ( ديسيبل 

المستوى  الموقع/النشاط 
 المتساوي

LAeq,8h 
 

 الحد األقصى

LAmax,fast 

 شابه وما( والمصانع الورش) العمل أماكن -أ
 التي للمنشآت)  ساعات 2 حتى وردية ذات ذلك

 ( 1326 قبل ترخيصها تم

ة توجد حاج الصناعات الثقيلة )ال 53
 (بالحديثالتواصل إلى 

85 110  

 شابه وما( والمصانع الورش) العمل أماكن -ب
)   ساعات 2         حتى وردية ذات ذلك

 1326 عام من بدءا ترخيصها يتم التي للمنشآت

) 

الحاجة إلى الصناعات الخفيفة )  29
 بالحديث محدودة(التواصل 

50-65  110  

 لوحدات العمل حجرات – اإلدارية المكاتب
  ذلك شابه ما أو اآللي الحاسب

المكاتب المفتوحة، غرف التحكم،  49
 ومكاتب التحكم

45-50  - 

 ذهني تركيز تتطلب التي لألنشطة العمل حجرات
 حجرات -للبنوك العامة الساحات - روتيني
 المطاعم – الصناعية األنشطة في التحكم

 .والكافتيريات

 المكاتب الشخصية  43
 )ال يوجد إزعاج صوتى(

40-45  - 

     

   ديسيبل   3إذا زادت الضوضاء في مكان العمل عن الحد األقصى المسموح به بنسبةdB (A) .تخفض فترة التعرض إلى النصف. هذا باإلضافة إلى إرتداء سدادات األذن المناسبة ، 

طبقا للمواصفات الدولية :  األيزو   AeqLتقاس الضوضاء داخل أماكن العمل و األماكن المغلقة بمستوى   -  ديسبل  289يجب أال يتجاوز مستوى الضوضاء اللحظى خالل فترة العمل عن  
 فى هذا الشأن.  الصادرة 9919الجزئين األول و الثانى ، و رقم  1284أو المواصفات المصرية رقم  2554/األيزو  5421
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 ( خالل فترة زمنية محددة ، ويعبر عنه بالديسيبل.Aهو متوسط الضغط الصوتي المكافئ عند مستوى القياس ) AeqLمستوى الضوضاء المكافئة 
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 وصف المشروع     الفصل الثالث  .3

 مقدمة 3-1

ياتية للعناصر العملسيعالج هذا الفصل المواصفات الخاصة بالموقع أو المسار والتصميم وأنشطة البناء والمقاييس 
المختلفة في المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة للمجاري والصرف الصحي في محافظة أسيوط. وسوف تتضمن 
المرحلة األولى من المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة للمجاري والصرف الصحي في محافظة أسيوط جمع 

القرى بما في ذلك النواورة وقرية العتمانية ووادى الشيح.  نجموعة ممياه الصرف الصحي وخدمات المعالجة في م
 المجموعة التي تشملها المرحلة األولى.  3.1يوضح الشكل 

يتم جمع مياه الصرف الصحي في قرية العتمانية ووادي الشيح من خالل شبكة من قنوات التدفق الحر بالثقالة 
الصرف الصحي التي تم جمعها من خالل خطوط أنابيب رئيسية تتهي عند محطة الضخ األساسية. يتم ضخ مياه 

القريتين إلى محطة معالجة  نمضغوطة إلى النواورة. ويتم ضخ إجمالي مياه الصرف الصحي التي تم جمعها م
 مياه الصرف الصحي الرئيسية الموجودة في منطقة صحراوية شرق النواورة. 

، و 8131متر مكعب / اليوم حتى  20111جودة في النواورة تكو سعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي المو 
 120111. ويكون إجمالي عدد السكان المستفيد من هذه الخدمات 8111متر مكعب / اليوم حتى  180111
 في النواورة.   210111في قرية العتمانية ووادي الشيح و  120111نسمة؛ 

 بتشغيل المشروع.وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط 
 

 يحتوي هذا الفصل على وصف تفصيلي لما يلي:
موقع/ مسار خطوط اإلنحدار والوصالت المنزلية وتصميمها، وظروف و مراحل اإلنشاء والتشغيل في  .2

      كل قرية من القرى التي يغطيها المشروع. 

اء والتصميم في مسارخطوط الطرد )خطوط المواسير المضغوطة( وتصميمها وظروف و مراحل اإلنش .1
 القرى التي يغطيها المشروع

 تفاصيل تقاطعات شبكة الصرف مع الترع و المصارف والطرق  .8

 موقع محطات الرفع وتصميمها وظروف و مراحل اإلنشاء والتصميم في القرى التي يغطيها المشروع. .6

 

ة أثناء البيئية و اإلجتماعيالهدف من المعلومات المعروضة في هذا الفصل هو أن تكون أساس لتحديد التأثيرات 
 كما أنها أساس تحليل البدائل الموضحة في الفصل السادس. .و التفكيك  مراحل اإلنشاء والتشغيل

 
يُرجى مالحظة أن وصف المشروع الوارد في هذا الفصل يعتمد في المقام األول على دراسات الجدوى باإلضافة 

  إلى البيانات وخرائط المسح التي أعدها وقدمها بيت الخبرة الهندسي )ايجك(. 
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 و حطوط الطرد خطوط اإلنحدار 3-2

 الموقع/المسار والتصميم 3-2-1
تمثل خطوط اإلنحدار المكون األول من شبكة الصرف وهي شبكة من المواسير متصلة بالمنازل لنقل مياه الصرف 
الخام إلى محطة الرفع ومن هذه النقطة تنقل خطوط الطرد الرئيسية مياه الصرف المجمعة إلى القرية التالية أو 

 محطة معالجة مياه الصرف. 

 ةعملية اإلنشاء والموارد المستخدم 3-2-2
تشمل أعمال إنشاء خطوط اإلنحدار الحفر، وتركيب المواسير، ولحام الوصالت ثم تسوية األرض و يشمل ذلك 

 موقع االنشاء سوف يكون ضمن شبكة الطريق   أيضا عمليات إنشاء المعابر الخاصة بالقنوات المائية و الطرق.
 من المتوقع القيام باألعمال التالية أثناء أعمال اإلنشاء:

 ن المخلفات ونقلها/ التخلص من المواد الزائدةتخزي -

 تخزين المواد الخام مثل المواسير، وأسمنت بورتالند، والرمل، والزلط -

 خلط الخرسانة وصبها، تضاف المياه إلى األسمنت ويخلط مع الرمل والزلط  -

 تخزين حديد التسليح، وأعمال اللحام والطي -

 اإلنشاء المختلفة للخرسانة المسلحة يستخدم الخشب لتشكيل الخرسانة أثناء أعمال -

 عمليات التشغيل والموارد المستخدمة 3-2-3
يشمل تشغيل خطوط اإلنحدار نقل مياه الصرف عن طريق انحدارها تحت تأثير الجاذبية بدءًا من المنازل ونهاية  

ط كفاءة خطو بمحطة الرفع .من المتوقع إجراء أعمال الصيانة للبلوعات لمنع حدوث االنسدادات والحفاظ على 
 الصرف.

 

 محطات الرفع  3-3

 الموقع ومواصفات التصميم  3-3-1

 91سوف يتضمن المشروع إنشاء وتشغيل محطتين ضخ؛ سيتم إنشاء أول محكة ضخ في قرية العتمانية )سعة 
(؛ وسستبلغ مساحة األرض المطلوبة 8111لتر / الثانية بحلول عام  117و  8131لتر / الثانية بحلول عام 

 3.3و  3.8متر مربع / لكل موقع في المتوّسط. يوضح الشكالن  211المختلفة لمحطات الضخ حوالي للمواقع 
 الموقع المقترح لمحطات الضخ في القرى التالية، على التوالي:

 قرية العتمانية 
 ،النواورة 

 ويضم موقع محطة الرفع المكونات التالية: 
 .ن المنازل خط مواسير الدخول حيث تدخل مياه الصرف المجمعة م -

البيارة التى تجمع فيها مياه الصرف قبل ضخها إلى خط الطرد. البيارة مزود بأربعة مضخات )بما في  -
 ذلك مضحة إحتياطية( ومصفاة لحماية المضخات ومنع دخول المواد الصلبة إلى المضخة.

 مخرج خط الطرد الرئيسي -
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 معدات قياس حجم التدفق -

متر  1.8للوقود، وغرفة لألمن، ومخزن. ويحيط به سور بارتفاع  يضم الموقع أيضًا مولد مزود بخزان -
 فوق األرض.

 هذا باإلضافة إلى ونش كهربائي لخدمة المضخات وونش دوار لنقل المصفاة. -

 
 المناطق المغطاه اثناء هذه المرحلة من المشروع 1-3 شكل
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 الموقع المقترح لمحطات رفع النواورة 2-3 شكل

 
 

 عمليات اإلنشاء والموارد المستخدمة 3-3-2

 

تضم أعمال اإلنشاء الخاصة بمحطات الرفع أعمال تقليدية متصلة بإنشاء الخرسانة المسلحة. كما تضم أيضًا 
نشاء البيارة الرئيسية، وغرفة األمن، ، والمخزن  أعمال الحفر حتى مستوى األساس، ووضع مواد العزل الالزمة، وا 
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واألجزاء الخاصة والصمامات، ولحام الوصالت،  والسور. تشمل أعمال اإلنشاء أيضًا تركيب المواسير والمضخات
واستكمال جميع أعمال الكهرباء الالزمة. تم تحديد المستقبالت الحساسة حول موقع محطة الرفع وسيتم عرضها 

 وصف البيئة األساسية. مرفق بالتفصيل في 
 ومن ثم فمن المتوقع القيام باألنشطة التالية خالل فترة إنشاء محطة الرفع: 

 

طبقات مفصولة بقوالب خشبية(، والمضخات، وشكائر  4ين المواد الخام مثل المواسير )بحد اقضى تخز  -
 أسمنت بورتالند، واأللواح الخشبية )لتشكيل الخرسانة الالزمة لألبواب والشبابيك( والوقود، والمياه

 خلط الخرسانة وصبها،  -
 تخزين حديد التسليح، وأعمال اللحام والطي -

 ونقلها/ التخلص من المواد الزائدةتخزين المخلفات  -

   عمليات التشغيل والموارد المستخدمة 3-3-3

لصرف وذلك لضخ مياه ا )باالضافة الى المضخة االحتياطى(مضخات اثنينيشمل تشغيل محطات الرفع تشغيل 
 المجمعة ومواصفات هذه المضخات كما يلي: 

 م12مدى التشغيل المطلوب  -

 2933الدقيقة الحد األقصى لعدد اللفات في  -

 IP-68سيكون محرك المضخة قفص سنجاب، نوعية الحث بحاوية  -

 غالف المضخة مصنوع من حديد الزهر الرمادي -

  م/ ثانية6سرعة الشفط عند فتحة المضخة ال تزيد على  -

 
 
 
 

 

 محطات معالجة الصرف الصحي  3-4

 نظرة عامة 3-4-1
سيتم ضخ مياه الصرف الصحي التي تم جمعها إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية في منطقة 

فدان لمحطة معالجة  98سيتم تخصيص )فدان  293صحراوية جوب شرق قرية النواورة بإجمالي مساحة قدرها 
التي سيتم ريها من خالل المياه المتدفقة من محطة  للغابة لشجرية مياه الصرف الصحي وُيخصص الباقي 

الموقع المقترح لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي التي  3.2ويوضح الشكل . معالجة مياه الصرف الصحي
وسوف تتكو محطة معالجة مياه الصرف الصحي م العناصر . تخدم النواورة وقرية العتمانية ووادي الشيح

 . 3.7ي الشكل األساسية الموضحة أدناه وف
 

 مواصفات التصميم والعمليات التشغيلية 3-4-2
لتقنية ومراحل المعالجة األساسية 3.1.2.1  ا
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 سوف تطبق محطة معالجة مياه الصرف الصحي نظام بركة األكسدة. وسوف يتضم النظام العناصر التالية:
 .8131المرحلة األولى حتى 

  (، وتكون سعة كل 8131المرحلة األولى )حتى البرك غير الهوائية؛ ستعمل اثنتين من البرك خالل
 متر )األبعاد عند منتصف االرتفاع( 27× متر  22متر مكعب،  110111منها حوالي 

 .وسوف تتضمن البرك خطين متوازين لفترات الطوارئ والصيانة 
  برك. 2(، سيتضاعف عدد البرك ليصبح 8111بالنسبة إلى المرحلة الثانية )حتى 
 ستعمل بركتي أثناء المرحلة األولى، وسيتضاعف العدد في المرحلة الثانية.  برك ترسيب الحمأة؛

متر. وقد تم التصميم بحيث تشمل السعة الحمأة الناتجة  1× متر  31× متر  111وستكون كل بركة 
 متر مكعب(. 2817لمدة ثالث سنوات )من المقدر أن تبلغ 

  متر. بالنسبة إلى  1.1متر مربع وبعمق  83271البرك الطفيلية؛ ستعمل بركتين مساحة كل منها
 برك. 2(، سيتضاعف عدد البرك ليصبح 8111المرحلة الثانية )حتى 

  متر مربع وبعمق متر واحد 9111برك اإلنضاج؛ ستعمل أربع برك، مساحة كل منها. 

 

 مصير الحمأة ومياه الصرف المعالجة   3-4-3
 

 في ري غابات األشجار. سيتم تخزين مياه الصرف المعالجة في خزانات وُتستخدم 
وكما ذكرنا سابقًا، سيتم تخزين الحمأة في الموقع. سيتم جمع عينات من الحمأة وتحليلها. استنادا إلى 
نتائج التحليل، باإلضافة إلى موافقة وزارة الزراعة، يمك استخدام الحمأة في تسميد التربة. إذا أوضحت 

الحمأة إلى مركز الناصرية الدارة المخلفات الخطرة  النتائج أن الحمأة ذات مواصفات خطرة سيتم طرح
باإلسكندرية. تتضمن البدائل األخرى المناسبة استخدام الوقود المستخرج من النفايات في مصانع 
 األسمنت )أي شركة أسمنت أسيوط( كما ستتم مناقشته بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس.

 

  عمليات اإلنشاء والموارد المستخدمة   9-4-4
 

تضم أعمال إنشاء المكونات المختلفة لمحطة معالجة مياه الصرف األعمال االعتيادية المتصلة بإنشاء الخرسانة 
نشاء الهيكل الخرساني. إضافة إلى  المسلحة. كما تضم أعمال الحفر حتى مستوى األساسات، والمواد العازلة، وا 

لة إلى أخرى كما يشمل ذلك تركيب ذلك، يتم تركيب المواسير والمضخات لتقل مياه الصرف من مرح
 الصمامات، ووصالت اللحام، وأعمال الكهرباء الالزمة. جميع أعمال اإلنشاءات تتم في الموقع المخصص. 

 ومن ثم فمن المتوقع القيام باألعمال التالية أثناء إنشاء محطة معالجة مياه الصرف:

طبقات تفصلها القوالب الخشبية(،  4يصل إلى تخزين المواد الخام مثل المواسير )بحد أقصى لالرتفاع  -
والمضخات، وشكائر األسمنت بورتالند، والرمل والزلط، واأللواح الخشبية )لتشكيل الخرسانة الالزمة 

 لألبواب والشبابيك(، والوقود والمياه

 خلط الخرسانة وصبها،  -

 تخزين الحديد المسلح وأعمال اللحام والطي -
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 نهاتخزين المخلفات أو التخلص م -

 الغابة الشجرية  3-5

نظرًا لنقص الموارد المائية في البالد، تعتبر االستفادة من مياه الصرف الصحي في ري النباتات الخشبية وأشجار 
مليار متر مكعب سنويًّا بدال من صرفها في نهر النيل والبحيرات  8.2الزية حاًل بيئيًا مثاليًا الستخدام حوالي 

 ما يمثل تهديدًا للبيئة. الشمالية والخطوط الساحلية م
فدان م األرض المحيطة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي للتشجير كما  211وقد خصص مقترح المشروع 

أرض صحراوية قاحلة. ومن  لغابة الشجرية ل. وتعتبر المساحة الحالية المخصصة 3.2هو موضح في الشكل 
. وسيكون مقدم 8131يوم في المرحلة األولى حتى متر مكعب / ال 20111المقرر أ تحصل غابة األشجار على 

دارتها.   المشروع مسؤواًل عن زراعة غابة األشجار وا 
وتختلف النباتات الخشبية من حيث سرعة النمو بسبب الظروف البيولوجية والبيئية المحيطة. وباإلضافة إلى ذلك، 

 ثافة األشجار كلما قل معدل النمو. يختلف معدل نمو األشجار حسب كثافة األشجار المحيطة؛ كلما زادت ك
وتمثل األشجار سريعة النمو مجموعة من األشجار التي تتميز بمعدل نمو سريع في الطول والقطر وخاصة في 

. وتمتد تائج اقتصادية سريعةنالمواقع الجيدة؛ باإلضافة إلى النضج المبكر لهذه األشجار مما يؤدي إلى تحقيق 
سة في معظم األحوال وقد تقل في الشرق األوسط حسب نوع الزراعة  81 - 11دورة قطع هذه األواع بين 

 والغرض منها.
ألغراض بيئية، مثل الحفاظ على التوازن المائي وتعمل كحزام وقائي لتثبيت الكثبان  الغابة الشجرية وتتم زراعة 

جار لى ذلك، تتم زراعة هذه األشومع تعرية التربة أو منحدرات الجبال وتحسين الظروف البيئية العامة. وعالوة ع
 لتقليل التلوث البيئي. 

 فيما يلي تحديد ألنواع األشجار المحتملة التي تؤخذ في االعتبار:
 طن من األخشاب 131ينتج الفدان  -أشجار الكازارينا   أ.
 طن من األخشاب 191ينتج الفدان  -أشجار الكافور   ب.
 طن من األخشاب 311 - 811ينتج الفدان  -أشجار الكايا   .ج

المقترحة في النواورة من مياه الصرف الصحي بعد المعالجة  الغابة الشجرية تمثل مياه الري المستخدمة في 
الثانوية من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في النواورة. وسوف تلتزم مياه الصرف الصحي بعد المعالجة 

الفصل  حو المذكور فينامًا بالمعايير المصرية الستخدام مياه الصرف الصحي ألغراض الري، على الالثانوية تم
لتر / اليوم لكل شجرة  21 - 21هذه الدراسة. يتراوح معدل استهالك شجرة واحدة من المياه ما بين  نالثاني م

 متر مكعب / اليوم. 31 - 81وتتراوح متطلبات المياه لفدان واحد ما بي 
سيتم ري األشجار بقطرات غير مرّشحة توفر الكمية المطلوبة أثناء عدد كاف من ساعات العمل. ويجب أيضًا و 

 تشغيل شبكة الري بشكل جيد. نأال يقل ضغط المياه في شبكة الري عن بار عند كل شجرة لضما
ر الملدن( الفينيل غيوتكون األنابيب المستخدمة في شبكة الري مصوعة من البالستيك )أنبوب مبلمر كلوريد 

ملم وال  81ملم ويتم تثبيت معدات الري في خراطيم البولي إيثيلن قطرها  311 -ملم  38 نويتراوح قطرها بي
 متر لضمان توزيع المياه بشكل جيد. 111يزيد طولها ع 

باء ا و حسب وعيته الغابة الشجرية يمك استخدام الحمأة الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في  
 على موافقة من وزارة الزراعة. 



 

  42                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

يتم تركيب صمامات إغالق في كافة التقاطعات وأنابيب الربط التي تدعم كل منطقة. ومن المتوقع أن تصل 
 ساعة في اليوم. 18ساعات العمل إلى 

 وسيتم تصميم الشبكة باستخدام المعادالت التالية
 معادلة التدفق

 Q = A×V 
 متر / الثانية V ≥ 1.50بحيث 

 معادلة هازن ويليم لحساب فقدا الضغط
Hf =10.68 (Q/C)1.85×L/D4.87 

 بحيث:
Q )سبة تدفق المياه في األنبوب )متر مكعب / الثانية = 
A )المقطع العرضي لألنبوب )متر مربع = 
V )سرعة تدفق الماء في األنبوب )متر / الثانية = 
hf )فقدان الضغط في األنبوب )متر = 
D )القطر الداخلي لألنبوب )متر = 
C  معامل هازن ويليم = 
L )طول األنبوب )متر = 

 متر / الثانية 1.2متر / الثانية وسعة دنيا  8متر / الثانية بسرعة قصوى  1.1تكون سرعة التصميم 
شجر لكل  227متر مربع وبالتالي حوالي  9متر، أي شجرة كل  3×  3سيتم توزيع األشجار بمسافة فتحة 

 فدان.
 فدان وفقا لألرض.  211تكون المساحة المتاحة لغابة األشجار 

 20111سيتم بناء محطة رفع لغابة األشجار. وستنقسم الغابة إلى مرحلتين بخطين صرف أساسيين يتدفق منهما 
 للمرحلة األولى فقط. الغابة الشجرية ملم. وسيتم عمل خط الصرف وشبكة ري  311متر مكعب / اليوم بقطر 

سيتم بناء بئر جافة بحجم مناسب بحيث تكو قاعدة البئر الجاف منخفضة عن قاعدة البالوعة بحوالي متر ويكون و 
جدار البئر الجاف أعلى من البالوعة بحوالي متر. وسيتم أيًضا تركيب مرشح لقرص الضغط في محطة الرفع 

 بطريقة تخدم تدفق المياه المضخوخة في الشبكة.
 كما يلي:وتكون مضخات المياه 

 71لتر في الثانية + مضخة احتياطية لتصريف  71تشمل المضخات التي م المتوقع تشغيلها مضختي لتصريف 
لتر في  71لتر في الثانية + مضخة احتياطية تضخ  71لتر في الثانية أثناء المرحلة األولى ومضختين لتصريف 

 الثانية في المرحلة الثانية.
من  1.8الرملية في خطوط الصرف الرئيسية للمضخات. يعادل صرف الفالتر سيتم تركيب اثين من الفالتر 

صرف مجموعة المضخات لكل خط. سيتم تركيب كل مجموعة من الفالتر كوحدة واحدة أو مجموعة من الفالتر 
ي ف ميكرون.  تحتوي كافة الفالتر على عدد من الصّمامات الالزمة للتشغب الجيد، بما 21بسعة فلترة ال تقّل عن 

ذلك صمامات الفراشة والصمامات الالرجوعية وصمامات التهوية والتنفيس. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تركيب نظام 
 غسيل عكسي ذاتي التنظيف على كافة الفالتر وسيتم التحكم فيه من خالل لوحة كهربية.
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بار. وعالوة على ذلك،  2غ وينبغي أن نأخذ في االعتبار أن الحد األقصى للضغط المسموح به في الفالتر يبل
سيتم تركيب عدادات كهرباء لقياس الفرق في الظغط وقد ترسل إشارة إلى لوحة التحّكم في الفلتر لبدء عملية الغسيل 
العكسي إذا أشار الفرق بين الضغط الداخل والخارج إلى وجود عائق جزئي في الفلتر. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم 

 فلتر يتم تركيبها على خطوط األنابيب.توريد خطي المياه بمصفاة 
 
. 
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 معابر خط األنابيب  3-6

 يمر خط األنابيب بالجزء الشرقي لقناة النواورة وبداية وادي الشيح وقناة الجيش.
 

 األرض المخصصة للمشروع 3-7

 
 فيما يلي توضيح لألراضي الالزمة إلنشاء محطي الضخ ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في النواورة؛

      محطة معالجة مياه الصرف الصحي في النواورة؛ األراضي المملوكة للدولة، الكائنة في شرق قرية
 701320112سهم ) 19قيراط و 9فدان و  1792النواورة الصحراوية. ويبلغ إجمالي مساحة األرض 

للبنية  نيمتر مرّبع(. ومن بين هذه المساحة اإلجمالية، ستستخدم المرحلة األولى من المشروع الثا
فدان لمحطة معالجة مياه الصرف  98فدان ) 298التحتية المتكاملة للمجاري والصرف الصحي 

فدان لغابة األشجار(. وسيتم تخصيص األرض المتبقية للمشاريع المستقبلية للهيئة  211الصحي و 
 القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.  

      من األراضي المملوكة للدولة. متر مربع  8111محطة ضخ قرية العتمانية؛ 
     .محطة ضخ النواورة؛ مملوكة للدولة، مستخدمة سابقا لموقع محطة المياه 

وقد أوضحت الزيارات التي تمت إلى مناطق المشروع عدم وجود أي نوع من الملكية العرفية غير القانونية لهذه 
اضي. ويتضمن الملحق الثاني الموافقات ذات القطع من األرض.  ولم يوجد أيضا أي من المستأجرين لهذه األر 

 العالقة باألراضي المدرجة أعاله.
 

( مواقع أقرب القرى الرسمية والمازل غير الرسمية للموقع الجديد لمحطة 3.11و  3.9ويوضح الشكل السابق )
احد على تر و معالجة مياه الصرف الصحي. وينبغي العلم أن الموقع الجديد يبعد عن المناطق السكنية بكيلو م

األقل. ينص القانون المصري بشأن تصميم وتنفيذ محطات مياه الصرف الصحي، الصادر بمرسوم وزاري رقم 
، على أن تكون المسافة بين محطة معالجة مياه الصرف الصحي وأقرب منطقة سكنية رسمية 1997لسنة  129

 لبات القانونية المصرية ذات الصلة.أو قرية كيلو متر واحد على األقل. ويلتزم الموقع الحالي بالمتط
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 الموقع القترح لمحطة معالجة النواورة  3-3 شكل

 
 

 
 محدد باألخضررسم تخطيطى لموقع المحطة ) الموقع الجديد محدد باألزرق ، الموقع األصلى   4-3 شكل
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 المسافة بين الموقع الجديد وأقرب مساكن رسمية  5-3 شكل

 
 

Formal boundaries of 
nearest village (1566m) 
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 المسافة بين الموقع الجديد واقرب مساكن غير مرخصة  6-3 شكل

 
 
 

 
المسائل المتعلقة باألرض والتحقق م الموقع الجديد  لمحطة معالجة مياه الصرف  3-2-1

 الصحي

 
المتعلقة باألرض فيما ، بهدف التحقق م المسائل 8112أجري فريق االستشاريين زيارة إلى الموقع في أغسطس 

يتعلق بالموقع الجديد. وقد أجرى الفريق االجتماعي أيًضا العديد من االجتماعات مع أصحاب المصالح ذوي 
 الصلة ومع األشخاص المعنيين.

 
 وقد أوضحت نتائج العمل الميداني والمقابالت التي ُأجريت مع أصحاب المصالح ما يلي:

اه الصرف الصحي  خالي من أي استخدام اقتصادي اجتماعي، كما هو موضح الموقع الجديد لمحطة معالجة مي -
 .3.18و  3.11في الشكل 

 

منازل عشوائية غير 
 مرخصة

 

أقرب منطقة سكنية 
 )غير مرخصة( 
(976 m) 
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 مناطق الزراعة وتوسيع المساحة المزروعة
النشاط االجتماعي االقتصادي الوحيد في المطقة هو الزراعة. توجد الماطق الزراعية غرب الطريق الرئيسي  -

 فور. وتمثل امتدادًا طبيعيًا للقرى والك
 

أشارت المقابالت إلى أن الممارسة المعتادة لمالك الحقول هو توسيع أشطة الزراعة نحو المناطق الصحراوية 
واستصالح بعض األرض والبدء بعد ذلك في تسوية الوضع مع الحكومة ودفع رسوم االنتفاع الالزمة. وبعد إتمام 

( 3.12حتى الصورة  3.12تالية )الصورة اإلجراءات الرسمية سيصبحوا مالك لألرض. وتوضح مجموعة الصور ال
 التوّسع التاريخي للمساحات المزروعة. 

 
 للمحطة الجديد الموقع من صورة  7-3 شكل
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  للمحطة الجديد الموقع من صورة  8-3 شكل

  
 الزراعية ومناطق التمدد الزراعى المناطق

من االنشطة الرئيسية بالمنطقة هى الزراعة، وتمتد المناطق الزراعية على غرب الطريق الرئيسى وهى االمتداد 
 الطبيعى للقرى القائمة والمساكن المحيطة.  

 
 مناطق زراعية قريبة من موقع المحطة  9-3 شكل

 
تبين اثنا المقابالت مع المواطنين ان التصرف العادى والطبيعى للمواطنين والمزارعين ان يتوسعوا فى االنشطة 

الزراعية فى اتجاه الصحراء ويقوموا باستصالح بعض االراضى ومن ثم يتم تقنيين وضعهم مع الجهات الحكومية 
 وبعد اتخاذ االجراءات الالزمة يصبحوا مالك تلك االراضىوبة. ودفع الرسوم المطل

WWTP 

Farming areas 
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 فى الصور التالية توضح التمدد التاريخى للمناطق الزراعية بالمنطقة المحيطة بالمشروع. 
 

 
 ( 2006فى )  1التمدد التاريخى لالراضى الزراعية منطقة  11-3 شكل

 

 
 (2013) فى  2التمدد التاريخى لالراضى الزراعية منطقة   11-3 شكل
 

25/9/2009 

25/2/2013 
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 (2114) فى  3التمدد التاريخى لالراضى الزراعية منطقة   12-3 شكل
 

 
  (2116) فى  4التمدد التاريخى لالراضى الزراعية منطقة   13-3 شكل
 

28/11/2014 

24/2/2016 
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 ( 2019) فى  1التمدد التاريخى لالراضى الزراعية منطقة   14-3 شكل
   
لقائمة   البنايات ا

( أقرب البنايات القائمة إلى موقع محطة معالجة مياه 3.81حتى الصورة  3.19توضح األشكال التالية )الصورة 
   الصرف الصحي الجديدة.

 
 الجديدموقع البنايات القريبة فى المناطق المحيطة بموقع المحطة   15-3 شكل

 
 82بتاريخ  Google Earthفي صور  3.12تظهر الغرفة المشيدة حديثًا غير المستخدمة في الشكل 

. 8111نوفمبر  17. وبالتالي، من المفترض أنه تم تشييد الغرفة بعد اإلعالن ع تاريخ االنتهاء بتاريخ 8112فبراير
أي غرض قديم أو غرض حالي معروف وقد  . وليس للغرفة8112يونيو  31كان تاريخ االنتهاء المعلن عه هو 

12/5/2016 
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دعمه للمشروع ووافق على هدم الغرفة دون تعويض  8112أغسطس  82قدم مالكها الذي قابله االستشاري بتاريخ 
 لصالح المشروع. 
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   لغرفة والحظيرةا 16-3 شكل
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 أقرب مساكن غير مرخصة  17-3 شكل

  

 
أقرب المستقبالت الحساسة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي هي مدرسة عبد الصمد ومركز شباب عبد 

 كيلومتر.  1.32الصمد. أقرب مسافة بين محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومركز الشباب 
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 موقع مركز الشباب ومدرسة عبد الصمد من محطة المعالجة   18-3 شكل

 
 تاريخ االنتفاع باألرض في الموقع

توضح مجموعة الصور التالية تاريخ االنتفاع بأرض محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة من وقت إعداد 
( وفي وقت موافقة جهاز شئون البيئة المصري )أكتوبر 8112تقييم األثر البيئي واالجتماعي األصلي )خالل 

)تم تسليم الموقع إلى  8111حيث تم اإلعالن عن تاريخ االنتهاء خالل نوفمبر  8111( وبعد ذلك خالل 8112
 حيث تم إجراء أنشطة التشاور مع المجتمع المحلي. 8112المقاول(. وبعد ذلك خالل 

مياه الصرف الصحي خالي من أي استخدام خالل ذلك الوقت. وتوجد وتوضح الصور أن موقع محطة معالجة 
كيلومتر على األقل من الموقع الحالي )التزامًا  1فقط بعض المباني الشاغرة غير القانونية المحدودة وتبعد مسافة 

 بالقوانين والتشريعات المصرية(. وال توجد أي من أنشطة الزراعة في مكان الموقع.
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 2014استخدامات االراضى فى موقع محطة المعالجة أثناء إعداد دراسة تقييم االثر البيئى واالجتماعى فى  19-3 شكل

 
 

 
 2114دراسة تقييم االثر البيئى واالجتماعى فى  الموافقة علىاستخدامات االراضى فى موقع محطة المعالجة أثناء   21-3 شكل

 

30/5/2014 

28/11/2014 
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   2115فى اضى فى موقع محطة المعالجة استخدامات االر  21-3 شكل

 
 

 
   بعد االعالن عن موعد تنفيذ المحطة استخدامات االراضى فى موقع محطة المعالجة   22-3 شكل

 
وقد أشارت البيانات التي تم جمعها خالل المقابالت إلى بناء هذه المنازل بشكل غير قانوني )أصدرت الوحدات 

من ذلك، يعتبر مركز الشباب هو المبنى الوحيد الذي حصل على تصريح العامة المحلية مخالفات(. وعلى الرغم 
قانوني. وقد تم بناء كافة المباي األخرى بشكل غير قانوني. وقد صرح مسؤول األراضي العامة في الوحدة المحلية 

ه هذ لم توجد أي زراعة أو مباي غرب محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية وأنه تم بناء 8119أنه حتى 
 .8112المباني ابتداء من 

23/5/2015 

24/2/2016 
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  خطوات امتالك األرض
صدار  تخصيص األرض، ضمنت شركة المياه بأسيوط أن  قراربعد الحصول على كافة التراخيص الالزمة وا 

 ن. تم اإلعال8111نوفمبر  3األرض خالية من خالل إجراء زيارة إلى الموقع. تم تسليم الموقع إلى المقاول بتاريخ 
. وقبل تسليم الموقع إلى المقاول، قامت وحدة 8111نوفمبر  12تهاء في الوحدة المحلية بتاريخ عن تاريخ االن

   . 8111نوفمبر  31الصرف الصحي بالريف بإجراء تسجيل رسمي لضمان عدم وجود تعديات على الموقع بتاريخ 
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 الوضع البيئي الراهن     الفصل الرابع 4

 الموقع  4-1

 ديروط إلى جنوباً  وصدفا البداري من كيلومتر 121 بطول وتمتد النيل، نهر ضفتي على أسيوط محافظة وتقع
 .كيلومتر 81 إلى 11 بين ما الوادي عرض يتراوح. شماالً 

 ديوالوا الجنوب من األحمر البحر ومحافظة الشمال من المنيا بمحافظة ُمحاطة فإنها أسيوط، لحدود وبالنسبة
 وه كما الجديد والوادي األحمر البحر محافظتي بين المحافظة وتقع. الجنوب من وسوهاج الغرب من الجديد
 .كيلومتر 371 حوالي والقاهرة أسيوط مدينة بين المسافة تبلغ. 1- 2 الشكل في موضح

0  

 
 موقع محافظة أسيوط  1-4 شكل

 

 )مركز( في أسيوط، يتكون كل منها من عاصمة بنفس اسم الحي.حي إدارية  11وتوجد 

. 1 - 1فرع ومجمع سكني ريفي كما هو موضح في الجدول  211قرية و  235بلدية يتبعها  56وتشمل أيًضا 

 القسم اإلداري للمحافظة. 2-1يوضح الشكل 

 
 

 
  أسيوط محافظة في والقرى والبلديات الحييوضح  1-4  جدول
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 .المرحلة لهذه وفقا الدراسة محل األحياء  2-4  جدول

 محافظة أسيوط
 القرى  الحي 
 النواورة البداري

 وادي الشيح
 العتمانية 

 
 
 

 عدد القرى األم عدد البلديات عدد المدن الحي م.
 89 2 1 أسيوط 1
 21 7 1 ديروط 8
 81 2 1 القوصية 3
 82 7 1 منفلوط 3
 18 2 1 أبو تيج 1
 17 2 1 صدفا 2
 7 8 1 الغانم 3
 12 2 1 أبنوب 3
 83 2 1 الفتح 9
 12 3 1 ساحل سليم 11
 19 7 1 البداري 11

 831 12 11 اإلجمةةالي
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 مركز ديروط

 1كم 132إجمالي المساحة = 

 1عدد البلديات = 

 62عدد القرى األم = 

عدد الفروع = 

 مركز القوصية

 1كم 226إجمالي المساحة = 

 6عدد البلديات = 

 82عدد القرى األم = 

 مركز منفلوط

 121إجمالي المساحة = 

 1كم

 1عدد البلديات = 

عدد القرى األم = 

 مركز أبنوب

 1كم 255إجمالي المساحة = 

 6عدد البلديات = 

 24عدد القرى األم = 

 مركز الفتح

 1كم 239إجمالي المساحة = 

 4عدد البلديات = 

 18عدد القرى األم = 

 مركز أسيوط

 184إجمالي المساحة = 

 1كم

 2عدد البلديات = 

 مركز أبو تيج

 1كم 211إجمالي المساحة = 

 6عدد البلديات = 

 21عدد القرى األم = 

 مركز الغانم

 1كم 61إجمالي المساحة = 

 1 عدد البلديات =

 مركز صدفا 1عدد القرى األم = 

 1كم 12إجمالي المساحة = 

 6عدد البلديات = 

 21عدد القرى األم = 

 مركز البداري

 1كم 51إجمالي المساحة = 

 1عدد البلديات = 

 25عدد القرى األم = 

 239عدد الفروع = 

 مركز ساحل سليم

 1كم 45المساحة = إجمالي 

 8عدد البلديات = 

 24عدد القرى األم = 

  أسيوط لمحافظة اإلداري  التقسيم  2-4 شكل
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 قرية العتمانية

 
تعتبر قرية العتمانية قرية صغيرة تقع بالقرب من الجبل الشرقي بالقرب من مزارع عسكرية، وسيتم إنشاء محطة 

متر ومبنى لتخزين اسطوانات  81عن  الضخ الرئيسية فيها. وأقرب مبنيين لمحطة الضخ هما منزل على بعد ال يقل
 الموقع. 3-2غاز نفطي مسال على بعد خمسين مترًا تقريًبا من محطة الضخ، ويوضح الشكل 

 

 

 

  
 مواقع محطات رفع العتمانية  3-4 شكل

 
، ولكن األمر المهم 1-2كما هو موضح في الشكل  ويمتد معظم خط األنابيب من خالل شارع متسع بشكل كاف

 2-2هو أن خط األنابيب يعبر منطقة حساسة مثل القنوات أو المدارس كما هو موضح في الشكل 
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 الخط يعبر ترعة النواورة الشرقية الخطوط تمر موازية للمدرسة

 خطوط المواسير تمر بالمناطق الحساسة   4-4 شكل

 

  
 صور توضح اتساع الشوارع بالمنطقة   5-4 شكل

 
 

 قرية النواورة 4-1-1
 

. ويوجد منزل 2-2سيتم تركيب محطة ضخ النواورة داخل محطة ضخ مياه قديمة كما هو موضح في الشكل 
 81الخارجي لمحطة قديمة، وسيكون طريق لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي الجديدة، ال يزيد ع بجانب السور 

 متر.



 

  52                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

 

 

 

  
 محطات رفع النواورة   6-4 شكل
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 7-2وسيتم تركيب محطة معالجة المياه بالقرب من النواورة وبجانب المزارع العسكرية، ويتضح الموقع في الشكل 
أيًضا. ومن الجدير بالذكر أيًضا أنه سيتم تركيب المحطة بجانب منطقة استصالح أراضي غير  2-2وفي الشكل 
 مخططة. 
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 محطة المعالجة فى قرية النواورة   7-4 شكل
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 محطة المعالجة فى الظهير الصحراوي لقرية النواورة  8-4 شكل

 
نطقة م ويمتد معظم خط األنابيب من خالل شارع متسع بشكل كاف ، ولكن األمر المهم هو أن خط األنابيب يعبر

 2-9حساسة مثل القنوات كما هو موضح في الشكل 

  
خطوط المواسير تمر موازية للحد الشرقى من ترعة 

 النواورة 
 خطوط المواسير تمر موازية لترعة وادى الشيح 
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 ترعة وادى الشيحبداية من  تعبرخطوط المواسير  الجيش ترعة من تعبر المواسير خطوط 

 خطوط المواسير تمر من المناطق الحساسة  9-4 شكل
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 لهيدرولوجى 4-7

 و الجوفيةالمياه السطحية  4-2-1
لمحافظة اأمام ا اًيسنو لمنصرفةاا المياه كمية رلري والشرب وتقدراا فى النيل نهر مياه على تعتمد أسيوط محافظة
 خدماالبراهيمية والتي ت ترعة فهي بالمحافظة الرئيسية الترع عن اما0  مليون متر مكعب سنويا1599  بحوالى
فدان وترعة نجع حمادي الشرقية  121111حوالي فدان وترعة نجع حمادي الغربية والتي تخدم 79217حوالي

 فدان.  22111حوالي والتي تخدم
لقريتين. تمر قناة الفاروقية أمام كل من ايعبر حي بدارى أحد أحياء أسيوط التي تشمل قرية النواورة وقرية العتامنة. و 

توزيع القنوات في الحي والتي تمر من خالل قريتي النواورة والعتامنة: قناة النواورة الشرقية  11-2يوضح الشكل 
 وقناة وادي الشيح التي تتفرع إلى قناة الجيش. وُتستخدم هذه القنوات ألغراض الري وال ُتستخدم في الشرب.

 
 توزيع الترع والمصارف فى المحافظة 11-4 شكل
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 البدارى مركز فى النواورة وقرية العتمانية قرية خال تمر التى الترع  11-4 شكل
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 ترعة النواورة تمر خالل المناطق السكنية   12-4 شكل

 
 

 
 ترعة النواورة تمر خالل المناطق الزراعية  13-4 شكل
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  العتمانية قرية مدخل فى الشرقية النواورة ترعة  14-4 شكل

  

 
 ترعة وادى الشيح متفرعة من ترعة النواورة الشرقية  15-4 شكل

 

 
 ترعة الجيش فى منطقة وادى الشيح  16-4 شكل
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القنوات التي تمر من خالل المنطقة السكنية مليئة بمخلفات المنازل. خالل المسح الميداني، الحظ فريق البحث أن 
وغالبا ما تتخلص رّبات البيوت من نفايات المنزل بشكل عام في القناة. وقد تمت اإلشارة أيًضا إلى أن بعض 

وم سيارات قالمنازل تتخلص م مياه الصرف الصحي مباشرةً في القناة، وأحيانًا يتم صرفها بشكل غير مباشر عندما ت
-2والشكل  17-2الصرف بالتخلص من مياه الصرف الصحي الُمجمعة في القناة. كما هو موضح في الشكل 

12. 
 

 
 صرف المجارى فى اى منطقة خالية قريبة من الترعة   17-4 شكل

 

 
 صرف المجارى فى الترعة   18-4 شكل
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 الصرف الصحى على الترعة   19-4 شكل

 
ويعتبر أثر األنشطة البشرية واضحًا على نوعية مياه في المناطق السكنية. وقد أجرى فريق البحث تحلياًل لنوعية 

 للمياه وتحليلها للتعرف على نوعية المياه. وقد تم جمع عينتين من قناة النواورة المياه السطحية. وقد تم جمع عينات
( واألخرى أمام المنطقة E ˝22.19 ′31°31و   N ˝23.71 ′13°82الشرقية؛ واحدة في مدخل قرية العتمانية )

حة في الجدول (.  وقد أشارت النتائج )الموضE ˝11.27 ′31°31و   N ˝9.12 ′11°82السكنية في العتمانية )
( أن إجمالي مستوى بكتيريا القولون البرازية في القنوات مرتفع ولكنه ال يزال ضمن المدى 3التالي وفي الملحق 

 .218/8119المعدل بمرسوم  22/1928المسموح به وفقا للوائح التنفيذية للقانو 
 
 ية الهندسة في جامعة القاهرة". يوضحوقد تم أخذ العينات وتحليلها من خالل "معمل القياسات والمعايرة في كل 

 موقع قرية العتماية التي تم أخذ العينة منها. 81-2الشكل 
 نتائج عينات الصرف  3-4  جدول

المعيار والحدود )ملغم /  المؤشر
 لتر(

 1العّينة 
النواورة  -)العتمانية 
 الشرقية(

 8العّينة 
 )النواورة الشرقية(

المواد الصلبة الكلية 
 الذائبة

≤ 1111 873 23 
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 C° 3الحد األقصى للفرق  درجة الحرارة
مقارنة بممجاري المياه 

 المتلقية

  

   1≥ أكسجين مذاب
وحد أقصى  2.1حد أدنى  األس الهيدروجيني

2.1 
7.38 7.88 

ألكسجين االحتياج ل
 الحيوي 

≤31 2 2 

كسجين لألاحتياج 
   كيميائي 

≤11 12 18 

 1.29 1.11 11 نتروجين كلي
   3 الفوسفور الكلي 
   3≥ الزيوت والشحوم 

   1.111≥ الزئبق
   3≥ الحديد

   8≥ المنجنيز
   1≥ النحاس

   8≥ عنصر الّزنك
   1.11≥ الفينول 

 - - 1.11≥ األرسينيك الزرنيخ
 - - 1.13≥ الكادميوم
 1.118 1.113 1.11≥ الكروم

   1.11≥ سيانيد حر 
 1.118 1.112 1.1≥ الرصاص

 - - 1.1 النيكل
 - - 1.11 السيلينيوم

إجمالي بكتريا القولون 
 3سم 111

1111 1331 1111 
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 رصد نوعية المياه السطحية   21-4 شكل

 
 

 المصارف 

 الصرف محمد، بني البحاري، أببنوب، السيل، الزاوية، ،ىسيوطاأل: فهي المحافظة في الموجودة المصارف
 األحمر الكوم العصا، القبلي، سامي بني تيج، أبو البداره، في الرئيسي الصحي

 

 

 المياه الجوفية  4-2-2
 لوادي الخزان الرباعيمن  المياه وتستخرج السطحية بعدالمياه بالمحافظة للمياه الجوفيةالموردالثانى المياه وتشكل

يبين .الشرب لمياه أساسي بالوادي كمورد والقرى المدن فى المياه هذه وتستخدم الوادي لهذا الصحراوية والتخوم النيل
 ( عمق المياه الجوفية. 18-6الشكل رقم ) الجوفيةبالمحافظة،بينمايبين ( الخزانات11-6الشكل رقم )

متر. وقد اعتمدت القريتين سابقا على المياه الجوفية  81لنواورة والعتامنة عن يزيد منسوب المياه الجوفية في قريتي ا
ألغراض الشرب. يحفر أفراد المجتمع آبار فردية لتوريد احتياجاتهم. وتتسم مياه هذه اآلبار بزيادة نسبة المعادن. 

ريق اآلبار. ولم يتمكن فوبعد توصيل شبكة المياه، منعت وزارة الصحة وشركة المياه السكان من استخدام هذه 
 البحث من جمع عينات لتحديد نوعية المياه الجوفية ألن اآلبار كانت جافة. 

 8112متر تحت سطح األرض في الموقع الُمقترح لبرك األكسدة في أبريل  11وقد كشفت ست حفر وصلت إلى 
م يتم ى مع قليل من الرمل. ولأن التربة في المنطقة تتسم بأنها طين غريني غالبًا مع كميات صغيرة من الحص

 التقرير الجيوتكنيكي الكامل.  3العثور على أي مياه جوفية أثناء الفحص. ويعرض الملحق 
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 الخزان الجوفى فى المحافظة   21-4 شكل
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 عمق المياه الجوفية  22-4 شكل

 المناخ   4-3

 درجة الحرارة 4-3-1
يقع المشروع بمدينة اسيوط الواقعة فى قلب صعيد مصر كما انه يطل على ضفاف نهر النيل 0 حيث تتاثر 

منطقة المشروع باجواء نهر النيل واجواء صعيد مصر ومن اهم التاثيرات على درجة الحرارة حيث ارتفاع درجة 
مئوية ، في حين يبلغ المعدل السنوي درجة  29الحرارة بالمنطقة ويبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة الصغرى 

المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة الصغرى والعظمى 2-6  شكلدرجة مئوية. ويوضح  83لدرجة الحرارة العظمى 
 أرصاد أسيوط.من واقع سجالت محطة 

 (1335دراسة تقييم البىيئة اعدت من ايكو كونسرف  )المصدر: 
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 المشروع بموقع الشهرية الحرارة درجة متوسط1-4  شكل

 

 األمطار 4-3-2
م وكانت أعلى قيمة للمطر تتشير البيانات المناخية إلى ندرة مياه األمطار بالمنطقة  بشكل عام طوال السنة  

ملم وهى معدالت ضعيفة منعدمة 3.1المطر لسقوطه لسنوىت  املم/سنة 0 والمعدال 8,9تسجيلها بالمنطقة حوالي 
 الخطورة. 

وعلى الرغم من أن كمية المطر قليلة جدًا، إال أن مياه األمطار من بين التهديدات األساسية في أسيوط، وستتم 
 التفصيل.مناقشة ذلك بمزيد من 

 

 الرطوبة  4-3-3
مم. يظهر  26.1، ويبلغ المتوسط السنوى للبخر% ٠١يبلغ المتوسط الشهرية للرطوبة النسبية بمحافظةأسيوط 

المعدالت السنوية للرطوبة النسبية 0 وتتطابق طبيعة المنطقة مع طبيعة قياسات محطة الرصد للتقارب 1-6  شكل
 الكبير بين موقع المشروع ومطة الرصد .
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 النسبية للرطوبة الشهرية المعدالت2-4  شكل

 الرياح: 4-3-4
بناء على البيانات الوادرة من هيئه الرصاد الجوية والتى تم تسجيلها بمحطة المناخ فى محافظة اسيوط )محطة رقم 

ساعة. وتتباين تلك السرعة نسبًيامن /عقدة 2.2( يتضح ان متوسط سرعة الرياح بالمنطقة يصل الى  41858
معدالت  8-6  كلشفصل آلخر فتبلغ أقصاهافى فصلى الربيع والصيف واقلها فى فصلى الخريف والشتاء 0 ويظهر 

تغير سرعة الرياح بالمحافظة0  اما بالنسبة التجاه الرياح فبناء على البيانات المسجلة بالمحطة والموضحة فى 
 فان اتجاه الرياح الغالب يكون من اتجاه الشمال والشمال الغربى. التاليشكل 
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 الرياح  لسرعة الشهرية المعدالت3-4  شكل

 
 الرياح وردة4-4  شكل
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 بالمحافظة الرياح سرعة تغير معدالت5-4  شكل

 الضغط الجوى  4-3-5
مللي بار،وهو بذلك أقل قليال من متوسط الضغط الجوى عند سطح 2321.2يبلغ المتوسط السنوى للضغط الجوى 

متر تقريبًا ويظهر  64الى  69مللي بار ، وذلك نظًرا  الرتفاع عن سطح البحر ما بين 2328.1البحر ، والذي يبلغ 
 ( معدالت الضغط الجوى على مدار السنة في محافظة اسيوط .21-6شكل )

 
 اسيوط محافظة في السنة مدار على الجوى الضغط تغير معدالت6-4  شكل

 

 السيول 4-3-6
0 مما دفع 2556عانت محافظة اسيوط من اسوء سيول مصر حيث شهد مركز درنكة باسيوط اسواء السيول عام 

 انة العديد من مخرات السيول فىالجهات الحكومية الى العناية بمخرات السيول بالمحافظة 0 وقد تم انشاء وصي
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 االمحافظة وجارى تحسين تلك المنظومة فى المحافظة 0 غير ان منطقة المحطة بمركز اسيوط غير مصنفة انه
 موقع التوسعات على خريط للسيول بمحافظة اسيوطالتالي منطقة سيول ويظهر الشكل 

لتوزيع مصارف مياه األمطار على كال مخطط  31-2وقد تمت صيانة هذه المصارف فيما بعد. يوضح الشكل 
 جانبي النيل في محافظة أسيوط. وتعتبر أقرب المصارف إلى المشروع كما يلي:

 
مصارف مياه األمطار في وادي الشيح والعتمانية والهمامية: وُتستخدم أربعة سدود تخفيف. يتم تصريف المياه 

لنيل باستخدام مصارف التخفيف. يتم صرف مياه األمطار الزائدة من السدود إلى قناة النواورة الشرقية ثم إلى ا
الُمجمعة في مصرفي وادي الشيح والعتامنة في قناة النواورة الشرقية ثم إلى قناة نجع حمادي الشرقية من خالل خط 

 أنابيب بالقرب من النهاية ثم أخيرًا إلى النيل من خالل المصارف التالية:
 الخزندارية  -
 الممطر -
 المعنى -
 المعنى الجديد إلى النيلمصرف  -

 
وتعتبر هذه المصارف مهمة جدًا ألنها تقع في قريتي وادي الشيح والعتمانية اللتان سيتم إنشاء المشروع بهما. ومن 

 المخطط أن يتم إنشاء محطة الضخ في منطقة بعيدة عن مصارف مياه األمطار. 
 

ة رف الصحي استنادا إلى المواصفات الجيومورفولوجيوقد تم تقييم الموقع المقترح إلنشاء محطة معالجة مياه الص
 من أجل تحديد مدى تأثر الموقع أثناء سقوط األمطار الغزيرة على المنطقة.

 
 وفيما يلي توضيح ألهداف التقييم:

دراسة تاريخ الفيضان الذي حدث حول موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لتحديد إذا ما كانت  -1
 فيضانات خطيرة في الماضي.المنطقة قد تعرضت ل

دراسة الخرائط الجيولوجية والطوبوغرافّية والصور الجوية باإلضافة إلى خرائط االرتفاع الرقمي للمنطقة، من  -8
أجل وصف الطبيعة الجيولوجية للموقع وأنواع الصخور التي تم العثور عليها والخصائص المادية وقدرتها على 

 امتصاص كميات كبيرة من الماء. 
 دراسة شكل األرض وتضاريسها في المنطقة واالنحدار العام لطبيعة األرض.  -3
تحديد العالقة بين مكان الموقع المقترح لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي وممرات الفيضان المحتملة في  -2

 المنطقة.
 

ي الخريطة ستوجد محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب غرب وادي أبو الشيح، كما هو موضح ف
  أ(. 2.89الجيولوجية )الشكل 
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  2013الجيولوجية السطحية ، المصدر : أسماعيل والبدرى  23-4 شكل

 
 

ب، يعتبر موقع محطة معالجة مياه الصرف  2.89من خالل الزيارات الميدانية، كما هو موضح في الشكل 
الصحي منطقة مستوية شبه رأسية خالية من أي آثار للوديان أو المجاري الجافة أو أي ارتفاعات أو انخفاضات 

 عميقة. 
 
 

 

WWTP 
location 
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 موقع محطة المعالجة . الحظ صخور الليم ستون وتقع فى جنوب الموقع ورسوبيات العصبر الرباعى   ب  24-4 شكل

 
تمت دراسة المقاطع الطوبوغرافّية الطولية والعرضية حول موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لتحديد 

 و المنحدرات. 2.82جة إلى  2.82يا المنطقة والمنحدرات العامة حول الموقع. توضح األشكال من طوبوغراف
 

WWTP location 

Quarterly Sediments 

Limestone Rock 
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  حظ المستوى العرضى التجاه غرب الموقع ال.  للجنوب الشمال من جوجل من لصورة طبوجرافى قطاع  ج 24-4 شكل

  

 
  حظ المستوى العرضى التجاه غرب الموقع ال.  للجنوب الشمال من جوجل من لصورة طبوجرافى قطاع د  24-4 شكل

 

New WWTP 

New WWTP 
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  حظ المستوى العرضى التجاه شرق الموقع ال.  للجنوب الشمال من جوجل من لصورة طبوجرافى قطاعح    24-4 شكل

 

 
   وتمر خالل موقع المحطة الجديدة .  الشرق للغرب من جوجل من لصورة طبوجرافى قطاعخ   24-4 شكل

 
وتوضح الصور الجوية وجود مجموعة من األودية الجافة التي تقوم بالصرف في وادي أبو الشيح، واألهم هو وادي 

 أ ذلك. 2.31الجنوب )وادي أدابيا(، ويوضح الشكل أبو طريفه ووادي أبو حليفة من المنتصف ووادي صغير من 
 

وقد تم تصنيف وادي أبو طريفة ووادي أبو حليفة من خالل الدراسات السابقة على أنها ضعيفة إلى معتدلة من 
حيث قدرتها على جمع مياه المطر والتسبب في حدوث الفيضانات.  وبالنسبة لوادي أدابيا، فإنه قصير جدًا وقدرته 

 قوط األمطار الغزيرة. على إنتاج كميات كبيرة من المطر غير محتملة حتى في حالة س
 

New WWTP 

New WWTP 
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ونظرًا لموقع المحطة، التي توجد في جوب غرب وادي الشيح، فقد ثبت أن الموقع بعيد عن مخارج الوديان 
المذكورة سابقًا. في حالة التدفق السطحي بأي كثافة، ستتبع مسارات المياه السطحية المنحدرات الطبيعية 

ه الصرف الصحي مرتفعة نسبيا فيها مقارنة بالمناطق المحيطة الموجودة والتي تعتبر منطقة محطة معالجة ميا
 ب إلى د(. 2.31وبالتالي ال تندرج في ممرات الفيضان. )الشكل 

 
 من خالل التقييم السابق تم استنتاج ما يلي:

يعتبر السطح الذي يوجد به موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي مستويًا، ويتسم بمنحدر صغير في  -1
 الشمال. 

