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 مخلفات إنشاء وتشغيل محطتي ترحيل لنقل ال(  NSWMP)الصلبة    مخلفات إلدارة ال  ىيشمل البرنامج الوطن 
لمحطة   التخطيط  تم  الغربية.  أراضي محافظة  لل  ترحيلالصلبة على  سمنود  فى  الصلبة    مخلفات واحدة  

ل من المناطق  ترحييتم تسليمها إلى محطات الالتى  مخلفات زفتى. سيتم تجميع الفى احدة ترحيل و محطة و 
معالجة  منشآت  الكبيرة إلى  شاحنات  النقلها بعد ذلك بواسطة    ، ثم يتمالصغيرةشاحنات  الالمجاورة بواسطة  

ستسمح  فى  الواقعة    مخلفات ال الغربية.  تدوير  منشآت  محافظة  وإعادة  بفصل  أجزاء المعالجة  بعض 
الفى  ،  مخلفات ال إرسال  سيتم  وال  مخلفات حين  التدوير  إلعادة  القابلة  من  مخلفات غير  منشآت    المتبقية 

ر  ثألل  محدد النطاق  هو تقييممحافظة المنوفية. هذا التقرير    فيالسادات    دفنمفى  المعالجة للتخلص منها  
 فقط.  ىل زفت ترحي( لمحطة ESIA) واالجتماعي البيئي

 

القانون   بالقوانين    4/1994بموجب  ، فإن أي مشروع أو تعديل جديد 2015/ 105و    9/2009المعدل 
  مخلفات يل الرح(. لم يتم ذكر محطات تEEAA)  جهاز شؤون البيئة المصرى سيتطلب موافقة بيئية من  

. من ناحية  2016عام  فى  قوائم تصنيف المشاريع الوطنية الصادرة عن جهاز شئون البيئة  فى  الصلبة  
قائمة تصنيف المشاريع لمشاريع  فى  (  MBT)  البيولوجيةو   الميكانيكية  المعالجة  منشآت أخرى، يتم تضمين  

معالجة ميكانيكية وبيولوجية  منشآة  لكل    ة واالجتماعيةبيئىال  اآلثاردراسة تقييم  تتطلب إعداد  التى  الفئة ب  
إلى تأثيرات  محطات الترحيل  وال يتطلب تنظيم اجتماع تشاوري عام. بما أنه من المتوقع أن تؤدي    ةقترحم

  ا  عتبر مناسب يواالجتماعية    يةالبيئ   تقييم اآلثار، فإن  المعالجة الميكانيكية والبيولوجيةبيئية أقل من منشآت  
 .حيلمحطات التر  إلنشاء وتشغيل ا  أيض

 

البرنامج الوطني إلدارة    من خالل   (KfW)  األلماني بنك التعمير    ض منو قر   ه يتم الحصول على ألن   ا  نظر 
المشروع  مخلفات ال تمويل  أجل  من  طبقا  الصلبة  واالجتماعية  البيئية  اآلثار  تقييم  دراسات  تنفيذ  يجب   ،  
األلمانى.  متطلبات  ل التعمير  الصدد فى  بنك  تتبع  هذا  واالجتماعية  ،  البيئية  اآلثار  تقييم  أحدث دراسات 

التى  الصلبة البلدية    مخلفات لمشاريع إدارة ال  دراسات تقييم اآلثار البيئية واالجتماعيةنسخة من إرشادات  
الخاص    –ذلك الملحق أ  فى  بما    2019عام  فى  الصلبة    مخلفات إلدارة ال  ى ج الوطنـلبرنامل  إعـدادهام  ـت
 ل. ترحيمحطات الب
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للتشريعات البيئية ذات الصلة بالمشروع.   ا  يم األثر البيئي واالجتماعي ملخصمن تقرير تقي   جزءيقدم هذا ال
ذلك المعايير  فى  يتضمن الملخص التشريعات واللوائح الوطنية، ومتطلبات مؤسسات التمويل الدولية بما  

لـ واالجتماعية  األلمانىالبيئية  التعمير  للببنك  واالجتماعي  البيئي  واإلطار  البنك ،  وإرشادات  الدولي،  نك 
 تعد مصر طرفا  فيها. التى والسالمة، واالتفاقيات الدولية   بشأن البيئة والصحة ىالدول

 
 

 : . وصف المشروع 3
 

زفتى  ترحيل  ال  ى ه  محطة  إلدارة  متكامل  نظام  من  نقل    مخلفات جزء  يتضمن  والذي  الغربية  لمحافظة 
المعالجة الميكانيكية والبيولوجية    منشآت فى  وإعادة التدوير    وزفتى  ،ترحيل سمنود عبر محطتي    مخلفات ال

 السادات )محافظة المنوفية(.  دفنمفى خارج المحافظة   ىالمحافظة والتخلص النهائفى المختلفة الموجودة 

 

متر مربع ويقع بالقرب من منطقة زراعية، إلى    12،600 ىالمقترح حوال  محطة الترحيلتبلغ مساحة موقع  
بنها. تقع    -وطريق زفتى  ي،مكن الوصول إليها عن طريق الفيومي الغرب من مدينة زفتى. منطقة المشروع

 الساحل شرق موقع المشروع. ترعة

 

أنشطة   الترحيل  ستشمل  اليوممحطة  )  مخلفات لل  ىالتخزين  التجميع  شاحنات  من  إلى  ةصغير الونقلها   )
بتشغيل   المحلية  الوحدة  ستقوم  أكبر.  الترحيلشاحنات  المحطة  إرسال  سيتم  البلدية    مخلفات .  الصلبة 

(MSW  )  مركزي  يالتى من  جمعها  الترحيلإلى    السنطةو   ىزفتتم  إلىمحطة  ثم  المعالجة   ،  منشأة 
وسيتم فحصها بصري ا بحث ا عن أي    حطة. ستدخل شاحنات التجميع إلى المة الميكانيكية والبيولوجية بدفر 

ال  مخلفات  مثل  مقبولة  ال  مخلفات غير  إلقاء  وبعد  قبل  الشاحنات  وزن  سيتم  ذلك،  بعد   مخلفاتالخطرة. 
ال كمية  منطقة  البلديةالصلبة    مخلفات ال  عنبرفى  الملقاة    مخلفات لتحديد  الصغيرة  الشاحنات  ستدخل   .

الشاحنات الصغير  تقوم  بتفريغ حمولتها  التحميل من خالل منحدر.  يقع فوق شاحنة    ىالذ   القادوسفى  ة 
 .مخلفات كبيرة الستقبال هذه ال

 
 :ىكما يل  ىمكونات المشروع ه

 ميزان بسكول  •

 منطقة التحميل  •
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 منطقة المناورة  •

 منطقة المدخل  •

 ى دار إمبنى  •
 . محطة تنظيف الشاحنات  •
 

( تم توظيفهم من  رمن الذكو )  ا  موظف   20ما يقرب من    ىء المشروع هانشالقوة العاملة المقدرة المطلوبة إل 
خالل   من  المشروع  تنفيذ  سيتم  مباشرة.  وظائف  واحدة  ورديةخالل  س  8  مدتها  عمل  شجع  يساعات. 

