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 الملخص التنفيذى

 المقدمة

تخطط الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" لتنفيذ مشروع نقل غازات حقل ريفين البحر المتوسط إلى مجمع 

غازات الصحححححراء الغربية ومصححححنع بوتاجاز العامرية التابعين لشححححركة جاسححححكو لرفع كفاءة وتطوير الشححححبكة القومية 

كل محافظات مصحححر،  فيطاعات االقتصحححادية والمنزلية للغازات الطبيعية، باعتبارها شحححريان نقل الغازات لمختلل الق

مصحححححر،  فيتشحححححهدها صحححححناعة الغاز  التيلمواجهة زيادة االسحححححتهحق وتحقير المرونة الحزمة السحححححتيعاب المتغيرات 

 إقليميمشحححروع تحويل مصحححر لمركز  فيومسحححايرة التطورات التكنولوجية، خاصحححة أن الشحححبكة سحححتلعا دورا محوريا 

 از والمنتجات البترولية مع تأكيد أهمية االلتزام بالسحمة والصحة المهنية وحماية البيئة.لتداول وتجارة الغ

إنشاء خطوط , استخدامها( الطبيعي للغاز المصرية الشركة) جاسكو قررت التي الحقول تلك أحد هو رايفين غاز حقل

نابيحا   المسححححححححال البترول غازل العحامرية ومصحححححححنع( WDGC) غازات الصححححححححراء الغربيحة مجمع إلى الغحاز لنقحلا

غازات  مجمع إلى بوصة 30 وقطره كم 70 بطول جديد، غاز أنابيا خط عبر المستخرج الغاز نقل سيتم. باإلسكندرية

 .(LPG) المسحححال البترول غازل العامرية مصحححنع إلى بوصحححة 18وقطرة  كم 5وخط انابيا بطول  الصححححراء الغربية،

  .(WB) الدولي البنك من المقترح المشروع تمويل سيتم

 إعداد يجا ،2009 عام 9 التعديل وقانون 2004 سحححححنوات 4 القانون أي المصحححححرية، التشحححححريعات عليه تنص لما وفقًا

 المصحححححرية البيئة شحححححئون جهاز وموافقة الغاز توصحححححيل مشحححححروعات تنفيذ قبل واالجتماعية البيئية لآلثار تقييمدراسحححححة 

(EEAA) من المشححروع تمويل يتم ألنه نظًرا ذلك، إلى باإلضححافة. المشححروع بدء قبل WB، جاسححكو تضححمن أن يجا 

 .والدولية الوطنية معاييرالب يلتزم سوف المشروع تنفيذ أن

 توصحححيل لتوسحححيع الحكومة خطة تحقير إلى تهدف( جاسحححكو مقاول) بتروجيت شحححركة تنفذه الذي المقترح األنابيا خط

( WDGC) غازات الصحححراء الغربية مجمع من كل إنتاج زيادة خحل من والمسححتهلكين الصححناعة إلى الطبيعي الغاز

 .المحلية السوق في للمساهمة( LPG) المسال البترول غازل والعامرية

 الدراسة منهجية

 التالية: تقييم األثار البيئية واالجتماعية وفقا للمنهجية  يتم إعداد دراسة

 ذات الصلة بالمشروع مراجعة المعلومات والمستندات المتاحة 

  مراجعة القوانين والتشحححريعات الوطنية والدولية ذات الصحححلة بالمشحححروع بما في ذلك التصحححريحات الحكومية

  الحزمة للمشروع

  القيام بزيارات ميدانية لموقع عمل المشحححروع لجمع البيانات األسحححاسحححية المتعلقة بالوضحححع البيئي واالجتماعي

 الراهن

 عملية تحديد األثار  األولى( بهدف إشححراق المجتمع واألطراف المعنية في )الجلسححة مبدئية عقد جلسححة تشححاور

 المتوقعة

 تقييم األثار البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة بالنشاطات الخاصة بالمشروع المقترح 

  أنشطة إلى افةباإلضوضع إطار لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لتخفيل والحد من األثار السلبية المتوقعة 

 لضمان االلتزام بالقوانين البيئية ذات الصلة الرصد

 التوطين دراسات تقييم األثار البيئية واالجتماعية وخطة إعادة عامة بناء على مخرجات عقد جلسة تشاور 

 التوطين االنتهاء من وتسليم دراسة تقييم األثار البيئية واالجتماعية ودراسة خطة إعادة 

 المشروعنظرة عامة على  
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 مسار الخط 

 كم70" بطول حوالي 30وصف مسار خط غاز ريفين 

 ساحل من كم1 بعد على بادكو رشيد بشركة الغاز استقبال منطقة( القائمة ب1غرفة البلوف) يبدأ مسار الخط من داخل 

ثم ينحرف جنوبا حتى يتقابل مع الطرير الدولي السحححححاحلي ثم ينحرف غربا موازيا للطرير   المتوسحححححط االبيض البحر

كم ويمر داخل بحيرة ادكو و مزارع 14" لمسححافة 20الدولي السححاحلي من الجهة الشححمالية موازيا مع خط ادكو المعدية 

طرير وسكة حديد  -بترول ومتقاطعا مع )طرير شركات ال 25.700حتى كم 18.800كم من كم7سمكية بطول حوالى 

موازيا للطرير الدولي السحححححاحلي من  (3( و )2. يوجد غرفتين البلوف )عدد من الترع والمصحححححارف( -ابوقير رشحححححيد 

 .الجهة الشمالية

ويمتد موازيا له من الناحية  ( المقترحة4عند غرفة بلوف ) (32.500الطرير الدولى السحححححححاحلى عند كم ) الخط يقطع

( ويقطع طرير القاهرة /االسححكندرية الزراعى وسححكة حديد عند كم 34.400الجنوبية ويقطع ترعة المحمودية عند كم )

( حيث يقطع ترعة مريوط الجديدة ومصحححححححرف الدشحححححححودى 42.500( ويسحححححححتمر موازيا للطرير حتى كم )35.400)

ناحية الغربية حتى كم )وينحرف فى اتجاه الجنوب الغربى موازيا ل حيث يوجد  (50.200لترعة والمصحححححححرف من ال

حيث يقطع مصحححححححرف العموم وترعة وطرير أسحححححححفلت ويمتد موازيا لمصحححححححرف الحار  ( المقترحة 5غرفة بلوف )

( حيث يقطع مصرف الحار  العمومى ومصرف حار  رقم 57.300العمومى من الجهة الجنوبية الشرقية حتى كم )

( من الجهة الجنوبية وموازيا لترعة النوبارية المححية من الجهة الجنوبية 1لمصححححرف حار  رقم ) ( ويمتد موازيا1)

( حيث ينحرف فى اتجاة 66.500حتى كم ) ( المقترحة6مرورا بغرفة بلوف ) الشحححححححرقية داخل االراضحححححححى الزراعية

غرفة  داخل النهاية نقطة ل الىالغرب قاطعا ترعة النوبارية المححية ومصحرف غرب النوبارية وسحكة حديد حتى يصح

بطول  مجمع غازات الصحراء الغربية (جاسكو) الطبيعية للغازات المصرية بالشركة الغاز استقبال منطقةب (7بلوف )

 .تقاطع 18( غرف بلوف و 7كم مرورا ب ) 70

 كم5"بطول حوالى 18وصف مسار خط غاز تدعيم مصنع بوتاجاز العامرية 

" المزمع انشححححححاىه من الجهة الجنوبية 28مزمع انشححححححاىها على خط غاز ريفين  (1)بلوفيبدأ مسححححححار الخط من غرفة 

كم قاطعا مصححححرف الحار  4.5لمصححححرف حار  العمومى باالسححححكندرية ثم يمتد فى االتجاه الشححححمال الغربى لمسححححافة 

 يتم سححححححوف (2بلوف ) غرفةمرورا ب العمومى والطرير االسححححححفلت الموازى له وممتدا داخل المححات وبحيرة مريوط

وقاطعا ترعة النوبارية المححية حتى يصحححل الى  مريوط بحيرة داخل للبترول العامرية شحححركة سحححور بجوار انشحححاىها

 (3بغرفة بلوف ) متر حتى يصحححل الى نقطة النهاية 500سحححور شحححركة العامرية للبترول ويمتد داخل الشحححركة لمسحححافة 

 تقاطع.  2( غرف بلوف و 3كم مرورا ب ) 5بطول  داخل مصنع بوتاجاز العامرية التابع لشركة جاسكو

  مرحلة االنشاء 

جاسكو، ومن المتوقع أن تستغرق المراحل الهندسية  سيقوم أحد المقاولين بتنفيذ المشروع تحت إشراف ومراقبة شركة

 :األعمال التالية خحل فترة البناء شهرا. وسيتم تنفيذ 15ما يقرب من  واالنشاء والمشتريات

  حر الطريرأنشطة 

 نقل المواسير و تخزينها 

 حفر الخنادق 

  الحفر األفقي الموجهHDD Horizontal Directional Drilling  أو الحفر النفقيBoring  لتقاطعات

  الطرق

 اعمال اللحام وفحصها 

 تغليل رىو  اللحام وفحصها 

 تغليل الفواصل 

 أعمال الحفر  
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 تركيا البلوف 

 الربط اعمال Tie-ins  

 االلياف الضوئية فرد كابحت 

 الردم  

 أعمال الردم 

  اعمال تنظيل للخطPigging 

 االختبار الهيدروستاتيكي للخط 

  االختبار هميامن  خط الغاز الطبيعيتفريغ 

 تنظيل الخط و بدء التشغيل 

 المدنية , والميكانيكية , والكهربائية أعمال تصنيع وتركيا غرف البلوف )األجزاء  

 مرحلة التشغيل

غرفة التحكم المركزية من خحل نظام التحكم اإلشرافي وتحصيل  خحل من التشغيل مرحلة في العمل المعتاد، يتمفي 

على التسريبات  التفتيش دوريات ذلك في دورية بما البيانات )سكادا(. وسوف تكون هناق عمليات صيانة ومراقبة

اتخاذ  الخط، وسيتم من التالل الجزء عزل ات، سيتمتسريب وجود المخاطر المحتملة. و في حالة اكتشاف عن والكشل

 اإلجراءات الحزمة وفقا لخطة الطوارئ الخاصة بشركة جاسكو.

 بدائل المشروع

 و WDGC غازات الصحراء الغربية مجمعل الطبيعي الغاز إمدادات زيادة هو المقترح للمشروع الرئيسي الهدف

 .المتزايد الوطني الطلا لتلبية وكذلك نتاجاإل معدل زيادة أجل من LPG المسال البترول غازل والعامرية

 مجمعل رايفن غاز نقل سيتم حيث مصر في البتروكيماويات صناعة على ذلك سيؤثر ،"عدم اتخاذ أي إجراء" حالة في

 البتروكيماوية المواد من مجموعة إلى LPG المسال البترول غازل والعامرية و WDGC غازات الصحراء الغربية

 : وهي

 .والبروبان اإليثان من مزيج - 1

 للتصدير البروبان -2

 غاز البترول المسال -3

عدم " البديل فإن وبالتالي،؛ السابقة المنتجات جميع إنتاج زيادة يمكن ال ،رايفن من غاز وجود عدم حالة في لذلك، وفقا  

 مقبول. غير " اتخاذ أي إجراء

 :االجراءاتوفقا لعدد من  المفضل المسار تحديد تم

 السكنية والمناطر الرئيسية الطرق مثل الدراسة منطقة في الرئيسية الميزات تحديد: الدراسة منطقة تحديد 

 الطرق اختيار أثناء القيود تحديد في للمساعدة والتجارية

 المرافر وخطوط الحديدية والسكك المائية والممرات الرئيسية الشوارع الحالية الممرات تشمل: الموارد تحديد .

 تعتبر فهي وبالتالي بالفعل، إنشاءها تم قد ألنها األنابيا خطوط هتوج العوامل التي من الحالية الممرات تعتبر

 الحالية الوصول إمكانية عام بشكل الخطية الممرات هذه توفر ذلك، إلى باإلضافة. لألرض مناسبا استخداًما

 .والصيانة البناء لمتطلبات

 جاسكوشركة  وضعتها التي الفنية الجوانا بعض االعتبار في يضع األنابيا خط مسار اختيار فإن ذلك، إلى باإلضافة

 :والتي تتضمن
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 البعد عن المناطر السكنية بقدر اإلمكان 

 مراعاة عبور الطرق في المناطر المحئمة  

 تفادي مرور األنابيا من المناطر المزدحمة  

  الوصول لموقع التنفيذسهولة تنفيذ اعمال االنشاء وامكانية  

 القرب من شبكة الغاز القائمة بقدر االمكان  

 تفادي المباني القائمة والمقابر ودور العبادة والمواقع التاريخية. 

 المرور بالتوازي مع خطوط المرافر القائمة مثل خطوط الكهرباء 

 بالتنسير المائية المجاري مع التقاطع نقطة راختيا يتم. المقترح للمشروع الخط مسار اختيار تم المعايير، هذه على بناءً 

 .والري المائية الموارد وزارة مع

 أو هناق موجودة سكنية مناطر توجد ال ،والمصارف الزراعية إدكو بحيرة األنابيا خط فيها سيعبر التي النقطة عند

 أفضل وهذا ما جعله. عليها للبناء محظورة كأراضي المناطر هذه تصنيل يتم حيث المستقبل في تكون أن المتوقع من

 مع يتماشى نفسه الوقت وفي واالجتماعية، البيئية األهداف المختار األنابيا خط يحقر. األنابيا لخط اختياره تم طرير

 مع التقاطع وتقليل ،(مقامة بالفعل) التحتية البنية على بالفعل تحتوي طرق اختيار إلى تهدف والتي جاسكو استراتيجية

 .السكنية المناطر

 واالجتماعية البيئية التأثيرات

 التأثيرات االيجابية

  : المثال على سبيل، واقتصادية اجتماعية مزايا عدة إلى يؤدي سوف المقترح المشروع تنفيذ ان المتوقع من

  التوسع في شبكة الغاز الطبيعي سيوفر بشكل إيجابياً مصدر طاقة للصناعات المحلية التي من شأنها سوف

 إلى خلر فرص عمل غير مباشرةتؤدي 

 عدد زيادة إلى تهدف التي القومية الخطط في تحسن إلى يؤدي التوسع في شبكة الغاز الطبيعي سوف 

 التوصيحت المنزلية بالغاز الطبيعي.

 التنوع في مزيج الطاقة من أجل الحد من االعتماد على الوقود المستورد 

 أثناء مرحلة االنشاء  التأثيرات البيئية السلبية الرئيسية 1.1.1

 اآلتي: التأثيرات البيئية السلبية الرئيسية  أثناء مرحلة االنشاء في تتمثل

 والحفر ...الخ(  الموقع )اعداد الموقع في البناء الناتجة عن أنشطة االنشاء مرحلة انبعاثات االتربة أثناء .1

مخلفات البناء أو الحطام في الممرات المائية، وفي تأثر البيئة المائية في حالة التخلص غير السليم من  احتمالية .2

 حالة التخلص غير السليم من المياه الناتجة عن االختبار الهيدروستاتيكي.

 األخرى  ارتفاع مستوى الضوضاء الصادرة عن معدات اإلنشاء وأعمال والحفر .3

الصحي، وخطوط االتصاالت  مثل خطوط ومواسير مياه الشرب والصرف المرافر القائمة على التأثير احتمالية .4

 ...الخ أثناء أعمال الحفر

 المنزلية والمخلفات الخطرة ومخلفات االنشاء الصلبة المخلفات ذلك في المخلفات الصلبة بما من مختلفة إدارة أنواع .5

الموقع،  المستعملة، بدأً من التعامل معها، وتخزينها مؤقتاً في والزيوت اللحام وأحزمة والخرسانة التربة بقايا مثل

 ونقلها إلى التخلص النهائي

   العاملين لدى المهنية والسحمة بالصحة المتعلقة الجوانا .6

 تأخير الجدول الزمني لألعمال إلى الحوادث والكوارث الطبيعية التي قد تؤدي .7

 زيادة عدد الشاحنات لنقل مواد البناء والمعدات إلى موقع المشروع  نتيجة مروري تأثير .8
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في المعابر مع الطرق التي تقع على  أنشطة الحفر خحل مرحلة البناء وكذلك استخدام األراضي نتيجةعلى  تأثير .9

 خط الغاز الطبيعيطول مسار 

 الزراعي الموسم خحل  الزراعية األراضي في وخاصة المشروع بموقع والحيوانية النباتية على البيئة تأثير سلبي .10

 الذي سيتم به إنشاء الخط

 قد تقع نتيجة تسريا الزيوت من المعدات. التيخاطر الحوادث والم .11

 .ومنخفضة متوسطة السلبية اآلثار أهمية تعتبر ، 8 الفصل في المذكور النحو على المدرجة التخفيل تدابير تنفيذ بعد

  أثناء مرحلة التشغيل  التأثيرات البيئية السلبية الرئيسية 1.1.2

 سيتموفي هذه الحالة  األنابيا، خط تعطل حالة في التشغيلمرحلة  أثناء ةالمتوقع ةالتأثيرات البيئية السلبية الرئيسي تتمثل

 فإن ذلك، ومع. والبيئة المحيطة المجتمعات على كبيرة مخاطر في تتسبا وقد الطبيعي الغاز من كبيرة كمية إطحق

 شبكة في للتحكم يستخدم للغاية متكامل نظام وهو( SCADA) البيانات على والحصول التحكم نظام وتتبع تطبر جاسكو

 التشغيل ضغط لضبط الصمامات غرف في بعد عن بالتحكم SCADA نظام يقوم. الوطنية الطبيعي الغاز أنابيا خطوط

 .الطبيعي الغاز تسرب لمنع األنابيا خط في الضغط في تغيير أي عن المبكر والكشل

 التأثيرات االجتماعية

 

 أثناء مرحلة االنشاء

  خط مسار طول على الواقعة المقترحة األربعة الصمامات غرف إلنشاء الدائم على االراضياالستحواذ 

 الكاملة االستبدال تكلفة توفير في GASCO لشركة العامة القاعدة تتمثل الحاالت، هذه مثل في. األنابيا

 أرض قطعة كل أن تقريًبا يقترح قد. ومحئمة ومقبولة مرضية اتفاقية بموجا السوق لسعر وفقًا األرض لشراء

 .واحد لمزارع مملوكةعلى اعتبار انها  الصمام غرف من غرفة لكل( م 45×  م 25)

 التوطين إلعادة عمل خطة إعداد سيتم. الضارة المحاصيل على وتأثيرها المؤقتة األراضي حيازة (RAP )

 لكل المتأثرين، كامًح  مسًحا التوطينتتضمن دراسة إعادة . OP 4.12 التوطين إلعادة الدولي البنك لسياسة وفقًا

 .دفعه يجا الذي التعويض وتقييم

 تحد قد. الصناعية األنشطة من وغيرها الصغيرة الشركات لبعض العيش سبل على المؤقتة السلبية اآلثار 

 الصغيرة الشركات تكون قد الحاالت، بعض في. الوقت لبعض الشركات هذه إلى الوصول من البناء أعمال

 .المتضررين األشخاص على للتأثيرات الوحيد المصدر هي

 والنفايات البناء نفايات من كحً ) نفايات تراكم شكل في ذلك يكون قد، البناء أنشطة نتيجة محتمل مؤقت إزعاج 

 أعمال عن الناتج الغبار وخصوًصا الهواء، وانبعاثات بها، المرتبطة والرائحة البناء، مناطر في المنزلية

 وأن خاصة الخطورة، درجة حيث من للغاية محدودة وستكون مؤقتة طبيعة ذات اآلثار هذه وتكون الحفر،

 .بالسكان المأهولة المناطر في وليس المزارع في ستكون البناء أنشطة

 معظم وتوافر المشاريع مواقع في السكان لحجم نظًرا منطقة؛ كل في العمل حجم حسا العمال عدد يختلل 

 كبير تأثير أي أو مؤقتًا العمالة تدفر إلى يؤدي لن الذي( عامل 100) العمال من المحدود العدد فإن الخدمات،

ً  التي الماهرة غير العمالة على المنفذة الشركات تعتمد. المجتمع موارد على  مجاورة مناطر من تكون ما غالبا

 وجودهم من يقلل مما المشروع، مدة خحل دائم بشكل مقيمين العمال يكون ال النحو هذا على. المشروع لمناطر

 عدم إلى ذلك سيؤدي وبالتالي،. فقط العمل ساعات على اقتصار تواجدهم عن فضحً  المشروع، مناطر في

 ال ، ذلك على عحوة. المشروع مناطر في المنازل استئجار قيم أو األسعار الرتفاع محتملة تأثيرات وجود

 .المشروع مناطر في المجتمع ثقافة على المؤقت العمالة لتدفر محتملة تأثيرات توجد

 قد، تعيينها يتم لم التي المياه أنابيا خاصة الحالية، المجتمعية التحتية البنية على مخاطرهناق  يكون أن يمكن 

 .للمتضررين إزعاج مصدرويصبح  واالتصاالت الكهرباء مثل األخرى المرافر خدماتل تعطيل يحدث

 المؤسسي /القانوني التعبير يغطيها التي األنابيا خطوط إنشاء بعديتم ذلك  ترميمها أو الشوارع تأهيل إعادة 

 درجات إلى الشوارع ترميم في التأخيرات تؤدي قد". هألصل ءالشي رد" مسؤولية إلى يشير الذي المصري
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 التأخيرات مع المروري واالزدحام لعمل،ل الوصول وفقدان ،بحركة السيارات تلحر التي األضرار من متفاوتة

 .المحتمل الجمهور واستياء بذلك، المرتبطة واالنبعاثات

 التشغيل  أثناء مرحلة

 .احتمالية حدوث تسرب في الغاز مما يؤدي الشتعال الحرائر ويؤثر على السكان في المنطقة 

 سحمة  التأثيرات المرتبطة بحر الطرير: هو احتمال حدوث امتدادات عمرانية في اتجاه مسار الغط بما يهدد

الخط نظرا لتغير نظام استخدام األراضي وخاصة مع مراعاة حركة الزحل العمراني المتسارعة على 

 األراضي الزراعية.

 .تدمير بعض المحاصيل خحل اعمال الصيانة والرصد والدوريات على الخطوط 

 .انخفاض قيمة األراضي الزراعية بعد مرور الخطوط بها حيث لن يمكن البناء عليها بعد ذلك
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 خطة اإلدارة والرصد البيئي واالجتماعي

كان المقترحة لتخفيل كل تأثير، المسؤولية المباشرة للتنفيذ ومسؤولية اإلشراف باإلضافة إلى األنشطة وطرق الرصد المقترحة، معدل تكرار ومتتضمن الجداول أدناه التدابير 

 الرصد خحل مرحلة اإلنشاء.

 اإلنشاء ةالتخفيف ومسؤولياتها اثناء مرحلتدابير  - 1-0جدول 
 

 مسئولية اإلشراف المباشر المسئول عن التخفيف إجراءات التخفيف المقترحة األثر

  االنشاء مرحلة

 تطبير جدول بمواعيد الصحححححححيانة الدورية للمعدات و االلتزام به  االنبعاثات الهوائية

 للحفاظ على المعدات بحالة جيدة طوال عملية االنشاء.

   عحدم ترق المركبحات والمعحدات في ححالحة تشحححححححغيحل من دون داع

 لتقليل االنبعاثات الغزية 

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة )بتروجيت(المقاول

 لشركة جاسكو بالموقع  التابع

 رش المياه أثناء عمليات الحفر والردم وتفريغ المواد  انبعاثات االتربة

  خزينيتم تخزينها وتغطيتها اثناء الت التيرش المياه على المواد 

 استخدام الطرق الممهدة  للوصول للموقع قدر اإلمكان 

 تغطية الحافحت التي تنقل مواد البناء القابلة للتفتيت 

 التعامل مع مقاولين مرخصين اثناء نقل مخلفات البناء 

 رةخط كنفايات المحفورة الجانبية الطرق نفايات مع التعامل سيتم. 

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة )بتروجيت( المقاول

 لشركة جاسكو بالموقع التابع

 

اإلضرار بالمرافر  

 القائمة

 ،التخطيط المسححححححبر والتنسححححححير مع اإلدارات المركزية، واإلقليمية 

والمحلية لهيئات مياه الشحححححرب، والصحححححرف الصححححححي، الكهرباء، 

الخاصحححححة بعمر واالتصحححححاالت للحصحححححول على الخرائط والبيانات 

 المرافر

 إذا الحفر االسححححتكشححححافي لتحديد مسححححارات خطوط المرافر القائمة 

  للخط المحدد المسار في وجدت

 تحليل سجل الحوادث 

 قسحححححححم شحححححححرطة  ألقربيجا التوجه  أي تلفياتحالة حدوث  في

 وابحغ الجهة المعنية إلصحح التلفيات.