 ال توجد أي عالمات في محطة موقع معالجة مياه الصرف الصحي ألي ممرات فيضان قديمة.  - 8
 لصحي. تبعد الممرات الحالية للوديان األكبر عن موقع محطة معالجة مياه الصرف ا - 3
 

وبالتالي يعتبر الموقع الجديد المقترح إلشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي مناسًب إذا نظرنا إلى المخاطر 
 الناتجة عن الفيضانات أو الجريان المفاجئ للمياه السطحية الناتجة عن سقوط أمطار غزيرة غير متوّقعة. 
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 .المنطقة في الوديان في الصرف/  المخرات بمسارات يتعلق فيما الصحي الصرف مياه معالجة محطة موقع توضح جوجل صورة:   25-4 شكل

  

 
 طبوغرافية المنطقة وارتفاعات المنطقة بالنسبة للمحطة   26-4 شكل

 

WWTP 
location 
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  ج رياضى ثالثى االبعاد لموقع المحطة يوضح االنحدارات والسيول على وادى الشيح1نمو  27-4 شكل

 

WWTP 
location 
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 نموذج رقمى يوضح االنحدارات والميول فى الموقع   28-4 شكل

 

 جودة الهواء  4-4

 من خالل بيانات الشبكة القومية للرصد : -أ

محطة منتشرة على  21تبلغ عدد محطات رصد نوعية الهواء والتابعة للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 
 محطة منها محطتان فى اسيوط . 29ربوع مصر 0 يوجد فى صعيد مصر فقط 
 يمكن بيان االتى : 1321والذى صدر فى عام  1322 من خالل تقرير الحالة البيئية االخير لعام
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 ثانى اكسيد الكبريت :
فى  8ميكروجرام /م 29الى حوالى  2555فى عام  8ميكروجرام/ م 43انخفضت تركيزات ثانى اكسيد الكبريت من 

 1-6  شكلكمتوسط سنوى على ربوع مصر طبقًا لما هو واضح فى  1322عام 

 
 الكبريت اكسيد ثانى7-4  شكل

 ثانى اكسيد النيتروجين :
فى  بل وحدث ارتفاع 2555تعانى نوعية هواء مصر من ارتفاع فى تركيزات ثانى اكسيد النيتروجين منذ عام 

حيث بلغت قرابة  2555فى عام  8ميكروجرام / م 69تركيزات ثانى اكسيد النتيروجين 0 حيث سجل فى عام قرابة 
 .2-6  شكلطبقًا لما واضح فى 1322فى عام  8ميكروجرام /م 43

 
 النيتروجين اكسيد ثانى8-4  شكل

 الجسيمات العالقة المستنشقة :
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تتجاوز تركيزات الجسيمات العالقة المستنشقة التركيزات المسموح بها 0 غير ان تركيزها كمتوسط سنوى انخفض 
طبقًا لما هو  1322عام  8ميكروجرام /م 263حتى وصل الى قرابت  2555عام  8ميكروجرام /م 253من حوالى 
 ..Error! Reference source not foundواضح فى 

 
   المستنشقة العالقة الجسيمات 29-4 شكل
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 المسح الميدانى: نتائج -ب

ية غالبًا من الملوثات حيث تنتشر المناطق الزراعتمتاز العديد من مراكز محافظة اسيوط بالجو الريفى الذى يخلو 
فى العديد من ربوع تلك المراكز 0 غير ان محافظة اسيوط بها العديد من المنشآت الصناعية الكبرى والتى تصنف 
على انها من الصناعات الملوثة 0 كصناعة االسمدة وتكرير البترول واالسمنت ومحطات الكهرباء 0 مع ذلك تبعد 

 ،المشروع بالعديد من الكيلومترات آت عن مناطق تنفيذتلك المنش
يقع حي بدارى بعيدا عن المشاريع الملوثة للهواء في أسيوط. وتبغي اإلشارة إلى أن بدارى تعتبر المطقة األكبر 
 .في عدد السكان في الجانب الشرقي لنهر النيل في أسيوط، وبالتالي من المتوقع إجراء المزيد من األنشطة البشرية

ويمكن مالحظة تأثير البيئة الصحراوية على نوعية الهواء في منطقة بدارى ألنها تقع بالقرب من الصحراء الشرقية 
 هر النيل.نحيث يرتفع مستوى األرض عن القرى القريبة من الوادي ومن 

ديد من ختيار العقام فريق عمل المشروع بالمسح الميدانى للمواقع المختلفة المدعم بقياسات جودة الهواء وتم ا
المواقع بعناية بما يضمن ان تكون ممثلة لباقى المواقع االخرى اعتمادًا على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة 
قبل المعاينة والمعلومات التى تم رصدها اثناء المعاينة 0 حيث تم رصد نوعية الهواء بالمنطقة المحيطة بالمحطة  

0 
ت مالحظته هو الروائح الكريهة في الشوارع والناتجة عن الصهاريج اإلنتانية أثناء العامل السلبي األهم الذي تم

عملية اإلخالء.  وفي بعض األماكن تعاي الصهاريج اإلتانية م حاالت التسّرب التي تؤدي لزيادة آثار قناة النواورة 
ص شائعة زل. وتعتبر هذه الخصائالشرقية التي تمر عبر منطقة سكنية واإلنبعاثات الناتجة عن حرق مخلفات المنا

 في معظم القرى التي ال تمتلك شبكات صرف صحي.
 

يمكن تصنيف منطقة المشروع على أنها منطقة صحراوية )المنطقة مخصصة لمحطة معالجة مياه الصرف 
وح به مالصحي( ومنطقة رفية زراعية )قرية النواورة وقرية العتامنة(. وقد استخدم فريق البحث الحد األقصى المس

 من اللوائح التنفيذية لقانون البيئة كدليل يوضح مستوى التلوث. 1المشار إليه في الملحق 
 

 SO2، NOx، NH3، TSP، PM1، PM7، PM 2.5، PM 10تتضمن العناصر التي تم قياسها ما يلي: 
واء المحيط يار نوعية الهتوضح النتائج أن الهواء خالي من الملّوثات الغازية ولكن مستوى األتربة يزيد من حدود مع

 6-6  جدولكما هو موضح في 
 .قياس الهواء في القرىنتائج  4-4  جدول

الحدود  حي البداري
 المسموح بها

متوسط 
  الوقت

 النواورة العتمانية
محطة  -النواورة 

معالجة مياه 
 الصرف الصحي

(CO) 1111 221 911 11111 2 
(SO2) 32 21 33 181 2 
(NOx) 12 21 22 111 2 
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(NH3) Nd Nd Nd 181 2 
(TSP) .327 .837 .827 1083 2 
(PM 10) .892 .812 .822 1011 2 
(PM 7) .311 .881 813 1011 2 
(PM 2.5) .18 .18 .18 1012 2 
(PM 1) .18 .18 .18 1012 2 

 
عمليات القياس من خالل "معمل القياسات والمعايرة في كلية الهندسة في جامعة القاهرة". يوجد التقرير وقد تم إجراء 
 3 -في الملحق 

 
Iفى قرية العتمانية 
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 فى قرية النواورة 

 

 
 

 البيئية فى المحافظة مواقع القياسات   31-4 شكل

 

 لضوضاء ا 4-4-1
 تمثل مشكلة ال أسيوط والبداريعلى الرغم من ان الضوضاء تعتبر في المدن مشكلة كبرى غير انها في قرى مركز 

كبيرة لكون الطبية الريفية هى التى تسود في تلك االماكن 0 حيث تمثل المناطق السكنية جزر داخل المناطق 
الزراعية هى الغالبة على مناطق تنفيذ المشروع 0 ومن خالل الرصد والمعاينة للمواقع التى سوف تتم بها انشاء 

رف وجد ان المصادر االساسية للضواء فى هذه المناطق هى محطة المعالجة ومحطات الرفع وخطوط شبكة الص

Nawawra  PS 

WWTP 
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ومضخات المياه العاملة. ال توجد أي مصادر أخرى للضوضاء في المنطقة الصحراوية التي  حركة بعض السيارات
سيتم إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بها.  توضع عمليات القياس البيئية ارتفاع مستوى الضوضاء في 

 كما هو موضح في الجدول التالي.الموقعين، 
 

 نتائج قياس الضوضاء  1-4  جدول
 حي جرجا

 المدة
 النواورة العتمانية 

محطة  -النواورة 
معالجة مياه الصرف 

 الصحي

 -القيمة المتوّسطة 
 ديسيبل

21.1 22.2 21.1 
صباحًا  7:11
- 11:11 

 مساء
  ديسيبل 11 الحدود المسموح بها

وقد تم إجراء عمليات القياس من خالل "معمل القياسات والمعايرة في كلية الهندسة في جامعة القاهرة". يوجد التقرير 
 3 -في الملحق 
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 النباتي الكساء 4-5

ية ومنها: القطن المصر من المحاصيل التقليدية متنوعة تتميز محافظة أسيوط بالتربة الزراعية التي تزرع بمجموعة 
والذرة والقمح والذرة الشامية والفول، ويتم زراعة هذه المحاصيل في المواسم الزراعية المختلفة، وتتميز األراضي في 
أسيوط بالخصوبة وبالتالي تزداد معدالت إنتاجية المحاصيل0 والتى لم يظهر سواها فى منطقة المشروع وعلى سطح 

 لمشروع .الجزيرة المقابلة لمنطقة ا

  

 القمح الذرة

  

 
أهم ثالث مجموعات من النباتات في أسيوط وفقا لدورة حياتها هي: محاصيل معمرة ومحاصيل تزرع كل عامين 

 ومحاصيل سنوية.
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 الفول البرسيم

النسبة لعمر ببالنسبة لألهمية التجارية للمحاصيل فإنه ال توجد محاصيل ذات أهمية تجارية في منطقة المشروع، 
نوعا معمرة   55النباتات في المنطقة، فإن النباتات في منطقة وادي النيل تتكون من اربع أنواع تعيش لموسمين و

 نوعا تزرع بشكل سنوي. 211و
 

من بين األنواع المعمرة أشجار الفواكه والخضروات وبعض النباتات العشبية، هناك أربع أنواع من السالالت التي 
 ..Spergularia salina و Chenopodium ambrosroidesين: الحندقوق األبيض والكرفس و تزرع لموسم

 
 Actheorhiza bulbosa, Alhagi graecorum, Asparagusتشمل النباتات التي تزرع لموسمين أيضا: 

stipulars, Aster squamatus, Astraglus fruticosus, Atractylis carduus .وغيرها من األنواع 
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Alhagi graecorum Asparagus stipularis 

 

 ,Abutilon theophrasti, Amaranthus graecizansبالنسبة للنباتات التي تزرع بشكل سنوي فهي تضم: 

Amaranthus hypochondriacus, Aumi majus, Anthemis borumuelleri .وغيرها من األنواع 

بالنسبة للظهير الصحراوي للمحافظة بشكل عام تم تسجيل خمس أنواع من النباتات في التكوينات الرملية التي 
 Chenopodium album, Anabasisتمتد في المناطق المجاورة للمشروع، من بين هذه األنواع ما يلي: 

rticulate and Tamarix nilotica. 
 

 الحيواني الكساء 4-6

اإلنساني لمدة آالف السنوات في منطقة الوادي والدلتا فقد تحول النظام البيئي إلى نظام البيئة المشيدة نتيجة النشاط 
من اإلنسان، وبالتالي ال يعيش في المنطقة سوي الحيوانات التي تستطيع أن تتأقلم مع األنشطة البشرية أو التي 

وانتشار استخدام المبيدات الكيميائية إلى تلوث تستطيع تفادي التواصل مع اإلنسان. وقد ادت أنشطة الزراعة 
 المنطقة وبالتالي التأثير على الحيوانات التي تعيش في المنطقة.

 الطيور 4-6-1
اهم أنواع الطيور التي تتميز بها المحافظة هي البلشون األبيض وأبو قردان والغراب البلدي واليمام والشرشور 

 )العصفور البلدي(.
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 البلشون األبيض ابو قردان

 
 

 الثدييات 4-6-2
، تعتبر القوارض أكثر األنواع (Anon, 1993)يعيش في وادي النيل اربعون نوعا من الثدييات في الوقت الحالي 

 Rattusانتشارا في منطقة المشروع باعتبارها احد المناطق الزراعية، أهم األنواع التي تعيش في المنطقة هي: 

rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus, Acomys cahirinus cahirinus, Arvicanthis 
niloticus, Gerbillus gerbillus gerbillus and Gerbillus andersoni andersoni. 

 Crocidura nana and Hemiechinus auritus aegyptiusبالنسبة للحشرات فهي تتمثل في 
 Rhinopoma hardwickei arabium,Taphozousاهم أنواع الخفافيش التي تعيش في المنطقة هي: 

perforatus, Taphozous nudiventris, Otonycteris hemprichi, Tadarida aegyptiaca اهم أنواع ،
 Vulpes vulpes and Mustela nivalis. Perissodactylaالحيوانات المفترسة: 

  

http://www.google.com.eg/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=4YtQuQAX-h9KOM&tbnid=3vqet5FdmrBKoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nimfea.hu/english/news/060808.htm&ei=5-ZTUr7TDoSi0QWg6YCABw&psig=AFQjCNGWwgD8ZA-GB95Bjrv6ukUvDKePfg&ust=1381316711288204
http://www.google.com.eg/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=kyomTkijJbDZdM&tbnid=4mDu9q5MZYLGWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://blogs.crikey.com.au/northern/2010/12/02/bird-of-the-week-same-sex-marriage-and-the-american-white-ibises-of-floridas-space-coast/?wpmp_switcher=mobile&ei=q-1TUvhu0JjQBdCggJAH&psig=AFQjCNFw2W94-m7Wm1SeIDSDFcyekFPO7A&ust=1381318443062884
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 Crocidura اليربوع

 

 الالفقريات  2-1—4-6

 الحشرات مثل الصراصير والخنافس والفراشات وبعض العناكبتشمل بعض أنواع 

 

 الزواحف  2-2—4-6

، تضم أنواع الزواحف في منطقة المشروع ما (Anon, 1993)نوعا من الزواحف  86يعيش في وادي النيل والدلتا 
 Trapelus mutabilis, Tarentola annularis annularis, Mesalina guttulata,  canthodactylus يلي:

boskianu Hemidactylus turcicus, Chalcides ocelltus, Coluber florulentus, Natrix tessellate, 
Psammophis sibilans, Telescopus shara, Varanus niloticus, Mabya quinquetaeniata and 

Naja haje.وتنتشر الزواحف في المناطق الزراعية والصحراوية في المحافظة ، 

  

Tarentola annularis Trapelus mutabilis 

  

 السحالي الفئران
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  282                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

 الحيوانات المائية 4-6-3

 البرمائيات
 Rana ridibunda, B. viridis, Ptychadenaيتميز وادي النيل بوجود اربع أنواع من البرمائيات وهي كالتالي: 

mascareniensis and Bufo regularis.   
 
 

 

 الضفادع

 

  الجيولوجية الخصائص 4-7

 جيولوجيا المحافظة والمواقع:  4-7-1
من الناحية الجيولوجية تتكون محافظة أسيوط من بعض الصخورالرسوبية والرواسب المفككة والتى يرجع تكوينها 

 :إلى الزمنين الثالث والرابع وذلك كما يلى

 ىاإليوسينوالبليوسينترجع إلى عصر والتى  Tertiary Formations:تكوينات الزمن الثالث  -١

 :  Eocene Formationsتكوينات عصر اإليوسين  -أ
حيث يعتبر عصر اإليوسينثانى عصور الزمن الثالث، وتتألف تكويناته فى   معظمها من الحجرا لجيرى الذى 

 تتخلله بعض الطبقات من الطفلة وبعض الصوان. 
 شديدة حوافب عليه تشرف والتى الفيضى، السهل بىجان عل الواقعة الهضابية األجزاء الجيرية الصخور وتكون

 األودية من كبير عدد وحفر كبير، بشكل الصخور تلك إذابة على الماضى فى المطر سقوط ساعد وقد0 االنحدار
 بنوعيها لتعريةا بعوامل الصخور تلك تأثرت وكذلك حاليا، الفيضية السهل هوامش عند مصباتها تقع والتى بها،

ذابة تفتت إلى أدى مما والكيميائية الميكانيكية  السطحية أجزائها معظم وا 
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 اسيوط بمحافظة الصخور من والرابع الثالث الزمنيين تكوينات 31-4 شكل

 المصدر: التوصيف البيئى
 

 Pliocene Formations:اتعصرالبليوسين تكوين -ب

 الغربى لجانبا ضيق على نطاقفي  تكويناته وتظهر وأخرها، الثالث الزمن عصور خامس عصرالبليوسين يعتبر
 الجيرى رالحج من طبقات عن غالبا عبارة وهى البحرية، الرواسب من طبقات من معظمهافي  لوادى النيل،وتتكون

 والطفلة . والماربل والحجر الرملى
 :Quaternary Formationsالرابع الزمن تكوينات -٢

 .الفيضى ورواسب السهل الجافة األودية رواسب هما نوعين من وتتكون مفككة، رواسب عن عبارة وهى
 الفيضى : السهل رواسب -أ

 الجنوبية نابعهم من النيل نهر نقلها التى الحديثة الطمييه الرواسب عن عبارة وهى النيل، ىنهر جانب على وتظهر
 موسمفي  امع كل يجلبها النهر كان والتى الرواسب لتلك الرئيسى المصدر تمثل التى الحبشية خاصة المنابع

 الفيضى هلالس لتغطى جانبيه على وفيضانها المياه منسوب ارتفاع مع مجراه جوانب ويرسبها على الفيضان
 بعد مليةتلكالع توقفت وقد خصوبة  التربة، تجديد على عمل الذىي الطمى من طبقة جديدة عام كل له وتضيف

  .العالى السد بناء
 حيث عنه، بتعدناا كلما نعومتها تزداد بينما النهر من اقتربنا كلما خشونتهافي  الفيضي تزداد السهل ورواسب هذا

 مباشرة النهر جانبى على وتترسب أوال تتسقط كان الفيضان مياه تحملها كانت التى الرواسب الخشن من ان الجزء
 ن ضفتىع بعيدا الفيضى السهل سطح على تترسب ثم بالماء عالقة تتبقى كان الناعمة الرواسب أن فى حين
 النهر.
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 الفيضي السهل تربة
 الدرجة وهى أراضى اإلنتاجية والجدارة الدرجة حيث من التربة من أنواع أربعة عامة بصفة الفيضي السهل يضم
 معظمهافي  التربة أن الملوحة فنجد درجة حيث من التربة تصنيف ناحية من أما والرابعة، والثالثة الثانيةو  األولى
 ونشأتها التكويني أصلها رجع على أراضىي تقع المحافظة فإن عام وبشكل ،للزراعة صالحة عادية الملوحة تربة
 :إلى

 داكن بنى ذاتلونيه طمي تربة أحيانا وتتخللها الفيضي السهل أجزاء كبيرة مساحات تغطى الطينية التربة -
 فراءص طينية رملية أو تربة رملية أسفلها ليظهر فقط سم ٠٣ حوالي إلى األماكن فىبعض الطينية سمك التربة ويقل

 .طمييه أو طينية طمييه أو رمادية أوصفراء
 .المنزرع للوادي الغربية الحافة على وتقع الرياح نقلتها والتي الرملية األراضى -
 ستزراع الباقىا ويمكن الغربية الهضبة سفوح من السيول مياه جرفتها والتى السطحية الجيرية األراضى -

 .منها

 زيعات الصخوريظهر تو  وفيها، محافظةأسيوط مناطق بمختلف المنتشرة الصخرية التوزيعاتالتالب الشكل  ويبين
 المحتوي علي قطف حيث تعتمد الجيولوجية وتكاوينها أومسمياتها أعمارها عن النظر بصرف الصخرية بتصنيفاتها
 الرملية خوروالص واألحجار وادي النيل في والطينية السيلتية الرواسب فنجد له الكيميائي والتركيب الصخري
 من زلطيال الرمليو الغطاء ذات األماكن وتعتبر والدولوميتية الجيرية صخور لكال كذ او به المحيطة والزلطية
.لالنهيارات قابليتهاوعدم  للضغوط اوتحملها لثباته عليها للبناء األماكن أنسب
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  أسيوط محافظة مناطق بمختلف المنتشرة الصخرية التوزيعات  32-4 شكل

 المصدر: التوصيف البيئى
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 تبعا ترتيبهاالجيولوجية و  الصخرية التكوينات وتظهر أسيوط، العناصر الجيولوجية لمحافظة التالييبين الشكل 
ر وشقوق كسو  الجيولوجية من التراكيب أهم أماكن يظهر عليها وكذلك ببعضها وعالقتهاة الجيولوجي ألعمارها

 .وامتداداتها التتابعات الصخرية توضح وكذلك لإلنشاءات الخطورة مناطق من تعتبر وفواصل التي
 

 
 أسيوط لمحافظة الجيولوجية العناصر  33-4 شكل
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لمحافظة اسيوط والذى يظهر انخفاض ارض  Topographical mapيظهر الخريطة الطبغرافية  التاليالشكل 
 .الوادى واستوائها فى نفس الوقت

خريطة طبوغرافية لمحافظة أسيوط توضح انحدار .Error! Reference source not foundيوضح 

خطوط مناسيب .Error! Reference source not foundألرض فى حى بدارى تجاه الوادي. يوضح 

الجبل والمنطقة الصحراوية المجاورة لمنطقة المشروع. وتتميز بوادي أبوشيح الذي سيتم إنشاء محطة المعالجة 
 فيه.

 
 اسيوط لمحافظة الطبغرافية الخريطة  34-4 شكل
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 الوديان وخطوط الكنتور فى المنطقة الصحراوية بالقرب من منطقة المشروع  35-4 شكل

 

وسيتم إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة صحراوية في قرية النواورة، حي بدارى. وسيتم إنشائها 
 الوادي عند حدود وادي أبو شيح.في تربة طميية ورملية، على بعد بضع كيلومترات من 
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-8أوضحت الدراسة الميدانية أن المنطقة مستوية تقريبا، ويوجد قليل من التالل الصغيرة التي ال يتجاوز ارتفاعها 
 تغيير طفيف في مستوى األرض ونوعها في المنطقة.  -2-2متر. توضح الصور المبينة في الشكل  2

 

 
   الصحي الصرف مياه معالجة محطة االنشاءات منطقةالجغرافية ل والطبيعة السطحية التربة وعن  36-4 شكل
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 :seismic hazardالتهديد الزلزالية  4-2-7

 جيدة ةفرص يعطى التهديد الزلزالى والذى يظهر انه في المدى المنخفض )خمس تصنيفات(مما5-6  شكلتظهر 
بغى ان تتم عمليات البناء وفقًا الكواد الهندسة المدنية التى تضع فى الحسبان درجة وتاثير ومع هذا فين جدًا للتنمية

 لزالزل على االنشاءات وتضع التوصيات الخاصة بذلك.ا

 
 اسيوط محافظة موقع به ويظهر-مصر في الزلزالي التهديد تصنيف9-4  شكل

 www.who-eatlas.orgالمصدر :

 جودة التربة  4-8

 الضخ في قريتي العتمانية والنواورة اللتان تعتبران منومن المخطط أن يتم إنشاء شبكة خطوط األنابيب ومحطات 
المناطق الريفية التي يعتبر تلوث التربة فيها محدودًا. وال توجد أي أنشطة صناعية في المنطقة. وسيتم إنشاء 
 محطة معالجة جديدة في منطقة قرية النواورة الصحراوية. وتقتصر ملوثات التربة على النفايات المزلية المبعثرة
بامتداد الشوارع وعلى ضفاف القنوات أو المصارف. وقد تم أخذ عينة من التربة في المنطقة المتوقع إنشاء محطة 
المعالجة فيها لتمثل األوضاع األساسية قبل حدوث أي تلوث محتمل في حالة عدم كفاية اإلدارة البيئية للحمأة 

حق ة ال تحتوي على أي من الملّوثات. يوجد التقرير في الملالناتجة أثناء عملية المعالجة. وتوضح النتائج أن الترب
- 3 

 وقد تم أخذ العينات وتحليلها من خالل "معمل القياسات والمعايرة في كلية الهندسة في جامعة القاهرة". 
 

 8112متر تحت سطح األرض في الموقع الُمقترح لبرك األكسدة في أبريل  11وقد كشفت ست حفر وصلت إلى 
بة في المنطقة تتسم بأنها طين غريني غالبًا مع كميات صغيرة من الحصى مع قليل من الرمل. ولم يتم أن التر 

 التقرير الجيوتكنيكي الكامل.    3العثور على أي مياه جوفية أثناء الفحص. ويعرض الملحق 
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  المحميات 4-9

 لتاليافى الجانب الشرقى من نهر النيل الشكل  االسيوطى والتى تقع لوادى تحتوى محافظة اسيوط على محميةا
 ،يوضح المحميات الطبيعية الموجودة داخل جمهورية مصر العربية

 

 
المحميات الطبيعية فى مصر    37-4 شكل
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 محمية وادى االسيوطى 4-9-1

 نوعا٨١١حون رصد تم بها حيث الحيوي التنوع إثراء في تساهم التي الموائل من بالعديد أسيوط محافظة تتميز
بمحمية  ٨٠و النباتات، من نوًعا ٠٣و امن الطيور، نوعً  ٩٥و الحشرات، من نوًعا ٨١منها االسيوطى، الوادى ًً

 .النيل ربنه واألسماك مائيات والبر الحشرات من فصائل العديد بجانب الثدييات، من أنواع ١و امن الزواحف، نوعً 
 مجلس رئيس بقرار ٨٥١٥عام محمية إعالنها وتم األغراض ومتعددة إكثار محمية األسيوطي وادي محمية تعتبر
 ٤٣٣بعد على وتقع ٩كم ٠٩ا وتبلغ مساحته ٨٥٥٨ لسنة ٨٨٣رقم بالقرار والمعدل ٨٥١٥ لسنة ٥٤٩رقم الوزراء

 .القاهرة جنوب كم

 
 0من خالل المعاينة لموقع المشروع والخرائط المختلفة ظهر ان مواقع المشروع ال تقع او تمر باى منطقة محمية 

 كيلومتر تقريبًا. 13وتبعد محمية وادى االسيوطى عدة الكيلومترات عن موقع المشروع حيث تزيد المسافة عن 

 
 موقع محمية وادي االسيوطي وبعدها عن المشروع11-4  شكل

 

 المواقع األثرية  4-11

وتشمل محافظة أسيوط مواقع تاريخية من كافة العصور: العصر الفرعوني والقبطي واإلسالمي. ويشمل حى بدارى 
سي بالقرب يآثار فرعونية من عصر األسرات وعصر ما قبل األسرات. تعتبر منطقة الهمامية الموقع الفرعوني الرئ

 من المشروع. وتعتبر أقرب المواقع إلى مكان المشروع هي مقابر عزبة يوسف وآثار الهمامية.
 



 

  261                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

 :مقابر عزبة يوسف في العتامنة
تعتبر هي األقرب إلى موقع المشروع. تقع هذه المقابر في منطقة صحراوية بعيدا عن المناطق السكنية في قرية 

موقعها  39-2صورة للمقابر ويوضح الشكل  32-2تجاه الشمال. يوضح الشكل كيلومتر على األقل  8العتامنة، 
 بالنسبة لموقع المشروع.

  
 مقابر عزبة يوسف   38-4 شكل

 
 آثار الهمامية:

ناطق العتامنة والنواورة أي من المتقع بالقرب من موقع المشروع، ولكن ليس في موقع اإلنشاء. وال تشمل قريتي 
جزء  39-2كيلومتر على األقل تجاه الشمال من المشروع. يوضح الشكل  1األثرية. تقع هذه اآلثار على مسافة 

 من هذه اآلثار 

  
 آثار الهمامية   39-4 شكل
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 موقع عزبة يوسف من حدود المشروع   41-4 شكل

 
 

 
 موقع الهمامية من العتمانية    41-4 شكل

 

5 Km 

2 Km 
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 المناطق الحساسة  4-11

ية سلبية كبيرة أن تحدث فيها تأثيرات بيئتمثل هذه المناطق األكثر حساسية ألنشطة المشروع ومن المحتمل وبدرجة 
 أو تفاعل بي أنشطة المشروع والبيئة المحيطة:

 
 مصارف مياه األمطار بالقرب من منطقة المشروع .1
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي سيتم إشائها عند حدود وادي الشيح، كما هو موضح  .8

 21-2في الشكل 
اورة، كما هو واضح من التحليل في المختبر والمسح مستويات التلوث المتزايدة في قناة النو  .3

 الميداني.
وستمر َشَبَكة قنوات الصرف الصحي من خالل بعض الشوارع الضيقة التي توجد بها مباني  .2

 ضعيفة.
 ويعيش طائر أبو قردان في المناطق الزراعية بالقرب من قرية النواورة. .1
قية لتي تقع بالقرب من قناة النواورة الشر وسيمر خط الصرف الصحي بالطرق الزراعية الداخلية ا .2

وقد يؤثر ذلك على نوعية المياه أثناء أنشطة البناء. وقد تتأثر نوعية المياه أيًضا في حالة مرور 
خط الصرف الصحي بقناة النواورة الشرقية ووادي الشيح في حالة وجود أي عطل كما هو 

 .22-2موضح في الشكل 
 شبكة الصرف الصحي التي تمر أمام المدارس كمنطقة حساسة  .7
، كيلومتر( 8القرب من منطقة تاريخية وأثرية خاّصة مقابر عزبة يوسف في العتامنة )على بعد  .2

 .التي تم إنشائها في منطقة جبال
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  الشسح وادى حدود على المعالجة محطة  42-4 شكل

 
 

  
 خطوط المجارى تمر بموازاة الترعة أة من تحتها كأحد المستقبالت الحساسة  43-4 شكل

 
 
 



 

  261                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

 
 شبكة المجارى أمام المدرسة    44-4 شكل

 

  
 مقابر عزبة يوسف      45-4 شكل

 

  
 المنازل السكنية بالقرب من محطات رفع النواورة والعتمانية    46-4 شكل
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  واالقتصادية االجتماعية األوضاع  4-12

 

البيئة االجتماعية واالقتصادية والصحية لمناطق المشروع لمساعدة االستشاري في يهدف هذا الفصل إلى وصف 
 تكوين صورة متكاملة عن منطقة المشروع. ويتم ذلك من خالل استخدام الحدود المكانية والزمنية للمشروع.

 
ور لجميع توثيق المصواعتمد فريق الدراسة على التحليل الواضح للبيانات الثانوية واألولية وأعمال المعاينة وال

 األنشطة التي يتم تنفيذها أثناء عملية جمع البيانات.
 
 

  المشروع منطقة وصف 4-12-1
 

يتم تنفيذ هذا المشروع في محافظة أسيوط الواقعة في صعيد مصر األوسط، وتضم هذه المنطقة محافظتي أسيوط 
يد. وتبلغ وتعد العاصمة التجارية للصعوالوادي الجديد. وتقع أسيوط بين جبلين، ولذلك تتميز بمناخ قاري متطرف 

 1123قرية و 831وحدة محلية قروية تضم  11حي، و 8مدينة، و 11مركزًا، و 11وتضم  8كم 13781مساحتها 
 عزبة ونجع.

 
 %82.2مليون نسمة، منهم  3.2، وصل التعداد السكاني إلى حوالي 8112ووفقًا لنتائج اإلحصاء السكاني لعام 

نسمة لكل  88في المناطق الريفية. ويصل معدل النمو الطبيعي للسكان إلى  %73.2و في المناطق الحضرية
ألف. وتساهم محافظة أسيوط في األنشطة الصناعية الكبرى مثل صناعات األسمدة واألدوية واألسمنت والبترول، 

شاء سبع ج. وتم إنباإلضافة إلى الصناعات الصغيرة مثل صناعة الكليم والسجاد والخشب الُمطعم بالصدف والعا
 مناطق صناعية في مراكز المحافظة.

 
 وكما ذكرنا سابقًا، يستهدف المشروع ثالث قرى في مركز البداري وهما العتمانية ووادي الشيح والنواورة.

 
وقدم مركز المعلومات البيانات الالزمة حول مستوى مركز البداري والقرى الرئيسية. ورغم ذلك، كان هناك نقص 

 نات المقدمة حول القرى التابعة.في البيا
 

فدانًا ألغراض  1131فدان، منها  8129وأشار مركز المعلومات التابع لقرية النواورة إلى أن مساحة القرية تبلغ 
فدان للزراعة  1128فدان ) 8111فدان فقط ألغراض البناء، بينما تبلغ مساحة قرية العتمانية  898الزراعة و

 فدان للبناء(. 811و
 

 العتمانية قرية النواورة قرية األساسية علوماتالم

 فدان 2000 فدان 2096 اإلجمالية المساحة

 فدان 1132 فدان 1031 الزراعية األراضي مساحة

 فدان 200 فدان 262 المبنية لألراضي اإلجمالية المساحة
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 ذات لألراضي اإلجمالية المساحة
 المرافق

 فدان 10 فدان 132
 

 

الدراسة بزيارة مناطق المشروع المختلفة، والتي كان معظمها مناطق زراعية. والحظ الفريق أن الطوب وقام فريق 
األحمر يمثل نمط البناء السائد في قرية العتمانية. وتم مالحظة استخدام الطوب اللبن في أنواع أخرى من المباني 

 ة من المباني التي تأخذ شكل الفلل.بنجع حسن عبد الرحيم. والحظ الفريق وجود منطقة أخرى تضم مجموع
 

طوابق في الغالب، وكان هناك تفاوت اقتصادي بين سكان هذه المباني ومن  3و 8ويتراوح ارتفاع المباني بين 
 يعيشون في المباني األكثر فخامة، وبين نجع حسن عبد الرحيم والقريتين الرئيسيتين.

  
 صورة لنموذجين من المساكن لقرية حسن عبد الرحيم  صور لبعض المساكن فى العتمانية

 
مترًا وخاصًة في قرية العتمانية التي تتسع فيها مساحة الشوارع  31أمتار وأكثر من  3وتتراوح مساحات الطرق بين 

لمناطق، ابشكل كبير السيما في المناطق القريبة من الحدود الصحراوية. وبالنظر إلى نوع الطرق الموجودة في هذه 
نالحظ أن الطرق الشائعة هي الطرق الرملية التي تمثل أحد خصائص المناطق شبة الحضرية. ونالحظ أيضًا أن 
أغلب شوارع المنطقة تالءم شبكة الصرف الصحي، على عكس شوارع القرى الثالثة الضيقة للغاية لدرجة تعيق 

 من وصول شاحنات الضخ إليها.

  

 شوارع قرية العتمانية منطقة المشروع  47-4 شكل
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 المشروع لمناطق ةالديموغرافي البيانات  4-12-2
 

 السكان وصف 4-12-2-1

يصف هذا القسم الكثافة السكانية من حيث العدد والسن ومستوى 
التعليم وطبيعة عمل أرباب األسر. ويعتمد هذا الوصف على البيانات 
الثانوية، وخاصًة اإلحصائيات وبعض البيانات األولية المتوفرة عن 

 .هذه المنطقة

 

 السكان عدد4-12-2-2
 

تختلف اإلحصائيات المتعلقة بعدد السكان في هذه المناطق، إال أن 
. وتشير اإلحصائيات التي قدمها مركز المعلومات أن عدد السكان في 8112معظمها يعتمد على إحصائيات عام 

في قرية العتمانية ووادي  %82.7في قرية النواورة و %71.8ألف نسمة، منهم  12طقة المشروع ُيقدر بحوالي من
 3873شخص. ويبلغ عدد األسر في قرية العتمانية  3111الشيح. وتم تقدير عدد السكان في القرى الثالثة بحوالي 

 أسرة. 211جمالي لألسر الموجودة في القرى الثالثة أسرة، بينما ال يتجاوز العدد اإل 7181أسرة وفي قرية النواورة 
 

، وتبلغ فئة %22سنة إلى  21إلى  11، تصل نسبة السكان في الفئات العمرية من 8112ووفقًا إلحصائيات عام 
سنة. وتدل بيانات الفئات العمرية  21فقط في الفئة العمرية فوق  %1تقريبًا، و %19سنوات(  2األطفال )أقل من 

المختلفة في هذه القرى على أنه مجتمع متنامي، ولذلك يتطلب إعداد خطة واضحة لتوسيع نطاق المشروع في 
 المستقبل بطريقة تفيد أعداد السكان المتزايدة.

 

 

 والمساحة العمرية الفئات حسب السكان توزيع 22-6  شكل
 

 (2009 عام السكان إحصاء) واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز: المصدر
 

 التعليم 3 -2 -4-12

  المشروع مناطق في واألسر السكان عدد 6-4  جدول

  النواورة  العتمانية  المركز

 7521 3273 األسر

 8555 الذكور
 

22985 
 

 7728 اإلناث
 

13943 
 

 19283 السكان عدد
 

42328 

 رياالبد مركز في المعلومات مركز: المصدر

 وأكثرسنة  43

 43إلى أقل من  69من 

 69إلى أقل من  29من 

 29إلى أقل من  23من 

 23إلى أقل من  4من 

 سنوات 4أقل من 

 العتمانية النواورة
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تعليمية مختلفة تتيح للسكان الحصول على فرص للتعلم. ويعرض الجدول التالي تتوفر في مناطق المشروع خدمات 
 الخدمات التعليمية المتوفرة في مركز البداري.

 
ويعتبر التعليم أحد المؤشرات الهامة على جودة الحياة، فكلما ارتفع المستوى التعليمي ارتفع مستوى المؤشر والعكس 

في محافظة أسيوط بصفة عامة، تصدرت المحافظة قائمة المدن التي تعاني صحيح. ونظرًا لتدني مستوى التعليم 
 من الفقر في مصر حيث احتلت المكانة الثانية بعد محافظة سوهاج.

 

 العمل 4 -4-12-2
 

تمثل الزراعة إحدى أهم أنشطة العمل، حيث يعمل بها أغلب السكان في مناطق المشروع، ويليها األنشطة الخدمية 
في قرية النواورة، بينما  %77.1نظرًا لطبيعة العمل الزراعي، لوحظ أن نسبة العمالة الدائمة تصل إلى والتجارية. و 
في  %87في النواورة و %12.2في العتمانية. وتبلغ نسبة العمالة غير المنتظمة حوالي  %12.1ال تتجاوز 
 العتمانية.

. بينما يصل معدل 8111ير التنمية البشرية عام وفقًا لتقر  %2.3ويبلغ معدل البطالة في محافظة أسيوط حوالي 
فقط. ويرتفع معدل البطالة بين خريجي  %2.1، ويقل في المناطق الريفية إلى %81.7البطالة بين اإلناث إلى 

 أو أقل بين أصحاب التعليم األساسي. %8، وال يتجاوز %71التعليم المتوسط إلى 
 الخارج ولكن بصورة متفاوتة، مما يؤكد مصداقية البيانات المقدمة.ويالحظ أن أغلب السكان يعتمدون على العمل ب

 

 

 والمساحة العمالة حسب السكان وزيعت 12-4  شكل

 (2009 عام السكان إحصاء) واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز: المصدر

 والمعيشة السكن ظروف 4-12-2-5
 

يعتبر وصف ظروف السكن أحد العناصر الهامة في هذه الدراسة نظرًا لتأثير المشروع الشديد على المساكن 
 والجدران، ويؤدي نقص خدمات الصرف الصحي إلى تفاقم األوضاع السكنية في جميع مناطق المشروع.

 

 غير مستمر

 موسمي

 مؤقت

 دائم

 العتمانية النواورة
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من الوحدات  %22مراجعة البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تبين أن حوالي وبعد 
. بينما %18.7السكنية في قرية العتمانية مبنية على غرار "المساكن الريفية" وتصل نسبة المنازل المستقلة إلى 

. والجدير بالمالحظة أن %32.2نازل العادية" إلى و"الم %32.9تصل نسبة المنازل الريفية في قرية النواورة إلى 
 من إجمالي المباني الموجودة هناك. %81المباني السكنية في قرية النواورة تمثل 

 
وفيما يتعلق بنموذج الدراسة، لم يستطيع فريق الدراسة التمييز بين المنازل الريفية والمنازل المستقلة نظرًا للتشابه 

من  %71حيث ُيستخدم الطوب األحمر في معظم المنازل. ولذلك تشير النتائج إلى أن  الشديد في نوعية البناء،
 السكان يعيشون في منازل مستقلة.

 

 

 والمساحة السكن نوع حسب السكان توزيع 13-4  شكل

 (2009 عام السكان إحصاء) واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز: المصدر
 

غرف في الوحدة. ولذلك يبلغ معدل التزاحم  2غرفة بمتوسط  18و 8يختلف عدد الغرف في كل وحدة سكنية بين 
فرد/ غرفة. وذكر معظم أفراد عينة الدراسة أن الوحدة السكنية تضم دورة مياه ومطبخ منفصلين،  1.11اإلسكان في 

 وتم التأكد من ذلك خالل الزيارات الميدانية. وذكروا أيضًا أن هذه الوحدات السكنية مبنية من الطوب األحمر.
 

 خريمبانى أ

 ةسكني ينامب

 عادية زلامن

 ةزل ريفيامن

 مباني عمل

 مراكز تجارية

 متاجر

 أكشاك

 أكواخ

 العتمانية النواورة
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 والمساحة األرضيات نوع حسب السكان توزيع  14-4  شكل

 

من المنازل ذات أرضيات أسمنتية. وهناك اختالف بين  %21.8وفيما يتعلق بأرضيات الوحدة السكنية، تبين أن 
في قرية  %31.2وال تتجاوز  %71تبلغ نسبة المنازل ذات األرضيات األسمنتية في قرية العتمانية  القريتين حيث

، بينما ترتفع نسبة %83.1النواورة. وتبلغ نسبة الوحدات السكنية ذات األرضيات الرملية في قرية النواورة إلى 
 .%81وأرضيات السيراميك إلى  %22أرضيات البالط إلى 

 
أن نوع األرضيات يختلف حتى في نفس الوحدة، حيث توجد األرضيات الرملية أو األسمنتية في  والجدير بالذكر

 الطوابق األولى لمنع تسرب مياه الصرف الصحي.
 

 

 العتمانية قرية في الصحي الصرف مياه تجمع 15-4  شكل

 

داخل الوحدات السكنية، ُيالحظ وجود نوافذ وشرفات في جميع القرى. وكانت معظم وفيما يتعلق بنظام التهوية 
النوافذ مفتوحة مما يشير إلى وجود تهوية جيدة داخل المنازل. ومع ذلك، تعاني الغرف الداخلية وخاصًة القريبة من 

ًا أن معظم لوحظ أيضبيارات الصرف الصحي من سوء التهوية وتنتشر بداخلها رائحة الصرف الصحي الكريهة. و 
 الشرفات والنوافذ ذات فتحات تساعد على تهوية المنازل وتجديد الهواء داخلها بشكل طبيعي.

 سيراميك

 يبالط أسمنت

 أسمنت

 رمليةأرضيات 

 اإلجمالي الشيح وواديالعتمانية  النواورة
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 النواورة قرية في منزل جانبي أحد على نافذة 16-4  شكل

الدراسة إمداد هذه المنازل بمياه شرب نقية من نهر النيل من خالل وفيما يتعلق بمصادر المياه، ذكر أفراد عينة 
من المنازل  %99الشبكة الوطنية. وتم التأكد من ذلك من خالل البيانات الثانوية، حيث توجد توصيالت المياه في 

 الموجودة في مناطق المشروع.
 

 اع المياه فقط.والجدير بالذكر وجود بعض مضخات المياه والتي يتم تشغيلها عند انقط
 

واختلفت آراء أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بجودة المياه، حيث أشار جميع أفراد العينة في قرية العتمانية إلى تغير 
فقط في قرية النواورة. وذكر معظم أفراد العينة في قرية العتمانية  %22.7طعم المياه، بينما وصلت النسبة إلى 

في قرية النواورة. وفيما يتعلق بتغير لون المياه، بلغت  %23حين لم تتجاوز النسبة إلى تغير رائحة المياه، في 
من أفراد العينة في قرية العتمانية  %11. وذكر %83.2وفي العتمانية  %81نسبة أفراد العينة في قرية النواورة 

 ة.في قرية النواور  %12.7أن المياه مختلطة بمياه الصرف الصحي، ولم تتجاوز النسبة 
 

 منطقة كل في المياه جودةاآلراء بشأن  حسب الدراسة عينة توزيع 1-4  جدول

 المنطقة رأي السكان في المياه
 

 اإلجمالي

 العتمانية النواورة
 %21.21 %111.11 %22.71 تغير طعم المياه
 %28.71 %91.11 %23.31 تغير رائحة المياه
 %81.21 %83.21 %81.11 تغير لون المياه

 %82.21 %11.11 %12.71 المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي
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  العتمانية قرية في أرضي مرحاض 18-4  شكل  العتمانية قرية في داخلي صحي صرف خزان  17-4  شكل

 المياه من ويتخلصون الصحي الصرف بيارات استخدام تجنب المختلفة المناطق من العديد في السكان يحاول
 الشوارع في المالبس غسل حول المالحظات بعض وهناك. المالبس غسل مياه مع الحال هو كما المنزل، خارج
 أفراد عينة من %45 وذكر "المخلفات السائلة". الرابع الفصل في بالتفصيل ذلك توضيح سيتمو نظيفة بمياه

 غسل مياه من يتخلصون أنهم %37.3 أكدو الشوارع، في الصحون غسل مياه من يتخلصون همأن الدراسة
 الصحون غسل اهمي من يتخلصون الذين األفراد نسبة تصل حيث القريتين، بين تباين وهناك. الشوارع في المالبس

 .النواورة قرية في %29 تتجاوز وال العتمانية قرية في %95 إلى الشوارع في
 

 

 منطقة كل في الصحي الصرف في والمالبس الصحون تنظيف مياه من التخلص نسبة حسب الدراسة نماذج توزيع 19-4  شكل

 الحالي الصحي الصرف نظام في والرجل المرأة دور 6 -4-12-2
 راء فياآل بين كبير تشابه يوجد الصحي، الصرف بنظام يتعلق فيما والطفل المرأة وضع مناقشة إطار وفي

 خلصالت عن مسئولة فهي ،عمرها عن النظر بغض كبيرا   عبئا   المرأة تتحمل حيث والمنوفية، سوهاج محافظتي
 خاصة  و الكريهة الصحي الصرف رائحة من المرأة تعاني ذلك، عن وفضال  . والمالبس الصحون غسل مياه من

 والفتيات النساء بمعرفة الشوارع في المياه من التخلص الباحثون والحظ. الداخلية الصحي الصرف بيارات رائحة
 .سنة 52 إلى 15 من أعمارهن تتراوح الالتي

 
 انتشار بسبب باألمراض لإلصابة حيث يعرضون الحالي الصحي الصرف نظام من أيضا   األطفال ويعاني

 األمر صحي، صرف شبكات وجود عدم من يعانون كما. الصحي الصرف من التخلص مناطق في الحشرات
 إلى فةوإضا. األحيان أغلب في بداخلها السقوط تعرضهم للحوادث أو التي المائية البرك انتشار إلى يؤدي الذي
 .خلهابدا الصحي الصرف مياه من التخلص يتم التي والبالوعات الترع داخل لسقوطل األطفال يتعرض ذلك،
 

 ،يهاعل العثور عدم حال وفي. فيها نقص وجود عند خاصة  و الضخ شاحنات البحث عن مسئولية لرجالا ويتحمل
 يةالزراع األراضي في أو الشوارع في الصحي الصرف مياه من ويتخلصون بأنفسهم الضخ بعملية يقومون

العتمانية  النواورة اإلجمالي النواورة
ووادي 
 الشيح

 اإلجمالي

 الصحون تنظيفالتخلص من مياه  المالبس تنظيفالتخلص من مياه 

 خزانالفي  في أرض خالء أمام المنزل

العتمانية 
ووادي 
 الشيح
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 الضخ خراطيم يحملون حيث العمل لتسهيل جهدهم قصارى الرجال يبذل الضخ، عملية وأثناء. المجاورة
 (. الرحيم عبد حسن نجع شوارع) الضيقة المناطق في والسيما العامل ويساعدون

 

 الصلبة المخلفات 4-12-3
 

تعتبر المخلفات الصلبة من أخطر المشكالت حيث تؤدي إلى تشويه مظهر المكان وتنتشر فيها الزواحف والثعابين 
فريق الدراسة انتشار المخلفات حول المنازل رغم وجود كميات واآلفات التي تؤثر سلبًا على البيئة. ولم يالحظ 

 كبيرة من المخلفات في الترع والبالوعات.
 

  

 المشروع مناطق جميع في الترع جانبي على المخلفات انتشار  21-4  شكل

من منازل أفراد العينة. وتبلغ نسبة المنازل التي تعاني من  %39ذكر الباحثون انتشار بعض المخلفات حول 
. %2.9، بينما تبلغ نسبة المنازل التي ال يوجد حولها مخلفات %17.1انتشار كميات كبيرة من المخلفات حولها 
 %1تقريبًا من منازل العينة في قرية العتمانية، وال تتجاوز النسبة  %31وتم مالحظة انتشار روث الماشية حول 

 في قرية النواورة.
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 المنازل حول الماشية وروث المخلفات انتشار نسبة حسب الدراسة عينة توزيع 21-4  شكل

 

العتمانية  اإلجمالي
 ووادي الشيح

العتمانية  اإلجمالي النواورة
 ووادي الشيح

 النواورة

 روث الماشية المخلفات الصلبة

 يوجد ال

 المخلفات من القليل

 المخلفات بعض

 المخلفات من الكثير
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 تقييم األثر البيئي  الخامس الفصل  5

 مقدمة 5-1

يشمل الفصل الحالي تقييم اآلثار البيئية لمختلف مكونات مشروع الصرف الصحى والبنية التحتية المتكامل الثاني 
يقاف الأو  مراحل اإلنشاءسواء أثناء سوهاج في محافظة  شملها مكونات المشروع التي يوتشمل تشغيل. التشغيل أوا 

 تقييم األثر البيئي ما يلي:
 ؛الصرف خطوط و التوصيالت المنزلية 
  بما في ذلك جميع المكونات الفرعية؛محطة الرفع 
 خطوط الطرد 
 ةمحطة معالجة مياه الصرف المركزي  

يقاف التشغيل)التفكيك( الخاصة ب أثناءتقييم اآلثار االستشارى بوقد قام  لمكونات الرئيسية افترات اإلنشاء والتشغيل وا 
 اإلضافيةاألنشطة المذكورة أعاله، باإلضافة إلى  العشرة

 
 إنشاء وتشغيل بعض / كل مكونات المشروع المذكورة أعاله أنشطة / عمليات إضافية مثل:كذلك ستنشأ عن و 

  .توليد النفايات الصلبة 
 .توليد النفايات السائلة 
 .تطوير ورش عمل العمال / الموظفين في الموقع والمكاتب والوحدات السكنية 

 
)نوعية الهواء والضوضاء المحيطة(،  ءهواال( 1تشمل ي في االعتبار ستشار االالمستقبالت الرئيسية التي أخذها 

( البيئة البيولوجية 2نوعية المياه واستهالك الموارد(، )( المياه 3تآكل والمناظر الطبيعية(، ال( التربة )نوعية التربة و 8
المجتمع، والتأثيرات البصرية، وسالمة  ،البيئة البشرية )السالمة والصحة المهنية( 1؛ (والحيواناتنباتات )ال
 التراث الثقافي، التأثيرات على الحركة المرورية والتأثيرات االجتماعية والصحية( على  اتر يآثتوال
 

يشمل ذلك عمل تقييم و . األولي استخدمها االستشاري بالتفصيل في الفصل تتم عرض منهجية تقييم األثر البيئي ال
 ا يلي:ر ماعتبيضع في االنصف كمي لألثر 

 تأثيراتحدوث ال يةاحتمال 
 النطاق المكاني والزماني 
  (والطبيعة االنعكاسية للتأثيرتأثير مسار الو شمل حساسية المستقبالت تي تالو ) تأثيراتالشدة 
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 محطة معالجة مياه الصرف الصحى ومحطة الرفعتفكيك(  و)أاآلثار البيئية أثناء مراحل إنشاء  5-2

  وخطوط الطرد وخطوط الصرف

 آثار الضوضاء   5-2-1

 الضوضاءالمتعلقة بتوليد نشطة لألة عامة نظر 5-2-1-1

، فإن إنشاء / تركيب المكونات المختلفة للمشروع )محطة معالجة مياه الصرف الثالثكما هو موضح في الفصل 
 تشمل األنشطة المدرجة أدناه: ( والتوصيالت المنزلية ، خطوط الصرفالرفع اتالصحي، خطوط الطرد، محط

 .إعداد وتسوية األرض 
 خطوط الطرد، وكذلك لبعضو خطوط الصرفركيب ل الحفر إلى العمق المطلوب للخنادق المطلوبة لتاعمأ 

وتجدر والمفاعالت.  بركالومحطة الرفعمثل  ةمكونات محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزي
الرمل  وأالطمي  -من الطين تتكون مختارة الالطرق في اإلشارة إلى أن معظم الطبقة العليا من التربة 

ك حفر هناالطرق. وخالل النظام ضحل وسيتم تركيبها في وسط  يه وأن خطوط الصرفالمضغوط 
 .يتخلص منهاو  هاسحبيأن والتي سيتعين عليه المقاول المياه الجوفية، يجد احتمال كبير أن 

  نشاء أساسبعد إعداد الخندق  األنابيب، ولحام / ربط األنابيب. اتالحفر بما في ذلك التسوية، وا 

 .تركيب غرف التفتيش وأحواض جمع مياه األمطار 

 .إنشاء عناصر الخرسانة المسلحة واألعمال المدنية األخرى 

 والمضخات والمعدات الكهربائية األخرى. ةتركيب الرافعات والجسور الصلب 

 صرف الصحي في النواورة )تقع ال توجد أي من المناطق الحساسة بالقرب من محطة معالجة مياه ال
اطق نمتر غرب موقع المحطة(، وال توجد أي م 8111أقرب التجمعات السكنية على مسافة أكثر من 

و  3.8حساسة بالقرب من محطي الضخ في النواورة والعتمانية على التوالي. ُيرجى الرجوع إلى الشكلين 
3.2 

 

 مصادر انبعاثات الضوضاء 5-2-1-2
  

القسم  فية فو وصالممختلف المعدات الميكانيكية / الكهربائية، خالل أنشطة اإلنشاء ستكون هناك حاجة إلى 
در مصهو التشغيل هذه المعدات و وغيرها من المعدات. المعبدات تشمل الجرافات والشاحنات و هي السابق. و 
 .أو التفكيك( ) نشاءأثناء مراحل اإل المحتملة و التلوث السمعى نبعاثات الضوضاءالرئيسى ال

 التالية: الفئات هي اتاإلنشاءللتلوث السمعى الناتج عن عرضة األكثر الفئات الضعيفة 
لضوضاء الناتجة لالعمال في الموقع؛ الذين هم األكثر عرضة ألعلى مستويات  -

 من مصادر الضوضاء. ممن أنشطة اإلنشاء المختلفة نظرا لقربه
الحساسة األخرى )مثل طالب المدارس المجتمعات المجاورة والمستقبالت  -

 .(.والمعاهد التعليمية األخرى، ومرضى المستشفيات، الخ

 

ال توجد أي من المناطق الحساسة بالقرب من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في النواورة )تقع  -
متر غرب موقع المحطة(، وال توجد أي ماطق  8111أقرب التجمعات السكنية على مسافة أكثر من 
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حساسة بالقرب من محطي الضخ في النواورة والعتمانية على التوالي. ُيرجى الرجوع إلى الشكلين 
 3.2و  3.8

 الضوضاءار الناتجة عن ثتقييم أهمية األ 5-2-1-4

 محطة معالجة مياه الصرف الصحي  إنشاء

و مصدر عند الديسيبل  59 عنتقل سوف إنشةاء محطة معالجة مياه الصةرف الصةحي أثناء الضةوضةاء المنبعثة 
 .كما أظهرت نتائج نمذجة إنتشار الضوضاءمترا بعيدا عن المصةدر  93حوالي على بعد  ديسةيبل 93إلى تنخفض 

من الواضةةةةح أنه ال  و. الرئيسةةةةسةةةةةأنشةةةةطة اإلنشةةةةاء حدوث على مكان  هالمصةةةةدر هو نقطة متحركة، يعتمد موقعو 
 8كما هو موضةةةةح بملحق  عالجة مياه الصةةةةرف الصةةةةحيوجد وحدات سةةةةكنية أو مسةةةةتقبالت أخرى حول محطة مت
أهمية ذو ثر ر األعتباتؤثر بشكل رئيسي على العمال في الموقع. وينبغي بالتالي اسالضةوضةاء الناتجة المحتملة و 

عليه بالكامل من خالل تطبيق إجراءات السةةالمة والصةةحة تتم السةةيطرة  و سةةوف. Minor Significanceطفيفة 
 الفصل التالي. و المفصل فيالمناسبة على النح

   الرفع اتإنشاء محط
المواقع المقترحة لمحطتي وقد أوضحت الزيارات الميدانية عدم وجود وحدات سكنية أو مناطق حساسة أخرى حول 

وسوف تؤثر الضوضاء الناتجة المحتملة على عمال الموقع بشكل رئيسي. وبالتالي  الضخ في النواورة والعتمانية.
 ومثل تأثير الضوضاء المتعلقة بإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ينبغي قليل األهمية.فإن التأثير يعتبر 

م موضح في القس التحكم الكامل في هذا التأثير من خالل تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المناسبة كما هو
1.8.2 

 خطوط الطرد و  االنحدارخطوط  تركيب

أنشةةطة  ألن االمسةموح بهدسةيسةبل  93تجاوز سةت خطوط الصةرف  تركيبمن المتوقع أن الضةوضةاء الناتجة أثناء 
ومسةةةةةتقبالت أخرى م(  23>  مسةةةةةافة) لمنازللة بلاقمالفي منتصةةةةةف الطرق  هاتنفيذسةةةةةوف يتم اإلنشةةةةةاء في الواقع 

لفترة قصةةةةيرة من الوقت أمام كل  خطوط الصةةةةرف تركيبمن المتوقع أن تسةةةةتمر أنشةةةةطة فومع ذلك، ( مدارسكال)
 .Moderate Significanceتوسطة مذو أهمية اعتباره ينبغي  ولذلك فهذا األثربيت و/ أو مدرسة. 

