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الصحي المتكاملمشروع خدمات الصرف 

فى صعيد مصر

INTEGRATED RURAL SANITATION IN UPPER EGYPT

البنك األفريقى للتنمية

لقرى تجمع قروى كيمان المطاعنة 

2018ديسمبر 



التصميم الهندسى والفنى للمشروع 



الغوريرة

طفنيس

حلفا

الزنيقة

محطة معالجة كيمان 
المطاعنة المقترحة

فدان 130مساحة حوالي 
اليوم             /3م22000و بسعة 

2040عام 

اصفون

كيمان 
المطاعنة



كيمان 
المطاعنة

الزنيقة

اصفون

طفنيس

حلفا

الغوريرة



مكونات المشروع

: قرية اصفون 

.انحدارشبكة -1

.للمحطةستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده إلإنشاء محطة رفع مقترحة -2

. شبكة انحدار قرية حلفامحطة الرفع المقترحة حتى خط طرد -3

: الزنيقةقرية 

شبكة انحدار-1

.للمحطةستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده إلإنشاء محطة رفع مقترحة -2

. شبكة انحدار قرية حلفاحتى محطة الرفع المقترحة خط طرد -3

: قرية حلفا

شبكة انحدار-1

للمحطةستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده إلإنشاء محطة رفع مقترحة -2

. محطة الرفع المقترحة حتى محطة معالجة كيمان المطاعنة المقترحةخط طرد -3



مكونات المشروع

: قرية الغوريرة 

.انحدارشبكة -1

.للمحطةستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده إلإنشاء محطة رفع مقترحة -2

. محطة رفع كيمان المطاعنة الرئيسيةمحطة الرفع المقترحة حتى خط طرد -3

: قرية طفنيس

شبكة انحدار-1

للقريةستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده إلإنشاء محطتى الرفع الرئيسية والفرعية المقترحتين -2

. شبكة انحدار قرية كيمان المطاعنةحتى المقترحة الفرعيةالرفعمحطة خط طرد -3

. شبكة انحدار قرية كيمان المطاعنةالمقترحة حتى الرئيسيةمحطة الرفعخط طرد -4

: قرية كيمان المطاعنة

شبكة انحدار-1

ستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده للقريةإلإنشاء محطتى الرفع الرئيسية والفرعية المقترحتين -2

.محطة الرفع الرئيسية المقترحةالمقترحة حتى الفرعيةالرفعمحطة خط طرد -3

. المطاعنة المقترحةكيمان محطة معالجة حتىالمقترحة الرئيسيةمحطة الرفعخط طرد -4



مكون المشاركة المجتمعية



: على ان تمثل تشكيل اللجنة المحلية  للقرية االم والقرى التوابع .1

فيذ فى تنالمحلية والقيادات الطبيعية اللجان 
مشروعات الصرف الصحى

.  العمد و المشايخ والقيادات الطبيعية المحلية •

.  اعضاء مجالس شعبية محلية قروية ولهم دور مؤثر •

.  قيادات نسائية محلية •

....... ( .متوسطى الدخل –الفقراء ) تمثيل للفئات كافة •

.  مجلس النواباعضاء •

.  القيادات الدينية المحلية •

...... ( .مدير المعهد الدينى –مدير مدرسة –ماذون القرية )  اعضاء مؤثرين •

.رؤس العائالت بالقرية والقرى التوابع •

.  اعضاء من الجمعيات االهلية المحلية •



:دور اللجنة المحلية  

تجميع المساهمات المحلية من المجتمع . 1.

الرقابة على تنفيذ المشروعات بالتعاون مع المهندسين والفنيين واعضاء وحدة تنفي. .ذ البرنامج  2

رفع الوعى المجتمعى بأهمية المشروع والمشاركة الفعالة . 3.

تحفيز غير القادرين والمعدمين على المساهمة العينية لمشاركتهم في المشروع وإحساس. هم 4
.بالملكية 

متابعة تنفيذ المشروع واستمرارية المشروعات بعد تنفيذها . 5.

المساعدة وتحفيذ المجتمع لتوصيل الشكاوى والتظلمات الى المعنيين بالرد على الشك. .  اوى 6

ترتيب جلسات ومقابالت دورية ومنتظمة مع المقاول المنفذ بالموقع . 7  .



