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 ى ذـص التنفيـالملخ

 
 

 : الموضوع ةــــ. خلفي1

 

 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  بيرة إلى  الكشاحنات  النقلها بعد ذلك بواسطة    ، ثم يتمالصغيرةشاحنات  الالمجاورة بواسطة  

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

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

 

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  

انيكية وبيولوجية  منشآة معالجة ميكلكل    ة واالجتماعيةبيئىال  اآلثاردراسة تقييم  تتطلب إعداد  التى  الفئة ب  
إلى تأثيرات  محطات الترحيل  تطلب تنظيم اجتماع تشاوري عام. بما أنه من المتوقع أن تؤدي  توال    ةقترحم

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

 

الصلبةيتطلب   المخلفات  إلدارة  الوطني  المدعوم  البرنامج  التعمير    من؛  واالتحاد  (KfW)  األلمانيبنك   ،
  أن يمتثل تقرير   ؛(GIZ) والتعاون اإلنمائي األلماني  ،  (SECO)االوروبي، واألمانة العامة للشؤون االقتصادية  

دراسات تقييم اآلثار  ، تتبع  هذا الصدد   وفي.  األلمانيواالجتماعية لمتطلبات بنك التعمير    يةالبيئ  تقييم اآلثار
واالجتماعية   إرشادات  البيئية  من  نسخة  واالجتماعية أحدث  البيئية  اآلثار  تقييم  إدارة    دراسات  لمشاريع 

  يفبما    2019عام    فيالصلبة    مخلفات إلدارة ال  الوطنيج  ـلبرنامل  إعـدادهام  ـت  التيالصلبة البلدية    مخلفات ال
 ل. ترحيمحطات الالخاص ب –ذلك الملحق أ 
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 :ى واإلدار  ى. اإلطار القانون 2
 

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  

 ىنك الدولي، وإرشادات البنك الدول، واإلطار البيئي واالجتماعي للب بنك التعمير األلمانىالبيئية واالجتماعية لـ
 تعد مصر طرفا  فيها.التى بشأن البيئة والصحة والسالمة، واالتفاقيات الدولية 

 
 

 : . وصف المشروع 3
 
 نظرة عامة على المشروع:   3-1

ترحيل   ال  هي  سمنود محطة  إلدارة  متكامل  نظام  من  نقل    مخلفات جزء  يتضمن  والذي  الغربية  لمحافظة 
المعالجة الميكانيكية والبيولوجية    منشآت فى  وإعادة التدوير    ،ترحيل سمنود وزفتىعبر محطتي    مخلفات ال

 السادات )محافظة المنوفية(.   دفنمفى  خارج المحافظة    النهائيوالتخلص    ،المحافظة  فيالمختلفة الموجودة  

 

ويقع موقع منطقة زراعية،    داخلقع  تمتر مربع و   100،9  حواليمساحة    ةالمقترح  محطة الترحيل  تشغل
 عالوة  .لمشروعا  شماليقع مصرف عمر  .  سمنود إلى الغرب من مدينة  متر    200المشروع على بعد حوالي  

  بجوار موجودة    ( وأسرهم  لعمالا  مساكن  وكذلك  ورشال  تشمل) التي    الفخار  صناعة  مباني فإن    ذلك،  على
 .المشروع موقع
 

 تهاستشمل أنشططن/يوم من المخلفات الصلبة. و   000،1محطة الترحيل المقترحة مصممة على استقبال 
( إلى شاحنات أكبر. ستقوم الوحدة المحلية  ةصغير ال ونقلها من شاحنات التجميع )  مخلفات لل  اليوميالتخزين  

تم جمعها  يالتى  (  MSWالصلبة البلدية )  مخلفات . سيتم إرسال المحطة الترحيلبتشغيل  أو القطاع الخاص  
. ستدخل بالمحلة الكبرى منشأة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية    ، ثم إلىمحطة الترحيلإلى  سمنود  من مركز  

الم إلى  التجميع  بصريا    حطةشاحنات  أي    بحثا    وسيتم فحصها  ال  مخلفات عن  مثل  مقبولة    مخلفات غير 
 عنبر  فيالملقاة    مخلفات لتحديد كمية ال  مخلفات الخطرة. بعد ذلك، سيتم وزن الشاحنات قبل وبعد إلقاء ال

تقوم الشاحنات  البلديةالصلبة    مخلفات ال . ستدخل الشاحنات الصغيرة منطقة التحميل من خالل منحدر. 
 .مخلفات يقع فوق شاحنة كبيرة الستقبال هذه ال ىالذ  القادوسفى  الصغيرة بتفريغ حمولتها 

 مكونات وتصميم محطة الترحيل:  3-2
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 .تشمل محطة الترحيل المقترحة  العناصر األساسية اآلتية
 

 المكونات الرئيسية لمحطة الترحيل:

 منطقة المدخل  •

 وغرفة تحكم  ميزان بسكول •

 منطقة التحميل  •

 منطقة المناورة  •

 ى دار إمبنى  •
 غرفة الحارسوبوابة، و سور،  •

 مساحات خضراء.  •

 
 المرافق:

 شبكة مياه الشرب  •
 نظام تجميع مياه الصرف الصحي  •
 نظام اإلمداد بالطاقة الكهربائية  •
 خزان الوقود. •

 

تم توظيفهم من خالل وظائف    ا  موظف  20ما يقرب من    ىء المشروع هانشالقوة العاملة المقدرة المطلوبة إل
 ، اآلالت   ومشغلي   ،والسائقين  ،البناء  وعمال  ،الموقع  على  والمشرفين  ،المدنيين  المهندسين؛ بما في ذلك  مباشرة

المقاولين على توظيف معظم العمال من الغربية    الصلبة   مخلفات البرنامج الوطني إلدارة الشجع  يس   غيرهم.و 
اء المحطة لمدة  شنإهذه المرحلة من المشروع. ستستمر مرحلة  فى  المساواة بين الجنسين  فى  وسيتم النظر  

 . الصلبة مخلفات إلدارة ال  الوطنيالبرنامج لخطط  ا  أشهر وفق 6
 
 

تم توظيفهم من خالل وظائف    ينموظف   10  ما يقرب من  ىالمشروع ه  لتشغيلالقوة العاملة المقدرة المطلوبة  
  من   المرحلة  هذه  في  الجنسين  بين  المساواة   مراعاة   ويجب   ،سمنود   مركز  من  العمالة  بتوظيف  ينصح .  مباشرة
 .المشروع

 

 :. الظروف البيئية األساسية4
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 (: الطبيعية) فيزيائيةال بيئةال 4-1

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

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

  أمتار. تشتمل السمات الجيومورفولوجية   ثمانيةإلى    ستة يتراوح ارتفاع سطح األرض داخل منطقة المشروع من  
)الواقعة    )تضاريس األرض( المشروع  النيل( على ثالث وحدات جيومورفولوجية رئيسية  فى  لمنطقة  دلتا 

 .والسهول الصغيرة ،السهول األماميةو الخارج، فى وهي: السهول المغمورة 

 

وتم    ؛2020يناير    فيللتربة    ا  مسح   "لالستشارات الهندسية وأبحاث التربة"  رى مكتب االستشارات الهندسيةأج
  التربة   طبقات   اكتشاف  تم.  مترا    عشر  وخمسة  أمتار،  عشرة  يعمق  إلى  الحفر  من من التربة    ةعين  20أخذ  
 :الحفر عمليات   أثناء الموقع داخل التالية