  والبيئةمدير إدارة السحمة والصحة  )بتروجيت( المقاول

 لشركة جاسكو بالموقع التابع

التخلص من 

المخلفات الصلبة 
  تحححديححد واسحححححححتخححدام مواقع التخلص المعتمححدة المجححاورة من خحل

 السلطة المحلية

 طبقاً لنوعيتها  فصل المخلفات في الموقع 

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة )بتروجيت( المقاول

 لشركة جاسكو بالموقع التابع
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 مسئولية اإلشراف المباشر المسئول عن التخفيف إجراءات التخفيف المقترحة األثر

والخطرة ومخلفات 

 البناء
 تعيين واستخدام مواقع تخزين مناسبة في الموقع 

 المخلفات لتجنا تلوث الهواء المحيط تغطية المخزونات من 

  في شحححححححاحنات  النهائيالنقل اليومي للمخلفات إلى موقع التخلص

 مغطاه

 ائية اعمال التزود بالوقود، التشححححيم أو إضحححافة المواد الكيمي تجنا

ات في الموقع )إال عند الضرورة( لتجنا تلوث التربة وتوليد مخلف

 خطرة إضافية

 لص كيميائية والزيوت المستعملة والتخسيتم جمع حاويات للمواد ال

 منها في مدفن مخلفات خطرة معتمد

 ا سحوف يتم جمع المخلفات السحائلة الخطرة في براميل محددة ونقله

 عن طرير الشركات المعتمدة

 العمال للضوضاءتقليل وقت تعرض   الضوضاء

 ضمان استخدام سدادات األذن في الموقع 

  عاملين قبل بدء أنشحححححححطة البناء حول هذا الخطر تدريا جميع ال

 وكيفية تجنا آثاره

 المساء قدر اإلمكان في للضوضاء المسببة اإلنشاء أعمال تجنا 

  حالة عدم استخدامها فيعدم تشغيل المعدات و اآلالت  

  إدارة السحمة والصحة والبيئةمدير  )بتروجيت( المقاول

 لشركة جاسكو بالموقع التابع

االختناقات 

المرورية 

 والتحويحت 

 في البدء قبل الطرير على ارشحححادية واضححححة عحمات وضحححع 

 سحححمة على المختلفة للحفاظ المركبات سححائقي لتوجيه االنشححاء

 الطرير. 

 تخطيط طرق بديلة وتحويحت عند تعطيل الطرق 

 ت للتخزين المؤقححت لمواد البنححاء والمعححدات والمخلفححا اختيححار موقع

 قبل عمليات اإلنشاء حتى ال تتسبا في االضطرابات المرورية

 ما كان ذلك لذروة المرورية كل  تجنا أعمال البناء في أوقات ا

 ممكنا

 منع سير المركبات العشوائي خارج حدود الطرير 

 )بتروجيت( المقاول

 

 

 

 

 

 

  والصحة والبيئةمدير إدارة السحمة 

 لشركة جاسكو بالموقع التابع

التأثير على النظم 

 اإليكولوجية
 يجا أن يتم منع إزالة الغطاء النباتي قدر اإلمكان 

  متر 20إنشاء ممر لإلنشاء بعرض 

 المقاول

 )بتروجيت(

 

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة

 لشركة جاسكو بالموقع التابع
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 مسئولية اإلشراف المباشر المسئول عن التخفيف إجراءات التخفيف المقترحة األثر

  يجا إدارة عملية سحححححير الحافحت لضحححححمان أقل تأثير ممكن على

 الغطاء النباتي

 هححا اإليكولوجيححة إلى حححالت اتخححاذ التححدابير الحزمححة إلعححادة النظم

 االصلية قدر اإلمكان بعد االنتهاء من عمليات اإلنشاء

 

 

 

المسطحات 

المائية/تولد مياه 

  الصرف

  ها كات ثم نقل ناتجه عن المشحححححححروع في تن سحححححححيتم تجمع أي مياه 

الصحححرف محطة معالجة مياه  أقربالى بواسحححطه سحححيارات كسحححح 

 الصحي 

 الضغط للخط اختبارات اعمال من الناتجة مياهالتخلص من  سيتم  

hydrostatic testing  عن طرير نقلها بسححححححيارات كسححححححح الى

 الصرف الصحي .محطة معالجة مياه  أقرب

 المقاول

 )بتروجيت(

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة

 لشركة جاسكو بالموقع التابع

سححححححيتم تنفيذ خطة التأها واالسححححححتجابة في حاالت الطوارئ، والتي  المخاطر والحوادث

أعدت بالفعل من قبل شحححركة جاسحححكو إلعطاء تعليمات بشحححأن تحديد 

قد تححدث أثنحاء احتمحاليحة حدوث الحوادث والححاالت الطحارئة التي 

إنشحححححححاء خطوط األنابيا وكيفية االسحححححححتجابة لها للحد من المخاطر 

 واآلثار التي قد تترافر مع هذه الحاالت الطارئة

إدارة السحمة والصحة 

 والبيئة في شركة جاسكو

 شركة جاسكو

التربة و استخدامات 

 األراضي
  د للحإعادة األرض إلى حالتها األصحححلية في نهاية مرحلة اإلنشحححاء

 من التأثيرات على البيئة الطبيعية.

  أو  االنسحححححححكابيجا التعامل مع السحححححححوائل الخطرة بحذر لتجنا

 التسريا إلى التربة

 شركة جاسكو )بتروجيت( المقاول

السحمة والصحة 

 المجتمعية
 المجتمعية المنظمة مع بالتعاون التوعية حمحت تصميم 

 عن بعيدا النا  إبقاء على تسححححاعد التي الحذر أشححححرطة اسححححتخدام 

 الموقع

 السكان يتمكن حتى للمشروع الزمني الجدول على السكان إطحع 

 معينة شوارع تجنا موعد معرفة من

 بالعبور للسحححماح الخنادق فوق أسحححطًحا أو خشحححبية قضحححبانًا ركات 

 اآلمن

 عملب المتعلقة واللوائح القوانين مراعاة المنفذة الشححركة على يجا 

 اهذ مع التعامل يجا. األطفال عمالة أشكال على للقضاء األطفال

 .المشروع بناء مرحلة خحل الخطر

العامة لحماية البيئة دارة اإل

 شركة جاسكو في
 المقر الرئيسي لشركة جاسكو
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 مسئولية اإلشراف المباشر المسئول عن التخفيف إجراءات التخفيف المقترحة األثر

 بشححححححكل الشححححححكاوى مع التعامل يتم أن لضححححححمان مهمة التظلم آلية 

 يجا. بشحححفافية المعلومات مشحححاركة وضحححمان الفور على صححححيح

 المناسححبة الشححكاوى لتلقي القنوات أفضححل وتحديد الشححكاوى توثير

 إلى الرجوع يرجى المعلومححات، من لمزيححد) المحليححة للمجتمعححات

 (.9 الفصل

السحمة والصحة 

 المهنية
  ضححححمان التنفيذ المناسححححا الحتياطات الصحححححة والسحححححمة المهنية

 كتوفير معدات الحماية والوقاية الشخصية للعاملين 

 األمان التي تنص و الوقايةالموقع بكافة مسحححححححتلزمات  يتم تزويد

  العمل والصحة المهنية قوانينعليها 

 )بتروجيت( المقاول

 

 

مشرف الموقع من إدارة السحمة 

 شركة جاسكو والصحة والبيئة في

االستحواذ المؤقت 

على األراضي وتدمير 

 المحاصيل 

 اعداد دراسة خطة اعادة التوطين

  ضمان حصول اصحاب األراضي على التعويضات العادلة عن

 المحاصيل 

 لجنة التعويضات في جاسكو

  استشاري خارجي

 مسئول التنمية االجتماعية بجاسكو

االستحواذ الدائم على 

األراضي إلقامة غرف 

 البلوف

  ضمان حصول اصحاب األراضي على اسعار عادلة عند شراء

 البلوفاألراضي الخاصة بإقامة غرف 

 

 لجنة التعويضات في جاسكو

 

 مسئول التنمية االجتماعية بجاسكو

سحححتقوم شحححركة "جاسحححكو" بعمليات تفتيش مسحححتمرة وصحححيانة ممنهجة   المخاطر والحوادث
 .خط الغاز الطبيعيللتحقر من سحمة 

  ستشمل عمليات التفتيش التحقر من وجود أي أنشطة في منطقة الخط

 قد تؤدي إلى كسر األنابيا.
  في حالة حدوث تسريا سيتم إغحق الصمامات الخاصة بتغذية الجزء

 المعطل حتي ينفذ فرير الصيانة اإلجراءات المناسبة.

  سححححححيتم وضححححححع عحمات على مسحححححححار الخط تشححححححمل أرقام تليفونات

 الستخدامها في حالة حدوث أي طارئ

إدارة الصحة والسحمة 

شركة جاسكو  فيالعامة 

 منطقة الخط( في)تفتيش 

السحمة والصحة في شركة   ارةإد

 جاسكو )الوحدة المركزية واإلدارة(

 اإلنشاءخالل مرحلة  ومسئولية الرصد مؤشرات الرصد 2جدول 

 التأثير  مؤشرات الرصد مسئولية التنفيذ اإلشراف الموقع الطرق واألساليب

المسئول البيئي في  مكتا التوثير مراجعة الجداول

 شركة جاسكو

وجدول  المركبات فحص )بتروجيت( المقاول

 صيانة اآلالت

 االنبعاثات الهوائية
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 التأثير  مؤشرات الرصد مسئولية التنفيذ اإلشراف الموقع الطرق واألساليب

موقع صيانة  أخذ عينات من انبعاثات العادم

 المركبات

المسئول البيئي في 

 شركة جاسكو

المقاول )عن طرير 

 طرف ثالث(

انبعاثات العادم من  تركيز

 مولدات الديزل

المسئول البيئي في  موقع االنشاء  مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

 انبعاثات الغبار  التفتيش على أعمال االنشاء )بتروجيت( المقاول

 التسجيل في تقارير الصحة واألمان والبيئة الشهرية

 وفي سجل الحوادث

المسئول البيئي في  مكتا التوثير

 شركة جاسكو

عدد مرات و مواقع حوادث  )بتروجيت( المقاول

 اإلضرار 

خطر اإلضرار 

 القائمةبالمرافر  

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

استخدام مواقع التخزين  )بتروجيت( المقاول

 المخصصة في الموقع

  لتخزين المخلفات

المخلفات الصلبة،  تولد

مخلفات البناء 

 والمخلفات الخطرة 

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

 فصل عناصر المخلفات )بتروجيت( المقاول

الخطرة عن مخلفات البناء 

 المخلفات أألخرى غير

 في الموقع  الخطرة

تسجيل احصائيات النقل والتوصيل اليومي وسجحت 

 من مواقع التخلص من النفايات

المسئول البيئي في  موقع العمل

 شركة جاسكو

كميات وأنواع المخلفات  )بتروجيت( المقاول

  المتولدة

 

المسئول البيئي في  موقع العمل تسجيل مستويات الضوضاء في التقارير الشهرية

 شركة جاسكو

المقاول )من خحل 

 طرف ثالث(

مستويات شدة الصوت 

 وفترات التعرض لها

 الضوضاء

المسئول البيئي في  موقع العمل  الموقع من تقييم ودراسة الشكاوى المقدمة

 شركة جاسكو

الشكاوى من السكان  )بتروجيت( المقاول

 المجاورين لموقع العمل
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 التأثير  مؤشرات الرصد مسئولية التنفيذ اإلشراف الموقع الطرق واألساليب

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

استخدام سدادات األذن من  )بتروجيت( المقاول

 قبل عمال البناء

المسئول البيئي في  موقع العمل  مراقبة الطرق المعطلة

 شركة جاسكو

 المرورية  االختناقات االختناقات المرورية )بتروجيت(المقاول 

المسئول البيئي في  موقع العمل  دراسة وتقييم الشكاوى المقدمة

 شركة جاسكو

الشكاوى من السكان  )بتروجيت( المقاول

 المتضررين المجاورين أو

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

التنفيذ السليم لإلجراءات  )بتروجيت( المقاول

التخفيل المتفر عليها مع 

 المقاول

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

الحد من التأثيرات الضارة  )بتروجيت( المقاول

على الغطاء النباتي 

الطبيعية  واضطراب البيئة

على طول مسار الخط 

 المقترح

  النظام االيكولوجي

البيئي في المسئول  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

اعادة خط الخندق المحفور  )بتروجيت( المقاول

في نهاية  إلى وضعه األصلي

  مرحلة االنشاء

المسئول البيئي في  موقع العمل والتحليل الكيمائي مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

المقاول )عن طرير 

 طرف ثالث(

لن يتم التخلص من أي مياه 

ناتجه من المشروع في أي 

مسطحات مائية وسيتم 

تجميعها و نقلها بواسطه 

سيارات كسح الى اقرب 

المسطحات المائية /  

 تولد مياه الصرف
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 التأثير  مؤشرات الرصد مسئولية التنفيذ اإلشراف الموقع الطرق واألساليب

محطه مياه لمعالجه الصرف 

 الصحي.

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

تسجيل أي حوادث انسكاب أو  )بتروجيت( المقاول

 لتلك  تسرب وتحليل دوري

 البيانات 

استخدام األراضي / 

  التربة

 

شركة متخصصة في  شركة متخصصة في االستشارات االنشائية

 االستشارات االنشائية

للمواقع المتضررة )إن 

 وجد(

المسئول البيئي في 

 شركة جاسكو

المقاول )عن طرير 

 طرف ثالث(

الحالة اإلنشائية  دراسة

وإجراء أبحاث على  للمباني

 التربة

المسئول البيئي في  موقع العمل الموقعتحري 

 شركة جاسكو

المقاول )عن طرير 

 طرف ثالث(

مسار  ينبغي إعادة النظر في

في نهاية  الخط واختباره

 للتأكد من مرحلة االنشاء

األراضي إلى حالتها  اعادة

 المشروع في قبل البدء اصلها

المسئول البيئي في  موقع العمل المراقبة

 شركة جاسكو

،  الشخصية الوقاية معدات )بتروجيت( المقاول

االسعافات األولية،  معدات

خطط الطوارئ، معدات 

 مكافحة الحرائر... إلخ

السحمة والصحة 

 المهنية

مراجعة قوائم المتضررين، ايصاالت استحم 

 التعويضات، الشكاوى، نماذج المتابعة 

 موقع المشروع

 

 التوثير المكتا

المسئول البيئي 

 بجاسكو

مسئول التنمية 

 االجتماعية بجاسكو

 لجنة التعويضات

الشكاوى المقدمة من 
المتضررين بشأن 

 التعويضات

االستحواذ المؤقت على 
األراضي وتدمير 

 المحاصيل
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مراجعة قوائم المتضررين، ايصاالت استحم 

 التعويضات، الشكاوى، نماذج المتابعة 

 موقع المشروع

 

 التوثير المكتا

البيئي المسئول 

 بجاسكو

مسئول التنمية 

 االجتماعية بجاسكو

 لجنة التعويضات

الشكاوى المقدمة من 

المتضررين بشأن 

 التعويضات

االستحواذ الدائم على 

األراضي وتدمير 

 المحاصيل

إدارة التفتيش التابعة  مسار الخط  الدوري جدول التفتيش

لشركة جاسكو في 

 المكتا الرئيسي

التفتيش التابعة  إدارة

لشركة جاسكو في 

 منطقة الخط 

الدوري لخط   تقارير التفتيش

  الغاز

التعرض للمخاطر 

 والحوادث

الصيانة  إدارة مسار الخط  الخطة الزمنية للتفتيش والصيانة

جاسكو في  بشركة

 المكتا الرئيسي

الصيانة التابع  إدارة

جاسكو في  لشركة

 منطقة الخط 

والصيانة التفتيش المنتظم 

 الدورية

مسار الخط ومكتا  جدول استقصاء التسرب / السجل التشغيلي

 التوثير

قسم التفتيش التابع 

لشركة جاسكو في 

المكتا الرئيسي 

قسم التشغيل  التابع /

لشركة جاسكو في 

 المكتا الرئيسي

قسم التفتيش التابع 

جاسكو في  لشركة

منطقة الخط /قسم 

التشغيل  التابع 

جاسكو في  لشركة

 منطقة الخط 

الكشل عن التسرب 

خط الضغط في ال ومعامحت

)من خحل  الغاز الطبيعي

 نظام سكادا(
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 التشغيل ةخالل مرحل المقترحة التخفيف إجراءات - 03 جدول

المسئول عن  إجراءات التخفيف المقترحة األثر

 التخفيف

 مسئولية اإلشراف المباشر

 التشغيل مرحلة

المخاطر 

 والحوادث
  سححححتقوم شححححركة "جاسححححكو" بعمليات تفتيش مسححححتمرة وصححححيانة ممنهجة

 .خط الغاز الطبيعيللتحقر من سحمة 

  سححتشححمل عمليات التفتيش التحقر من وجود أي أنشححطة في منطقة الخط

 قد تؤدي إلى كسر األنابيا.
  في حالة حدوث تسريا سيتم إغحق الصمامات الخاصة بتغذية الجزء

 الصيانة اإلجراءات المناسبة.المعطل حتي ينفذ فرير 

  سيتم وضع عحمات على مسار الخط تشمل أرقام تليفونات الستخدامها
 في حالة حدوث أي طارئ

إدارة الصحة 

والسحمة العامة 
شركة  في

جاسكو )تفتيش 

منطقة  في

 الخط(

السحمة والصحة في شركة جاسكو   إدارة

 )الوحدة المركزية واإلدارة(

 

 خالل مرحلة التشغيل   مؤشرات الرصد ومسئولية الرصد 4جدول 

 التأثير  مؤشرات الرصد مسئولية التنفيذ اإلشراف الموقع الطرق واألساليب  التكلفة المتوقعة

المصاريل اإلدارية 

 لشركة جاسكو

 جدول التفتيش

 الدوري

إدارة التفتيش التابعة  مسار الخط 

لشركة جاسكو في 

 المكتا الرئيسي

التفتيش التابعة  إدارة

لشركة جاسكو في 

 منطقة الخط 

  تقارير التفتيش

الدوري لخط 

  الغاز

التعرض للمخاطر 

 والحوادث

المصاريل اإلدارية 

 لشركة جاسكو

الخطة الزمنية للتفتيش 

 والصيانة

الصيانة  إدارة مسار الخط 

جاسكو في  بشركة

 المكتا الرئيسي

الصيانة التابع  إدارة

جاسكو في  لشركة

 منطقة الخط 

التفتيش المنتظم 

 والصيانة الدورية

المصاريل اإلدارية 

 لشركة جاسكو

جدول استقصاء التسرب 

 السجل التشغيلي /

مسار الخط ومكتا 

 التوثير

قسم التفتيش التابع 

لشركة جاسكو في 

المكتا الرئيسي 

قسم التشغيل  التابع /

يش التابع قسم التفت

جاسكو في  لشركة

منطقة الخط /قسم 

التشغيل  التابع 

الكشل عن 

التسرب 

 ومعامحت

خط الضغط في ال

 الغاز الطبيعي
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لشركة جاسكو في 

 المكتا الرئيسي

جاسكو في  لشركة

 منطقة الخط 

)من خحل نظام 

 سكادا(
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 قائمة المحتويات

 2 ________________________________________________________ الملخص التنفيذى

 المقدمة
 ________________________________________________________ 2 

 2 الدراسة منهجية

 2 __________________________________________________ عالمشرو على عامة نظرة

 4 ________________________________________________________ المشروع بدائل

 5 ________________________________________________ واالجتماعية البيئية التأثيرات

 5 ........................................ أثناء مرحلة االنشاء  التأثيرات البيئية السلبية الرئيسية 1.1.1
 6 ........................................ أثناء مرحلة التشغيل  التأثيرات البيئية السلبية الرئيسية 1.1.2

 6 _____________________________________________________ االجتماعية التأثيرات

 8 _________________________________________ واالجتماعي البيئي والرصد اإلدارة خطة

 18 ________________________________________________________ قائمة المحتويات

 22 __________________________________________________________ قائمة الجداول

 24 __________________________________________________________ قائمة األشكال

 26 _________________________________________________________ قائمة المرفقات

 27 _________________________________________________________ مقدمة 1

 27 ___________________________________________________ خلفية 1.1

 27 ____________________________________________ للمشروع عن نبذة 1.2

 28 ________________________________________ الدراسة جيةومنه أسلوب 1.3

 28.................................................................................... أسلوب الدراسة 1.3.1

 28.................................................................................... منهجية الدراسة 1.3.2

 28 __________________________________________ البيانات جمع منهجية 1.4

 28....................................................... بيانات تخص المسار والمناطر المحيطة 1.4.1

 29......................................................... البيانات االجتماعية الخاصة بالمشروع 1.4.2

 29.............................................................. أنشطة التشاور الخاصة بالمشروع 1.4.3

 31 ____________________________________________ االطار التشريعي والقانوني 2

 31 ___________________________________________________ مقدمة 2.1
 31 __________________________________ المحلي داريواإل القانوني اإلطار 2.2

 32 ___________________________ المنطبقة المصرية واالجتماعية البيئية القوانين 2.3

 33................ 105/2015و 9/2009و المعدل بالقانون رقم  4/1994قانون البيئة رقم  
إرشادات تقييم األثر البيئي واالجتماعي لجهاز شئون البيئة، فيما يتعلر بالمشاورة  

 38  المجتمعية
 38..................................... االستحواذ على األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي 

 39.......................................... ، بشأن حماية حقوق االنسان94/2003القانون رقم  

 39........................................................... بيئة العمل والصحة والسحمة المهنية 

 40...................................................... الخاص بأنابيا البترول 4/1988قانون   

 40.................................................... 102/1983قانون المحميات الطبيعية رقم  

 41..................................................................... القوانين ذات الصلة بالمرور 

 41.............................................. المعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعتها مصر 

 42 ____________________________________ الدولي للبنك الوقائية السياسات 2.4
 OP 4.01- 43........................................................................... التقييم البيئي 
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  OP 4.11 - 43............................................................. الموارد الثقافية المادية 

 OP 4.12 - 43.............................................................. إعادة التوطين القسرية 

 OP 17.50 – 43......................................................... المادة الخاصة باإلفصاح 

 43 ___________________ الرئيسية الدولي والبنك المصرية البيئة لقضايا الفجوة تحليل 2.5

 44........................................................................................ جودة الهواء 

 45......................................................................................... جودة المياه 
 46.......................................................................................... الضوضاء 

 48........................................................................ االستحواذ على األراضي 

 49 __________________________________________________ وصف المشروع 3

 49 ___________________________________________ المشروع عن خلفية 3.1

 51 ____________________________________________ لمشروعا مكونات 3.2

 51............................................................................ مكونات الغاز الطبيعي 

 51 ______________________________________________ المسار وصل 3.3

 58........................................................................... اعتبارات تصميم الخط 
 59....................................... " بوصة18" بوصة و 30مواصفات الخطوط القطر:  
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 مقدمة 1

 خلفية 1.1

 المتزايد الطلا يةلتلب الطاقة توليد محطات في الكهرباء توليد كمية زيادة في الحالية المصرية االستراتيجية تتمثل

 مع رنةبالمقا. األحفوري الوقود باسحححتخدام المخططة الطاقة محطات معظم تعمل. والصحححناعي السحححكني القطاع في

 وليححدت محطححات من٪ 90. أنظل أحفوري وقود بمثححابححة الطبيعي الغححاز يعتبر ، األخرى األحفوري الوقود أنواع

 للغاز لناجحةا الجديدة االستكشافات بعد الكهرباء لتوليد للوقود كمصدر الطبيعي الغاز تستخدم مصر في الكهرباء

 .المتوسط البحر في

سية الجهة  بمشاريع رةالوزا مسؤولية تبدأ. البترول وزارة هي مصر في الطبيعي الغاز إدارة عن المسؤولة الرئي

 المسحححححححتخدمين مختلل إلى الغاز وتوصحححححححيل ونقل ومعالجة اكتشحححححححاف في وتسحححححححتمر الجديدة الحقول عن التنقيا

 الشحححركة سحححتتأسححح. الطبيعي للغاز المحلية المتطلبات تلبية بهدف( الطاقة وإنتاج والصحححناعية السحححكنية القطاعات)

 وفقًا بيعيالط الغاز وتوزيع نقل في الرئيسية مهمتها وتتمثل ،1997 مار  في( جاسكو) الطبيعي للغاز المصرية

 .البترول وزارة لخطة

إنشححاء , اسححتخدامها( الطبيعي للغاز المصححرية الشححركة) جاسححكو قررت التي الحقول تلك أحد هو نيرايف غاز حقل

 لمسالا البترول غازل العامرية ومصنع( WDGC) غازات الصحراء الغربية مجمع إلى الغاز لنقلخطوط انابيا 

 جمعم إلى بوصححة 30 وقطره كم 70 بطول جديد، غاز أنابيا خط عبر المسححتخرج الغاز نقل سححيتم. باإلسححكندرية

 لمسالا البترول غازل العامرية مصنع إلى بوصة 18وقطرة  كم 5وخط انابيا بطول  الصحراء الغربية،غازات 

(LPG). الدولي البنك من المقترح المشروع تمويل سيتم (WB). الدولي كالبن من المقترح المشروع تمويل سيتم 

(WB).  