:اليات الشكاوى والتظلمات واالستفسارات

تقديم الشكاوى والتظلمات على الخط الساخن . 1125

تقديم طلب . .بالشركةخاصة بالشكاوى إلى فريق عمل ( استمارة ) 2

تصعيد . .الشكاوى العاجلة إلى الشركة بالمحافظة 3

تصعيد الشكوى إلى الوحدة المحلية . 4.

تصعيد الشكوى على الموقع االلكترونى للشركة . 5.



:أنواع  الشكاوى والتظلمات واالستفسارت 

مشكالت خاصة بتخصيص األراضى والتبرع وتصميم المشروع داخل الموق. .ع 1

مشكالت تتعلق بمقاول التشييد والبناء . 2.

مشكالت تتعلق بالتعامل مع مسئولى الشركة . 3.

مشكالت خاصة بالحفر بالشوارع وتنفيذ المقاول للتصميمات باألراضى . 4.

مشكالت تتعلق بالخدمة والفواتير . 5.



: جلسات حوار ومناقشة مع المقاول المنفذ 

جلسة. عالموقداخلالعملخريطةعلىللتعرفللمقاولالترسيةبعدحوار1
.والمعداتالخاماتوتشوينالعملبدءوأماكنالزمنىوالجدول

جلسة. معوقاتعلىللتعرفالمقاولمعبالموقعالتنفيذعملياتأثناءمتابعة2
.حلهاوكيفيةالتنفيذعمليةتعوقمشكالتأو

جلسة. لمتابعةخطةوضع،المواطنينرأىعلىللتعرفبالموقعالتنفيذمابعد3
.التنفيذبعدما



حمالت التوعية المجتمعية داخل قرى 
: المشروع 

جلسات. ةالتنفيذيالمشروعخطواتحولللحوارالمجتمعيةالفئاتلجميععامة1
.االنجازسرعةفىوالمساعدةالعقباتوتذليل

جلسات. للقريةالصحىالصرفاهميةعلىللحواربالمجتمعاتللسيداتعامة2

حمالت. الشبابومراكزللمدارسالتوعية3

معسكرات. ميةالحكووالمؤسساتالمدنىالمجتمعمؤسساتمعالقرويةالبيئةخدمة4

جلسات. .الدينيةبالمؤسساتونقاشيةحوارية5



مكون الدراسة البيئية 



فائدة دراسة تقويم االثر البيئي خاصة لمشروعات 
الصرف الصحي

فع تعتبر مشروعات الصرف الصحي من المشروعات الحيوية الالزمة لخدمة المواطنين و ر•
.مستوي المعيشة و الحفاظ علي الصحة العامة

لبيئة األثر البيئي هو وصف وتقييم المشروع وتأثيراته المختلفة على اتقويم دراسة •
يئية المحيطة بالمشروع وكذلك تحديد اإلحتياطات وطرق ووسائل عالج وتالفي اآلثار الب

.السلبية وجعلها في الحدود اآلمنة المسموح بها

ييم دراسة البيئة ليست فقط الصدار التراخيص و الموافقة البيئية و لكنها اداة لتق•
ناء المشروع من الناحية البيئية و االجتماعية و الصحية للمواطنين اثناء االنشاء و اث

.التشغيل لتالفي اي تأثيرات متوقعة

.يمكن تعديل التخطيط و التصميم بناء علي نتائج دراسة االثر البيئي•



السياسات و االطر القانونية و االدارية و 
المؤسسية

قانون البيئة رقم . ، واللدوائ  الننييييدة 105/2015وبالادانون رقدم 9/2009، والمعدل  بالادانون رقدم 14/1994

. 964/2015، والارار رقم 710/2012، والارار رقم 1095/2011المعللة بالارار رقم 

قانون العم  رقم . .، والالئحة الننيييية والارارات المنيية لمواله المخنلية212/2003

مجموعة نشريعات حماية البيئدة المائيدة مدن النلدو  . لسدنة 93والادانون رقدم 1982لسدنة 48الادوانين رقدم ) 3

(.1978لسنة 57والاانون رقم فى شأن صرف المخليات السائلة والئحنة الننيييية 1962

الاوانين والنشدريعات الخاصدة بالبندل الدلولإل وادرشدالات العامدة للبيئدة والصدحة والسدالمة بم س. سدة النمويد  4

اللولية  

اشنراطات الارة اللفاع الملنإل للحريق . جهاز السالمة و الصحة المهنية–5

االشدنراطات العامددة دعدلال لراسددات نايديم ايئددر البيئددإل للمشدروعات . ز شددئون جهددا–قطدداع ادلارة البيئيدة –6

.رئاسة مجلس الوزراء–البيئة 

المشاورة الجماهيرية و اشرال المجنمع الملنإل فإل انخاي الارار. 7.