 ( جافصلد )  طين  على  العثور  تم  ذلك،  على  عالوة(.  العلوية  الطبقة)  أمتار  3  إلى  صلي  بسمك  ردم •
  الطبقة   في   أخرى   عينة  في ردم  و   متوسطلين )طري(    طين   على  العثور  وتم  واحدة،  عينة  في  ردمو 

 العلوية؛

  تم   العينات،  أخذ   آبار  بعض   في.  ثانية  كطبقة  أمتار  9  إلى  1  من  تراوحي  بسمك   صلد   بنيطيني    طمي •
 للحفر؛ النهائي العمق حتى الطبقة هذه اكتشاف

  الطبقة   هذهيتم اكتشاف    لم.  ثالثة  كطبقة   أمتار  5  إلى   1  من  يتراوح  بسمك  غامق   رماديطيني    طمي •
نباتية   آثار  معدة  الصال  متوسط  رمادي  أو  بنيطيني    طميو .  العينات   أخذ   آبار  بعض   في   أنسجة 
 و   عينتين؛ في ثالثة  كطبقة أمتار 9  و  1 بين  تراوحي كبسم

 .رابعة كطبقة متر 1 بسمك العينات  بعض قلب  في ةداكن  ةرمادي أنسجة نباتية رو ظه •

 
 على  عالوةمنطقة المشروع.  فى  متر    3إلى    متر  1.8جوفية على أعماق تتراوح بين    العثور على مياه  تم

من    .أمتار  5  إلى   2.80  من  الجوفيالخزان    قاع عمق    تراوح ي  ذلك، قليل  عدد  والمصارف الترع  هناك 
، ونهر النيل  عمر  ترعةهي    محطة الترحيلإلى    ترعةموقع المشروع. أقرب  المناطق المحيطة بالمحيطة ب 

 من حدود الموقع.  كم إلى الشرق  1.16)فرع دمياط( الذي يقع على بعد حوالي 
 
 : البيئة البيولوجية 4-2
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 محطة الترحيل. تقع  2019ديســـــــــــــمبر    23  اإلثنينيوم  لموقع المشـــــــــــــروع  بزيارة ميدانية    نفايرونكسإقامت 
دة داخــل هــد   أي أنواع م  وجود  محــاط بــاألراضــــــــــــــي الزراعيــة. لم يالح     محكومغير    قلــب مخلفــات م  داخــل

  ،)الهدهد( مقنعالغراب الذلك فى وبعض الطيور الشـــــــــائعة بما  ،ضـــــــــالةكالب وجود  المنطقة. ولوح  فقط 
ــا  وب ــية. آفات مثل الذباب والقوارض كانت موجودة أيضـ   صـــغير مصـــرف يوجد داخل المنطقة.    لشـــون الماشـ
 .مخلفات القلب م في حيرشال سائل عيجمتل

 

 : البيئة االجتماعية واالقتصادية 4-3
 مثليكيلومتر مربع و   144.62شـغل حوالي يي  ذ ال  سـمنود ن الحدود اإلدارية لمركز  يقع موقع المشـروع ضـم

  منطقة شـمالو . سـمنود   دينةمسـاحة المحافظة. تقع منطقة المشـروع على الحدود الغربية لم إجمالي٪ من  7
  ؛ومســاكنهم  الفخارية  لألواني  ومصــن عون  ،إســطبالت )حظائر للماشــية( توجد  .عمر يوجد مصــرف المشــروع
  .المشروعموقع  من م 100 إلى تصل قريبة مسافة على متناثرة

 

٪ من 71.8، ويعيش معظم الســـــــــــكان )2017عامفي نســـــــــــمة    4،999،633عدد ســـــــــــكان المحافظة بلغ  
 ســـــكان عدد   إجمالى  بلغي(.  ٪57)  الوطنيمن المتوســـــط أعلى  ، وهو  المناطق الريفيةفى مالي الســـــكان(  إج

  يعيش.  د فر   3.8   هو  األسرة  حجم  متوسط بين أنت أسرة  898،104  ونحو  نسمة  157،398 سمنود  مركز
 .الريفية المناطقفى ( ٪81.5) سمنود  مركز سكان معظم

 

ــمنود مركز  فى معدل األمية   ــا   ٪( وأقل21من معدل المحافظة )وهو أقل  ٪(  19)  ســـــ ــط  أيضـــــ من المتوســـــ
( حصــلوا على تعليم قبل ســنوات   10أكبر من٪ من مجموع الســكان )31٪(. حوالي 30لي )اإلجما  الوطني
 على حصـلوا  ٪12 وحوالي  ،المتوسـط  بعد على تعليم    ٪4و   ،متوسـط  حصـلوا على تعليم  ٪35و  ،المتوسـط
 .أعلى أو جامعية شهادة

 

فى بلغ إجمالي عدد حاالت اإلصـابة )بما ي،  الغربية. باإلضـافة إلى ذلكفى  ية التيفويد هو مرض شـائع للغا
. عالوة على ذلـك، 2017حـالـة عـام   1669( حوالي  Cو    Bو    A الوبـائى  ىالكبـد   تهـاب لذلـك التيفويـد واال

 .ا  سرير  7163بإجمالي  ،مستشفى خاصا   58و  ،مستشفى عاما   33تضم محافظة الغربية 

 

األنشــــــطة الصــــــناعية مثل النســــــيج وإنتاج األصــــــبان، وإنتاج الزيوت والصــــــابون واألســــــمدة، والزراعة، هي 
 األنشطة الرئيسية لسكان الغربية.

 المخلفات   ملتقطيل رســـــمية  غير  أنشـــــطةســـــمنود  في لوحظت  مصـــــر،  من  أخرى   مناطق في الحال  هو كما



6 الغربية محافظة لمحطة ترحيل المخلفات الصلبة بسمنود، تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية 
  

 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط

وهـذه    (.GIZ” ،  2015“اإلنمـائي األلمـاني  التعـاون   -"  زبـالينال)"  التـدوير، إعـادةوالقـائمين بـ ،)النبـاشــــــــــــــين(
ــاســــي بشــــكل  مرتبطةاألنشــــطة    إلى الوصــــول للزبالين  يمكن حيث   الســــكنية،  المناطق في  التجميع  بنقاط  أســ
محطـة ل  المقترح  الموقع  . كـانالتـدوير  إلعـادة  القـابلـة  المواد   اســــــــــــــتخراج مويمكنه  ،الواردة  الجـديـدةالمخلفـات  
 المخلفات   ملتقطيل  يمكن  كان والتي الملقاة، المخلفات   من  بطبقة عديدة ـــسنوات مغطى ل سمنود  فيالترحيل  

ــمي  غير ــول  ينالرســــ ــهولة.  إليها  الوصــــ   أهمية ذافيما بعد   الموقع  يكون   ولن ،المخلفات   تنظيف  حالي ا  يتمبســــ
  .رسمي غير بشكل المخلفات  يلتقط لمن

 

كم   1.7على بعد حوالي يقع  هو سمنود وهو أثرية. أقرب موقع أثري  بقاياالمشروع أي  وقعتضمن مي  ال
 سمنود. مدينةفى موقع المشروع شرق شمال 

 
 

 : . بدائل المشروع5

 

