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 الملخص التنفيذي

 مقدمة

منهم في المناطق الحضرية. حالياً يبلغ عدد  %66يعيش مليون نسمة.   33، قُّدر عدد سكان جمهورية العراق بحوالي 2013في عام    

من إجمالي عدد سكان المناطق الحضرية في بغداد، والتي هي حتى  %27ويقيم حوالي مليون نسمة.  3.3الناس المرحلين داخلياً حوالي 

. وهذا ال يشمل عدد السكان المرحلين داخلياً ويقدرون بـ ماليين نسمة 6اآلن أكبر مدينة في البالد، حيث يقدر عدد سكانها بحوالي 

 %20أن و %18.9ر على المستوى الوطني بلغ إلى أن معدل الفق 2012نسمة.  هذا ويشير المسح األسري الذي أجري في عام  289,000

كما بلغ معدل الفقر في بغداد دوالرات في اليوم.  4يعيشون على أقل من  %70السكان يعيشون بدخل يقل عن دوالرين في اليوم وأن  من

الة مرتفعة، وهنالك مشكلة في بشكل عام فإن البطو . ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم نتيجة الصراع القائم في البالد. 2012في عام  12%

، وخاصة .2011في عام  %11تدني مستوى المشاركة في سوق العمل، خاصة بين فئات النساء والشباب. حيث قُّدرت هذه النسبة رسمياً بـ 

 بين الشباب، كانت أعلى بكثير.

الكهرباء، فارضةً بذلك المزيد من القيود الخدمات العامة المقدمة ضعيفة بشكل عام، وتنعكس على وجه الخصوص في قطاعات المياه و

إن مياه الشرب اآلمنة ومرافق الصرف الصحي السليمة من األمور الحاسمة واألساسية .  على نوعية حياة السكان وتنمية القطاع الخاص

ألمراض المنقولة عن طريق تعتبر بغداد واحدة من المحافظات األكثر تأثرا بتفشي ا. في الحفاظ على صحة اإلنسان، وخاصة بين األطفال

، والتي تصدرت أيضا  2011من الحاالت الكلية المسجلة في عام  %14المياه. حيث بلغت نسبة حاالت االسهال المسجلة في بغداد وحدها 

المياه أعلى  وبالمثل، فإن حاالت التيفوئيد وغيرها من األمراض التي تنقلها. جميع المحافظات من حيث عدد الوفيات الناجمة عن اإلسهال

إن إمدادات المياه الملوثة والتخلص غير السليم لمياه الصرف الصحي تجبر العوائل على إنفاق جزء . في بغداد مقارنة مع المعدالت الوطنية

ى اآلثار ويترتب على ذلك آثار تتعلق بعدم المساواة بين الجنسين باإلضافة إلكبير من دخلهم على العالج الطبي وشراء المياه المعبأة. 

 السلبية على صحة األطفال، وذلك بزيادة عبء الرعاية على األمهات، اللواتي يقدمن الرعاية األساسية لألطفال.

 

بلدية. تدار خدمات المياه  14كيلومتر مربع وتدار من قبل أمانة بغداد. وتنقسم المدينة إلى  950تغطي مدينة بغداد وضواحيها ما مساحته 

. وكلتاهما مسؤولتان عن إدارة جميع مدينة مركزياً من قبل دائرة ماء بغداد ودائرة مجاري بغداد، على التوالي.والصرف الصحي في ال

كما يقتصر دور البلديات في مناطقها على تركيب الوصالت المنزلية وصيانة شبكات الصرف الصحي )األنابيب أصول البنية التحتية.  

 المسؤوليات التي تناط بأمانة بغداد هي تخطيط وتنفيذ المشاريع االستثمارية ضمن المناطق البلدية. ملم فأقل(.  من أبرز 200ذات األقطار 

 

من مساحة المدينة. كما يتواجد في المدينة مشروعان كبيران لمعالجة مياه الصرف  %92تغطي خدمات شبكة الصرف الصحي ما نسبته 

انخفضت الكفاءة التشغيلية لهذه  مية وأخرى كبيرة في جانب الكرخ وتسمى الكرخ.الصحي، واحدة رئيسية في جانب الرصافة وتسمى الرست

(.  ونتيجة لذلك ال %50إلى  %30المحطات، باإلضافة إلى كفاءة محطات الرفع المتصلة بها بشكل كبير وملحوظ )بنسبة تتراوح بين 

يتم التخلص من معظم مياه الصرف الصحي في المدينة دون معالجة، وال تستخدم استخداماً كافيا. وتعمل هذه المشاريع بكفاءتها الطبيعية، 

 .حيث يشكل ذلك مصدراً رئيسياً لتلوث المياه السطحية والمياه الجوفية، باإلضافة إلى خطرها الكبير على الصحة العامة

 

هي القطاعات ذات األولوية ( في بغداد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وBWSIPيدعم مشروع تحسين المياه والصرف الصحي )

ات العالية التي تم تحديدها في الخطة الرئيسية األخيرة لمدينة بغداد. حيث يقوم المشروع على تحسين أداء أمانة بغداد للقيام بإدارة خدم

بها دائرة مجاري  المياه والصرف الصحي على أتم وجه. ويجمع المشروع المقترح الجوانب المؤسسية والتقنية والتشغيلية التي ستضطلع

 بغداد، مع التأكيد على تحسين األوضاع المالية فيها.

 د.تحسين نوعية إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصححي فحي بغحدا فيالهدف اإلنمائي للمشروع يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع هو 

 :من المكونات الرئيسية التالية BWSIPيتكون مشروع 

التعزيز المؤسسي لإلدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضررية وإدارة المرافرقو وتئيئرة ةيئرة مواتيرة لم رارطة القطرا  المكّون األول: 

دعحم صحنع القحرار والمعرفحة المؤسسحية والجاهزيحة فيمحا يتعلحق  –فحي جملحة أمحور  -وسيشمل ذلك مليون دوالر أمريكي(:  11.48)الخاص 

 واستدامتها.بأمن المياه وإدارتها ومرونتها 
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ويشحمل ذلحك األنشحطة  مليرون دوالر أمريكري(: 188) إمدادات مياه ال رب والبنية التحتية للصرف الصرحيالمكّون الثاني: االستثمار في 

 التالية:

 مليون دوالر أمريكيR2” (71 )“بغداد ماء إنشاء مجمَّع خزانات  .أ 

 مليون دوالر أمريكي( 68الرئيسية )إعادة تأهيل محطات الرفع بما في ذلك شبكة الصرف الصحي  .ب 

 مليون دوالر أمريكي( 39لحد من المياه التي ال تدر دخالً ) .ج 

 ماليين دوالر أمريكي( 10الهندسة واإلشراف على أعمال البناء، ومراقبة الجودة ) .د 

تمويل جهة استشارية في فترة  وسيشمل ذلكمليون دوالر أمريكي(:  10تقييم )الرصد والدراساتو والالمكّون الثالث: تنفيذ الم رو  و

تنفيذ المشروع )اإلشراف على الهندسة واإلشراف على اإلنشاءات ومراقبة الجودة(. باإلضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية للمشاريع 

 الفرعية.

 

يات كبيرة من مياه الصرف تطرح هذه المحطات كم. عاماً  30أكثر من قبل جانب الرصافة الواقعة في  22الـ رفع الأنشئت محطات 

وضعف التشغيل وسوء فيها، المكونات الميكانيكية والكهربائية بشكل يومي، وذلك بسبب تقادم الصحي غير المعالجة إلى نهر دجلة 

اني كميات الصرف الصحي المتزايدة بسبب النمو السكمما أدى إلى تناقص طاقاتها التصميمية التي أصبحت عاجزة عن استيعاب الصيانة، 

 .المضطرد في المدينة

لسوء الحظ، لم تكتمل أعمال تركيب محطات الضخ ومتطلباتها الكهربائية والميكانيكية بسبب حرب الخليج. ونتيجة لذلك، فإن أنابيب 

 الصرف الصحي المتآكلة تؤدي إلى تلوث شبكة مياه الشرب والمياه الجوفية، مما يزيد من تفاقم المشاكل الصحية والبيئية.

" بحسب البنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، وذلك بسبب اآلثار البيئية واالجتماعية Bع المشروع المقترح ضمن في إطار الفئة "يق

ق السلبية المحتملة إلقامة هذا المشروع، إال أن هذه اآلثار توصف بأنها محددة الموقع، وقابلة للعكس، وبالتالي فمن السهولة بمكان تطبي

 هاالتخفيف المالئمة. ويمكن أن تشمل هذه اآلثار البيئية السلبية المحتملة ما يلي: نوعية الهواء والضوضاء. مخلفات البناء، بما في جراءاتاإل

طرابات واض. المهنيةسالمة الصحة والقضايا عالوةً على سليم. منها بشكل التخلص المتهالكة التي يجب حتية والبنية التاألنابيب القديمة 

التقييم البيئي الصادر عن  ألحكام وفقاً وبذلك، و  وخطر تلوث المياه في النظام القائم.  ،إمدادات المياهوانقطاعات  ،المركباتلمشاة وحركة ا

 (.ESMPإعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )ويعني ذلك "ب"  ضمن الفئة مشروعال"، يتم تصنيف OP  /BP 4.01" البنك الدولي

تتمثل هنا إلى أن هذه الخطة هي قابلة للتطبيق على جميع المحطات في هذه الدراسة بسبب التشابه الكبير فيما بينها.   وتجدر االشارة

 في:خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  إعدادمن  األهداف

 وصف طبيعة المشروع؛ .1

 وصف مختصر لمكونات مشروع إعادة التأهيل، بما في ذلك الجدول الزمني للتنفيذ؛ .2

 تسليط الضوء على المجاالت التي سيكون لها آثار سلبية على الجوانب البيئية واالجتماعية؛ .3

 ؛مناقشة عواقب "الال مشروع" أو عدم اقامة المشروع .4

 والتشغيل؛مرحلتي اإلنشاء البيئية واالجتماعية الهامة التي جاء بها المشروع خالل  المشاكلمراجعة  .5

 تشغيل؛لتي اإلنشاء والمرحالتخفيف خالل  اجراءاتاقتراح  .6

 المشروعفي مراحل تنفيذ ( وخطة الرصد ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارة وضع خطة .7

 

 وصف الم رو 

تحسين المياه والصرف الصحي، حيث تقع جميع هذه لمحطة جزءاً من المشروع الرئيسي  22تعتبر المشاريع الفرعية إلعادة تأهيل 

 مدينة بغدادالمحطات في جانب الرصافة من 
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 في جانب الرصافة 22شكل أ: مواقع محطات الضخ الـ 

محطة ضخ للصرف الصحي  22الستبدال قطع غيار ميكانيكية وكهربائية قديمة وغير عاملة من  المشاريع الفرعية أعمال تأهيل ستتضمن

 27 الفرعية المشاريع جميع تستغرقومن المتوقع أن شهرا.  27في الرصافة من بغداد. ومن المتوقع أن تمتد أعمال إعادة التأهيل إلى 

 صف موجز:وبالمجمل، وفيما يلي شهرا 

  ذلك األعمال المدنية الالزمة جميع األجزاء الميكانيكية والكهربائية القديمة، بما فيتفكيك 

  المرتبطة بهاالكهربائية مضخات العمودية الجديدة والمحركات التركيب 

  من الصمامات، وبوابات التحكم، والمصفيات المتحركة، والرافعات، وأنظمة التهوية، وأنظمة إطفاء تركيب الكميات المطلوبة

الحرائق، وأنظمة التحكم البيولوجي بالروائح، وغريها من بدائل القطع الثانوية، مثل الدرابزين، واألغطية المعدنية، واألنسجة 

 المعدنية، والقواعد الحديدية، والساللم المعدنية؛

 ميع اللوحات الكهربائية، والمفاتيح، واألسالكج 

وتشمل األنشطة خالل إعادة التأهيل استخدام المساحات المتاحة داخل المحطات إلعداد األعمال اليومية. ولن يتم اللجوء إلى استخدام 

قل قطع الغيار من . هذا وسيتم وضع معدات العمل داخل المحطات في حين سيتم ن22مناطق إضافية خارج محيط المحطات ال 

المستودعات إلى الموقع. وسيتم الحصول على القوى العاملة المطلوبة محليا )إلى أقصى حد ممكن(. وسيشمل ذلك كال من العمالة الماهرة 

يوميا وفقا لكل محطة(. باإلضافة إلى ذلك، لن يقيم العمال في الموقع، ولكنهم سوف يدخلون إلى موقع العمل  75-50وغير الماهرة )تقريباً 

لحجم العمل في كل يوم. سيتم تحديد حجم العمالة اليومية المطلوبة في عقد المقاولة، وسيخضع ذلك إلى عقد االشراف. وستشمل األعمال 

 اد.المدنية بعض الحفريات المحدودة لوضع األنابيب واألسالك، فضال عن تفكيك المواد ذات القيمة، وكل ذلك بالتنسيق الوثيق مع أمانة بغد

 يعرض الجدول التالي المساحات التقريبية المتوفرة داخل محطات الرفع والتي من الممكن استغاللها كمناطق للعمل.