 إعداد جاي ،2009 عام 9 التعديل وقانون 2004 سنوات 4 القانون أي المصرية، التشريعات عليه تنص لما وفقًا

 المصححري يئةالب شححئون جهاز وموافقة الغاز توصححيل مشححروعات تنفيذ قبل واالجتماعية البيئية لآلثار تقييمدراسححة 

(EEAA) من المشححححروع تمويل يتم ألنه نظًرا ذلك، إلى باإلضححححافة. المشححححروع بدء قبل WB، تضححححمن أن يجا 

 نسحححححرفاالسحححححتشحححححاري إكوك التعاقد مع تم .والدولية الوطنية معاييرالب يلتزم سحححححوف المشحححححروع تنفيذ أن جاسحححححكو

EcoConServ رالمعايي مع لتتوافر دراسحححححة تقييم األثر البيئي واالجتماعي إلجراء شحححححركة جاسحححححكو بواسحححححطة 

 .والدولية الوطنية

 نبذة عن للمشروع  1.2

 لخط بدايةال نقطة وهي) للبترول الرشحيد شحركة من الطبيعي الغاز توصحيل إلى الجديد األنابيا خط إنشحاء سحيؤدي

 ةالعامري ومصححنع( WDGC) غازات الصحححراء الغربية مجمع إلى( الشححاط  على الواقع Raven نيرايف أنابيا

 إلى المسححححتقبل في الطبيعي الغاز توصححححيل إمكانية تسححححهيل أجل من باإلسححححكندرية(LPG)  المسححححال البترول غازل

 لشحركة سحيالرئي الدور فإن ؛ذلك ومع. األنابيا خط بها يمر التي المناطر في السحكنية والمناطر أخرى صحناعات

 قع ذلك؛ حيث يالسححححكنية لألسححححر الطبيعي الغاز تزويد وليس الطبيعي بالغاز الصححححناعي القطاع تزويد هو جاسححححكو

 .المحلية الموزع شركات دور تحت

 في مك 42 ، بواقعكم 70 يبلغ إجمالي بطول واإلسححححححكندرية البحيرة محافظتي عبر بوصححححححة 30 األنابيا خط يمر

 4و بالفعل موجودة غرف 3) صمام غرف 7 بـححححححح يمر سوف. اإلسكندرية محافظة في كم 28 و البحيرة محافظة

 .حديدية سكك وخطوط وبحيرات أسفلت طرق مع تتقاطع 18يتضمن المسارو( إنشاىها مقترح غرف

' 30 فينير الطبيعي الغاز أنابيا خط على إنشححححاىه المقترح' 1 الصححححمام غرفة من''  18 األنابيا خط مسححححار يبدأ

 كم 4.5 لمسححححافة الغربي الشححححمال إلى يمتد ثم ،اإلسححححكندرية في العموم مصححححرف من الجنوبي الجانا من المقترح'

 الطبيعي الغاز شحححححركة سحححححور بجوار' 2 المقترحة الصحححححمام غرفة إلى للوصحححححول مريوط وبحيرة المححات داخل

 مسححافةل 3 صححمام غرفة في النهايةنقطة  حتى متر 500 لمسححافة الشححركةأرض  داخل متديو ،العامرية في المسححال

 .يمر بتقاطعينو ،صمام غرف3. مقترح إنشاء كم 5 قدرها إجمالية
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 الممرات غاز معيتقاطع فيها مسار اخط ال التي المناطر باستثناء الخنادق، حفر خحل من األنابيا خط إنشاء سيتم

 (.HDD) االتجاهي األفقي الحفر تقنية استخدام سيتم حيث والطرق، الرئيسية المائية

 ذلك في بما( ESIA) واالجتماعي البيئي األثر تقييم دراسحححة إلعداد االسحححتشحححارية الخدمة EcoConServ منحت

 يححةالبيئ اآلثححار واالجتمححاعي البيئي األثر تقييم يعرض. للمشحححححححروع( RAP) التوطين إعححادة عمححل خطححةإعححداد 

 والرصححد يلالتخف وتدابير المحيطة، المناطر على المقترحة المشححروع أنشححطة من المتوقعة المحتملة واالجتماعية

 .منها الحد أو محتملة ضارة آثار أي على القضاء لضمان المقترحة

 أسلوب ومنهجية الدراسة 1.3

 أسلوب الدراسة    1.3.1
ت تقييم األثر تم إعداد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي وفقا لمتطلبات جهاز شئون البيئة المصري لدراسا

ئ التوجيهية للبيئة البيئي لمشاريع قطاع النفط والغاز، باإلضافة للسياسات التشغيلية البيئية واالجتماعية والمباد

 والصحة والسحمة الخاصة بالبنك الدولي. 

 الدراسة    منهجية 1.3.2

 :التالي للنهج وفقًا واالجتماعي البيئي األثر تقييم إعداد يتم

 المقترح؛ بالمشروع المتعلقة وأنشطتهم خططهم لفهم جاسكو مشروع فرير مع اجتماعات بدء 

 جتماعيواال البيئي بالوضع المتعلقة األسا  خط بيانات لجمع المشروع، لموقع ميدانية زيارات إجراء 

 األنابيا؛ خط يمر بها التي للمناطر الحالي

 وأنشطته؛ مشروعال بنوع الصلة ذات الدولي البنك ولوائح المحلية البيئية والمعايير للوائح االمتثال ضمان 

 ؛المطلوبة الحكومية التصاريح ذلك في بما المشروع بشأن المتاحة والوثائر المعلومات مراجعة 

 الحدودب ومقارنتها األنابيا خط يمر بها التي المختلفة طرالمنا في والضوضاء الهواء قياسات إجراء 

 بها؛ المسموح والدولية الوطنية

 المقترح؛ للمشروع المحتملة اآلثار تقييم 

 واالجتماعية؛ البيئية اإلدارة خطة وضع 

 ماعيةواالجت البيئية والرصد اإلدارة ألنشطة والكلء الفعال التنفيذ لضمان مؤسسي تطوير خطة وضع 

 ؛المقترحة

  الجلسة ، الجلسة األولى لعرض نطاق المشروع واالستماع ألسئلة الجهات المعنية، وتشاور جلستيعقد

وأية مخاوف  الثانية والنهائية لعرض نتائج الدراسة للمجتمع ولألطراف المعنية وتقييم تصورهم للمشروع

 أو قضايا أثيرت خحل الجلسة.

 منهجية جمع البيانات 1.4

 المسار والمناطق المحيطةبيانات تخص  1.4.1

عابر مسار والمالتتضمن تفاصيل  جاسكوتم جمع البيانات المطلوبة إلعداد التقرير من خحل اجتماعات مع 

ات أخرى خاصة والتفاصيل الهندسية لخطوط األنابيا وأنشطة البناء والتشغيل والموافقات الحكومية. تم جمع بيان

خط األنابيا.  ربمسابالمشروع من زيارات الموقع التي تم القيام بها لتفقد استخدام األراضي في المناطر المحيطة 

ل شركة المصمم من قبأكبر مساحة ممكنة على طول مسار خط األنابيا تم إجراء زيارات الموقع بطريقة تغطي 

 ، من خحل التنقل على الطرق المجاورة للمسار كلما أمكن ذلك.جاسكو

حساسة المستقبحت التم إجراء مراجعة مكتبية أولية ودراسة للخرائط مع مسار خط األنابيا المصمم لتحديد 

وتم إجراء قياسات خط األسا   ،المستقبحت الحساسة رصدزيارة تم محتملة حول موقع المشروع، وخحل الال

عدة محطات لتصوير المناطر ذات  الميدانية. أجرى فرير الدراسة خحل زيارات ()جودة الهواء والضوضاء
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وتحديد أنواع النباتات والحيوانات المختلفة التي من المحتمل أن  ،األهمية حول مواقع خطوط األنابيا المقترحة

 تتأثر بأنشطة المشروع.

ياه وجودتها وكذلك توافر الم ،تم جمع البيانات المتعلقة بظروف األرصاد الجوية وتضاريس التربة والجيولوجيا

 من خحل المراجعة المكتبية للدراسات الحديثة التي أجريت في مجال مسار خط األنابيا.

 البيانات االجتماعية الخاصة بالمشروع 1.4.2

ماعي وقد تمثلت شاري منهجية متعددة المراحل واألدوات من اجل اعداد دراسة تقييم األثر االجتتبني المكتا االست

ت المحلية المختلفة تلك المنهجية في تطبير آليات البحث السريع بالمشاركة، وقد تم جمع البيانات بالتعاون مع الجها

 . من الدراسة والقري المستهدفةمثل الوحدات المحلية وقادة الرأي والجمعيات األهلية في المراكز 

ن خحل استخدام موقد اهتمت دراسة تقييم األثر االجتماعي بتمثيل مختلل الفئات المجتمعية المستهدفة من المشروع 

لصلة بالمشروع، االتقارير واألدبيات المختلفة  ذات ومراجعة الدراسات و ،عدد من األدوات البحثية لجمع البيانات

اإلضافة إلي عدد بعدد من الزيارات الميدانية لمواقع القري المستهدفة لتقييم الظروف األساسية، فضح عن القيام ب

 من ادوات جمع البيانات الكيفية مثل المقابحت المتعمقة والمناقشات البؤرية.

 التالي: على النحوجمع البيانات االجتماعية المستخدمة لمنهجية الويمكن تلخيص 

 

 منهجية جمع البيانات االجتماعية - 1-1شكل 

 

 أنشطة التشاور الخاصة بالمشروع 1.4.3
يعتبر تحليل األطراف المعنية من احد األدوات التي تساعد االستشاري على تحديد مختلل األطراف المعنية بعملية 

. ويسهم تحليل األطراف المعنية في التفاعل المختلفة المشروع أنشطة يسهل قد مما بالمشروع، واهتمامهمالمشاورة 

مع مختلل األطراف للتعرف على التأثيرات السلبية للمشروع ومناقشتها في تقرير الدراسة، كما تسهم ايضا هذه 

 . المحلي المجتمع مستوى على بالمشروع المتعلقة االجتماعية الفوائد تعزيزالجهات في 
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 تحليل األطراف المعنية الخاصة بالمشروع -1-1جدول 

 دورها الفئة المستهدفة

 أنهم أي ،( PAPs) المشححححروع من المتضححححررين المحتملين األشححححخاص هم المحتملة المتأثرة المجتمعات

 وأ اإليجابية باآلثار بشحححححدة يتأثرون فقد. المشحححححروع تأثيرات يتلقون سحححححوف

 ةالسلبي

يعتبروا هم اهم الفئحححات المعنيحححة بحححالتواصحححححححححل مع المجتمع المحلي ونقحححل  القيادات في المنطقة المستهدفة

في  المعلومات الخاصحة بالمشحروع ألبناء القري المسحتهدفة، ولهم دور كبير

 التأثير على ابناء المجتمع المحلي في المناطر الريفية

الححوحححححدات الححمحححححلححيححححة بححححالححقححري 

 المستهدفة

سية على مست الجهاتهي  وى المعنية بتمويل وتنفيذ مشروعات البنية األسا

القرى وبالتالي فهي مسحححححئولة عن تنسحححححير اعمال االنشحححححاءات والمقاول مع 

 مختلل الجهات المسئولة عن شبكات البنية األساسية

 ثر البيئيهي الجهحححة االداريححة المعنيحححة بححالموافقحححة على دراسحححححححححة تقييم األ جهاز شئون البيئة المصري

 واالجتماعي وهي احدي متطلبات انشاء المشروع

المكتا االقليمي لجهاز شحححححححئون 

 البيئة فرع الجيزة

ارة البيئية تعد ادارة البيئة هي الجهة المسئولة عن متابعة االلتزام بخطة االد

 واالجتماعية الخاصة بالمشروع

الجهة المعنية  تعد هي الجهة الحكومية الشحححريكة وصحححاحبة المشحححروع وهي جاسكو

 باإلشراف وبتنفيذ انشطة المشروع المختلفة.

 المقاول المنفذ للمشروع بتروجيت

الجهة المسححححتفيدة من المشححححروع 

مححجححمححع غححححازات الصحححححححححححراء )

الغربية ومصححححنع العامرية للغاز 

 (المسال

هي الجهة المسححححتفيدة من المشححححروع والتي سححححيتم توصححححيل الخطوط لها وقد 

تلعا التأثيرات البيئية واالجتماعية التي سححححتؤثر عليها، ويكون هناق بعض 

 هذه الفئة دورا كبيرا في تعظيم المنفعة المتوقعة للمشروع.

دعم تسححححهم الجمعيات األهلية والمجتمع المدني في انشححححطة بناء القدرات وال الجمعيات األهلية

نفيذ تل ألبناء المجتمع المحلي والمساهمة في ايجاد مصادر بديلة للدخل خح

المشححححروعات للتعويض عن نقص الدخل بالنسححححبة للمزارعين، كما يسححححاهم 

 المجتمع المدني في اعمال االفصاح وضمان شفافية عملية التعويضات.

 هي الجهة المسحئولة عن تحديد اسحعار الحاصححت الزراعية والمشحاركة في الجمعيات الزراعية

لخاصة اتساهم في توفير البيانات تقدير قيمة التعويضات باإلضافة إلي انها 

 بمحق األراضي والمستأجرين خحل اعمال المسح الميداني.

 للمزارع السححححمكيةهي الجهة المسححححئولة عن تحديد تقدير قيمة التعويضححححات  الهيئة العامة للثروة السمكية

يانات الخاصحححححححة المتضحححححححررة  ها تسحححححححاهم في توفير الب باإلضحححححححافة إلي ان

 خحل اعمال المسح الميداني. بالمستأجرين

 .المشروع حول معلومات تغطي وتعرض االعحم
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 االطار التشريعي والقانوني 2

 

 مقدمة 2.1

البنك.  سياسات وقائية بيئية واجتماعية يجا اتباعها من قبل المشروعات الممولة من 10حدد البنك الدولي 

 المشروع موضع الدراسة.ويستعرض هذا الجزء هذه السياسات ومدى انطباقها على 

ود البنك الدولي ، والتي تعتبر قريبة من حداالنبعاثاتوينص القانون المصري على إجراءات االلتزام البيئي وحدود 

لتي تنص على إن لم تكن أشد. ويجا أن تلتزم الشركة المصرية للغازات الطبيعية )جاسكو( بالسياسات الدولية وا

الدولي سيتم اعتماد  لية، وفي حالة  وجود اختحف بين المعايير المحلية ومعايير البنكوجوب االلتزام بالقوانين المح

 معايير البنك الدولي.

 اإلطار القانوني واإلداري المحلي  2.2

 واالجتماعي بما فيما يلي شرح مختصر للهيئات والمؤسسات المحلية المختلفة المتعلقة بدراسات تقييم األثر البيئي

 واالجتماعية. البيئية االثارتقييم  ذلك في

و قانون  2009سنة ل 9والمعدل بقانون رقم  1994لسنة  4اإلطار القانوني الرئيسي للمسائل البيئية هو القانون رقم 

لسنة  965وقرار  2012لسنة  710ثم قرار  2011لسنة  1095والئحته التنفيذية المعدلة بقرار  2015لسنة  105

نشاء جهاز شئون حماية البيئة، ويتناول في الغالا أساليا حماية البيئة من التلوث. وتم إوالمعروف بقانون  2015

ن البيئية في ليكون الجهة اإلدارية المسئولة عن الشئو 1982لسنة  631البيئة المصري بقرار رئيس الوزراء رقم 

 مصر.

قييم للتأثيرات ا عن مشروع معين إجراء ت، يجا على الجهة المسئولة قانوني1994لسنة  4من قانون  1وطبقا للمادة 

دم نتائج هذا لتقييم البيئية المتوقعة من المشروع على البيئة الطبيعية واالجتماعية قبل البدء بتنفيذ المشروع، وتق

 تنفيذ المشروع. لجهاز شئون البيئة لمراجعتها والموافقة عليها قبل قيام الجهات الحكومية األخرى بإصدار تراخيص

متطلبات جهاز بر دراسة التقييم األثر البيئي واالجتماعي جزءاً ال يتجزأ من عملية تخطيط المشروع طبقا لوتعت

واالجتماعية تم  شئون البيئة. وتساعد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي على التأكيد أن الجوانا االقتصادية

 أخذها في االعتبار مع الجوانا التقنية واالقتصادية.

ن المصري ثحث ز شئون البيئة هو الجهة الحكومية المسئولة عن إدارة وتنظيم القضايا البيئية، ويحدد القانوجها

 أدوار رئيسية لجهاز شئون البيئة:

 لمشروعات تنظيم وتنسير معظم األنشطة باإلضافة إلى الدور التنفيذي في إدارة المحميات الطبيعية وا

 التجريبية.

 بيئية، سياسة اإلدارة البيئية، ووضع خطط التنفيذ الحزمة للحفاظ على ال الجهاز مسئول عن صياغة

 ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات اإلدارية المختصة

 البيئي  وفيما يخص هذا المشروع، فإن جهاز شئون البيئة هو المسئول عن مراجعة دراسات تقييم األثر

 والموافقة عليها.و االجتماعي 

ات والمنشآت بيئية على مستوى المحافظة والمنطقة هي المسئولة عن األداء البيئي لكل المشروعوحدة اإلدارة ال

لمنطقة، اداخل حدود المحافظة. وتم إنشاء وحدات اإلدارة البيئية على مستوى المحافظة ومستوى المدينة أو 

شطة التنفيذية. بيئي ومتابعة األنوتختص هذه الوحدات بحماية البيئة داخل حدود المحافظة وهي مكلفة بالتخطيط ال

 وتكون الوحدة مسئولة عن التالي:
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 لمشروع يلتزم متابعة األداء البيئي للمشروعات في المحافظة خحل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل للتأكد أن ا

ر البيئي بالقوانين واللوائح باإلضافة إلى إجراءات التخفيل المذكورة في الموافقة على تقييم األث

 تماعي.واالج

 .التحقير في أي شكوى بيئية ضد المشاريع في المحافظة 

 ية.تتبع اإلدارة البيئية المحافظة إداريا ولكنها تابعة لجهاز شئون البيئة من الناحية الفن 

 ذه يوجد بالمحافظة وحدة إلدارة المخلفات الصلبة على مستوى المحافظات والمناطر، ومسئولية ه

 ى عقود إدارة المخلفات الصلبة.الوحدات تكون عن اإلشراف عل

قييم األثر الجهات اإلدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص بناء وتشغيل المشروعات، وتعتبر دراسة ت

راسة البيئي واالجتماعي أحد متطلبات الترخيص، والجهات اإلدارية المختصة هي المسئولة عن استحم الد

الوزاري الخاص  ا يخص الموقع ومدى محئمته لطبيعة المشروع والتزامه بالقرارومراجعة البيانات الواردة بها فيم

لدراسة لجهاز شئون بالنشاط، والتأكد أن النشاط ال يتعارض مع األنشطة المجاورة، ثم تقوم الجهة اإلدارية بإرسال ا

 تي:ي مكلفة باآلالبيئة للمراجعة. والجهة اإلدارية وهي المسئولة عن التعامل مع مقدمي المشروع، وه

 تقديم الدعم الفني لمقدمي المشروع 

 التأكد من الموافقة على موقع المشروع 

 استحم دراسات تقييم األثر البيئي واالجتماعي وارسالها لجهاز شئون البيئة 

 نشاء وقبل متابعة تنفيذ متطلبات األثر البيئي واالجتماعي من خحل زيارات ميدانية أثناء مرحلة اإل

 لتشغيل.ترخيص ا

عديحت بالدراسة بعد تقديم دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمراجعة يمكن لجهاز شئون البيئة طلا إجراء ت

يمكن للشركة يوم، متضمنة إجراءات تخفيل إضافية، قبل إصدار الموافقة النهائية على التقرير. و 30خحل فترة 

موافقة على م من الحصول على قرار جهاز شئون البيئة. بمجرد اليو 30المتقدمة بالمشروع تقديم استئناف خحل 

يتجزأ من المشروع،  تقييم األثر البيئي واالجتماعي تعتبر خطة الرصد البيئي واالجتماعي المقدمة بالتقرير جزءاً ال

تشغيل. ومن لوتلتزم الشركة القائمة على المشروع بتنفيذ هذه الخطة، طبقا لمدى تدخلها في مرحلتي اإلنشاء وا

المتطلبات الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية )جاسكو( ستتأكد من وجود إجراءات التخفيل و

قاول اإلنشاء مالبيئية كجزء من أوراق المناقصات والعقود الخاصة بأعمال اإلنشاء، وستقوم شركة جاسكو بمتابعة 

 اسا أثناء مرحلة اإلنشاء.للتأكد من تنفيذ خطة اإلدارة البيئية بشكل من

، تصنل المشاريع وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد دراسة تقييم األثر البيئي الصادرة عن جهاز شئون البيئة

لسكنية: الفئة )أ(: طبقا لثحث فئات وفقا لشدة اآلثار البيئية المحتملة ومكان إقامة المنشأة وقربها من المناطر ا

من الفئة )ج(،  ئية منخفضة، والفئة )ب(: مشاريع ذات آثار بيئية سلبية محتملة ولكن تعد أقلمشاريع ذات آثار بي

 بيئي كاملة.وفئة )ج(: المشاريع ذات اآلثار السلبية الهامة وتلتزم هذه الفئة بإعداد دراسة تقييم األثر ال

تطلبات الفئة "ج" بموجا الم بناء على هذه الفئات، تم تصنل مشروع خطوط الغاز الطبيعي المقترح بأنه من

ات التشاور المصرية، وتتطلا مشاريع الفئة )ج( إعداد دراسة تقييم أثر بيئي واجتماعي كاملة بما في ذلك جلس

 العام )عقدت جلستي تشاور: جلسة تشاور مبدئية وجلسة تشاور عامة(.

 القوانين البيئية واالجتماعية المصرية المنطبقة 2.3

ة المخلفات العديد من الجوانا، مثل نوعية الهواء، ونوعية المياه، والضوضاء، وإدار يتناول القانون المصري

بقا لمدى طالصلبة والسحمة والصحة المهنية. وسوف تناقش كل من هذه الجوانا والحدود المسموح بها للجوانا 

 انطباقها على المشروع موضع الدراسة.
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 105/2015و 9/2009قم و المعدل بالقانون ر 4/1994قانون البيئة رقم  

 لوائح حماية البيئة من التلوث الهوائي  2.3.1.1

 9/2009المعدل بموجا القانون  4/1994مكرر في قانون  47، و43، و42، و40إلى  34وفقا ألحكام المواد 

 ا يلي:مفي الحئحة التنفيذية، يجا على الشركة المالكة للمشروع ضمان  6و  5وملحر رقم  42والمادة رقم 

 د موقع المشروع بحيث أثناء مراحل اإلنشاء والتشغيل للمشروع المقترح، واالنبعاثات في يجا تحدي

المنطقة )بما في ذلك المشروع المقترح( لن يؤدي إلى تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لملوثات 

 الهواء المحيط في النحو الوارد أدناه:

 2011لسنة  1095من الالئحة التنفيذية رقم  5الحدود القصوى للملوثات في الهواء الطلق )الملحق  - 1-2جدول 

 (710/2012المعدلة بقرار 

 من العادم( 3م/مميكرو جالحد األقصى لالنبعاث ) موقع المنطقة الملوث

 سنة 1 ساعة 24 ساعة 8 ساعة 1

ثاني أكسيد 

 الكبريت

 حضري

 صناعي

300 

350 

 125 

150 

50 

60 

أول أكسيد 

 (COالكربون )

 حضري

 صناعي

 - (3)مجم/م 10 (3)مجم/م 30

- 

- 

- 

ثاني أكسيد 

النتروجين 

(2NO) 

 حضري

 صناعي

300 

300 

- 

- 

150 

150 

60 

80 

 حضري (3Oاألوزون )

 صناعي

180 

180 

120 

120 

- 

- 

- 

- 

مجموع 

الجسيمات 

 (TSPالعالقة )

 حضري

 صناعي

- 

- 

- 

- 

230 

230 

125 

125 

جسيمات قابلة 

لحستنشاق 

)10PM( 

 حضري

 صناعي

- 

- 

- 

- 

150 

150 

70 

70 

جسيمات قابلة 

أقل  لحستنشاق

 2.5من 

 رميكروميت

(2.5PM) 

 حضري

 صناعي

- 

- 

- 

- 

80 

80 

50 

50 

جسيمات عالقة 

تقا  كأدخنة 

 سوداء

 حضري

 صناعي

- 

- 

- 

- 

150 

150 

60 

60 

 حضري (Pbرصاص )

 صناعي

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.5 

1.0 

 حضري (3NHاألمونيا )

 صناعي

- 

- 

- 

- 

120 

120 

- 

- 

 

 2015لسنة  964و 2012لسنة  710و 2011لسنة  1095( من الحئحة التنفيذية المعدلة بقرار 6يتضمن الملحر )

على الحدود المسموح بها النبعاثات ملوثات الهواء من المصادر المختلفة. وتعتبر الحدود المنطبقة على المشروع 
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تي يتم استخدامها إلعادة الطرق لحالتها األصلية موضع الدراسة هي حدود االنبعاثات من وحدات خلط األسفلت وال

 يتم تناولها في الجداول التالية.عند االنتهاء من األعمال، وحدود االنبعاثات من المركبات المختلفة والتي 

من الالئحة التنفيذية  6من ملحق  12حدود االنبعاثات المسموح بها من وحدات خلط األسفلت )جدول  – 2-2جدول 

 (2011لسنة  1095المعدلة بالقرار رقم 

 الحد األقصى لالنبعاثات )ملليجرام / متر مكعب(

 المواد العضوية المتطايرة الكلية أول أكسيد الكربون الجسيمات الصلبة الكلية

50 500 50 

 كلفن وواحد ضغط جوي( 273% ودرجة الحرارة 13الظروف المرجعية )عند نسبة أكسجين  -

متر مع مراعاة االتجاه  500يراعى أن تكون المسافة بين وحدة خلط األسفلت وأي كتلة سكنية ال تقل عن  -

 السائد للرياح.