المقاولين على توظيف معظم العمال من الغربية وسيتم النظر    الصلبة  مخلفات البرنامج الوطني إلدارة ال
 ا  أشهر وفق  6اء المحطة لمدة  شنإهذه المرحلة من المشروع. ستستمر مرحلة  فى  المساواة بين الجنسين  فى  

 .الصلبة مخلفات إلدارة ال  ىالبرنامج الوطنلخطط 

 

 

 :. الظروف البيئية األساسية4
 

 (: فيزيائية)ال الطبيعية بيئةال 4-1

المتوسط   فى    الدنيا   وقيمته  ،(مئوية  درجة  38)   يوليوفى    ذروته  إلى  حرارة  درجة  ألقصى  الشهري يصل 
فى    مستوياته  أعلى  إلى  الدنيا  الحرارة  لدرجة  الشهري   المتوسط  يصل  بينما  ،(مئوية  درجة  20)  يناير

 (. مئوية درجات  6) وفبراير ينايرفى درجة  وأدنى(  مئوية درجة 20) أغسطس
 

السمات   تشتمل  أمتار.  عشرة  إلى  ثمانية  من  المشروع  منطقة  داخل  األرض  سطح  ارتفاع  يتراوح 
األرض(  الجيومورفولوجية )الواقعة    )تضاريس  المشروع  وحدات فى  لمنطقة  ثالث  على  النيل(  دلتا 

 . والسهول الصغيرة ،الخارج، السهول األماميةفى جيومورفولوجية رئيسية وهي: السهول المغمورة 
 

للتربة   ا  الهندسية مسح  التربة على    10، وتم أخذ  2020يناير  فى  أجرى مكتب االستشارات  عينات من 
 :ى ما يلمالموقع فى  تتكون طبقات التربةأعماق مختلفة. 

 م؛ 1.2إلى   1وطين بسمك يتراوح من  متماسك طمي غير  •

 م؛ و   7.4إلى   7تراوح بين  يبسمك  متماسك  طمي وطين  •

 م.   20إلى   10تراوح بين يرمال متوسطة بسمك   •

 
منطقة المشروع. هناك  فى  متر    2.9إلى    1.4يمكن العثور على المياه الجوفية على أعماق تتراوح بين  
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من   قليل  أقرب  والمصارف  الترع  عدد  المشروع.  بموقع  الترحيلإلى    ترعةالمحيطة    ترعة هي    محطة 
بعد   وتقع على  بعد حوالي    ا  متر   16الساحل،  يقع على  الذي  دمياط(  )فرع  النيل  ونهر  الشرق،  فقط من 

الشرق، ويقع مصرف    1.47 إلى  بعد حوالي  كم  مصرفان  هناك  .  ا  جنوب  ا  متر   466مسجد واصف على 
م غرب   37م شمال المحطة و    371على بعد    ان قعي أمتار، و   10و    5بين    يتراوح عرضهما  بدون اسم 
 المحطة.

 

ــ ذلـــك الـــذكور فـــى مـــوظفين )بمـــا  10درة المطلوبـــة لتشـــغيل المشـــروع هـــي مـــا يقـــرب مـــن القـــوة العاملـــة المقـ
واإلناث( يتم توظيفهم من خالل وظائف مباشرة. يوصـى بتوظيـف العمالـة مـن مركـز زفتـى، ويجـب مراعـاة 

 .هذه المرحلة من المشروعفى المساواة بين الجنسين 

 

 : البيئة البيولوجية 4-2
 داخـل محطة الترحيـل. تقع 2019ديسمبر  22يوم األحد لموقع المشروع بزيارة ميدانية   نفايرونكسإقامت  

أي أنــواع مهــددة داخــل المنطقــة. وجــود محــاط باألراضــي الزراعيــة. لــم يالحــ   محكــومغيــر  قلــب مخلفــات م
وبلشـــون  )الهدهـــد( مقنـــعالغـــراب الذلـــك فـــى ضـــالة وبعـــض الطيـــور الشــائعة بمـــا كـــالب وجـــود ولــوح  فقـــط 

السـاحل شـرق موقــع  ترعـةداخـل المنطقـة. تقـع  كانـت موجـودة أيضــا   الماشـية. ففـات مثـل الـذباب والقـوارض 
خــالل زيــارة الموقــع. مــن خــالل  ابرمائيــات. ومــع ذلــك، لــم تــتم مالحظتهــعلــى  الترعــة تحتــوي المشــروع. قــد 

، من المتوقع أن يقلل المشروع مـن وجـود مخلفات ل الترحيهذا وتحويله إلى محطة ل  مخلفات ال  قلب إغالق م
 المنطقة.ى فأنواع اآلفات 

 

 : واالقتصادية االجتماعيةالبيئة   4-3
مثـل يكيلـومتر مربـع و  210.11شـغل حـوالي يي ذ ن الحدود اإلدارية لمركز زفتى الـيقع موقع المشروع ضم

هنـــاك مســـاحة المحافظـــة. تقـــع منطقـــة المشـــروع علـــى الحـــدود الغربيـــة لمركـــز زفتـــى.  ى٪ مــن إجمـــال10.8
متر. موقـع المشـروع محـاط بأراضـي سـكنية  100 بعد منازل متناثرة موجودة وتقع على مسافة قريبة، على 

 ليـهت ،بنهـا -علـى الجانـب الشـرقي طريـق زفتـى . يوجـد الجنوب والغـرب والشـمال  ،وزراعية من ثالث جهات 
المحيطــة بموقــع  ىومدينــة زفتــى. يمكــن تلخــيص اســتخدام األراضــ ،زفتــى ســكة حديــد  خــطو  الســاحل، ترعــة

 :ىالمشروع على النحو التال

 (؛ىالشمال: منطقة سكنية )منطقة المسد  -

 ؛أرض زراعية ومصنع تعبئة اسطوانات الغرب:  -

 و  ؛ ومدينة زفتى ،خط سكة حديد زفتىو  ترعة الساحل،  ليهتبنها   -الشرق: طريق زفتى  -
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 الجنوب: أرض زراعية. -

 

مــــالي ٪ مــــن إج71.8، ويعــــيظ معظــــم الســــكان )2017عــــام 4،999،633عــــدد ســــكان المحافظــــة بلــــغ ي
 مركــز ســكان عــدد  إجمــالى بلــغي(. ٪57) ىالــوطن، وهــو أعلــى مــن المتوســط المنــاطق الريةيــةفــى الســكان( 

 معظــم يعــيظ. أفــراد  4 هــو األســرة حجــم متوســط بــين أنت أســرة 129.835 ونحــو نســمة 527.374 زفتــى
 .الريةية المناطقفى ( ٪81.5) زفتى مركز سكان

 

ــة  ــدل األميـ ــى معـ ــى )فـ ــز زفتـ ــة )28مركـ ــدل المحافظـ ــن معـ ــى مـ ــط 21٪( أعلـ ــن المتوسـ ــل مـ ــوطني٪( وأقـ  الـ
( حصــــلوا علــــى تعلــــيم قبــــل ســــنوات  10أكبــــر مــــن٪ مــــن مجمــــوع الســــكان )39٪(. حــــوالي 30لي )اإلجمــــا
 على حصلوا ٪16 وحوالي ،المتوسط بعد على تعليم  ٪3و  ،متوسط  حصلوا على تعليم  ٪46و   ،المتوسط
 .أعلى أو جامعية شهادة

 

فى بلغ إجمالي عدد حاالت اإلصابة )بما ي،  الغربية. باإلضافة إلى ذلكفى ية  التيفويد هو مرض شائع للغا
. عـالوة علـى ذلـك، 2017حالـة عـام  1669( حـوالي Cو  Bو  A  ىالكبـد   الوبائى  تهاب لذلك التيفويد واال

ا 58و  ،مستشفى عام ا 33تضم محافظة الغربية   .ا  سرير  7163بإجمالي  ،مستشفى خاص 

 

ــي  ــة، هـ ــمدة، والزراعـ ــابون واألسـ ــاج الزيـــوت والصـ ــباا، وإنتـ ــاج األصـ ــيج وإنتـ ــل النسـ ــناعية مثـ ــطة الصـ األنشـ
 األنشطة الرئيسية لسكان الغربية.

