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 صحة البياناتمقدم النموذج بدقة وبخط واضح ويتحمل بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون انات هذا النموذج تمأل بي
بداء الرأي رسال نسخة من النموذج إلى الجهازوا   أن تقوم الجهة اإلدارية باعتمادهعلي   للمراجعة وا 

 ويمكن االستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخري إضافية

 
 يوم /3م20000طاقة تصميميةصصى لمشروعات الصرف الصحى حتى تخنموذج 

 
 معـلـومـات  عــامـة -1

  :المقترح المشروع اسم 1/1
كـــــوم  مركـــــز رىلق لصحيا رفلصا روعمش – يفيةرلا طـــــ لمناا في مةدالمستا لصحيا رفلصا تمادخ روعمش

 وتشمل قرى وتوابع: حمادة

عزبـة ناصـف -عزبـة السـد-علقام-دمشلى – عزبة موسى –الجزيرةعزبة تجمع  –منطقة شمال المقابر – البريجات
 عزبة جاد شويتة  و الطرفانية-الضيرية-ابو الخاوى-الشرقية
 و انشاء محطة معالجة جديدة مقترحة الطرد و مد خطوط الصحى الصرف رفع محطات انشاء مشروع

 
 ()يمكن أن يكون أكثر من اختيارمكونات المشروع  1/2

 وصالت منزلية   شبكات انحدار    محطة رفع صرف صحى 

 شبكات( -رفع – مشروع متكامل )معالجة         خط طرد 

 محطة معالجة صرف صحى 

 نظام الصرف الصحى المقترح 1/3
 نظم مركزية     محطة المركزية    ...................... آخرى 

 

 2م 14700   (2لمساحة )ما   (2037) الهدف سنة    ومي3م/ 7,500 يوم(/3الطاقة التصميمية )م  1/4

 1/5 :بنظام التدف  المتتابع   معالجة ثنائية نوع المعالجة"Sequencing Batch Reactor- SBR" 
  :المشروععنوان  1/6
سيتم تركيب شبكات خطوط االنحدار وخطوط الطرد واقامة محطات الرفع و البحيرةمحافظة  – كوم حمادة زكرم

, مركز كوم حمادة, محافظة البحيرة و سيتم صرف مياه الصرف  ابو الخاوى(-علقام-دمشلى-)البريجات لقرى
( و طاقة 2037يوم )عام /3م 7500بطاقة  المقترحة معالجة البريجات محطةالصحي المتجمعة من القري الي 

 (.2057يوم )لسنة /3م 10000
 

 
 
 
 



 

 

  لمياة الشرب و الصرف الصحى يرةبحشركة ال (:هيئةسم مالك المشروع )شخص ـ شركة ـ ا 1/7
 -------------- :وموقعة الوظيفى المسئول اسم الشخص 1/8

 --------------- رقم التليفون:

 ------------: بريد إليكتروني

 يفيةرلا ط لمناا في مةدالمستا لصحيا رفلصا تمادخ روعمشاستشارى مكتب القائم بإعداد النموذج: 

  رقم الفاكس: 01098033229طر )منسقة المشروع(  . دينا خام: رقم التليفون

 Dina.Khater@mottmac.com: بريد إليكتروني
 --------------: الجهة المانحة للترخيص 1/9
 جارى تخصيصها   :شروعالمإلرض تاريخ قرار تخصيص  1/10

 ()مع ارفاق صورة من قرار التخصيص                
 

 المشروعطبيعة  1/11
          ةجديد                    الطاقة:/توسعات, نوعها  

 :إذا كانت طبيعة المشروع توسعات
 ال    نعم               ؟   األساسيللمشروع بيئي التأثير الدراسة تقييم  / نموذجهل تم تقديم 

 وع المقترحغير منطبق على المشر  :مع إرفا  الموافقة تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز
  غير منطبق على المشروع المقترح( 1)مرف  

 ال يوجد ترخيص ألنه مشروع جديد: مع إرفاقهتشغيل  تاريخ الحصول على أول ترخيص
 ال يوجد ترخيص ألنه مشروع جديد ( .2)مرف  

 شروع:بيانات الم -2
 :(2م) شروعلمساحة الكلية للما 2/1

عزبة تجمع  –منطقة شمال المقابر – بع وهي مساحة قري البريجاتمليون متر مر  2.43تمثل المساحة الكلية  
 و الطرفانية-الضيرية-ابو الخاوى-عزبة ناصف الشرقية-عزبة السد-علقام-دمشلى – عزبة موسى –الجزيرة

نحدار وخطوط اال شبكات ( التي سيتم تركيب 2057عزبة جاد شويتة , مركز كوم حمادة, محافظة البحيرة )لسنة 
 وانشاء محطات الرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي. بها طردال
 
علقام  –دمشلى  –تمثل مساحة مبانى محطات الرفع المقترحة )البريجات : (2مبانى )مللالمساحة الكلية  2/2  
 المقترحة البريجات ني محطة معالجة مياه الصرفاتمثل مساحة مببينما  2م 3057حوالي  ابو الخاوى( –

 2م 14700حوالي 

 

بقرى محطات الرفع اقامة و خطوط الطرد و  دارالنحا طوطخ تشبكا انشاء مسيت :مكان وموقع المشروع 2/3
كوم  زكرم,  البريجات يةربق لصحيا رفلصا مياه معالجة ةطمحو( ابو الخاوى -علقام  –دمشلى  –)البريجات 

 عالجةم ةطمح يـلا ـريلقا ـنم ةـلمتجمعا حيـلصا ـرفلصا اهـمي ـرفص ميتـسو  البحيرةمحافظة  – حمادة
 .ثنائية ةـمعالج (2037عام ) ومي3م/ 7500 اقةطب حةرلمقتا البريجات

مشروع الصرف الصحي لقرى  –تقع منطقة مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناط  الريفية 
عزبة ناصف -دعزبة الس-علقام-دمشلى – عزبة موسى –عزبة تجمع الجزيرة –منطقة شمال المقابر – البريجات



 

 

 تقع محطةعزبة جاد شويتة , مركز كوم حمادة, محافظة البحيرة. و الطرفانية-الضيرية-ابو الخاوى-الشرقية
و مرف  صورة  خريطة توضح الموقع العام للمشروعو مرف  . كنيةـس ـرغي ةـعيزرا يـضارا ةـكتلالمعالجة داخل 

 .ع المحطة و المشروعباالقمار الصناعية توضح طبيعة المناط  المحيطة بموق

 : ابو الخاوى( –علقام  –دمشلى  –)البريجات  محطات الرفع المقترحة بقري

ى البريجات ر بق لكائنةوا لةدولا كمالا نم مخصصةأرض  عطق علىالمقترحة  فعرلا اتطمح متقا وفسو
 محافظة البحيرة. –مركز كوم حمادة  ,ودمشلى وعلقام وابو الخاوى 

 فقًاو نبالمجا لصحيا رفلصوا ربلشا لمياه ميةولقا لهيئةا لصالحخصص قطعة االرض : تمحطة رفع البريجات
 . 2016 رايـين 31 يخربتا 2016 لسنة )255( ــمقر ــوزراءلا سمجل سئير رارلق

 فقًاو نبالمجا لصحيا رفلصوا ربلشا لمياه ميةولقا لهيئةا لصالح: تخصص قطعة االرض محطة رفع علقام
 . 2016 فبراير 8 يخربتا 2016 لسنة )374( ــمقر ــوزراءلا سمجل سئير رارلق

وزارة االسكان والمجتمعات العمرانية لصالح : تخصص قطعة االرض ملك الوحدة المحلية محطة رفع ابو الخاوى
 . 2017 يناير 9 يخربتا 2017 لسنة )52( ــمقر ــوزراءلا سمجل سئير رارلق فقًاو

ض ملك الوحدة المحلية والتى ألت الملكية اليها تبرعا من جمعية تنمية : تخصص قطعة االر محطة رفع دمشلى
وزارة االسكان والمجتمعات العمرانية لصالح المجتمع ويمثلها رئيس مجلس االدارة أ/ حمدى عبد المقصود بدر 

 . 2017 يناير 9 يخربتا 2017 لسنة )54( ــمقر ــوزراءلا سمجل سئير رارلق فقًاو

 : ( 1الصرف الصحي المقترحة بقرية البريجات )شكل رقم ة مياه محطة معالجكروكى 
 ـدان(ف 3.5) 2م 14700لي ـواح بمساحة ارضة ـعطى قـحي علـلصـرف الصاة معالجة مياه طمحم كما ستقا

ملك الوحدة المحلية والتى ألت اليها تبرعا من جمعية تنمية المجتمع بدمشلى ويمثلها رئيس مجلس االدارة 
 يخربتا 2017 لسنة )53( ــمقر ــوزراءلا سمجل سئير رارلق فقًاوة االسكان والمجتمعات العمرانية وزار لصالح 

 . 2017 يناير 9
  :محطة المعالجة المقترحة إحداثيات

3377682.99N    291527.04E   

3377661.69N    291737.43E   

3377593.57N    291746.50E   

3377616.02N    291522.67E   



 

 

 
 
 
 

 (: كروكى محطة معالجة مياه الصرف الصحى المقترحة1شكل )
 

 

 المياه المعالجة طردمحطة المعالجة ومسار خط (: موقع 2شكل )

 

ابـو -علقـام-دمشلى – ( صورة بالقمر الصناعي لموقع مشروع الصرف الصحي لقرى البريجات3ويعرض الشكل رقم )
( 2037يوم )عام /3م 7500بطاقة  المقترحة البريجات معالجة ةمحطالخاوى , مركز كوم حمادة, محافظة البحيرة و 

 معالجة ثنائية.



 

 

 
 (: موقع المشروع واستخدام األراضي المحيطة3شكل )

ال تحتاج المحطة مساحات مستقبلية خارج حدود  (:2المساحة المخصصة للتوسعات المستقبلية)م  2/4
 .المحطة

 

  البعد عن أقرب كتلة سكنية: 2/5
 المسافة ألقرب كتلة سكنية )متر(  المحطة 

 متر 500أكبر من  محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
 شمالية غربية :السائدة اتجاه الرياح 2/6

 السادات -شبين الكوم عن طري   متر 500 البعد عن الطرق الرئيسية: 2/7

 كيلومتر ويمر على مجرى 7.9يبعد عن المحطة بحوالى  مصرف الرواد البعد عن نقطة التخلص النهائى: 2/8
 مائى )الرياح البحيرى(

 متر 526مسافة  تبعد عن فرع رشيد :البعد عن المجارى المائية العذبة 2/9
 

 

 طبيعة المنطقة التى يقع بها المشروع )يمكن أن يكون أكثر من اختيار(: 2/10



 

 

 مدينة             قرية   داخل الكتلة السكنية     منطقة صحراوية 

 منطقة زراعية    منطقة صناعية    منطقة حرفية 

 منطقة ساحلية               محمية طبيعية              منطقة أثرية 

   أخرى، اذكرها.................................... 

  وصف عام لمنطقة المشروع: 2/11
 (3)مرفق  .ية بمنطقة المشروعيرفق وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقاف

  مشروع الصرف الصحي لقرى –تقع منطقة مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناط  الريفية 
عزبة ناصف -عزبة السد-علقام-دمشلى – عزبة موسى –عزبة تجمع الجزيرة –منطقة شمال المقابر – البريجات
كتلة  حولاد شويتة , مركز كوم حمادة, محافظة البحيرة تقع عزبة ج و الطرفانية-الضيرية-ابو الخاوى-الشرقية

بعيدة تماما عن  اراضي زراعية. و ال يوجد بمنطقة المشروع اية مناط  أثرية أو تاريخية. و منطقة المشروع
و مرف  خريطة توضح المحميات الطبيعية و ال يوجد بها اية حياة نباتية او حيوانية نادرة بمنطقة المشروع. 

قع العام للمشروع و مرف  صورة باالقمار الصناعية توضح طبيعة المناط  المحيطة بموقع المحطة و المو 
 المشروع
وصفًا تفصيليًا لمالمح البيئة األساسية لمنطقة المشروع. كما يتضمن المرف  تحليل  (3مرف  رقم )يتضمن 

 التربة والمياه الجوفية بموقع المشروع. 

 
 البنية األساسية: 2/12

 غير متوفرة    متوفرة      بكة المياهش

 غير متوفرة    متوفرة        شبكة الكهرباء

 غير متوفرة    متوفرة                 شبكة صرف صحى

 غير متوفرة    توفرةم     ديدشبكة طرق/سكة ح

 غير متوفرة             متوفرة                 مصادر الوقود   
 غير متوفرة             متوفرة بكة اإلتصاالت              ش           

 
 البدائل المقترحة لموقع المشروع  2/13

اذكر البدائل المقترحة للموقع وأسباب اختيار هذا الموقع )درجة الحماية من األخطار الطبيعية والتوافق مع 

 التنمية للمنطقة المحيطة(.

مساهمة فى خفض نسب التلوث فى المصارف الزراعية والترع  بمنطقه  المشروع الهدف الرئيسى لهذا المشروع هو ال
لصـرف الصـحى ومـن خـالل منـع الـتخلص الحـالى المباشـر لميـاه الصـرف لمن خالل تحسين نوعيـة الميـاه المعالجـة 

 الصحى على الترع والمصارف وذلك فى نطا  استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الصحية والبيئية.

ير بالذكر ان أنظمة الصرف الموجودة بالفعل حاليًا فى القرى محل الدراسة تتم بإستخدام الترنشـات علـى مسـتوى الجد
المنازل وبنظام خزانات الصرف الصحى بالنسبة الى المبانى الحكومية حيث يتم تفريع محتوى تلـك الخزانـات بواسـطة 

أقرب مجـرى مـائى سـواء كـان ترعـة أومصـرف, أومـن  سيارات الكسح حيث يتم التخلص من مياه الصرف بعد ذلك فى
 خالل أنظمة الصرف على شبكات أهلية تصرف سلبيا )بدون معالجة( على أقرب مصرف.

الصرف مباشرا على الترنشات الغير معزولة يؤدى الى ان مياه الصرف تتسـرب الـى التربـة المحيطـة ممـا يـؤثر ايضـًا 
 أحد البدائل األخرى للممارسات العشوائية.على المياه الجوفية بتلك المناط  وذلك ك



 

 

( فـى تحسـين SRSSP) ةيـفيومن المقرر ان يساهم مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة فـي المنـاط  الر  هذا
المحيطـة مـع إدخــال  ةنوعيـة الميـاه الجوفيـة مـن خـالل منـع تسـرب ميـاه الصـرف مـن خـالل عمليـة الرشـح الـى البيئـ

إلقائهـا فـى المصـارف بواسـطة  خاللالسطحية عن طري  منع تصريف مياه الصرف من تحسينات على نوعية المياه 
 سيارات الكسح اومباشرة.

المتوقع ان يفرز هذا المشروع بعض اآلثار اإلجتماعية اإليجابية متمثلة فى إتاحة فرص التشغيل عمالة من تلك  ومن
سـية, حيـث يسـمح بتشـغيل العمـال والمهندسـين فـى القرى محل الدراسة والتى تعانى من الحرمـان مـن الخـدمات االسا
التشـغيل والصـيانة االمـر الـذى سـوف يسـهم فـى  احـلمجاالت اإلنشـاءات مـع اتاحـة فـرص للتوظيـف المسـتدام فـى مر 

 تحسن الوضع اإلقتصادى واإلجتماعى.

بعض االراضـى من توقع حدوث بعض المشاكل بالنظر الى احتماالت التعـرض لخسـائر بسـبب تبـوير محـدود لـ وبالرغم
الزراعية المقرر إستخدامها فى إنشاء محطات الرفع ومحطات معالجة الصرف الصحى فى حالة عـدم وجـود مسـاحات 

مـا يـتم تطبيـ  الـنظم الميكانيكيـة فـى  لبـاً متاحة من ارض مخصصة للبناء إلستغاللها فـى إنشـاء تلـك المحطـات. وغا
اءات والتغلب على مشاكل إنبعاثات الروائح من محطات معالجـة المعالجة بهدف تقليل مساحة األرض المطلوبة لإلنش

الصرف الصحى ايضًا من بعض اآلثار المتوقعة أثناء اإلنشاءات والمخاطر المرتبطة بتعامل مع الكلور المستخدم فى 
لتيار الكهربـائى وخزانات الوقود وانبعاثات الهواء من المولدات الكهربائية االحتياطية أثناء انقطاع اا لجةمحطات المعا

بخالف بعض المصاعب االقتصادية التـى يتعـرض لهـا الفقـراء مـن جـراء إسـهامتهم فـى تكـاليف شـراء ارض لمحطـات 
 اقتصاديًا. نشاتالرفع أوأثناء تشغيل المشروع وايضًا تأثر اصحاب عربات كسح التر 

خصوصًا عند تطبي  تدابير التخفيف الموصى وتفو  المزايا البيئية واالجتماعية اجماال اآلثار السلبية للمشروع و  هذا
 بها فى الدراسة ومن اهم تلك المزايا:

  تحســين نوعيــة الميــاه الســطحية فــى منــاط  المشــروع مــن خــالل منــع تســلل الصــرف مباشــرة الــى المجــارى
 المائية.

 .تحسين نوعية المياه الجوفية فى مناط  المشروع من خالل منع تسلل الصرف الى التربة 
 فوائد االجتماعية واالقتصادية للسكان تلك المناط .تسمو ال 
  تحسين نوعية الحياة للسكان من خالل تحسين الصحة العامـة والحـد مـن االمـراض المنقولـة بواسـطة الميـاه

 المستخدمة فى الشرب اوالزراعة.
 دة والحرمان من منع التوتر النفسى الناجم عن الروائح الكريهة من عملية الطفح اوانتشار مياه الصرف الراك

 الخدمات االساسية.
 .اتاحة فرص عمل فى قطاع البناء والتشغيل والصيانة لسكان المناط  التى يخدمها المشروع 
يوجـد بـدائل لتنفيـذ المشـروع ســوى البـدائل الحاليـة وهـى تنحصـر فــى الصـرف فـى المجـارى المائيـة وعشــوائية  ال

 مخاطر عدم تنفيذ المشروع:ة ومن يتم بنائها بطر  غير سليمالصرف والترنشات التى 
 .تلوث المجارى المائية وتلوث المياه المستخدمة فى الشرب والزراعة 
 .انتشار األمراض وخاصة أمراض الجهاز الهضمى والنزالت 
 .انتشار الروائح الكريهة وانتشار القوارض والذباب والحشرات 
 .التأثير السلبى على المزروعات وتلوثها 
 جة لألمراض التى يصاب بها سكان تلك المناط .انخفاض الدخل نتي 
 .خفض قيمة األراضى الزراعية نتيجة لملوحة األرض بسبب تلوث المياه 
 .تأثر المنازل نتيجة طفح الترنشات وارتفاع مستوى المياه الجوفية 



 

 

)تغييـر موقـع  المشـروعدراسة مزايا وفوائد المشـروع واآلثـار المحتملـة مـن تنفيـذ المشـروع تبـين ان بـديل عـدم تنفيـذ  ومع
جـوه مـن ر ليس البديل األفضل من الناحية البيئية واإلجتماعية وذلك نتيجة تعدد الفوائد البيئية واإلجتماعية الم المشروع( 

 المشروع مقارنة مع اآلثار السلبية المحتملة.
 

 المشروع: وصف مراحلـ 3
 :اإلنشاء حلةمر 3/1

 :عقب الحصول علي الموافقة  طاء المشروع على المقاولينسوف يبدأ طرح مستندات ع تاريخ اإلنشاء
 البيئية من جهاز شئون البيئة.

 شهراً )سنة ونصف(,  18من المتوقع أن يستغر  إنشاء المشروع المقترح حوالي  :.الجدول الزمنى للتنفيذ
 .وذلك عقب الحصول علي الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة

 :ثناء مراحل اإلنشاءأنشطة موجز لأل وصف  3/1/1

 

  خطوط االنحدار )الوصالت المنزلية( وخطوط الطرد 
سوف تتضمن أنشطة اإلنشاء اعمال الحفر المطلوبة النشاء خطوط تجميع مياه الصرف الصحى وتركيب 
المواسير, ولحام الوصالت ثم تسوية األرض ويشمل ذلك المعابر الخاصة بالطر . وسوف يتم تنفيذ األنشطة 

  أثناء مرحلة اإلنشاء: التالية
 حفر المواقع الالزمة   -

 سند جوانب الحفر -

 اعمال التجفيف لوضع المواسير  -

 الردم وتسوية المواقع بعد تركيب المواسير  -

 تخزين المخلفات والتخلص منها  -

 تخزين المواد الخام الالزمة مثل المواسير واالسمنت والرمل والزلط وحديد التسليح  -

  خلط الخرسانة وصبها -
 اعمال اللحام والطي  -

 استخدام الخشب لتشكيل الخرسانة أثناء أعمال اإلنشاء المختلفة للخرسانة المسلحة  -

 الرفع ومحطة معالجة الصرف الصحي  محطات -
الرفع ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي أعمال تقليدية متصلة  تشمل االعمال الخاصة بإنشاء محطات سوف

نشاء البيارة بإنشاء الخرسانة المسلحة وأ عمال الحفر حتى مستوى االساس وأعمال العزل الالزمة للتربة وا 
الرئيسية واحواض المعالجة الخاصة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي وغرفة األمن والمخزن واالسوار. كما 

إنشاء  سيتم توصيل وتركيب المواسير والمضخات واالجزاء الخاصة بها والصمامات ولحام الوصالت. كما سيتم
 غرفة مولد ومحول. وباالضافة الى ذلك, سوف يتم تنفيذ االنشطة التالية: 

  تسوير منطقة المشروع 

   ) إنشاء األعمدة والدعائم )د  الخوازي 

 )نقل وتركيب المعدات الثقيلة )المولد والمحول والمضخات  

  األعمال الكهربائية 

  األعمال الميكانيكية 

 مة كالمواسير والرمل والزلط واالسمنت وحديد التسليح تخزين المواد الخام المستخد 



 

 

  خلط وصب الخرسانة 

 فو  سطح األرض. الوقود تركيب خزان 
 اختبار المعدات الكهروميكانيكية  

  تخزين المخلفات والتخلص منها 

 

 (حدةفى الوردية الواعامل  50استخدام آدمى )حوالي  استخداماتها :شبكة المياه العامة  مصادر المياه : 
  : يوم/3م 5ما يقرب من معدل االستهالك 

  : الديزل للشاحناتنوع الوقود  

 :ستزود الشاحنات بالوقود بمعرفة مقاول اإلنشاء من خارج الموقع. ولن يتم إقامة أى  مصدر الوقود
 خزانات وقود أو عمليات صيانة لها بداخل الموقع.

  لتر/ يوم 100: معدل االستهالك 

 قامتهمإ أماكنالعمالة المتوقعة و:  

عامل من العمالة الماهرة وغير الماهرة والمهندسين لعمليات  60-40سوف يتم االستعانة بحوالي عدد 
اإلنشاء بالمشروع المقترح. وسوف يتم توظيف غالبية العاملين من المجتمعات المحلية بمحافظة الدقهلية. 

استثناء اإلقامة الفردية للحراس في موقع وبالتالي فلن يكون هناك حاجة إلى بناء مخيمات بالموقع ب
المشروع. وسيتم إنشاء مكاتب إدارة وغيرها من مراف  الصرف الصحي ومياه الشرب المؤقتة في موقع محطة 

 الرفع ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي. 
عامل  60ي ال 40العمالة المتوقعة هي عمالة مقاوالت تشييد مدربة و عدد العمال المتوقع بالموقع من  -

في داخل الموقع  علي حسب تقدم أعمال االنشاء و ال يتم بأيه حال من االحوال مبيت عمال مقاول التشييد
 افراد(. 8-5و لكن سيسمح فقط بمبيت خفراء و حراسة معدات االنشاء و التشوينات )حوالي 

 :التخلص منها كيفيةالمخلفات الناتجة عن اإلنشاء و  3/1/2
 مخلفات صلبة:  

خلفات بناء ومخلفات تركيبات ناتجة عن تركيب شبكات االنحدار وخطوط الطرد وانشاء محطة الرفع م
المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات االنشاء المشروع وهى ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي 

عبارة عن المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر و الردم و أعمال التسويات و أعمال االنشاء و 
االضافات  –راجع تشغيل حديد التسليح  –نواتج الحفر  –لخرسانات )شكائر االسمنت الفارغة ا

 الكيماوية للخرسانات و خالفة(

 

  بقايا طوب وزلط وفوارغ ورقية ومعدنيةنوعيتها :  
  طن يوميا علي حسب تقدم اعمال االنشاءات 2-1حوالي كميتها : 

  النهائى: التخلص كيفية
المباني و و مقاولي الخرسانة و  أعمال التسويات والحفر والردم)سواء تنفيذ اللى مقاولى تم التأكيد عيس

بضرورة التخلص من أية مخلفات صلبة ناتجة  التشطيبات و مقاولي التركيبات الميكانيكية و الكهروميكانيكية(
ر منفذة ونقلها خارج منطقة غي كبيرة حاوياتعن تلك االعمال بالطريقة القانونية االمنة بيئيا وتجميعها فى 

المشروع والتخلص منها فى المقالب المخصصة لذلك. واليسمح ابدأ بأية تشوينات لنواتج الحفر داخل الموقع 
 نقلها والتخلص منها فورا. بل يجب

 : مخلفات سائلة 



 

 

 ( باالضافة الى المياهللوردية الواحدة فرد 60-40صرف صحى من العاملين باإلنشاء )نوعيتها : 
 الناتجة عن عمليات حفر المواقع

  يوم من مياه الصرف الصحي وكميات ضئيلة من المياه الناتجة عن عمليات حفر المواقع/3م 4كميتها : 
للموقع, والتي /3م 4سوف يتم تزويد مواقع محطات الرفع ببيارة مبطنة سعة حوالي  :النهائى  التخلص كيفية

 ت الكسح من البلدية للتخلص النهائيسيتم تفريغها بصفة دورية بواسطة سيارا

 )سوف تنتج االنبعاثات المحتملة من المعدات والمركبات المستخدمة  :إنبعاثات غازية )دخان ـ رائحة ـ مواد عالقة
(, أكاسيد SO2(, ثاني أكسيد الكبريت )COفي مرحلة اإلنشاء. وهذه االنبعاثات تتضمن أول أكسيد الكربون )

إنبعاثات عوادم معدات االنشاء  كنتيجة لحركة المعدات وأعمال الحفر وتقليب التربة. النيتروجين, واألتربة,
غبار و اتربة اثناء عمليات االنشاء و نقل مواد  –مولدات طوارئ و خالفه(  –عربات نقل  –)خالطات خرسانة 

ربة المتولدة تكون مؤقتة و تزول التشييد و البناء و اثناء عمليات الحفر و الردم. العوادم المتولدة و الغبار و االت
 و تكون محدودة بحدود موقع المشروع )سور المحطة( و ال تتعداها الي خارج المحطة –بإنتهاء أعمال االنشاء 

  طر  التحكم:

 رش المياه علي األسطح إلخماد األتربة  -
  االلتزام بالحدود القصوى لسرعة المركبات بمنطقة العمل -

 ت والمعدات المستخدمة الصيانة الدورية للمركبا -

 

 ساعات( من  8ديسيبل لمدة  90من المتوقع أن تنتج الضوضاء أقل من حدود قانون البيئة )أقل من  :وضاءض
وتؤثر على المدى القصير  الشاحنات والمعدات المستخدمة وكذلك من أعمال الحفر, والضوضاء المتوقعة ستصدر

رة من معدات االنشاء اثناء عمليات االنشاء و تكون مؤقتة و ضوضاء صاد فقط فى نطا  منطقة العمل بالموقع.
و تكون محدودة بحدود موقع المشروع )سور المحطة( و ال تتعداها الي خارج  –تزول بإنتهاء أعمال االنشاء 

 المحطة

 طر  التحكم: 

 توفير سدادات اآلذن للعمال على المعدات المسببة للضوضاء وذلك للحد من تأثيرات الضوضاء  -
 الصيانة الدورية للمعدات والمحركات  -

 الحرص على تشغيل تلك المعدات خالل فترة النهار فقط  -

 
 
 
 

 (مخلفات خطرة) خرىآ  
  .ستهلكةوالزيوت الم, حاويات المواد الكيميائية الفارغةسوف تتولد كميات ضئيلة من  نوعيتها:

الصلبة غير الخطرة وتخزينها مؤقتا في سيتم فصل المخلفات الصلبة الخطرة عن المخلفات كيفية التخلص: 
حتى يتم التخلص منها خارج الموقع عن طري  متعهد مختص بالمخلفات بموقع محطات الرفع مناط  منفصلة 

تجميع الزيوت المستهلكة التخلص منها خارج الموقع عن طري  متعهد جمع الخطرة. ومن ناحية أخرى سيتم 
 .الزيوت المرخص

 
 

 



 

 

 (4)مرف   -:ية للمشروعالمكونات الرئيس - 4

 

 

 
 

الرفع وخطوط الطرد ومحطة معالجة  ي يتضمن خطوط االنحدار ومحطاتسيتم تنفيذ مشروع البنية االساسية والذ
مشروع الصرف  –مياه الصرف الصحي في مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناط  الريفية 

عزبة -علقام-دمشلى – عزبة موسى –بة تجمع الجزيرةعز  –منطقة شمال المقابر – البريجات ـرىلقالصحي 
عزبة جاد شويتة , مركز كوم حمادة, محافظة  و الطرفانية-الضيرية-ابو الخاوى-عزبة ناصف الشرقية-السد

 التالي بيانات المشروع المقترح.  البحيرة. ويعرض الجدول
 

 
 (: بيانات منطقة المشروع 2جدول )

 
 

 

 

 

 مياه صرف
 صحى

غرف 
 تفتيش

وصالت 
 منزلية

 مطابق
 مواسير
 انحدار

مواسير 
 انحدار

محطة 
 رفع

محطة 
 معالجة

خطوط 
 طرد

 محطات رفع مقترحة 4

 البريجاتمحطة معالجة مقترحة بقرية 



 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

هي عبارة عن شبكة من المواسير المتصلة بالمباني لنقل مياه الصرف الصحي عن إنشاء وصالت:  4/1
 .مواسير االنحدارالى ثم  بدءًا من المباني ثم إلى غرف التفتيش  الجاذبيةطري  انحدار المواسير تحت تأثير 

 
ومواقع محطات الرفع والمعالجة على كروكى الموقع  مسار الشبكات) (4مرفق )  :شبكاتإنشاء   4/2

 (العام للمشروع

 الجاذبيةمياه الصرف الصحي عن طري  انحدار المواسير تحت تأثير  هي عبارة عن شبكة من المواسير لنقل
ونهاية إلى محطة الرفع ثم مواسير االنحدار الى المطاب   بدءًا من المباني ثم إلى غرف التفتيش 

 الفرعية(. )الرئيسية/

وسوف يتم إجراء أعمال صيانة وتطهير بصفة دورية لغرف التفتيش من أجل منع حدوث انسداد بشبكات 
 لخطوط الصرف.  لمواصفات التصميم وفقاً و النظام المجاري وللحفاظ على كفاءة 

 
 محطات الرفع: إنشاء 4/3

وهي عبارة عن الرفع  اتإلى محط ارمياه الصرف الصحي القادمة من شبكات مواسير خطوط اإلنحد سوف تتدف 
بيارة تجميع الصرف الصحي مزودة بعدد من المضخات ومصفاة لحماية المضخات ومنع دخول المواد الصلبة 

 اليها. وباالضافة الى ذلك سوف يتم تنظيف وتطهير المعدات بصفة دورية للحفاظ على كفائتها. 
لتشغيل المضخات, ومولد مزود بخزان للوقود, وغرفة  كما سيتم تزويد محطات الرفع بضوابط مستوى التدف 

تحكم, وغرفة لألمن ومخزن, ومحول وباالضافة الى ذلك ونش كهربائي لخدمة المضخات وونش دوار لنقل 
  المصفاة.

 
 

 وتوضح الجداول التالية وصف لمحطات الرفع المقترحة. 
 البريجات قرية
 دمشلى  قرية
 علقام  قرية
 ابو الخاوى  قرية
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 خطوط الطرد )المواسير المضغوطة(  -
وتمثل خطوط الطرد المرحلة االخيرة لنقل مياه الصرف الصحي من محطة الرفع )الرئيسية/الفرعية( الى محطة 

 معالجة مياه الصرف الصحي.
 

 (6)مرف    المقترحة محطة معالجة قرية البريجات -
 7500اقة طبارسالها الى محطة معالجة مياه الصرف الصحي و  محطات الرفعسوف يتم تجميع مياه الصرف من 

لتتم المعالجة. وسوف تتم عملية المعالجة وفقًا لمتطلبات القانون المصري الخاص  )2037م )عاوم ي 3/م
  بالمعالجة والصرف على مصارف المياه غير العذبة.

 
 لمحطة فقد بنيت الدراسة على أنسب بناء على التصرفات المتوسطة والقصوى وكذلك مساحة األرض المتاحة ل

الحلول لتفى بالغرض وبنتائج جيدة للمياة المعالجة للحفاظ على البيئة المحيطة وذلك " بنظام التدف  المتتابع 
"Sequencing Batch Reactor- SBR" 

رض االساسى ويقوم المقاول بدراسة هذا الحل كحل أساسى "عرض اساسى " ويجوز له أن يقدم حل أخر كبديل مع الع
  -طبقًا لالتى :

  نظام المعالجة التقليدية بالحمأة المنشطة"Conventional Activated Sludge" 

  نظام التهوية الممتدة بأستخدام قنوات األكسدة"Oxidation Ditch" 

  نظام الوسط البيولوجى المتحرك"Moving Bed Bio-film Reactor – MBBR"        

لمعايير التصميمية الواردة بالكود المصرى وكذلك المواصفات الفنية للمواد والمعدات مع األخذ فى األعتبار ا
 الموضحة بمستندات الطرح "المدنية والكهروميكانيكية " وذلك ألعمال التوريدات واألختبارات والتحكم األلى .

 
 مخطط لمراحل معالجة مياه الصرف الصحي.  6ويعرض مرف  

 -  العامة االنارة -  الكابالت تمديدات -  الكابالت حوامل -المنخفض  الجهد )لوحات الكهربيةتدعيم المهمات و االعمال 
  المعامل -التأريض  نظام -عام(  الصيانة

 الطلمبات الحلزونية –الحمأة  رفع بيارة -  التهوية أحواض  :الميكانيكية األعمال تدعيم المهمات و
 المعالجة أحواض أعمال

 ت و الرمالأحواض فصل الزيو 
 ترميم( –تدبيش  –درابزين  –المشاية  أحواض التهوية ) أعمال

 (سحب –ترسيب  -تهويةالبيولوجية ) المعالجة الحواض متنوعة اعمال
 تجميع الحمأة أحواض

 المعادة ةالحمأ بيارة
 التجفيف أحواض
  التجفيف ألحواض الوسط الترشيحي أعمال

 أعمال المواسير و المحابس
 
 
 
 



 

 

 ناط  التى تخدمها محطة المعالجة:الم 4/4
  : )محطة رفع البريجاتاسم محطات الرفع )فى حالة وجود اكثر من محطة 

 2م 625(:  2المساحة ) م 

 :المواقع باإلحداثيات   

N3376775.095    291362.611 E 

N3376775.095 291387.611   E 

N3376770.095    E291387.611 

N3376770.095    E291362.611 

 شمالية غربيةتجاه الرياح :   ا 

 ث/3م 0.105 ث :  /3طاقة الرفع )التصرف التصميمى( م 

 :محطة المعالجة المقترحة البريجات اسم المحطة/ اومحطات المعالجة التى سوف يتم الرفع اليها 

 متر عن طريق المنوفية ومسافة 850 حوالى تبعد المحطة مسافةتقع المحطة داخل كتلة سكنية و 

 متر عن فرع رشيد. 370 حوالى
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  )محطة رفع دمشلى: اسم محطات الرفع )فى حالة وجود اكثر من محطة 

 2م 625(:  2المساحة ) م 

 :المواقع باإلحداثيات   

N3378507.466    292242.6522 E 

N3378497.451 292219.7457   E 

N3378474.663    E292230.0267 

N3378484.678    E292252.9332 

    : شمالية غربيةاتجاه الرياح 

 ث/3م 0.185ث : /3طاقة الرفع )التصرف التصميمى( م 

 .:محطة المعالجة المقترحة البريجات اسم المحطة/ اومحطات المعالجة التى سوف يتم الرفع اليها 

  متر عن فرع رشيد. 300تقع المحطة داخل كتلة سكنية وتبعد المحطة مسافة حوالى 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محطة رفع علقامسم محطات الرفع )فى حالة وجود اكثر من محطة( : ا 

 2م 1019(:  2المساحة ) م 

 :المواقع باإلحداثيات   

N 3381512.692    290204.706 E 

N 3381486.224 290224.9664   E 

N 3381474.517    E 290218.2835 

N 3381468.457    E 290201.969 

N 3381499.882    E 290183.125 

    : شمالية غربيةاتجاه الرياح 

 ث/3م 0.106: ث /3طاقة الرفع )التصرف التصميمى( م 

 :محطة رفع دمشلى اسم المحطة/ اومحطات المعالجة التى سوف يتم الرفع اليها 

  متر عن طريق المناشى التوفيقية ومسافة  280تقع المحطة داخل كتلة سكنية وتبعد المحطة مسافة

 متر عن فرع رشيد. 135
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  : )محطة رفع ابو الخاوىاسم محطات الرفع )فى حالة وجود اكثر من محطة 

 2م 788(:  2المساحة ) م 

 :المواقع باإلحداثيات   

N 3386503.464    289947.3124 E 

N 3386503.736 289951.477   E 

N 3386469.265    E 289949.755 

N 3386467.052    E 289929.5434 

N 3386495.023    E 289922.9462 

    : شمالية غربيةاتجاه الرياح 

 ث/3م 0.061ث : /3طاقة الرفع )التصرف التصميمى( م 

 :محطة رفع علقام اسم المحطة/ اومحطات المعالجة التى سوف يتم الرفع اليها 

 ومسافة متر عن طريق المناشى التوفيقية 275تبعد المحطة مسافة تقع المحطة داخل كتلة سكنية و 

 متر عن فرع رشيد. 55 والىح
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ف الصحى:محطة معالجة الصر  4/5
  يوم/3م 7،500    /يوم( 3الطاقة التصميمية)م        2م 14700         (: 2م )المساحة 
 عزب 8قرى و  4 المخدومة: عدد القرى. 

 :( م.2037فرد فى سنة ) 42,235  عدد السكان المشمولين بالخدمة 



 

 

عزبـة تجمـع  –منطقـة شـمال المقـابر – البريجـات) تخةدم القرى/العةزا التاليةة: المعالجةةنطاق خدمةة محطةة 
عزبة  و الطرفانية-الضيرية-ابو الخاوى-عزبة ناصف الشرقية-عزبة السد-علقام-دمشلى – عزبة موسى –الجزيرة

 جاد شويتة

 

 المحددات التصميمية للمحطة: 

 أو التكنولوجيا أو التصميم أو توزيع األنشطة, الخ  دمةالمستخ دخالتالبدائل المأخوذة فى االعتبار للم

يعتمد تحليل البدائل على نتائج تقييم العديد من البدائل المقترحة للمشروع حيث تم التركيز بشكل خاص 
على الدالالت البيئية واالجتماعية للبدائل وذلك لضمان تواف  البديل الذى تم اختياره مع القوانين البيئية 

السارية وأيضًا مع األدلة اإلرشادية العامة للبيئة والسالمة والصحة الخاصة بمؤسسة التمويل  المحلية
 الدولية. 

 بدائل مواد تصنيع المواسير  (أ
بناءًا  شبكة الصرف الصحي المقترحةنوع المواسيير/االنابيب االنسب لخطوط االنحدار والطرد في تحدد 

المشروع المقترح وكذلك وفقًا لالشتراطات الفنية لمعايير على دراسة تحليلية لنوعية التربة بموقع 
المفاضلة بين نوعيات المواسير المختلفة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وفقًا للقرار الوزاري رقم 

 . 73/2011والمعدل بالقرار الوزاري رقم  72/2011

 غير الملدن  أنابيب البولي فينيل كلوريدPlasticized PVC)-(Un  
ومن جانب آخر, الراتنج البالستيكية. حيث يتم تصنيعها من  صديقة للبيئة,تبر نوعية تلك االنابيب تع

األشعة فو  يجب االخذ في االعتبار حماية تلك االنابيب من اشعة الشمس لتجنب تأكل/تدهورها/ من 
كن أن تستمر حيث يم إجمالي تكلفتها أقل على المدى الطويل. ومن الجانب المالي, فأن البنفسجية
 (can last for long time)لفترة طوية 

  بولي إيتيلين عالي الكثافةالأنابيب (High Density Polyethylene Pipes)  
يمتاز  راتنج بلوري أو البوليمروهي عبارة عن  بولي إيتيلين عالي الكثافةتصنع تلك االنابيب من مادة ال

للتطبيقات التي  بولي إيتيلين عالي الكثافةسب أنابيب ضغط الوتنا والمقاومة للمواد الكيمائية. ةمرونبال
 . لتآكللمقاومة قوية ودائمة تتطلب 

  الزجاجالمقواة بأنابيب البوليستر (Glass Reinforced Polyester)  
والزجاج الليفي المقوى كما يعتمد على نوع مادة  سترا الراتنج البولييتم تصنيع تلك االنابيب من 

لعضوي. وتعتبر تلك االنابيب هي النوع االمثل في االستخدام لنقل المياه ومياه الصرف الحشو غير ا
 . الفوالذ مثلقوة ميكانيكية عالية والمواد الكيماوية, حيث أنها تتمتع بخصائص مقاومة الصدأ و 

 
 بدائل تصميم خطوط االنحدار  (ب

 بيارات/ترنشات الصرف الصحي الحالية  

حي الحالية كحواجز تحول دون السماح للمواد غير المرغوب فيها بالدخول استخدام بيارات الصرف الص
الى الشبكات سوف يخفض من تكاليف البناء ولكنه مرتبط بمخاطر ترسيب مياه الصرف الصحي الى 



 

 

( تكون هذه البيارات/الترنشات في معظم الحاالت 1المياه الجوفية وذلك يرجع الى االسباب االتالية؛ 
( بعض هذه البيارات ربما تكون مسربة بسبب التصميم 2مفتوحة تسمح بالتسريب, مصممة بأرضية 

 غير المالئم أو الصيانة غير الكافية. 
 ( خزانات األستقبالInterceptor tank ) 

استخدام خزانات األستقبال لكل منزل وذلك للتمكن من الترسيب األولي ولتصريف مياه الصرف الصحي 
لى التقليل من أحمال المواد الصلبة الداخلة الى نظام الصرف الصحي, مما الى الشبكة مما يساعد ع

يؤدي الى نتائج أفضل في العالج ونوعية أفضل لمياه الصرف النهائية. وينبغي تطهير الخزانات بصفة 
دورية من الحمأة للحفاظ علي كفاءتها. وعلى الرغم من ذلك, فإن استخدام الخزانات له عيبان وهما: 

 ( المخاطر المرتبطة بالتخلص من الحمأة. 2كلفة االضافية, و( الت1
  غرف التفتيش القياسية 

استخدام غرف التفتيش القياسية, هو نظام تقليدي مع عدم وجود تأثيرات بيئية متوقعة. وبالمقارنة مع 
 بديل المعترضات, فانه سينتج مياه صرف صحي ذات نوعية منخفضة نسبيًا. ومع ذلك فقد تم تجهيز

 محطة الرفع بغرف/بغرفة كشف بالمدخل مصممة للتعامل مع هذه النوعية من النفايات السائلة. 
 بدائل تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي  (ت

 الممتدة التهوية نظام Extended aeration    

 للمواد جيداً  مؤكسداً  تعتبر البكتريا هذه ألن المعالجة في الفعالة البكتريا هي الهوائية البكتريا تعتبر
 المعالجة عمليات في اساسياً  عامالً  تعتبر لزجة ندف صورة في التجمع علي قابلية لها أن كما العضوية
 للترسيب حوض به يوجد ال أنه إال التقليدية المنشطة الحمأة نظام يشبه النظام وهذا. المنشطة بالحمأة
 تكون  والتي مباشرة التهوية حوض إلى ديةالتمهي المعالجة بعد الصرف مياه إدخال يتم حيث االبتدائى
 المواد ازالة امكانية مع الكربونية المواد ازالة النظام هذا في يتم و  نهائية ترسيب باحواض متبوعة

 تصميمه يتم حيث الصغيرة التصرفات ذات للمحطات يستخدم النظام وهذا.  والفوسفور النيتروجينية
 مكث مدة علي اإلعتماد مع صغيرة( F/M) البكتريا إلي الغذاء ونسبة صغير عضوي حمل بمعدالت

 .الصغيرة والتجمعات للقري عالية كفاءة ذو النظام هذا يعتبر ولذلك كبيرة

 

 الممتدة بالتهوية النشطة الحماة نظام: شكل

 النظام هذا وعيوب مميزات

 المميزات



 

 

 نوعيتها وكذلك قليل الزائدة الحمأة حجم يكون وبذلك التهوية أحواض داخل جزئيا الحمأة هضم يتم -

 بسهولة منها التخلص ويمكن جيدة

 المفاجئة األحمال تحمل علي عالية قدرة -

 منظومة حجم فى تقليل مع اإلبتدائي الترسيب أحواض وجود عدم نتيجة المحطة مساحة في توفير -

 .التقليدية ويةالته أحواض فى منها اقل العضوى وتلوثها الناتجة الحمأة حجم ان حيث الحمأة معالجة

 الصغيرة السكنية والتجمعات القري حالة في عالية كفاءة ذو -

 العيوب

يحتاج إلي فتره أطول )مدة المكث( في الترسيب النهائي نتيجة تقليل حمل المواد الصلبة علي المساحة  -

 السطحية

 الطاقة فى كبير إستهالك وبالتالي األكسجين من كبير إستهالك -

 
 المتحرك حيوي المفاعل المهد  المعالجة بواسطة(MBBR) 

هذه الوسائط في أحواض التهوية عن , حيث تتحرك حيوية من الكائنات الحيةالغشية األعلى تعتمد و 
تعزيز عملية الحمأة المنشطة من خالل  هدف هووالالهواء الموجود في قاع الحوض.  طري  ناشر

الترسيب لتسوية يتم بعد ذلك و . حجم الخزان توفير كتلة حيوية أكبر في أحواض التهوية, وبالتالي تقليل
. وبعد عملية الترسيب يتم فصل الحماة الناتجة عن المياه التهوية مرحلةبعد ة منزوعالالكتلة الحيوية 

 النقية/النظيفة في االعلى ثم تبدأ عملية التطهير للمياه المنقاة. 

 ومن مميزات هذه التكنولوجيا التالي: 
 (smaller footprint area)اصغر بصمة مساحة  -

  سهولة في التشغيل والصيانة -
  نظام أقل عرضة للظروف المضطربة )صدمة التحميل, وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها( -
 المستهلكة الطاقة  انخفاض في -
 انسداد عدم حدوث  -

 
 الدفع المتتابع  مفاعل(SBR) 

تسوية التهوية, و ثم ال, رف الصحييتم الملئ بمياه الصحيث هو مفاعل يعتمد على نظام الدفعات, 
. وتتم تغذية مياه الصرف حوض واحدب في دفعات متتابعةلتروي  لالسكب من وعاء آلخر ومراحل 

, BOD ,CODلمعالجة البيولوجية إلزالة ذات الدفعات المتتابعة لفي أحواض مفاعل الصحي المصفاة 



 

 

نزع و , (nitrification)  لعضوية, النترجةد اللموابيولوجية . كما يقوم بازالة المواد الصلبة العالقة
زالة بيولوجية ,  (de-nitrification) النتروجين  . لفوسفورلوا 

 ومن مميزات هذه التكنولوجيا التالي: 
 (smaller footprint area)اصغر بصمة مساحة  -

 والمرونةدقة يوفر درجة عالية من ال PLCنظام التحكم  -
 TSSيضمن انخفاض  امممم / دقيقة  50-10الصب  معدل -
زالة بيولوجية ,  (de-nitrification) النترجة وكذلك نزع النتروجين يةاستمرار  -  لفوسفورلوا 
 الحمأة تكتل تجنب مشكلة  -
  واحد حوضفي اماكنية المعالجة البيلوجية والتروي  الثانوي  -
 .توفير ثمن المرو  ومعدات آخرىوفورات في التكاليف الرأسمالية من خالل  -

 ر مفاعل الدفع المتتابع هو الحل األمثل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المقترحة. ويعتب
 بناء على التصرفات المتوسطة والقصوى وكذلك مساحة  والتقنيات المستخدمة : نوع المعالجة المستخدمة

المعالجة للحفاظ  األرض المتاحة للمحطة فقد بنيت الدراسة على أنسب الحلول لتفى بالغرض وبنتائج جيدة للمياة
 "Sequencing Batch Reactor- SBR"على البيئة المحيطة وذلك " بنظام التدف  المتتابع 

ويقوم المقاول بدراسة هذا الحل كحل أساسى "عرض اساسى " ويجوز له أن يقدم حل أخر كبديل مع العرض االساسى 
  -طبقًا لالتى :

  نظام المعالجة التقليدية بالحمأة المنشطة"Conventional Activated Sludge" 

  نظام التهوية الممتدة بأستخدام قنوات األكسدة"Oxidation Ditch" 

  نظام الوسط البيولوجى المتحرك"Moving Bed Bio-film Reactor – MBBR"        

 شهر. 18: األعمال الفترة الزمنية لإلنتهاء من 
 ةخصائص مياه الصرف الخام قبل المعالجة وبعد المعالج:  

Parameter Unit 
Influent 

Wastewater 

Effluent 

Wastewater 

Law No. 

48/1982 

Temperature C]o[ 25 25-35 35 

pH [-] 6.5 6-9 6-9 

5BOD [mg/lit] 650 20 60 

SS [mg/lit] 500 20 50 

COD [mg/lit] 1,200 30 80 
 
 المحطة لم  :بعد المعالجة قبل و  الصرف تحاليل من جهة بحثية معتمدة توضح قياسات مياة

 تنشأ بعد
 :ى يبعد عن ذوالالرواد  مصرف الى كيفية التخلص النهائى من المياه المعالجة / السيا النهائى

 كيلومتر ويمر على الرياح البحيرى 7.9والى المحطة بح
  مصرففى حالة الصرف على: 



 

 

 مصرف الرواد  :لمصرفا سمإ 

 ال ينطب  :شجريةات الغابلفى حالة استخدام المياه المعالجة فى ا 
 الغابة الشجرية إسم:.......................... 
 الغابة مساحة:................................ 
 يوم :/3الكمية م............................... 

 

 -:. الحمأة6
 يوم./3م328: الكمية 6/1

يــع الحمــأة ومنهــا الــى احــواض تجفيــف ســتذهب الــى خزانــات تجم :كيفيةةة المعالجةةة والةةتخلص النهةةائى 6/2
ــاه المرشــحة مــن الحمــأة تعــاد الــى بدايــة المحطــة لمعالجتهــا ويتــرك الجــزء الصــلب )         متوقــع حــوالىالحمــأة. المي

شعة الشمس ومن ثم التخلص منها على اقرب مدفن مهيأ لذلك او استخدامها بالزراعة (  للتجفيف بأيوم/3م  7
للشمس للتأكد من القضاء على البكتريا والبويضات والفيروسات وغيرها. يمكـن كـذلك  بعد كمرها او تركها شهورا

 استخدامها فى مصانع األسمنت.
المواد المحجوزة بالمصافى او التى تم ترسيبها بغرف أزالة الرمال سيتم تجميعها وكسحها بسيارات معدة لذلك للتخلص 

 اقرب مدفن عمومى لمحطة المعالجة.منها على 
 تترك على احواض تجفيف الحمأة حتى يتم ازالتها: مواقع التخزين 6/3
 المحطة لم تنشأ بعد التحاليل المتوقعة معتمدة من جهة بحثية للحمأه ومدى مطابقتها للحماه اآلمنة: 6/4
 
 
 :هل تتضمن المحطة اآلتى 6/5

 معمل 
 ورش 
 أماكن انتظار  مخازن / 

 
 مرحلة التشغيل - 7
 المحطة تحت التصميم. (6)مرف   (:عام للمحطةلوحة موقع لة التشغيل )تفصيلى لمرح وصف 

 :لمستخدمةاشرح تفصيلى لتكنولوجيا المعالجة   7/1
 Sequencing Batch Reactorالخزانات ذات التصرفات المتتالية  ) 

لمساحة المطلوبة تقليل ا ( هى أحد األنظمة التى أدخلت من أجلSBRتعتبر المعالجة بنظام الدفعات المتتالية )
 .للتشغيل

 وصف عملية المعالجة بنظام الدفعات المتتالية:
تمر المياه من خالل المصافى وحجرة أزالة الرمال إلزالة المواد ذات األحجام الكبيرة والرمال من المياه ثم تمر إلى 

وتهويتها ومعالجتها  مجموعة المفاعالت البيولوجية الرئيسية والتي تعمل تبادليا علي استقبال مياه الصرف
 بيولوجيا.