من ملحق  23الحدود القصوى النبعاث العادم المسموح بها من المركبات التي تعمل بوقود البنزين )جدول  – 3-2جدول 

 (2011لسنة  1095من الالئحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم  6

 2003ما قبل عام  
الى عام  2003من عام 

2009 
 و ما بعده 2010من عام 

 الملوثات

HC 

جزء فى 

 المليون

CO 

% 

HC 

جزء فى 

 المليون

CO 

% 

HC 

جزء فى 

 المليون

CO 

% 

 1.2 200 1.5 300 4 600 الحد االقصى

 لفة/دقيقة 900الى  600يجا القيا  عند السرعة الخاملة من 

 6من ملحق  24الحدود القصوى النبعاث العادم المسموح بها من المركبات التي تعمل بوقود الديزل )جدول  - 4-2جدول 

 (2011لسنة  1095من الالئحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 

 و ما بعده 2003من عام  2003ما قبل عام  عام الصنع )الموديل(

 K(m 2.8 2.65-1(معامل كثافة الدخان 

 (.ISO - 11614القيا  طبقا للمواصفات القياسية الدولية )يتم 

 الضوضاء 2.3.1.2

يث يجا حمن قانون البيئة ينص على الحدود السموح بها خحل مرحلتي إنشاء وتشغيل المشروع  42المادة رقم 

عدلة يذية المفي الحئحة التنف 7من الملحر  3أال تتجاوز مستويات الضوضاء الناتجة تلك المنصوص عليها بجدول 

يحتوي على  عند القيام بأي أعمال، خاصة تشغيل المعدات واألجهزة واستخدام أجهزة اإلنذار، والجدول 2012فى 

 الحد األقصى لمستوى الضوضاء المسموح بها وفقا لنوع المنطقة وفقا للتحديدات التالية:

 .المناطر الحساسة للتعرض للضوضاء 

 .الضواحي السكنية مع حركة المرور منخفضة 

 .المناطر التجارية واإلدارية في مركز المدينة 

 الطرق  المناطر السكنية مع بعض ورش العمل واألنشطة اإلدارية، أو األنشطة الترفيهية و مطلة على

 متراً. 12العامة أقل من 

  ت متر، أو المناطر الصناعية مع الصناعا 12المناطر المطلة على طرق عامة أكثر من أو تساوي

 الخفيفة.
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 نطقة الصناعية مع الصناعات الثقيلة.الم 

من الالئحة  7، من الملحق 3)جدول  الحد األقصى لمستوى الضوضاء المسموح به في منطقة المشروع - 5-2جدول 

 (2012لسنة  710التنفيذية المعدلة رقم 

 نوع المنطقة

 [dB(Aeq)ديسيبل] الضوضاء مستوى به المسموح األقصى الحد

 الليل اليوم

 ص 7 –م  10 م 10 –ص  7

مناطر ذات حساسية للتعرض 

 للضوضاء
50 40 

ضواحي سكنية مع وجود حركة 

 ضعيفة وأنشطة خدمية محدودة
55 45 

مناطر سكنية في المدينة وبها 

 أنشطة تجارية
60 50 

المناطر سكنية واقعة على طرق 

مترا، بها بعض  12أقل من 

الورش أو األنشطة التجارية أو 

األنشطة اإلدارية، أو األنشطة 

 الترفيهية أو المحهي

65 55 

المناطر الواقعة على طرق 

مترا فأكثر، أو  12عرضها 

مناطر صناعية ذات صناعات 

 خفيفة وبها بعض األنشطة األخرى

70 60 

 صناعات ذات صناعية منطقة

 ثقيلة
70 70 

 إدارة النفاياتلوائح  2.3.1.3

 37ة رقم يحظر القانون التخلص من المخلفات الصلبة في غير األماكن المخصصة لهذا الغرض كما ورد في الماد

فر والهدم والبناء من الحئحة التنفيذية، والتي تتطلا أن تلتزم الجهة التي تقوم بأعمال الح 41و 39، و38والمواد 

 ين والنقل بطريقة آمنة طبقا لإلجراءات المنصوص عليها.باتخاذ اإلجراءات الحزمة لضمان التخز

لمماثلة لقانون وا 1994لسنة  4من القانون رقم  33إلى  29فيما يخص المخلفات الخطرة، وطبقا ألحكام المادة رقم 

أو طرة صلبة خمن الحئحة التنفيذية، تلتزم الجهة التي يتولد بها مخلفات  33، و31، و28، والمواد رقم 9/2009

لجهة اإلدارية سائلة بتجميع المخلفات المتولدة ونقلها إلى منطقة التخلص المحددة من قبل الوحدات المحلية، وا

 المختصة وجهاز شئون البيئة.

يجا تخزين المخلفات الخطرة في أماكن مخصصة وتوضع عليها عحمات تحذير واضحة، وتتوفر بها شروط 

ملين على أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من العاملين، كما يجا تدريا العااألمان التي تحول دون حدوث أية 

 طرق وإجراءات التعامل السليم مع هذه المخلفات.

ة، ويجا أن يحظر نقل المخلفات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة المخلفات الخطر

 ية.تلتزم باإلجراءات المحددة في الحئحة التنفيذ

 1967لسنة  38قانون النظافة العامة رقم  2.3.1.4

والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير اإلسكان رقم  1976لسنة  31والمعدل بقانون رقم  1967لسنة  38القانون 

، تحظر إلقاء المخلفات الصلبة في غير المناطر المحددة من قبل السلطات البلدية. ويشمل أيضا 1968لسنة  134

من  1فات الصلبة والتخلص منها، باإلضافة إلى التخزين المؤقت في حاويات غير مخصصة. المادة معالجة المخل

تحدد المخلفات الصلبة أنها المخلفات الناتجة عن أشخاص،  134/1968قرار وزارة اإلسكان والمرافر رقم 
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الحيوانات والمسالخ  ووحدات سكنية، واالنشاءات غير السكنية مثل المؤسسات التجارية والمعسكرات وأقفاص

 واألسواق واألماكن العامة، والمتنزهات، كما يحدد أساليا النقل.

ة أو الكيان المتعاقد قانون النظافة العامة والئحته التنفيذية من السلطة البلدية المسؤولية عن النظافة العام يتطلا

منصوص عليها عمليات وفقا للمواصفات الالمعين من قبله لجمع ونقل والتخلص من المخلفات الصلبة، تنفيذ هذه ال

 في الحئحة التنفيذية وأية لوائح أخرى تصدر من قبل السلطة البلدية.

 المخلفات الخطرة البترولية 2.3.1.5

عة البترول، يحدد المخلفات الخطرة الناتجة عن صنا 2007لسنة  1352قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 

 ل.بواسطة الجهات المصرح لها من قبل الهيئة المصرية العامة للبترو ويحظر تداول هذه المخلفات سوى

 لوائح إدارة المياه ومياه الصرف الصحي 2.3.1.6

 1982لسنة  48قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 

مائية المنطبقة والخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث يحدد المجاري ال 1982لسنة  48قانون رقم 

هر النيل عليها أحكام القانون كمسطحات مياه عذبة ومسطحات مياه غير عذبة. تشمل مسطحات المياه العذبة: ن

ميع درجاتها وفرعيه واألخوار و الرياحات والترع بجميع دراجاتها، أما المسطحات الغير عذبة فهي: المصارف بج

 وخزانات المياه الجوفية. والبحيرات والبرق والمسطحات المائية المغلقة

شآت التجارية يحظر القانون صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمن

بط والصناعية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها إال بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري طبقا للضوا

 والمعايير الخاصة بهذا الشأن.

 والمواصفات الخاصة بالمجاري المائية العذبة المعايير 2.3.1.7

من الحئحة التنفيذية تحدد المعايير والمواصفات التي يجا أن تبقى مسطحات المياه العذبة التي  49المادة رقم 

 يرخص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إليها في حدودها كما يلي:

الحدود التي يجب أن تبقى مسطحات المياه العذبة التي يرخص بصرف المخلفات الصناعية السائلة  – 6-2جدول 

 المعالجة إليها في حدودها 

 (1982لسنة  48من الالئحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم  49)المادة 

المعايير والمواصفات )ملليجرام/ لتر ما لم  البيان

 ك(يذكر غير ذل

 500ال يزيد عن  المواد الصلبة الذائبة الكلية

 6ال يقل عن  األكسجين الذائا

 8.5 – 6.5 الهيدروجينياأل  

 6ال يزيد عن  األكسجين الحيوي الممتص

 10ال يزيد عن  األكسجين الكيميائي المستهلك 

 1ال يزيد عن  نتروجين عضوي

 0.5ال يزيد عن   3as NH (Nالنشادر )

 2ال يزيد عن   3as NO (N)نترات 

 3.5ال يزيد عن   as N (TN) النيتروجين الكلي 

 2ال يزيد عن   as P (TP)الفسفور الكلي 

 0.1ال يزيد عن  شحوم وزيوت

 200ال يزيد عن  كبريتات

 0.001ال يزيد عن  الزئبر

 0.5ال يزيد عن  حديد

 0.2ال يزيد عن  منجنيز

 0.01ال يزيد عن  نحا 
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المعايير والمواصفات )ملليجرام/ لتر ما لم  البيان

 ك(يذكر غير ذل

 0.01ال يزيد عن  زنك

 0.5ال يزيد عن  فلوريدات

 0.002ال يزيد عن  فينول

 0.01ال يزيد عن  زرنيخ

 0.001ال يزيد عن  كادميوم

 0.05ال يزيد عن  كروم

 0.005ال يزيد عن  السيانيد الحر

 0.01ال يزيد عن  رصاص

 0.01ال يزيد عن  سيلينوم

 0.5ال يزيد عن  البورون

 0.07يزيد عن ال  المولبيديوم

 0.02ال يزيد عن  النيكل

 المبيدات وتشمل:

 0.00003ال يزيد على   Aldrin, dialdrin ألدرين، داي إلدرين 

 0.02ال يزيد على  Achlor األلكور

 0.01ال يزيد على  Decarb الديكارب

 0.002ال يزيد على  Atrazine أترازين

 0.03ال يزيد على  Bentazon بنتازون

 0.007ال يزيد على  Carbofuran كاربوفيوران

 0.0002ال يزيد على  Chlordane كلوردان

 0.03ال يزيد على  Dichlorobrote داي كلوروبروب 4، 2

 0.009ال يزيد على  Phenobrote فينوبروب

 0.01ال يزيد على  Mircrobrote ميكوبروب

 0.009ال يزيد على  T 2, 4, 5 ت – 5، 4، 2

 

 للتخلص من مياه الصرف الصناعي  93/1962قانون رقم  2.3.1.8

والئحته  93/1962وينظم التخلص من المياه الصرف الصناعي في شبكات الصرف الصحي بموجا القانون 

. ويحظر القانون التخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية والتجارية 44/2000التنفيذية المعدلة بالمرسوم 

ير المعالجة، في نظام الصرف الصحي العام من دون الحصول على موافقة مسبقة. والصناعية، المعالجة أو غ

( من الحئحة التنفيذية الخصائص المطلوبة فيما يتعلر بنوعية مياه الصرف التى تصرف إلى 14تحدد المادة ) كما 

 شبكة الصرف الصحي العامة.

من الالئحة التنفيذية لقانون  14معايير مياه الصرف التى تصرف على شبكة الصرف الصحي العام )مادة  - 7-2جدول 

1962/93) 

 المعايير الحد فى مياه الصرف

6-9.5 (pH) األ  الهيدروجينى 

 الحرارة 43

 5BOD جزء فى المليون  600

 COD جزء فى المليون  1100

 العالقةإجمالي المواد الصلبة  800/1001

 إجمالي المواد الصلبة الذائبة جزء فى المليون 10

 الزيوت والشحوم جزء فى المليون 100
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 المعايير الحد فى مياه الصرف

 النيتروجين الكلى جزء فى المليون 100

 الفوسفور الكلى جزء فى المليون 25

 السيانيد جزء فى المليون 0.02

 فينول جزء فى المليون 0.05

 دقائر( 10المواد الراسبة )بعد  لتر/3سم 8 

 دقيقة( 30المواد الراسبة )بعد  لتر/3سم15 

 اجمالى المواد الثقيلة مجم/لتر  5

 الكروم السداسى مجم/لتر  0.5

 (Cd) كادميوم  مجم/لتر 0.2

 (Pb)الرصاص  مجم/لتر 1

 (Hg)الزئبر  مجم/لتر 0.2

 (Ag)الفضة  مجم/لتر  0.5

 (Cu)النحا   مجم/لتر 1.5

 (Ni)النيكل  مجم/لتر 1

 (As)الزرنيخ  مجم/لتر  2

 (B)البورون  مجم/لتر 1

 

 إرشادات تقييم األثر البيئي واالجتماعي لجهاز شئون البيئة، فيما يتعلق بالمشاورة المجتمعية 

الهامة  تتم دعوة جميع الجهات واألطراف المعنية في المجتمع موضوع المشروع للتشاور مع توفير المعلومات

هاز شئون من إرشادات تقييم األثر البيئي واالجتماعي لج 3-4-6للحاضرين. ويرد في الفقرة رقم عن المشروع 

 البيئة معلومات تفصيلية عن نطاق المشاورة المجتمعية والمنهجية، وأعمال التوثير ذات الصلة.

  نطاق المشاورة المجتمعية1-3-4-6الفقرة رقم ، 

  مجتمعية، منهجية المشاورة ال2-3-4-6الفقرة رقم 

  توثير نتائج المشاورة3-3-4-6الفقرة رقم ، 

  متطلبات ونطاق اإلفصاح المجتمعي7الفقرة رقم ، 

 االستحواذ على األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي 

م  والدستور المصري عا 1980والمعدل عام  1971يحمي الدستور المصري الملكيات الخاصة في دستور عام 

حترام على ا 405-802في المواد  131/1948كما ينص القانون المدني المصري رقم   35و 33المادة رقم  2014

 الملكية الخاصة وعلي ان صاحا العقار هو الوحيد صاحا الحر في التصرف في ممتلكاته.

ة لمشروعات . بشأن نزع الملكية للمنفعة العام2015لسنة  1والمعدل بقانون   1990لسنة  10يحدد القانون رقم 

ً إجراءات االستحواذ  البنية التحتية وتعد مشروعات مد خطوط الغاز ا أنشطة  ذات منفعة عامة. كما يحدد أيضا

 على النحو التالي:

ذكرة مباإلعحن عن مشروع للمنفعة العامة بموجا قرار رئاسي مرفر به  االستحواذتبدأ اإلجراءات  .1

، 1979لسنة  59نشآت ذات الصلة )القانون رقم بشأن المشروع المطلوب والتخطيط الشامل للمشروع والم

 ، شريطة إصدار رئيس الوزراء لقرار بنزع الملكية(.1982لسنة  3والقانون رقم 

لحكومية اينشر القرار والمذكرة المرفقة في الجريدة الرسمية، ويعمم في المكاتا الرئيسية للوحدات  .2

 المحلية المعنية.
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ادة على . كما تنص ذات الم6تقييم التعويضات، بموجا نص المادة رقم  وقد حدد القانون الجديد أعضاء لجنة

مديرية  تشكيل اللجنة على مستوى المحافظة من مندوب هيئة المساحة بالوزارة )رئيسا( وعضوية كل من مندوب

 تقديم الزراعة، ومندوب مديرية اإلسكان والمرافر ومندوب مديرية الضرائا العقارية في المحافظة. وسيتم

 2015نون لعام التعويضات وفقاً لألسعار السائدة في السوق وقت إصدار قرار نزع الملكية. وقد نصت تعديحت القا

المستندات التي  على تحديد مدة تقديم الشكاوى بخمسة عشر يوما باإلضافة إلي تحديد مدة ثحثين يوما لتقديم كافة

 تثبت حقوق مقدم الشكوى.

ة في هذا ترح استحواذ مؤقت على األراضي وبالتالي فإن كافة التشريعات ذات الصلسوف يتطلا المشروع المق  

لصمامات الشأن في القانون المصري سوف تنطبر على المشروع. بالضافة ان االراضي  المطلوبة إلقامة غرف  ا

 غرف ) سوف تقام احدي غرف البلوف داخل محطة الكهرباء(.  5البلوف وعددها  /

 ، بشأن حماية حقوق االنسان94/2003القانون رقم  

ة الوعي وينص القانون على انشاء المجلس القومي لحقوق االنسان والذي يستهدف احترام حقوق االنسان وتنمي

ملكية الخاصة بمعايير حماية حقوق االنسان المختلفة، ومن ضمن هذه الحقوق هي حقوق األمن في الحياة وحماية ال

 ة.فرد في اللجوء للقضاء وفي الحصول على تعويض عادل وعلى محاكمة عادلوحماية حرية التعبير وحر ال

 بيئة العمل والصحة والسالمة المهنية 

-43ة إلى المواد العديد من القوانين  والقرارات تتناول أحكام الصحة والسحمة المهنية في منطقة العمل، باإلضاف

ماية للعمال. والضجيج واإلجهاد الحراري، وتوفير تدابير الح، والذى يحدد نوعية الهواء 4/1994من القانون  45

 تطبر هذه القوانين على طاقم العمل الذى سوف يشارق في أنشطة البناء .

حة المهنية الخاص بالعمل وسحمة القوى العاملة والكتاب الخامس الخاص بالسحمة والص 12/2003القانون رقم  

كافحة الحرائر / تناول هذا القانون مدى توفير معدات الوقاية للعمال وخطط موالتأكد من مدى كفاءة بيئة العمل وي

 ة:االستجابة لحاالت الطوارئ. وعحوة على ذلك ينبغي األخذ فى االعتبار القوانين والمراسيم اآلتي

  48/1967قرار وزير العمل. 

  55/1983قرار وزير العمل. 

  91/1985قرار وزير الصناعة 

  116/1991قرار وزير العمل. 

ة، والصحة الجوانا البيئية التي يجا أن تؤخذ في االعتبار لمكان العمل والضوضاء، والتهوية، ودرجة الحرار

 والسحمة، وهي كما يلي: 

 الضوضاء 2.3.5.1

على الحدود المسموح بها لشدة الصوت وأوقات اآلمنة  2012من الحئحة التنفيذية المعدلة في عام  7وينص المرفر 

ء والتي يجا أن تكون تحت المححظة من قبل المشغلين لمناطر العمل في إطار المشروع للتعرض للضوضا

 المقترح.

 مستويات الضوضاء المسموح بها داخل مواقع األنشطة اإلنتاجية  - 8-2جدول 

 (2012لسنة   710من الالئحة التنفيذية المعدلة رقم  7، الملحق 1)الجدول 

زمن 

 التعرض

 المسموح األقصى الحد

 الضوضاء مستوى به

 [dB(Aeq) ديسيبل]

 نوع المكان والنشاط 

8 
. ساعات 8أماكن العمل )الورش والمصانع( وما شابه ذلك ذات وردية حتى  90

 (2014)للمنشآت التي تم ترخيصها قبل  

8 
ت. ساعا 8ذات وردية حتى  أماكن العمل )الورش والمصانع( وما شابه ذلك  85

 (2014)للمنشآت التي تم ترخيصها بدءاً من عام 
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عدم التأثير ل( Aديسيبل ) 3تقل فترة التعرض إلى النصل إذا كان ارتفاع مستوى الضجيج بنسبة  1بالنسبة للمادة 

 على حاسة السمع مع ارتداء سدادات األذن المناسبة. 

 ( في أي لحظة خحل فترة العمل.Aديسيبل ) 135مستوى الضوضاء يجا أال يتجاوز 

 1ة )جزء للمواصفات الدولي وفقاً  AeqLيتم قيا  مستوى الضوضاء داخل مناطر العمل ومناطر مغلقة باستخدام 

 في هذا الصدد. 5525و رقم  2و  1جزء  2836أو المواصفات المصرية رقم  ISO 9612 / ISO 1996( 2و 

( خحل فترة زمنية Aالضغط الصوتي على مستوى القيا  )هو متوسط  )AeqL(مستوى الضوضاء المعادل 

 محددة، و تقا  بوحدة الديسيبل.

 الحدود القصوى المسموح بها للتعرض للمطارق الثقيلة  - 9-2جدول 

 (2012لسنة  710من الالئحة التنفيذية المعدلة رقم  7، الملحق 2)الجدول 

([ Aذروة مستوى كثافة الضوضاء ]ديسيبل )

cPeakL  

135 130 125 120 115 

 30000 10000 3000 1000 300 عدد الضربات المسموح بها خالل ساعات العمل

ات والتعرض للضوضاء المتقطعة تعتمد على مستوى كثافة الضوضاء المعروضة في الجدول السابر )عدد ضرب

 في وردية العمل(.

انية، تعتبر ث 1ثانية بين ضربات أو أكثر. إذا كانت مدة أقل من  1تعتبر ضربات المطرقة متقطعة إذا كانت مدة 

 من الحئحة التنفيذية. 7في الملحر  1الضربات متواصلة ومستوى الضوضاء يجا أن يتطابر مع جدول 

 الخاص بأنابيب البترول 4/1988قانون   

بيا البترول على أن صاحا األرض يجا أن يسمح بمرور أنابيا الخاص بأنا 4/1988ينص القانون 

ذية )قرار رقم السائلة أو الغازية تحت سطح األرض وفقا لإلجراءات المذكورة في الحئحة التنفي الهيدروكربونات

 (.1988لسنة 292

لزراعية، األراضي من القانون على أن ال يجا إنشاء أو زراعة أي مبان أو أشجار، غير أشجار ا 2وتنص المادة 

ط الغاز خمتر على جانبي  6داخل المناطر الحضرية و  خط الغاز الطبيعيمتر على جانبي  2على مسافة أقل من 

حدد مخارج المناطر الحضرية. إذا كان من الضروري وضع خطوط األنابيا على مسافة أقرب مما هو  الطبيعي

حتياطات السحمة ؛ مع األخذ في االعتبار ا (EGPC)في القانون، فإنه يسمح بقرار من رئيس الهيئة العامة للبترول 

 الحزمة.

، فإن من حر قانون سوف تؤدي إلى إتحف الممتلكاتيحدد القانون أيضا أنه إذا كانت األنشطة التي تتم وفقا لل

صاحا األرض الحصول على  تعويض عادل تقرره  لجنة تشكل بقرار من وزير البترول، وتحتوي اللوائح 

 التنفيذية على المبادئ التوجيهية التي يجا اتباعها لتقدير التعويض.

 102/1983قانون المحميات الطبيعية رقم  

عمال أو المناطر التي تم تصنيفها كمحميات طبيعية، ويحظر القيام بأي أ 1983لسنة  102يحدد القانون رقم 

 أنشطة من شأنها إضرار البيئة الطبيعية أو المائية أو النباتية بهذه المناطر.

جهاز شئون  وتم تحديد المناطر التي تم اعتبارها محميات طبيعية من خحل قرار تم إصداره بناءاً على توصيات

ناعية داخل بيئة، ويحظر القانون إقامة األنشطة مثل المباني والطرق واألنشطة والزراعية االقتصادية والصال

 المحميات الطبيعية دون الحصول على موافقة الهة اإلدارية المختصة.

ة لوارداومع أنه من غير المتوقع مرور المشروع بمناطر تم تصنيفها كمحميات طبيعية، سيتم أخذ اإلرشادات 

 والذي يحدد أنواع الحيوانات المحمية كالتالي: 1994لسنة  4من قانون  4بالملحر رقم 



 غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء

 158 من 41صفحة 

 

  من  117م طبقا ألحكام المادة رق 1967لسنة  28الطيور والحيوانات الواردة بقرار وزير الزراعة رقم

 .1983لسنة  116والمعدل بقانون  1966لسنة  53القانون الزراعي رقم 

 ليها.عات األخرى المذكورة في المعاهدات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع جميع الطيور والحيوان 

 ئون أي طيور أو حيوانات أخرى يتم إصدار قرار من وزير الزراعة بصددها بعد التنسير مع جهاز ش

 البيئة.

 القوانين ذات الصلة بالمرور 

المعدل  66/1973حكمها قانون المرور القوانين المعمول بها فيما يتعلر بالمرور وبالعمل المتعلر بالطرق ي

ختص ي 140/1956. ويختص القانون  بتخطيط المرور خحل بناء المشاريع. القانون 121/2008بالقانون 

لسريعة يختص بالطرق العامة، بما في ذلك الطرق ا 84/1968باستخدام وإشغال الطرق العامة، والقانون 

 والطرق الرئيسية والطرق اإلقليمية.

ن أن الجهة القوانين أال تؤثر أى أعمال على تدفر حركة المرور دون إذن مسبر، كما تحدد القواني وتتطلا

 140/1956ون اإلدارية المختصة يمكن أن تستخدم الطرق العامة مقابل رسوم. وتحدد الحئحة التنفيذية لقان

لقاء المخلفات اأي تلوث عن طرير متطلبات إدارة البناء والهدم وعموما يحظر على سائقي المركبات أن يسببوا 

 فى الطرير، أو مخلفات البناء، أو أي مواد أخرى.

 المعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعتها مصر 

 الموارد البيئية. قامت مصر بالتوقيع والتصدير على عدد من االتفاقيات الدولية التي تلزم البحد بالحفاظ على

 (1951ت )روما االتفاقية الدولية لوقاية النباتا 

  (1968االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية )الجزائر 

  ،(1972نوفمبر  16اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي )باريس 

  اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية(CITES )

 (1973طن )واشن

  (1983اتفاقية األخشاب االستوائية الدولية )جنيل 

  (1989)اتفاقية بازل بشأن التحكم في الحركات العابرة للحدود من المخلفات الخطرة والتخلص منها 

  بة انبعاثات (. وتغطي االتفاقية تدابير لمراق1992اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ )نيويورق

 من مصادر مختلفة بما في ذلك النقل.غازات الدفيئة 

  (1997اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو )كيوتو لعام 

  والحيوان  (، والتي تغطي المحافظة على أنواع النبات1992اتفاقية التنوع البيولوجي )ريو دي جانيرو

 ومواطنهم ، والتنوع البيولوجى.

 (1985ة األوزون )فيينا اتفاقية حماية طبق 

  (1974اتفاقية الوقاية والسيطرة على المخاطر المهنية الناجمة عن المواد المسرطنة )جنيل 

 هتزازات اتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل بسبا تلوث الهواء والضوضاء واال

 (1977)جنيل 

 ومصر عضو تي يجا اتباعها خحل فترة تنفيذ المشروعمنظمة العمل الدولية: معايير العمل األساسية ال .

ر العمل وظروف اتفاقية والتي تنظم معايي 64، وقد قامت بالتوقيع على 1936في منظمة العمل الدولية منذ عام 

 (.152)رقم  1979صدقت مصر على اتفاقية السحمة والصحة المهنية لسنة 1988العمل. وفي عام 
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  لتي لديها مستوى التراث الثقافي وعدم تمويل المشاريع التي تهدد سحمة المواقع االتراث الثقافي: احترام

 عال من الحماية ألسباب التراث الثقافي، على سبيل المثال، مواقع التراث العالمي لليونسكو

  صحاب أالتشاور والمشاركة واإلفصاح العام: الئحة آرهو  تعزز شفافية المعلومات البيئية وإشراق

. وتشمل ة الحقيقية في المشاريع. وتقوم االستشارات بتحديد وإدارة أى قلر عام في مرحلة مبكرةالمصلح

قني وتقييم الحئحة األحكام المتعلقة بالكشل العلني عن معلومات المشروع الرئيسية: مثل الملخص غير الت

 األثر البيئي.