(أثناء التشغيل/ االنشاء أثناء )البيئيةاالثار 

اقتطاع االراضي بصورة مؤقتة و صورة دائمة •
للتنمية

ضيالدائم في أستخدامات االرا/ التغيير المؤقت •

ثاتنوعية الهواءاألتربة والضوضاء والغبار واإلنبعا•

ة التأثير على الشوارع والمرور والطرقات و الحرك•
المرورية

وانيةالتأثير على الحياة البرية والنباتية والحي•

التأثير على نوعية التربة والجيولوجيا•

التأثير على نوعية المياه السطحية•

التأثير على نوعية المياه الجوفية•

التنسيق العام والمنظر العام للمنطقة•

المواقع األثرية والتاريخية والحضارية•

الل المخلفات السائلة خ/ إدارة المخلفات الصلبة•
كل من االنشاء والتشغيل

التأثير على الطيور المهاجرة•

التأثيرات على البنية االساسية من كهرباء •
.وصرف صحى

تقييم المخاطر و ادارة االزمات•

نها التأثيرات خالل االعمال االنشائية وبعد االنتهاء م•
.على خصائص الموقع

نشاء االجتماعية خالل كل من اال/ التأثيرات االقتصادية•
.والتشغيل

.المخلفات الصلبة واسلوب التخلص منها•

.الصرف الصحى وحجم المخلفات السائلة•

.اخطار وجود الغام فى بعض المواقع•

حركة المرور الخاصة والعامة على الطرق المؤدية الى•

الموقع

اه أو إعادة استخدام مي/ المخاطر المرتبطة بالتخلص و•

الصرف الصحي المعالجة

التأثيرات البيئية نتيجة إدارة الحمأة•
السالمة والصحة المهنية•



تحليل االثار البيئية

االثار البيئية اثناء مرحلة االنشاء•

االثار البيئية أثناء مرحلة التشغيل•

التقييم األثـــــــر

منخفض ـ متوسط ـ عالي كثافة التأثير

مدى قصير ـ مدى بعيد ـ تأثير 
دائم

زمن التأثير

محلي موضعي ـ إقليمي ـ قومي 
ـ عالمي

مدى التأثير

كبير-صغير  انتشار التأثير

منخفض ـ عالي تأثير الصرف والتخلص النهائي



االثار اإليجابية للمشروع

يق عن طرياتهاوبنظام خزانات الصرف الصحى يتم تفريع محتواأنظمة الصرف الموجودة بإستخدام الترنشات •
.سيارات الكسح حيث يتم التخلص من مياه الصرف بعد ذلك فى أقرب مجرى مائى سواء كان ترعة أومصرف

يؤثر ايضاً مباشر على الترنشات الغير معزولة يؤدى الى ان مياه الصرف تتسرب الى التربة المحيطة مماالالصرف •
.على المياه الجوفية بتلك المناطق وذلك كأحد البدائل األخرى للممارسات العشوائية

:يهدف إنشاء المشروع الى•

 تحسين نوعية المياه السطحية فى مناطق المشروع من خالل منع تسلل الصرف مباشرة الى
.المجارى المائية

تحسين نوعية المياه الجوفية فى مناطق المشروع من خالل منع تسلل الصرف الى التربة.