 

 

 

 



 الرصافةإعادة تأهيل محطات الرفع في  –خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 مشروع تحسين المياه والصرف الصحي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 

 

 : تقدير المساحات المتوفرة للتحضير للعمل داخل المحطات )متر مربع(أ الجدول

 ال ئداء النيارية األمين القاهرة الوزيرية A1 المجمع العلمي T1 8B 8A الغزالية

150 300 150 100 150 200 200 200 100 100 150 

 الئندية PS14 PS7 PS9 PS11 SE1 أور المنامة الطالبية البنوك البلديات

170 200 150 200 150 150 150 150 150 700 100 

 

بشكل متزامن. ويمكن تقدير المسافات بين وسيتم توزيع العمل على عدد من المقاولين نظراً لتباعد مواقع المحطات ولزوم البدء بالعمل 

 كم. 6و  0،5محطات الضخ المجاورة في نطاق يتراوح بين 

الستكمال أعمال إعادة التأهيل. سيبدأ العمل بالتتابع حتى يتم استبدال جميع  22من محطات الضخ ال  في أيسيكون هنالك غلق جزئي فقط 

 ن خطط الدارة التدفقات الطارئة في المحطة، وبموافقة المسؤولين عليها قبل البدء بالعمل.األجزاء. ومع ذلك، ينبغي أن يكون لدى المقاولي

 

 الخصائص البيئية واالجتماعية

درجة مئوية.  43يعتبر مناخ بغداد قاحالً، وشبه استوائي، وقاري. يصل متوسط درجة الحرارة القصوى في شهري تموز وآب إلى حوالي 

درجة مئوية في المواسم الحارة. تكون العواصف الرملية شائعة في فصل الصيف، ويكون الشتاء بارداً.   49والتي يمكن أن تصل إلى 

ملم في شمال شرق البالد. اتجاه الرياح  160ملم في الجنوب إلى حوالي  120من حوالي ويتراوح معدل سقوط األمطار السنوي المتوسط 

سنة. الفيضانات في بغداد بشكل عام تستغرق عدة  30كبير )استثنائي( مرة واحدة كل  السائد هو شمالي غربي. كما يتوقع حدوث فيضان

أيام لتصريف المياه من الشوارع. تتأثر مدينة بغداد بشكل كبير بملوثات الهواء المنبعثة في الغالب من مصادر متحركة )المركبات(، 

نوعية الوقود المستخدم. ومن ناحية أخرى، تشير بعض الدراسات إلى  واألنشطة الصناعية، ومولدات الكهرباء الخاصة، فضالً عن رداءة

مقاساً على بعد ثالثة أمتار من الشارع )مقاساً داخل أحد )أ(  ديسيبل 92ارتفاع مستويات الضوضاء في المدينة، والذي قد يصل إلى 

 المستشفيات خالل ساعات النهار(.

ة بالد ما بين النهرين. وتعتبر األرض في بغداد مسطحة إلى درجة كبيرة مع عدم بغداد هي جزء من تكوين جيولوجي يسمى سهل منطق

وجود نمط تصريف طبيعي واضح. هذا النوع من التضاريس يزيد من خطر التعرض للفيضانات في المنطقة، وخصوصاً في مواسم 

٪ من مكونات التربة تقريباً. كما يعتبر 20 ( ويشكل الجير ما نسبتهCalcaric Fluvisolsاألمطار. التربة في بغداد هي من نوع )

 المحتوى العضوي منخفضاً، ونسبة النيتروجين إلى الكربون قليلة.

ي. دجلة هو مصدر المياه الوحيد لمياه الشرب في بغداد. ويغذيه عدد من الروافد. نهر العظيم هو األكثر قرباً إلى بغداد من مدخلها الشمال

متر مكعب/ ثانية، وذلك  182إلى الجنوب من بغداد، حيث يبلغ متوسط التدفق اليومي حوالي  األخرى الروافد ويأتي تالياً نهر ديالي كأحد

جلة عند نقطة إلتقائه مع دجلة. نوعية المياه في نهر دجلة سيئة بسبب التدفقات الراجعة من مشاريع الري على جانبي النهر. كما يتلقى نهر د

متر مكعب يومياً أو أكثر. تشكل السدود وأحواض المياه  500،000اه الصرف الصحي إليه بمعدل المزيد من الضرر بسبب تصريف مي

الجوفية مصدراً آخراً للمياه في بغداد. حيث يمكن العثور على المياه على مستويات ضحلة من سطح األرض، وهي محتواة بين طبقات 

 لملوثات الناجمة عن األنشطة المختلفة فوق سطح األرض.صخرية ذات نفاذية عالية نسبياً مما يزيد من فرص انتقال ا

منطقة المشروع هي منطقة مزدحمة بالعمران، وال يوجد فرص كافية لوجود الموائل الطبيعية فيها. إال أنه من الممكن العثور على بعض 

بعض الشجيرات.  تتقاطع بغداد مع أحد أنواع النباتات البرية في بعض المناطق المحدودة، مثل األشجار الزهرية متساقطة األوراق و

( على نهر دجلة. حيث يضم الموقع محطة واحدة على مسارات الطيران الدولي للطيور المهاجرة بين أفريقيا IBAمناطق الطيور الهامة )

نطقة المشروع على أي وأوراسيا. تشتمل المنطقة كذلك على مجموعة واسعة من الالفقاريات والفقاريات. وعلى الرغم من ذلك، ال تشمل م

 من أنواع الحياة البرية الهامة.

خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في بغداد متاحة بشكل كبير نسبيا، ولكن نوعية الخدمة منخفضة في كثير من األحيان. حيث أدت 

ى مزيد من التدهور في جودة الخدمة الصراعات األخيرة في العراق إلى المزيد من تدمير البنية التحتية للصرف الصحي، مما يؤدي إل

 المقدمة.

أما بالنسبة الستخدامات األراضي، فتعاني محافظة بغداد، بشكل عام، من االستخدام المجزأ وغير الفاعل، مع توفر مناطق محدودة جداً 

 تسمح بالتوسع العمراني في المستقبل.



 الرصافةإعادة تأهيل محطات الرفع في  –خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 مشروع تحسين المياه والصرف الصحي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 

 

 

 اإلطار القانوي واإلجرائي

على الصعيد الوطني، يخضع المشروع للقوانين واألنظمة العراقية.  وفي هذا السياق، يخضع المشروع )وبشكل رئيسي( لكل من  قانون 

يتم أيضاً تطبيق جميع الحدود القصوى المسموحة . كما 2009 - 27، وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 1981 - 89الصحة العامة رقم 

كما يحتوي التقرير الرئيسي لدراسة تقييم األثر البيئي . ذات العالقةتوجيهية المبادئ اللوائح ووالواردة في ال الخاصة بحماية البيئة

جميع األطر التوجيهية القانونية واالجتماعي للمشروع، على كافة المعلومات التشريعية التي تحكم العمل بالمشروع، ويشمل ذلك 

باإلضافة إلى ذلك، تم التركيز بشكل خاص على الضمانات البيئية واالجتماعية المعمول بها في البنك .  ةوالتنظيمية والتقنية المحلية والدولي

فيما يلي لمحة سريعة عن و البنك الدولي. تلك الصادرة عن متطلبات التقييم البيئي في العراق وأوجه التطابق والتناقض بين الدولي. و

 اإلطار القانوني:

 التشريعات العراقية

 ؛1981 - 89ن الصحة العامة رقم قانو •

 ؛2009 - 27البيئة رقم قانون حماية وتحسين  •

 ؛2008 – 37قانون تأسيس وزارة البيئة رقم  •

 ؛1997 - 21رقم  حماية الحيوانات البرية والطيورقانون  •

 ؛2009 - 30قانون الغابات رقم  •

 ؛1966 - 21رقم  الضوضاء الحد منقانون  •

 .1987 – 71قانون العمل رقم  •

 ؛1991 -1القرار المتعلق بقطع األشجار رقم  •

 ؛2001 - 2نظام حماية المصادر المائية رقم  •

 ؛2012 - 4نظام حماية نوعية الهواء المحيط رقم  •

 ؛1967 - 25المحددات المحدثة لنظام الحد من تلوث األنهار والمياه العامة رقم  •

 ؛2012 - 3ات رقم القواعد الفنية الوطنية النبعاثات الهواء، التعليم •

 ؛1993 - 2التعليمات الخاصة بالضوضاء رقم  •

 ؛1993 - 4التعليمات الخاصة باالهتزاز رقم  •

 ؛1989 - 4التعليمات الخاصة بالتخزين اآلمن والتعامل مع المواد الكيميائية رقم  •

 ؛2011 - 3المعايير البيئية الخاصة بتنفيذ المشاريع ومراقبة امتثالها رقم  •

 الدولي لوائح البنك

 OP/BP 4.01 –التقييم البيئي 

يصنف المشروع بحسب هذه الالئحة ضمن الفئة "ب" بسبب اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية المحتملة التي يمكن أن تكون خاصة بالموقع 

الالئحة إعداد تقييم األثر البيئي ويمكن عكسها، وبالتالي يمكن معالجتها بسهولة عن طريق تطبيق تدابير التخفيف المناسبة. تتطلب هذه 

 (.ESMP( بما في ذلك خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )ESIAواالجتماعي )

 OP/BP 4.12 – غير الطوعيإعادة التوطن 

ية مصادرة األراضي، أو فقدان سبل العيش، أو ارباك الحياة االجتماع 22لن تشمل مشاريع إعادة التأهيل في كل من محطات الرفع الـ 

غير واالقتصادية. حيث سيتم تطبيق إعادة التأهيل على المواقع والمباني القائمة. إال أنه سيتم العمل بالئحة البنك الدولي )إعادة التوطن 

( لكامل البرنامج. وستمثل هذه الوثيقة RPF( كإجراء احترازي. ولذلك، تم إعداد إطار سياسة إعادة التوطين )OP/BP 4.12 – الطوعي

، وتوفير معلومات مناسبة آللية معالجة المظالم غير الناتجة عن فقدان االراضي ع المناسب لمعالجة االثار االجتماعية واالقتصاديةالمرج

 لألشخاص المتضررين من المشروع طوال فترة المشروع.
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 OP/BP 7.50 –المشاريع المقامة على المسارات المائية الدولية 

 

بالقضايا المتعلقة بالمشاريع المتعلقة بالمسارات المائية الدولية. ويعلق أهمية على البلدان المشاطئة التي تضع اتفاقات أو يقر البنك الدولي 

 ترتيبات مالئمة للمسار المائي بأكمله أو أجزاء منه. وفي حالة عدم وجود مثل هذه االتفاقات أو الترتيبات، يتطلب البنك، كقاعدة عامة،

المحتمل البلدان األخرى المشاطئة بالمشروع. وتحدد السياسة التشغيلية إجراءات تفصيلية لمتطلبات اإلخطار، بما في ذلك  إخطار المقترض

 دور البنك في التأثير على اإلخطار وفترة الرد واإلجراءات في حالة وجود اعتراض من أحد البلدان المشاطئة على المشروع.

ر دجلة وهو مجرى مائي دولي. غير أن المشروع يشمل إعادة تأهيل محطات الضخ القائمة، وتشييد مالحظة: تقع منطقة المشروع على نه

خزان مياه الشرب، والمياه غير المدرة للدخل، بما في ذلك استبدال شبكة توزيع مياه الشرب القديمة. وال ينطوي المشروع على أعمال 

من المياه المتدفقة من نهر دجلة. ولذلك، يقع المشروع ضمن االستثناء من  وأنشطة تتجاوز القدرة األصلية لمحطات الضخ ولن تزيد

 .7.50)أ( من البروتوكول االختياري  7من البروتوكول االختياري، المنصوص عليها في الفقرة  7متطلبات اإلخطار الواردة في الفقرة 

ئة والصحة والسالمة لمجموعة البنك الدولي / مؤسسة التمويل وتشمل اللوائح األخرى التي يمكن تطبيقها في هذا المشروع إرشادات البي

 2008( لعام IFCالدولية )
1

، حيث من المتوفع أن يتضمن المشروع مجموعة من المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية أثناء مرحلة 

 االنشاء.