ذلك، فإن آثار الضةةةةوضةةةةاء لخطوط الصةةةةرف. و تركيب تركيب خطوط الطرد مماثلة ألنشةةةةطة الخاصةةةةة باألنشةةةةطة 
  .Moderate Significanceتوسطة مذات أهمية اعتبارها هى األخرى المتعلقة بإنشاء خطوط الطرد ينبغي 

ي، معالجة مياه الصةةرف الصةةح ةمحط)مكونات المشةةروع ل اإلنشةةاءويبين الجدول أدناه نتائج تقييم آثار ضةةوضةةاء 
 (خطوط الطردو  خطوط الصرف  و ومحطة الرفع

  تأثيرمات العال  

احتمال  التأثير
  حدوثال

(P) 

مقياس ال
 الزمني
(A) 

مقياس ال
 المكاني

(B) 

  شدةال

(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

  النتيجة اإلجمالية
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آثار الضوضاء 
 :بسبب إنشاء

  

 خطوط الصرف
 خطوط الطردو 

2 2 8 8 5 

 4 2 1 8 2 الرفعطات مح

معالجة  ةمحط
مياه الصرف 

  الصحي

2 1 2 1 6 

  و الرصد التخفيفإجراءات  5-2-1-5

 
  التخفيفإجراءات 

مهنية لاسةةةالمة الصةةحة و الخطة تنفيذ بو ذلك يجب تخفيف ضةةوضةةةاء اإلنشةةاء في الموقع لضةةةمان بيئة عمل آمنة 
 المتطلبات الوطنية والدولية.ضع في االعتبار التي تو ، موقعبال

 خطة اإلجراءات التالية:اليجب أن تشمل و 
  الحرجةالتلوث السمعى  ية لجميع العاملين في مناطقائأذن / أجهزة سمع وقسدادات تاحة إيجب . 
  لعمال.اوجيه ية كجزء من دورات تائوقالسمع اليجرى التدريب على كيفية ومتى يجب استخدام أجهزة 

  حرجةفي المناطق التي تكون فيها انبعاثات الضوضاء مرئية ضع تعليمات واضحة و. 

ا م أقرب المسةةتقبالت الحسةةاسةةة عند -وتشةةمل إجراءات التخفيف األخرى للحد من آثار الضةةوضةةاء خارج الموقع 
 يلي:

  يقاف أي معدات في حالة عدم المسةةةسةةةبة لمسةةةتوى ضةةةوضةةةاء مرتفع تحسةةةين اسةةةتخدام معدات اإلنشةةةاء وا 
 استخدامها.

 الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات. 

  اإلنشاء خالل الليلإيقاف كافة أنشطة. 

  لمجتمعات المجاورة والمستقبالت الحساسةل اتالجدول الزمني لإلنشاءإبالغ. 

 تنفيذ نظام التعامل مع الشكاوى. 

 
 الرصدإجراءات 
  ضةةةةةوضةةةةةاء القياس جهازمحمول لقياس مسةةةةةتوى الضةةةةةوضةةةةةاء المحيطة في المناطق الحرجة ، باسةةةةةتخدام

 المستقبالت الحساسة. أقربعند وتشمل اإلجراءات اإلضافية القياس 
  عمال والمجتمعات المجاورة في المواقع المتضررة.الالتحقيق في شكاوى الضوضاء من 
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 جودة الهواءالتأثيرات على  5-2-2

 مقدمة 5-2-2-1

يمكن أن  2-1-9إلى جانب الضةةوضةةاء الناتجة أثناء إنشةةاء مختلف مكونات المشةةروع كما هو موضةةح في القسةةم 
 مستقبالت لألسباب التالية:الأقرب  عندكذلك موقع اإلنشاء و من تتأثر نوعية الهواء في كل 

 انبعاثات الغبار -
لص تخالتي تنقل المواد الخام و/ أو التي تالعةادم من مولةدات الكهرباء والمركبات  -

 ومخلفات اإلنشاء. حفرالمن تربة 

 عادم معدات اإلنشاء -

 بالنسبة لمعظم أنشطة اإلنشاء:متوقعة ملوثات الهواء التالية و 
 (10PM ،2.5PM)انبعاثات الغبار  -
 أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت -

 أكسيد الكربون في حالة المحركات القديمة أول -

 جودة الهواءعلى ثارتقييم أهمية اآل 5-2-2-2

، انبعاثات الغبار تؤثر سةةلبا على نوعية الهواء المحيط. وهذا أمر مهم خطوط الطردو  أثناء إنشمماء خطوط الصممرف
خطوط الطرد. وسةةةتكون هذه األنشةةةطة على مقربة و  أنشةةةطة الحفر الالزمة لتركيب خطوط الصةةةرفوخاصةةةة أثناء 

فهو ذو ، ومع ذلك، اً زعجمتأثير ال. ولذلك سةةةةةةةةةةةةةةيكون م( 23أقل من على بعد من المنةازل كمةا هو مبين من قبل )
أمام كل منزل. مشةةةةةةكلة انبعاثات من يوم واحد إلى يومين حفر المن المتوقع أن تسةةةةةةتمر أنشةةةةةةطة  -بيعة مؤقتة ط

 .ةإلى مواقع التخلص المحدد اونقله احتى يتم رفعهالتربة المستخرجة من تخزين أيضُا الغبار قد تنشأ 

كون ياستخدام تلك الشاحنات والمعدات سمعدات تأثير ضئيل أو منخفض جدا، ألن العوادم الشاحنات أو يكون لس
 على فترات متقطعة ويتوقع أن تكون فقط أثناء النهار.

.  Minorأهمية طفيفةذات خطوط الطرد و  الهواء بسةةةبب إنشةةةاء خطوط الصةةةرف جودةاآلثار على اعتبار ينبغي 

 significance 

كون يلى الموقع، وسعالحفر أساسا سةتقتصةر أنشطة أثناء إنشماء محطة معالجة مياه الصمرف الصمحي المركزية 
 خطوط الطرد.و  لها تأثير أقل بالمقارنة مع الحفر المطلوب أثناء إنشاء خطوط الصرف

المواد  سةةةيارات نقلفإن أثناء هذه الفترة، و شةةةهرا.  24 اليحو  معالجة مياه الصةةةرف الصةةةحي ةسةةةتمر إنشةةةاء محطيو 
من الموقع على أسةةةةاس منتظم، مما يؤثر على  ةرجاوختحرك داخلة اإلنشةةةةاء سةةةةت مواد ومخلفاتالركام الخام ونقل 

و ذيكون سةةةةةةةةةةةةةمعالجة. ومع ذلك، فإن هذا التأثير ة اللطرق المؤدية إلى موقع محطالموجودة على االمسةةةةةةةةةةةةةتقبالت 
ي معالجة مياه الصةةةرف الصةةةحة الهواء نتيجة إلنشةةةاء محط جودةعلى ثار واآلطبيعة مؤقتة وعلى فترات متقطعة. 

    Minor significanceأهمية طفيفة ذات اعتبارها ينبغي أيضا  الرفعومحطة 
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 الهواء.  جودةويبين الجدول أدناه تقييم اآلثار على 
  تأثيرعالمات ال  

احتمال  التأثير
  حدوثال

(P) 

جدول ال
 الزمني
(A) 

مقياس ال
 المكاني

(B) 

  شدةال

(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

  النتيجة اإلجمالية

      

على ثار اآل
جودة الهواء 
 :بسبب إنشاء

  

خطوط 
 الصرف

 خطوط الطردو 

2 2 1 8 4 

معالجة  ةمحط
مياه الصرف 

 الصحي
 الرفع اتمحطو 

2 1 2 8 4 

 المتابعةالتخفيف وإجراءات  5-2-2-3

 التخفيف إجراءات 

 بما في ذلك اإلجراءات التالية: خطة إدارة موقع اإلنشاءتنفيذ 

  مناطق التخزين المحددة مسبقاً مواد اإلنشاء في تخزين. 
  أثناء التخزين. والتطاير قابلة للتفتيتالمواد التغطية 

 نشطة الاطق لمنعلى اينبغي أن يقتصر استخدام المياه  و في الموقع مرصوفةب شبكة الطرق غير يرطت
 للغاية.

 ( 13تنظيم السرعة إلى سرعة مناسبة  )القرية.لجميع المركبات التي تدخل حدود كم/ ساعة 

  ذات مركبات لل يصةةةةةةالح الفور اإلتنفيذ برنامج الصةةةةةةيانة الوقائية للمركبات والمعدات العاملة في الموقع و
 مرئي.ال دخان العادم

 
 المتابعةإجراءات 
 التحقيق في شكاوى الغبار من العمال وسكان القرى المتضررة 
  المستقبالت الحساسةعينات في أقرب للجمع النشط بالالهواء المحيط  جودةقياس 

  أوخطوط الطرد ومسةةةةةار  لمركبات والمعدات التي تعمل على طول خطوط الصةةةةةرفلالفحص البصةةةةةري 
 الرفع.معالجة ومحطة ة الموقع محطالتى تدخل 
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 تسجيل عدد المركبات ونوع المواد المنقولة دخول الموقع. 

  والركامتخلص من المخلفات  التي تتسجيل عدد وقدرة المركبات 

 

 المياه الجوفيةثيرات على التربة والتأ 5-2-3

 نظرة عامة  5-2-3-1

 تلوث التربة والمياه الجوفية بسبب ما يلي:يمكن أن تؤدي إلى  التقليدية اإلنشاءأنشطة 

  ضافات إوالدهانات أو أي مواد كيميائية /  المستهلكةمن السوائل الخطرة مثل الزيوت  العشوائىالتخلص
 الخرسانة والتشطيب.أعمال ستخدم في تأخرى 

  العشوائى وبدون عمل التحليالت الالزمة من المياه الناتجة عن الحفرالتخلص 
  عشوائيامنها التخلص التي يتم رشح المخلفات  الصلبة 

 ما يلي:  تشملالتلوث  غيرالمحتملة على التربة التأثيرات األخرى 

 تآكل التربة 

 عادة اسةةةتخدامها كبديل لنقل واسةةةتخدام مواد إضةةةافية  سةةةتخرجةفقدان الموارد إذا لم يتم فصةةةل التربة الم وا 
 من خارج الموقع.

 

 التربة والمياه الجوفية تقييم أهمية التأثيرات على  5-2-3-2
 

 خطوط الطردو  أثناء إنشاء خطوط الصرف
 

ناطق المشروع مألن مستوى المياه الجوفية في المياه الجوفية ويمكن مصةادفة سةيتم حفر طبقات التربة العلوية. 
توى تقليل مسةةةةةةهكذا يتم التربة المسةةةةةةتخرجة مرة أخرى و ردم األجزاء المحفورة بإسةةةةةةتخدام وعادة ما يتم  م 71حوالي 

اق قد تتأثر نوعية التربة والمياه الجوفية بالنظر إلى السةةةةيو االضةةةةطراب و/ أو فقدان بعض كميات التربة كنفايات. 
 .نحسباالؤخذ الضوابط الخاصة المتعلقة بإدارة المخلفات  في إذا لم تو ذلك لشبكة، لكبير الالمكاني 

 

ذات وط الطرد خطو  التربة والمياه الجوفية أثناء إنشةةاء خطوط الصةةرفعلى  اعتبار التأثيراتبصةةفة عامة ينبغي و 
إعادة ب كذلكبةإدارة المخلفةات  و متعلقةة تطبيق إجراءات التخفيف الخالل من تخفيفهةا وسةةةةةةةةةةةةةةيتم  متوسةةةةةةةةةةةةةةطةة أهميةة

 استخدام التربة المستخرجة.
 

 لرفعمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة ا ةأثناء إنشاء محط
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 ،الرفعمحطة و معالجة الخطوط الطرد ولكن تقتصةةةةةر فقط على مواقع محطة و  مماثلة إلنشةةةةةاء خطوط الصةةةةةرف
نشةةاء بعض أثناء أعمال الحفر الالزمة إل تظهرالمتعلقة بنوعية التربة والمياه الجوفية وفقدان الموارد  التأثيراتفإن 

 معالجة .الومحطة  مكونات محطة الرفع
الفيضان الناجم عن الممارسات الرديئة إلدارة الري والتي قد  الغابة الشجرية وتشمل التأثيرات ذات العالقة بإعداد 

تملة غذيات والعناصر المحتجذب الحشرات والذباب والبعوض وتؤدي إلى ملوحة التربة باإلضافة إلى تراكم  الم
السمية. وعلى الرغم من ذلك، من غير المحتمل أن يحدث ذلك ألن مساحة األرض المخصصة لغابة األشجار 

فدان( تعتبر كبيرة بشكل كاف للحفاظ على كميات كبيرة من مياه الري مما يمح إدارة محطة معالجة مياه  211)
رف ق ِمياه الرّي. وقد تشمل التأثيرات األخرى للتعامل والتخزي والصالصرف الصحي وقتًا كافيًا إلغالق وتظيم تدف

غير الصحيح للنفايات غير الخطرة الناجمة عن النفايات المزلية من جانب عمال الموقع. بشكل عام، يبغي أن 
ق إجراءات يذات أهمية قليلة وسيتم التحكم فيها من خالل تطب الغابة الشجرية تعتبر تأثيرات التربة أثناء إنشاء 

 التخفيف المتعلقة بالري. 
 

ديئة الفيضان الناجم عن الممارسات الر  الغابة الشجرية وتشمل التأثيرات على المياه الجوفية ذات العالقة بإعداد 
إلدارة الري والتي قد تؤدي إلى ملوحة التربة باإلضافة إلى تراكم  المغذيات والعناصر المحتملة السمية. وقد 
يحدث الترشيح الزائد للبوتاسيوم والصوديوم في حالة عدم التزام مياه الصرف الصحي المعالجة بالمعايير 

 تلوث المياه الجوفية.  المصرية، مما يؤدي إلى
 

( من المتوقع أن تكون الميةاه الجوفيةة في المنطقة 1على الرغم من ذلةك، من غير المحتمةل أن يحةدث ذلةك ألن )
( 3( تتسةةةةةةةةةةةةةةم التربة بأنها طي غريني وبالتالي فإن النفاذية تعتبر منخفضةةةةةةةةةةةةةةة؛ )8متر؛ ) 11على عمق أكبر من 

فدان( تعتبر كبيرة بشةةةكل كاف للحفاظ على كميات كبيرة من  211مسةةةاحة األرض المخصةةةصةةةة لغابة األشةةةجار )
 مياه الري مما يمح إدارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي وقتًا كافيًا إلغالق وتظيم تدفق ِمياه الرّي.

يتم التحكم ذات أهمية قليلة وسةةةةة الغابة الشةةةةةجرية بشةةةةةكل عام، ينبغي أن تعتبر تأثيرات المياه الجوفية أثناء إنشةةةةةاء 
التربة أثناء إنشاء ى عل التأثيراتبصفة عامة ينبغي اعتبار و يها من خالل تطبيق إجراءات التخفيف المتعلقة بالريف

ق تطبيخالل من التحكم فيها وسةةةةةةةةةةةيتم  طفيفةأهمية ذات  معالجة مياه الصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةحي ومحطة الرفع ةمحط
 إعادة استخدام التربة المستخرجة.من بالحد األقصى كذلك  بإدارة المخلفات  ومتعلقة إجراءات التخفيف ال
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 بسببالجوفية 
 :إنشاء

 خطوط الصرف
 خطوط الطردو 

2 2 8 1 4 

معالجة  ةمحط
مياه الصرف 

 الصحي
 الرفع اتمحطو 

2 2 1 8 4 

 و الرصدإجراءات التخفيف  5-2-3-3

 إجراءات التخفيف 
  نشاء طبقة قاعدة وقائية غير نفاذة تحت المناطق التي من المحتمل أن يتم فيها استخدام أو تصميم وا 

 تخزين سوائل خطيرة.
  عادة استخدامها. خطة إدارة إنشاء بالموقعتنفيذ  تتضمن خيارات فصل التربة المحفورة وا 
  استخدام اإلجراءات المناسبة للتعامل مع المواد الكيميائية ومنتجات النفط أثناء تشغيل المنشأة. ويشمل

 ذلك التخزين واالستخدام والتنظيف السليم لهذه المواد.
  ي وتنظيف قنوات الصرف والتفكير ف  الغابة الشجريةضبط الكميات المناسبة للمياه المستخدمة في

 زراعة أنواع تتحمل الفيضانات.
 .استخدام أساليب الحراثة المنسوبيه والحراثة المحافظة وكافة الوسائل األخرى للوقاية من تعرية التربة 
  ضما وضخ خطط إلدارة نفايات الموقع، بما في ذلك العناصر المهمة مثل ممارسات فصل النفايات

 سليم.وطرحها بشكل 
 شق وتفتيت وتسوية التربة المتلبدة 

 
 المتابعة الرصد و إجراءات
  .توثيق كمية التربة التي تم التخلص مها وكمية التربة التي تم جلبها إلى الموقع 
  وزيادة عدد الحشرات والبعوض والذباب الغابة الشجرية توثيق الروائح الكريهة في 
  جمع عينات المياه الجوفية من آبار المياه الجوفية القائمة للتأكد من أن مياه الصرف الصحي الناتجة

 ال تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية الغابة الشجرية عن 
  بشأن إعادة استخدام  111/8111تحليل تدفق مياه الصرف الصحي لضمان التزامها بالقانون المصري

 ة في الزراعة.مياه الصرف الصحي المعالج
 تسجيل تراكم النفايات 
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 المياه و نوعية جودةعلى  التأثيرات  5-2-4

 تقييم أهمية التأثرات  5-2-4-1
 

 خطوط الطردو  أثناء إنشاء خطوط الصرف
 
مثل قناة  العديد من المعابر تحت بعض الترع والمصارف وخطوط الطرد لخطوط الصرف المخططالمسار شةمل سةي

 وسوف يمر خط الصرف الصحي بموازاة قناة النواورة الشرقية..الشيحالنواورة الشرقية ووادي 
كذلك و و/ أو نفايات اإلنشةةةاء في مجرى الماء تأثير سةةةلبي على تدفق  لقاء أي من التربة المسةةةتخرجةيكون إلسةةةو  

 أهميةت ذاخطوط الطرد و  جودة المياه أثناء إنشةةةةةةةاء خطوط الصةةةةةةةرفعلى التأثيرات اعتبار ينبغي و نوعية المياه. 
  تطبيق إجراءات التخفيف ذات الصلة بإدارة المخلفات بفها تخفيالتحكم فيها و وسيتم  متوسطة

 
 لرفعمعالجة مياه الصرف الصحي المركزية ومحطة ا ةأثناء إنشاء محط

   

 نارالز مصةةةةةةةةةرف ولكن هناك مخاطر محتملة من تلويث . الرفعأثناء إنشةةةةةةةةةاء محطة  تأثيراتأي وجود متوقع غير 
عالجة مياه مة المياه أثناء إنشاء محطو نوعية جودة على  التأثيراتاعتبار معالجة. لذا ينبغي ال ةإنشاء محطأثناء 

 . طفيفة أهمية ذات الصرف الصحي
لغياب كتل المياه السطحية بالقرب من الموقع  الغابة الشجرية ومن غير المتوقع حدوث تأثيرات أثناء إنشاء 

 كيلومتر على األقل(.  1)نصف قطرها 
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 بسببالجوفية 
 :إنشاء

  

 خطوط الصرف
 خطوط الطردو 

2 1 8 2 4 

معالجة  ةمحط
مياه الصرف 

 و الرفعالصحي

2 1 1 2 6 
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 النباتات والحيوانات التأثيرات على 5-2-5

 نظرة عامة 5-2-5-1
   

ل الحسةةةاسةةةة بيئيا على طو  طنسةةةتشةةةاري المسةةةوحات األسةةةاسةةةية من أجل تقييم وجود وتوزيع األنواع والموااالأجرى 
ا في مهددة باالنقراض تم تسةةةةةةةةةجيلهأو نباتية وجد أنواع حيوانية تقد خلص إلى أنه ال و مواقع المشةةةةةةةةةروع المقترح. 

 .ًا"كل األنواع المسجلة هي ضمن فئة "األقل قلقو مناطق المشروع. 

 

 النباتات والحيواناتعلى  التأثيراتأهمية تقييم  5-2-5-2
 

 الحيواناتالمتعلقة بثار اآل
على الرغم من أن بعض أنواع الحيوان من الثدييات والطيور والزواحف والحشةةةةةرات موجودة في منطقة المشةةةةةروع، 

بة إلى النسةةةةبللمشةةةةروع  و ذلك صةةةةغير لمدى المن غير المحتمل أن تكون كبيرة نظرا ل الحيوانعلى اآلثار إال أن 
عتبارها اتضةةح تقييم التأثيرات على الحيوانات في الجدول أدناه، وينبغي مماثلة في المنطقة. ويال المحيطة طنالموا
 أهمية طفيفة.ذات 

 

 النباتاتالمتعلقة باآلثار 
 

ور ، على النحو المذكالرفعمعالجة مياه الصةةةرف الصةةةحي ومحطة  ةالنباتات الموجودة في المواقع المقترحة لمحط
لنباتات اتأثير إنشةةاء المشةةروع على أنواع اعتبار أعاله، ال تنتمي إلى فئة األنواع المهددة باالنقراض. لذلك ينبغي 

 أهمية طفيفة.ذو 
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على ثار اآل
 النبات والحيوان

  

 2 1 2 6 2 

 
 

 الرصدالتخفيف و إجراءات 5-2-5-3
 

 ال داع لوجود إجراءات محددة للتخفيف والرصد، فقد تم إدراجها ضمن التأثيرات األخرى
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 السالمة والصحة المهنية  التأثيرات على 5-2-6

 نظرة عامة 5-2-5-1

تعد مواقع اإلنشاء من أكثر األجزاء خطورة وعرضة لوقوع الحوادث في أي بيئة عمل. التعرض المفرط ألخطار 
موقع اإلنشاء يعرض العمال إلى اإلصابات واحتمالية الموت. لتجنب مثل هذه المواقف، يتعين على الشركة معرفة 

دراك كافة المخاطر التي يمكن مواجهتها أثناء ا دى ألعمال العادية. طبقًا للمعايير يجب أن يتوافر لكيفية تحديد وا 
 كل عامل معلومات دقيقة بقابلية تعرضهم للمخاطر أو اإلصابات في مكان العمل. 

 المهنيةالسالمة والصحة  ات علىتأثيرتقييم أهمية ال 2-6-1-

 (OSHAالمهنية )يلي المخاطر الستة األساسية في موقع اإلنشاء كما حددتها إدارة السالمة والصحة 

اعتبرت إدارة السالمة والصحة المهنية الحفر وحفر الخنادق من أخطر أعمال  – الحفر وحفر الخنادق -2
 موقع اإلنشاء.

 22قدم أومن سلم ثابت على مسافة تزيد على  9السقوط من السقاالت على مسافة تزيد عن  – السقوط -1
. والسبب المعتاد لهذا الحادث هو اإلنزالق أو قدم من أخطر المخاطر في موقع اإلنشاء وأكثرها شيوعاً 

تعثر القدم أو استخدام سلم غير ثابت. توجد أسباب كثيرة لتتعرض لمخاطر السقوط، للتخلص منها يجب 
أن يتوافر لدى صاحب العمل برنامج للحماية من السقوط كجزء من برنامج السالمة والصحة المهنية في 

 مكان العمل.

طبقًا لمعايير السالمة والصحة في اإلنشاءات الخاصة بإدارة السالمة  – المتحركةالساللم الثابتة و  -8
والصحة المهنية، تعتبر الساللم الثابتة والمتحركة من األسباب الهامة لحدوث اإلصابات والنكبات فيما 

 بين عمال البناء.

وسقوطها بسبب تلف أكثر األخطار المحتملة يرجع سببها إلى تحرك مكونات السقالة، أ– السقاالت -6
مكونتها، أو فقدان الحمولة، أو تعلقها بأحد المواد العالقة، أو الصدمات الكهربائية، أو سوء التركيب. 
يواجه عمال اإلنشاء المسؤلون عن تركيب وفك السقاالت ومنصات العمل في مواقع اإلنشاء إصابات 

 خطيرة بسبب السقوط.

تضم األسباب الرئيسية لمثل هذه الحوادث إصابة عمال األرض عند رجوع هذه  –معدات البناء الثقيلة  -9
المعدات إلى الخلف أو عند تغيير اتجاهها، معدات التقليب التي تصيب مشغلها، دهس الميكانيكي عندما 
ال تعمل الفرامل كما يجب، إصابة عمال األرض بسقوط المعدات من الحفارات والدلو ومعدات اإلنشاء 

 رى المتحركة.األخ

تعد الكهرباء من المخاطر الكبرى لألشخاص سواء في المنزل أو العمل. يتعرض عمال  –الكهرباء  -4
 خطوط الكهرباء، وفني الكهرباء، ومهندسو الكهرباء باستمرار إلى الكهرباء ويواجهون مخاطرها يوميًا.

لصحة المهنية السالمة وا التأثيرات علىتبار اععالية المعنية، ينبغي المخاطر اللحدوث و لكبير الحتمال بسبب االو 
ناء أث متوسةةةةةطة ات أهميةذاعتبارها وينبغي ذات أهمية كبرى أثناء إنشةةةةةاء محطة معالجة مياه الصةةةةةرف الصةةةةةحي 
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يتم التحكم سو قل نسبيا التي تنطوي عليها. األخطوط الطرد بسبب المخاطر و  وخطوط الصرف إنشاء محطة الرفع
 إلى حد كبير عن طريق تطبيق إجراءات التخفيف المذكورة أدناه. التأثيراتفي 

 

 الرصدإجراءات التخفيف و 5-2-6-2

 إجراءات التخفيف 
 وفقا لمعايير إدارة السةالمة والصحةو أثناء مرحلة اإلنشةاء.  خطة السةالمة والصةحة المهنيةاعتماد بالمقاول سةيقوم 
 هي:ة عائشال اإلنشاءللوقاية من أخطار الرئيسية إجراءات التخفيف فإن المهنية 
  صابات الحفر وحفر الخنادق، يجب على العامل وصاحب العمل اتباع معايير السالمة لمنع حوادث وا 

 واستخدام معدات الحماية والوقاية للحد من المخاطر أثناء القيام بهذه األعمال.

   صاباته يجب تدريب العمال على تحديد وتقييم مخاطر السقوط وأن يكونوا للوقاية من حوادث السقوط وا 
على دراية كاملة بكيفية التحكم في التعرض لهذه المخاطر وكذلك استخدام معدات الحماية من السقوط 

 بدقة.

  صابتها، يجب على العما واعد ل وصاحب العمل اتباع القللوقاية من حوادث الساللم الثابتة والمتحركة وا 
 العامة الستخدام الساللم الثابتة والمتحركة كما وضعتها اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية.

   تناولت معايير إدارة السالمة والصحة المهنية مخاطر السقاالت، إذ تعطي المتطلبات المحددة للحد
 دم األسوار.القصى للحمولة، ومتى تستخدم السقاالت ومتى تستخ

   للوقاية من مخاطر معدات اإلنشاء الثقيلة، يجب على العمال اتباع كافة األدلة اإلرشادية للسالمة في
 مواقع اإلنشاء الالزمة  لمنع التعرض لهذه اإلصابات والحوادث.

   .من أفضةةل الطرق لمنع المخاطر الكهربائية أن يكون عمال الكهرباء على مسةةافة من خطوط الكهرباء
تضةةةةةم اإلجراءات الوقائية األخرى اتباع الحذر والعزل عن معدات العمل. يسةةةةةاعد ذلك في الحماية من و 

 مخاطر الكهرباء واإلصابات أثناء العمل.

 
ومتطلبات  1338سةةةةةنة ل 21يجب أن تشةةةةةمل خطة السةةةةةالمة والصةةةةةحة المهنية أيضةةةةةا قانون العمل المصةةةةةري رقم 

 ن ليس على سبيل الحصر، اإلجراءات التالية: معايير اإلنشاء الدولية، بما في ذلك، ولك

 تحديد مصادر الخطر على العمال 

  مصادر األخطارإزالة 

  يجةب تةدريةب العمال على التعرف على المخاطر المحتملة، واسةةةةةةةةةةةةةةتخدام ممارسةةةةةةةةةةةةةةات العمل السةةةةةةةةةةةةةةليمة
 لقةفهم اإلشةةةةةةةةةةةارات وردود الفعل الجسةةةةةةةةةةةدية المتعو اآلثار الصةةةةةةةةةةةحية الضةةةةةةةةةةةارة، بواإلجراءات، واالعتراف 

ين دربم واكونيإجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ المناسةةةبة. ويجب أيضةةةا أن بالتعرض، وعلى دراية ب
 .(PPE)على كيفية استخدام معدات الحماية الشخصية 

 التفتيش واختبار جميع المعدات واآلالت 

  الحوادثتعيين موظف الوقاية من الحوادث في الموقع، التخاذ إجراءات وقائية لمنع وقوع 

 تعيين المناطق المحظورة، مثل مواقع اإلنشاء 
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 إعداد خطة استجابة في حاالت الطوارئ 

 توفير معدات االنقاذ الضرورية 

  دارة خطة  سالمةالضمان لوضع وا 

 توفير معدات اإلسعافات األولية المناسبة والكافية 

 متابعةال الرصد و إجراءات
  والرفاهية  والصحة لك السةجالت والتقارير المتعلقة بالسالمةن أي حوادث، وكذعتقديم التقارير المنتظمة

 للعمال
  لجميع األحداث الخطرة. ةالمتابعة المستمر 

  العمال ضد العوامل الممرضة وتوفير التحصين عند الحاجة على تفتيش منتظم 

 المجتمع سالمة 5-2-7
 التأثيرات المحتملة

اإلنشاء، تتم معظم أعمال الحفر في شوارع تعتبر أخطر عمليات التشغيل أثناء مرحلة أعمال الحفر:  -1
ضيقة، مما يزيد من احتمالية سقوط السكان في الحفر. كما أن التربة المتولدة عن أعمال الحفر قد 
تتسبب في انزالق المارة، كما أن المخلفات الصلبة المتولدة قد تعوق حركتهم. كل هذه االحتماالت تزيد 

 أعمال الحفر في الحاالت التالية: من خطورة أعمال الحفر. تزيد مخاطر

 القيام بالحفر بالقرب من خط السكة الحديد -

 على جانبي الترع و المصارف -

من التأثيرات األخرى التي قد تنتج عن أعمال الحفر التأثير على سالمة المنازل ، إذ أن الكثير منها قديم 
 وضعيف

 

الكهرباء من أعظم المخاطر التي قد يتعرض لها المارة في موقع اإلنشاء.قد تتسبب الصعق الكهربائي:  -2
 أسالك الكهرباء في الصعق الكهربائي إذا لم يتم صيانتها أو إذا كانت في حالة سيئة. 

 
 

 إجراءات التخفيف:

لتجنب الحوادث واإلصابات الناتجة عن أعمال الحفر، يجب على العمال اتباع معايير السالمة  •
واآلمان، يجب على العامل وصاحب العمل اتباع معايير السالمة واستخدام معدات الوقاية الشخصية 

 للحد من المخاطر أثناء الحفر.من بين اإلجراءات الوقائية الموصى بها تدعيم جوانب الحفر 

 استخدام حواجز وممرات للسير/العبور اآلمن.  •

يوصى بتطبيق اإلجراءات الهندسية لدعم المباني الضعيفة وحمايتها من اآلثار السلبية التي قد تضر  •
 بها.

 تعيين موظف لإلشراف على اإلجراءات الوقائية لمنع الحوادث و التصرف السريع عند وقوع حادث. •

 المناسبة في الموقعتوفير تجهيزات االسعافات األولية  •
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 البصرية  التأثيرات  5-2-8

 التأثير البصري تقييم أهمية  5-2-8-1

 خطوط الطردو  أثناء إنشاء خطوط الصرف

زين فوق لتخمن اأسةةاسةةا ينشةةأ  و ذلك، خطوط الطردو  مؤقتة أثناء إنشةةاء خطوط الصةةرفتكون لتأثيرات البصةةرية ا
ء خالطات الخرسةانة ونفايات اإلنشاو أكياس األسةمنت و وصةالت وال حفروالمواد الخام )أي األنابيبلنواتج الاألرض 
ات أهمية ذ ااعتبارههذا التأثير، ينبغي لفترة التعرض والطبيعة االنعكاسةةةةةةةةةةةةةية قصةةةةةةةةةةةةةر . ومع ذلك، ونظرا ل(وغيرها
 .طفيفة

 محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية و  أثناء إنشاء محطة الرفع

فيها يتم مناطق التي سةةللالطبيعي  من الشةةكل المشةةروع تدريجياً سةةيغير ، الرفعمعالجة ومحطة الأثناء إنشةةاء محطة 
المقارنة نسةةبيا ب سةةيكون قريب الرفعمحطة لرتفاع المتوقع االمعالجة. ومع ذلك، فإن الومحطة  محطة الرفع إنشةةاء

ات أهمية ذ ومحطة الرفعمعالجة الإنشةةاء محطة الناتجة عن البصةةرية  التأثيرات عتبارينبغي او  .المباني المجاورةب
 .لتخفيفلأي إجراءات  ال توجدو . طفيفة

 المرورالتأثيرات على حركة  5-2-9

 و تقييم أهميتهتأثير على النظرة عامة  5-2-9-1

 خطوط الطردو  أثناء إنشاء خطوط الصرف

لى طول ع / خطوط الصرف خطوط الطردركيب يكون أثناء تسالطرق على على حركة المرور التأثير الرئيسى 
سبيا، في حين أن ر لفترة طويلة نو حفالمالحفر الطولي تضييق الطريق يسبب سو والثانوية. الرئيسية أو عبر الطرق 

كون ستتأثير الأهمية و ق قد يسبب عرقلة الطريق، ولكن لفترة قصيرة نسبيا، ربما ساعات قليلة. يلطر لجانبي الالقطع 
 ةمرورية منخفضعلى الرغم من أن الكثافة الفالثانوية. ومع ذلك، ببالمقارنة  الرئيسيةالطرق بأعلى نسبيا فيما يتعلق 
األثر. قيمة  سيزود منلطرق الثانوية لالصغير عرض فإن ال، و الحيوانات الحقلية لمشاةلنسبيا، وتستخدم أساسا 

سيكون ة. و الزراعيالحيوانات والجرارات كبي الحفر مشاكل للمشاة، وربما لرابسبب انسداد طرق القرى وسيسبب 
قبل  مرهقة دورات طويلةربما سيقومون بعلى المسنين والمعاقين واألطفال، الذين تأثيرات أكبر صعوبة الوصول ل

 .طلوبةالم مإلى مواقعهالوصول 

. ةمتوسطذات أهمية خطوط الطرد و خطوط الصرف المرور أثناء إنشاء التأثيرات على حركة إعتبار ينبغي و 
 .أثيراتالتأثناء عملية اإلنشاء للحد من هذه  باعهااإلدارة البيئية إجراءات التخفيف الواجب اتتضمن خطة وت

 أثناء إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية ومحطة الرفع
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ور نظرا زيادة تدفق حركة المر من تنشأ التأثيرات المرورية ويمكن أن الموقع. أساسًا على اإلنشاء عمال أتقتصر س
توقيت  يمكن التحكم فىطبيعة مؤقتة و ذو لنقل المواد الخام و/ أو التخلص من نفايات اإلنشاء. لكن هذا التأثير 

 ذو أهمية طفيفةثر األلتجنب ساعات الذروة. وينبغي بالتالي اعتبار المذكورة الرحالت 

 الرصد إجراءات التخفيف و 5-2-9-2

 إجراءات التخفيف 

مسئولية إدارة المرور المحلية وهيئة  يالمرور والسكك الحديدية هألن السيطرة على حركة  -2
  رتيبالتبالسكك الحديدية 

كل  فوقأو معدني للمشاة  يكون هناك جسر خشبيواثناء حفر الطرق في القرى، ينبغي أن  -1
قدر اإلمكان، بممرات المشاة بجانب أو عبر خنادق مسطحة أن تكون يجب و ح. و فتمخندق 

في جميع الحاالت يجب أال يتجاوز و تحذير مرئية في الليل. وجودعالمات وبشكل واضح مع 
 ًا.متر  933أكثر من مفتوح في طريق معين الخندق الالحد األقصى لطول 

 ،طوال اليومعمل في موقع اإلنشاء يينبغي أن يكون هناك عامل واحد على األقل، أو حارس،  -8
سةةةةةرعة التصةةةةةرف فى حالة حوادث و  لمسةةةةةاعدة الناس على الوصةةةةةول إلى المسةةةةةارات والجسةةةةةور

 سقوط. ال

 .اتمع السكان قبل بدء اإلنشاءالتواصل و بديلة ينبغي تحديد طرق الوصول ال -6

 متابعةال الرصد و إجراءات

إدارة المرور وهيئة السكك الحديدية. قبل حركة السير على الطرق والسكك الحديدية من تابعة م .2
ت المرورية هيالتسالة ءمشروع تسجيل وتوثيق كفاال فىوتشمل أنشطة المتابعة التي ينبغي اتخاذها 

-9قسم الفي ذكر )كما السقوط من السكان وحوادث الممكنة شكاوى الالمقاول و المقدمة من قبل 
1-1). 

  اآلثار والتراث الثقافيبالمتعلقة تأثيرات ال 5-2-11

 تقييم أهميتهوعلى التأثير نظرة عامة  5-2-11-1

 مثل مقابر عزبة يوسةةف وآثار الهمامية على الرغم من أن هناك عدد قليل من المواقع األثرية في منطقة المشةةروع
 الت فرصةثير احتماتواسعة التي يغطيها المشروع المساحة إال أن الالمشروع، بي من غير المرجح أن تتأثر ت، وال

تم إدارته إذا لم ي آلثارالعثور على مثل هذه او . بالمصةةةةادفةاكتشةةةةافات آلثارمن العصةةةةور القديمة أثناء أعمال الحفر 
 ء.في موقع اإلنشا ها/ تخزين هاتلف أثناء التعامل معالفقدان أو الخطر ربما يتسبب في بشكل صحيح، 

هناك  وفقا لذلك،و . مسةةةةةتمرالمجلس األعلى لآلثار هو إجراء قبل من األثرية تحديد المواقع فإن وعالوة على ذلك 
في مثل و أثناء مرحلة اإلنشةةاء. األثرية لمواقع من افي مناطق المشةةروع يمكن اعتبارها المنشةةآت احتمال أن بعض 

لحماية اآلثار  2528لسةةةةنة  221رقم القانون  قد وضةةةةعو .منشةةةةآتهذه الحالة، هناك خطر على سةةةةالمة مثل هذه ال



 

  216                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

عاون يؤكد المجلس األعلى لآلثار أن التو مسةةةةجل. أثرى حفر بالقرب من موقع المعينة ينبغي اتباعها أثناء  معايير
زام بهةةذه تم االلتموقع األثرى وقةةد الأثنةةاء عمليةةة اإلنشةةةةةةةةةةةةةةةاء بةةالقرب من  المقةةاولبين بين المجلس و يتم ينبغي أن 

جراءات ، واإل بالمصةةةةةةةةةةةةةادفة اآلثارالعثور على ءات المعايير والمتطلبات في خطة اإلدارة البيئية التي حددت إجرا
 الالزمة لحماية المواقع األثرية أثناء أنشطة اإلنشاء، على النحو المبين أدناه.

عليها  ةسةةةيطر تتم الوسةةة طفيفةأهمية ذات ثقافية القيمة الالمترتبة على اآلثار والمواقع ذات تأثيرات ال ينبغي اعتبارو 
 إجراءات التخفيف المذكورة أدناه.تطبيق عليها ببشكل كامل 

  الرصدوإجراءات  آثاربالنسبة للعثور على إجراءات التخفيف  5-2-11-2

 لتخفيفا إجراءات

حدد تل أعمال اإلنشةةاء ينبغي تقديم خطة إنشةةاء المشةةروع إلى المجلس األعلى لآلثار، الذي قب -2
وخطوط  الصةةةةةةرف الصةةةةةةحىومحطة معالجة مياه ، الرفعمواقع المشةةةةةةاريع )بما في ذلك محطة 

 القريبة.آلثار لالطرد( التي تتطلب توفير الحماية ضد األضرار المحتملة و  الصرف

فر. العثور على القطع األثرية أثناء الح ة، في حالأثريةفي المواقع التي لم تحدد سةةابقا كمواقع  -1
، يهف جدتو تمةامةا في الموقع الذي الوقف الفوري ألعمةال الحفر، وترك القطع األثريةة  سةةةةةةةةةةةةةةيتم
واالتصةةال  القطع األثريةراقبة ، وتكليف حراس لماألثرالتقاط الصةةور لتوثيق الوقت وحالة ويتم 

 ساعة. 62لتعامل مع الموقع في غضون لبالمجلس األعلى لآلثار 

  الرصد إجراءات

ق يوثالت تضةةةمنياإلنشةةةاء. وينبغي أن  المشةةةرف علىسةةةتشةةةاري االمن قبل لقيات سةةةيتم توثيق ال -2
، باإلضةةةةةةةةةافة إلى اإلجراءات المتبعة حتى يتم التعامل مع لللقيةالتاريخ والوقت والمكان المحدد 

 من المجلس األعلى لآلثار.لقية ال

 

 أثناء مرحلة التشييد  اإلضافية عن األنشطة اإلضافية / العمليات الناتجة التأثيرات  5-3

 (NH)غير الخطرة و (H)المخلفات  الخطرة عن تولد  الناتجة التأثيرات 5-3-1

 والتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة 

  على التأثيراتنظرة عامة  5-3-1-1

حلة اإلنشةةةةةةةاء. أثناء مر غير الخطرة و الخطرة يعرض هذا القسةةةةةةم تقييم التأثيرات البيئية الناجمة عن تولد المخلفات  
 .الخطرةالتقييم الوارد في هذا القسم يغطي أيضا تخزين ومناولة المواد و 
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الموقع أثناء إنشةةةةةةةةةةاء محطة معالجة مياه الصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةحي توليدها بوفيما يلي أنواع المخلفات  المتوقع أن يتم 
 خطوط الطردو  وأيضا أثناء أنشطة الحفر وتركيب خطوط الصرف ومحطة الرفع

 المخلفات  غير الخطرة

 مخلفات األغذية 
 ورق والبالستيك والزجاجال 

 خرسانة والطوبال 

  والمعادنالصلب 

 الخشب 

 التربة المستخرجة 

 (المياه التي تم جمعها أثناء أنشطة نزح المياه )يحتمل أن تكون ملوثة بمياه الصرف الصحي 

  ةقديمال البياراتمحتوى 

  عمال الموقعأمياه الصرف الصحي والمخلفات  الناتجة عن 

 فارغةالكياس األ 

   

 المخلفات  الخطرة
  نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية(WEEE) 
  فارغةال الكيميائيةالمواد حاويات 

 الملقاهلمواد الكيميائية والزيوت ا 
 

 غير الخطرة  المخلفات  تقييم أهمية تأثيرات 5-3-1-2
 

ن لم و . عال   هافي الموقع أثنةاء مرحلةة اإلنشةةةةةةةةةةةةةةاء عةادة ما يكون احتمال إعادة تدوير غير الخطرة المخلفةات   تم تا 
ارة للموارد خسةةةهو ما سةةيسةةةبب حرق، و تبشةةكل عشةةةوائي و  ىلقتسةةيتم إرسةةةالها إلى مقالب القمامة أو فإعادة تدويرها 

 الطبيعية.
وكذلك  على العمال اً سةةةةةةةةةلبي اً بصةةةةةةةةةري اً أو حول الموقع تأثير  /عشةةةةةةةةةوائي وتراكم المخلفات  فييسةةةةةةةةةبب اإللقاء السةةةةةةةةةو 

 يمكن حرقو معدل الحوادث. زيادة الطرق و غلق ممكن أن يتسةةبب فى من الالمسةةتخدمين من المناطق المحيطة. و 
انبعاثات سامة وخاصة إذا كانت تسبب المخلفات  المتراكمة، وهي ممارسة توجد عادة في مصر، والتي يمكن أن 

 المخلفات .وارد المواد البالستيكية بين 
محتملة لبية سيؤدي أيضا إلى تأثيرات ستراكم و/ أو التخلص العشةوائي من المخلفات  العضةوية )بقايا الطعام( وال

إلى الموقع مثل الطيور فات جذب اآلخالل كل من العمال في الموقع وعامة الجمهور من لعلى الصحة والنظافة 
يؤدي هذا إلى انتشار األمراض، واختالل سض. و والقوارض أو الحشرات التي يمكن أن تكون بمثابة ناقالت األمرا

المخلفات  تراكم بسةةةةةبب تحلل بعضالالنظام البيئي الطبيعي. ويمكن أيضةةةةةا أن تتولد الرائحة بعد فترات طويلة من 
 العاملين في الموقع وعامة الجمهور.من العضوية، والتي ستكون مصدر ازعاج لكل 
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ربة. وهذا على اتصةال مباشر مع الت و تكونالمخلفات  تتراكم فيها  قد يحدث الرشةح في التربة في المناطق التيو 
 من شأنه أن يؤدي إلى تأثير مباشر على نوعية المياه الجوفية.

نشةةةةاء حتاج أيضةةةا موقع اإليسةةةةكما ، البيارات الحالية نزحالمخلفات  السةةةائلة أثناء عملية ومن الممكن العثور على 
غير خطرة ولكن ال بد من التخلص منها  السةةةةةةائلةن هذه المخلفات  . وسةةةةةتكو المؤقت الصةةةةةرف الصةةةةةةحينزح  إلى

 بطريقة صحيحة من أجل منع التلوث المحتمل للتربة والمياه الجوفية والمياه السطحية.
بسةةةةةةةةبب تولد المخلفات  غير الخطرة أثناء مرحلة اإلنشةةةةةةةةاء. وتعتبر بعض  التأثيراتتقييم  يوضةةةةةةةةح الجدول أدناه و 
المخلفات   تأثير تولدأن يكون يتوقع المسةةةةتقبالت. و ، ويرجع ذلك أسةةةةاسةةةةا إلى قرب متوسةةةةطةة أهميذات  التأثيراتا

 ي.المتابعة المدرجة في القسم التالوالرصد و تنفيذ إجراءات التخفيف  بعد ةكاملال ةسيطر تحت الغير الخطرة 
 

 بسبب تولد المخلفات  غير الخطرة التأثيراتتقييم 
  

  تأثيرعالمات ال  

احتمال  التأثير
  حدوثال

(P) 

مقياس ال
 الزمني
(A) 

مقياس ال
 المكاني

(B) 

  شدةال

(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

  النتيجة اإلجمالية

      

تولةد المخلفات  غير 
 الخطرة

  

فقدان الموارد 
 الطبيعية

2 8 2 2 8 

 07 1 1 8 2 اآلثار الصحية

التربة والمياه 
 الجوفية

2 8 2 1 4 

 4 1 2 8 2 المياه السطحية

السالمة والصحة 
 المهنية

2 8 2 2 8 

نوعية الهواء بسبب 
 حو فتالمحرق ال

3.9 8 2 1 8 

 5 8 2 8 2 اآلثار البصرية

 

 توليد المخلفات  الخطرة والتعامل مع المواد الخطرة تقييم أهمية تأثيرات 5-3-1-3
   

يتم يجب أن و . 2-2-8-9هو وارد في القسةةةةةم يمكن أن تتولد المخلفات  الخطرة أيضةةةةا أثناء مرحلة اإلنشةةةةةاء كما 
ك، فإن هذه باإلضةةافة إلى ذلالثاني(. و طار القانوني )الفصةةل لإل طبقاً المخلفات  بعناية  هذهتخزين والتخلص من 
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تأثير  اله سةةةةةةةيكونفالمخلفات  الخطرة إذا لم يتم التعامل معها وتخزينها والتخلص منها وفقا ألفضةةةةةةةل الممارسةةةةةةةات 
 فيه على النحو التالي:كبير وال رجعة 
 آثار  خطرةال والتخلص العشوائي من السوائل الخطرة والمخلفات  الصلبةعامل سوء التسةيكون ل

فراد منطقة المشةةةةةةةروع واألمجال سةةةةةةةكان في اللعاملين في الموقع و على اكبيرة سةةةةةةةلبية صةةةةةةةحية 
مثل هذه رضةةةةةةةةةة لوالتخلص منها، والنباتات والحيوانات المع هاالمخلفات  أثناء نقلب ينتصةةةةةةةةةلالم

 المخلفات .
  من شةةةةةأنه أن يتسةةةةةبب في ةسةةةةائلخاصةةةةةة الالخطرة، و  من المخلفات التخلص غير المنضةةةةبط ،

 تلويث التربة من خالل االتصال المباشر أو الرشح.

  مياه ة النوعيؤثر على يهناك احتمال كبير أن التخلص العشةةةةةةةةةةةةةةوائي من المخلفات  الخطرة قد
 .الجوفية، من خالل الرشح

  وغير )غير المنضةةةةةةةةةةةةةةبط للمواد الخطرة لقةةاء حيةةث أن اإليمكن أيضةةةةةةةةةةةةةةا أن تتةةأثر جودة الهواء
طالق نواحتمةةال إالمكشةةةةةةةةةةةةةةوف حرق المن شةةةةةةةةةةةةةةةأنةةه أن يؤدي في معظم الحةةاالت إلى  (الخطرة

 االنبعاثات السامة.

 متوسطة هميةأذات  اتالتأثير تم تقييم اآلثار المذكورة أعاله كما هو مبين في الجدول أدناه. وينبغي اعتبار معظم 
 المتابعة المدرجة في القسم التالي.و من خالل تنفيذ إجراءات التخفيف  كبيربشكل يتم التحكم فيها وس
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 تقييم اآلثار بسبب توليد المخلفات  الخطرة
  تأثيرعالمات ال   

احتمال  التأثير
  حدوثال

(P) 

مقياس ال
 الزمني
(A) 

مقياس ال
 المكاني

(B) 

  شدةال

(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

  النتيجة اإلجمالية

      

 تةةولةةيةةةةةةةد الةةمةةخةةلةةفةةةةةةةات 
 الخطرة

  

فقدان الموارد 
 الطبيعية

2 8 2 2 8 

 74 6 1 8 2 اآلثار الصحية

التربة والمياه 
 الجوفية

2 8 2 8 5 

 5 8 2 8 2 المياه السطحية

السالمة والصحة 
 المهنية

2 8 2 6 21 

نوعية الهواء بسبب 
 حو فتالمحرق ال

2 8 2 6 21 

 6 8 2 8 2 اآلثار البصرية

 

 الرصدإجراءات التخفيف و 5-3-1-4

طي جميع والتي تغالمعنية أفضةةةل الممارسةةةات الدولية واللوائح المصةةةرية تلتزم ب المخلفاتخطة إلدارة يجب وضةةةع 
حدد هذه الخطة اإلجراءات وتمقاولي اإلنشةةةةةةةةةةةةةاء. قبل وتنفيذها من  الخطرة وغير الخطرة أنواع مخلفات اإلنشةةةةةةةةةةةةةاء
ات تشةةةير أيضةةةا إلى إجراءأن يجب على خطط إدارة المخلفات  و والتخلص منها.  المخلفاتوالمواقع الدقيقة إلدارة 

دارة  جراءات الطوارئ الحتواء وا   عرضي.النسكاب االالسالمة والصحة وا 
 

 غير الخطرة  للمخلفات إجراءات التخفيف 
  كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروعللفصل بين المخلفات أثناء تصميم نظام. 
  نشاء منطقة تخزين   .لمخلفات غير الخطرةمركزية لتصميم وا 

 تدويرها المخلفات الغير قابلب للتخلص من قلأقرب م تحديد. 

   التى تم التخلص منها و الحفاظ على إيصةةةةةةةاالت التخلص /الدفن و تسةةةةةةةجيل كمية المخلفات
 النقل.
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 لنسبة للنفايات السائلة )السائل منزوع الماء أثناء الحفر(؛با

  إخالء بالوعات المنازل المغلقة أو المهدومة ومياه صرف موقع اإلنشاء إلى أقرب محطة معالجة مياه
صرف صحي قائمة بالتشاور مع وحدة الصرف الصحي بالريف بعد الحصول على موافقة استشاري 

 صرف الصحي بالريف / وحدة تنفيذ المشروع.اإلشراف على التشييد ووحدة ال
 .التقدير المسبق لحجم السائل منزوع الماء أثناء أعمال الحفر 
 .جمع عينات من السائل مزوع الماء وتحليلها 
  الترتيب لقيام الناقالت بالصرف في أقرب محطة معالجة مياه صرف صحي بالتشاور مع وبعد الحصول

 لى التشييد ووحدة الصرف الصحي بالريف / وحدة تنفيذ المشروععلى موافقة من استشاري اإلشراف ع

 

 
تمثل اإلجراءات السابقة الحّد األدنى لإلجراءات المدرجة في خطة إدارة النفايات التي سيقوم المقاول بإعدادها 

لصحى. اوتفيذها وسيتم اإلشراف عليها من جانب وحدة إدارة المشاريع / الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 
 ويجب أن تكون جزء من مستندات عطاء التعاقد.

 
  الرصد إجراءات

 منطقة تخزين المخلفات على منتظم التفتيش ال. 

 لتحديد التخلص العشوائي من المخلفات بصفة عامة موقع على ال منتظم التفتيش ال. 

 اتالمخلفةةكميةةة و المراجعةةة على إيصةةةةةةةةةةةةةةةاالت التخلص /الةةدفن و النقةةل و مقةةارنتهةةا ب تفتيشال 
   المسجلة.

 
 إجراءات التخفيف للمخلفات  الخطرة

تمثل اإلجراءات التالية الحّد األدنى لإلجراءات المدرجة في خطة إدارة النفايات التي سيقوم المقاول بإعدادها 
وتفيذها وسيتم اإلشراف عليها من جانب وحدة إدارة المشاريع / الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 ويجب أن تكون جزء من مستندات عطاء التعاقد. الصحى.
 

  يمكن نقل كافة أنواع النفايات الخطرة من خالل مقدمي خدمات النفايات الخطرة المرخص لهم ويتم
طرحها في موقع دفن نفايات مرخص له. ويجب تحديد كل من مقدمي الخدمة ومواقع طرح النفايات في 

دراسة، كان الموقع الوحيد األقرب لطرح الفايات الخطرة هو مركز بداية أعمال اإلنشاء. عند إعداد هذه ال
 الناصرية الدارة المخلفات الخطرة باإلسكندرية.

 هاال ينبغي خلطمختلفة من المخلفات  الخطرة النواع األ. 

  الزيوت المعدنية المسةةتهلكة يتم تجميعها و تخزينها ليتم التخلص منها/تدويرها من قبل شةةركة متخصةةصةةة يتم
 تحديدها عند بداية مرحلة اإلنشاءات.  

 الخطرة المتولدة في الموقع  للتعرف على المخلفات ب( اعتماد نظام 
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 وفقا لنظام تصةةنيف المخلفات  الخطرة المصةةريالمخلفات  الخطرة أن يكون المقاول قادرا على تحديد أنواع يجب 
 (MSDS، أو يستعين بإستشارى متخصص و يقوم بتوفير صفحات البيانات و اإلستخدام اآلمن )

 
 المخلفات   خزينإدارة منطقة تج(
 

كون تولكن يجب أن  غير الخطرة منطقةة تخزين المخلفةات الخطرة مع منطقة تخزين المخلفات من الممكن إدراج 
ها ز يجهتو  خزينتالمنطقة  يتم إنشةةةاءو من المطر وحرارة / ضةةةوء الشةةةمس.  محميةو ؤمنة مو   ورةسةةةالمنطقة  مهذه 

وضةةع غي البيئة وينبإلى مادة خطرة انبعاث لبطريقة تقلل إمكانية حدوث حريق أو انفجار أو أي عليها والمحافظة 
 عتبار:ما يلي في اال

  يوما من تاريخ بدء تراكم المخلفات . 113المدة القصوى لتخزين المخلفات  الخطرة هي 

 لمياهلمصدر  تخزينال منطقةب كونت أن يجب 

  التعةةامةةل معهةةا ومنع التفةةاعةةل مع  ليةة، من أجةةل تسةةةةةةةةةةةةةةهفي براميلالخطرة الحمةةأة يجةةب تخزين المخلفةةات  و
 .معها المخلفات  غير المتوافقة

 
 والصحة السالمة إجراءات تطبيق( و
 يجري أن يجبو . المصةةةةرية لتشةةةةريعاتا حسةةةةب للشةةةةركة المهنية والصةةةةحة السةةةةالمة للوائح وفقا هاقيتحق يجب ههذ
 ورقة لىإ الوصةةول لهم يتاح أن يجبو  صةةلواوالت المخاطر على تدريب الخطرة المواد يسةةتخدمون الذين لموظفينل

 جميع في واضةةةةةحة المطلوبة السةةةةةالمة ومعدات األخطار بشةةةةةأن المعلومات إتاحة ويجب. المواد سةةةةةالمة بيانات
 .العمل مجاالت

 الطوارئ لحاالت ستجابةاال( ز
 يجب الذي المعني الفرد سيقوم ،األمر أول خطرة مواد انبعاث ةهداشم أو اكتشاف عند األولى، االسةتجابة لغرض

 لمختصةةةةةا الهيئات إشةةةةعار طريق عن للطوارئ االسةةةةتجابة تسةةةةلسةةةةل في الشةةةةروعب سةةةةابق وقت في تدريبه يتم أن
 هذا ىعل الرد من الهدفو . غالبواإل الذاتي اإلخالء غير آخر إجراء أي اتخاذب الشخص هذا يقوم ولن. باالنبعاث
 ولن. نبعاثاال على المترتبة اآلثار من البيئة أو متلكاتالم وأ ينالمجاور  األشخاص حماية على يقتصر المسةتوى

 :االستجابة من لمستوىا هذا ويشمل. فعلبال االنبعاث لوقف المرحلة هذه في والتمحا أي تتم
 آمنة مسافة من نبعاثاال احتواء إجراءات 

 منع انتشاره 

 خالءاإل 

 متابعة  الرصد وال إجراءات
 منطقة تخزين المخلفات  الخطرة.لمنتظم التفتيش ال 

 للتسةةةرب أو أي شةةةكل آخر من أشةةةكال  اً شةةةهريالخاصةةةة بالزيت المسةةةتهلك  يتم فحص الحاويات
 الضرر ويتم االحتفاظ بها في حالة جيدة.