طة تحسين نوعية الحياة للسكان من خالل تحسين الصحة العامة والحد من االمراض المنقولة بواس
.المياه المستخدمة فى الشرب اوالزراعة

المياهبةلوثالمملوحة األرض لخفض نسبة قيمة األراضى الزراعية نتيجة تحسين

 منع التوتر النفسى الناجم عن الروائح الكريهة من عملية الطفح اوانتشار مياه الصرف الراكدة
.والحرمان من الخدمات االساسية



:االثار السلبية للمشروع والتخفيف منها

إجراءات التخفيف المقترحة  التأثيرات المحتملة

.بعد محطة المعالجة بمسافة كافية عن اقرب تجمع سكنى
.القيام بعمل إدارة جيدة للتخلص من الحمأة بصورة سليمة

التأثيرات على جودة الهواء والرائحة على 
السكان

.اء كبيرةوضع تعليمات واضحة بصريا في المناطق التي تكون فيها انبعاثات الضوض

تحسين استخدام معدات البناء الصاخبة وإيقاف أي معدات في حالة عدم 
.استخدامها

.الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات

.التأثيرات نتيجة الضوضاء

.  تحديد أنواع وأبعاد وسائل التخزين في الموقع

تصميم وبناء منطقة تخزين نفايات مركزية للنفايات غير الخطرة التي تستوعب 
.الوارد المنفصل

التقدير المسبق لحجم سائل نزح المياه وترتيب التخلص منه بسيارات الكسح 
.في أقرب مجاري صرف صحى أو المصارف القائمة المناسبة والمحددة سلفا

. اعتماد نظام لتحديد النفايات الخطرة المتولدة في الموقع

التعامل أو التخلص من النفايات الصلبة او 
.السائلة

. تصميم سور متجانس مع البيئة المحيطة ومناطق مزروعة مناسبة حول الموقع التأثيرات البصرية

.وضع خطة مناسبة لمعالجة وإدارة الحمأة
تحليل الحمأة والتقرير بناء على ذلك ما إذا كانت الحمأة يمكن استخدامها في 

.الزراعة، وكيفية استخدامها
.التخلص من الحمأة غير المستخدمة في المدافن المخصصة

إدارة الحمأة



لبيةخطة االدارة البيئية و تقليل االثار البيئية الس
اء هي مجموعة من التوصيات و التدابير التي يجب أن يتم تنفيذها اثن(EMP)خطة اإلدارة البيئية •

لسلبية و تعظيم فترة االنشاء و كذلك اثناء فترة التشغيل و الصيانة للمشروع لتقليل االثار البيئية ا
أنه قد تم االثار البيئية و االجتماعية و الصحية االيجابية و تشمل مؤشرات األداء الرئيسية لضمان

.تنفيذ تدابير التخفيف المقترحة

خطة التنفيذ

ل المهام الننيييية لننييي لإل نحليخطة لننييي خطة االلارة البيئية واالخي فى االعنبار بالنوصيات لنالي  ونالفى وعالج اية ائار بيئية محنملة و نشنم  نلل الخطة ع

وتشممل . ظديم االئدار البيئيدة االيجابيدةو نع. و عم  النوصيات الساباة و ايضا عم  نالير مبلئإل للنكلية اليعلية لننييي وسائ  نخييف و عالج االئار البيئية السلبية

. المصفوفات أيضا مسئوليات تنفيذ اجراءات التخفيف وأنشطة الرصد

خطة المراقبة و المتابعة

اللوري للمياة و النربدة نحلي  لضمان أن نكون عمليات الننييي و النشغي  للمشروع منوافاة مع البيئة فانه يجب ننييي نظام صارم للمراقبة و المنابعة اللورية و ال

يدي خطدة مراقبدة ومنابعدة يجب نصدميم ونني(. جهاز شئون البيئة)و هيا البرنامج يجب ننيييه بالنعاون مع الجهات الحكومية الرقابية . و النبانات و الحمأة النانجة

الة نسدبة الميداه ويلدل لضدمان مطابانهدا لالشدنراطات والمواصديات الينيدة كديلل النأكدل مدن عدلم زيد–النربدة –لورية وعمد  اخنبدارات لوريدة لنوعيدة الهدواء 

.االملوئات عن الحل المسموح بها وخطة المراقبة والمنابعة نحنوى على علل العينات وأماكن العينات واالخنبارات المنوقعة المطلوب اجرا ه