يتم تحديد البدائل   وزيارة الموقع. ،وأصـــــحاب المصـــــلحة  ،األســـــاســـــية  االســـــتقصـــــاءات يتم اقتراح البدائل من  
 لواحد أو أكثر من اإلجراءات التالية: ا  المناسبة وفق

 اجتماعات أصحاب المصلحة؛ •

 الصلبة؛ و  مخلفات كتيبات إدارة ال •

 اجتماع مصمم المشروع.  •

 

 البدائل التالية: بحث ودراسةتم  

 ؛ مشروعلا عدم تنفيذ  بديل •
 لمشروع؛ بديل لموقع  •

 تحميل بديلة؛ و تقنية   •

 تصميم بديل. •

 

منذ  (غير خاضــــع للرقابةغير محكوم )  مخلفات  قلب للموقع هو م المخصــــصــــة لألرض  ىاالســــتخدام الحال
هذا الموقع. وأبلغت الســـلطات فى  ســـمنود الصـــلبة من مركز  مخلفات . يتم التخلص من الثمانينيات أواخر ال

ــلبي على األنشـــــطة المحيطة )انبعاثات الغازات والروائح، وتولد   ــيحأن الموقع له تأثير بيئي ســـ ــائل الرشـــ  ســـ
 .المخلفات  من الموقع تنظيف حاليا يتم وآثاره على الصحة العامة(.

 محكومغير    مخلفات  قلب مكاالســــتخدام المســــتمر لموقع المشــــروع    ،"تنفيذ المشــــروعســــينتج عن بديل "عدم 
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الصــــلبة الحالية ليســــت فعالة  مخلفات الحالي. إدارة ال قلب مالموقع باآلثار الســــلبية ذات الصــــلة  ســــتســــتمر  و 
 مقــالــب العضــــــــــــــويــة دون معــالجــة. عالوة على ذلــك، هنــاك العــديــد من    مخلفــات حيــث يتم التخلص من ال

للتخلص من   ومحكوممركزي آمن   مدفناألخرى المنتشــــــــــــرة داخل المحافظة بســــــــــــبب عدم وجود  مخلفات ال
 محافظة الغربية.فى الصلبة  مخلفات ال

 

 تم اختيار موقع المشروع بناء  على الجوانب التالية: 

ــاء المشـــروع بالقرب من مدينة  • ــيتم إنشـ ــمنود سـ ــافة قليل  لت  سـ ــاحنات التجميع و  التيالمسـ تقليل  تقطعها شـ
 استهالك الوقود؛

محطــة غير خــاضــــــــــــــع للرقــابــة. لــذلــك، من المتوقع أن يؤدي بنــاء    مخلفــات   مقلــب الموقع الحــالي هو   •
 موقع المشروع؛فى إلى تحسين الظروف البيئية  ترحيلال

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

الســــــتخدامات الزراعية وهي مملوكة للقطاع الخاص وال تملك فى اتســــــتخدم معظم أراضــــــي المحافظة   •
، فقد تم  لدولةالمقترح مملوك لالمحافظة الموارد الالزمة لشـــــــراء األراضـــــــي. وحيث أن موقع المشـــــــروع  

 من قبل المحافظة ووزارة البيئة. إلنشاء محطة الترحيلاختياره 

 
 

 : التالية هي  مناقشتها تمت   التي التحميل /التفريغ تقنية
 مركبة نقل فى تفريغ مباشر  •

 والتخلص منها  مخلفات تخزين ال •

 نظام المكبس  •

 .(Surge Pitالحاوية )حفرة تحميل باستخدام  ال •
 

 : هما  اممناقشته تمت لذان ال التصميم خيارا .النقل مركبات  في المباشر التفريغ هي  المختارة التحميل تقنية
 محطة ترحيل مرتفعة؛ و  •
 محطة ترحيل تحت األرض.  •

 
 : التالية محطة ترحيل مرتفعة لألسباب  هو  المختار التصميم

 األرض؛ تحت  محطة الترحيل التي مع مقارنة أقل استثمارية تكلفة له المرتفعة محطة الترحيل خيار •
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ــخات  إلى  المرتفعة محطة الترحيل  تحتاج  ال • ــة مضــــــ ــيتم حيث   األمطار،  مياه  إلزالة  غاطســــــ  جمعها  ســــــ
 الصحي؛ و الصرف نظام إلى مباشرة وتصريفها

 موارد المحافظة محدودة.  •
 
 
 : التخفيف إجراءات. تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية و 6
 
 تأثيرات  إلى باإلضافة ،البيئة على للمشروع المحتملة اآلثار لتغطية واالجتماعي البيئي التقييم إجراء تم

 : التالي النحو على رئيسية، خطوات  أربع في التقييم تم.  المشروع على  البيئة
 . المحتملة اآلثار تحديد . 1
 .أهميتها حيث   من اآلثار ديروتق تقييم. 2
 .الهامة اآلثار تأثير لتقليل التخفيف إجراءات  اقتراح /تحديد . 3
 . المتبقية اآلثار تقييم. 4
 

 :المستبعدةاآلثار  6-1

 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

ــلبية المحتملة خالل مرحلتي اإل ىالتال (1رقم ) يلخص الجدول اء والتشــــــغيل باإلضــــــافة إلى شــــــناآلثار الســــ
 التخفيف ذات الصلة. إجراءات 
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 اء والتشغيلشناإل  ىاآلثار السلبية المحتملة خالل مرحلت(: 1جدول رقم )
 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
  اآلثار أهمية المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

 اآلثار  أهمية إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 
 بعد التخفيف 

 نوعية الهواء

 اإلنشاء

ــات فى  • ــة والمركبـ ــدات الثقيلـ ــة المعـ حركـ
 الموقع والطرق غير المعبدة؛

أنشــطة التســوية والحفر والردم فى موقع  •
 و اء؛نشاإل

 طفيفة  اإلنشاءات.خلط ركام  •

 مثل كلوريد الكالسيوم؛  ةي ئ اي الكيموالضوابط الغبار باستخدام الماء  إخماد •

 نقل المواد؛ لمركباتإدارة الغبار من خالل إبطاء سرعة القيادة  •

القيادة واســــــــــتخدام  توعية العاملين بالحفاظ على الممارســــــــــات الجيدة فى   •
 اآلالت؛

نبعـاـثات  االالحفـاظ على اآلالت والمركـبات فى ظروف عمـل جـيدة لتقلـيل   •
 ة؛الهارب 

حيثمـا أمكن، لتتوافق مع الظروف المنـاخيـة    اإلنشـــــــــــــــاءاتتعـديـل توقيـت   •
 المواتية.