 

كم شمال موقع  29ضمن منطقة المشروع أي مواقع أثرية. يقع أقرب موقع أثري على بعد حوالي ال تت
 مركز سمنود.فى المشروع 

 
 
 : . بدائل المشروع5
 

ــتم اقتــراح البــدائل مــن  يــتم تحديــد البــدائل  وزيــارة الموقــع. ،وأصــحاب المصــلحة ،األساســية االستقصــاءات ي
 لواحد أو أكثر من اإلجراءات التالية: ا  المناسبة وفق

 اجتماعات أصحاب المصلحة؛ •

 الصلبة؛ و  مخلفات كتيبات إدارة ال •

 اجتماع مصمم المشروع.  •
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 البدائل التالية: بحث ودراسةتم  

 ال يوجد بديل للتنمية؛ •

 موقع المشروع؛ و •

 تقنية التفريغ.  •

 

منـذ  (غيـر خاضـع للرقابـةغيـر محكـوم ) مخلفـات  قلـب للموقـع هـو م  المخصصـة  لـألرض   ىاالستخدام الحـال
هـذا الموقـع. وأبلغـت السـلطات فـى الصـلبة مـن مركـز زفتـى  مخلفـات ات. يتم الـتخلص مـن اليأواخر التسعين

 ســائل الرشــيحأن الموقــع لــه تــأثير بيئــي ســلبي علــى األنشــطة المحيطــة )انبعاثــات الغــازات والــروائح، وتولــد 
 وفثاره على الصحة العامة(.

 

 محكــــومغيــــر  مخلفــــات  قلــــب مكاالســــتخدام المســــتمر لموقــــع المشــــروع  ،ســــينتج عــــن بــــديل "عــــدم التطــــوير"
الصــلبة الحاليــة ليســت فعالــة  مخلفــات الحــالي. إدارة ال قلــب مالموقــع بذات الصــلة اآلثــار الســلبية ستســتمر و 

ــن ال ــتخلص مـ ــتم الـ ــات حيـــث يـ ــن  مخلفـ ــد مـ ــاك العديـ ــك، هنـ ــى ذلـ ــة. عـــالوة علـ ــوية دون معالجـ ــب العضـ  مقالـ
للــتخلص مــن  ومحكــوممركــزي فمــن  مقلــب األخــرى المنتشــرة داخــل المحافظــة بســبب عــدم وجــود  مخلفــات ال
 محافظة الغربية.فى الصلبة  مخلفات ال

 

 تم اختيار موقع المشروع بناء  على الجوانب التالية: 

تقطعهــــا شــــاحنات التجميــــع التــــى ســــيتم إنشــــاء المشــــروع بــــالقرب مــــن مدينــــة زفتــــى لتحســــين المســــافة  •
 واستهالك الوقود؛

طـــة محغيـــر خاضـــع للرقابـــة. لـــذلك، مـــن المتوقـــع أن يـــؤدي بنـــاء  مخلفـــات  مقلـــب الموقـــع الحـــالي هـــو  •
 موقع المشروع؛فى إلى تحسين الظروف البيئية  ترحيلال

المناطق المجاورة ويمكـن فى موقع المشروع، ولكن البنية التحتية متوفرة فى ال توجد بنية تحتية حالية  •
 ؛ وللمحطة توصيلها بسهولة

تملــك الســتخدامات الزراعيــة وهــي مملوكــة للقطــاع الخــاص وال فــى اتســتخدم معظــم أراضــي المحافظــة  •
، فقــد تــم لدولــةالمحافظــة المــوارد الالزمــة لشــراء األراضــي. وحيــث أن موقــع المشــروع المقتــرح مملــوك ل

 من قبل المحافظة ووزارة البيئة. إلنشاء محطة الترحيلاختياره 

 
 

 : يلى ىتمت مناقشتها ه التى  . تقنيات التفريغ المختلفة الحاويةإن بديل التفريغ المحدد هو بديل حفرة 
 مركبة نقل فى تفريغ مباشر  •
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 والتخلص منها  مخلفات تخزين ال •

 نظام المكبس  •

 .(Surge Pitالحاوية )حفرة تحميل باستخدام  ال •
 
 
 : التخفيف إجراءات. تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية و 6

 

 ف: التخفي إجراءاتاآلثار البيئية و  6-1

 (اآلثار ) األثريات اآلثار على  •

 اإللزامي وإعادة التوطين  ،والتعويض  ،حيازة األرض  •

 اآلثار على الفئات الضعيفة  •

 .اآلثار على السكان األصليين •

 

 : اآلثار اإليجابية 6-2

 تحسين البيئة والصحة العامة •

 االحتباس الحرارى الحد من انبعاثات غازات  •

 مخلفات تثمين ال •

 . الدخل والعمالة •

 

 :اآلثار السلبية 6-3

اء والتشــغيل باإلضــافة إلــى شــناآلثــار الســلبية المحتملــة خــالل مرحلتــي اإل ىالتــال (1رقــم ) يلخــص الجــدول
 التخةيف ذات الصلة. إجراءات 
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 اء والتشغيلشناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

   اآلثارثقل 
 إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 

 ثقل اآلثار  
 بعد التخفيف 

 نوعية الهواء

 اإلنشاء

فــــى حركـــة المعـــدات الثقيلـــة والمركبـــات  •
 الموقع والطرق غير المعبدة؛

موقــع فــى  أنشطة التسوية والحفر والــردم   •
 و اء؛نشاإل

 طةيفة  .اإلنشاءاتخلط ركام  •

ــاد • ــتخدام  إخمــ ــار باســ ــاء الغبــ ــوابط المــ ــد ةيــــ ئ اي الكيموالضــ ــل كلوريــ  مثــ
 ؛الكالسيوم

 ؛نقل المواد لمركباتلقيادة إدارة الغبار من خالل إبطاء سرعة ا •

القيــــــادة فــــــى توعيــــــة العــــــاملين بالحفــــــاج علــــــى الممارســــــات الجيــــــدة  •
 ؛واستخدام اآلالت

ــات  • ــى اآلالت والمركبــ ــاج علــ ــروف فــــى الحفــ ــدة لتقليــــل ظــ ــل جيــ عمــ
 ؛ةنبعاثات الهارب اال

، لتتوافق مع الظروف المناخية حيثما أمكن  اإلنشاءاتتعديل توقيت   •
 المواتية.

 غير مؤثرة

 التشغيل

ــدات  • ــات المركبــــــات والمولــــ التــــــى انبعاثــــ
 ،تحتـــــــــوي علـــــــــى أكاســـــــــيد النيتـــــــــروجين

 ،وأول أكســيد الكربــون   ،سيد الكبريتاوأك
 ؛ ( PM)  الجزيئات متناهية الصغرو 

 و ؛البلدية مخلفاتالرائحة من ال •

 .ةالحيوي  يروسوالتالغبار واأل •
 طةيفة 

 ؛نظام التغشية األوتوماتيكي •

 ؛اإلنشاءة عند  اتجاه الرياح السائد مراعاة •

 ؛ةالجيدالنظافة والترتيب تنفيذ إجراءات  •

 ؛مخلفاتمناطق إدارة الكنس ومسح  •

 واستخدام اآلالت؛ ؛القيادةفى تزويد العاملين بممارسات جيدة  •

 للمولد وضمان امتثالها للقوانين الوطنية؛إجراء اختبارات المراقبة  •

ظــروف عمــل فــى فحــص وصــيانة اآلالت والمركبــات للحفــاج عليهــا  •
 و ؛العادمجيدة لتقليل انبعاثات  

 ي.تنظيف وغسل المركبات بشكل روتين  •

 غير مؤثرة
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 اء والتشغيل شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
   اآلثارثقل  المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

 ثقل اآلثار  إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 
 بعد التخفيف 

انبعاثات غازات 
االحتباس 
 الحرارى 

 اإلنشاء
مـــــــن  حتبـــــــاس الحـــــــرارى انبعـــــــاث غـــــــازات اال •

المركبـــات واآلالت المســـتخدمة أثنـــاء مرحلـــة 
 اإلنشاء.