المتكامل مشروع خدمات الصرف الصحي 

فى صعيد مصر

INTEGRATED RURAL SANITATION IN UPPER EGYPT

البنك األفريقى للتنمية

لقرى تجمع قروى الدبابية

2018ديسمبر 



التصميم الهندسى والفنى للمشروع 



عديسات 
بحرى

المعال

الطود 
غرب

الشغب

الطود محطة معالجة 
الهنادىالمقترحة

عديسات 
قبلى

ةالدبابي



El –Tod
WWTP

El-maala

El-
hanady

El-
dbabya

El-
shaghab

Odysat
qeply

El –Tod
Gharb

Odysat
bahary



مكونات المشروع

: قرية عديسات قبلى

.انحدارشبكة -1

.للمحطةالواردهستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية إلمقترحة الالعديسات قبلىرفعإنشاء محطة -2

.للمحطةالواردهستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية إلمقترحة الالعديسات قبلىحاجر رفعإنشاء محطة -3

. مقترحةالحاجر العديسات قبلىمحطة رفعالى المقترحةالعديسات قبلى رفع محطة طرد من خط -4

.الى محطة معالجة الطود المقترحةمقترحةالحاجر العديسات قبلىمحطة رفع خط طرد من -5

: قرية عديسات بحرى

شبكة انحدار-1

من قرية العديسات بحرى على ان يتم ربط للمحطةستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده إلإنشاء محطة رفع مقترحة -2

.حاجر العديسات بحرى على محطة رفع حاجر العديسات قبلى

. الى محطة رفع العديسات قبلىالرفع المقترحة محطة من خط طرد -3



مكونات المشروع

: قرية الطود غرب

شبكة انحدار-1

.للمحطةستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده إلإنشاء محطة رفع مقترحة -2

. المقترحةرفع العديسات بحرى محطة الرفع المقترحة حتى محطة طرد من خط -3

: قرية الهنادى 

.انحدارشبكة -1

.للمحطةستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده إلإنشاء محطة رفع مقترحة -2

. شبكة انحدار الشغب شرقمحطة الرفع المقترحة حتى طرد من خط -3

: قرية المعال

شبكة انحدار-1

.ستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده للمحطةإلرفع مقترحة ةمحطإنشاء -2

.محطة الرفع المقترحة الدبابية غربحتى المقترحة الرفعمحطة طرد من خط -3



مكونات المشروع

: قرية الشغب

.شبكة انحدار-1

.للقريةستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده إلاحداهما بالشرق واالخرى بالغربرفع تىإنشاء محط-2

. العديسات قبلىالرفع المقترحةغرب الى محطة الشغب محطة الرفع المقترحةخط طرد من -3

. محطة معالجة الطود المقترحةشرق الى الشغب محطة الرفع المقترحةخط طرد من -3

: قرية الدبابية 

.انحدارشبكة -1

.للقريةستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية الوارده إلاحداهما بالشرق واالخرى بالغربرفع تىمحطإنشاء -2

. الشغب غربالرفع المقترحةالدبابية غرب الى محطة محطة الرفع المقترحةخط طرد من -3

. شرقالشغب الرفع المقترحةالدبابية شرق الى محطة محطة الرفع المقترحةخط طرد من -3



مكون المشاركة المجتمعية



: على ان تمثل تشكيل اللجنة المحلية  للقرية االم والقرى التوابع .1

فيذ فى تنالمحلية والقيادات الطبيعية اللجان 
مشروعات الصرف الصحى

.  العمد و المشايخ والقيادات الطبيعية المحلية •

.  اعضاء مجالس شعبية محلية قروية ولهم دور مؤثر •

.  قيادات نسائية محلية •

....... ( .متوسطى الدخل –الفقراء ) تمثيل للفئات كافة •

.  مجلس النواباعضاء •

.  القيادات الدينية المحلية •

...... ( .مدير المعهد الدينى –مدير مدرسة –ماذون القرية )  اعضاء مؤثرين •

.رؤس العائالت بالقرية والقرى التوابع •

.  اعضاء من الجمعيات االهلية المحلية •



:دور اللجنة المحلية  

تجميع المساهمات المحلية من المجتمع . 1.

الرقابة على تنفيذ المشروعات بالتعاون مع المهندسين والفنيين واعضاء وحدة تنفي. .ذ البرنامج  2

رفع الوعى المجتمعى بأهمية المشروع والمشاركة الفعالة . 3.

تحفيز غير القادرين والمعدمين على المساهمة العينية لمشاركتهم في المشروع وإحساس. هم 4
.بالملكية 

متابعة تنفيذ المشروع واستمرارية المشروعات بعد تنفيذها . 5.