 مراجع أخرى

 ؛2006 –دليل اإلرشادات الخاص بنوعية الهواء، منظمة الصحة العالمية  •

 ؛2011 – 4نوعية مياه الشرب، منظمة الصحة العالمية، االصدار  •

 ؛1999 –الدليل اإلرشادي للضوضاء في المجتمعات  •

 اتفاقية األمم المتحدة للتغير المناخي، وبروتوكول كيوتو؛ •

 اتفاقية التنوع الحيوي. •

 إجراءات العمل العراقية، واجراءات البنك الدولي

للحصول على الموافقة  الرسميةخالل اإلطارين المذكورين أعاله في العراق والبنك الدولي باتباع اإلجراءات يلتزم صاحب المشروع من 

، أو اختصاراً الموافقة النهائية على دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي / خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )وتسمى شهادة االمتثال البيئي

 (.البيئية

 

 المجتمعيةاالست ارة 

 االجتماعات

بلديات مختلفة. ولذلك، لم يكن من الممكن جمع الناس من جميع  8في الرصافة هي محطات متباعدة وتقع في  22إن محطات الضخ الـ 

لن المناطق في جلسة عامة واحدة، ألسباب أمنية، وبسبب أن المشاريع الفرعية هي مجرد أنشطة إلعادة تأهيل وإصالح المحطات القائمة و

تنطوي على إنشاءات جديدة )بحسب منظور المجتمعات المجاورة(. وبناء على هذا، قام فريق الدراسة باستقراء نتائج اجتماعات عامة 

الذي عقد في  دورا، واجتماع ال2015 تشرين ثاني 15لمشاريع محطات ضخ مجاري مماثلة ولكنها أكبر )اجتماع الحبيبية الذي عقد في 

(. وقد ركز االستبيان المطبق على اآلثار البيئية وتلك المتعلقة بقضايا مشروع تحسين المياه والصرف الصحي – 2015كانون أول  16

الصحة العامة بالنسبة لألشخاص الذين يعملون و / أو يعيشون بالقرب من منطقة المشروع. باإلضافة إلى ذلك، وفر االستبيان مساحة 

 .قتراحات. انظر الجدول التالي لمعلومات المشاركينالمزيد من االوحول المشروع التوقعات  إضافية لتدوين

 

 )محطات الحبيبية والدورة( المشابهة : توزيع المشاركين في اجتمعات االستشارة المجتمعيةبجدول 

                                                           
 

1
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-تتوفر النسخة الكاملة من الدليل على الرابط:  

RES%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPE  
-http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e22c050048855ae0875cd76a6515bb18/Final%2B: الرابط على الصحي والصرف بالمياه الخاص القسم يتوفر كما

%2BWater%2Band%2BSanitation.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
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 52: إجمالي الم ارطين

 %( 31) 14%(، أنثى: 69) 38: ذكر: الجنس

 13٪(، الدرجة الجامعية األولى: 5.8) 3٪(، دبلوم: 1.9) 1٪(، الثانوية العامة: 61.5) 32أساسي: ٪(، تعليم 3.8) 2: متعلم: المستوى التعليمي

 ٪(1.9) 1٪(، دكتوراة: 25)

 25٪(، أعمال حرة: 1.9) 1٪(، فني: 1.9) 1٪(، عامل: 3.8) 2٪(، طالب: 9.6) 5٪(، مدبرة منزل: 3.8) 2٪(، متقاعد: 7.7) 4: بال: المئنة

 %( 21.2) 11%(، الخدمة المدنية:  1.9) 1%(، معلم:  48.1)

 

 دورافيما يلي التغذية الراجعة التي تم جمعها اثناء االجتماعات الشعبية التي عقدت في كل من محطتي الحبيبية وال

 شارة المجتمعية واستخدام نموذج االستشارة: التغذية الراجعة من اجتماعات االستجـ جدول

 السؤال #
  اإلجاةة

 ال جواب ال نعم

 هل تؤثر عليك الضوضاء عند تشغيل المضخات والمحركات وبقية المحطة؟ 1
38 

(73.1%) 

14 

(26.9%) 
0 

 هل تؤثر عليك الروائح الكريهة والغازات الناتجة من المحطة؟ 2
48 

(92.3%) 
4 (7.7%) 0 

 هل سببت لك الغازات المنبعثة من المحطة أمراضاً معينة؟ وما هي؟ 3
30 

(57.7%) 

22 

(42.3%) 
0 

 هل تتوقع أن تساهم أعمال التأهيل في تشغيل العاطلين عن العمل ضمن منطقتك؟ 4
49 

(94.2%) 
2 (3.8%) 

1 

(2%) 

5 
هل تعتقد أن تشغيل المحطات بمنظومات إزالة الغازات والروائح سيساعد في القضاء على مخاطر 

 الغازات المنبعثة؟
52 (100%) 0 0 

 

 توقعاتهم تجاه تنفيذ المشروع كما يلي:كما قدم المشاركون 

 تقليل الروائح الكريهة وملوثات الهواء الناتجة عن محطات الضخ. خاللتعزيز جودة الهواء من  •

 ،نظافةاألمراض المعدية والتمتع بحياة صحية وأكثر انتشار الحد من  •

 ؛وتحويل التدفقاتتتعلق بالفيضانات خاصة تجنب / الحد من حوادث الفيضانات عن طريق وضع إجراءات تشغيلية  •

 توفير فرص العمل للمجتمع المحلي. •

 اآلثار اإليجابية على البيئة المحيطة، وزيادة المناطق الخضراء، والحد من التلوث البيئي؛ •

 وتقليل الفائض في مناطق الكرخ وأبو ديشر والغزالية. األنابيبتفادي حوادث انسداد شبكة  •

 وصف المجاالت التي يمكن تحسينها على النحو التالي:ووفقا للمشاركين، يمكن 

 توفير تصميم مغلق للمساعدة علی تجنب االنبعاثات إلی البيئة الخارجية، •

 توفير أنظمة التهوية المناسبة للتخلص من انبعاثات الهواء بطريقة حديثة، •

من أجل الحد من الضوضاء وذلك المناطق المأهولة بالسكان، مناطق بعيدة قدر األمكان عن محطات الضخ في  إنشاء •

 والتلوث،

 التربة السطحية، جرافنمساحات خضراء وزراعة األشجار للحد من اتوفير  •

 ،بالنسبة لفرص التوظيفاستهداف السكان المحليين  •

 تلبية احتياجات الحي من إمدادات الطاقة، •

 ،مجاري بغداد ومن خالل االختيار السليم للشركات العالمية المنفذةدائرة الضخ من قبل فريق  محطات تأهيل إعادة •

 ،والخطوط الرئيسيةالصرف الصحي  شبكةتنظيف  •

 .األضرار في الخطوط الرئيسية إصالح •

 

 آلية معالجة المظالم
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المهم نتيجة إقامة المشروع. من المتطلبات الرئيسية في المشروع إنشاء آلية لمعالجة المظالم لتمكين األشخاص المتأثرين من معالجة مظ

وينبغي إدارة نظام معالجة المظالم وإدامته على مستوى أمانة بغداد. وكذلك على مستوى المشروع. كما يمكن أيضا دمج هذه اآللية ضمن 

الشكوى وكيفية  نظام الشكاوى القائم بالفعل في أمانة بغداد.  وعلى الرغم من ذلك، ينبغي الوصول إلى المجتمعات المحلية لشرح نظام

 االستفادة منه. كما ينبغي أن تعتمد آلية معالجة المظالم على تقديم الشكوى بيسر وسهولة ودون الكشف عن هوية مقدم الشكوى. ومن المفيد

ضرورة نشر نموذج الشكاوى في كل موقع من مواقع المشاريع الفرعية باللغة العربية مع توفير معلومات االتصال الخاصة بالشخص 

المسؤول. وتشمل المعلومات المراد إيداعها في نظام الشكاوى، معلومات االتصال للمشتكي، وصفا كامال للشكوى، باإلضافة إلى إرفاقه 

جميع الوثائق الالزمة. وينبغي أن تكون آلية معالجة المظالم متاحة لجميع األشخاص المتضررين من المشروع )سواءاً شكاوى مكتوبة، أم 

تف، أو البريد االلكتروني، أو مواقع التواصل على االنترنت(، وأن تكون قادرة على تلقي الشكاوى في أي وقت من مراحل من خالل الها

حياة المشروع. ويتعين على الموظفين المسؤولين عن معالجة الشكاوى إبالغ المشتكين عن الفترة الزمنية القانونية لالستجابة للشكوى / 

 يوماً تقويمياً وقبل البدء بأنشطة المشروع. 14كما يجب الرد على مظالم المشتكين خالل فترة زمنية ال تتجاوز   الشكوى في نهاية المطاف.

يحق للمشتكين الطعن في قضيتهما أمام محكمة إذا اعتبرت التعويضات المقدمة غير مرضية.  ويجب علی لجنة معالجة المظالم أن تبلغ 

 من إدارة المشروع ومجموعة البنك الدولي، وبشكل مستمر.عن التطورات في تلك القضايا كالً 

 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 نظرة عامة على اآلثار المتوقعة

 وقد أخذ التقييم البيئي في االعتبار اآلثار على الجوانب الرئيسية التالية:

 الجوانب الفيزيوكيميائية: األرض والتربة والمياه والهواء، وما إلى ذلك. •

 الجوانب البيولوجية: الموائل والنباتات والحيوانات وما إلى ذلك. •

 الجوانب االجتماعية واالقتصادية: الصحة والسالمة العامة، وخدمات البنية األساسية، وما إلى ذلك •

تقييم بديلين فقط من : منخفض، ال يذكر، وغير موجود(. وقد تم L: متوسط، M: مرتفع، Hتم تصنيف التأثيرات وفقا لمستوى أهميتها )

خالل هذه الدراسة. وهما بديل "الال مشروع" أو عدم إقامة المشروع، وبديل "المشروع" أو إقامة المشروع.  ووفرت الدراسة معلومات 

 كافية عن اآلثار السلبية البيئية واالجتماعية الناتجة عن عدم تنفيذ المشروع، وهي ملخصة على النحو التالي:

 

 اآلثار السلبية البيئية واالجتماعية الناتجة عن عدم تنفيذ المشروع: ملخص دجدول 

 شدة األثر العناصر المتأثرة األثر المجال

البيئة غير الحية 

)التداخالت بين األوساط 

 المختلفة(

 األرض والتربة عند نقطة الطرح تلوث األرض والتربة بسبب الطرح الطارئ

 

H 

الفيضانات، والطرح الطارئ لمياه تلوث مياه النهر بسبب 

 الصرف الصحي

المياه المستقبلة للملوثات )نهري ديالى 

 ودجلة(

H 

تلوث األحواض المائية الجوفية بسبب رشوح الملوثات واالمتزاج 

 مع مياه النهر

األحواض المائية المستقبلة للملوثات 

 )مصادر المياه الجوفية القريبة(

H 

األنواع البيئة الحية )

 النباتية والحيوانية(

االنواع النباتية المهددة وغير  - تسميم البيئة الحيوية بسبب االحمال الكيميائية والبيولوجية الزائدة

 المهددة عند نقطة الطرح

االنواع الحيوانية المهددة وغير  -

 المهددة عند نقطة الطرح

الحياة المائية )في نهري دجلة  -

 وديالى(

H 

 ,H2Sاالختناق و/أو الموت بسبب استنشاق الملوثات الهوائية ) الصحة والسالمة المهنية

CH4, VOCs وغيرها( لفترات طويلة 
 المشغلين في الموقع -

 كادر الصيانة -

 المشرفين -

 حراس الموقع -

H 

االضطراب السمعي بسبب التعرض لمستويات متصاعدة من 

 الضوضاء لفترات طويلة
 المشغلين في الموقع -

 كادر الصيانة -

 المشرفين -

H 
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 شدة األثر العناصر المتأثرة األثر المجال

 حراس الموقع -

االضطراب االهتزازي بسبب التالمس مع االرضيات غير الثابتة 

 )غرف المضخات والمحركات( لفترات طويلة
 المشغلين في الموقع -

 كادر الصيانة -

M 

المكشوفة وغير المستخدمة/ الصدمة الكهربائية بسبب االسالك 

 المفاتيح ولوحات التحكم التي تنقصها الصيانة

 الموقعالمشغلين في  -

 كادر الصيانة -

M 

السالمة والصحة 

 المجتمعية

مشاكل صحية متعددة بسبب التعرض المباشر وغير المباشر 

لالمراض المنقولة عن طريق الماء )طروحات مياه الصرف 

 الصحي في المبازل واألنهر(

المجتمعات القاطنة بالقرب من مخارج 

الطرح، بما فيها المناطق السكنية 

 والتجارية

H 

ئم أو المجتمعات التي تعيش بشكل دا االضطرابات الناتجة عن الضوضاء والروائح

 مؤقت بالقرب من محطات الضخ

M 

 

من خالل تقليل وذلك مجموعة من اآلثار اإليجابية على نوعية مياه نهر دجلة  محطة ضخ في الرصافة 22لمشروع إعادة تأهيل سيكون 

يجابية غير اإلثارمجموعة من اآلك أيضا ل. وستكون هنافي محطات الضخ بسبب حاالت االنسداد والفيضان الطارئتصريف حاالت ال

 .البعيدمباشرة على التربة واألرض والمياه الجوفية على المدى ال

البيئة المحيطة من شأنه  ، فإن تقليل التصريف فيذات األهمية األحيائيةالمناطق أي من وعلى الرغم من أن مواقع المشاريع ال تتقاطع مع 

 .البعيدبصورة غير مباشرة وعلى المدى  الطبيعيةالحياة  منظومة أن يحول دون مزيد من التدهور في

وتسهيل الجديدة أن الصحة المهنية وسالمة العمال سوف تتحسن، وذلك بسبب إدخال األجزاء الميكانيكية والكهربائية  أيضاً  ومن المؤكد

العاملين في أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك المشاركة في حلقات العمل  إشراك المشروع أيضاً  وسيتم من خاللة. أعمال الصيانة الالزم

 الطوارئ.حاالت مع المخاطر و الممارسات اإلدارية الفضلى والتعاملالتعليمية بشأن 

، وبالتالي تحسين البيئة ومنع كثر تطوراً ألاو األكثر أماناً  ذات المواصفات وسيستفيد المجتمع المحلي من خدمات الصرف الصحي

 المحلية، مما سيخلق المزيد من فرص العمل. في السوقالعاملة  ىالقودور المشروع من  يقويومن المتوقع أيضا أن  . بمجملهااألمراض 

 

 المقترحةالبيئية واالجتماعية خطة اإلدارة 

انقطاع األنشطة االقتصادية واالجتماعية اليومية ك، الكبيرة االجتماعية واالقتصاديةاآلثار ال يتوقع أن ينتج عن اقامة المشروع أي من 

 -وال ترتبط اآلثار االجتماعية للناس المتأثرين، بما في ذلك فقدان الراحة وضياع الفرص للمشاركة في المرحلة اإلنشائية من المشروع.  