 غير مؤثرة

 التشغيل

التى   • والمولـــــدات  المركبـــــات  انبعـــــاثـــــات 
أكـــــــاســــــــــــــيـــــــد على    ، النيتروجين   تحتوي 

  ، وأول أكسـيد الكربون   ،سـيد الكبريتاوأك
 ؛ ( PM)  الجزيئات متناهية الصغرو 

 و ؛الرائحة من المخلفات البلدية •

 طفيفة  ة.الحيوي  يروسوالتالغبار واأل •

 ؛نظام التغشية األوتوماتيكي •

 ؛ة عند اإلنشاءاتجاه الرياح السائد مراعاة •

 ؛ةالجيدالنظافة والترتيب تنفيذ إجراءات  •

 ؛مناطق إدارة المخلفاتكنس ومسح  •

 واستخدام اآلالت؛ ؛تزويد العاملين بممارسات جيدة فى القيادة •

 إجراء اختبارات المراقبة للمولد وضمان امتثالها للقوانين الوطنية؛ •

فحص وصـــــــــيانة اآلالت والمركبات للحفاظ عليها فى ظروف عمل جيدة   •
 و؛ العادمانبعاثات  لتقليل 

 ؛ ويتنظيف وغسل المركبات بشكل روتين  •

 .الموظفين تدريب مع ائحو الر  إدارة إجراءات /خطة  وتنفيذ وضع •

 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  
  اآلثار أهمية المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

 اآلثار  أهمية إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 
 بعد التخفيف 

انبعاثات غازات 
االحتباس 
 الحرارى 

 اإلنشاء
ــاثـــــ  • اال  اتانبعـــ الحرارى غـــــازات  من    حتبـــــاس 

المركبات واآلالت المســــــــــــتخدمة أثناء مرحلة 
 اإلنشاء.

 غير مؤثرة

 ؛المستخدمة فى المشروع جديدةضمان أن التقنيات والمعدات  •

تأكد من الحصـــــول على المعدات والمواد المســـــتخدمة الإذا أمكن،   •
 من منطقة قريبة لتقليل انبعاثات النقل؛ اإلنشاءفى مرحلة 

ــات الجـيدة الســــــــــــــتخـدام  • توعـية العمـال ـبالمحـافظـة على الممـارســــــــــــ
 اآلالت؛

الحفاظ على اآلالت والمركبات فى ظروف عمل جيدة وضـــــــــــــمان   •
 انة الدورية؛ والصي 

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

 غير مؤثرة

 التشغيل

المعـــــــدات  • من  الوقود  احتراق  يؤدي    ،قـــــــد 
ــل النقــ ــات  ــديزل  ،ومركبــ ــدات الــ إلى   ؛ومولــ

وأكاســـــــــــــيد   ،إطالق ثاني أكســـــــــــــيد الكربون 
والكربون    ،وأول أكسيد الكربون   ،النيتروجين
 ة؛غير الممتصيروسوالت واأل ،األسود

غــاز  قــد ينتج عن تراكم المخلفــات انبعــاثــات   •
أن   المرجح  فمن غير  ذلـــــك،  ومع  الميثـــــان. 

 ذلك. يحدث

 طفيفة 

 ؛ضمان أن التقنيات والمعدات المستخدمة فى المشروع جديدة •

ــات الجـيدة الســــــــــــــتخـدام  • توعـية العمـال ـبالمحـافظـة على الممـارســــــــــــ
 اآلالت؛

الحفاظ على اآلالت والمركبات فى ظروف عمل جيدة وضـــــــــــــمان   •
 الصيانة الدورية؛ و

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

 .داخل الموقع يجب عدم ترك المخلفات تتراكم •

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

 

 الجانب  
 المتأثر 

  اآلثار أهمية المحتملة   اآلثار المرحلة 
 قبل التخفيف 

 اآلثار  أهمية إجراءات التخفيف 
 بعد التخفيف  

مستويات 
 الضوضاء 

 اإلنشاء
ــائدت ت ســـ  • ــاء السـ ــوضـ اء  شـــ ن أثناء اإل ةولد الضـ

تشــــــــــــــغيــــل المعــــدات الثقيلــــة وحركــــة    ،من 
 المركبات.

إلى  طفيفة 
 متوسطة 

ــد   • ــد من تولـ ــدة للحـ ــل جيـ ــات فى ظروف عمـ ــاظ على اآلالت والمركبـ الحفـ
 الضوضاء وضمان أنها ال تتجاوز الحدود المسموح بها؛

الحفاظ على طرق الموقع فى حالة جيدة للحد من الضــــــــوضــــــــاء واالهتزاز  •
 ؛المركبات ةحركالناتج من 

 ويات انبعاث ضوضاء منخفضة؛المعدات التى لديها مست  اختيار •

 نتج عنها ضوضاء؛ت التى استخدام المباني الحتواء المعدات  •

اتباع جدول الصـــــيانة الموصـــــى به من قبل الشـــــركات المصـــــنعة للمحرك  •
 واألجزاء الميكانيكية، بما فى ذلك ضغط اإلطارات المناسب؛ و

 األوقات المناسبة خالل النهار. فى اإلنشاءيجب أن يتم  •

 طفيفة 

 التشغيل

 التشـــــغيل أثناء  الضـــــوضـــــاء  نتجت  أن  يمكن •
  ،واآلالت   ،العمــال  من  رئيســــــــــــــي  بشــــــــــــــكــل
 تشغيل  مرحلة  خالل المستخدمة والمركبات

 .لمشروعا

 

 إلى  طفيفة 
 متوسطة 

بحيث تتمشى   ضوضاء  والمعدات المحتمل أن تتولد عنها  اآلالت  تصميم   يتم •
 بالضوضاء؛ المتعلقة القانونية اللوائحمع 

 أمكن كلما ضـوضـاء، تتولد عنها  عوازل للصـوت للمعدات التي  تركيب  يتم •
 ذلك؛

 منتظم؛ و بشكل المعدات وصيانة البد من فحص •

  النهار. أثناء المخلفات نقل  يتم أن يجب •

 طفيفة 
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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  
  اآلثار أهمية المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

 اآلثار  أهمية إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 
 بعد التخفيف 

التربة والمياه  
 اإلنشاء الجوفية 

  ،والمواد  ،الصــــــــــــــحىإدارة ميــــاه الصــــــــــــــرف   •
 والمخلفات بشكل غير سليم؛

 من اآلالت. مقصودة غيرانسكابات  •

إلى  طفيفة 
 متوسطة 

 الجيدة؛ النظافة والترتيبتنفيذ إجراءات إدارة الموقع وأنشطة  •

 ضمان اتخاذ إجراءات مناسبة إلدارة المخلفات وتخزينها؛ •

محتملة تنفيذ إجراءات لمنع االنسكاب تساهم فى السيطرة على أي تأثيرات   •
 وتقليلها؛

ســـــــــاهم فى الحد من  ي ســـــــــ وهذا  ضـــــــــمان الفحص الدوري للمعدات واآلالت   •
 االنسكابات والتسربات؛

ضـمان جمع المخلفات من قبل مقاول مرخص للمعالجة والتخلص النهائي   •
ــيتم تخزين مخلفات    المدفنمن خالل  ــاءالمحدد. ســــ ــكل   اإلنشــــ األخرى بشــــ

ــل دوري من خالل البيع   ــا بشــــــــــــــكـ آمن ومؤقـــت فى الموقع والتخلص منهـ
 للمقاولين.

بشـــــــــكل صـــــــــحيح لمنع  الصـــــــــحى  يجب عزل خزان تخزين مياه الصـــــــــرف  •
بانتظام للتخلص منها فى أقرب محطة   هتفريغ محتويات والبد من التســــرب.  