المساعدة وتحفيذ المجتمع لتوصيل الشكاوى والتظلمات الى المعنيين بالرد على الشك. .  اوى 6

ترتيب جلسات ومقابالت دورية ومنتظمة مع المقاول المنفذ بالموقع . 7  .



:اليات الشكاوى والتظلمات واالستفسارات

تقديم الشكاوى والتظلمات على الخط الساخن . 1125

تقديم طلب . .بالشركةخاصة بالشكاوى إلى فريق عمل ( استمارة ) 2

تصعيد . .الشكاوى العاجلة إلى الشركة بالمحافظة 3

تصعيد الشكوى إلى الوحدة المحلية . 4.

تصعيد الشكوى على الموقع االلكترونى للشركة . 5.



:أنواع  الشكاوى والتظلمات واالستفسارت 

مشكالت خاصة بتخصيص األراضى والتبرع وتصميم المشروع داخل الموق. .ع 1

مشكالت تتعلق بمقاول التشييد والبناء . 2.

مشكالت تتعلق بالتعامل مع مسئولى الشركة . 3.

مشكالت خاصة بالحفر بالشوارع وتنفيذ المقاول للتصميمات باألراضى . 4.

مشكالت تتعلق بالخدمة والفواتير . 5.



: جلسات حوار ومناقشة مع المقاول المنفذ 

جلسة. عالموقداخلالعملخريطةعلىللتعرفللمقاولالترسيةبعدحوار1
.والمعداتالخاماتوتشوينالعملبدءوأماكنالزمنىوالجدول

جلسة. معوقاتعلىللتعرفالمقاولمعبالموقعالتنفيذعملياتأثناءمتابعة2
.حلهاوكيفيةالتنفيذعمليةتعوقمشكالتأو

جلسة. لمتابعةخطةوضع،المواطنينرأىعلىللتعرفبالموقعالتنفيذمابعد3
.التنفيذبعدما



حمالت التوعية المجتمعية داخل قرى 
: المشروع 

جلسات. ةالتنفيذيالمشروعخطواتحولللحوارالمجتمعيةالفئاتلجميععامة1
.االنجازسرعةفىوالمساعدةالعقباتوتذليل

جلسات. للقريةالصحىالصرفاهميةعلىللحواربالمجتمعاتللسيداتعامة2

حمالت. الشبابومراكزللمدارسالتوعية3

معسكرات. ميةالحكووالمؤسساتالمدنىالمجتمعمؤسساتمعالقرويةالبيئةخدمة4

جلسات. .الدينيةبالمؤسساتونقاشيةحوارية5



مكون الدراسة البيئية 



فائدة دراسة تقويم االثر البيئي خاصة لمشروعات 
الصرف الصحي

فع تعتبر مشروعات الصرف الصحي من المشروعات الحيوية الالزمة لخدمة المواطنين و ر•
.مستوي المعيشة و الحفاظ علي الصحة العامة

لبيئة األثر البيئي هو وصف وتقييم المشروع وتأثيراته المختلفة على اتقويم دراسة •
يئية المحيطة بالمشروع وكذلك تحديد اإلحتياطات وطرق ووسائل عالج وتالفي اآلثار الب

.السلبية وجعلها في الحدود اآلمنة المسموح بها

ييم دراسة البيئة ليست فقط الصدار التراخيص و الموافقة البيئية و لكنها اداة لتق•
ناء المشروع من الناحية البيئية و االجتماعية و الصحية للمواطنين اثناء االنشاء و اث

.التشغيل لتالفي اي تأثيرات متوقعة

.يمكن تعديل التخطيط و التصميم بناء علي نتائج دراسة االثر البيئي•



السياسات و االطر القانونية و االدارية و 
المؤسسية

قانون البيئة رقم . ، واللدوائ  الننييييدة 105/2015وبالادانون رقدم 9/2009، والمعدل  بالادانون رقدم 14/1994

. 964/2015، والارار رقم 710/2012، والارار رقم 1095/2011المعللة بالارار رقم 

قانون العم  رقم . .، والالئحة الننيييية والارارات المنيية لمواله المخنلية212/2003