 غير مؤثرة

 ؛ضمان أن التقنيات والمعدات المستخدمة فى المشروع جديدة •

إذا أمكــن، تأكــد مــن الحصــول علــى المعــدات والمــواد المســتخدمة  •
 من منطقة قريبة لتقليل انبعاثات النقل؛ اإلنشاءفى مرحلة 

مارســـــات الجيـــــدة الســـــتخدام توعيـــــة العمـــــال بالمحافظـــــة علـــــى الم •
 اآلالت؛

الحفــاج علــى اآلالت والمركبــات فــى ظــروف عمــل جيــدة وضــمان  •
 الصيانة الدورية؛ و

 .والوطنية التأكد من أن انبعاثات الغازات أقل من الحدود الدولية •

 غير مؤثرة

 التشغيل

ــدات • ــن المعــ ــود مــ ــراق الوقــ ــؤدي احتــ ــد يــ  ،قــ
إلـــــى  ؛ومولـــــدات الــــديزل ،ومركبــــات النقــــل

وأكاســــــيد  ،إطـــــالق ثــــــاني أكســـــيد الكربــــــون 
 ،وأول أكســـــــــــــيد الكربـــــــــــــون  ،النيتـــــــــــــروجين

غيـــــــر يروســـــــوالت واأل ،والكربـــــــون األســـــــود
 ة؛الممتص

غــاز قــد ينــتج عــن تــراكم المخلفــات انبعاثــات  •
ــن غيـــر المـــرجح أن  ــان. ومـــع ذلـــك، فمـ الميثـ

 ذلك. يحدث

 طةيفة 

 ؛المشروع جديدةضمان أن التقنيات والمعدات المستخدمة فى  •

إذا أمكــن، تأكــد مــن الحصــول علــى المعــدات والمــواد المســتخدمة  •
 من منطقة قريبة لتقليل انبعاثات النقل؛ اإلنشاءفى مرحلة 

توعيـــــة العمـــــال بالمحافظـــــة علـــــى الممارســـــات الجيـــــدة الســـــتخدام  •
 اآلالت؛

الحفــاج علــى اآلالت والمركبــات فــى ظــروف عمــل جيــدة وضــمان  •
 الصيانة الدورية؛ و

 التأكد من أن انبعاثات الغازات أقل من الحدود الدولية والوطنية. •

 .يجب عدم ترك المخلفات تتراكم •

 غير مؤثرة
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 اء والتشغيل شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 المتأثر 

   اآلثارثقل  المحتملة   اآلثار المرحلة 
 قبل التخفيف 

 ثقل اآلثار  إجراءات التخفيف 
 بعد التخفيف  

مستويات 
 الضوضاء 

 اإلنشاء
ــائدت ت ســـ  • ــاء السـ ــاء اإل ةولد الضوضـ اء شـــ ن أثنـ

وحركـــــــة  ،مـــــــن تشـــــــغيل المعـــــــدات الثقيلـــــــة
 المركبات.

إلى  طةيفة 
 متوسطة 

ظــروف عمــل جيــدة للحــد مــن تولــد  الحفــاج علــى اآلالت والمركبــات فــى •
 الضوضاء وضمان أنها ال تتجاوز الحدود المسموح بها؛

الحفاج على طرق الموقع فى حالة جيدة للحد من الضوضاء واالهتــزاز  •
 ؛المركبات ةحركالناتج من 

 المعدات التى لديها مستويات انبعاث ضوضاء منخفضة؛ اختيار •

 نتج عنها ضوضاء؛التى ي استخدام المباني الحتواء المعدات  •

اتباع جدول الصيانة الموصى بــه مــن قبــل الشــركات المصــنعة للمحــرك  •
 واألجزاء الميكانيكية، بما فى ذلك ضغط اإلطارات المناسب؛ و

 فى األوقات المناسبة خالل النهار. اإلنشاءيجب أن يتم  •

 طةيفة 

 التشغيل

ــتجت  أن يمكـــن • ــاء نـ ــاء الضوضـ ــغيل أثنـ  التشـ
ــي بشــــــــكل ــن رئيســــــ ــال مــــــ  ،واآلالت ،العمــــــ

ــات ــتخدمة والمركبــــــ ــة خــــــــالل المســــــ  مرحلــــــ
 .لمشروعا تشغيل

 

 إلى  طةيفة 
 متوسطة 

 
بحيث   ضوضاء  والمعدات المحتمل أن تتولد عنها   اآلالت  تصميم  يتم •

 بالضوضاء؛  المتعلقة القانونية تتمشى مع اللوائح
 كلمــا ضوضــاء، تتولــد عنهــا عــوازل للصــوت للمعــدات التــي تركيــب يــتم •

 ذلك؛  أمكن

 منتظم؛ و بشكل المعدات وصيانة البد من فحص •

  النهار. أثناء المخلفات نقل  يتم أن يجب •

 طةيفة 
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 اء والتشغيل شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
   اآلثارثقل  المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

 ثقل اآلثار   إجراءات التخفيف  التخفيف قبل 
 بعد التخفيف 

التربة والمياه  
 اإلنشاء الجوفية 

ــاه الصـــــــــرف  • ــواد ،الصـــــــــحىإدارة ميـــــــ  ،والمـــــــ
 والمخلفات بشكل غير سليم؛

 من اآلالت. مقصودة غيرانسكابات  •

إلى  طةيفة 
 متوسطة 

 الجيدة؛ النظافة والترتيبتنفيذ إجراءات إدارة الموقع وأنشطة  •

 اتخاذ إجراءات مناسبة إلدارة المخلفات وتخزينها؛ضمان  •

ــأثيرات  • تنفيـــذ إجـــراءات لمنـــع االنســـكاب تســـاهم فـــى الســـيطرة علـــى أي تـ
 محتملة وتقليلها؛

ضــمان الفحــص الــدوري للمعــدات واآلالت التــى ستســاهم فــى الحــد مــن  •
 االنسكابات والتسربات؛

ــتخلص  • ــل مقـــاول مـــرخص للمعالجـــة والـ ــات مـــن قبـ ضـــمان جمـــع المخلفـ
ــالل  ــن خــ ــائي مــ ــدفنالنهــ ــات  المــ ــزين مخلفــ ــيتم تخــ ــدد. ســ ــاءالمحــ  اإلنشــ

األخرى بشكل فمن ومؤقت فى الموقع والــتخلص منهــا بشــكل دوري مــن 
 خالل البيع للمقاولين.

بشـــكل صـــحيح لمنـــع الصـــحى يجـــب عـــزل خـــزان تخـــزين ميـــاه الصـــرف  •
بانتظـــام للـــتخلص منهـــا فـــى أقـــرب  هتفريـــغ محتوياتـــ والبـــد مـــن التســـرب. 

علـــى فتـــرات كافيـــة مـــن خـــالل الصـــحى محطــة لمعالجـــة ميـــاه الصـــرف 
 مقاول مرخص.

والــتخلص منهــا  ،ومعالجتهــا ،ضــمان اإلدارة الســليمة للمخلفــات الخطــرة •
 .من قبل مقاول معتمد

 طةيفة 
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 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 اء والتشغيل شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 المتأثر 

   اآلثارثقل  المحتملة   اآلثار المرحلة 
 قبل التخفيف 

 ثقل اآلثار  إجراءات التخفيف 
 بعد التخفيف 

"تابع" التربة  
 التشغيل والمياه الجوفية

 ،والمـــــــواد ،الصـــــــحىإدارة ميـــــــاه الصـــــــرف  •
 والمخلفات بشكل غير سليم؛

، مـــــــن اآلالت مقصـــــــودة غيـــــــرانســـــــكابات  •
 ومولدات الديزل؛  ،والمركبات

ــائل تولــــد  • . ومــــع ذلــــك، هب ح وتســــر ي الرشــــ ســ
 .ذلك فمن غير المرجح أن يحدث

فــى حــال كانــت المخلفــات المنقولــة رطبــة،  •
 أتي بعض السوائل مع الشاحنات؛ت فقد 