على فترات كــافيــة من خالل مقــاول الصــــــــــــــحى  لمعــالجــة ميــاه الصــــــــــــــرف  
 .مرخص

والتخلص منها من    ،ومعالجتها  ،ضـــــمان اإلدارة الســـــليمة للمخلفات الخطرة •
 .قبل مقاول معتمد

 طفيفة 
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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 

  اآلثار أهمية المحتملة   اآلثار المرحلة 
 التخفيف قبل 

 اآلثار  أهمية إجراءات التخفيف 
 بعد التخفيف 

"تابع" التربة  
 التشغيل والمياه الجوفية

ــرف   • ــحىإدارة مياه الصـــــــــــ  ،والمواد  ،الصـــــــــــ
 والمخلفات بشكل غير سليم؛

،  من اآلالت  مقصـــــــــــــودة غيرانســـــــــــــكابات  •
 ومولدات الديزل؛  ،والمركبات

حــال كــانــت المخلفــات المنقولــة رطبــة،   فى •
مع   من ســــــــــــائل الرشــــــــــــيح  أتي بعضي فقد 

 الشاحنات؛

  نطقةمن مصـــــــحى مياه صـــــــرف    ســـــــتتولد •
 إلى  طفيفة  .الشاحنات تحميل

 متوسطة 

 ،المخلفــات  منــاولــةومنــاطق    ،ة للطرق ذ  اســــــــــــــتخــدام مواد غير منفــ   •
إلى   مياهوتركيب حواجز لمنع جريان ال  ؛ومناطق غســــــل المركبات

 ؛)المنف ذ ة( لمناطق القابلة لالختراقا

 ؛ا  أكد من أن مولد الديزل معزول جيدت ال •

 مناولةمة فى الجريان الســـــطحي من المناطق المســـــتخد  مياه  جمع  •
المعــايير البيئيــة  لتتمشــــــــــــــى مع    هــذه الميــاهالمخلفــات، ومعــالجــة  

إلى المياه الســـطحية أو نظام الصـــرف   هاالمعمول بها قبل تصـــريف
ــبيل المثالالصــــحى   ــتخدام  :البلدي )على ســ ــفاةحاجز أو اســ  مصــ

ــيمات ــائد الطمي إلزالة الجســــــــ  إلزالة المواد الكبيرة، وتركيب مصــــــــ
 فاصل الزيت/الماء(؛ باستخدام، وإزالة السوائل المنفصلة الدقيقة

المحلي الصــــحى نظام الصــــرف    فيالجريان الســــطحي  مياه تفريغ   •
تم االتفاق عليه مع الشــــــــركة )عبر أنابيب أو شــــــــاحنة صــــــــهريج(  

 القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ 

ــت  • لمحطة تنظيف الشــــــاحنات  الصــــــحى  تم مراقبة مياه الصــــــرف  ســــ
قبل تصـــريفها   ن وذلكبشـــكل دوري للتأكد من أنها فى حدود القانو 

مياه  مؤشـــــــرات ف الصـــــــحي. فى حالة تجاوز فى شـــــــبكة الصـــــــر 
 البرنامج الوطنى ل ـتواصي ون، سـدود القان ـــــــــــححى  ــــــالصرف  ـــــــ الص

 طفيفة 
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 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط
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 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

  اآلثار أهمية
 إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 

 اآلثار  أهمية
 بعد التخفيف 

"تابع" التربة  
 والمياه الجوفية

 "تابع" 
   التشغيل

والصــرف  مع الشــركة القابضــة لمياه الشــرب   إلدارة المخلفات الصــلبة
 لالتفاق على متطلبات التخلص من مياه الصرف الصحي؛ الصحي

  ح؛ ي الرشـــ لســـائل المخلفات بخزانات   ونقل شـــاحنات جمعتزويد  يمكن   •
 ويتم تفريغ هذه الخزانات في منشآت محددة؛

المخلفــــات تتراكم   • تترك  ــك من خالل  لن  وذلــ ــد،  واحــ يوم  ألكثر من 
 تطبيق خطة التشغيل؛ و

 .التشغيل أنشطة  على للموظفين المستمر التدريب  تنفيذ  ينبغي •

 

 البيئة  
 اإلنشاء البيولوجية

ــاء   ،قد تؤثر انبعاثات الهواء • ــوضــــــــ   ،والضــــــــ
ــري على   ؛واالهتزازات وكذلك التواجد البشــــــ

 الحياة البرية المحلية؛

قد تؤدي زيادة حركة المرور إلى زيادة قتل   •
 الحيوانات على الطرق؛

قد يؤثر أي انســـــكاب من المركبات وســـــوء  •
على الحياة البرية الصـــــحى  إدارة الصـــــرف  

 ووالمصارف القريبة؛  الترعالمائية فى 

قد يؤدي ســــــــــــوء إدارة المخلفات الصــــــــــــلبة   •
إلى جذب اآلفات  الصــــحى ومياه الصــــرف  

 واألنواع الغريبة إلى المنطقة.

إلى غير  طفيفة 
 مؤثرة

تهـــدف إلى الحـــد من انبعـــاثـــات الهواء إجراءات التخفيف التى  نفس   •
 والضوضاء؛

 توعية العمال باآلثار السلبية إلزعاج أي حيوانات برية؛ •

 ؛عالي  الذي قد يزعج الحيواناتالتجنب العمل ليال  وتجنب الضوء  •

 ؛ضمان التحكم فى السرعة وحظر القيادة خارج المسار •

خلفات  والم ؛وتحديث خطة إدارة المخلفات الصـــــــــلبة  ،وتنفيذ ،وضـــــــــع •
 ،وتخزينها ،لتشــــمل جمع المخلفات  صــــرف الصــــحيومياه ال  ؛الخطرة
والتخلص منهـــا بطريقـــة مســــــــــــــتـــدامـــة بيئيـــا  لتجنـــب اجتـــذاب    ،ونقلهـــا

 والك المخلفات من قبل الحيوانات؛ واإلفراط فى استه ،الحشرات

 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  
 المتأثر 

  اآلثار أهمية المحتملة   اآلثار المرحلة 
 قبل التخفيف 

 اآلثار  أهمية إجراءات التخفيف 
 بعد التخفيف 

 "تابع" البيئة  
 التشغيل البيولوجية

  ،والمواد  ،الصــــــــــــــحىإدارة ميــــاه الصــــــــــــــرف   •
 والمخلفات بشكل غير سليم؛

 ، من اآلالتغير مقصــــــــــــــودة  انســــــــــــــكـــابـــات   •
 ومولدات الديزل؛،  والمركبات

. ومع ذلك، فمن هســـرب ت ح و ي الرشـــ ســـائل  تولد   •
 .ذلك غير المرجح أن يحدث

فى حـال كـاـنت المخلفـات المنقوـلة رطـبة، فقـد  •
 أتي بعض السوائل مع الشاحنات؛ت 

نطقة من مالصــــــحى مياه الصــــــرف    ســــــتتولد •
 .تنظيف الشاحنات

 طفيفة 

 ،المخلفــات  منــاولــةومنــاطق    ،ة للطرق ذ  اســــــــــــــتخــدام مواد غير منفــ   •
إلى   مياهوتركيب حواجز لمنع جريان ال  ؛ومناطق غســــــل المركبات

 ؛)المنف ذ ة( القابلة لالختراقلمناطق ا

 ؛جيدا  تأكد من أن مولد الديزل معزول ال •

 مناولةمة فى الجريان الســـــطحي من المناطق المســـــتخد  مياه  جمع  •
المعــايير البيئيــة  لتتمشــــــــــــــى مع    هــذه الميــاهالمخلفــات، ومعــالجــة  