مجموعة نشريعات حماية البيئدة المائيدة مدن النلدو  . لسدنة 93والادانون رقدم 1982لسدنة 48الادوانين رقدم ) 3

(.1978لسنة 57والاانون رقم فى شأن صرف المخليات السائلة والئحنة الننيييية 1962

الاوانين والنشدريعات الخاصدة بالبندل الدلولإل وادرشدالات العامدة للبيئدة والصدحة والسدالمة بم س. سدة النمويد  4

اللولية  

اشنراطات الارة اللفاع الملنإل للحريق . جهاز السالمة و الصحة المهنية–5

االشدنراطات العامددة دعدلال لراسددات نايديم ايئددر البيئددإل للمشدروعات . ز شددئون جهددا–قطدداع ادلارة البيئيدة –6

.رئاسة مجلس الوزراء–البيئة 

المشاورة الجماهيرية و اشرال المجنمع الملنإل فإل انخاي الارار. 7.



(أثناء التشغيل/ االنشاء أثناء )البيئيةاالثار 

اقتطاع االراضي بصورة مؤقتة و صورة دائمة •
للتنمية

ضيالدائم في أستخدامات االرا/ التغيير المؤقت •

ثاتنوعية الهواءاألتربة والضوضاء والغبار واإلنبعا•

ة التأثير على الشوارع والمرور والطرقات و الحرك•
المرورية

وانيةالتأثير على الحياة البرية والنباتية والحي•

التأثير على نوعية التربة والجيولوجيا•

التأثير على نوعية المياه السطحية•

التأثير على نوعية المياه الجوفية•

التنسيق العام والمنظر العام للمنطقة•

المواقع األثرية والتاريخية والحضارية•

الل المخلفات السائلة خ/ إدارة المخلفات الصلبة•
كل من االنشاء والتشغيل

التأثير على الطيور المهاجرة•

التأثيرات على البنية االساسية من كهرباء •
.وصرف صحى

تقييم المخاطر و ادارة االزمات•

هاء التأثيرات خالل االعمال االنشائية وبعد االنت•
.منها على خصائص الموقع

ن االجتماعية خالل كل م/ التأثيرات االقتصادية•
.االنشاء والتشغيل

.المخلفات الصلبة واسلوب التخلص منها•
.الصرف الصحى وحجم المخلفات السائلة•
.اخطار وجود الغام فى بعض المواقع•

حركة المرور الخاصة والعامة على الطرق •
المؤدية الى الموقع

م أو إعادة استخدا/ المخاطر المرتبطة بالتخلص و•
مياه الصرف الصحي المعالجة

التأثيرات البيئية نتيجة إدارة الحمأة•
السالمة والصحة المهنية•



تحليل االثار البيئية

االثار البيئية اثناء مرحلة االنشاء•

االثار البيئية أثناء مرحلة التشغيل•

التقييم األثـــــــر

منخفض ـ متوسط ـ عالي كثافة التأثير

مدى قصير ـ مدى بعيد ـ تأثير 
دائم

زمن التأثير

محلي موضعي ـ إقليمي ـ قومي 
ـ عالمي

مدى التأثير

كبير-صغير  انتشار التأثير

منخفض ـ عالي تأثير الصرف والتخلص النهائي



االثار اإليجابية للمشروع

يق عن طرياتهاوبنظام خزانات الصرف الصحى يتم تفريع محتواأنظمة الصرف الموجودة بإستخدام الترنشات •
.سيارات الكسح حيث يتم التخلص من مياه الصرف بعد ذلك فى أقرب مجرى مائى سواء كان ترعة أومصرف

يؤثر ايضاً مباشر على الترنشات الغير معزولة يؤدى الى ان مياه الصرف تتسرب الى التربة المحيطة مماالالصرف •
.على المياه الجوفية بتلك المناطق وذلك كأحد البدائل األخرى للممارسات العشوائية

:يهدف إنشاء المشروع الى•

 تحسين نوعية المياه السطحية فى مناطق المشروع من خالل منع تسلل الصرف مباشرة الى
.المجارى المائية

تحسين نوعية المياه الجوفية فى مناطق المشروع من خالل منع تسلل الصرف الى التربة.