ينبغي وضع  شاريع الفرعية لن تنطوي على أراض إضافية.  على الرغم من ذلك,االقتصادية، إذا حدثت، باستخدام األراضي، ألن هذه الم

ية. آلية معالجة المظالم في المراحل األولى من المشروع، حيث يمكن ألمانة بغداد أن تأخذ بهذه البادرة وتحافظ عليها داخل منظومتها الرسم

إلى تبيان حقوقهم، واإلطار الزمني للرد على قضاياهم. وينبغي النظر  ينبغي شرح عملية رفع الشكوى إلى األشخاص المتأثرين، باإلضافة

بالمشروع. ويشمل ذلك التعويضات النقدية والمساعدات العينية، فضال عن توفير فرص  المتأثرينفي جميع وسائل التعويض لألشخاص 

 صة إذا اعتبر التعويض غير كاف.العمل خالل المرحلة اإلنشائية. وللمشتكي الحق بإستئناف قضيته في المحاكم المخت

يعرض الجدول أدناه اآلثار المتوقعة خالل مراحل اإلنشاء والتشغيل، واإلجراءات التخفيفية المقترحة، واألطراف المسؤولة، ومتطلبات 

 التنفيذ، وكذلك الوقت الالزم للتنفيذ.
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 مرحلة اإلنشاء –اآلثار البيئية واالجتماعية/ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية : هـجدول 
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1 

الصحة 

والسالمة 

 المئنية

االصابات المتعلقة برفع االحمال 

 الثقيلة وعدم الراحة

M   والسيطرة على ذلك من خالل تدريب العمال على الحد

الممارسات الصحيحة في رفع االحمال والتعامل مع 

 المواد،

  التخطيط المناسب للموقع للحد ما أمكن من نقل االحمال

 الثقيلة يدوياً،

  تصميم منطقة العمل وتوفير االدوات الالزمة لتقليل

 الفترة الزمنية،

  اجراءات العمل.التقيد بالتعليمات االدارية في 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  التدريبات الخاصة

بالصحة والسالمة 

 المهنية،

  المخطط الهندسي

 للموقع،

  التصميم االمثل لمواقع

 العمل،

  نظام التبديل بين

 العاملين

 .االسعافات االولية 

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

 العمل،للتدريب ومواقع 

  اسبوعيا لتبديل العاملين

 في الموقع،

 يومياُ لالجراءات االخرى 

المشاكل الصحية المتعلقة باالنزالق  2

 والوقوع

H  ،تطبيق ممارسات التوظيب الجيد في الموقع 

  تنظيف الموقع من المخلفات االنشائية والمواد الزلقة

 بصورة دورية،

  الظاهرة وضع اشارات دالة على مواقع االسالك

وخصوصاً في االماكن الني تشهد حركة من قبل 

 العاملين،

 ارتداء االحذية الخاصة بمنع االنزالق 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  ممارسات التوظيب في

 الموقع،

  أدوات التنظيف

 الخاصة،

 ،االسعافات االولية 

  ادوات الوقاية

 الشخصية

  الهندسي المخطط

 للموقع

 بشكل يومي

االصابات والمشاكل الصحية  3

 المرتبطة بالعمل في المرتفعات

H  التدريب واالستخدام المؤقت النظمة الحماية 

  التدريب واستخدام المعدات الخاصة بمنع الوقوع من

 المرتفعات

 استخدام انظمة مراقبة السالمة في مواقع معينة 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  الدورات التعليمية

 والتوعوية

  توظيف الخبرات

 الصحيحة

  توفير انظمة مراقبة

 السالمة

  أدوات الوقاية

 الشخصية،

 االسعافات االولية 

  المخطط الهندسي

 للموقع

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

للدورات التدريبة 

وتوظيف الخبرات 

 الصحيحة،

 ية بشكل يومي بالنسبة لبق

 المتطلبات

االصابات الناجمة عن االجسام  4

 المختلفة في موقع العمل

H   تخصيص مناطق معينة لتجميع االجسام الخطرة في

 موقع العمل،

  استخدام ادوات الحماية والتثبيت عند القيام بأعمال

النشر، القطع، التقطيع، الطحن، القذف الرملي، والحفر، 

 وغيرها من االعمال االنشائية

 تسليك المسارات 

 االستخدام المؤقت للمعدات الخاصة بمنع السقوط 

 ارتداء ادوات الوقاية الشخصية المناسبة 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  الدورات التعليمية

 والتوعوية

  توظيف الخبرات

 الصحيحة

 توفير معدات السالمة 

  توفير أدوات الوقاية

 الشخصية،

 االسعافات االولية 

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

للدورات التدريبة 

وتوظيف الخبرات 

 الصحيحة،

  بشكل يومي بالنسبة لبقية

 المتطلبات

المشاكل الصحية والحوادث الناجمة  5

 عن االليات المتحركة

M   تحسين قابلية رؤية العاملين في الموقع من خالل ارتداء ،المقاول  توفير معدات السالمة   قبل البدء بالعمل بالنسبة
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 التوقيت/ الدورية المتطلبات األدوار والمسؤوليات االجراءات التخفيفية التقييم اآلثار المجال #

 سترة العمل الملونة

  االليات بانظمة االنذار الصوتية عند الرجوع الى تجهيز

 الخلف

 فحص وصيانة االليات المتحركة والرافعات 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  توفير انظمة مراقبة

 السالمة

  توفير معدات العمل

 المناسبة

 االسعافات االولية 

  أدوات الوقاية

 الشخصية،

 لتوفير المعدات واالنظمة

  بشكل يومي بالنسبة لبقية

 المتطلبات

المشاكل الصحية المرتبطة باالجزاء  6

 الكهربائية

H   تحديد مواقع االسالك الكهربائية غير الظاهرة ووضع

 االشارات الدالة على وجودها

  البيانات المناسبة عليها اقفال المعدات الكهربائية وتثبيت

 عند القيام بتفكيكها وصيانتها

  تفحص جميع االسالك والحبال واالدوات اليدوية

 الكهربائية لتحديد اماكن االهتراء والتكشف

 قطع التيار الكهربائي قبل البدء بالعمل 

 ارتداء ادوات الوقاية الشخصية غير الناقلة للكهرباء 

 ن التدريبتوظيف فنيين متخصصين وعلى درجة م 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  الدورات التعليمية

 والتوعوية

  توظيف الخبرات

 الصحيحة

 توفير معدات السالمة 

  توفير أدوات الحماية

 الشخصية،

 االسعافات االولية 

  المخطط الهندسي

 للموقع

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

للدورات التدريبة 

الخبرات وتوظيف 

 الصحيحة،

  بشكل يومي بالنسبة

الستخدام معدات السالمة 

 والحماية الشخصية

المشاكل التنفسية المرتبطة بعدم  7

 ادارة المواد الخطرة

H  الحد من انبعاث الغبار نتيجة التعامل مع المواد االنشائية 

  الحد من انبعاث الغبار من مواقع العمل المفتوحة )اكوام

 المواد(

  ملوثات الهواء المحتملة كالتي تنتج عن التعامل مع ازالة

 مادة االسبستوز التي قد تتواجد في اماكن العمل

  استخدام معدات الوقاية الشخصية في االماكن التي تشهد

 ارتفاعاً لمستويات الغبار، كاستخدام االقنعة

 تجنب حرق النفايات في موقع العمل 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

 ئرة المجاري طاقم دا

 للمتابعة

  توفير متطلبات الحماية

 التنفسية

  توفير ادوات الوقاية

 الشخصية

  الممارسات االدارية

 الجيدة

  يومياً بالنسبة الدوات

 الحماية التنفسية

  اسبوعياً بالنسبة للتواصل

 مع المجتمع المحلي

المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل  8

 في المناطق المحصورة

H  مناسبة ومخارج طوارئ للمناطق  توفير مداخل

 المحصورة

 تجنب استخدام االليات التي تدار بالوقود لفترات طويلة 

 استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  توفير الدورات

 التدريبية

 توفير معدات السالمة 

  توفير انظمة التهوية

 سبةالمنا

  استخدام معدات الوقاية

 الشخصية

 االسعافات االولية 

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

 للدورات التدريبة،

  بشكل يومي بالنسبة

الستخدام معدات السالمة 

والحماية الشخصية 

 وانظمة التهوية

االدارة غير السليمة للمواد الصلبة  9

 والسائلة الخطرة 

H   والشحوم والسوائل توفير خزانات ثانوية للزيوت

 الهيدروليكية تجنباً لالنسكاب

 توفير تهوية جيدة للمكان 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 وفير الدورات ت

 التدريبية

  توفير خزانات

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

للدورات التدريبة 

 والتوعوية،
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 التوقيت/ الدورية المتطلبات األدوار والمسؤوليات االجراءات التخفيفية التقييم اآلثار المجال #

  استخدام اسطح منيعة غير قابلة للتسريب اثناء التزود

 بالوقود

  تدريب العاملين على الطريقة الصحيحة لنقل الوقود

 والمواد الكيماوية والتعامل معها، واالستجابة لالنسكابات

  للتحريك باالضافة إلى مواد توفير خزانات زيوت قابلة

 تنظيف االنسكابات

 تقييم المحتوى الخطر للمواد النفطية في االبنية والمعدات 

  تقديم التوعية الكافية للعاملين في مجال المخاطر على

 الصحة والسالمة

 ازالة المحتوى الخطر من المواد االنشائية قبل استخدامها 

 ع انتاجهاتحديد نوع وكمية المخلفات الخطرة المتوق 

  تحديد برامج الجمع والمعالجة المتوفرة والبنية التحتية

 الالزمة لذلك

  وضع اجراءات العمل وتدابير السيطرة التشغيلية

 لعمليات التخزين في الموقع

 للمتابعة

  امانة بغداد للموافقة على

 اجراءات المعالجة النهائية

 االحتواء الثانوية

 توفير التهوية المناسبة 

  مناطق مخصصة

 للتزود بالوقود

  توفير معدات السيطرة

 على االنسكابات

 خطة ادارة المخلفات 

 خطة تخزين المواد 

  بشكل يومي بالنسبة

 واد في الموقعالدارة الم

المشاكل الصحية المرتبطة  10

 بالضجيج واالهتزاز

H   استخدام ادوات السيطرة على الضجيج، مثل استخدام

 كاتمات الصوت في محركات الوقود

  استخدام معدات الوقاية ضد االهتزاز، كارتداء القفازات

 وانواع خاصة من المالبس

  االهتزازات، استخدام ادوات ومعدات خاصة الخماد

 والتقليل من فترة التعرض

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  توفير الدورات

 التدريبية

  توفير الصيانة الوقائية

والعالجية للمعدات 

 واالليات

  توفير معدات الوقاية

 الشخصية

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

 للدورات التدريبة،

 بشكل يومي بالنسبة 

 إلدارة المواقع

11 

الصحة 

والسالمة 

 المجتمعية

المشاكل العامة المرتبطة بانتشار 

 االفات واالمراض المنقولة

 

M  المراقبة العامة وفحص العاملين وعالجهم 

  الوقاية ضد االمراض لدى العاملين في المجتمعات

 المحلية

  تدريب الكادر الصحي في مواقع العمل على اساليب

 الوقاية والعالج

 توفير برامج لتطعيم العاملين 

  توفير الرعاية الصحية الالزمة في مواقع العمل او في

 المراكز الصحية القريبة

 