إلى المياه الســـطحية أو نظام الصـــرف   هاالمعمول بها قبل تصـــريف
ــفاةبيل المثالالصــــحى البلدي )على ســــ  ــتخدام حاجز أو مصــ  : اســ

ــيمات ــائد الطمي إلزالة الجســــــــ  إلزالة المواد الكبيرة، وتركيب مصــــــــ
 فاصل الزيت/الماء(؛ باستخدام، وإزالة السوائل المنفصلة الدقيقة

المحلي  نظام الصــــرف الصــــحى  فيالجريان الســــطحي  مياه تفريغ   •
ــهريج(   ــاحنة صـــ ــيتم ترتيبه ومراقبته باالتفاق  )عبر أنابيب أو شـــ ســـ

 ؛مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

لســـــــــــــــائـل المخلفـات بخزانـات   ونقـل  شـــــــــــــــاحنـات جمعتزويـد  يمكن   •
 ويتم تفريغ هذه الخزانات في منشآت محددة؛  ح؛ي الرش

 كثر من يوم واحد.لن تترك المخلفات تتراكم أل •

 إلى غير مؤثرة طفيفة 
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 إنفايرونكس/كوفي إلدارة المخلفات الصلبة  ىن البرنامج الوط
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 ذات الصلة وإجراءات التخفيف

 

 الجانب  
 المتأثر 

  اآلثار أهمية المحتملة   اآلثار المرحلة 
 قبل التخفيف 

 اآلثار  أهمية إجراءات التخفيف 
 بعد التخفيف 

 الصحة 
 اإلنشاء العامة

  ،والضــــــــــــــوضــــــــــــــاء  ،وانبعـاثات الغـاز ،الغـبار •
والمخاطر الصــــــحية الناجمة عن ســــــوء إدارة  

ــات ـتؤـثر    ؛اـلمـخــلفـــــ ــد  قـــــ مـنواـلـتى  ــاـلـقرب   بـــــ
 المناطق السكنية؛

 قد تنشأ حوادث من مركبات النقل. •

 متوسطة 

 المجتمعات المحلية؛داخل ال تمر  اإلنشاءاختيار طرق لشاحنات  •

ذ اإلجراءات التصــــحيحية فى الوقت رصــــد تلوث الهواء بانتظام التخا •
 المناسب، إذا لزم األمر؛

االنخراط بفاعلية مع الســـــكان المحليين والمزارعين الذين يعيشـــــون أو   •
 يكسبون رزقهم بالقرب من موقع المشروع؛

 ،الشـــــــكاوى  قنوات تقديم، و هاشـــــــرح هدف، و آلية تظلم مجتمعية إنشـــــــاء •
ــناديقو    لرد على التعليقات، ونموذج شـــــــــكوى واضـــــــــح يضـــــــــمن ا صـــــــ

 أو التظلم؛موضوع الشكوى 

 والسالمة المرورية. و ق ر طاتباع إجراءات سالمة ال •

  توضـــــــــــــيح لجمهور لا  فنية وعرضـــــــــــــها وتوزيعها علىمواد غير  إعداد •
المشــــــــــــــروع ، واآلثـار اإليجـابيـة والســــــــــــــلبيـة، وآليـة التظلم، والخطوط  

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

 طفيفة 

 التشغيل 

 ،الضـــــــــــوضـــــــــــاءيحدث إزعاج بســـــــــــبب قد  •
والقمـامة الـناتجـة عن عملـيات نقل  ، والغـبار

 أو خارجه؛الموقع  إلىالمخلفات 

فى    ا  ل أيضــــــ ترحي قد يتســــــبب وجود محطة ال •
 مخاوف جمالية.

 متوسطة 
ــاحنــات نقــل المخلفــات   • المجتمعــات ال تمر داخــل  اختيــار طرق لشـــــــــــــ

 المحلية، إن أمكن؛

 ؛صيانة الشاحنات والتأكد من تغطية المخلفات الصلبة أثناء النقل •
 طفيفة 
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 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 

  اآلثار أهمية
 إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 

 اآلثار  أهمية
 بعد التخفيف 

"تابع" الصحة  
 التشغيل"تابع"  العامة

 

 متوسطة 

أمتـار حول الموقع لعزلـه بـالكـامـل عن   3  هعـ ارتفـ ا  ســــــــــــــوربنـاء   •
ــاثرالمنـــاطق الســــــــــــــكنيـــة، لتجنـــب    ، خـــارج الموقعالمخلفـــات    تنـ

 وتسهيل جمع القمامة؛

جمع القمامة فى أقرب وقت ممكن قبل أن تصــبح مبعثرة خارج  •
 الموقع؛

 لتحسين الجماليات؛ حزام أخضر ب زرع محيط الموقع بأكمله  •

التخاذ اإلجراءات التصــــــحيحية فى رصــــــد تلوث الهواء بانتظام  •
 ؛الوقت المناسب، إذا لزم األمر

االضـــــــــــطالع بأنشـــــــــــطة مشـــــــــــاركة المجتمع الدورية وتنفيذ آلية   •
 التظلم؛ 

باع إجراءات التخفيف من حوادث الســـــــــــــير والســـــــــــــالمة على ات  •
 الطرق.

 طفيفة 
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 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 

  اآلثار أهمية
 إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 

 اآلثار  أهمية
 بعد التخفيف 

المرور وسالمة 
 الطرق 

 اإلنشاء

تؤدي المخلفـات الصــــــــــــــلـبة التى يتم نقلهـا إلى  •
الســـــــــــــــادات إلى زيـادة مؤقتـة فى حركـة    دفنمـ 

 ؛المرور

ــة المرور   • ــة فى حركـ ــادة محتملـ ــدث زيـ ــد تحـ قـ
 ؛اإلنشاءمواد   نقلبسبب مركبات 

ــة أثنــاء نقــل المواد قــد يكون  • الحوادث المحتمل
 طفيفة  لها آثار محتملة على السالمة.

 ؛وضع خطة إلدارة حركة المرور •

فحص دوري   شـروط فى عقود المقاولين تطلب منهم إجراءإدراج   •
 لسالمة وكفاءة المركبات والشاحنات؛

مطـــالبـــة المقـــاولين بـــاالمتثـــال لقواعـــد المرور فيمـــا يتعلق بحـــدود  •
 المواد المراد نقلها؛ يةغطت و  ،وصيانة المركبات ،السرعة

 ،يجب على الســـائقين والموظفين الحفاظ على ســـلوك جيد للقيادة •
 ؛واحترام حدود السرعة والمسارات المخططة

 ؛حالة عدم وجودها فيعلى الطرق  ةإنار تركيب أعمدة  •

 الطرق؛ أرصفة علىعالمات و  ،مروروإشارات الفتات، إضافة  •

 حــالــة التحرك فىفى  بين المركبــات  كــافيــة    اتمســــــــــــــــافــ   مراعــاة •
 ؛طابور

 ؛ وتصميم نمط حركة المرور فى الموقع •

 والتسليم.جدولة ساعات العمل  •

 غير مؤثرة

 التشغيل

ــة المرور  • ــة فى حركـ ــادة محتملـ ــدث زيـ ــد تحـ قـ
 بسبب عربات نقل المخلفات الصلبة.

ا  قد تنشـأ آثار   • السـالمة من  على محتملة أيضـ 
أثنــاء نقــل    التي قــد تحــدثالحوادث المروريــة  

  المخلفات.