من محطة  الصحى مياه الصرف  ستتولد •
 . تنظيف الشاحنات

 إلى  طةيفة 
 متوسطة 

 ،المخلفــــات مناولــــةومنــــاطق  ،ة للطــــرق ذ  اســــتخدام مــــواد غيــــر منفــــ   •
إلــى  ميــاهوتركيب حواجز لمنــع جريــان ال  ؛ومناطق غسل المركبات

 ؛)المنف ذ ة( لمناطق القابلة لالختراقا

 ؛ا  أكد من أن مولد الديزل معزول جيدت ال •

 مناولــةمة فــى الجريــان الســطحي مــن المنــاطق المســتخد  ميــاه  جمع   •
المعــــايير البيئيـــــة لتتمشــــى مـــــع  هـــــذه الميــــاهالمخلفــــات، ومعالجــــة 
إلــى الميــاه الســطحية أو نظــام الصــرف   هاالمعمول بها قبل تصــريف

 مصــفاةحــاجز أو اســتخدام  :البلــدي )علــى ســبيل المثــالالصــحى 
 إلزالـــة المـــواد الكبيـــرة، وتركيـــب مصـــائد الطمـــي إلزالـــة الجســـيمات

 فاصل الزيت/الماء(؛ باستخدام، وإزالة السوائل المنفصلة الدقيقة

ل تفريــغ  • الصــحى نظــام الصــرف  فــيالجريــان الســطحي ميــاه ُيفضــ 
ــاه  ولـــــيس فـــــيالمحلـــــي )عبـــــر أنابيـــــب أو شـــــاحنة صـــــهريج(  الميـــ

 السطحية المحلية؛

ــت  • ــرف سـ ــاه الصـ ــة ميـ ــاحنات الصـــحى تم مراقبـ ــة تنظيـــف الشـ لمحطـ
قبــل تصــريفها  ن وذلــكبشكل دوري للتأكد من أنها فى حدود القــانو 

ميــــاه  مؤشــــرات الصـــرف الصــــحي. فـــى حالــــة تجـــاوز  فـــى شــــبكة
 البرنامج الوطنى ل ـتواصي ون، سـدود القان ـــــــــــححى  ــــــالصرف  ـــــــ الص

 طةيفة 
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 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 اء والتشغيل شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

   اآلثارثقل 
 إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 

 ثقل اآلثار  
 بعد التخفيف 

"تابع" التربة  
 والمياه الجوفية

 "تابع" 
   التشغيل

مــــــع الشــــــركة القابضــــــة لميــــــاه الشــــــرب  إلدارة المخلفــــــات الصــــــلبة
ــاه  الصــــحيوالصــــرف  لالتفــــاق علــــى متطلبــــات الــــتخلص مــــن ميــ

 الصرف الصحي؛

لســـــائل المخلفـــــات بخزانـــــات  ونقـــــل شـــــاحنات جمـــــعتزويـــــد يمكـــــن  •
 ح؛ي الرش

 لن تترك المخلفات تتراكم لفترة طويلة. •

 

 البيئة  
 اإلنشاء البيولوجية

ــواء • ــات الهــ ــؤثر انبعاثــ ــد تــ  ،والضوضــــاء ،قــ
وكــذلك التواجــد البشــري علــى  ؛واالهتــزازات

 الحياة البرية المحلية؛

ــادة  • ــة المـــرور إلـــى زيـ ــادة حركـ ــؤدي زيـ ــد تـ قـ
 قتل الحيوانات على الطرق؛

قــد يــؤثر أي انســكاب مــن المركبــات وســوء  •
علــى الحيــاة البريــة الصــحى إدارة الصــرف 
 والمصارف القريبة؛  الترعالمائية فى 

ــلبة  • ــات الصـــ ــوء إدارة المخلفـــ ــؤدي ســـ ــد يـــ قـــ
إلــى جــذب اآلفــات الصــحى ومياه الصــرف  

 واألنواع الغريبة إلى المنطقة.

إلى غير  طةيفة 
 مؤثرة

إجراءات التخةيف التى تهدف إلى الحد من انبعاثــات الهــواء نفس   •
 والضوضاء؛

 توعية العمال باآلثار السلبية إلزعاج أي حيوانات برية؛ •

عـــــالي  الـــــذي قـــــد يـــــزعج التجنـــــب العمـــــل لـــــيال  وتجنـــــب الضـــــوء  •
 ؛الحيوانات

 ؛ضمان التحكم فى السرعة وحظر القيادة خارج المسار •

والمخلفــات  ؛وتحديث خطة إدارة المخلفــات الصــلبة  ،وتنفيذ  ،وضع •
 ،لتشــــــمل جمـــــــع المخلفـــــــات صــــــرف الصـــــــحيوميـــــــاه ال ؛الخطــــــرة
ة بيئيــا  لتجنـــب والــتخلص منهــا بطريقــة مســتدام ،ونقلهــا ،وتخزينهــا

الك المخلفــــات مــــن قبــــل واإلفــــراط فــــى اســــته ،اجتــــذاب الحشــــرات
 والحيوانات؛ 

 المناسبة. نظافة والترتيبضمان ممارسات ال •

 غير مؤثرة
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 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 
 اء والتشغيل شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )

 ذات الصلة وإجراءات التخفيف
 

 الجانب  
 المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

   اآلثارثقل 
 إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 

 ثقل اآلثار  
 بعد التخفيف 

 "تابع" البيئة  
 التشغيل البيولوجية

ــاه الصـــــــــرف  • ــواد ،الصـــــــــحىإدارة ميـــــــ  ،والمـــــــ
 والمخلفات بشكل غير سليم؛

 ،مـــــــــن اآلالتغيـــــــــر مقصـــــــــودة انســـــــــكابات  •
 ومولدات الديزل؛،  والمركبات

. ومــع ذلــك، فمــن هســرب ت ح و ي الرشــ ســائل تولــد  •
 .ذلك غير المرجح أن يحدث

فى حال كانت المخلفات المنقولة رطبة، فقــد  •
 أتي بعض السوائل مع الشاحنات؛ت 

مـــن محطـــة الصـــحى ميـــاه الصـــرف  ســـتتولد •
 .تنظيف الشاحنات

 طةيفة 

 ،المخلفــــات مناولــــةومنــــاطق  ،ة للطــــرق ذ  اســــتخدام مــــواد غيــــر منفــــ   •
إلــى  ميــاهوتركيب حواجز لمنــع جريــان ال  ؛ومناطق غسل المركبات

 ؛)المنف ذ ة( لمناطق القابلة لالختراقا

 ؛تأكد من أن مولد الديزل معزول جيدا  ال •

 مناولــةمة فــى الجريــان الســطحي مــن المنــاطق المســتخد  ميــاه  جمع   •
المعــــايير البيئيـــــة لتتمشــــى مـــــع  هـــــذه الميــــاهالمخلفــــات، ومعالجــــة 

إلــى الميــاه الســطحية أو نظــام الصــرف   هاقبل تصــريف  المعمول بها
 : اســتخدام حــاجز أو مصــفاةالصــحى البلــدي )علــى ســبيل المثــال

ــيمات  إلزالـــة المـــواد الكبيـــرة، وتركيـــب مصـــائد الطمـــي إلزالـــة الجسـ
 فاصل الزيت/الماء(؛ باستخدام، وإزالة السوائل المنفصلة الدقيقة

ل تفريــغ  • ظــام الصــرف الصــحى ن  فــيالجريــان الســطحي ميــاه ُيفضــ 
ــاه  ولـــــيس فـــــيالمحلـــــي )عبـــــر أنابيـــــب أو شـــــاحنة صـــــهريج(  الميـــ

 السطحية المحلية؛

ــت  • ــاحنات سـ ــة تنظيـــف الشـ ــرف الصـــحى لمحطـ ــاه الصـ ــة ميـ تم مراقبـ
قبــل تصــريفها  ن وذلــكبشكل دوري للتأكد من أنها فى حدود القــانو 