 االمراض المنقولة عن طريق الحشرات

 الحد من تجمعات المياه اآلسنة 

 رش الجدران بما يتبقى من المبيدات الحشرية المستخدمة 

 المراضتنفيذ برامج متكاملة للسيطرة على ناقالت ا 

 تشجيع العامة على استخدام وسائل ومعدات الوقاية 

 االتصال المستمر بمسؤولي الصحة العامة الحكوميين 

  نشر التوعية بين العاملين وافراد المجتمع المحلي حول

 المخاطر، طرق الوقاية والعالج

  الرصد الصحي المجتمعي وخصوصاً في مواسم

 االنتشار

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  المراكز الصحية لتقديم

 برامج التطعيم

  البلديات لتنفيذ اجراءات

السيطرة )بالتنسيق مع 

مديرية البيئة في امانة 

 بغداد(

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

 برامج التطعيم 

  البلديات لتنفيذ برامج

 السيطرة

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

للدورات التدريبة 

 والتوعوية،

  بشكل شهري بالنسبة

 الدارة االفات
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 التوقيت/ الدورية المتطلبات األدوار والمسؤوليات االجراءات التخفيفية التقييم اآلثار المجال #

  اثناء تخزين ونقل وتوزيع اتباع اجراءات السالمة العامة

 المبيدات الحشرية

المشاكل المرتبطة بالصحة والسالمة  12

 المجتمعية بسبب الحفريات

M   تخطيط وتنفيذ االعمال االنشائية بالتنسيق مع افراد

المجتمع المحلي )ويشمل ذلك العمل في االيام ذات االقل 

 ارباكا(

  استخدام تقنيات اخماد االتربة والغبار )مثل رش

 الطرقات المتربة بالمياه(

  ،التنسيق مع مزودي الخدمة )خطوط الكهرباء، والماء

 والغاز، وغيرها(

  تثبيت االشارات واالضوية التحذيرية بالقرب من

 المناطق السكنية، باالضافة إلى انشاء االسيجة

 نواتج الحفريات واالنابيب تجنب تكديس مخلفات البناء و

 القديمة في الطرقات الضيقة في االماكن السكنية المكتظة

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

 التوعية الشعبية 

 االشارات التحذيرية 

  بشكل يومي اثناء االعمال

 االنشائية

المشاكل المرتبطة بالصحة والسالمة  13

الدخول غير المصرح العامة بسبب 

 به إلى مواقع العمل

M   منع الدخول إلى موقع العمل لغير المصرح لهم بذلك

)تطبيق التعليمات االدارية والمؤسسية، التسييج، تثبيت 

 اللوحات التحذيرية، والتخاطب بشأن المخاطر المحتملة(

  ازالة مسببات الخطر في مواقع العمل، والتي ال يمكن

عن طريق منع الدخول، كإغالق السيطرة عليها فقط 

منافذ الدخول إلى المواقع المحصورة، وتوفير مخارج 

 للطوارئ كما في مخازن المواد الخطرة

 ،المقاول 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

 التوعية 

  توظيف الخبرات

 الصحيحة

  توفير خطة لجمع

 وطرح المخلفات

 توفير معدات السالمة 

  توفير معدات الوقاية

 الشخصية

 االسعافات االولية 

  المخططات الهندسية

 لمواقع العمل

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

للدورات التدريبة 

وتوظيف الخبرات 

 الصحيحة،

  بشكل يومي بالنسبة لبقية

 المتطلبات

14 Traffic safety 

 السالمة المرورية

M  التأكيد على متطلبات السالمة اثناء القيادة 

 القيادة وسط االماكن الشعبية  الحد او التقليل ما امكن من

 واستخدام الطرق الخطرة، واوقات الذروة

  ،تقيد السائقين بالحدود القصوى المسموحة للسرعة

 ومراقبة التطبيق

 اجراء الصيانة الدورية للمركبات 

  التعاون مع المجتمعات المحلية والسلطات المختصة

 لتحسين الشواخص المرورية

 اد من مسافات بعيدة عن التقليل ما امكن من نقل المو

 طريق الشراء من السوق المحلي

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

 مديرية المرور لالرشاد 

  ممثلوا المجتمع المحلي

 للبقاء على اتصال

 التوعية 

  توفير وسائل نقل

 مناسبة

  الممارسات االدارية

 الجيدة

 الصيانة الدورية 

 تدابير السالمة 

 المرورية

  اللجوء إلى السوق

 المحلي ما أمكن

  يومياً بالنسبة للتعليم

 والتوعية

  اسبوعيا للتنسيق مع

 المرور

  أسبوعياً بالنسبة

 لالجراءات المرورية

  دورياً فيما يتعلق بإدماج

السوق المحلي في 

 المشروع

15 

 ادارة المخلفات

وكميات النفايات الصلبة الناتجة عن تحديد انواع  M  االدارة غير السليمة للنفايات الصلبة

 المشروع بشكل تقريبي

  تحديد برامج الجمع والمعالجة المتوفرة والبنية التحتية

 الالزمة لذلك

 تحديد االولويات في مجال الجمع والمعالجة 

  ،تحديد فرص خفض كميات النفايات، واعادة االستخدام

 والتدوير

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  امانة بغداد لتخصيص

 مواقع الطرح

 خطة ادارة النفايات 

 خطة تخزين المواد 

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

 لوضع الخطط

  بشكل يومي بالنسبة

لالجراءات االدارية في 

 المواقع
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 التوقيت/ الدورية المتطلبات األدوار والمسؤوليات االجراءات التخفيفية التقييم اآلثار المجال #

  التشغيلية وضع اجراءات العمل وتدابير السيطرة

 لعمليات التخزين في الموقع

االدارة غير السليمة للمياه العادمة  16

 المنزلية

H   تحديد انواع وكميات النفايات السائلة الناتجة عن

 المشروع بشكل تقريبي

 فصل المياه العادمة حسب نوعها 

  فصل ومعالجة المياه العادمة الناتجة معالجة مبدئية فيما

 يتعلق بفصل الزيوت والشحوم

 أكد من مطابقة الطرح الى االماكن المسموحة بعد الت

 النوعية لهذه االماكن

  احتواء المياه العادمة داخل خزانات معدة لذلك في حالة

 كان الطرح في شبكة المياه العادمة غير ممكن

  تجنب التالمس المباشر مع هذه المياه العادمة من خالل

تطبيق انظمة جمع مغلقة، ومنع انسكابها عن طريق 

 استخدام خزانات ثانوية، وطرحها

 راقبة نوعية المياه الجوفية المتواجدة على مقربة من م

 مناطق العمل للتأكد من عدم تسرب الملوثات

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  امانة بغداد لتخصيص

 مواقع الطرح

 خطة ادارة النفايات 

 خطة تخزين المواد 

  فحوصات نوعية المياه

 الجوفية

  المعالجة توفير انظمة

 في الموقع

  قبل البدء بالعمل بالنسبة

 لوضع الخطط

  بشكل يومي بالنسبة

لالجراءات االدارية في 

 الموقع

  ربع سنوي لفحوصات

 المياه الجوفية

17 

 البيئة المادية

ادارة االراضي الملوثة )بهدف الحفاظ على سالمة  H  تلوث االرض

الحفاظ على وصحة الساكنين في المواقع القريبة، وكذلك 

 البيئة(

  فهم طبيعة االستخدامات القديمة لالراضي فيما يتعلق

 باي تواجد سابق للملوثات الخطرة أو الزيوت فيها

 اعداد خطة الدارة متبقيات االرض الملوثة 

 نقل متبقيات االرض الملوثة إلى مكبات مرخصة 

 تجنب االتصال المباشر قدر االمكان مع االماكن الملوثة 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  امانة بغداد لتخصيص

 مواقع الطرح

 خطة ادارة النفايات 

  الممارسات االدارية

 الجيدة

 قُبيل البدء بأعمال الحفريات
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 التوقيت/ الدورية المتطلبات األدوار والمسؤوليات االجراءات التخفيفية التقييم اآلثار المجال #

 تجنب االعمال االنشائية خالل فترات هطول االمطار M  تعرية التربة وانجراف الرواسب 18

  االنحدارات الشديدة في الموقعالتقليل من 

  ًاعادة زراعة الموقع ان كان ذلك ممكنا 

  تصميم المسارات وقنوات التصريف الستيعاب التدفقات

 المحتملة

 التقليل او الحد من انجراف الرواسب في مواقع العمل 

  ايقاف العمل أو تأجيله في فترات هطول االمطار وهبوب

 الرياح الشديدة

  عن المياه الرسوبية او تغيير مسارهافصل المياه النظيفة 

 توفير انظمة التصريف الكافية والمناسبة في مواقع العمل 

  مراقبة نوعية المياه الجوفية المتواجدة على مقربة من

 مناطق العمل للتأكد من عدم تسرب الملوثات

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

 ية مديرية االرصاد الجو

 لتقديم التنبؤات الجوية

  الممارسات االدارية

 الجيدة

  توفير انظمة التصريف

 والفصل

 النشرات الجوية 

  فحوصات نوعية المياه

 الجوفية

  بشكل يومي بالنسبة

للممارسات االدارية 

 الجيدة

  موسمياً فيما يتعلق

 بهطول االمطار

  ربع سنوي لفحوصات

 المياه الجوفية

19 

 البيئة االحيائية

 التأكد من االلتزام التام بعدم الطرح غير القانوني L  تغيير/ تهديد االنواع االحيائية

  التقيد التام بسلوك الطرق المسموحة، وتجنب القيادة

خارج الطرق المخصصة، أو عبر المناطق ذات االهمية 

 االحيائية

  التقيد التام بوسائل النقل القانونية والطرح القانوني للمواد

 في االماكن المخصصة لذلك والمخلفات

  البقاء على اتصال مباشر ومستمر مع السلطات المختصة

وخصوصا في حاالت انسكاب الحموالت، والقيام 

 بعمليات تنظيف الموقع سريعاً 

 نشر التوعية حول اهمية االنواع االحيائية 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

 صيص امانة بغداد لتخ

 مواقع الطرح

  مديرية البيئة لتقديم

 المشورة

  الممارسات االدارية

 الجيدة

  توفير اجراءات

التنظيف خارج موقع 

 العمل

  خطة ادراة المخلفات

 واالنسكابات

  حصر االنواع

االحيائية الحيوانية 

منها والنباتية في 

 المنطقة

  نشر التوعية حول

 اهمية البيئة االحيائية

 ءات فيما قُبيل البدء باالنشا

يتعلق بحصر االنواع 

 الحيوانية والنباتية

  بشكل يومي للتقيد بعدم

 الطرح غير القانوني

  بشكل اسبوعي بالنسبة

 لنشر التوعية

  بشكل مستمر فيما يتعلق

بالتنسيق واالتصال مع 

 الدائرة البيئية

20 

االثار 

االجتماعية 

 االقتصادية

الفقدان المؤقت لسبل العيش 

طة االجتماعية االنشوالتشويش على 

االقتصادية )وهو غير مرتبط 

 (باستخدام االراضي

L  ،إنشاء آلية لتظلم المظالم، والرد على المظالم 

  توفير مداخل بديلة للقاطنين، وإشارات مناسبة حول

 مواقع العمل، باإلضافة إلى اإلعالنات العامة

  تثقيف السكان المحليين حول المشروع وأهمية المشاركة

 ة،المحلي

 .إشراك السوق المحلية وخلق فرص عمل 

 ،المقاول 

 عقد االشراف الميداني 

  طاقم دائرة المجاري

 للمتابعة

  أمانة بغداد لتفعيل نظام

 الشكاوى

 خطة المشاركة الشعبية 

 نظام الشكاوى 

 قُبيل البدء بالمشروع 

 بالنسبة للمشاركة الشعبية

  بشكل يومي بالنسبة

 للشكاوى

  ربع سنوي لمراجعة نظام

 الشكاوى

 

 

 مرحلة التشغيل –اآلثار البيئية واالجتماعية/ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية : وجدول 

 اآلثار المجال #
 التقييم

 التوقيت/ الدورية المتطلبات األدوار والمسؤوليات االجراءات التخفيفية

الصحة  1

والسالمة 

 العامة

المشاكل الصحية المرتبطة 

عن االدارة بتلوث البيئة الناجم 

 غير السليمة للتدفقات الزائدة

L   اعداد وتنفيذ البروتوكوالت المناسبة لتخفيض

 االخطار على السالمة والصحة العامة

  طاقم العمل داخل المحطات

 للتنفيذ

  الطوارئخطة 

  المعايير الخاصة

  بشكل يومي فيما يتعلق بخطط

 الطوارئ والصيانة
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 اآلثار المجال #
 التقييم