 ملقاة بشكل عشوائي.ال منتظم للموقع لتحديد المخلفات  الخطرةالتفتيش ال 
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 تب العمال والموظفين في الموقعامخيمات مكبإقامة اآلثار المتعلقة  5-3-2
اجة وبالتالي فلن تكون هناك ح. محلياً  ونوسةةةةيعيشةةةةغالبية القوى العاملة من المجتمعات المحلية  سةةةةيكون مصةةةةدر

 مختلفة.الالموقع باستثناء اإلقامة الفردية للحراس في مواقع المشروع بمخيمات إلى بناء 

 مرافق الصةرف الصةحيغيرها من معالجة وسةيتم إنشةاء الفي موقع محطة  أسةاسةاً  ةكون مكاتب اإلدارة موجودتوسة
 .الرفع و المعالجةمياه الشرب المؤقتة في مواقع محطة و 

و لمخلفات  اتولد الصةةةةةةةةةحية بسةةةةةةةةةبب اآلثار التربة والمياه الجوفية و  بعض التأثيرات علىوتشةةةةةةةةةمل اآلثار المحتملة 
تكون  و. ةمنخفضةةةةة المتوقعالكميات البسةةةةبب  طفيفةذات قيمة اعتبارها ، والتي ينبغي المؤقت الصةةةةرف الصةةةةحي

دارة المخلفات  و تخفيف الإجراءات   .اتالتأثير  ههذعلى كافية للسيطرة تماما  2-8-9قسم الفي  المشار إليهاا 

 خالل مرحلة اإلنشاء تقييم التأثيرات البيئية ملخص  5-3-3

 خالل مرحلة اإلنشاء ،التأثيرات البيئية يبين الجدول أدناه ملخصا لتقييم 
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 النشاء مرحلة اثناء للمشروع السلبية التأثيرات تقييم ملخص1-5  جدول

 تقيم التأثير

التأثيرات  االنشطة التي تسبب التاثير
علي الحركة 
 المرورية

التأثيرات 
 البصرية

سالمة 
 المجتمع

الصحة و 
السالمة 
 المهنية

النبات 
 والحيوان

نوعية المياه 
 السطحية

ة التربنوعية 
والمياه 
 الجوفية

الضوضاء  نوعية الهواء
 بالمحيط

 متوسطة طفيف متوسطة متوسطة طفيف متوسطة كبرى طفيف متوسطة
انشاء خطوط الصرف 
 والتوصيالت المنزلية

 انشاء محطات الرفع متوسطة طفيف طفيف غير وارد طفيف متوسطة متوسطة طفيف طفيف
 انشاء خطوط الطرد متوسطة طفيف متوسطة متوسطة طفيف متوسطة كبرى طفيف متوسطة

 طفيف طفيف طفيف طفيف طفيف كبرى طفيف طفيف طفيف
انشاء محطة معالجة مياه 

 الصرف الصحي
 توليد النفيات الغير خطرة غير وارد طفيف طفيف طفيف غير وارد طفيف متوسطة متوسطة غير وارد
 توليد النفيات خطرة غير وارد متوسطة متوسطة متوسطة غير وارد متوسطة متوسطة متوسطة غير وارد
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  خطوط الطرد و الصرفوالرفع الجة ومحطة المعتقييم االثر البيئي أثناء تشغيل محطة  5-4

 تأثيرات الضوضاء  5-4-1

 نظرة عامة على األنشطة المرتبطة بتوليد الضوضاء 5-4-1-1

فيما يتعلق بكل من الضوضاء المتوقعة خالل عملية التشغيل وقرب المستقبالت الحساسة )التى تم عرضها تفصيليا 
 فى 

 ىففى مشروع الصرف الصحى والبنية التحتية المتكامل الثاني (، فإن العنصر األكثر فاعلية 2-1-9القسم 
. وسيتم تشغيل فعالر أثناء مرحلة التشغيل0 سيكون هو تشغيل محطات  الضوضاءفيما يتعلق بتأثير  أسيوط محافظة

 :هم كاآلتىمواصفات و تحت المياه0 مغمورين رفع( في كل محطة مضختينمحركين )
 )دورة / دقيقة(. 2933السرعة لن تزيد على  -

 IP-68سيكون محرك المضخة قفص سنجاب، نوعية الحث بحاوية 
 

 م( 82-11مدى )ال 
 لتر / ثانية. 83المتوقع  ريانالسمعدل  -

 عند المصدر ديسيبل 19وعلى أساس المواصفات المدرجة أعاله، فإن مستوى الضوضاء المتوقع يمكن تقديره بة 

بعث من كل ين هفسيحتوى الموقع على العديد من المضخات التى يمكن افتراض أنمعالجة اللمحطة . أما بالنسبة ,
 ديسيبل أيضا. 19منها حوالي 

عرض لتقييم وفى القسم التالى يوجد  (ISO 9613-2)الضوضاء من المصدر وفقًا لإليزو انتشار  نمذجة توتم
 تبار حساسية وقرب المستقبالت المختلفة.و ذلك بعد األخذ فى اإلعتأثيرات الضوضاء، أهمية 

 

 تأثيرات الضوضاء أهميةتقييم  5-4-1-2

 
 تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى

ديسةةةةيبل، بالقرب من  19ي إلى محطة معالجة مياه الصةةةةرف الصةةةةحقد تصةةةةل الضةةةةوضةةةةاء المنبعثة أثناء تشةةةةغيل 
 مضخات التشغيل.
المقترح موقع اللموقع كان من الواضةةةةةةةةةةح عدم وجود وحدات سةةةةةةةةةةكنية أو مسةةةةةةةةةةتقبالت أخرى حول امن خالل زيارة 

ى الموقع على العمال ففقط . لذلك فسةتؤثر الضةوضةاء المتولدة بشكل كبير محطة معالجة مياه الصةرف الصةحىل
و ذومع تطبيق إجراءات التخفيف المةةذكورة أدنةةاه يمكن التحكم الكةةامةةل في تةةأثيرهةةا. وبةةالتةةالي يتعين اعتبةةار التةةأثير 

 . متوسطة أهمية
 

  لرفعتشغيل محطات ا
 كل من محطتي الضخ.أو مناطق حساسة أخرى حول وقد أوضحت الزيارات الميدانية عدم وجود وحدات سكنية 

وسوف تؤثر الضوضاء الناتجة المحتملة أثناء التشغيل على عمال الموقع بشكل رئيسي. وبالتالي فإن التأثير يعتبر 
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ومثل تأثير الضوضاء المتعلقة بتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ينبغي التحكم الكامل  قليل األهمية.
 في هذا التأثير من خالل تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المناسبة.

 
 

  الطردو  تشغيل خطوط الصرف
 ةالتشغيل العاديظروف ال يوجد أي تأثيرات متوقعة أثناء 

 

لجة مياه الصرف محطة معا) ةأثيرات ضوضاء التشغيل لمكونات المشروع الرئيسيتويبين الجدول أدناه نتائج تقييم 
 (الرفعمحطات الصحي و 

  معامالت التأثير  

إحتمالية  التأثير
 الحدوث

(P) 

المقياس 
 الزمني

(A) 

المقياس 
 المكاني

(B) 

 الشدة

 
(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

 النتيجة اإلجمالية

      

تأثير الضوضاء 
 :بسبب تشغيل

  

خطوط 
 األساسياتالصرفو 

 غير وارد 2 2 2 2

 2 1 2 6 2 الرفعمحطة 

محطة معالجة مياه 
 الصرف الصحى

2 6 2 8 21 

 الرصدإجراءات التخفيف و 5-4-1-3

 إجراءات التخفيف

 خارج الموقع:
 زراعة حزام شجري حول الموقع والحفاظ عليه 
  للتحقيق في أي من شكاوى الضوضاء من المجتمعات المجاورة.تنفيذ نظام شكاوى 

 
حة تنفيذ خطة السالمة والصفي الموقع لضمان بيئة عمل آمنة وذلك من خالل  التشغيلسيتم تخفيف ضوضاء 

 :خطة اإلجراءات اآلتيةالأن تشتمل تعين يو ر المتطلبات الوطنية والدولية. اعتبضع في االت المهنية
  الحرجة أذن / أجهزة واقية للسمع لجميع العاملين في مناطق الضوضاء سداداتتوفير يجب. 

 يجب أن يكون جزءًا من دورات توجيهللسمع  التدريب على كيفية ومتى يجب استخدام المعدات الواقية 
 العمال.

  تعليمات واضحة في مكان مرئي في المناطق التي تكون فيها انبعاثات الضوضاء كبيرةوضع. 

 انة الدورية لجميع المعداتالصيالقيام ب. 
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 المتابعة الرصد و إجراءات

  ضاء قياس الضو جهاز ، وذلك باستخدام  الحرجة مناطق الضوضاءقياس مستوى الضوضاء المحيطة في
 أقرب المستقبالت الحساسة.عند اإلجراءات اإلضافية القياس تشمل المحمول. و 

  المجاورة في المواقع المتضررةالتحقيق في شكاوى الضوضاء من العمال والمجتمعات. 

 

 الهواء وتأثيرات الرائحةالتأثيرات على جودة و نوعية  5-4-2

 أهمية التأثيرتقييم نظرة عامة و 5-4-2-1

ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي سيكون الرفع داخل مواقع محطات  ئيةالنبعاثات الهوالالمصدر الوحيد 
شغيلها فقط ألن المولدات سيتم تطفيفة  أهميةذو عتبر تأثير مثل هذه االنبعاثات يو  مولدات الديزل االحتياطية.

للحماية من تأثير يًا كاف 2556لسنة  6رقمقانون المعايير بالمولدات يكون التزام سو أثناء انقطاع التيار الكهربائي. 
ل ولدة أثناء تشغيتأن الضوضاء الم ةمالحظالتجدر انبعاثات الهواء غير المقبولة في المناطق المحيطة. و 

يرجى  - للمضخاتسيكون لسائد مؤقتة ومستوى الصوت اذات طبيعة ألنها  المولدات االحتياطية قد تم أهمالها
 تأثير ضوضاء التشغيل.لمراجعة  2-6-9الرجوع إلى القسم 

 
مفتوحة، ال لقنواتاو الدخول معالجة ، فإن الروائح متوقع تولدها بالقرب من قنوات الللتصميم المقترح لمحطة  وفقاً و 
 من المتوقع أيضا بالنسبة للوحداتو . الحمأةتجفيف و تخزين أحواض و  التسميكزانات وخ، جمع الحمأةمنافذ و 

اقتها أو لم فوق طالبيولوجية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي أن تقوم بتوليد روائح كريهة إذا تم تحميلها 
 بما يكفي.يتم تهويتها 

ية حد المشاكل الرئيسأكون تولدة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي يمكن أن تقد تبين أن الرائحة المو 
 الرئيسي لهذه الروائح هوكون المو الروائح هي نتاج تحلل المواد العضوية . ف3محطاتهذه الالتي تواجه تشغيل 
نظرا لتركيزه العالي نسبيًا في مياه الصرف الصحي. والجدول التالي  يشير إلى تركيز  S)2(Hكبريتيد الهيدروجين 

 .التعرف عليهاحدود و  الحمأةالمواد الكيميائية المختلفة الموجودة في مياه الصرف الصحي و 
 
 4الصحي الصرف بمياه ةالمتعلق الصحي الصرف بمياه ةالمتعلق الرائحة على التعرفحدود 2-1  جدول

 اإلكتشافبداية  المركب ذو الرائحة

 )جزء من المليون حجمًا(

 بداية التعرف

 )جزء من المليون حجمًا(

 81 21 غاز األمونيا

                                                 
 الغير خصبة األراضي و الغابات على الحمأة الستخدام البيئية اآلثارو البشرية الصحة ،8002 سنيفر، 3

 

 الطبعة ،الصحي الصرف مياه استخدام وإعادة تخلصالومعالجة و هندسة ،1991. ب. ل وفرانكلين ج تشوبانوجلوس، 4

 .المحدودة هيل-ماكجرو الثالثة،
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 3.826 3.32 الكلور

 3.332 3.332 الكبريتيد ثنائي ميثيل

 3.3312 3.3332 ثنائي فينيل الكبريتيد

 3.332 3.3338 إيثيل مركابتان

 3.33361 3.333125>  كبريتيد الهيدروجين 

 - 3.3332 اإلندول

 - 6.1 الميثيل أمين

 3.332 3.3339 مركب الميثيل

 3.325 3.332 السكاتول

 

التهيج و امة العكون تهديدًا للصحة توقد ثبت أن مثل هذه الروائح هي سبب التهيج المباشر ويمكن أيضا أن 
استهالك ة قليمكن أن يتطور إلى ضغط نفسي بعد التعرض لفترات طويلة مما قد يؤدي إلى فقدان الشهية و 

ا بمزيد من التفصيل تم مناقشتهتاالقتصادية التي س-والتأثيرات االجتماعية .المياه وضعف التنفس والغثيان والقيء
لناس لمجتمعات، مما يؤثر على كرامة اامعيشة  بأماكن الروائح الكريهة لها القدرة على خفض مستويات ةرتبطمال

ومع ذلك، ال ينبغي لنا أن نتجاهل حقيقة أن هناك فرق بيولوجي من شخص آلخر والذي يسمح  وقيمة الحياة.
تية هذا فإن التأثيرات المرتبطة بالروائح تكون ذامثل هذه الروائح بشكل مختلف. ولأن يتفاعل مع لكل شخص 

هذا موضع اهتمام و بعض الناس مع مرور الوقت. عند التحمل  من مستوى ينشأ اً و أيضفي بعض األحيان 
قوة  بشكل طبيعي ونكتسبذين سيومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ال الرفعخاص للعاملين في محطات 

 تحمل عالية للرائحة.
 

في حالة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في النواورة، يوجد الموقع في منطقة صحراوية. ال توجد أي من 
متر غرب موقع المحطة(.  911المناطق الحساسة المجاورة )تقع أقرب التجمعات السكنية على مسافة أكثر من 

ع  وضع الحالي( من الرائحة الناتجةوبالتالي فإنه ليس من المتوقع أن يتضرر أهالي القرى األقرب )في ظل ال
  قليل األهمية.محطة معالجة مياه الصرف الصحي. وبالتالي فإن التأثير على هذه المناطق يعتبر 

 
ويعتبر احتمال حدوث التأثيرات الناتجة عن الروائح الكريهة في الموقع احتمااًل كبيرًا. وهذا تأثير دائم ألي محطة 
معالجة مياه صرف صحي طالما أنها قيد التشغيل. وستقتصر الروائح على المناطق المجاورة لمناطق التوليد أو 

مكن تبر منخفضًا. وستكون الكثافة متوسطة أيًضا حيث أنه يالتخزين أو الطرح؛ وبالتالي فإن التأثير المكاني يع
 عالج أي تغييرات بسبب انبعاثات الروائح وسيتم عالج المناطق المتضررة ذاتيًا. 

 

                                                 
 حوالي) 3م / ميكروجرام 8-0.8 هي الهيدروجين كبريتيد الكتشاف العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية المبادئ 5

 جزء 0.006 إلى 0.0006 حوالي) 3م / ميكروجرام 6 إلى 0.6 هو للتعرف ،(المليون في جزء 0.008 إلى 0.0008

 جزء 0.007 حوالي) 3م / ميكروجرام 7 هي الكبير االنزعاج من للحماية االسترشادية القيمة أن حين في (المليون في

 (المليون في
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 2و  7وقد تم إجراء زيارة إلى محطة معالجة مياه صرف صحي قيد التشغيل في قرية القوصية في أسيوط بتاريخ 
ثر واقعية للتأثير المحتمل للروائح. وتقع محطة معالجة مياه الصرف للحصول على فهم أك 8112أغسطس 

متر من وحدة إسعاف. استنادا  111كيلومتر من أقرب منطقة سكنية وعلى بعد  1الصحي في القوصية على بعد 
إلى المالحظة ال تمتلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي غابة أشجار لصرف مياه الصرف الصحي المعالجة 

ستنادا إلى اولكن يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة في البرك وتُترك لتتبخر بشكل طبيعي. فيها 
المقابالت التي ُأجريت من جانب االستشاري أثناء زيارة الموقع فإن محطة معالجة مياه الصرف الصحي تعمل 

وقع أن يكون مشغلو محطة بشكل رديء وال يوجد موظفون في محطة معالجة مياه الصرف الصحي. ومن المت
معالجة مياه الصرف الصحي في القوصية هم هؤالء الذين يقومون بتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
الجديدة المقترحة في النواورة. استنادا إلى المقابالت التي ُأجريت مع أهالي القوصية وأفراد وحدة اإلسعاف )على 

لصرف الصحي العاملة، فإن الروائح ال تشكل مشكلة. وعلى الرغم من متر( من محطة معالجة مياه ا 111بعد 
ذلك، فقد تسببت اثين من مخالفات الربك في الماضي في حدوث انبعاثات روائح مما أثار مخاوف بشأن حدوث 
مخالفات في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن الرياح السائدة تهب من الشمال الغربي، كما هو موضح بالتفصيل 

من دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي. وبالتالي من المتوقع أن تنتقل الروائح النمبعثة بعيدًا  2.3.2في القسم 
عن قرية النواورة، الموجودة شمال غرب الموقع المقترح وتتحرك إلى الجنوب الشرقي. وكإجراء وقائي إضافي، 

ب / شمال ( غر الغابة الشجرية اعة أشجار )كجزء من ستقوم الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى بزر 
نوب ج -غرب محطة معالجة مياه الصرف الصحي حيث ستعمل كحاجز من الرياح التي تهب من اتجاه الشرق 

 شرق. 
 

ُأجري لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في راشيا، راشيا كازا، لبنان، 6استنادا إلى تقييم األثر البيئي الذي 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ليس من المتوقع أن تنتقل الروائح المنبعثة من محطة معالجة مياه بتمويل من 

متر من الموقع. وفي تقييم أثر بيئي آخر ُأجري في محطة معالجة مياه الصرف  11الصرف الصحي ألبعد من 
ئة والتخطيط في أس( على كافة الحدود، متر )وفقا للهيئة القومية للبي 111، تم توفير عازل 7الصحي في أسبانيا

في حين أن أقرب منطقة سكنية للموقع الجديد المقترح لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي تبعد أكثر من 
 متر.   10111

يشير تقييم األثر الشامل إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي المقترحة الجديدة لن تؤدي إلى انبعاث روائح 
افة الروائح في موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المقترحة حديثا )وعلى مقربة(، مع أخذ إضافية وأن كث

  أهمية متوسطة.كافة الظروف في االعتبار، ستكون ذات 
 

                                                 
 تقرير تقييم األثر البيئي. 2225إيه ليمتد لالستشارات الهندسية البيئية بيروت، لبنان .إي.إي.إم6

 محطة معالجة مياه الصرف الصحي في راشيا، راشيا كازا، لبنان

ي بالمدينة األسبانية الغربية مسودة تقييم األثر البيئي لمحطة معالجة مياه الصرف الصح. 2224. إل إفيرونمنتال.سي7

 المقترحة   



 

  222                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

 اء.المقترحة وبالتالي ليس لها أي أثر على نوعية الهو  الغابة الشجرية وليس من المتوقع أنتبعث ملوثات هواء من 

ذا ينبغي أن وهتاثير للرائحة إال في حالة وجود أي تسريب.  توقعي، ال خطوط الطردو  ط الصرفأثناء تشغيل خطو 
 .أيضاطفيفة  أهميةذو لتأثير إعتبارالذا ينبغي . اً صالح فور القيام باإليكون مؤقتا ويجب 

  

 الرصدإجراءات التخفيف و 5-4-2-2
 إجراءات التخفيف

  .ينبغي فحص مولدات الكهرباء االحتياطية التي تم توريدها مع الموردين للتأكد من معايير االنبعاث 
 .الفحوصات المستمرة وصيانة شبكة الصرف للتأكد من عدم ركود المياه الملوثة المتسربة 
 مما يقلل من االتعامل مع النفايات وتخزينها بطريقة تضمن الحفاظ عليها بشكل آمن دون فقدانها أو تسربه ،

 احتمال التلوث.
 .تتم إزالة النفايات في الوقت المناسب 
 .الحفاظ على نظافة مناطق تخزين النفايات باستمرار 
 .ينبغي شطف حاويات الحمأة بالماء باستمرار 
 .ينبغي نقل الحمأة إلى حاويات مغلقة لتقليل انبعاث الروائح منها 
 لمنع إنتاج الغازات. ويتعين سحب الحمأة باستمرار من الخزانات 
 لحفاظ على األداء الفعال لكفاءة المعالجة البيولوجية.ا 

  لتأثيراتشدة اض يخفت علىتم مناقشتها ستساعد تسكما  الحمأة بكفاءةعمليات إدارة. 

  ر تحديد مصدر الرائحة غيالتعامل معها بسرعة و  تتم نغير المقبولة يجب أالأي شكاوى بسبب الروائح
 وتقييم سبب انبعاث الرائحة، وتحسين كفاءة الوحدة التي تسبب الرائحة.المقبولة، 

  إقامة اتصال وثيق مع المناطق المجاورة، وتعيين موظف في محطة معالجة مياه الصرف الصحي لتلقي
الرائحة. ويمكن أن يتم ذلك من خالل الملصقات وتوزيع الكتيبات التي توضح الحق في الخاصة بالشكاوى 
 .محطةلإلشراف على ال ينالمعين الموظفين المسئولينباالتصال  بياناتى، و تقديم شكو 

 الرصد إجراءات

  .وينبغي أن يشمل التسجيل اسم الشخص الذي قدم الشكوى تسجيل شكاوى الرائحة الواردة من المناطق المجاورة
 وينبغيلرائحة غير المقبولة. التعرض لوقت ومدة و  GPSبنظام موقع المنطقة المتضررة تحديد وقت الشكوى و و 

أساس  تحليل شكاوى الرائحة علىتحكم الوحدة على ويجب اإلبالغ عن سجالت الشكاوى في التقارير الشهرية. 
 مواجهة كل شكوى. يهشهري وتوثيق كيف

  قياسCO  وSO2 (والهيدروكربونات وHC و )NOx .سنويًّا باستخدام جهاز تحليل الغاز في الموقع 
  الهواء في الموقع تجاه الريح في محطة معالجة مياه الصةةةرف الصةةةحي )اتجاه الجنوب الشةةةرقي( رصةةةد نوعية

 في أقرب موقع ممكن.
 .مراقبة نوعية الهواء باتجاه الّريح عند أقرب منطقة حساسة 
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 المياه الجوفيةو التربة على تأثيرات ال 5-4-3

 التأثيراتو تقييم أهمية نظرة عامة  5-4-3-1

 و خطوط الطرد تشغيل خطوط الصرف
ينبغي و شأ في النظام. ب ينيي تسر ألقد تنشأ تأثيرات محتملة على التربة والمياه الجوفية خالل مرحلة التشغيل نتيجة 

 أهميةثر أكيكون التأثير و ) و خطوط الطرد لخطوط الصرفبالنسبة  متوسطة أهميةذو النظر للتأثير على أنه 
مياه الجوفية(. والأالملوثات إلى التربة المحيطة  إنتقالنظرا الرتفاع الضغط وارتفاع معدل بالنسبة لخطوط الطرد 

ودة أعمال تأثير على جالعتمد احتمال حدوث سيو  ..جميع الحاالت مباشراً  فيسيكون االتصال مع التربة المحيطة و 
 .صالحاإلب حتى بدء أعمال يلتسر لوستعتمد مدة التأثير على زمن استجابة التركيب 

 
 الرفع تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات

نتيجة  لرفعاتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات أثناء قد تنشأ تأثيرات على التربة والمياه الجوفية 
 :بسبب ما يلي طفيفة أهميةذو ومع ذلك، ينبغي النظر لهذا على أنه . أيضاً  لتسريبات المحتملةل

 ن معلى طبقة  الرفعجميع وحدات محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات  إنشاءتم سوف ي
  .التي تمنع االتصال المباشر مع التربة المعالجة/المعزولة الخرسانة

 لطرد.خطوط او  ستكون التسربات غالبًا ظاهرة بالمقارنة مع التسربات المحتملة في خطوط الصرف 

  متر أسفل  11وُيذكر أن عمق المياه الجوفية في منطقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي أكبر من
سطح األرض. وعالوة على ذلك، تتسم التربة في المنطقة بأها طين غريني الذي يتميز بأنه له معدالت 

 نفاذّية بطيئة. 
 

 ما يلي: إيجابية في المقام األول وتتضمن الغابة الشجرية وتعتبر تأثيرات 
 .تحسين المناخ المحلي للمنطقة والتخفيف من آثار درجات الحرارة القصوى 
 تحسين وتعزيز نوعية تربة المنطقة 
 .تخفيف اآلثار الضارة للملوثات واألدخنة واألتربة واألشعة فوق البنفسجية 
 متصاص الغازات والروائح الكريهة  إمتزاز وا 

العناصر  . تعتبر زيادة مستوياتللغابة لشجرية قد يزيد عدد اآلفات والروائح إذا أدي الفيضان إلى ري غير سليم 
ى التربة . وترجع التأثيرات المحتملة األخرى علالغابة الشجرية السامة وملوحة التربة تأثيرات محتملة للفيضان في 

مة للنفايات والحمأة. وعلى الرغم من ذلك، في حالة تجفيف ومعالجة إلى تعرية التربة والنفايات واإلدارة غير السلي
وتثبيت الحمأة على نحو كاف  قبل إعادة استخدامها )أي استخدامها في األرض(، لن توجد أي آثار بيئية أو 

صحية محتملة بشرط أن يثبت من تحليل العينات عدم وجود أي مواصفات خطرة للحمأة.  وتعتبر الحمأة ذات 
 ية قليلة بسبب ما يلي: أهم
  وطوبوغرافيتها المستوية نسبيا، ليس من المحتمل أن يتم  للغابة لشجرية استنادا إلى المنطقة المخصصة

 ترشيح وغسل األمالح. 
  متر أسفل سطح األرض.  11أكبر من  الغابة الشجرية وُيذكر أن عمق المياه الجوفية في منطقة 
 غريني الذي يتميز بأنه له معدالت نفاذّية بطيئة. تتسم التربة في المنطقة بأها طين 



 

  253                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

 .وليس من المتوقع أن يكون لموقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الُمقترح حديثًا أي تأثيرات إضافّية 

 الرصدإجراءات التخفيف و 5-4-3-2

 إجراءات التخفيف
  يتم وضع خطة لرصد التسّرب وتنفيذها في برك األكسدة. إذا تجاوز معدل التسرب الحد األقصى

الذي يحدده المقاول يتوقف مشغل محطة معالجة مياه الصرف الصحي عن الصرف في بركة 
 أكسدة التسريب المحددة ويتخذ كافة اإلجراءات التصحيحية الالزمة للتخفيف من تسريب البطانة. 

 وجود آبار مراقبة لرصد التسّرب وتقييم اآلثار البيئية. قد يتعين 
 .تطبيق أفضل الممارسات للري وضمان الحفاظ على معايير نوعية المياه وكمية المياه 
  ينبغي صيانة تجهيزة لتوجيه مياه الفيضان بين برك األكسدة بانتظام وتنظيفها من الحمأة

 المرسبة.
  سم تقريبًا في أي من برك األكسدة غير العاملة من  81ضمان الحفاظ على طبقة مياه بعمق

 أجل حماية نظام اإلغالق والمواد السطحية من التعرض للتصدع.
  صياة وتشغيل برك األكسدة للوفاء بمتطلبات التصريف المسموح بها، بما في ذلك التشغيل

 السليم للمصب.
 ك ة أكسدة. وقد يتضمن ذلويتم تقديم وسيلة لتسجيل مستويات مياه الصرف الصحي في كل برك

 مقاييس وظيفية وعالمات لعمق جدار البئر وأجهزة استشعار للعمق.
  ي وتنظيف قنوات الصرف والتفكير ف الغابة الشجرية ضبط الكميات المناسبة للمياه المستخدمة في

 زراعة أنواع تتحمل الفيضانات.
 ثغرات المحتملة من التسّرب إلى عمل برك لجمع مياه الصرف السطحي لمنع الجريان السطحي من ال

 التربة أو المياه الجوفية.
 .اإلنحدار وتكييف الحوافي لمنع انزالق أو انهيار برك األكسدة 
  وضمان منع ممارسات الرّي بالغمر تمامًا. الغابة الشجرية ضبط كميات مياه ري 
  تربة.األخرى للوقاية من تعرية الاستخدام أساليب الحراثة المنسوبيه والحراثة المحافظة وكافة الوسائل 

 صدر إجراءات ال
  مراقبة خصائص الثبات المادي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي مثل شقوق الشد والتعرية

 السطحية وكسر األنابيب والخصائص األخرى.
  الفحص المستمر لكافة مكونات محطات الضخ ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي للكشف

 محتملةعن أي حاالت تسرب 
  وزيادة عدد الحشرات والبعوض والذباب الغابة الشجرية توثيق الروائح الكريهة في 
  ن لم تؤدي إلى زيادة المعاد الغابة الشجرية تحليل عينات التربة لضمان أن مياه الصرف الصحي من

 الثقيلة وغير ذلك من العناصر السامة.
 ( ية القائمة )أو آبار رصد التسّرب، في حالة تركيبهاتحليل عينات المياه الجوفية من آبار المياه الجوف

 ال تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية الغابة الشجرية للتأكد من أن مياه الصرف الصحي الناتجة عن 
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  بشأن إعادة استخدام مياه الصرف  93/1928تحليل تدفق مياه الصرف الصحي لضمان التزامها بالقانون
 الصحي المعالجة في الزراعة.

  93/1928أخذ عينات الحمأة التمثيلية وتحليلها وفقا لمتطلبات القانون 
 

  عوامل التأثير   

إحتمالية  التأثير
 الحدوث

(P) 

المقياس 
 الزمني

(A) 

المقياس 
 المكاني

(B) 

 الكثافة

 
(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

 النتيجة اإلجمالية

      

اه التربة والمي ات علىتأثير ال
 :الجوفية بسبب تشغيل

  

 21 8 1 6 3.9 خطوط الصرف

 22 8 6 6 3.9 خطوط الطرد

محطة معالجة مياه الصةةةرف 
 ات الرفعالصحي ومحط

3.9 6 2 8 4 

 

 المياهالتأثيرات على جودة  5-4-4

 التأثيراتو تحديد أهمية نظرة عامة  5-4-4-1

 
 و خطوط الطرد أثناء تشغيل خطوط الصرف

 رف. امصال/ القنوات مع تقاطع التسريبات محتملة في مناطق  نتيجةالمياه تتأثر نوعية قد 

تتضةةةةمن النماذج المعابر في قناة النواورة الشةةةةرقية ووادي الشةةةةيح. وسةةةةوف يمر خط الصةةةةرف الصةةةةحي بموازاة قاة 
 النواورة الشرقية.

صةةةةةةالح ل اإلاعمأحتى يتم إنجاز  اً يكون التأثير مؤقتوسةةةةةةالمياه و جودة  نوعيةسةةةةةةيؤثر هذا بشةةةةةةكل مباشةةةةةةر على و 
 .ةمتوسط أهميةذو التأثير  وسيكون احتمال حدوثه ضئيل وينبغي اعتبار

 لرفعأثناء تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية ومحطات ا
وسينتج األثر الرئيسي على المياه السطحية أثناء تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي من طرح الحمأة 

لغابة االتي سيتضمنها قسم إدارة الحمأة. وال توجد أي آثار بسبب صرف التدفق المعالج حيث سيتم استخدامه لري 
تأثيرات على نوعية المياه السطحية أثناء  بالقرب من المحطة.  وبخالف ذلك، من غير المتوقع حدوث الشجرية 

تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي.   أيًضا، من غير المتوقع حدوث تأثيرات أثناء تشغيل محطات 
جراءات وسيتم التحكم في التأثير تمامًا في حالة تفيذ إقليل األهمية. محطات الضخ. وبالتالي فإن التأثير يعتبر 

 نفايات.  التخفيف المتعلقة بال
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  عوامل التأثير   

إحتمالية  التأثير
 الحدوث

(P) 

المقياس 
 الزمني

(A) 

المقياس 
 المكاني

(B) 

 P*(A)*(B)*(C) الكثافة

 النتيجة اإلجمالية

      

ات على الميممممماه تمممممأثير الم
  :بسبب تشغيلالسطحية 

  

خطوط  و خطوط الصرف
 الطرد

3.9 6 8 8 22 

 واردغير  2 2 2 3.9 ات الرفعمحط

محطةةةةةةة معةةةةةةالجةةةةةةة ميةةةةةةاه 
 الصرف الصحي

3.9 6 2 8 4 

 

 النبات والحيوان ات علىتأثيرال 5-4-5

 التأثيراتو تحديد أهمية نظرة عامة  5-4-5-1

ة بيئيا على والمواطن الحساس النبات والحيوان من أجل تقييم وجود وتوزيع أنواع بزيارات ميدانيةستشاري لقد قام اال
أنه ال توجد أنواع معرضة للخطر من الحيوانات والنباتات تم  فقد تم استنتاجوبناء على ذلك  طول مواقع المشروع.

 األنواع المسجلة هي ضمن فئة "األقل قلقًا".جميع و . تسجيلها في مناطق المشروع
 نالحيوا ات علىتأثير تقييم أهمية ال

والحشرات موجودة في منطقة المشروع، فإنه ليس على الرغم من أن بعض األنواع من الثدييات والطيور والزواحف 
المناطق لى إة النسببالمكانى للمشروع مجال الالحيوان كبيرة نظرًا لصغر على ن تكون التأثيرات توقع أمن الم
 .طفيفة أهميةذو  اعتباره ً ويوضح الجدول أدناه تقييم التأثيرات على الحيوانات، وينبغي  المجاورة

 نباتال ات علىتأثير تقييم أهمية ال
 ةور مذككما هي ، ات الرفعمعالجة مياه الصرف الصحي ومحط ةالنباتات الموجودة في المواقع المقترحة لمحط

النباتات أنواع  المشروع علىتشغيل لذلك ينبغي اعتبار تأثير أعاله، ال تنتمي إلى فئة األنواع المهددة باالنقراض. 
 . طفيفة أهميةذو بأنه 

إلى انتشار األنواع الغازية ألنه من المتوقع أن يقوم المقترح بتحديد  الغابة الشجرية أن تؤدي ومن غير المتوقع 
أنسب أنواع األشجار للموقع استنادا إلى خصائص التربة ونوعية المياه. وسيحدد مقترح المشروع مزايا وعيوب 

ناقش في كما سناستخدام هذه األنواع. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تحدث تأثيرات محتملة بارزة بسبب إدارة الحمأة 
 األقسام التالية. 

  عوامل التأثير   

إحتمالية  التأثير
 الحدوث

(P) 

المقياس 
 الزمني

(A) 

المقياس 
 المكاني

(B) 

 الكثافة
(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

 النتيجة اإلجمالية
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عةةلةةى تةةةةةةةأثةةيةرات الة
 النبات والحيوان

  

 2 6 1 2 2 

 رصدإجراءات التخفيف وال 5-4-5-2

  لوجود إجراءات محددة للتخفيف والرصدال داع 

 السالمة والصحة المهنية 5-4-6

 التأثيراتو تقييم أهمية نظرة عامة  5-4-6-1

مكونات الفكيك كسر أو تو  تجريدالالضخ اليدوي و ات و خزانوتهوية الكثيراُ ما يتعرض العمال لظروف خطرة أثناء فتح 
 التلويث والتحجيم.و  الضغطب ، والغسيلالمواسيرو 
العمال لخطر الوفاة أو العجز أو اإلصابة أو المرض المزمن أو الحاد، أو ضعف بيئة الخطرة عرض التيمكن أن و 

صيانة شبكات الصرف الصحي، في عند العمل و القدرة على الهروب دون مساعدة من مكان ضيق أو مغلق. 
دات الحماية الشخصية واإلجراءات االستخدام السليم لمعو  ممارسات النظافة الجيدةبينبغي إعطاء اهتمام خاص 
 اآلمنة لدخول مكان ضيق.

جة معالغير المعالجة أو ال الصرفوغير معروفة عند التعامل مع مياه أيتعرض العمال لمخاطر معروفة وربما 
 طة.الدخول والتنظيف والعمليات المرتبو  اتخالل خطوط المواسير والمعدات وفتح الخزانمن وخزانات المياه الرمادية 

عالجة، وخزانات خزانات وأجهزة المالوالتسوية و شفط التهوية والو المواسير وضع العناصر / العمليات المتعلقة: وتشمل 
ات كسار القيعان أو البرك، والصمامات والمضخات والو  ،مياه الصرف الملوثة أو خزانات المخلفات  الزيتية

 والمعدات الملوثة األخرى.والمقطعات 
 الرفعمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطات  ةمحط تحديد المخاطر في

  ةمخاطر الجويال
 .روجينسامة مثل غاز الميثان وكبريتيد الهيدالنقص األكسجين والغازات القابلة لالشتعال أو  ةمخاطر الجويالتشمل 

 S)2(Hجين كبريتيد الهيدرو و . اً وغاز الميثان هو عديم اللون والرائحة والطعم، ولكنه شديد االشتعال ويعتبر خانق
جزء  293-233عند حوالي فللغاية وشديد السمية لإلنسان. رائحته نفاذة هو أيضا عديم اللون وقابل لالشتعال، و 

 فيو لعصب المسئول عن الشم بعد بضعة األنفاس. شلل ل ثحدي S2Hكبريتيد الهيدروجين  في المليون من غاز
 ا.شعور زائف بأن الغازات الضارة قد ذهبت بعيد ذلك ة الشم ويعطىغضون فترة زمنية قصيرة جدا، تختفي حاس

 فها فقط باستخدام األدوات المناسبة.اهذه الغازات يتم اكتشو 
  الماديةاألخطار 

والوقوع على األسطح الزلقة والمنحدرة، والوصول والخروج المحدود ودرجات تعثر والحلقة تشمل المخاطر المادية الز 
التي تسبب العوائق. وهناك أيضا مخاطر حدوث ثقوب نشاءات المواسير وغيرها من اإلاالنسداد بالسلم المتآكلة و 

 ار جدار. ينهربما االحواف الحادة و/ أو من وعات طوق

وينبغي  .ذات أهمية كبيرةنظرًا للخطورة المحتملة لحوادث الصحة والسالمة المهنية، ينبغي أن تعتبر التأثيرات 
 كبير من خالل تنفيذ إجراءات التخفيف المحددة أدناه. التحكم فيها إلى حد
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 المخاطر الميكانيكية 
دمة أو بدء قبل تنفيذ أي خو المخلفات . الناتج عن تسريب الوتشمل المخاطر الميكانيكية المعدات واآلالت الدوارة و 

  .أو النظمالمعدات  وأاآلالت وقف تشغيل جميع وعزل جميع مصادر الطاقة و  يجب أن يتم تحديد التشغيل،
 المخاطر الكيميائية

لصوديوم هيدروكسيد او تشمل المخاطر الكيميائية التعرض لمركبات األمونيوم والفورمالديهايد ومنتجات الكلور 
مواد التنظيف و مبيدات الحشرات و مطهرات المياه الصرف الصحي و لة بيولوجيا للالمحواالنزيمات  يةعطر المركبات الو 
 دالنية والهرمونات والمعادن الثقيلة.العقاقير الصيو 

ومن بين ما تم إدراجه سابقاً، يعتبر الكلور رئيسيًا فيما يتعلق بتشغيل محطة الديناصور لمعالجة مياه الصرف 
الصحي. يعتبر الكلور من المركبات السامة ويمكن أن يسبب ضررًا عند استشاقه وقد يؤدي إلى حروق في 

 أيًضا إلى حروق في الجلد والعين.الجهاز التنفسي وقد يؤدي 
 

 المخاطر البيولوجية

وتشمل المخاطر البيولوجية مسببات األمراض )مثل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والديدان الطفيلية والفطريات( 
ريا والكوليرا. امثل التهاب الكبد وحمى التيفويد والديسنت اً والكائنات الدقيقة المعدية األخرى التي يمكن أن تسبب أمراض

 يؤدي استنشاق أو تناول الرذاذ الملوث إلى أمراض خطيرة.ويمكن أن 
سوف و ة كبرى أهميذات التأثيرات المحتمل لحوادث السالمة والصحة المهنية، ينبغي اعتبار  تأثير الشديدللنظرا و 

 تنفيذ إجراءات التخفيف المذكورة أدناه. بإلى حد كبير التحكم فيها 

  الرصدإجراءات التخفيف و 5-4-6-2

 إجراءات التخفيف 
ر على، تقتص نل ها، ولكنخطة السالمة والصحة المهنية، التي يجب أن تشملتنفيذ بشغل المشروع سيقوم م

 اإلجراءات التالية؛
 التحصين  -1

شاورات مع تلحسب اوالتيتانوس، والتهاب الكبد الوبائي "أ" ) ألنفلونزاضد اضمان التطعيمات الروتينية للعمال 
 (.ختصينطباء الماأل
  (PPE)الممارسات اآلمنة ومعدات الحماية الشخصية  -2

ستخدام اللجسم باإلضافة ل ةكامل ةمنيعبدل من المستحسن تجنب اتصال السائل مع الجلد المكشوف، باستخدام 
 والقفازات والقبعات الصلبة وحماية العين. األحذية المطاطية

امل الجهاز التنفسي في مكان العمل وغيرها من العو على لى تقييم المخاطر يعتمد عتنفس وات خاصة بالاستخدام أد
ياه خزان م وأتنظيف داخل خطوط المواسير الل و/ أو و دخالالمستخدم، ومع ذلك، أثناء بالمتعلقة بمكان العمل و 

زمة الهواء مع حبود مز تنفس وجهاز كامل،  وجهً غطاء العمال يرتدي الصرف الصحي كبير، من المستحسن أن 
 هروب.

لى الجو خطرا على الفور عال يكون وخطوط المواسير، حيث /التي تجرى خارج خزان أو التنظيف أثناء عمليات و 
 إمساك خرطوشة)HEPA بخار العضوياللهواء مع منقي لزود هواء أو مالحياة أو الصحة، يجب ارتداء العامل 

 .الجسيمات ذات الكفاءة العالية(
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 ال.لالتص ةعدمخارج( مشاعل اضافية وأجهزة الراديو ذات االتجاهين الداخل و باللفريق )دى ايكون ليجب أن 
 محلول معادل، و الشطفلعين و لمحطة غسل وجود  معكون عدة اإلسعافات األولية متوفرة بسهولة؛ تيجب أن 
 تنظيف والخدمات الطبية الطارئة. الومعدات 

 التدريب  -3
جراءات العمل السليمة، والتعرف  يجب تدريب العمال على التعرف على المخاطر المحتملة، واستخدام ممارسات وا 

إجراءات اإلخالء بالتعرض، وعلى دراية بفهم اإلشارات وردود الفعل الجسدية المتعلقة و اآلثار الصحية الضارة، على 
 .(PPE)يد واستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة تحدعلى درب التفي حاالت الطوارئ المناسبة. ويجب أيضا 

 إجراءات متابعة قبل الدخول و/ أو الصيانة -4
 تقييم ومراجعة أنظمة الصرف الصحي، والمكونات والمواسير. 

  موقع العمل وتكون على علم بجميع المخاطر واألخطار المرتبطة بأداء تحليالت السالمة والصحة
بالغ جميع العمال المشاركين و بها.  حة سالمة والصتحليالت الالمخاطر واألخطار التي تحددها با 

 موقع العمل.ب

  عالمات تحذير والفتات.وضع 

  المباول والمصارف والمضخات وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي.و تأمين جميع المراحيض 

  ير لجميع الصمامات والمواسوضع الفتات كبيرة و قف و و تنشيط ونزع  تحويلو ن يمغلق وتأعزل و
 والمعدات المرتبطة بها.

  متوفرة المعدات االنقاذ المناسبة بدرب مفريق انقاذ يكون هناك مكان ضيق، الدخول إلى عندما يتم
خارج أن الموظفين يعملون في مكان ضيق بالفي موقع العمل، أو إخطار فريق االنقاذ المعين مسبقا 

 نوا من االستعداد لالستجابة في حالة الطوارئ.على نظام الصرف الصحي حتى يتمك

 ذا كان ذلك ممكنا، و . ات الضيقةمساحللع إجراءات اختبار الدخول والسماح ااتب  تاعين تحلبلا 
 الختبار الملوثات في الغالف الجوي داخل الخزان و/ أو غرف تفتيش خط المواسير.

  ألي  في حالة تأهببينما تظل والصواميل من اآلبار والمواسير، قالوظ إزالة البيام قالبحذر وروية
 الظروف، وتكون على استعداد التخاذ اإلجراءات الالزمة.في تغيير فوري 

 جراءات التشغيل.ااستخد  م األدوات المناسبة وا 

  اشرة مبو . الخزاناتلعادم والمواسير واإلضاءة ومعدات تنقية لتركيب واستخدام أجهزة التهوية الكافية
لعادم. أو إدخال المواسير لبدء تهوية ام بوضع ياقال، خزانالفتح المواسير أو فى بعد التعرض لكسر 

 البحر، أو بعيدا عن الناس.إلى اتجاه الريح،  فىجميعا عوادم المواسير ضع و 

 محتمل.التلوث الاألغطية البالستيكية لمنع بتغطية وعزل جميع مجاالت العمل م بياقال 

  دفق الخزانات ونظم المواسيرمن ضخ وتصريف جميع المنتجات المتبقية 

  مواسير.الخزانات و الضغوط المتبقية في الالتحقق من 

 خارج الخزان، واصل اختبار الجو داخل الخزان عن بعد. من 

  ،بة المالبس المناسو معدات الوقاية الشخصية  اءرتدمع اقبل البدء في عمليات تنظيف الخزانات
 بحذر للتفتيش الداخلي. خزانالالدخول إلى وحماية الجهاز التنفسي، 

  خزانات وأنظمة المواسير عند الضرورة.التعقيم قم بالكلور أو أضف 
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 تنظيف بعد انتهاء العملال -5
 .إزالة المالبس الملوثة للتخلص السليم أو إزالة التلوث 

  اه.الصابون، وذلك باستخدام كمية كبيرة من الميبو غسل الوجه والذراعين واليدين والساقين الغسيل 

  تطهير المعدات )على سبيل المثال، باستخدام مركبات اليود والبروم والكلور واألوزون أو ما بالقيام
 يض.بيتالمطهر أو الأو المنظفات بحواجز اليعادلها(، وغسل األماكن الملوثة، والطوابق و 

 غسل األحذية المطاطية والقفازات ونظارات العيون، ودروع حماية الوجه إعادة تخلص من أو ال
 والكمامات بمحلول مطهر.

 .غسل المالبس الملوثة بشكل منفصل 

 رتدي المالبس الملوثة.وأنت ال زلت تمساحات أخرى  عدم الدخول إلى 

 سالمة المجتمع  5-4-7
 التشغيلالتأثيرات المحتملة حدوثها أثناء 

 :السقوط في البالوعات المفتوحة -0

 تبدأ الخطورة عندما يكون غطاء البالوعة:
 ج( مكسور  ب( غير مثبت جيداً   مفتوحاً  (أ

 :طفح المياه -7

تمكن الخطورة عندما تتدفق مياه الصرف خارج الشبكةو أيضا فى حالة السقوط في البالوعات المغمورة 
 بالمياه.

 إجراءات التخفيف:

  األسوار والعالمات التحذيرية أثناء فترات الصيانة أو عند إغالق الطريق.استخدام 

  الكشف الدوري على جميع مكونات شبكة الصرف الصحى خاصة أغطية غرف التفتيش والبالوعات
 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الفورية

 وضع برنامج للصيانة الوقائية 

 جدولة الصيانة بعيدًا عن ساعات الذروة 
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 البصرية  التأثيرات  5-4-8

 التأثيراتو تحديد أهمية نظرة عامة  5-4-8-1
 

  خطوط الطردو  أثناء تشغيل خطوط الصرف
 آثار متوقعة توجد ال 

  لرفعمعالجة مياه الصرف الصحي المركزي ومحطات ا ةخالل تشغيل محط
اه الصرف معالجة مي ةومحط الرفعمحطات جد بها او تتلمناطق التي سلتغيير المناظر الطبيعية بسيقوم المشروع 

اني المبسيكون متناسب مع  الرفعمحطات معالجة و ال ةمحط لمبانىرتفاع المتوقع االالصحي. ومع ذلك، فإن 
 الرفع معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات ةالبصرية نظرا لتشغيل محط التأثيراتاعتبار . ينبغى  لذلك المجاورة
 .مناسببشكل  الموقعمحيط تطوير بخالف  لتخفيفلإجراءات  ودوجالمتوقع غير . ومن طفيفة أهميةذات 

 المتعلقة باآلثار والتراث الثقافي التأثيرات 5-4-9
 .ال توجد تأثيرات متوقعة على اآلثار و مواقع التراث الثقافي أثناء مرحلة تشغيل المشروع

 

 الناجمة عن األنشطة / العمليات اإلضافية خالل مرحلة التشغيل  التأثيرات 5-5

المخاطر المرتبطة بالتخلص و/ أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي  5-5-1

 المعالجة

 أو إعادة استخدام النفايات النهائية المعالجة /المخاطر المتعلقة بطرح و

 خطر تلوث التربة نتيجة للري باستخدام نفايات غير مطابقة    5-5-1-1

 
ادة استخدام ستتم إع والصرف الصحي في محافظة أسيوط، المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة للمجاريفي 

مجاورة. ال الغابة الشجرية النفايات المعالجة م محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في النواورة في ري 
، وفقا للتشريعات المصرية. يعتبر 1.8ولهذا الغرض، يتعين االلتزام، كخطوة أولى، بالحدود الموضحة في الجدول 

االلتزام بمعايير مياه الصرف الصحي المعالجة الخطوة األولى للحصول على الموافقة على استخدام مياه الصرف 
 صرف غير مطابقة للمعايير ألي سبب من األسباب وبالتالي فإنهافي الري. وعلى الرغم من ذلك، قد تصبح مياه ال

تحتوي على كميات ضاّرة م المرّكبات. وقد يؤثر ذلك بشكل مباشر على التربة التي تم ريها. وقد يعتمد هذا الخطر 
 على مساحة األرض التي تم ريها ودرجة عدم مطابقة مياه الصرف المعالجة. 
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 (22/8111 القرار ) الريّ  في استخدامها إلعادة 93/1928 القانون في الموضحة المعالجة الصرف مياه معايير3-5  جدول

المعمممالجمممة الثمممانويمممة  المؤشر
لممممممميممممماه الصممممممممممممرف 
الصمممممممممممحمممي إلعمممممادة 

 استخدامها في الري

المعمالجمة الثانوية  المؤشر
لميممماه الصمممممممممرف 
الصممممممممحي إلعادة 

في  اسمممممممممتخدامها
 الري

 8 الزنك )جزء في المليون( 21 نقص األكسجين الحيوي )جزء في المليون(
 النيكل الّزرنيخ )جزء في المليون( 21 احتياج أكسجين كيميائي )جزء في المليون(

 النيكل الكروم )جزء في المليون( 21 المواد العالقة الكلية )جزء في المليون(
)األعالف الخضةةةةةةةةةةةةةةراء فقط( جزء في  Molid betrays 11 المليون(الزيوت والشحوم )جزء في 

 المليون
1.11 

 1.8 المنجيز )جزء في المليون( 1 الّديدان الخيطّية )عدد الخاليا أو البيض / اللتر(
 111بكتيريةةا القولون البرازيةةة )أكثر األعةةداد احتمةةةاال/

 ملم(
 1 الحديد )جزء في المليون( 1.111

 1.11 الكوبالت )جزء في المليون( 8.111 المذابة )جزء في المليون(إجمالي المواد 
   81 ِنسبة الصوديوم الُمدمص

   311 الكلوريدات )جزء في المليون(
   3 العنصر غير المعدنّي )جزء في المليون(

   1.11 الكادميوم )جزء في المليون(
   1 الرصاص )جزء في المليون(
   1.8 النحاس )جزء في المليون(
   1.8 النيكل )جزء في المليون(

 
وتتمثل أحد أسباب إنتاج مياه الصرف غير المطابقة في استخدام خط تحويل، في حالة الطوارئ في وحدات محطة 
معالجة مياه الصرف الصحي. ويعتبر وجود خط التحويل هذا ضروريًا للحماية الهيْدُروِليِكّية لمحطة معالجة مياه 

. 129/1997 القرار مدوة الممارسات الهندسية في الصرف الصحي، وبالتالي فإن ذلك يعتبر مطلبًا هندسيًا في 
وبناء على ذلك، سيمثل استخدام هذا الخط مشكلة بيئية. وعلى الرغم من أن االحتماالت منخفضة، ستكون النتائج 

 البيئية وخيمة وقد تؤدي إلى تلوث التربة. 

التي  غابة لشجرية للوينبغي أن نعتبر المخاطر الهيْدُروِليِكّية ذات أهمية قليلة بسبب المساحة الكبيرة المخصصة 
 تساعد على إنشاء شبكة ري بالسعة المطلوبة الستيعاب التدفق المتوقع.
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فيف في خطة ءات التخوقد ركزت إجرا  ذات أهمية متوسطة.نظرًا الحتمال تلوث التربة، ينبغي أن تعتبر التأثيرات 
اإلدارة البيئية على تقليل هذه االحتماالت إلى الحّد األدنى. ويوضح الجدول التالي تقييم اآلثار المتعلقة بطرح و/أو 

 .الغابة الشجرية إعادة استخدام النفايات النهائية المعالجة في ري 

 تقييم تأثير إنتاج مياه الصرف النهائية وطرحها

  مؤشرات التأثير  
احتمال  التأثير

 الحدوث
(P) 

المقياس 
 (Aالزمني )

المقياس 
 المكاني

(B) 

 (Cالكثافة )
 
 

الناتج اإلجمالي لكل 
من 

(P)*(A)*(B)*(C) 
      

المخاطر المتعلقة بطرح مياه 
الصرف المعالجة النهائية 

 و/أو إعادة استخدامها

  

خطر تلوث التربة بسبب عدم 
االلتزام بإجراءات التشغيل 

 الطبيعية

1.11 2 8 3 06 

 إجراءات التخفيف والمراقبة  5-5-1-2

 التخفيفإجراءات 
 

  تنفيذ برنامج صيانة وقائية لكافة الهياكل والمعدات الكهروميكانيكّية في محطات الضخ ومحطات معالجة
مياه الصرف الصحي. ينبغي على مورد كل من المعدات أن يقدم جدول صيانة وقائية للمعدات التي يتم 

حي اه الصرف الصتوريدها. يتعين أن يكون تنفيذ هذا الجدول جزء من دليل تشغيل محطة معالجة مي
 ومحطة الضخ. 

ذ المشروع المتلقية، ينبغي إخطار المدير البيئي في وحدة تنفي الغابة الشجرية في حالة تحويل مياه الصرف كلياً إلى 
جراءات المراقبة المطبقة في هذه الحالة. يتعين على المدير البيئي في وحدة تنفيذ المشروع  باألسباب والمدد الزمنية وا 

باشرًة بإخطار اللجنة التوجيهية للمشروع وجهاز شؤون البيئة المصري باألحداث. وبعد العودة إلى وضع القيام م
التشغيل العادي، ينبغي تحليل أسباب استخدام خط التحويل لمنع تكرار هذه األحداث في المستقبل. ينبغي دراسة 

لتربة جراءات المدرجة أعاله، ينبغي تقييم تلوث اذلك أثاء تحليل تائج برنامج المراقبة المنتظمة. باإلضافة إلى اإل
 والمياه الجوفية.

 الرصد إجراءات
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رف معالجة مياه الص ةومحط الرفعمحطات للتصريفات الداخلة و الخارجة  من المتابعة المستمرة  -2
 ينبغي أن تحسب المتوسطات اليومية وتوثيقها الصحي. 

معالجة  ةمحط منالداخلة و الخارجة  للمخلفات  السائلة  مرتين فى االسبوعينبغي إجراء المتابعة  -1
 لكيمائياألكسجين اعلى طلب الينبغي أن تشمل المتابعة اليومية تحليل و مياه الصرف الصحي. 

COD ، جمالي المواد الصلبة الذائبة جمالي نيتروجين كيلدال ، TSSوا   . الفوسفورالكلىو  TKNوا 

  .8-9المذكورة في الجدول 2521لسنة  62رقم ون لقانمؤشرات ا لكل ةالمتابعة الشهري -8

معالجة مياه الصرف الصحي الستعراض كفاءة األداء من  ةيجب إجراء مراجعة سنوية لمحط -6
خالل استشاري بيئي. وينبغي أن تشمل المراجعة مراجعة جميع بيانات المتابعة على مدار العام 

 .الحاجةوتوصيات تحسين الكفاءة، حسب 

 

  الحمأةنتيجة إدارة التأثيرات البيئية  5-5-2
 

  نظرة عامة 5-5-2-1
  )ترتب على تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في النواورة )من خالل العمل بتقنية برك األكسدة

توليد الحمأة بنسبة منخفضة مقارنة بةتقنيات المعالجة األخرى )أي تكنولوجيا ُمفاعل الدفعات المتتابعة( 
آثار بيئية وصحية منخفضة نسبيًا. لم يتم تحديد أي من التوصيات بخصوص االستخدامات ويشكل 

المناسبة للحمأة. وعقب إجراء مناقشات مع وحدة الصرف الصحي بالريف في أسيوط، تتضم خيارات 
 اإلدارة المحتملة ما يلي:

 التخلص منها بالدفن فى المافن الصحية / المقالب العامة للمخلفات 

 إستخدامها كسماد لألراضى الزراعية 

 إستخدامها كوقود بديل فى مصانع األسمنت 

 
اإلختيار األمثل يعتمد على نتائج تحليل عينات الحمأة و موافقة وزارة الزراعة على إستخدام الحمأة فى األراضى 

تم تقييم األثر  (. و بالتالى فقدالزراعية )ال يتم الحصول على هذه الموافقة إال بعد اإلنتاج الفعلى للحمأة و تحليلها
 لبيئى لكل الخيارات.