ميــــاه مؤشــــرات  فـــى شــــبكة الصـــرف الصــــحي. فـــى حالــــة تجـــاوز 
  البرنامج الوطنىل ـتواصي ون، سـدود القان ـــــــــــحى حــــــالصرف  ـــــــ الص

 إلى غير مؤثرة طةيفة 
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 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 اء والتشغيل شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 المتأثر 

   اآلثارثقل  المحتملة   اآلثار المرحلة 
 التخفيف قبل 

 ثقل اآلثار   إجراءات التخفيف 
 بعد التخفيف 

 "تابع" البيئة  
 البيولوجية

 "تابع"
 التشغيل

 

 

مــــــع الشــــــركة القابضــــــة لميــــــاه الشــــــرب  إلدارة المخلفــــــات الصــــــلبة
ــاه  الصــــحيوالصــــرف  لالتفــــاق علــــى متطلبــــات الــــتخلص مــــن ميــ

 الصرف الصحي؛

لســـــائل المخلفـــــات بخزانـــــات  ونقـــــل شـــــاحنات جمـــــعتزويـــــد يمكـــــن  •
 ح؛ي الرش

 لن تترك المخلفات تتراكم لفترة طويلة. •

 

 الصحة 
 اإلنشاء العامة

ــار •  ،والضوضـــــــاء ،وانبعاثـــــــات الغـــــــاز ،الغبـــــ
والمخــاطر الصــحية الناجمــة عــن ســوء إدارة 

ــد تــــــؤثر  ؛المخلفــــــات ــالقرب مــــــنوالتــــــى قــــ  بــــ
 المناطق السكنية؛

 قد تنشأ حوادث من مركبات النقل. •

 متوسطة 

 المجتمعات المحلية؛داخل ال تمر  اإلنشاءاختيار طرق لشاحنات  •

ــحيحية فـــى  • ــراءات التصـ ــاذ اإلجـ ــام التخـ ــواء بانتظـ ــوث الهـ ــد تلـ رصـ
 الوقت المناسب، إذا لزم األمر؛

االنخــراط بفاعليــة مــع الســكان المحليــين والمــزارعين الــذين يعيشــون  •
 أو يكسبون رزقهم بالقرب من موقع المشروع؛

 ،الشــكاوى  قنــوات تقــديم، و هاشــرح هــدف، و لية تظلم مجتمعيةف  إنشاء •
 لـــرد علـــى ضـــمن ات التعليقـــات، ونمـــوذج شـــكوى واضـــح ي  صـــناديقو 

 أو التظلم؛موضوع الشكوى 

 والسالمة المرورية. و ق ر طاتباع إجراءات سالمة ال •

 توضــيحلجمهــور لا فنيــة وعرضــها وتوزيعهــا علــىمــواد غيــر  إعــداد •
ــروع ، واآلثـــار اإليجابيـــة والســـلبية، وفليـــة الـــتظلم، والخطـــوط  المشـ

 فى الطوارئ.لالستفسار أو موظفى المشروع ب ل اصت الساخنة لال

 طةيفة 



  16 الغربية ، محافظة حطة ترحيل المخلفات الصلبة بزفتىتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لم

 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 اء والتشغيل شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

   اآلثارثقل 
 إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 

 ثقل اآلثار  
 بعد التخفيف 

"تابع" الصحة  
 التشغيل العامة

 ،الضوضــــــــاءيحــــــــدث إزعـــــــاج بســــــــبب قـــــــد  •
والقمامة الناتجــة عــن عمليــات نقــل ،  والغبار

 أو خارجه؛الموقع  إلىالمخلفات 

فــى  ا  ل أيضــ ترحيــ قــد يتســبب وجــود محطــة ال •
 مخاوف جمالية.

 متوسطة 

المجتمعــات داخل ال تمر اختيار طرق لشاحنات نقل المخلفات  •
 المحلية، إن أمكن؛

صــيانة الشـــاحنات والتأكـــد مـــن تغطيـــة المخلفـــات الصـــلبة أثنـــاء  •
 النقل؛

أمتـــار حـــول الموقـــع لعزلـــه بالكامـــل عـــن  3 هعـــ ارتفا ســـوربنـــاء  •
ــكنية، لتجنـــــب  ــاثرالمنـــــاطق الســـ ــعالمخلفـــــات  تنـــ ــارج الموقـــ  ،خـــ

 وتسهيل جمع القمامة؛

جمع القمامة فى أقرب وقت ممكن قبل أن تصبح مبعثرة خــارج  •
 الموقع؛

 لتحسين الجماليات؛ حزام أخضر ب زرع محيط الموقع بأكمله  •

التخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية فــى رصــد تلــوث الهــواء بانتظــام  •
 ؛الوقت المناسب، إذا لزم األمر

االضـــــطالع بأنشـــــطة مشـــــاركة المجتمـــــع الدوريـــــة وتنفيـــــذ فليـــــة  •
 التظلم؛ 

بـــاع إجــــراءات التخةيـــف مــــن حـــوادث الســــير والســـالمة علــــى ات  •
 الطرق.

 طةيفة 

 



  17 الغربية ، محافظة حطة ترحيل المخلفات الصلبة بزفتىتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لم

 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 والتشغيل اء شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

   اآلثارثقل 
 إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 

 ثقل اآلثار  
 بعد التخفيف 

المرور وسالمة 
 الطرق 

 اإلنشاء

تــؤدي المخلفـــات الصـــلبة التـــى يـــتم نقلهـــا إلـــى  •
ــة  دفنمـــ  ــى حركـ ــة فـ ــادة مؤقتـ ــى زيـ ــادات إلـ السـ

 ؛المرور

ــرور  • ــة المـ ــى حركـ ــة فـ ــادة محتملـ ــدث زيـ ــد تحـ قـ
 ؛اإلنشاءمواد   نقلبسبب مركبات 

الحــوادث المحتملــة أثنــاء نقــل المــواد قــد يكــون  •
 طةيفة  لها فثار محتملة على السالمة.

 ؛وضع خطة إلدارة حركة المرور •

عقود المقاولين تطلب منهم إجراء فحص دوري  شروط فىإدراج   •
 لسالمة وكفاءة المركبات والشاحنات ؛

ــدود  • ــق بحـ ــا يتعلـ ــرور فيمـ ــد المـ ــال لقواعـ ــاولين باالمتثـ ــة المقـ مطالبـ
 المواد المراد نقلها؛ يةغطت و  ،وصيانة المركبات ،السرعة

 ،يجب على السائقين والموظفين الحفاج علــى ســلوك جيــد للقيــادة •
 ؛واحترام حدود السرعة والمسارات المخططة

 ؛حالة عدم وجودها فيعلى الطرق  ةإنار تركيب أعمدة  •

 الطرق؛ ارصفة علىعالمات و  ،مروروإشارات الفتات، إضافة  •

ــاة • ــاف مراعــ ــة  اتمســ ــات كافيــ ــين المركبــ ــى بــ ــىفــ ــة التحــــرك فــ  حالــ
 ؛طابور

 ؛ وتصميم نمط حركة المرور فى الموقع •

 والتسليم.جدولة ساعات العمل  •

 غير مؤثرة

 التشغيل

ــة المـــرور  • ــادة محتملـــة فـــى حركـ ــدث زيـ قـــد تحـ
 بسبب عربات نقل المخلفات الصلبة.

ا قد تنشأ فثار  • الســالمة مــن على محتملة أيض 
أثنــاء نقــل  التــي قــد تحــدثالحــوادث المروريــة 

  المخلفات.