 التوقيت/ الدورية المتطلبات األدوار والمسؤوليات االجراءات التخفيفية

 )اعداد خطة للطوارئ )خاصة بكل موقع 

  االستجابة للتدفقات الزائدة من خالل الحد من

 واحتواء )او التقليل ما امكن( من التدفقات الزائدة

 محطات الضخ من التدمير نتيجة  حماية مكونات

الفيضانات )من خالل اجهزة تحديد مستوى 

 ارتفاع المياه(

  التنسيق مع السلطات المختصة )دائرة مجاري

 بغداد(

  طاقم دائرة مجاري بغداد

 للمراقبة

 مديرية البيئة لالشراف 

  ممثلوا المجتمعات المحلية

 للتنسيق

 بالصحة العامة

 خطط الصيانة 

  برامج الوصول إلى

 المجتمعات المحلية

  بشكل موسمي فيما يتعلق ببرامج

 الوصول إلى المجتمعات

االزعاج المتمثل بانبعاث  2

 الروائح والضجيج

L   والتصحيحية تطبيق اجراءات الصيانة الوقائية

على المعدات والمرافق التي تصدر الروائح 

 والضجيج

  تطبيق اجراءات الصيانة الوقائية والتصحيحة

 على وحدات التحكم بالروائح

  اعداد اجراءات العمل بحيث تتضمن متطلبات

 الصيانة، المراقبة، وتدريب الكوادر

  رصد مستويات الروائح والضجيج في محيط

 محطة الضخ

  تدابير الوقاية من الضجيج ما امكن، استخدام

 كإنشاء االسيجة، وعزل المكان

  حفظ السجالت الخاصة بالشكاوى، واعمال

 الصيانة، وتحليل االرقام

  طاقم العمل داخل المحطات

 للتنفيذ

  طاقم دائرة مجاري بغداد

 للمراقبة

 مديرية البيئة لالشراف 

  ممثلوا المجتمعات المحلية

 للتنسيق

 يطرة توفير اجهزة الس

 على الضجيج والروائح

  خطط واجراءات العمل

 الخاصة بالصيانة

 خطط المراقبة 

  برامج الوصول إلى

 المجتمعات المحلية

  بشكل يومي فيما يتعلق باالدارة

 وخطط الصيانة

 بشكل اسبوعي للمراقبة 

  بشكل موسمي فيما يتعلق ببرامج

 الوصول إلى المجتمعات

مشاكل انتشار الحشرات  3

 والقوارض

L   استخدام المبيدات الحشرية والقوارض المسموح

 بها ضمن قوائم منظمة الصحة العالمية

  طاقم العمل داخل المحطات

 للتنفيذ

  طاقم دائرة مجاري بغداد

 للمراقبة

 مديرية البيئة لالشراف 

  قوائم المبيدات المسموح

بحسب منظمة  بها

 الصحة العالمية

  ًشهريا 

المشاكل الصحية الناجمة عن  4

تلوث البيئة واالدارة غير السليمة 

 للنفايات والمواد الخطرة

H   ،تدريب مشغلي المحطات على ادارة المخلفات

 بما فيها التعامل مع المواد الخطرة

  تنفيذ البرامج التفتيشية للتأكد من سالمة االجزاء

 واالنظمة الميكانيكية وفاعليتها التشغيلية

 لقة بتعبئة اعداد اجراءات العمل المكتوبة المتع

الزيوت والمواد االخرى في الخزانات والمعدات 

 الميكانيكية، وكذلك المتعلقة بنقل المواد

  تطبيق اجراءات العمل المتعلقة بإدارة الخزانات

 الثانوية

  تحديد أماكن المواد الخطرة وتعريف االنشطة

 المتعلقة بها

  نقل وطرح متبقيات المواد والمخلفات التي يتم

احواض التصفية األولية في مكبات جمعها في 

 مرخصة

  طاقم العمل داخل المحطات

 للتنفيذ

  طاقم دائرة مجاري بغداد

 للمراقبة

 مديرية البيئة لالشراف 

 مثلوا المجتمعات المحلية م

 للتنسيق

 أنشطة بناء القدرات 

 برامج التفتيش 

 اجراءات العمل الموثقة 

  الممارسات االدارية

 الجيدة

 المكبات المرخصة 

  توفير معدات الوقاية

 الشخصية

  توفير ادوات السيطرة

 على االنسكابات

 فحوصات نوعية المياه 

 بشكل يومي 

  بشكل نصف سنوي بالنسبة

 المياه الجوفيةلفحوصات 
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 اآلثار المجال #
 التقييم

 التوقيت/ الدورية المتطلبات األدوار والمسؤوليات االجراءات التخفيفية

  توفير كافة معدات الوقاية الشخصية الخاصة بكل

 نشاط وتقديم التدريب لالستجابة للمخاطر

  توفير المعدات الخاصة باالستجابة مع المخاطر

 وبشكل كافي للتعامل المبدئي مع االنسكابات

  تدريب وتوعية مشغلي المحطات على انشطة

ة حدوث االنسكاب، او التسرب االستجابة في حال

الى البيئة المحيطة، أو المخاطر الكيميائية بشكل 

 عام

  مراقبة نوعية المياه الجوفية المتواجدة على

مقربة من مناطق العمل للتأكد من عدم تسرب 

 الملوثات

5 

الصحة 

والسالمة 

 المئنية

 

االصابات المتعلقة برفع االحمال 

 الثقيلة وعدم الراحة

 

M   تدريب العاملين على االوزان القصوى المسموح

 التعامل معها، وافضل الطرق للقيام بذلك

  التخطيط المناسب للموقع للحد ما أمكن من نقل

 االحمال الثقيلة يدوياً،

  العمل وتوفير االدوات الالزمة تصميم منطقة

 لتقليل الفترة الزمنية،

 .التقيد بالتعليمات االدارية في اجراءات العمل 

  طاقم العمل داخل المحطات

 للتنفيذ

  طاقم دائرة مجاري بغداد

للتأمينات الصحية، ومراقبة 

 التطبيق، وتقديم التدريب الالزم

 برامج بناء القدرات 

  الممارسات االدارية

 الجيدة

 ام تبديل اوقات العمل نظ

 بين العاملين

  االسعافات االولية

 والتأمين الصحي

  بشكل يومي فيما يتعلق

بالممارسات الجيدة والتأمين 

 الصحي

  بشكل دوري بالنسبة لبناء

 القدرات والتبديل بين العاملين

المشاكل الصحية المتعلقة  6

 باالنزالق والوقوع

H   الموقع،تطبيق ممارسات التوظيب الجيد في 

  تنظيف الموقع من المخلفات االنشائية والمواد

 الزلقة بصورة دورية،

  وضع اشارات دالة على مواقع االسالك الظاهرة

وخصوصاً في االماكن الني تشهد حركة من قبل 

 العاملين،

 ارتداء االحذية الخاصة بمنع االنزالق 

  طاقم العمل داخل المحطات

 للتنفيذ

  طاقم دائرة مجاري بغداد

لتأمينات الصحية، ومراقبة ل

 التطبيق، وتقديم التدريب الالزم

 برامج بناء القدرات 

  الممارسات االدارية

 الجيدة

 معدات تنظيف الموقع 

  االسعافات االولية

 والتأمين الصحي

  توفير معدات الوقاية

 الشخصية

  بشكل يومي فيما يتعلق

بالممارسات الجيدة والتأمين 

ة الصحي واستخدام معدات الوقاي

 الشخصية

  بشكل دوري بالنسبة لبناء

 القدرات والتبديل بين العاملين

االصابات والمشاكل الصحية  7

 المرتبطة بالعمل في المرتفعات

H   التدريب واالستخدام المؤقت لمعدات الحماية عند

 العمل

  التدريب واستخدام المعدات الخاصة بمنع الوقوع

 من المرتفعات

  السالمة في مواقع معينةاستخدام انظمة مراقبة 

  طاقم العمل داخل المحطات

 للتنفيذ

  طاقم دائرة مجاري بغداد

للتأمينات الصحية، ومراقبة 

 التطبيق، وتقديم التدريب الالزم

 برامج بناء القدرات 

  الممارسات االدارية

 الجيدة

  توفير معدات السالمة 

 توفير انظمة المراقبة 

  االسعافات االولية

 والتأمين الصحي

  توفير معدات الوقاية

 الشخصية

  بشكل يومي فيما يتعلق

بالممارسات الجيدة والتأمين 

الصحي واستخدام معدات الوقاية 

 الشخصية

  بشكل دوري بالنسبة لبناء

 القدرات

المشاكل الصحية المرتبطة  8

بالعمل مع المعدات الكهربائية 

 ولوحات التحكم

H   الظاهرة تحديد مواقع االسالك الكهربائية غير

 ووضع االشارات الدالة على وجودها

  اقفال المعدات الكهربائية وتثبيت البيانات

المناسبة عليها عند القيام بتفكيك المعدات 

  طاقم العمل داخل المحطات

 للتنفيذ

  طاقم دائرة مجاري بغداد

للتأمينات الصحية، ومراقبة 

 برامج بناء القدرات 

  الممارسات االدارية

 الجيدة

  توفير الخبرات

  بشكل يومي فيما يتعلق

بالممارسات الجيدة والتأمين 

الصحي واستخدام معدات الوقاية 

 الشخصية
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 اآلثار المجال #
 التقييم

 التوقيت/ الدورية المتطلبات األدوار والمسؤوليات االجراءات التخفيفية

 الكهربائية وصيانتها

 قطع التيار الكهربائي قبل البدء بالعمل 

  ارتداء ادوات الوقاية الشخصية غير الناقلة

 للكهرباء

 رجة من توظيف فنيين متخصصين وعلى د

 التدريب

 الصحيحة التطبيق، وتقديم التدريب الالزم

  توفير معدات السالمة 

 توفير انظمة المراقبة 

  االسعافات االولية

 لتأمين الصحيوا

  توفير معدات الوقاية

 الشخصية

  بشكل دوري بالنسبة لبناء

القدرات وتوظيف الخبرات 

 الصحيحة

المشاكل الصحية المرتبطة  9

 بالعمل في المناطق المحصورة

H  ومخارج طوارئ للمناطق  توفير مداخل مناسبة

 المحصورة

  تجنب استخدام االليات التي تدار بالوقود لفترات

 طويلة

 استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة 

  التقليل ما امكن من فترات المكوث في االماكن

 المحصورة

  طاقم العمل داخل المحطات

 للتنفيذ

  طاقم دائرة مجاري بغداد

للتأمينات الصحية، ومراقبة 

 التطبيق، وتقديم التدريب الالزم

 التوعية واالرشاد 

 توفير معدات السالمة 

 توفير انظمة التهوية 

  توفير معدات الوقاية

 الشخصية

 االسعافات االولية 

  بشكل يومي فيما يتعلق

بالممارسات الجيدة والتأمين 

الصحي واستخدام معدات الوقاية 

 الشخصية

  بشكل دوري بالنسبة لبناء

 والتبديل بين العاملينالقدرات 

المشاكل الصحية واالجهاد الناجم  10

عن التعرض لالهتزازات 

 والضجيج في مكان العمل

L   عزل غرف التحكم عزالً كامال ضد الضجيج

 واالهتزازات

  تجنب المكوث طويالً اكثر من المسموح به في

 االماكن التي تسود فيها االهتزازات والضجيج 

  عالية من االهتزازات عدم التعرض لمستويات

 والضجيج اعلى من المسموح به

 مراقبة مستويات االهتزاز والضجيج 

  استخدام معدات الوقاية الخاصة بالسمع واللباس

الخاص بمقاومة االهتزازات )احذية، قفازات، 

 مالبس(

  االحتفاظ بسجالت قراءات الضجيج واالهتزاز

التي تتجاوز الحدود المسموحة، ورفع تلك 

 ر إلى االدارةالتقاري

  طاقم العمل داخل المحطات

 للتنفيذ

  طاقم دائرة مجاري بغداد

للتأمينات الصحية، ومراقبة 

 التطبيق، وتقديم التدريب الالزم

 التوعية واالرشاد 

 توفير وسائل العزل 

  توفير ادوات الرصد

 والمراقبة

  توفير معدات الوقاية

 الشخصية

 التأمينات الصحية 

 حفظ السجالت 

  فيما يتعلق بشكل يومي

بالممارسات الجيدة والتأمين 

الصحي واستخدام معدات الوقاية 

 الشخصية

  بشكل اسبوعي وشهري للمراقبة

 والرصد

  بشكل دوري بالنسبة لبناء

 القدرات والتبديل بين العاملين

 

 

 خطط المراقبة

 مرحلة اإلنشاء –: خطة المراقبة البيئية واالجتماعية ز جدول

 تقدير الكلفة الموقع تكرارية المراقبة مسؤولية المراقبة متطلبات المراقبة الحدود/ مؤشرات األداء المستئدفة عناصر المراقبة #

المشاكل الصحية  1

 المتعلقة بطبيعة العمل
  /خلو السجالت من االصابات

 المساعدة الطبية

  خلو تقارير التفتيش الميداني من

 المالحظات

  سجالت وتقارير

 المقاول

  الطبية في السجالت

 المراكز الصحية

  المهندس المقيم لشركة

 االشراف

  المهندس المقيم )مديرية

 مجاري بغداد(

شهرياً، وسنوياً 

 للمراجعة

 ميزانية شركة االشراف  مواقع العمل

  اجور المهندس المقيم لمجاري

 (يوميدوالر/ 50)تقدر بـ بغداد 

  موظف الشؤون البيئية اجور
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 تقدير الكلفة الموقع تكرارية المراقبة مسؤولية المراقبة متطلبات المراقبة الحدود/ مؤشرات األداء المستئدفة عناصر المراقبة #