 غير مؤثرة  طفيفة 



19 الغربية ، محافظة حطة ترحيل المخلفات الصلبة بسمنود تقييم 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 

  اآلثار أهمية
 إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 

 اآلثار  أهمية
 بعد التخفيف 

الصحة والسالمة  
 اإلنشاء العمل مكانفى 

انبعاثات الغبار والهواء، وزيادة مســــــــــتويات   •
الضــــــــــــــوضــــــــــــــــــاء من اآلالت والمركبــــات،  

ــودواالنزالق  للعمال قد يكون   غير المقصـــــــــــ
 لها آثار سلبية محتملة على العمال؛

ســـــــــوء إدارة المخلفات الصـــــــــلبة والصـــــــــرف  •
 ؛ثير مخاوف صحيةت قد الصحى 

زيـادة درجـة قـد ينشـــــــــــــــأ اإلجهـاد البـدني من   •
 والحوادث الميكانيكية.الحرارة 

 متوسطة 

ــســـــــــــــة التمويل   • ــيأخذ المقاولون فى االعتبار متطلبات مؤســـــــــــ ســـــــــــ
اإليواء   والتعمير ألمــــاكن  لينشــــــــــــــــــاء  الــــدوليــــة/البنــــك األوروبي 
ــمينها   ــيتم تضــ ــكن العمال، والتى ســ المتحركة على عجالت أو ســ

 فى عقودهم؛

 ؛ تاإلنشاءااإلشراف المستمر على عمال  •
 الوقاية الشخصية المناسبة؛توفير معدات  •

ــية  مهماتالتأكد من أن العمال يرتدون دائما   • الوقاية الشــــــــــخصــــــــ
 ؛أثناء العمل أو فى الموقع

 معدات حسب جدول الشركات المصنعة؛ الصيانة الدورية لل •

يب مناســـــب على اإلســـــعافات  ضـــــمان حصـــــول العمال على تدر  •
 األولية؛

 اإلسعافات األولية؛ حقائبوافر ضمان ت  •

مـان  وضــــــــــــــ  ،حريقإطـفاء توفير وتركـيب طـفاـيات حريق ومعـدات  •
 تدريب العمال على استخدامها؛

ــات النظــافــة والترتيــبتنفيــذ م • اتخــاذ والتــأكــد من    ،الجيــدة  مــارســـــــــــــ
 المناسبة؛ صحيةال  التدابير

  20-15تقيـيد ســــــــــــــرعـة المركـبات بحـيث ال تتجـاوز حـد األمـان ) •
 كم/ساعة(؛

 طفيفة 
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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  
  اآلثار أهمية المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

 اآلثار  أهمية إجراءات التخفيف  قبل التخفيف 
 بعد التخفيف 

الصحة  "تابع" 
والسالمة فى  

 العمل مكان

 "تابع" اإلنشاء

 

 

 تخزين المواد القابلة لالشتعال فى منطقة معزولة ومظللة؛ •

على االســــــــــــتخدام   تالتدريب الدوري للعاملين فى اإلنشــــــــــــاءا •
 ؛تاآلمن للمعدات وعلى القضايا البيئية المتعلقة باإلنشاءا

 ينبغي اختيار أفراد األمن على أساس عملية الفرز؛ •

  12/2003التنفيـــذيـــة لقـــانون العمـــل  االمتثـــال لجميع اللوائح   •
ــدا   ــديـ ــل   وتحـ ــدات واآلالت )مثـ ــل المعـ ــة بتشــــــــــــــغيـ ــك المتعلقـ تلـ

الجرافــات والحفــارات(، واللحــام، والعمــل على أرض مرتفعــة، 
 وما إلى ذلك.

 

 التشغيل

ــاء   • ــوضــــــــ التعرض للمخلفات والتعامل معها، والضــــــــ
المنبعثـة من المعـدات، والحوادث قـد يكون لهـا آثـار 

 على صحة وسالمة العمال؛سلبية 

قد ينشأ الحريق من المخلفات المخزنة بشكل سيئ.  •
ومع ذلـك، ال ي توقع االحتفـاظ بمخلفـات متراكمـة فى 

 محطة الترحيل؛

قد يســــبب وجود الحشــــرات واآلفات داخل المخلفات   •
 المخلفات. للقائمين بمناولةمشاكل صحية 

 متوسطة 

مؤسسة  ل ةالقياسي  العملوظروف داء األالحفاظ على مستوى  •
 ؛ ( IFC) تمويل الدولية ال

 ؛إضافة أنظمة الرش •

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

 

 الجانب  
 اآلثار  أهمية المحتملة   اآلثار المرحلة  المتأثر 

 اآلثار  أهمية إجراءات التخفيف  قبل التخفيف  
 بعد التخفيف 

 المجتمع  
 المحلى

اإلنشاء 
 والتشغيل

 العيش  ســــــــــــــبل على  ســــــــــــــمنودمحطة ترحيل    تؤثر لن •
 ذكر   حيـث  ،(الزبـالين)  لجـامعي القمـامـة الـدخـل  وتوليـد

  منعهم  يتم لن  الزبالين أن سـمنود  مركز في المسـؤولون 
ــي  داخل المخلفات وفرز جمع من   ومع.  المركز  أراضــ
 المخلفات  إلى  الوصـــول من  النباشـــون   يتمكن  لن ذلك،

 .محطة الترحيل فيالموجودة 

 

 متوسطة 

المشــــــــروع بشــــــــكل لفهم مخاوفهم حول    النباشــــــــيناالنخراط مع  •
ابية التواصــل معهم حول اآلثار اإليج ا  أفضــل. من المهم أيضــ 

ــل  فى   تهم، ومناقشــــ على صــــحة المجتمع وعلى صــــحتهم أفضــ
طريقة إلدماجهم فى أنشــطة المشــروع مع حماية ســبل عيشــهم 

 ؛ وومصالحهم

ــاء •  قنوات تقــديم، و هــاشــــــــــــــرح هــدفكــاملــة، و آليــة تظلم    إنشـــــــــــــ
التعليقات، ونموذج شــــــــكوى واضــــــــح  صــــــــناديقو  ،الشــــــــكاوى 
 أو التظلم؛الشكوى  لرد على موضوعيضمن ا

 

 طفيفة 

اإلنشاء  المواقع األثرية
 والتشغيل

ــاء  • قد تؤثر االهتزازات والحفر أثناء مراحل اإلنشـــــــ
والتشــــــــــــــغيل على البقايا األثرية إذا كانت موجودة 

 فى الموقع.
 متوسطة 

 انظر ) اآلثار  عن  البحث  المقاولين بأسـلوب إبالن  سـيتم •
 (.السابع الفصل

، ســـــيتم إيقاف بالموقع حالة وجود أي آثار مكتشـــــفة  فى •
، إخطار وزارة الدولة لآلثار، و أنشــطة اإلنشــاء والتشــغيل

 وقـت   ، وإتـاحـةالموقع  إلى لوصــــــــــــــولوتوفير وســــــــــــــيلـة ل
ســــــــــــــيتم تطبيق إجراءات التـأكـد    .األمر لزم  إذا  التحقق،

 من االكتشاف المذكورة فى الفصل السابع.