 
، وكذلك 2541لسنة  58رقم لقانون بالتالى ف لتربةلالنيتروجين والفوسفور، وهي مكونات مفيدة على   الحمأةحتوي وت

الصرف الصحي في الزراعة.  حمأةاستخدام على  انشجعيعلى حد سواء  EEC/86/278 الصحي الصرف حمأة
 منع اآلثار الضارة على الماء والهواء والتربة والنبات والحيوان والبشربحيث تاستخدامها  ينظمانا مفإنهومع ذلك، 
من المعادن الثقيلة، ومسببات األمراض والبكتيريا التي يمكن أن  كبيرةكمية قد تحتوى الحمأة أيضا على و لكن 

  نتيجة التحليل( كمخلف خطر . و يتم إعتبارها )بناءا على يكون لها آثار سلبية ومخاطرصحية
 

 المحتملة  التأثيرات البيئيةحديد ت
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رف معالجة مياه الص ةداخل محط و معالجة الحمأة تجفيفو  تخزينالتأثيرات المرتبطة بمناولة ، -2
  .الصحي

  الحمأة.نقل التأثيرات المرتبطة ب -1

  التأثيرات المرتبطة بالتخلص من الحمأة بالدفن. -8

 .األراضي الزراعية فى الحمأة إستخدامب التأثيرات المرتبطة -6
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  التأثيرات أهمية تقييم 5-5-2-3
 

 معالجة مياه الصرف الصحي  ةداخل محط الحمأة و معالجة و مناولة تخزين وتجفيفبالمرتبطة  التأثيرات 
 

من القرب ب اً ، غالب الحمأةمن  من المتوقع تولد رائحةفمعالجة مياه الصرف الصحي المقترح،  ةوفقا لتصميم محط
الت ال توجد مسةةةةةةةةةةةةةةتقبحيث هذا التأثير  أهمبةتقل  .هاومناطق تخزين الحمأةأحواض تجفيف و  الحمأةإنتاج  أمةاكن

 معالجة مياه الصرف الصحي ةمحطحدود من م  2000على مسافة أقل من حساسة 
بما في ذلك )صةةةةرف الصةةةةحي نوعية الهواء والرائحة نتيجة لعمليات معالجة مياه ال التأثيرات علىتغطية  توقد تم
. فى جميع االوقات يجب التعامل مع الحمأة بحذر و سةةةةتظهر نتائج  1-6-9قسةةةةم الالتفصةةةةيل في ب( الحمأةإدارة 

موح به أم أكثر من المس مسببات األمراض والبكتيرياالتحليل المعملى ماإذا كانت الحمأة تحتوى عى معادن ثقيلة و 
 مخلف خطر. ال فى الحالة األولى سيتم إعتبارها

مسةةةةةةةةةةةةةةببةات األمراض إذا لم تتم عمليةة التجفيف كمةا يجةب و/أو لم تتم معةالجةة الحمةأة سةةةةةةةةةةةةةةيؤدى ذلةك إلى زيةادة  
 و الرائحة المتولدة. والبكتيريا

 / مرفق المعالجة الخارجي / األراضي الزراعية  المدفنإلى  ل الحمأةبسبب نق  التأثيرات 
 

عادة اسةةةةتخدامها و/ أو التخلص منها، سةةةةتكون هناك حاجة  الحمأةمعالجة لبغض النظر عن األسةةةةلوب المعتمد  وا 
لى إ انقلهمرفق  معالجة أو مدفن/ من محطات معالجة مياه الصةةرف الصةةحي إلى أقرب  الحمأةالنقل. ونقل إلى 

صةةدر هي م شةةاحناتالهذه و الناتجة.  الحمأةكمية  تسةةتوعبتطلب اسةةتخدام شةةاحنات ياألراضمي الزراعية المجاورة 
ون، المركبات العضةةةةةةةةةوية المتطايرة، وأول أكسةةةةةةةةةيد الكربو أكاسةةةةةةةةةيد النيتروجين ي على حتو تالهوائية التى النبعاثات ل

 الضباب الدخاني، تكوينتلوث الهواء و  فىتساهم و وثاني أكسيد الكربون. 
حيةةث أن ة ترات متقطعةةالنقةةل، تبين أن التةةأثير سةةةةةةةةةةةةةةيكون على فعمليةةة عنةةد تقييم آثةةار االنبعةةاثةةات من المركبةةات و 

تقتصةةةةةةةةةةةةةةر اآلثةار المكةانيةة على مئات األمتار حول و بعةد فترات طويلةة. تحتةاج إلى النقةل سةةةةةةةةةةةةةةتتراكم فقط و  الحمةأة
أن ية ئنبعاثات الهوالهذه االمن حيث شةةةةةةةدة تأثيرها على البيئة، يمكن و محطات معالجة مياه الصةةةةةةةرف الصةةةةةةةحي. 

يئة الطبيعية  تزال البومع ذلك، ال، كل على حدهالمكونات البيئية بسةةةةةةةةبب تغيرات بيئية تؤدي إلى أضةةةةةةةةرار تلحق ت
 على البيئة. فيفةط أهميةذات  هاينبغي اعتبار  الحمأةقل نبسبب ئية نبعاثات الهواو لذلك فاال. تعافي الذاتيللقابلة 

   

مسةةةةتوى و لعملية النقل متقطعةاللطبيعة ل. ولكن نظرا الحمأةنقل ضةةةةوضةةةةاء بسةةةةبب تحدث ومن المتوقع أيضةةةةا أن 
 .ةطفيف أهمية اتذ هاينبغي اعتبار  الحمأةء بسبب نقل آثار الضوضافإن المتوقع، المتوسط الضوضاء 

  عوامل التأثير  

إحتمالية  التأثير
 الحدوث

(P) 

المقياس 
 الزمني

(A) 

المقياس 
 المكاني

(B) 

 الكثافة
(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

 النتيجة اإلجمالية

      

   الحمأةنقل 

 1 1 2 8 2 نوعية الهواء

 1 1 2 8 2 الضوضاء المحيطة
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 الحمأة  من التخلص

 

تحليل أنها إذا أظهرت ال بعد ظهور نتائج تحليل العينات .   سيتم تحديد نوع المدفن المناسب للتخلص من الحمأة
فات مرخص إلستقبال المخلمرخص لنقل المخلفات الخطرة إلى أقرب مدفن  مخلف خطر سةوف يقوم بنقلها مقاول

 من المقاول لشةةةةةروط تعاقد التخلص إمتثال من للتحقق RSU قبل من بسةةةةةهولة مراقبتها يمكن والعملية الخطرة ،
 : التالية السلبية البيئية اآلثار/  من الممكن أن يسبب المخاطر الحمأة دفن فإن ذلك، ومع. المخلفات 

 الموارد فقدان •
 أو تضع) العضةوية المخلفات  من التخلص تحظر العالم بلدان من العديد المخلفات في الخاصةة بإدارة القوانين •

 للتخلص مقبولة تكون أن أجل المخلفات من في العضةةةةةةوي الكلى الكربون من الوزن من ٪ 9 حوالي أعلى حدا
 على خطرا يمثل هذا و المشةةةةةروع حياة دورة أثناء مصةةةةةر في مماثلة من المحتمل تطبيق قوانين( .  منها بالدفن

 . الحمأة بالدفن من التخلص خيار استدامة
  وعلى الرغم من إمكانية مراقبة مقاول النفايات ال يزال صرف الحمأة العشوائي/غير القانوني في األراضي

الزراعية محتماًل. وتشمل تأثيرات الحمأة على المياه حدوث التتريف، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى 
ا يؤدي إلى تقليل تجمعات أسماك وحيوانات بحرية محددة. وسوف يؤدي تسرب الحمأة عوز األكسجين مم

إلى القنوات والمصارف من جديد إلى التعويض عن التأثيرات البيئية اإليجابية لمحطة معالجة مياه 
 الصرف الصحي.

 
 تأثير بسيطًا وذو ات يعتبر سلبيويشير التقييم الشامل إلى أن التأثيرات الناتجة عن طرح الحمأة في موقع دفن النفاي

بسبب الكّمّية المنخفضة نسبيا لما قد ينتج وبالتالي انخفاض احتمالية تلوث التربة والمياه السطحية. وتوجد طريقة 
بديلة أفضل وهي استخدام الوقود الُمستخرج من النفايات وهي طريقة لها مخاطر بيئية أقل مقارنة بةاالستخدام في 

 ية )وستتم مناقشة ذلك فيما يلي(. األراضي الزراع
 

 
 األراضي الزراعية إستخدام الحمأة فى بالمرتبطة التأثيرات 

 

 على وضةةةةةةةةةةةةعها أي) مهابعد عملية التجفيف، قبل أن يتم إعادة اسةةةةةةةةةةةةتخدامعالجة كافية  معالجة الحمأة تإذا تم
 تظهر لم يناتالع تحليل نتائج أن بشرط جدا محدودة المتوقعة والصحية البيئية اآلثار ستكون ،(الزراعية األراضى

 أن يجب التي الشةةةروط وبعض بها الموصةةةى المعالجة طرق بعض هناك ذلك، ومع  خطرة خصةةةائص أى وجود
 .أدناه المذكورة التخفيف إجراءات ضمن عرضها سيتم هذهو  اآلثار؛ من األدنى الحد لضمان تطبق

 

ذه في مثل هو . للحمأةوجود عملية معالجة أو تثبيت عدم ل / اكتمعدم اتنشةةةةةةةةةةأ المخاطر البيئية والصةةةةةةةةةةحية من و 
الخام  ةالحمأ وضعن إفى هذه الحالة ف. الميكروباتمن قد تحتوي على نسبة عالية  الحمأة أنالحالة، هناك خطر 

ات. النباتعلى مباشرة وضعت على األراضةي الزراعية يمكن أن يؤدي إلى إنتاج محاصةيل ملوثة، وخاصة إذا ما 



 

  136                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

، وأي اتصةةةةةةةال مع التربة من المزارعين قد يكون له آثار ةالباع ها منالتعامل مع واسةةةةةةةتهالك هذه المحاصةةةةةةةيل، و 
 8.الحمأةذج رئيسي لتعرض اإلنسان لملوثات و بيولوجية وصحية أيضا. وتعتبر هذه أيضا نم

 

لجة، معاالمعالجة أو غير السةةواء ،  الحمأةفي  ةالموجود ةوقد أظهرت الدراسةةات أن المواد الصةةلبة الحيوية السةةائل
 هذه المركبات والملوثات على البشةةةر تعتمد على كمية التربة والمحاصةةةيلمثل آثار و  9المحاصةةةيل العلفية.بمسةةةك ت

نبغي يالكبيرة بسةةةةةةةةةةةبب المخاطر الصةةةةةةةةةةةحية و ناولها المواشةةةةةةةةةةةي. تتالتي  التى تم إضةةةةةةةةةةةافة الحمأة إاليها و األعالف
ا يتعلق بكل فيم إلى مرتفعة  توسةةةطةم أهميةذات األراضةةةي الزراعية  على الحمأةبوضةةةع اعتبارالتأثيرات المرتبطة 

 من التربة والصحة، كما هو موضح في الجدول أدناه. 
 

  عوامل التأثير  

إحتمالية  التأثير
 الحدوث

(P) 

المقياس 
 الزمني

(A) 

المقياس 
 المكاني

(B) 

 الكثافة
(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

 النتيجة اإلجمالية

      

لى األراضي ع الحمأةوضع 
 الزراعية

  

تلوث التربة واألراضي الزراعية 
 غير معالجة حمأة ستخدامنظرا إل

3.9 8 8 8 0935 

 74 6 6 8 3.9 صحة اإلنسان واألمراض

 
 الرصدإجراءات التخفيف و 5-5-2-4

 إجراءات التخفيف 
مسةةةةةةةةةةةةةةتوى األس  ال تقةةةلالجير ويجةةةب أن الخلط الجيةةةد للحمةةةأة و الجير. ينبغي بةةةالمعةةةالجةةةة  .2

 الخلط.تين على األقل بعد ساع لمدةمئوية درجة  99 عن ودرجة الحرارة 21عن األيدروجينى 

  سيتم إعداد دليل لمعالجة الحمأة وسيتم تعديله سنويًّا استنادا إلى نوعية الحمأة الفعلية والكمية الفعلية
 والقوانين واللوائح الجديدة.

  وينبغي أن تتضمن اإلجراءات التالية:سيتم وضع خطة إلزالة الحمأة 
 صيانة طرق الخدمات حول البرك .1

                                                 
8 Smith, S. R. (2000): Are controls on organic contaminants necessary to protect the environment 

when sewage sludge is used in  agriculture?.- Prog. In Environ., 2, 129-146. 

9Chaney, R. L., J. A. Ryan, and G. A. O'Connor (1998): Pathway Analysis of Terrestrial Risks 

from PCBs in Land-Applied Biosolids Based on  Field Measured Transfer Coefficients.- Proc. 

Conf. Management of Fate of Toxic Organics in Sludge Applied to Land. Apr. 30 to May  2, 

1997. Copenhagen, Denmark. Dept. Environ. Sci. Eng., Technical University of Denmark, 

Copenhagen. 



 

  139                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

 سيتم وضع خطة إلزالة المواد الصلبة من برك األكسدة لحماية نظام التبطين. .8
وسيتم وضع خطة لقياس عمق المواد الصلبة )الحمأة( المتراكمة في برك األكسدة باستخدام  .3

 المعدات المناسبة.  
إلى مرفق نزع الماء من الحمأة )أو منطقة تجفيف الحمأة( ثم إلى  ضمان قل الحمأة المجمعة .2

 منطقة ترسيب الحمأة المجاورة بأقل قدر من الكميات المنسكبة.
ر.  .1  ضمان إعادة جمع صرف مياه الصرف من منشأة نزع الماء من الحمأة في بركة التبخُّ
 ة. يتم تخزين الحمأة ونقلها في براميل مغلق لتقليل اآلثار البيئي .2

  يتعين على العمال الذين يتعاملون مع الحمأة أو الذين يعملو بالقرب من خزانات الحمأة في محطة
معالجة مياه الصرف الصحي ارتداء قفازات أو أحذية مناسبة. يتعين نشر تعليمات النظافة الشخصية 

ضع في و بين العمال قبل البدء في العمل. يتعين تفسير هذه التعليمات بشكل واضح في ملصقات تُ 
 مكاتب وغرف راحة العمال. 

 الزراعية: على األرض وضع الحمأة -2

تحقق معايير أن  عادة االسةةةةةةةةةةةتخدام. و يجبإل مناسةةةةةةةةةةةبة جودة الحمأةلتأكد من أن امن المهم جدا 
 2541لسةةةةةةنة  58رقم لوائح التنفيذية للقانون حسةةةةةةب ال  4-9جدول الفي المنصةةةةةةوص علبها الجودة 

التي  مةةأةالحفي لمعةةادن الثقيلةةة لكةةالةةة حمةةايةةة البيئةةة األمريكيةةة عتهةةا و الةةدنيةةا التي وضةةةةةةةةةةةةةةتركيزات الو 
اسةةةةةتندت المعايير التي وضةةةةةعتها وكالة حماية البيئة األميركية و على األراضةةةةةي الزراعية سةةةةةتوضةةةةةع 

 تعرض. لل مسار 26 تقييمقامت بعلى نتائج دراسة تقييم مخاطر 
 لحمأةلروتيني الاالختبار  أسةةةةةةةةةةةةةةهل من) عينات بديلةباسةةةةةةةةةةةةةةتخدام  الحمأة جودةيمكن التحقق من و 

لى األراضةةي ع الحمأةوضةةع عند (. و الخارجة من محطات معالجة مياه الصةةرف الصةةحياألصةةلية 
 :الحدود التاليةيجب تطبيق الزراعية، 

 
  ر، محاصيل الفاكهة والخضفيها زراعة جري تلى التربة التي وضع الحمأة عيجب أال يتم

 محاصيل الفاكهة والخضر.حصد من أو قبل أقل من عشرة أشهر 
  الوصول إلى المراعي أو أراضي األعالف بعد أقل من بحيوانات الرعي ليجب أال يسةمح

 وضع الحمأة.ثالثة أسابيع من 

 نوعية  تضةةةةةةةةةةةةعفال االحتياجات الغذائية للنباتات و امها بحيث تفي بسةةةةةةةةةةةةتخداينبغي  الحمأة
 التربة والمياه السطحية والمياه الجوفية.

 
 ،2541لسنة  58رقم قانون للوفقا 

  اوالموافقة عليه اكسةةةةةماد ما لم يكن تم اختباره الحمأةتحظر الحكومة المصةةةةرية اسةةةةتخدام 
جهاز ( 8)وزارة الصةةةةةحة و (1( السةةةةةلطة اإلدارية المختصةةةةةة في وزارة اإلسةةةةةكان، )2من )

االسةةةةةةةةةةةتخدام و ثر البيئي لعملية اإلنتاج والتوزيع لألتقييم دراسةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةئون البيئة بعد إعداد 
 والتخلص منها، إذا لزم األمر.
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 لطرق ا باسةةةةتخدام يتم تثبيتها/معالجتها على األراضةةةةي الزراعية، يجب أن  لوضةةةةع الحمأة
ين توافق تكو ييجب أن و الشةةةةةةةةةةةمسةةةةةةةةةةةية. أو الحرارية أو الكيميائية  وأ الالهوائيةأو  الهوائية
سةةلطات المصةةرية )انظر كسةةماد مع معايير محددة مسةةبقا من قبل ال سةةتخدمالتي ت الحمأة

من أجةةةل االسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةدام اآلمن، ينبغي احترام االحتيةةةاطةةةات الصةةةةةةةةةةةةةةحيةةةة (. و 4-9جةةةدول ال
/ فدان  8م 26-2طبيق النطاقات التالية وفقا لنوع التربة: كما يجب ت العازلة  المسةةةةةافاتو 

/ فدان  8م 13-21للتربة المتوسةةةةةةطة و/ فدان /سةةةةةةنة  8م 24-23سةةةةةةميكة، الللتربة /سةةةةةنة 
 للتربة الخفيفة./سنة 

 استخدام الحمأة كوقود مستخرج من النفايات )إذا أثبتت وحدة تنفيذ المشروع إمكانية ذلك(:
 

  يمكن ارسال الحمأة الجافة إلى مصانع األسمنت كوقود مستخرج من النفايات وفقا التفاق تعاقدي
ين إعادة الحالة يتعبين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة األسمنت. في هذه 

 النظر فيما إذا كات ضرورة المعالجة بالجير سوف تؤثر على خواص الحمأة أو القيمة الحرارية لها.
  في حالة ثبوت خطورة الحمأة )اسةةةةةةةتنادا إلى نتائج عينات الحمأة(، فسةةةةةةةيتم التعامل معها من خالل

تمد إلى مصةةةةةةةنع أسةةةةةةةمنت عمال يرتدون معدات الوقاية الشةةةةةةةخصةةةةةةةية ويتم نقلها بواسةةةةةةةطة مقاول مع
 مرخص له بحرق المواد الخطرة.

  يجب تحديد فئة و ،  الحمأةإذا كةان ال يمكن إعةادة اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام ذلةك ، و بةالةدفن الحمةأةالتخلص من
المخلفات   مدفن المخلفات  الخطرة أو مدفن) للحمأةاستنادا إلى التحليل الكيميائي  المدفن الصحيحة

 غيرالخطرة(.
 معةةالجةةة  ةفي محطةة الحمةةأة، أو يعملون قرب خزانةةات  الحمةةأةمع  ينعةةاملمتيجةةب على العةةاملين ال

مياه الصةةرف الصةةحي ارتداء قفازات وأحذية مناسةةبة. وينبغي نشةةر اإلرشةةادات الصةةحية للعمال، قبل 
سةةتراحة افي المكاتب وغرف  ةعو وضةةمبوضةةوح في ملصةةقات بيانها العمل. هذه التعليمات يجب  ءبد

 العمال.

 الرصدإجراءات 
 ير غ الحمأةأحواض تجفيف بلمسةةةةةةةةتوى األس األيدروجينى  ةجراء المتابعة المسةةةةةةةةتمر إ

 ير.جرعات الجتحكم فى يجب أن تستخدم سجالت قيم مستوى األس األيدروجينى للو ناضجة ال

  لعينات الحمأةيجب إجراء تحليل دوري. 

  93/1928أشهر أو عند بيع الحمأة( وتحليلها وفقا لمتطلبات القانون  3)كل 
 

 معالجة مياه الصرف الصحي ةينبغي إجراء فحص طبي دوري لعمال محط.  
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 التخلص من المخلفات  غير الخطرة/أوتعامل والتأثيرات الناتجة عن ال 5-5-3
  

 األثر تقييم أهمية  5-5-3-1
 

. معالجة مياه الصةةةةةرف الصةةةةةحي ةمحطو  الرفعتشةةةةةغيل محطات أثناء  نفايات غير خطرةتوليد من المتوقع أن يتم 
ج سةةةوف تتألف من مزي ةمرشةةةحات وكذلك من األنشةةةطة اليومية للعمال. واألخير التنظيف وغسةةةل نشةةةأ هذه من وسةةةت
و/ أو  تلوث التربة والمياه الجوفيةهو يكون سةةةةةةةةةةةأول أثر محتمل و البالسةةةةةةةةةةةتيك والورق. عبوات الغذائية و البقايا من 

و هخر آل تأثير محتمهناك سةةةيكون و ة. المياه السةةةطحية بسةةةبب التخلص العشةةةوائي من المخلفات  الصةةةلبة الملوث
سلبية إذا تراكمت بصرية الالتأثيرات الإعادة التدوير. وتشةمل اآلثار األخرى يتم تنفيذ فقدان الموارد الطبيعية إذا لم 

ؤثر حرق المخلفات  المتراكمة ويمعالجة مياه الصةةةةرف الصةةةةحي.  ةومحط الرفعأو حول محطات أمام المخلفات  
انبعاثات سةةةةةةةةامة وخاصةةةةةةةةة إذا صةةةةةةةةدر معالجة ، ويمكن أن تال ةومحط الرفعمحطات مواقع ء في على نوعية الهوا

 كانت المواد البالستيكية بين المخلفات .
 

سةةةةةوف يؤدي أيضةةةةةا تراكم و/ أو التخلص العشةةةةةوائي من المخلفات  العضةةةةةوية )بقايا الطعام( إلى تأثيرات محتملة 
إلى الموقع مثةةل الطيور فةةات الجمهور من خالل جةةذب اآلعمةةال الموقع وعةةامةةة من على صةةةةةةةةةةةةةةحةةة ونظةةافةةة كةةل 

يؤدي هذا إلى انتشةةةةار األمراض واختالل سةةةةلمرض. و ليمكن أن تكون بمثابة ناقالت الحشةةةةرات التي  والقوارض أو
المخلفات  تراكم بسةةةةةبب تحلل بعضالالنظام البيئي الطبيعي. ويمكن أيضةةةةةا أن تتولد الرائحة بعد فترات طويلة من 

 عامة الجمهور.ل وألعاملين في الموقع سواء لوالتي سوف تكون مصدر ازعاج العضوية، 
 

معظم اعتبار غي وينب. الجدول أدناه تقييم اآلثار بسةةةبب توليد المخلفات  غير الخطرة خالل مرحلة التشةةةغيليبين و 
ومن المتوقع . (رفعالبمحطات  يرجع أساسا إلى قرب المستقبالت )فيما يتعلقهذا ، و وسطةمتأهمية ذات  التأثيرات

األثر السةةةةلبي لتوليد المخلفات  غير الخطرة من خالل تنفيذ إجراءات التخفيف على بشةةةةكل كامل  ةسةةةةيطر تتم الأن 
 المدرجة في القسم التالي.والرصد 

 المخلفات  غير الخطرة منالتخلص /أو تعامل والالناتجة عن  التأثيراتتقييم 
 

  عوامل التأثير  

إحتمالية  التأثير
 الحدوث

(P) 

المقياس 
 الزمني

(A) 

المقياس 
 المكاني

(B) 

 الكثافة
(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

 النتيجة اإلجمالية

      

توليد المخلفات  
 غير الخطرة

  

فقدان الموارد 
 الطبيعية

2 6 2 2 6 

 24 1 1 6 2 اآلثار الصحية
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على  التأثيرات
التربة والمياه 

 الجوفية

2 6 2 1 2 

على  التأثيرات
 المياه السطحية

3.9 6 1 1 2 

على   التأثيرات
نوعية الهواء 

حرق البسبب 
 حو فتالم

3.9 6 2 1 6 

 21 8 2 6 2 التأثيرات البصرية
 
 الرصدوالتخفيف إجراءات  5-5-3-2

   

 إجراءات التخفيف 
غطي جميع والتي تالمعنية أفضةةل الممارسةةات الدولية واللوائح المصةةرية تلتزم ب خطة إلدارة المخلفات يجب وضةةع 

دد هذه تحأن يجب . و الرفعمحطات  معالجة مياه الصرف الصحي و ةمحط ونفذها مشغليأنواع المخلفات  والتي 
 :الخطة ما يلي

  المخلفات  المختلفة أنواعبين  للفصلتصميم نظام 

 .طرح النفايات غير القابلة إلعادة التدوير في أقرب موع لدفن النفايات 
  يصاالت طرح النفايات ونقلها بحيث تكون تسجيل الكميات التي يتم طرحها واالحتفاظ بقوائم الشحن وا 

 جاهزة للمراجعة من جانب جهاز شؤون البيئة المصري.
  إعداد جدول زمني للتخلص من المواد الصلبة والزيوت من وحدات فصل المخلفات المنزلية. وينبغي

والصهاريج اإلنتانية في محطة معالجة مياه الصرف صرف الحمأة من المجمعات الرئيسية لمياه الصرف 
 الصحي.

  إزالة الزيت من أجهزة فصل الزيت في المطاعم والمخابز وطرحها في مواقع طرح النفايات الصلبة
 10المنزلية.

 .التخلص من نفايات مرشحات محطة الضخ يوميًا في مواقع طرح النفايات الصلبة المنزلية 
 لكلس وتجفيفها في أحواض تجفيف وطرح الحصى الجافة في مواقع طرح تثبيت الحصى المنفصلة مع ا

 النفايات الصلبة المنزلية.
  يتعين على وحدة تفيذ المشاريع في الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى اتخاذ اإلجراءات

رق الطرح الموضحة أعاله وضمان إدراج كافة المعلومات ذات الصلة بالنفايات )األنواع والكميات وط
  وما إلى ذلك( في السجّل البيئي للمحطة. 

                                                 
ا أنه قد تمت أكسدة. ومن المفترض تركيب أجهزة الفصل الجديدة وفقا للمواصفات الهندسية الكافية  ومن المفترض أيض 

 . لخطرةالزيت لدرجة أنه ال يعتبر قابل لإلشتعال وبالتالي ال يعتبر من النفايات ا
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  الرصد إجراءات
 منطقة تخزين المخلفات على منتظم التفتيش ال. 

 لتحديد التخلص العشوائي من المخلفات بصفة عامة موقع على ال منتظم التفتيش ال. 

   

التخلص من المواد الخطرة والمخلفات  /أوتعامل والتأثيرات الناتجة عن ال 5-5-4

 الخطرة
 
 تعامل مع المواد الخطرةالتأثيرات الناتجة عن التقييم  5-5-4-1

بعض المواد الخطرة الالزمة لعمليات التشةةةغيل تشةةةمل غاز الكلور فإن  (مشةةةروعالوصةةةف ) 8 كما ورد في فصةةةل 
 وقود الديزل للمولدات االحتياطية وزيوت التشحيم والمواد الكيميائية المعملية.و 
 

عادة ما يكون لها بعض الخصةةةةائص الخطرة والسةةةةامة. التي وقود الديزل وزيوت التشةةةةحيم، و يتم اسةةةةتخدام وسةةةةوف 
امل معها. التععند لوعي بشةةةةةأن المخاطر التي يتعرض لها العمال لارتفاع هناك من المتوقع أن يكون فومع ذلك، 

لى جودة التأثيرات عو  من الحاويات الفارغة. الضرورىمرتبطة بالتخلص تكون في هذا الصدد س األكبرمخاطر وال
تواء الثانوي بالتالي دمج االحويتعين خزان تخزين الوقود. فى ب يتسةةةةةةةةةةر  منالتربة )والمياه الجوفية( يمكن أن تنجم 

 خارجي.الحجم الحد أدنى من ك ٪223في التصميم لضمان 

لمواد ة بسةةبب التعامل مع االمخاطر الصةةحيو لعديد من المواد والسةةوائل الخطرة. اتشةةمل المواد الكيميائية المعملية و 
جراءات السةةةةةةةةةةةةةةالمة دورات توعية بال إعطاءفإن ومع ذلك،  .كبرىذات أهميةة اعتبةارهةا الخطرة ينبغي  سةةةةةةةةةةةةةةالمة وا 

حكم في الت بما في ذلك إعداد نماذجللمعمل تنفيذ إجراءات التشةةةةةةغيل العادية أن باإلضةةةةةةافة إلى  المهنيةوالصةةةةةةحة 
معدات الوقاية اء رتةداو   COSHH( substances hazardous to healthControl ofالمواد الخطرة على الصةةةةةةةةةةةةةةحةة

 ثر.األضمن أن يتم تقليل أهمية يالشخصية 
 المخلفات  الخطرة و/أو التخلص من  التعامل الناتجة عن التأثيراتتقييم  5-5-4-2

ميائية وحاويات المواد الكي ةيمكن أيضةةةةا أن تتولد المخلفات  الخطرة خالل مرحلة التشةةةةةغيل مثل الزيوت المسةةةةةتهلك
وطني اإلطةةار القةةانوني البةةتلتزم ذلةةك كةةو تخزين والتخلص من المخلفةةات  بعنةةايةةة ى عمليةةة تؤدأن  يجةةبو الفةةارغةةة. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه المخلفات  الخطرة إذا لم يتم التعامل معها وتخزينها والتخلص منها الثاني(. )الفصل 

 :كبير وال رجعة فيه على النحو التاليسلبى تأثير  ذاسيكون لهفسية وفقا ألفضل الممارسات الهند
  والتخلص العشةةةوائي من المخلفات  السةةةائلة والصةةةلبة الخطرة له آثار صةةةحية سةةةوء االسةةةتخدام

حون بمنطقة المشةةةةروع، والناس الذين يصةةةةنطاق سةةةةكان في اللعاملين في الموقع، و على اكبيرة 
مثل النباتات والحيوانات المعرضة لكذلك والتخلص منها، و  هاالمخلفات  أثناء نقلباتصال على 

 هذه المخلفات .
 في شةةكل سةةائل، من شةةأنه أن يتسةةبب في خاصةةة الخطرة، و  من المخلفات  التخلص العشةةوائي

 تلويث التربة من خالل االتصال المباشر أو الرشح.

  من خالل  على نوعية المياه الجوفيةويوجد احتمال كبير بأن الطرح غير المراقب للنفايات الخطرة قد يؤثر
 الترشيح الممتد حيث أ منسوب المياه الجوفية مرتفع في محافظة أسيوط.  
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  رة للمواد الخط التخلص العشةةةةةةةوائيحيث أن يمكن أيضةةةةةةةا أن تتأثر جودة الهواء إلى حد كبير و
 واحتمال إطالق االنبعاثاتالمكشةةةةةةةةةةةةةةوف الحرق  إلىمن شةةةةةةةةةةةةةةأنةه أن يؤدي في معظم الحاالت 

 السامة.

 متوسةةةةةةةةطة ذات أهميةيتم تقييم اآلثار المذكورة أعاله كما هو مبين في الجدول أدناه. وينبغي اعتبار معظم اآلثار 
 .المتابعة المدرجة في القسم التاليو بشكل كامل من خالل تنفيذ إجراءات التخفيف يتم التحكم فيها وسوف 
 المخلفات  الخطرة منالتخلص /أو تعامل والالناتجة عن  التأثيراتتقييم 

  عوامل التأثير  

إحتمالية  التأثير
 الحدوث

(P) 

المقياس 
 الزمني

(A) 

المقياس 
 المكاني

(B) 

 الكثافة
(C) 

P*(A)*(B)*(C) 

 النتيجة اإلجمالية

      

الناتجة  التأثيرات
تعامل العن 

 منالتخلص /أو و
 المخلفات  الخطرة

  

فقدان الموارد 
 الطبيعية

2 6 2 2 6 

 16 8 1 6 2 اآلثار الصحية

تربة ال التأثيرات على
 والمياه الجوفية

2 6 2 8 21 

 التأثيرات على
نوعية الهواء بسبب 

 حو فتالمحرق ال

2 6 2 6 24 

 2 1 2 6 2 اآلثار البصرية

 و الرصدإجراءات التخفيف  5-5-4-3
 

 

 لتعامل مع المواد الخطرةلتأثيرات اإجراءات التخفيف 

  
ة سةةةةعتسةةةةاوي بوعاء منيع ذو سةةةةعة محاطة  خزانات تخزين الديزل فوق االرض يجب أن تكون -2

تسةةةةةةرب من خزانات التخزين ميجب ضةةةةةةخ أي ديزل و  .(%223) خزانات التخزين فوق االرض
ال و  .فوق االرض لشةاحنات الديزل حتى يتم إصةالح التسرب في خزانات التخزين فوق االرض

 .في المشروع ض ينبغي أن تستخدم خزانات التخزين تحت االر
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 إجراءات التخفيف للمخلفات  الخطرة
 ات خطة إلدارة المخلفوضع ب بأسيوطتلتزم الشركة القابضة من خالل شركة مياه الشرب و الصرف الصحى 

 لخطرةا والتي تغطي جميع أنواع المخلفاتالمعنية أفضل الممارسات الدولية واللوائح المصرية تلتزم بالخطرة 
جيل و تتأكد من تس مرحلة التشغيل خالل اإلجراءات المبينة أدناه كحد ادنى على  هذه الخطةتوى تحأن يجب و 

 كل البيانات بسجل المواد و المخلفات الخطرة للمحطة.  

 

يتعين على وحدة إدارة المشاريع في الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى اتخاذ اإلجراءات 
ة المعلومات ذات الصلة بالنفايات )األنواع والكميات وطرق الطرح وما إلى الموضحة أدناه وضمان إدراج كاف

ذلك( في السجّل البيئي للمحطة. وباإلضافة إلى ذلك، يتعين إعداد سجل منفصل للنفايات الخطرة )حسب 
 حها.ر القوانين المصرية( ويتضمن هذا السجل كافة المعلومات ذات الصلة بتوليد النفايات الخطرة ومناولتها وط

 

  أ( اإلجراءات العامة
 هاال ينبغي خلطمختلفة من المخلفات  الخطرة النواع األ. 

 فى مدفن مرخص يتم تحديده يجةب إعةادة تةدوير جميع المخلفةات الخطرة أو التخلص منها خارج الموقع 
توعية لايجب أن يتم تنفيذ حمالت و يتم تحديدهم عند بداية مرحلة التشةةغيل  ينمرخصةةين مقاولمن خالل 

 والتدريب على الممارسةةات البيئية السةةليمة إلدارة المخلفات  الصةةلبة الخطرة كجزء من إجراءات السةةالمة
 والصحة.

  الزيوت المعدنية المسةتهلكة يتم تجميعها و تخزينها ليتم التخلص منها/تدويرها من قبل شةركة متخصصة
 يتم تحديدها عند بداية مرحلة التشغيل.

 ل للمواد و المخلفات الخطرة تدون به كل البيانات الخاصةةةةةةة بإدارة المخلفات و تقوم الشةةةةةةركة بعمل سةةةةةةج
 المواد الخطرة  

o الموقع في المتولدة الخطرة  المخلفات كمية تسجيل. 
o هامن التخلص إيصاالت وأرشفة منها لتخلصل المرسلة الخطرة  المخلفات كمية تسجيل. 

  
 الخطرة المتولدة في الموقع  للتعرف على المخلفات ب( اعتماد نظام 

قوم بتوفير ، و ت المخلفات  الخطرة وفقا لنظام تصةةةةةةةنيف المخلفات  الخطرة المصةةةةةةةريتلتزم الشةةةةةةةركة بتحديد أنواع 
 (MSDSصفحات البيانات و اإلستخدام اآلمن )

 
 المخلفات   خزينإدارة منطقة تج(

كون تولكن يجةةب أن  غير الخطرة منطقةةة تخزين المخلفةةات الخطرة مع منطقةةة تخزين المخلفةةات من الممكن دمج 
ها ز يجهتو  خزينتالمنطقة  يتم إنشةةةاءو من المطر وحرارة / ضةةةوء الشةةةمس.  محميةو ؤمنة مو   ورةسةةةهذه المنطقة  م

وضةةع غي البيئة وينبإلى رة مادة خطانبعاث لبطريقة تقلل إمكانية حدوث حريق أو انفجار أو أي عليها والمحافظة 
 عتبار:ما يلي في اال

 المخلفات تراكم بدء تاريخ من يوما 113 هي الخطرة  المخلفات لتخزين القصوى المدة . 
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 لمياهل مصدر تخزينال منطقةب كونت أن يجب 

 مع التفاعل ومنع معها التعامل ليتسةةةةةةةةةةةةه أجل من ،براميل في الخطرة والحمأة  المخلفات تخزين يجب 
 .معها المتوافقة غير  المخلفات

 والصحة السالمة إجراءات تطبيق( و
 يجري أن يجبو . المصةةةةرية لتشةةةةريعاتا حسةةةةب للشةةةةركة المهنية والصةةةةحة السةةةةالمة للوائح وفقا هاقيتحق يجب ههذ
 ورقة لىإ الوصةةول لهم يتاح أن يجبو  صةةلواوالت المخاطر على تدريب الخطرة المواد يسةةتخدمون الذين لموظفينل

 جميع في واضةةةةةحة المطلوبة السةةةةةالمة ومعدات األخطار بشةةةةةأن المعلومات إتاحة ويجب. المواد سةةةةةالمة بيانات
 .العمل مجاالت

 الطوارئ لحاالت ستجابةاال( ز
يجب  الذيسيقوم الفرد المعني ، األمرمواد خطرة أول ة انبعاث هداشملغرض االسةتجابة األولى، عند اكتشاف أو 

الشةةةةةةروع في تسةةةةةةلسةةةةةةل االسةةةةةةتجابة للطوارئ عن طريق إشةةةةةةعار الهيئات المختصةةةةةةة بفي وقت سةةةةةةابق أن يتم تدريبه 
ا الهدف من الرد على هذو . غالباإلخالء الذاتي واإلغير اتخاذ أي إجراء آخر ولن يقوم هذا الشخص ب. باالنبعاث

ولن . بعاثنمترتبة على االأو البيئة من اآلثار المتلكات الم وين أالمسةتوى يقتصر على حماية األشخاص المجاور 
 :لمستوى من االستجابةاهذا ويشمل فعل. االنبعاث بالفي هذه المرحلة لوقف والت محا أيتتم 

 من مسافة آمنةنبعاث إجراءات احتواء اال 

 منع انتشاره 

 خالءاإل 

 :اآلتية بالموقع الموادتتوافر  ويجب أن

 طفاية حريق 

  الخ رايلوالممقاومة كيميائيا، والنظارات الواقية البما في ذلك القفازات عاملين للمعدات واقية 

  الرصد إجراءات
يجب و للكشةةةف عن الكلور.  ةينبغي توفير أجهزة الكشةةةف عن تسةةةرب الكلور مع أجهزة اسةةةتشةةةعار مسةةةتمر  -2

توثيق أي حادثة تسةرب من مشةغل محطات معالجة مياه الصةرف الصةحي في تقارير شهرية إلى جانب 
 اإلجراءات المتخذة ومدى كفاية نظام التهوية في حاالت الطوارئ.

يجب و سةيتم الكشةف عن تسرب الديزل من خزانات التخزين فوق االرض من خالل المالحظة البصرية.  -1
 توثيق أي تسرب في تقارير شهرية، إلى جانب اإلجراءات المتخذة من قبل المشغل الحتواء التسرب.

خطرة إلى مرافق المخلفات  الة لو نقالملبائعين، أو التربة الملوثة المعادة إلى اسةةةةجالت الحاويات الفارغة  -8
مشةةغل مرفق المخلفات  الخطرة باسةةتالم  اتمع توقيعوذلك في محطات معالجة مياه الصةرف الصةةحي، 

 الحاويات.

  جمع والتخلصالتخلص منها وأرشةةةةةفة إيصةةةةةاالت المرسةةةةةلة للتسةةةةةجيل كمية المخلفات  الخطرة .
 المخلفات  التي يتطلبها القانون المصري.سجالت يتم ذلك في شكل يجب أن 

  منطقة تخزين المخلفات لتفتيش منتظم 

  للمخلفات تفتيش منتظم للموقع لتحديد التخلص العشوائي 
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 لتسةةةةةةرب أو أي شةةةةةةكل آخر من أشةةةةةةكال الضةةةةةةرر ويتم ًا لكشةةةةةةف ايجب فحص الحاويات شةةةةةةهري
 االحتفاظ بها في حالة جيدة.

  الخطرة. للمخلفات عشوائي اللتحديد لللموقع تفتيش منتظم 

 متابعة  الرصد وال إجراءات
 منطقة تخزين المخلفات  الخطرة.لمنتظم التفتيش ال 

 للتسةةةرب أو أي شةةةكل آخر من أشةةةكال  اً شةةةهريالخاصةةةة بالزيت المسةةةتهلك  يتم فحص الحاويات
 الضرر ويتم االحتفاظ بها في حالة جيدة.

 ملقاة بشكل عشوائي.ال لتحديد المخلفات  الخطرةمنتظم للموقع التفتيش ال 

 

  التشغيلخالل مرحلة تقييم التأثيرات البيئية ملخص   5-5-5

 ، التشغيلخالل مرحلة التأثيرات البيئية يبين الجدول أدناه ملخصا لتقييم 
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 التأثيرات السلبية للمشروع اثناء مرحلة التشغيل ملخص تقييم 4-5  جدول

 االنشطة التي تسبب التاثير تقيم التأثير

التأثيرات 
 البصرية

 سالمة المجتمع
الصحة و 
السالمة 
 المهنية

 النبات والحيوان
نوعية المياه 
 السطحية

نوعية التربة 
 والمياه الجوفية

 نوعية الهواء
الضوضاء 
 بالمحيط

 

 غير وارد طفيف متوسطة متوسطة طفيف غير وارد كبرى غير وارد
تشغيل خطوط الصرف 
 والتوصيالت المنزلية

 تشغيل محطات الرفع طفيف طفيف طفيف طفيف طفيف متوسطة طفيف طفيف
 تشغيل خطوط الطرد طفيف طفيف متوسطة متوسطة طفيف غير وارد كبرى طفيف

 متوسطة متوسطة طفيف طفيف طفيف كبرى متوسطة غير وارد
تشغيل محطة معالجة مياه الصرف 

 الصحي
 توليد النفيات الغير خطرة غير وارد طفيف طفيف طفيف غير وارد طفيف متوسطة غير وارد
 توليد النفيات خطرة غير وارد متوسطة طفيف طفيف غير وارد كبرى متوسطة طفيف

 غير وارد طفيف متوسطة متوسطة طفيف متوسطة متوسطة غير وارد
االثار المرتبطة بالتخلص النهائي و 
 اعادة استخدام المياه المعالجة 

 اثار التعامل مع الحمأه طفيف متوسطة متوسطة متوسطة طفيف متوسطة متوسطة غير وارد
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 التأثيرات االجتماعية، الصحية واالقتصادية المحتملة للمشروع    5-6

 
البيئية واالجتماعية على عدة مستويات مختلفة للوصول إلى نتائج دقيقة حول التأثيرات الناتجة تم تقييم التأثيرات 

عن المشروع، وتحليل البدائل المتاحة وتحديد تدابير التخفيف المالئمة و الالزمة للحد من التأثيرات السلبية والوصول 
مباشرة تلك التأثيرات إلى قسمين وهما : التأثيرات الإلي الحد األقصى  الممكن من التأثيرات اإليجابية. وتم تقسيم 

 عملية تقييم التأثيرات لمراحل اإلنشاء والتشغيل. تتمقد وغير المباشرة، والتأثيرات قصيرة وطويلة األجل، و 
 وبالرغم من أن التأثيرات االجتماعيةواالقتصادية من الصعوبة بمكان أن يتم حسابها كميا إال أنها تم حسابها بناء

 محددات يمكن رصدها بالشكل التالي: ةعلى عد
 

حساسية  نمط التأثير نوع التأثير وقت التأثير مكون المشروع
 المتأثر

 نطاق التأثير فترة التأثير

محطات  -
الرفع 

 والمعالجة
 الشبكات -

مرحلة 
 اإلنشاءات
مرحلة 
 التشغيل

 -سلبى 
 إيجابي +

 مباشر
 غير مباشر

 أطفال
 شباب

 كبار السن
 سيدات

قصير 
 المدى

 طويل المدى

 محدود
 متوسط

 واسع المدى

 
 تصورات بشأن المشروع

قبل رصد التأثيرات، كان من المهم تسجيل التصور النموذجي للمشروع )تم جمع هذه البيانات أثناء العمل الميداني 
سيساعد في تنظيف من العينة أن المشروع  % 81(. وكان التصور إيجابيًا في الغالب. ذكرت 8112األصلي سنة 

أن المشروع سيوفر تكاليف ضخ البالوعات  %88.2المنازل والشوارع والتخلص من الروائح الكريهة. ذكرت 
أن المشروع سيساعد على إزالة أعباء ضخ البالوعات وسوف يساعد في  %12والمبيدات الحشرية. ذكرت نسبة 

 خرى التي سيستفيد منها المجتمع ككل.منع انتشار الحشرات واألمراض. باإلضافة إلى المزايا األ

 

 وجهة نظر المستجيب
 

 النسبة المئوية العّينة الميزة
 %82.71 81 تنظيف الشوارع والمنازل

 %88.21 19 توفير تكاليف الضخّ 

 %17.21 11 راحة األشخاص
 %12.11 12 الوقاية من األمراض

 %2.71 2 الوقاية من الحشرات )البعوض والذباب(
 %2.71 2 حماية البيئة
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 التأثيرات المحتملة في مرحلة اإلنشاءات 5-6-1

من الواضح أن التأثيرات المختلفة ألى مشروع هي المحدد الرئيسي لنجاح أو فشل هذا المشروع. وال تهدف الدراسات 
رصد تلك التأثيرات فقط ولكن اقتراح آليات مختلفة للحد او التخفيف من التأثيرات السلبية للمشروعات إلى البيئية 

 ناء مرحلة اإلنشاءات محدودة  وذلك ألن تلك المرحلة كثيرا ما تسببالمختلفة. غالبا ما تكون التأثيرات اإليجابية أث
 إزعاجا للمجتمع.

 التأثيرات اإليجابية 5-6-1-1

 أوال: محطات الرفع والمعالجة:
 يمكن أن نوجز التأثيرات اإليجابية لمحطات الرفع في العناصر األتية:

ي الصحي والتتوفير فرص عمل لشركات المقاوالت التي تعمل في مجال إنشاءات الصرف  -1
عامل وفني ومهندس للعمل على إنشاء محطات الرفع  11بدورها تستعين بما يقرب من 
حدادين...إلخ (   -، عمالة ماهرة )سواقين %1، إداريين %1مقسمين كالتالي: مهندسين 

فرد غالبا ما تكون تلك العمالة من  %21وعمالة غير ماهرة )حفر وبناء(  %31حوالي 
 المجتمع المحلي.

تنشيط بعض المحالت التي تعمل في مجال مواد البناء وذلك من خالل شراء استكماالت  -8
 لوازم البناء منها

تنشيط لبعض المحالت التي تبيع المأكوالت والمطاعم لخدمة العمالة، وبخاصة  ألن مناطق  -3
 تواجد العمالة غالبا ما يكون داخل القرى المختلفة 

 ثانيا: شبكات الصرف الصحي:
فرص عمل لشركات المقاوالت التي تعمل في مجال إنشاءات الصرف الصحي ومن توفير  -1

فرد ما بين عمالة ماهرة وعادية  311خالل رصد عدد العمالة المتوقعة والتي قد تصل إلى 
 % 21عمالة فنية ماهرة و %12مهندسين و %8كالتالي :  ومهندسين ويمكن أن نقسمهم

 كون قريبة من اإلنشاءاتعمالة حفر. وتلك األخيرة غالبا ما ت
تنشيط لبعض المحالت والتجار الذين يعملوا في بيع المأكوالت والمطاعم لخدمة العمالة،  -8

 وبخاصة  ألن مناطق تواجد العمالة غالبا ما يكون داخل القرى المختلفة 

 التأثيرات السلبية 5-6-1-2

ا فيما فترة اإلنشاءات ويمكن أن نوجزهالتأثيرات السلبية التي قد يعانى منها المجتمع وبخاصة في  عدد منهناك 
 يلى

 أوال: محطات الرفع والمعالجة:

 %1.81 1 منع حدوث نزاعات
 %1.81 1 تكاليف المعالجة

 %1.81 1 حماية األراضي الزراعية
 %2.71 2 حماية المنازل
 %1.81 1 حل المشكلة
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عدم المالءمة المؤقتة المحتملة نتيجة ألنشطة البناء. وقد يكون ذلك في شكل تراكم للنفايات )نفايات البناء  .1
فر. وتعتبر لحوالمنازل في مناطق البناء والرائحة ذات الصلة واالنبعاثات الهوائية وخاصة األتربة نتيجة ل

هذه التأثيرات ذات طبيعة مؤقتة وستكون متوسطة الخطورة، خاصة ألنه في بعض األحيان قد تبعد مناطق 
 أمتار عن المناطق السكنية التي تكون الشوارع فيها ضيقة جدًا. 1-2البناء 

 ثانيا: شبكات الصرف الصحي:
طاع الشرب والتي قد تؤدى إلى انقأمكانية التأثير على البنية التحتية وبخاصة مواسير مياه  -1

 المياه عن المناطق المختلفة
إمكانية التأثير على البيوت القديمة الواقعة بالقرب من مناطق الحفر ومن ثم التأثير على  -8

 سكان تلك المنازل.
عادتها إلى  ءهناك تخوف من عدم رد الشي -3 ألصله وذلك فيما يتعلق برصف الشوارع وا 

ألصله مما قد  ءبرد الشي نن المعروف ان المقاولين ال يلتزمو وضعها األول. حيث أنه م
 يؤدى إلى تدهور حالة الشوارع وكذلك التأثير على السيارات التي تمر في تلك الشوارع

 التأثيرات المحتملة في مرحلة التشغيل  5-6-2

 التأثيرات اإليجابية  5-6-2-1

 
 :و المعالجة  أوال: محطات الرفع

فرص  11والفنين وعمال الخدمة في المحطات بما ال يزيد عن إتاحة فرص عمل لبعض المهندسين  -1
 وهم اإلداريين وعمال الخدمات. 2عمل منها فقط للمجتمع المحلي حوالي 

 
 ثانيا: شبكات الصرف الصحي

من المجتمع بما يتماشى مع خطة الدولة وبما  ضوصول خدمة الصرف الصحي إلى قطاع عري -1
 كل جيديتيح للمجتمع الحصول على الخدمات بش

 التخلص من مشكالت الصرف الحالي وبخاصة المشكالت الصحية -8
بدخول الصرف الصحي للتجمعات المختلفة سوف يقل الضغط على سيارات الكسح ومن ثم تستفيد  -3

 القرى المحرومة من الصرف من توافر سيارات الكسح
 منازلارتفاع القيمة السوقية للمنازل حيث أن خدمة الصرف الصحي تزيد من قيمة ال -2
إمكانية دخول خدمات أخرى للمنطقة مثل الغاز الطبيعي والذى يستلزم توافر الصرف الصحي قبل  -1

 الدخول.
تحسين الحالة الصحية للسكان وبخاصة طلبة المدارس والتي كما سبق أن أوضحنا يعانوا من  -2

 الصرف الحالي بصورة كبيرة.
التحسن في المستوى االقتصادي لألسر كنتيجة للحد من اإلنفاق على تكلفة الصرف الحالي والتي  -7

 كانت تجبر بعض األسر على التخلي عن الطعام في مقابل نزح الترنش. 
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تحسن حالة المياه الجوفية كنتيجة للتخلص من األيسونات والتي كانت تؤثر بالسلب على الخزان  -2
 الجوفي.

س تعاني النساء أكثر من وضع الصرف الصحي الحالي، وسوف يؤدي المشروع إلى التأثيرات من منظور الجن
 اإليجابية التالية:

تخفيف العبء المالي بالنسبة لألسر التي تعيلها امرأة فيما يتعلق بإخالء الصهاريج اإلنتانية.  -9
 وتعاني السيدات التي تعيل أسرها أكثر من تكاليف اإلخالء المتكررة.

نوعية حياة النساء الالتي يتحمل مسؤوليات المنزل. وهن الالتي يمكثن مدة أطول في  تحسين -11
 المنزل ويعانون من روائح الصهاريج اإلنتانية.

 لن يتعين على النساء حمل مياه الصرف خارج المنزل للتخلص منها.  -11
تحسين الظروف الصحية لألسر سيقلل العبء الذي تواجهه النساء في حاالت مرض  -18

 طفال.األ

 التأثيرات السلبية  5-6-2-2

قد يؤدى إلى مشكالت جمة للمناطق المحيطة بها. الصرف الصحى  لشبكات دوريةعدم وجود صيانة  -1
 وقد يؤدى كذلك إلى وجود طفح 

إذا لم يتم توصيل المنازل بصورة مالئمة سوف يؤثر هذا بالسلب على المشروع ويؤثر على الشبكة  -8
 بالكامل
 إجراءات التخفيف

 وعي لدى المجتمع المحلي بشأن اآلثار السلبية للوصالت غير القانونية. إذكاء ال 
  وفي حالة الوصالت غير القانونية يحق لشركة المياه رفع قضية ضد الشخص المسؤول. واإلجراء الرسمي

للتوصيل هو أنه يتعين على المنزل الحصول على تصريح من وحدة حكومية محلية قبل الموافقة على توصيل 
 شبكة الصرف الصحي. 

 لشبكة الصرف الصحي. وتعتبر شركة المياه وتقوم شركة المياه في جميع الحاالت بإجراء صيانة مستمرة 
 مسؤولة عن إزالة العوائق العادية من الشبكة.

 إجراءات التخفيف المقترحة أثناء مرحلة اإلنشاءات 5-6-3
 

هناك العديد من التأثيرات السلبية التي قد يعانى منها المجتمع وبخاصة في فترة اإلنشاءات ويمكن أن نوجزها 
 فيما يلى

 :و المعالجة  عأوال: محطات الرف
عدم المالءمة المؤقتة المحتملة نتيجة ألنشطة البناء. وقد يكون ذلك في شكل تراكم للنفايات )نفايات  .1

البناء والمنازل في مناطق البناء والرائحة ذات الصلة واالنبعاثات الهوائية وخاصة األتربة نتيجة للحفر. 
 طة الخطورة.وتعتبر هذه التأثيرات ذات طبيعة مؤقتة وستكون متوس

 إجراءات التخفيف
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  .إجراء حمالت تثقيف وتوعية بشأن المشكالت الصحية والبيئية 
 .دمج إجراءات الوقاية في المدارس المجاورة والمناق ذات الكثافة السكانية المرتفعة 

 ثانيا: شبكات الصرف الصحي:
 

 أمكانية التأثير على البنية التحتية وبخاصة مواسير مياه الشرب  -1
 

 اإلجراءات المقترحة:
  إجراء حفر استكشافية قبل اإلنشاءات للتعرف على المناطق التي بها مواسير المياه

 وكابالت الكهرباء
  التنسيق مع الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والكهرباء لسرعة إصالح العطل

 على ان يتحمل المقاول قيمة اإلتالفات التي حدثت
 

يوت القديمة الواقعة بالقرب من مناطق الحفر ومن ثم التأثير على إمكانية التأثير على الب -8
 سكان تلك المنازل

 اإلجراءات المقترحة:
 احتمالية تصدع المنازل إجراء الجسات األرضية للتعرف على طبيعة التربة وبالتالي 
 في حال األرض الهشة يتم توفير دعامات خشبية قوية للمنازل وكذلك لألراضي 
  لمستوى المنازل والمياه الجوفية قبل اإلنشاءاتإجراء قياسات 
 

 تدهور أوضاع الشوارع بسبب نقص إعادة تأهيل الشوارع. .1

 اإلجراءات المقترحة:
 .ينبغي أن تؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي على االلتزام بالجدول الزمنى 
  الشوارع.إخطار المجتمع المحلي بأي من حاالت التأخير المحتملة في إعادة تأهيل 
  رصف الشوارع بعد اإلنشاء على الفور. وينبغي إجراء ذلك من جانب مقاولين أو شركات

 متخصصة وليس من جانب الوحدات المحلية الحكومية. 
  رصد عملية إعادة تأهيل الشوارع وينبغي تطبيق الغرامات الفعلية على الكيانات المسؤولة

 عن إعادة تأهيل الشوارع.

 ى المجموعات الهشة.التأثيرات عل  5-7

 يمتلك هذا المشروع تأثيرات إيجابية عديدة باإلضافة إلى بعض اآلثار السلبية على المجموعات الهشة مثل:
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 التأثيرات اإليجابية  5-7-1

يمتلك المشروع آثار إيجابية عديدة على الّنساء حيث أنه سيخفف من عبء حمل المياه إللقائها في  .1
الشارع. تحسين ظروف معيشة أفراد المجتمع وخاصة األطفال مما يقلل من خطر الصهرج اإلنتاني أو 

 التعرض للمرض. ويتعين على األسر رعاية األطفال المرضى في المنزل.
توفير خدمات الصرف الصحي بالمجان للجماعات األكثر فقرًا. وهذا من شأنه أن يجعل المجموعات  .8

 هم وتهتم بسعادتهم ورفاهيتهم.األشد فقرًا في الشعور بأن الحكومة ترعا
 وسيستفيد أطفال المدارس من المشروع. يمكن عقد ندوات إلذكاء الوعي في المدارس. .3

 التأثيرات السلبية 5-7-2
وتعتبر المجموعات الهشة مثل األطفال وكبار السن أكثر عرضة لمواجهة حوادث خطيرة أثناء أعمال  .1

إلى الخبرات المستفادة من المشاريع السابقة. وُيوصى بفرض الحفر. ويمثل ذلك تهديدًا خطيرًا استنادا 
إجراءات صارمة لاللتزام من جانب المقاول بإجراءات التخفيف المقترحة. وتشمل إجراءات التخفيف 

 الالفتات المناسبة وتوفير طرق بديلة للمشاة لتجنب وقوع حوادث.
 