 غير مؤثرة  طةيفة 



  18 الغربية ، محافظة حطة ترحيل المخلفات الصلبة بزفتىتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لم

 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 اء والتشغيل شناإل  ىالمحتملة خالل مرحلتاآلثار السلبية (: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة  وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

   اآلثارثقل 
 إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 

 ثقل اآلثار  
 بعد التخفيف 

الصحة والسالمة  
 اإلنشاء العمل مكانفى 

انبعاثــات الغبــار والهــواء، وزيــادة مســتويات  •
ــات،  ــن اآلالت والمركبـــــــــــ ــاء مـــــــــــ الضوضـــــــــــ

للعمـــال قـــد يكـــون  غيـــر المقصـــودواالنـــزالق 
 لها فثار سلبية محتملة على العمال؛

ســـــــوء إدارة المخلفـــــــات الصـــــــلبة والصـــــــرف  •
 ؛ثير مخاوف صحيةت قد الصحى 

ــن  • ــدني مـ ــاد البـ ــأ اإلجهـ ــد ينشـ ــة قـ ــادة درجـ زيـ
 والحوادث الميكانيكية.الحرارة 

 متوسطة 

ــار متطلبــــــات مؤسســــــة التمويــــــل  • ســــــيأخذ المقــــــاولون فــــــى االعتبــــ
ــواء  ــاكن اإليـــــ ــر ألمـــــ ــاء والتعميـــــ ــي ل نشـــــ الدوليـــــــة/البنك األوروبـــــ
المتحركــة علــى عجــالت أو ســكن العمــال، والتــى ســيتم تضــمينها 

 فى عقودهم؛

 ؛ تاإلنشاءااإلشراف المستمر على عمال  •
 شخصية المناسبة؛توفير معدات الوقاية ال •

ــية  • ــة الشخصـ ــدات الوقايـ ــا معـ ــدون دائمـ ــال يرتـ ــن أن العمـ ــد مـ التأكـ
 ؛أثناء العمل أو فى الموقع

 معدات حسب جدول الشركات المصنعة؛ الصيانة الدورية لل •

يب مناســـب علـــى اإلســـعافات ضـــمان حصـــول العمـــال علـــى تـــدر  •
 األولية؛

 اإلسعافات األولية؛ حقائبوافر ضمان ت  •

مان وضــ  ،حريــقإطفــاء تــوفير وتركيــب طفايــات حريــق ومعــدات  •
 تدريب العمال على استخدامها؛

ــذ م • ــبتنفيــ ــة والترتيــ ــات النظافــ ــدة مارســ ــن  ،الجيــ ــد مــ ــاذ والتأكــ اتخــ
 المناسبة؛ صحيةال  التدابير

داخــل الموقـــع  جيــدا   ضــمان تــوافر ســيارة إســعاف مجهـــزة تجهيــزا   •
 ى أقرب مستشفى من موقع المشروع؛لنقل العامل المصاب إل

 طةيفة 



  19 الغربية ، محافظة حطة ترحيل المخلفات الصلبة بزفتىتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لم

 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 اء والتشغيل شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
   اآلثارثقل  المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

 ثقل اآلثار   إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 
 بعد التخفيف 

الصحة  "تابع" 
والسالمة فى  

 العمل مكان

 "تابع" اإلنشاء

 

 

 20-15تقييد سرعة المركبات بحيث ال تتجاوز حــد األمــان ) •
 كم/ساعة(؛

 تخزين المواد القابلة لالشتعال فى منطقة معزولة ومظللة؛ •

علــــى االســــتخدام  تالتــــدريب الــــدوري للعــــاملين فــــى اإلنشــــاءا •
 ؛تاآلمن للمعدات وعلى القضايا البيئية المتعلقة باإلنشاءا

 ينبغي اختيار أفراد األمن على أساس عملية الفرز؛ •

ــل  • ــانون العمـ ــة لقـ ــوائح التنفيذيـ ــع اللـ ــال لجميـ  12/2003االمتثـ
تلـــــــك المتعلقـــــــة بتشـــــــغيل المعـــــــدات واآلالت )مثـــــــل  وتحديــــــدا  

مــل علــى أرض مرتفعـــة، الجرافــات والحفــارات(، واللحــام، والع
 وما إلى ذلك.

 

 التشغيل

ــل معهــــا، والضوضــــاء  • ــرض للمخلفــــات والتعامــ التعــ
المنبعثة من المعدات، والحوادث قــد يكــون لهــا فثــار 

 سلبية على صحة وسالمة العمال؛

قد ينشأ الحريق من المخلفات المخزنة بشكل سيئ.  •
ومع ذلك، ال ُيتوقع االحتفاج بمخلفات متراكمــة فــى 

 محطة الترحيل؛

قــد يســبب وجود الحشرات واآلفــات داخــل المخلفــات  •
 المخلفات. للقائمين بمناولةمشاكل صحية 

 متوسطة 

يــتم تزويــد ســيارات اإلســعاف فــى الموقــع علــى مــدار الســاعة  •
 أيام األسبوع باألدوات والمعدات المناسبة؛طوال 

مؤسسة  ل ةالقياسي  وظروف العملداء األالحفاج على مستوى  •
 ؛ ( IFC) تمويل الدولية ال

 ؛إضافة أنظمة الرش •

 و  ؛ ومعدات إطفاء حريقإضافة طفايات حريق  •
 استخدام مواد مقاومة للحريق/مثبطات فى تشييد المباني.  •

 طةيفة 



  20 الغربية ، محافظة حطة ترحيل المخلفات الصلبة بزفتىتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لم

 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 اء والتشغيل شناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1"تابع" جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 اآلثار ثقل  المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

 ثقل اآلثار   إجراءات التخفيف  قبل التخفيف  
 بعد التخفيف 

 المجتمع  
 المحلى

اإلنشاء 
 والتشغيل

ــؤثر  • ــد يـ ــالين و قـ ــبل عـــيظ الزبـ ــى سـ علـــى المشـــروع علـ
، على الرغم من أن المسؤولين فى مركــز زفتــى همدخل

مـــــــن جمـــــــع وفـــــــرز  وامنعـــــــ ذكـــــــروا أن الزبـــــــالين لـــــــن يُ 
 .المخلفات

 متوسطة 

المشــــروع بشــــكل ن لفهــــم مخــــاوفهم حــــول ي االنخــــراط مــــع الزبــــال •
ابيــة التواصــل معهــم حــول اآلثــار اإليج ا  أفضل. من المهم أيض

أفضــل فــى  تهم، ومناقشــ علــى صــحة المجتمــع وعلــى صــحتهم
طريقة إلدماجهم فى أنشــطة المشــروع مــع حمايــة ســبل عيشــهم 

 ؛ وومصالحهم

 قنـــــوات تقـــــديم، و هاشـــــرح هـــــدفكاملـــــة، و فليـــــة تظلـــــم  إنشـــــاء •
ــناديقو  ،الشـــــكاوى  ــح  صـــ ــكوى واضـــ ــوذج شـــ ــات، ونمـــ التعليقـــ

 أو التظلم؛لرد على موضوع الشكوى ضمن ات ي 

•  

 غير مؤثرة

 

 



  24 21 الغربية ، محافظة حطة ترحيل المخلفات الصلبة بزفتىتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لم

 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 : آلثار التراكميةا 6-4
المقدمة  إجراءات مع   يُ   التخةيف  أن  ال  ناحية  تتوقع  من  أهمية خاصة.  ذات  تراكمية  فثار  للمشروع  كون 

الغربية على تحسين الصحة العامة  فى  الصلبة    مخلفات أخرى، سيساعد المشروع مع باقي مكونات إدارة ال
 البيئية. الصحة و 

 
 

 : واالجتماعية خطة اإلدارة البيئية  .7
 

االعتبار من  فى  يجب أخذها  التى  التخةيف والرصد    إجراءات تتكون خطة اإلدارة البيئية من مجموعة من  
السلبية واالجتماعية  البيئية  اآلثار  القضاء على  تعويضها  ، أجل  إل   ،أو  تقليلها  مقبولة.أو  إن  ى مستويات 

ه  اإلدارة  أ   ىخطة  أخذ  لضمان  المشروع  فريق  قبل  من  بانتظام  تحديثها  سيتم  عملية  تغييرات    ىوثيقة 
 االعتبار. فى  حطةمحتملة داخل الم