 طفيفة 
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 : آلثار التراكميةا 6-4
كون للمشروع آثار تراكمية ذات أهمية خاصة. من ناحية أخرى،  تتوقع أن  ال ي    التخفيف المقدمة  إجراءات مع  

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

 
 

 : خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  .7
 

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

تغييرات محتملة    ىوثيقة عملية سيتم تحديثها بانتظام من قبل فريق المشروع لضمان أخذ أ  هيخطة اإلدارة  
 االعتبار. فى  حطةداخل 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

 لصحة والسالمة المهنية ل مسؤول •

 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  

  األخطارسياسات مختلفة للحد من    بتطبيق  المقاول  سوف يقومللتحقق من التزامه بالخطة. عالوة على ذلك،  
  التي   البيئية  اإلدارة  إجراءات   من  مجموعةأقل    القائمة التاليةوضح  ت.  العمال  لها   يتعرض   التي  والمخاطر
 :ويقوم بتنفيذها المقاول سيضعها

 الصلبة مخلفات ال إدارة •
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 لصحى إدارة مياه ا •

 إدارة المخلفات الخطرة •

 الصيانة الوقائية  •

 النقلإدارة  •

 التنقيب عن اآلثار  •

 خطط التأهب واالستجابة للطوارئ  •

 .تدريب وتوعية الموظفين •

 

 : • مرحلة التشغيل

البيئية    ،وتنفيذ   ،عن إعداد   مسؤوال    البرنامج الوطنى إلدارة المخلفات الصلبةكون  يس ومراقبة خطة اإلدارة 
 مؤسسة التمويل الدوليةالمحددة للمشروع الخاصة بـبالبنود    ا  التشغيل. ستلتزم خطة اإلدارة أيضخالل مرحلة  

  ."مخلفات الصحة والسالمة لمنشآت إدارة الوإرشادات  البيئية؛ رشادات اإل"
 

 حطة:الم مشغل  ويتبعها سيضعها التي البيئية اإلدارة إجراءات  من األدنى الحد  التالية القائمة توضح
 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
  حماية البيئة من خالل الكشف المبكر عن اآلثار السلبية.
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 :اءشن المراقبة أثناء اإل

 جودة الهواء المحيط •

 وضاء مستويات الض •

 صحة وسالمة العمال  •

 المياه السطحية  •

 المياه الجوفية.  •

 

 المراقبة أثناء التشغيل 

 حتباس الحرارى مراقبة جودة الهواء المحيط وغازات اال •

 رصد اآلفات  •

 .مراقبة مكان العمل •

 

لضمان أقصى قدر   انضروري  ى والتفتيش الدور   ىق الذاتباإلضافة إلى أنشطة المراقبة الدورية، يعد التدقي
 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 المصلحةليدارة و خطة  إعداد المصداقية. تم 
 

 ظروف العمل العمال و  - 

 مستمر ال التشاور - 

 اإلفصاح عن المعلومات  - 

 إدارة التظلمات  - 

 .المراقبة االجتماعية واالقتصادية - 

 

 

 : . التشاور واإلفصاح8
 

. بعد  ىجتماعواال  ىعملية تقييم األثر البيئ فى  عنصر مهم  هو  التشاور مع المجتمع وأصحاب المصلحة  
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.  ىواالجتماع   ىبيئ النهائية من دراسة تقييم األثر الالنسخة  فى  االعتبار  فى  ، تؤخذ النتائج  االنتهاء من التشاور
 .مع أصحاب المصلحة فردية مشاورات ، تم إجراء وبناء  على ذلك

 

 :المصلحةتحديد أصحاب  8-1

والقانوني المطبق    ى المشروع على تحليل ليطار البيئي اإلدار فى  اعتمد التعريف األولي ألصحاب المصلحة  
قد تتأثر  التى  تحديد المجتمعات المحتملة  فى  على المشروع. ساعد مسح موقع المشروع الذي تم إجراؤه  

 بالمشروع. ثم تم إعداد قائمة بأصحاب المصلحة المعنيين أثناء إعداد الدراسة.

 

 :تحديد النطاقلجتماعات الفردية الا 8-2

  ، زفتىبو   ،المحافظةب  ن مسؤولي المع    ؛ وذلكمرحلة إعداد التقريرفى  صحاب المصلحة  ألعقدت اجتماعات  
 سمنود. استهدفت االجتماعات ما يلي:بو 

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

 ؛ ألثر البيئي واالجتماعيتقييم افى  يجب مراعاتها  التى  تحديد المتطلبات المحددة واالهتمامات المحلية   - 
 و 

 اآلثار اإليجابية والسلبية المتوقعة للمشروع. - 

 
 التشاور العام واإلفصاح عن المعلومات: 8-3
تطلب تال   التيالفئة ب على أنه من   ات عو فى قائمة تصـنيف المشـر   المشـروع  تصـنيف  تم  سـابق ا، ذكرنا كما

 من  جزء)  الســـادات  دفنم  عن  اإلفصـــاح /العام  شـــاورتال فإن  ذلك،  على عالوة  .تنظيم اجتماع تشـــاوري عام
 .بالفعل قائمدفن مخلفات لم امتداد  ألنه متوقع، غير( الصلبة المخلفات  دارةإلالمتكامل  نظامال
 

ــافة ــبب فإنه    ذلك، إلى  باإلضــ  الحكومة حظرت  ،COVID-19 (Coronavirus -) فيروس كورونا  تفشــــي  بســ
  وإشــراك  المشــروع  تنفيذ   طوال  التشــاور  عملية  على  للحفاظ  لذلك،.  واالجتماعات  التجمعات   أنواع  جميع  ا  حالي

ــاح مرحلة في الجمهور الطرق  هذه تشــــــــمل قد  .مختلفة  بديلة طرق  التفكير في  يتم ،المعلومات   عن  اإلفصــــــ
 صـحف،في ال إعالن  ونشـر  االجتماعي،  التواصـل  وسـائل  على  المعلومات  نشـر خالل  من بعد   عن  رو التشـا

 علىالبرنامج الوطني إلدارة المخلفات الصـــــــــــلبة   موقع  واســـــــــــتخدام ،المحلية  التلفزيونية القنوات  واســـــــــــتخدام
 .المعلومات  لعرض  اإلنترنت 
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البرنامج الوطني إلدارة   قوميســــ  أخرى،  ناحية  من. األنســــب   هو  األخير  الخيار أن  يبدو الحالية، المرحلة في
( عــدة خيــارات   من  مزيج  أو)  أداء  األكثر  الخيــار  وتحــديــد   األخرى   الخيــارات   فحص بالمخلفــات الصــــــــــــــلبــة  

 بنك التعمير األلماني. مع بالتنسيق
 

 :اإلفصاح عن المعلومات وإشراك أصحاب المصلحة 8-4

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

اءة ومتجاوبة، وهي ضرورية ليدارة الناجحة للتأثيرات والقضايا البيئية  لبناء عالقات قوية وبن    ا  أساسي  ا  أمر 
 مرحلة مبكرة من دورة المشروع.فى تكون فعالة، يجب أن تبدأ كي لو واالجتماعية للمشروع. 

   

 :استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة

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

المصلحة   مناقشأصحاب  يتم    تهاستتم  ثم  المشاركة  من  أولى  كمرحلة  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  مع 
 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 
 مة لتوقع ومعالجة المشكالت المحتملة قبل أن تصبح مظالم. المشاركة المجتمعية الوقائية المصم