  موظف الشؤون البيئية

 واالجتماعية )مجاري بغداد(

 50)تقدر بـ واالجتماعية 

 (يوميدوالر/

 عدم وجود مالحظات على التدريب  كفاءة التدريب 2

 خلو تقارير التفتيش من المالحظات 

 تقارير المقاول   المهندس المقيم لشركة

 االشراف

  المهندس المقيم )مديرية

 مجاري بغداد(

  موظف الشؤون البيئية

 بغداد(واالجتماعية )مجاري 

شهرياً، وسنوياً 

 للمراجعة

 ميزانية شركة االشراف  مواقع العمل

  اجور المهندس المقيم لمجاري

 (يوميدوالر/ 50)تقدر بـ بغداد 

  اجور موظف الشؤون البيئية

 50)تقدر بـ واالجتماعية 

 (يوميدوالر/

اجراءات التوظيب  3

 الميداني
 عدم وجود مالحظات على التوظيب 

  بهذا الخصوصعدم وجود شكاوى 

 خلو تقارير التفتيش من المالحظات 

 تقارير المقاول 

  نظام الشكاوى عند

 المقاول

  التقارير الميدانية

 المقيمللمهندس 

  المهندس المقيم لشركة

 االشراف

  المهندس المقيم )مديرية

 مجاري بغداد(

كل أسبوعين، 

 وسنوياً للمراجعة

 ميزانية شركة االشراف  موقع العمل

 المقيم لمجاري  اجور المهندس

 (يوميدوالر/ 50)تقدر بـ بغداد 

  اجور موظف الشؤون البيئية

 50)تقدر بـ واالجتماعية 

 (يوميدوالر/

توظيف الخبرات  4

 الصحيحة
  عدم وجود مالحظات على أعمال

 إعادة التأهيل

 خلو تقارير التفتيش من المالحظات 

سجالت العمل، تقارير 

 المهندس الميداني 
 المقاول 

  البيئة التابع للمقاولمهندس 

كلفة حفظ التقارير متضمنة في   مواقع العمل ربع سنوي

 2000عقد المقاول )يقدر بـ 

 دوالر/ ربع سنة(

  الكلفة ضمن عقد المهندس البيئي

 100)عقد المقاولة(، ويقدر بـ 

 دوالر/ يوم

االلتزام باستخدام  5

معدات الوقاية 

 الشخصية

  عدم وجود مالحظات على اساءة

 استخدام معدات الوقاية الشخصية

 خلو تقارير التفتيش من المالحظات 

  خلو تقارير الصحة المهنية من

 المالحظات

 سجالت المقاول 

  نظام الشكاوى التابع

 للمقاول

  تقارير المهندس

 الميداني

  نظام التفتيش للصحة

 المهنية

 المقاول 

  المهندس المقيم لشركة

 االشراف

  المهندس المقيم )مديرية

 مجاري بغداد(

 ميزانية المقاول  مواقع العمل شهري

 ميزانية شركة االشراف 

  اجور المهندس المقيم لمجاري

 (يوميدوالر/ 50)تقدر بـ بغداد 

عدم وجود مالحظات على نظافة   نظافة المكان 6

 المكان

 خلو تقارير التفتيش الميداني 

 خلو تقارير الصحة العامة 

 سجالت المقاول 

  التابع نظام الشكاوى

 للمقاول

  تقارير المهندس

 الميداني

  نظام التفتيش لدى

 دائرة الصحة العامة

 المقاول 

  المهندس المقيم لشركة

 االشراف

  المهندس المقيم )مديرية

 مجاري بغداد(

شهرياً، وربع 

 سنوياً للمراجعة

 ميزانية المقاول  مواقع العمل

 ميزانية شركة االشراف 

  اجور المهندس المقيم لمجاري

 (يوميدوالر/ 50)تقدر بـ بغداد 

النظافة العامة خارج  7

 مكان العمل
  عدم وجود مالحظات على الطرح

غير المرخص به في االماكن 

 العامة

 خلو تقارير الصحة العامة 

  نظام الشكاوى التابع

 لدائرة مجاري بغداد

  نظام التفتيش لدى

 دائرة الصحة العامة

 المقيم لشركة  المهندس

 االشراف

 أمانة بغداد 

شهرياً، وربع 

 سنوياً للمراجعة

 ميزانية شركة االشراف  الطرق الخارجية والفرعية

  أجور المفتش )ميزانية أمانة بغداد

 (يوميدوالر/ 50تقدر بـ الميداني 

نوعية الهواء المحيط  8

 ومستوى الضوضاء
  عدم وجود مالحظات على نوعية

 وى الضوضاءالهواء وارتفاع مست

 خلو تقارير الصحة البيئية 

 عدم تجازو الحدود المسموحة 

  نظام الشكاوى التابع

 لدائرة مجاري بغداد

  نظام التفتيش لدى

 دائرة الصحة البيئية

  المهندس المقيم لشركة

 االشراف

  المهندس المقيم )مديرية

 مجاري بغداد(

، ربع سنوي

 وسنوياً للمراجعة

ميزانية شركة االشراف )تقدر بـ   المناطق القريبة من المشروع

 دوالر ربع سنوي( 10,000

  اجور المهندس المقيم لمجاري

 (يوميدوالر/ 50)تقدر بـ بغداد 
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 تقدير الكلفة الموقع تكرارية المراقبة مسؤولية المراقبة متطلبات المراقبة الحدود/ مؤشرات األداء المستئدفة عناصر المراقبة #

  أدوات رصد ملوثات

الهواء والضوضاء 

 وتحليلها

 البيئية  موظف الشؤون

 واالجتماعية )مجاري بغداد(

  اجور موظف الشؤون البيئية

 50)تقدر بـ واالجتماعية 

 (يوميدوالر/

نوعية المياه السطحية  9

 والجوفية
  المحددات الفنية الكيميائية

والفيزيائية والبكتيرية ضمن الحدود 

 المسموحة

  خدمات فحص نوعية

 المياه

  المهندس المقيم لشركة

 االشراف

  موظف الشؤون البيئية

واالجتماعية )مجاري بغداد( 

 لرفع التقارير

 نقاط المأخذ على النهر  بشكل ربع سنوي

 نقاط الطرح في النهر 

  كم 1الينابيع الجوفية ضمن

 من نقطة الطرح

  كم 1الينابيع الجوفية ضمن

على طول قنوات الطرح 

 )المبازل(

  لكل دورة كلفة الرصد والتحليل

تقدر بـ مواقع مقترحة ) 4من 

 (دوالر 6,100

  اجور موظف الشؤون البيئية

 50)تقدر بـ واالجتماعية 

 (يوميدوالر/

عدم وجود مالحظات على انتشار   لعامةالصحة ا 10

 الحشرات واالمراض المنقولة

  خلو تقارير الصحة العامة من

حاالت االصابة باالمراض 

 المرتبطة بأنشطة المشروع

 برنامج التطعيم 

  نظام الشكاوى التابع

 لدائرة مجاري بغداد

  نظام التفتيش لدى

 دائرة الصحة العامة

  سجالت نظام الرعاية

 الصحية

  الرعاية الصحيةمراكز 

  المهندس المقيم لشركة

 االشراف

 أمانة بغداد 

  موظف الشؤون البيئية

واالجتماعية )مجاري بغداد( 

 لرفع التقارير

شهرياً، وسنوياً 

 للمراجعة

مواقع العمل، المجتمعات 

 المحاذية
  متضمنة في برنامج التطعيم كلفة

دوالر/  200)تقدر بـ  عقد المقاول

 (عامل/ سنة

  أمانة بغدادكلفة نظام الشكاوى في 

 متضمنة في الميزانية السنوية

 ميزانية شركة االشراف 

  اجور موظف الشؤون البيئية

 50)تقدر بـ واالجتماعية 

 (يوميدوالر/

عدم وجود مالحظات على الحوادث   السالمة المرورية 11

 المرورية

  خلو تقارير المشروع من الشكاوى

 المتعلقة بالمرور

  دائرة المرورسجالت 

  نظام الشكاوى التابع

 لدائرة مجاري بغداد

 سجالت المقاول 

 دائرة المرور 

 أمانة بغداد 

  المهندس المقيم لشركة

 االشراف

  موظف الشؤون البيئية

واالجتماعية )مجاري بغداد( 

 لرفع التقارير

شهرياً، وسنوياً 

 للمراجعة

كلفة سجالت الحوادث المرورية   شبكة الطرق المحلية

نة في الميزانية السنوية متضم

 لدائرة المرور

  كلفة نظام الشكاوى في دائرة

مجاري بغداد متضمنة في 

 الميزانية السنوية

 ميزانية شركة االشراف 

  اجور موظف الشؤون البيئية

 50)تقدر بـ واالجتماعية 

 (يوميدوالر/

الحياة البرية )االنواع  12

 النباتية والحيوانية(
 الشكاوى  خلو تقارير المشروع من

المتعلقة باالنواع النباتية والحيوانية 

 المهددة

 نظام التفتيش البيئي 

 سجالت الحوادث 

 في أمانة بغداد دائرة البيئة 

  المهندس المقيم لشركة

 االشراف

  موظف الشؤون البيئية

واالجتماعية )مجاري بغداد( 

 لرفع التقارير

شهرياً، وسنوياً 

 للمراجعة

الحياة البرية التي تتواجد على 

 مقربة أو في أدنى الجريان 
  كلفة الرصد البيئي متضمنة في

 الميزانية السنوية لدائرة البيئة

 ميزانية شركة االشراف 

  اجور موظف الشؤون البيئية

 50)تقدر بـ واالجتماعية 

 (يوميدوالر/

 

 مرحلة التشغيل –: خطة المراقبة البيئية واالجتماعية حـ جدول

 عناصر المراقبة #
الحدود/ مؤشرات األداء 

 المستئدفة
 تقدير الكلفة الموقع تكرارية المراقبة مسؤولية المراقبة متطلبات المراقبة

أمانة بغداد متضمنة في كلفة نظام الشكاوى في   نقاط المأخذ على النهر  نصف سنويأمانة بغداد لتلقي  خدمات رصد نوعية  المحددات الفنية الكيميائية  نوعية المياه  1
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 عناصر المراقبة #
الحدود/ مؤشرات األداء 

 المستئدفة
 تقدير الكلفة الموقع تكرارية المراقبة مسؤولية المراقبة متطلبات المراقبة

والفيزيائية والبكتيرية ضمن  السطحية والجوفية

 الحدود المسموحة

  تتعلق عدم وجود شكاوى

 بالفيضانات

 الشكاوى المياه

  شعبة المختبرات

دائرة ماء  –المركزية 

 بغداد

  موظف الشؤون البيئية

واالجتماعية )مجاري 

 بغداد(

 نقاط الطرح في النهر 

  الينابيع الجوفية ضمن

 كم من نقطة الطرح1

  الجوفية ضمن الينابيع

كم على طول قنوات 1

 الطرح )المبازل(

 الميزانية السنوية

   مواقع  4لكل دورة من كلفة الرصد والتحليل

 (دوالر 6,100تقدر بـ مقترحة )

  تقدر اجور موظف الشؤون البيئية واالجتماعية(

 (يوميدوالر/ 50بـ 

االرض ونوعية  2

 التربة
  نوعية التربة وسالمة االرض

 ضمن الحدود المسموحة

  عدم وجود شكاوى تتعلق

 بالفيضانات

  نظام الشكاوى التابع

لدائرة المانة بغداد/ 

 مجاري بغداد

  نظام تفتيش الصحة

 البيئية

  قراءات رصد نوعية

 التربة وتحليلها

 دائرة الصحة البيئية /

 امانة بغداد

  موظف الشؤون البيئية

اعية )مجاري واالجتم

 بغداد(

المناطق المحاذية  شهرياً، سنوياً 

 للمحطات، ادنى الجريان
  دائرة مجاري بغداد/ أمانة كلفة نظام الشكاوى في

 بغداد متضمنة في الميزانية السنوية

   لعينات التربةكلفة الرصد والتحليل 

  تقدر اجور موظف الشؤون البيئية واالجتماعية(

 (يوميدوالر/ 50بـ 

ة الهواء نوعي 3

المحيط ومستوى 

 الضوضاء

  عدم وجود مالحظات على

نوعية الهواء وارتفاع 

 مستوى الضوضاء

 خلو تقارير الصحة البيئية 

 عدم تجازو الحدود المسموحة 

  نظام الشكاوى التابع

لدائرة المانة بغداد/ 

 مجاري بغداد

  قياسات رصد ملوثات

الهواء ومستوى 

 الضوضاء

 امانة بغداد 

  البيئية موظف الشؤون

واالجتماعية )مجاري 

 بغداد(

دائرة مجاري بغداد/ أمانة كلفة نظام الشكاوى في   المناطق المحاذية للمحطات شهرياً، سنوياً 