 التشغيلية تقييم آثار تملك األرض في ما يتعلق بالسياسة   5-7-3
األرض األصلية المخصصة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي )أثناءإعداد دراسة تقييم األثر البيئي 

 (:6103واالجتماعي في 
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في النواورة؛ األراضي المملوكة للدولة، الكائنة في شرق قرية النواورة 

متر مرّبع(. ومن  701320112سهم ) 19قيراط و 9فدان و  1792الصحراوية. ويبلغ إجمالي مساحة األرض 
بين هذه المساحة اإلجمالية، ستستخدم المرحلة األولى من المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة للمجاري والصرف 

فدان لغابة األشجار(. وسيتم  211فدان لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي و  98فدان فقط ) 298الصحي 
 األرض المتبقية للمشاريع المستقبلية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.   تخصيص

وقد تواصلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى مع المحافظة والقوات المسلحة لنقل ملكية األرض 
صحى. والصرف الالمخصصة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في النواورة إلى الهيئة القومية لمياه الشرب 

ومن المتوقع صدور قرار رئاسي قريبا. وقد أوضحت الزيارات التي تمت إلى َمْوِقع محطة معالجة مياه الصرف 
الصحي عدم وجود أي نوع من الملكية العرفية غير القانونية لهذه القطع من األرض.  ولم يوجد أيضا أي من 

 )أرض صحراوية خالية(.  المستأجرين لهذه األراضي، خاصة بسبب طبيعة األرض 

فإن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لم تعد مشتركة في المشروع. وقد تم نقل  8112وفقًا لتحديثات 
 المسؤوليات إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

سطس جديد، )أغتحديثات بشأن تقييم تأثيرات تملك األرض لصالح موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي ال
6102:) 
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، بإجمالي مساحة 1222/8111وقد تم تخصيص إجمالي األرض من خالل قرار مجلس الوزراء رقم  .0
 متر مربع.  2319118قدرها 

 
ويوجد الموقع الجديد لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي داخل إجمالي المساحة المخصصة للمشروع.  .8

متر مربع. وتوجد المنطقة   329181رف الصحي تبلغ المساحة المخصصة لمحطة معالجة مياه الص
المخصصة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي داخل إجمالي المساحة المخصصة للمشروع كما هو 

 .1.1موضح في الشكل التالي 

فيما يخص تحديث استخدام األرض في دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي في  3.7وكما تم مناقشته في القسم 
، تعتبر المنطقة ملكية عامة خالية من أي استخدام لألرض. وقد أجرى فريق االستشاري زيارة إلى 8112أغسطس 

 من أجل تقييم الوضع الحالي للموقع. 8112الموقع الجديد خالل أغسطس 

 لاستنادًا إلى معاينة األرض من خالل العديد من الزيارات التي ُأجريت من جانب االستشاري وحتى شركة المياه قب
 االستشاري، لم ُتستخدم األرض أبدا في أي من األنشطة.

 يمكن استنتاج عدم حدوث أي تأثيرات نتيجة لتغيير الموقع فيما يخص االستخدام الحالي لألرض.

 األراضي المخصصة لمحطات الضخ
تم تحويل ملكية األرض مبدئيًا إلى  -متر مربع من األراضي المملوكة للدولة  8111محطة ضخ قرية العتمانية؛ 

 الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. 

محطة ضخ النواورة؛ مملوكة للدولة، مستخدمة سابقا لموقع محطة المياه. ويتضمن الملحق الثاني الموافقات ذات 
 اضي المدرجة أعاله.العالقة باألر 

جهت دعوة وُ  أجرى فريق دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي زيارتين إلى مواقع محطات الضخ المحددة سابقًا.
إلى المجتمعات المحلية المجاورة المحيطة إلجراء مقابالت ومناقشات بخصوص االستخدامات الحالية لألراضي. 

راسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي وموظفي وحدة الصرف الصحي بالريف قام بالزيارة الخبير االجتماعي لفريق د
. ولم تعكس نتائج المناقشات والزيارات أي نوع من الملكية العرفية غير 8112أكتوبر  2و  1في أسيوط، بتاريخ 

 القانونية لهذه القطع من األرض.  ولم يوجد أيضا أي من المستأجرين لهذه األراضي. 

بشأن إعادة التوطين القسري للمشروع في محافظة  2.18ما سبق، لن يتم اتباع السياسة التشغيلية  استنادا إلى
 أسيوط. 

 التأثيرات المتعلقة بالتعديات على األرض أثناء التشغيل 5-7-4  
تعتبر ظاهرة التعدي على األرض من الظواهر المنتشرة في صعيد مصر. ويوجد اتجاه عام وهو أن مالك المناطق 
المزروعة قد يبدأون في استصالح المناطق الصحراوية المحيطة. وفيما بعد يدفعون رسوم االنتفاع الالزمة حتى 

 ينتهون من تسوية الوضع مع الحكومة المتالك األرض كوضع قائم.
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 ةعلى وجه التحديد. وقد يبدأ مالك األرض المحيط الغابة الشجرية ومن المتوقع أن تحدث التعديات في منطقة 

لغابة اللزراعة أو الرعي. وسوف يؤثر ذلك على إجمالي سعة  الغابة الشجرية بالمحطة تدريجيًا في استخدام أرض 
 مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لزراعة األشجار.  الشجرية 

 
 إجراءات التخفيف:

 
  للغابة لشجرية ينبغي تطبيق الحماية الصارمة . 
  ضافة الالفتات المناسبة التي توضح أن هذه األرض ملك يجب أن تتضمن إجراءات الحماية بناء سور وا 

 لشركة المياه بأسيوط.  
  وُيوصى أيًضا بالحراسة المستمرة لألرض لتجنب الحاالت التي يسقر فيها مالك األرض ويدعون بعد

 ذلك حقوق دائمة.
  بمجرد حدوثها من أجل اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة   الغابة الشجريةتسجيل أي من التعديات على

 فورًا.
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 تحليل البدائل الفصل السادس  6

إن الهدف من تحليل بدائل المشةةةةةروع المختلفة هو تقييم خيارات المشةةةةةروع المختلفة التى تم وضةةةةةعها في االعتبار 
ن وجهة ، مالصةةةةرف الصةةةةحى والبنية التحتية المتكامل شةةةةروعأثناء المرحلة الثانية من دراسةةةةة الجدوى الخاصةةةةة بم

نظر بيئية. وهذا التحليل للبدائل سةةيسةةةاعد في الوصةةةول إلى / توكيد الخيارات األمثل لتصةةةميم المشةةةروع سةةةواء من 
 الناحيتين االقتصادية والبيئية.

 بديل عدم إقامة للمشروع 6-1

اطق الثاني أن ينتج تحسةةةةةنًا بيئيًا ملموسةةةةةًا في من الصةةةةةرف الصةةةةةحى والبنية التحتية المتكامل من المتوقع لمشةةةةةروع
المشةةةروع. والوضةةةع القائم والذى تكون فيه المناطق المسةةةتهدفة محرومة من خدمات الصةةةرف الصةةةةحي يؤدي إلى 

صرف الصحى ال وعمشكالت بيئية وصحية كبرى للسكان. ورغم وجود بعض اآلثار المرتبطة بإنشاء وتشغيل مشر 
 الثاني كما سبق ذكره، فمن المتوقع أن تكون اآلثار البيئية اإلجمالية إيجابية. والبنية التحتية المتكامل

 شمل:على الوضع القائم ت الصرف الصحى والبنية التحتية المتكامل التحسنات البيئية المتوقعة من مشروع
إمكانية  من هناك مخاطر على الرغم من أنلك تحسةةين جودة المياة السةةطحية فى مناطق المشةةةروع و ذ -

 نسةةبة فصةةر  يتم حاليا، وذلك ألنه حسةةبما تمت مناقشةةته سةةابقاً  إلى المصةةارفصةةرف مياه غير معالجة 
 في المصارف. وعلى الرغم من أن سيارات الكسح من مياه الصرف الصحي الغير معالج بواسطة كبيرة
كرد  ك المياهاستهال الزيادة المتوقعة في بسبب للمشروع يمكن أن يزيد نتيجة مياه الصرف الصحي كمية

 ملوثاتلا الوارد من الحمل ستجعل أفضةل فكلما كانت نوعية مياه الصةرف الصةرف الصةحي فعل لتوافر
 أقل بكثير

تسةةةةةةريب مياه الصةةةةةةةرف  منع وذلك من خالل مناطق المشةةةةةةروع جودة المياه الجوفية في معظم تحسةةةةةةين -
 المياه الجوفية إلى الصحي

 محطة معالجة مياه الصةةةةةرف مرتبطة بالروائح عند تشةةةةةغيل مشةةةةةاكل أنه قد تكون هناك وعلى الرغم من -
لوضةةةع في امحطات الرفع، فمن المتوقع أن تتحسةةةن آثار الروائح و الحشةةةرات بشةةةكل كبير. و و الصةةةحي 

وائح / ر والتفريغ األرضةي لمياه الصةرف الصةحي يجعل مشةةكالت ال متباعد للبياراتفإن التفريغ الحالي ال
الصةةةةةةةةحي  محطات معالجة مياه الصةةةةةةةةرفمن اآلثار المتوقعة انتشةةةةةةةةارا بالمقارنة بأكثر حدة و  الحشةةةةةةةةرات

 محطات الرفع.و 

شةةةروع الصةةةرف مبشةةةكل كبير اآلثار السةةةلبية المتوقعة. ف االجتماعية واالقتصةةةادية للمشةةةروع ائدتفوق الفو  -
حسةةةةةين تعيشةةةةة السةةةةكان وذلك من خالل الصةةةةحى والبنية التحتية المتكامل الثاني سةةةةيقوم برفع مسةةةةتوى م

وائح الر  الناجمة عن الضةةةةةغوط النفسةةةةةية األمراض التي تنقلها المياه وتحسةةةةةينوالحد من  الصةةةةةحة العامة
مالئم في المناطق الحضرية.. الخ. ورغم  صرف صحي وعدم توفر ،الراكدةالحشةرات والمياه  الكريهة و

مثل سةةةةةكان األراضةةةةةي المجاورة لمحطات  اقتصةةةةةاديا المضةةةةةارة المجموعات أنه ربما يوجد عدد قليل من
ع مناف اكتسةةةةبتأكثر  ،هناك مجموعاتمحطات الرفع ومقاولي الكسةةةةح و الصةةةةحي  معالجة مياه الصةةةةرف
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من  ، والتيالبناء ومالك المناطق التي تتمتع بخدمات الصةةةةةةةرف الصةةةةةةةحي في مثل العاملين اقتصةةةةةةةادية
 بها.  أسعار العقارات المتوقع ارتفاع

تم تنفيذ خطة عندما ي اآلثار السةةةةةةةةةةةةةةلبية المتوقعةإجمالي الفوائد البيئية واالجتماعية تفوق بشةةةةةةةةةةةةةةكل كبير  ويعتقةد أن
يسةةاهم  لثانيا مشةةروع الصةةرف الصةةحى والبنية التحتية المتكاملفإن  وعالوة على ذلك. اإلدارة البيئية واإلجتماعية

 .المشروعفي منطقة إلدارة الموارد المائية  تحسين كبير بشكل مباشر في
 
 (M&E)قييم تمتابعة و  وحدة الثاني لمشةروع الصرف الصحى والبنية التحتية المتكامل لهيكل المؤسةسةيسةيكون لو 

لمياه افي جودة الثاني  مشةةةةةةةةةةةروع الصةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةحى والبنية التحتية المتكاملمن  للتحقق من التحسةةةةةةةةةةةن المتوقع
ق أقصةةى قدر تحقيمصةةممًا ل الثاني مشةةروع الصةةرف الصةةحى والبنية التحتية المتكامل سةةيكون تشةةغيلو  السةةطحية.
 المتابعة والتقييم. من وحدة بشكل مستمروالذي ستتم متابعته  التحسنممكن من 
، من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث تحسين بيئي ملحوظ في منطقة المشروع. ويؤدي الغابة الشجرية بالنسبة إلى 

الذي ُتحرم فيه المناطق المستهدفة من خدمات الصرف الصحي، إلى حدوث مشاكل صحية وبيئية  الوضع الحالي
كبيرة للسكان. وعلى الرغم من وجود بعض التأثيرات ذات العالقة بإنشاء المشروع الثاني للبنية التحتية المتكاملة 

ئية الشاملة وقع أن تكون التأثيرات البيللمجاري والصرف الصحي والتشغيل على النحو المشار إليه سابقًا، من المت
إيجابية. ولن تقدم مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي المقترحة أي غرض 

 مفيد في حالة عدم استخدامها.
ما  متشمل التحسينات البيئية المتوقعة من البنية التحتية المتكاملة للمجاري والصرف الصحي في ظل الوضع القائ

 يلي:
االقتصاد في استخدام موارد المياه العذبة، مما يقلل من الطلب على موارد المياه العزبة التي تتعرض  -

 للضغط بالفعل.
 تقليل الطلب على األسمدة، مما يقلل مشاكل َجَريان الماء السطحي ذات العالقة باستخدام المخّصبات.  -
 فتقر إلى المواد المغّذية.تحسي نوعية التربة في المنطقة، والتي ت  -
 زيادة المساحات الخضراء في المناطق التي تتسم إلى حد بعيد بأنها أرض صحراوية قاحلة.  -

ومن المتوقع أن تفوق المزايا االجتماعية والبيئية الشاملة األضرار الناجمة، خاّصة عد تنفيذ خطة اإلدارة البيئية 
 لالمشروع المتكامبشكل مباشر في تحقيق أهداف  الغابة الشجرية واالجتماعية. وعالوة على ذلك، ستساهم 

 الذي يستهدف تحسين إدارة موارد المياه في منطقة المشروع.لتحسين وإدارة الري 

 بدائل مواد المواسير 6-2

ات ر ال توجد تفضةةةةةةةةةيالت مباشةةةةةةةةةرة لمواد المواسةةةةةةةةةير من الناحية البيئية واالجتماعية من وجهة النظر المتعلقة بالتأثي
الصةةةةرف الصةةةةحى والبنية التحتية المتكامل،واسةةةةتخدام األسةةةةبسةةةةتوس غير مسةةةةموح به تمامًا في  المباشةةةةرة لمشةةةةروع

و  صيانة ناءبالتخلص منها أث المشةاكل المرتبطة بسةببالصةرف الصةحى والبنية التحتية المتكامل الثاني،  مشةروع
 .تفكيك المشروع أو /
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 الختيار أرض محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدائل  6-3

تم اختيار الموقع الجديد المقترح لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي استنادا إلى مزاياه االقتصادية والبيئية. ومن 
الناحية االقتصادية، توجد محطة معالجة مياه الصرف الصحي المقترحة الجديدة في الركن الشمالي الغربي للمنطقة 

صة للمشروع، مما يساعد على االستفادة بشكل إستراتيجي من منطقة المشروع بدال من ترك مساحات غير المخص
مستغلة كما كان الحال في األصل للموقع المقترح سابقا لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي. وال يتطلب الموقع 

حراوية كان المحليين ألنه يقع في أرض صالمقترح حديثًا، كما كان الموقع السابق، أي إعادة توطين أو تعويض للس
قاحلة ليس بها أي استخدامات تاريخية أو حالية معروفة. وبذلك فإنه من غير المحتمل أن يؤثر الموقع المقترح 
حديثا لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي على سبل العيش للسكان المحليين. وقد تم أيًضا تحديد موقع استراتيجي 

الصرف الصحي استنادا إلى البيانات المتعلقة بالمناخ، مثل اتجاه الرياح لتجنب أي تأثيرات  لمحطة معالجة مياه
 محتملة للروائح. 

 أساليب بديلة للمعالجة البيولوجية  6-4

 تتضمن خيارات المعالجة البيولوجية ما يلي:
 نظام المعالجة بالحمأة المنشطة بتقنية التهوية المديدة -
 المرشحات التقطيرية -
 المالمسات البيولوجية الدوارة  -
 التدفق العلوي الالهوائي عن طريق طبقة الحمأة  -
 برك التثبيت -

تعتمد األربعة بدائل األولى على طرق هندسية لتمكين البكتيريا الهوائية )أو الال هوائّي في التدفق العلوي الالهوائي 
مة الصحي. حيث تستخدم برك التثبيت أنظ عن طريق طبقة الحمأة( من تثبيت المادة العضوية في مياه الصرف

 طبيعية في عملية التثبيت.
باستثناء المخاوف البيئية البسيطة ذات العالقة بتنفيس الميثان أو حرقه في عملية التدفق العلوي الالهوائي عن 

شَّطة ة المنطريق طبقة الحمأة، ال توجد أفضلية واضحة بين األربعة بدائل. وعلى الرغم من أن المعالجة بالحمأ
أكثر شيوعًا، ستتولى وحدة تنفيذ المشروع مسألة اختيار أفضل بديل ممكن من عروض المقاولين نظرًا ألن هذه 

 العروض تشمل إجراءات التخفيف التي توصي بها خطة اإلدارة البيئية.  
يزة في متطلبات ل المويعتبر بديل برك التثبيت أقل تكلفة في التشغيل مع تحقيق أهداف معالجة مماثلة. وتتمث

المنطقة الكبيرة والتي سوف تؤدي إلى فقدان كبير في األرض الزراعية. وبذلك يعتبر بديل برك التثبيت األقل 
 استحسانًا. 

 وسوف يتبنى مقترح المشروع نظام بركة األكسدة. وسوف يتكون النظام من المكّونات التالية:
 :8131المرحلة األولى حتى 

(، وتكون سعة كل 8131هوائية؛ ستعمل اثنتين من البرك خالل المرحلة األولى )حتى البرك غير ال  •
 متر )األبعاد عند منتصف االرتفاع( 27× متر  22متر مكعب،  110111منها حوالي 

 وسوف تتضمن البرك خطين متوازين لفترات الطوارئ والصيانة. •
 برك. 2دد البرك ليصبح (، سيتضاعف ع8111بالنسبة إلى المرحلة الثانية )حتى  •
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•برك ترسيب الحمأة؛ ستعمل بركتي أثناء المرحلة األولى، وسيتضاعف العدد في المرحلة الثانية.  •
متر. وقد تم التصميم بحيث تشمل السعة الحمأة الناتجة  1× متر  31× متر  111وستكون كل بركة  

 متر مكعب(. 2817لمدة ثالث سنوات )من المقدر أن تبلغ 
متر. بالنسبة إلى  1.1متر مربع وبعمق  83271رك الطفيلية؛ ستعمل بركتين مساحة كل منها الب •

 برك. 2(، سيتضاعف عدد البرك ليصبح 8111المرحلة الثانية )حتى 
 متر مربع وبعمق متر واحد. 9111برك اإلنضاج؛ ستعمل أربع برك، مساحة كل منها  •
 بدائل استخدام الحمأة  6-5

لى أحواض إ الحمأةثم يتم إرسال مياه الصرف الصحي المعالجة.  فصلبعد الترسيب من خالل  الحمأة سوف تنتج
 الخيارات المختلفة إلدارة الحمأة تحتوى على اآلتى:التجفيف لعمليات التجفيف واالستقرار.

 التخلص منها بالدفن فى المافن الصحية / المقالب العامة للمخلفات 

  لألراضى الزراعيةإستخدامها كسماد 

 ( إستخدامها كوقود بديل فى مصانع األسمنتRDF) 

اإلختيار األمثل يعتمد على نتائج تحليل عينات الحمأة و موافقة وزارة الزراعة على إستخدام الحمأة فى األراضى 
قد تم تقييم األثر ى فالزراعية )ال يتم الحصول على هذه الموافقة إال بعد اإلنتاج الفعلى للحمأة و تحليلها(. و بالتال

 لبيئى لكل الخيارات )الفصل الخامس(.
، وكذلك 2541لسنة  58لقانون رقم بالتالى ف لتربةلالنيتروجين والفوسفور، وهي مكونات مفيدة على   الحمأةوتحتوي 

Sewage Sludge Directive 86/278/EEC  الصرف الصحي في  حمأةاستخدام على  انشجعيعلى حد سواء
استخدامها بحيث تمنع اآلثار الضارة على الماء والهواء والتربة والنبات والحيوان  ينظمانا مومع ذلك، فإنهالزراعة. 
 والبشر
من المعادن الثقيلة، ومسببات األمراض والبكتيريا التي يمكن أن  كبيرةكمية قد تحتوى الحمأة أيضا على و لكن 

  بناءا على نتيجة التحليل( كمخلف خطر .و يتم إعتبارها ) يكون لها آثار سلبية ومخاطرصحية
ومن ناحية أخرى، فإن استدامة استخدام الحمأة كسماد لألرض سيكون مشكوكًا فيه إذا لم تتم تغطية تكاليف متابعة 

 و رصد جودة الحمأة من عائدات البيع.
لمذكور في خطة وعلى الرغم من أن التخلص من الحمأة بالدفن سةةةةةةةةةةةةةةيتم بواسةةةةةةةةةةةةةةطة مقاول المخلفات على النحو ا

يمكن متابعتها بسةةةةهولة من وحدة الصةةةةرف الصةةةةحي الريفية للتحقق من امتثالها لعقد  11اإلدارة البيئية، فإن العملية
 التخلص من المخلفات.

 : التالية السلبية البيئية اآلثار/  من المكن أن يسبب المخاطر الحمأة دفن فإن ذلك، ومع

 الموارد فقدان •
 أو تضع) ةالعضةوي المخلفات من التخلص تحظر العالم بلدان من العديد تحكم إدارة المخلفات فيالتى  القوانين •

 للتخلص مقبولة تكون أن أجل من المخلفات في العضةةةةةةوي الكلى الكربون من الوزن من ٪ 9 حوالي أعلى حدا
 على خطرا يمثل هذا و المشةةةةةروع حياة دورة أثناء مصةةةةةر في مماثلة من المحتمل تطبيق قوانين( .  منها بالدفن

 . الحمأة بالدفن من التخلص خيار استدامة
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 .ممكنا يزال ال المياه مجاري أو الزراعية األراضي في الحمأة من المشروع غير التخلص  •

 قريب لتخلص من النفايات موقع على العثور عدم خطر فإن وبالتالي النفايات حرق ممارسةةةةةةةةة تمت مالحظة •
 .موجودا

الثةةالةةث هو بةةديةةل جيةةد بيئيةةا و لكن يعتمةةد نجةةاحةةه على مةةدى مالئمةةة الحمةةأة لعمليةةة الحرق فى مصةةةةةةةةةةةةةةةانع البةةديةةل 
 األسمنت.

 

ويعتبر كبس الحمأة مع النفايات الصلبة خيارًا رابعًا وسوف يؤدي إلى تحقيق مزايا ولكن الميزة األساسية هي أن 
م المتكاملة للمجاري والصرف الصحي. ال يوجد ما يضالتعامل مع الحمأة لن يخضع لسيطرة مشروع البنية التحتية 

طرق التعامل الكافية مع الحمأة من حيث االستخدام اآلمن لألرض في موقع محطة التسميد العضوي. عالوة على 
ذلك، قد يؤدي الخلط مع النفايات الصلبة إلى تدهور نوعية الحمأة كمحسن للتربة ألن معظم محطات تسميد 

 القائمة ال تفصل الشوائب بشكل جيدًا، وخاصة الزجاج.النفايات الصلبة 
وعلى الرغم من ذلك فإن النتيجة التي يمكن استنتاجها هي أنه في ظل الظروف الحالية سيتم إدراج الخيارات التالية 

 حسب األفضلية:
 الوقود المستخرج من النفايات 
 التثبيت ومخصب التربة 
 الطرح في مدافن النفايات المراقبة 
 الكبس مع النفايات الصلبة 

 بدائل موارد مياه الري 6-6

بشأن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي 12 8111وفقا لتقرير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الصادر في 
من هذه الكمية  %97مليار متر مكعب من الموارد المائية المتجّددة كل سنة. وبما أن  17المعالجة، تمتلك مصر 

المتبقية من سقوط المطر )المقتصر بشكل رئيسي على الساحل الشمالي(، فإن  %3ن نهر النيل ونسبة الةة يأتي م
كمية التوريد ثابتة في حين أن الطلب يستمر في الزيادة. وسوف يؤدي استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة 

 دة شحن َمَصاِدر المياه الجوفية. إلى تقليل الطلب على موارد المياه العذبة والقيام في نفس الوقت بإعا

 بدائل الستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة 6-6-1
وسيتم ترك مياه الصرف الصحي المعالجة، في حالة عدم استخدامها، في برك األكسدة دون أي غرض مفيد. 

ي اشرًة فوقد يؤدي ذلك إلى طرحها وبالتالي يؤدي ذلك إلى تكاليف يتحملها مقترح المشروع أو طرحه مب
الصحراء. وبدال من ذلك سيسمح استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي 

 باالستمرار في التشغيل بالسعة التصميمة، وتحقيق مزايا بيئية واقتصادية لكل من المنطقة ومقترح المشروع. 
 
 الغابة الشجرية بدائل الختيار أرض  6-7

دية، استنادا إلى مزاياه االقتصادية والبيئية. ومن الناحية االقتصا للغابة لشجرية تم اختيار الموقع الجديد المقترح 
موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المقترحة الجديدة في الركن الشمالي الغربي  الغابة الشجرية تحيط 

                                                 
جدوى تقرير إعادة استخدام مياه الصرف : المشروع الثاني لإلدارة المتكاملة للموارد المائية. 2212. ميشلوف، ر12

 المجموعة الدولية للموارد . 14الصحي رقم 
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بشكل إستراتيجي من منطقة المشروع بدال من ترك للمنطقة المخصصة للمشروع، مما يساعد على االستفادة 
أي إعادة توطين أو تعويض للسكان المحليين ألنه يقع في  الغابة الشجرية مساحات غير مستغلة. وال تتطلب 

أرض صحراوية قاحلة ليس بها أي استخدامات تاريخية أو حالية معروفة. وبذلك فإنه من غير المحتمل أن تؤثر 
 لى سبل العيش للسكان المحليين. ع الغابة الشجرية 
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 الفصل السابع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 7

 والرصد البيئية اإلدارة خطة أهداف 7-2
  

 خالل باعهاإت يجب التي والرصد واإلدارة التخفيف إجراءات من مجموعة من واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة تتكون
 للمشروع، لسلبيةا واالجتماعية البيئية التأثيرات مواجهة أو من التخفيف أو تفادي أو من الحد بهدف المشروع تنفيذ
 لبيئيةا للتأثيرات السليمة اإلدارة تضمن التي اإلجراءات لتحديد واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة تهدف كما

جراءات القومية للتشريعات وفقا المشروع مراحل مختلف خالل واالجتماعية   .المتاحة الممارسات افضل وا 
 

 شأنها من والتي المختلفة، العوامل من مجموعة على واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة تنفيذ نجاح يعتمد سوف
 :تحققها مانض على التالية العوامل مراعاة يجب كما التنفيذ، متطلبات مختلف مع البيئية اإلدارة خطة تكامل ضمان
 رصدو  تنفيذ فاعلية لضمان الخبرة ذوي من العاملين من كاف   عدد المشروع إدارة وحدة تضم ان يجب -

 عدد المشروع إدارة لوحدة التنظيمي الهيكل يعكس ان يجب كما واالجتماعية، البيئية اإلدارة خطة أعمال
 .بفاعلية المطلوبة المهام لتنفيذ المهنية الكفاءات من

دارة إعداد -  يئيةالب الموضوعات مختلف على التدريب أعمال ومتابعة توثيق اجل من البيئي السجل وا 
 .واالجتماعية البيئية والشكاوى واالجتماعية البيئية المشكالت مع والتعامل واالجتماعية

 
 تحديدو  القياس دورية وتحديد للقياس القابلة الرصد مؤشرات إعداد على للمشروع المرجعية الشروط تنص كما

 . للمشروع رصدها يجب التي المتغيرات
 لواجبا لإلجراءات الرصد و المتابعة مصفوفات كذلك و اإلجتماعية و البيئية اإلدارة مصفوفات إعداد تم وقد

 :للمشروع الكاملة الدورة خالل اتخاذها
 اإلنشاء مرحلة أثناء الرصد و المتابعة و البيئية اإلدارة:  1-1و 2-1 نالجدوال  
 التشغيل مرحلة أثناء الرصد و المتابعة و البيئية اإلدارة:  6-1و 8-1 نالجدوال 

 التشغيل و اإلنشاء مراحل أثناء الرصد و المتابعة و اإلجتماعية اإلدارة:  4-1و 9-1 نالجدوال 

 في مناقشتها بقس والتي المتوقعة للتأثيرات الرصد وأنشطة التخفيف وآليات التنفيذ إجراءات مصفوفاتال وتشمل
 وفقا لحةالمص ذوي األطراف فئات لمختلف المهام بعض واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة وتحدد الخامس، الفصل
 التخفيف تدابير يذتنف تم قد هأن لضمان الرئيسية األداء مؤشرات على تحتوى و. المشروع تجاه ومسئولياتهم ألدوارهم
. المشروع تشغيلو  اإلنشاء مراحل طوال البيئية اإلدارة وخطة المقترحة التخفيف تدابير فعالية رصد سيتمو . المقترحة

 تخزين وسيتم .النتائج دقة لضمان موحدة وتقنيات( االقتضاء حسب) معايرة معدات باستخدام الرصد تنفيذ سيتمو 
/  تصحيحيةال جراءاتباإل القيامو  البيانات هذه تحليل وسيتم إليها الوصول سهلة  بيانات قاعدة في النتائج هذه
 .الضرورة حسب ضافيةاإل

 .الرصد وأنشطة التخفيف تدابير تنفيذ ولياتئمس أيضا المصفوفات وتشمل
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  اإلجتماعية و البيئية الرصد و اإلدارة لخطط المؤسسي اإلعداد 2-9
 

 :التالي المؤسسي اإلعداد خالل من المشروع تنفيذ سيتم
 أصحاب اءالشرك مختلف بين التنسيق وضمان التوجيه توفير تولي اهل كونيس: (PSC) للمشروع التوجيهية اللجنة

الهيئة  من نممثلي ستضم التي التوجيه لجنة الحضرية والتنمية اإلسكان وزير وسيرأس. المشروع في المصلحة
 الصحي رفالص ووحدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحىو  القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

 استصالحو  الزراعة وزارةو  والسكان الصحة وزارةو  والري المائية الموارد وزارةو  محافظات أربع في الريفية المناطقب
 .البيئة لشئون الدولة وزارةو  االجتماعية ونئالش وزارةو  األراضي

 
 للمشروع العامة اإلدارة عن ةمسؤول كونتوس القابضة الشركة داخل ستكون التي: (PIU) المشروع تنفيذ وحدة

 كذلك المشروع فيذتن لوحدة وسيكون. الرئيسية االستثمارات عقود وتنفيذ المختلفة المشروع وحدات بين والتنسيق
 .المتكامل التحتية والبنية يالصح الصرف مشروع في (M&E) والتقييم الرصد مكون على العام اإلشراف

 
 سيكون والتي: ىالصح والصرف الشرب لمياه القومية للهيئة المتكامل التحتية والبنية الصحى الصرف مشروع وحدة
 أعمال لىع واإلشراف والعطاءات والتصميم والتخطيط األصول وسجالت المشروع حسابات على الحفاظ تولي لها

 .(CSCs) التنفيذ على شرافاإل ياستشاري تعيين عن فضال اإلنشاء
 

 يطالتخط وتتولى بأسيوط الصحى الصرف و الشرب مياه لشركة التابعة (RSU) بالقرى الصحي الصرف وحدة
 التشغيل مهام فويضت إلى باإلضافة التنفيذ أعمال على واإلشراف والمناقصات واالجتماعية البيئية ةوعيتال/  والتعبئة
 .أدائها على واإلشراف والصيانة

 

 البيئية اإلدارة خطة على واإلشراف التنفيذ ومسئوليات أدوار 7-4

  
–1 من ولالجداو . أعاله المذكور المؤسسي إلعدادل فقاو  بها موصىال الرصد وأنشطة التخفيف تدابير تنفيذ يجب

 شاءاإلن مراحل خالل الرصد وأنشطة التخفيف لتدابير المعنية األطراف مختلف ولياتئمس تقدم 4-1 إلى 2
 .تشغيلالو 

 

 :يلي ماحسب المقترح البيئية اإلدارة نظام كونيس أعاله التنظيمي اإلعداد ضمنو 
 تنفيذ حدةو  وستشمل. للمشروع البيئي ألداءا على العام اإلشراف وليةئمس المشروع تنفيذ وحدةل كونيس -

-PIU)   لمشروعل العام يالبيئ مديرال هو سيكون الذيو  عالياً  تأهيالً  مؤهالً  البيئية دارةلإل اً ير خب المشروع

EM)  . على شرافاإل ياستشاريو  اإلجتماعية و البيئية اإلدارة خطة تنفيذ على اإلشراف إلى باإلضافةو 
 تعيين عن والً ئمس  المشروع تنفيذ لوحدة يالبيئ مديرال سيكون ،M&E والمتابعة اإلدارةو ( CSCs) التنفيذ
 PSC عم واالتصال التخفيف، تدابير في اً الحق بينسي كما محددة، مهام ألداء ينمتخصص بيئة خبراء

لى دور في اإلشراف ع يالبيئ مديرلكما سوف يكون ل .المناظرة اتوالمشروع األخرى الوزارات من دعملل
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مختلف فئات األطراف ذوي المصلحة وسوف يكون مسئوال عن إدراج إجراءات التخفيف وأنشطة الرصد 
 في ملف طرح المناقصات والتعاقدات على شراء المعدات.

 والصرف الشرب اهلمي القومية الهيئةب المتكامل التحتية والبنية الصحى الصرف تنفيذ مشروع وحدة ستقوم
 .اإلنشاءات فترة أثناء قاولينالم على لإلشراف ،(CSCs) التنفيذ على شرافاإل ياستشاري تعيينب الصحى

 البيئية إلدارةا أنشطة عن تقريراً  التنفيذ على شرافاإل واستشاري سيقدم الهندسية المهام إلى باإلضافةو 
سوف يشمل عقد االستشاري الهندسي المسئول  . 4-1 إلى 2-1 الجداول في مله حددةم هي كما والرصد

عن اإلشراف على التنفيذ مكون لإلشراف على إجراءات التخفيف التي سيقوم بتنفيذها مقاول اإلنشاءات، 
ا عن بعد مراجعة التقارير التي يتلقاه يالبيئ مديراليجب ان يقوم المقاول باعتماد المطالبات المالية من 

 المقاول في تنفيذ إجراءات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.مستويات أداء 
 على التقارير التي يتلقاها من االستشاري الهندسي فقط ولكن يجب عليه يالبيئ مديراليجب ان ال يعتمد 

زيارة الموقع بشكل دوري للتأكد من صحة التقارير التي يتلقاها بشأن قيام مقاول اإلنشاءات بتنفيذ إجراءات 
 اإلدارة البيئية واالجتماعية. خطة

 بين بالتنسيق يقومس الذيو  ،(RSU-ERO) إقليمي بيئي موظف بالقرى صحي صرف ةوحد لكل سيكون -
 لوحدة يلبيئا مديرال بينو  المحلي الصعيد على تتم تيال الرصد وأنشطة المختلفة البيئية اإلدارة أنشطة
ون حاصل يجب ان يك إجتماعية تنمية مسئول بالقرى صحى صرف وحدة لكل سيكون كما. المشروع تنفيذ

على مؤهل في الدراسات االجتماعية كما يجب ان يتمتع بالخبرة في مجال التنمية االجتماعية، ويجب ان 
يكون على دراية بالعمل في المشروع ويتمتع بقدرات عالية على التواصل والتفاوض، ويجب تشجيع 

المحلي وتحديدا من الفتيات على التقدم لاللتحاق بالعمل، وحتى خريجي الجامعات من أبناء المجتمع 
 يتمكن مسئول التنمية االجتماعية من أداء مهامه بنجاح يجب ان يشارك في أنشطة بناء القدرات والتدريب.

فيما يتعلق بموضوعات الصحة العامة في اطار مختلف أنشطة التوجيه ورفع الوعي، سوف يقوم مسئول  -
ماعية بإعداد وتنفيذ وتوثيق أنشطة تنمية الوعي التي سوف يتم تنفيذها مع أبناء المجتمع التنمية االجت

المحلي ومختلف فئات األطراف ذات المصلحة، ومن أهم الموضوعات التي سوف يقوم مسئول التنمية 
 االجتماعية بالتعامل معها ما يلي:

 مشكالت المياه في آليات حل هذه المشكالت .1
 ئية لحماية الصحة العامة والتي يجب تطبيقها اإلجراءات الوقا .8
 اإلحتياجات المعلوماتية والخاصة باألمراض وسلوكيات تلمس الصحة .3

 
سوف يحتاج مسئول التنمية االجتماعية للتنسيق من اجل تنفيذ بعض جلسات التوعية بالتعاون مع وزارة 

 :الصحة والجمعيات األهلية إلى تلقى بعض تدريبات رفع الكفاءة مثل
  سياسة البنك الدولي OP 4.12  الخاصة بملكية األراضي يةوالقوانين المصر 
 أنشطة رفع الوعي 

 مهارات التواصل الفعال 
 آليات المشاركة المجتمعية 
 آليات بناء التوافق المجتمعي 
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 الرصد والتقييم 
 آليات تحسين الصحة 
 

الزراعة واالسكان فيما يتعلق بالرصد خالل مرحلة يجب ان يكون هناك تعاون ما بين وحدة إدارة المشروع ووزارتي 
تشغيل وصيانة نظام الصرف وسوف تتم مناقشة اجراءات الرصد بشكل تفصيلي في األجزاء التالية التي توضح 

 خطة الرصد.
 

 اإلجراءات التخاذ ذلكو  أنشطتها، عن المشروع تنفيذ لوحدة البيئي المدير إلى تقريراً  والتقييم متابعةال وحدة وستقدم
 .لالمتكام التحتية والبنية الصحى الصرف لمشروع المياه نوعية تحسين توقعات على للحفاظ الالزمة

 . التالى الشكل في البيئية اإلدارة فريق من والمدخالت ISSIP لل التنظيمي اإلعداد ويتضح

 

 

 ISSIP ل المقترحة البيئية اإلدارة إعداد
يجب أن يتم تطويع الجهود المعنية بتنفيذ خطة اإلدارة البيئية لتالءم أبناء المجتمع المحلي سعيا لتعظيم التأثيرات 

والحد من التأثيرات السلبية على الفئات األكثر فقرا والفئات األكثر عرضة للتأثير، ومن بين الجماعات  االيجابية
المعرضة للتأثير ما يلي )المزارعين وأبناء القرى والمجتمعات المحيطة بمكونات المشروع ومالك األراضي( ويجب 

، تخاذ اإلجراءات المالئمة للحد من التأثيرات السلبيةالتشاور معهم خالل المشروع لضمان اخذ أراءهم في االعتبار وا
تعتبر المشاورة المجتمعية مع األطراف من ذوي المصلحة من متطلبات نجاح خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 
وخاصة في حال اإلقبال على المشاركة، من المفضل تعيين مسئول للتنمية االجتماعية بوحدة إدارة المشروع، 

 مسئول التنمية االجتماعية على تنفيذ مختلف األنشطة التشاركية وسوف يعمل
 

 اللجنة القيادية للمشروع

ة الشرك) وحدة تنفيذ المشروع
الشرب القابضة لمياه 

 (والصرف الصحى

 المدير البيئي لوحدة تنفيذ المشروع

بالقرى الصحيوحدات الصرف   

  ةوحدب لقليمياإل بيئيال موظفال
 بالقرى صحيال صرفال

 اإلجتماعية التنمية مسئول
 

 وحدة المتابعة والتقييم 
الشركة القابضة لمياه )

الشرب والصرف 
 (الصحى

والبنية مشروع الصرف الصحى وحدة 
الهيئة القومية لمياه الشرب ) التحتية المتكامل

 (والصرف الصحى

 على التنفيذشراف اإلو استشاري
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 الدورية التقارير 7-5

 
المشروع  قدمت مع أسبوعى أساس على ثم شهري أساس على البيئية اإلدارة خطة تدابير عن اإلبالغ يتم أن وينبغي

 تنفيذ وحدةب البيئي المدير إلى RSUs من  شهريةال تقاريرال تقديم سيتمو . التشغيل و اإلنشاء مرحلتى هذا يشمل و
 على تعينيو . قدمتال لتقرير وفقاو   حددالم الوقت في البيئية اإلدارة خطة تدابير تنفيذ من تأكدسي الذيو  المشروع
 وجود ةحال فيو . ويسن أساس على المشروع تنفيذ وحدة مدير إلى تقريرا يقدم أن المشروع تنفيذ وحدةب البيئي المدير
 لمشروعا تنفيذ وحدة مدير من المشروع تنفيذ وحدةب البيئي المدير يطلب تصحيحية إجراءات اتخاذ إلى حاجة

كاف  شكلب التصحيحية اإلجراءات هذه عن اإلبالغ عليه تعينوي التصحيحية اإلجراءات هذه التخاذ اإلمكانيات
 وينبغي المشروع نفيذت وحدةب البيئي المدير بتقديم تقرير ربع سنوي إلى كما يقوم االستشاري المشرف علي التنفيذ

 :التالية العناصر التقارير هذه تشمل أن
 يقدمونهاو  قرىبال الصحي الصرف وحداتب وناإلقليمي ونالبيئي ونموظفال يعدها التي شهريةال تقاريرال 

 المشروع تنفيذ وحدةب البيئي المدير إلى

 المشروع فيذتن وحدة مدير إلى قدمهيو  المشروع تنفيذ وحدةب البيئي المدير يعده الذي السنوي التقرير 
 المشروع  تنفيذ وحدةب البيئي المدير إلى  ربع السنوي الذي يقدمه االستشاري المشرف علي التنفيذ التقرير 

 

 التعويضات و الشكاوى 7-6

 مقدمة  2-1-0
لمنازعات بين وا سوف يتم إنشاء "لجان" تابعة للشركة للتعامل مع الشكاوى الناتجة عن سوء فهم سياسات المشروع

سكان المناطق المجاورة ويعتبر وجود مثل هذه اآلليات من المقومات الرئيسية لضمان سهولة تنفيذ أنشطة المشروع، 
على مسئولية . حيث تؤكد تلك السياسة  OP 2.18وذلك عنصر أساسي من متطلبات السياسة التشغيلية للبنك 

ى" بهدف الوصول لتسوية مالئمة مع مقدمي الشكاوى لتفادي التصعيد المشروع عن "إنشاء آلية أولية إلدارة الشكاو 
 ورفع الدعاوي القضائية.

 
يؤدي غياب آلية الدرجة األولي لحل المنازعات في القانون المصرى  إلى وجود صعوبات في التعامل مع بعض 
المشكالت المحدودة نظرا لضرورة حلها في فترة زمنية محدودة، ويؤدي غياب هذه اآللية إلى عدم وجود قناة مباشرة 

أنشطة  كاوى والوصول لحلول في الوقت المالئم قبل بدءيمكن من خاللها لألفراد المتأثرين نتيجة المشروع تقديم الش
المشروع، ومن ثم يجب على الجهات الحكومية مراعاة تطبيق آلية لحل المنازعات من الدرجة األولي لتفادي التأخر 

، OP 4.12في التوصل لحل بشأن المنازعات قبل البدأ في المشروع كما هو مبين في سياسات البنك الدولي رقم 
جب إتاحة الفرصة لرفع دعوى قضائية في حالة عدم رضا مقدمي الشكاوى عن نتائج النظر في شكاواهم في كما ي

 المرحلة األولى.
 
 

 الشكاوى مع للتعامل المقترحة اآللية 7-6-2
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تعد الشكاوى هي أهم المشكالت التي تواجه المشروعات التنموية، وبالتالي يجب التعامل مع هذا الموضوع بحرص 
 سوية المنازعات التي قد تنشأ في المجتمعات المضيفة، يتناول هذا الجزء الموضوعات التالية:شديد بهدف ت

 الجهة المسئولة عن تنفيذ آلية التعامل مع الشكاوى .1
 آليات الشكاوى التي تراعي مشاركة فئات الجماعات المهمشة )المرأة والفقراء واألميين والمعاقين( .8
 المجتمع المحليقنوات تقديم الشكاوى التي تالءم  .3
 آليات االستجابة للشكاوى .2
 دور الجمعيات األهلية .1
 اإلعالن عن نتائج الشكاوى المقدمة للمجتمع المحلي .2
 رصد أنشطة التعامل مع الشكاوى .7

كقاعدة عامة يجب توثيق كافة الشكاوى التي يتم استقبالها سواء مكتوبة أو شفهية في سجل الشكاوى وكيفية تعامل 
 معها، ومن الضروري التفاعل بسرعة مع الشكاوي بأسيوطوع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحدة إدارة المشر 

 المقدمة.
يتضح من الخبرات السابقة أن أفضل الممارسات المتعلقة بالشكاوي هي ان يتم تأكيد استقبال الشكوى في خالل 

يمكن حلها بشكل مباشر، وفي هذه  أيام ونظرا الختالف أنماط الشكاوى المقدمة فإن بعضا من الشكاوى لن 11
الحالة يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية متوسطة أو طويلة المدى، وفيما يلي اآللية الرسمية للتعامل مع الشكاوى 

 يوما: 31خالل 
 يجب إخطار مقدم الشكوى باإلجراء التصحيحي الذي سيتم اتخاذه .1
 شكوى بذلكفي حالة عدم ضرورة تطبيق إجراء تصحيحي يجب إخطار مقدم ال .8
 يجب إخطار مقدم الشكوى بتطبيق آلية تصحيحية ومتابعة التنفيذ وتسجيل الشكوى في السجالت. .3

وينبغى اإلشارة أن لدى الشركة آلية للشكاوى وتتضمن بابا مفتوحا مع الوحدات المحلية لحل الشكاوى التى 
ومن ثم يجب تعيين مسئول . 061يتقدم المواطنون بها إليهم. كما أن لديهم الخط الساخن لشكاوى الصرف 

من اجل التعامل مع الشكاوى وسوف يعمل ضمن  بأسيوطللتنمية االجتماعية شركة مياه الشرب والصرف الصحي 
 وحدة إدارة المشروع.

 الشكاوى إدارة عن المسئول المؤسسي الهيكل. أ

تالي هي الجهة القائمة على التنفيذ وبال بأسيوطتعتبر وحدة إدارة المشروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي 
فهي الهيئة المسئولة عن التعامل مع الشكاوى، سوف يعمل مسئول التنمية االجتماعية بالتعاون مع الوحدات 
المحلية  على دراسة الشكاوى المقدمة من أبناء المجتمع المحلي ومن بين أهم مهام مسئول التنمية االجتماعية ما 

 يلي:
 الجماهيري تجاه آلية التعامل مع الشكاوى تنمية الوعي .1
 جمع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر مختلف وسائل االتصال .8
 توثيق الشكاوى التي يتم تلقيها .3
 توجيه الشكاوى للجهات المختصة للتعامل مع المشكلة .2
 متابعة الحلول المطروحة  .1
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عداد التقارير ونشر نتائج الشكاوى .2  توثيق وا 
 مع الشكاوىرصد أنشطة التعامل  .7

 
سوف يتم رفع الوعي الجماهيري بشأن آليات التعامل مع الشكاوى من خالل: المطويات التي سيتم إنتاجها  -

رسالها لمختلف فئات األطراف ذوي المصلحة واألفراد المتأثرين نتيجة المشروع والجمعيات األهلية والوحدات  وا 
 المحلية  والمساجد والكنائس.

ة وبحرص، ويجب إعداد تقرير شهري عن الشكاوى التي تم استقبالها وكيفية حلها يجب توثيق األنشطة بدق -
 ومستوى رضا األفراد عن الحلول، ويجب نشر التقرير عبر الموقع االلكتروني.

 

  الشكاوى مستويات. ب

تعد الشكاوى من الموضوعات الهامة التي يجب التعامل معها بحرص، وسوف تتلقي شركة مياه الشرب والصرف 
الشكاوى عبر مجموعة مختلفة من القنوات، وقد تشير نتائج الزيارات الميدانية إلى ان األشخاص   بأسيوطالصحي 

ءات التي اوى عدا الوحدة المحلية، وفيما يلي اإلجراالمتأثرين نتيجة المشروع لم يكونوا على دراية بقنوات تقديم الشك
 يجب تطبيقها لتوضيح آليات التعامل مع الشكاوى:

 

 :الشكاوى مع للتعامل األول المستوى

 
د بتعيين مسئول للتنمية االجتماعية )ق  بأسيوطسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي  .1

يكون أكثر من شخص( وهو المسئول عن استقبال الشكاوى من مختلف فئات األطراف ذوي 
 المصلحة.

سوف يقوم مسئول التنمية االجتماعية بتعريف أبناء المجتمع المحلي بآلية التعامل مع الشكاوى  .8
 كالت وبتوثيق كافة األنشطة المتعلقةوبالشخص الذي يجب توجيه الشكاوى إليه وبحلول المش

بالشكاوى التي تم استقبالها، باإلضافة لذلك فسوف يقوم بمتابعة المشكلة حتى االنتهاء من حلها، 
 يوما. 11تصل الفترة الزمنية المتوقعة للوصول لحل لحوالي 

 

 :الشكاوى مع للتعامل الثاني المستوى

 
 اللجوء للمستوى الثاني وهو:في حالة عدم حل الشكوى، يجب على المتضرر 

يتم تشكيل لجنة للوساطة في الشكاوى من المحليات وغيرها من الجهات المعنية، وتكون هي المسئولة  .1
عن مناقشة المشكالت التي لم يتم حلها واقتراح الحلول باإلضافة إلى اتخاذ القرار وتلعب اللجنة دور 

 وع.الوساطة بالنسبة لألفراد المتأثرين نتيجة المشر 
 يجب ان تجتمع لجنة الوساطة بشكل دوري، ويجب ان يحضر مقدمو الشكاوى هذه االجتماعات. .8
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 ج. قنوات التعامل مع الشكاوى
نظرا لتنوع الخصائص االجتماعية االقتصادية لألفراد المتأثرين يجب تحديد آليات مالئمة للتواصل معهم، وفيما 

 تقديم الشكاوى: يلي أهم قنوات التواصل التي يمكن من خاللها
 الخط الساخن )تعريف أفراد المنطقة المتأثرة نتيجة المشروع برقم محمول مسئول التنمية االجتماعية( .1
 الوسيلة التالية هي المؤسسات الدينية في المنطقة )مساجد أو كنائس( .8
 الجمعيات األهلية من الوسائل التي تالءم المجتمعات الريفية .3
 د المجتمع المحلي بالتعاون مع األطراف ذوي المصلحةاالجتماعات الدورية مع أفرا .2
 الموقع االلكتروني لألفراد الذين يمكنهم الدخول على االنترنت .1
 األفراد ذوي النفوذ ولجنة الوساطة .2

 

 للشكاوى االستجابة. د

 سوف تتم االستجابة للشكاوى من خالل القنوات التالية:
القنوات التي تم من خاللها تقديم الشكاوى، على سبيل سوف تتم االستجابة للشكاوى من خالل نفس  .1

المثال يجب ان يتم الرد كتابة إذا كانت الشكاوى مقدمة في صورة مكتوبة اما الشكاوى المقدمة من خالل 
الموقع االلكتروني فيتم الرد عبر البريد االلكتروني وبالنسبة للمكالمات التليفونية يقوم مسئول التنمية 

بالغهم بحل المشكلة.االجتماعية ب  االتصال باألشخاص وا 
 القناة الثانية هي المؤسسات الدينية في المنطقة )مسجد أو كنيسة( .8
يجب االستجابة للشكاوي في حدود الوقت الزمني المتاح إلعطاء المجتمع الشعور باالستجابة لمخاوفهم  .3

 وسرعة وضع حلول فعالة للمشكالت. 
 

 الشكاوى رصد. ه

 شطة الشكاوى بهدف التحقق من هذه العملية، سوف يتم الرصد وفقا للمؤشرات التالية:يجب رصد كافة أن
 عدد الشكاوى التي يتم استقبالها شهريا )الوسيلة، النوع، السن، الحالة االقتصادية لمقدمي الشكاوى( .1
 نوع الشكاوى التي تم استقبالها )وفقا لموضوع الشكوى( .8
 عدد الشكاوى التي تم حلها .3
 عن األنشطة التي يتم القيام بهااإلعالن  .2
 الرضا عن الحلول .1
 كفاءة أعمال التوثيق .2
 كفاءة االستجابة للشكاوى المقدمة .7

 

 :المقدمة الشكاوى نتائج عن اإلفصاح. و

يجب اإلفصاح عن نتائج كافة الشكاوى التي تم تقديمها من خالل نشرها في الوحدات المحلية  وفي الجمعيات 
ري ، كما يجب إعداد تقرير شه بأسيوطلكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي األهلية وعلى الموقع اال
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ألكثر الشكاوى المتكررة وكيفية التعامل معها، ويتم نشر هذا التقرير عبر موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي 
   والجمعيات األهلية والوحدات المحلية  بأسيوط

 

 تقييم آلية الشكوى الحالية 7-2-4
 

الجدير بالذكر أن وحدة الصرف الصحي بالريف في أسيوط قد أجرت ممارسة جيدة في تنفيذ آلية فعالة لرد ومن 
 المظالم. ويهدف هذا القسم إلى تسليط الضوء على الممارسات الحالية آللية رد المظالم.

 
 لمنشر آلية رد المظا .0

 
بالريف أنشطة إلذكاء الوعي لتوعية لضمان عمل آلية رد المظالم بشكل فعال، تجري وحدة الصرف الصحي 

المجتمع المحلي بقنوات تقديم الشكاوى. وقد تم نشر آلية رد المظالم في وحدات المجتمع المحلي ومن خالل 
المنظمات غير الحكومية المحلية والشوارع الرئيسية في القرى التي سيتم تنفيذ المشروع فيها. وقد قامت وحدة 

ة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بإعداد كتيب يتضمن وصفًا ملخصًا الصرف الصحي بالريف في شرك
بشأن أنشطة المشروع باإلضافة إلى اتصاالت وحدة الصرف الصحي بالريف لتمكين المجتمع المحلي من 

( لالطالع على ورقة إعالن آللية رد المظالم وعينات 2تقديم أي من الشكاوى. ُيرجى الرجوع إلى الملحق )
 ات الشكاوى. من كتيب

 
 . اإلقرار باستالم الشكاوى وتوثيقها6
 

ويعتبر المدير اإلقليمي اإلجتماعي بوحدة الصرف الصحي بالريف مسؤواًل عن استالم الشكاوي المقدمة من 
خالل القنوات المختلفة. ويقوم بإعداد نموذج يشمل تفاصيل بشأن الشخص المتضرر باإلضافة إلى موضوع 

الشكوى باستخدام كود مرجعي خاص من أجل المرجع الداخلي. وبعد ذلك يتم إرسال  الشكوى. ويتم توثيق
نسخة من الشكوى إلى وحدة تنفيذ المشاريع لتوثيقها أيضًا.   يتم إخطار الشخص المتضرر بعد ذلك بإجراءات 

عني في مفض الشكوى باإلضافة إلى المدة. تقوم وحدة الصرف الصحي بالريف بتوجيه الشكوى إلى القسم ال
 الهيئة المختصة.

 
 (.2يتم إدراج عينات من نموذج إيصال الشكوى باإلضافة إلى نموذج إقرار في الملحق )

 
 . مراقبة الشكاوي وحلها4

يقوم المدير اإلقليمي اإلجتماعي بوحدة الصرف الصحي بالريف بإعداد تقرير شهري بشأن نتائج الشكاوي 
 (2نموذج مدرج في الملحق المقدمة إلى وحدة تنفيذ المشروع. )ال
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من أجل قياس فعالية آلية رد المظالم، تخطط الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى إلجراء مسح 
ربع سنوي بين األشخاص المتضررين. وسوف تسمح هذه الخطوة بتحديث آلية رد المظالم استنادًا إلى نتائج 

 المسح لتجنب أي من نقاط الضعف. 
 

 المقاولينمسئوليات 
 

، وتم 7.8و  7.1تمت اإلشارة إلى مسؤوليات المقاولين في تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في الجدولين 
: التزامات المقاولين. يعتبر المقاولون مسؤولون عن إصدار كافة التصاريح الالزمة للقيام 2تلخيصها في الملحق 

 بعملهم.
 
 

 الطوارىء خطة 7-7

 اً وطبق المتخصصة الجهات إحدى طريق عن المشروع تشغيل فور للطوارئ خطة إعداد يتم سوف -
 المختصة الجهات إشراف وتحت والسالمة باألمن الخاصة والمعايير للقواعد

 .اإلنشاء لمواقع الطوارئ خطة إعداد عن مسئول المقاول يكون اإلنشاء مرحلة أثناء -
 : يلى ما الطوارئ خطة تشمل وسوف -

o بالطوارئ المعنية الجهات تحديد 
o الحريق مكافحة خطة 
o البترولية والمواد الخطرة للمواد والتسربات اإلنسكابات مواجهة خطة  
o واإلصابات األولية اإلسعافات خطة 
o التعامل مع اإلسطوانات الغازية )الكلور( خطة 
o الطوارئ حاالت فى اإلخالء خطة 

يتم تحديد فريق مختص من العاملين بالمشروع للعمل ضمن فريق الطوارئ واإلخالء ويتم  وسوف -
 تدريبهم تدريبًا جيدًا ومعتمدا 

مكانياتهم الطوارئ فريق تفاعل من للتأكد فترة كل للطوارئ سيناريوهات عمل يتم -  وا 
 

 البيئي السجل إعداد 7-8

 8 رقم من الملحق 1و الجدول رقم  88طبقا للمادة رقم  الخطرة المخلفات سجل و البيئى السجل إعداد يتم سوف
 و 1329لسنة  239والقانون  1335 لسنة 5 رقم بالقانون المعدل 2556 لسنة 6 من الالئحة التنفيذية بالقانون

 .البيئة شئون بجهاز البيئى التفتيش إدارة عن الصادر البيئى للسجل اإلرشادى الدليل بإستخدام
 لمياه ةالقابض الشركة إشراف تحت و التشغيل مقاول و اإلنشاءات مقاول مسئولية السجالت إعداد يكون سوف و

 .الصحى الصرف و الشرب
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 المتابعة و والرصد البيئية اإلدارة مصفوفات 7-9
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  اإلنشاء مرحلة أثناء البيئية اإلدارة خطة  1-7  جدول

 اإلنشاء مرحلة أثناء البيئية اإلدارة خطة

 المحتمل التأثير
 الرئيسي النشاط

 يرالتأث في المتسبب
 المشروع مرحلة المقترحة التخفيف إجراءات

 المؤسسية المسئولية
 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

 ءالهوا جودة على التأثيرات
 والرائحة

 معالجة محطة إنشاء
 الصرف مياه

 ومحطات الصحي
 وخطوط الرفع
 واإلنحدار الطرد

 

 :التالية اإلجراءات وتشمل اإلنشاء مولقع إدارة خطة تنفيذ
 سلفا   المحددة التخزين مناطق في اإلنشاء مواد تخزين. 
 التخزين أثناء التطاير و للتفتيت القابلة المواد تغطية. 