 وهي عبارة عن وحدة مدمجة تنقسم عملية المعالجة بها إلى خمسة مراحل متتالية بنفس الحوض طبقا لما يلي:



 

 

للحوض والمتمثلة فى  substrata% من زمن الدورة الكلى, حيث يتم إضافة الـ   50(: يستغر  Fillالملئ )
 فقط )ال يوجد احواض ترسيب ابتدائية( مع امكانية عمل تهوية. مياه الصرف المعالجة معالجة تمهيدية

% من زمن الدورة الكلى, حيث يتم  50الى  25(: يستغر  من React/Aerationالتفاعل أو التهوية )
استكمال عملية التفاعل/التهوية )تحلل المادة العضوية والنيترة( والتى من الممكن ان يتم كذلك خالل مرحلة 

 ا لمتطلبات التصميم(.الملئ )طبق
% من زمن الدورة الكلى, حيث يتم ترسيب المواد العالقة فى  25الى  15(: يستغر  من Settleالترسيب )

 الجزء السفلى من الحوض و صعود مياه الصرف المعالجة الى الجزء العلوى من الحوض.
سحب المياه المعالجة من  % من زمن الدورة الكلى, حيث يتم 35الى  15(: يستغر  من Decantالسحب )

 أعلى.
(: وتعتبر هذه المرحلة غير أساسية فى المعالجة ولكن تتيح الفرصة للخزانات األخرى لتتم الدورة Idleالخمول )

 فى باقى االحواض كما يتم خاللها سحب الحمأة الزائدة من أسفل الحوض . 
الى الخزان ألن عملتي التهوية والترسيب فى  بعدم الحاجة العادة الحمأة النشطة SBRويتميز نظام المعالجة 

)حوض أختيار الكائنات الدقيقة المناسبة للمعالجة(  Selectorنفس الحوض اال فى حاله وجود خزان السليكتور 
فى حدود  SBRوهو شائع االستخدام وفى هذه الحالة تكون الحمأة المعادة بمعدالت صغيرة قبل  SBRقبل 
 من معدل التصرف . 25%
يتم في هذا النظام إزالة المواد الكربونية و نيترة المواد النتروجينية وقد يمكن إزالة النتروجين والفسفور في و 

 . for each cycle  Anoxic stage and Anaerobic stageحالة إضافة
  
 
 
 

 مراحل المعالجة باستخدام نظام الدفعات المتتالية
 

  
 
 
 



 

 

 : SBRمميزات نظام الدفعات المتتالية 
 جودة مياه الصرف عالية مقارنة باألنواع التقليدية  -
 سهولة التشغيل  -
 ال يتطلب خزان للترسيب النهائي  -
 ال تحتاج اعادة  تدوير الحماة النشطة حيث يتم تشغيل كافة العمليات في خزان واحد -
 المساحة المطلوبة أقل من المساحة المطلوبة لنظام تنشيط الحمأة -
 المحطة تحت التصميم نوعية األحواض:عدد و  7/2
 من الخرسانة المسلحة المعالجة باألسمنت اللبانى او األيبوكسى :كيفية تبطين أحواض التجميع 7/3

 تجفيف الحمأةوسائل و  وأحواض المعالجةالمباني  رسم تخطيطى محدد عليه )إرفاق( : 6مرفق )
 وأماكن تشوين الحمأة(.

بسائل  مياه الصرف المعالجة فى حالة المعالجة الثانوية أو الثالثية:كيفية التطهير النهائى ل 7/4
 هيبوكلوريد الكالسيوم

 سائل :  ة االمان لكل منها حيفنوعية الكيماويات المستخدمة فى المعالجة مع ارفاق ص  7/5

 هيبوكلوريد الكالسيوم
 طن 55,500 :الكميات المستخدمة سنويا  

 
 
 

  المخلفات الصلبة والخطرة: 

 أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد
 هناك نوعان من المخلفات الصلبة الناتجة عن المشروع المقترح:

 ,الحمأة الناتجة من المعالجة البيولوجية 

  من األنشطة اليومية للعمال. واألخيرة سوف تتألف من وف تتولد المخلفات الصلبة سوباالضافة الى ذلك
 ت البالستيك والور .مزيج من البقايا الغذائية وعبوا

  المخلفات الخطرة
أما المخلفات الخطرة الناتجة عن المشروع المقترح عبارة عن عبوات الكيماويات الفارغة من المعمل وزيوت 

 بكميات ضئيلة جداً. نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونيةالتشحيم المستهلكة. وباالضافة الى ذلك, سوف تتولد 
 

 سيتم تجميع الحمأة في تنك تجميع ثم تجفف جزئيا بواسطة وحدة  اول والتخزين:طر  النقل والتد
 تجفيف الحمأة ليتم إعادة إستخدامها مرة أخري. 

  أما بالنسبة لفوارغ الكيماويات فسيتم تخزينها في مكان آمن مستقل حتى يتم التخلص منها خارج
 الموقع. 

  وسيتم تجميع زيوت التشحيم المستهلكة وتخزينها في مكان آمن مستقل حتى يتم التخلص منها خارج
 الموقع 

 : أخرى ( -مدفن آمن  -التخلص من المخلفات )متعهد طر  



 

 

سيتم التخلص من المخلفات الخطرة عن طري  متعهد مختص ومرخص بالمخلفات الخطرة. وسيتم التعامل مع 
بة غير الخطرة المتولدة من المشروع المقترح طبقا لنظام أدارة المخلفات المواف  عليها, كافة المخلفات الصل

 حيث سيتم تجميعها والتخلص منها خارج الموقع من خالل متعهد لجمع القمامة والخردة. 
 

لتحليل أن ا نتائج أظهرت إذا. الحمأة من المثلى للتخلصالطريقة  تحليل الحمأة سيتم اتباع نتائج إلى واستنادا
الحمأة غير خطرة فسيتم إرسالها إلى أقرب مدفن للمخلفات الصلبة. ومن الممكن أيضا إستخدام الحمأة كوقود 

يجب  الخطرة التحليل بعض الخصائص نتائج أظهرت . واما إذا(RDF)مكمل فى أفران مصانع األسمنت 
  لناصرية باألسكندرية.مثل مدفن ا أقرب مدفن مرخص للمخلفات الخطرة في من الحمأة التخلص

 بيئة العمل 
  مؤشرات بيئة العمل:

 ( 4/1994الضوضاء: في حدود المسموح بها في قانون البيئة )
سوف تنتج الضوضاء عن تشغيل مضخات محطة الرفع ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي. وسوف يتم اهمال 

تة ومستوى الصوت السائد سيكون الضوضاء الناتجة عن مولد الديزيل االحتياطي النه ذو طبيعة مؤق
 للمضخات. 

 (  4/1994االنبعاثات الهوائية: في حدود المسموح بها في قانون البيئة )
المصدر الوحيد لالنبعاثات الهوائية سوف ينتج عن مولد الديزيل االحتياطي بمحطة الرفع ومحطة معالجة مياه 

حالة انقطاع الكهرباء عن المحطة لتشغيل الصرف الصحي والذي سوف يتم االستعانة به وتشغيله في 
للحماية من تأثير انبعاثات الهواء غير المقبولة  4/1994المضخات. وسوف يلتزم المولد بمعايير القانون رقم 

 في المناط  المحيطة. 
 

معالجة مياه الصرف الصحي, فإن الروائح متوقع تولدها بالقرب من قنوات  ووفقًا للتصميم المقترح لمحطة
. ومن المتوقع الحمأة, وخزانات التغليظ وأحواض تخزين وتجفيف الحمأةمفتوحة, ومنافذ إنتاج ال القنواتلدخول و ا

أيضا بالنسبة للوحدات البيولوجية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي أن تقوم بتوليد روائح كريهة إذا تم 
  تحميلها فو  طاقتها أو لم يتم تهويتها بما يكفي.

 
 (.12/2003ءة: في حدود المسموح بها في قانون العمل )شدة اإلضا

 الوطأة الحرارية: ال ينتج عن هذا المشروع أي وطأة حرارية.

 
طبيعة بيئة العمل في المشروع في أثناء فترة االنشاء هي طبيعة ذات مخاطر متوسطة )بالنسبة لعمال االنشاء(. 

النشاء في حوادث السقوط من ارتفاعات و حوادث و تتمثل المخاطر التي يمكن أن تحدث اثناء عمليات ا
التصادم للعاملين بالمعدات و كذلك حوادث التعرض للمواد الخطرة أو التعرض لالهتزازات الشديدة أو لمستوي 

ضوضاء عالي جدا غير محتمل. او التعرض للحرارة الشديدة و ضربات الشمس و الحر. و سيقوم مقاولي تنفيذ 
االمن الصناعي و السالمة التي يطبقونها الي السلطات الرقابية للمراجعة و االعتماد. و المشروع بتقديم خطة 

ايضا يجب علي المقاول توفير وسائل االمن و الحماية الشخصية للعاملين بموقع المشروع و كذلك توفير وسائل 
اولية مع ضرورة تجهيز االنتقال المالئمة داخل موقع المشروع. كذلك توفير عيادة طبية و معدات اسعافات 
 سيارة جاهزة لالنطال  فورا في حال وقوع حوادث لنقل المصابين القرب مستشفي.

 



 

 

 Safetyو تتمثل وسائل االمن و الحماية الشخصية للعاملين بموقع المشروع في وسائل حماية للرأس )خوذات 

Helmetمناسبة اوفروالت( و وسائل  ( و سائل حماية لاليدي )قفازات( و سائل حماية للجسم )بدالت عمل
( في حال التعرض Eye Goggles( و سائل حماية لالعين )Safety Shoesحماية لالقدام )احذية امان

لمستويات عالية من الغبار او االجسام الصلبة المتطايرة و سائل حماية لالذن في حالة التعرض لمستوي عالي 
التنفسي )أقنعة( في حال التعرض لمستويات عالية من ( و سوائل حماية للجهاز Ear Muffsمن الضوضاء )

 الغبار و االتربة. 
 

طبيعة بيئة العمل في المشروع في أثناء فترة التشغيل و الصيانة للمشروع )بالنسبة للقائمين علي تشغيل وحدات 
حوادث  مشروعالتشغيل و الصيانة للو تتمثل المخاطر التي يمكن أن تحدث اثناء عمليات المشروع المختلفة(. 

السقوط من ارتفاعات و حوادث التصادم للعاملين بالمعدات و كذلك حوادث التعرض للمواد الخطرة مثل غاز 
الكلور أو التعرض لالهتزازات الشديدة أو لمستوي ضوضاء عالي جدا غير محتمل. او التعرض للحرارة الشديدة و 

مغناطيسي لمدة كبيرة حال التواجد بالقرب من او التعرض لمجال كهربي او كهرو ضربات الشمس و الحر. 
 . المحوالت الكهربية

 
بتطبي  خطط االمن الصناعي و السالمة المهنية من خالل ادارة االمن  المياه والصرف الصحى شركةو تقوم 

هم الصناعي بالشركة للتأكد من تدريب جميع العامليين و الفنيين بمحطات الشركة المختلفة و التأكد من جهازيت
لمثل هذه الظروف. و تقوم ايضا ادارة االمن الصناعي بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بتوفير وسائل 

بالمحطة و التفتيش و التأكيد علي وجودها و استعمالها من قبل ماية الشخصية للعاملين اعي و الحاالمن الصن
 بالمحطات. العاملين بالمحطة. كذلك توفير عيادة طبية و معدات اسعافات اولية

 

و ستقوم ادارة المشروع بتقديم خطة االمن و السالمة للسلطات الرقابية و المعنية لالعتماد و المراجعة و التي 
يجب أن تتضمن الخطة وضع الفتات تحذيرية و ارشادية للتحذير من المخاطر المختلفة في أماكن واضحة و 

 كذلك خطة لزيادة وعي االمان و السالمة للعاملين. 
 طر  حماية العاملين )أدوات وقاية, أنظمة شفط غازات, الخ(: 

توفير مهمات الوقاية الشخصية؛ مثل كمامات حماية الجهاز التنفسي, أحذيه السالمة, الخوذ, المعاطف  -
 والقفازات. 

 توفير ملصقات تحذيرية وتوجيهية باللغة العربية  -

 توفير صندو  اإلسعافات األولية بالموقع  -

 يمات الروتينية للعمال ضد االنفلونزا والتيتانوس والتهاب الكبد الوبائي "أ" ضمان التطع -

تدريب العمال على التعرف على المخاطر المحتملة واستخدام معدات الزقاية الشخصية المناسبة وفهم  -
 االشارات وخطة االخالء في حاالت الطوارئ 

 اتباع االجراءات التالية: الحرص على التنظيف والنظافة بعد انتهاء العمل من خالل  -

  إزالة المالبس الملوثة للتخلص السليم أو إزالة التلوث 

  غسل الوجه والذراعين واليدين والساقين بالماء والصابون 

  التخلص من أو التطهير الجيد لالدوات والمعدات المستخدمة 
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 لبيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانا التى تحددها التشريعات ورقم المواد.ارفق قائمة بالقوانين ا
سوف يلتزم المشروع خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل، بالقوانين واللوائح البيئية المنطبقة عليه، والتي ( 7مرفق رقم )

 تتضمن باختصار: 

، واللوائح التنفيذية 105/2015وبالقانون رقم  9/2009، والمعدل بالقانون رقم 4/1994قانون البيئة رقم  .1
 . 964/2015، والقرار رقم 710/2012، والقرار رقم 1095/2011دلة بالقرار رقم المع

 ، والالئحة التنفيذية والقرارات المنفذة لمواده المختلفة.12/2003قانون العمل رقم  .2

 ية من التلوث. ، في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائ48/1982قانون رقم  .3

 التمويل والسالمة بمؤسسة والصحة للبيئة العامة اإلرشاداتالخاصة بالبنك الدولي و القوانين والتشريعات .4
   الدولية

فى شأن حماية البيئة من التلوث والئحتة التنفيذية و الصادرة بقرار رئيس مجلس  1994لسنة  4قانون رقم  .5
 .1995لسنة  338الوزراء رقم 

 . 2009لسنة  9ة المعدل رقم قانون البيئ .6
 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث. 1982لسنة  48القانون رقم  .7

 فى شأن صرف المخلفات السائلة والئحتة التنفيذية. 1962لسنة  93قرار رئيس الجمهورية رقم  .8

واصفات الواجب توافرها في في شأن الحدود القصوي للمعايير و الم 2007لسنة  458قرار وزير الصحة رقم  .9
 المياه الصالحة للشرب و االستخدام المنزلي. 

 جهاز السالمة و الصحة المهنية –اشتراطات ادارة الدفاع المدني للحريق  .10
 2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم  .11

لسنة  93م والقانون رق 1982لسنة  48من التلوث ) القوانين رقم  المائية مجموعة تشريعات حماية البيئة .12
 (. 1978لسنة  57والقانون رقم  1962

 –جهاز شئون البيئة  –قطاع اإلدارة البيئية  –االشتراطات العامة إلعداد دراسات تقييم األثر البيئي للمشروعات  .13
 رئاسة مجلس الوزراء.

 –هاز شئون البيئة ج –قطاع اإلدارة البيئية  –دليل ارشادات تقييم التأثير البيئي لمشروعات التنمية العمرانية  .14
 .2005يناير   رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس  –جهاز شئون البيئة  –قطاع اإلدارة البيئية  –دليل أسس و اجراءات تقييم التأثير البيئي  .15
 االصدار الثاني. – 2009يناير   الوزراء

اإلدارة المركزية لشئون  – عمرانيةالإعداد تقارير عن تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات التنمية  ارشادات دليل .16
 .قطاع االدارة البيئية –جهاز شئون البيئة  –وزارة الدولة لشئون البيئة  –البيئة 

( يتضمن بالتفصيل مواد هذه القوانين والحدود القصوى للملوثات ذات الصلة بالجوانب البيئية للمشروع 7مرفق رقم )
 لمباشرة وغير المباشرة بالمشروع المقترح.باالضافة الى القوانين االخرى ذات الصلة ا

 

 تقييم التأثيرات البيئية –9
البيئية المحتملة للمشروع فى كل من مرحلتى اإلنشاء والتشغيل والتى قد تشمل التأثيرات على نوعية الهواء أو التربة أو المياه ارفق تحليل للتأثيرات 

االجتماعية أو البنية األساسية واألنشطة المجاورة, ما إلى ذلك حسا طبيعة المشروع وموقعه.مع السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة 
يول, االستخدام تناول التأثيرات خالل حاالت الطوارئ مثل االنسكابات والتسربات. كما يرفق التأثيرات المحتملة للبيئة على المشروع )مثل الزالزل والس

 ة المجاورة, الخ(.األسبق لموقع المشروع, األنشط
نموذج تقييم تفصيلى للتأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة المتعلقة بمرحلتي  عبارة عن :(8مرف  رقم)

 اإلنشاء والتشغيل للمشروع المقترح.

 
 :لتخفيف التأثيراتخطة اإلدارة البيئية  -10 

 : ملخص التأثيرات البيئية10/1
 والحشرات وغيرها من اآلثار السلبية الناتجة عن المحطة. اإلجراءات المتخذة للحد من الروائح)

 (تحديد الشخص المسئول عن كل إجراء وتوقيت اتخاذ اإلجراء
جراءات التخفيف المقترحة(: ملخص التأثيرات البيئية و 4جدول )  ا 

النشاط الرئيسي  التأثيرات المحتملة
 المتسبب في التأثير

  إجراءات التخفيف المقترحة



 

 

 التأثيرات المحتملة
النشاط الرئيسي 
  إجراءات التخفيف المقترحة المتسبب في التأثير

 لة اإلنشاءأثناء مرح
التأثيرات على جودة 

 الهواء 
ومحطة  الرفع محطة

وخطوط  المعالجة
وخطوط الطرد 

 اإلنحدار 

 .ًتخزين مواد البناء في مناط  التخزين المحددة سلفا 
 .تغطية المواد القابلة للتفتيت والتطاير أثناء التخزين 
  ترطيب شبكة الطر  غير المعبدة في الموقع. ينبغي أن يقتصر

 ام المياه على المناط  النشطة للغاية.استخد
 ( لجميع المركبات  20تنظيم السرعة إلى سرعة مناسبة )كم/ ساعة

 التي تدخل حدود القرية.
  تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمركبات والمعدات العاملة في الموقع

 واإلصالح الفوري للمركبات ذات دخان العادم المرئي.
التـــــأثيرات الخاصـــــة 

 ضاء المحيطةبالضو 
ومحطـة   الرفـع محطة

وخطــــــوط  المعالجــــــة
وخطــــــــــوط الطــــــــــرد 
 اإلنحدار

   إتاحة سدادات األذن / أجهزة سمع واقية لجميع العاملين في مناط
 الضوضاء الحرجة

  التدريب على كيفية ومتى يجب استخدام المعدات الواقية للسمع كجزء
 من دورات توجيه العمال.

 مناط  التي تكون فيها انبعاثات وضع تعليمات واضحة بصريا في ال
 الضوضاء كبيرة.

  يقاف أي معدات في حالة تحسين استخدام معدات البناء الصاخبة وا 
 عدم استخدامها.

 الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات 
 إيقاف كافة أنشطة البناء خالل الليل 
  إبالغ الجدول الزمني للبناء إلى المجتمعات المجاورة والمستقبالت

 الحساسة
 تطبي  نظام للشكاوى 

التأثيرات على نوعية 
ــــــــــاه  ــــــــــة والمي الترب

 الجوفية

ومحطة   الرفع محطة
وخطوط  المعالجة

وخطوط الطرد 
 اإلنحدار 

  تصميم وبناء طبقة أساسية بقاعدة وقائية منيعة فى مناط  تخزين
  أو استخدام السوائل الخطرة

 ارات إعادة فصل األنواع المختلفة من التربة المستخرجة وخي
 االستخدام.

مخاطر سوء التعامل 
و/ أو الــتخلص مــن 
النفايــــــات الصـــــــلبة 

 غير الخطرة 

ومحطة   الرفع محطة
وخطوط  المعالجة

وخطوط الطرد 
 اإلنحدار 

  تصميم نظام الفصل على أساس التواف  بين تيارات النفايات
 المختلفة, واستنادا إلى خدمات إعادة التدوير المتوفرة.

  اع وأبعاد وسائل التخزين في الموقع تحديد أنو 
  تصميم وبناء منطقة تخزين نفايات مركزية للنفايات غير الخطرة التي

 تستوعب الوارد المنفصل 
  التعرف على أقرب مقلب للنفايات للتخلص من المواد غير المعاد

 تدويرها, والتي ينبغي أن تواف  عليها السلطة المحلية.
 ويفضل من القرى المجاورة. تحديد مقاول إعادة التدوير 
  القيام بحمالت التوعية والتدريب على الممارسات البيئية السليمة



 

 

 التأثيرات المحتملة
النشاط الرئيسي 
  إجراءات التخفيف المقترحة المتسبب في التأثير

 إلدارة النفايات الصلبة.
مخاطر سوء التعامل 
و/ أو التخلص من 

 النفايات السائلة 

ومحطة   الرفع محطة
وخطوط  المعالجة

وخطوط الطرد 
 اإلنحدار 

  ترتيب التخلص منه بسيارات التقدير المسب  لحجم سائل نزح المياه و
الكسح في أقرب مجاري صرف صحى أو المصارف القائمة المناسبة 

 والمحددة سلفا.
  نزح البيارات المنزلية وبيارات الصرف الصحي لموقع البناء إلى أقرب

 مجاري صرف صحى أو المصارف القائمة المناسبة والمحددة سلفا.
مخاطر سوء التعامل 
و/ أو التخلص من 

ايات الصلبة النف
  الخطرة

ومحطة  الرفع محطة
وخطوط  المعالجة

وخطوط الطرد 
 اإلنحدار 

  اعتماد نظام لتحديد النفايات الخطرة المتولدة في الموقع 
  وضع العالمات والسمات وتغليف حاويات النفايات الخطرة 
  إدارة منطقة تراكم النفايات 
  النقل والتخلص من النفايات الخطرة 
 والسالمة )معدات الوقاية الشخصية(, إجراءات الصحة 
  خطة االستجابة لحاالت الطوارئ 

التأثيرات المتعلقة 
باآلثار والتراث 

  الثقافي

ومحطة   الرفع محطة
وخطوط  المعالجة

وخطوط الطرد 
 اإلنحدار 

  ,تقديم خرائط موقع المشروع المقترح إلى المجلس األعلى لآلثار
  ع التي تحتاج إلى حمايةوالحصول على مالحظاتهم حول المواق

 تطب  اإلجراءات الخاصة بحماية سالمة الهياكل للمواقع اآلثرية  
 على قطع أثرية  تطبي  إجراءات الخاصة بالعثور 

التأثيرات على حركة 
المرور وصعوبة 

 الوصول

ومحطة  الرفع محطة
وخطوط  المعالجة

وخطوط الطرد 
 اإلنحدار 

  على المعابر لألعمال الحصول على تصريح من إدارة المرور
المتقاطعة مع الطر  مرة أثناء التصميم والتخطيط ومرة أخرى قبل بدء 

 العمل لضمان الموافقة على الجدول الزمني لألعمال 
  وضع عالمات التحذير المناسبة وجسور المشاة والممرات التي يجب

أن تكون مرئية في الليل. يجب أال يتجاوز طول الخند  المفتوح في 
 م 500معين  موقع

  ساعة  24تعيين عامل/حارس واحد ليكون حاضرا على مدار
لمساعدة األشخاص الذين يعانون من صعوبة في الوصول والتصرف 

 فى حالة حوادث السقوط 
  توفير الوعي للسكان حول طر  الوصول البديلة 

التأثيرات على 
الصحة والسالمة 

 المهنية

ومحطة   الرفع محطة
وخطوط  المعالجة

وخطوط طرد ال
 اإلنحدار 

 استخدام الوسائل اآللية لنقل المواد الخام والمنتجات 
 توفير المعدات الوقائية المناسبة لالنبعاثات والضوضاء 
  واألمان نقل وتخزين المواد الكيماوية طبقا لكشوف بيانات السالمة 
 االلتزام بجميع لوائح الصحة والسالمة المهنية 
 صيانة الوقائيةالتخطيط والتحديث لبرامج ال 
 توفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة 
 الصيانة الدورية للمعدات وف  الجدول الزمني للشركات المصنعة 

ومحطة   الرفع محطة التأثيرات البصرية
 المعالجة

  تصميم سور متجانس مع البيئة المحيطة ومناط  مزروعة مناسبة
  حول الموقع.



 

 

 التأثيرات المحتملة
النشاط الرئيسي 
  إجراءات التخفيف المقترحة المتسبب في التأثير

التأثيرات االجتماعية 
ن الناتجة ع

االستحواذ على 
 االراضي 

إنشاء محطة الرفع 
)الرئيسية/الفرعية( 

ومحطة معالجة  
 مياه الصرف الصحي  

قامت وزارة االجراءات القياسية الموحدة لإلستحواذ على االراضي التي اتباع 
االســكان والمرافــ  والمجتمعــات العمرانيــة مــن خــالل وحــدة ادارة البرنــامج 

للتخفيـف والــتحكم فـي شــدة نــاط  الريفيـة القـومي للصـرف الصــحي فـي الم
هذه االثار. وباالضـافة لهـذه االجـراءات اتبـاع االجـراءات التاليـة مـع سـكان 

 قرى المشروع واصحاب االراضي: 
 التوعية بفوائد المشروع  -
وضع آليات التعامل مع التظلمـات واشـراك المجتمـع اثنـاء تشـغيل  -

 المشروعات 
جمهور لعرض فكرة المشروع عقد اجتماعات وجلسات نقاش مع ال -

 وفوائده وكيفية التظلم وتوضيح آليات الشكاوى
 

 أثناء مرحلة التشغيل 
التأثيرات على جـودة 

 الهواء والرائحة
ومحطـة  الرفـع محطة

 المعالجة
 الحفاظ على كفاءة عالية للمعالجة البيولوجية وخلط الحمأة بالجير 
  مياه الصرف الصحي توفير مناط  عازلة حول مواقع محطات معالجة

 م( للتحكم فى تأثيرات الرائحة 500)بحد أدنى 
 تخطيط موقع مباني اإلدارة بحيث يكون عكس إتجاه الريح 
 زراعة أشجار حاجزة للرياح حول خزانات التهوية 
 إقامة تواصل مع المناط  المجاورة ونظام للتعامل مع الشكاوى 
 االنبعاثات اختبار المولد االحتياطي لمعايير 

التـــــأثيرات الخاصـــــة 
  بالضوضاء

ومحطـة   الرفـع محطة
 المعالجة

 ينبغي اختبار المولد االحتياطي لمعايير الضوضاء  
 استخدام أدوات الحماية وسدادات األذن للحد من التعرض للضوضاء 

التأثيرات على نوعية 
 المياه السطحية

ومحطـة  الرفـع محطة
وخطــــــوط  المعالجــــــة
وخطــــــــــوط الطــــــــــرد 
 اإلنحدار

 بة الفورية للتسرباالستجا 
 الصيانة الدورية لخطوط األنابيب 

مخاطر سوء التعامل 
و/ أو الــتخلص مــن 
النفايات غير الخطرة 

 الصلبة 

ومحطة  الرفع محطة
 المعالجة 

  تصميم نظام فصل على أساس التواف  بين تيارات النفايات المختلفة
 ويستند إلى خدمات إعادة التدوير المتوفرة 

 ع وأبعاد التخزين في الموقع بواسطة تصميم وبناء التعرف على أنوا
منطقة تخزين النفايات المركزية للنفايات غير الخطرة التي تستوعب 

 الوارد المنفصل 
  ,التعرف على أقرب مقلب للتخلص من المواد غير المعاد تدويرها

 والتي ينبغي أن تواف  عليه السلطة المحلية
 ن القرى المجاورةتحديد مقاول إعادة التدوير ويفضل م 
  حمالت التوعية والتدريب على الممارسات البيئية السليمة إلدارة

 النفايات الصلبة.



 

 

 التأثيرات المحتملة
النشاط الرئيسي 
  إجراءات التخفيف المقترحة المتسبب في التأثير

  محطة الرفع ونقلها إلى مواقع  للمحجوز على مصافىاإلزالة اليومية
 غير الخطرة التخلص من النفايات الصلبة 

المخــــاطر المرتبطــــة 
ميــــاه بالتعامـــل مـــع 
 الصرف الصحى

تمكين محطات ضخ الحمأة الستقبال النفايات من سيارات النزح   محطة المعالجة 
 وتسهيل وصول الناقالت 

 الصيانة الوقائية للهياكل والمعدات 
  تصميم محطة الرفع الستقبال مياه األمطار, وتصميم محطة معالجة

مياه الصرف الصحي مع اثنين على األقل من الخطوط المتوازية, 
تفاف, ووضع جدول للصيانة أثناء وتسهيل عدة مداخل إلى خط االل

ساعات/ أشهر انخفاض الذروة, واستخدم خط واحد أثناء 
صيانة/إصالح الخط اآلخر, وتقديم تقرير إجمالي فى حالة الصرف 

 المباشرفى الخط االلتفافي
  تصميم وتركيب وحدة الجرعات لثاني أكسيد الكبريت أو ثيوكبريتات

الزيادة المحتملة في طلب  الصوديوم إلزالة الكلور والحماية ضد
األكسجين البيولوجي/طلب األكسجين الكيمائي. وتتم المناقشة مع 
إدارات مياه الصرف الصحي للنواتج المكلورة عند مآخذ محطات 

 معالجة المياه.
 مخاطر سوء التعامل

 مع الحمأة 
 تشمل طر  معالجة للحمأة كخيار في وثائ  العطاء  محطة المعالجة 

 ذ نظام جرعات الجير لرفع نسبة أيون الهيدروجين إلى تصميم وتنفي
لى  12  لمدة يومين 11.5لمدة ساعتين وا 

 تزويد العاملين بمعدات الحماية وتعليمات النظافة 
  تحليل الحمأة والتقرير بناء على ذلك ما إذا كانت الحمأة يمكن

 استخدامها في الزراعة, وكيفية استخدامها
 خدمة في المدافن المخصصةالتخلص من الحمأة غير المست 

مخاطر سوء التعامل 
و/ أو الــتخلص مــن 
ـــــات الصـــــلبة  المخلف

  الخطرة

ومحطة  الرفع محطة
 المعالجة 

 اعتماد نظام تحديد للنفايات الخطرة المتولدة في الموقع 
 وضع العالمات والسمات وتغليف حاويات النفايات الخطرة 
 دارة منطقة تراكم النفايات  تخزين وا 
 ايات الخطرة والتخلص منهانقل النف 
 إجراءات الصحة والسالمة 
  خطة االستجابة للطوارئ 
  إزالة الزيت من فواصل الزيت في المطاعم والمخابز والتخلص منه في

 مواقع التخلص من النفايات الصلبة 
  إزالة الزيت من فواصل الزيت في محطات البنزين وورش العمل

 ايات الصلبة الخطرةوالتخلص منه في مواقع التخلص من النف
  خلط الحصى والمواد الصلبة المفصولة فى محطة معالجة مياه

الصرف الصحي مع الجير, وتجفيفهم في أحواض تجفيف منفصلة 



 

 

 التأثيرات المحتملة
النشاط الرئيسي 
  إجراءات التخفيف المقترحة المتسبب في التأثير

 والتخلص من الحصى الجاف في مواقع التخلص من النفايات الصلبة
مخــاطر التعامــل مــع 

 المواد الخطرة
ومحطة   الرفع محطة

 المعالجة 

 صميم لمبنى الكلوراحتياطات الت 
  إرجاع اسطوانات الكلور الفارغة إلى البائعين, والتخلص /إعادة تدوير

 حاويات الزيت وحاويات المواد الكيميائية المعملية الفارغة
  صالح  خزان وقود الديزلصيانة وا 

التـــــــــأثيرات علـــــــــى 
الصـــــحة والســـــالمة 

 المهنية

ومحطة   محطة الرفع
 المعالجة 

  التحصين 
 منة ومعدات الوقاية الشخصيةالممارسات اآل 
  التدريب 
 االختبارات الجوية  

التـــــــــأثيرات علـــــــــى 
الصـــــحة والســـــالمة 

 المجتمعية

ومحطة   الرفع محطة
وخطوط  المعالجة

وخطوط الطرد 
 اإلنحدار

 
 يجب أن تستخدم عالمات التحذير واألسوار أثناء أعمال الصيانة  .1
 التفتيش المنتظم لجميع عناصر منظومة الصرف الصحي .2

 )وخاصة غرف التفتيش(
 تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية  .3
  ضبط توقيت أعمال الصيانة بحيث تكون بعيدا عن ساعات الذروة .4

 
 خطة الطوارئ ومكافحة الحري  

سوف يتم إعداد خطة للطوارئ والتي تتضمن منطقة المشروع وتلبي جميع متطلبات الدفاع المدني من أجل  -
 المحتملة.  االستجابة الفورية للحوادث

وضع العالمات االرشادية التي توضح نوع المواد المخزنة, وتعليمات الطوارئ في حالة التعرض علي أن يتم كتابة  -
 جميع التعليمات باللغة العربية البسيطة. 

 وضع عالمات توضيحية والتي تحدد المسارات بجميع مناط  الموقع.  -

 طفايات الحري  اليدوية.  -

 
خالء المبنى وسيتم االتصال بالجهة المعنية على الفور  وفي حال نشوب حري  ستكون االستجابة األولية بإصدار إنذار وا 

ولحين وصولهم سيقوم الموظفون المـدربون بمكافحـة الحريـ  مسـتخدمين نظـام إخمـاد الحرائـ  والطفايـات. وسـيتم وضـع 
 يها من قبل هيئة الدفاع المدني. خطة تفصيلية مطورة لمكافحة الحري  قبل مرحلة تشغيل المحطة مواف  عل

 
 خزان الوقود من االنسكاب حمايةإجراءات 

ستتخذ اإلجراءات التالية لمنع االمتالء الزائد, حيث يتسبب هذا فى العديد من االنسكابات والتسربات التى يمكنها أن تلوث 
 التربة فى حين أن منعها هو من األمور السهلة. 

 اس الحجم الداخلى للسائل تركيب عداد داخل الخزان لقي -

 تركيب صمامات ومحابس أوتوماتيكية الغل  عند االمتالء للحد اآلمن داخل الخزان  -

 إقامة حاجز حول الخزان  -

 ضخ حجم أقل من سعة الخزان, وذلك بطلب كمية أقل من هذه السعة



 

 

 ( ادناه.6( و )5كما هو موضح بالجدول ) :ةالمتخذ اتقياس فعالية اإلجراء 10/2
 .اعاله (4)بالجدول كما هو موضح : وصف إجراءات التخفيف لكل تأثير 10/3
  :  وصف برنامج الرصد البيئى 10/4

صف القسم التالي خطة الرصد التـي سـيتم و يكون الرصد احد المكونات األساسية لخطة اإلدارة البيئية للمشروع المقترح. ي
  اتبعاها أثناء مراحل اإلنشاء وتشغيل المشروع.

 
 أثناء مراحل اإلنشاءخطة الرصد (: 5ل )جدو

 تكرار المتابعة طر  المتابعة مؤشر المتابعة األثر المحتمل
مسئولية 
 المتابعة

التكلفة التقديرية 
 للمتابعة

الهيـــــــــــدروكربونات  انبعاثات الهواء
ونســـبة أول أكســـيد 
الكربون ٪ والعتامة 

 آلالت البناء

ــاز  ــل الغ قيــاس محل
 للعادم في المنشاة

ـــــرة و  ـــــل م احـــــدة قب
البناء + مرة واحدة 
ــــة أشــــهر  ــــل ثالث ك
ــــاء  لكــــل جهــــاز أثن

 البناء

تختلــــــف تكلفــــــة  المقاول
الرصــــــد حســـــــب 
المعمــــــل وزمــــــن 

 القياس

 الضوضاء

شــــــدة الضوضــــــاء 
وفتــــــرات التعــــــرض 

 وآثار الضوضاء

قياس الضوضاء 
بجهاز القياس 
المحمول في 

 الموقع 

مرة واحدة كل ثالثة 
 أشهر خالل البناء

تكلفــــــة  تختلــــــف المقاول
الرصــــــد حســـــــب 
المعمــــــل وزمــــــن 

 القياس

الضوضــــــــــــــــــــاء 
 وانبعاثات الهواء 

تســــــجيل وتوثيــــــ   شكاوى من السكان
ــــــــي  الشــــــــكاوى الت
 وردت من السكان

التســــــجيل بمجــــــرد 
اســــــتالم الشــــــكوى 
والتوثي  في تقارير 

 شهرية

استشــــــــــــــــــاري 
  إشراف البناء

التكلفة العادية  -
الستشاري إشراف 

 البناء

مخـــــــاطر ســـــــوء 
 التعامـــــــــل مـــــــــع
النفايات المتولـدة 

 أثناء البناء

المراقبـــة الميدانيـــة  المتابعة والتوثي  تراكم النفايات
يوميًا والتوثيـ  فـي 

 تقارير شهرية

استشــــــــــــــــــاري 
  إشراف البناء

التكلفة العادية  -
الستشاري إشراف 

 البناء
ــــــــات  ــــــــة النفاي كمي
الخطــــرة التــــي تــــم 
تســــــــــليمها إلــــــــــى 

 المرف  المعتمد

استشــــــــــــــــــاري  شهرياً  مراجعة الكشوف
  إشراف البناء

التكلفة العادية  -
الستشاري إشراف 

 البناء
 

مخاطر سوء 
إدارة المواقع ذات 

 القيمة الثقافية

التاريخ والوقت 
والمواقع وحالة 
القطع األثرية التى 
تم العثور عليها 

 بالصدفة

توثي  إجراءات 
 العثور بالصدفة

في حالة العثور 
 على شيء

استشاري 
  إشراف البناء

التكلفة العادية  -
الستشاري إشراف 

 البناء



 

 

 تكرار المتابعة طر  المتابعة مؤشر المتابعة األثر المحتمل
مسئولية 
 المتابعة

التكلفة التقديرية 
 للمتابعة

اضطراب حركة 
المرور وصعوبة 

  الوصول

الحوادث والشكاوى 
والمالحظات من 

 السكان

تسجيل وتوثي  
الشكاوى الورادة 

 من السكان

التسجيل بمجرد 
استالم الشكوى 
والتوثي  في تقارير 

 شهرية

استشاري 
 إشراف البناء

التكلفة العادية  -
اف الستشاري إشر 

 البناء

 
 

 المشروع المقترح أثناء مرحلة تشغيل خطة الرصد (: 6جدول )
األثر 
 المحتمل

مؤشر الرصد 
 والمتابعة

تكرارية الرصد  طر  المتابعة
 والمتابعة 

التكلفة التقديرية  مسئولية المتابعة
 للمتابعة

روائح غير 
 مقبولة

شكاوى قاطنى 
 المناط  المجاورة

االحتفاظ بسجل 
 للشكاوى

التسجيل بمجـرد  -
  استالم الشكوى

التحليـــــــــــــــــــــــل  -
ـــــــــي  ـــــــــ  ف والتوثي
 التقارير الشهرية

الموظفون 
البيئيون 

اإلقليميون 
بوحدات الصرف 

الصحي بالمناط  
 الريفية

ــــــــــــــــــــاليف  - التك
ــــة لوحــــدات  اإلداري
الصــــرف الصــــحي 
 بالمناط  الريفية

انبعاثات 
 الهواء

الجسيمات الصلبة 
أول أكسيد الكلية, 
وثاني  ,الكربون

 ,كسيد الكبريتأ
 وأكاسيد النيتروجين

قياس عادم الغاز 
 في المولد

تختلف تكلفة  مشغلو المشروع ربع سنوياً 
الرصد حسب 
المعمل وزمن 

 القياس

شدة الضوضاء  الضوضاء 
وفترات التعرض 

 وآثار الضوضاء

قياسات الضوضاء 
 في بيئة العمل

تختلف تكلفة  مشغلو المشروع ربع سنوياً 
الرصد حسب 

ل وزمن المعم
 القياس

جودة المياه 
 السطحية

تفريغ مياه الصرف 
الصحي الخام على 
المجارى المائية 
بدون المرور على 

 محطة المعالجة

القراءات الخاصة 
بمحطة الرفع 
ومحطة معالجة 
مياه الصرف 
الصحي وحساب 

 الفر 

التكلفة العادية  - مشغلو المشروع يومياً 
 لمشغلي المشروع



 

 

األثر 
 المحتمل

مؤشر الرصد 
 طر  المتابعة والمتابعة

تكرارية الرصد 
 والمتابعة 

التكلفة التقديرية  مسئولية المتابعة
 للمتابعة

مخاطر سوء 
لنفايات إدارة ا
 الصلبة

سجالت تسليم 
 النفايات

كشوف مراجعة 
 النفايات والعقود

مشغلو المشروع  ربع سنوياً 
والموظفون 
البيئيون 

اإلقليميون 
بوحدات الصرف 

الصحي بالمناط  
 الريفية

تكلفـــة التعاقـــد   -
مــع شــركة لتجميــع 

 القمامة

مخاطر سوء 
التعامل مع 

 الحمأة

نسبة أيون 
الهيدروجين في 

 الطازجةالحمأة 

أجهزة قياس نسبة 
أيون الهيدروجين 

 المستمرة

تستمر لمدة يومين 
بعد وضع الحمأة 
الطازجة في 
أحواض التجفيف 
)يومان في 
 المتوسط للتوثي (

  مشغلو المشروع

الزنك والنحاس 
والنيكل والكادميوم 
والرصاص والزئب  

والكروم 
والموليبدنوم 
والسيلينيوم 
والزرنيخ 

رازية والقولونيات الب
والسالمونيال وبيض 

 االسكارس

أخذ عينة ممثلة 
وتحليلها وفقا 
لمتطلبات القانون 

93/1962 

أشهر,  6مرة كل 
أو كلما يتم بيع 

 الحمأة

الموظفون 
البيئيون 

اإلقليميون 
بوحدات الصرف 
الصحي بالمناط  

 الريفية

 

األمراض التي 
تنقلها المياه لعمال 
محطة معالجة مياه 

 الصرف الصحي

لفحص الطبي ا
 وتحليل معملي

  مشغلو المشروع ربع سنوياً 

المخاطر 
المرتبطة 

بالتخلص من 
النفايات 
 السائلة

معدل تفريغ الوارد 
 من المياه

مقياس التدف   -
 الثابت 

مستمر, متوسط  -
التدف  يتم تسجيله 

 يوميا

التكلفــة العاديــة  - مشغلو المشروع
 لمشغلي المشروع

طلب األكسجين 
جمالي البيولوج ي وا 

المواد العالقة 
جمالي نيتروجين  وا 

 كيلدال والفوسفور

أخذ العينات  -
وتحليلها في معمل 
محطة معالجة 
مياه الصرف 

 الصحي

التكلفــة العاديــة  - مشغلو المشروع يومياً  -
 لمشغلي المشروع



 

 

األثر 
 المحتمل

مؤشر الرصد 
 طر  المتابعة والمتابعة

تكرارية الرصد 
 والمتابعة 

التكلفة التقديرية  مسئولية المتابعة
 للمتابعة

كامل مؤشرات 
القانون 

48/1982 

أخذ العينات 
السائلة وتحليل 
في معمل محطة 
 معالجة مياه
 الصرف الصحي

التكلفــة العاديــة  - مشغلو المشروع شهرياً  -
 لمشغلي المشروع

كفاءة أداء محطة 
معالجة مياه 

 الصرف الصحي

المراجعة البيئية 
 المفصلة

 اإلستشاري البيئي سنوياً 
 

ــــــــــي  مشــــــــــمول ف
 ميزانية المشروع

مخاطر 
التعامل مع 
 المواد الخطرة

تركيز الكلور في 
 الهواء

كشف التسرب  - كاشفات الكلور
 المستمر

توثي  حوادث  -
التسرب في 

 التقارير الشهرية

التكلفــة العاديــة  - مشغلو المشروع
 لمشغلي المشروع

تنكات سالمة 
التخزين فو  

 االرض

 يومياً  - المالحظة البصرية
توثي  حوادث  -

التسرب في 
 التقارير الشهرية 

التكلفــة العاديــة  - مشغلو المشروع
 لمشغلي المشروع

كمية الحاويات 
 المسلمة للبائعين

تدقي  التوقيعات 
في كشوف 

 النفايات

المراجعة الشهرية 
 لوثائ  النفايات

الموظفون 
البيئيون 

اإلقليميون 
بوحدات الصرف 
الصحي بالمناط  

 الريفية

التكلفـة اإلداريـة  -
لوحــــدات الصــــرف 
الصــحي بالمنــاط  

  الريفية

 
  :تكاليف الرصد

مل معتمد لرصد المعايير السابقة وقد تختلف تكلفة الرصد حسب المعمل وزمن سوف تستخدم الشركة مع
 القياس. 

 وتتضمن أجهزة القياس المستخدمة التالي: 
 Model TES 1353, Sound level meter type 2الضوضاء:  -
 205A Series MIRAN SapphIRe, Portable Ambient Air: واءانبعاثـات الهـ -

Analyzer  



 

 

 ومكافحة الحرائ خطط الطوارئ 

وذلك من خالل  الطوارئستقوم إدارة الصحة والسالمة والبيئة بتدريب العمال والموظفين دوريا على حاالت و

اإلسعافات تدريبات عملية )محاكاة( لتقليد حالة الطوارئ بالتعاون مع هيئة الدفاع المدنى. وسيتضمن التدريب 

  ئة الكهربية وإجراءات التخفيف.، عزل الحاالت الطارمكافحة الحرائق، األولية
 الصحة والسالمة متابعة  

من خالل تفتيش للصحة  كل ثالثة أشهريتم فحص فعالية تدريب الصحة والسالمة والبيئة من جهات مختلفة 

والسالمة وذلك للتأكد من التزام العمال بمتطلبات السالمة واإلدارة البيئية، باإلضافة إلى االستخدام الصحيح 

 الوقاية. لمهمات

 على المعدات الطارئة والحرجة تفتيشال 

 سيتم التفتيش دوريا على اآلتي: 

معدات الطوارئ، نظام اإلنذار، نظام كشف الحريق والدخان ونظام االستجابة في جميع أنحاء محطة  -

 الرفع للتأكد من فاعليتها.

 مهمات الوقاية للتأكد من فاعليتها  -

 المضخات  الكشف دوريا على المضخات ومرشحات -

  الصيانة الوقائيةالكشف على كفاءة وتنفيذ برامج  -

تحديد المسئوليات والمتطلبات والترتيبات الالزمة لتطبي  إجراءات ) وصف المتطلبات المؤسسية  10/5
 :التخفيف والرصد(

 اإلعداد المؤسسي لخطط اإلدارة والرصد البيئية  2-1-

 
 سسي التالي : يتم تنفيذ البرنامج من خالل اإلعداد المؤ

PSC اللجنه التوجيهية للبرنامج: 

سيكون لها توفير الدعم وضمان التنسيق بين مختلف المعنيين في البرنامج,ويرأس وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانيه لجنه التوجيه التى تضم ممثلى عن وحدة إداره البرنامج والشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

مثلين عن وزارة الموارد المائيه والري ,ووزارة الصحه واإلسكان , ووزاره الزراعه وإستصالح األراضى,ووزارة ,وم

 التضامن اإلجتماعي ,ووزارة البيئه

 

PMU وحدة إدارة البرنامج: 

مشروع التي تشكلت داخل وزارة اإلسكان والمرافق من المجتمعات العمرانيه,وستكون مسئوله عن اإلداره العامه لل

والتنسيق بين وحدات تنفيذ البرنامج في شركات مياه الشرب والصرف الصحى , وإدارة العالقه التعاقديه مع الشركه 

اإلستشاريه الدوليه للبرنامج ومتابعة أدائه والتواصل مع البنك الدولي , ومتابعة أداء البرنامج واإلشراف على تنفيذ نظام 

التحقق ويراجعه تحديث كافة المستندات االساسيه للبرنامج وتسليم كافة المستندات الرصد والتقييم وإختيار إستشاري 

الداله على إستيفاء متطلبات المخرجات المرتبطه بالمؤشرات, والتي تسمح بالتحوالت النقديه من البنك الدولى الى حساب 



 

 

مل تحويالت نقديه اللى شركات مياه الشرب وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بالبنك المركزي, والقيام بع

 والصرف الصحى طبقا إلستراتيجيات البرنامج ونظام المنح المرتبطه باألداء

 

PIUs وحدات تنفيذ البرنامج على مستوى الشركات: 

وهي الوحدات المشكله من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحي فى الشرقيه والدقهليه والبحيره بقرارات من  

اء الشركات وممثل فيها كافة اإلدارات والقطاعات ذات الصله بالبرنامج , ويعمل كحلقة وصل وألية تنسيق بين رؤس

قطاعات الشركات التي تحدد أهداف تنفيذ البرنامج وتوفير البيانات والمعلومات الالزمه وتيسير مساهمات الشركات في 

فى عمليات التعبئه المجتمعيه لتوفير االراضي المطلوبه لتنفيذ األعمال المختلفه في البرنامج , وتساعد بشكل محوري 

 أعمال البرنامج وضمان المشاركه المجتمعيه للمواطنين فى كافة انشطته.

وينبغى ان يتم إبالغ وحدة تنفيذ البرنامج عن تدابير خطة اإلداره البيئيه واإلجتماعيه على اساس شهرى , ويتم تقديم 

لمنسق اإلجتماعي والبيئي فى وحدة تنفيذ البرنامج , والذي يتأكد من تنفيذ تدابير اإلداره البيئيه التقارير الشهريه الى ا

واإلجتماعيه فى الوقت المحدد , وعمل تقرير لقياس التقدم . ويتعين على المنسق االجتماعى والبيئى بوحده تنفيذ 

وفى حالة وجود حاجه الى اتخاذ اجراءات تصحيحيه البرنامج ان يقدم تقريره الى منسق وحده تنفيذ البرنامج سنويا 

يطلب المنسق االجتماعى والبيئى بوحده تنفيذ البرنامج  من منسق وحدة تنفيذ البرنامج اتخاذ االجراءات التصحيحيه 

 لية: ويتعين عليه ابالغ الجهات المعنيه باالجراءات التصحيحيه بشكل وافى وينبغى ان تشتمل التقارير على العناصر التا

 تقارير شهرية يقدمها المنسق االجتماعى والبيئى بوحده تنفيذ البرنامج ويقدمها الى منسق تنفيذ البرنامج    -

 تقرير سنوى يعده المنسق االجتماعى والبيئى لوحده تنفيذ البرنامج ويقدمه الى منسق وحده تنفيذ البرنامج  -

 واالجتماعية المقترح حسبما يلى :وطبقا لما ورد اعاله يكون نظام االدارة البيئيه 

يكون لوحده تنفيذ البرنامج مسئوليه اشرافيه على االداء البيئى للبرنامج وسوف تشمل وحده تنفيذ البرنامج على خبير  -

لالداره البيئه مؤهل ويكون هو المدير البيئى للبرنامج على مستوى شركة المياه والصرف الصحى باالضافة الى االشراف 

( ومنسق لعمليات الرصد والتقيم ويكون ISCداء البيئى لوحده تنفيذ البرنامج . وممثل استشارى دعم التقنى )على اال

مسئوال عن متابعة االستشارى البيئى ضمن فريق الشركة االستشارية  PMUالمدير البيئى بوحده ادارة البرنامج ))

سيكون الخبير البيئى ضمن  فريق الشركة  -(PMCFت )مسئوال عن  الدعم الفنى وبناء قدرا (PMCFالدارة برنامج )

 االستشارية الدارة البرنامج المسئول البيئى بوحده تنفيذ البرنامج بالشركة

سيقوم المسئول البيئى بوحده تنفيذ البرنامج بالشركه بالتاكد من تنفيذ التدابير البيئيه واالجتماعية خاصه اثناء عمليات  -

يستخدم عدد من القوائم المرجعية المحدده فى سياق هذا التقرير وستكون هذه القوائم  البناء واالنشاءات وسوف

   .(ISCالمرجعيه جزءا من مكونات عطاء وعقد استشاري دعم التنفيذ )



 

 

 خطة الطوارىء والتدريب عليها: -8
 بيان التدريبات العملية على تنفيذ خطة الطوارىء وتوقيتها. 8/1

على حاالت الطوارئ وذلك من خالل تدريبات عملية  ايالمة والبيئة بتدريب العمال والموظفين دور ستقوم إدارة الصحة والس
 شهور. 6مع تكرارها كل  )محاكاة( مماثلة لحاالت الطوارئ بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني

 

 تدريب العاملين بالمحطة وتوقيتها ببرامجبيان  8/2
يفية ادارة وتشغيل المحطة وكيفية مالحظة جودة المياه بعد أحواض المعالجة يتم تدريب العاملين بصفة دورية على ك

شهور على ما هو جديد ويتم  6يقترح ان يتم تدريب العاملين كل  .على  اإلسعافات األولية, ومكافحة الحرائ و  المختلفة
 لخبرات.مناقشة المشاكل التى قابلت طقم العمل خالل تشغيل المحطة خالل هذه المدة لتبادل ا

 

 تحليل البدائل 8/3
 بديل موقع المشروع

مشـروع الصـرف  –خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناط  الريفية مشروع ال يوجد اية أخطار طبيعية بموقع 
 تخـدم المنطقـة السـكنية, مركـز كـوم حمـادة, محافظـة البحيـرة  ابـو الخـاوى(-علقام-دمشلى-)البريجاتـرى لقالصحي 

طة و تعالج مياه الصرف الصحي المجمعة من شبكات الصرف الصحي المحيطـة و تعمـل علـي تحسـين الريفية المحي
 ظروف المعيشة للسكان و الحفاظ علي الصحة العامة.

 
 بدائل عدم التنمية "عدم تنفيذ المشروع" 

يمثل بديل عدم تنفيذ المشروع المقترح حرمان منطقة المشروع من خدمات الصرف الصحي, حيث وجد 
عد المعاينة على الطبيعية؛ ان الوضع الحالي للصرف الصحي بالقرية يتم عن طري  انشاء شبكات ب

متصلة بأقرب مصرف للصرف سلبيا )بدون معالجة( عليه, او ترنشات اسفل المراحيض المنزلية وذلك 
. وتتم حتى ال يحدث تداخل بين الترنشات الخاصة بالمنازل المتقابلة عند انشاء الترنشات بالشارع

عملية التخلص بواسطة القاء االهالي المياه في المجاري المائية القريبة خوفًا من امتالء الترنشات مما 
يؤدي الى وجود برك ومستنقعات وتلوث البيئة وانتشار االمراض. اما بالنسبة للمباني متعدد الطواب  

في هذه الحالة كبير نتيجة زيادة عدد فيتم انشاء ترنشات بالشوارع امام المنازل ويكون معدل الترنشات 
 السكان وارتفاع معدل استهالك المياه المتوفرة بها. 

بسبب التصريف وذلك نوعية المياه السطحية في المصارف وقنوات الري ويؤدي ذلك إلى تدهور في 
المباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالجة. وعالوة على ذلك, زيادة أحمال التلوث على األرض 

لنمو  للزيادة في اكمية المياه العادمة غير المعالجة وفقاً نتيجة لزيادة  المياه السطحية والجوفيةو 
أوضاع الصرف الصحي والنظافة الصحية في التدهور مما يؤدي إلى مشاكل  سوف تستمرو  .يالسكان

 صحية خطيرة للسكان. 
  :التالي تشمل والتيجتماعية فوائد بيئية واالمقترح له  من ناحية أخرى, فإن تنفيذ المشروعو 

 الرغم من أن هناك بعض المخاوف منوذلك ب تحسين نوعية المياه السطحية في منطقة الدراسة 
 زيادة كمية الصرف بسبب الزيادة المتوقعة في استهالك المياه نتيجة لتوافر الصرف الصحي. 