 السياسات الوقائية للبنك الدولي 2.4

ل من المعايير ية، مثل البنك الدولي، أن المشاريع التي تقوم بتمويلها تمتثل مع كتتطلا وكاالت التمويل الدول

ثال للوائح الوطنية، الوطنية للبحد وكذلك مع السياسات البيئية واالجتماعية الخاصة بهم. لذلك، باإلضافة إلى االمت

لى ضمان ساعد هذه السياسات عيهدف المشروع إلى االمتثال للسياسات واإلرشادات الوقائية البنك الدولي. ت

وانا البيئية واالجتماعية السحمة البيئية والمجتمعية واالستدامة للمشاريع االستثمارية. كما أنها تدعم التكامل بين الج

يئيا من خحل بللمشاريع في عملية صنع القرار. وباإلضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسات تعزز التنمية المستدامة 

 فظ وصيانة وإعادة تأهيل المواطن الطبيعية.دعم حماية وح

سياسات وقائية بيئية ومجتمعية  والتي ينبغي النظر في المشاريع التي يمولها.  10( WBوقد حدد البنك الدولي )

وفقا للبنك الدولي وهذا ينص على تقديم دراسة تقييم األثر البيئي  Aويصنل المشروع المقترح ضمن الفئة 

 والمجتمعي كاملة.

 السياسات الوقائية التشغيلية للبنك الدولى وقابليتها للتطبيق بالمشروع - 10-2جدول 

  السياسة الوقائية تنطبق المبررات

الذي يتطلا دراسة تقييم  Aيصنل المشروع ضمن الفئة 

 األثر البيئي الكاملة.
 (OP/BP 4.0)التقييم البيئي  نعم

موقع ومحاذاة مكونات المشروع يقع بشكل رئيسي على 

طول )أو قريا من( مسارات ممهدة سابقا. المناطر 

خط الغاز المحمية، إذا وجدت، سيتم تجنبها. وأينما يمر 

فى مناطر زراعية، سيكون التأثير خحل مرحلة   الطبيعي

. لذلك اإلنشاء فقط، ثم تعود إلى حالتها األصلية قبل العملية

 لن يكون أي ضرر دائم من المشروع.

 ال
 بيئة طبيعية

OP/BP 4.04)) 

 (OP/BP 4.36)الغابات  ال ال تحتوى مناطر المشروع المقترح على اى غابات

على شراء أو استخدام  لن ينطوي المشروع المقترح

 المبيدات
 (OP 4.09)إدارة اآلفات  ال

 خط الغاز الطبيعيبعض من أنشطة المشروع المقترح يمر 

 خحل خطوط الغاز الطبيعي الموجودة حاليا وبالتالي فرص

كد مروره بالمواقع األثرية محدودة. وسيقوم المشروع بالتأ

ءات فى من تجنا أي مواقع أثرية ولكن سوف تدرج اإلجرا

 حالة العثور عليها بالمصادفة.

 ال
 OP/BP) الموارد الثقافية المادية

4.11)      

 (OP/BP 4.10) السكان األصليين ال ال يوجد فى مصر أى سكان أصليين

اء يتطلا المشروع حيازة األراضي القسرية المؤقتة خحل بن

 2غرف صمام ) 5خطوط األنابيا باإلضافة إلى تخصيص 

البيع والشراء منها يمكن الحصول عليها تحت مسمى 

 (بالتراضي

 نعم
 OP/BP)إعادة التوطين القسرية 

4.12) 

 (OP/BP 4.37)سحمة السدود  ال ال صلة لها بالمشروع المقترح
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  السياسة الوقائية تنطبق المبررات

 يمر خط الغاز الطبيعيال صلة لها بالمشروع المقترح الن 

ولن يعبر بأي شكل من  اإلقليميةتحت المجاري المائية 

 األشكال المياه الدولية.

 ال
 مشاريع في الممرات المائية الدولية

 OP/BP 7.50)) 

 ال ال صلة لها بالمشروع المقترح
 مشاريع في المناطر المتنازع عليها

(OP/BP 7.60) 

 

 OP 4.01- التقييم البيئي 

. A، يصنل مشروع توصيل الغاز الطبيعي بين مشاريع الفئة OP 4.01وفقا للسياسة التشغيلية للبنك الدولي  

ومتنوعة، أو غير مسبوقة بالنسبة للمشاريع ضمن  1من المحتمل أن يكون لها آثار بيئية سلبية كبيرة حساسة والتي

 هذا التصنيل.

المتوقعة، جنبا إلى  التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع وتدابير التخفيل المقترحة لآلثار السلبيةوسوف يتم تحليل 

 جنا مع إدارة البيئة وخطة الرصد.

  OP 4.11 - الموارد الثقافية المادية 

. 2قافية الماديةويمكن أن تشمل مجاالت المشاريع المواقع والمباني والمعالم األثرية التي تقع تحت تعريل الموارد الث

كما يشمل المشروع أعمال التنقيا في الغالا، والتي قد تكون بالقرب من المواقع ذات القيمة الثقافية، كان هناق 

اهتمام خاص في هذه الدراسة إلى تحديد مواقع هذه المواقع، ووضع تدابير التخفيل للسيطرة على اآلثار المترتبة 

 دابير التخفيل أيضا في خطة اإلدارة والرصد البيئية.على مثل هذه المواقع. وتنعكس هذه ت

 OP 4.12 - إعادة التوطين القسرية 

ريع الفرعية تجنا وفقا لسياسة حماية البنك الدولي يجا على المشاريع التنموية الممولة من البنك الدولي أو المشا

يشمل النزوح  در اإلمكان. وينبغي أنإعادة التوطين القسرية، والتفكك المادي واالقتصادي والتقليل منها على ق

دي لآلثار ( أو فى إطار سياسة إعادة اإلسكان، للتصRAPالذى ال مفر منه إعداد وتنفيذ خطة إعادة التوطين )

 وطين القسري.تسبا إعادة الت التياالقتصادية واالجتماعية المباشرة الناتجة عن المشروع أو األنشطة الفرعية 

 RAPراسة دومن المتوقع أن المشروع المقترح سيؤدي إلى اعادة توطين مادى أو اقتصادي للنا . وقد تم إعداد 

 ادة التوطين.من أجل وضع الخطوط العريضة لخطة النهج والعمل المقترحة لتوجيه التنفيذ، ورصد وتقييم عملية إع

 OP 17.50 –  باإلفصاحالمادة الخاصة 

التشغيلية  الخاصة "باإلفصاح" تفاصيل متطلبات البنوق لجعل المعلومات  OP 17.50ولي تحدد سياسة البنك الد 

إلضافة إلى ذلك، متاحة للجمهور. يؤكد البنك اعترافه وإقراره بأهمية الشفافية والمساءلة في عملية التنمية. وبا

التي يدعمها  المشاريع والبرامجيعتبر البنك نشر المعلومات في الوقت المناسا للجماعات المحلية المتضررة من 

 ع.البنك، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أمر ضروري من أجل التنفيذ الفعال واستدامة المشاري

 

 تحليل الفجوة لقضايا البيئة المصرية والبنك الدولي الرئيسية 2.5

                                                
ي رئيسي( أو طبيعطن امويؤدي إلى فقدان ن ال رجعة فيه )على سبيل المثال، كاويعتبر التأثير المحتمل "حساس" إذا قد  1

 (لماديةاالموارد الثقافية ) ،OP 4.11 (الطبيعية. مواطنال) OP 4.04؛ (األصليينسكان )ال OP 4.10 مثل قضايا وجود 

 .(إعادة التوطين القسرية) OP 4.12أو

كل، والمعالم مواقع، هياكل، ومجموعات من الهياهى كيانات منقولة أو غير منقولة، تعريف الموارد الثقافية المادية   2

 . ة ثقافية أخرىجمالية، أو أهميأودينية أو تاريخيةة، أو حفرية أوأثريأهمية الطبيعية، والمناظر الطبيعية التي لديها 
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ات بين دولي والثغريوضح هذا القسم المتطلبات الرئيسية لكل من التشريعات المصرية وسياسات البنك ال

 متطلبات الجهتين.

 جودة الهواء 

 الحدود القصوى للملوثات في الهواء المحيط فى التشريعات المصرية ومعايير البنك الدولى  - 11-2جدول 

 متطلبات البنك الدولى متطلبات التشريع المصرى 

 

)في المناطر ملوثات الهواء الخارجى 

من  34الحضرية والصناعية( وفقا للمادة 

 9/2009المعدل بالقانون  4/1994القانون 

من الحئحة التنفيذية المعدلة  5والمرفر 

 .710/2012بالمرسوم 

إرشادات مؤسسة    OP 4.01جودة الهواء المحيط وفق

العامة الخاصة بالصحة والسحمة    (IFCالتمويل الدولية)

 (13-1-1المهنية  )جدول 

 ساعة فترة التعرض
8 

 ساعات

24 

 ساعة
 سنة ساعة 24 ساعات 8 ساعة سنة

أول اكسيد 

 الكربون 

CO  

 (3)مجم/م

30 

)حضرى 

وصناعى

) 

10 

)حضرى 

وصناعى

) 

 ال ينطبر ال ينطبر ال ينطبر ال ينطبر ال ينطبر ال ينطبر

ثانى أكسيد   

الكبريت  

 2SO

 (3)مجم/م

30 

)حضرى

 )350  ،

)صناعى

) 

 ال ينطبر

125 

)حضرى

 )150  ،

)صناعى

) 

50 

)حضر

 60ى( 

 ،

)صناع

 ى(

 ال ينطبر ال ينطبر

125 (IT-

1) 

50 (IT-2) 

20 

 )إرشادى(

 ال ينطبر

أكاسيد 

  النيتروجين 

 NOx

 (3)مجم/م

300 

)حضرى

 )300  ،

)صناعى

) 

 ال ينطبر

150 

)حضرى

 )150  ،

)صناعى

) 

60 

)حضر

 80ى( 

 ،

)صناع

 ى(

)إرشاد200

 ى(
)إرشادى40 ال ينطبر ال ينطبر

) 

الجسميات 

العالقة 

 10PM

 (3)مجم/م

 ال ينطبر ال ينطبر

150 

)حضرى

 )150  ،

)صناعى

) 

70 

)حضر

 70ى( 

 ،

)صناع

 ى(

 ال ينطبر ال ينطبر

150 (IT-

1) 

100 (IT-

2) 

75 (IT-3) 

)إرشادى50

) 

70 (IT-1) 

50 (IT-2) 

30 (IT-3) 

)إرشادى20

) 

 الجسيمات

 2.5PM

 (3)مجم/م

 ال ينطبر ال ينطبر

80 

)حضرى

 )80  ،

)صناعى

) 

50 

)حضر

 50ى( 

 ،

 ال ينطبر ال ينطبر

75 (IT-1) 

50 (IT-2) 

37.5 (IT-

3) 

35 (IT-1) 

25 (IT-2) 

15 (IT-3) 

)إرشادى10

) 

                                                
لمنفذة للمشروع ة اهي قيم أعلى من الحدود اإلرشادية والتي يمكن استهدافها مرحلياً من قبل الجه  (ITاألهداف المرحلية ) 3

 بهدف الوصول للحدود اإلرشادية المحددة
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 متطلبات البنك الدولى متطلبات التشريع المصرى 

)صناع

 ى(

25 

 )إرشادى(

مجموع 

الجسيمات 

  TSPالعالقة

 (3مجم/م)

 ال ينطبر ينطبرال 

230 

)حضرى

 )230  ،

صناعي)

) 

125 

)حضر

ى( 

125  ،

صناع)

 (ي

 ال ينطبر ال ينطبر ال ينطبر ال ينطبر

 3O األوزون 

 (3مجم/م)

180 

حضري)

 )180  ،

)صناعى

) 

120 

حضري)

 )120  ،

)صناعى

) 

 ال ينطبر ال ينطبر ال ينطبر

160 (IT-

3) 

إرشاد)100

 (ي

 ال ينطبر ال ينطبر

 

بات البنك أي تعارض بين متطلبات التشريعات المصرية ومتطلبات البنك الدولي، سيتم تطبير متطلفي حال وجود 

 :الدولي. ومع ذلك، سيتم تطبير حدود المصرية في الحاالت التالية

 حدود أول أكسيد الكربون 

  سنة 1ساعة، و 1حدود ثاني أكسيد الكبريت لمدة 

  ساعة 24حدود أكسيد النيتروجين لمدة 

  إجمالي حدود الجسيمات العالقة 

  ساعة 1حدود األوزون لمدة 

 جودة المياه 

 بشأن نوعية المياه الدوليالتشريعات المصرية ومعايير البنك  - 12-2جدول 

 الدوليمتطلبات البنك  المصريمتطلبات التشريع 

 المتطلبات المرجع المتطلبات المرجع

الحئحة التنفيذية الصادرة 

من  92/2013بالقرار 

 48/1982القانون 

 (49)المادة 

تنص على معايير 

ومواصفات جودة 

المجاري المائية العذبة 

والتي يمكن صرف المياه 

 الصناعية بها

 

OP 4.01 

إرشادات مؤسسة التمويل   

العامة (IFC)  الدولية

الخاصة بالصحة 

 البيئية والسحمة المهنية:

 

 

مشاريع يمكن أن يتولد 

منها مياه صرف 

صناعي أو صرف 

صحي ، أو مياه األمطار 

وينبغي أن تتضمن 

االحتياطات الحزمة 

لتجنا والحد من 

والسيطرة على التأثيرات 

الضارة على صحة 

اإلنسان، والسحمة، أو 

 .البيئة

قرار وزاري رقم 

بإصدار  44/2000

الحئحة التنفيذية للقانون 

93/1962 

ويشمل نوعية المياه 

يتم  التيالصناعية 

شبكة  فيصرفها 

 .الصرف الصحي

OP 4.01   إرشادات

  مؤسسة التمويل الدولية

(IFC) العامة الخاصة

 1.3.1يحتوي جدول 

القيم اإلرشادية لتصريل 

مياه الصرف الصحي 

 المعالجة



 غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء

 158 من 46صفحة 

 

 الدوليمتطلبات البنك  المصريمتطلبات التشريع 

 المتطلبات المرجع المتطلبات المرجع

التنفيذية  ةالحئحوتنص 

أيضا على أنه يجا على 

الشركة القائمة على تنفيذ 

المشروع، الحصول على 

تراخيص تصريل مياه 

الصرف الصحي من 

الجهات المعنية خحل 

 مرحلتي البناء والتشغيل

بالصحة والسحمة 

 البيئية المهنية:

 

 

في حال وجود أي تعارض بين متطلبات التشريعات المصرية ومتطلبات البنك الدولي، سيتم تطبير متطلبات 

 .البنك الدولي

 حدود تصريف المخلفات السائلة في نظام الصرف الصحي  - 13-2جدول 

 المعامل / التلوث

)الحئحة  الئحة المخلفات السائلة

من  44/2000 التنفيذية رقم 

 (93/1962القانون 

الئحة المخلفات السائلة )متطلبات 

 البنك الدولى(

 pH 6-9.5 6-9الهيدروجينىالرقم 

BOD  30 600 لتر(/)مجم 

COD  125 1100 لتر(/)مجم 

 10 100 مجموع النيتروجين )مجم / لتر(

 2 25 إجمالي الفوسفور )مجم / لتر(

 10 100 الزيوت والشحوم )مجم / لتر(

مجموع المواد الصلبة العالقة 

 )مجم / لتر(
800 50 

)الرقم البكتيريا القولونية الكلية 

 مللى( 100األكثر احتماال / 
 400 ال ينطبر

 

 

 

 

 الضوضاء  

 التشريعات المصرية ومعايير البنك الدولى بشأن الضوضاء المحيطة 14-2جدول 

 الدوليمتطلبات البنك  المصريمتطلبات التشريع 

 المتطلبات المرجع المتطلبات المرجع



 غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء

 158 من 47صفحة 

 

المعدل  4/1994القانون 

 9/2009بالقانون 

والئحته التنفيذية المعدلة 

 1095/2011بقرار 

 710/2012و

الحد األقصى المسموح 

به لشدة الضوضاء 

 خارج الموقع

 

 OP 4.01  إرشادات

  مؤسسة التمويل الدولية

(IFC)العامة الخاصة 

بالصحة والسحمة 

جدول  البيئية المهنية:

1.7.1 

حدود الضوضاء خارج 

 .الحدود التابعة للمنشأه 

المعدل  4/1994القانون 

الئحته  9/2009بالقانون 

التنفيذية المعدلة بقرار  

1095/2011 

 710/2012و

حدود الضوضاء 

 القصوى في بيئة العمل

إرشادات مؤسسة التمويل 

العامة (IFC)  الدولية

الخاصة بالصحة 

 البيئية والسحمة المهنية:

 2.3.1جدول 

حدود التعرض 

للضوضاء داخل بيئة 

 العمل

 

 حدود الضوضاء المحيطة وفقا للمتطلبات المصرية ومتطلبات البنك الدولي 15-2جدول 

 القانون المصري لمستويات الضوضاء المسموح بها
مستويات الضوضاء المسموح بها من 

الدولىقبل البنك   

 نوع المنطقة

الحد األقصى المسموح به 

لمستوى الضوضاء يعادل 

[dB(Aeq)]بالديسيبل  
 المستقبل

ساعة واحدة مستوى 

 الضوضاء المكافئة

LAeq (dBA) 

 بالديسيبل

 ليال نهارا ليال نهارا

م 10 –ص  7 ص 7 –م  10   
 –ص  7

م 10  

 –م  10

ص 7  

مناطر ذات حساسية للتعرض 

 للضوضاء
 45 55 سكنية 40 50

ضواحي سكنية مع تدفر 

 منخفض لحركة المرور
 70 70 صناعية 45 55

مناطر تجارية وإدارية في 

 مركز المدينة
60 50    

مناطر سكنية مع بعض ورش 

العمل واألنشطة اإلدارية، أو 

 والتيأنشطة الترفيه والتسلية 

تطل على طرق عامة أقصر من 

مترا 12  

65 55    

على طرق عامة مناطر مطلة 

متر فأكثر، أو  12عرضها 

مناطر صناعية ذات صناعات 

 خفيفة

70 60    

منطقة صناعية ذات صناعات 

 ثقيلة
70 70    



 غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء

 158 من 48صفحة 

 

 

16-2جدول  حدود التعرض للضوضاء في بيئات العمل وفقا للمتطلبات المصرية ومتطلبات البنك الدولي   

 القانون المصري لمستويات الضوضاء المسموح بها
مستويات الضوضاء المسموح بها من 

 قبل البنك الدولى

 نوع ومكان النشاط

الحد األقصى المسموح 

به لمستوى الضوضاء 

[dB(A)]يعادل  )أ(  

 بالديسيبل

 فترة التعرض
الموقع / 

 النشاط

حدود 

الضوضاء 

 المكافئة

LAeq, 

ساعات 8  

الحدو

د 

القصو

ى 

LA

max 

أ( أماكن العمل )الورش 

تصل  التيوالصناعات( 

 8ورديات العمل بها إلى 

ساعات )مرخصة من 

(2014قبل   

90 8 

الصناعة 

الثقيلة )ال 

تتطلا 

التواصل 

(الشفهي  

85 dB(A)  

110 

dB(

A) 

ب( أماكن العمل )ورش 

تصل  التيوالصناعات( 

 8ورديات العمل بها إلى 

ساعات )مرخصة منذ 

2014)  

85 8 

الصناعات 

الخفيفة 

تتطلا )

تواصل شفهي 

 قليل(

50-65 

dB(A) 

110 

db(

A) 

 

 االستحواذ على األراضي 

لمنع  توضح سياسات البنك الدولي ان هناق تاريخ نهائي وهو الموعد المخصصالتاريخ النهائي:  .1

 خاصةدخول األشخاص لمنطقة المشروع. وال ينص القانون المصري علي اي تاريخ نهائي للمنع، و

 ل.إذا كانت التأثير واقع علي األراضي الزراعية التي قد تكون مستأجرة و تغيير المحاصي

اجة شديدة ال ينص القانون المصري علي إجراءات للرصد أو التقييم، حيث يوجد ح  الرصد والتقييم: .2

سبة لمحااللنصوص  في القانونية لوضع إجراءات الرصد والتقييم لألثار السلبية ، حيث ان برامج 

ي حالة األداء فوالشفافية وكذلك خطط ال يمكن االستفادة منها لإلجراءات التصحيحية او تلقي مكافآت  

 الجيد 

ررة لحساب : تنص اللوائح المصرية باستخدام السعر السائد في المنطقة المتضحساب قيمة التعويضات .3

من الحكومة  من قبل لجنة مشكلةالتعويض ودفعه للمتضررين او لألمحق المتضررة. ويتم تقييم السعر 

عة. وهناق خبرات . وبالنسبة للمحاصيل، يتم تقييم  قائمة األسعار من قبل لجنة مشكلة من مديرية الزرا

ة في مصرية سابقة في مجال التعويض والموضحة اما بالنسبة مبدا التوطين/االستبدال  الموضح

 لمتأثرة من المشروع المقترح.فهي ال تنطبر علي المجموعات ا 4.12سياسات التشغيل 

 

 

 



 غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء

 158 من 49صفحة 

 

 وصف المشروع 3

 

 المشروع عن خلفية 3.1

 البوتاجاز استخحص ومصنع الغربية الصحراء غازات مجمع من كل إنتاج مضاعفة تركز هذه الدراسة على

 صناعة دعم فى والمساهمة البوتاجاز، بمنتج المحلية السـوق دعم في للمساهمة جاسكو، لشركة التابعين بالعامرية

الجديد إمكانية توصيل الغاز الطبيعي مستقبحً بالمناطر  الغاز. وسيسهل خط بلوف، وغرفة  .البتروكيماويات

. يتمثل دور شركة المناطر المرر بها مسار خط الغاز) البحيرة و اإلسكندرية(الصناعية والسكنية األخرى في 

توريد الغاز الطبيعي إلى المنازل السكنية ، يكون  جاسكو الرئيسي في تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي بينما

 شركة بتروجيت هي الشركة المنفذة للمشروع. تحت دور شركات التوزيع المحلية.

كم في   28كم في البحيرة و  42كم،  70يمر بمحفظتين اإلسكندرية و البحيرة بطول  " 30 ريفين غاز خط

تقاطع مع طرق و سكك حديد و  18تحت االنشاء( و  4قائمين و  3( غرف بلوف) 7اإلسكندرية مرورا ب )

 . تقاطع 2( غرف بلوف و 3يمر في محافظة اإلسكندرية مرورا ب ) كم5 حوالى بطول"18اما  .بحيرات

 تفاصيل مسارات الخطوط سوف تعرض في الفقرة الححقة. 