 لمياها استخدام يقتصر أن ينبغي. األتربة تخمد حتى المياه رش و الطرق شبكة ترطيب 
 .للغاية النشطة المناطق على

 القرية حدود تدخل التي المركبات لجميع( ساعة/ كم 13) مناسبة سرعة إلى السرعة تنظيم. 

 لفوريا واإلصالح المولقع في العاملة والمعدات للمركبات الولقائية الصيانة برنامج تنفيذ 
 .المرئي العادم دخان ذات للمركبات

 ليدتو و المواد انسكاب لمنع( مناسبة أخرى وسيلة أو) بالمشمع الشاحنات تغطى أن يجب 
 الغبار

 

 اإلنشاء مقاول اإلنشاء

 على شرافاإل استشاري
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 لوحدة البيئي المدير/

 المشروع تنفيذ

 الميداني اإلشراف

 بشدة الخاصة التأثيرات
 ( الضوضاء) الصوت

 معالجة محطة إنشاء
 الصرف مياه
 ومحطات الصحي
 وخطوط الرفع
 واإلنحدار الطرد

 السالمةو الصحة خطة تنفيذ خالل من آمنة عمل بيئة لضمان المولقع في الصوت شدة تخفيف ينبغي
 اءاتاإلجر الخطة تشمل أن ويجب. والدولية الوطنية المتطلبات االعتبار في تأخذ والتي ،المهنية
 :التالية
 الضوضاء مناطق في العاملين لجميع للسمع والقية أجهزة/  األذن سدادات إتاحة يجب 

 الحرجة
 وجيهت دورات من كجزء للسمع الوالقية المعدات استخدام يجب ومتى كيفية على التدريب 

 .العمال

 بيرةك الضوضاء انبعاثات فيها تكون التي المناطق في بصريا واضحة تعليمات وضع. 

 اإلنشاء مقاول اإلنشاء

 على شرافاإل استشاري
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 لوحدة البيئي المدير/

 المشروع تنفيذ

 الميداني اإلشراف

 :التالي النحو على اإلنشاء مولقع خارج الضوضاء تخفيف يجب 
 ىف إستخدامها ترشيد/ إستخدامها منع و المزعجة أو الثقيلة للمعدات الفعال االستخدام 

 مدارس أو مستشفيات بها الموجود الحساسة المناطق

 استخدامها عدم حالة في معدات أي إيقاف. 
 والمركبات المعدات لجميع الدورية الصيانة 

 المناطق فى ذلك و( مساءا الخامسة الساعة بعد) الليل خالل اإلنشاء أنشطة كافة إيقاف 
 السكنية المناطق من القريبة

 الحساسة والمستقبالت المجاورة المجتمعات إلى لإلنشاء الزمني الجدول إبالغ 
 للشكاوى نظام تطبيق 

 

 اإلنشاء مقاول اإلنشاء

 على شرافاإل استشاري
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 لوحدة البيئي المدير/

 المشروع تنفيذ

 الميداني اإلشراف

 نوعية على التأثيرات
 الجوفية والمياه التربة

 معالجة محطة إنشاء
 الصرف مياه
 ومحطات الصحي
 وخطوط الرفع
 واإلنحدار الطرد

 خطرةال السوائل استخدام أو تخزين مناطق فى منيعة ولقائية بقاعدة أساسية طبقة وبناء تصميم
 كالولقود
 

 

 اإلنشاء لقبل
 واإلنشاء

 اإلنشاء مقاول

 على شرافاإل استشاري
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 لوحدة البيئي المدير/

 المشروع تنفيذ

 الميداني اإلشراف

 إعادة توخيارا المستخرجة التربة من المختلفة األنواع فصل وتشمل اإلنشاء مولقع إدارة خطة تنفيذ  
 .االستخدام

 على شرافاإل استشاري اإلنشاء مقاول اإلنشاء
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 نفيذت لوحدة البيئي المدير/

 المشروع

 الميداني اإلشراف
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 اإلنشاء مرحلة أثناء البيئية اإلدارة خطة

 المحتمل التأثير
 الرئيسي النشاط

 يرالتأث في المتسبب
 المشروع مرحلة المقترحة التخفيف إجراءات

 المؤسسية المسئولية
 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

/ و التعامل سوء مخاطر
 المخلفات من التخلص أو

 الخطرة غير الصلبة
 اإلنشاء أثناء المتولدة

 معالجة محطة إنشاء
 الصرف مياه
 ومحطات الصحي
 وخطوط الرفع
 واإلنحدار الطرد

 ميعج تغطي والتي المعنية المصرية واللوائح الدولية الممارسات أفضل حسب المخلفات إدارة خطة
 اءاتاإلجر الخطة هذه وتحدد. المشروع بتنفيذ القائمون المقاولون سينفذها اإلنشاء مخلفات أنواع

 :ةالتالي اإلجراءات المخلفات إدارة خطة وتشمل. منها والتخلص المخلفات إلدارة الدلقيقة والموالقع
 المنبع من الفصل نظام تصميم. 

 المولقع في التخزين وسائل وأبعاد أنواع تحديد. 

 الخطرة غير للمخلفات تخزين منطقة وبناء تصميم 

 ليع توافق أن ينبغي والتي تدويرها، المعاد غير المواد من للتخلص مقلب ألقرب تحديد 
المحلية و التحلص السليم و اآلمن بيئيا منها عن طريق تجميعها و تسليمها لمتعهد  السلطة

 .معتمد

 الخاصة بالتخلص من المخلفات. تسجيل كميات المخلفات و اإلحتفاظ باإليصاالت 

 المنالقصة وثائق من جزءا أعاله التخفيف إجراءات تكون أن يجب اإلنشاء مراحل خالل

 اإلنشاء مقاول اإلنشاء

 على شرافاإل استشاري
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 لوحدة البيئي المدير/

 المشروع تنفيذ

 ومراجعة  الميداني اإلشراف
المخلفات و التأكد خطة إدارة 

 أنها مسجلة

 أو/ و التعامل سوء مخاطر
 المخلفات من التخلص
 أثناء المتولدة السائلة
 اإلنشاء

 معالجة محطة إنشاء
 الصرف مياه

 ومحطات الصحي
 وخطوط الرفع
 واإلنحدار الطرد

 وأ مصارف على صرفها مكان لتحديد الحفر عن الناتجة للمياه الالزمة التحاليل إجراء 
 .  1328 لسنة 51 رلقم الوزاري القرار و 2521 لسنة 62 القانون حسب ترع على

  اإلنشاء علمولق الصحي الصرف وبيارات إغاللقها سيتم التى و القائمة المنزلية البيارات نزح
 و  2521 لسنة 62 القانون حسب صرفها )محطات معالجة لقائمة( مكان تسجيل و تحديد و

 .  1328 لسنة 51 رلقم الوزاري القرار
 االنشاء لقبل

 واإلنشاء
 اإلنشاء مقاول

 

 على شرافاإل استشاري
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 لوحدة البيئي المدير/

 المشروع تنفيذ

 المقاول تقارير  مراجعة
 

 أو/ و التعامل سوء مخاطر
 المخلفات من التخلص
 المتولدة الخطرة الصلبة
اإلنشاء و تداول و  أثناء

 المةاد الخطرةتخزين 

 معالجة محطة إنشاء
 الصرف مياه

 ومحطات الصحي
 وخطوط الرفع
 واإلنحدار الطرد

 ذات يةالمصر والتشريعات الدولية الممارسات بأفضل تلتزم الخطرة المخلفات إلدارة خطة تطبيق
 من نفذوت اإلنشاء مخلفات أنواع جميع تغطي والتي من الالئحة التنفيذية( 12الصلة )طبقا للمادة رلقم 

 لفاتالمخ إلدارة الدلقيقة والموالقع اإلجراءات الخطة هذه وتحدد. المشروع بتنفيذ القائمون المقاولون
 والسالمة، الصحة إجراءات إلى أيضا تشير أن المخلفات إدارة خطط على يجب. منها والتخلص
 النسكاب ريالفو التنظيف ويتعين. العرضية االنسكابات وإدارة الحتواء الطوارئ وإجراءات
 :يلي ما تضمن الخطة على ويجب. المخلفات

 المولقع في المتولدة الخطرة المخلفات لتحديد نظام وضع و اعتماد 

 الخطرة و ال ينبغى خلط األنواع المختلفة المخلفات حاويات على العالمات وضع 

 الخطرة المخلفات لتخزين مركزية منطقة تحديد 

 و المرخصة األماكن منها فى والتخلص الخطرة و نقلها اإلدارة السليمة و اآلمنة للمخلفات 
مرخصين و يجب تحديد المدفن المرخص لقبل بداية اإلنشاء )مدفن  مقاولين طريق عن

 النصرية حتى تاريخه هو المدفن الوحيد المرخص لمعالجة ودفن المخلفات الخطرة (

 ا عن طريق شركة جمع الزيوت المستهلكة و تخزينها فى حاويات سليمة و التخلص منه
 مرخصة. 

 (الشخصية الولقاية معدات) والسالمة الصحة إجراءات، 

 الطوارئ و إجراءات التصرف فى حاالت  لحاالت االستجابة االلتزام بوضع و اتباع خطة
 الحوادث

  مراعاة اإلشتراطات البيئية للتداول و التخزين اآلمن للمواد الكيماوية و المواد الخطرة
 2556لسنة  6( من القانون رلقم 82،81،88األنشاءبما يتوافق مع المواد )المستخدمة أثناء 

مع اإللتزام باإلحتفاظ بصحائف األمان للمواد الكيماوية المستخدمة و اإللتزام بما  بما ورد 
 بها.

 

 اإلنشاء مقاول اإلنشاء

 على شرافاإل استشاري
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 لوحدة البيئي المدير/

 المشروع يذتنف
 

 ومراجعة  الميداني اإلشراف
 التخلص إيصاالت و كشوف
 عملية أثناء المخلفات من

 اإلنشاء
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 اإلنشاء مرحلة أثناء البيئية اإلدارة خطة

 المحتمل التأثير
 الرئيسي النشاط

 يرالتأث في المتسبب
 المشروع مرحلة المقترحة التخفيف إجراءات

 المؤسسية المسئولية
 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

 ثارباآل المتعلقة التأثيرات
  الثقافي والتراث

 معالجة محطة إنشاء
 الصرف مياه

 ومحطات الصحي
 وخطوط الرفع
 واإلنحدار الطرد

 ولح مالحظاتهم على والحصول لآلثار، األعلى المجلس إلى المقترحة المشروع موالقع خرائط تقديم
  حماية إلى تحتاج التي الموالقع

 االنشاء لقبل
 واإلنشاء

 اإللقليمى البيئى الموظف اإلنشاء مقاول
 نفيذت لوحدة البيئي المدير/

 المشروع

 بما الرسمية الخطابات مراجعة
 علىاأل المجلس تعليقات ذلك في

 اإلنشاء موالقع حول لآلثار

 نفيذت لوحدة البيئي المدير اإلنشاء مقاول اإلنشاء أثرية لقطع بالعثوربالصدفة على الخاصة اإلجراءات تطبيق
 المشروع

 إجراءات وثائق مراجعة
 ريةأث لقطع العثوربالصدفة على

 حركة على التأثيرات
 الوصول وصعوبة المرور

 معالجة محطة إنشاء
 الصرف مياه

 ومحطات الصحي
 وخطوط الرفع
 واإلنحدار الطرد

 أثناء مرة الطرق مع المتقاطعة لألعمال المعابر على المرور إدارة من تصريح على الحصول
 لألعمال الزمني الجدول على الموافقة لضمان العمل بدء لقبل أخرى ومرة والتخطيط التصميم

 و المصمم اإلستشارى اإلنشاء لقبل
 اإلنشاء مقاول

 على شرافاإل استشاري
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 نفيذت لوحدة البيئي المدير/

 المشروع

 المطلوبة التصاريح مراجعة
 لها المخطط المتقاطعة لألعمال

 يجب. الليل في مرئية تكون أن يجب التي والممرات المشاة وجسور المناسبة التحذير عالمات وضع
 م 933 معين مولقع في المفتوح الخندق طول يتجاوز أال

 على شرافاإل استشاري اإلنشاء مقاول اإلنشاء
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 نفيذت لوحدة البيئي المدير/

 المشروع

 الميداني اإلشراف

 من يعانون الذين األشخاص لمساعدة اليوم مدار على حاضرا ليكون واحد حارس/عامل تعيين
 السقوط حوادث حالة فى التصرف و الوصول في صعوبة

 على شرافاإل استشاري اإلنشاء مقاول اإلنشاء
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 نفيذت لوحدة البيئي المدير/

 المشروع

 الميداني اإلشراف

 االنشاء لقبل المولقع تخطيط في آرائهم وأخذ البديلة الوصول طرق حول للسكان الوعي توفير
 واإلنشاء

 على شرافاإل استشاري اإلنشاء مقاول
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 نفيذت لوحدة البيئي المدير/

 المشروع

 السنوية ربع التقارير مراجعة

 الردم إعادة بيج و الولقت نفس فى المناطق كل حفر يتم ال بحيث للحفر تدريجية بخطة اإللتزام يجب  
 آمنة بطريقة

 على شرافاإل استشاري اإلنشاء مقاول اإلنشاء
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 نفيذت لوحدة البيئي المدير/

 المشروع

 الميداني اإلشراف

 الصحة على التأثيرات
 المهنية والسالمة

و مراعاة  اإلنشاء  مرحلة أثناء المهنية والسالمة الصحة خطة إتباع و وضع المقاول على يجب 
 6التنفيذية للقانون رلقم ( من الالئحة 5صحة بيئة العمل و عوامل االمان للعاملين بما الملحق رلقم )

 .1338 لسنة 21 رلقم العمل بقانون جاء ما كل و تعديالته و اتباع 2556لسنة 

 على شرافاإل استشاري اإلنشاء مقاول اإلنشاء
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 نفيذت لوحدة البيئي المدير/

 المشروع

 الميداني اإلشراف

  

 االنشاء لقبل االلتزان بعمل سيج شجرى حول المحطة بالكامل من الخارج   البصرية التأثيرات
 واإلنشاء

 و المصمم اإلستشارى
 اإلنشاء مقاول

 على شرافاإل استشاري
 التنفيذ

 اإللقليمى البيئى الموظف
 نفيذت لوحدة البيئي المدير/

 المشروع

 الميداني اإلشراف
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 اإلنشاء مرحلة أثناء البيئية والمتابعة الرصد مصفوفة  2-7  جدول

 المتابعة مؤشر  
 موقع

 المتابعة

 طرق
 المتابعة

 المتابعة مسئولية المتابعة تكرار

ملوثات الهواء 
 الخارجى

 ولأ ونسبة الهيدروكربونات
 (٪) الكربون أكسيد

معدات و  آلالت والعتامة
 اإلنشاء

 مولقع
 اإلنشاء

 لقياس جهاز
 .  العوادم

 لقبل واحدة مرة
 مرة+  اإلنشاء
 ثالثة كل واحدة
 مولقع لكل أشهر

 استشاري
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى

مستويات 
  الضوضاء

 وفترات الضوضاء شدة
 الضوضاء وآثار التعرض

 مولقع
 اإلنشاء

 لقياس
 الضوضاء

 بجهاز
 القياس

 المحمول
عند ألقرب 
 المستقبالت

 كل واحدة مرة
 أشهر ثالثة
 اإلنشاء خالل

 استشاري
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى

 

 مولقع السكان من شكاوى
 اإلنشاء

 تسجيل
 وتوثيق
 الشكاوى

 وردت التي
السكان  من

 المجاورة

 دبمجر التسجيل
 الشكوى استالم

 في والتوثيق
 شهرية تقارير

 استشاري
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى

 سوء مخاطر
 مع التعامل

 المتولدة المخلفات
 اإلنشاء أثناء

 مولقع المخلفات تراكم
 اإلنشاء

 المتابعة
 والتوثيق

 المرالقبة
 يوميا   الميدانية
 في والتوثيق
 شهرية تقارير

 استشاري
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى

 يالت الخطرة المخلفات كمية
 المرفق إلى تسليمها تم

 المعتمد

 مولقع
 اإلنشاء

 مراجعة
 الكشوف

 استشاري شهريا  
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى

 مولقع المياه الناتجة عن الحفر
 اإلنشاء

 مراجعة
سجالت 

التخلص من 
 المخلفات

 استشاري شهريا  
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى

 إدارة سوء مخاطر
 القيمة ذات الموالقع
 الثقافية

 والموالقع والولقت التاريخ
 مت التى األثرية القطع وحالة
 بالصدفة عليها العثور

 مولقع
 اإلنشاء

 توثيق
 إجراءات
 العثور

 بالصدفة

 العثور حالة في
 شيء على

 استشاري
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى

 حركة اضطراب
 وصعوبة المرور
  الوصول

 والشكاوى الحوادث
 السكان من والمالحظات

 مولقع
 اإلنشاء

 تسجيل
 وتوثيق
 الشكاوى
 من الورادة
 السكان

 دبمجر التسجيل
 الشكوى استالم

 في والتوثيق
 شهرية تقارير

 استشاري
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى
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 المتابعة مؤشر  
 موقع

 المتابعة

 طرق
 المتابعة

 المتابعة مسئولية المتابعة تكرار

الصحة و السالمة 
 المهنية

 مولقع عدد و نوع الحوادث
 اإلنشاء

 مراجعة
 الكشوف

 استشاري شهريا  
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى

زراعة السياج الشجري  التاثيرات البصرية
 حول محطة المعالجة

 مولقع
 اإلنشاء

التسجيل 
 البصري

 كل واحدة مرة
 أشهر ثالثة
 اإلنشاء خالل

 استشاري
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى

 مولقع عدد و نوع الحوادث السالمة المجتمعية
 اإلنشاء

 مراجعة
 الكشوف

 استشاري شهريا  
 على شرافاإل

 التنفيذ

 الصرف وحدة/
 بالقرى الصحى
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 التشغيل مرحلة أثناء البيئية اإلدارة مصفوفة
 

 التشغيل مرحلة أثناء البيئية اإلدارة مصفوفة  3-7  جدول

 المحتمل التأثير

 الرئيسي النشاط
 في المتسبب

 التأثير

 المقترحة التخفيف إجراءات
 مرحلة

 المشروع

 المسئولية
 المؤسسية

 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

 على التأثيرات
 الهواء جودة

 والرائحة

 محطة تشغيل
 مياه معالجة
 الصحي الصرف
 الرفع ومحطات

  الحمأة ومعالجة البيولوجية للمعالجة عالية كفاءة على الحفاظ
 ( بالجير خلطها)

 التشغيل
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 التقارير مراجعة
 والتفتيش الشهرية
 بعض في الميداني
 األحيان

     

 الرفع محطات بها المزودة االحتياطية التاكد من توافق المولدات
لمعاييراالنبعاثات  الصحي الصرف مياه معالجة( محطات) ومحطة

 ٤٩٩٤لسنة  ٤طبقا للقانون رلقم 

 التشغيل

الشركة 
–القابضة / 

لقسم 
  -المشتريات

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 مراجعة شهادة
  االنبعاثات معايير

 مع للتعامل ونظام المجاورة المناطق مع تواصل خط إلقامة
الشكاوى ويتم تخصيص احد العاملين بمحطة المعالجة لتسجيل 

 التعامل مع الشكاوي

 التشغيل
 الموظفون
 البيئيون

 اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 وسائل مراجعة
 التواصل

     

 الخاصة التأثيرات
بمستويات 
  الضوضاء

 محطة تشغيل
 مياه معالجة
 الصحي الصرف
 الرفع ومحطات

 التشغيل محطة المعالجة السياج الشجري حول زراعة/صيانة
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 ميدانية زيارات -
 مياه معالجة لمحطة
 الصحي الصرف
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 المحتمل التأثير

 الرئيسي النشاط
 في المتسبب

 التأثير

 المقترحة التخفيف إجراءات
 مرحلة

 المشروع

 المسئولية
 المؤسسية

 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

 التشغيل الشكاوى  مع لتسجيل والتعامل تطبيق نظام
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 التقارير مراجعة
 والتفتيش الشهرية
 بعض في الميداني
 األحيان

 من ةآمن عمل بيئة لضمان المولقع في الصوت شدة تخفيف ينبغي
 تباراالع في تأخذ والتي ،المهنية والسالمة الصحة خطة تنفيذ خالل

 اإلجراءات الخطة تشمل أن ويجب. والدولية الوطنية المتطلبات
 :التالية
 لجميع للسمع والقية أجهزة/  األذن سدادات إتاحة يجب 

 الحرجة الضوضاء مناطق في العاملين
 يةالوالق المعدات استخدام يجب ومتى كيفية على التدريب 

 .العمال توجيه دورات من كجزء للسمع
 تكون التي المناطق في بصريا واضحة تعليمات وضع 

 .كبيرة الضوضاء انبعاثات فيها

 التشغيل
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 خطة مراجعة
 السالمة و الصحة
  المهنية

-  
 الميدانى التفتيش

 على التأثيرات
 المياه نوعية

السطحية و الجوفية 
 و التربة المحيطة

 محطة تشغيل
 مياه معالجة
 الصحي الصرف
الرفع  ومحطات

وخطوط الطرد 
 و االنحدار

 التشغيل تسريبات                 أى حدوث حالة فى الفوري وضع خطة للتصرف
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

الميداني و  اإلشراف
التأكد من وجود 
 خطة طوارئ فى

 أى حدوث حالة
  تسريبات 

 التشغيل المواسيرو االلتزام بها لخطوط الدورية وضع خطة للصيانة
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

التأكد من وجود 
 خطة للصيانة

 سجالت مراجعة
 واإلشراف الصيانة
 الميداني
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 المحتمل التأثير

 الرئيسي النشاط
 في المتسبب

 التأثير

 المقترحة التخفيف إجراءات
 مرحلة

 المشروع

 المسئولية
 المؤسسية

 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

 سوء مخاطر
 الحمأة مع التعامل

 محطة تشغيل
 مياه معالجة
 الصحي الصرف

 التشغيل المحطة بخلطها بالجير بمولقع الحمأة بمعالجة القيام
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 السجل مراجعة
 التفتيش و البيئى

الميدانى و التأكد 
من تسجيل خطوات 
طريقة عالج الحمأة 
 و مراجعتها سنويا 

 
 األس نسبة لرفع الجير لجرعات نظام وإستخدام تصميم

 يومين لمدة 22.9 وإلى ساعتين لمدة 21 إلى الهيدروجينى
 التشغيل

 مشغلو
  المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 التقارير مراجعة
 والتفتيش الشهرية
  الميداني

 
 

 التشغيل  الالزمة الشخصية الولقاية بمعدات العاملين تزويد
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

  الميداني التفتيش

 
 

ال يتم إستخدام الحمأة فى الزراعة اال بعد تحليلها و التأكد من عد 
 إحتوائها على أى مكونات خطرة و الحصول على على موافقة :

 وزارة األسكان 

 وزارة الصحة 

  جهازشئون البيئة بعد تحضير دراسة  تقييم أثر بيئى إلنتاج
 الحمأة و توزيعها و استخدامها

 التشغيل
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 التقارير مراجعة
 والتفتيش الشهرية
 الميداني
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 المحتمل التأثير

 الرئيسي النشاط
 في المتسبب

 التأثير

 المقترحة التخفيف إجراءات
 مرحلة

 المشروع

 المسئولية
 المؤسسية

 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

 طبقا المخصصة المدافن في المستخدمة غير الحمأة من التخلص
التحليل و إذا أظهرت الحمأة خصائص خطرة يجب التعامل  لنتائج

خطر) يتم الرجوع إلى الجزء الخاص بالمخلفات معها كمخلف 
 الخطرة أدناه(

 التشغيل

 مقاول
 التي المخلفات

 بها يكلفه
 مشغلو

  المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 نتائج مراجعة
 السجل و التحليل
 طرق و البيئى

 الحمأة من التخلص

 المرتبطة المخاطر
 أو/ و من بالتخلص

 مياه استخدام إعادة
 الصحى الصرف
 المعالجة النهائية

 محطة تشغيل
 مياه معالجة
 الصحي الصرف

 

 والمعدات للهياكل الولقائية الصيانة

 

 لقبل
 التشغيل
 والتشغيل

 

 المورد يقوم -
 جدول بتقديم
 للصيانة زمني

 مشغلو يقوم -
 المشروع
 بالتنفيذ

 

 
 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 

 الجدول مراجعة
  الزمني

 الميداني والتفتيش

 
 

 

 
 اللتفافيا الخط المباشرفى الصرف حالة فى تفصيلى تقرير تقديم

(By-pass) 

 إخطار جهاز شئون البيئة و تحليل األسباب التى أدت إلى ذلك
 التشغيل

 مشغلو
  المشروع

 

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 بيانات مراجعة
 التشغيل
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 المحتمل التأثير

 الرئيسي النشاط
 في المتسبب

 التأثير

 المقترحة التخفيف إجراءات
 مرحلة

 المشروع

 المسئولية
 المؤسسية

 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

 سوء مخاطر
 أو/ و التعامل
 من التخلص
 غير المخلفات
 الصلبة الخطرة
 أثناء المتولدة
 التشغيل

 محطة تشغيل
 مياه معالجة
 الصحي الصرف
 الرفع ومحطات

 المخلفات إدارة خطة وتنفيذ وضع المشروع مشغلي على يجب
 يوالت المعنية المصرية واللوائح الدولية الممارسات أفضل حسب
 الخطة هذه وتحدد. الخطرة غير المخلفات أنواع جميع تغطي

. منها والتخلص المخلفات إلدارة الدلقيقة والموالقع اإلجراءات
 :ةالتالي اإلجراءات المخلفات إدارة خطط تشمل أن وينبغي

 المنبع من فصل نظام تصميم 

 المخلفات لتخزين مركزية منطقة تحديد 

 لقابل غير المواد من للتخلص مقلب ألقرب تحديد 
 يةالمحل السلطة عليه توافق أن ينبغي والذى تدويره(،
 

 التشغيل
 مشغلو

  المشروع

 بيئي استشاري
 يئيالب المدير يعينه
 تنفيذ لوحدة

المشروع و ذلك 
ضمن المراجعة 
 السنوية للمحطة(

 السجالت مراجعة
 بالمخلفات الخاصة
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 المحتمل التأثير

 الرئيسي النشاط
 في المتسبب

 التأثير

 المقترحة التخفيف إجراءات
 مرحلة

 المشروع

 المسئولية
 المؤسسية

 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

 سوء مخاطر
 أو/ و التعامل
 من التخلص
 الصلبة المخلفات
 المتولدة الخطرة

 مرحلة أثناء
 التشغيل

 محطة تشغيل
 مياه معالجة
 الصحي الصرف
 الرفع ومحطات

 المخلفات إدارة خطة وتنفيذ وضع المشروع مشغلي على يجب
 يةالمعن المصرية واللوائح الدولية الممارسات أفضل حسب الخطرة
 الخطة هذه وستحدد. اإلنشاء مخلفات أنواع جميع تغطي والتي

 بويج. منها والتخلص المخلفات إلدارة الدلقيقة والموالقع اإلجراءات
 الصحة إجراءات إلى أيضا تشير أن المخلفات إدارة خطط على

 االنسكابات وإدارة الحتواء الطوارئ وإجراءات والسالمة،
 . العرضية

 :يلي ما الخطة تتضمن و

 المولقع في المتولدة الخطرة المخلفات لتحديد نظام اعتماد(  أ

 الخطرة المخلفات حاويات على العالمات وضع( ب
 الخطرة المخلفات لتخزين مركزية منطقة تحديد(  ج

 و الرخصة األماكن فى الخطرة المخلفات من والتخلص النقل(  د
 مرخصين مقاولين طريق عن

 ،(الشخصية الولقاية معدات) والسالمة الصحة إجراءات( ه
 الطوارئ لحاالت االستجابة خطة( و

 

 التشغيل

 مشغلو
 المشروع

 للتنفيذ

 بيئي استشاري
 يئيالب المدير يعينه
 تنفيذ لوحدة

المشروع و ذلك 
ضمن المراجعة 
 السنوية للمحطة

 السجالت مراجعة
 بالمخلفات الخاصة

 وحدة من والزيوت الصلبة المواد إلزالة الزمني الجدول إعداد
 .المنزلية الفصل

 التصميم
 والتشغيل

 استشاري
  التصميم
 مشغلو

 المشروع
 
 

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 العرضي التفتيش
 المولقع على
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 المحتمل التأثير

 الرئيسي النشاط
 في المتسبب

 التأثير

 المقترحة التخفيف إجراءات
 مرحلة

 المشروع

 المسئولية
 المؤسسية

 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

 واالتخلص والمخابز المطاعم في الزيت فواصل من الزيت إزالة
  الخطرة الصلبة المخلفات من التخلص موالقع في منه

 التشغيل

 مشغلو
 المشروع

 مقاول
 المخلفات
  الخطرة

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 الوثائق مراجعة -
 العرضي والتفتيش

 المولقع على

  
 العمل وورش البنزين محطات في الزيت فواصل من الزيت إزالة

 الخطرة الصلبة المخلفات من التخلص موالقع في منه والتخلص
 التشغيل

 مشغلو
 المشروع

 مقاول
 المخلفات
  الخطرة

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 الوثائق مراجعة -
 العرضي والتفتيش

 المولقع على

 مع التعامل مخاطر
 الخطرة المواد

 محطة تشغيل
 مياه معالجة
 الصحي الصرف
 الرفع ومحطات

 التشغيل االرضية فوق التخزين تنكات وإصالح صيانة
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 إجراءات مراجعة -
  الصيانة

 على التأثيرات
 والسالمة الصحة
 المهنية

 محطة تشغيل
 مياه معالجة
 الصحي الصرف
 الرفع ومحطات

 ملوتش التشغيل مرحلة أثناء المهنية والسالمة الصحة خطة تنفيذ
 :التالية اإلجراءات

 التطعيم  

 الشخصية الولقاية ومعدات اآلمنة الممارسات 
 التدريب 

 

 التشغيل
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 خطة تنفيذ مراجعة
 والسالمة الصحة
 والتفتيش  المهنية

 على العرضي
 المولقع
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 المحتمل التأثير

 الرئيسي النشاط
 في المتسبب

 التأثير

 المقترحة التخفيف إجراءات
 مرحلة

 المشروع

 المسئولية
 المؤسسية

 للتنفيذ

 اإلشراف مسئولية
 المباشر

 اإلشراف وسائل

 على التأثيرات
 والسالمة الصحة

 المجتمعية

 محطة تشغيل
 مياه معالجة
 الصحي الصرف
 الرفع ومحطات
 الطرد وخطوط

 اإلنحدار و

 تصميم ذات تكون الصرف، شبكة إلى دخول( نقاط) نقطة تحديد
 ىالذ القائمة البيارات مخزون لتصريف الستخدامها خاص، ولقائي

 . نزحها تم

 التشغيل
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 العرضي التفتيش
 المولقع على

 الصيانة أعمال أثناء واألسوار التحذير عالمات تستخدم أن يجب -
 الصحي الصرف منظومة عناصر لجميع المنتظم التفتيش -
 (التفتيش غرف وخاصة)
 الولقائية الصيانة برنامج تنفيذ -
 ساعات عن بعيدا تكون بحيث الصيانة أعمال تولقيت ضبط -

  الذروة

 التشغيل
 مشغلو

 المشروع

 نالبيئيو الموظفون
/  اإللقليميون

 البيئي المدير
 تنفيذ لوحدة

 المشروع

 العرضي التفتيش
 المولقع على
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  التشغيل مرحلة خالل البيئية والمتابعة الرصد مصفوفة
 

 التشغيل مرحلة خالل البيئية والمتابعة الرصد مصفوفة  4-7  جدول

  المسئولية  الزمنى البرنامج/ المرات عدد المتابعة طرق المتابعة مكان المتابعة مؤشر المحتمل األثر

 المناطق لقاطنى شكاوى مقبولة غير روائح
 المجاورة

 معالجة ومحطة الرفع محطات
  الصحي الصرف مياه

 الشكوى استالم بمجرد التسجيل - للشكاوى بسجل االحتفاظ
 الشهرية التقارير في والتوثيق التحليل -

 البيئيون الموظفون
  اإللقليميون

 وثاني الكربون أكسيد أول ملوثات الهواء
 ومجموع الكبريت أكسيد

 وأكاسيد الهيدروكربونات
 النيتروجين

 معالجة محطات في المولدات
 الصحي الصرف مياه

 الرفع ومحطات

 خدامبإست للعادم تحليلى لقياس
  العوادم لقياس جهاز

 المشروع مشغلو سنويا  

 مستويات الضوضاء

 وفترات الضوضاء شدة
 الضوضاء وآثار التعرض

 لقعالمو في الضوضاء لقياسات الرفع محطات
ممثلة و عند ألقرب  أماكن من

 المستقبالت

 المشروع مشغلو سنويا  

 التعامل سوء مخاطر
 الحمأة مع

 يف الهيدروجينى األس نسبة
 الطازجة الحمأة

 معالجة محطة تجفيف أحواض
 الصحي الصرف مياه

 األس نسبة لقياس أجهزة
 الهيدروجينى

 يف الطازجة الحمأة وضع بعد يومين لمدة تستمر
 (للتوثيق المتوسط في يومان) التجفيف أحواض

 المشروع مشغلو

 والنيكل والنحاس الزنك
 والرصاص والكادميوم
 والكروم والزئبق

 والسيلينيوم والموليبدنوم
 والقولونيات والزرنيخ
 ضوبي والسالمونيال البرازية

 االسكارس

 معالجة محطة تجفيف أحواض
 الصحي الصرف مياه

 فقاو وتحليلها ممثلة عينة أخذ
 58/2541 القانون لمتطلبات

 البيئي الموظف أشهر أو عند تجميع الحمأة 8كل  عينات 4
  اإللقليمى

 المياه تنقلها التي األمراض
 مياه معالجة محطة لعمال

 الصحي الصرف

 وتحليل الطبي الفحص محدد طبي مركز
 معملي

 المشروع مشغلو سنويا   ربع

 المرتبطة المخاطر
 مياه من بالتخلص

 الصحي الصرف مياه كمية
 محطة من والخارجة الداخلة
 المعالجة

 الصرف مياه معالجة محطات
 الصحي

 المشروع مشغلو ايومي تسجيله يتم التدفق متوسط مستمر، -  التدفق مقياس -
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  المسئولية  الزمنى البرنامج/ المرات عدد المتابعة طرق المتابعة مكان المتابعة مؤشر المحتمل األثر

 الصحى الصرف
 المعالجة

 البيولوجي األكسجين طلب
 العالقة المواد وإجمالي
 كيلدال نيتروجين وإجمالي

 والفوسفور

 محطة  مخرج و مدخل
  الصحي الصرف مياه معالجة

 في وتحليلها العينات أخذ -
 مياه معالجة محطة معمل

 الصحي الصرف

 المشروع مشغلو يوميا   -

 القانون مؤشرات كامل
58/2541 

 المعالجة الصرف مياه
 معالجة محطة من الخارجة

 الصحي الصرف مياه

 يلوالتحل السائلة العينات أخذ
 مياه معالجة محطة معمل في

 الصحي الصرف

 المشروع مشغلو شهريا   -

     

 معالجة محطات أداء كفاءة
 الصحي الصرف مياه

 الصرف مياه معالجة محطات
 الصحي

 البيئي اإلستشاري سنويا   المفصلة البيئية المراجعة
 

 إدارة سوء مخاطر
 الصلبة المخلفات

 من التخلص سجالت
  المخلفات

 معالجة ومحطة الرفع محطات
 الصحي الصرف مياه

 البيئيون الموظفون سنويا   ربع السجالت مراجعة
  اإللقليميون

 مع التعامل مخاطر
 المخلفات و المواد

 الخطرة

     

 فوق التخزين تنكات سالمة
 االرضية

 الصرف مياه معالجة محطة
 الصحي

 البصرية المالحظة -
 يف التسرب حوادث توثيق -

 الشهرية التقارير

 يوميا   -
 

 المشروع مشغلو

   -   

 
 
 
 

 



 

  199                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

 

 خطة اإلدارة اإلجتماعية
 خطة اإلدارة اإلجتماعية  5-7  جدول

التأثيرات 
 المتوقعة

 وسيلة اإلشراف المسئولية المباشرة المسئولية المؤسسية مؤشرات األداء الرئيسية إجراءات التخفيف المقترحة

 أثناء مرحلة اإلنشاءات

إمكةةةةانيةةةةةة التةةةةةأثير 
عةةةةلةةةةى الةةةةبةةةةنةةةةيةةةةةةةة 

 التحتية

إجراء حفر إستكشافية قبل اإلنشاءات للتعرف على المناطق 
 وكابالت الكهرباءالتى بها مواسير المياه 

التنسيق مع الوحدات المحلية وشركات مياله الشرب 
والكهرباء لسرعة إصالح العطل على ان يتحمل المقاول 

 قيمة اإلتالفات التى حدثت

إنةةةةةةخةةةةةةفةةةةةةةاض مةةةةةةعةةةةةةةدل  -2
الشةةةةةةةةةةةكاوى الخاصةةةةةةةةةةةة 
بةةةةةةالتةةةةةةأثير على ابنيةةةةةةة 

 التحتية

 

شةةةةةةةةةةركة مياه الشةةةةةةةةةةرب 
والصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةحي 
بةةةةةةأسةةةةةةةةةةةةةةيوط وكةةةةةةةذلةةةةةةةك 
الةةمةةقةةةةةةةاول والةةوحةةةةةةةدات 

 يةالمحل

 زيارات موقعية المقاول
 سجالت الحوادث 

إمكةةةةانيةةةةةة التةةةةةأثير 
 على البيوت

إجراء الجسات األرضية للتعرف على طبيعة التربة وبالتالى 
 أحتمالية تصدع المنازل

في حال األرض الهشة يتم توفير دعامات خشبية قوية 
 للمنازل وكذلك لألراضي

إنةةةةةةخةةةةةةفةةةةةةةاض مةةةةةةعةةةةةةةدل  -2
الشةةةةةةةةةةةكاوى الخاصةةةةةةةةةةةة 

 يالمبانبالتأثير على 

 

شةةةةةةةةةةركة مياه الشةةةةةةةةةةرب 
والصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةحي 
بةةةةةةأسةةةةةةةةةةةةةةيوط وكةةةةةةةذلةةةةةةةك 
الةةمةةقةةةةةةةاول والةةوحةةةةةةةدات 

 المحلية

 زيارات موقعية المقاول
 سجالت الحوادث 

إطةةةةةةةةالةةةةةةةةة فةةةةةةةةتةةةةةةةةرة 
اتأثيرات السةةةةةةةةلبية 
بسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةب تةةةةةأخر 

 خطة العمل

ينبغى أن تؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي على 
 اإللتزام بالجدول الزمنى.

التأخيرات يكون بسبب عدم حصول نظرا ألن أغلب تلك 
المقاول على المخالصات، ينبغى أن يكون هناك آلية لدفع 

اإللةةةةةتةةةةةزام بةةةةةةةالةةةةةجةةةةةةةدول  -2
 الزمنى

محةةدوديةةة الشةةةةةةةةةةةةةةكةةاوى  -1
 الخاصة بالتاخير

 

ياه الشةةةةةةةةةةرب شةةةةةةةةةةركة م
والصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةحي 
بةةةةةةأسةةةةةةةةةةةةةةيوط وكةةةةةةةذلةةةةةةةك 
الةةمةةقةةةةةةةاول والةةوحةةةةةةةدات 

 المحلية

 زيارات موقعية المقاول
 الجدول الزمنى 



 

  194                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

التأثيرات 
 المتوقعة

 وسيلة اإلشراف المسئولية المباشرة المسئولية المؤسسية مؤشرات األداء الرئيسية إجراءات التخفيف المقترحة

 أثناء مرحلة اإلنشاءات

المستخلصات في وقتها حتى ال يستغرق المشروع أكثر من 
 الوقت المخصص

 على شركة المياه تخصيص اإلعتمادات الكافية للمشروع
الةةةتةةةةةةةأثةةةيةةةر عةةةلةةةةى 

 البيارات
 التأكيد على أن عملية اإلنشاءات تتم بعيدا عن البيارات 

سرعة إصالح البيارات المتأثرة وذلك في حالة التأثير على 
 تلك البيارات

إنةةةةةةخةةةةةةفةةةةةةةاض مةةةةةةعةةةةةةةدل  -2
الشةةةةةةةةةةةكاوى الخاصةةةةةةةةةةةة 
 بالتأثير على البيارات

 

شةةةةةةةةةةركة مياه الشةةةةةةةةةةرب 
والصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةحي 
بةةةةةةأسةةةةةةةةةةةةةةيوط وكةةةةةةةذلةةةةةةةك 
الةةمةةقةةةةةةةاول والةةوحةةةةةةةدات 

 المحلية

 زيارات موقعية المقاول
 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةلةةةةوكةةةةيةةةةةةةات 
السةةةةةةةةةةةةةةلبيةةةةةةةة التى 
تضةةةةةةر المشةةةةةةروع 
وبةةةةالتةةةةالى تعطةةةةل 

 اإلستفادة منه

ينبغى إعالم وتوعية السكان بعدم سلوك مثل تلك األنشطة 
بالمشروع ومن ثم ال يحقق اإلستفادة الكاملة حتى ال يضر 
 من المشروع

يشارك في عملية اإلعالم الجمعيات األهلية الموجودة في 
 المناطق المختلفة

تتضمن أنشطة اإلعالم والتوعية أيضا رفع الوعي 
 باألمراض الناتجة عن عدم وجود صرف صحي

أنشةةةةةةةةةةطة اإلعالم التى  -2
 تمت

 
 

شةةةةةةةةةةركة مياه الشةةةةةةةةةةرب 
 والصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةحي
بةةةةةةأسةةةةةةةةةةةةةةيوط وكةةةةةةةذلةةةةةةةك 
المقةةةةةةةاول والجمعيةةةةةةةات 

 األهلية

 زيارات موقعية شركات مياه الشرب
سةةةةةجالت وتوثيق برامج 

 التوعية 
زيادة عدد المشاركين في 

 أنشطة التوعية
 صور أنشطة التوعية

عدم اسةةةةةةتقبال شةةةةةةكاوى فيما 
 يتعلق بالتأثيرات

إثارة غضةةةةةب من 
لن يصةةةةةةةةةةةةةةةةةل لةةةةةه 

المشكالت الفنية من خالل المناورة محاولة  حل تلك 
 بالخطوط

أنشةةةةةةةةةةطة اإلعالم التى  -2
 تمت

شةةةةةةةةةةركة مياه الشةةةةةةةةةةرب 
والصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةحي 

 زيارات موقعية الشربشركات مياه 
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التأثيرات 
 المتوقعة

 وسيلة اإلشراف المسئولية المباشرة المسئولية المؤسسية مؤشرات األداء الرئيسية إجراءات التخفيف المقترحة

 أثناء مرحلة اإلنشاءات

الخةةةةةةدمةةةةةةة نتيجةةةةةةة 
 عيوب فنية

في حالة وجود عيب فنى حقيقى، ينبغى إعالم الشخص 
 المتأثر بشفافية ومعلومة وافية

 

مةعةةةةةةةدل مةنةخفض من  -1
 الشكاوى بهذا الصدد

 
 

بةةةةةةأسةةةةةةةةةةةةةةيوط وكةةةةةةةذلةةةةةةةك 
المقةةةةةةةاول والجمعيةةةةةةةات 

 األهلية

سةةةةةجالت وتوثيق برامج 
 التوعية 

زيادة عدد المشاركين في 
 أنشطة التوعية

 صور أنشطة التوعية
عدم اسةةةةةةتقبال شةةةةةةكاوى فيما 

 يتعلق بالتأثيرات

عةةةةةةدم القيةةةةةةام برد 
ألصةةةةةةةله  ءالشةةةةةةةي

وذلةةةةةةةةةك بةةةةةةةةةعةةةةةةةةةدم 
رصةةةةةةف أو تمهيد 
الشةةةةةةةةةةةةةةوارع عقةةةب 

 عمليات الحفر

 ألصله ءإعداد جدول زمنى لرد الشي
 ألصله ءالمجتمع المحليبأي تأخير في رد الشي إعالم

إعادة تمهيد الشارع عقب االنتهاء من اإلنشاءات وذلك عن 
طريق شركات متخصصة أو المقاول وليس عن طريق 

 الوحدات المحلية
متابعة عملية رد الشيء  ألصله مع توقيع جزاءات حقيقية 
على المسئول في حال لم يتم رد الشيء ألصله بصورة 

 يةمرض

محةةةاضةةةةةةةةةةةةةةر المعةةةاينةةةة  -1
 لحالة الشوارع

للتةةةةةةأكةةةةةد من صةةةةةةةةةةةةةةور  -8
 عملية رد الشئ ألصله

شةةةةةةةةةةركة مياه الشةةةةةةةةةةرب 
والصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةحي 

 أسةةةةةةةةةةةةةةيوطبمحةةةةةةافظةةةةةةة 
وكةةةةةةةذلةةةةةةةك الةةةةةةةوحةةةةةةةدات 

 المحلية

 زيارات موقعيه  شركة المياه
سةةةةةةةةةةةجالت ومحاضةةةةةةةةةةةر 

 االجتماع

 خطة اإلدارة البيئية أثناء مرحلة التشغيل
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التأثيرات 
 المتوقعة

 وسيلة اإلشراف المسئولية المباشرة المسئولية المؤسسية مؤشرات األداء الرئيسية إجراءات التخفيف المقترحة

 أثناء مرحلة اإلنشاءات

للشبكات ومراعاة توثيق تلك األعمال توفير صيانة دورية  ضعف الصيانة
بالغها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي.  وا 

توفير نمط من المتابعة الشعبية وذلك للتأكد من إجراء 
 الصيانة في مواعيدها

توفير آلية للشكاوى يستطيع من خاللها المجتمع المدنى 
 التعبير عن مشكالته مع الصرف

 

مةعةةةةةةةدل مةنةخفض من  -2
 لصددالشكاوى بهذا ا

 
 

شةةةةةةةةةةركة مياه الشةةةةةةةةةةرب 
والصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةحي 

 بأسيوط

 زيارات موقعية شركات مياه الشرب
عدم اسةةةةةةتقبال شةةةةةةكاوى فيما 

جةةةةة النةةةةات يتعلق بةةةةالتةةةةأثيرات
 عن ضعف الصيانة

ضةةةةةةةةةةةةةةعف الرغبةةة 
عةةةةةةةنةةةةةةةد بةةةةةةةعةةةةةةةض 
السةةةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةان فةةةي 
 توصيل الصرف

 توعية السكان باهمية التوصيل المناسب على الشبكة

 المجتمعية للتشجيع على توصيلتوافر مساندة من القيادات 
 الصرف

 

أنشةةةةةةةةةةطة اإلعالم التى  -8
 تمت

اللقةةةةةةاءات التى تمةةةةةةت  -6
مع الجمعيةةات األهليةةة 

 والسكان

 
 

شةةةةةةةةةةركة مياه الشةةةةةةةةةةرب 
والصةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةحي 
بةةةةةةأسةةةةةةةةةةةةةةيوط وكةةةةةةةذلةةةةةةةك 
المقةةةةةةةاول والجمعيةةةةةةةات 
األهةةةلةةةيةةةةةةةة والةةةوحةةةةةةةدات 
الةةمةةحةةلةةيةةةةةةةة والةةقةةيةةةةةةةادات 

 المجتمعية

 زيارات موقعية شركات مياه الشرب
سةةةةةجالت وتوثيق برامج 

 التوعية 
زيادة عدد المشاركين في 

 أنشطة التوعية
 صور أنشطة التوعية
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 خطة المتابعة والرصد اإلجتماعية
 

  خطة المتابعة والرصد اإلجتماعية  6-7  جدول

التأثيرات 
 المتوقعة

 وسيلة المتابعة مكان المتابعة والرصد مؤشرات المتابعة
المواقيت الدورية 

 للرصد

المسئولية عن 
 المتابعة

 تكلفة المتابعة

 ثناء مرحلة اإلنشاءاتأ

إمكةةانيةةة التةةةأثير 
عةةةلةةةى الةةةبةةةنةةةيةةةةةةةة 

 التحتية

معدل التأثير على البنية 
 التحتية

معدل كسر مواسير 
 المياه

 موقع المشروع
 بهذا الشأنالشكاوى المقدمة 

 الشكاوى المقدمة من الوحدات المحلية
 ربع سنوى

شركة مياه الشرب 
والصرف الصحي 

وحدة صرف  بأسيوط
 صحي القرى

 

ضمن أنشطة 
 الشركة
 

إمكةةانيةةة التةةةأثير 
 على البيوت

معدل التأثير على 
 البيوت والمبانى

 موقع المشروع
 الشكاوى المقدمة بهذا الشأن
 المحلية الشكاوى المقدمة من الوحدات

 ربع سنوى

شركة مياه الشرب 
والصرف الصحي 

وحدة صرف  بأسيوط
 صحي القرى

 

ضمن أنشطة 
 الشركة
 

إطةةةةةةةالةةةةةةةة فةةةةةتةةةةةرة 
ة اتأثيرات السلبي

بسةةةةةةةةةةةةةةبةةب تةةأخر 
 خطة العمل

معدل اإللتزام بالخطط 
 الزمنية

أسباب التأخير 
 والمعوقات

 موقع المشروع
 الشكاوى المقدمة بهذا الشأن

 الوحدات المحليةالشكاوى المقدمة من 
 ربع سنوى

شركة مياه الشرب 
والصرف الصحي 

وحدة صرف  بأسيوط
 صحي القرى

 

ضمن أنشطة 
 الشركة
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التأثيرات 
 المتوقعة

 وسيلة المتابعة مكان المتابعة والرصد مؤشرات المتابعة
المواقيت الدورية 

 للرصد

المسئولية عن 
 المتابعة

 تكلفة المتابعة

الةةتةةةةةةةأثةةيةةر عةةلةةى 
 البيارات

معدل التأثير على 
 البيارات

 موقع المشروع
 الشكاوى المقدمة بهذا الشأن

 الشكاوى المقدمة من الوحدات المحلية
 ربع سنوى

شركة مياه الشرب 
والصرف الصحي 

وحدة صرف  بأسيوط
 صحي القرى

 

ضمن أنشطة 
 الشركة
 

السةةةةةةةةةةةةةةلةةوكةةيةةةةةةةات 
السةةةةةةةةةةةةةةلبيةةة التى 
تضةةةر المشةةةروع 
وبةةالتةةالى تعطةةل 

 اإلستفادة منه

مظاهر السلوكيات 
 السلبية التى تم رصدها

 موقع المشروع

 الشكاوى المقدمة بهذا الشأن
الشكاوى المقدمة من الوحدات المحلية 

 والجمعيات األهلية

 ربع سنوى

شركة مياه الشرب 
والصرف الصحي 

وحدة صرف  بأسيوط
 صحي القرى

 

ضمن أنشطة 
 الشركة
 

إثةةارة غضةةةةةةةةةةةةةةةب 
من لن يصل له 
الخةةةدمةةةةة نتيجةةةةة 

 عيوب فنية

معدل المشكالت المثارة 
 مع األهالى

 موقع المشروع
 الشكاوى المقدمة بهذا الشأن

 الشكاوى المقدمة من الوحدات المحلية
 ربع سنوى

شركة مياه الشرب 
والصرف الصحي 

وحدة صرف  بأسيوط
 صحي القرى

 

ضمن أنشطة 
 الشركة
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التأثيرات 
 المتوقعة

 وسيلة المتابعة مكان المتابعة والرصد مؤشرات المتابعة
المواقيت الدورية 

 للرصد

المسئولية عن 
 المتابعة

 تكلفة المتابعة

عةةةدم القيةةةام برد 
ألصةةةةله  ءالشةةةةي

وذلةةةةةةةك بةةةةةةةعةةةةةةةدم 
رصف أو تمهيد 
الشةةةةةةةةةةةوارع عقب 
 عمليات الحفر

 
 
 
 

المثارة  الشكاوىمعدل 
نتيجة  األهالي من

 لعدم رد الشئ ألصله

 موقع المشروع
 مراجعات مكتبية

 المقدمة بهذا الشأنالشكاوى 
 الشكاوى المقدمة من الوحدات المحلية

شركة مياه الشرب  شهري على األقل
والصرف الصحي 

 أسيوطبمحافظة 
وحدة صرف صحي 

 القرى
 

ضمن أنشطة 
 الشركة
 

 أثناء مرحلة التشغيل

معدل األعطال والطفح  ضعف الصيانة
 الخاص بالشبكة

 موقع المشروع
 الشأنالشكاوى المقدمة بهذا 

 الشكاوى المقدمة من الوحدات المحلية
 ربع سنوى

شركة مياه الشرب 
والصرف الصحي 

وحدة صرف  بأسيوط
 صحي القرى
 اإلدارة البيئية

 

ضمن أنشطة 
 الشركة

ضمن أنشطة 
 اإلدارة
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التأثيرات 
 المتوقعة

 وسيلة المتابعة مكان المتابعة والرصد مؤشرات المتابعة
المواقيت الدورية 

 للرصد

المسئولية عن 
 المتابعة

 تكلفة المتابعة

ضةةةةةةةةعف الرغبة 
عةةةةةنةةةةةةةد بةةةةةعةةةةةض 
السةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةان في 
تةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةل 
الصةةةةةةةةةةةةةةرف مما 
يؤدى إلى الحةةةد 
مةن الةةتةةةةةةةأثةيةةرات 
اإليةةةةةةةةجةةةةةةةةابةةةةةةةةيةةةةةةةةة 

 للمشروع

الرفض معدل 
 للتوصيالت المنزلية

 موقع المشروع
 سجالت الرافضين

 سجالت أنشطة التوعية
 ربع سنوى

شركة مياه الشرب 
والصرف الصحي 

وحدة صرف  بأسيوط
 صحي القرى

 الجمعيات األهلية
 

ضمن أنشطة 
 الشركة
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 التواصل إستراتيجية 2

 األهداف 1-2-1
 

 محطةل والتشغيلية اإلنشائية العملية أثناء المعنية والجهات المحلي المجتمع دعم على الحصول ضمان 

 .النواورة قرية في الخشبية الغابة ومشروع الصرف مياه معالجة

 الغابةو الصرف مياه معالجة محطة تأثيرات حول المجتمع أفراد بين المنتشرة الخاطئة المفاهيم تجنب 

 .المحلي المجتمع على الخشبية

 العملية أثناء للمشروع( المدني والمجتمع الحكومة أفراد) المعنية الجهات دعم على الحصول انضم 

 .الخشبية الغابة ومشروع الصرف مياه معالجة لمحطة والتشغيلية اإلنشائية

 المقاول عمل أثناء مشكالت أو حوادث أي وقوع لتجنب اإلنشائية العملية أثناء الوعي زيادة. 

 الصحي الصرف ومرافق الجديدة الصرف مياه معالجة محطة بمزايا المجتمع أفراد تعريف. 

 انتشارها لعدم المحيطة القرى مشكالت تجنب. 

 الخشبية الغابة لمشروع المخصصة األراضي على التعديات تجنب. 

 

 المستهدفة الفئة 1-2-2
 

 المحلي المجتمع أفراد 

 (المحلية الحكومية الوحدات مسئولي) القرية مستوى على الحكوميين المسئولين 

 المجتمع ورؤساء الرأي قادة  

 والكنائس المساجد ذلك في بما الدينية المؤسسات 

 المجتمعية والمنظمات الحكومية غير المنظمات  

 اإلنشائية العملية أثناء والعمال المقاول 

 المياه شركة موظفي 

 المنزل ربات 

 

 الرئيسية النصائح 1-2-3
 

 االنتهاء وتاريخ الخشبية الغابة لمشروع المخصصة األرض ملكية عن اإلفصاح. 

 الخشبية الغابة مشروع منطقة في األراضي على التعديات تجنب. 

 الخشبية الغابة من حشرات أو آفات أو حيوانات انتشار يتوقع ال - العامة الصحة نشر رسائل. 

 ةالصحي النصائح تطبيق خالل من اإلنشائية العملية أثناء حوادث وقوع تجنب - والسالمة الصحة 

 .الالزمة

 ةمحلي نزاعات أي لمواجهة المياه شركة إلى الدعم تقديم في االستمرار المحلي المجتمع على ينبغي. 
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 دمةالمق الخدمات استدامة على للحفاظ الصحي الصرف خدمات استخدام في المناسبة الممارسات تباعا. 

 المياه شركة إلى مشكالت أي عن لإلبالغ التظلم آلية تباعا. 

 

 اإلبالغ طريقة 1-2-4
 

 الشهر في مرتين القرى وسكان المعنية الجهات مع اجتماعات عقد. 