 يهالتحسين نوعية المياه الجوفية عن طري  منع تسلل مياه الصرف الصحي إ.  



 

 

 تحسين الصحة العامة للسكان والحد من األمراض . 

 

 من الجانب البيئي واالجتماعي فضلوبالتالي فأن بديل "عدم تنفيذ المشروع" غير م.  
 

 الرفع المقترحة محطات
  لألسباب التالية:الرفع المقترحة  النهائي لمحطاتموقع التم اختيار و 

 يعــة المشــروع المقتــرح مــن حيــث نوعيــة التربــة ومنســوب الميــاه االرض المختــارة تعتبــر األكثــر مالئمــة لطب
 الجوفية.

  قريةكل  انه فى مكان متوسط مناالرض المختارة تعتبر االكثر مالئمة من الناحية التقنية حيث.   

 

 محطة معالجة مياه الصرف الصحى 
     ـدان(.ف 3.5دل اـا يعـبم) 2م14700لي ـواحالنهائي لمحطة المعالجة المقترحة بمساحة موقع التم اختيار 

  لألسباب التالية:

  االرض المختــارة تعتبــر األكثــر مالئمــة لطبيعــة المشــروع المقتــرح مــن حيــث نوعيــة التربــة ومنســوب الميــاه
 الجوفية.

  موقع المحطـة وبعـدها عـن اقـرب مجتمـع االرض المختارة تعتبر االكثر مالئمة من الناحية التقنية حيث ان
 .  ات البيئةسكنى يوفى متطلب

 
 

 ( كوم حمادة مركز)  الصحىالتقرير المجتمعى والتأثيرات لتنفيذ مشروع الصرف  -9
 

الحضور المتميز للجلسات العامة من المواطنين بأعداد كبيرة وأيضًا حضور أعداد كبيرة من " السيدات " يوضح مدى 
ع ويوضح مدى الوعى الكامل أن هذا المشروع سوف يعتبر اهتمام القرية األم والقرى التةابع لمتابعة عمليات تنفيذ المشرو 

كثيرًا من الوضع الحالى السلبى والصرف السلبى على المصارف وتهالك الشبكات وعدم تغطية مناط  كثيرة داخل القرى 
نتهاء من للشبكة , ووضح ذلك من الحوارات أثناء الجلسة العامة وأيضًا اللقاءات القروية التى تتابع المواطنين بعد اال 

وله  الجلسة ومدى التأكيد على أن هناك العديد من المشكالت وأهمها أن الشبكة الموجودة حالياً يكثر فيها االصالحات
 تأثير على الطفح داخل المنزل وخارج المنزل بالشوارع .

لى الصحة العامة نتيجة المجتمع على دراية كاملة بالتأثيرات السلبية على الترع والمصارف وعلى الزراعة واألراضى وع
 إلقاء جميع مخلفات الصرف بالمجارى المائية , لكنه ليس لديه بديل حالى .

لذا تعرفهم على مراحل التنفيذ للمشروع جعلهم متعاونين ومتحمسين للبدء في عمليات التنفيذ على أرض الواقع ولكن 
المتابعة اليومية للتأكد من أن هناك تنفيذ حقيقى  نتيجة للوعود السابقة من قبل الكثير من المسئولين هم حرصين على

على أرض الواقع ووضح ذلك من طلب جميع المواطنيــــن على كيفيــــة التواصل مع جميع االستشاريين والمسئولين 
ات التواصل ) بالشركة والفنيين والمهندسين أو شكاوى أو تظلمات حالياً وأثناء التنفيــــذ وما بعد التنفيذ وتم شرح جميع قنو 

الخط الساخن , اللجان المحلية , استمارات الشكاوى , موظفى المشاركة المجتمعية بالشركة , جمعيات أهلية , وحدة 
محلية , .... ( للتأكد من وصول الشكوى إلى أعلى مستوى وتصعيدها والتأكد من الرد عليها في أسرع وقت ممكن وتأكيد 



 

 

شكوى , حرص السيدات كان واضح على أن أهمية المشروع يكمن في الحفاظ على المواطنين على أن الرد أهم من ال
  الصحة العامة والحفاظ على صحة أطفالهم وتقليل تكلفة الحفاظ على الصحة والصيانة الدورية الحالية

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 المرفقات –
مع إرفا  المستندات المطلوبة وتعليل سبب عدم برجاء استيفاء الجدول التالى والذى يوضح قائمة المرفقات, 

 )يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة(اإلرفا . 
 

 تعليل عدم اإلرفا  هل تم إرفاقه )نعم/ال( بيان بالمرف  م
موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم  1

)فى حالة  التأثير البيئى للمشروع األصلى
 التوسعات(.

  ال ينطب 

)فى حالة  خيص للمشروعصورة من التر  2
 وجود توسعات (.

  ال ينطب 

وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية  3
 واالجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع

  نعم

مسار الشبكات ومواقع محطات الرفع  4
والمعالجة على كروكى الموقع العام 

 للمشروع

  نعم

صورة من قرار التخصيص وكروكى الموقع  5
ن المناط  السكنية والمنطقة العام والبعد ع

المحيطة معتمدة من الجهة اإلدارية( 
وموافقة وزارة الرى والموارد المائية على 

 الصرف

 
 نعم

 
 

وأحواض المباني  رسم تخطيطى محدد عليه 6
وأماكن  وسائل تجفيف الحمأةو  المعالجة

 تشوين الحمأة

 
 نعم

 
 

قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على  7
مع تحديد الجوانب التى تحددها  المشروع

 التشريعات ورقم المواد.

  نعم

تقييم تفصيلى للتأثيرات البيئية واالجتماعية  8
المحتملة المتعلقة بمرحلتي اإلنشاء 

 حوالتشغيل للمشروع المقتر 

  نعم

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 مقدم النموذج إقرار
 

ية, وأنه فى حالة أى تعديالت فى المعلومات الواردة أنا الموقع أدناه بأن البيانات المدونة عاليه صحيحة وحقيقأقر 
 .سيتم فورا  إخطار جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة المانحة للترخيص فى حينه

 --------------------------------   اسم مالك المشروع:
 ----------------------------------   :اسم الشخص المسئول

  -------------------    رقم التليفون:

 ---------------   : بريد إليكتروني

 ............................................................    التاريخ:
 
 
 

 بيانات تمأل بمعرفة الجهة اإلدارية المختصة أو المانحة للترخيص
 
 اإلداريـة:ـهة اعتمــاد الج

 ------------------------------  :    االسم
 ------------------------------ :  الوظيفة
 ------------------------------ :   التوقيع

 اتم شعار الجمهوريةخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 جمهوريــة مصـــر العربية

 رئاســة مجلـــــس الـــوزراء
 لبيئةوزارة الدولة لشئـون ا

 جهـــــاز شئـــــون البيئـــة

 Arab Republic of Egypt 

The Cabinet of Ministries 

Ministry of State for Environmental Affairs 

Egyptian Environmental Affairs Agency 

 
 

 تعليمات عامة إلستيفاء نموذج تقييم التأثير البيئى
  وعات التى تندرج تحت القائمة )ب(.نموذج تقييم التأثير البيئى )ب( للمشر 

  يتم إستيفاء جميع بيانات النموذج بدقة وخط واضح مع إرفا  الخرائط والبيانات الالزمة
 لمراجعة المشروع.

  رساله لجهاز يتم تسليم النموذج بعد استيفائه إلى ممثل الجهة اإلدارية المختصة العتماده وا 
 ر الجمهورية.شئون البيئة بعد مراجعته وختمه بخاتم شعا

  خطار بداء الرأى فيه من الناحية البيئية فقط  وا  يقوم جهاز شئون البيئة بمراجعة النموذج وا 
الجهة اإلدارية المختصة برأيه واالشتراطات المطلوبة )موافقة أو رفض أو استكمال بيانات,...( خالل 

 يوم من تاريخ استالمه له. 30مدة أقصاها 

   لمالك المشروع أن يتظلم من القرار والتقدم كتابة للجنة الدائمة فى حالة رفض المشروع, يح
 يوم من تاريخ إخطاره. 30للمراجعة بجهاز شئون البيئة خالل 

  يتم االلتزام بكافة االشتراطات البيئية الواردة بقرار جهاز شئون البيئة لكل مشروع, ويتم
 شتراطات البيئية.التفتيش عليها للتأكد من مدى مطابقة المشروع للقانون واال

 .هذا النموذج يتم توزيعه بالمجان ودون أيه رسوم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ابو الخاوى، مركز كوم حمادة، -علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية 

  نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 
 
 
 
 
 

 ( 1مرفق رقم )
 موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئى للمشروع األصلى 

  (ال ينطبق) )فى حالة التوسعات(
  



ابو الخاوى، مركز كوم حمادة، -علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية 

  نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 
 
 
 
 
 

 ( 2مرفق رقم )
  (ال ينطبق) صورة من الترخيص للمشروع )فى حالة وجود توسعات (

  



ابو الخاوى، مركز كوم حمادة، -علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية 

  نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 
 
 
 
 
 

 ( 3مرفق رقم )
 وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع 

  



اوى، ابو الخ-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 3مرفق )

 1  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 

 3 .....................................................................................الموقع .1

 4 ..................................................................................... المياه .2

 4 .................................................................. األمطار والفيضانات 1.2

 5 ....................................................................... المياه السطحية 1.1

 5 ........................................................................ المياه الجوفية 1.2

 6 ..................................................................... البحار والبحيرات 1.4

 7 .......................................................................... نوعية المياه 1.5

 7 ..................................................................................... المناخ .3

 7 ............................................................................... المناخ 2.2

 7 ......................................................................... درجه الحرارة 2.1

 8 ...................................................................... الرطوبة النسبية 2.2

 8 ......................................................................... درجه التبخر 2.4

 9 ............................................................. المطر والجريان السطحى 2.5

 9 ................................................................................ الرياح 2.6

 21 ........................................................................ نوعية الهواء 2.7

 22 ............................................................... نوعية الهواء المحيط 2.7.2

 24 ......................................................................... الضوضاء 2.7.1

 14 .................................................................... الجيولوجيةالخصائص  .4

 25 ................................................... طبيعة االرض في محافظة البحيرة 4.2

 27 ...................................................................... النشاط الزلزالي 4.1

 17 ............................................................................ الكساء النباتي .5

 11 .......................................................................... الكساء الحيواني .6

 21 ...........................................................................المناطق االثرية .7

 22 ............................................................. البيئة االجتماعية واالقتصادية .1

 11 ...................................................................... السكان والتعليم 8.2

 11 ......................................................... المؤشرات االقتصادية والفقر 8.1

 12 ........................................................................ البنية التحتية 8.2

 12 ..................................................................... إمدادات المياه 8.2.2

 12 ........................................................... خدمات الصرف الصحى 8.2.1

 14 ........................................................................... الكهرباء 8.2.2

 15 ..................................................................... الغاز الطبيعى 8.2.4

 15 ..................................................... سياسات إدارة المخلفات الصلبة 8.2.5

 15 ................................................................. األنشطة االقتصادية 8.4



اوى، ابو الخ-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 3مرفق )

 2  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  
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 3  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 

 الموقع  .1
سوف يتم تنفيذ مشروع تركيب شبكات االنحدار وخطوط الطرد باالضافة الى انشاء محطة رفع رئيسية ومحطة 
معالجة مياه الصرف الصحي في قرية البريجات، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة. وتقع محافظة البحيرة في 

ويحدها شمااًل البحر األبيض المتوسط وشرًقا فرع رشيد وغرًبا محافظتي اإلسكندرية ومطروح وجنوًبا غرب الدلتا 
محافظة الجيزة ويخترقها شريانان رئيسيان بالجمهورية هما طريقا القاهرة اإلسكندرية الصحراوي والزراعي وتنقسم 

 5981قرية تابع بإجمالي  492قروية يتبعها  وحدة محلية 84مدينة(،  25مركز ) 25محافظة البحيرة إدارًيا إلى 
محافظات هي كفر الشيخ،  6وتحاط محافظة البحيرة بعدد  1كم 9816تجمع سكني ريفي، وتبلغ مساحة المحافظة 

 الغربية المنوفية، الجيزة، مرسى مطروح، اإلسكندرية. 

 
( توزيع التقسيمات اإلدارية 1ة رقم )( الحدود االدارية لمحافظة البحيرة. كما توضح الخريط2يوضح الشكل رقم )

 بالمحافظة. 
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 (: الحدود االدارية لمحافظة البحيرة 1شكل )
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 (: التقسيم االداري المراكز بمحافظة البحيرة 2شكل)

 

 المياه  .2
 األمطار والفيضانات  2.1

عام في مم/  111يتناقص تساقط األمطار على شريط ساحل البحر المتوسط باالتجاه شرقا حيث يقل من 
مم / عام في بورسعيد كما يتناقص أيضا باالتجاه داخل البالد ويعتبر شهر يناير أكثر الشهور  75اإلسكندرية إلى 

(، بينما األمطار نادرة في الصيف خاصة في شهريي يونيو ويوليو وتبلغ  15.2مطًرا حيث تبلغ كمية المطر به ) 
 مم(. 99.6كمية المطر السنوي) 

 

  المياه السطحية 2.2
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يقع بجوار المحطة شبكة من ترع الري التي تحمل المياه العذبة من فروع النيل الرئيسية، كما تتخلله شبكة منفصلة 
من المصارف وقنوات الصرف الزراعي التي تحافظ على مستوى الماء وتخفض عبء الملوحة من األنظمة الحقلية 

 (. 2كما هو مبين بالشكل رقم ) المزروعة، وتتصل برك الصرف في المشروع بمصرف ابو الخاوي

 

 

 (: المجاري والقنوات المائية بمحافظة البحيرة 3شكل )

 

 المياه الجوفية  2.3

وفقًا لتقرير نتائج تحليل التربة والمياه الجوفية لموقع المشروع؛ يتراوح عمق المياه الجوفية بموقع المشروع لمقترح 
وتحتوي المياه الجوفية بالموقع على نسب مختلفة من م اسفل سطح االرض الطبيعية.  2.2م الى  1.1بين 

جزء في المليون( ونسب مختلفة من  2241 – 221الكبريتات في صورة ثالث اكسيد الكبريت )تتراوح بين 
جزء في المليون( والرقم الهيدروجيني لها يتراوح  4121 – 121الكلوريدات في صورة كلوريد الصوديم )تتراوح بين 

 . وبناء عليه فأن المياه الجوفية في هذه المنطقة تعتبر شديدة العدوانية. 7.45 – 7.15بين 
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وبصفة عامة فأن الخزان الجوفي الرئيسي للمحافظة يسمى الخزان الرباعي )المكون أساًسا من الرمال المتدرجة 
متر وحتى  71بين الحجم والزلط مع تدخل العدسات الطينية(. يتراوح سمك الخزان الجوفي بمحافظة البحيرة ما 

متر تقريًبا وتتميز المياه الجوفية المتوافرة بهذا الخزان بسهولة الوصول إليها وتختلف نوعيتها من حيث  251
مكانات الخزان الجوفي متوسطة إلى عالية. كما يتواجد بالمناطق  الملوحة طبًقا لقربها من مصدر التغذية وا 

تم استغالل هذا الخزان للمناطق المجاورة للطريق الصحراوي مصر الصحراوية غرًبا خزان يسمى خزان المغرا وي
 متر.  251متر ويصل إلى  91االسكندرية ويتراوح عمق المياه بهذا الخزان من 

 

وتعتبر المياه الجوفية بمحافظة البحيرة المصدر الثاني للري بعد مياه النيل في األراضي القديمة والمصدر الرئيسي 
ح وتعمير الصحراء كما تمثل المياه الجوفية مصدر مياه نظيفة للشرب واالستخدامات ببعض مناطق االستصال

 االدمية ويمكن استغاللها وقت الحاجة إليها وال تحتاج إلى بنية أساسية.

 

جزء  211طبًقا لما أفادت به وزارة الموارد المائية والري )قطاع المياه الجوفية( تتراوح درجة ملوحة المياه ما بين 
جزء في المليون وملوحة  1511ي المليون في المناطق الزراعية القديمة وترتفع تدريجًيا نحو الشمال وقد تصل إلى ف

 المياه في خزان المغرا أعلى من نظيرتها بالخزان الرباعي نسبًيا في بعض المناطق. 

 

 البحار والبحيرات 2.4

 المياه الساحلية الشمالية

كم على طول البحر المتوسط إال أن المياه الساحلية تتعرض لمصادر  27 يمتد ساحل محافظة البحيرة لمسافة
تلوث مختلفة أهمها الصرف الصحى وفي التقرير السنوي لنتائج رصد نوعيه المياه للسواحل المصرية بالبحر 

 م بمعرفة وزارة الدولة لشئون البيئة نتائج التحاليل.  1114المتوسط التي تمت خالل عام 

 

 بحيرة ادكو 

من رشيد و  –تقع بحيرة ادكو شمال محافظة البحيرة ويحدها من الشمال طريق زراعي وسكة حديد اإلسكندرية 
دمنهور ومن الغرب:  قناة طاهر وأراضي  –الجنوب مصرف محيط ادكو الغربي ومن الشرق: طريق زراعي ادكو 
فدان تقريًبا ومياه البحيرة شروب ويبلغ ألف 11زراعية كوم الطرفاية وترعة حجاج وتبلغ مساحة بحيرة ادكو حوالي 

 متر. 2.15سم حتى  75عمق المياه قي البحيرة بين 

وتعتبر بحيرة ادكو أحد أهم البحيرات والمرابي السمكية في جمهورية مصر العربية حيث تأتي في المرتبة الثالثة 
من اإلنتاج السمكي للبحيرات  %6.81بعد بحيرتي المنزلة والبرلس من حيث غزارة اإلنتاج حيث يبلغ إنتاجها 

من اإلنتاج السمكي الكلي لجمهورية مصر العربية وذلك طبًقا إلحصائيات الهيئة العامة للثروة  %2.15الشمالية و
 . 1115السمكية

 

 نوعية المياه  2.5
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 المياه السطحية 

)وحدة نوعية  1115فبراير  وفقا لتقرير تحليلي لنتائج العينات المأخوذة من مسطحات المياه العذبة خالل شهر
م، وجد  2981لسنة 48من الالئحة التنفيذية لقانون رقم  61المياه اإلقليمية بدمنهور( طبًقا لمعايير المادة رقم 

رتفاع األمونيا وزيادة األكسجين الحيوي الممتص عن الحدود  زيادة نسبة األمالح الذائبة وأرتفاع القلوية الكلية وا 
 المسموح بها. 

 

 اه الجوفيةالمي

جزء  211طبًقا لما أفادت به وزارة الموارد المائية والري )قطاع المياه الجوفية( تتراوح درجة ملوحة المياه ما بين 
جزء في المليون وملوحة  1511في المليون في المناطق الزراعية القديمة وترتفع تدريجًيا نحو الشمال وقد تصل إلى 

 ظيرتها بالخزان الرباعي نسبًيا في بعض المناطق. المياه في خزان المغرا أعلى من ن

 

 المناخ  .3
 المناخ  3.1

تقع جمهورية مصر العربية في الجزء الشمالي الشرقي من القارة األفريقية على حافة الصحراء بين خطي عرض 
كتل لجنوبا وبذلك تقع مصر في المنطقة الجافة شبه المدارية، ويتأثر مناخها بالتفاعل بين ا° 21شماال و° 11

الهوائية الحارة الجافة التي تأتي من الصحراء في جنوب شرق البالد، والهواء البحري الرطب القادم من البحر 
المتوسط في الشمال، ويكون معظم سقوط المطر في شهور الشتاء من نصف الكرة الشمالي عندما تكون السمة 

. وتم عمل نمذجة للبيانات المناخية باستخدام النموذج الغالبة هي الكتل الهوائية األكثر برودة القادمة من الشمال
( اإلصدار الخامس MM5: Fifth-Generation Penn State/NCAR Mesoscale Modelالرياضي )

 من مدينة دمنهور.  1كم 21والذي يغطي البيانات المناخية لمساحة  1121لسنة 

 
 درجه الحرارة  3.2

نة ودفئها شتاء حيث يبلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة أعلي شهور الستتميز المنطقة بارتفاع درجة حرارتها صيفا 
م في يناير. أما عن معدالت النهاية العظمي والصغرى ° 21.1م في شهر أغسطس وأدني شهور السنة ° 15.6

صيفا وشتاء فنجد أن معدل النهاية العظمي في الصيف يبلغ أقصاه حيث يصل معدل درجة الحرارة العظمي في 
 م.° 11.2م بينما يصل معدل درجة الحرارة الصغرى في هذا الشهر ° 21.2يوليو شهر 

م، ° 29.4أما بالنسبة للشتاء فنجد أن شهر يناير ابرد شهور السنة حيث يصل معدل درجة الحرارة العظمي به 
 .( متوسط درجات الحرارة بالبحيرة4ويوضح الشكل )م. ° 7.6بينما يصل معدل درجة الحرارة الصغرى 
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 (: متوسط درجات الحرارة بالبحيرة4شكل )
 

 
 الرطوبة النسبية  3.3

، بينما 1121وذلك خالل عام  %81تصل نسبة الرطوبة النسبية إلي ذروتها في شهري يونيو ويوليو وتصل إلي 
كما هو موضح بالشكل  %64تصل نسبة الرطوبة النسبية إلي أدني مستوياتها شهري يناير وفبراير وتصل إلي 

(5 .) 

 

 

 (: المتوسط السنوي للرطوبة النسبية في دمنهور5شكل )

 
 درجه التبخر  3.4

مم، وأدناها في الشتاء في شهر  6.8تبلغ معدالت التبخر أقصاها في شهور الصيف خاصة في شهر يونيو 
 مم.  4.6مم بينما يصل المتوسط السنوي للتبخر   1.5يناير

 

 المطر والجريان السطحى  3.5
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 11  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

لممطرة بالمنطقة على مدار ثمانية شهور )يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، أكتوبر، نوفمبر، تمتد الفترات ا
 25وديسمبر(. وال يعتبر هطول األمطار موزعا بشكل متساو أثناء الفترات الممطرة، حيث تبلغ القيم القصوى 

 من يونيو إلى سبتمبر. مم/الشهر أثناء شهور الشتاء. وقد تم رصد أقل قيم لهطول األمطار في الفترة

 

وذلك علي مدار  2( المتوسط الشهري لهطول األمطار على اإلسكندرية على مدار شهور العام6ويوضح الشكل )
 سنة السابقة.  21الـ 

 

 

 (: معدل تساقط األمطار السنوي باألسكندرية 6شكل )

 
 الرياح  3.6

ويستدل منها على االتجاه السائد للرياح   1121اسُتخدمت في هذا التقييم بيانات األرصاد الجوية على مدار العام 
 1121( وردة الرياح الخاصة بالمنطقة لسنة 7عند دمنهور للرياح القادمة من الشمال الغربي ويمثل الشكل رقم )

 ة علي مدار العام. متر في الثاني 4،72وبلغ متوسط سرعة الرياح 

 

                                                           
1 www.weatherbase.com 
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 11  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 

 2112(: وردة الرياح لمدينة دمنهور لسنة 7شكل )

 
 نوعية الهواء  3.7

  45من اهم مصادر تلوث الهواء بمحافظة البحيرة تواجد عدد من المفاحم بعزبة زكي التابعة لمركز ادكو وتقدر بحوالي
تتواجد عدد من المفاحم متناثرة بمراكز مفحمة بتقسيم عبد المجيد صالح مركز الدلنجات كما  11مفحمة كما يتواجد 

 كفر الدوار وبدر وكوم حمادة مما يؤثر على نوعية الهواء بالمناطق المحيطة بالمفاحم. 

 
وبناًءا على الخطة السنوية للفرع اإلقليمي لجهاز شئون البيئة باإلسكندرية لرصد ملوثات الهواء في بيئة الهواء 

نطاقه الجغرافى وهى اإلسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، فقد قام معمل قياس  الخارجية بالمحافظات التي في إطار
ملوثات الهواء برصد ملوثات الهواء الخارجية بمناطق مختلفة بمحافظة البحيرة )مدينة دمنهور( وقد تم اختيار المواقع 

 تلوث.  تبر بها أقل نسبةبحيث تكون ممثلة للمواقع السكنية ومناطق التدفق المروري وأيًضا المناطق التي تع

 
 ( بؤر تلوث الهواء بمحافظة البحيرة. 8ويوضح الشكل رقم )
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 (: بؤر تلوث الهواء بمحافظة البحيرة 1شكل )

 
 نوعية الهواء المحيط  3.7.1

 الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء

برصد مؤشرات تلوثه، وطبقًا فقد تم رصد نوعية الهواء  1121والصادر عام  1122طبقًا لتقرير حالة البيئة لعام 
 للبيانات المتاحة فانه تم رصد الملوثات االتية: 

 ثانى اكسيد النيتروجين:

 22لم تتجاوز  1122( ان تركيزات ثانى اكسيد النيتروجين فى الدلتا فى عام 9حيث يتضح فى الشكل رقم )
 . 1119وهى نسبة تنخفض كثيرًا عن عام  2ميكروجرام / م
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 13  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 

 توسط السنوى لغاز ثانى اكسيد النيتروجين (: الم9شكل )

 
 ثانى اكسيد الكبريت:

بزيادة  2ميكروجرام/م 15كانت  1122( ان تركيزات ثانى اكسيد الكبريت فى الدلتا فى عام 2يتضح فى جدول رقم )
 . 1119كبيرة عن عام 

 (: المتوسط السنوى لغاز ثانى اكسيد الكبريت1جدول )

 

 
 االوزون:

( عدد مرات تجاوز االوزون للحدود القصوى بدمياط وقها والتى تظهر وكانها منخفضة جدًا، وعلى 21)الشكل رقم 
الرغم من ان دمياط وقها ليستا محل الدراسة اال انهما يعكسا تصور تقريبى عن االنخفاض الملحوظ لتركيزات 

القرى  قل فى حال وجود شبكة للرصد فىاالوزوان فى مدن تكتظ بالسيارات والصناعة، ومن المنتظر ان تكون القيم ا
 محل الدراسة. 
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 14  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 

 

 (: التوزيع التكرارى كمتوسط لتركيزات غاز االوزون 11شكل)

 
 اول اكسيد الكربون:

 الشكل يظهر دمياط وكلية الزراعة وهما ذات قيم صغيرة جداً 

 

 (: التوزيع التكرارى كمتوسط لتركيزات غاز اول اكسيد الكربون 11شكل )

 
 بة المستنشقة:االتر 

تعانى المدن المصرية من ارتفاع ملحوظ فى قيم االتربة المستنشقة خالل الخمس سنوات التى تم رصدها، غير ان 
انه ال يعتقد ان تكون هكذا فى القرى محل الدراسة التى يغلب عليها الطابع الزراعى وتخلو من االنشطة الصناعية 

 او االنشطة المثيرة لالتربة. 
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 15  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 

 10PM(: المتوسط السنوى لتركيزات االتربة الصدرية 12)شكل 

 
 الضوضاء  3.7.2

تصدر الضوضاء في محافظة البحيرة من عدة مصادر منها القطارات والسيارات واألسواق وأصوات الباعة الجائلين 
ومواقف وورش إصالح السيارات بالشوارع نظًرا لضيق بعض الورش ووجودها وسط المناطق السكنية وكذلك 

دام أجهزة مكبرات الصوت، وتعتبر الضوضاء الصادرة عن آالت المصانع والورش أثناء تشغيلها من أشد استخ
 أنواع الضوضاء التي قد يتعرض لها اإلنسان.

 
 211ويالحظ أن أكثر مصدر للضوضاء بالنسبة للمواصالت األرضية هو القطارات حيث أن هذه القطارات 

يشكل ضرًرا أكيًدا 95تصدر ضوضاء شديدة تتراوح ما بين  –متر وهذا  251ديسيبل صادر عن قطار على بعد 
للسكان على جانبي شريط السكة الحديد. ونظًرا لضيق بعض الشوارع مما ينتج عن هذا اختناقات مرورية خالل 
 ساعات الذروة في هذه الشوارع ووسائل التنبيه الخاصة بسيارات النقل وشدة الضوضاء الصادرة منها تصل إلى

 ديسيبل. 85

 
 الخصائص الجيولوجية  .4

لم يتم التعرف جيدا على التاريخ الجيولوجى لمنطقة دلتا النيل أثناء فترة الحقبة الثالثية وقبلها، حيث أنه لم يتم 
العثور على أية رواسب من هذه الحقب بأى كميات كبيرة في آبار دلتا النيل. غير أنه من المعروف أنه منذ 

ى العصر الطباشيرى، بدأ تكون طبقة صخرية كربونية بطول خط يمتد من الشرق إلى الغرب العصر الجوراسى إل
عبر الجزء األوسط من دلتا النيل. وقد وجدت طبقة سطحية كربونية مدفونة باتجاه الجنوب متحولة إلى صخور 

ن شمالية إال أنه محبيبية أصغر حجما باتجاه الشمال. على الرغم من عدم ظهور أى اختراقات بطول الدلتا ال
المحتمل أن يكون قد ترسبت طبقات الحقبة الوسيطة )الميزوزويك( في بيئات محيطية منحدرة وعميقة شمال خط 
الطبقة الكربونية. وأثناء الحقبة الثالثة المبكرة )أوليجوسين( وجدت الرواسب بصورة أساسية في الدلتا الوسطى 

ن شرة في اتجاه الجنوب من قمم عصر األوليجوسين أو طبقات األوليجوسيوالشرقية بينما نجد تكوينات البازلت منت
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 16  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

جيولوجية محافظة البحيرة(. وتوجد معلومات أكثر عن تاريخ حقبة النيوجين  22أو اإليوسين )يوضح الشكل رقم 
نيلى. حيث لالمبكرة بدلتا النيل والتى تتضمن الرصيف القارى، والمنحدر القارى، والمروحة البحرية أو المخروط ا

مليون سنة عندما كانت منطقة الدلتا جزء من البحر. ومنذ ذلك  25بدأت في عصر الميوسين األوسط، منذ 
الوقت اعتبرت ثالث حلقات رئيسية من الترسبات(الميوسين، والبليوباليستوسين والهولوسين )مسئولة عن التطور 

بحر بما تتميز دورة البحرية، وفترة الباليوسين بتراجع دورة الالجيولوجى لدلتا النيل. وتتسم فترة الميوسين بتراجع ال
 به حقبتا الباليوسين األخير والهولوسين بتقدم الدورة البحرية.

 

 

 (: خريطة جيولوجية لمحافظة البحيرة 13شكل )

 
 طبيعة االرض في محافظة البحيرة  4.1

ى الشرق انحداًرا طبيعًيا، وتتكون غالبية تنحدر أراضى محافظة البحيرة من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إل
أراضى المحافظة من األراضي الطينية الرسوبية حديثة التكوين من رواسب طمي نهر النيل بينما تكونت األجزاء 
الشمالية المجاورة لساحل البحر والبحيرات من ترسبات نهرية بحرية، وتكونت أراضى غرب المحافظة وجنوبها 

محمولة بواسطة الرياح. هذا وبسبب اختالف نشأة األراضى بمحافظة البحيرة فإنها تضم عده الغربي من الرمال ال
 تكوينات من التربة وفيما يلى أهم التكوينات الرئيسية فى المحافظة: 

تكوين يشمل األراضى الرسوبية الطينية الثقيلة القوام التى تكونت من ترسبات أجزاء كبيرة من أراضى  .1
 إيتاى البارود.-الرحمانية  -شبراخيت  -دمنهور  -المحمودية  -حمص  ابو -كفر الدوار 



اوى، ابو الخ-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 3مرفق )

 17  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

تكوين قد تشترك الترسبات النهرية والبحرية فيه مكونة أراضى رسوبية عميقة القطاع ذات قوام ثقيل أو  .2
طينى خفيف وتتميز الطبقات التحتية بوجود قواقع وأصداف بحرية مثل أراضى األجزاء الشمالية من 

 بصفة خاصة مناطق ادكو ورشيد وشمال المحمودية وكفر الدوار.المحافظة و 

الى اكثر 25تكوين من التربة الطينية أو الجيرية وتتميز بإرتفاع نسبه كربونات الكالسيوم فى التربة من  .3
 وحوش عيسى. -وتمثلها أراضى مركز ابو المطامير  %21من 

ى لطميه وتمثلها أراضى مركز الدلنجات وحوش عيستكوين من التربة الجيرية الطميه الرملية أو الرملية ا .4
  %61 -21وتتراوح نسبة كربونات الكالسيوم ما بين  

تكوين من األراضى الرملية وهى خليط من الرمل الناعم والخشن فى طول القطاع وهى مفككه سريعة  .5
ربية فى مناطق الغ النفاذية ضعيفة فى قدرتها على االحتفاظ بالماء وتمثلها األراضى المتاخمة للصحراء

غرب النوبارية وبعض األراضى على ساحل البحر األبيض فى رشيد و بالتدريج نحو الغرب يتغير 
 تكوين األرض الى أراضى رملية زلطية وفيما يلى خريطة توضح طبوغرافية المحافظة. 

 

 

 (: الخريطة الطوبغرافية لمحافظة البحيرة14شكل )

 

 النشاط الزلزالي  4.2
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 18  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 5111جمهورية مصر العربية من المناطق القليلة في العالم التي لها لنشاط زلزالي موثق تاريخيًا منذ حوالي تعتبر 
 4سنة. الهزات األرضية والزالزل البسيطة مألوفة، وقد شعرت القاهرة الكبرى بزلزالين على األقل تفوق قوتهما 

كيلومتر  71على بعد  1121ن في فبراير . أحدث زلزال تعرضت له مصر كا1111و 1112درجات وذلك عامي 
. وقد أثار اكتشاف العديد من "المدن الغارقة" في منطقة اإلسكندرية وخليج 1درجات 4،2جنوب غرب القاهرة بقوة 

أبو قير التفكير في احتماالت تعرض المنطقة إلى موجات التسونامي بطريقة غير مباشرة نتيجة للنشاط الزلزالي 
 حتى الوقت الحالي.  2991( النشاط الزلزالي في مصر من 25أماكن أخرى من البحر المتوسط. ويبين الشكل )في 

 

 

 حتى الوقت الحالي( 1991(: النشاط الزلزالي في مصر)من 15شكل )

 

 الكساء النباتي  .5
لترع والقنوات ى ضفاف اتوفر المزارع في دلتا النيل موائل لمختلف األعشاب والنباتات العشوائية في الحقول وعل

والمصارف وعلى جانبي الطرق وشريط السكة الحديد والحقول الغير مزروعة، وغيرها. بعض هذه األنواع دخيلة 
 Argemoneعلى المنطقة وُجلبت إليها بطريقة غير مقصودة ثم تأقلمت مع المنطقة مثل األرغامونية المكسيكية )

mexicana( والنجمية صغيرة الورقة )Aster squamatus( وعشب الماعز ،)Ageratum conyzoides )
 (.2992في جهاز شئون البيئة المصري / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  2984)بولس والحديدي، 

 

 Casuarina( والجزورينا )Eucalyptus camaldulensisمن المألوف أن ترى أشجار الكافور )

equisetifoliaوتستخدم أشجار الكازوارينا كثيرا لصد الريح. من األشجار األخرى ( على جوانب الطرق والحقول ،

                                                           
   15/4/1121المسح الجيولوجي للواليات المتحدة، تم الدخول على الموقع بتاريخ   2

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/last_event/world/world_egypt.php 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/last_event/world/world_egypt.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/last_event/world/world_egypt.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/last_event/world/world_egypt.php
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 Ficus( ، والفيكس )Delonix regia( البونسيانا)Phoenix dactyliferaالواسعة االنتشار نخيل البلح )

microcarpa.شجرة نخيل البلح هي الشجرة األصلية الوحيدة من بين هذه األنواع .) 

 

 انتشارا في البساتين والحقول هي:أكثر أنواع النباتات 

 ( النجيلة السفوية الحوليةPolypogon monspeliensis) 

 ( القنفذيةEchinops spinosissimus) 

 ( الزوان المعمرLolium perenne) 

 ( بزر الدود أو شاي المكسيكDysphania ambrosioides) 

 ( أبو عفينChenopodium murale) 

 (  "رقيب الشمس "هيليو تروبيومHeliotropium curassavicum) 

 ( حندقوق ُمرMelilotus indicus) 

 

الترع والمصارف تساعد على نمو النباتات األصلية والمجلوبة من خارج المنطقة )جهاز شئون البيئة المصري / 
 ( منها:2991برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مالحظات ميدانية، 

 ( الصفصافSalix sp). 

 ( ورد النيلEichhornia crassipes) 

 ( البوصPhragmites australis) 

 ( )البوط( الديسTypha domingensis) 

 ( ديل الفرسPotamogeton pectinatus) 

 الحوت نخشوش (Ceratophyllum demersum) 

 
 الكساء الحيواني  .6

نيل التي تمتد من خزان أسوان حتى السهول التي غمرتها مياه ال 2دلتا نهر النيل جزء من منطقة السافانا اإليكولوجية
 الساحلية للدلتا. تتكون الحياة الحيوانية في دلتا النيل من البرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. 

 

 البرمائيات

إلنمائي، اتتميز دلتا نهر النيل باألنواع التالية من البرمائيات )جهاز شئون البيئة المصري / برنامج األمم المتحدة 
 (:1116، بهاء الدين 2992

 الضفدع المصري 

 الجزاع أبو خطين 

  الجزاع األخضر 

 ضفدع دلتا النيل 

                                                           
واسعة من األرض أو مسطح مائي تحتوي على تجمع جغرافي واضح لمجتمعات طبيعية: )أ(  تعرف المنطقة اإليكولوجية بأنها منطقة 3

 تمثل األغلبية الكبيرة من أنواعها وديناميكيتها اإليكولوجية، )ب( وتتقاسم ظروفا بيئية متماثلة، )ج( وتتفاعل إيكولوجيا بطرق ضرورية
 .الستمرار وجودها على المدى البعيد
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 21  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 

الضفدع المصري نوع نمطي يعيش في المياه العذبة رغم أنه يستطيع العيش بعيدا عن الماء لعدة أيام، وتعيش 
 بة والمصارف وترع الري بين النباتاتضفادع الجزاع أبو خطين والجزاع األخضر في المياه المستنقعات العذ

 الكثيفة.

 

 الزواحف

تشمل الزواحف الموجودة في دلتا النيل ما يلي )جهاز شئون البيئة المصري / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
 (:1116، بهاء الدين 2992

 البرص ( المنزليHemidactylus turcicus) 

 السحلية ( الدفانةChalcides ocellatus) 

 األزرود (Coluber florulentus) 

 ثعبان ( جداريTelescopus dhara) 

 الكوبرا ( المصريةNaja haje) 

 السحلية ( الجرايةMabuya quinquetaeniata) 

 الحرباء ( األفريقيةChameleo africanus) 

 ( أبو السيورPsammophis sibilans) 

 ثعبان ( الماءNatrix tessellata ) 

 

 ل بالقرب من المياه أو في شواطئ القنوات كثيفة الخضرة.توجد زواحف دلتا الني

 
 الطيور

من المعروف أن دلتا النيل تأوي مجموعات كبيرة من الطيور المائية المهاجرة والمستوطنة، وتعتبر دلتا النيل من 
ول "طريق طأهم الطرق العالمية لهجرة الطيور. وفي كل عام تمر ماليين الطيور فيما بين أوروبا وأفريقيا على 

شرق أفريقيا الجوي" وتعتبر مناطق األراضي الرطبة في مصر من المواقع الرئيسية التي تتوقف فيها هذه الطيور 
 المهاجرة.

 
، والكركي (Ciconia ciconia)الطيور التي تمر عبر هذه المنطقة اإليكولوجية تشمل اللقلق األبيض  أنواع

، والعقاب (Circaetus gallicus)ر الجارحة منها العقاب األبيض ، والعديد من الطيو (Grus grus)األوروبي 
. كما تمر عبر البالد أعداد (Aquila nipalensis)وعقاب السهول  (Hieraaetus pennatus)مسيرة صغيرة 

 ومجموعات أخرى من الطيور أثناء فصلي الربيع والخريف. (Passerines)كبيرة من الطيور المائية والعصافير 

 
األلوف من الطيور المائية تقضي فصل الشتاء في الدلتا حيث يوجد فيها أكبر تركيزات من النورس الصغير  مئات

(Larus minutus) :في العالم. الطيور المائية التي تقضي فصل الشتاء في الدلتا تشمل 

  الكيش(Anas clypeata) 

  الشرشير الشتوي(Anas crecca) 
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 21  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

  الصواي(Anas penelope) 

  الصيفي الشرشير(Anas querquedula) 

  البلشون الرمادي(Ardea cinerea) 

  الحمراي(Aythya ferina) 

  الزرقاي األحمر(Aythya niroca) 

  القطقاط أبو الرؤوس(Charadrius alexandrinus) 

  )غراب البحر )أبو غطاس(Phalacrocorax carbo) 

 

 ألبيض المتوسط.البحر ا كاثر النورس صغير المنقار فيوكذلك تحتوي هذه المنطقة اإليكولوجية على أكبر منطقة لت

 

نوعا ليس من  24نوعا على األقل، منها  66عدد أنواع الطيور التي تتكاثر عادة في وادي النيل والدلتا إلى  يصل
 المعروف أنها تتكاثر خارج هذا الموئل. الطيور المتكاثرة أثناء فترة المسح شملت ما يلي: 

  اليمام البلدي(Sreptopelia senegalensis) 

  الحمام الجبلي(Columba livia) 

  عصفور الجنة(Hirundo rustica) 

  العصفور الدوري(Passer domesticus) 

  الزقزاق(Hoplopterus spinosus) 

  الغراب البلدي(Corvus corone) 

  )الوروار )الخضير(Merops orientalis) 

  أبو فصادة أبيض(Motacilla alba) 

  قردان أبو(Bubulcus ibis) 

 

أبو قران شديد االرتباط باألنشطة البشرية، وهو منتشر في األراضي الزراعية ومقالب القمامة وعلى طول قنوات 
 الري والصرف.

 

، ودجاج (A. purpurea)، ومالك الحزين (Ardea cinerea)الطيور المائية كل من البلشون الرمادي  تشمل
)جهاز شئون البيئة / برنامج  (Ixobruchus minutus)، والواق الصغير (Gallinula chloropus)الماء 

 Ceryle)(. صياد السمك األبقع 1111، بهاء الدين وعطا 2997، ثروت 2995، 2992األمم المتحدة اإلنمائي، 

rudis)  )وصياد السمك الشائع )الرفراف(Alcedo atthis) ارف وقنوات من األنواع المنتشرة بالقرب من المص
 الري والتي شوهدت بانتظام أثناء المسح. 
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 الثدييات

نوعا من الثدييات في الوقت الحالي )أوزبورن وحلمي،  41المعروف أن الوادي ودلتا نهر النيل يوجد فيهما  من
في جهاز شئون البيئة / برنامج األمم المتحدة  – Qumsiyah 1985، قمسية 2984، وواصف وآخرون 2981
 (.2992ائي، اإلنم

 

، والجرذ (Mus musculus)الحيوانات المألوفة في األراضي الزراعية والمناطق الحضرية: الفأر المنزلي  تشمل
 Mustela). وتعتبر العرسة المصرية (R. rattus)، والجرذ األسود (Rattus norvegicus)البني 

subpalmata) (. 1112المناطق الحضرية )هوث،  المقصورة على مصر، من الحيوانات المنتشرة في أغلب
 Crocidura)، والزباب العمالق (Hemiechinus auritus)الثدييات األخرى تشمل القنفذ طويل األذن 

flavescens) وفأر الغيط ،(Arvicanthis niloticus) والجرابيل ،(Gerbillus spp).. 

 

ألماكن األثرية القديمة والكهوف والمباني توجد في المنطقة أنواع مختلفة من الخفافيش التي تعيش في ا كما
 Herpestes)، والنمس المصري (Vulpes vulpes)المهجورة. ومن الحيوانات المفترسة يوجد الثعلب األحمر 

ichneumon) والقط البري النيلي ،(Felis chaus) والقط الجبلي الليبي ،(F. silvestris .) 

 

مم نخفاض كبير في السنوات األخيرة نتيجة لالتساع العمراني المكثف والتسالحيوانات البرية آكلة اللحوم ال تعرضت
الثانوي بالمبيدات التي ينتشر استعمالها بكثرة للسيطرة على فأر الغيط وغيره من القوارض. )جهاز شئون البيئة / 

 (.1112؛ هوث 2995و  2992برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  

 

قط البري ال ويعيشبالمنطقة. يوجد النمس المصري في المناطق الزراعية عند الماء ال توجد ثدييات مائية خاصة 
النيلي في المناطق كثيفة الغطاء مثل األراضي الزراعية والمستنقعات وأحواض البوص. ويعيش الزباب القزم 

(Crocidura religiosa)  )وزباب فالور )أبو خرطوم(Crocidura floweri) ن الماء في الحقول بالقرب م
الجاري على شواطئ المصارف والترع. إال أن الزباب القزم نادر الوجود، وال توجد معلومات كافية عن زباب فالور 
وهو من األنواع المقتصر وجودها في دلتا النيل وقد أوشك على االنقراض حسب تصنيف اإلتحاد العالمي لصون 

 (.IUCNالطبيعة )

 

 المناطق االثرية  .7
األثرية بمحافظة البحيرة ضمن األقليم الثالث لمصر السفلى وكانت عاصمته تعرف باسم "سيد وتقع المناطق 

النخيل" وهي اآلن )كوم الحصن( مركز كوم حمادة، وهذا األقليم امتد في العصر الفرعوني ليشمل مساحات 
ة لفرع الدلتا ضفة الغربيشاسعة تمتد في اتجاه الشمال من حدود االقليم الثاني وحتى البحر المتوسط على طول ال

الذي هو الفرع الكانوبي. وتنقسم اآلثار عامة في محافظة البحيرة إلى آثار إسالمية " من العصر المملوكي 
 والعثماني "، آثار قبطية " من العصر اليوناني والروماني "

 

 البيئة االجتماعية واالقتصادية  .1
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 السكان والتعليم  1.1
من سكانها  %72، وهي محافظة زراعية إلى حد كبير ويعيش 4مليون نسمة 5ة يبلغ تعداد سكان محافظة البحير 

ويبلغ  1126نسمة تقديري  519716في المدن. يتراوح عدد سكان مركز كوم حمادة  %19في المناطق الريفية و
 . %1.47نمو السكان السنوي حوالي نسمة /كم ومعدل  919متوس الكثافة الكلية به 

 

اق بالتعليم يتضح في انخفاض نسبة األمية وارتفاع نسبة االلتحوتوضح بيانات التعليم لمحافظة البحيرة تحسن كبير 
حيث كان  1112نسمة مقارنة بعام  49827م  1114الثانوي حيث بلغ عدد الملتحقين بفصول محو األمية عام 

كليات تابعة لجامعتي اإلسكندرية واألزهر  6نسمة، وتضم المحافظة   28211األمية عدد الملتحقين بفصول محو 
 مركز للتدريب المهني.  22ومعهًدا للتعليم العالي وآخر فوق متوسط باإلضافة إلى 

 

وهناك تفاوت في عدد المدارس بنطاق المحافظة حيث تعتبر مدارس التعليم االبتدائي األعلى حيث يبلغ عددها 
روضه أطفال كما أن عدد الذكور الملتحقين بالتعليم أعلى  455مدرسة يليها رياض األطفال بعدد  2615حوالي 

من عدد اإلناث على مستوى المحافظة في جميع مراحل التعليم وخاصة في مرحلة التعليم اإلعدادي حيث يبلغ 
 طالب.   221212طالبة وعدد الذكور بلغ حوالي  211298عدد اإلناث حوالي 

 

 سنة( 45 – 15)من  2113/2114(: بيان االميين بمركز كوم حمادة، محافظة البحيرة لعام 2جدول )

 ريف  حضر 

 االجمالي  اناث  ذكور االجمالي  اناث  ذكور

1461 2696 6255 8219 21255 28464 

 
 المؤشرات االقتصادية والفقر  1.2

ويوضح  1115البحيرة بناًءا على تقرير التنمية البشرية لعام يوضح الجدول التالي توزيع الدخل والفقر في محافظة 
جنيه كما  1225من حيث متوسط نصيب الفرد من االنفاق بالجنيه يبلغ  24أن محافظة البحيرة في المركز 

  1.7واألشد فقًرا  .% % 12.2يوضح الجدول أن نسبة الفقراء من السكان بلغت حوالي 

 
 2114في محافظة البحيرة لعام (:توزيع الدخل والفقر 3جدول )

متوسط 
نصيب 

الفرد من 
االنفاق 
 بالجنيه 

نصيب ادنى 
41% 

مناالشخاص 
 من الدخل 

نسبة 
11% 

االغنى الى 
11% 

 االفقر 

معامل 
 جيني 

 اجور االسر الفقيرة % الفقراء )% من السكان( 

من  االشد فقرًا  الفقراء 
اجمالي 
 االجور 

من 
 دخولهم 

1225 16.4 2 12.5 12.2 1.7 22.9 28.4 
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وقد بلغت قيمة مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالجنيه المصري في السنة على مستوى 
 م 1112جنيًها عام  5271.4المحافظة 

 
 البنية التحتية  1.3

 إمدادات المياه  1.3.1

من إجمالي أسر  % 87.7 نسبة األسر التي تحصل على مياه شرب آمنة في محافظة البحيرة تبلغ حوالي
من األسر تحصل على حاجتها من مياه الشرب من مصادر غير آمنة.  % 21.1المحافظة مما يعني أن نحو 

من األسر في مدن دمنهور وكفر الدوار بينما لم يتحقق هذا  % 211وقد تحقق الحصول على مياه آمنة بنسبة 
حيث تصل نسبة األسر التي تحصل على مياه مأمونة فيها  كامال في باقي مدن المحافظة وكان أقلها مدينة رشيد

 من إجمالي األسر. % 81.8نحو 

 
 (: إستهالك المياه ونصيب الفرد من المياه المنتجة والمستهلكة بمركز كوم حمادة 4جدول )

كمية االنتاج )مليون  عدد محطات المياه 
 /عام( 2م

متوسط استهالك الفرد  عدد المشتركين 
 /يوم( 2)م

2 25 69612 1.22 

 
 خدمات الصرف الصحى  1.3.2

من إجمالي عدد أسر  %79.1نسبة األسر التي يتوافر لها صرف صحي آمن على مستوى محافظة البحيرة تبلغ 
بينما تصل النسبة أدناها بمدن أبو  %211المحافظة ومدن دمنهور وكفر الدوار وبدر تصل فيها هذه النسبة إلى  

 والدلنجات وايتاي البارود وحوش عيسى وشبراخيت والرحمانية وادكو. المطامير وابو حمص 

 
 2113(: نسبة األسر المتصلة بالصرف الصحي اآلمن بمركز كوم حمادة، محافظة البحيرة عام 5جدول )

 ريف المركز  حضر المركز  المركزاجمالي  المركز

  97.1 97.2  97.1 كوم حمادة 

 م  2115البشرية لمحافظة البحيرة لعام المصدر: تقرير التنمية 

 

 (: محطات الصرف الصحي بمركز كوم حمادة، محافظة البحيرة6جدول )

الطاقة الفعلية  عدد الطلمبات  سنة التشغيل  نوع المحطة  اسم المحطة 
 /يوم( 2)م

 مكان الصرف 

محطة رفع 
 بالمسين 

 محطة التنقية  111 1 1112 رفع 

محطة التنقية 
 سعيف بابو 

 مصرف الخيري 5111 21 1111 تنقية
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الطاقة الفعلية  عدد الطلمبات  سنة التشغيل  نوع المحطة  اسم المحطة 
 /يوم( 2)م

 مكان الصرف 

المحطة 
 الرئيسية بوافد 

 المعالجة  1261 2 2995 رفع

محطة االكسدة 
 بوافد 

مصرف  1261 1 2995 معالجة
 التحرير

المحطة الفرعية 
 بوافد 

مصرف  151 1 2997 رفع 
 التحرير

 
 الكهرباء  1.3.3

من إجمالي أسر المحافظة وتبلغ  % 98.4البحيرة  تبلغ نسبة األسر المشتركة في شبكات الكهرباء في محافظة
بمدن المحمودية ورشيد وكوم حمادة ووادي النطرون وتتباين هذه النسبة تباينا  % 98.5نسبة االشتراك أقصاها 

 طفيًفا بين مراكز المحافظة.

 
جمالي عدد ( ا8( نسبة االسر التي تحصل على كهرباء بمركز كوم حمادة ويوضح الجدول )7ويوضح الجدول )

 .  1112/1114المشتركين وكمية الطاقة المستهلكة بمركز كوم حمادة، محافظة البحيرة 

 
  2113(: نسبة االسر التي تحصل على كهرباء بمركز كوم حمادة، محافظة البحيرة عام 7جدول )

 ريف المركز  حضر المركز  المركزاجمالي  المركز

 98.4 98.5  98.4 كوم حمادة 

 
 (: اجمالي عدد المشتركين وكمية الطاقة المستهلكة1)جدول 

 2113/2114بمركز كوم حمادة، محافظة البحيرة 

 الطاقة المستهلكة ك.و.س  عدد المشتركين  القطاع المستهلك

 92284178 61142 منازل 

 7178889 26691 محالت تجارية 

 22612886 122 قوى محركة )قطاع خاص( 

 9822229 225 قطاع عام اعمال 

 6626811 2165 مصالح حكومية 

 224117218 1 ادارة عامة وآخرى 

 281214241 81264 اجمالي المركز 

 



اوى، ابو الخ-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 3مرفق )

 26  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 الغاز الطبيعى  1.3.4

تم ادخال خدمة الغاز الطبيعى كمرحلة أولى بالمحافظة بمدينة دمنهور وكفر الدوار ويتولى تقديم خدمة الغاز 
 ناتجاس طبًقا لآلتى: الطبيعى بالمحافظة الشركة الوطنية للغاز 

 181، وتجارى  98، مخابز 5، مصانع  49622منهم منزلى  51126إجمالى العمالء بمدينة دمنهور  -

، وتجارى  46، مخابز 2، مصانع  24562منهم منزلى   24848إجمالى العمالء بمدينة كفر الدوار -
141 

  1م 21229281، كفر الدوار 1م  12157121يبلغ االستهالك السنوى للغاز: دمنهور  -

  % 92نسبة األسر المخدومة بالغاز إلى إجمالى أسر مدينة دمنهور  -

  %57نسبة األسر المخدومة بالغاز إلى إجمالي أسر مدينة كفر الدوار  -

 

 سياسات إدارة المخلفات الصلبة  1.3.5

 ر زيادة. كف-إلنشاء مصنع لتدوير القمامة بكوم حمادة  1111لسنه  2181أفدنه بالقرار  6تم تخصيص حوالى 

 
 األنشطة االقتصادية  1.4

 الصناعة  1.4.1

تساهم المحافظة فى النشاط الصناعي في مجاالت الغزل والنسيج والسجاد والكليم وحلج األقطان والكيماويات 
مصنع طوب في مراكز 221مسبك تستخدم فحم الكوك كما يوجد   17والصباغة ويوجد بالمحافظة حوالي عدد 

المحمودية وشبراخيت كذلك يوجد الصناعات القائمة على صيد األسماك في المجتمع كوم حمادة ورشيد والرحمانية 
 الساحلي متمثال في إدكو ورشيد. 