 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 158 من 50صفحة 

 

 

 الغاز وطخطال اتموقع و مسار –1-3شكل 



 غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء

 158 من 51صفحة 

 

 مكونات المشروع 3.2

 مكونات الغاز الطبيعي 

 % من غاز الميثان. يعرض الجدول التالي مكونات الغاز الطبيعي80يتكون الغاز الطبيعي 

 الشبكة القوميةفي تكوين الغاز الطبيعي  - 1-3جدول 

 لوحدة حد ادني حد اقصي العنصر

Nitrogen مول% 0.6653 0.6183 نيتروجين  

Methane مول% 88.0622 79.8207 ميثان  

Carbon Dioxide مول% 5.4793 5.8996 ثاني اكسيد الكربون  

Ethane مول% 4.9468 8.5755 إيثان  

Propane مول% 0.6918 3.4219 بروبان  

Iso Butane مول% 0.0602 0.5244 أيزو بيوتان  

N-Butane N- مول% 0.0758 0.7855 بيوتان  

Neo Pentane Neo- مول% 0 0 بنتان  

Iso Pentane مول% 0.0086 0.144 أيزو بينتان  

N-Pentane N- مول% 0.0061 0.1138 بنتان  

Hexanes and 

Heavier 

  مول% 0.0039 0.0963 اعلي هيكسان والمركباتال

Gross Heating 

Value At 60 F 

and 1 atm 

القيمة الحرارية اإلجمالية 

 ضغط جوي 1و  60Fعند 

وحدة حرارية  999.5827 1101.6298

 بريطانية/ قدم

/  Btu (مكعا
3ft) 

 

 وصف المسار 3.3

 كم70" بطول حوالي 30وصف مسار خط غاز ريفين 

 من كم1 بعد على بادكو رشيد بشركة الغاز استقبال منطقة( القائمة ب1غرفة البلوف) يبدأ مسار الخط من داخل 

ثم ينحرف جنوبا حتى يتقابل مع الطرير الدولي الساحلي ثم ينحرف غربا موازيا   المتوسط االبيض البحر ساحل

كم ويمر داخل بحيرة 14" لمسافة 20للطرير الدولي الساحلي من الجهة الشمالية موازيا مع خط ادكو المعدية 

ومتقاطعا مع )طرير شركات البترول  25.700حتى كم 18.800كم من كم7سمكية بطول حوالى ادكو و مزارع 

موازيا  (3( و )2. يوجد غرفتين البلوف )عدد من الترع والمصارف( -طرير وسكة حديد ابوقير رشيد  -

 .للطرير الدولي الساحلي من الجهة الشمالية



 غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء

 158 من 52صفحة 

 

ويمتد موازيا له من  ( المقترحة4عند غرفة بلوف ) (32.500ساحلى عند كم )الطرير الدولى ال الخط يقطع

( ويقطع طرير القاهرة /االسكندرية الزراعى وسكة 34.400الناحية الجنوبية ويقطع ترعة المحمودية عند كم )

ف ( حيث يقطع ترعة مريوط الجديدة ومصر42.500( ويستمر موازيا للطرير حتى كم )35.400حديد عند كم )

 (50.200الدشودى وينحرف فى اتجاه الجنوب الغربى موازيا للترعة والمصرف من الناحية الغربية حتى كم )

حيث يقطع مصرف العموم وترعة وطرير أسفلت ويمتد موازيا لمصرف ( المقترحة 5حيث يوجد غرفة بلوف )

ف الحار  العمومى ( حيث يقطع مصر57.300الحار  العمومى من الجهة الجنوبية الشرقية حتى كم )

( من الجهة الجنوبية وموازيا لترعة النوبارية 1( ويمتد موازيا لمصرف حار  رقم )1ومصرف حار  رقم )

حتى كم  ( المقترحة6مرورا بغرفة بلوف ) المححية من الجهة الجنوبية الشرقية داخل االراضى الزراعية

ية المححية ومصرف غرب النوبارية وسكة حديد ( حيث ينحرف فى اتجاة الغرب قاطعا ترعة النوبار66.500)

 الطبيعية للغازات المصرية بالشركة الغاز استقبال منطقةب (7غرفة بلوف ) داخل النهاية نقطة حتى يصل الى

.تقاطع 18( غرف بلوف و 7كم مرورا ب ) 70بطول  مجمع غازات الصحراء الغربية (جاسكو)



 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 158 من 53صفحة 

 

 

 

  1،2،3و غرف البلوف القائمة  "30بداية مسار خط الغاز  –2-3شكل 

 



 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 158 من 54صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4موازي لطريق الدولي الساحلي مرورا بغرفة بلوف  "30مسار خط الغاز –3-3شكل 

 

 



 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 158 من 55صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5طريق الدولي الساحلي مرورا بغرفة بلوف  مع "30تقاطع مسار خط الغاز  –4-3شكل 

 

 



 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 158 من 56صفحة 

 

 

 

   7و وصوله الي نقطة النهاية بغرفة بلوف  6" مرورا بغرفة بلوف 30مسار خط الغاز –5-3شكل 



 غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء

 158 من 57صفحة 

 

 كم5"بطول حوالى 18وصف مسار خط غاز تدعيم مصنع بوتاجاز العامرية 

" المزمع انشاىه من الجهة الجنوبية 28مزمع انشاىها على خط غاز ريفين  (1)يبدأ مسار الخط من غرفة بلوف

كم قاطعا مصرف الحار  4.5لمصرف حار  العمومى باالسكندرية ثم يمتد فى االتجاه الشمال الغربى لمسافة 

 يتم سوف (2بلوف ) غرفةمرورا ب عمومى والطرير االسفلت الموازى له وممتدا داخل المححات وبحيرة مريوطال

وقاطعا ترعة النوبارية المححية حتى يصل الى  مريوط بحيرة داخل للبترول العامرية شركة سور بجوار انشاىها

 (3بغرفة بلوف ) تى يصل الى نقطة النهايةمتر ح 500سور شركة العامرية للبترول ويمتد داخل الشركة لمسافة 

 تقاطع.  2( غرف بلوف و 3كم مرورا ب ) 5بطول  داخل مصنع بوتاجاز العامرية التابع لشركة جاسكو

 

6-3شكل  " 3" و 2" و 1" مرورا بغرف بلوف18 الغازمسار خط    

 

رئيسية،  المناطر المتقاطعة مع مجارى مائية وطرق فييتم عادة إنشاء وإنزال خط الغاز عن طرير حفر خنادق إال 

 .HDD)الموجه ) األفقيحيث يتم استخدام تكنولوجيا الحفر 

 "(18" و  30وط )لتقطعات التي سوف يمر بها مسار الخطا - 2-3جدول 

 وطنوع التقاطع مع الخط العدد االسم

 "30 ريفين غاز خط

 المحمودية 

 التحرير 

 )مريوط الجديدة)مصرف الدشودي 

 النوبارية المححية 

 ترعة 4

 بحيرة 1 ادكو 

 المنشية 

 العموم 

 الحار  العمومي 

 مصارف 4
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 وطنوع التقاطع مع الخط العدد االسم

 "30 ريفين غاز خط

   1الحار 

 شركات البترول 

 أبوقير-رشيد 

  45طرير 

 الدولي الساحلي 

  /اسكندرية الزراعيالقاهرة 

 قرية الروضة الجديدة 

 طرير اسفلت 6

  رشيد-المعمورة 

  اسكندرية –القاهرة 

 خط االتحاد 

 سكة حديد 1

 "18 الغاز خط

 بحيرة 1 مريوط

 ترعة 1 النوبارية

 مصرف 1 الحار  العموم

 

 اعتبارات تصميم الخط 

 فةباإلضا ASME B31.8لمواصفات ومعايير كود  سيتم تصميم وإنشاء واختبار خط مواسير الغاز بشكل عام طبقا

إضافية  جاسكو في تصاميمها إلى جانا أية تشريعات محلية أو معايير أخرى ذات صلة تعتمدها شركة أي اكواد إلى

 أخرى. و بالتالي، سوف تكون الخطوط خالية من أي عيوب كبيرة. سيتم اتباع المعايير التالية:

  من الصدأ والتآكل. خط الغاز الطبيعييجا حماية 

  من أي تعديات من أطراف أخرى عليه. خط الغاز الطبيعييجا حماية 

  شرية.بنتيجة أنشطة  طبيعية أو ألسباب أرضية ، ترجع هزات سلبيا بأي خط الغاز الطبيعييجا أال يتأثر 

 حمة الخطابير سيضر بتد ال نحو على خط الغاز الطبيعيل واإلصحح والصيانة التعديل بأعمال القيام يتعين. 

 :عيخط الغاز الطبيباإلضافة لذلك، سيتم اتباع االكواد و المعايير التالية لتصميم المكونات المختلفة ل

 API 5L  لخطوط األنابيا 

 API 6D للبلوف 

 MSS SP 75  وANSI B 16.9 للوصحت 

 MSS SP 44  وANSI B 16.5 للفحنشات 
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 ASME B 31.8 خط الغاز الطبيعي وإنشاء لتصميم جاسكو شركة مواصفات و  

كما  لطبيعياخط الغاز للكثافة السكانية على طول مسار  طبقا الغاز يأخذ تصميم الخط في االعتبار فئة موقع خط كما

 الموقع. يفئة الموقع لتحديد نشاط التفتيش الدوري الذي سيجري ف الحقا في هذا الفصل. كما تستخدم سيتم توضيحه

   بوصة" 18و  بوصة" 30 :القطروط مواصفات الخط 

  خط الغاز الطبيعيمادة :APL 5L X 60 

  :بار 70الحد األقصى لضغط التشغيل 

  بار 25لضغط التشغيل:  األدنىالحد 

 غرف البلوف 3.4

 فتح بةنس تغيير طرير عن خطال عبر الطبيعي الغاز تدفر في ، والجديدة القائمة ، للصماماتللبلوف/ غرف تتحكم

 التقنية اتالبيان. bypassالبديل  للصماماتللبلوف/خط  تشغيل طرير عن الطبيعي الغاز مسار بتغيير أو ، الصمامات

 :هي البلوف /الصمام لغرفة الرئيسية

 :مساحة الغرف 

o 45*25  متر مربع 

 :ظروف التشغيل 

o   درجة مئوية 40– 30تتراوح درجة الحرارة ما بين 

o  :بار 30 -بار 70ضغط التشغيل 

 "30 ريفين غاز خط غرف البلوف

 استقبال منطقةب ( القائمة1مزمع اقامتها( . االولي غرفة البلوف) 4قائمين و  3غرف بلوف علي هذا الخط ) 7يوجد 

 .لجهة الشماليةاموازيا للطرير الدولي الساحلي من  (3( و )2، و يوجد غرفتين البلوف ) بادكو رشيد بشركة الغاز

و  أبو النوم في منطقة المقترحة 6و  5/8في منطقة  5والمقترحة  المعديةفي منطقة المقترحة  4يوجد غرفة بلوف 

ات الصحراء مجمع غاز (جاسكو) الطبيعية للغازات المصرية بالشركة الغاز استقبال منطقةب توجد (7غرفة بلوف )

 .الغربية

 بالعامرية زالي مجمع البوتاجا "18 ريفين غاز خط غرف البلوف

 ميت سوف (2بلوف ) غرفةو  "30 ريفين غاز خطغرف بلوف علي هذا الخط. االولي سوف تقام علي  3يوجد 

 لشركة جاسكو داخل مصنع بوتاجاز العامرية التابع (3وغرفة بلوف ) للبترول العامرية شركة سور بجوار انشاىها

 بطول. 

 أنشطة مرحلة اإلنشاء 3.5

م العمل وسيتم تقسي”. جاسكو“بواسطة بتروجيت تحت إشراف ومراقبة شركة سوف يتم القيام بأعمال تنفيذ المشروع 

 بصورة عامة على المراحل التالية:

 أعمال تمهيد المسار 

 أنشطة حر الطرير 
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 نقل المواسير و تخزينها 

 حفر الخنادق 

  الحفر األفقي الموجهHDD Horizontal Directional Drilling  أو الحفر النفقيBoring رقلتقاطعات الط  

 اعمال اللحام وفحصها 

 تغليل رىو  اللحام وفحصها 

 تغليل الفواصل 

 أعمال الحفر  

 تركيا البلوف 

 الربط اعمال Tie-ins  

 فرد كابحت االلياف الضوئية 

 أعمال الردم 

  اعمال تنظيل للخطPigging 

 االختبار الهيدروستاتيكي للخط 

  االختبار مياهمن  خط الغاز الطبيعيتفريغ 

 تنظيل الخط و بدء التشغيل 

 ( المدنية , والميكانيكية , والكهربائية أعمال تصنيع وتركيا غرف البلوف )األجزاء 

يوضح الجدول التالي أنواع المعدات واآلالت المستخدمة في مرحلة اإلنشاء. وسيتم تحديد العدد الدقير من المعدات 

 المستخدمة من قبل المقاول خحل مرحلة البناء.

 قائمة المعدات المقرر استخدامها خالل مرحلة اإلنشاء - 3-3 جدول

 المعدات

 سيارات مزدوجة الكابينة 

 Pick Upسيارات نصل نقل 

 شخص( 26) أتوبيس

 Puller مجتذبات 

 كيلوفولت 250-200مولد 

 طن 50رافعة 

 side boom D8ونش 

 أنابيالحام 

 حامل أنابيا

 آلة لحام

Low Bed 

 سيارة نقل مياه

  سيارة نقل سوالر

 حفارة زراعية

 شاحنة

 حفارة

 لودر

 بلدوزر
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 المعدات

 مقطورة

 ضاغط

Sand Plaster 

 خحط اسمنت

 Boom Excavatorحفارة 

 سيارة اسعاف

 حامل معدات

 أعمال تمهيد المسار 

 ، للطاقم مؤقتة عمل ورشة ، األنابيا لخط المعتمد مسار على عحمات وضع البناء من األولى الخطوة تتضمن

 إجراء يتم. الضارة األعشاب إزالة أو/  و نفايات أي من األرض تنظيل ، العمل بمنطقة المحيطة األسوار تركيا

 إلى واألنابيا المعدات نقل سيتم ، ذلك إلى باإلضافة. معقول بمستوى عمل سطح لتوفير الضرورة عند الدرجات

 من الحماية لضمان األنابيا ومناولة نقل أثناء الجودة مراقبة إجراءات تتم أن يجا(. المؤقتة التخزين منطقة) الموقع

" إيثيلين بالبولي األصل في المغلفة" األنابيا تخزين يتم. مرور حوادث أي ومنع ، باألنابيا الضرر تلحر قد آثار أي

 الطحء أو باألنابيا الضرر تلحر قد تأثيرات أي من حمايتها تضمن بطريقة مخصصة منطقة في وتكدسها عام بشكل

 لنفس ومناولتها األنابيا نقل أثناء الجودة مراقبة إجراءات المقاول يضع سوف ، ذلك إلى باإلضافة. بها الخاص

 .السبا

 

 

 

 

7-3شكل  المسار تمهيد أعمال   

 أنشطة حق الطريق 

 حر الطرير من خحل التصاريح الحكومية من الوزارات و تقوم شركة جاسكو بإدارة الحصول على أنشطة سوف

يقوم  نسخة من بعض التصاريح الحكومية التي تم الحصول عليها حتى اآلن. سوف 1 المعنية. يعرض ملحر الهيئات

على  يضااالمقاول بتنفيذ أنشطة حر الطرير إلزالة أي عقبات يمكن أن تعطل أنشطة الحفر. سيكون المقاول حريصا 

 يكون مسؤوالبالمحاصيل أو المباني المجاورة خحل أنشطة حر الطرير، و سوف  الضروري غير تجنا االضرار

حماية لالتعويض عن  أي أضرار يسببها. يجا على المقاول أيضا استخدام عحمات تحذيرية في منطقة العمل  ايضا

 األشخاص والمركبات والسيارات ... الخ.
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 158 من 62صفحة 

 

 حفر الخنادق 

قائمة في منطقة الأي أنشطة حفر، يجا على المقاول التنسير مع الجهات المختلفة لتحديد البنية التحتية  في قبل البدء

سلكية( المشروع )مثل خطوط المياه وخطوط الصرف الصحي، والكابحت الكهربائية وخطوط االتصاالت السلكية والح

 يقوم وذلك لتجنا أي ضرر غير ضروري. في حالة عدم توافر معلومات كافية عن البنية التحتية المتوفرة، فسوف

 المقاول بـحفر جزء تجريبي بعناية.

ق التي سيتم ة الطرق اإلسفلتية، سوف تستخدم حفارة إلزالة طبقات األسفلت. يجا على المقاول أن يحفر الخندفي حال

 فيها ذلك. المناطر المطلوب بعض في الحفر في ٪ فائض10انزال الخط فيه بدقة باألبعاد التالية مع إمكانية وجود 

 :العمر مقاسا من قمة األنابيا الى سطح األرض 

o 1 ة نوعيات التربة عدا التربة الصخرية.متر لكاف 

o 0.7 .متر بالنسبة للتربة الصخرية 

 :عرض الخنادق 

o  متر. 0.4+  بتسكيتهالقطر الخارجي لألنبوب 

 :زاوية الخندق 

o رأسي التربة الصخرية : قطع 

o  :الرأسي. درجة إلى 40التربة الطينية المتماسكة 

o  : الرأسي. درجة إلى 70التربة الطينية الرخوة 

 يكون وأن الخندق بشكل متجانس وبدقة قاع تسوية الشكل التالي كيفية حفر الخنادق ألنواع التربة المختلفة. يجا يوضح

األنابيا. ونظراً ألهميتها، سيتم تطبير ضوابط  تكسيهتؤذي  مشابهة قد أشياء أية أو والظلط واألحجار الصخور من خاليا

 .المسألةمراقبة الجودة من شركة جاسكو والمقاول لهذه 

  

 

 الخنادق حفر أعمال 8-3شكل 
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 التربة المختلفة ألنواع حفر الخنادق طبقا –9-3شكل
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 ثني لتجنا  حفر اضافية أعمال مطلوبا يكون ، فقد  المنتظمة باالرتفاعات غير التربة فيها تتسم التي المواقع وفي 

 تحت أخرى خطوط/كابحت مرافر مع خط الغاز الطبيعي تقاطع حالة في ذلك، إلى األنابيا الغاز الطبيعي. باإلضافة

 وفقا للرسومات التالية. القائمة الكابحت أو الخطوط تلك أعلي أو أسفل الخط ومد ، الخنادق فيتعين تعمير األرض، سطح
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 خط أنابيب الغاز مرافق أخرى فوق  الحفر المطلوب في حالة وجود خطوط / كابالت10 -3شكل
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خط أنابيب الغاز الحفر المطلوب في حالة وجود خطوط / كابالت  مرافق أخرى اسفل 11-3شكل
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 اللحام اعمال و إنزال المواسير و ردم الخنادق 

الحفر، يمكن أن يتم انزال انابيا الغاز الطبيعي في الخنادق. األنابيا "المغطاة في األصل بطبقة من البولي  عملية من بعد االنتهاء

الخارجية.  في منطقة مخصصة بطريقة تضمن حمايتها من أي آثار قد تضر باألنابيا أو طبقاتها " يتم تخزينها و جمعهاإيثلين

ذكرها.  تم التي باإلضافة إلى ذلك، سيقوم المقاول بوضع إجراءات مراقبة الجودة أثناء نقل و التعامل مع األنابيا لنفس األسباب

األجزاء  ان يتم تطبير اختبار مراقبة الجودة باستخدام األشعة السينية لضمان فعالية اللحام. كما يتم لحام األنابيا معا، و سوف ثم

. خط الغاز الطبيعي األطراف التي سيتم لحامها( يتم تغليفها في الموقع " قبل البدء في إرساء نهاية غير المغلفة من األنابيا )في

 إعادة فحصها من قبل شركة جاسكو. سيتماالختبارات من قبل المقاول و وسيتم تنفيذ تلك

. كما خط الغاز الطبيعييمكن أن تتلل  وكما ذكر اعحه، سيتم تنظيل قاع الخندق من ايه صخور او احجار او اجسام صلبة التي

مليات في ع سم علي االقل. سيتم استخدام االحزمة العريضة غير الكاشطة 20 يجا فرش طبقة من الرمال الناعمة المنخولة بعمر

انزالها. في حالة حدوث أي  االحزمة بعناية من حول االنابيا المغلفة بعد الخندق ويجا على المقاول ازاحة تلك انزال الخط في

ضرر بالتغليل خحل عملية إنزال االنابيا، سوف يقوم المقاول بعحجها قبل انزالها في الخندق. سيتم القيام بعمليات انزال 

 في وجود ممثل شركة جاسكو.االنابيا في الخنادق 

ساعة من انزال االنابيا. وكما كان الحال مع الطبقة تحت األنابيا، سيكون الردم االولي بالرمال  48سيتم ردم الخنادق خحل  ثم

 سم 15سم علي االقل لحماية األنابيا. بعد ذلك سيتم دق طبقات الردم بطبقات رمل مبللة بسمك  20الناعمة المنخولة بارتفاع 

 مستوي االرض المجاورة. سم فوق 20  االرتفاع عن اجمالي يقل ال بحيث

بمجرد انزال االنابيا بنفس الطريقة المذكورة  حفر الخنادق في الطرق، فيتعين ردمها على الفور حالة على الجانا األخر، في

رير. بعد ذلك، سوف يعمل المقاول على مع مستوي الط سيكون متماشيا  النهائي فيما سبر. الفرق الرئيسي هو أن مستوى الردم

الي حالته االصلية. في كال الحاالت، سيتم تطبير نظام الحماية الكاثودية من الصدأ على الصمامات  وإعادتهرصل الطرير  اعادة

 و األنابيا.

  االختبار الهيدروستاتيكي 

قبل  الخط الطبيعي، لن يتم بدء ضخ الغاز الطبيعي في الغاز لخط التشغيلي الضغط من أعلى لضغوط الخط تحمل قدرة من للتأكد

٪ من 150) خط الغاز الطبيعيتطبير اختبار الضغط الهيدروستاتيكي. ويجري االختبار عن طرير إدخال الماء المضغوط في 

ل أداة قيا  الضغط. سوف يتم الكشل عن ذلك من خح في أي فقدان ساعة والتأكد ما إذا كانت هناق 24الضغط التشغيلي( لمدة 

 أثناء االختبار. خط الغاز الطبيعيالضغط المتصلة بـ

األنابيا )بما في ذلك مستويات الملوحة  تؤذي قد مواد أي من وخالية عذبة تكون ان يجا االختبار عملية في المستخدمة المياه

 ذو فلتر استخدام المياه. وبالتالي، يجافي االختبار الهيدروستاتيكي من شاحنات  العالية(. سوف يكون مصدر المياه المستخدمة

يجا ان يتبع االختبار الهيدروستاتيكي عملية تصريل للمياه من الخط ثم  للمضخة. الشفط وجانا المياه مصدر بين كافية قدرة

 .gaugingالقيام بعملية قيا  الضغط 

داية الخط. ثم يتم مل  الخط بمياه عذبة نظيفة ، في ب bi-directional pigقبل مل  الخط بالمياه ، يتم وضع فرشاة تنظيل ذكية 

في اتجاه ادخال المياه لتخرج من الجانا اآلخر للتأكد من عدم وجود جيوب  bi-directional  pig تحريك الفرشاة بـحيث يتم

لتفريغ  المياه  bi-directional pigهواء داخل الخط. بعد رفع ضغط المياه و التأكد من نجاح االختبار، يتم إدخال فرشاة أخرى 

 من الخط كما هو موضح في الفصل الفرعي التالي.

  تفريغ الخط من مياه االختبار 

حتي التأكد من عدم وجود أي آثار  من الفوم أو المطاط. يتم تكرار استخدام هذه الفرش bi-directional pigفرشاه  يتم استخدام

أو قيا   الفرشاةزياده الوزن في  حساب االختبارات إما كن أن تتضمن تلكللمياه بالخط كما يتم تحديده باالختبارات. من المم

 للهواء المضغوط الداخل والخارج من الخط. dew point التكثل درجة
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 التنظيف المغناطيسي و الهندسي 

خال من أي مواد صلبة قد تسبا تآكل الخط، ينبغي إجراء تنظيل لألنابيا باستخدام تقنية  خط الغاز الطبيعيللتأكد من أن 

من  خط الغاز الطبيعيخلو  قبل الشركة من من حتى يتم التأكد pigs. سيتم تشغيل سلسلة من الفرش المغناطيسية piggingال

الهندسية  للفرشاة. بعد تجربة ناجحة geometric pigية الهندس الفرشاةالبقايا المغناطيسية. بعد ذلك، يقوم المقاوم بتشغيل 

geometric pig  بار إما باستخدام الهواء الجاف أو  2ضغط ايجابي ال يقل عن  وجود في خط الغاز الطبيعي، سيتم ترق

تم التخلص النيتروجين الجاف كما هو محدد من قبل الشركة وذلك للتخلص من أي مكونات معدنية قد ال تزال موجودة. سوف ي

عن طرير تطبير إجراءات إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بشركة  piggingمن المخلفات الصلبة الناتجة من عملية التنظيل 

 جاسكو.

  التطهير واختبارات بدء التشغيل 

درجة الحرارة الخط، سوف يتم تطهير الخط عن طرير عن طرير تنظيفه بالنيتروجين الجاف عند  الغاز الطبيعي في قبل بدء دفع

المحيطة لضمان عدم وجود مشاكل تشغيلية تنشأ من الهواء أو المياه المتبقية في الخط. يتم زيادة ضغط النيتروجين تدريجيا حتى 

 .يصل إلى الضغط التشغيلي للخط، ومن ثم تبدأ عملية التشغيل عن طرير استبدال النيتروجين بالغاز الطبيعي

 خط الغاز الطبيعيتقاطعات  

حفر خنادق أو باستخدام تكنولوجيا الحفر النفقي. يمكن  طرير عن إما ذلك لتركيا خط الغاز تحت مستوى األرض، سيتم تنفيذ

أشهر طريقة  االعتبار تصنيل تكنولوجيا الحفر النفقي إلى نوعين: أساليا موجهة و غير موجهة. في هذه الدراسة، يتم االخذ في

 horizontal directionalالموجه  األفقي الحفر جاسكو(، وهم ل عام من قبل شركةمستخدمة بشك في كل تصنيل )الطرق

drilling (HDD) والحفر النفقي  النفقي يمثل الطريقة الموجهة للحفر الذي auger boring يمثل الطريقة غير الموجهة الذي

 حفر الخنادق.  للحفر النفقي و الحفر المفتوح الذي  يمثل أسلوب

يتم استخدام أسلوب الحفر المفتوح في الطرق الداخلية الصغيرة، حيث يتم اعتماد طريقة الحفر العادية. و يمكن أيضا استخدامه 

في حالة الطرق الزراعية الطويلة أو الطرق الصحراوية حيث تكون األساليا األخرى غير ممكنة. تعتبر هذه الطريقة بسيطة و 

، و تتطلا تضيير الطرير أو تحويله. أما بالنسبة للطرق الفرعية العريضة، يتم تطبير تقنية الحفر تأخذ يوم أو اثنان في التنفيذ

متر(. و تعتبر هذه الطريقة أكثر تعقيدا من الحفر  6-5تتطلا هذه التقنية أعماق حفر أكبر )حوالي  عادة. auger boringالنفقي 

ا، و من الممكن أن تتطلا ايضا تضيير الطرير أو تحويله. على الجانا اآلخر، العادي، و لكنها تأخذ يوم أو اثنان في التنفيذ أيض

 horizontal directionalحينما يقطع الخط طرق أساسية أو مجاري مائية كبيرة، يتم استخدام طريقة الحفر األفقي الموجه 

drilling (HDD)  وفر تاستخدامها للخطوط الطويلة.  متر( و يمكن 40-30. يتطلا هذا األسلوب أعماق حفر كبيرة )حوالي

وجود اضطراب قليل جدا لحركة المرور  عددا من المزايا مقارنة بالتقنيات التقليدية األخرى. وتشمل هذه المزايا HDDتقنية 

هذه التقنية عيوبين  تضيير الطرير أو تحويله، باإلضافة إلى متطلبات أصغر لمساحة العمل. ومع ذلك، تواجه لعدم ضرورة

يسيين وهما طول الوقت الحزم للتنفيذ )حوالي اسبوعان(، والتكلفة العالية بالمقارنة مع التقنيات التقليدية. وقد تم استخدام بتقنية رئ

على نطاق واسع في الفترة السابقة في مشاريع شركة جاسكو، وتعتبر هذه الطريقة حاليا األسرع انتشارا  HDDتركيا الخطوط 

 و استخداما في الحفر.