طة تحسين نوعية الحياة للسكان من خالل تحسين الصحة العامة والحد من االمراض المنقولة بواس
.المياه المستخدمة فى الشرب اوالزراعة

المياهبةلوثالمملوحة األرض لخفض نسبة قيمة األراضى الزراعية نتيجة تحسين

 منع التوتر النفسى الناجم عن الروائح الكريهة من عملية الطفح اوانتشار مياه الصرف الراكدة
.والحرمان من الخدمات االساسية



:االثار السلبية للمشروع والتخفيف منها

إجراءات التخفيف المقترحة  التأثيرات المحتملة

.بعد محطة المعالجة بمسافة كافية عن اقرب تجمع سكنى
.القيام بعمل إدارة جيدة للتخلص من الحمأة بصورة سليمة

التأثيرات على جودة الهواء والرائحة على 
السكان

.اء كبيرةوضع تعليمات واضحة بصريا في المناطق التي تكون فيها انبعاثات الضوض

تحسين استخدام معدات البناء الصاخبة وإيقاف أي معدات في حالة عدم 
.استخدامها

.الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات

.التأثيرات نتيجة الضوضاء

.  تحديد أنواع وأبعاد وسائل التخزين في الموقع

تصميم وبناء منطقة تخزين نفايات مركزية للنفايات غير الخطرة التي تستوعب 
.الوارد المنفصل

التقدير المسبق لحجم سائل نزح المياه وترتيب التخلص منه بسيارات الكسح 
.في أقرب مجاري صرف صحى أو المصارف القائمة المناسبة والمحددة سلفا

. اعتماد نظام لتحديد النفايات الخطرة المتولدة في الموقع

التعامل أو التخلص من النفايات الصلبة او 
.السائلة

. تصميم سور متجانس مع البيئة المحيطة ومناطق مزروعة مناسبة حول الموقع التأثيرات البصرية

.وضع خطة مناسبة لمعالجة وإدارة الحمأة
تحليل الحمأة والتقرير بناء على ذلك ما إذا كانت الحمأة يمكن استخدامها في 

.الزراعة، وكيفية استخدامها
.التخلص من الحمأة غير المستخدمة في المدافن المخصصة

إدارة الحمأة



لبيةخطة االدارة البيئية و تقليل االثار البيئية الس
اء هي مجموعة من التوصيات و التدابير التي يجب أن يتم تنفيذها اثن(EMP)خطة اإلدارة البيئية •

لسلبية و تعظيم فترة االنشاء و كذلك اثناء فترة التشغيل و الصيانة للمشروع لتقليل االثار البيئية ا
أنه قد تم االثار البيئية و االجتماعية و الصحية االيجابية و تشمل مؤشرات األداء الرئيسية لضمان

.تنفيذ تدابير التخفيف المقترحة

خطة التنفيذ

ل المهام الننيييية لننييي لإل نحليخطة لننييي خطة االلارة البيئية واالخي فى االعنبار بالنوصيات لنالي  ونالفى وعالج اية ائار بيئية محنملة و نشنم  نلل الخطة ع

وتشمل  . ظديم االئدار البيئيدة االيجابيدةو نع. و عم  النوصيات الساباة و ايضا عم  نالير مبلئإل للنكلية اليعلية لننييي وسائ  نخييف و عالج االئار البيئية السلبية

. اللصفوفات أيضا لسئوليات تنفيذ اجراءات التخفيف وأنشطة الرصد

خطة المراقبة و المتابعة

اللوري للمياة و النربدة نحلي  لضمان أن نكون عمليات الننييي و النشغي  للمشروع منوافاة مع البيئة فانه يجب ننييي نظام صارم للمراقبة و المنابعة اللورية و ال

يدي خطدة مراقبدة ومنابعدة يجب نصدميم ونني(. جهاز شئون البيئة)و هيا البرنامج يجب ننيييه بالنعاون مع الجهات الحكومية الرقابية . و النبانات و الحمأة النانجة

الة نسدبة الميداه ويلدل لضدمان مطابانهدا لالشدنراطات والمواصديات الينيدة كديلل النأكدل مدن عدلم زيد–النربدة –لورية وعمد  اخنبدارات لوريدة لنوعيدة الهدواء 

.االملوئات عن الحل المسموح بها وخطة المراقبة والمنابعة نحنوى على علل العينات وأماكن العينات واالخنبارات المنوقعة المطلوب اجرا ه