 
 الزراعة  1.4.2

من القوى العاملة بالمحافظة على مساحة  % 42تعد الزراعة هي القطاع اإلقتصادي األول حيث يعمل بها 
اعية في مصر والزراعة ما زالت هي النشاط األساسي مليون فدان تجعلها أكبر محافظة زر  1.2محصولية تبلغ 

بالبحيرة وهناك إمكانات زيادة رقعة األرض الزراعية في المراكز المتاخمة للصحراء في أبو المطامير، حوش 
 عيسى، الدلنجات، كوم حمادة باإلضافة إلى وادي النطرون وما ينتظره من مستقبل صناعي زراعي سياحي. 

 
 السياحة  1.4.3

سياحة في محافظة البحيرة ما بين السياحة األثرية والسياحة البحرية أو سياحة البخوت والزوارق الصغيرة تتنوع ال
 حيث تعتبر مدينة رشيد مركًزا لهذه السياحة باإلضافة إلى المنتجعات السياحية والعالجية. 

 



ابو الخاوى، مركز كوم حمادة، -علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية 

  نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 
 
 
 
 
 

 ( 4مرفق رقم )
مسار الشبكات ومواقع محطات الرفع والمعالجة على كروكى الموقع العام 

   للمشروع
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 ( 5مرفق رقم )
صورة من قرار التخصيص وكروكى الموقع العام والبعد عن المناطق السكنية 
والمنطقة المحيطة معتمدة من الجهة اإلدارية( وموافقة وزارة الرى والموارد 

   المائية على الصرف
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 ( 6مرفق رقم )
 وسائل تجفيف الحمأةو  وأحواض المعالجةالمباني  رسم تخطيطى محدد عليه

   وأماكن تشوين الحمأة
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 ( 7مرفق رقم )
المشروع مع تحديد الجوانب التى قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على 
  تحددها التشريعات ورقم المواد.
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 مقدمة  .1

جراءات تقييم التأثير البيئيدليل أسس وفقًا ل المعدل بناء على التعديالت التي ( 1995)الصادر من جهاز شئون البيئة عام  وا 
 فقد تم تصنيف (1010أكتوبر  –االصدار الثاني )تعديالت القوائم  1005تمت في إجراءات نظام تقييم التأثير البيئي في 

التأثيرات  البيئى المطلوبة وذلك وفقًا لدرجة التأثير تقييم يعكس هذا التصنيف مستوى دراسة فئات حيث ثالثة المشروعات إلى
 المحتملة من المشروع.  البيئية

 ضئيلة وتتطلب استفاء نموذج تقييم التأثير البيئي )أ( التصنيف )أ(: المشروعات ذات التأثيرات البيئية ال 
  )التصنيف )ب(: المشروعات ذات التأثيرات البيئية الهامة المحتملة وتتطلب استيفاء نموذج تقييم التأثير البيئي )ب 
 لتأثير البيئي. التصنيف )ج(ـ: المشروعات ذات التأثيرات البيئية الشديدة المحتملة وتتطلب إعداد دراسة كاملة لتقييم ا 
 

المكملة شبكات الو  ميو /3م الف 21بطاقة حتى  ومحطات معالجة الصرف الصحيرفع المحطات وقد تم تصنيف مشروعات 
تتطلب والتي تقل شدتها عن مشروعات التصنيف )ج( و المحتملة هامة قائمة المشروعات ذات التأثيرات البيئية الضمن  لها

  .تختص الفروع اإلقليمية للجهاز بمراجعة مشروعات القائمة )ب(. و )ب(استيفاء نموذج التصنيف البيئي 
 

  القوانين والتشريعات ذات الصلة .2

 ويوضح التالي قائمة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمشروع المقترح: 

 المصرية القوانين والتشريعات  2.1
 ن الصحة والسالمة في بيئة العمل شأفي والئحته التنفيذية  11/1001قانون رقم ال 
  والئحته التنفيذية المعدلة  101/1011والقانون رقم  9/1009المعدل بالقانون رقم  5/1995القانون رقم 
 في شأن النظافة العامة  115/1955رقم  والئحته التنفذيذة 15/1955م القانون رق 
  في شأن نزع الملكية للنفع العام والقوانين األخرى ذات الصلة بنزع الملكية المؤقت والدائم  10/1990القانون رقم

  15/1915والقانون رقم 
  الدساتير المصرية المختلفة والتي تحمي الملكية الخاصة 
  في شأن تحديد حقوق الملكية الخاصة  111/1955القانون المدني رقم 
  في شأن المناقصات والمزادات الحكومية والذي يحدد أسس وقواعد المناقصات  59/1995القانون رقم 
  في شان البناء الموحد  119/1005القانون رقم 
  والمعدل  91/1011في شأن حماية نهر النل والمجاري المائية من التلوث والقرار الوزاري رقم  55/1951القانون رقم

 لالئحة التنفيذية 

http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-EIA/New%20EIA%20Guideline%202010.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-EIA/New%20EIA%20Guideline%202010.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-EIA/New%20EIA%20Guideline%202010.pdf


 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 5 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

  االشتراطات الفنية لمعايير المفاضلة بين في شأن  51/1011والمعد بالقرار الوزاري رقم  51/1011رقم  الوزاريالقرار
 نوعيات المواسير المختلفة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي

  في شان صرف المخلفات السائلة  55/1000والقرار الوزاري رقم  91/1951القانون رقم 
  المرورفي شأن  111/1005القانون رقم  
 الطبيعية ات المحميفي شأن  101/1951 رقم القانون 
  شأن حدود األمان واالشتراطات واالحتياطيات الالزمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية  في 111/1001القرار رقم

  والبيولوجية والكيميائية والسلبية وتأمين بيئة العمل
  في شأن المجلس القومي لحقوق االنسان  95/1001القانون رقم 
  بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  111/1005القرار الجمهوري رقم 
  في شأن إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك   115/1005القرار رقم 
 119/1005وكذلك القانون رقم ثار في شأن حماية اآل 115/1951قانون رقم ال  
 

 الخاصة بالبنك الدولي  القوانين والتشريعات 2.2
تمويلها لحماية البيئة والمجنمع، حيث تلزم سياسات يجب تطبيقها على المشروعات التي يقوم ب 10 وقد حدد البنك الدولي

وتهدف تلك السياسات إلى المشروعات التي تقوم بتمويلها باالمتثال لسياسته البيئية واالجتماعية الى جانب المعايير الوطنية. 
سالمة البيئية ص والبيئة أثناء عمليات التنمية والتي تساعد في ضمان الالحد من أو تخفيف التأثيرات السلبية على األشخا

 واالجتماعية واستدامة المشروعات. 
 ويوضح التالي بعض هذه السياسات والتي تم تقييمها وتطبيقها على أنشطة المشروع المقترح. 

  السياسة التشغيليةOP/BB 4.01  الخاصة بتقييم التأثيرات البيئية 
  إجراءات البنكBB 17.50  الخاصة باإلفصاح 
  السياسة التشغيليةOP 4.10  الخاصة بالشعوب األصلية 
  السياسة التشغيليةOP 4.12  والخاصة بإعادة التوطين القسري 
 

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية  .3

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة  3.1
المشروع المقترح بالمعايير الخاصة بالبيئة وبالتالي سوف يلتزم المعاهدات واالتفاقيات الدولية أصبحت مصر طرفًا في عدد من 

 : الدولية. ويمكن تلخيص تلك المعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة بالمشروع المقترح كما يلي
 ( 1955 ،االتفاقية االفريقية للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية )الجزائر 
 ( 1911 ،االتفاقية الدولية لحماية النباتات )روما 
  ( 1951نوفمبر  15قافي والطبيعي )باريس، ثالتراث العالمي الاتفاقية اليونسكو لحماية 
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 1 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

  االتفاقية الدولية حول تجارة أنواع النباتات والحيوانات المعرضة للخط(CITES)  ،( 1951)واشنطن 
  ،( والتي تشمل تدابيير التحكم في إنبعاثات غازات االحتباس 1991اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ )نيويورك

 الحراري من مصادر مختلفة شاملة النقل 
  ،( 1995اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو )كيوتو 
  اتفاقية التنوع البيلوجي )ريو دي جانيرو( والتي تتضمن الحفاظ على الموائل، وأنواع النباتات والحيوانات 
  ،( 1951اتفاقية حماية طبقة األوزون )فيينا 
  ،( 1955اتفقية منع المخاطر المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسرطنة والسيطرة عليها )جنيف 
 

  ةاتفاقيات العمل الدولي 3.2
السالمة اتفاقية من اتفاقيات  55قامت بالتصديق على حيث ، 1915عام  ذمن كما تشارك مصر في اتفاقيات العمل الدولية

اتفاقية معمول بها والتي تشمل الستة اتفاقيات األساسية التي حددتها منظمة  51، منها 111/1959والصحة المهنية رقم 
 العمل الدولية على النحو التالي: 

 الجبري أو اإللزامي العمل  
 ( لعام 19اتفاقية العمل الدولية رقم )19/11/1911 –المتعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي  1910 . 
 ( لعام 101اتفاقية العمل الدولية رقم )11/10/1915 –المتعلقة بإلغاء العمل الجبري  1915 . 

 
  الحرية النقابية 

 ( لسنة 55اتفاقية العمل الدولية رقم )5/11/1915 –بشأن الحرّية النقابية وحماية حق التنظيم  1955 . 
 ( لسنة 95اتفاقية العمل الدولية رقم )1/5/1915 –بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية  1959 . 

 
 التمييز  

 ( لسنة 100اتفاقية العمل الدولية رقم )15/5/1950 –امالت والعمال بشأن مساواة الع 1911 . 
 ( لسنة 111اتفاقية العمل الدولية رقم )10/1/1950 –بشأن التفرقة العنصرية فى العمالة والمهن  1915  . 

 
  عمالة األطفال 

 ( لسنة 115اتفاقية العمل الدولية رقم )9/5/1999 –عاما  11بشأن الحد األدنى لسن اإلستخدام:  1951  . 
 ( لسنة 151اتفاقية العمل الدولية رقم )5/1/1001 –بشأن حظر أسوأ أشكال عمالة األطفال  1999 . 
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 المتطلبات الدولية  .4

تشترط منظمات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي امتثال المشروعات التي يقوم بتمويلها للمعايير الوطنية وكذلك  -
لسياساته البيئية واالجتماعية. ومن ثم، فباالضافة الى الوائح الوطنية، يهدف المشروع الى االلتزام بسياسات الحماية 

لسالمة البيئية واالجتماعية واستدامة المشروعات االستثمارية كما الخاصة بالبنك الدولي حيث تساعد في ضمان ا
دمج الجوانب البيئية واالجتماعية للمشروع في عملية صنع القرار. اضافة الى ذلك تعزز سياسات التنمية البيئية تدعم 

 المستدامة من خالل دعم حماية الموائل الطبيعية والحفاظ عليها، وصيانتها واعادة تأهيلها. 

سياسات للحماية البيئية التي يجب تطبيقها على المشروعات التي يقوم بتمويلها لحماية  10كما حدد البنك الدولي  -
البيئة والمجنمع، حيث تلزم المشروعات التي تقوم بتمويلها باالمتثال لسياسته البيئية واالجتماعية الى جانب المعايير 

و تخفيف التأثيرات السلبية على األشخاص والبيئة أثناء عمليات التنمية الوطنية. وتهدف تلك السياسات إلى الحد من أ
 والتي تساعد في ضمان السالمة البيئية واالجتماعية واستدامة المشروعات. 

 ويوضح الجدول التالي سياسات الحماية الخاصة بالبنك الدولي. 
 

 السبب نعم/ال سياسة الحماية

 يصنف المشروع كمشروع من الفئة )ب(  نعم (OP/BP 4.01)التقييم البيئي 

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

 ال تنطبق على المشروع المقترح  ال (OP/BP 4.36)الغابات 

 ال تنطبق على المشروع المقترح  ال  (OP 4.09)أدارة اآلفات 

 OP/BP)الموارد الثقافية المادية 
4.11)  

 ال
 ال تنطبق على المشروع المقترح 

 ال تنطبق على المشروع المقترح  ال (OP/BP 4.10)السكان االصليين 

 OP/BP)اعادة التوطين الجبري 
 ال (4.12

 ال تنطبق على المشروع المقترح 

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

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

 ال
 ال تنطبق على المشروع المقترح 

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

 ال
 ال تنطبق على المشروع المقترح 
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 القوانين والتشريعات المتعلقة بالجوانب البيئية  .5

 خارجي النوعية الهواء  5.1
 رقم قراربموجب ال( من الئحته التنفيذية المعدلة 15والمادة رقم ) 5/1995( من القانون رقم 11تعرض المادة رقم ) -

 الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء الخارجى.  510/1011

 المعايير(IFC) الدولية  التمويل والسالمة بمؤسسة والصحة للبيئة العامة اإلرشادات ( من1-1رقم ) جزءكما ينظم ال -
 حدود انعدام حالة فى تنطبق بها الواردة القصوى اإلرشادات، فالحدود لهذه ووفقًا  .الخارجى الهواء لنوعية المحددة
  .المحلى المستوى على للملوثات

 
  )ميكرو جرام في المتر المكعب(الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي : (1) جدول

 
التنفيذية للقانون رقم : اللوائح (5رقم ) ملحق
)المعدلة بموجب القرار رقم  1114لعام  4

 (2112لعام  711

 متطلبات البنك الدولي 
 التمويل لإلرشادات العامة لمؤسسةوفقًا 

  IFC  الدولية

 الملوث
 (3الحد األقصى )ميكرو جرام/ م

 8 ساعة
 ساعات

24 
 8 ساعة سنة ساعة

 ساعات
24 
 سنة ساعة

 ثاني أكسيد الكبريت 
)2(SO 100 --- 111 10 

--- --- 
111 --- 

 (CO) أول أكسيد الكربون 
 10 

 1ملجم/ م
10 

 1ملجم/ م
--- --- --- --- --- --- 

 ثاني أكسيد النيتروجين 
)2(NO 

100 --- 110 50 100 --- --- 50 

الجسيمات الصلبة )أقل من 
 ميكرو جرام( 10

--- --- 110 50 --- --- 110 50 

 2.5PM --- --- 50 10 --- --- 51 11المواد العالقة 
 --- --- --- --- 110 111 --- --- (TSP)لمواد الكلية العالقة ا

 --- 100 150 --- --- --- 110 150 األوزون 
 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 5 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 الضوضاء الخارجية  5.2
( من الالئحة التنفيذية 55رقم )والمادة  9/1009المعدل بالقانون رقم  5/1995( من القانون 51تختص المادة رقم ) -

الحدود القصوى لمستويات التالي  جدولالويوضح  .الحدود القصوى لمستوى الصوتب 510/1011رقم  المعدلة
  الضوضاء بالمنطقة الصناعية.

 المعايير(IFC) الدولية  التمويل والسالمة بمؤسسة والصحة للبيئة العامة اإلرشادات ( من1-5)رقم  جزءكما ينظم ال -
 حدود انعدام حالة فى تنطبق بها الواردة القصوى اإلرشادات، فالحدود لهذه ووفقاً ية. الخارج للضوضاء المحددة
  .المحلى المستوى على للملوثات

 
 (: الحدود األقصى المسموح به لمستوى الضوضاء في المناطق المختلفة 2)جدول رقم 

 1114لعام  4(: اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7ملحق رقم )
 (2112لعام  711)المعدلة بموجب القرار رقم 

 متطلبات البنك الدولي 
 IFC  الدولية التمويلوفقًا لإلرشادات العامة لمؤسسة 

 نوع المنطقة
 AeqLالحد المسموح به لمستوى الضوضاء المكافئة )أ( ديسيبل 

صباحًا  7) نهاراً 
 مساءًا( 11 –

مساءًا 11) ليالً 
 صباحا( 7 –

صباحًا  7) نهاراً  نوع المنطقة 
 مساءًا( 11 –

 –مساءًا  11) ليالً 
 صباحا( 7

مناطق ذات  حساسية 
 للتعرض للضوضاء 

 51 11 سكنية  50 10

الضواحى السكنية مع 
 وجود حركة ضعيفة
وانشطة خدمية 

 محدودة 

 50 50 صناعية  51 11

مناطق سكنية في 
المدينة وبها أنشطة 

 تجارية
50 10    

مناطق سكنية واقعة 
على طرق أقل من 

مترًا وبها بعض  11
الورش أو االنشطة 
التجارية أو االنشطة 
االدارية أو األنشطة 
 الترفيهية أو المالهي 

51 11    



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 9 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

المناطق الواقعة على 
مترًا فأكثر  11طرق 

أو مناطق صناعية 
ذات صناعات خفيفة 
وبها بعض االنشطة 

 االخرى 

50 50    

المناطق الصناعية 
 ) صناعات ثقيلة ( 

50 50    

 

 انبعاثات المداخن  5.3
الحدود  1091/1011رقم  من الالئحة المعدلة (15رقم ) والمادة 5/1995 رقم قانونالمن  (15)توضح المادة رقم  -

 القصوى المسموح بها لغازات العادم الناتجة عن تشغيل الماكينات والمحركات والعربات. 

رقم التنفيذية المعدلة  ةمن الالئح (51رقم ) والمادة 5/1995قانون رقم المن  (50رقم ) مادةالتوضح كما  -
 الحدود القصوى المسموح بها لتركيزات الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود.  955/1011

 المعايير(IFC) الدولية  التمويل والسالمة بمؤسسة والصحة للبيئة العامة اإلرشادات ( من1-1رقم ) جزءكما ينظم ال -
 حدود انعدام حالة فى تنطبق بها الواردة القصوى اإلرشادات، فالحدود لهذه ووفقًا  .الخارجى الهواء لنوعية المحددة
  .المحلى المستوى على للملوثات

 
 وحدات توليد الطاقة والغاليات  5.3.1

 (: الحد األقصى لالنبعاثات 3جدول رقم )

 
لعام  4اللوائح التنفيذية للقانون رقم  (:6ملحق رقم )

 (2115لعام  164)المعدلة بموجب القرار رقم  1114
 متطلبات البنك الدولي 

 IFC  الدولية التمويلوفقًا لإلرشادات العامة لمؤسسة 
 ملليجرام/متر مكعب

نوع 
 الوقود

الجسيما
ت 

الصلبة 
 الكلية

أول 
أكسيد 
الكربو
 ن

ثاني 
أكسيد 
الكربي
 ت

أكاسيد 
النيتروجي

 ن

محتوى 
األكسجي
 ن )%(

الجسيما
ت 

الصلبة 
 الكلية

أول 
أكسيد 
الكربو
 ن

ثاني 
أكسيد 
الكربي
 ت

أكاسيد 
النيتروجي

 ن

محتوى 
األكسجي
 ن )%(

غاز 
 طبيعي 

10 100 110 100 5 --- --- --- 110 1 

 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 10 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 وحدات توليد الطاقة من محركات الديزل  5.3.2
 (: الحد األقصى لالنبعاثات 4جدول رقم )

لعام  4اللوائح التنفيذية للقانون رقم  (:6ملحق رقم ) 
 (2112لعام  711)المعدلة بموجب القرار رقم  1114

 متطلبات البنك الدولي 
 التمويلوفقًا لإلرشادات العامة لمؤسسة 

 IFC  الدولية
 ملليجرام/متر مكعب

الجسيمات  نوع الوقود
 الصلبة الكلية

أول أكسيد 
 الكربون

ثاني أكسيد 
 الكربيت

أكاسيد 
 النيتروجين

الجسيمات 
الصلبة 
 الكلية

أول 
أكسيد 
 الكربون

ثاني 
أكسيد 
 الكربيت

أكاسيد 
 النيتروجين

غاز 
 طبيعي

10 100 110 100 --- --- --- 100 

 سوالر 
100 110 500 500 10 --- 

1.1% 
 كبريت

1550 

 (  %11أكسجين الظروف المرجعية )عند نسبة 
 

 وحدات خلط األسفلت  5.3.3
 )ملليجرام/متر مكعب((: الحد األقصى لالنبعاثات 5جدول رقم )

 (2112لعام  711)المعدلة بموجب القرار رقم  1114لعام  4نفيذية للقانون رقم اللوائح الت (:6ملحق رقم )
 المواد العضوية المتطايرة الكلية  اول أكسيد الكربون  الجسيمات الصلبة 

10 100 10 
 

 المركبات التي تعمل بوقود البنزين  5.3.4
 العادم المسموح بها في عادم المركبات(: الحد األقصى النبعاثات 6جدول رقم )

 (2112لعام  711المعدلة بموجب القرار رقم ) 1114لعام  4اللوائح التنفيذية للقانون رقم  (:6ملحق رقم )
 وما بعده 2111من عام   2111 – 2113من عام  2113ما قبل عام  ا

 الملوثات 
HC  جزء في

 المليون 
CO % 

HC  جزء في
 المليون 

CO % 
HC  جزء في

 المليون 
CO % 

 1.1 100 1.1 100 5 500 الحد األقصى 

 
 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 11 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 المركبات التي تعمل بوقود الديزيل  5.3.5
  (: الحد األقصى النبعاثات العادم المسموح بها في عادم المركبات7جدول رقم )

 (2112لعام  711)المعدلة بموجب القرار رقم  1114لعام  4اللوائح التنفيذية للقانون رقم  (:6ملحق رقم )
 وما بعده 2113من عام   2113ما قبل عام  عام الصنع )الموديل( 

 Km-1 1.5 1.51معامل كثافة الدخان 
 11 10 العتامة )%( 

 

 المخلفات السائلة  5.4
المعدل لالئحة  55/1000من قرار وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ( 5 - 5المواد رقم ) تنظم -

 الصرف الصحي العامة. التوصيالت على شبكة  إجراءات 91/1951التنفيذية للقانون رقم 

المعدل لالئحة  55/1000( من قرار وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 11 - 5تختص المواد رقم ) -
 في شأن الترخيص بصرف المخلفات السائلة على شبكة الصرف الصحي العامة.  91/1951التنفيذية للقانون رقم 

واصفات الواجب توافرها في المخلفات السائلة التي المعايير والم 55/1000( من القرار رقم 15وتحدد المادة رقم ) -
 يرخص بصرفها في شبكات الصرف الصحي العامة. 

 المعايير(IFC) الدولية  التمويل والسالمة بمؤسسة والصحة للبيئة العامة اإلرشادات ( من1-1رقم ) جزءكما ينظم ال -
)ذو صلة بالمشروع الحالى(، يجب على  اإلرشادات لهذه ووفقاً . المياه المحيطة ةمياه الصرف الصحي وجودل المحددة

  المشروعات التى تصرف مياه الصرف على الشبكات العامة أن تلتزم بما يلى:
 الموضوعة بشأن نظام معالجة مياه الصرف الصحى التي يتم الصرف عليها  والرصد تلبية متطلبات المعالجة 
  أو تشكل خطرا على وصيانة أنظمة الجمع والمعالجة،  تشغيلال تتدخل على نحو مباشر أو غير مباشر فى

من عمليات معالجة مياه الصرف الناتجة على خصائص المخلفات  صحة العمال وسالمتهم، أو تؤثر سلباً 
 . الصحي

  أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي البلدية أو المركزية التي لديها القدرة الكافية لتلبية ان يتم التصريف في
مياه الصرف الصحي أن تستوفي الناتجة من المشروع.  صرفمياه الالتنظيمية المحلية لمعالجة  المتطلبات
المستقبلة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي البلدية أو المركزية ن تكإذا لم المتطلبات التنظيمية المعالجة 

  .القدرة الكافية للحفاظ على االمتثال التنظيمي
  



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 11 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

الصناعية أو التجارية إلى شبكات الصرف الصحي العامة أال  ةالمخلفات السائلة من المنشآيشترط للترخيص بصرف  (أ)
 تتجاوز النسب والمعايير التالية: 

 )جزء في المليون( 44/2111 المصري حدود القانون المعايير
درجة مئوية  51 درجة الحرارة   

 pH 6 – 9.5األس األيدروجيني 
 5BOD 600االكسجين الحيوي الممتص 

 COD 1100االكسجين الكيماوي المستهلك )داي كرومات( 
 800 المواد العالقة 
 100 زيوت وشحوم 

 10 كبريتيدات ذائبة 
 100 النيتروجين الكلي 
 25 الفسفور الكلي 

 0.2 السيانيد 
 0.05 الفينول 

 المواد الراسبة / لتر: 
 دقائق  10بعد 
 دقيقة  10بعد 

 
 8 سم1
  15 سم1

 المعادن الثقيلة: 
 0.5 الكروم السداسي

 0.2 الكادميوم
 1 الرصاص
 0.2 الزئبق 
 0.5 الفضة
 1.5 النحاس
 1 النيكل

 1 القصدير
 1 الزرنيخ 
 1 البورون 

 1 على اال يتعدى مجموعها 
 
 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 11 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 إلعادة استخدامها في الري 1951 لسنة 59معايير النفايات السائلة المعالجة المبينة في القانون رقم ويوضح الجدول التالي 
 المعالجة الثالثية المعالجة الثانوية المعالجة األولية المؤشر

 10 50 100 الطلب على األكسجين البيولوجي )مجم / لتر(
 50 50 500 الطلب على األكسجين الكيمائي )مجم / لتر(

TSS)10 50 110 )مجم / لتر 
O & G )1 10 غير معرف )مجم / لتر 

 1 1 1 الديدان الخيطية )عدد الخاليا أو البيض / لتر(
 100 100 غير معرف (MPN/100)القولونية البرازية 

 1000 1000 1100 جزء بالمليون(إجمالي المواد الصلبة الذائبة )
 10 10 11 نسبة امتصاص الصوديوم

 100 100 110 )مجم / لتر(الكلوريدات 
 1 1 1 )مجم / لتر( البورون
 0.01 0.01 0.01 )مجم / لتر( الكادميوم

 1 1 10 )مجم / لتر(الرصاص 
 0.1 0.1 غير معرف )مجم / لتر(النحاس 
 0.1 0.1 0.1 )مجم / لتر(النيكل 
 1 1 غير معرف )مجم / لتر(الزنك 
 0.1 غير معرف غير معرف )مجم / لتر( الزرنيخ
 0.1 غير معرف غير معرف )مجم / لتر( الكروم

 0.01 0.01 غير معرف )مجم / لتر( )فقط األعالف الخضراء(موليبدنم 
 0.1 0.1 0.1 )مجم / لتر( منجنيز
 5 5 غير معرف )مجم / لتر(حديد 
 0.01 0.01 غير معرف )مجم / لتر( كوبالت

 
 55بتعديل الالئحة التنفيذية للقانون رقم  15/1/1011بتاريخ  1011لسنة  91من القرار وزير رقم ( 11وطبقًا للمادة رقم )

 المعالج ، يجب ان تتوافر في مياه الصرف الصحيفي شان حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث 1951لسنة 
 ير العذبة المعايير والمواصفات التالية: التي يرخص بصرفها الى مسطحات المياه غ المعالجة والمخلفات الصناعية

 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 15 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 البيان
 الحد األقصى للمعايير والمواصفات

 ما لم ذكر غير ذلك( -)ملليجرام / لتر 
 المياه الصناعية السائلة المعالجة مياه الصرف الصحى المعالج

درجات مئوية من المجرى  1ال تزيد عن  درجة الحرارة 
 المائي المستقبل

درجات مئوية من المجرى  1ال تزيد عن 
 المائي المستقبل

 9-5 9-5 األس األيدروجينى
 50 50 األكسجين الحيوى الممتص

األكسجين الكيماوى المستهلك 
 الميكرومات

50 50 

 5ال يقل عن  5ال يقل عن  األكسجين الذائب
 10 10 الزيوت والشحوم

 1000ال تزيد عن  المواد الصلبة الذائبة الكلية 
 1000تزيد عن و ال 

 بالمناطق الساحلية
 1000ال تزيد عن 

 10 10 المواد العالقة
 S2as H 1 1الكبريتيدات 

 0،1 0،1 السيانيد الحر 
 - - *asP (TP)الفسفور الكلى 

 - - as N3(NH (النشادر 
 - - as N (TN)النتروجين الكلي 

 0،01 0،01 الفينول 
 0،01 0،01 الزئبق 

 0،1 0،1 الرصاص 
 0،001 0،001 الكاديوم 
 0،01 0،01 الزرنيخ 
 0،1 0،1 سيلينيوم 
 0،1 0،1 الكروم 
 0،1 0،1 النحاس 
 0،1 0،1 النيكل 
 1 1 الزنك
 1 1،1 الحديد



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 11 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 الحد األقصى للمعايير والمواصفات البيان
 ما لم ذكر غير ذلك( -)ملليجرام / لتر 

العد االحتمالي للمجموعة القولونية في 
 1سم 100

1000 1000 

 - - بويضات الديدان )اإلسكارس(*
 الموبيدات بأنواعها

 Aldrin andألدرين داى إلدرين 
dieldrin  0،011 ال يزيد عن 0،011 ال يزيد عن 

 0،1 ال يزيد عن 0،1 ال يزيد عن  Alachlorاالكلور 
 0،1 ال يزيد عن 0،1 ال يزيد عن  Aldicarbالديكارب 
 0،1 ال يزيد عن 0،1 ال يزيد عن  Atrazineأترازين   
 0،11 ال يزيد عن 0،11 ال يزيد عن Bentazoneبنتازون 

 0،11 ال يزيد عن 0،11 ال يزيد عن Carbofuranكاربوفيوران 
 0،01 ال يزيد عن 0،01 ال يزيد عن Chlordaneكلوردن 

-2,4داى كلوروبروب  5،1
Dichloroprop 0،1 ال يزيد عن 0،1 ال يزيد عن 

 0،51 ال يزيد عن 0،51 ال يزيد عن 
 0،1 ال يزيد عن 0،1 ال يزيد عن Fenopropفينوبروب 
 0،51 ال يزيد عن 0،51 ال يزيد عن Mecopropميكوبروب 

 
"في حالة صرف مياه الصرف الصحي المعالجة ........إلي مسـطحات الميـاه غيـر العذبـة، يجـب  علي أنه 11كما تنص مادة 

صرفها بحيـث تكـون نسـبة الكلـور الحـر بناءً علي طلب الجهة الصحية المختصة معالجة المياه المنصرفة بالكلور لتطهيرها قبل 
 ملليجرام/لتر....". 0.1ملليجرام/لتر وال يقل عن  1دقيقة من إضافته ال يزيد عن  10المتبقي بها بعد 

 

عادة استخدام الحمأة 5.5  القوانين والتشريعات الخاصة بتداول وا 
عادة االستخدام اآل1001لسنة  115ينظم القرار الوزاري رقم  من للحمأة المنتجـة مـن محطـات معالجـة الصـرف ، قواعد تداول وا 

الصحي. ويوضح البند الرابع من القرار الـوزاري ضـوابط إنتـاج الحمـأة داخـل محطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصـحي، ومـن أهـم 
  تلك الضوابط:

 :معالجة الحمأة: يجب تثبيت الحمأة بإحدى الطرق التالية  
 التخزين بمناطق التشوين مع التعرض ألشعة الشمس المباشرة لمدة تمتد إلي ستة أشهر  -



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 15 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 إضافة الجير. -

 التخمر الهوائي -

 التخمر الالهوائي -

 الكمر أو الكمر مع مواد عضوية -

 المعالجة الحرارية -

  :إنتاج الحمأة 

اإلمكـان، وذلـك بـأن يـتم ملؤهـا علـي تمأل أحواض تجفيف بالحمأة بحيـث ال يتوالـد الـذباب والبعـوض أو الـروائح بقـدر  -
 51سم في المرة الواحـدة وأن ال يزيـد العمـق الكلـي عـن  11فترات كل فترة ال تزيد عن أربعة أيام بعمق ال يزيد عن 

 سم.

أن تكون األحواض معزولة عـن الميـاه الجوفيـة وأبسـط طـرق العـزل طبقتـين مـن الطـين والرمـل بنسـبة دمـك أكبـر مـن  -
ســم قبــل الــدمك، ويمكــن اســتخدام تــراب االســمنت أو الجيــر أو خــام البانتونيــت فــي أعمــال  10وســمك الطبقــة  91%

 الدمك. 

 علي المنتج مراعاة: -

توعية عمال الصرف الصحي المتعاملين مع الحمأة بضرورة االلتزام بلـبس األحذيـة والقفـازات وأن يـتم تطهيرهـا  -أ
 في كل مرة تستخدم فيها.

 عاملين ، مع إجراء التطعيمات ضد أية أمراض محتملة.إجراء فحوص طبية دورية علي ال -ب

شـهور  1إعداد نموذج لبيع الحمأة مـع إعـالم وزارة الصـحة وجهـاز شـئون البيئـة ومكاتـب اإلرشـاد الزراعـي كـل  -ت
 بصورة من هذا النموذج.

 
الثقيلـة والكائنـات الممرضـة فـي وفي البند السادس من الباب الثامن من القرار الوزاري، يتم بيان الحد األقصـى لمحتـوي المعـادن 

  :الموضحة في الجدول التاليالحمأة التي يمكن استخدامها في الزراعة، و 
 

 الحد األقصى )ملجم/ كجم( المكون
 1500 زنك
 1100 نحاس
 510 نيكل

 19 كادميوم
 100 رصاص
 15 زئبق
 1100 كروم

 15 موليبديم 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 15 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 الحد األقصى )ملجم/ كجم( المكون
 15 سيلينيوم
 51 الزرنيخ

 
 محتوي الكائنات الممرضة ال يزيد عن الحدود اآلتية:بينما يكون 

  خليـة/جرام مـواد صـلبة علـي أسـاس الـوزن الجـاف،  1000أن يكون العد االحتمالي لخاليـا الكوليفـورم البـرازي أقـل مـن
 مواد صلبة علي أساس الوزن الجاف. %5خلية/مللي عند تركيز  1ويكون العد االحتمالي للسلمونيال أقل من 

  مـــواد صـــلبة علـــي أســـاس الـــوزن  %1مللـــي عنـــد تركيـــز  100بويضـــة حيـــة/  1الديـــدان )اإلســـكارس(: عـــدد بويضـــات
 الجاف.

 

 غير الخطرة  النفايات الصلبة 5.6
( من الالئحة التنفيذية المعدلة رقم 19و 15رقم ) وادوالم 5/1995( من القانون رقم 15تتضمن المادة رقم ) -

 االشتراطات والمواصفات الخاصة بوسائل جمع ونقل المخلفات الصلبة.  555/1011

جميع الجهات ( من الالئحة التنفيذية المعدلة 51رقم ) ةوالماد 5/1995من القانون رقم ( 19وتلزم المادة رقم ) -
البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باخاذ االحتياطات واألفراد عند القيام بأعمال لحفر أو 

 الالزمة للتخزين أو النقل اآلمن لها لمنع تطايرها. 

جميع أماكن تكون أن على  111/1001من القرار الوزاري للقوة العاملة والهجرة رقم ( 51و 50واد رقم )الم وتتضمن -
مما قد يتسبب في حوادث العمل أو يساعد عليها.  وخالية من النفايات والمواد اللزجةالعمل يجب مرتبة ونظيفة تماما 

 وباالضافة الى ذلك، توفير أدوات ومهمات الوقاية الشخصية المناسبة لنوع المخاطر للعامل وتدريبه على استخدامها. 
 
بخصوص جمع ونقل وتخزين  115/1955م بشأن النظافة العامة والالئحة التنفيذية بالقرار رق 15/1955القانون رقم و 

 والتخلص من المخلفات الصلبة. وتشمل النصوص الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة التالي: 

وضع أي مخلفات صلبة في أي مكان غير المنطقة المخصصة لها من ق َبل المجلس المحلي.  (1)تحظر المادة رقم  -
تخلص منها وكذلك على وضعها المؤقت في حاوية غير مخصصة وُيطبق هذا الحظر على معالجة المواد الصلبة وال

  لها.

الجهة الحكومية المحلية المسئولة عن النظافة العامة أو الُمقاول المرخص من ق َبل الجهة ( 5رقم ) ُتلزم المادةو  -
التنفيذية ومواصفات المحلية بجمع المخلفات الصلبة، ونقلها، والتخلص منها طبقًا للمواصفات الواردة في الالئحة 

 (. 1و 1رقم ) المجلس المحلي المنصوص عليها في المادتين
 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 15 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 إدارةمتطلبات  (IFC)الدولية  التمويل والسالمة بمؤسسة والصحة للبيئة العامة ( من اإلرشادات1-5ويتضمن الجزء رقم )
عادةوالمعالجة  والمنع، التخطيط، متطلبات والتي تشمل الخطرةغير  الصلبة المخلفات  اكم ا.منه النهائي والتخلص ستخداماال وا 

رشادات المخلفات تخزين تلك اشتراطات أيضاً  يتناول  . موقعال وخارج داخل نقلها وا 
 

 المواد والنفايات الخطرة   5.7
جميع االحتياطات يجب أن تحدد ؛ 9/1009المعدل بالقانون  1995لسنة  5( من القانون رقم 11-19) رقم المواد -

  .االعتبار فيما يتعلق بالمواد الخطرة والنفايات لتجنب أي ضرر بيئيتؤخذ في 

. ويتم المختصة جهةإال بترخيص من التداول المواد الخطرة  5/1995( من القانون رقم 19المادة رقم ) حظركما ت -
لسنة  5للقانون رقم  الئحة التنفيذية( من ا15) رقم تنص المادةو حسب نوع المادة. على ترخيص الحصول على ال

  .النقل والمعالجة في الموقعو التخزين، و العزل، كيفية ، و الحد من تولدهاالنفايات الخطرة و االجراءات الدارة  1995

الئحة ل( من ا11)رقم لمادة وا 9/1009المعدل بالقانون رقم  5/1995 رقم ( من القانون11رقم )للمادة  وفقاً  -
علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة  علي القائمينينبغي ، ةالتنفيذي

لمواجهة أي  إعداد خطط الطوارئوكما ينبغ  أن يتخذوا جميع االحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية
  .حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد

المنشأت ، 510/1011و 1551/1001رقم قرارين معدلة بالالتنفيذية الالئحة من ال( 15-11) رقم الموادتلزم كما  -
جب التي ي جراءاتاإلالمختصة؛ وباإلضافة إلى جهة لحصول على ترخيص من الاستخدم المواد الخطرة ت التي

 101و  91، 55و  51)رقم وباإلضافة إلى ذلك، تحدد المواد  . نشأةالترخيص من قبل الم للحصول علىاتباعها 
ألي شخص ينتهك أحكام تنفيذ العقوبات  9/1009 رقم المعدل بالقانون 1995لسنة  5( من القانون رقم 105إلى 

  .القانون

القوى ( من قرار وزير 15والمادة رقم ) 11/1001( من قانون العمل رقم 111ذلك، تنظم المادة رقم ) عالوة على -
المتطلبات الالزمة لمنع المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والميكانيكية في بيئة  111/1001العاملة رقم 

العمل. وتنص هذه المواد على ضرورة قيام المنشآت بإعداد سجالت وتقارير ولوائح لحماية العاملين من المواد 
 الكيمائية. 

 
 متطلبات إدارة (IFC)الدولية  التمويل والسالمة بمؤسسة والصحة للبيئة العامة اإلرشادات( من 1-5الجزء رقم )كما يشمل 
متعهد معتمد او نها أما بواسطة م النهائي والتخلصالتخزين والنقل داخل وخارج الموقع والمعالجة  الخطرة والتي تشمل المخلفات

 بواسطة جهة حكومية. 
 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 19 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 المواد والمعدات  5.8
على االشتراطات التي يجب  111/1001( من القرار الوزاري للقوة العاملة والهجرة رقم 11وتتضمن المادة رقم ) -

اتباعها من قبل المقاولين والمتعهديين في أعمال التخزين اآلمن والسليم للمواد الخام والمعدات وذلك في اماكن خاصة 
 ومطابقة الشتراطات التخزين ووضع الفتات أرشادية. 

االشتراطات الفنية لمعايير المفاضلة بين  51/1011والقرار الوزاري رقم  51/1011كما يتضمن القرار الوزاري رقم  -
( من القرار الوزاري رقم 1نوعيات المواسير المختلفة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي. وتنص المادة رقم )

على التزام الجهات المعنية والمذكورة في القانون رقم  51/1011( من القرار الوزاري رقم 1والمادة رقم ) 51/1011
والجهات القائمة على مرافق المياه والصرف الصحي، والمكاتب االستشارية المسند اليها اعمال التصميم  5/1955

لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الشركات المنتجة للمواسير والهيئات المستخدمة لها بتنفيذ ما جاء 
 بهذه االشتراطات الفنية التي تعد جزءًا ال يتجزأ من شروط األعمال. 

 

 بيئة العمل بجوانب السالمة والصحة ب القوانين والتشريعات المتعلقة .6

 ( من الئحته التنفيذية المعدلة55، 51، 55والمواد رقم ) 1995لسنة  5( من القانون رقم 51و 51اد رقم )و تلزم الم -
جراءات حماية العاملين من  510/1011و 1091/1011رقم  صاحب المنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية وا 

ملوثات بيئة العمل والتي تشمل الضوضاء، الوطأة الحرارية واالنبعاثات الناتجة فى بيئة العمل. باإلضافة إلى ذلك، 
 لمغلقة وشبه المغلقة. وعالوة على ذلك، ووفقاً يتوجب على صاحب المنشأة أن يوفر وسائل التهوية باألماكن ا

، يجب أن يضمن صاحب المنشأة االلتزام بالحدود 5/1995 رقم وقانون البيئة 11/1001 رقم لمتطلبات قانون العمل
 القصوى وفترات التعرض للملوثات داخل بيئة العمل الواردة بالقانون. 

 11/1001 رقم لفصل الثالث من الكتاب الخامس لقانون العمل( الواردة فى ا111 الى 105كما تحدد المواد رقم ) -
مسئولية المشروعات فى حماية العاملين من مخاطر التعامل مع الكيماويات السائلة، الغازية والصلبة. وباالضافة الى 

السالمة عامل بإنشاء لجنة لألمن و  10المنشآت التى يوجد بها أكثر من  115/1001ذلك، يلزم القرار الوزاري رقم 
للعاملين وتكون هذه اللجنة مسئولة عن سالمة مكان العمل والعاملين بها وتوفير أدوات وأجهزة الرصد وقياس التلوث 

الصادر من وزارة القوى العاملة  111/1001داخل بيئة العمل. عالوة على ذلك، يعرض القرار الوزاري رقم 
 اوية وميكانيكية وبيولوجية في أماكن العمل.المتطلبات التي تمنع حدوث أي أخطار فيزيائية وكيم

 

 الضوضاء  6.1
( من الئحته 55والمادة رقم ) 9/1009 رقم المعدل بالقانون 1995لسنة  5من القانون رقم  (51رقم ) تنص المادة -

  التنفيذية المعدلة الحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة التعرض األمن له.
 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 10 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء داخل أماكن العمل واالماكن المغلقة (:8جدول رقم )
لعام  4(: اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7الملحق رقم )

 (711/2112المعدلة بموجب القرار رقم ) 1114
 متطلبات البنك الدولي
 الدولية التمويلوفقًا لإلرشادات العامة لمؤسسة 

 نوع المكان والنشاط

الحد األقصى 
المسموح لمستوى 

الضوضاء 
المكافئة 
 بالديسيبل 

)Aeq(L 

مدة 
التعرض 
 )ساعة(

 الموقع/النشاط

المستوى 
المتساوى 

LAeq 
 ساعات 8

الحد  األقصى 
LA max, 

fast 

)أ( أماكن العمل )الورش 
والمصانع( ذات وردية 

ساعات  5حتى 
)للمنشأت التي تم 

 (1015ترخيصها قبل 

الصناعات الثقيلة )ال  5 90
توجد حاجة الى 

 التواصل بالحديث( 

85 110 

)ب( أماكن العمل 
)الورش والمصانع( ذات 

ساعات  5وردية حتى 
)للمنشأت التي تم 

ترخيصها بدءًا من عام 
1015) 

الصناعات الخفيفة  5 51
)الحاجة الى التواصل 
 بالحديث محدودة( 

10 - 51 110 

 –المكاتب اإلدارية 
العمل لوحدات  حجرات

الحاسب اآللي، أو ما 
 شابه ذلك

المكاتب المفتوحة  --- 51
وغرف التحكم ومكاتب 

 التحكم 

51 – 10 --- 

حجرات العمل لألنشطة 
التي تتطلب تركيز ذهني 

وحجرات التحكم في 
األنشطة الصناعية 

 والمطاعم والكافيتريات

المكاتب الشخصية )ال    50
 يوجد غزعاج صوتي( 

50 - 51 --- 

( Aديسيبل ) 1)أ و ب(، يستلزم تخفيض التعرض للضوضاء إلى النصف عند زيادة مستوى الضوضاء بنسبة  1ووفقا للمادة 
 حتى ال يؤثر ذلك على حاسة السمع مع ارتداء سدادات األذن المناسبة. 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 11 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

ديسيبل. ويتم  111عن ( خالل فترة العمل instantaneous noise levelيجب أال يتجاوز مستوى الضوضاء اللحظي )
 1" وفقا للمعايير الدولية )الجزء LAeqقياس الضوضاء داخل أماكن العمل واألماكن المغلقة في حالة الضوضاء المستمرة "

 الصادرة في هذا الشأن. 1111( ورقم 1و 1)الجزء  1515أو المعايير المصرية رقم  9511/ األيزو 1995( من األيزو 1و
 

  ءانبعاثات الهوا 6.2
؛ يجب إال 1011لعام  1091 المعدلة بموجب القرار رقم 1995لعام  5التنفيذية للقانون رقم   ( الئحة5) لحق رقمفقا للموو 
 ممليجرام في النتر المكعب. 1الحدود العتبية لألتربة التي تسبب المضايقة فقط  تجاوزت

 
 (3)مجم/م العمل واالماكن المغلقة(: الحدود المسموح بها النبعاثات الهواء داخل أماكن 1جدول رقم )

 الملوث

: اللوائح التنفيذية للقانون (8الملحق رقم )
المعدلة بموجب القرار ) 1114لعام  4رقم 

 (1115/2111رقم 

 متطلبات البنك الدولي
 التمويلوفقًا لإلرشادات العامة لمؤسسة 

  الدولية
 ساعات 8متوسط التركيز فى 

 1 1.1 ثانى أكسيد الكبريت 
 1 1 حمض الكبريتيك 

 1 1 الجسيمات المستنشقة 
 --- 15.5 غاز األمونيا

 --- 1.1 الكلور
 --- 1.1  يثيلاإلمركبتان 

 --- 15  كبريتيد الهيدروجين
 

 التهوية في اماكن العمل  6.3
والئحته التنفيذية المعدلة في األماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن  1995لسنة  5( من القانون رقم 51وتشترط المادة رقم )

تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان و قدرته االستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما 
 حتفاظه بدرجة حرارة مناسبة. يضمن تجدد الهواء ونقائه وا
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  الحد األدنى لمعدل تجديد الهواء الخارجي الالزم لتهوية األماكن العامة والمغلقة (:11جدول رقم )

  (1115/2111المعدلة بموجب القرار رقم ) 1114لعام  4(: اللوائح التنفيذية للقانون رقم 8الملحق رقم )
الحد األدنى من تجديد الهواء  كثافة الحضور نوع المكان والنشاط 

 الخارجي
 المطاعم والكافيتيريات: 1

 )المطاعم )غرف الطعام 
 كافيتريا/ أماكن الوجبات السريعة 
 بار/ ملهى ليلي 

 
10 
50 
50 

 
10 
10 
11 

 مباني إدارية: 1
 غرفة مكتب 
 منطقة استقبال/ بهو المدخل الرئيسي 
 قاعة اجتماعات 
 قاعة مؤتمرات 
  بنوك 

 
1 
10 
10 
10 
10 

 
10 
1،1 
5 
5 
5،1 

 

 شدة اإلضاءة  6.4
؛ يجب توفير اإلضاءة المناسبة الكافية 11/1001لقانون العمل المصري رقم  111/1001( من القرار رقم 5تنص المادة رقم )

 لنوع العمل الذي تجري مزاولته سواء كانت إضاءة طبيعية أو صناعية. 
 

 (: العمليات الصناعية 11جدول رقم )
 12/2113لقانون العمل المصري رقم  211/2113القرار رقم 

 نوع العملية
 شدة اإلاضاءة

 لوكس 2شمعة/قدم
االعمال التي ال تستدعي دقة التفاصيل مثل تداول المواد كبيرة الحجم أو فرز 

 الطرود
10 111 

قة متوسطة في التفاصيل مثل تجميع اجزاء اآلالت الكبيرة \االعمال التي تتطلب 
 وطحن الحبوب ومخازن االدوات والمهمات الالزمة لهذه االعمال 

10 111 

االعمال التي تتطلب دقة التفاصيل مثل المصنوعات المتوسطة أو العمل على 
 اآلالت كبيرة الحجم 

10 115 

 1055 100ة عالية في التفاصيل مثل تجميع المصنوعات الدقيقة األعمال التي تتطلب دق
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 11 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 (: العمليات الصناعية 11جدول رقم )
 12/2113لقانون العمل المصري رقم  211/2113القرار رقم 

 ةتلميع المواد وثقلها أو العمل على اآلالت متوسطة الحجم
صالح الساعات  االعمال التي تتطلب دقة متناهية مثل عمليات فحص وا 

 والجوهرات وفرز المواد الدقيقة وأعمال الطالء والخراطة الدقيقة وما شابه ذلك 
100 1111 

 
 (: االعمال المكتبية وغيرها 12جدول رقم )

 12/2113لقانون العمل المصري رقم  211/2113القرار رقم 

 نوع العملية
 شدة اإلاضاءة

 لوكس 2شمعة/قدم
 111 10 الطرقات والمصاعد والساللم 

 111 10 العمل المكتبي العادي مثل حفظ الكتب والملفات 
العمل المكتبي مثل القراءة والكتابة أو العمل على اآلالت الكتابية والحاسبة أو 

 إضاءة لوحات الملصقات واإلعالنات 
50 511 

 1055 100 أعمال الرسم والنسخ اليدوي والقراءة الدقيقة وما شابه ذلك 
 1515 110 أعمال التصميم أو الرسم الهندسي وما شابه ذلك 

 عند مستوى سطح العمل طبقُا لظروف كل عمل. تقاس شدة الإلضاءة
 

  القوانين والتشريعات الخاصة بموقع محطات معالجة الصرف الصحي .7

، االشتراطات الصحية الالزمة إلقامة محطـات معالجـة الصـرف الصـحي 1995لسنة  15يحدد قرار وزير الصحة والسكان رقم 
 (، وهي: 1)مرفق 
 متر. 100وأي تجمعات سكنية عن ال تقل المسافة بين الموقع المختار  .1
 ال يسمح بمرور مواسير المجاري الموصلة إلي الموقع فوق مسطحات المياه العذبة. .1
 ال يسمح بمرور مواسير المجاري الموصلة إلي الموقع أو الخارجة منه في حرم محطات مياه الشرب .1

 
  تجاوز تلك االشتراطات وهو: منه، اإلجراء المتبع في حالة 1هذا وقد أوضح القرار الوزاري في مادة 

 "يتم العرض علي اللجنة العليا للمياه مشفوعًا بالدراسات التفصيلية للتوصية بما تراه".
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يجب أن يكون موقع مبنى الكلور في الجزء الجنوبي من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بعيدا عن مكاتب العمال كما 
سطوانات الكلور بجوار منطقة المعالجة مباشرة. وينبغي لمبنى الكلور أن تكون وأي مصدر لالشتعال. ويجب أن يكون مخزن ا

 له الخصائص التالية:
أيــام. ويجـــب أن يـــتم تخـــزين  10يجــب أن تكـــون لمنطقـــة التخــزين ســـعة تخـــزين اســـطوانات الكلــور كافيـــة لتشـــغيل مـــدة  .1

علــى دعامــات مــن الصــلب مــع الحــد . ويجــب أن يــتم تخــزين االســطوانات 5أو  1االســطوانات أفقيــا فــي صــفوف مــن 
متـر، فـي حـين أن الـدعم الصـلب يجـب أن يكـون الحـد األدنـى علـى مسـافة  1.1األدنى للمسافة بين محور اسطوانات 

 م. 1من أقرب جدار 
متـــرا. وينبغـــي أن تكـــون المســـاحة كبيـــرة بمـــا يكفـــي لوضـــع  1.1يجـــب أن تكـــون منطقـــة التشـــغيل بارتفـــاع علـــى األقـــل  .1

آالت الحقـن  /م، والمسـافة بـين المبخـرات  1ن المسافة بين المبخرات وآالت الحقـن ليسـت أقـل مـن مبخرات بحيث تكو 
 م. 1م والحد األدنى للطول الغرفة يجب أن يكون  1.51وأقرب جدار ال ينبغي أن تكون أقل من 

أن يـتم التعامـل باسـتخدام ومن األفضل توفير نظام المناولة الميكانيكية السطوانات الكلور، وفي مثل هذه الحالة يجـب  .1
 الروافع القمية القادرة على الوصول إلى صفوف التخزين ومناطق تفريغ شاحنات الكلور

يجــب أن تكــون مبــاني الكلــور محكمــة ومجهــزة للكشــف عــن التســرب وأحــواض المعادلــة التــي ينبغــي أن تكــون مجهــزة  .5
تســرب إلــى خــزان تحييــد حتــى يــتم تحييــد الكلــور ببخاخــات الصــودا الكاويــة. وينبغــي نقــل أي اســطوانة يشــتبه أن بهــا 

 المتسرب.
يجـب أن يكـون المخــزن ومنطقـة المعالجـة ذو تهويــة جيـدة وبعيـدين عــن أشـعة الشـمس المباشــرة بحيـث ال يتجـاوز الحــد  .1

درجة مئوية. وينبغي أن تكون هنـاك أجهـزة تهويـة ميكانيكيـة ثابتـة علـى ارتفـاع ال يقـل عـن  51األقصى لدرجة الحرارة 
سـم، مـع أقصـى تباعـد  11× سـم  11سم من أرضية المبنى. ويجب أن يكون لكل جهاز تهوية فتحة ال تقل عن  01

متــر. وينبغــي أن تكــون هنــاك أجهــزة تهويــة ميكانيكيــة طارئــة إضــافية مــزودة بقنــوات لجمــع أي الكلــور  1بــين المــراوح 
كشف عن التسرب مـن شـأنها أن تعمـل تلقائيـا إذا متسرب إلى خزان التعادل. ويجب التحكم في مراوح الطوارئ بأجهزة 

 تم الكشف عن تسرب الكلور
 

 القوانين والتشريعات المتعلقة بالجوانب االجتماعية  .8

( من الفصل الثاني من "الدستور" المتعلقة بالمقومات االقتصادية، على أن تحمى الدولة الملكية 11تنص المادة رقم ) -
  .ة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونيةبأنواعها الثالثة، الملكية العام

( من الفصل الثاني من "الدستور" المتعلقة بالمقومات االقتصادية، على أن الملكية الخاصة 11كما تنص المادة رقم ) -
حوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، األفى  إاليجوز فرض الحراسة عليها  المصونة، وحق اإلرث فيها مكفول، و 

 .للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدًما وفًقا للقانون التنزع الملكية إ الو 

( من الفصل الثالث من "الدستور" المتعلقة بالمقومات الثقافية، التهجير القصري التعسفي 51تحظر المادة رقم ) -
 للمواطنين بجميع صوره واشكاله ومخالفة ذلك جريمة ال تسقط بالتقادم. 