 .HDDو الحفر األفقي الموجه  auger boringالنفقي  توضح األقسام الفرعية التالية بعض التفاصيل الفنية لتكنولوجيا الحفر
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 Auger Boringالحفر النفقي   3.5.9.1

واطع ، و رىو  قauger، وبريمة الحفر  auger boringمعدات مثل آلة حفر  auger boringتتطلا تقنية الحفر النفقي  

cutting headهذه التقنية تتطلا أيضا حفرة للحفر و أخرى لحستقبال. تبدأ العملية بانزال آلة حفر ال . auger boring  في

ة و يتم توصيلها الحفر في casing pipe المركبة بداخل أنبوبة التغليلaugers الحفر بريمة  حفرة الحفر و من ثم يتم انزال ال

ل تدريجيا لألمام. دفع أنبوبة التغلي و رىو  القواطع و يتمauger  الحفر ية الحفر بدوران بريمة. تبدأ عملauger بآلة حفر ال

يتم حملها من  التي( و تستمر هذه العملية حتى تخرج أنبوبة التغليل من حفرة االستقبال. تنتج عن عملية الحفر القواطع )مخلفات

 آلة الحفر.  دخال مناخراجها من جانا اإل ليتم augersخحل بريمة الحفر 

المحاذاة  درجة التحكم في هذه العملية غير موجهة في األسا ، فبالتالي تعتبر مهارة المشغل أمر بالغ األهمية. عادة ماتكون

طاقم العمل.  إلى االستقبال باالضافة حفرة الحفر و حفرة في منخفضة. مطلوب مساحة عمل كافية للمعدات المستخدمة األفقية

 تسبا بعض الصعوبات. ان التربة غير المتماسكة و الصخور الكبيرة قد ية مناسبة للعديد من أنواع التربة، إالهذه التقن

 

 Auger Boring  الحفر النفقي    -12-3شكل

  horizontal directional drillingالحفر األفقي الموجه  3.5.9.2

 إلى ثحث مراحل كما يلي: HDD، يمكن تصنيل تقنية الحفر األفقي الموجه 

 المرحلة األولي: حفر ثقا تجريبي

 المرحلة الثانية: ما قبل توسيع الثقوب

 المرحلة الثالثة: سحا الخط 

ظروف التربة في  البدء في عمليات الحفر، يتم إجراء مسح طوبوغرافي لموقع الحفر المقترح. ويهدف هذا المسح لتحديد قبل

أعماق مختلفة، وبالتالي تحديد مسار الحفر بما في ذلك أماكن الدخول والخروج. بعد ذلك، تبدأ المرحلة األولى من خحل حفر 

 drill string آلة الحفر على السطح، و تدخل سلسلة الحفر وضع محور مسار الحفر الذي تم تحديده. عادة ما يتم ثقا تجريبي في

درجة. وعادة ما يتم تعديل مسار الحفر ليكون له انحناء تدريجي ليتناسا مع منحنى نصل  20و  5ة تتراوح بين األرض بزاوي
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 توجيه القطر المسموح به لخطوط األنابيا ولتقليل االحتكاق. ويتم رصد مسار الحفر بواسطة أجهزة مثبتة على سلسلة الحفر. يتم

الحفر لتشحيم وتنظيل وتبريد  مسار فيslurry الحفر. عادة يتم ضخ الطين السائلإشارات للمشغلين على السطح لتوجيه مسار 

الحفرة ضد االنهيار. يتكون الطين السائل عادة من  إلى السطح، و حفظ توازن )رىو  القواطع، و نقل القواطع )التوالل

 )صل الطين السائل  من القواطع )التواللحيث يتم ف البنتونيت، ويتم ضخ الطين السائل الممتزج بالتوالل إلى حفرة الترسيا

 وإعادة تدويره.

خحل  اخلل المتصل بنهاية سلسلة الحفر إلى back-reamer الخلفي الثقوب بعد خطوة حفر الحفرة التجريبية، يتم سحا موسع

خط زيادة عن قطر ٪ 50مسار الحفر لتوسيع الحفرة. يمكن تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة حتى يصل قطر الحفرة إلى حوالي 

 ام“عليه . دخول موسع الثقوب لألمام و الوراء يطلر خط الغاز الطبيعيالمطلوب لتقليل االحتكاق أو االنحناء في  الغاز الطبيعي

من  الخلل إلى اويتم سحبه back-reamerبموسع الثقوب الخلفي  خط الغاز الطبيعيقبل توسيع الثقوب". بعد ذلك، يتم توصيل 

 لحفر.خحل مسار ا

 
 HDDمرحلة حفر ثقب تجريبي في تقنية الحفر األفقي الموجه  –13-3شكل
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 مرحلة ما قبل توسيع الثقوب –14-3شكل

 
 HDDللخلف في تقنية ال  خط الغاز الطبيعيسحب  15-3شكل

 أعمال اإلنشاء في غرفة البلوف 

 ةيكانيكيمالكهرو يتضمن انشاء غرفة البلوف بعض األعمال اإلنشائية )تركيا الخرسانة المسلحة( باإلضافة إلى المكونات 

 وأعمال بدء التشغيل.

 أنشطة مرحلة التشغيل 3.6

. الغاز الطبيعي عيخط الغاز الطبيال تشمل مثل هذا االنواع من المشاريع أنشطة تنفيذية كثيرة اثناء تدفر الغاز الطبيعي عبر 

 والفحص الروتيني إلمكانية حدوث تسرب للغاز. خط الغاز الطبيعياألنشطة الرئيسية هي مراقبة 

 دوريات التفتيش علي الخط 

خط الغاز كن ان تدمر خط من أجل تحديد األنشطة القريبة )مثل أنشطة البناء( أو التعديات التي يميتم تسيير دوريات تفتيش علي ال

  االنزالقات, مثل او تسبا مشاكل امنية قد تصل إلى االنفجار. تحدد الدوريات أيضا المناطر التي قد يحدث فيها مخاطر الطبيعي

بين نتائج دوريات تي يمكن أن تسبا مشاكل الحقة. وهناق تقارير مكتوبة تالعام لخطوط األنابيا وال األرضية وغيرها في المحيط

 2هم من الفئات ، و خط الغاز الطبيعيفئات على طول مسار  3 إلى الخط إلى المكتا الفرعي. يقسم نقلها التفتيش علي الخط يتم

ً للمناطر المختلفة وفقا لفئة الموقع كما  . وتكرار الدورية يختلل4و  3و  ئة فوكلما زادت  هو موضح في الجدول التالي.طبقا

 . زاد تكرار دوريات التفتيش الموقع ، كلما

 

 تصنيف فئة الموقع على النحو المحدد من قبل شركة جاسكو - 1-3جدول 

 عدد المباني المعدة لإلشغال البشري فئة الموقع

 او اقل 10 1الفئة 

 46ولكن اقل من  10اكثر من  2الفئة 

 46اكثر من  3الفئة 
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عديد بما في ذلك مباني الطوابر المتعددة، وقد يكون هناق ال 46أكثر من  4الفئة 

 من المرافر األخرى

 الكشف عن التسريب 

أو مكونات  ر للخطوطيجري الكشل عن التسريا لحماية السكان من آثار تسريبات الغاز الطبيعي وللكشل المبكر عن أي ضر

الكشل عن   نتائج ارسال تقارير مكتوبة تظهر نظام الحماية الكاثودية أسبوعيا لضمان فعاليته. ويتم مراقبة غرفة البلوف. كما يتم

، وفي حال اكتشاف أي تسريا، ينفذ قسم الصيانة اإلجراءات الحزمة إلصحح مصدر التسريا.  التسريا إلى المكتا الفرعي

 مدربين تدريا كامل قبل القيام بمثل هذه الواجبات. ايكونوالمسؤولين عن الكشل عن التسريا يجا ان  الموظفين

 (SCADA) التحكم ونظام الحصول على البيانات 

 SCADAتعمل شركة جاسكو بنظام سكادا، وهو نظام متكامل متطور للغاية يستخدم للتحكم في شبكة الغاز الطبيعي القومية. نظام 

 تَغيير تدفر الغاز الطبيعي عن طرير مسار تَغيير األمر تطلا وإذايتمكن من التحكم في غرف البلوف لضبط ضغط التشغيل، 

يمكن أيضا ان يكشل عن تسريا الغاز الطبيعي إذا لوحظ وجود انخفاض  SCADA. نظام bypassing للغاز  الرئيسي المسار

 ل بـنظام األلياف الضوئية المثبتة في خطوط األنابيا.موص SCADAفي الضغط في احد الخطوط.  نظام 

 استهالك الموارد 3.7

 مرحلة االنشاء خالل 

 المياه .أ

تستخدم المياه خحل مرحلة البناء و في االختبار الهيدروستاتيكي إضافة إلى االستخدامات المنزلية من جانا العمال والمهندسين. 

المياه المستخدمة في أنشطة البناء سيتم جلبها من الشاحنات، في حين أن المياه المستخدمة الختبار الهيدروستاتيكي سيتم توريدها 

مياه الشرب في زجاجات. والكمية المتوقعة من استهحكات المياه خحل مرحلة البناء لهذا المشروع  يتم جلا. سعن طرير شاحنات

 سوف تحدد من قبل لمقاول عند التنفيذز

 الوقود .ب

سوف يستخدم وقود الديزل لمولدات الديزل التي تزود الكهرباء لبعض من أنشطة البناء مثل اللحام. وباإلضافة إلى ذلك، سوف 

 ون الديزل الوقود المستخدم في الشاحنات والحفارات. وسيتم توصيل الوقود إلى موقع البناء عن طرير الشاحنات عند الحاجة.يك

 مرحلة التشغيل خالل 

 الكهرباء .أ

غرفة البلوف. ومن المتوقع أن يكون االستهحق ضئيل خحل  خحل مرحلة التشغيل في من المتوقع أن تكون استهحكات الكهرباء

 غرفة التحكم. مرحلة التشغيل وبشكل رئيسي في

 تولد المخلفات 3.8

 اثناء مرحلة االنشاء 

سوف تشمل المخلفات الصلبة أثناء مرحلة البناء النفايات المنزلية ومخلفات البناء وبعض النفايات الخطرة من أنشطة المشروع. 

 ستشمل المخلفات االنواع التالية:

 مخلفات خطرة:
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 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية
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 الزيوت المستخدمة 

 سفلتاأل 

 حاويات متنوعة، علا الطحء، وحاويات المذيبات، البخاخات، اللواصر، وحاويات مواد التشحيم 

 مخلفات غير خطرة:

 )تربة )ناتج الحفر 

 مواد تغليل 

 المنتجات التالفة )األنابيا، الخ(؛ 

 أخشاب 

 مواد الرصل 

 كابحت كهربائية 

 خرسانة 

 اثناء مرحلة التشغيل 

 نوع من النفايات الصلبة خحل مرحلة التشغيل. ليس من المتوقع ان يصدر أي

 الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع 3.9

  :شهر 24اعمال هندسية 
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 158 من 74صفحة 

 

 وصف البيئة المحيطة والظروف االجتماعية 4

 

 الوصف البيئي 4.1

 وصف البيئة 

البحيرة و  كم في محافظة 42كم و  70محافظتي البحيرة واإلسكندرية بطول إجمالي يبلغ بوصة عبر  30يمر خط األنابيا 

 .كم في محافظة اإلسكندرية 28

 

 الكبرىموقع مسار الخط مسار الخط وتقسيم المناطق في اقليم القاهرة  1-4شكل  

 الخصائص المناخية 

 .والجاف رالحا والصيل والممطر المعتدل بالشتاء يتميز استوائي شبه قاحلي شبه بمناخ اإلسكندرية مدينة تتميز

 

 

  درجة الحرارة

 27درجة مئوية فى شهر يناير إلى العظمى  12من الصغرى  بمنطقة المشروع لدرجات الحرارة الشهرييتراوح المتوسط  

  متوسطة.درجة مئوية فى شهر يوليو وأغسطس كقيم 
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 2015لسنة  اإلسكندريةفى محافظة  الشهريمتوسط درجات الحرارة  1-4جدول  

 الشهر يناير فبراير مار  أبريل مايو  يونيه يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

16 20 23 25 26 25 23 21 18 16 14 14 

متوسط 

درجات 

الحرارة 

درجة )

 (مئوية

  اweatherbase.com:  لمصدرا

 الرطوبة 

 .العامرية شرق كم 30 حوالي بعد على المطامير أبو محطة في الشهرية النسبية الرطوبة أدناه تظهر

 المطامير أبو محطة في الشهرية النسبية الرطوبة 2-4جدول 

 الشهر يناير فبراير مار  أبريل مايو  يونيه يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

69 9.  069.7 68.7 68.4 68 70 68.3 63 60.7 65.9 67.7 69 

 الرطوبة

 النسبية

 )%(الشهرية

 

 سقوط األمطار

 أبو في اليومي األمطار هطول متوسط التالي الجدول في يرد. يناير شهر خحل الشتاء فصل في تحدث األمطار معظم

 .المطامير

 المطامير أبو في اليومي األمطار هطول متوسط 3-4جدول 

  يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيه يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

متوسط  40.2 18,2 9.5 3.7 1.2 - - - 0.3 1.7 3.5 7

سقوط 

األمطار 

 (بالميليمتر)

 Weatherbase.com) )المصدر:

 رياح

 شهريا. الغربي الشمال إلى الشمال من السائد الرياح اتجاه

 متوسط سرعة الرياح 4-4جدول 

 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيه يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

11.6 10.4 10.4 10.4 10.8 11.5 11.5 12.6 13.3 14 13.7 13 

 

 الجيولوجيا

 تتكون جيولوجيا الطبقات األرضية في منطقتى مسار الخطوط من الترسبات التالية:
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 حجر العصر الرباعي. -1

 رمال الشواط . -2

 رسوبيات السبخة. -3

 .الكثبان الرملية -4

 مصادر المياه

 المياه السطحية

لتي تعد جزء من اتعتمد محافظة اإلسكندرية على مياه نهر النيل في الري والشرب. وتحصل على المياه من قناه المحمودية،  

مائي للمححة  فرع رشيد من نهر النيل. وتعتبر القناه مصدر استراتيجي للمياه الصالحة للشرب ، باإلضافة الى أنها ممر

 كم.  77النهرية بطول 

 الجوفيةالمياه  1.1.1.1

نيل الجوفية، وطبقة مياه تتمثل طبقات المياه الجوفية في محافظة اإلسكندرية في  طبقة المياه الجوفية الساحلية، و طبقة مياه ال

 متر. 1 رمعالحفر ومن المتوقع أن ال تتأثر المياه الجوفية من أنشطة الحفر، حيث لن تتعدى أنشطة  .الكثبان الرملية

 البيئة األرضية

  ة النباتيةالحيا

 .لنباتيةاال ذات أهمية من الحياة تم التخطيط ألن يتم تركيا خطوط األنابيا بالمناطر الحضرية التي ال تتضمن أشك

 الحياة الحيوانية

ستجرى يضا. تم مححظة سحا الحيوانات األليفة مثل الحمير والخيول للعربات. كما تم مححظة وجود الكحب الضالة أ  

  رها.من الحيوانات فيما عدا السابر ذك أياألعمال المخطط لها بالمناطر الحضرية، لذا ليس من المحتل مصادفة 

 المناطق المحمية 

 .4داخل أي منطقة محمية  الخطوط مسار ال تقع منطقتا

 المواقع الثقافية

متوقع أن فى المناطر الحضرية والمناطر شبه الحضرية فقط، لذا ليس من ال الطبيعيسيتم تنفيذ مشروع توصيل الغاز  

 .أنشطة المشروع، باإلضافة إلى ذلكمن  المواقع الثقافيةتتضرر 

 جودة الهواء المحيط 

 فيما الحساسة تالمستقبح أقرب وموقع ، المحيطة األنشطة طبيعة على النشط والضوضاء الهواء قيا  موقع اختيار يعتمد

 لمشروعا لعناصر المستقبلي والتخطيط ، الموقع وتضاريس ، السائدة الرياح واتجاه ، المشروع بمخططات تعلري

 للجمعية جعيةالمر الطريقة في عليها المنصوص التوجيهية المبادئ على االختيار يعتمد ، ذلك على عحوة. المقترحة

 .(ASTM) المواد الختبار األمريكية

 دراسة جودة الهواء المحيط هي:األهداف العامة من 

 لبيولوجية، تحديد خط األسا  لجودة الهواء مما يساعد في تقدير تأثير المشروع على البيئة الطبيعية، وا

 واالجتماعية للمنطقة المحيطة.

 محيطة بجودة الهواء الالتأكد من التوافر مع الحدود التنظيمية المحلية وكذلك المحددة من قبل البنك الدولي الخاص 

                                                
4 http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/N- 

 

http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/N-
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  فحص ظروف التشغيل ومدى محئمة السيطرة على تصرفات المياه من المصادر القريبة المشتبه فيها، والتحذير

 في حالة ظهور ظروف غير عادية أو غير متوقعة، وعمل برنامج للرصد البيئي متى كان ذلك مناسباً.

  تقييم جودة الهواء في الموقع 

ساعات  8 خط األسا . أجريت قياسات خط األسا  لجودة الهواء على أسا أجرى تقييم لجودة الهواء كجزء من وصل 

، (SO2)كبريت ، وثاني أكسيد ال(NO2)ثاني أكسيد النيتروجين   (CO)بفاصل ساعة واحدة لكل من: أول أكسيد الكربون

لخطوط امع  في الموقع المحدد حيث تتوافر جودة الهواء (PM10)، والجسيمات  (T.S.P)وإجمالي المواد العالقة

الهواء المحيط تحت  اإلرشادية الوطنية بالنسبة لجميع العناصر التي تم تحليلها. استخدمت األجهزة القياسية لرصد جودة

 .4إشراف متخصصين من ذوي الخبرة. مواصفات قيا  جودة الهواء معروضة في الملحر 

 إحداثيات موقع رصد جودة الهواء المحيط هي:

  و الضوضاء إحداثيات الموقع المختار لرصد جودة الهواء 1-4جدول  

 خط الطول خط العرض الموقع

1 29° 51' 47.93" 31° 1' 40.43" 

2 29° 52' 33.03" 31° 6' 11.42 

3 30° 5’ 6.43" 31° 12' 8.84" 

 

 نتائج القياسات 

المصرية وحدود  توضح نتائج جودة الهواء في مواقع أخذ العينات مستويات مقبولة من ملوثات الهواء مقارنة" بالحدود

 البنك الدولي. يعرض الجدول التالي نتائج التحاليل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (μg/m3) نقطة اولنتائج  2-4جدول  
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Time NO 2NO NOx 2SO )3mg/m( CO 10PM T.S.P 

08:00 AM 17.5 23.7 40.2 16.3 2.4 

70.3 160.6 

09:00 AM 10.5 26.1 35.4 19.1 3.4 

10:00 AM 8.7 28.6 36 17.9 2.8 

11:00 AM 18.1 22.4 39.1 16 3.2 

12:00 PM 12.9 24.8 36.2 16.2 3.3 

01:00 PM 20.12 22.82 41.72 17.12 3.12 

02:00 PM 11.1 28.2 37.8 15.6 3.2 

03:00 PM 12 24.1 34.2 15.2 4.2 

04:00 PM   13.25  25.12 35.15   18.21  3.8 

Limits - 300 150 300 30 (mg/m3) 
150 230 

 

 (μg/m3) النقطة الثانيةنتائج  3-4جدول  

Time NO NO2 NOx SO2 CO (mg/m3) PM10 T.S.P 

08:00 AM 13.2 18.16 31.36 12.24 1.12 

70.3 160.6 

09:00 AM 7.44 19.92 27.36 14.32 1.76 

10:00 AM 5.92 21.84 27.76 13.28 1.2 

11:00 AM 13.36 16.8 30.16 11.68 1.44 

12:00 PM 10.26 20.97 31.23 13.23 1.62 

01:00 PM 15.12 17.28 32.4 12.72 1.52 

02:00 PM 7.68 21.36 29.04 11.28 1.36 

03:00 PM 8.08 17.76 25.84 10.64 1.84 

04:00 PM 9.12 20.15 30.25 11.25 1.7 
150 230 

Limits - 300 150 300 30 (mg/m3) 
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 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية
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 (μg/m3) الثالثةالنقطة نتائج  4-4جدول  

Time NO NO2 NOx SO2 CO (mg/m3) PM10 T.S.P 

08:00 AM 13.2 18.16 31.36 12.24 1.12 

70.3 160.6 

09:00 AM 7.44 19.92 27.36 14.32 2.64 

10:00 AM 5.18 19.11 24.29 11.62 1.8 

11:00 AM 15.03 18.9 33.93 13.14 2.16 

12:00 PM 5.7 11.65 17.35 7.35 2.16 

01:00 PM 15.12 17.28 32.4 12.72 2.28 

02:00 PM 6.72 18.69 25.41 9.87 2.04 

03:00 PM 7.07 15.54 22.61 9.31 2.76 

04:00 PM 12.15 16.85 28.22 10.15 1.91 150 230 

Limits - 300 150 300 30 (mg/m3)   

 

 منطقة في معينة ادرمص أو مصدر من المنبعثة الملوثات ألحد المحيط الهواء تركيز في يؤثران اللذان الرئيسيان العامحن

 :هي محددة

 المصادر أو المصدر من( التدفر ومعدل التركيز مثل) االنبعاثات كثافة. 

 عةسر) الحصر ال المثال سبيل على تشمل والتي السيطرة عن الخارجة الجوي الغحف في التشتت ظروف 

 الشمسي اإلشعاع وكثافة الجوية واالضطرابات واألمطار والرطوبة الحرارة ودرجة الرياح واتجاه الرياح

 .(الجوي والضغط

 المسجلة البيانات فمعظم ، المحيط الهواء لجودة انها علي الحد المسموح به من جهاز شئون البيئة النتائج جميع وأظهرت

 التوجيهية المبادئ مع رتتواف المجال هذا في المحيط الهواء جودة أن إلى يشير مما ، التوجيهية المبادئ من بكثير أقل كانت

 .المقترحة المصادر عن الصادرة لحنبعاثات

 

 

 الضوضاء 

  النقطة االوليمستويات الضوضاء في  5-4جدول  
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 الزمن 

 ساعات 8معدل مستوى الصوت والتسجيل المئوي بالديسيبل لمدة  

 

 

 

 الحدود المسموح بها

LAeq (dBA) 

LAeq LA10 LA50 LA90 LA95 LCpeak البنك الدولي القانون المصري 

08:00 AM 49.62 46.32 41.85 35.73 37.07 99.77 

60 70 

09:00AM 50.66 54.76 30.32 28.1 33.53 108.22 

10:00 AM 58.52 52.27 42.87 35.1 33.2 128.36 

11:00 AM 52.02 52.88 44.5 36.61 34.56 101.27 

12:00 PM 53.31 48.94 37.3 31.53 30.17 102.1 

01:00 PM 56.82 50.22 38.35 31.56 29.87 101.27 

02:00 PM 52.89 55.94 48.44 40.95 39.89 99.93 

03:00 PM 50.9 55.07 46.15 35.01 32.57 95.64 

04:00 PM 53.51 52.12 35.5 39.21 31.25 94.25   

 

 الثانيةالنقطة مستويات الضوضاء في  6-4جدول  

 

 الزمن 

 ساعات 8معدل مستوى الصوت والتسجيل المئوي بالديسيبل لمدة  

 

 

 

 بهاالحدود المسموح 

LAeq (dBA) 

LAeq LA10 LA50 LA90 LA95 LCpeak البنك الدولي القانون المصري 

08:00 AM 56.892 53.262 48.345 41.613 43.087 112.057 

60 70 

09:00AM 52.86 56.96 32.52 30.3 35.73 110.42 

10:00 AM 55.224 65.724 54.444 45.12 42.84 157.032 

11:00 AM 54.42 55.28 46.9 39.01 36.96 103.67 

12:00 PM 55.81 51.44 39.8 34.03 32.67 104.6 

01:00 PM 53.118 47.178 36.495 30.384 28.863 93.123 

02:00 PM 55.79 58.84 51.34 43.85 42.79 102.83 

03:00 PM 52.4 56.57 47.65 36.51 34.07 97.14 

04:00 PM 51.12 55.2 45.12 33.54 35.51 98.12   

 

 الثالثةالنقطة مستويات الضوضاء في  7-4جدول  
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 الزمن 

 ساعات 8معدل مستوى الصوت والتسجيل المئوي بالديسيبل لمدة  

 

 

 

 الحدود المسموح بها

LAeq (dBA) 

LAeq LA10 LA50 LA90 LA95 LCpeak  البنك الدولي المصريالقانون 

08:00 AM 50.72 47.42 42.95 36.83 38.17 100.87 

60 70 

09:00AM 51.86 55.96 31.52 29.3 34.73 102.42 

10:00 AM 58.92 52.67 43.27 35.5 33.6 130.76 

11:00 AM 53.22 54.08 45.7 37.81 35.76 102.47 

12:00 PM 54.61 50.24 38.6 32.83 31.47 103.4 

01:00 PM 56.92 50.32 38.45 31.66 29.97 101.37 

02:00 PM 54.49 57.54 50.04 42.55 41.49 115.53 

03:00 PM 51.3 55.47 46.55 35.41 32.97 96.04 

04:00 PM 52.31 53.22 36.25 33.25 35.12 93.05   

 

 بها سكنية عليها مناطر الغالامناطر  في .الدواركفر  في dB 58.9 وdB 50.72 بين الضوضاء مستويات تراوحت

 الضوضاء قياسات نتائج مقارنة عند. الضوضاء لتلوث كبير مصدر يوجد وال منخفض مروري وتدفر صغيرة منازل

 .بها المسموح الحدود مع تتماشى النتائج أن لوحظ وقد. والدولية الوطنية بالحدود المحيطة

 .والضوضاء الهواء لقياسات المتبعة المنهجية يعرض 3 الملحر

  الوضع االجتماعي الراهن 4.2

يضححححححم الجزء الخاص بتحليل الخصححححححائص االجتماعية والثقافية توصححححححيل خصححححححائص الوضححححححع االجتماعي والثقافي للبيئة 

االجتماعية في منطقة المشحححروع المقترح. تم تقييم توصحححيل األوضحححاع االجتماعية االقتصحححادية الحالية من خحل الدمج بين 

 . المتأثرين بالمشروعولسلطات المعنية الدراسة المكتبية، والزيارات الميدانية، والتشاور مع ا

األولية التي تم مراجعتها بما في ذلك البيانات اإلحصحححائية والبيانات الثانوية التي تم جمعها  المصحححادراسحححتناداً إلى الجمع بين 

من الزيارات الميدانية، يلقي هذا الجزء الضحححوء على المعلومات األسحححاسحححية الخاصحححة بمناطر المشحححروع: المناطر اإلدارية، 

األسحاسحية، وملل الصححة، والخصحائص االقتصحادية، الخصحائص السحكانية وملل التنمية البشحرية، والوصحول إلى الخدمات 

 والمجتمع المدني والجمعيات األهلية، ووضع المرأة، واآلثار والتراث الثقافي. 