 والكشف المشروع أرض على قانونية غير تعديات وجود عدم لضمان شهرية ميدانية بزيارات القيام 

 .األراضي مالك مع نزاعات نشوب عدم وضمان ي في المنطقةضااألر حول معامالت أي عن

 المياه لشركة ملكا   األرض أن إلى تشير المحلية الحكومية والوحدات الموقع في الفتات وضع. 

 اإلنشائية األعمال منطقة في المهنية والصحة السالمة حول مطبوعة توضيحية مواد وضع. 

 أفضل على المجتمع إلطالع كوسيلة والملصقات النشرات مثل مطبوعة توضيحية مواد استخدام 

 .المنزل داخل الصحي الصرف مرافق استخدام ممارسات

 الصرف مرافق استخدام بشأن التوعية ندوات أو المحلية الحكومية غير المنظمات في اجتماعات عقد 

 .الصحي

 صلةال ذات الرسائل نشر في الدينية الشخصيات من االستفادة. 
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 الجماهيرية  التشاور جلسات:  الثامن الفصل 6
 

ويهدف الفصل الخاص بجلسات التشاور العامة إلى تسليط الضوء على أنشطة التشاور والمشاركة المجتمعية 
 الرئيسية ونتائجها، باإلضافة إلى تأكيد صحة وموثوقية البيانات التي تم جمعها.

 
لمقترح روع اوخالل مختلف أنشطة التشاور والمشاركة، شهد وسجل فريق العمل قبوال واسعا وملحوظا تجاه المش

 من قبل المجتمع وأصحاب المصالح الحكومية.
 

، المقابالت، مجموعات مناقشة بؤرية، جلسات التشاور العامة( مع إجتماعات تمهيديةتم عقد أنشطة التشاور )
مختلف األطراف المعنية والمجتمع المحلي في مناطق المشروع المختلفة: قرى النوارة، والعتمانية، ووادي الشيح 

 ابعة لمنطقة البداريالت
 

 وتتماشى جميع األنشطة التي تمت مع األنظمة والسياسات التشغيلية التالية:
 سياسات البنك الدولي المتعلقة بالتشاور مع الجمهور: .1

o سياسة البنك الدولي للحصول على المعلومات 
o ( السياسة التشغيلية للبنك الدوليOP 4.01) 

 التشاور:اللوائح المصرية المتعلقة بجلسات  .8
o  8119لسنة  9( وتعديالته بموجب القانون رقم 1992لسنة  2قانون البيئة المصري )القانون رقم 

والتى تنص على أن تقوم مشاريع المجموعة )ج( بإجراء جلستان تشاور. يقوم بعقد جلسة التشاور 
األثر  ييملتفسير منهجية تق جتماعات التمهيديةاالولى استشاري المشروع  كجزء من أنشطة اإل

البيئي واالجتماعي المطبقة على األطراف المعنية. وينبغي عقد جلسة التشاور الثانية بعد االنتهاء 
 من دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 
، أجرى الخبير االستشاري المزيد من أنشطة التشاور مع المجتمع المحلي في قرية 8112وخالل أغسطس 

التأثير البيئى واإلجتماعى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى والغابة الشجرية. النوارورة كجزء من دراسة 
وشملت أنشطة التشاور عقد مجموعات مناقشة بؤرية مع أعضاء المجتمع المحلي، ومقابالت مع األطراف 

 8112أغسطس  82المعنية، فضال عن جلسة مشاورات عامة عقدت في 
 
 أهداف التشاور 

 هو ضمان إنجاز المشروع بنجاح من خالل: معنيينور واشراك الالتشاوالهدف من هذا 
التأكد من إعالم األطراف المعنية بالمشروع بما في ذلك األشخاص أو المجموعات المتأثرة بالمشروع بشكل • 

 مباشر أو غير مباشر، وكذلك أولئك المهتمون بالمشروع و/أو لهم القدرة على التأثير في نتائجه، إما إيجابا أو
 سلبا؛
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 اإلستماع للتعليقات واألفكار والمخاوف التي أثارتها األطراف المعنية وتسجيل مخاوفهم لمتابعتها؛• 
تجنب النزاعات عن طريق معالجة التأثيرات والقضايا التي أثارتها األطراف المعنية على وجه السرعة؛ خاصة • 

 مع المجتمعات التي لن يخدمها المشروع
 تطوير يف مالئم بشكل االعتبار بعين اهالمخاوف بشأن طبيعة وحجم وتأثير المشروع قد تم أخذالتأکد من أن • 

دارة  .المشروع وا 
 في المنطقة واالستفادة منها بشكل جيد؛ المعلومات المتاحةالوصول واإلستفادة من • 
 تجنب أي سوء تفاهم حول المشروع و التعامل الجيد مع التوقعات.• 
 ردود فعل مجتمعى قابلة للتطبيق.تنفيذ آلية • 
مشاركة تقييم اآلثار االجتماعية الخاصة بالموقع القديم/المتغير وجمع وجهات النظر والتعليقات حول الموقع • 

 الجديد من المجتمع المحلي.
 التأكد من قبول المجتمع المحلى للموقع الجديد لمحطة معالجة مياه الصرف.• 
 

 اآلتى: وسوف تشمل نتائج المشاورات
 تحديد األطراف المعنية المحتملين في المشروع واقتراح أدوارهم -1
 تحديد قنوات التواصل األكثر فعالية التي تدعم الحوار المستمر مع المجتمع. -8
جراءات التخفيف كجزء  -3 الحصول على آراء األطراف المعنية بشأن التأثيرات المتوقعة للمشروع وا 

بيئي واالجتماعي ودمج مالحظاتهم وتعليقاتهم في إعداد الدراسة النهائية لتقييم من مسودة تقييم األثر ال
ات اإلجراءاألثر البيئي واالجتماعي. فضال عن دعوة أولئك الذين تبرعوا باألراضي من أجل مراجعة 

 الخاصة بهذه األراضى.
: تأكيد دعم 8112باإلشارة إلى دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدثة في أغسطس  – 2

أعضاء المجتمع المحلى في النواورة للمشروع بما في ذلك بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
 والغابة الشجرية. والتأكد من قبولهم للموقع الجديد لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

 
 أنشطة ومنهجية التشاور

شطة التشاور التي تمكن كل من: المهمشين، الذين ال اعتمد فريق البحث لهذه الدراسة على مستوى متعدد من أن
صوت لهم، والشباب والنساء الحصول على معلومات حول المشروع. كذلك، رفع مخاوفهم وقلقهم بشأن المشروع 

 خالل مراحل التنفيذ المختلفة.
 زار فريق الدراسة منطقة المشروع من أجل تحديد األطراف المعنية -1
 مصممة خصيصا للمجتمعات الريفية عملسبتمبر من أجل وضع خطة  81تم عقد إجتماع في  – 8
( 1مختلفة من أجل إشراك:  وقواعد إسترشاديةواستنادا إلى تحديد األطراف المعنية، تم إعداد استبيانات  - 3

( 2( المنظمات غير الحكومية، 3( سكان القرى الواقعة بالقرب من مناطق المشروع؛ 8سكان مناطق المشروع؛ )
( عمال مركبات إخالء خزانات الصرف الصحي. 7( اإلدارات البيئية 2( إدارة الصحة، vمديريات الزراعة، 

 وكذلك شركة المياه والصرف الصحي في محافظة أسيوط.
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( مرحلة 8، /إطار الدراسة( مرحلة تحديد النطاق1قام فريق الدراسة بتقسيم المشاركة المختلفة للمشروع إلى  -2
 ومرحلة التشاور النهائية. جمع البيانات

 تم توثيق جميع األنشطة التي أجريت بالصور وقوائم المشاركين لضمان مستوى مناسب من الشفافية -1
 

 :8112اور التي أجريت خالل أغسطس أنشطة التش
محطة لقام فريق الدراسة بزيارة منطقة المشروع من أجل تحديد مختلف الجهات المعنية وزيارة الموقع الجديد  -1

 معالجة مياه الصرف الصحي.
تناقش فريق الدراسة مع السكان المحيطين)بما في ذلك المجموعة التي قدمت التظلم( للتأكد من أن لديهم  -8

 تصور واضح عن اآلثار المتوقعة.
( 1مختلفة من أجل إشراك:  وقواعد إسترشاديةواستنادا إلى تحديد األطراف المعنية، تم إعداد استبيانات  - 3

( 2( المنظمات غير الحكومية، 3( سكان القرى الواقعة بالقرب من مناطق المشروع؛ 8سكان مناطق المشروع؛ )
( مديري المناطق الحساسة القريبة للمشروع 7) ادارة التنمية العمرانية ( 2( إدارة الصحة؛ )1مديريات الزراعة؛ )

 زبة عبد الصمد.بما في ذلك مدارس ومركز شباب ع
( مرحلة جمع 8( مرحلة تحديد النطاق، 1قام فريق الدراسة بتقسيم مراحل المشاركة المختلفة للمشروع إلى  -2

 البيانات والمرحلة النهائية وهى التشاور المجتمعى.
 تم توثيق جميع األنشطة التي أجريت بالصور وقوائم المشاركين لضمان مستوى مناسب من الشفافية -1
 
 
 قاط القوة وتحديد التشاورن

 نقاط قوة التشاور .1.4.0
 

وتشتمل عملية التشاور والمنهجية على عدد من نقاط القوة التي تزيد من فوائد أنشطة التشاور إلى أقصى حد. 
 ويمكن تلخيص ذلك في ما يلي:

ل إلى النساء صو تم إستخدام أدوات مناسبة للتشاور لتتناسب مع ثقافة المجتمعات المحلية المستهدفة )مثل الو  -
 بدال من دعوتهن إلى االجتماعات العامة والتي من غير المرجح أن يحضرن مثلها في المناطق الريفية(.

خالل عملية مشارکة األثر البيئي واالجتماعي تم الوصول إلی المجموعات المتأثرة المستضعفة، بما في ذلك  -
لتشاور جلسات ا في مشاركتهم لضمان جهود بذلت كما. والمعوقين نساء اهالنساء الفقيرات واألسر التي ترأس

 العامة.
 تم تعيين المساحين المحليين لتسهيل الوصول إلى القرويين والكيانات الحكومية وغير الحكومية -
تم ضمان الحصول على المعلومات من خالل حشد المساحين المحليين لدعوة أفراد المجتمع إلى االجتماعات  -

 ات من خالل توزيع النشرات والملصقات.العامة والمشاور 
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  لضمان مشاركة كلتا القريتين وبسبب المسافة البعيدة بين النواورة والعتمانية، قام الخبير االستشاري بتأمين
 وسائل النقل مجانا لتسهيل وصول المجتمع المحلى إلى االجتماعات.

 
. وقد 8112انات في القرية في الثامن من مارس من ناحية أخرى، تزامنت جلسة التشاور الثانية مع حدوث فيض

تسببت هذه الكارثة بالضرر لمئات العائالت . وكان ال بد من تأجيل المشاورات لمدة أسبوعين لضمان مالءمة 
توقيت القرويين. وعلى الرغم من أن هذه األزمة ال عالقة لها بالمشروع، إال أنها أثرت على الجدول الزمني 

 رويون المحليون يتحملون المرارة من األضرار التي لحقت بهمللتشاور وكان الق
 

 تحديد التشاور .1.4.6
استهدفت المنظمات غير الحكومية المحلية حشد اإلناث. األمر الذى أدى إلى تواجد العنصر األكثر ضعفا  - 1

 وهو النساء.
تبع  -8 وات االتصال فريق الدراسة قنتميز المجتمع المحلي في مناطق المشروع بالخلفية التعليمية المنخفضة. وا 

البسيطة التي يمكن فهمها من قبل أفراد المجتمع وهى التحدث باللغة العربية. وكانت كلمة شبكة الصرف 
 الصحي غامضة تماما بالنسبة إليهم. وكان توضيح مياه المجاري بطريقة بسيطة للغاية أمرا هاما.

في وقت مبكر من الصباح في انتظار فريق االستشاريين خالل الجلسة التشاورية األخيرة، جاءت اإلناث  - 3
 مما ترك أماكن محدودة للرجال

 
 تحديد األطراف المعنية

 
فى هذه المرحلة تم تحديد مناطق المشروع بدقة وتفصيل، إستند تحديد األطراف المعنية إلى تحليل النطاق 

بهم  التالي األطراف المعنية الذين تم االتصالالجغرافي والقانوني والمؤسسي والتشغيلي للمشروع. يمثل الجدول 
 والمشاركون في أنشطة ااإلستشارة:

 
   تحديدهم تم الذين المعنية األطراف   1-8  جدول

 الدور/اإلهتمام األطراف المعنيون

 الهيئات الحكومية المحلية

 

الرئيسي للمحافظات في توفير الدعم للمشروع من خالل توفير ويتمثل الدور  المحافظات
 التصاريح الالزمة
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 الدور/اإلهتمام األطراف المعنيون

الوحدات الحكومية 
سلطات )المحلية 

المقاطعات والسلطات 
 (القروية

 

 .تصاريح لقطع الطريق خالل تنفيذ شبكة الصرف الصحي -

يجب إعداد تصاريح األراضي الالزمة لمحطات الضخ من قبل المحافظة  -
 .عليها من قبل وحدة الحكم المحلي والموافقة

ة وهي إحدى القضايا الرئيسي) ستتولى وحدة الحكم المحلي إعادة تأهيل الطرق -
 (.التي أثارها المجتمع

 الجهات الحكومية األخرى

مراكز المعلومات على 
 مستوى المحافظة

 إمداد المشروع بخرائط البنية والمرافق التحتية

 السلطات الحكومية

 

وستقوم السلطات المختلفة في المحافظة بدعم المشروع من خالل 
 التصاريح، والصيانة، والقضايا المتعلقة بالصحة، وما إلى ذلك

وزارة الزراعة ومديريات 
 الزراعة

كما أنهم يعانون من المزارعين بسبب . المشروع بالتصاريح تمد والتى
 األنشطة الزراعيةاستخدامهمم لمياه المجاري غير المعالجة في 

وهي تصنف على أنها مستفيد مباشر من هذا المشروع بسبب إمكانية  وزارة الموارد المائية
 تحسين نوعية المياه في القنوات والصرف الصحي

 الصندوق االجتماعي للتنمية

 

المالى اإلضافي للقرى التي لن يتم ربطها بشبكة الصرف  بالدعم اإلمداد
 .مما سيؤدي إلى تنفيذ ودي وسلس للمشروع. المشروعالمقامة فى إطار هذا 

كما أنهم سيتقاسمون خبراتهم في مجال الصرف الصحي التي تم إكتسابها 
من خالل مشروع تم تنفيذه تحت إشراف إدارة األشغال العامة داخل 

 الصندوق االجتماعي للتنمية

 المركز جهاز شئون البيئية
  الرئيسى والفروع االقليمية

عن مراجعة واعتماد دراسات تقييم األثر البيئي واالجتماعي، ورصد  مسؤولة
 تنفيذ خطة اإلدارة البيئية
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 الدور/اإلهتمام األطراف المعنيون

 تأمين مواقع البناء ومنع الناس من دخولها قسم األمن

 توفير المرافق الصحية للعاملين في المشروع وزارة الصحة

 الحفر ومرافقة فريق العمل إصدار تصاريح. وزارة اآلثار

  اإلعالموسائل 

إبالغ المجتمع عن المشروع وآثاره ودعم نشر نتائج دراسات تقييم األثر  ممثلو التلفزيون واإلذاعة
 البيئي واالجتماعي

 الصحفيين

 محررو مواقع اإلنترنت

المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية التي تعمل على الجوانب البيئية واالجتماعية ذات الصلة 
 بالمشروع

المنظمات غير الحكومية على 
 المستوى المركزي

 تلعب دورا نشطا في رفع التوعية المتعلقة بالمشروع

 أهمية وجود شبكة صرف صحي مناسبة -1

 كيفية مراقبة وصيانة نظام الصرف الصحي -8

 دور المجتمع -3

 مون بدعم لألسر الفقيرة من خالل دفع رسوم التوصيلو وقد يق

ي أن لذا ينبغ. خزاناتتفريغ ال غير الحكومية علىوتعمل بعض المنظمات 
 بالمشروع من أجل تحديد التأثير المحتمل على أعمالهم يكونوا على علم

 

المنظمات غير الحكومية على 
 مستوى األحياء

 اتحاد للمنظمات غير الحكومية

المجتمعات المحلية للتخلص من وهم يشاركون في اتخاذ القرارات ومتابعة  (روابط المياه)نقابات المياه 
 المياه العادمة
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 الدور/اإلهتمام األطراف المعنيون

  الجامعات والمعاهد التعليمية

ثراء دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي بردود الفعل كلية الهندسة   مراجعة وا 

 يقترح تنمية قدرات طالبهم الحتمال وجود فرص عمل بالمشروع المدارس المهنية الثانوية

 ردود الفعلاستعراض نتائج الدراسة وتقديم  االستشاريين/ الباحثون 

 أخرى

 أهم مقدمي العطاءات المحتملين ألعمال البناء الشركات الخاصة

 .تزويد العمال باألغذية ووسائل الراحة التجار

 المناطق المجاورة للمشروع التى قد تتأثر المقاولون

 المجتمع

 .المجتمعاتحجر الزاوية الرئيسي في حشد  قادة المجتمع

 الفائدة المحتملة من المشروع المستفيدون المحتملون

األشخاص المحتمل تضررهم من 
األشخاص المتأثرين )المشروع 
 (بالمشروع

 العمال على شاحنات إخالء الخزانات

 السكان المتضررين من حفر الشوارع

 شركات المياه والصرف الصحي

المنظمة الوطنية لمياه الشرب 
 الصحيوالصرف 

 المنظمة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي

 مسؤولة عن تنفيذ محطات المعالجة وأنشطة الرصد

الشركة القابضة للمياه والصرف 
 الصحي

 الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي

  ISSIP 2الجهة المنفذة لمشروع 
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 الدور/اإلهتمام األطراف المعنيون

شركة أسيوط للمياه والصرف 
 الصحي

 المنفذ المباشر للمشروع

 
ة، المقابالت الفردي مثلاستهدفت األطراف المعنية المشار إليهم أعاله من خالل وسائل االتصال المختلفة، 

واجتماعات المجموعات، والمشاورات العامة. وتم تمثيل معظمهم في جلسات االستماع العامة التي أجريت. ومع 
 ضيح قلقهم ومخاوفهم بحرية.ذلك، تم إجراء مقابالت مع بعضهم في أماكن سكنهم لتمكينهم من تو 

 
 ملخص أنشطة التشاور

 
 ويمكن تلخيص أنشطة مشاركة المواطنين ومشاوراتهم مع المراحل الثالث إلعداد الدراسة على النحو التالي:

 
  أنشطة التشاور والمشاركة المجتمعية   2-8  جدول

 الطرق المتبعة العدد المشاركين المكان التاريخ 

 سيدات رجال

 التمهيدية أثناء مرحلة اإلجتماعات
أكتوبر  1

8113 
شركة مياه 

 أسيوط
 

 

 أخصائي التوعية، شركة المياه
 

 مقابلة  1
 

 أخصائي بيئي، شركة المياه
 

 مقابلة  1
 

شركة مياه  
 أسيوط

 

مدير عام منطقة الري في شركة 
 المياه
 

 مقابلة  1
 

أكتوبر  2
8113 

وحدة الحكم 
المحلي 
 بالنواورة

رئيس وحدة الحكم المحلي في 
 النواورة

 

 مقابلة  1
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 الطرق المتبعة العدد المشاركين المكان التاريخ 

 سيدات رجال

رئيس وحدة الحكم المحلي بقرية  قرية عتمانية أكتوبر 7
 العتمانية

 مقابلة  1
 

 

 رئيس مجلس مدينة بداري قرية البدارى أكتوبر 7
 

 مقابلة  1
 

أكتوبر  2
8113 

 جمعية تنمية المجتمع الحر قرية عتمانية
 

 مقابلة 1 
 

أكتوبر  2
8113 

قرية 
  عتمانية

 رئيس شبكة مياه عتمانية
 

 مقابلة  
 

أكتوبر  2
8113 

 مقابلة 1  المدير التنفيذي  قرية عتمانية
 

أكتوبر  2
8113 

 مقابلة 6  أخصائى التعبئة المحلى قرية عتمانية
 

أكتوبر  7
8113 

حي 
 القوصية

 

وعضو اللجنة الشعبية مدير عام 
 التعليمية

 

 مقابلة  1
 

أكتوبر  7
8113 

حي 
 القوصية

 

مهندس في شبكة المياه والصرف 
 الصحي في القوصية

 

 مقابلة  1
 

أكتوبر  2
8113 

 مسئول بيئي في محافظة أسيوط أسيوط
 

 مقابلة 1 
 

 خالل مرحلة جمع البيانات
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 الطرق المتبعة العدد المشاركين المكان التاريخ 

 سيدات رجال

أول أسبوع من 
 أكتوبر

العتمانية 
 والنواورة

 126 25 

 

 إستبيان

 حلقات نقاش 20   العتمانية

 خالل جلسة التشاور

مارس  82
8112 

 جلسة تشاور 61 105  قرية عتمانية

  115 239   اإلجمالى

 
 

  8112أنشطة التشاور خالل تحديث دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي، أغسطس 
 

 الطرق المتبعة العدد المشاركون الموقع التاريخ

 العمل الميدانىخالل 

أغسطس إلى  2
 أغسطس 18

 اعضاء المجتمع النواورة
 

حلقات نقاشية  40
 ومقابالت فردية

أغسطس إلى  2
 أغسطس 18

 المعنيين الحكوميين النواورة
رئيس وحدة الحكم المحلي في • 

 النواورة
 وحدة الحكم المحلي• 
 مدير الرابطة الزراعية• 
مدير الرصد والبيئة )وحدة الحكم • 

 المحلي(

9 Interviews 

 مقابالت
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دارة تنمية المشاريع •  رئيس الطرق وا 
 )وحدة الحكم المحلي(

نائب مدير مدرسة عبد الصمد • 
 اإلبتدائية

 مدير الوحدة الصحية• 
مدير مركز شباب عزبة عبد • 

 الصمد
 

 خالل جلسة التشاور

أغسطس  82
8112 

 جلسة التشاور 130  النواورة

 6102الذى تم تبادل الرأى )التشاور( معهم خالل أغسطس إجمالى األفراد 

  179   اإلجمالى
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 8112صور من العمل الميداني التى أجريت خالل أغسطس    1-2 شكل
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 أنشطة التشاور
 

 وجمع البياناتخالل مرحلة تحديد نطاق الدراسة  0.2.0
 

عقد فريق تقييم األثر البيئي واالجتماعي عدة جلسات مع األطراف المعنية المختلفة من خالل االجتماعات 
الفردية واالجتماعات الجماعية مع المجتمع المحلي وممثلي المجتمع المدني في محافظة أسيوط، وعقدت 

 األنشطة التالية:
 

استنادا إلى نسبة التوصيالت المنزلية التي سيتم بناؤها في أسرة معيشية  111أجريت مقابالت مع  .1
في قرية نواورة. وبلغت نسبة  29من فراد في قريتي عتمانية ونجع شيح و  28المنطقة. تمت مقابلة 

في المائة. وحاول فريق البحث إشراك النساء عن طريق عقد  12.2في المائة واإلناث  23.2الذكور 
 لمنظمات غير الحكومية بالتعاون مع المنسقين الريفيين المحليين.اجتماع مجتمعي في إحدى ا

 عقد اجتماع جماعي مع وحدة المياه والصرف الصحي في شركة المياه والصرف الصحي .8
 تم عقد إجتماعات فردية مع رؤساء وحدة الحكم المحلي في النواورة وعتمانية. .3
 اجتماع جماعي مع حاشدات المجتمع النسائى .2
 اجتماعات جماعية مع السكان المحليين في بعض المساجدعقدت  .1
من اإلناث في المجاالت التي لن يخدمها المشروع، لتوضيح تصوراتهن  81عقدت حلقة نقاش مع  .2

 ومخاوفهن ورغبتهن في الدفع.
 

تم استهداف مجموعات مختلفة من قبل وحدة المياه والصرف الصحي، وتجدر اإلشارة إلى أنه كان هناك قبول 
 واسع النطاق تجاه المشروع.

 
ن كانوا قلقين بشأن جداول التنفيذ.  وقدم رؤساء الوحدات الحكومية كل الدعم الالزم لفريق البحث، وا 

 
أجريت أنشطة جمع البيانات بالتعاون مع الحاشدين المحليين من جمعية تنمية المجتمع الحر، مما سهل للفريق 

 لمناطق المستهدفة.الوصول إلى األسر المعيشية في مختلف ا
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 االجتماع في وحدة الحكم المحلي في عتمانيةصورة 
 

إجتماع بالمجتمع فى منظمة غير حكومية صورة 
FSCD  

  

في منظمة غير  يناالجتماع مع المحلي صورة
 حكومية في قرية العتمانية

 

 تدريب المحليين على جمع البياناتصورة 
 

  

لقاءات فردية مع قادة المجتمع المحلي في صورة  حكوميةأطفال في منظمة غير  صورة
 القوصية منطقة
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أثار المجتمع المحلي العديد من التعليقات واالهتمامات. وفيما يلي عينة من التعليقات التي وردت خالل مرحلة 

 تحديد نطاق المشروع وجمع البيانات.
 

 البيانات وجمع المشروع نطاق تحديد عينة من التعليقات التى وردت خالل مرحلة مرحلة  3-8  جدول

 الرد التعليقات 
 م. عصام أحمد، مهندس شبكة المياه

الظروف االجتماعية واالقتصادية في القرية تتدهور 
بشدة مع عدم وجود مرافق للصرف الصحي. هناك 

ببناء الحمامات بعض المنظمات غير الحكومية تقوم 
في المنازل مجانا، وبالتالي ينبغي أن تكون 

 التوصيالت المنزلية مجانا أيضا

 ممثل شركة مياه أسيوط
 التوصيالت المنزلية ستكون مجانا فى قرى بعينها

 عبد المحسن محمد أمين
ليس جيد، وهناك نزاعات بين األسر، الوضع األمني 

يؤخذ هذا في وأحيانا هناك اطالق نار. يجب أن 
 االعتبار أثناء البناء. كما أن الشوارع ضيقة جدا

 ممثل شركة مياه أسيوط 
 تم أخذ الشوارع الضيقة بعين االعتبار أثناء التصميم

 

 CDAالحرية جمعية، وفاء حمدي
إن قريتنا محرومة من جميع أنواع الخدمات، حيث 
كانت هناك قوافل صحية من وزارة الصحة وبعض 
الخدمات التي تقدمها جمعية مصر الخير ولكنها 

كانت تستهدف مجموعة محدودة فقط. يجب أن تأخذ 
بعين االعتبار المجموعات الفقيرة، يجب القيام 
ر غي بحمالت توعية بالتعاون مع المنظمات المحلية

 الحكومية 
 

 خبير اجتماعي
نؤخذ بعين االعتبار المجموعات األشد فقرا، ونحن 
نحاول إعداد قاعدة بيانات مجتمعية بالتعاون مع 
المنظمات المحلية غير الحكومية إلجراء حمالت 

 التوعية.
 

 فيفي خلف، رئيس منظمة محلية غير حكومية 
تمانية عأقترح عليك االتصال بجميع األسر في قرية 

وليس فقط بعض المناطق، ويمكننا أن نساعد بالمال 
أو الجهد. كما يمكن أن يساعد أشخاص في أنشطة 

 الحفر إذا كان سيتم توصيلهم بالشبكة
 

 خبير اجتماعي
 سوف أقدم توصيتك لشركة المياه
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 الرد التعليقات 
 سنة 06طفل

نحن تعبنا من حمل المياه، يرجى بدء المشروع ونحن 
ألصدقائنا في المدرسة سوف نساعدك. وسوف نقول 

 لمساعدتك

 خبير اجتماعي
ما تقوله مهم جدا، سنكون سعداء جدا إذا كنت 

 ستقوم بالمساعدة
 

 
 
 

 التشاور العام 0.2.6
جراءات التخفيف، تم ترتيب عقد  وللتحقق من نتائج مسودة تقييم األثر البيئي واالجتماعي بما في ذلك اآلثار وا 

وأجريت بهدف أساسى وهو جمع جميع المعنيين معا لتلقي مالحظاتهم حول جلسات تشاور عامة وأعلن عنها 
دراج وجهات نظرهم فى الدراسة النهائية . واتخذت اإلجراءات التالية لترتيب هذا  تقييم األثر البيئي واالجتماعي وا 

 الحدث:
 
اعة ل الناس إلى قاختيار قاعة االجتماعات داخل المنطقة التي ستستضيف الحدث وتوفير الحافالت لنق -1

 االجتماعات،
 ضيفا، 111كانت القاعة سهلة الوصول إليها ومناسبة الستضافة  -8
قام فريق التحضير بنشر الكتيبات والنشرات في جميع مناطق المشروع وخاصة حول محطة الضخ ومحطة  -3

 المعالجة
 (7-2شار )انظر الصورة رقم تم نشر إعالن قبل أربعة أسابيع من الحدث في صحيفة عامة واسعة االنت -2
 قامت شركة مياه أسيوط بدعوة المعنيين الحكوميين وأعدت نشرات لإلعالن عن المشروع -1
 شاركت منظمة الحرية والتنمية )منظمة غير الحكومية( في دعوة اإلناث وأعضاء المجتمع -2
 وقادتهم. تم القيام بزيارات ميدانية لقرى المشروع من أجل دعوة أبناء المجتمع - 7
 تم وضع الفتة في مدخل الوحدة الحكومية المحلية في قرية عتمانية -2
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إعالن تم نشره في صحيفة االهرام اليومية صورة 
 الوطنية

 

 

  

 نشرات لإلعالن عن المشروع صورة  عن المشروع الفتة صورة 
 

 
 نبذة عن المشاركين 1.6.2.1

فرد وسجلوا أسمائهم قبل ساعتين من بدء اإلجتماع، احتلت اإلناث القاعة حيث كان  122حضر االجتماع 
من المشاركين كانوا من الذكور. وكانت مجموعات  ٪23.3من المشاركين من اإلناث. في حين أن  32.7٪

 قاموا بإحضار هوياتهمالشباب وكبار السن مهتمة بحضور االجتماع. وكان غالبية المشاركين أميين الذين 
لتسجيل أسمائهم ورقم هويتهم. وكانت غالبية المشاركين من أفقر األسر التي فقدت منازلها في الفيضانات 

هادفين الحصول على تعويض. رغب العديد فى حضور الجلسة بصرف النظر عن هدف عقد جلسة التشاور،. 
 جال للنساء وكبار السن.وكان الشباب يقفون بالقرب من نوافذ المكان إلفساح الم
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 توزيع المشاركين حسب النوعالشكل 

 

 مشاركة المرأة في جلسات التشاور العامةصورة 

 مشاركة المرأة النشطة13-8صورة  المعاقينصورة 

 
 

العتمانية )شاملة من المشاركين من قرية  ٪77.7قام فريق عمل الدراسة بحشد سكان مناطق المشروع، كان 
من قرية النواورة. وحضر االجتماع ممثلو الوحدات الحكومية. وكان ذلك تحديا نسبيا  ٪11.2وادي الشيح(، و 

حيث كان رئيس الوزراء يعتزم زيارة المنطقة في نفس اليوم المخصص لعقد جلسة التشاور العامة. وأرسل 
 المحافظ مستشاره لمشاريع المياه والصرف الصحي

 

63.3

36.7

 Male  Female
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 توزيع المشاركين حسب المنطقةالشكل 

 
 لمشاركون في جلسات التشاورصورة 

 
 

من  ٪13.9من المشاركين من المزارعين.  ٪81.3مثل المشاركون مختلف المهن، ال سيما الزراعة. وكان 
سبة نالموظفين اإلداريين. وكان من الواضح أن غالبية المشاركات من النساء عاطالت عن العمل. وهكذا، بلغت 

 من إجمالي المشاركين ٪2.2. وشكلت المناصب اإلدارية العليا ٪37.3الذين ال يعملون 
 

 وظائفهم حسب العامة المشاورات في المشاركين توزيع 4-8  جدول

  Percent العدد الوظيفة 

 25.3 42 المزارعين 

 13.9 23 اإلداريين 

 7.8 13 األخصائيين 

 6.6 11 المديرين والمناصب اإلدارية العليا 

 4.8 8 خدمات األعمال

 2.4 4 العمالة غير المحددة

 1.2 2 السائقين

77.7

11.4

1.8 2.4

6.6

El Etmania

El Nawwra

Other villages
in El Badary
District

Assuit

Other
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 الجيش وضباط الشرطة

 

1 .6 

 ربة منزل/ معاش / ال يعمل 

 

62 37.3 

 
ن ممثلي الهيئات الحكومية كانوا متعلمين، كاوبالنظر إلى أن مناطق المشروع لديها نسبة عالية من األمية، بينما 

التباين بين المجموعتين صارخا. وأدى التنوع بين األميين والمتعلمين والعمال والعاطلين عن العمل إلى إثراء 
المناقشة لحد كبير. كما كان هناك تنوع من المنظمات، فضال عن ممثلين من السلطات والمعاهد والهيئات 

 ة. وفيما يلي توزيع مختصر للقطاعات التي حضرت االجتماع:الحكومية والمجتمعي
 من مجموع المشاركين هم من المجتمع المحلي الذين يعملون كمزارعين وموظفين إداريين، 22.1٪ -
 تمثل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني 13.1٪ -
 تمثل وحدة الحكم المحلي في العتمانية والنواورة ومنطقة البدري 9.3٪ -
 من شركة المياه بالمنوفية ٪2.2دعوة تم  -
 تم حضور جهاز شئون البيئة والفروع المرتبطة به  -

 

 
 القطاع حسب المشاركين توزيع   2-8 شكل

 
 
 

66.5

13.0

9.3

6.8

1.2

1.2

1.2

.6

.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Community People

NGOs&Civil Society

Local Governmental  unit

WWC in the Governorate

Egyptian Environmental Affair Agencies

Health

WWHC

Agriculture and water resources
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 أنشطة المشاورات العامة 1.2.8.8
 

عبد العال رئيس وحدة الحكم المحلي لقرية بدأ الحدث بخطاب تمهيدي قدمه المهندس. عبد الرحيم محمد 
 عتمانية. وقام بإدارة الجلسة.

 
 شكر م.مدحت محمد حسن ،ممثل محافظة أسيوط، المشاركين وشجعهم على تقديم الدعم للمشروع - 1
. ألقى المهندس. محمد فوزي، رئيس وحدة اإلدارة البيئية في المحافظة، الضوء على تقييم األثر البيئي 8

 ماعي وأهمية وضع إجراءات للتخفيف. كما أكد على أهمية المشروع لحل مشكلة المياه الجوفية.واالجت
 

 وأكد الخبير البيئي للشركة القابضة ،المهندس. صفوت خشبة، على النقاط التالية: -3
 ا. أهمية المشروع للمجتمع
 شهرا 12ب. مدة أنشطة اإلنشاءات 

 اإلنشاءج. اآلثار الغير المالئمة أثناء 
 د. فوائد المشروع
 

. شكر الدكتور مجدي عصر ،الخبير االجتماعي في الشركة القابضة، الجمهور وركز على مشكلة 2
الصرف الصحي، خاصة بالنسبة لإلناث. كماأوضح الهدف من الجلسة وذكر بعض المالحظات بشأن 

 الناس بالمشروع أمر هام اآلن.اآلثار غير المواتية التي قد تصادف أثناء التشييد. وأضاف أن إعالم 
 

شرح اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الصرف الصحي في أسيوط، مشكلة  1.
الصرف الصحي وأكد على أهمية نظام الصرف الصحي وضرورة تغطية جميع المناطق الريفية بنظام 

 صحي
 

 ثار البيئية للدراسة.قدم الدكتور عبد الحميد بشارة الخبير البيئي نتائج اآل -2
 

وقدمت السيدة زينب حافظ الخبيرة االجتماعية في شركةإكوكنسرف عرضا تفاعليا عن اآلثار  - 7
االجتماعية للمشروع. وأضافت أن أسيوط، خالل مشاريع مماثلة، واجهت البعض الذين خدعوا الناس 

ن. وأكدت على عدم دفع أي أموال لهؤالء بإدعائهم أنهم ينتمون إلى شركة المياه وجمعوا المال من المواطني
 األشخاص وانه يجب عليهم االتصال بشركة المياه مباشرة
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 الفريقصورة 
 

 م. مدحت حسن  صورة م. صفوت خشبة صورة

   

 م. زينب حافظ صورة د. عبد الحميد بشارة  صورة د. مجدى عصار صورة

 
 

 ملخص المناقشات 1.2.8.3
المشاركين عن حرصهم على بدء تنفيذ المشروع دون مزيد من التأخير، وطالب العديد من أعرب جميع 

 المشاركين بتوسيع نطاق المشروع ليشمل مناطق إضافية. وفيما يلي ملخص لجميع المناقشات التي أجريت
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 النقاط الرئيسية التي أثيرت واإلجراءات الواجب اتخاذها  5-8  جدول

اإلجراءات التى  الردود األسئلة والتعليقات الموضوع
 يجب إتخاذها

اإلعانات 
 لتوصيالت المنازل

نظرا لطبيعة المنطقة، يسود 
الفقر بين جميع الفئات. 

وسيكون المشروع مجانيا، 
ولكن المجتمع بحاجة إلى 
دعم إضافي ليتم ربطه 

 بالشبكة
 

 د. مجدى
توصيالت المنازل سوف يتم 

 مناقشتها فى جلسة أخرى

أنشطة إضافية   
لألطراف المعنية 
ستجرى على مدى 

 عمر المشروع
 

المشاريع األخرى 
غير المكتملة 

 للصرف الصحي 
 

وفي قرية العقبات، بدأ 
مشروع الصرف الصحي في 

وحتى اآلن لم  8111عام 
 يكتمل
 

 اللواء. حسن
تقديم شكوى بشأن هذا برجاء 

 الموضوع للتحقيق فبه وحله.

 

حفر الشوارع دون 
تركيب أى مواسير 

 صرف صحى

فى قرية السلمانية، تم حفر 
الشوارع لتركيب شبكة 
الصرف الصحى ولكن لم 

 يحدث شىء

 د. مجدى 
شركة المياه والصرف الصحى 

 إشراف. وسيتم تطبيقلديها طاقم 
أنشطة الرصد الوثيق. وستتاح 
الموارد المالية لتنفيذ المشروع 
دون مزيد من التأخير. يجب على 

شركة المياه المجتمع أن يدعم 
من خالل والصرف الصحى 
 مراقبة أداء المقاول

 

آلية مراقبة صارمة 
لضمان التزام 
المقاول بإعادة 
 تأهيل الشوارع
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اإلجراءات التى  الردود األسئلة والتعليقات الموضوع
 يجب إتخاذها

ينبغي لنا أن نفعل في ماذا  آلية التظلم
حالة مواجهة مشكلة، ولمن 

 نستطيع توصيل شكوانا؟

 د. مجدى 
أوال، يجب إرسال الشكاوى إلى 
شركة المياه، وسوف ترسل فني 

للتحقيق في المشكلة واقتراح 
الحلول. وبعد ذلك، قد يذهب 

الشخص المتضرر إلى الشركة 
 القابضة

 

وينبغي تقديم 
معلومات عن 

GRM 
 

الطوارئ خطط 
 ضد الفيضانات

 

هل اقترح الخبراء 
االستشاريون أي تدابير 
وقائية لحماية محطات 

المعالجة ومحطات الضخ 
 من الفيضانات؟

 

 د. مجدى
وسيتم النظر في ذلك في دراسة 
 تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 

تم األخذ فى 
اإلعتبار قضية 
الفيضانات في 

 تقييم الموقع
 

احتمال تلوث 
 المياه

 

 

من المستحسن بناء محطات 
الصرف الصحي بعيدا بما 
فيه الكفاية عن  خطوط 

 أنابيب المياه؟
 

 اللواء. حسن
قد تم أخذ ذلك في اإلعتبار 

 أثناءالتصاميم
 

 

التخلص النهائي 
من مياه الصرف 

 الصحي
 

 

هل سيتم التخلص من مياه 
الصرف الصحي إلى 

 القنوات؟
 

 اللواء. حسن
عبد الحميد، كما ذكر الدكتور 

سيتم التخلص منها فى غابة 
 شجرية مجاورة
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اإلجراءات التى  الردود األسئلة والتعليقات الموضوع
 يجب إتخاذها

 المخاطر
 

من المستحسن حماية 
معدات المشروع حيث أن 
هناك انتشار للسرقة على 

 نطاق واسع هنا
قد يدعي الناس أن منازلهم 
)دمرت أثناء الفيضانات( 
تأثرت بالمشروع لكى يدفع 

 المقاول لهم تعويض
كل واحد سيكون على 

لتوظيف ابنه أو استعداد 
قريبه، وينبغي التعامل مع 
 أنشطة التوظيف بحكمة

 

 اللواء. حسن
 سيتم النظر في جميع التوصيات

 

 

المشاركة 
المجتمعية ونشر 

 التوعية
 

ويوصى بتقديم جلسات 
 توعية حول:

 إجراءات التعاقد -1
أهمية نظام الصرف  -8

 الصحي
كيفية صيانة شبكة  -3

 الصرف الصحي
 التظلمآلية  -2
المخاطر الصحية  -1

الناتجة عن نظام الصرف 
 الصحي

ويوصى بتنفيذ هذه األنشطة 
بالتعاون مع المنظمات غير 
الحكومية التى تعرف كيفية 
التحدث إلى المجتمع األمي 
 وعلى دراية تامة بمشاكلهم

 

 د. مجدى
وهو اقتراح جيد وستكون الشركة 
 القابضة مؤيدة كثيرا لهذا التعاون
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اإلجراءات التى  الردود األسئلة والتعليقات الموضوع
 يجب إتخاذها

 فرص العملخلق 
 

يوصى بتوظيف الشباب من 
 مناطق المشروع

 

 اللواء. حسن
وللمقيمين في مجتمع المشروع 

 األولوية في العمل
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 أنشطة الجلسة اإلستشارية الثانية 1.2.8.2
لمتعلقة اونظرا ألهمية المشروع بالنسبة للحكومة والمجتمع، فقد اهتمت الصحف المختلفة بتقديم بعض األخبار 

 بالمشروع، خاصة ألن المحافظ سلط الضوء على المشروع
 

    

 أمثلة من األخبار التى تم نشرها   صورة

 

 
  8112جلسة تشاور عامة خالل دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي أغسطس،  1.2.8.1

 
وللتحقق من نتائج مشروع تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمحطة 

جراءات مياه  النواورة والغابة الشجرية بما في ذلك اآلثار وا 
التخفيف، تم ترتيب عقد جلسة تشاور عامة واإلعالن عنها 

جرائها بهدف رئيسي هو جمع األطراف المعنية المختلفة معا  وا 
دراج  لتلقي مالحظاتهم بشأن تقييم األثر البيئي واالجتماعي وا 

. ألثر البيئي واالجتماعيوجهات نظرهم بالدراسة النهائية لتقييم ا
 واتخذت اإلجراءات التالية لترتيب هذا الحدث:

 
اختيار قاعة االجتماعات داخل المنطقة التي ستستضيف  -1

 الحدث.
الستضافة كانت الجلسة سهل الوصول إليها ومناسبة  – 8

 ضيفا. 111
 إعالن تم نشره بجريدة المساء  3-8 شكل
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قام فريق التحضير بنشر الكتيبات والنشرات في جميع مناطق  -3
 المشروع وخاصة حول محطة الضخ ومحطة المعالجة.

 رقبل أسبوع من الحدث تم نشر إعالن في الصحف التي تنش -2
 على نطاق واسع.

قامت شركة مياه أسيوط بدعوة المعنيين الحكوميين وأعدت  -1
 نشرات لإلعالن عن المشروع.

دعوة اإلناث شاركت منظمة الحرية والتنمية غير الحكومية في  -2
 وأعضاء المجتمع.

 
تم الدفع بزيارات ميدانية لقرى المشروع من أجل دعوة أبناء  - 7

 المجتمع وقادتهم.
وضع الفتة في مدخل الوحدة الحكومية المحلية في قرية  تم -2

 النواورة.
 

شخصا. وكانت مجموعات الشباب وكبار السن مهتمة بحضور االجتماع. وغلب  131حضر الجلسة التشاورية 
على المشاركين نسبة األمية. وكان أغلبهم من أفقر األسر، الذين حرصوا على حضور جلسة التشاور من أجل 

 عن دعمهم المشروع ورغبتهم في المضي قدما في أنشطة المشروع في أقرب وقت ممكن.اإلعالن 
من  ٪87.2من المشاركين من المزارعين.  ٪11ومثل المشاركون مختلف المهن، ال سيما الزراعة. وكان 

ة بالموظفين اإلداريين. ومن الواضح أن غالبية المشاركات من النساء عاطالت عن العمل. وهكذا، بلغت نس
 من إجمالي المشاركين ٪3.2. وشكلت المناصب اإلدارية العليا ٪2.2الذين ال يعملون 

 
 
 
 
 

 ملخص النقاش:
لسة ، الجلسة بالترحيب بجميع المشاركين في جرئيس وحدة الحكم المحلي في النواورةبدأ السيد صالح عبد اهلل، 

صرف الصحي في منطقة البداري. ودعا جميع التشاور. وأكد على أهمية المشروع للقرية، وهو أكبر مشروع لل
 أعضاء المجتمع لدعم المشروع.

 
، بجميع المشاركين في جلسة التشاور. وأشار إكوكنسرف -م. فخري عبد الخالق، الخبير البيئي كما رحب 

مشاورات لأيضا إلى أن فريق الخبراء االستشاريين قد عقد العديد من األنشطة التشاورية في القرية باإلضافة إلى ا

 اإلعالن عن جلسة التشاور   4-8شكل 
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التي أجريت أثناء إعداد الدراسة األصلية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي. والغرض من الدورة الحالية هو تقييم 
 اآلثار المتعلقة بالموقع الجديد لمحطة معالجة مياه الصرف.

 
 

موجزة  ، لمحة عامةمحمد عاطف، عضو وحدة المياه في شركة أسيوط للمياه والصرف الصحيوقدم الدكتور 
عن المشروع. وبما أن هذا المشروع يموله البنك الدولي فهو يعتبر مشروع متكامل، مما يعني أن المشروع يشمل 
التوصيالت المنزلية على عكس المشاريع التي تمولها الحكومة المصرية حيث يتعين على المستفيدين دفع تكلفة 

 شهرا. 12مليون جنيه، وتبلغ فترة اإلنشاء  121ع حوالي التوصيالت المنزلية. وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشرو 
 

 ثم قام فريق ااالستشاري بعرض تفصيلى لآلثار ااإلجتماعية والبيئية للمشروع خالل مرحلتي التشييد والتشغيل
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 التشاور جلسة أثناء صور  5-8 شكل

 
 

 التعليقات الرئيسية التي أثيرت أثناء المناقشة:

 ويعرض الجدول التالي التعليقات الرئيسية التي أثيرت أثناء جلسة التشاور
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 النقاط الرئيسية التي أثيرت أثناء الجلسة  6-8  جدول

 الردود األسئلة والتعليقات

إلى ما إذا كان قرار مجلس الوزراء يرجى اإلشارة 
بتخصيص األرض هو األحدث؟ هل كانت هناك 
 قرارات سابقة لتخصيص قطعة األرض للمشروع؟

 

لقد أوضحنا خالل العرض التقديمى الموقع الذي تم 
. لقد أظهرنا على 1222رقم  القرار تضمينه في 

الخريطة األرض كاملة التي تم تخصيصها للمشروع 
لموقع الجديد والقديم لمحطة معالجة بما في ذلك ا

مياه الصرف الصحي. مرسوم التخصيص رقم 
الوحيد الذي صدر. ال يوجد  القرار هو  1222

 مرسوم قديم تم تغييره الحقا
 

ما هي اآلثار السلبية للغابة الشجرية؟ ألم يكن من 
األفضل استخدام أسرة التجفيف بدال من ذلك؟ 

يمكن أن يكون لها آثار سمعنا أن الغابات الخشبية 
 صحية سلبية؟

 

لكل مشروع بعض اآلثار السلبية واإليجابية. ونحن 
نحاول دائما الحد من اآلثار السلبية وتحقيق أقصى 
قدر من اإليجابية. ال تروى الغابة الشجرية بالماء 

ل مباشرةويتم معالجة المياه أوال قب لذى يتم تصريفها
استخدامها في الغابة. هناك لوائح صارمة جدا 
لمعالجة المياه. ويستخدم الماء فقط لري أشجار 

الخشب. ال تستخدم المياه لري الفواكه أو 
الخضروات على اإلطالق. ويمكن بيع أشجار 
الخشب واستخدامها في وقت الحق من قبل 

 المجتمع.
 

خدام المياه التي يتم تصريفها من هل يمكن است
 محطة معالجة مياه الصرف في الري؟

 

يتم إجراء معالجة المياه قبل تصريفهاحيث يجب س 
أن تكون متوافقة مع القانون المصري للمياه المعالجة، 
وبعد ذلك ال يمكن استخدامها إال لري األشجار 

 الخشبية ولكن ليس األشجار التي يمكن أن تؤكل
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 الردود األسئلة والتعليقات

هل يمكن  drying bedsفيما يتعلق بالحمأة من 
 للمجتمع المحلي االستفادة منها الستخدامها كأسمدة؟

 

بالطبع يمكن للمجتمع المحلي أن يرتب مع محطة 
معالجة مياه الصرف الصحي لتلقي الحمأة ويمكن 

لجميع المزارعين من القرية االستفادة منه. كما يمكن 
ان وصول جميع اتخاذ الترتيبات اإلدارية لضم

 المزارعين إليها.
 

 
هل هناك إحتمال أن تجلب الغابة الشجرية 

 الحيوانات أو الثعابين إلى المنطقة ؟
 

منطقة الغابة الشجرية مثل أي مزرعة أو أراضي 
مزروعة في القرية، وسوف يتواقر بها موظفين 
مسئولين عن الزراعة واألمن فهى ليست مكانا 

مثل أي األراضي مهجورا بل هى مكان آمن 
 األخرى المزروعة.

 

 
هل تأخر بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

بعد كل تلك المشاكل لتطبيق القوانين واللوائح 
المصرية؟ لماذا يتم تطبيق هذه المتطلبات فقط في 

ورة؟ ونحن نعلم أن محطات معالجة امحطة مياه النو 
 مياه الصرف األخرى ال تتوافق مع جميع اللوائح

 التي ذكرتها اآلن
 

يناقش اإلستشارى هذه اللوائح ويضمن امتثال  
محطات معالجة مياه الصرف الصحي لها. كما 
يحاول أن يبين في العرض التقديمى أن الموقع الجديد 
يتوافق أيضا مع اللوائح ولكن أعمال البناء لم تتأخر 

 خصيصا لهذا الغرض

 

 
ار ونتوقع أن تنهإننا نعاني حاليا من تسرب المياه، 

هياكل المنازل نتيجة مياه الصرف الصحي ونحن 
بحاجة إلى إتمام المشروع في أقرب وقت ممكن. 

كما أننا نعاني من البعوض واألمراض نتيجة لحالة 
الصرف الصحي الحالية. نحن بحاجة ماسة إلى 

 مشروع الصرف الصحي في قريتنا
 

ال و علم وسيبدأ المشروع مباشرة بعد الموافقات. 
 ينبغي توقع المزيد من التأخير.
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 الردود األسئلة والتعليقات

لقد تمت دعوتنا إلى اجتماعات أخرى ومؤتمرات  
مماثلة، من فضلك حضرنا ما يكفي من 

االجتماعات ونود أن يمضى المشروع قدما في 
 أقرب وقت ممكن.

 

 علم

ونالحظ أن هناك تأخيرات في الجدول الزمني للتنفيذ 
 12لمدة حيث كان من المفترض أن يمتد المشروع 

لى اآلن مرت ستة أشهر ولم يبدأ البناء بعد.  شهرا وا 
نود أن يبدأ المشروع ويكفى تأخيرات. إذا تم منح 
جميع الموافقات الحكومية للمشروع فنحن نود أن 

 يستمر المشروع ولديه كل الدعم من المجتمع.
 

سيبدأ المشروع كما كان مقررا في األصل بعد 
 الحصول على كل الموافقات، 

 

فقدنا الثقة من عدد كبير جدا من المؤتمرات 
واالجتماعات. كما جمعنا التوقيعات لضمان الموافقة 

 على مشروع الصرف الصحي في قريتنا
 

هذا هو آخر مؤتمر. نحن بحاجة فقط لتأكيد عدم 
وجود اعتراضات على الموقع الجديد لمحطة معالجة 

 مياه الصرف الصحي
 

الزهري، هل سندرج في نحن من قرية مجاورة 
 المشروع؟

 

لسوء الحظ الزهري ليس جزءا من هذا المشروع 
ISSIP II ولكنه مدرج في خطط المنظمة الوطنية ،

لمياه الشرب والصرف الصحي. إن الميزانية التي 
نوفرها ال تسمح لنا بإدراج جميع القرى ونود أن 

نربط جميع القرى بخدمة الصرف الصحي. 
 ة طموحة.والحكومة لديها خط

هذا المشروع هو خطوة ونحن جميعا علينا التعاون 
وأننا سوف يتم توصيلنا بالشبكة يوما ما. نحن 

نهدف لمستقبل أطفالنا وعلينا أن نتحلى بالصبر 
 ونؤيد بعضنا البعض

 

 
 تعليقات مكتوبة استلمها اإلستشارى
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 الردود األسئلة والتعليقات

مفتوحة  discharge bedsعدم ترك أسرة التفريغ 
وجعلها مغلقة حتى ال تخرج الروائح مباشرة للضوء 

 الكريهة لسكان القرية
 

 

يجب أن تزرع المنطقة المخصصة للغابات بأكملها 
 فدان( من البداية لتجنب أي تجاوزات 211)

 

 

أنت متأخر جدا في تنفيذ المشروع ونأمل أن تلتزم 
 بالموعد المحدد لإلنتهاء من المشروع

 

 

انة فى اإلعتبار للصيما هي التدابير التي تم أخذها 
 والمراقبة أثناء مرحلة التشغيل؟

 

 

 

أنشطة التشاور التي قامت بها الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركة المياه والصرف  1.2.8.2
 الصحي في أسيوط

 
 عقدت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركة المياه والصرف الصحي في أسيوط

 للتشاور أثناء إعداد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي المحدثة.عدة اجتماعات 
 
 

من  21في وحدة الحكم المحلي في النواورة. وحضرها  8112يونيو  81في  جلسة التشاور األولىعقدت 
. وكان الهدف من االجتماع مناقشة التظلم الذي قدمه RSUممثلي المجتمع المحلي باإلضافة إلى أعضاء وحدة 

باإلضافة إلى رئيس وحدة  RSUيد/ سيد محمود عبد الوهاب عن اآلثار السلبية للمشروع. وقد أوضحت الس
 الحكم المحلي في النواورة التأثيرات وناقشت الموقع الجديد لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

 
. 

م قدما في أنشطته ولوبصفة عامة، كان المشاركون جميعا مؤيدين للمشروع وأعربوا عن رغبتهم في المضي 
تظهر أي تصورات سلبية تجاه المشروع، خاصة أن األرض المخصصة للمشروع مملوكة للقطاع العام وهي 

 كم من الموقع. 3شاغرة حاليا. وأقرب المنازل المجاورة حوالي 
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  التي عقدت في قرية النواورةصور من جلسة االستشارة  6-8 شكل

 
 8112يوليو  13في بيت السيد/ سيد محمود عبد الوهاب، الشخص الذي قدم التظلم في  وعقدت الجلسة الثانية

وفريق البنك الدولي. وأثناء  RSUشخصا من بينهم أشخاص آخرين قدموا تظلم وفريق  81وحضر الجلسة 
 أعرب عنها أصحاب الشكوى.الجلسة، نوقشت جميع اآلثار السلبية التي 
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 الشكوى صاحب بيت في التشاور جلسة خالل صور  7-8 شكل

 
تم مناقشة اآلثار واالهتمامات التي أثارها األشخاص الذين قدموا التظلم خالل الجلسة. وأوضح للسيد/ سيد 
واآلخرون أن جميع شواغلهم البيئية واالجتماعية ستدرس بعمق من جانب استشاري مستقل وسيتم رفع جميع 

والشركة القابضة لمياه  – RSU  ،PIUالمخاوف من أي شخص من المجتمع المحيط بشكل صحيح إلى وحدة 
 الشرب والصرف الصحى و البنك دولى مع تقييم مناسب لشدة هذه اآلثار.

 
 
 

وقد ذكر المشاركون أن الشركة تقوم بإعداد دراسة محدثة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي لمحطة معالجة المياه 
المجتمع المحلي. وسيتم اعتماد تقييم األثر العادمة وغابات األخشاب مع مراعاة جميع نقاط القلق التي أثارها 

 البيئي واالجتماعي أخيرا من قبل جهاز شئون البيئة والبنك الدولي قبل المضي قدما في تنفيذ المشروع
 

 الختام
 



 

  832                         الصحى الصرف و الشرب لمياه القابضة الشركة

 الثانية المرحلة  - ISSIP II الثانى المتكاملالصرف الصحى  لمشروع اإلجتماعى البيئى و األثر تقييم

 1324 مارس -  أسيوطمحافظة 

 

والرسالة الرئيسية من األحداث التشاورية التي أجريت لهذا المشروع هي أن القبول العام والحكومي ساحق. 
لمخاوف المحدودة المتعلقة بترتيبات التركيب والتأخير والمياه الجوفية، تم التشديد على القبول وبغض النظر عن ا

 الصارخ للمشروع خالل أحداث التشاور.
 
 

ومن المتوقع أن تستمر أنشطة التشاور بالتعاون مع قادة المجتمع المحلي والكيانات الحكومية المحلية. وسوف 
المياه والصرف الصحى في أسيوط أنسب أداة للتشاور للوصول إلى مختلف تقرر دائرة التوعية داخل شركة 

 المعنيين خالل تنفيذ أنشطة المشروع
 
 