 

، مركز كوم حمادة، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -البريجات مشروع الصرف الصحي لقري –لريفية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق ا –( 7مرفق )

 11 نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

( من الفصل الثالث من "الدستور" المتعلقة بالمقومات الثقافية، على أن لكل فرد حق مخاطبة 51ة رقم )وتنص الماد -
 اعات إال لألشخاص االعتبارية.مالسلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون مخاطبتها باسم الج

 

 التراث اآلثري بالقوانين والتشريعات المتعلقة  .1

يحدد القانون اآلثار باعتبارها قطع ثابته او منقولة تنتمي الى اي من الحضارات السابقة، ويشمل هذا التعريف المنتجات الفنية 
والعلمية واألدبية والدينية التي يزيد عمرها عن مائة عام ويشمل التعريف ايضًا بقايا الجثث البشرية ومختلف االنواع التي ترجع 

تسجيل كافة اآلثار التي يتم اكتشافها في وزارة الثقافة ويؤدي هذا التسجيل لعدد من المعايير والمحاذير،  القدم العصور، ويتم
 المعايير التي تنطبق على المشروع هي: 

  باني أو تجديد أو تغيير خصائصها ال يسمح بهدم كل أو جزء من هذه الم(: 11المادة رقم ) -
بناء على طلب مجلس  التجميل لآلثار العامة والمناطق األثرية بقرار من الوزيريكون تحديد خطوط  :(19المادة رقم ) -

العادل ، إن كان له مقتضى ، وتعتبر األراضى الواقعة  اإلدارة ، ومع عدم اإلخالل بحق ذوى الشأن فى التعويض
 . أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون داخل تلك الخطوط أرضا

ويحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق . منح رخص للبناء فى األماكن أو األراضى األثرية ال يجوز(: 10المادة رقم ) -
فى المنافع العامة لآلثار أو األراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل  قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو

من األراضى األثرية أو  رمالوال يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أخذ أتربة أو أسمدة أو  المعتمدة،
فى معالم هذه المواقع واألراضى إال طبقًا لتلك االشتراطات  إجراء غير ذلك من األعمال التى يترتب عليها تغييراً 

ويجوز بقرار من المجلس الحكم على األراضى المتآخمة لألثر. وتحت إشراف المجلس ، ويسرى هذا  المشار إليها
الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على األراضى التى يتبين  العمرانية بناء على عرض مناألعلى للتخطيط والتنمية 

الصحراوية وعلى  كما يسرى حكمها على األراضى، الدراسات التى يجريها احتمال وجود آثار بها للمجلس بناء على
ك من األعمال التى وكذا يحظر إجراء غير ذل .المناطق المرخص بعمل محاجر فيها أو بأى أعمال حفر أخرى

 المواقع واألراضى إال بترخيص من المجلس وتحت إشرافه ،وذلك بعد العرض على يترتب عليها تغييرًا فى معالم هذه
 . اللجنة الدائمة المختصة

 إال وفقًا لالشتراطات ال يجوز الترخيص بالبناء فى األماكن أو األراضى المتاخمة للمواقع األثرية(: 11المـادة رقم )  -
العمرانية بناء على عرض الوزير وبما يضمن إقامة  الخاصة التى تصدر عن المجلس األعلى للتخطيط والتنمية

األثرى  يطغى على األثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرمًا مناسبًا مع مراعاة المحيط المبنى على نحو مالئم ال
االشتراطات المنصوص عليها بقانون البناء المشار  والتاريخى والمواصفات واالرتفاعات التى تضمن حمايته وبمراعاة

 . إليه
المجلس به ،  على كل شخص يعثر على أثر عقارى أو موقع به شواهد أثرية غير مسجل أن يبلغ(: 13المـادة رقم ) -

الثة اإلجراءات الالزمة للمحافظة عليه ، وله خالل ث ويعتبر األثر أو الموقع ملكًا للدولة ، وعلى المجلس أن يتخذ
التى وجد فيها أو  الموجود فى ملك األفراد ، أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنزع ملكية األرض أشهر إما رفع هذا األثر
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يدخل فى تقدير قيمة األرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها  بقائه فى مكانه مع تسجيله طبقًا ألحكام هذا القانون ، وال
 . المختصة عن األثر أو الموقع المكافأة التى تحددها اللجنة الدائمة أن يمنح من أرشد من أثار ، وللمجلس

فيما يتواجد  على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت (:14المـادة رقم ) -
ال اعتبر حائزًا  عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية فورًا وأن يحافظ وا 

السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورًا. ويصبح األثر ملكًا للدولة، وللمجلس إذا قدر  ألثر بدون ترخيص ، وعلى
  .أهمية األثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة

 

 قانون المشتريات  .11

الخاص بطرح المناقصات والئحته التنفيذية التي اصدرتها وزارة المالية رقم  59/1995ينظم قانون المشتريات رقم  -
بشان  9/1951كافة اعمال المشتريات للسلع والخدمات. وقد حل هذا القانون محل القانون السابق رقم  115/1995

، وينظم القانون اعمال المشتريات من 155/1951قم المناقصات باالضافة الى القانون الخاص بتنفيذ االعمال ر 
خالل كافة الوحدات االدارية وتشمل المحافظات والسلطات المحلية، وينطبق القانون على خدمات ادارة المخلفات 

 الصلبة في المحافظات. 
 

 انون الموحد للبناء الق .11

فصول الطار التنسيق العمراني، وقد  1ي مادة ف 11في القسم الثاني  119/1005يحدد قانون البناء الموحد رقم  -
سلطات وزارة اآلثار، وقد تبنى القانون إنشاء مؤسسة تسمى المؤسسة الوطنية للتنسيق العمراني والتي تعمل تحت 

والتي سيتم حمايتها وفقًا آثار(  115/1951قامت المؤسسة بتحدبد عدد من المباني )التي ال يحميها القانون رقم 
 نظرًا لما لها من قيمة اثرية أو عمرانية أو تاريخية.  119للقانون رقم 
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، 55/1951لقانون المرور رقم  وفقاً المواد التالية كيفية تنظيم حركة المرور خالل فترة اإلنشاء للمشروع المقترح وذلك  وضحت
 : 1511/1005 رقم الوزاريقرار وال 111/1005بصيغته المعدلة بموجب القانون 

( من القرار 1والمادة رقم ) 111/1005القانون رقم المعدل ب 55/1951قانون المرور رقم ( من 51قم )المادة ر  -
على الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم ، 1511/1005الوزاري رقم 

الشروع فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة ووضع إخطار قسم المرور المختص قبل 
أحمر ليال تحدد من بعد ال يقل عن مائة متر من أماكن  ومصابيح تشع ضوءاً  لوحات للتحذير وعالمات حمراء نهاراً 
ن الزمة ولهم إزالة ولرجال المرور والشرطة إتخاذ أية إجراءات وقائية تكو . وجود العمليات واإلنشاءات بالطرق
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المتسبب  يعاقبأخر  عقوبة اشد في قانون يةومع عدم اإلخالل بأ. المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق اإلدارى
 ينتهاأو بإحدى  هيعلى ألفى جن يدتز  وال يةتقل عن مائتي جنر وبغرامة ال ھعلى ستة أش يدبالحبس مدة ال تز 

  ينالعقوبت

مع عدم اإلخالل ، 111/1005المعدل بالقانون رقم  55/1951قانون المرور رقم من  (2) مكرر( 51رقم ) مادةال -
بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان، أو إقتطاع، 

عاقة المرور ، أو تعريض األرواح أو أو احتجاز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقة، وا 
. أو يةبالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ألف جنية، وال تزيد على ثالثة آالف جن األموال للخطر،

بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العود الرتكاب الفعل خالل سنة من 
انة ولضباط المرور المختصين واألمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة تاريخ الحكم النهائى باإلد
 المتسبب بالطريق اإلداري. 
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 سوف يتم عرض اإلطار المؤسسى ذو الصلة بالمشروع  وذلك  بمختلف هيئاته والتى يمكن إجمالها في الجدول التالي:
 

 الدور  الجهة
الهيئة 

القومية لمياه 
الشرب 

والصرف 
 الصحى

 تغطي مهامها محافظات جمهورية مصر العربية جميعها عدا محافظتى القاهرة الكبرى واإلسكندرية. 
 : وتتلخص مهام الهيئة فيما يلي

  رسم السياسات و الخطط لنشاطى مياه الشرب و الصرف الصحى على المستوى القومى
ف على تنفيذالمشروعات القومية الكبرى بمحافظات وعمل الدراسات والتصميمات و اإلشرا

 . األقاليم
  إنشاء مراكز التدريب لرفع الكفاءة اإلنتاجية فيما يخص أعمال مياه الشرب و الصرف

 . الصحى
تقديم المشورة والخبرةالفنية فى مجاالت مياه الشرب و الصرف الصحى داخليًا وخارجيًا )الدول 

 : 1011/  1005الهيئة فى تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية سياسات . ( العربية واألجنبية
  اإلسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى التى قاربت على االنتهاء بالمدن بما يحقق

 من المدن. % 100الوصول بنسبة التغطية إلى 
 .  50استكمال تنفيذ المشروع القومى لصرف صحى القرى للوصول بنسبة التغطية إلى % 

 قرى الجمهوريةعلى مستوى 
  إضافة بعض المشروعات اإلستراتيجية والحيوية والتى تتطلب المصلحة العامة إضافتها

 للخطة طبقًا لما هو وارد بالمخطط القومى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى
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 الدور  الجهة
 وهي الجهة المسئولة عن:

  الصحي ويتم اإلعداد والطرح للمناقصات المختلفة الخاصة باإلنشاءات لمشروعات الصرف
 إعداد تلك المستندات باإلستعانة بأستشارى للمشروع

 تقوم بتنفيذ مشروعات محطات المعالجة 
الشركة 

القابضة لمياه 
الشرب 

والصرف 
 الصحى

  وضع خطة عاجلة لتغطية خدمة مياه الشرب للقرى المحرومة هذا باإلضافة إلى تطوير
الشرب والصرف الصحي باستخدام أحدث أعمال الصيانة واإلحالل والتجديد لشبكات مياه 

 التكنولوجيات والمعدات الحديثة، دون أي عناء على المواطن وبال إعاقة لحركة المرور
  لتلقي شكاوى العمالء لمياه الشرب والصرف  111/151إنشاء وتعميم الخطين الساخنين

ع بجميع الشركات ساعة يومّيا طوال أيام األسبو  15الصحي، والتعامل معها فوًرا وعلى مدار 
 .التابعة

  إعالن العمالء عن طريق وسائل اإلعالم مسبقًا عن أي إجراءات الزمة لتحسين وتغطية
 .الخدمة أو مشاكل طارئة بشبكات توزيع المياه

  تجهيز عربات الطوارئ مدعمة بكل ما يلزم اإلصالحات الطارئة لوضع حلول سريعة تكفل
 يع وآمن.التغلب على المشاكل الطارئة بشكل سر 

  وضع وتنفيذ خطة تطوير معامل مياه الشرب والصرف الصحي بجميع الشركات التابعة والتي
 حصل بعضها على شهادة األيزو 

 إعداد برنامج إلكتروني (MARS)  لمتابعة نتائج تحاليل مياه الشرب والصرف الصحي بجميع
ة القابضة على ضبط ومراقبة الشركات التابعة لحظيا. ويدعم استخدام هذا البرنامج قدرة الشرك

 .الجودة للمياه المنتجة ومياه الصرف الصحي المعالجة
  وضع خطط للتوعية العامة على مستوى الشركات التابعة تهدف إلى خلق الوعي الكافي لدى

 .السكان لتغيير السلوكيات الخاطئة والحفاظ على المياه من التلوث
جهاز تنظيم 
مياه الشرب 

والصرف 
الصحى 

اية وحم
 المستهلك

  ضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها
 مناطق التوسع العمرانى و االقتصادى و المناطق الحضرية و الريفية و النائية . 

  تأمين مواجهة الطلب على مياه الشرب و خدمات الصرف الصحى وضمان تلبية إحتياجات
 نصر الجودة . المستهلكين وتأكيد ع

  ضمان اإللتزام بأحكام اإلتفاقيات الدولية ، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية و
 اإلقليمية المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتى تقـرها الدولة . 

  .تشجيع وتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى اإلستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى 
  مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية واالقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف

 الصحى . 
  دراسة طلبات تعديل التعريفة ، وبناء على هذه الدراسات ، يتم وضع التوصيات و تقديمها
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 الدور  الجهة
 إلعتمادها من مجلس الوزراء. 

 عالقة مع المستهلكين . مراجعة و إعتماد نماذج العقود و االتفاقات المبرمة التى تنظم ال 
  نشر المعلومات و التقارير والتوصيات التي تساعد الشركات والمستهلكين في إدراك حقوقهم و

 إلتزاماتهم . 
  دراسة والتحقق من شكاوى المستهلكين بغرض تحقيق التوازن بين مصالح الشركات

 .  والمستهلكين ، والحد من الخالفات التى قد تنشأ بين الطرفين
  التأكد من أن محطات مياه الشرب والصرف الصحى تطبق المعايير القياسية الفنية ومقاييس

 اآلداء قبل بدء تقديم الخدمات . 
  . متابعة توافر الكفاءات اإلدارية والفنية والمالية واإلقتصادية لدى الشركات 
  تحديد إجراءات وضع معايير اآلداء الشركات من النواحى الفنية واإلقتصادية والمالية ، و

ومواعيد إصدار التقارير التى تقدمها الشركات ، وكذلك إجراءات الرقابة والمراجعة طبقا 
  للضرورة .

جهاز شئون 
البيئة ومكاتب 

الفروع 
 اإلقليمية

جهاز شئون البيئة هو الجهة المعنية بإدارة شئون البيئة في مصر ويحدد لها القانون ثالث أدوار 
 رئيسية:
  التشريعي والتنسيقي لمختلف األنشطة الخاصة بالبيئة باإلضافة إلى الدور التنفيذي الدور

 الخاص بإدارة المحميات الطبيعية والمشروعات الرائدة.
  عداد خطط العمل الخاصة يعتبر الجهاز مسئول عن صياغة إطار سياسات اإلدارة البيئية وا 

الجهات اإلدارية المختصة في بعض بحماية البيئة متابعة تنفيذ السياسات بالتنسيق مع 
 المشروعات ويعتبر الجهاز مسئول عن: 

 مراجعة والموافقة على دراسات تقييم األثر البيئي للمشروعات الجديدة والتوسعات في المشروعات القائمة 
قيق متابعة تنفيذ خطة اإلدارة البيئية  خالل مراحل اإلنشاء والتشغيل من خالل التفتيش والمتابعة والتح

في الشكاوى في حالة قيامها. ويتم توزيع هذين الدورين داخليافي جهاز شئون البيئةوذلك بتخصيص 
 إدارة لتقييم األثرالبيئي )اإلدارة المركزية لتقييم األثر البيئي(،

 وينتهي دور اإلدارة بإصدار قرار بشأن دراسات تقييم األثر البيئي المقدمة لإلدارة، أما الدور الثاني فإن
هناك إدارة عامة للتفتيش في جهاز شئون البيئية تقوم بالتفتيش والتحقيق في الشكاوى. ولجهاز شئون 

فروع بالمحافظات وتشمل فرع جهاز شئون البيئة في القاهرة الكبرى والتي تختص بتنفيذ  5البيئة 
الشكاوى وبعد تقديم مسئوليات معينة للجهاز في المحافظات بشأن التفتيش ومراقبة البيئة والتحقيق في 

دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمراجعة قد يطلب جهاز شئون البيئة إجراء بعض المراجعات في 
يوما، وتشمل إضافة المزيد من إجراءات التخفيف قبل إصدار الموافقة النهائية  10تقرير الدراسة خالل 

 10،يحق للشركة التظلم من القرار خالل  على التقرير، وفى حالة رفض جهاز شئون البيئة للمشروع
 يوما من استالم قرار جهاز شئون البيئة بالرفض.
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 الدور  الجهة
م(المحافظات 
كاتب إدارة 

البيئة 
بالمحافظات 

 والمراكز(
 

تعتبر المحافظة مسئولة عن األداء البيئي لكافة المشروعات والمرافق في المحافظة، وقد قامت 
البيئية على مستوى المحافظات وعلى مستوى المدن/المراكز، وتعتبر المحافظات بإنشاء مكاتب لإلدارة 

مكاتب اإلدارة البيئية مسئولة عن حماية البيئة داخل حدود المحافظة لذا تلتزم بالقيام بأنشطة التخطيط 
 البيئي والتشغيل، وتعتبر مكاتب إدارة البيئة مسئولة عما يلي:

 ال اإلنشاء والتشغيل داخل المحافظة لضمان إلتزام متابعة األداء البيئي للمشروعات خالل أعم
المشروعات بالقوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة واإللتزام بتطبيق إجراءات التخفيف المقترحة 
ضمن الموافقة على دراسة تقييم األثر البيئي باإلضافة للتحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها 

 المواطنون داخل المحافظة.
 إدارة البيئة بالمحافظة إداريا إال أنها تتبع جهاز شئون البيئة فنيا، وتقوم اإلدارة  ترتبط مكاتب

 بتقديم تقرير شهري إلى جهاز شئون البيئة حول إنجازاتها ونتائج أعمال التفتيش.
  يوجد لدي المحافظة وحدة إلدارة المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة والمركز، وتعتبر

 إلشراف على التعاقدات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة.الوحدة مسئولة عن ا
 تصدر المحافظة كذلك قرارات التخصيص لألراضى المخصصة للمحطات 

 أستصدار موافقة وزير الزراعة على الموقع وكذلك الموافقات البيئية
يتم ذلك عن أما بالنسبة لمديرية الطرق الواقعة في نطاق المحافظة فهي تتابع عملية رد الشئ ألصله و 

 طريق دفع المقاول إلجمالى األطوال المتضررة لتيسير رد الشئ ألصله
الوحدات 
المحلية 
ومجالس 
المدن 

وبخاصة إدارة 
 األمالك

 تحديد المواقع التابعة ألمالك الدولة والصالحة إلنشاء المحطات المختلفة -1
ستيفاء المستندات والتى يتم رفعها  -1  للمحاقظة لتخصيص األرضإجراء المعاينات الالزمة وا 
 معاينة مواقع الحفر ومسارات الخطوط وعمل محاضر للتأكد من رد الشئ ألصله. -1

نظرا لكون خمات الصرف الصحي كانت تابعة  في وقت ما من األوقات للوحدات المحلية، هناك 
 إلتزام من جانب الوحدات المحلية تجاه شركات مياه الشرب والصرف الصحي. وحتى اآلن تتلقى

الوحدات المحلية الشكاوى ذات الصلة بمياه الشرب والصرف الصحي وتبلغها شفاهة إلى شركات 
المياه. وكذلك بالنسبة لسيارات الكسح التى تتبع الوحدات المحلية تم نقل ملكيتها إلى شركات مياه 

 الشرب والصرف الصحي
إدارة الموارد 

 المائية
 مائيةتصدر تصاريح العدايات للترع والمجارى ال -1
 والموافقة على تخصيص األراضى  للمنفعة العامة -1
 الموافقة على و اإلشتراك في التصميمات البيئية -1

 الموافقة على الموقع والمشروع بصفة عامة  -1 وزارة الزراعة
 تضمين تقارير التربة المذكورة في تقرير تقييم التأثيرات البيئية واإلجتماعية -1

الجمعيات 
 األهلية

 في توعية المجتمعات المحلية أثناء اإلنشاءات وأثناء التشغيل تلعب دورا هاما
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 ( 8مرفق رقم )
   تقييم التأثيرات البيئية
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 مقدمة  .1

 الدقهلية محافظة يف والبنية التحتية مشروع الصرف الصحى مكونات لمختلف البيئية اآلثار تقييم الحاليمرفق ال يشمل
 ما البيئي ألثرا تقييم يشملها التي المشروع مكوناتوتشمل  .تشغيلال إيقاف وأ تشغيلال وأ اإلنشاءمراحل  أثناء سواء
  :يلي

  صرفخطوط الو  المنزلية التوصيالتخطوط اإلنحدار؛ والمتمثلة في  -1
  الفرعية المكونات جميع ذلك في بما ؛محطة الرفع -4
  خطوط الطرد -4
 محطة معالجة الصرف الصحي  -1

 
  :لمثإضافية  عمليات / أنشطة أعاله المذكورة المشروع مكونات كل / بعض وتشغيل إنشاءكذلك ستنشأ عن و 

  الصلبة النفايات توليد -1
  السائلة النفايات توليد -4
 .السكنية والوحدات والمكاتب الموقع في الموظفين / العمال عمل ورش تطوير -4

 
يقاف تشغيلالو  نشاءفترات اإل أثناء اآلثار تقييمب ىاالستشار وقد قام  الرئيسية  لمكوناتا)التفكيك( الخاصة ب تشغيلال وا 
  .ضافيةالثالثة اإل نشطةاأل إلى باإلضافة أعاله، لمذكورةا االربعة

 
 (4 ؛(المحيطة والضوضاء الهواء )نوعية ءهواال (1 :تشملي في االعتبار ستشار اال أخذهاالتي الرئيسية والمستقبالت 

 البيولوجية البيئة (1 ؛(الموارد واستهالك المياه نوعية) المياه (4 ؛الطبيعية( والمناظر تآكلالو  التربة )نوعية التربة
 اتر يثأتالو  البصرية، والتأثيرات المجتمع، وسالمة ،المهنية السالمة والصحة) البشرية البيئة( 5 ؛(والحيواناتنباتات )ال

  .الصحية(و  االجتماعيةالتأثيرات و  المروريةعلى الحركة  التأثيراتو  ،الثقافي التراثعلى 
 

 المنهجية  .2

تقييم نصف كمي لألثر يضع في االعتبار ما  القيام بعمل يالستشارااستخدمها  لتيالبيئي ا ألثراتقييم  جية همن تشمل
 يلي: 
 احتمالية حدوث التأثيرات  -

 المقياس المكاني  -

 المقياس الزمني  -

 )والتي تشمل حساسية المستقبالت ومسار التأثيرات والطبيعة االنعكاسية للتأثيرات( شدة التأثيرات  -
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( التالي وذلك عن طريق حساب حاصل ضرب المقياس المكاني والمقياس 1وتم التقييم كما هو موضح بالجدول )
 ة التأثير مع األخذ في االعتبار احتمالية الحدوث. وسيحدد إجمالي النقاط درجة أهمية األثر. الزماني وشد

 
  المنهجية المتبعة لتقييم التأثيرات :(1جدول )

المقياس 
 المكاني

 شدة األثر المقياس الزمني
احتمالية 
 الحدوث

اجمالي 
 النقاط

 أهمية األثر نطاق النقاط

أهممممممممممممممممممممميممممممممممة  4 – 1 1 1 ( 1ال تذكر ) ( 1قصيرة المدى ) (1الموقع )
 الموقع حممممدود  ضئيلة

(4) 
متوسممممممممممممممطمممة الممممدى 

(4 ) 
 4 1 ( 4منخفضة )

أهممممممممممممممممممممميممممممممممة   41 – 9 41 1 ( 4متوسطة ) (4طويلة المدى ) ( 4المنطقة )
 متوسطة 

 أهمية كبيرة  41 - 44 41 1 ( 1مرتفعة ) (1مستمرة ) ( 1االقليم )
 

 للمشروع المقترح  األثار االيجابية .3

عامل وموظف أثناء  44حوالي أثناء مراحل اإلنشممممممممماء و عامل وموظف  44لحوالي ة فرص عمل حفة الى اتااباالضممممممممم
 والتيماعية فوائد بيئية واجتالمقترح له  فإن تنفيذ المشروع، ومحطة معالجة مياه الصمرف الصمحي محطة الرفعتشمغيل 
  :التالي تشمل
  مية زيادة ك الرغم من أن هناك بعض المخاوف منوذلك ب السممطحية في منطقة الدراسممةتحسممين نوعية المياه

 الصرف بسبب الزيادة المتوقعة في استهالك المياه نتيجة لتوافر الصرف الصحي 

 يها مياه الصرف الصحي إلسرب تحسين نوعية المياه الجوفية عن طريق منع ت 
 تحسين الصحة العامة للسكان والحد من األمراض  

 
 ( تفكيك وأ) إنشاء مراحل أثناء البيئية اآلثار .4

  الضوضاء آثار 4.1
  الضوضاءالمتعلقة بتوليد  نشةةلل  عامة ةنظر  4.1.1

- اإلنحدارخطوط و  ،الرفع محطةو  ،خطوط الطرد) للمشمممممممروع المختلفة المكونات تركيب / إنشممممممماءتشممممممممل أنشمممممممطة 
  :التالي( ومحطة معالجة الصرف الصحي -المنزلية التوصيالت

 األرض وتسوية إعداد  
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 طة محوكذلك ل ،خطوط الطردو  اإلنحدارخطوط ركيب لت المطلوبة للخنادق المطلوب العمق إلى الحفر لاعمأ
  يتخلص منهاو  اهسحبي أنوالتي سيتعين عليه  الجوفية، المياه المقاوليجد  أن من الممكن حفروخالل ال .الرفع

 نشاءو  التسوية، ذلك في بما الحفربعد  الخندق إعداد   األنابيب ربط / ولحام األنابيب، اتأساس ا 
 التفتيش غرف تركيب  
 األخرى المدنية واألعمال المسلحة الخرسانة عناصر إنشاء  
 األخرى الكهربائية والمعدات والمضخات ةالصلب والجسور الرافعات تركيب. 

 
  الضوضاء انبعاثات مصادر 4.1.2

 .السابق سمالق فية فو وصالم اإلنشاء أنشمطة خالل الكهربائية، / الميكانيكية المعدات مختلفسمتكون هناك حاجة إلى 
 الرئيسمممممممى مصمممممممدرهو ال المعدات هذه تشمممممممغيلو  .المعدات من وغيرهاالمعبدات و  والشممممممماحنات الجرافات تشمممممممملهي و 
 .)أو التفكيك( اإلنشاء مراحل أثناء والتلوث السمعى المحتملة الضوضاء نبعاثاتال

 :التالية الفئات هي اتاإلنشاءللتلوث السمعى الناتج عن  عرضة األكثر الضعيفة الفئات
 مختلفةال اإلنشاء أنشطة من الناتجة لضوضاءل مستويات ألعلى عرضة األكثر هم الذين الموقع؛ في العمال 

 .الضوضاء مصادر من ملقربه نظرا
 األخرى الحساسة والمستقبالت المجاورة المجتمعات. 

 
تجدر اإلشارة إلى أن جميع المنازل يمكن أن تتعرض النبعاثات الضوضاء أثناء تقليب التربة والحفر ووضع المواسير 

  .اإلنحدارأثناء إنشاء خطوط الطرد وخطوط 
 

  الضوضاء األثار الناتجة عن تقييم منهجية 4.1.3

 ستشارياال رةخب أساس على اتحديده تم لكن ،اإلنشاء مرحلة أثناء ستستخدم التي والمعدات األدواتبعد اختيار  يتم لم
لها  الضوضاء ومستويات اإلنشاء معداتب قائمة( 4) جدول ويشمل .مماثلةآخرى  مشاريعوالبيانات التي جمعها من 

 إنشاء لةمرح خالل المتوقعة المختلفة األنشطة أساس على المعدات فيصنوتم ت .ش ذ م م( السيارات مهندسي جمعية)
  .والبنية التحتيةمشروع الصرف الصحى 

 

  الصوت ومستويات المتوقعة اإلنشاء معدات :(2) جدول

 المعدات 
 م من المعدات 1على بعد  (A)مستويات الصوت عند التشغيل بالديسيبل 

 المدى  المتوسطة 
 تقليب األرض  - 1نشاة 

 91-45 44 جرافة الجبهة 
 49-19  44.5 جرافة خلفية 
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 المعدات 
 م من المعدات 1على بعد  (A)مستويات الصوت عند التشغيل بالديسيبل 

 المدى  المتوسطة 
 144-49 94 بلدوزر

 94-19 94 اسطوانة 
 --- 58˃ كسارة

 144-49 69 شاحنة 
 144-144 101 معبدة*
 خلة الخرسانة  - 2نشاة  

  58˃ مضخة خرسانة*
  58˃ خالط خرسانة 

 تركيب االنابيب  - 3نشاة 
 144-91 100 رافعة*
  58˃ ديريك 

 وحدات الةاقة 
  58˃ مولدات

  58˃ ضواغط 
 معدات آخرى 

  101 نافخ هواء مضغوط 
 94-41 6148 هزاز بوكر 
 95-14 5548 منشار طاقة 

 
افترض  وقد .مختلف زمني إطار فيحدث سي( 4) جدول في المقدمة الثالثة األنشطة من نشاط كل أن المتوقع ومن
 من بعثةالمن الضوضاء بسبب ديز أن ي يمكن ةالمتوقع األنشطة من نشاط كل من المنبعثة الضوضاء أن ستشارياال

  .التفاعالت هذهجيدًا تمثل س المصدرعند  ديسيبل 55 أن وافترض وغيرها، الهواء، وضواغط الطاقة، مولدات
 

  الضوضاءار الناتجة عن ثاأل  أهميةتقييم  4.1.4

دسمممممميسممممممبل  54سممممممتتجاوز  خطوط اإلنحدارمن المتوقع أن الضمممممموضمممممماء الناتجة أثناء تركيب ، خةوة اإلنحدارتركيب 
المسممموح بها ألن أنشممطة اإلنشمماء في الواقع سمموف يتم تنفيذها في منتصممف الطرق المقابلة للمنازل ومسممتقبالت أخرى. 

مسمممتقبالت المن الوقت أمام كل بيت و لفترة قصممميرة  خطوط اإلنحدارومع ذلك، فمن المتوقع أن تسمممتمر أنشمممطة تركيب 
  ذو أهمية متوسطة.عتباره . ولذلك فهذا األثر ينبغي اخرىاأل
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. ولذلك، فإن آثار الضوضاء المتعلقة خطوط اإلنحدارمماثلة ألنشطة تركيب  األنشةة الخاصة بتركيب خةوة الةرد
 ذات أهمية متوسطة.بإنشاء خطوط الطرد ينبغي اعتبارها هى األخرى 

ستكون و  الضوضاء انبعاثات مصدر على الرفعمن محطة  مستوى الضوضاء المنتشر عتمدسي ،محةة الرفع نشاءإ
 هذا ولكن .بيراك تأثيرالسيكون  ولذلك .اقرب مستقبل للمحطةأيضًا و  نفسه محطة الرفعو موقع أكثر المواقع تضررًا ه

 إنشاء فترة جاوزتت أن المتوقع من وليس اإلنشاء أنشطة في التقدم مع قلي / وسيتغير متقطع طابع وذ سيكون التأثير
ذو  رفعلامحطة  نشاءإل نتيجة الضوضاء األثر الناتج عناعتبار  ينبغي سبق، ما إلى نظراو  .شهراً  41 أكملهب الموقع
 . متوسطة أهمية

 

محطة على مصدر انبعاثات الضوضاء المن  مستوى الضوضاء المنتشرسيعتمد معالجة الصرف،  نشاء محطةإ
ع التأثير سيكون ذو طابع متقطع وسيتغير / يقل ممحطة نفسه. ولكن هذا الوستكون أكثر المواقع تضررًا هو موقع 

والى ان  شهرًا. ونظرا إلى ما سبق 14 التقدم في أنشطة اإلنشاء وليس من المتوقع أن تتجاوز فترة إنشاء الموقع بأكمله
، ينبغي اعتبار األثر الناتج عن الضوضاء نتيجة متر من أقرب قرية 544موقع المحطة يبعد بمسافة ال تقل عن 

 .ضئيلةمحطة ذو أهمية الإلنشاء 
 

  المشروع مكوناتل اإلنشاء ضوضاء آثار تقييم نتائج التالي الجدول ويبين
 

 التأثير
 حدوثالاحتمال 

(P) 

 تأثيرعالمات ال
P*(A)*(B)*(C) 
 النتيجة اإلجمالية

مقياس ال
 الزمني
(A) 

مقياس ال
 المكاني
(B) 

 شدةال
(C) 

 خطوط اإلنحدار
 خطوط الطردو 

1 1 4 4 9 

 14 4 4 4 1 الرفعمحطة 
معالجة مياه  ةمحط

  الصرف الصحي
1 4 1 4 1 

 
 والمتابعة والرصد التخفيفإجراءات  4.1.5

 التخفيف إجراءات 
 ،بالموقع نيةمهال سالمةالو  صحةالخطة  تنفيذبوذلك  آمنة عمل بيئة لضمانفي الموقع  اإلنشاء ضوضاء تخفيف يجب

  :التالية جراءاتاإل خطةال تشمل أن يجبو  .والدولية الوطنية المتطلباتضع في االعتبار ت التيو 

 الحرجةالتلوث السمعى  مناطق في العاملين لجميع يةائوق سمع أجهزة / أذنسدادات تاحة إ يجب. 
 مالالعوجيه ت دورات من كجزءية ائوقالسمع الأجهزة  استخدام يجب ومتى كيفية على التدريب يجرى. 



 
، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 8مرفق )

 9  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

  حرجة الضوضاء انبعاثات فيها تكون التي المناطق فيمرئية  واضحة تعليمات ضعو.  

 :ا يليم الحساسة المستقبالت أقرب عند - الموقع خارج الضوضاء آثار من للحد األخرى التخفيف إجراءات وتشمل

 يقافبة لمسممممممتوى ضمممممموضمممممماء مرتفع بالمسمممممم اإلنشمممممماء معدات اسممممممتخدام تحسممممممين  عدم حالة في معدات أي وا 
 .استخدامها

 والمركبات المعدات لجميع الدورية الصيانة.  
 الليل خالل اإلنشاء أنشطة كافة إيقاف. 
  الحساسة والمستقبالت المجاورة لمجتمعاتل اتنشاءلإل الزمني الجدولإبالغ. 
 الشكاوى مع التعامل نظام تنفيذ. 

 والمتابعة الرصدإجراءات 
 ملوتشمم ضمموضمماءال قياسمحمول ل جهاز باسممتخدام الحرجة، المناطق في المحيطة الضمموضمماء مسممتوى قياس 

  .الحساسة المستقبالت أقربعند  القياس اإلضافية جراءاتاإل
 العملاستراحات  أثناء المكان نفس في الضوضاء مستوى قياس. 
 المتضررة المواقع في المجاورة والمجتمعات عمالال من الضوضاء شكاوى في التحقيق. 

 
 الهواء جودةعلى التأثيرات  4.2
  مقدمة 4.2.1

 :التالية لألسباب مستقبالتال أقرب عندكذلك و  اإلنشاء قعامو من  كل في الهواء نوعية تتأثر أن يمكن

 الغبار انبعاثات 
 مخلفات و  حفرال تربة من تخلصالتي ت أو /و الخام المواد نقلالتي ت والمركبات الكهرباء مولدات من العادم

 .اإلنشاء
 اإلنشاء معدات عادم 

  :اإلنشاء أنشطة لمعظم بالنسبةمتوقعة  التالية الهواء ملوثاتو 

 الغبار انبعاثات (10PM، 5.2PM) 
 النيتروجين أكاسيد  
 الكبريت أكاسيد   
 القديمة المحركات حالة في الكربون أكسيد أول  

  



 
، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 8مرفق )

 14  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

  على جودة الهواء أهمية اآلثارتقييم  4.2.2

 همم أمر وهذا .المحيط الهواء نوعية على سلبا تؤثر الغبار انبعاثات ،خةوة الةردو  اإلنحدارخةوة  إنشاء أثناء
 نم مقربة على األنشطة هذه وستكون .خطوط الطردو  خطوط اإلنحدار لتركيب الالزمة الحفر أنشطةوخاصة أثناء 

 تستمر نأ المتوقع من -فهو ذو طبيعة مؤقتة  ذلك، ومع ،اً زعجم تأثيرسيكون ال ولذلك .قبل من مبين هو كما المنازل
 بة المستخرجةالتر  تخزين منأيضاُ  تنشأ قد الغبار انبعاثات مشكلة .منزل كل أمامأنشطة الحفر من يوم واحد إلى يومين 

  .ةالمحدد التخلص مواقع إلى اونقله ارفعه يتم حتى

 على كونيس والمعدات الشاحنات تلك استخدام ألن جدا، منخفض أو ضئيل تأثير معداتال أو الشاحنات عوادمل يكونس
خطوط  إنشاء بسبب الهواء جودة على اآلثاراعتبار  ينبغيولذلك  .النهار أثناء فقط تكون أن ويتوقع متقطعة فترات

  .أهمية ضئيلة ذات  خطوط الطردو  اإلنحدار

 كونيسو  الموقع، لىع أساساأنشطة الحفر  ستقتصر ،محةة معالجة مياه الصرف الصحيو  الرفعمحةة  إنشاء أثناء
  .خطوط الطردو  خطوط اإلنحدار إنشاء أثناء المطلوب الحفر مع بالمقارنة أقل تأثير لها

 وادالم سيارات نقلفإن  الفترة، هذه أثناءو  .شهرا 14 اليحو  ومحطة معالجة الصرف الصحي الرفع ةمحط إنشاءيستمر و 
 على يؤثر مما منتظم، أساس على الموقع من ةرجاوختحرك داخلة ست اإلنشاء مواد ومخلفاتالركام  ونقل الخام

 ؤقتةم طبيعةذو  يكونس التأثير هذا فإن ذلك، ومع .اتمحطال قعامو  إلى المؤدية لطرقالموجودة على ا المستقبالت
 ذات تبارهااع أيضا ينبغيومحطة المعالجة  محطة الرفع نشاءإل نتيجة الهواء جودةعلى  ثارواآل .متقطعة فترات وعلى

  .أهمية ضئيلة 

 

  الهواء جودة على اآلثار تقييم أدناه الجدول ويبين

 التأثير
 حدوثالاحتمال 

(P) 

 تأثيرعالمات ال
P*(A)*(B)*(C) 
 جدول الزمنيال النتيجة اإلجمالية

(A) 

مقياس ال
 المكاني
(B) 

 شدةال
(C) 

 خطوط اإلنحدار
 خطوط الطردو 

1 1 4 4 4 

معالجة مياه  ةمحط
الصرف الصحي 

 الرفعمحطة و 

1 4 1 4 4 

  



 
، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 8مرفق )

 11  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 المتابعةالرصد و و  التخفيفإجراءات  4.2.3

 التخفيف إجراءات 
 :التالية جراءاتاإل ذلك في بما اإلنشاء قعامو  إدارة خطة تنفيذ

  مسبقاً  المحددة التخزين مناطق في اإلنشاء موادتخزين. 
 التخزين أثناء والتطاير للتفتيت قابلةال موادال تغطية. 
 نشمممطةال لمناطقعلى ا المياه اسمممتخدام يقتصمممر أن ينبغيو  الموقع في مرصممموفةال غير الطرق شمممبكة بيرطت 

 .للغاية
 القرية حدود تدخل التي المركبات لجميعكم/ ساعة(  44) مناسبة سرعة إلى السرعة تنظيم. 
 دخانذات  اتلمركبالفوري ل صممالحاإلو  الموقع في العاملة والمعدات للمركبات الوقائية الصمميانة برنامج تنفيذ 

  .المرئي العادم

   المتابعةالرصد و  إجراءات
 من االتربة  المتضررة مناطقال وسكان العمال شكاوى في التحقيق 
 الحساسة المستقبالت أقرب فيللعينات  النشط جمعبال المحيط الهواء جودة قياس  
 ى الت أو خطوط الطرد ومسمممار خطوط اإلنحدار طول على تعمل التي والمعدات لمركباتل البصمممري الفحص

  .الرفعمحطة  موقعتدخل 
 الموقع خلاد المنقولة المواد ونوع المركبات عدد تسجيل. 
 والركام النفايات من تخلصالتي ت المركبات وقدرة عدد تسجيل  

 
  الجوفية المياهعلى التربة و  اتالتأثير  4.3
  عامة نظرة 4.3.1

  :يلي ما بسبب الجوفية والمياه التربة تلوثيمكن أن تؤدي إلى  التقليدية اإلنشاء أنشطة

 كيميائية مواد أي أو والدهانات المسمممممممتهلكة الزيوت مثل الخطرة السممممممموائل من المنضمممممممبط غير التخلص / 
  والتشطيب الخرسانةأعمال  في ستخدمت أخرى ضافاتإ

 عشوائيامنها  التخلصالتي يتم  الصلبة النفايات رشح  

  :يلي ما تشمل التلوث غير التربة على المحتملةالتأثيرات األخرى 

 التربة تآكل  
 عادة سممممممتخرجةالم التربة تنظيف يتم لم إذا الموارد فقدان  ربةت واسممممممتخدام نقل بدال من كبديل اسممممممتخدامها وا 

 .الموقع خارج من إضافية
 



 
، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 8مرفق )

 14  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 على التربة والمياه الجوفية  اتالتأثير  أهميةقييم ت 4.3.2

 الجوفية اهالمياحتمالية مصادفة يوجد و  .العلوية التربة طبقات حفر سيتم، خةوة الةردو  خةوة اإلنحدار إنشاء أثناء
 مرة لمستخرجةا التربة األجزاء المحفورة بإستخدام ردم يتم ما وعادة مرتفع الدقهلية في الجوفية المياه مستوى أن حيث
 والمياه لتربةا نوعية تتأثر قدو  .كنفايات التربة كميات بعض فقدان أو /و االضطراب مستوى تقليلهكذا يتم و  أخرى

 .نحسباال يف النفايات بإدارة المتعلقة الخاصة الضوابط تؤخذ لم إذاوذلك  ،لمدى الكبير للمشروعل ظربالن الجوفية

 أهمية ذات ردخطوط الطو  خطوط اإلنحدار إنشاء أثناء الجوفية والمياه التربةعلى  التأثيراتاعتبار  ينبغي عامة بصفةو 
 التربة تخداماس إعادةبكذلك و  النفايات بإدارةمتعلقة ال التخفيف إجراءات تطبيقخالل  من تخفيفها وسيتم متوسطة

  .المستخرجة

 قطف تقتصر ولكن خطوط الطردو  خطوط اإلنحدار نشاءإل مماثلة، ومحةة معالجة الصرف الرفع ةمحة إنشاء أثناء
 تظهر لمواردا وفقدان الجوفية والمياه التربة بنوعية المتعلقة التأثيرات فإن ،ومحطة المعالجة الرفعمحطة  موقع على
 . محطة المعالجةو  محطة الرفع مكونات بعض نشاءإل الالزمة الحفر أعمال أثناء

وسيتم  ئيلةضأهمية ذات  ومحطة المعالجة محطة الرفع إنشاء أثناء التربةعلى  التأثيراتاعتبار  ينبغي عامة بصفةو 
دام التربة بالحد األقصى من إعادة استخكذلك من خالل تطبيق إجراءات التخفيف المتعلقة بإدارة النفايات و  التحكم فيها
 المستخرجة.

 

 التأثير
احتمال 

 حدوثال
(P) 

 تأثيرعالمات ال
P*(A)*(B)*(C) 
 جدول الزمنيال النتيجة اإلجمالية

(A) 

مقياس ال
 المكاني
(B) 

 شدةال
(C) 

 خطوط اإلنحدار
 خطوط الطردو 

1 1 4 4 9 

معالجة مياه  ةمحط
 الصرف الصحي

 الرفعمحطة و 

1 1 4 4 4 

 
 والمتابعة والرصدالتخفيف  إجراءات 4.3.3

  التخفيف إجراءات
  :وتشمل اإلنشاء موقع إدارة خطة تنفيذ

 النفايات إدارة خطة تنفيذ  
 إعادة االستخدام وخياراتالمستخرجة  تربةال عزل راعتبوضع في االي  



 
، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 8مرفق )

 14  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 المتابعةالرصد و  إجراءات
 بانتظام النفاياتسجالت  مراجعة   
 الموقع إلى ةبو جلالم التربة وكمية منها، التخلصالتي يتم  التربة كمية وثيقت. 

 
 المياه ونوعية جودةعلى  التأثيرات 4.4
  التأثرات أهميةتقييم  4.4.1

 من العديد خطوط الطردو  خطوط اإلنحدارل المخطط المسار شملسي، خةوة الةردو  خةوة اإلنحدار إنشاءأثناء 
 مجرى في اءاإلنش نفايات أو /و المستخرجة التربة من أي لقاءإليكون سو  .والمصارف الترع بعض تحت /فوق  المعابر
 اإلنحدارخطوط  نشاءإ أثناء المياه جودةعلى التأثيرات اعتبار  ينبغيو  .المياه نوعيةوكذلك  تدفق على سلبي تأثير الماء

  .النفايات إدارةب الصلة ذات التخفيف إجراءات تطبيقبفها تخفيالتحكم فيها و  وسيتم متوسطة أهميةذات  خطوط الطردو 

 إنشممممماء أثناء تأثيرات أيوجود  المتوقعغير  من،  محةة معالجة مياه الصااارف الصاااحيو  أثناء إنشااااء محةة الرفع
غي معالجة. لذا ينبال ةأثناء إنشمممممممماء محطالمجارى المائية القريبة ولكن هناك مخاطر محتملة من تلويث  .الرفع محطة
 ةمتوسط أهمية ذات معالجة مياه الصرف الصحية المياه أثناء إنشاء محطونوعية جودة على  التأثيراتاعتبار 

 

 التأثير
احتمال 

 حدوثال
(P) 

 تأثيرعالمات ال
P*(A)*(B)*(C) 

 جدول الزمنيال اإلجماليةالنتيجة 
(A) 

مقياس ال
 المكاني
(B) 

 شدةال
(C) 

 خطوط اإلنحدار
 خطوط الطردو 

1 1 4 4 9 

 غير وارد     الرفعمحطة 
معالجة مياه  ةمحط

 الصرف الصحي
1 1 4 4 4 

 
  



 
، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 8مرفق )

 11  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

  على النباتات والحيوانات التأثيرات 4.5
  عامة نظرة 4.5.1

 مواقع ولط على بيئيا الحساسة طنوالموا األنواع وتوزيع وجود تقييم أجل من األساسية المسوحات ستشارياال أجرى
 .المشروع مناطق في تسجيلها تم باالنقراض مهددةأو نباتية  حيوانية أنواع وجدت ال أنه إلى خلص قدو  .المقترح المشروع

  .ًا"قلق "األقل فئة ضمن هي المسجلة األنواع كلو 
 

 على النباتات والحيوانات التأثيرات أهمية تقييم 4.5.2

 موجودة والحشرات والزواحف والطيور الثدييات من الحيوان أنواع بعض أن من الرغم على، الحيواناتالمتعلقة ب ثاراآل
وع وذلك للمشر  صغيرلمدى الل نظرا كبيرة تكون أن المحتمل غير من الحيوانعلى  اآلثارإال أن  المشروع، منطقة في
 وينبغي أدناه، لالجدو  في الحيوانات على التأثيرات تقييم ويتضح .المنطقة في مماثلةال لمحيطةا طنالموا إلى النسبةب

  .أهمية ضئيلة ذات اعتبارها 

 فئة إلى نتميت ال أعاله، المذكور النحو على المقترح،المشروع  موقع في الموجودة النباتات، النباتاتالمتعلقة ب اآلثار
 .ة أهمية ضئيلذو النباتات  أنواع على المشروع إنشاء تأثيراعتبار  ينبغي لذلك .باالنقراض المهددة األنواع

 

 التأثير
احتمال 

 حدوثال
(P) 

 تأثيرعالمات ال
P*(A)*(B)*(C) 
 جدول الزمنيال النتيجة اإلجمالية

(A) 

مقياس ال
 المكاني
(B) 

 شدةال
(C) 

 خطوط اإلنحدار
 خطوط الطردو 

1 4 1 1 4 

 ةمحطو  محطة الرفع
معالجة مياه الصرف 

 الصحي

1 4 1 1 4 

 
  والمتابعة الرصدالتخفيف و  إجراءات 4.5.3

 التخفيف إجراءات
  :التالية جراءاتاإلوتشمل  اإلنشاءات إدارة خطة تنفيذ

 الموقع خارجناطق الم اضطراب تقليل لضمان آمن سياجب الموقع ةطاحإ.  
 المشروع موقع إلى المواد تخزينو  اإلنشاء أنشطة تقييد  

 والمتابعة الرصد إجراءات
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 والحيواننبات البآثار / صحة  المتصلة المجاورة المجتمعات من الشكاوى وتوثيق تسجيل 
 

 المهنية  السالمة والصحة التأثيرات على 4.6
 المهنية السالمة والصحة ات علىتأثير ال أهميةتقييم  4.6.1

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 كيفية 

دراك كافة المخاطر التي يمكن مواجهتها أثناء ا ألعمال العادية. طبقًا للمعايير يجب أن يتوافر لدى كل عامل تحديد وا 
 معلومات دقيقة بقابلية تعرضهم للمخاطر أو اإلصابات في مكان العمل. 

 (OSHAيلي المخاطر الستة األساسية في موقع اإلنشاء كما حددتها إدارة السالمة والصحة المهنية )ويوضح ما 

 من أخطر أعمال موقع (حفر الخنادق)اعتبرت إدارة السالمة والصحة المهنية الحفر  – الحفر وحفر الخنادق -1
 اإلنشاء.

قدم من أخطر  44<من سلم ثابت على مسافة  قدم أو 4 <السقوط من السقاالت على مسافة  – السقوة -4
استخدام  تعثر القدم أوالمخاطر في موقع اإلنشاء وأكثرها شيوعًا. والسبب المعتاد لهذا الحادث هو اإلنزالق أو 

سلم غير ثابت. توجد أسباب كثيرة لتتعرض لمخاطر السقوط، للتخلص منها يجب أن يتوافر لدى صاحب 
 لسالمة والصحة المهنية في مكان العمل.االعمل برنامج للحماية من السقوط كجزء من برنامج 

نشاءات الخاصة بإدارة السالمة والصحة طبقًا لمعايير السالمة والصحة في اإل – الساللم الثابتة والمتحركة -4
المهنية، تعتبر الساللم الثابتة والمتحركة من األسباب الهامة لحدوث اإلصابات والنكبات فيما بين عمال 

  البناء.

تها، سقوطها بسبب تلف مكون أكثر األخطار المحتملة يرجع سببها إلى تحرك مكونات السقالة، أو– السقاالت -1
أو تعلقها بأحد المواد العالقة، أو الصدمات الكهربائية، أو سوء التركيب. يواجه عمال  أو فقدان الحمولة،

 اإلنشاء المسؤلون عن تركيب وفك السقاالت ومنصات العمل في مواقع اإلنشاء إصابات خطيرة بسبب السقوط.

ه ند رجوع هذتضم األسباب الرئيسية لمثل هذه الحوادث إصابة عمال األرض ع –معدات البناء الثقيلة  -5
عندما  دهس الميكانيكيالالمعدات إلى الخلف أو عند تغيير اتجاهها، معدات التقليب التي تصيب مشغلها، 

ال تعمل الفرامل كما يجب، إصابة عمال األرض بسقوط المعدات من الحفارات والدلو ومعدات اإلنشاء األخرى 
  المتحركة.