 

 : المسؤوليات البيئية واالجتماعية 7-1

وف وس ،(HSEبإنشاء إدارة للصحة والسالمة والبيئة ) البرنامج الوطنى إلدارة المخلفات الصلبةقوم  ي سوف
 ن الموظفين التاليين:يتعييقوم ب

 موظف الصحة والسالمة المهنية  •

 مشرف أمني واحد  •

 ( CLOضابط اتصال مجتمعي واحد ) •

 . ممرضةطبيب/ •
 

 : إجراءات اإلدارة البيئية 7-2
 

 ء:اشمرحلة اإل •

. جدير بالذكر أن المقاول سيكون مسئوال  عن إعداد وتنفيذ  اإلنشاءالبعد البيئي طوال مرحلة    إدراج سيتم  
بمراقبة أداء المقاول    البرنامج الوطنى إلدارة المخلفات الصلبةقوم  يخطة اإلدارة البيئية. ومع ذلك، سوف  

مختلفة   سياسات  المقاول  سيعتمد  ذلك،  على  عالوة  بالخطة.  التزامه  من  من  للتحقق    األخطار للحد 
 سيتبعها المقاول: التى الحد األدنى من خطط اإلدارة  ى. يوضح ما يلالعمال  لها يتعرض  التي والمخاطر

 الصلبة مخلفات ال إدارة •

 لصحى إدارة مياه ا •
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 إدارة المخلفات الخطرة •

 الصيانة الوقائية  •

 إدارة النقل •

 التنقيب عن اآلثار  •

 خطط التأهب واالستجابة للطوارئ  •

 .تدريب وتوعية الموظفين •

 

 : • مرحلة التشغيل

الصلبة كون  يس المخلفات  إلدارة  الوطنى  البيئية    مسؤوال    البرنامج  اإلدارة  خطة  ومراقبة  وتنفيذ  إعداد  عن 
مؤسسة  جيهية المحددة للمشروع الخاصة بـبالمبادئ التو   ا  التشغيل. ستلتزم خطة اإلدارة أيضخالل مرحلة  

 ."مخلفات والسالمة لمنشآت إدارة ال ،الصحةوإرشادات  البيئية؛ رشادات اإلالتمويل الدولية" 

 السجل البيئي  •

 إدارة اآلفات  •

 الروائح فى التحكم  •

 النظافة والترتيب  •

 الصيانة الوقائية  •

 الصلبة مخلفات ال إدارة •

 الخطرة مخلفات ال إدارة •

 تدريب وتوعية الموظفين  •

 حاالت الطوارئ والحرائقفى خطط اإلنذار  •

 .إدارة النقل •

 
 : المراقبة البيئية 7-3

، لضمان تحقيق ، حسب الضرورةمعلومات للمراجعة الدورية وتعديل خطة اإلدارة البيئية اقبةر موفر الت
 وتشمل أعمال المراقبة ما يلى: حماية البيئة من خالل الكشف المبكر عن اآلثار السلبية.

 

 :اءشن المراقبة أثناء اإل

 جودة الهواء المحيط •



  24 23 الغربية ، محافظة حطة ترحيل المخلفات الصلبة بزفتىتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لم

 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

 مستويات الضجيج  •

 .صحة وسالمة العمال •

 

 المراقبة أثناء التشغيل 

 حتباس الحرارى مراقبة جودة الهواء المحيط وغازات اال •

 رصد اآلفات  •

 .مراقبة مكان العمل •

 

لضمان أقصى قدر   انضروري  ى والتفتيظ الدور   ىق الذاتالدورية، يعد التدقيباإلضافة إلى أنشطة المراقبة  
 من السالمة وحماية البيئة. 

 

 : خطة اإلدارة االجتماعية  7-4

يكون   أن  بمكان  األهمية  الصلبةمن  المخلفات  الوطنى إلدارة  مع    البرنامج  واستباقي  وثيق  اتصال  على 
المجتمعات المحلية بالقرب من منطقة المشروع والكشف عن معلومات المشروع من أجل الشفافية وتعزيز  

 تشمل جوانبها الرئيسية ما يلي:  ؛مشاركة أصحاب المصلحةل دارة و خطة  إعداد المصداقية. تم 
 

 ظروف العمل العمال و  -

 مستمرة ال ات ستشار اال -

 ح عن المعلومات اإلفصا -

 إدارة التظلمات  -

 .المراقبة االجتماعية واالقتصادية -

 

 

 : . التشاور واإلفصاح8
 

. بعد  ىجتماعواال  ىعملية تقييم األثر البيئ فى  عنصر مهم  هو  التشاور مع المجتمع وأصحاب المصلحة  
التشاور من  النتائج  االنتهاء  تؤخذ  من  فى  االعتبار  فى  ،  النهائية  الالنسخة  األثر  تقييم    ى بيئدراسة 

 . مع أصحاب المصلحة فردية، تم إجراء استشارات . وبناء  على ذلكىواالجتماع
 

 :تحديد أصحاب المصلحة 8-1

المصلحة   ألصحاب  األولي  التعريف  اإلدار فى  اعتمد  البيئي  ل طار  تحليل  على  والقانوني    ى المشروع 
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قد التى  تحديد المجتمعات المحتملة  فى  المطبق على المشروع. ساعد مسح موقع المشروع الذي تم إجراؤه  
 تتأثر بالمشروع. ثم تم إعداد قائمة بأصحاب المصلحة المعنيين أثناء إعداد الدراسة. 

 

 :تحديد النطاقلجتماعات الفردية الا 8-2

  ، زفتىبو   ،المحافظةب  ن مسؤولي المع    ؛ وذلكإعداد التقريرمرحلة  فى  صحاب المصلحة  ألعقدت اجتماعات  
 سمنود. استهدفت االجتماعات ما يلي:بو 

 المحيطة به؛ يضاألر ستخدامات اوا ،الخصائص الرئيسية لموقع المشروع تعريف -

المحلية   - واالهتمامات  المحددة  المتطلبات  مراعاتها  التى  تحديد  البيئي  فى  يجب  األثر  تقييم 
 و  ؛واالجتماعي

 اآلثار اإليجابية والسلبية المتوقعة للمشروع. -

 

 :اإلفصاح عن المعلومات وإشراك أصحاب المصلحة 8-3

العميل بين  والشفافة  الصريحة  المشاركة  أهمية  الدولية  التمويل  لمؤسسة  الخامس  األداء  معيار    ، يدرك 
بالمشرو   ،وعماله المحلية، والمتأثرين بشكل مباشر أو غير مباشر  تعد مشاركة أصحاب  والمجتمعات  ع. 

أمر  للتأثيرات   ا  أساسي   ا  المصلحة  الناجحة  ل دارة  ضرورية  وهي  ومتجاوبة،  وبناءة  قوية  عالقات  لبناء 
للمشروع.   واالجتماعية  البيئية  تبدأ  كي  لو والقضايا  أن  يجب  فعالة،  مبكفى  تكون  دورة  مرحلة  من  رة 

 المشروع.

  
 :استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة

مشاركة أصحاب المصلحة هي عملية مستمرة، وعلى هذا النحو، يمكن تعديل أنشطة المشاركة المستقبلية  
لضمان أن أنشطة الكشف عن المعلومات والتشاور فعالة وذات مغزى ألصحاب المصلحة. ستتم مناقشة  

أصحاب   إشراك  يتم  خطة  ثم  المشاركة  من  أولى  كمرحلة  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  مع  المصلحة 
 تحديثها، كما هو مطلوب بناء  على التعليقات المستلمة. 

 

 : إدارة التظلمات

التأثيرات ومن خالل    البرنامج الوطنى إلدارة المخلفات الصلبةهدف  ي تقليل المظالم من خالل إدارة  إلى 
 ة المصممة لتوقع ومعالجة المشكالت المحتملة قبل أن تصبح مظالم. المشاركة المجتمعية الوقائي