 بغداد متضمنة في الميزانية السنوية

   لعينات الهواء ورصد كلفة الرصد والتحليل

 الضوضاء

  تقدر اجور موظف الشؤون البيئية واالجتماعية(

 (يومي/دوالر 50بـ 

الصحة العامة  4

المرتبطة بالتدفقات 

 الزائدة

  عدم وجود مالحظات على

الصحة العامة المرتبطة 

 بطرح التدفقات الزائدة

  خلو تقارير الحوادث

 المرتبطة بالعدوى/ االمراض

  سجالت نظام الشكاوى

التابع لدائرة مجاري 

 بغداد

  نظام التفتيش لدى

 دائرة الصحة العامة

  الرعاية سجالت نظام

 الصحية

 امانة بغداد 

  موظف الشؤون البيئية

واالجتماعية )مجاري 

 بغداد(

شهرياً، سنوياً 

 للمراجعة

دائرة مجاري بغداد/ أمانة كلفة نظام الشكاوى في   المناطق السكنية المحاذية

 بغداد متضمنة في الميزانية السنوية

  تقدر اجور موظف الشؤون البيئية واالجتماعية(

 (يومي/دوالر 50بـ 

المشاكل الصحية  5

المرتبطة بطبيعة 

 العمل

  /عدم وجود شكاوى صحية

 الحاجة إلى المساعدة

  خلو تقارير الحوادث

المرتبطة بعمليات التشغيل 

 والصيانة

 سجالت الحوادث 

  السجالت الطبية في

مراكز الرعاية 

 الصحية

 مشغلوا المحطات 

 دائرة مجاري بغداد 

  موظف الشؤون البيئية

واالجتماعية )مجاري 

 بغداد(

شهرياً، سنوياً 

 للمراجعة

كلفة الرعاية الصحية متضمنة في ميزانية دائرة   محطات الضخ

دوالر/  200مجاري بغداد السنوية )تقدر بـ 

 موظف/ شهر(

  تقدر اجور موظف الشؤون البيئية واالجتماعية(

 (يوميدوالر/ 50بـ 

خلو تقارير الحوادث   بناء القدرات 6

تبطة بعمليات التشغيل المر

 والصيانة

 )تقييم الموظفين )اعلى النتائج 

نظام الموارد البشرية   نظام الموارد البشرية

/ في دائرة مجاري بغداد

 أمانة بغداد

  موظف الشؤون البيئية

واالجتماعية )مجاري 

 بغداد(

نصف سنوي، 

 سنوي للمراجعة

ميزانية كلفة بناء القدرات والتدريب متضمنة في   محطات الضخ

السنوية )تقدر بـ  / أمانة بغداددائرة مجاري بغداد

 دوالر/ موظف/ سنة( 1000

  تقدر اجور موظف الشؤون البيئية واالجتماعية(

 (يوميدوالر/ 50بـ 

اجراءات التوظيب  7

 داخل المحطات

خلو تقارير الحوادث المرتبطة 

 ببعمليات التشغيل والصيانة

نظام التفتيش الميدان 

 والسجالت
 مشغلوا المحطات 

  موظف الشؤون البيئية

واالجتماعية )مجاري 

كل اسبوعين، 

شهرياً، سنوياً 

 للمراجعة

كلفة التفتيش وحقظ السجالت متضمنة في ميزانية   محطات الضخ

السنوية وميزانية  / أمانة بغداددائرة مجاري بغداد

 دوالر/ سنة( 2000المحطات )تقدر بـ 
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 عناصر المراقبة #
الحدود/ مؤشرات األداء 

 المستئدفة
 تقدير الكلفة الموقع تكرارية المراقبة مسؤولية المراقبة متطلبات المراقبة

)تقدر اجور موظف الشؤون البيئية واالجتماعية   بغداد(

 (يوميدوالر/ 50بـ 

االلتزام باستخدام  8

معدات الوقاية 

 الشخصية

خلو التقارير من الحوادث 

المرتبطة بإساءة استخدام معدات 

 الوقاية الشخصية

نظام التفتيش والسجالت 

 في موقع العمل
 مشغلوا المحطات 

  موظف الشؤون البيئية

)مجاري  واالجتماعية

 بغداد(

كلفة التفتيش وحقظ السجالت متضمنة في ميزانية   محطات الضخ شهرياً 

السنوية وميزانية  /امانة بغداددائرة مجاري بغداد

 دوالر/ سنة( 2000المحطات )تقدر بـ 

  تقدر اجور موظف الشؤون البيئية واالجتماعية(

 (يوميدوالر/ 50بـ 

الحوادث خلو التقارير من  نظافة المكان 9

 المرتبطة بسوء إدارة النفايات

نظام التفتيش والسجالت 

 في موقع العمل
 مشغلوا المحطات 

  موظف الشؤون البيئية

واالجتماعية )مجاري 

 بغداد(

شهرياً، ربع 

سنوي، سنوياً 

 للمراجعة

كلفة التفتيش وحقظ السجالت متضمنة في ميزانية   محطات الضخ

سنوية وميزانية ال / أمانة بغداددائرة مجاري بغداد

 دوالر/ سنة( 2000المحطات )تقدر بـ 

  تقدر اجور موظف الشؤون البيئية واالجتماعية(

 (يوميدوالر/ 50بـ 
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 الزيارات الميدانية واعداد التقارير

 متطلبات الزيارات الميدانية وإعداد التقارير حول خطة المراقبة: ط جدول

 الوصف رفع التقارير )من إلى( التوقيت طبيعة التقارير #

1 

رصد موقع 

المشروع قبل البدء 

 باألعمال المدنية

 

مرة واحدة قبل 

البدء باألعمال 

 المدنية

بلديات ودائرة مجاري بغداد، المن ممثلي 

والمهندس البيئي التابع للمقاول إلى اإلدارة 

العليا لدائرة مجاري بغداد، أمانة بغداد، 

 والبنك الدولي

ينبع ذلك من مسؤولية دائرة مجاري بغداد لضمان استعداد موقع المشروع 

 الستقبال أنشطة جديدة )بيئيا واجتماعيا، وما إلى ذلك(. هذا التقرير هو

تقرير توصيفي، وينبغي أن يتضمن مالحظات الخبراء وردود الفعل من 

 الناس المحيطة بها

2 

مراقبة إلتزام 

المقاول بخطة 

 اإلدارة البيئية

مرة واحدة قبل 

البدء باألعمال 

 المدنية

ودائرة مجاري بغداد، البلديات من ممثلي 

والمهندس البيئي التابع للمقاول إلى اإلدارة 

ة مجاري بغداد، أمانة بغداد، العليا لدائر

 والبنك الدولي

دائرة مجاري بغداد إلى المقاول ومن 

 إلجراء الالزم

ينبع ذلك من مسؤولية دائرة مجاري بغداد لضمان امتثال المقاول الكامل 

لخطة اإلدارة البيئية. هذا التقرير هو تقرير نوعي وكمي ويتعلق بتوفير 

)على سبيل المثال. أجهزة الرصد المقاول لألدوات البيئية والبشرية 

المحمولة، تجهيزات معدات االنسكاب واحتوائها، وسجالت تدريب القوى 

 العاملة، وما إلى ذلك(

3 

مراقبة تطبيق 

الضمانات البيئية 

 واالجتماعية

 يومياً 

من المهندس البيئي التابع للمقاول إلى 

مهندسي االشراف المكلفين من قبل دائرة 

 مجاري بغداد

دائرة مجاري بغداد إلى المقاول  ومن

 إلجراء الالزم )من خالل االشراف(

لضمان االمتثال الكامل للضمانات البيئية واالجتماعية من قبل المقاول أثناء 

تنفيذ المشروع. يعتبر هذا التقرير فنياً في جوهره، وينبغي أن يحتوي على 

 لرئيسيةاألرقام وتحليل االنماط للعناصر البيئية واالجتماعية ا

4 

مراقبة تطبيق 

الضمانات البيئية 

 واالجتماعية

تقارير سير 

العمل ربع 

 السنوية

من المهندس البيئي المكلف من قبل المقاول 

إلى فريق اإلشراف المكلف من قبل دائرة 

مجاري بغداد، إلى االدارة العليا لدائرة 

 مجاري بغداد، أمانة بغداد، والبنك الدولي

بغداد إلى المقاول ومن دائرة مجاري 

 إلجراء الالزم )من خالل مقاول اإلشراف(

مساهمتهم ، وضمان سير العمليهدف إلى إشراك اإلدارة العليا في رصد 

. وينبغي أن يتضمن هذا التقرير معلومات موجزة عن في هذه العملية

، وغيرها من اوكيف تم تصحيحهالمحددات التي تجاوزت المسموح بها، 

 ات والردود عليهاالقضايا والتحدي

5 

رصد شكاوى، 

ومخاوف 

 المجتمعات المحلية

ربع سنوي 

اعتباراً من 

 بدء العمل

ودائرة مجاري بغداد، البلديات من ممثلي 

والمهندس البيئي التابع للمقاول إلى اإلدارة 

العليا لدائرة مجاري بغداد، أمانة بغداد، 

 والبنك الدولي

ومن دائرة مجاري بغداد إلى المقاول 

 إلجراء الالزم )من خالل مقاول اإلشراف(

يهدف إلى تصحيح مجريات المشروع فيما يتعلق بالجوانب البيئية 

واالجتماعية أثناء مرحلة اإلنشاء، باإلضافة إلى قياس مدى رضا / 

مخاوف المجتمع المحلي. يمكن دمج هذا التقرير ضمن التقرير ربع 

 (.4السنوي )كما في رقم 
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 التدريبيةالمتطلبات 

 المتطلبات التدريبية لموظفي أمانة بغداد العاملين في المشروع: ك جدول

 مسؤولية التدريب ورش العمل/ الجلسات التدريبية المجموعات المستئدفة
الكلفة )دوالر 

 أمريكي(

منسقوا وموظفوا المشروع )أمانة بغداد، 

 دائرة مجاري بغداد(

تقييم األثر التدريب على تخطيط وتصميم دراسات  -

البيئي واالجتماعي/ خطط االدارة البيئية 

 واالجتماعية

التابع موظف الشؤون البيئية واالجتماعية 

 لدائرة مجاري بغداد

7,000 

جلسات استشارية حول اآلثار البيئية واالجتماعية  - العالقةالمستفيدين من المشروع وأصحاب 

 المتوقعة للمشروع

 

موظف من وحدة ادارة المشروع بمساعدة 

التابع لدائرة الشؤون البيئية واالجتماعية 

 مجاري بغداد 

10,000 

أصحاب المشروع )دائرة مجاري بغداد(، 

العاملين في الموقع، دائرة الصحة والسالمة 

 المهنية

جلسات تدريبية على تخطيط وتصميم دراسات  -

تقييم األثر البيئي واالجتماعي/ خطط االدارة 

 البيئية واالجتماعية

 تخطيط وتنفيذ االجراءات التخفيفية -

 االرشادات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية -

 

موظف وحدة ادارة المشروع بمساعدة من 

التابع لدائرة الشؤون البيئية واالجتماعية 

 مجاري بغداد

مدربين خارجيين للتدريب على ارشادات 

 الصحة والسالمة المهنية

18,000 

 التدريب المختص

 5,000 مديرية الدفاع المدني التخطيط للحاالت الطارئة - التشغيلموظفي 

 10,000 المختبرات المركزية مراقبة وفحص نوعية المياه مياه الصرف الصحي - الفنيةالطواقم 

 50,000 المجمو  الفرعي )دوالر أمريكي(

 40,000 موظف ال ؤون البيئية واالجتماعيةرواتب 

 90,000 المجمو  الكلي )دوالر أمريكي(

 

 االستنتاجات

إذا ما تم تنفيذ المشروع كما هو مخطط له فسوف يكون له آثار إيجابية كبيرة على خدمات الصرف الصحي وعلى البيئات المحيطة بها )بما 

التخفيف في ذلك الصحة العامة على وجه الخصوص(. اآلثار السلبية الناجمة عن المشروع في مراحل اإلنشاء والتشغيل هي آثار يمكن 

منها، وإدارتها، ومراقبة تطبيقها لضمان وصولها إلى المستويات المطلوبة. يجب تحديد المسؤوليات في المراحل األولى من المشروع، 

 وقبل بدء العمل. أما بالنسبة إلى بناء القدرات المؤسسية فهي أيضا ذات أهمية عالية وذلك لضمان االمتثال الكامل ومن أجل رفع المستوى

فني والمعرفي للعاملين في التعامل مع األنشطة ورصدها. وأخيراً، يمكن الرجوع إلى التقرير الرئيسي، وملحقاته، من أجل الحصول على ال

 مزيد من التفاصيل.