تعد الكهرباء من المخاطر الكبرى لألشخاص سواء في المنزل أو العمل. يتعرض عمال خطوط  –الكهرباء  -4
 الكهرباء، وفني الكهرباء، ومهندسو الكهرباء باستمرار إلى الكهرباء ويواجهون مخاطرها يوميًا.
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ات ذ ردخطوط الطو  اإلنحدارخطوط محطة الرفع و  إنشمماء أثناءالسممالمة والصممحة المهنية  اعتبار التأثيرات علىينبغي 
 عن كبير دح إلى التأثيراتيتم التحكم في سممممو  .عليها تنطوي التي مخاطرالو وادث حالاحتمال  بسممممبب متوسممممطة أهمية
  .أدناه المذكورة التخفيف إجراءات تطبيق طريق

 
 والمتابعة  الرصدالتخفيف و  إجراءات 4.6.2

  التخفيف إجراءات
 المهنية ةالسالمة والصحإدارة  لمعايير وفقاو  .اإلنشاء مرحلة أثناء المهنية والصحةالسالمة  خطة اعتمادب المقاولسيقوم 
  :هية عائشال اإلنشاء أخطار من للوقايةالرئيسية  التخفيف إجراءاتفإن 

  صابات الحفر وحفر الخنادق، يجب على العامل وصاحب العمل اتباع معايير السالمة لمنع حوادث وا 
 والوقاية للحد من المخاطر أثناء القيام بهذه األعمال.واستخدام معدات الحماية 

  صاباته يجب تدريب العمال على تحديد وتقييم مخاطر السقوط وأن يكونوا على للوقاية من حوادث السقوط وا 
  دراية كاملة بكيفية التحكم في التعرض لهذه المخاطر وكذلك استخدام معدات الحماية من السقوط بدقة.

  صابتها، يجب على العمال وصاحب العمل اتباع القواعد العامة للوقاية من حوادث الساللم الثابتة والمتحركة وا 
  الستخدام الساللم الثابتة والمتحركة كما وضعتها اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية.

 قصى حددة للحد األتناولت معايير إدارة السالمة والصحة المهنية مخاطر السقاالت، إذ تعطي المتطلبات الم
 للحمولة، ومتى تستخدم السقاالت ومتى تستخدم األسوار.

  للوقاية من مخاطر معدات اإلنشاء الثقيلة، يجب على العمال اتباع كافة األدلة اإلرشادية للسالمة في مواقع
  اإلنشاء الالزمة لمنع التعرض لهذه اإلصابات والحوادث.

 ية أن يكون عمال الكهرباء على مسممممممممممممممافة من خطوط الكهرباء. من أفضممممممممممممممل الطرق لمنع المخاطر الكهربائ
وتضممممممممممممممم اإلجراءات الوقمائيمة األخرى اتباع الحذر والعزل عن معدات العمل. يسمممممممممممممماعد ذلك في الحماية من 

  مخاطر الكهرباء واإلصابات أثناء العمل.

 معايير ومتطلبات 4444سممنة ل 14 رقم المصممري العمل قانون أيضمما المهنية السممالمة والصممحة خطة تشمممل أن يجب
  :التالية جراءاتاإل الحصر، سبيل على ليس ولكن ذلك، في بما الدولية، اإلنشاء

 العمال على الخطر مصادر تحديد 
  األخطار مصادرإزالة 
 واإلجراءات السممليمة العمل ممارسممات واسممتخدام المحتملة، المخاطر على التعرف على العمال تدريب يجب، 

 دراية لىوع التعرض،ب المتعلقةالجسممممدية  الفعل وردود اإلشممممارات فهمو  الضممممارة، الصممممحية اآلثارب واالعتراف
 عداتم اسممتخدام كيفية علىين مدرب واكوني أن أيضما ويجب .الطوارئ حاالت فيالمناسممبة  اإلخالء إجراءاتب

 .(PPE) الشخصية الحماية
 واآلالت المعدات جميع واختبار التفتيش 
 الحوادث وقوع لمنع وقائية إجراءات التخاذ الموقع، في الحوادث من الوقاية موظف تعيين 
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 اإلنشاء مواقع مثل المحظورة، المناطق تعيين 
 الطوارئ حاالت في استجابة خطة إعداد 
 الضرورية االنقاذ معدات توفير 
 دارة وضع  سالمةال ضمانل خطة وا 
 والكافية المناسبة األولية اإلسعافات معدات توفير  

 متابعةالو الرصد  إجراءات
 لرفاهيةوا والصمممممحة السمممممالمةب المتعلقة والتقارير السمممممجالت وكذلك حوادث، أي نع المنتظمة التقارير تقديم 

  للعمال
 الخطرة األحداث لجميع ةالمستمر  متابعةال. 
 الحاجة عند التحصين وتوفير الممرضة العوامل ضد العمالعلى  منتظم تفتيش  

 
 المجتمع سالمة 4.4
 التأثيرات المحتملة  4.4.1

  اعمال الحفر: تعتبر اخطر عمليات التشمغيل اثناء مرحلة االنشماء، تتم معظم اعمال الحفر في شوارع ضيقة
مما يزيد من احتمالية سقوط السكان في الحفر. كما ان التربة المتولدة عن اعمال الحفر قد تسبب في انزالق 

حركتهم. كل هذه االحتماالت تزيد من خطورة اعمال الحفر.  الممارة، وبمالنسممممممممممممممبمة للمخلفات المتولدة قد تعوق
وتزيد مخاطر اعمال الحفر على جانبي الترع والمصممممممممممارف. ومن التأثيرات االخرى التى قد تنتج عن اعمال 

 الحفر التأثير على سالمة المنازل، حيث ان الكثير منها منازل قديمة وضعيفة. 
 مخاطر التي قد يتعرض لها المارة في موقع االنشمممممماء. وقد تسممممممبب الصممممممعق الكهربائي: الكهرباء من اعظم ال

 اسالك الكهرباء في الصعق الكهربائي اذا لم يتم صيانتها او اذا كانت في حالة سيئة. 
 

 اجراءات التخفيف  4.4.2

لتجنب الحوادث واالصمممممممابات الناجة عن اعمال الحفر، يجب على العمال اتباع معايير السمممممممالمة واآلمان، يجب على 
لعامل وصمماحب العمل اتباع معايير السمممالمة واسمممتخدام معدات الوقاية الشمممخصمممية للحد من المخاطر اثناء الحفر من ا

 بين االجراءات الوقائية الموصى بها: 
  تدعيم جوانب الحفر 
  استخدام حواجز وممرات للسير/العبور اآلمن 
 ر بها. ا من اآلثار السلبية التي قد تضيوصى بتطبيق االجراءات الهندسية لدعم المباني الضعيفة وحمايته 
  تعيين موظف لالشراف على االجراءات الوقائية لمنع الحوادث والتصرف السريع عند وقوع حادث 
  توفير تجهيزات االسعافات االولية المناسبة في الموقع 
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  البصرية التأثيرات 4.2
  البصري التأثير أهميةتقييم  4.2.1

 األرض وقف لتخزينمن ا أساساينشأ  وذلك مؤقتةتكون  البصرية لتأثيراتا، الةردخةوة و  خةوة اإلنحدار إنشاء أثناء
 .(غيرهاو  اإلنشاء ونفايات الخرسانة خالطاتو  األسمنت أكياسو  وصالتوال األنابيب )أي الخام والمواد حفرلنواتج ال

  .ئيلة أهمية ضات ذ ااعتباره ينبغي التأثير، هذال االنعكاسية والطبيعة التعرض فترةقصر ل ونظرا ذلك، ومع

 سيتم يالت ةمنطقلل الطبيعي الشكلمن  تدريجيا المشروعسيغير ، ومحةة معالجة الصرف محةة الرفع إنشاء أثناء
 بالمقارنة يانسب سيكون قريب الرفع محطةل المتوقع رتفاعاال فإن ذلك، ومع .ومحطة المعالجة محطة الرفع إنشاءفيها 

 أهمية ضئيلة اتذ ومحطة المعالجة محطة الرفع إنشاءالناتجة عن  البصرية التأثيرات عتبارا ينبغيو  .المجاورة المبانيب
  .لتخفيفل إجراءات أي ال توجدو 
 

  المرورعلى حركة  التأثيرات 4.5
  أهميتهتقييم و على التأثير  عامة نظرة 4.5.1

كيب ر ت أثناء يكونس الطرقعلى  المرور حركة علىالتأثير الرئيسى ، خةوة الةردو  خةوة اإلنحدار إنشاء أثناء
 الطريق قتضيي الطولي الحفريسبب سو  .والثانويةالرئيسية  الطرق عبر أو طول على خطوط اإلنحدارو  خطوط الطرد

 ربما نسبيا، قصيرة رةلفت ولكن الطريق، عرقلة يسبب قد قيلطر ل جانبيالالقطع  أن حين في نسبيا، طويلة لفترة رو حفالم
 الرغم علىف ذلك، ومع .الثانويةب بالمقارنة الرئيسية الطرقب يتعلق فيما نسبيا أعلى كونست تأثيرال أهميةو  .قليلة ساعات

 الثانوية لطرقلر الصغي عرضفإن ال ،الحقليةوالحيوانات  لمشاةل أساسا وتستخدم نسبيا، ةمنخفض المرورية الكثافة أن من
 الجراراتو  الحيواناتكبي لرا وربما للمشاة، مشاكل الحفربسبب  القرى طرق انسدادوسيسبب  .األثرمن قيمة  زودسي

 طويلة دوراتون بيقومسربما  الذين واألطفال، والمعاقين المسنين على تأثيرات أكبر الوصول صعوبةسيكون لو  .الزراعية
 .طلوبةالم ممواقعه إلىالوصول  قبل مرهقة

شروع الصرف م بين التنسيقفسيتم الحرص على  المحلية، المرور إدارة منتتم  المرورية التأثيرات على السيطرة ألن
دغرة المرور الصحى المتكامل   .حركة المرورل مقبولال غير التأخير لمنع وا 

 تضمنتو  .متوسطة أهميةذات  خطوط الطردو  خطوط اإلنحدار إنشاء أثناءالمرور التأثيرات على حركة إعتبار  ينبغيو 
  .التأثيرات هذه من للحد اإلنشاء عملية أثناء باعهاات الواجب التخفيف إجراءات خطة اإلدارة البيئية

 يراتالتأث تنشأويمكن أن  .الموقععلى  أساساً  اإلنشاءعمال أتقتصر س، ومحةة المعالجة محةة الرفع إنشاء أثناء
ذو  أثيرالت هذا لكن .اإلنشاء نفايات من التخلص أو /و الخام المواد لنقل نظرا المرور حركة تدفق زيادةمن  المرورية
أهمية ذو  ثراألر اعتبا بالتالي وينبغي .الذروة ساعات لتجنبالمذكورة  الرحالت توقيت التحكم فىيمكن و  مؤقتة طبيعة
 . ضئيلة 
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 والمتابعةالرصد التخفيف و  إجراءات 4.5.2

  التخفيف إجراءات
 يفالتخف إجراءات جميع اتخاذ سيتمف المحلية، المرور إدارة ليةئو مس يه المرور حركة على السيطرة ألن -1

أدغرة  اكإشر  على المشروع إدارة دور وسيتركز .لسياراتاحركة مرور ل طويلةال تأخيراتال ىتولتلضمان أن 
 فيذالتن وطريقة مدةتصريح ب خذأو  ،تقاطعةالم األعمال نوع لتحديد لمشروع،ا تخطيط عملية في المرور

 على نكو ست التخطيط مرحلة أثناء إدارة المرور من الموافقاتالحصول على  ليةئو مسو  .محددةلتقاطعات الل
يقوم به س اءاإلنش عملية أثناء الخاصة الحفر تصاريح أخذأن  حين في ،المدير البيئي بوحدة تنفيذ المشروع

  .RSU  ERO- -الموظف البيئي اإلقليمي بوحدة تحكم قطاع الصرف الصحي
 .حو فتم خندق كلفوق  للمشاة معدنيأو  يخشب جسر هناك كوني أن ينبغي القرى، في الطرق حفر واثناء -4

 عالمات وجود مع واضح وبشكل اإلمكان، قدرب مسطحة خنادق عبر أو بجانب المشاة ممراتأن تكون  يجبو 
 طريق يف مفتوحال خندقال لطول األقصى الحد يتجاوز أال يجب الحاالت جميع فيو  .الليل في مرئية تحذير
  .اً متر  544أكثر من  معين

 لمسمممممماعدة ،طوال اليوم اإلنشمممممماء موقع في عملي حارس، أو األقل، على واحد عامل هناك يكون أن ينبغي -4
  .سقوطسرعة التصرف فى حالة حوادث الو  والجسور المسارات إلى الوصول على الناس

 .اتاإلنشاء بدء قبل السكان معالتواصل و بديلة ال الوصول طرق تحديد ينبغي -1
 

 متابعةالو الرصد  إجراءات
 تسجيل شروعمال فى اتخاذها ينبغي التي متابعةال أنشطة وتشمل .المرور إدارةقبل  من الطرق على السير حركةتابعة م

  .السقوط وحوادث السكان منالممكنة  شكاوىالو المقاول ت المرورية المقدمة من قبل تسهيالال ةءكفا وتوثيق
 

  الثقافي والتراث اآلثارب المتعلقةتأثيرات ال 4.14
 أهميتهتقييم و على التأثير  عامة نظرة 4.14.1

 مساحةإال أن ال المشروع،ب تتأثر أن المرجح غير من يتوال ،األثرية مواقعقع ضمن اليال المشروع  أن من الرغم على
 .بالمصادفة حفرال أعمال أثناء القديمة العصور من آلثار اكتشافات فرصة احتماالت ثيرت المشروع يغطيها التي واسعةال
 هامع التعامل ثناءأ تلفال أو فقدانال خطرفي  يتسببربما  صحيح، بشكل إدارته يتم لم إذا آلثارا هذه مثل على العثورو 
  .اإلنشاء موقع في هاتخزين /

 احتمال ناكه لذلك، وفقاو  .مستمر إجراء هو لآلثار األعلى المجلسقبل  منالمواقع األثرية  تحديدفإن  ذلك على وعالوة
 الحالة، ههذ مثل فيو  .اإلنشاء مرحلة أثناءمن المواقع األثرية  اعتبارها يمكن المشروع مناطق فيت آالمنش بعض أن

 .منشآتال هذه مثل سالمة على خطر هناك
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أثرى  عموق من بالقرب حفرال أثناء اتباعها ينبغي معينة معايير اآلثار لحماية 1944لسنة  111رقم  القانونوقد وضع 
 بالقرب نشاءاإل عملية أثناء المقاولبين و  المجلس بينيتم  أن ينبغي التعاون أنالمجلس األعلى لآلثار  يؤكدو  .مسجل
لعثور على ا إجراءات حددت التي البيئية اإلدارة خطة في والمتطلبات المعايير بهذه االلتزام تموقد األثرى موقع ال من

  .أدناه المبين النحو على ،اإلنشاء أنشطة أثناء األثرية المواقع لحماية الالزمة جراءاتواإل ،بالمصادفة اآلثار

 كامل بشكل ةسيطر م التتوسأهمية ضئيلة  ذات ثقافيةال قيمةال ذات والمواقع اآلثار على المترتبةتأثيرات ال اعتبار ينبغيو 
  .أدناه المذكورة التخفيف إجراءات تطبيقعليها ب

 
جراءاتو  آثارالتخفيف بالنسبة للعثور على  إجراءات 4.14.2  والمتابعة  الرصد ا 

 لتخفيفا إجراءات
 مواقع حددت الذي لآلثار، األعلى المجلس إلى المشروع إنشاء خطة تقديم ينبغي اإلنشاء أعمالالبدء في  لقب -1

 وفيرت تتطلب التي (الطردخطوط و  خطوط اإلنحدارو  ،ومحطة المعالجة ،الرفع محطة ذلك في )بما المشاريع
 .القريبة آلثارل المحتملة األضرار ضد الحماية

  :تحديدها متي التي األثرية مواقعللسالمة اإلنشاءات  لحماية أدناه ةموضحال التخفيف إجراءاتق يتطبسيتم  -4
 نبغيي العميق، الحفر أو المياه نزح قبل ، ومحطة المعالجة الرفع ةمحط لموقع الجيوتقنية األعمال أثناء (أ

 لجيوتقنيا التقرير يتضمن أن ينبغيو  .المحيطة المباني على الحفر أعمال وأ دقأو ال المياه نزح آثاردراسة 
 المياه حنز  من المتوقعةنتائج وال المحيطة، المباني لقرب وفقا المقاول من اتباعها الواجب جراءاتاإل بعض
 .الحفر وأعمال

 تقاريرال لتوصممممميات الدقيق التنفيذ ضممممممان اإلنشممممماءالمشمممممرف على  سمممممتشمممممارياالعلى  ينبغي اإلنشممممماء أثناء (ب
 :استخدامها يمكن التي جراءاتاإل بين ومن .الرفع ةمحط موقع فى الجيوتقنية،

 تقريرال ابه ىأوصممممممممممم يتال منةاآل الحفر منحدراتو تنفيذ نزح المياه ل به الموصمممممممممممى الزمني الجدول تطبيق -
 .الجيوتقني

 وتقنيالجي التقرير يوصممي أن يمكن ، ومحطة المعالجة الرفع محطة موقع حول االهتزازات ضممد الحماية توفير -
 .االهتزازات الستيعاب الحاجة، دعت كلما رأسي، خندق داخل طعاق حاجز إنشاءب
 حفر ثناءأ لمنازللمناسممممممبة ال العازلة لمسممممممافاتاو  منةاآل المنحدرات تحديد الجيوتقني التقرير يشمممممممل أن ينبغي -

 .التوصيات هذه تنفيذ ضمان اإلنشاءالمشرف على ستشاري االعلى  وينبغي ،الخنادق
 على ربةالت في مدفوعة يةخشمممممبألواح  هناك كونت أن ينبغي الضمممميقة، الشممممموارع في الخنادق من المياه لنزح (ج

 .تحت المباني القائمة تغيير دون الجوفية المياه منسوب على للحفاظ الخندق حواف
 الوقف سممميتم .الحفر أثناء األثرية القطع على العثور ةحال في ،أثرية كمواقع سمممابقا تحدد لم التي المواقع في -4

 لتوثيق الصمممممممممور التقاطويتم  ،فيه وجدتتماما في الموقع الذي القطع األثرية  وترك الحفر، ألعمال الفوري
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 مع امللتعل لآلثار األعلى بالمجلس واالتصمممممممممالالقطع األثرية راقبة لم حراس وتكليف ،األثر وحالة الوقت
  .ساعة 14 غضون في الموقع

 

  والمتابعة  الرصد إجراءات
 والمكان الوقتو  التاريخ قيوثالت تضممممني أن وينبغي .اإلنشممماء المشمممرف علىسمممتشممماري اال قبل منلقيات ال توثيق سممميتم
  .لآلثار األعلى المجلس منلقية ال مع التعامل يتم حتى المتبعة اإلجراءات إلى باإلضافة ،للقية المحدد

 
  نشاءاال  مرحلة أثناء اإلضافية العمليات / اإلضافية األنشةة عن الناتجة التأثيرات 4.11
  الخةرة الكيميائية المواد مع والتعامل (NH)وغير الخةرة  (H) الخةرةتولد النفايات عن  الناتجةالتأثيرات  4.11.1

  التأثيراتعلى  عامة نظرة 1.11.1.1
 التقييمو  .إلنشممماءا مرحلة أثناءغير الخطرة و الخطرة  النفايات تولد عن الناجمة البيئية التأثيرات تقييم القسمممم هذا يعرض
توليدها  ميت أن المتوقع النفايات أنواع يلي وفيما .الخطرة المواد ومناولة تخزين أيضممممممما يغطي القسمممممممم هذا في الوارد

 . لطردخطوط او  خطوط اإلنحدار وتركيب الحفر أنشطة أثناء وأيضا ومحطة المعالجة محطة الرفع إنشاء أثناء الموقعب

 الخةرة غير النفايات
 األغذية مخلفات 
 والزجاج والبالستيك ورقال 
 والطوب خرسانةال 
 والمعادن الصلب 
 الخشب 
 المستخرجة التربة 
 (الصحي الصرف بمياه ملوثة تكون أن )يحتمل المياه نزح أنشطة أثناء جمعها تم التي المياه 
 ةقديمال البيارات محتوى  
 الموقع عمالأ عن الناتجة والنفايات الصحي الصرف مياه 
 فارغةال كياساأل  

 الخةرة النفايات
 واإللكترونية الكهربائية المعدات نفايات (WEEE) 
 فارغةال المواد الكيميائية حاويات 
 الملقاه والزيوت الكيميائية لموادا 
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 غير الخطرة  النفايات أهمية تأثيراتتقييم  1.11.1.4
نو  عال هاتدوير  إعادة احتمال يكون ما عادة اإلنشممممممممماء مرحلة أثناء الموقع فيغير الخطرة  النفايات  ةإعادتتم  لم ا 
 .الطبيعية دللموار  خسمممارةهو ما سممميسممبب و  حرق،تو  عشممموائي بشمممكل ىلقت أو القمامة مقالب إلى إرسممالها سمميتمف تدويرها

 من المستخدمين ذلكوك العمال على اً سلبي اً بصري اً تأثير  الموقع حول أو /في النفايات وتراكم عشوائييسبب اإللقاء السمو 
 ة،المتراكم النفايات حرق يمكنو  .الحوادث معدلزيادة و  الطرقغلق من الممكن أن يتسممممممبب فى و  .المحيطة المناطق

 ينب البالسمممتيكية المواد كانت إذا وخاصمممة سمممامة انبعاثات تسمممبب أن يمكن والتي مصمممر، في عادة توجد ممارسمممة وهي
  .النفاياتوارد 
 
 على محتملةة سمملبي تأثيرات إلى أيضمما يؤديسمم الطعام( )بقايا العضمموية النفايات من العشمموائي التخلص أو /و تراكموال

 رضوالقوا الطيور مثل الموقع إلىفات اآل جذبخالل  من الجمهور وعامة الموقع في العمال من كلل والنظافة الصحة
 لبيئيا النظام واختالل األمراض، انتشممار إلىهذا  يؤديسممو  .األمراض ناقالت بمثابة تكون أن يمكن التي الحشممرات أو

 والتي عضمممموية،ال المخلفات بعض تحلل بسممممبب تراكمال من طويلة فترات بعد الرائحة تتولد أن أيضمممما ويمكن .الطبيعي
 .الجمهور وعامة الموقع في العاملينمن  لكل ازعاج مصدر ستكون

 
 من وهذا .ربةالت مع مباشمممممر اتصمممممال على تكونو  النفاياتفيها  تتراكم التي المناطق فيالرشمممممح في التربة  يحدث قدو 

 نزح عملية ثناءأ السائلة النفاياتمن الممكن العثور على و  .الجوفية المياه نوعية على مباشر تأثير إلى يؤدي أن شمأنه
 السممائلة تالنفايا هذه وسممتكون .المؤقت الصممرف الصممحي نزح إلى اإلنشمماءموقع  أيضمما حتاجيسممكما  ،البيارات الحالية

 والمياه فيةالجو  والمياه للتربة المحتمل التلوث منع أجل من صممحيحة بطريقة منها التخلص من بد ال ولكن خطرة غير
 .السطحية

 
 التأثيرات بعض روتعتب .اإلنشممماء مرحلة أثناء الخطرة غير النفايات تولد بسمممبب التأثيرات تقييم التالييوضمممح الجدول و 

تحت  ر الخطرةغي النفايات تولدتأثير أن يكون  يتوقعالمستقبالت. و  قرب إلى أسماسا ذلك ويرجع ،متوسمطة أهميةذات 
  .التالي القسم في المدرجةالمتابعة الرصد و و  التخفيف إجراءات تنفيذ بعد ةكاملال ةسيطر ال
 

   الخةرة غير النفايات تولد بسبب التأثيرات تقييم

 التأثير
احتمال 

 حدوثال
(P) 

 تأثيرعالمات ال
P*(A)*(B)*(C) 
 النتيجة اإلجمالية

مقياس ال
 الزمني
(A) 

مقياس ال
 المكاني
(B) 

 شدةال
(C) 

فقدان الموارد 
 الطبيعية

1 4 1 1 4 

 12 4 4 4 1 اآلثار الصحية
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 التأثير
احتمال 

 حدوثال
(P) 

 تأثيرعالمات ال
P*(A)*(B)*(C) 
 النتيجة اإلجمالية

مقياس ال
 الزمني
(A) 

مقياس ال
 المكاني
(B) 

 شدةال
(C) 

 4 4 1 4 1 التربة والمياه الجوفية
 4 4 1 4 1 المياه السطحية

السالمة والصحة 
 المهنية

1 4 1 1 4 

نوعية الهواء بسبب 
 حو فتالمحرق ال

4.5 4 1 4 4 

 9 4 1 4 1 اآلثار البصرية
 

  الخطرة المواد مع والتعامل الخطرة النفايات توليد أهمية تأثيراتقييم ت 1.11.1.4
 بعنايةفايات الن هذهتخزين والتخلص من اليتم  أن يجبو  .اإلنشمممماء مرحلة أثناءأيضمممما  الخطرة النفايات تتولد أن يمكن
 منها التخلصو  وتخزينها معها التعامل يتم لم إذا الخطرة النفايات هذه فإن ذلك، إلى باإلضممافة. و القانوني طارلإل طبقاً 
 :التالي النحو على فيه رجعة وال كبير تأثير اله سيكونف الممارسات ألفضل وفقا

 سمملبية  حيةصمم آثار الخطرة الصمملبة والنفايات الخطرة السمموائل من العشمموائي والتخلصعامل الت سمموءسمميكون ل
 هانقل ثناءأ النفاياتب ينتصمممملفراد المواأل المشممممروع منطقةمجال  في سممممكانالو  الموقع في لعاملينعلى ا كبيرة

  .النفايات هذه لمثل المعرضة والحيوانات والنباتات منها، والتخلص
 من لتربةا تلويث في يتسمممبب أن شمممأنه من ،ةسمممائلخاصمممة الو  الخطرة، لنفاياتمن ا المنضمممبط غير التخلص 

  .الرشح أو المباشر االتصال خالل
 خالل من ،الجوفية المياه نوعية على ؤثري قد الخطرة النفايات من العشموائي التخلص أن كبير احتمال هناك 

 .مرتفع الجوفية المياه مستوى أنالرشح حيث 
 أن أنهش من (الخطرة وغير) الخطرة للمواد المنضبط غيرلقاء أن اإلحيث  الهواء جودة تتأثر أن أيضا يمكن 

 .السامة االنبعاثات طالقنإ واحتمالكشوف الم حرقال إلى الحاالت معظم في يؤدي

 متوسممممممطة ةأهمي ذات التأثيرات اعتبار معظم وينبغي .أدناه الجدول في مبين هو كما أعاله المذكورة اآلثار تقييم تم
 .يالتال القسم في المدرجةالمتابعة و  التخفيف إجراءات تنفيذ خالل من كبير بشكليتم التحكم فيها وس
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 الخةرة النفايات توليد بسبب اآلثار تقييم
احتمال  التأثير

  حدوثال
(P) 

 P*(A)*(B)*(C) تأثيرعالمات ال
مقياس ال  النتيجة اإلجمالية

 الزمني
(A) 

مقياس ال
 المكاني
(B) 

  شدةال
(C) 

فقدان الموارد 
 الطبيعية

1 4 1 1 4 

 24 1 4 4 1 اآلثار الصحية
 9 4 1 4 1 التربة والمياه الجوفية

 9 4 1 4 1 المياه السطحية
السالمة والصحة 

 المهنية
1 4 1 1 14 

نوعية الهواء بسبب 
 حو فتالمحرق ال

1 4 1 1 14 

 9 4 1 4 1 اآلثار البصرية
 

 والمتابعة  الرصدالتخفيف و  إجراءات 1.11.1.1
 أنواع جميع تغطي والتيالمعنية  المصممرية واللوائح الدولية الممارسمممات أفضمملتلتزم ب النفايات إلدارة خطة وضممع يجب

 اياتالنف إلدارة الدقيقة والمواقع اإلجراءات الخطة هذه حددوت .اإلنشمممممممماء مقاوليقبل  من وتنفيذها اإلنشمممممممماء مخلفات
جراءات السمممالمة والصمممحة إجراءات إلى أيضممما تشممميرأن  النفايات إدارة خطط على يجبو  .منها والتخلص  ئالطوار  وا 
دارة الحتواء  إلدارة طةخ إعداد يتم ذلك، إلى باإلضمممافةو  .اتنسمممكابهذه اال تنظيف فوراويجب  .عرضممميال نسمممكاباال وا 
  .الباطن مقاولي جميع علىسري ت الخطرة المواد

  الخةرة غير لنفاياتل التخفيف إجراءات
 راحلم من مرحلة كلأثناء  محليا( متوفرة كانت )إذا التدوير إعادة خدمات تعتمد علىللفصممل  نظام تصممميم 

 .المشروع تنفيذ
 نبعمال في التخزينوسائل  وأبعاد أنواع تحديد.  
 نشاءو  تصميم   .الخطرة غير للنفايات ةالمركزي النفايات تخزين منطقة ا 
 تدويرها المعاد غير العناصر من للتخلص للنفايات بقلم أقرب تحديد.  
 المجاورة القرى من ويفضل التدوير إعادة مقاول تحديد.  
 الصلبة النفايات إلدارة السليمة البيئية الممارسات على والتدريب التوعية حمالتالقيام ب. 
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يقاف اإلنشاء مراحل خالل  .لينلمقاو ا عقودمدرجة فى  أعاله التخفيف إجراءات تكون أن يجب ،)التفكيك( التشغيل وا 

 والمتابعة  رصدال إجراءات
 الموقع في المتولدة النفايات كمية تسجيل.  
 النفايات تخزين منطقةعلى  منتظمال تفتيشال.  
 النفايات من العشوائي التخلص لتحديدبصفة عامة  موقععلى ال منتظمال تفتيشال. 

 
   الخةرة للنفايات التخفيف إجراءات

  العامة جراءاتاإل أ(
 :التالية /الطرقالحاالت بإستخدام منها التخلص يمكن ال الخطرة النفايات أنواع جميع

 القمامة؛ صناديق 
 الصحي؛ الصرف شبكات 
 األمطار؛ مياه مصارف 
 التخفيف؛ أو التبخر طريق عن 
 أو ؛لمعالجة في الموقعل أخرى عملية أي خالل من أو /و الموقع في حرقال 
 البلدية نفايات مدافن في . 

 النفايات يعجم تدوير إعادة يجبو  .هاخلط ينبغي ال الخطرة النفايات من مختلفةال نواعفإن األ سممبق، ما إلى باإلضممافة
 نم بمزيد مناقشمممممممممته سممممممممميتم كما المرخص الخطرة النفايات مقاولمن خالل  الموقع خارج منها التخلص أو الخطرة

دار  الخطرة النفايات من التخلص عقود بعمل النفايات الخطرةويقوم منسممممق  .أدناه التفصمممميل  تنفيذ يتم نأ يجبو  .تهاوا 
 السممالمة تإجراءا من كجزء الخطرة الصمملبة النفايات إلدارة السممليمة البيئية الممارسممات على والتدريب توعيةال حمالت
 .والصحة

 
 نفايات الخطرة المتولدة في الموقع للتعرف على الب( اعتماد نظام 

ذا لم يتم سرد المواد و  الخطرة وفقا لنظام تصنيف النفايات الخطرة المصري النفاياتالتعرف على يجب  ي هذه القوائم فا 
تفاعلية(. سمممممممممامة أو  وأقابلة لالشمممممممممتعال حارقة أو  تأي خصمممممممممائص خطرة )أي إذا كانلها  تإذا كانما يتم التحقق م
 :كحد أدنى اإلجراءات التاليةالتعرف ويشمل نظام 

  الحصمممممممممممممول على وقراءة ورقة بيانات سمممممممممممممالمة المواد(MSDS)  ،التي نتج عنها النفاية المعنيةلهذه المادة .
وفر ورقة بيانات سمممممممالمة المواد لجميع المواد المخزنة أن يموقع بالمسمممممممئول السمممممممالمة والصمممممممحة على يجب و 

  والمستخدمة في الموقع
 ( يانات سممممالمة الموادد على ورقة بو وجمالتعرف على االسممممم الشممممائع للمركب ) ليه إبه يشممممار الذي  سممممماالأو

 عادة.
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 عدمه نمة مذكورة في قوائم النفايات الخطرة الماد تتحديد ما إذا كان. 
 أي خصائص خطرة.لها  تإذا كانما إذا لم يتم ذكرها، يتم التحقق م 
  ينبغي اللجوء إلىفأو وجود أي معلومات عن هذه المواد،  ةكن هناك ورقة بيانات سممالمة المواد متاحتإذا لم 

 التحليل المعملي.
 

  النفايات الضارة حاويات وتغليف العالمات وضع ج(
 اوياتالح كل على العالمات وتوضممممع .المنبع عند زالت الوهي  الحاوية على الخطرة لنفاياتات لتسمممممي وضممممع يجب
 :تكون أن ينبغيو  .المطلوب النحو على إضافية لغات وأي العربيةة باللغ

 للمحتويات الخطرة الطبيعة إلى وتشيرم  4 مسافة من للقراءة وقابلة واضحة. 
 ا الفيزيائيةوحالته لنفاياتا تكوين وكذلك الحاويات محتويات بين فعالة مواد أي التسميات تظهر أن ينبغي. 
 الحاوية ملء عن لئو المس لشخصوسيلة اإلتصال باو  اسم. 
 التسميات طباعة أو كتابة في الدائم الحبر استخدام يجب 
 الخ( - لالشتعال قابل –كاوي  - )مؤكسد ةر و الخط فئة تسمية. 

 
  النفايات تخزين منطقةإدارة  (د

 للنفايات لنفاياتا تخزين منطقة تتكامل أن يمكنو  .الموقع أنحاء جميع في مختلفة نقاط في الخطرة النفايات وليدت سيتم
 المطر من ومظللة محدودؤمنة مع دخول م ةور سمممممممممتكون  أن يجب ولكن العامة النفايات تخزين منطقة مع الخطرة
 أو حريق ثحدو  إمكانية تقلل بطريقةعليها  والمحافظةها ز يجهتو  خزينتال منطقة إنشممماء يتمو  .الشممممس ضممموء / وحرارة
 :عتباروضع ما يلي في اال وينبغي البيئةإلى  خطرة مادةانبعاث ل أي أو انفجار

  الخطرة النفايات تيارات مختلفل خلطعدم حدوث 
 النفايات تراكم بدء تاريخ من يوما 414 هي الخطرة النفايات لتخزين القصوى المدة. 
 لمياهل إمدادات تخزينال منطقةب كونت أن يجب  
 الطوارئ لحاالتعلى األقل  جانبين من إليها الوصولإمكان  يجب  
 لنفاياتا مع التفاعل ومنع معها التعامل ليتسمممممه أجل من براميل، في الخطرةالحمأة و  النفايات تخزين يجب 

 .معها المتوافقة غير
 التدخين منع 
  الطوارئ حالة في االتصال أرقامب واضحة عالمةوضع 
 في قفللا مفتاحيكون و  .به المصممرح غير الدخول منمؤمنًا و  األوقات جميع فيقًا لغم موقعال يبقى أن يجب 

 .هوبديل الخطرة المواد منسق حوزة
 الةح فيوتكون  تراكم،ال المنطقة في توجد أن يجب تسممممممرب(ال طوارئ لخطة )وفقا الطوارئ انسممممممكاب مواد 

 :المواد هذه تشمل أن ويجب .الحاجة حسب وتتجدد جيدة، عمل
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o حريق طفاية 
o  ةالحالي النفايات ألنواع مناسبة ماصةمواد. 
o الخ ... والمرايل الواقية والنظارات كيميائيا، مقاومةال القفازات ذلك في بماعاملين لل واقية معدات 

  معداتو  لموظفين،ل عائق دون لحركةبا لسمممممماحلتخزين صمممممومعة ال حولممر  مسممممماحة على الحفاظ يجبو 
  .تسربعلى ال السيطرةمعدات و  الحريق من الوقاية

 
  الخطرة النفايات من والتخلص النقل (مه

عادة منها والتخلصمعالجة لل الموقع خارج الخطرة النفايات جميع شمممممممحن سممممممميتم رخص م مرفق أقرب إلى تدويرها وا 
عادةتخدمة المسمم المعدنية الزيوت جمع يتمو  .خطرةالنفايات لل نقل ترخيص لديه مؤهل خطرة نفايات مقاول باسممتخدام  وا 
 .مرخصة شركة باستخدام تدويرها

 مدة ل زاحتجاال ودحدتراكمات النفايات الخطرة  تجاوزت الأ لضمممممان اإلزالة عمليات جدولة تمتسمممم أدنى، كحد
 .يوم 414

 خطرةال لنفاياتا حاوية من ةبو سكالم أو ةطو كشالم الخطرة المواد جميع من التخلص يجب. 
 الزئبق على تحتوي ألنها خطرة الفلورسنت اإلضاءةلمبات و  المستعملة بطارياتال تعتبر. 

 
  السالمة والصحة إجراءات تطبيق و(

 الذين ينلموظفأن يجري ل يجبو  .المصمممممرية لتشمممممريعاتا حسمممممب المهنية والصمممممحة السمممممالمة للوائح وفقا هاقيتحق يجب
 .موادورقة بيانات سالمة ال إلى الوصوليتاح لهم  أن يجبو  صلواوالت المخاطرعلى  تدريب الخطرة المواد يستخدمون

 .العمل مجاالت جميع في واضحة المطلوبة السالمة ومعدات األخطار بشأن المعلوماتويجب إتاحة 
 
 الطوارئ لحاالت ستجابةاال ز(

ب أن يج الذيسمميقوم الفرد المعني  ،األمر أول خطرة موادة انبعاث هداشمممأو  اكتشمماف عند األولى، االسممتجابة لغرض
 .باالنبعاث صممةالمخت اتهيئال إشممعار طريق عن للطوارئ االسممتجابة تسمملسممل في شممروعمالب سممابق وقت فييتم تدريبه 

 المسممممممممتوى هذا على الرد من الهدفو  .غالبواإل الذاتي اإلخالءغير  آخر إجراء أي اتخاذولن يقوم هذا الشممممممممخص ب
 أيم ولن تت .نبعاثاال على المترتبة اآلثار من البيئة أومتلكات الم وأ ينالمجاور  األشمممممممخاص حماية على يقتصمممممممر

 :االستجابة من لمستوىا هذاويشمل  .فعلاالنبعاث بال لوقف المرحلة هذه فيوالت محا

 آمنة مسافة مننبعاث اال احتواء إجراءات 
 انتشاره منع  
 خالءاإل 

   متابعةالرصد وال إجراءات
 الموقع في المتولدة الخطرة النفايات كمية تسجيل. 
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 فيهذا  تمي أن يجبو  .منها التخلص إيصاالت وأرشمفة منها لتخلصالمرسملة ل الخطرة النفايات كمية تسمجيل 
 .المصري القانونحسب  المطلوبة الخطرة النفاياتسجالت  شكل

 الخطرة النفايات تخزين منطقةل منتظمال تفتيشال. 
 جيدة الةح في بها االحتفاظ ويتم الضرر أشكال من آخر شكل أي أو للتسرب اً شهري الحاويات فحص يتم. 
 الملقاة بشكل عشوائي الخطرة النفايات لتحديد للموقع منتظمال تفتيشال. 

 
  في الموقع الموظفينالعمال و  تبامك مخيماتبإقامة  المتعلقة اآلثار 4.11.1.5

اجة إلى هناك حوبالتالي فلن تكون  .محليا ونوسمممميعيشممم المحلية المجتمعات من العاملة القوى غالبية مصمممدر سممميكون
  .المشروع موقع في للحراس الفردية اإلقامة باستثناء الموقعب مخيماتبناء 

 مياهو الصرف الصحي  مرافقغيرها من  إنشاء وسيتممعالجة ال محطة موقع في أساسا ةموجود اإلدارة مكاتب كونتوس
 .الرفعمحطة  موقع فيالمؤقتة  الشرب

 الصمممممرفو  فاياتالنتولد  بسمممممبب الصمممممحيةاآلثار التربة والمياه الجوفية و  بعض التأثيرات على المحتملة اآلثار وتشممممممل
 إجراءات تكونو  .ةالمتوقع منخفضمممممةال كمياتال بسمممممبب أهمية ضمممممئيلة ذات اعتبارها  ينبغي والتي ،المؤقت الصمممممحي

دارةو  تخفيفال   .اتالتأثير  ههذعلى  تماما للسيطرة كافية النفايات ا 
 
 تشغيل الأثناء تقييم االثر البيئي  .5

 تأثيرات الضوضاء  5.1
 نظرة عامة على األنشةة المرتبةة بتوليد الضوضاء 5.1.1

المتوقعة خالل عملية التشغيل وقرب المستقبالت الحساسة، فإن العنصر األكثر فاعلية فيما يتعلق بكل من الضوضاء 
 .ومحطة المعالجة الرفعسيكون تشغيل محطة  ،الصحى والبنية التحتية المتكامل فى مشروع الصرف

 
  تأثيرات الضوضاء تقييم أهمية 5.1.2

 أثناء التشغيل العادي، ال يوجد أي تأثيرات متوقعة وخةوة الةرد خةوة اإلنحدارتشغيل 

عند تقييم التغير في مستوى ضغط الصوت أثناء تشغيل المضخات فى محطة ، ومحةة المعالجة تشغيل محةة الرفع
، تأثير حاجز التربة وحوائط الخرسانة المسلحة التي تقع بين المضخات المضخاتالرفع، فإن العمق الموضوعة فيه 
 (. ISO 9613-2اإلعتبار وفقًا لأليزو )وأقرب مستقبل فقد تم أخذها فى 

حدات و وباالضافة الى ذلك ال يوجد  بالقرب من مضخات التشغيلوبالنسبة لمحطة المعالجة سوف تنتج الضوضاء 
سكنية أو مستقبالت أخرى حول موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحى لذلك فستؤثر الضوضاء المتولدة بشكل 
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وبالتالي  .ومع تطبيق إجراءات التخفيف المذكورة أدناه يمكن التحكم الكامل في تأثيرهاكبير على العمال فى الموقع 
 . متوسطة أهميةذو يتعين اعتبار التأثير 

وتجدر المالحظة أن الضوضاء المتولدة أثناء تشغيل المولد االحتياطي قد تم أهمالها ألنها ذات طبيعة مؤقتة ومستوى 
  الصوت السائد سيكون للمضخات.

 

 التأثير
 إحتمالية الحدوث

(P) 

 معامالت التأثير
P*(A)*(B)*(C) 
 النتيجة اإلجمالية

المقياس 
 الزمني
(A) 

المقياس 
 المكاني
(B) 

 الشدة
 
(C) 

خطوط اإلنحدار 
 وخطوط الطرد 

 غير وارد 1 1 1 1

 4 4 1 1 1 محطة الرفع
محطة معالجة مياه 
 الصرف الصحى

1 1 1 4 14 

 
  المتابعةالرصد و و  إجراءات التخفيف 5.1.3

 إجراءات التخفيف
ضع ت السالمة والصحة المهنية خطة تنفيذوذلك من خالل  بيئة عمل آمنة لضمان موقعال في ضوضاءالسيتم تخفيف 

  :خطة اإلجراءات اآلتيةالأن تشتمل تعين يو ر المتطلبات الوطنية والدولية. اعتبفي اال

 متوافق مع مواصفات ومحطة المعالجة محطة الرفع إدارة ةطقفي من الضوضاءمستوى  يجب أن يكون 
رنامج ب متقطعة )على أساس أو مستمرةسواء  ضوضاء، في حالة التعرض لشدة أعلى للضوضاء لبيئة العملال

 ، يجب اتباع اإلجراءات التالية.المتابعة المبين أدناه(
 وضاء الحرجة.في مناطق الض العاملين لجميع لسمعل واقية أجهزة أذن /توفير واقي  يجب  
 العمال.يه توج دورات يجب أن يكون جزءًا منللسمع  الواقية المعداتمتى يجب استخدام على كيفية و  التدريب 
  كبيرة. الضوضاء انبعاثات المناطق التي تكون فيها في مكان مرئي في واضحة تعليماتوضع  
  للمضخات القيام بالصيانة الدورية 

 المتابعةالرصد و  إجراءات
  وذلك باستخدام جهاز قياس الضوضاء المحمول. بيئة العمل قياس مستوى الضوضاء المحيطة في 
 ينبغي اختبار المولد االحتياطي لمعايير الضوضاء 
 التحقيق في شكاوى الضوضاء من العمال والمجتمعات المجاورة في المواقع المتضررة  
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 انبعاثات الهواء وتأثيرات الرائحة 5.2
 التأثير نظرة عامة وأهمية 5.2.1

عتبر يو  سيكون مولد الديزل االحتياطي.ومحطة المعالجة المصدر الوحيد لالنبعاثات الهوائية داخل موقع محطة الرفع 
يكون التزام سو ألن المولد سيتم تشغيله فقط أثناء انقطاع التيار الكهربائي. أهمية ضئيلة ذو تأثير مثل هذه االنبعاثات 

 للحماية من تأثير انبعاثات الهواء غير المقبولة في المناطق المحيطة. يًا كاف 1991لسنة  1رقمقانون المعايير بالمولد 

نبغي أن وهذا يتاثير للرائحة إال في حالة وجود أي تسريب.  توقعي، ال أثناء تشغيل خةوة اإلنحدار وخةوة الةرد
 .أهمية ضئيلة ذو التأثير  لذا ينبغي إعتبار. اً صالح فور القيام باإلويجب يكون مؤقتا 

على  ذه الحالةلتأثير فى هاعتبار اوينبغي  بسيطةومن المتوقع أن تكون الرائحة المتولدة محةة الرفع،  تشغيل أثناء
 . أهمية ضئيلة ذو أنه 
 

ووفقًا للتصميم المقترح لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، فإن الروائح متوقع ، المعالجةأثناء تشغيل محةة 
تخزين  وأحواض تكثيف الحمأة، وخزانات الحمأةمفتوحة، ومنافذ إنتاج ال القنواتمن قنوات الدخول و  تولدها بالقرب

. ومن المتوقع أيضا بالنسبة للوحدات البيولوجية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي أن تقوم بتوليد مأةالحوتجفيف 
 كفي.روائح كريهة إذا تم تحميلها فوق طاقتها أو لم يتم تهويتها بما ي

يمكن أيضا أن تجذب الحشرات إلى المناطق القريبة من محطة معالجة  الحمأةالتخلص من  منفالروائح المتولدة 
 رضعوسيتم  –األراضي الزراعية  إستخدامها فىأو  الحمأةمياه الصرف الصحي، حيث يتم هناك التخلص من 

تأثيرات م الخاص بفى القس بالحمأةفي القسم الحالي، و ستتم مناقشة التأثيرات األخرى المتعلقة  للحمأةتأثيرات الرائحة 
 الحمأة.إدارة 

وقد تبين أن الرائحة المتولدة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي يمكن أن تكون أحد المشاكل الرئيسية التي 
هي نتاج تحلل المواد العضوية. والمكون الرئيسي  . فالروائحيتواجه تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصح

نظرا لتركيزه العالي نسبيًا في مياه الصرف الصحي. والجدول التالي  (H2S)لهذه الروائح هو كبريتيد الهيدروجين 
 .ليهاالتعرف عوحدود  الحمأةيشير إلى تركيز المواد الكيميائية المختلفة الموجودة في مياه الصرف الصحي و 

  الرائحة المتعلقة بمياه الصرف الصحيتعرف على حدود ال
 بداية اإلكتشاف المركب ذو الرائحة

 )جزء من المليون حجماً(
 بداية التعرف

 )جزء من المليون حجماً(
 71 11 غاز األمونيا

 04711 0405 الكلور
 04001 04001 ثنائي ميثيل الكبريتيد
 0400.1 040001 ثنائي فينيل الكبريتيد

 04001 040007 مركابتانإيثيل 
 0400011 04000.1>  كبريتيد الهيدروجين 
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 بداية اإلكتشاف المركب ذو الرائحة
 )جزء من المليون حجماً(

 بداية التعرف
 )جزء من المليون حجماً(

 - 040001 اإلندول
 - 141 الميثيل أمين

 04001 040008 مركب الميثيل
 04016 04001 السكاتول

 ساراتموقد ثبت أن مثل هذه الروائح هي سبب التهيج المباشر ويمكن أيضا أن تكون تهديدًا للصحة من خالل 
السموم. والتهيج يمكن أن يتطور إلى ضغط نفسي بعد التعرض لفترات طويلة مما قد يؤدي إلى فقدان الشهية وقلة 
استهالك المياه وضعف التنفس والغثيان والقيء. والتأثيرات االجتماعية االقتصادية التي ستتم مناقشتها بمزيد من 

على خفض مستويات معيشة المجتمعات، مما يؤثر على كرامة التفصيل مرتبطة بأماكن الروائح الكريهة لها القدرة 
الناس وقيمة الحياة. ومع ذلك، ال ينبغي لنا أن نتجاهل حقيقة أن هناك فرق بيولوجي من شخص آلخر والذي يسمح 
لكل شخص أن يتفاعل مع مثل هذه الروائح بشكل مختلف. ولهذا فإن التأثيرات المرتبطة بالروائح تكون ذاتية في 

ينشأ مستوى التحمل عند بعض الناس مع مرور الوقت. وهذا موضع اهتمام خاص للعاملين  و أيضاً ض األحيان. بع
 في محطات الضخ ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الذين سيكتسبون بشكل طبيعي قوة تحمل عالية للرائحة.

 
  المتابعةالرصد و إجراءات التخفيف و  5.2.2

  إجراءات التخفيف
تتم مواجهتها عن طريق تحديد مصدر الرائحة غير المقبولة، وتقييم  نالروائح غير المقبولة يجب أأي شكاوى بسبب 

  وتحسين كفاءة الوحدة التي تسبب الرائحة.سبب انبعاث الرائحة، 

 .الحفاظ على األداء الفعال لكفاءة المعالجة البيولوجية 
  لتأثيراتشدة اض يخفت علىكما ستتم مناقشتها ستساعد  الحمأةعمليات إدارة 
  مواجهتها عن طريق تحديد مصدر الرائحة غير المقبولة،  تتمأي شكاوى بسبب الروائح غير المقبولة يجب أت

 وتقييم سبب انبعاث الرائحة، وتحسين كفاءة الوحدة التي تسبب الرائحة.
 كاوى صحي لتلقي الشإقامة اتصال وثيق مع المناطق المجاورة، وتعيين موظف في محطة معالجة مياه الصرف ال

الرائحة. ويمكن أن يتم ذلك من خالل الملصقات وتوزيع الكتيبات التي توضح الحق في تقديم شكوى، الخاصة ب
الموظفين المسئولين، وضابط وحدة تحكم قطاع الصرف الصحي المعينين لإلشراف على باالتصال  بياناتو 

 المحطة.
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 والمتابعة  الرصدإجراءات 
تسجيل شكاوى الرائحة الواردة من المناطق المجاورة. وينبغي أن يشمل التسجيل اسم الشخص الذي قدم الشكوى ووقت 

ووقت ومدة التعرض للرائحة غير المقبولة. وينبغي اإلبالغ عن  GPSالشكوى وتحديد موقع المنطقة المتضررة بنظام 
حكم قطاع الصرف الصحي تحليل شكاوى الرائحة على سجالت الشكاوى في التقارير الشهرية. ويجب على وحدة ت

  أساس شهري وتوثيق كيفيه مواجهة كل شكوى.
 

 التأثيرات على التربة والمياه الجوفية 5.3
 نظرة عامة وتحديد أهمية التأثيرات 5.3.1

قد تنشأ تأثيرات محتملة على التربة والمياه الجوفية خالل مرحلة التشغيل نتيجة ، خةوة الةردو تشغيل خةوة اإلنحدار 
وخطوط الطرد  لخطوط اإلنحداربالنسبة  ذو أهمية متوسطةينبغي النظر للتأثير على أنه و ي تسريب ينشأ في النظام. أل
ى التربة المحيطة الملوثات إلإنتقال بالنسبة لخطوط الطرد نظرا الرتفاع الضغط وارتفاع معدل أهمية التأثير يكون أكثر و )

أخذ ندما نعسيكون االتصال مع التربة المحيطة والمياه الجوفية في جميع الحاالت مباشرًا، وخاصة و والمياه الجوفية(. 
ناء مد احتمال حدوث التأثير على مستوى الجودة أثعتسيو  .الدقهليةفي االعتبار المستوى العالي للمياه الجوفية في 

  لتسريب حتى بدء أعمال اإلصالح.لأعمال البناء وستعتمد مدة التأثير على زمن استجابة 

جة للتسريبات نتي تشغيلالأثناء قد تنشأ تأثيرات على التربة والمياه الجوفية ، ومحةة المعالجة تشغيل محةة الرفع
  :بسبب ما يلي أهمية ضئيلةذو ومع ذلك، ينبغي النظر لهذا على أنه . أيضاً  المحتملة

  وحدات على طبقة من الخرسانة التي تمنع االتصال المباشر مع التربة. السوف يتم إنشاء جميع 
 .ستكون التسربات غالبًا ظاهرة بالمقارنة مع التسربات المحتملة في خطوط اإلنحدار وخطوط الطرد 

 
لحمأة النفايات المتولدة وأيضا من مراحل إدارة ا تكون بسبب خرى على التربة والمياه الجوفيةاألتأثيرات المحتملة و ال

 كما سيتم تناوله بالتفصيل فى األقسام التالية.
 

  والمتابعة إجراءات التخفيف والرصد 5.3.2

 إجراءات التخفيف
  تنفيذ خطة إدارة للنفايات 
  تخزين أو استخدام السوائل الخطرة.ماكن أطبقة واقية في انشاء  

 والمتابعة  إجراءات الرصد
 إلكتشاف أي تسريب محتمل. ومحطة المعالجة منتظم لجميع مكونات محطة الرفع تفتيش 
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 التأثير
 إحتمالية الحدوث

(P) 

 عوامل التأثير
P*(A)*(B)*(C) 
 المقياس الزمني النتيجة اإلجمالية

(A) 

المقياس 
 المكاني
(B) 

 الكثافة
(C) 

 14 4 4 1 4.5 خطوط اإلنحدار 
 14 4 1 1 4.5 خطوط الطرد

محطممممممة معممممممالجممممممة 
ممميممممممماه الصمممممممممممممممرف 

 محطةو الصممممممممممحي 
 الرفع

4.5 1 1 4 4 

 
  تأثيرات على نوعية المياهال 5.4

  نظرة عامة وتحديد أهمية التأثيرات 5.4.1

قاطع مع تتسريبات محتملة في مناطق القد تتأثر نوعية المياه نتيجة ، وخةوة الةردأثناء تشغيل خةوة اإلنحدار 
ل اعمأ حتى يتم إنجاز اً وسيكون التأثير مؤقتسيؤثر هذا بشكل مباشر على نوعية المياه. و رف. امصال/ القنوات 

 .ةذو أهمية متوسطالتأثير  وينبغي اعتبار .اإلصالح وسيكون هناك احتمال حدوثه ضئيل

 تأثيرات على نوعية المياه السطحية أثناء تشغيل محطة الرفع.وجود توقع يال ، أثناء تشغيل محةة الرفع

ن مياه سينتج عن التخلص م التأثير الرئيسي على المياه السةحية خالل تشغيل محةة معالجة مياه الصرف الصحي
المياه  يةنوععلى  اتبخالف ذلك، ال يتوقع وجود تأثير  للحمأة نتيجةالصرف الصحي التي تمت معالجتها، وكذلك 

 . السطحية أثناء تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي

 

 التأثير
 إحتمالية الحدوث

(P) 

 عوامل التأثير
P*(A)*(B)*(C) 
 المقياس الزمني النتيجة اإلجمالية

(A) 

المقياس 
 المكاني
(B) 

 الكثافة
(C) 

طممموط اإلنمممحمممممممدار خممم
 وخطوط الطرد

4.5 1 4 4 14 

 واردغير  1 1 1 4.5 محطة الرفع
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محطمة معممالجممة ميمماه 
 الصرف الصحي

4.5 1 1 4 4 

 
  التأثيرات على النبات والحيوان 5.5

  نظرة عامة وتحديد أهمية التأثيرات 5.5.1

ئيا على والمواطن الحساسة بيالنبات والحيوان من أجل تقييم وجود وتوزيع أنواع  بزيارات ميدانيةستشاري لقد قام اال
تم اتات النبو  من الحيوانات وجد أنواع معرضة للخطرت أنه ال فقد تم استنتاجوبناء على ذلك  طول مواقع المشروع.

 األنواع المسجلة هي ضمن فئة "األقل قلقًا".جميع و . المشروع مناطق في تسجيلها

على الرغم من أن بعض األنواع من الثدييات والطيور والزواحف والحشرات موجودة في ، قيمة التأثيرات على الحيوان
للمشروع  مجال المكانىالحيوان كبيرة نظرًا لصغر العلى منطقة المشروع، فإنه ليس من المتوقع أن تكون التأثيرات 

أهمية ذو لبيًا ساعتباره ات، وينبغي إلى المناطق المجاورة ويوضح الجدول أدناه تقييم التأثيرات على الحيوانة النسبب
 .ضئيلة 

واع أعاله، ال تنتمي إلى فئة األن ةمذكور كما هي ، لمشروعاقع امو النباتات الموجودة في ، قيمة التأثيرات على النبات
 . لة أهمية ضئيذو النباتات بأنه المشروع على أنواع تشغيل لذلك ينبغي اعتبار تأثير المهددة باالنقراض. 

 

 التأثير
إحتمالية 
 الحدوث
(P) 

 عوامل التأثير
P*(A)*(B)*(C) 
 المقياس الزمني النتيجة اإلجمالية

(A) 

المقياس 
 المكاني
(B) 

 الكثافة
(C) 

خطوط اإلنحدار 
 خطوط الطردو 

1 4 1 1 4 

محطة معالجة مياه 
 الصرف الصحي

 محطة الرفع و 

1 1 4 1 4 

 
 والمتابعة  إجراءات التخفيف والرصد 5.5.2

 إجراءات التخفيف
 المواقع بسياج آمن لضمان أن يتم تقليل اضطراب المناطق خارج الموقع. ةطاحإ 
 .تقييد األنشطة وتخزين النفايات إلى حدود موقع المشروع 
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 والمتابعة  إجراءات الرصد
 .تسجيل وتوثيق شكاوى المجتمعات المجاورة المرتبطة بصحة والتأثير على النباتات والحيوانات 

 
  السالمة والصحة المهنية 5.6

  نظرة عامة وتحديد أهمية التأثيرات 5.6.1

وعند العمل في صيانة شبكات الصرف الصحي، ينبغي إعطاء اهتمام خاص بممارسات النظافة الجيدة واالستخدام 
  السليم لمعدات الحماية الشخصية واإلجراءات اآلمنة لدخول مكان ضيق.

وغير معروفة عند التعامل مع مياه المجاري المعالجة أو غير المعالجة وخزانات أوربما يتعرض العمال لمخاطر معروفة 
وتشمل  .وفتح الخزانات والدخول والتنظيف والعمليات المرتبطةالمياه الرمادية من خالل خطوط المواسير والمعدات 

زانات مياه ، وخجهزة المعالجةخزانات وأالو العناصر / العمليات المتعلقة: وضع المواسير والتهوية والشفط والتسوية 
الصرف الملوثة أو خزانات النفايات الزيتية، والقيعان أو البرك، والصمامات والمضخات والكسارات والمقطعات والمعدات 

 الملوثة األخرى.

 ومحةة المعالجة تحديد المخاةر في محةة الرفع
 المخاةر الجوية 

 .نسامة مثل غاز الميثان وكبريتيد الهيدروجيالتشمل المخاطر الجوية نقص األكسجين والغازات القابلة لالشتعال أو 
هو  S)2(Hكبريتيد الهيدروجين و . اً وغاز الميثان هو عديم اللون والرائحة والطعم، ولكنه شديد االشتعال ويعتبر خانق

جزء في المليون  154-144عند حوالي فللغاية وشديد السمية لإلنسان. رائحته نفاذة أيضا عديم اللون وقابل لالشتعال، و 
ية في غضون فترة زمنو لعصب المسئول عن الشم بعد بضعة األنفاس. حدث شلل لي S2Hكبريتيد الهيدروجين  من غاز

فها اتم اكتشهذه الغازات يو  قصيرة جدا، تختفي حاسة الشم ويعطى ذلك شعور زائف بأن الغازات الضارة قد ذهبت بعيدا.
  فقط باستخدام األدوات المناسبة.

 المادية  األخةار
والوقوع على األسطح الزلقة والمنحدرة، والوصول والخروج المحدود ودرجات تعثر والحلقة تشمل المخاطر المادية الز 

 وهناك أيضا مخاطر حدوث ثقوبالتي تسبب العوائق. نشاءات المواسير وغيرها من اإلاالنسداد بالسلم المتآكلة و 
 ار جدار. ينهربما االحواف الحادة و/ أو من وعات طوق

 المخاةر الميكانيكية 
دء قبل تنفيذ أي خدمة أو بو وتشمل المخاطر الميكانيكية المعدات واآلالت الدوارة والتسريب الناتج عن النفايات. 

 . أو النظمالمعدات  وأاآلالت وقف تشغيل جميع وعزل جميع مصادر الطاقة و  يجب أن يتم تحديد التشغيل،

 المخاةر الكيميائية
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لمطهرات ومبيدات الحشرات ومواد التنظيف والعقاقير الصيدالنية والهرمونات لتشمل المخاطر الكيميائية التعرض 
 والمعادن الثقيلة.

 المخاةر البيولوجية 
( الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والديدان الطفيلية والفطرياتوتشمل المخاطر البيولوجية مسببات األمراض )مثل 

كوليرا. مثل التهاب الكبد وحمى التيفويد والديسنتاريا وال اً والكائنات الدقيقة المعدية األخرى التي يمكن أن تسبب أمراض
  يؤدي استنشاق أو تناول الرذاذ الملوث إلى أمراض خطيرة.ويمكن أن 

التحكم ينبغي و  ذات أهمية شديدةلتأثير الشديد المحتمل لحوادث السالمة والصحة المهنية، ينبغي اعتبار اآلثار لنظرا و 
 تنفيذ إجراءات التخفيف المذكورة أدناه. بإلى حد كبير فيها 
 

 والمتابعة إجراءات التخفيف والرصد  5.6.2

 إجراءات التخفيف 
ى، اإلجراءات تقتصر عل نل ها، التي يجب أن تشمل، ولكنالمهنية خطة السالمة والصحةتنفيذ بشغل المشروع م سيقوم
 : التالية

 التحصين  -1
اورات مع األطباء شتلحسب اوالتيتانوس، والتهاب الكبد الوبائي "أ" ) ألنفلونزاضد اضمان التطعيمات الروتينية للعمال 

 (.المختصين

  (PPE)الممارسات اآلمنة ومعدات الحماية الشخصية  -4
تخدام األحذية ساللجسم باإلضافة ل ةكامل ةمنيعبدل من المستحسن تجنب اتصال السائل مع الجلد المكشوف، باستخدام 

  والقفازات والقبعات الصلبة وحماية العين. المطاطية

 الجهاز التنفسي في مكان العمل وغيرها من العواملعلى لى تقييم المخاطر يعتمد عاستخدام أدوات خاصة بالتنفس 
لصرف خزان مياه ا وأتنظيف داخل خطوط المواسير الل و/ أو و دخالالمستخدم، ومع ذلك، أثناء بالمتعلقة بمكان العمل و 

  الهواء مع حزمة هروب.بمزود تنفس وجهاز وجه كامل، غطاء العمال يرتدي الصحي كبير، من المستحسن أن 

حياة الجو خطرا على الفور على الال يكون وخطوط المواسير، حيث /التي تجرى خارج خزان أو التنظيف أثناء عمليات و 
الجسيمات  إمساك خرطوشة) HEPA بخار العضوياللهواء مع منقي لزود هواء أو مأو الصحة، يجب ارتداء العامل 

 .ذات الكفاءة العالية(

 لالتصال. ةعدمخارج( مشاعل اضافية وأجهزة الراديو ذات االتجاهين الداخل و باللفريق )دى ايجب أن يكون ل
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معدات و محلول معادل ، و الشطفمحطة غسل للعين و مع وجود كون عدة اإلسعافات األولية متوفرة بسهولة؛ تيجب أن 
 تنظيف والخدمات الطبية الطارئة. ال

 

 التدريب  -4
جراءات العمل السليمة، والتعرف  لى عيجب تدريب العمال على التعرف على المخاطر المحتملة، واستخدام ممارسات وا 

الء في إجراءات اإلخبالتعرض، وعلى دراية بفهم اإلشارات وردود الفعل الجسدية المتعلقة و اآلثار الصحية الضارة، 
 .(PPE)يد واستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة تحدعلى درب التحاالت الطوارئ المناسبة. ويجب أيضا 

 االختبار الجوي  -1
يجب أال يسمح بدخول الحيز المحصور إذا وجد أن الظروف الجوية تشكل خطرًا مباشرًا على الحياة أو الصحة أو 
يرجح أن تنشأ منها آثار صحية خطيرة حادة أو فورية. وبالتالي فإن اختبار األماكن الضيقة مطلوب قبل السماح 

 بالدخول للتنظيف أو للصيانة. 

لقيام بأي عمل قبل ا يوالمواسير الساخنة، فيجب أن يتم اختبار تفقد بصر اخنة ي السفي حالة خزانات الصرف الصحو 
 :لتأكيد النقاط التالية

  من حيث  ٪44.4و 19.5تتم المحافظة على مستويات األوكسجين في الخزان وحول منطقة العمل بين
 الحجم؛ 

  الحد األدنى لالنفجار من  ٪14بم لغازات القابلة لالحتراق أقل بايتم االحتفاظ(LEL)؛ و 
  جزء في المليون أو أقل.  14غاز كبريتيد الهيدروجين بنسبة بيتم االحتفاظ 

 إجراءات متابعة قبل الدخول و/ أو الصيانة -5

 تقييم ومراجعة أنظمة الصرف الصحي، والمكونات والمواسير 
  موقع العمل وتكون على علم بجميع المخاطر واألخطار المرتبطة بها. بأداء تحليالت السالمة والصحة

بالغ جميع العمال المشاركين و  ع موقبسالمة والصحة تحليالت الالمخاطر واألخطار التي تحددها با 
  العمل.

  عالمات تحذير والفتات.وضع 
  المباول والمصارف والمضخات.و تأمين جميع المراحيض 
  لمعدات لجميع الصمامات والمواسير واوضع الفتات كبيرة و قف تنشيط وو ونزع  تحويلو ن يمغلق وتأعزل و

 المرتبطة بها.
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  ،رة في متوفالمعدات االنقاذ المناسبة بدرب مفريق انقاذ يكون هناك عندما يتم الدخول إلى مكان ضيق
لى ن ضيق عخارج أن الموظفين يعملون في مكابالموقع العمل، أو إخطار فريق االنقاذ المعين مسبقا 

 نظام الصرف الصحي حتى يتمكنوا من االستعداد لالستجابة في حالة الطوارئ.
 ذا كان ذلك ممكنا، تحلو مساحات الضيقة. لاتباع إجراءات اختبار الدخول والسماح ل بار ل عينات الختيا 

 الملوثات في الغالف الجوي داخل الخزان و/ أو غرف تفتيش خط المواسير.
 تغيير  في حالة تأهب أليبينما تظل والصواميل من اآلبار والمواسير، قالوظ إزالة البقيام بحذر وروية ال

 الظروف، وتكون على استعداد التخاذ اإلجراءات الالزمة.في فوري 
 .جراءات التشغيل  استخدام األدوات المناسبة وا 
  مباشرة بعد و . الخزاناتة لعادم والمواسير واإلضاءة ومعدات تنقيلتركيب واستخدام أجهزة التهوية الكافية

ع ضأو إدخال المواسير لبدء تهوية العادم. و قيام بوضع التعرض لكسر فى المواسير أو فتح الخزان، ال
  اتجاه الريح، أو بعيدا عن الناس.فى  مواسير العوادم جميعا

 محتمل.التلوث الاألغطية البالستيكية لمنع بتغطية وعزل جميع مجاالت العمل قيام بال 
  وتصريف جميع المنتجات المتبقية من دفق الخزانات ونظم المواسيرضخ 
 .التحقق من الضغوط المتبقية في الخزانات والمواسير 
 .من خارج الخزان، واصل اختبار الجو داخل الخزان عن بعد 
  قبل البدء في عمليات تنظيف الخزانات، مع ارتداء معدات الوقاية الشخصية والمالبس المناسبة وحماية

 لجهاز التنفسي، الدخول إلى الخزان بحذر للتفتيش الداخلي.ا
 .أضف الكلور أو قم بتعقيم الخزانات وأنظمة المواسير عند الضرورة 

  تنظيف بعد انتهاء العملال -4
 .إزالة المالبس الملوثة للتخلص السليم أو إزالة التلوث 
  ،وذلك باستخدام كمية كبيرة من المياه.الغسيل وغسل الوجه والذراعين واليدين والساقين بالصابون 
  ،)تطهير المعدات )على سبيل المثال، باستخدام مركبات اليود والبروم والكلور واألوزون أو ما يعادلها

 وغسل األماكن الملوثة، والطوابق والحواجز بالمنظفات أو المطهر أو التبييض.
 ارات العيون، ودروع حماية الوجه والكمامات التخلص من أو إعادة غسل األحذية المطاطية والقفازات ونظ

 بمحلول مطهر.
 .غسل المالبس الملوثة بشكل منفصل 
 .عدم الدخول إلى مساحات أخرى وأنت ال زلت ترتدي المالبس الملوثة 

 
 سالمة المجتمع  5.4

 التأثيرات المحتمل حدوثها اثناء التشغيل:  5.4.1
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 ا يكون غطاء البالوعة مفتوحا او غير مثبت جيدًا اوالسقوط في البالوعات المفتوحة، حيث تبدأ الخطورة عندم .1
 مكسور 

طفح المياه: وتكمن الخطورة عندما تتدفق مياه الصرف الصحي خارج الشبكة وايضا في حالة السقوط في  .4
 البالوعات المغمورة بالمياه. 

 
 اجراءات التخفيف  5.4.2

 استخدام االسوار واالعالمات التحذيرية اثناء فترات الصيانة او عند اغالق الطريق  -
الكشف الدوري على جميع مكونات شبكة الصرف الصحي خاصة أغطية غرف التفتيش والبالوعات واتخاذ  -

 االجراءات التصحيحية الفورية 
 وضع برنامج للصيانة الوقائية  -
 روة. جدولة الصيانة بعيدًا عن ساعات الذ -

 
 التأثيرات البصرية  5.2

 نظرة عامة وتحديد أهمية التأثيرات 5.2.1

 ال توجد آثار متوقعة ، خةوة الةردأثناء تشغيل خةوة اإلنحدار و 

محطة تواجد بها تالتي س ةلمنطقلتغيير المناظر الطبيعية بسيقوم المشروع ، ومحةة المعالجة خالل تشغيل محةة الرفع
سيكون متناسب مع المباني المجاورة. ينبغى محطة النى اومع ذلك، فإن االرتفاع المتوقع لمب .ومحطة المعالجة الرفع

د إجراءات المتوقع وجو غير . ومن أهمية ضئيلةذات  ومحطة المعالجة اعتبار اآلثار البصرية نظرا لتشغيل محطة الرفع
  مناسب.بشكل لتخفيف بجانب تطوير محيط الموقع ل
 

 باآلثار والتراث الثقافيالتأثيرات المتعلقة  5.5
  ال توجد تأثيرات متوقعة على اآلثار ومواقع التراث الثقافي أثناء مرحلة تشغيل المشروع

 
 التأثيرات الناجمة عن األنشةة / العمليات اإلضافية خالل مرحلة التشغيل  5.14

 المخاةر المرتبةة بالتخلص و/ أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة  5.14.1

كما تم تصميمها لمحطة معالجة مياه / اإلجراءات التشغيلية العادية أثناء مخاطر تلوث المياه  5.14.1.1
 الصرف الصحي

لة معالجة كوسي ةعد مقبولتكبيرة من مياه الصرف الصحي، لم الجزيئات مادي للعملية فصل  يالمعالجة األولية، وه
ق المعالجة الثانوية لضمان تخفيض المخاطر الخاصة بمياه الصرف يوبالتالي، فمن الضروري تطب طبقت وحدهاإذا 
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ايات السائلة في ليها عملية تطهير للنفيالصحى والبنية التحتية عمليات معالجة ثانوية ويقترح مشروع الصرف  الصحي.
عتماد باالبدأ المعالجة تو الى محطة المعالجة يتم إدخال مياه الصرف الصحي و محطات معالجة مياه الصرف الصحي. 

 وياه المعالجة. فراج عن الملإليحدث الترسيب قرب نهاية العملية وبعد ذلك يتم فتح صمام و العمليات البيولوجية. على 
ائج من أجل الحصول على نت كبيربالتفاصيلالهتمام االو يجب ومحكمة معالجة مياه الصرف الصحي عملية دقيقة 

 النفايات السائلة مع السيطرة علي المخاطر .بي إلى التحكم الكامل وهذا من شأنه أن يؤدفعالة. 

وفقا لما سبق، تم تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي لتوليد مياه معالجة ومتوافقة مع المعايير القانونية و 
)ينبغي الرجوع إلى الفصل الثاني لمراجعة  التالي جدولال، كما هو مبين في 1944لسنة  19رقم الواردة في القانون 

اإلطار القانوني الكامل(. ويحظر التشريع المصري تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في قنوات أو ترع المياه 
ريفها فى ومن الممكن فى هذه الحالة تص ترع المياه العذبةوبالتالي فإن المياه المعالجة ال يمكن تصريفها في العذبة. 
 .رفالمصا

 مقبولة لتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في المصارفالمعايير ال
 وحمالحد المس  المؤشر  وحمالحد المس  المؤشر 

نسبة ايون 
 1  الكبريتات )مجم / لتر( pH  4-9)الهيدروجين)

 -  السيانيد )مجم / لتر( 45  م()°الحرارة 
الطلب على األكسممممممممممممممجين 

 البيولوجي )مجم / لتر(
 -  الفوسفات )مجم / لتر( 44 

الطلب على األكسممممممممممممممجين 
 الكيمائي )مجم / لتر(

 54  النيترات )مجم / لتر( 44 

DO)الفلوريدات )مجم / لتر( 1<   )مجم / لتر  - 
O & G)الفينوالت )مجم / لتر( 14  )مجم / لتر  - 

إجمالي المواد الصلبة 
 4444  الذائبة )مجم / لتر(

)مجم  الثقيلةإجمالي المعادن 
 1  / لتر(

إجمالي المواد الصلبة 
 العالقة )مجم / لتر(

 ال يوجد  مبيدات 54 

 ال يوجد  المواد الملونة
 إجمالي القولونيات
(MPN/100ml) 

 5444 
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الهالو ألحماض وا (THMs)1إنتاج مشتقات الكلور هو قضية بيئية أخرى، و باألخص مركبات ثالثي هالو الميثان 
 مركبات ثالثي هالو الميثانوموضوع التي تنتج عن تفاعل الكلور مع المواد العضوية في الماء.  (HAA5)4خلية 

وية في المطهرات مع المواد العضفيها تفاعل تي تإمدادات مياه الشرب، والبومخاطر األحماض الهالو خلية ترتبط أكثر 
وفقا لوكالة حماية البيئة األمريكية، هناك نقاشات و . 4 خلية المياه وتنتج مركبات ثالثي هالو الميثان واألحماض الهالو

جود دليل رغم عدم و وبفي األوساط العلمية حول اآلثار الصحية للمركبات ثالثي هالو الميثان واألحماض الهالو خلية. 
مركبات لى وضع قيود علملموس على اآلثار الصحية لهذه المنتجات، تعتقد وكالة الحماية البيئية أن هناك أدلة كافية 

ثالثي هالو الميثان واألحماض الهالو خلية، وهذه األدلة تشير إلى أنها مركبات يمكن أن تكون مسببة للسرطان، ويمكن 
تركيز مركبات ثالثي بحيث أن عملية تطهير إمدادات المياه  USEPAية. ولذلك ينظم و كون لها آثار إنجابية وتنمتأن 

أجزاء لكل بليون )البليون( على التوالي كمتوسط  44و 44لهالو خلية يجب أن ال تتجاوز هالو الميثان واألحماض ا
 سنوي في مياه الشرب.

ات ثالثي مركبالمزيد من  مياه الصرف النهائية على تحتوىمياه الصرف الصحي بالكلور من المتوقع أن وبمعالجة 
لمنتجة في إمدادات المياه، وذلك بسبب المواد العضوية الكميات ابالمقارنة بهالو الميثان واألحماض الهالو خلية، 

إال أن المخاطر المرتبطة النفايات السائلة المكلورة هي أقل بكثير من تلك المرتبطة مرتفعة نسبيا في مياه الصرف. ال
هالو  مركبات ثالثيفربما يكون لمن ناحية أخرى، و . للبشرإمدادات مياه الشرب من حيث التعرض عن طريق الفم ب

الميثان واألحماض الهالو خلية آثارعلى الحياة المائية، ولكن بيانات السمية وطرق النقل من خالل السلسلة الغذائية 
 ليست واضحة تماما.

الحد األدنى ، وتركيزات 1944لسنة  14رقم ال يتم تنظيم مركبات ثالثي هالو الميثان واألحماض الهالوخلية في القانون و 
في النفايات السائلة النهائية ليست واضحة. من المتوقع أن تكون هذه التأثيرات ذات أهمية قليلة ألنه سيكون االمن 

طة اإلدارة البيئية خفى  تج قبل الوصول إلى مآخذ مياه الشرب. وتشمل إجراءات التخفيف واهذه النلهناك تخفيف كبير 
تيجة لمنع المزيد من إنتاج المنتجات الضارة المكلورة نو لبكتيريا، الكلور، للقضاء على الكلور الحر بعد قتل انزع إلى 

 .مياه الشرب محطات معالجة، والتنسيق مع 4لمصارفلتفاعل الكلور الحر مع المواد العضوية 

                                                        
1THMs are a group of four main substances which are chloroform, bromodichloromethane, 
dibromochloromethane, and bromoform 
2 The five haloacetic acids of concern are monochloroacetic acid, dichloroacetic acid, trichloroacetic acid, 
monobromoacetic acid, and dibromoacetic acid 
3 It is worth noting that Article 67 of the Executive Regulations of Law 48/1982 requires, based on the advice 
of correspondent health authority, that the chlorination of wastewater should be performed so as a 0.5 mg or 
residual chlorine should be maintained. It is believed that this article should not be in contrary with the 
recommended de-chlorination process for two reasons, the first is that the high organic loads in the project 
area drains will immediately deplete the free chlorine and cause production of harmful chlorinated products 
(such as THMs and HAA5s), the second is that free chlorine will not be useful for disinfection of the drains 
ambient pathogens, because the dose of free chlorine could be neglected with regards to the drain's volume  
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ال كمصدر لمياه للشرب أو ألغراض الري وبعد اإلمتث مصرفالوقد بين تقييم الموقع أن سكان القرى ال يعتمدون على 
 للمعايير القانونية، ينبغي اعتبار التأثيرات على نوعية المياه في المصرف نتيجة إلى تصريف مياه الصرف المعالجة

 .ةإجراءات التشغيل العاديتحت  ذات أهمية قليلة

تم متابعة ذلك من خالل تطبيق برنامج الرصد توستدريجيا. مصرف ستتحسن الومن المتوقع أن نوعية المياه فى 
   والمتابعة المدرج في خطة اإلدارة البيئية.

 
 خطر تلوث المياه نظرا لعدم إتباع إجراءات التشغيل العادية 5.14.1.4

تحسن مع مرور الوقت بعد تنفيذ مشروع الصرف الصحى والبنية التحتية ستمصرف الومن المتوقع أن نوعية المياه ب
خطوات عدم إتباع أو  /الثاني. ومع ذلك، قد تتلوث المياه نتيجة لعدم االمتثال لإلجراءات التشغيلية المصممة والمتكامل 

 :المعالجة المطلوبة مثل األمثلة المذكورة أدناه

  ختادى الى يؤ أو تفريغ الحمأة وهى تترسب االمر الذي باالستقرار عدم السماح للحمأة الطها رتفاعها وا 
 ائلة.بالنفايات الس

 لعملية التطهير. زيادة أو نقص الكلور المطلوب 
 الصيانة.ب نقص أو عدم توفر قطع الغيار وأي قصور متعلق 

 رتفاعها وا ختالةها بالنفاياتادى الى يؤ سب االمر الذي ر أو تفريغ الحمأة وهى تتباالستقرار عدم السماح للحمأة 
 السائلة 

بعد فوقت كاف لكل مرحلة من مراحل معالجة مياه الصرف الصحي من أجل تحقيق النتائج المتوقعة. اء عطينبغي إ
صل تعندما و ستقر عند قاع الخزان. أن تلحمأة لويسمح  لخزانات الترسيبمياه الصرف الصحي تدخل المعالجة األولية، 

مكانباالستقرار مزيد من الحمأة لللسماح  التفربغكمية الحمأة إلى مستوى معين داخل الصهريج، ينبغي  ية فصل مياه وا 
ختالطها لحمأة ايعرض نوعية النفايات السائلة للتلوث في حالة ارتفاع قد عدم القيام بذلك و الصرف الصحي المعالجة.  وا 

ميع جمياه الصرف الصحي المعالجة التى تتركز فيها على نوعية مكونات الحمأة تمثل خطر كبير و بالنفايات السائلة. 
 .الملوثات والمواد الكيميائية غير المرغوب فيها

حي. ن مياه الصرف الصعباإلضافة إلى ذلك، يحتاج األمر إلى وقت حتى تستقر الحمأة فى قاع الخزان وتنفصل و 
عملية للتعامل مع جميع مياه الصرف الصحي الواردة. وهذا الجبر العمال على تسريع تقد الصرف أي زيادة في كمية و 

 من شأنه خلق مياه صرف صحي معالجة ال تزال تحتوي على مكونات الحمأة مختلفة. 

 زالة الكلورة إل أو المواد الكيميائية  لعملية التةهير زيادة أو نقص الكلور المةلوب
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الخطوة النهائية بعد المعالجة الثانوية جمع غاز الكلور مع النفايات السائلة في خزان لمدة  يالتطهير، وهوتشمل عملية 
الكلورة هو أيضا جزء من عملية التطهير حيث يتم استخدام ثاني أكسيد الكبريت أو ثيوكبريتات ونزع دقيقة.  15-44

 م لمنع تشكيل أي منتجات مكلورة ضارة.الصوديو 

ات سوف هذه المنتجو منتجات المكلورة الضارة. السمح بإنتاج أن تمياه الصرف إلى الكلور المزيد من ضافة إليمكن و 
دار قمن ناحية أخرى، فإن نقص الكلور أو إضافة مو تلوث مياه الصرف الصحي المعالجة وتؤثر سلبا على جودته. 

في جميع يها فيات السائلة البد من التحكم النسبة بين الكلور وكمية النفاو ضر عملية التطهير. يغير كاف منه أيضا 
 األوقات للحفاظ على نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة.

 الصيانةب نقص أو عدم توفر قةع الغيار وأي قصور متعلق

ائلة نفايات سوجود  اضمن هذيوسلها صيانة منتظمة. أن تكون من الضروري لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي 
ومع ذلك، فإن أي تأخير في الصيانة المجدولة، وعدم توافر قطع الغيار وتشغيل المحطة دون مع المعايير.  ةمتوافق
خالل أي ف باإلضافة إلى ذلك،و يمكن أن يكون له تأثير سلبي على نوعية النفايات السائلة. فنية لمشاكل اللتحديد 

لنفايات امتاحة للتعامل مع  ةحتياطياالخطوط ال كونتوبالتالي ينبغي أن  محطة.ال إصالحات أو صيانة، يجب أال تعمل
ذا لم خالل مثل هذه األوقات.  السائلة النفايات السائلة سوف تتراكم وتسبب مشاكل بيئية مثل الروائح تم ذلك فإن يوا 

 تم التعامل معها بكفاءة.يلن الكريهة أو 

اطر احتمال حدوث المخو تدهور نوعية مياه الصرف. بسبب مصرف الوفقا لما ذكر فمن المحتمل تلوث المياه في و 
ذا حدث، ال نظرا و . سيكون التأثير ذو طبيعة مؤقتة لحين حل المشكلةفثالثة التي نوقشت أعاله يعتبر منخفض نسبيا وا 

جودة  ويؤدي ضمان. ة قليلةيذو أهمثر األ، ينبغي اعتبار أنشطة سكان القرية المرتبطة به وغياب مصرفاللطول 
 تلك التأثيرات.في جيد تحكم لإلجراءات التشغيلية إلى 

 
 ( pass-Byخطر تلوث المياه نتيجة إلستخدام الخط االلتفافي ) 5.14.1.4

من خالل الخط االلتفافي، في حاالت الطوارئ  مصرفالإلى قد يحدث تصريف لمياه الصرف الصحي الخام مباشرة 
في وحدات محطات معالجة مياه الصرف الصحي. يعتبر وجود هذا الخط االلتفافي ضرورة للحماية الهيدروليكية 

لسنة  149لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وبالتالي فهو شرط هندسي في كود ممارسة الهندسة ،القرار رقم 
بيئية. وعلى الرغم من أن االحتماالت قد تكون منخفضة،  ن استخدام هذا الخط ستكون له مخاطر. ووفقا لذلك فإ1991

فستكون العواقب البيئية حادة ويمكن أن تؤدي إلى نوعية مياه أسوأ بالمقارنة بالوضع الحالي بسبب الملوثات التي تتركز 
جراءات . وقد ركزت إذو أهمية متوسطةتأثير في مياه الصرف الصحي الذى يتم تفريغه. لذا ينبغي اعتبار هذا ال

 التخفيف في خطة اإلدارة البيئية على الحد من هذه االحتماالت إلى الحد األدنى.
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تفريغ مياه الصرف من الخزانات األرضية أو المناطق  –خطر تلوث المياه نتيجة للعوامل الخارجية  5.14.1.1
  الموجودة خارج نطاق المشروع المقترح

عملية معالجة مياه الصرف الصحي والتي يمكن أن تؤثر أيضا على بلعوامل خارجية ال ترتبط مشاكل نتيجة قد تنشأ 
من الخزانات األرضية أو المناطق الموجودة خارج صرف مياه الفإن تفريغ بشكل عام، الداخلة والخارجة و نوعية المياه 

 هذه العوامل الخارجية.نطاق المشروع المقترح يعتبر من ضمن 

هناك العديد من القرى الريفية والعزب خارج نطاق محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة خطوط المواسير. 
وهذه المناطق لها حاليا خزانات أرضية لجمع مياه الصرف الصحي ويتم تفريغ الخزانات األرضية بواسطة المقاولين 

لصحي قريبة أن يسمح ذلك لسكان القرى والعزب عند الحاجة لذلك. ويمكن إلنشاء محطات معالجة مياه الصرف ا
 أو مقاولي تفرغ الخزانات إلى تفريغ مياه الصرف الصحي الخاصة بهم في شبكة خطوط المواسير.  /المجاورة و

إثقال  .لقرى المستهدفةلممكن اليأخذ تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي في االعتبار النمو المستقبلي 
لقاء ميا على نوعية مياه الصرف  اً ه الصرف الصحي من أي مناطق ال تغطيها من المتوقع أن يمثل خطر المحطة وا 
معالجة ، لن تسمح لعملية التشغيلهامحطة فوق طاقتها، وخاصة في بداية لأي حمولة زائدة لإن حيث  الصحي المعالجة

مستقبالتها. يد من دععلى التؤثر و نوعية النفايات السائلة المتولدة نتيجة لذلك،  تتأثرأن ومن المتوقع تحدث. أن  ةالمناسب
 .ةأهمية متوسطوينبغي اعتبار هذا التأثير ذو 

 
 متوافقة مع القوانين والمعاييراللري باستخدام مياه الصرف غير لخطر تلوث التربة نتيجة  5.14.1.5

ل حدود المبينة في الجدو الخطوة أولى، يتوافق مع هذا ك انيمكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، إذا ك
  التالى، وفقا للتشريعات المصرية.

 
 إلعادة استخدامها في الري 2415لسنة  541معايير النفايات السائلة المعالجة المبينة في القانون رقم 
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المرحلة األولى من الحصول على موافقة استخدام مياه الصرف  هواالمتثال لمعايير مياه الصرف الصحي المعالجة 
( وزارة 1يجب أيضا أخذ موافقة المؤسسات التالية قبل الري باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة: )في الري. 
لبيئي خاصة اأخيرا، يجب أن يتم عمل دراسة لتقييم األثر و ( السلطات المختصة التي يحددها وزير اإلسكان. 4الصحة )

  بإستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقا لمتطلبات جهاز شئون البيئة.

، ألي من األسباب التي نوقشت سابقا، يمكن ةمعالجة مياه الصرف الصحي الغير فعالفإن إذا تم منح هذه الموافقة، 
هذا يمكن أن و ن المركبات الضارة. مع المعايير، وبالتالي تحتوي على كميات م ةأن تنتج نفايات سائلة غير متوافق

مخاطر إن الفمخاطر صحية شديدة. لذلك يشكل يكون له بعد ذلك تأثير مباشر على المحاصيل التى يتم ريها المروية و 
مياه الصرف الصحي المعالجة. درجة عدم توافق مصممة ألغراض الري ونوع المحاصيل و العتمد على المنطقة ست
. وسطةذو أهمبة متغير مباشرة، ينبغي اعتبار هذا التأثير أنها حتملة، على الرغم من بسبب المخاطر الصحية المو 
 يوضح الجدول أدناه تقييم التأثيرات المرتبطة بالتخلص و/ أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة .و 
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إحتمالية  التأثير
 الحدوث
(P) 

 P*(A)*(B)*(C) عوامل التأثير
المقياس  النتيجة اإلجمالية

 الزمني
(A) 

المقياس 
 المكاني
(B) 

 الكثافة
(C) 

أثناء خطر تلوث المياه 
 إجراءات التشغيل العادية

1 1 4 1 2 

خطر تلوث المياه نظرا لعدم 
المطابقة مع إجراءات التشغيل 

 العادية

4.14 1 4 4 3 

خطر تلوث المياه بسبب 
 خط اإللتفافياستخدام ال

4.5 1 4 4 12 

بسبب استخدام اآلثار الصحية 
 خط اإللتفافيال

4.4* 1 4 4 5 

خطر تلوث المياه بسبب 
 عوامل خارجية

1 1 4 4 12 

خطر تلوث التربة نتيجة الري 
من مياه صرف غير متوافقة 

 مع المعايير والقوانين

4.5 1 4 4 12 

 وقوع التشير إلى احتمال  ٪ -معايير تقييم األثر الصحي  *
  (٪4، طويل = ٪44=  الرئيسي )قصيرمصرف الطول 
  =التجمعات غيرموجودة  = ٪44وجود التجمعات القروية على المصرف مباشرة )التجمعات  موجودة ،

4٪) 
 (٪4، ومنخفض = ٪44=  مستوى المياه الجوفية )مرتفع 
 

 والمتابعة  إجراءات التخفيف والرصد 5.14.1.4

  إجراءات التخفيف
  الحمأة ومياه البيارات في العزب، ينبغي تصريفها إلى أماكن الحمأة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي

بدال من شبكة مياه الصرف الصحي. وتنفيذ هذه اإلجراءات سيتطلب تفريغ محتوى سيارات الكسح عند نقط 
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 قدرة مناسبة على تلقيضخ الحمأة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي ينبغي أن تكون ذات 
  الحمأة من أحواض الترسيب الثانوية، والحمأة من الناقالت.

 لجة مياه الصرف معا ةومحط ة الرفعتنفيذ برنامج الصيانة الوقائية لجميع الهياكل والمعدات الكهربائية في محط
يذ هذا وسيكون تنف الصحي. ويتعين على موردين المعدات تقديم جدول الصيانة الوقائية للمعدات الموردة.

 .ة الرفعمعالجة مياه الصرف الصحي ومحط ةالجدول الزمني جزءا من الدليل التشغيلي لمحط

 ومن أجل تقليل احتماالت استخدام الخط اإللتفافي ByPass معالجة مياه الصرف الصحي، يوصى  ةلمحط
 باتخاذ اإلجراءات التالية:

الستقبال مياه األمطار على أساس بيانات األرصاد الجوية  ة الرفعينبغي تصميم بيارات محط -
 الخاصة بأكبر عاصفة متوقعة خالل فترة التشغيل المصممة 

معالجة مياه الصرف الصحي اثنين على األقل من الخطوط المتوازية.  ةيجب أن يكون لكل محط -
تسهيل  ينبغيو إلى الخط اآلخر. تحويل النفايات السائلة يجب أحد الخطوط صيانة / إصالح وأثناء 
على كون تمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك ل ةخطوط االلتفافية من نقاط مختلفة في محطسير ال

 كون هناكييجب أن خط االلتفافي الخاص بالدخول ، الباإلضافة إلى و أقصى قدر من المرونة. 
 حات في وحدة التعقيم.الثانوية ولتغطية أى إصالاالستقرار خط التفافي آخر بعد مرحلة 

رنامج الصيانة الوقائية سنويا قبل بداية السنة المالية. وينبغي التخطيط التخطيط المسبق لبيجب  -
ألقل ر او ليل( والشهفترة المعالجة مياه الصرف الصحي خارج ساعات الذروة )مثل  ةلصيانة محط

 فى كميات مياه الصرف الصحي.
ن أمصرف مباشرة بدون معالجة ، ينبغي على الفور إلى المياه الصرف الصحى تحوبل  ةفي حال -

أسباب ومدد وتطبيق إجراءات الرقابة لمثل هذا بوحدة تنفيذ المشروع المدير البيئي ليتم إخطار 
وجهاز شئون البيئة  PSCر اخطبإوحدة تنفيذ المشروع مباشرة يقوم المدير البيئي لالحدث. ينبغي أن 

ة إلى وضع التشغيل العادي، ينبغي تحليل أسباب استخدام الخط بعد العودو الحادث. المصري ب
رنامج وينبغي اعتبار هذا األمر خالل تحليل نتائج بااللتفافى لمنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل. 

 الرصد و المتابعة.
أكسيد  يينبغي أن تنفذ من خالل إضافة ثان ةاألخير  ههذف ،وفيما يتعلق بعملية الكلورة / إزالة الكلور -

، للحد من الكلور الحر في المصارف 1الكبريت أو ثيوكبريتات الصوديوم عند مخرج خزان االتصال
بار أن اعتوتجنب إنتاج منتجات الكلورة األخرى في المياه السطحية. يجب على مهندس التصميم 

لى األكسجين عطلب إزالة الكلور يستهلك بعض األكسجين الذائب في مياه الصرف المعالج، و يرفع ال
تصاميم إن ف. لذا نسبة أيون الهيدروجينوربما يقلل من  البيولوجي والطلب على األكسجين الكيمائي

المعالجة البيولوجية ينبغي أن تأخذ هذا في االعتبار. ألن إنتاج مركبات ثالثي هالو الميثان 

                                                        
4 The utilization of sodium thiosulphate was proposed , instead of sulphur dioxide, by a participant in the 
second public consultation 
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ن أن ية مباشرة يمكفي المصارف ال يتوقع أن يسبب مخاطر صح هاوتفريغ واألحماض الهالو خلية
 وسيكون هناك تنسيق مع سيطر عليها مشروع الصرف الصحى والبنية التحتية المتكامل. ي

RSUsها وكالة تحول تأثيرات مركبات ثالثي هالو الميثان واألحماض الهالو خلية والعتبات التي حدد
مالحظاتهم حول أي لتلقي مياه الشرب تسجيل تعليقات إدارات  RSUsعلى ويجب الحماية البيئية. 

معالجة مياه الصرف الصحي في مشروع الصرف الصحى والبنية التحتية على  ةآثار محتملة لمحط
صميم في مواصفات تلم تدخل ألن إزالة الكلور و نوعية المياه المحيطة بالقرب من مآخذ مياه الشرب. 

دارة في ميزانية خطة اإلإضافة تكاليف إزالة الكلور  تتمفقد محطات معالجة مياه الصرف الصحي، 
 البيئية.

 
 

 والمتابعة  إجراءات الرصد
 ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي. ة الرفع المتابعة المستمرة لتصريفات الداخلة و الخارجة من محط

 ينبغي أن تحسب المتوسطات اليومية وتوثيقها 

  .ينبغي إجراء المتابعة اليومية للنفايات السائلة الداخلة والخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي
جمالي المواد الصلبة CODاألكسجين الكيمائي على وينبغي أن تشمل المتابعة اليومية تحليل الطلب  ، وا 

جمالي نيتروجين كيلدال TSSالذائبة   الكلى.  Pو  TKN، وا 

  1944لسنة  14المتابعة الشهرية لكل مؤشرات القانون رقم  

  األكسجين الكيمائي على المتابعة الشهرية لكل من الطلبCOD جمالي المواد الصلبة الذائبة  TSS، وا 
والكائنات القولونية والتحليل في الموقع لدرجة الحرارة، ونسبة أيون الهيدروجين، ومعامل التوصيل في 

تابعة تقوم بها وحدة المتابعة والتقييم بمشروع الصرف الصحى والبنية التحتية المتكامل، . وهذه الممصرفال
 . PIUوينبغي أن ترسل النتائج إلى وحدة تنفيذ المشروع 

  يجب إجراء مراجعة سنوية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الستعراض كفاءة األداء من خالل استشاري
مراجعة جميع بيانات المتابعة على مدار العام وتوصيات تحسين الكفاءة، بيئي. وينبغي أن تشمل المراجعة 

 حسب الحاجة.
 

 التأثيرات البيئية نتيجة إدارة الحمأة  5.14.2

 نظرة عامة وتحديد أهمية التأثيرات 5.14.4.1

يرات في هذا القسم، سيتم عرض التقييم الخاص بالتأث الحمأة.تولد معالجة مياه الصرف الصحي، ست ةتشغيل محطأثناء 
 الهواء والتربة والماء وصحة الحيوان واإلنسان. الرئيسية مستقبالت الالمرتبطة بإدارة الحمأة. وتشمل 
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توليد تنتج  ،الصحى والبنية التحتية المتكامل في مشروع الصرفة درجالممعالجة مياه الصرف الصحي  ةتصميم محط
ات ثم يتم إرسال الحمأة إلى أحواض التجفيف لعمليمن خالل الترسيب بعد فصل مياه الصرف الصحي المعالجة.  الحمأة

ياه الصرف معالجة م ةفي تصميم محط لحمأةأي عملية معالجة محددة لأو التوصية بج ادر لم يتم إو التجفيف واالستقرار. 
 دام الحمأة.لم يتم تحديد أي توصيات بشأن إعادة إستخوكذلك الصحي. 

على على حد سواء يشجعان  Sewage Sludge Directive 86/278/EEC، وكذلك 1944لسنة  94والقانون رقم 
منع اآلثار الضارة على الماء بحيث تومع ذلك، فإنها تنظم استخدامها الصرف الصحي في الزراعة.  حمأةاستخدام 

مع و حتوي الحمأة على النيتروجين والفوسفور، وهي مكونات مفيدة للتربة. وتوالهواء والتربة والنبات والحيوان والبشر. 
تشتمل أيضا على كمية كبيرة من المعادن الثقيلة، ومسببات األمراض والبكتيريا التي يمكن أن أن ذلك، يمكن للحمأة 

  يكون لها آثار سلبية ومخاطر صحية.

القضاء  االستفادة القصوى من المكونات المفيدة، والتحكم /قبق معالجة وتثبيت الحمأة بحيث يتم تحنبغي تلهذا السبب 
وبالتالى فإن التحكم  ةفإن الحمأة تحتفظ ببعض المكونات الرئيسية للنفايات السائلة األصليوكذلك . مكوناتها الضارةعلى 

 . أفضل من الحمأة المتولدةنوعية وجودة فى نوعية هذه النفايات السائلة من شأنه أن يؤدي إلى 
 

 إدارة الحمأة وتحديد اآلثار المحتملة  5.14.4.4

. المتكامل الصحى والبنية التحتية يلخص الشكل أدناه عملية إدارة الحمأة المتوقع أن يتم تنفيذها خالل مشروع الصرف
درجة موبناء على ذلك، حدد االستشاري العديد من األنشطة الفرعية والتي لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة كما هي 

  فيما يلي:
 تخزين وتجفيف الحمأة داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي  -1
 نقل الحمأة  -4
 إستخدام الحمأة فى األراضي الزراعية -4
 التخلص من الحمأة فى المجارى المائية  -1
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 األثر  أهمية تقييم 5.14.4.4

 معالجة مياه الصرف الصحي  ةداخل محة الحمأةالمرتبةة بتخزين وتجفيف  تالتأثيرا

أماكن من رب القًا ب، غالبالحمأةمن المتوقع تولد رائحة من فوفقا لتصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي المقترح، 
رئيسية حد المشاكل الأيمكن أن تكون  الحمأةالرائحة الناتجة من و  أحواض تجفيف الحمأة ومناطق تخزينها.و إنتاج الحمأة 

 
 

 تكون الحم  

 تثبي  ومعالجة الحم  

 إختبارا  الجود 

إ اد  ا ستخدا  ف  

 ا را ي الزرا ية

معايير الدفن ونو  

 المدفن

مدفن المخل ا  غير 

 الخطر 
 مدفن المخل ا  الخطر 

  (: عملية إدارة الحمأة1) شكل
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محةة في حالة و . 5ي كما حددتها المجتمعات المجاورة والسكانالتي تواجه محطات معالجة مياه الصرف الصح
رب من محطة معالجة مياه الصرف بالقال توجد مستقبالت حساسة حيث ، تقل أهمبة هذا التأثير الحاليةمعالجة ال

 . الصحي

ي ذلك إدارة بما ف)تغطية التأثيرات على نوعية الهواء والرائحة نتيجة لعمليات معالجة مياه الصرف الصحي  توقد تم
معالجة مياه الصرف الصحي على المسئولين عن  ةقد تنتج بعض اآلثار الصحية على العاملين في محطو . (الحمأة
 الصحة المهنية.و التفصيل فى قسم السالمة بأيضا يتها غطتمت تونقلها، وهذه  الحمأةإنتاج 

 / مرفق المعالجة الخارجي / األراضي الزراعية  المدفنإلى  ل الحمأةبسبب نق التأثيرات

عادة استخدامها و/ أو التخلص منها، ستكون هناك حاجة  الحمأةمعالجة لبغض النظر عن األسلوب المعتمد  ى إلوا 
إلى األراضي  انقلهمعالجة مياه الصرف الصحي إلى أقرب مدفن/ مرفق معالجة أو  ةمن محط الحمأةالنقل. ونقل 

ت هي مصدر لالنبعاثا شاحناتهذه الو الناتجة.  الحمأةتطلب استخدام شاحنات تستوعب كمية يالزراعية المجاورة 
ربون. المركبات العضوية المتطايرة، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكو أكاسيد النيتروجين ي على حتو ت الهوائية التى

 . ضباب الدخانيال تساهم فى تلوث الهواء وتكوينو 

 الحمأةيث أن حعند تقييم آثار االنبعاثات من المركبات وعملية النقل، تبين أن التأثير سيكون على فترات متقطعة 
معالجة مياه  ةمكانية على مئات األمتار حول محطتقتصر اآلثار الو بعد فترات طويلة. تحتاج إلى النقل ستتراكم فقط و 

يئية تؤدي إلى سبب تغيرات بأن تمن حيث شدة تأثيرها على البيئة، يمكن لهذه االنبعاثات الهوائية و الصرف الصحي. 
واالنبعاثات  .تعافي الذاتيللقابلة ، ومع ذلك، ال تزال البيئة الطبيعية كل على حدهالمكونات البيئية بأضرار تلحق 
 لى البيئة.أهمية قليلة عذات  هاقل الحمأة ينبغي اعتبار نالهوائية بسبب 

ضاء لطبيعة المتقطعة لعملية النقل ومستوى الضو لالحمأة. ولكن نظرا نقل ضوضاء بسبب تحدث ومن المتوقع أيضا أن 
 .أهمية قليلة اتذ هاآثار الضوضاء بسبب نقل الحمأة ينبغي اعتبار فإن المتوقع، المتوسط 

  

                                                        
5Sniffer. 2008. Human Health and the Environmental Impacts of Using Sewage Sludge on Forestry and for 
Restoration of Derelict Land.  
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إحتمالية  التأثير
 الحدوث
(P) 

 P*(A)*(B)*(C) عوامل التأثير
المقياس  النتيجة اإلجمالية

 الزمني
(A) 

المقياس 
 المكاني
(B) 

 الكثافة
(C) 

 6 4 1 4 1 نوعية الهواء
 6 4 1 4 1 الضوضاء المحيطة

 
 األراضي الزراعية إستخدام الحمأة فى التأثيرات المرتبةة ب

ى على األراضوضعها ة الحمأة معالجة كافية بعد عملية التجفيف، قبل أن يتم إعادة استخدامها )أي الجإذا تمت مع
ومع ذلك، هناك بعض طرق المعالجة الموصى بها وبعض الشروط هناك آثار بيئية وصحية متوقعة  تليسفالزراعية(، 

 إجراءات التخفيف المذكورة أدناه.هذه سيتم عرضها ضمن و التي يجب أن تطبق لضمان الحد األدنى من اآلثار؛ 

حالة، في مثل هذه الو . للحمأةوجود عملية معالجة أو تثبيت عدم ل / اكتمعدم االبيئية والصحية من  المخاطرتنشأ و 
الخام على األراضي الزراعية يمكن  الحمأةوضع ن إ. من الميكروباتالحمأة قد تحتوي على نسبة عالية  أنهناك خطر 

ل استهالك هذه المحاصيل، والتعامو النباتات. على مباشرة وضعت اج محاصيل ملوثة، وخاصة إذا ما أن يؤدي إلى إنت
، وأي اتصال مع التربة من المزارعين قد يكون له آثار بيولوجية وصحية أيضا. وتعتبر هذه أيضا ةمعها من الباع

 4نموذج رئيسي لتعرض اإلنسان لملوثات الحمأة.

ك مستالموجود في الحمأة، سواء معالجة أو غير معالجة،  ةالدراسات أن المواد الصلبة الحيوية السائل أظهرتوقد 
ناولها ي تتالتهذه المركبات والملوثات على البشر تعتمد على كمية التربة والمحاصيل مثل آثار و  1المحاصيل العلفية.ب

 هاعتبار الحمأة على األراضي الزراعية ينبغي ابوضع رتبطة بسبب المخاطر الصحية الكبيرة  والتأثيرات المو المواشي. 
 فيما يتعلق بكل من التربة والصحة، كما هو موضح في الجدول أدناه.  توسطةأهمية مذات 

  

                                                        
6 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. 
7Chaney, 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. 
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إحتمالية  التأثير
 الحدوث
(P) 

 P*(A)*(B)*(C) عوامل التأثير
المقياس  النتيجة اإلجمالية

 الزمني
(A) 

المقياس 
 المكاني
(B) 

 الكثافة
(C) 

تلوث التربة واألراضي الزراعية 
 حمأة غير معالجةستخدام نظرا إل

4.5 4 4 4 13.5 

 24 1 1 4 4.5 صحة اإلنسان واألمراض
 

 الحمأة إلى القنوات المائية و/ أو المصارف القريبةإلقاء تسرب / 

إمكانية تسرب / إلقاء الحمأة إلى القنوات أو المسطحات المائية القريبة قد يؤثر سلبا على نوعية المياه. وتشمل الطرق 
الممكنة إلنتقال الحمأة والمركبات العضوية إلى مصادر المياه اإلنتقال المقصود و/ أو تسرب الحمأة أثناء النقل. ووضع 

المياه أو المصارف أو المناطق حيث منسوب المياه الجوفية تحت السطح  الحمأة على األراضي بالقرب من قنوات
مباشرة سوف يؤدي إلى تلويث المياه. وتشمل تأثيرات الحمأة على المياه التشبع الغذائي، مما قد يؤدي إلى نقص 

ه التي تم ية الميااألكسجين الذي يسبب انخفاضا في أنواع محدة من األسماك والحيوانات المائية. التأثيرات على نوع
  مبينة في الجدول التالي. UNEPتحديدها من قبل  

 
الملوثات الرئيسية لمياه الصرف، وتأثيرها على شبكات المياه والمؤشرات األساسية المستخدمة ويوضح الجدول التالي 

  (UNEP/GPA 2004لقياس درجة التلوث )مقتبس من
 

 األساسيةالمؤشرات  تأثير على البيئةال الملوثات
المواد الصلبة 

 العالقة
متاح لحد من الضممموء التتعكر المياه، و من المواد الصممملبة العالقة تزيد 

رية الطحالب واألعشاب البحالتي تعتمد على الضوء كلكائنات الحية ل
 والشعاب المرجانية.
 لمواد الصلبة العالقة تغطية األنواع القاعية.لبعد الترسيب، يمكن 

TSS( المواد إجمالي
 (الصلبة العالقة

 العضويةالمواد 
  قابلة للتحللال

إلى يمكن أن يؤدي  (BOD)لوجي طلب على األكسممجين البيو الزيادة 
  ظروف الهوائية.

كبريتيد )سيئة الرائحة الالظروف الالهوائية تؤدي إلى قتل األسماك و و 
 الهيدروجين، أمونيا(

الطلب على األكسجين 
  (BOD)لوجي البيو 

ن مزيادة على الرغم من أنها ضممممممرورية لإلنتاج األولي، إال أن وجود  المواد المغذية
 المممممممممممممواد المممممممغمممممممذائمممممميمممممممة سمممممممممممممممممممميممممممؤدي إلمممممممى زيمممممممادة الممممممممممممممغمممممممذيمممممممات. 

كلداهل ) نيتروجينال
ر الفسفو النيتروجين( و 

 (الفوسفورإجمالي )
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 األساسيةالمؤشرات  تأثير على البيئةال الملوثات
 دى إلى إنتاج أكسجينيؤ تحفز زيادة المغذيات نمو الطحالب، مما سو 

 قوي خالل النهار. 
لظروف االطحالب الميتة إلى مع تحلل ؤدي التنفس أثناء الليل وسمممممممممممي

 (. الالهوائية )يقتل األسماك
والسممممممممممممممامة )مثل  ةزعجالميحفز زيادة المغذيات نمو الطحالب وكذلك 

 (.المد األحمرسيانوباكتريا و البكتيريا الزرقاء 
يتسمممممممبب التشمممممممبع الغذائي في سمممممممقم الشمممممممعاب المرجانية والحشمممممممائش و 

 البحرية.
ت دى إلى تركيزايؤ تركز في أنسجة األسماك والمحار، مما أن تيمكن  مركبات سامة

 (. عالية غير مقبولة للمستهلكين )مثل تلوث الزئبق
يمكن أن تتداخل مع العمليات الميكروبيولوجية في محطات معالجة و 

 مياه الصرف الصحي.

اختبارات نشاط الكائنات 
 ةمؤشر الالحية 

 التهمماب المعممدةالنزالت المعنويممة /األمراض المتصمممممممممممممملممة بممالميمماه )مثممل  ميكروبات
 يالت والتهاب الكبد والكوليرا( جالتيفويد والشيو واألمعاء 

يمكن أن تؤثر بشممممممممكل مباشممممممممر على البشممممممممر من خالل التسممممممممبب في 
 محتمل.الالمرض والموت 

تلوث في كثير من األحيان من خالل االتصممممممممممممممال مع الماء أو عن ال
الغممذاء )على سممممممممممممممبيممل المثممال عن طريق الرى، أو عن طريق طريق 

 (.األسماك / المحار

البكتيريا )القولونيات 
( /لترمل 144 يةالبراز 

والفيروسات، وبيض 
  انديدال

 
لمشروع آثار ون لك، سياه الصمرف الصمحيتشمغيل محطة معالجة ميأثناء التنفيذ السمليم إلجراءات التخفيف والمتابعة وب

المباشمممممر لمياه  التصمممممريففلمشممممروع، ل تأثيرإيجابية على نوعية المياه في القنوات والمصممممارف في أنحاء منطقة البيئية 
ى القنوات تسرب الحمأة إليفسد سوبالتالى . تماماإن لم ينتهى  الصرف الصحي الغير معالج سيكون عند الحد األدنى،

  والمصارف اآلثار البيئية اإليجابية للمشروع.

كن هناك تإذا لم فاحتمال حدوث متوسممممممممط، ومع ذلك، ذات المياه إلى التأثيرات البيئية إللقاء / تسممممممممرب الحمأة وتعتبر 
على مدى فترات طويلة من الزمن، وربما بشمممممكل دائم. وسممممميكون تأثيرها سمممممتسمممممتمر تحدث ، فحلهاإدارة أو متابعة في م

ر الحدود تأثيالتجاوز شدة وستياه الصرف الصحي. وجد بالقرب من محطة معالجة متعلى القنوات أو المصارف التي 
الطبيعيمة ومن المكن أن تؤدي إلى تلف المكونمات البيئيمة كمل على حمده. ومع ذلمك، فال تزال البيئمة قادرة على التعافي 

ة و/ أو يالذاتي. ويشمممير التقييم العام إلى أن التأثيرات على نوعية المياه بسمممبب تسمممرب / إلقاء الحمأة إلى القنوات المائ
 . أهمية متوسطةالمصارف يجب اعتبارها ذات 
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 التخلص من الحمأة بالدفن

التخلص ودفن الحمممأة سمممممممممممممموف يقوم بمه مقماول النفمايممات على النحو الممذكور في خطممة اإلدارة البيئيممة ، والعمليمة يمكن 
للتحقق من إمتثال المقاول لعقد التخلص من النفايات. ومع ذلك، فإن دفن الحمأة من  RSUرصممدها بسممهولة من قبل 

 كن أن يسبب المخاطر / اآلثار البيئية السلبية التالية :مالم

 فقدان الموارد  

  القوانين التى تحكم إدارة النفايات في العديد من بلدان العالم تحظر التخلص من النفايات العضوية )أو تضع
من الوزن من الكربون العضوي الكلى في النفايات من أجل أن تكون مقبولة للتخلص  ٪ 5أعلى حوالي حدا 

. من المحتمل تطبيق قوانين مماثلة في مصر أثناء دورة حياة المشروع وهذا يمثل خطرا على ( منها بالدفن
 استدامة خيار التخلص من الحمأة بالدفن .

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

 ات أهمية متوسممممطةذيشمممير هذا التقييم الشممممامل لتأثيرات التخلص من الحمأة بالدفن بأنه ينبغى إعتبار التأثيرات سممملبية 
  بسبب االحتمال الكبير لتلوث التربة و المياه وأيضا بسب إمكانية فقدان الموارد الطبيعية.

 
 والمتابعة  التخفيف والرصدإجراءات  5.14.4.1

 إجراءات التخفيف 

معالجة مياه الصمممرف  تشمممغيل محطةأثناء حد األسممماليب الموصمممى بها أدناه، أتثبيت وتعقيم الحمأة باسمممتخدام  -1
 ينبغي تقييم جدوى هذه الطرق من قبل وحدة تنفيذ المشروع.و الصحي 

  الهضم الالهوائي أو الهوائي  -طريقة المعالجة األولى 
  ينبغي الحفاظ على و . "سممماد على دفعات أو "تدفق مسممتمرالالتحويل إلى  –طريقة المعالجة الثانية

نظام لتقليبات  )الحد األدنى ثالثقليب ساعات على األقل بين كل ت 1مئوية لمدة  55درجة حرارة 
 .(windrow systemوندرو

  رواسممممب والجير مختلطين تماما ويجبالجير. ينبغي أن تكون البالمعالجة  -الثالثةطريقة المعالجة 
على األقل لمدة مئوية درجة   55ودرجة الحرارة عن  14عن  الهيدروجيننسمممممممممبة ايون  ال تقلأن 
 الخلط.تين على األقل بعد ساع

 وضع الحمأة على األرض الزراعية: -4

معايير الجودة تحقق أن  عادة االسممممممممممممممتخدام. و يجبلتمأكمد من أن جودة الحممأة منماسممممممممممممممبة إلامن المهم جمدا 
الدنيا تركيزات الو  1944لسمممممنة  94رقم لوائح التنفيذية للقانون جدول التالى حسمممممب الالمنصمممموص علبها في ال
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ي الزراعية على األراضممالتي سممتوضممع الحمأة في لمعادن الثقيلة لكالة حماية البيئة األمريكية التي وضممعتها و 
 تقييمامت بقاألميركية على نتائج دراسممممممة تقييم مخاطر  اسممممممتندت المعايير التي وضممممممعتها وكالة حماية البيئةو 

 تعرض. لل مسار 11

ويمكن التحقق من جودة الحمأة باسممممممممممممتخدام عينات بديلة )أسمممممممممممممهل من االختبار الروتيني للحمأة األصممممممممممممملية 
معالجة مياه الصمممممممرف الصمممممممحي(. وعند وضمممممممع الحمأة على األراضمممممممي الزراعية، يجب  ةالخارجة من محط
  التالية:تطبيق الحدود 

ECC Directive 
ل محاصيل الفاكهة والخضر، أو قبل أقفيها زراعة جري تلى التربة التي وضع الحمأة عيجب أال يتم  -

 محاصيل الفاكهة والخضر.من حصد من عشرة أشهر 
الوصممممممممممول إلى المراعي أو أراضممممممممممي األعالف بعد أقل من ثالثة بحيوانات الرعي ليجب أال يسمممممممممممح  -

 الحمأة.وضع أسابيع من 
ة والمياه تضممممممممعف نوعية التربال االحتياجات الغذائية للنباتات و امها بحيث تفي بسممممممممتخداينبغي  الحمأة -

 السطحية والمياه الجوفية.
 

 ،1944لسنة  94رقم لقانون لوفقا 
( 1من ) اوالموافقة عليه اكسمممممممممماد ما لم يكن تم اختباره الحمأةتحظر الحكومة المصمممممممممرية اسمممممممممتخدام  -

جهاز شممئون البيئة بعد إعداد ( 4)وزارة الصممحة و (4اإلدارية المختصممة في وزارة اإلسممكان، )السمملطة 
 دراسة تقييم لألثر البيئي لعملية اإلنتاج والتوزيع واالستخدام والتخلص منها، إذا لزم األمر.

أو  ةيالطرق الهوائ على األراضممممممي الزراعية، يجب أن يتم تثبيتها/معالجتها باسممممممتخدام لوضممممممع الحمأة -
كسماد  تخدمسالتي ت الحمأةتوافق تكوين ييجب أن و الشممسمية. أو الحرارية أو الكيميائية  وأ الالهوائية

من أجل االسمممممتخدام التالى(. و مع معايير محددة مسمممممبقا من قبل السممممملطات المصمممممرية )انظر الجدول 
قا لنوع قات التالية وفاآلمن، ينبغي احترام االحتياطات الصمممحية والمسمممافات العازلة يجب تطبيق النطا

-14للتربة المتوسمممطة و/ فدان /سمممنة  4م 14-14للتربة السمممميكة، / فدان /سمممنة  4م 11-4التربة: 
  للتربة الخفيفة./ فدان /سنة  4م 44
 

  معايير المصرية ومعايير وكالة الحماية البيئة األمريكية لوضع الحمأة على االراضيالويوضح الجدول التالي 
الملوث التراكمي معدل تحميل 

)وكالة حماية البيئة األمريكية 
 )13-543الجزء 

حدود التركيز )وكالة حماية البيئة 
 )13-543األمريكية الجزء 

القانون حدود التركيز )
 )1562لسنة  53رقم 

 المؤشر

 الزنك مجم/ كجم 4444 مجم/ كجم 4444 كجم / هكتار 4444
 النحاس مجم/ كجم 1544 مجم/ كجم 1544 كجم / هكتار 1544
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الملوث التراكمي معدل تحميل 
)وكالة حماية البيئة األمريكية 

 )13-543الجزء 

حدود التركيز )وكالة حماية البيئة 
 )13-543األمريكية الجزء 

القانون حدود التركيز )
 )1562لسنة  53رقم 

 المؤشر

 النيكل مجم/ كجم 144 مجم/ كجم 144 كجم / هكتار 144
 الكادميوم مجم/ كجم 49 مجم/ كجم 49 كجم / هكتار 49

 الرصاص مجم/ كجم 444 مجم/ كجم 444 كجم / هكتار 444
 الزئبق مجم/ كجم 11 مجم/ كجم 11 كجم / هكتار 11

 المليبدنوم مجم/ كجم 14 1991أزيلت في  1991أزيلت في 
 السيلينيوم مجم/ كجم 44 مجم/ كجم 144 كجم / هكتار 144
 الزرنيخ مجم/ كجم 11 مجم/ كجم 11 كجم / هكتار 11

 

التخلص من الحمممأة بممالممدفن، وذلممك إذا كممان ال يمكن إعممادة اسممممممممممممممتخممدام الحمممأة، و يجممب تحممديممد فئممة المممدفن  -4
 النفايات الخطرة أو مدفن النفايات غيرالخطرة(.الصحيحة استنادا إلى التحليل الكيميائي للحمأة )مدفن 

يجب على العاملين المتعاملين مع الحمأة، أو يعملون قرب خزانات الحمأة في محطة معالجة مياه الصممممممممرف  -1
الصمممممممحي ارتداء قفازات وأحذية مناسمممممممبة. وينبغي نشمممممممر اإلرشمممممممادات الصمممممممحية للعمال، قبل بدء العمل. هذه 

 ل. التعليمات يجب بيانها بوضوح في ملصقات موضوعة في المكاتب وغرف استراحة العما
 

 والمتابعة  إجراءات الرصد
سممممتخدم يجب أن تو ناضممممجة الأحواض تجفيف الحمأة غير بلنسممممبة أيون الهيدروجين  ةإجراء المتابعة المسممممتمر  -1

 سجالت قيم نسبة أيون الهيدروجين للتحكم فى جرعات الجير.
 يجب إجراء تحليل دوري لعينات الحمأة. -4
 أشممممهر، وهي الفترة المقدرة لنضممممج 4فإنه ينبغي أخذ عينات كل إذا كان سمممميتم اسممممتخدام الحمأة في الزراعة،  -4

 المؤشرات المذكورة في الجدول السابق. مقابل لحمأة وتحليلها ا
 ينبغي إجراء فحص طبي دوري لعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي.  -1

 
 التأثيرات الناتجة عن التعامل و/أوالتخلص من النفايات غير الخةرة 5.14.3

 األثر تقييم أهمية  5.14.4.1

وستنشأ  .ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ة الرفعمن المتوقع أن يتم توليد نفايات غير الخطرة أثناء تشغيل محط
هذه من تنظيف وغسممممممل المرشممممممحات وكذلك من األنشممممممطة اليومية للعمال. واألخيرة سمممممموف تتألف من مزيج من البقايا 
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سمممممميكون هو تلوث التربة والمياه الجوفية و/ أو المياه السممممممطحية  الغذائية وعبوات البالسممممممتيك والورق. وأول أثر محتمل
بسبب التخلص العشوائي من النفايات الصلبة الملوثة. وسيكون هناك تأثير محتمل آخر هو فقدان الموارد الطبيعية إذا 

ة ام أو حول محطيات أملم يتم تنفيذ إعادة التدوير. وتشممممل اآلثار األخرى التأثيرات البصمممرية السممملبية إذا تراكمت النفا
 ة الرفعطمح. ويؤثر حرق النفايات المتراكمة على نوعية الهواء في مواقع ومحطة معالجة مياه الصممرف الصممحي الرفع

، ويمكن أن تصممممدر انبعاثات سممممامة وخاصممممة إذا كانت المواد البالسممممتيكية بين ومحطة معالجة مياه الصممممرف الصممممحي
 النفايات.

التخلص العشممممممموائي من النفايات العضممممممموية )بقايا الطعام( إلى تأثيرات محتملة على  سممممممموف يؤدي أيضممممممما تراكم و/ أو
صممممممممممممممحمة ونظمافمة كمل من عمال الموقع وعامة الجمهور من خالل جذب اآلفات إلى الموقع مثل الطيور والقوارض أو 

ئي النظام البيالحشمممممممممممرات التي يمكن أن تكون بمثابة ناقالت للمرض. وسممممممممممميؤدي هذا إلى انتشمممممممممممار األمراض واختالل 
الطبيعي. ويمكن أيضمممممما أن تتولد الرائحة بعد فترات طويلة من التراكم بسممممممبب تحلل بعض المخلفات العضمممممموية، والتي 

 سوف تكون مصدر ازعاج سواء للعاملين في الموقع أو لعامة الجمهور.

ار معظم غيمل. وينبغي اعتبويبين الجمدول أدنماه تقييم اآلثمار بسممممممممممممممبمب توليمد النفمايمات غير الخطرة خالل مرحلمة التشمممممممممممممم
متوقع أن (. ومن الة الرفع، وهذا يرجع أسمممماسمممما إلى قرب المسممممتقبالت )فيما يتعلق بمحطذات أهمية متوسممممطةالتأثيرات 

تتم السممممميطرة بشممممممكل كامل على األثر السممممملبي لتوليد النفايات غير الخطرة من خالل تنفيذ إجراءات التخفيف والرصممممممد 
 المدرجة في القسم التالي.

 
 تعامل و/أوالتخلص من النفايات غير الخةرةالتقييم التأثيرات الناتجة عن التالي جدول ويعرض ال

 
إحتمالية  التأثير

 الحدوث
(P) 

 P*(A)*(B)*(C) عوامل التأثير
المقياس  النتيجة اإلجمالية

 الزمني
(A) 

المقياس 
 المكاني
(B) 

 الكثافة
(C) 

فقدان الموارد 
 الطبيعية

1 1 1 1 1 

 14 4 4 1 1 اآلثار الصحية
التأثيرات على 
التربة والمياه 

 الجوفية

1 1 1 4 4 

التأثيرات على المياه 
 السطحية

4.5 1 4 4 4 
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إحتمالية  التأثير
 الحدوث
(P) 

 P*(A)*(B)*(C) عوامل التأثير
المقياس  النتيجة اإلجمالية

 الزمني
(A) 

المقياس 
 المكاني
(B) 

 الكثافة
(C) 

التأثيرات  على 
نوعية الهواء بسبب 

 حو فتالمحرق ال

4.5 1 1 4 1 

 14 4 1 1 1 التأثيرات البصرية
 

 والمتابعة  إجراءات التخفيف والرصد 5.14.4.4
 إجراءات التخفيف 

يجب وضمممع خطة إلدارة النفايات تلتزم بأفضمممل الممارسمممات الدولية واللوائح المصمممرية المعنية والتي تغطي جميع أنواع 
 :. ويجب أن تحدد هذه الخطة ما يلية الرفعالنفايات والتي ينفذها مشغلو محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحط

  النفايات المختلفة، وذلك اسمممممممممممتنادا إلى خدمات إعادة التدوير تصمممممممممممميم نظام للفصمممممممممممل بين تيارات
 المتاحة خالل كل مرحلة من مراحل تشغيل المشروع.

  التخزين في المصدر. وسائل تحديد أنواع وأبعاد 
 كل على رات لتياسمممممتوعب اللنفايات غير الخطرة التي ت ةتصمممممميم وبناء منطقة تخزين نفايات مركزي

 .حدة
 للتخلص من النفايات التى لم يتم تدويرها.قلب تحديد أقرب م 
 .تحديد مقاول/مقاولين إعادة التدوير ويفضل ذلك من القرى المجاورة 
 .القيام بحمالت التوعية والتدريب على الممارسات البيئية السليمة إلدارة النفايات الصلبة 

 
 الخةرةالتأثيرات الناتجة عن التعامل و/أوالتخلص من المواد الخةرة والنفايات  5.14.4

 مع المواد الخطرة تعاملالتقييم التأثيرات الناتجة عن  5.14.1.1

ر غاز الكلو بعض المواد الخطرة الالزمة لعمليات التشغيل تشمل فإن  مشاروع(ال)وصاف  (6المرفق رقم ) كما ورد في
  بالموقع.وقود الديزل للمولدات االحتياطية وزيوت التشحيم والمواد الكيميائية المعملية ستكون موجودة و 

و البلع عند مستويات معينة وعند االستنشاق أ اً رائحة قوية مميزة ولون أصفر فاتح. ويعتبر الكلور سامه غاز الكلور لو 
خطرا صمممبح ييبنبعث عندما و منخفضمممة االرتفاع ماكن نظرا لطبيعته، يسمممتقر غاز الكلور في األو . اً كون سمممامييمكن أن 

من أجل و على صمممممممحة العمال والسمممممممكان الذين يعيشمممممممون بالقرب من محطات معالجة مياه الصمممممممرف الصمممممممحي. كبيرًا 
 4مجم / م 1.5يجب أال يتجاوز تركيز الكلور في بيئة العمل  1991لسمممممممممنة  1رقم لقانون لالالئحة التنفيذية باالمتثال 
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تعين على يو لتعرض لفترة قصممممممممميرة. د اعن 4مجم / م 4.9تجاوز يسممممممممماعات(، ويجب أال  4) التعرضمن لفترة طويلة 
دها كود حدكما  ةمناآللتخزين والمناولة امعالجة مياه الصمممرف الصمممحي اتباع احتياطات  ةتصمممميم مباني الكلور لمحط

 .1991لسنة  149قرار رقم معالجة مياه الصرف الصحي، والمحطات الهندسة المصري لتصميم وتنفيذ 

لمعالجة تؤثر على نوعية النفايات السمممممائلة النهائية سممممملبا. وعالوة على ذلك، لمحددة من الكلور الكمية الأي زيادة في و 
سان عند لماء مع الكلور تشكل خطرا على صحة اإلنلفإن مشتقات الكلور التي يتم إنتاجها نتيجة للتفاعالت الكيميائية 

لناس من شمممممرب مياه الصمممممرف الصمممممحي المعالجة عالمات التحذير لمنع اتوضمممممع تؤخذ حاليا االحتياطات و و االبتالع. 
رب شممفي الناس عموما يترددون فإن معالجة مياه الصممرف الصممحي األخرى في مصممر. باإلضممافة إلى ذلك، بمحطات 

 ةالصلب اسطوانات الكلورأن تصميم وتخطيط المشروع يبين . و امصمدره ونعرفي ممياه الصمرف الصمحي المعالجة ألنه
حد من المخاطر المرتبطة بالتخلص من مما ي، هاتعاد إلى البائع لتجديدسمممممممممممممموف ة والتطهير الالزممة لعمليمات المعمالج
 اسطوانات الكلور الفارغة.

عادة ما يكون لها بعض الخصممممائص الخطرة والسممممامة. ومع التي وقود الديزل وزيوت التشمممحيم، و يتم اسممممتخدام وسممموف 
مخاطر الو من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع للوعي بشأن المخاطر التي يتعرض لها العمال عند التعامل معها. فذلك، 
)والمياه  التأثيرات على جودة التربةو مرتبطة بالتخلص الضرورى من الحاويات الفارغة. تكون في هذا الصمدد سم األكبر

لضمان  بالتالي دمج االحتواء الثانوي في التصميمويتعين . الجوفية( يمكن أن تنجم من تسريب فى خزان تخزين الوقود
 خارجي.الحجم الحد أدنى من ك 114٪

المخاطر الصمممممممحية بسمممممممبب التعامل مع المواد و لعديد من المواد والسممممممموائل الخطرة. اتشممممممممل المواد الكيميائية المعملية و 
جراءات السمممممالمة والصمممممحة توعية بالدورات إعطاء فإن ومع ذلك،  .كبرىذات أهمية اعتبارها الخطرة ينبغي  سمممممالمة وا 

خطرة التحكم في المواد ال بما في ذلك إعداد نماذجللمعمل تنفيذ إجراءات التشممممممممغيل العادية أن المهنية باإلضمممممممافة إلى 
معدات الوقاية الشممممخصممممية اء رتداو  COSHH( Control of substances hazardous to healthعلى الصممممحة

  ثر.األية ضمن أن يتم تقليل أهمي
 

 تقييم التأثيرات الناتجة عن التعامل  و/أو التخلص من النفايات الخطرة 5.14.1.4

ة الفارغة. وحاويات المواد الكيميائي ةيمكن أيضمما أن تتولد النفايات الخطرة خالل مرحلة التشممغيل مثل الزيوت المسممتهلك
. (5فق رقم لمر )ااإلطمار القانوني الوطني بمتلتزم ذلمك كمو تخزين والتخلص من النفمايمات بعنمايمة ى عمليمة يجمب أن تؤدو 

باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه النفايات الخطرة إذا لم يتم التعامل معها وتخزينها والتخلص منها وفقا ألفضل الممارسات 
 :تأثير سلبى كبير وال رجعة فيه على النحو التالي ذاسيكون لهفالهندسية 

  لى عوالتخلص العشمممممموائي من النفايات السممممممائلة والصمممممملبة الخطرة له آثار صممممممحية كبيرة سمممممموء االسممممممتخدام
نفايات الباتصممممال بحون على منطقة المشممممروع، والناس الذين يصممممنطاق سممممكان في اللعاملين في الموقع، و ا

  النباتات والحيوانات المعرضة لمثل هذه النفايات.كذلك والتخلص منها، و  هاأثناء نقل
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  في شكل سائل، من شأنه أن يتسبب في تلويث التربة من خاصة لنفايات الخطرة، و من ا العشوائيالتخلص
  خالل االتصال المباشر أو الرشح.

  هناك احتمال كبير أن يؤثر التخلص العشمممممممموائي من النفايات الخطرة على نوعية المياه الجوفية، من خالل
 حافظة مالالرشح حيث أن منسوب المياه الجوفية مرتفع في 

  للمواد الخطرة من شممممأنه أن التخلص العشمممموائيحيث أن ويمكن أيضمممما أن تتأثر جودة الهواء إلى حد كبير 
 واحتمال إطالق االنبعاثات السامة.المكشوف يؤدي في معظم الحاالت إلى الحرق 

 طممةذات أهميممة متوسمممممممممممممميتم تقييم اآلثممار المممذكورة أعاله كممما هو مبين في الجممدول أدنمماه. وينبغي اعتبممار معظم اآلثممار 
 المتابعة المدرجة في القسم التالي.و بشكل كامل من خالل تنفيذ إجراءات التخفيف يتم التحكم فيها وسوف 

 
 النفايات الخةرةتعامل و/أوالتخلص من التقييم التأثيرات الناتجة عن 

 
 التأثير

إحتمالية 
 الحدوث
(P) 

 P*(A)*(B)*(C) عوامل التأثير
المقياس  النتيجة اإلجمالية

 الزمني
(A) 

المقياس 
 المكاني
(B) 

 الكثافة
(C) 

فقدان الموارد 
 الطبيعية

1 1 1 1 1 

 41 4 4 1 1 اآلثار الصحية

التأثيرات على التربة 
 والمياه الجوفية

1 1 1 4 14 

التأثيرات على نوعية 
 حرقالالهواء بسبب 

 حو فتالم

1 1 1 1 14 

 4 4 1 1 1 اآلثار البصرية

 
 والمتابعة  إجراءات التخفيف والرصد 5.14.1.4

 إجراءات التخفيف لتأثيرات التعامل مع المواد الخةرة 
لسنة  149رقم معالجة مياه الصرف الصحي، والقرار محطات وفقا لكود الهندسمة المصمري لتصميم وتنفيذ  -1

، يجب أن يكون موقع مبنى الكلور في الجزء الجنوبي من محطات معالجة مياه الصممرف الصممحي، 1991
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يجب أن يكون مخزن اسممممممطوانات الكلور بجوار منطقة و أي مصممممممدر لالشممممممتعال. و لعمال ابعيدا عن مكاتب 
 :الخصائص التاليةكون له مبنى الكلور أن تلينبغي و . مباشرة المعالجة

يجب أن و . مياأ 14مدة تشمغيل تخزين سمعة تخزين اسمطوانات الكلور كافية لالمنطقة لكون تيجب أن  -
سمممممممممممطوانات على االيجب أن يتم تخزين و . 1أو  4من سمممممممممممطوانات أفقيا في صمممممممممممفوف االيتم تخزين 

متر، في حين أن الدعم  1.1لمسممممممافة بين محور اسممممممطوانات لالصممممملب مع الحد األدنى امات من دع
 م. 1أقرب جدار من حد األدنى على مسافة الصلب يجب أن يكون ال

مترا. وينبغي أن تكون المسمممممممممماحة كبيرة بما  4.5يجب أن تكون منطقة التشممممممممممغيل بارتفاع على األقل  -
م، والمسافة  1يكفي لوضمع مبخرات بحيث تكون المسمافة بين المبخرات وآالت الحقن ليست أقل من 

م والحممد األدنى للطول  1.15أن تكون أقممل من  آالت الحقن وأقرب جممدار ال ينبغي /بين المبخرات 
 م. 5الغرفة يجب أن يكون 

ومن األفضممممل توفير نظام المناولة الميكانيكية السممممطوانات الكلور، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يتم  -
التعامل باسمممتخدام الروافع القمية القادرة على الوصمممول إلى صمممفوف التخزين ومناطق تفريغ شممماحنات 

 الكلور
أن تكون مباني الكلور محكمة ومجهزة للكشمممممف عن التسمممممرب وأحواض المعادلة التي ينبغي أن يجب  -

تكون مجهزة ببخاخات الصمممممممودا الكاوية. وينبغي نقل أي اسمممممممطوانة يشمممممممتبه أن بها تسمممممممرب إلى خزان 
 تحييد حتى يتم تحييد الكلور المتسرب.

عن أشمممعة الشممممس المباشممممرة بحيث  يجب أن يكون المخزن ومنطقة المعالجة ذو تهوية جيدة وبعيدين -
درجمممة مئويممة. وينبغي أن تكون هنممماك أجهزة تهويمممة  15ال يتجممماوز الحمممد األقصممممممممممممممى لممدرجمممة الحرارة 

سم من أرضية المبنى. ويجب أن يكون لكل جهاز تهوية  54ميكانيكية ثابتة على ارتفاع ال يقل عن 
متر. وينبغي أن تكون هناك  4سممممم، مع أقصممممى تباعد بين المراوح  45× سمممم  45فتحة ال تقل عن 

أجهزة تهوية ميكانيكية طارئة إضمممممممممممافية مزودة بقنوات لجمع أي الكلور متسمممممممممممرب إلى خزان التعادل. 
ويجب التحكم في مراوح الطوارئ بأجهزة كشمف عن التسرب من شأنها أن تعمل تلقائيا إذا تم الكشف 

 عن تسرب الكلور
ويد محطة قوم بتز يالبائع الذي سممو ان معين داخل مبنى الكلور فارغة في مكالاسممطوانات الكلور  ينبغي جمع -4

أخذ االسمطوانات الفارغة مرة أخرى على نفس ياسمطوانات الكلور ينبغي أن بمعالجة مياه الصمرف الصمحي 
 من البائع.عليها كشوف التي يجب أن يتم التوقيع اليجب توثيق هذه العملية في و الشاحنة. 

خزانات سمممممممممعة تسممممممممماوي بوعاء منيع ذو سمممممممممعة محاطة  يجب أن تكون خزانات تخزين الديزل فوق االرض  -4
تسمممممرب من خزانات التخزين فوق االرض لشممممماحنات الديزل ميجب ضمممممخ أي ديزل و  .التخزين فوق االرض

 ال ينبغي أن تسممممتخدم خزانات التخزين تحت. و حتى يتم إصممممالح التسممممرب في خزانات التخزين فوق االرض
  في المشروع. ض االر
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 إجراءات التخفيف للتأثيرات الناتجة عن المعالجة و/أو التخلص من النفايات الخةرة
 أ( اإلجراءات العامة 

 :جميع أنواع النفايات الخطرة ال يمكن التخلص منها في ما يلي
 صناديق القمامة؛ 
 شبكات الصرف الصحي؛ 
  ،البيارات 
  مصارف مياه األمطار؛ 
  التبخر أو التخفيف؛عن طريق 
 الحرق في الموقع و / أو من خالل أي عملية معالجة أخرى في الموقع؛ أو 
 .في مدافن النفايات البلدية 

 
 ها.خلطيتم مختلفة من النفايات الخطرة ال ينبغي أن النواع فإن األباإلضافة إلى ما سبق، 

 
يجممب إعممادة تممدوير جميع أنواع النفممايممات الخطرة أو التخلص منهمما خممارج الموقع بواسممممممممممممممطممة مقمماول النفممايممات الخطرة 

دار ها يتم وضععقود التخلص من النفايات الخطرة و تم مناقشمته بمزيد من التفصميل أدناه. تكما سمله المرخص  تها من وا 
توعية والتدريب على الممارسمممممممات البيئية السمممممممليمة إلدارة لايجب أن يتم تنفيذ حمالت و منسمممممممق النفايات الخطرة. جانب 

  النفايات الصلبة الخطرة كجزء من إجراءات السالمة والصحة.
 

 نفايات الخطرة المتولدة في الموقع للتعرف على الب( اعتماد نظام 
ذا لم يتم سرد المواد و  النفايات الخطرة وفقا لنظام تصنيف النفايات الخطرة المصريالتعرف على يجب  ي هذه القوائم فا 

تفاعلية(. سمممممممممامة أو  وأقابلة لالشمممممممممتعال حارقة أو  تأي خصمممممممممائص خطرة )أي إذا كانلها  تإذا كانما يتم التحقق م
 :كحد أدنى اإلجراءات التاليةالتعرف ويشمل نظام 
  الحصممممممممممممممول على وقراءة ورقمة بيمانمات سممممممممممممممالمة المواد(MSDS)  لهذه المادة، التي نتج عنها النفاية

المعنية. ويجب على مسممئول السممالمة والصممحة بالموقع )خالل مرحلة التشممغيل( أن يوفر ورقة بيانات 
 سالمة المواد لجميع المواد المخزنة والمستخدمة في الموقع

  ه الذي يشار بالتعرف على االسمم الشمائع للمركب )موجود على ورقة بيانات سمالمة المواد( أو االسمم
 إليه عادة.

 .تحديد ما إذا كانت المادة مذكورة في قوائم النفايات الخطرة من عدمه 
 .إذا لم يتم ذكرها، يتم التحقق مما إذا كانت لها أي خصائص خطرة 
  إذا لم تكن هنماك ورقمة بيمانمات سممممممممممممممالممة المواد متاحة أو وجود أي معلومات عن هذه المواد، فينبغي

 ل المعملي.اللجوء إلى التحلي



 
، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 8مرفق )

 41  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

 المخلفات الخطرة( وضع العالمات وتغليف حاويات مج
عند نقطة  زالتعلى الحاوية في حين ال يها يجب وضممممممع تسمممممممية للنفايات الخطرة التي لديها عالمة "نفايات خطرة" عل

كون ت باللغة العربية وأي لغات إضممممممممممافية على النحو المطلوب. ينبغي أنة . وتوضممممممممممع العالمات على كل حاويالتوليد
 :هذه

  وتشير إلى الطبيعة الخطرة للمحتويات.م  4ءة من مسافة و قر مواضحة و 
  ينبغي أن تظهر التسممممممممممممممميات أي مواد فعالة بين محتويات الحاويات وكذلك التكوين والحالة الفيزيائية

 للنفايات.
 .االسم واالتصاالت بالنسبة للشخص المسئول عن ملء الحاوية 
 ي كتابة أو طباعة التسميات يجب استخدام الحبر الدائم ف 
  الخ( ووضعها على الحاويات. -قابل لالشتعال  -كاوي  -يجب تحديد تسمية فئة الخطر )مؤكسد 

 
 د( إدارة منطقة تراكم النفايات 

نفممايممات منطقممة تخزين ال يمكن أن تتكمماممملو النفممايممات الخطرة في نقمماط مختلفممة في جميع أنحمماء الموقع. تكوين سمممممممممممممميتم 
محدود ومظللة من ؤمنة مع دخول م ورةسممممممممممممممتكون مللنفمايمات الخطرة مع منطقة تخزين النفايات العامة ولكن يجب أن 

ريق بطريقة تقلل إمكانية حدوث حعليها والمحافظة ها ز يجهتتراكم و المنطقة ء يتم بناو المطر وحرارة / ضمممموء الشمممممس. 
 عتبار:وضع ما يلي في االالبيئة وينبغي إلى مادة خطرة انبعاث لأو انفجار أو أي 

 عدم حدوث خلط لمختلف تيارات النفايات الخطرة 
  يوما من تاريخ بدء تراكم النفايات. 414المدة القصوى لتخزين النفايات الخطرة هي 
 يجب أن تكون بمنطقة التخزين إمدادات للمياه 
 لحاالت الطوارئ يجب إمكان الوصول إليها من جانبين على األقل 
  يجمب تخزين النفمايمات والحمأة الخطرة في براميل، من أجل تسممممممممممممممهيل التعامل معها ومنع التفاعل مع

 النفايات غير المتوافقة.
 منع التدخين 
 وضع عالمة واضحة بأرقام االتصال في حالة الطوارئ 
 به. ويكون مفتاح يجب أن يبقى الموقع مغلقًا في جميع األوقات ومؤمنًا من الدخول غير المصممممممممممممممرح 

 القفل في حوزة منسق المواد الخطرة أوبديله.
  مواد انسمممممممكاب الطوارئ )وفقا لخطة طوارئ التسمممممممرب( يجب أن توجد في المنطقة التراكم، وتكون في

 حالة عمل جيدة، وتتجدد حسب الحاجة. ويجب أن تشمل هذه المواد:
 طفاية حريق .1
 .ةماصة مناسبة ألنواع النفايات الحاليمواد  .4
مقممماوممممة كيميمممائيممما، والنظمممارات الواقيمممة البمممما في ذلمممك القفمممازات عممماملين للمعمممدات واقيمممة  .4

 الخ والمرايل



 
، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 8مرفق )

 45  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

  لموظفين، للحركة دون عائق بالسممممممممممماح لتخزين صممممممممممومعة الويجب الحفاظ على مسمممممممممماحة ممر حول
 تسرب. على المعدات الوقاية من الحريق و معدات السيطرة و 

 
 الخطرة( النقل والتخلص من النفايات مه

عادة تدويرها إلى أقرب مرفق معالجة سمممممممممممممميتم شممممممممممممممحن جميع النفايات الخطرة خارج الموقع لل رخص موالتخلص منها وا 
عادة تخدمة المسمميتم جمع الزيوت المعدنية و خطرة. النفايات لللديه ترخيص نقل  باسممتخدام مقاول نفايات خطرة مؤهل وا 
 تدويرها باستخدام شركة مرخصة.

 دولة عمليات اإلزالة لضمان أال تتجاوز تراكمات النفايات الخطرة حدود االحتجاز كحد أدنى، سمتتم ج
 يوم. 414لمدة 

 .يجب التخلص من جميع المواد الخطرة المكشوطة أو المسكوبة من حاوية النفايات الخطرة 
 .تعتبر البطاريات المستعملة ولمبات اإلضاءة الفلورسنت خطرة ألنها تحتوي على الزئبق 

 تطبيق إجراءات السالمة والصحةو( 
لموظفين جري لأن ييجب و لتشريعات المصرية. حسب اوالصحة المهنية للشركة  وفقا للوائح السالمة هاقييجب تحق ههذ

مة الوصممول إلى ورقة بيانات سمماليتاح لهم يجب أن و صممل واالمخاطر والتعلى الذين يسممتخدمون المواد الخطرة تدريب 
 المعلومات بشأن األخطار ومعدات السالمة المطلوبة واضحة في جميع مجاالت العمل.ويجب إتاحة المواد. 

 ستجابة لحاالت الطوارئاالز( 
ب أن يجالذي سمميقوم الفرد المعني ، األمرمواد خطرة أول ة انبعاث هداشممملغرض االسممتجابة األولى، عند اكتشمماف أو 

ولن . االنبعاثبالشروع في تسلسل االستجابة للطوارئ عن طريق إشعار الهيئات المختصة بفي وقت سمابق يتم تدريبه 
الهدف من الرد على هذا المسمممممتوى يقتصمممممر و . غالباإلخالء الذاتي واإلغير اتخاذ أي إجراء آخر يقوم هذا الشمممممخص ب

في والت محا أيولن تتم . نبعاثأو البيئة من اآلثار المترتبة على االمتلكات الم وين أعلى حماية األشمممخاص المجاور 
 :لمستوى من االستجابةاهذا ويشمل فعل. االنبعاث بالهذه المرحلة لوقف 

 من مسافة آمنةنبعاث إجراءات احتواء اال .1
 منع انتشاره .4
 اإلخالء .4

 والمتابعة إجراءات الرصد 
يجب توثيق و للكشف عن الكلور.  ةينبغي توفير أجهزة الكشمف عن تسمرب الكلور مع أجهزة اسمتشمعار مستمر  -1

أي حادثة تسمرب من مشمغل محطات معالجة مياه الصمرف الصمحي في تقارير شهرية إلى جانب اإلجراءات 
 المتخذة ومدى كفاية نظام التهوية في حاالت الطوارئ.

ب يجو سمممممميتم الكشممممممف عن تسممممممرب الديزل من خزانات التخزين فوق االرض من خالل المالحظة البصممممممرية.  -4
 أي تسرب في تقارير شهرية، إلى جانب اإلجراءات المتخذة من قبل المشغل الحتواء التسرب. توثيق



 
، ابو الخاوى-علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  –( 8مرفق )

 44  نموذج )ب( -مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة  

ي إلى مرافق النفايات الخطرة فة لو نقالملبائعين، أو التربة الملوثة المعادة إلى اسممممممممممممممجالت الحماويمات الفمارغمة  -4
 مشغل مرفق النفايات الخطرة باستالم الحاويات. اتمع توقيعوذلك معالجة مياه الصرف الصحي،  ةمحط
  ب أن جمع والتخلص. يجالتخلص منها وأرشممفة إيصمماالت المرسمملة للتسممجيل كمية النفايات الخطرة

 النفايات التي يتطلبها القانون المصري.سجالت يتم ذلك في شكل 
  منطقة تخزين النفاياتلتفتيش منتظم 
 لنفاياتللعشوائي تفتيش منتظم للموقع لتحديد التخلص ا 
 لتسممرب أو أي شممكل آخر من أشممكال الضممرر ويتم االحتفاظ ًا لكشممف ايجب فحص الحاويات شممهري

 بها في حالة جيدة.
  لنفايات الخطرة.لعشوائي اللتحديد لتفتيش منتظم للموقع 

 
 االثار االجتماعية  .6

 التأثيرات المحتملة الناتجة عن االستحواذ على االراضي  6.1
 االستحواذ على االراضي يتم عادة باحدى االساليب التالية: 

 الشراء بالتراضي  .1
 التبرع الطوعي لالرض سواء الفردي او المشاركات المجتعية  .4
 نزع الملكية .4
 

وقد تنتج عن نزع الملكية آثار اجتماعية سممممممملبية كبيرة من حيث تأثير عملية نزع الملكية على سمممممممبل المعيشمممممممة والدخل 
لصممماحب االرض. اما بالنسمممبة لحاالت التبرع الطوعي لالرض سمممواء الفردي او المشممماركات المجتمعية فقد تنتج ايضممما 

 او باخرى على المتبرع. اثار اجتماعية سلبية كبيرة وذلك في حالة الضغط بصورة 
 

 اجراءات التخفيف  6.2
قامت وزارة االسمممممممممممكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خالل وحدة ادارة البرنامج القومي للصممممممممممممرف الصممممممممممممحي في 

االجراءات القياسممية الموحدة لإلسممتحواذ على االراضممي للتخفيف والتحكم في شممدة المناطق الريفية بانشمماء مجموعة من 
 وباالضافة لهذه االجراءات فقد تم اتباع االجراءات التالية مع سكان قرى المشروع واصحاب االراضي:  هذه االثار.

 التوعية بفوائد المشروع  -
 وضع آليات التعامل مع التظلمات واشراك المجتمع اثناء تشغيل المشروعات  -
ات لتظلم وتوضمممممممميح آليعقد اجتماعات وجلسممممممممات نقاش مع الجمهور لعرض فكرة المشممممممممروع وفوائده وكيفية ا -

 الشكاوى 
 



ابو الخاوى، مركز كوم حمادة، -علقام-دمشلى -مشروع الصرف الصحي لقري البريجات –مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية 

  نموذج )ب( -محافظة البحيرة  

 
 
 
 
 
 

 ( 9مرفق رقم )
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     لدراسة األثر البيئى واإلجتماعى     جدول أعمال جلسة استماع جماهيرى
 

 البحيرة  : كوم حمادة                   محافظة : البريجات                 مركز : قرية 

   2017/  3/  27: االثنين         الموافق   التاريخ :

 الظهر بعد الواحدة الساعة حتى صباحا عشر الحادية الساعة  من:  الموعد 

   مركز كوم حمادة . – الوحدة المحلية البريجات –بيت الثقافة  مقر : مكان انعقاد اللقاء  

  

  : جدول األعمال

 .  وتأثيرها على المجتمع  واإلجتماعى  يئىاألثر البتقييم عرض كامل للدارسة الخاصة ب .0

 . وصف مكونات المشروع بالكامل للقرى المخدومة للمشروع  .7

 .  الرفع لتى سوف تستخدم في عمليات المعالجة/ مواصفات العامة لمحطات المعالجة ال .3

 . عيد الجلسات مع المجتمع لتسهيل وتنسيق العمل  اخطط العمل للمقاول المنفذ ومو .4

  معايير إختيار األراضى وكيفية شراء األرض قبل المجتمع ة وفير أرض حسب المواصفات المطلوبأهمية تو .5

 .  خطوات عمليات التنفيذ للمقاولين داخل الموقع .6

 .  المدة الزمنية لتنفيذ المشروع من قبل المقاول المنفذ بالموقع  .2

   -: مسئولى وممثلى كل من بحضوركيفية توصيل الشكاوى والتظلمات ونوعية الشكاوى والتصعيد    .8

                وحدة إدارة البرنامج PMU  

                وحدة تنفيذ البرنامجPIU 

    استشارى المشاركة المجتمعيةPMCF  

  استشارى التصميمات الهندسيةPMC    

  ممثلى المكتب االقليمى لالستشارى الدولى بالمحافظة . 

 ئة  بالبنك الدولى مسئولى المشاركة المجتمعية والبي . 

   رئيس مركز ومدينة كوم حمادة. 

   رئيس الوحدة المحلية بالبريجات. 

  رئيس الوحدة المحلية بكوم شريك. 

  مدير مدرسة البريجات. 

 مدير اإلدارة الصحية بكوم حمادة.  

  إمام وخطيب قرية البريجات 

  العمد والمشاريع للقرى األربعة 

 ربعةالقادة والمؤثرين في القرى األ 
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 تقرير 

 جلسة استماع   دراسة تقييم األثر البيئى واإلجتماعى  جماهيرى  لعرض  
 

 البحيرة  : كوم حمادة                   محافظة : البريجات                 مركز : قرية 

 الوحدة المحلية البريجات   – بيت الثقافة: مكان انعقاد اللقاء      2017/  3/  27: االثنين         الموافق  التاريخ : 

 .الظهر بعد الواحدة الساعة حتى صباحا عشر الحادية الساعة  من:  الموعد

  -:قشة والحوار الجماهيرىالمنا -نقاط المناقشة والحوار الجماهيرى:

 .   وأهميتها  الدارسة الخاصة باألثر البيئى وتأثيرها على المجتمع •

 . ى المخدومة للمشروع وصف مكونات المشروع بالكامل للقر •

 " . قرية أبو الحاوى  –قرية علقام  –شلى مقرية د  -قرية البريجات " 

 .  وعية المحطات المعالجة التى سوف تستخدم في عمليات المعالجةن •

 . المشكالت التى يمكن أن تعوق الموقع نتيجة أعمال المقاول  •

 كيفية التعامل فى حالة إتالف مواسير مياه الشرب . •

 مية توفير أرض حسب المواصفات المطل وبة وحسب المعايير الفنية المطلوبة  أه •

 .  خطوات عمليات التنفيذ للمقاولين داخل الموقع •

 .  نوعية المعالجة لمحطة الصرف وأهمية المياة الخارجة من المحطة واالستفادة منها •

 .  الحوار حول التعداد السكانى للقرية والقرى األخرى •

 .ية لتنفيذ المشروع من قبل المقاول المنفذ بالموقع  المدة الزمن •

 ة إلنخفاض منسوب المياه الجوفية توضيح والرد على اإلستفسارات الخاصة بالتأثير على المنازل عندج التنفيذ نتيج •
  

 :  المخرجات األساسية للمشروع 

 .  وخطط الرصد البيئى واإلجتماعى  شرح الخطوات االساسية للتقيم البيئى من قبل مسئولى وحدة ادارة البرنامج •

شرح وافى من قبل المكتب الفنى المتخصص لكيفية التخلص من المياة الخارجة من محطة المعالجة وكيفية األخذ في  •

 .  االعتبار المعايير الدولية والقوانين المصرية لهذا الوضع الحالى والمرتبط بالقوانين المصرية

لمقاول الذى سوف يرسى عليه العمل داخل الموقع لتوضيح خطة العمل التنفيذية تحديد ميعاد لجلسة مع اضرورة  •

 . بالقرى وتوضيح أماكن العمل والتسويق 

 . وشرح أدوار المجتمع ودور اللجنة المحلية وتنوع قنوات اإلتصال للشكاوى توضيح كامل لنظم الشكاوى والتظلمات  •

من   تفادة من الحمأة لصالح المواطنين بالقرية والقرى المحرومةالحوار حول مخرجات محطة المعالجة وكيفية االس •

 .  الخدمة

 .  شهر لجميع مارحل التنفيذ  18مع المقاول وهو  توضيح فترة تنفيذ المشروع  •
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:  للمشروع التنفيذية األنشطة حول المواطنين آراء   آراء  

 .  ارحل المشروعوجود بروشور يوضح أنشطة المشروع وكيفية التنفيذ وخطوات وم  .0

 للقرية االم والقرى التوابع حيث انها المقدم بالعرض  وجود أخطاء في األرقام الخاصة بالسكان الحالى .7

 وحدة موافاه وسيتم .ليست تناسب الواقع   ألنه هذه األ رقام هى أرقام خاصة بعدد االصوات االنتخابية 

PMU  المعدلة  باالرقام .  

لصحة وضحوا انة البد من أهمية التخلص االمن للمياة الخارجة والمعالجة من  المسئولين بمديرية ا .3

    أومجرى مياه عذب . المحطة أن يتم التخلص منها على مصرف قبل أن تدخل على ترعة

اللجنة المحلية والمواطنون  يحتاجون لعمل جلسة حوار مع إستشارى ومهندسى رقابة جودة المشروع  .4

 ول للتواصل معهم لتوصيل اى شكاوى أو إستفسارات أثناء عملية التنفيذ. المنفذة من قبل المقا

والتعارف  ذحل تنفيذ المشروع والمقاول المنفراتصميم اعالن ولوحة كبيرة داخل القرية توضح جميع م .5

وكذلك وضع أرقام تليفونات المسئولين  المدة الزمنية للتنفيذ داخل الموقع واالحتياجات المطلوبةى عل

 .  ين ومسئولي اإلشراف على التنفيذ  تماعياإلج
 

 توصيات عامة :
   

 . الرجوع دائماً إلى قيادات وأهالى القرى للتعرف على التعداد السكانى الحقيقى  .0

 .  التعداد السكانى معتمد من الوحدات المحلية ويرسل إلى شركة مياة الشرب والصرف الصحى .7

 .  المقاول ( –الوحدة المحلية  –) المجتمع اية داخل الموقعجلسة مع المقاول للحوار حول أماكن البد .3

 للزارعة داخل القرية على أن يستفاد منهاعضوى لتكون سماد ( الحمأة ) االستفادة من مخلفات الصرف  .4

 .  ولكن بعد معالجتها وتحليلها

 . تشاريين الفنيين سالتعاون الكامل من قبل المجتمع واللجنة المحلية واإل .5

ة مع اللجان المحلية بما يخص خدمة الشوارع أو السكان والمقاول أثناء عمل تصميم القرية المارجع .6

 .  بالكامل

    .وعرض خطة عمل واضحة   أهمية الجلسات التى سوف تتم مع مقاول التنفيذ لتسهيل العمل .2

 .  رت والتظلمات تكون واضحة فيها الرد من قبل المسئولين وتكون سريعةالشكاوى واالستشفسا .8

االتفاق مع المقااو  المنفاع ى ان اق يقاول نالتنفياع قان القرياة االل والتواناع الم وماة  قان وقاة واحاو ل ارىة  .9
 االنجاع والتنفيع قن الوقة المحوو لة . 

   

        

  

 

 

 

 

 

 



 5 

  

 التأثيرات على المواطنين من تنفيذ صرف صحى متكامل ومستدام 

 التأثيرات اإليجابية : .0

مة السابقة الخاصة " بالمراحيض أو الصرف السلبى " والذى يؤثر على المنزل نظراً إلغاء جميع األنظ -أ

 . ويؤثر على حالة المنزل  الرتفاع المياة الجوفية

جنيه (  711– 051تقليل التكلفة الخاصة " بالكسح " للمراحيض والتى قد تصل شهرياً إلى مايقرب من ) -ب

 .با تاجير سيارات الكسح مرتين شهريا تقري نظير

للمجارى المائية نظير وجود أنظمة صرف سلبى على الترع والمصارف وأيضاً إلقاء المياة  التلوثانعدام   -ج  

 المستعملة في هذه المجارى المائية .

 نظافة شوارع القرية نظراً لعدم إلقاء مخلفات المياة في الشوارع الرئيسية أو الشوارع الفرعية .  -د                

 انخفاض معدالت اإلصابة باألمراض الناتجة عن عدم وجود صرف صحى وخاصة بين األطفال . -هـ 

تقليل األعباء على المرأة الريفية التى تعانى دائماً من مجهود زائد نتيجة التخلص من المياة المستعملة  –و 

 بصورة يومية .

 

 التأثيرات السلبية : .7

ات ( أثناء الجلسة الخاصة بالحوار المجتمعى وضحوا انهم سوف يكونوا المجتمع والقيادات المحلية بقرية ) البريج

 ينتظروا هذا المشروع منذ ما يقرب من عشرات السنين ولكن وضحوا :متعاونين ألنهم 

التخوف من طول مظة التنفيذ من قبل المقاول داخل مواقع القرى وتم توضيح أن ذلك لن يستغرق أكثر من  -أ

 شهراً . 08

 ى أن جميع الشوارع سوف تغطى .االستفسار عل -ب

وتم توضيح أن جميع الشوارع بالكامل التى داخل كردون القرية والمتفق عليها من قبل "الوحدة المحلية"     

 سوف تغطى بالكامل .

 االستفسار عن نظم تصعيد الشكاوى والتظلمات واالستفسارات . -ج  

الخط الساخن ( إلى رفع شكوى إلى الشركة  075)  مراحل تصعيد الشكوى من االتصالوتم توضيح جميع     

 وأيضاً إمكانية وصول الشكوى إلى الوزارة .

 

 :  المرفقات

 .  كشف حضور الجلسة .3

 .   Power point presentation العرض التقديمى  .4

 .  صور للجلسة العامة .5

 .  صور من الدعوات الشخصية .6
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