 

 منطقة المشروع 
 طخ مسار يبدأ. والبحيرة اإلسكندرية محافظتي في الواقعة الزراعية األراضي في كم 70 لمسافة األنابيا خط مسار يمتد

مركز  فيو إدكو بحيرة عبر باألراضي الزراعية المرور بعد يمتد ثم إدكو، مدينة في البحيرة محافظة شمال من األنابيا

.الخط نهاية يمثل والذي اإلسكندرية، محافظة جنوب العامرية حي إلىثم  البحيرة، بمحافظة الدوار كفر



 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 158 من 82صفحة 

 

 

  المشروع مواقع- والبحيرة اإلسكندرية بمحافظتي يمر الذي األنابيب خط مسار  2-4شكل  



 الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 83صفحة 

 

 

 

 

 المعدية قرية في الخط مسار 1-4 شكل

 

 إدكو مدينة من بالقرباالنابيب  خط مسار 2-4 شكل

 

 كفر مركز في( 4) الصمام لغرفة المقترحة المنطقة تقع 3-4 شكل

 الدوار

 

 الدوار كفر مركز الخضرا قرية 4-4 شكل
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 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 84صفحة 

 

 

 العامرية حي- القادر عبد زاوية منطقة 5-4 شكل

 

 الصحراء غازات مجمع في األنابيب خط نهاية 6-4 شكل

 الصناعية المنطقة في الغربية

 البحيرة محافظة 

مالي الجزء في تقع سحححححححاحلية محافظة هي البحيرة محافظة تا في البحد من الشححححححح يد فرع غرب النيل دل  قليما داخل تقع. رشححححححح

 .والبحيرة ومطروح، اإلسكندرية، محافظات ضمي ذيوال اإلسكندرية،

 فرع وشرقًا جيزة،ال محافظة وجنوبًا ، المتوسط األبيض البحر شمااًل  تحدها حيث مهم، استراتيجي بموقع البحيرة محافظة تتمتع

 لقاهرةا طرير وهيمهمة  سححريعة طرق أربعة تضححم محافظة البحيرةو. ومطروح اإلسححكندريةمحافظات  وغربًا والدقهلية ديشححر

 صححححلو البحيرة، محافظة: المصححححدر. )الدائري والطرير الدولي والطرير الزراعي القاهرة وطرير الصحححححراوي اإلسححححكندرية

 .(2014 المعلومات،ب مصر

 لومتركي 6819.078 بـحححححححح تقدر التي الزراعية األراضححي مسححاحة حيث من محافظات الجمهورية أكبر من البحيرة محافظةوتعد 

 والبطاطا حوالقم والبنجر وبالكاد البصححححل خاصححححة المتنوع، الزراعي بإنتاجها وتشححححتهر(. النوبارية أراضححححي ذلك في بما) مربع

 وتصحححححححدير توالخضحححححححروا الفواكه بإنتاج يتعلر فيما األولى المرتبة في تأتي، الحكومية المعلومات لخدمة وفًقا والفاصحححححححوليا

 .والفلفل والفاصوليا والبطيخ والخرشوف والطماطم والبطاطا الحمضيات

 الحةصححح أراضحححي لديها الحكومة أن حيث األراضحححي اسحححتصححححح وأهمها االسحححتثمارية، الفرص من العديد لديها البحيرةمحافظة 

 السحححياحي، ماراالسحححتث إلى باإلضحححافة المتنوعة الزراعية للمنتجات الزراعية للمعالجة فرص هناق ذلك، إلى باإلضحححافة. للزراعة

 .دلالمعت والطقس الدينية والمواقع والبحيرات البحر وشواط  مختلفة سحالت من اآلثار على تعتمد أن يمكن والتي

 ذلك إلى اإلضافةب. والكيماويات ،والكليم سجادالو والنسيج، الغزل صناعة في الصناعي النشاط في أيًضا البحيرة محافظة تساهم

 هي البحيرة محافظة. وإدكو الجديدة النوبارية البوسيلي، صحراء ،النطرون وادي فيتقع  صناعية مناطر 4 المحافظة في يوجد

 .إدكو وهي بحيرة بحيرات تضم كما. النطرون وادي في القبطية األديرة أهم من لعدد موطن أيضا
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 المسححاحة تبلغ. مصححر مسححاحة إجمالي من٪ 0.9 يمثل ما أي مربع، كيلومتر 9826 البحيرة محافظة مسححاحة تبلغ

ا المحححافظححة، مسححححححححاحححة إجمححالي من٪ 72.2 وتمثححل مربع، كيلومتر 7093.84 المححأهولححة  العححامححة للتعبئححة للجهححاز المركزي وفقححً

 .2017واإلحصاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خريطة توضح التقسيم  7-4 شكل

 والحدود اإلدارية لمحافظة البحيرة

 .2008المصدر: جهاز شئون البيئة، 



 الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 86صفحة 

 

 

 التقسيم اإلداري لمركز ادكو 8-4 شكل
 2017المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، 



 الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 87صفحة 

 

 

 التقسيم اإلداري لمركز كفر الدوار 9-4 شكل
 .2017المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، 

 محافظة االسكندرية 

 مرسىفظة ومحا والجنوب، الشرق في البحيرة محافظة يحدها. المتوسط األبيض البحر ساحل شمال في اإلسكندرية محافظة تقع

 الجنوب. في المنوفية محافظة إلى باإلضافة الغرب، في مطروح

 إنها. فترات تاريخية مختلفة عبر يالحضححار تاريخها من أهميتها اإلسححكندرية اكتسححبت ،لمصححر الرئيسححي الميناء تعد اإلسححكندرية

 معتدل ومناخ فريد جغرافي بموقع تتمتع. المتوسحححححححط األبيض البحر حوض في المختلفة الثقافات فيها تتعايش حضحححححححرية مدينة

 من٪ 40 فيها تتركز حيث صناعية محافظة اإلسكندرية تعد كما .مختلفةال زراعيةالو صناعيةالو تجاريةال نشطةاأل إلى باإلضافة

ست. واألسحمدة النفطية الصحناعات وكذلك والنسحيج والغزل والصحناعات الغذائية الكيماويات وخاصحة المصحرية، الصحناعات  تأسح

 .والمستقبلية الحالية السكانية الزيادة الستيعاب جديدة بالمحافظة وزراعية سكنية صناعية مدينة لتكون العرب برج مدينة
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 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 88صفحة 

 

 3و ،احياء 7و واحدة، مدينةو واحد، مركز إلى وتنقسحححححم ،2 كم 2300.00 اإلجمالية اإلسحححححكندرية مسحححححاحة تبلغ

 ألل لكل 20.60 قدره طبيعي نمو بمعدل شحححخص، مليون 5.163.750 المحافظة سحححكان عدد إجمالي يبلغ. ريفية محلية وحدات

 .وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 2017 عام في شخص

 التقسيم والحدود اإلدارية لمحافظة االسكندرية 10-4 شكل

 .2017المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، 

 االداريالتقسيم  

 محافظة البحيرة 

، إدكو، كفر الدوار، تشححبرا خيمدينة وهي: )أبو المطامير، رشححيد، أبو حمص،  15مركز إداري بهم  15تضححم محافظة البحيرة 

الدلنجات، كوم حمادة، الرحمانية، وادي النترون، المحمودية، إيتاي البرود، بدر، حوش عيسحححححححى، دمنهور(. يلي التقسحححححححيمات 

 ة البحيرة. اإلدارية لمحافظ

 التقسيم اإلداري لمحافظة البحيرة 5-4 جدول

 إجمالي عدد القرى القرى التابعة الوحدات المحلية الريفية المدن المركز المنطقة



 الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 89صفحة 

 

 497 408 83 15 15 محافظة البحيرة

 2016واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي لمحافظة البحيرة، المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

 التقسيم اإلداري لمناطق الدراسة بمحافظة البحيرة 6-4 جدول

 التقسيم االداري

 محافظة البحيرة
 منطقة الدراسة

 قرية مركز/ مدينة

 الححدوار، كفر إدكو، ،طشححححححبرا خي حمص، أبو رشححححححيححد، المطححامير، أبو
 إيتي المحموديححة، ،النطرون وادي الرحمححانيححة، حمححادة، كوم الححدلنجححات،

 دمنهور عيسى، وشح بدر، البارود،

  المعدية  ادكو

 كفر الدوار
كبنية أبو قير، دقشو، 

 ، األمراالخضرا

 .2018المصدر: مركز معلومات محافظة البحيرة، 

. تابعة وعزبة قرية 82و ،قرية 38 وتضم ،كفر الدوار مدينة إلى باإلضافة محلية قروية وحدات 10 إلى الدوار كفر مركز مقسين

سبة شية ،المعدية) محلية وحدات وثحث إدكو مدينة هي واحدة مدينة ضمي وفه مركز إدكو إلى بالن  ،(أكتوبر 6رية وق ديبونو، من

 .إدكومعلومات مدينة  مركزبيانات ل فقًاذلك و ةعزب 74 باإلضافة إلى

 محافظة االسكندرية 

ً  اإلسحححكندرية محافظة تنقسحححم  المناطر تشحححمل. (العرب برج)واحدة  جديدة مدينة إلى باإلضحححافة واحدة، ومدينة احياء 7 إلى إداريا

 3و للشحححححيخ سحححححكنية وحدات 6 إلى العامرية منطقة تنقسحححححم .تابعة قرى 5و رئيسحححححية ريفية محلية وحدات 3 المحافظة في الريفية

 .قرى 7 من تتألل محلية وحدات

 التقسيم اإلداري لمناطق الدراس بمحافظة االسكندرية 7-4 جدول

 التقسيم االداري

 محافظة االسكندرية
 مناطق الدراسة

 قرية حي

 زاوية عبد القادر، مرغم العامرية الجمرق سط،حي و المنتزه، شرق،حي  غرب،حي  العجمي، العامرية،

 .2018، اإلسكندريةالمصدر: مركز معلومات محافظة 

 الخصائص الديموجرافية 

 تعداد السكان .1

 :التالية للقرى إداريا التابعة الزراعية األراضي في األنابيا خط يقع

 مع المزروعة المناطر عبر الطرير يمر سحححححوف. األنابيا خط بطرير المحيطة الرئيسحححححية القرى سحححححكان التالي الجدول يعرض

 .واألميرية الدوار وكفر إدكو مناطر في المحيطة القرى



 الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 90صفحة 

 

 الدراسة مناطق في القرى مستوى على النوع حسب األسر عدد توزيع 8-4 جدول

 عدد االسر المنطقة
 التعداد

 إجمالي عدد السكان

 اناث ذكور

 6,171,613 2,989,801 3,181,812 1,544,181 محافظة البحيرة

 214,859 103,758 111,101 53,102 مركز إدكو

 32,491 15,638 16,853 7,945 المعدية

 699,219 335,454 363,765 168,747 مركز كفر الدوار

 41,850 20,132 21,448 10,159 كبنية أبو قير

 11,006 5,258 5,748 2,615 األمرا

 17,678 8,414 9,264 4,068 دقشو

 5,163,750 2,508,926 2,654,824 1,331,371 محافظة االسكندرية

 475,071 227,797 247,274 113,513 حي العامرية

 91,486 42,586 48,900 22,301 زاوية عبد القادر

 42,382 20,610 21,772 10,121 مرغم

 2017 العربية، مصر جمهورية للمحافظات، السكانية األنشطة تعداد واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز: المصدر

 معدل النمو .2

 النسححبة عرض يتم ذلك، إلى باإلضححافة. واإلسححكندرية البحيرة محافظتي في الطبيعي النمو معدالت عن بيانات التالي الجدول يقدم

 .العربية مصر جمهورية سكان عدد إجمالي من المحافظة سكان لكل المئوية

 معدل النمو في مناطق الدراسة 9-4 جدول

 الوحدة العنصر
 المحافظة

  االسكندرية البحيرة

 % 5,4 % 6,5 % إجمالي عدد السكان إلى سكان الجمهورية

 20,60 27,40 شخص للسكان الطبيعي النمو معدل

 3,83 4,25 شخص األسرة أفرادعدد  متوسط

 29,10 32,90 شخص ألل/  مولود حي المواليد معدل

 8,80 5,50 شخص ألل/  متوفي الوفيات معدل

 .2014والبحيرة،  اإلسكندريةالمصدر: وصل مصر بالمعلومات محافظة 

 الفقر مؤشر .3

 مناطر في الفقراء نسحححححححبة فإن ،2013 عام في للتعبئة العامة واالحصحححححححاء يالجهاز المركز هاطور التي الفقر لخريطة وفًقا

 .الفقر خط تحت ليست المشروع مناطر في األسر وغالبية محدودة، المشروع

 مؤشر الفقر في مناطق الدراسة 10-4 جدول

 الفقر فجوة نسبة الفقراء المنطقة



 الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 91صفحة 

 

 4,2 21,2 ادكو

 4,6 24,3 كفر الدوار

 7,4 32,1 العامرية

 .2013المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، خريطة الفقر، 

 ملف التنمية البشرية 

 في لمجتمعا ألفراد الحالية واالقتصححادية االجتماعية الظروف تحديد أجل من والعمل التعليمي الوضححع على الضححوء تسححليط يجا

 .المشروع منطقة

 التعليم 

 التعليم في مناطق الدراسة 11-4 جدول

 التعليم

 منطقة المشروع

 محافظة اإلسكندرية محافظة البحيرة

 %29.3010 %13.6466 (فأكثر سنوات 10) األساسي التعليم على الحاصلين نسبة

 %25.4200 %11.6782 اإلناث بين( فأكثر سنوات 10) األساسي التعليم على الحاصلين نسبة

 %26.3401 %7.5164 جامعي تعليم على الحاصلين نسبة

 %16.6001 %4.9313 اإلناث بين جامعي تعليم على الحاصلين نسبة

 %17,60 %41.5436 األمية معدل

 %33.10 %51.8549 اإلناث بين األمية معدل

 .2013للتعبئة العامة واالحصاء، خريطة الفقر، المصدر: الجهاز المركزي 

 حالة العمل

 اإلسكندريةو البحيرةمحافظتي  في العمل قطاع التالية البيانات توضح

 

 حالة العمل في مناطق الدراسة 8-4 جدول

 العمل
 منطقة المشروع

  االسكندرية البحيرة

 %76,23 %40.75 العاملة القوى

 %17,82 % 7.42 البطالة معدل

 %66,43 %52.47 العمل عن العاطلين إجمالي من العاملين غير الذكور

 %11,30 %3.04 العاملة القوة في الزيادة

 .2014، واإلسكندريةالمصدر: وصل مصر بالمعلومات، محفظة البحيرة 



 الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 92صفحة 

 

 مصدر الدخل 

و مسححححتأجرين أ كمالكين إما الزراعة على السححححكان معظم يعتمد. الفقر معدالت بارتفاع القرى تتميز السححححابر، الجدول من يححظ

 هناق يكون أن المتوقع من. المجال هذا في الوحيد النشحححاط هي الزراعة. األخرى المزارع في الزراعة في كعمال أو لألراضحححي

 عمال 6-4 حوالي يتطلا فدان كل أن الميداني العمل خحل لوحظ. البناء أثناء المنطقة في المزارعين معيشة على سلبية تأثيرات

 .الرئيسي رزقهم مصدر يفقدون سوف العمال هؤالء فإن المحاصيل، فقد إلى باإلضافة الزراعة، في

 كبيرة مسحححافة ىعل تقع والتي األنابيا، خط نهاية في اإلسحححكندرية بمحافظة العامرية حي في الصحححناعية المناطر من العديد هناق

 مصححدر لتوفر انظرً  المسححتقبل في يسححتفيدوا أن المرجح ومن البناء، بأعمال مباشححر بشححكل يتأثروا لن وبالتالي،. الخط مسححار من

  .المنطقة في للطاقة

 استعماالت األراضي في مسار الخط 

 متنوعة مناطر رعب مسححححار الخط يمتد. والعامرية الدوار وكفر إدكو مناطر في الواقعة الزراعية المناطر عبر األنابيا خط يمتد

 :التالي القسم في المجاالت هذه وصل ويرد االقتصادي،-االجتماعي التحليل نظر وجهة من

  بوجود العديد من : تتميز المناطر الموازية لبحيرة إدكو بحيرة إدكو(-المناطق السااااحلية )مناطق اساااتزراع األساااماك

 زية للطرير الدولي الساحلي.. يمر الطرير بمنطقة االستزراع السمكي بجانا بحيرة إدكو المواالمزارع السمكية

 

 إدكو بحيرةمنطقة  في األسماك استزراع مناطق من بالقرب األنابيب خط مسار 11-4 شكل
 

 العامريةحي و الدوار وكفر إدكومركزي  في الواقعة الزراعية المناطر عبر األنابيا خط يمتد: الزراعية المناطق .

 خط بناء أثناء األراضي على المؤقت االستحواذ بسبا المزارعين معيشة مستوى على هنا الرئيسية التأثيرات ستكون

 الهياكل بناء تم حيث ،الزراعية األراضحححي على التعديات من العديد ه يوجدأن الميداني العمل خحل لوحظ وقد. األنابيا

 .الطرير فيالخرسانية 
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 مسار الخط فيالواقعة  المزروعة المناطقصور لبعض  12-4 شكل

 االجتماعية االهتمامات 

  :يمتد ألنه للخط ةالمحتمل اآلثار الميداني العمل من المستخلصة النتائج حددتمنطقة المزارع السمكية وبحيرة إدكو 

 قد يحدث هأن إلى المحلي المجتمع وصفها التي التأثيرات تشير. إدكو بحيرة من بالقرب األسماق استزراع منطقة في

 .الصيادين معيشة على كبيرة تأثيرات

 عويضت دفع ذلك سححححيتطلا. الحفر أعمال إجراء أجل من بالكامل األسححححماق مزرعة منطقة تجفيل البناء أعمال تتطلا 

 .مستأجري المزارع السمكيةالمتضررين من  إلى بأكملها األسماق مزرعةعن 

 دون صفة قانونية المنطقة في األسماق مزارع بعض امتداد مثل القانونية غير التعديات من العديد أيًضا هناق. 

 

13-4 شكل بقرية المعدية إدكو منطقة في األسماك مزارع لبعض قانوني غير امتداد   
 

 أيًضا االسمال بالمزرعة وعمر السمك نوع على التعويض قيمة تعتمد. 
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 شير  في شهرين لمدة للتنظيل األسماق مزارع إغحق إلى الميدانية الزيارات من المستخلصة النتائج ت

 سحححبل على اآلثار من والحد التعويض مبالغ من للحد الفترة تلك خحل البناء أعمال بإجراء المسحححتشحححار يوصحححي. السحححنة

 .الحفر النفقي تقنية باستخدام المجال هذا في الحفر بإجراء يوصى لذلك. العيش

 الزراعية المناطق: 

 .المزارعين معيشة على مؤقتة كبيرة ضارة آثار الحفر ألعمال سيكون حيث الزراعية، المناطر في الطرير يمتد

 :التالية االجتماعية الشواغل تُظهر الميداني العمل من نتائج

 لطرقا وكذلك السححححطحية المائية والممرات المزروعة المناطر ذلك في بما الطرير، عبر األراضححححي اسححححتخدام يختلل 

 .الداخلية والطرق الرئيسية

 

 السطحية المائية المصارف 14-4 شكل

 

 الطرق الداخلية 15-4 شكل

 إلى اإلشححارة تجدر. الطرير الخرسححانية على الهياكل بناء تم حيث الزراعية، األراضححي على التعديات من العديد تحدث 

 بعض في الضححروري من سححيكون. 5المسححار تصححميم على تأثير له سححيكون مما كبير بشححكل سححيسححتمر التحضححر اتجاه أن

 .الحالية المباني لتجنا الطرير على التغييرات بعض إجراء المناطر

 موسم على يةالفعل التعويض قيمة وتعتمد الفاصوليا(،- الكمثرى- القمح) هيفي األراضي الزراعية  السائدة المحاصيل 

 األشححححجار واعأن بعض. الدوار وكفر إدكو فيوالكاكا  البرتقال مثل والفواكه النخيل بأشححححجار المنطقة تشححححتهر. الزراعة

 .الصفصاف أشجار مثل الزراعية التعاونيات في محددة قيمة لها ليس

 واألشجار المحاصيل لزراعة استخدامه يتم حيث الطرير حر على تعدي يوجد المناطر بعض في. 

                                                
أيًضا  التعويضات دراسة تقدممع مالكي األراضي.  وفقًا لحتفاقية المبرمةهدم أي مباني  تجنا. ستعمل جاسكو على منشآتليس من المتوقع هدم أي   5

 الحالة ستقومهذه  فيوفي حالة تحضر األرض.  القانونية المستقبليةلتجنا هدم أي هياكل وأيًضا تفاصيل اإلجراء  جاسكوآليات التجنا التي تقوم بها 

غراض البناء. يُسمح لمالك األرض باستخدام األرض أل الحضرية،بمجرد أن تكون األرض داخل الحدود  القانونبموجا  األرض من المالكبشراء جاسكو 

فإن جاسكو  يا،األنابولكي تقوم جاسكو بتأمين األرض التي توجد فيها خطوط األنابيا ومنع أي أنشطة قد تلحر الضرر بخطوط  الحاالت،في مثل هذه 

بشأن الحئحة  1998لعام  292المرسوم رقم  من 7و 6تشتري األرض من المالكين بقيمة بديلة تمشياً مع أسعار السوق. هذا منصوص عليه في المادتين 

 .1988لسنة  4التنفيذية للقانون 
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 األراضي علىالبناء  تعدياتصورة توضح بعض  16-4 شكل

 المشروع منطقة في الزراعية

 

 الزراعة في الطريق حق استخدامصورة توضح  17-4 شكل

 

 

 في مناطق المشروع الميداني العمل إجراء أثناء صورال مجموعة 18-4 شكل
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 التأثيرات البيئية واالجتماعية 5

 

المشروع، و إجراءات التخفيل المناسبة التي سيتم تطبيقها للقضاء أو الحد  عن طريقة التقييم لتحديد أهم التأثيرات الناتجةتستخدم 

يعتبر التحليل الشامل لآلثار البيئية واالجتماعية  من التأثير السلبي لمثل هذه التأثيرات على البيئة و المجتمع المحيط قدر اإلمكان.

 خطة فعالة لإلدارة و المراقبة والتي بدورها تقلل من اآلثار السلبية وتعظم اآلثار اإليجابية.مهماً لتكوين 

 

 تقييم األثر البيئى 5.1

 طريقة التقييم 

، حيث يعطى لكل أثر تقدير  Rating matrix لتقييم أهمية اآلثار التى تمت مناقشتها أعحه ، تم تطبير نظام تقدير المصفوفة 

 5إلى  1(؛ وتعطى التقديرات على مقيا  من frequency ranking F( و مدى تكرار حدوثه )severity ranking S) لشدته

 في الجدول التالى. كما هو موضح

 تكرار حدوثها لتقدير شدة األثار و مدى  : المقياس المستخدم1-5جدول 

1 2 3 4 5 

 مرتفع جداً  مرتفع متوسط منخفض منخفض جداً 

 

رب الشدة فى التكرار ضأو أعلى، أو فى حالة أن يكون حاصل  4شدته  تصنيل األثر أثراً بيئياً هاماً فى حالة أن يتم ااعتبارويتم 
 أو أعلى. 12يبلغ 

 الشدة، يؤخذ فى العوامل األربعة التالية: ولتحديد مستوى

لوث األرضي، بالت األثر؟ يمكن على سبيل المثال األخذ في االعتبار مساحة المنطقة المتضررة : ما هو حجم انتشارالمدى .1

 وعدد األشخاص المتضررين باآلثار الصحية، إلخ.

وفر : ما هى درجة صعوبة عكس أو تخفيل األثر؟ ويمكن على سبيل المثال ان تشمل اعتبارات تصعوبة تغيير األثر .2

وجود معوقات أو قيود المتاحة، و درجة تعقيد التكنولوجيا المتاحة، القدرة على تطبير التكنولوجياالتكنولوجيا لتغيير األثر، 

 لتغيير األثر، إلخ.

فى الخطوات  ذكرها بإجراءات تغيير األثر التى تم : كم سيتكلل تغيير األثر؟ حيث تكون التكاليل مرتبطةتكاليل تغيير األثر .3

 السابقة.

جابية أو سلبية : إلى أى مدى يؤثر األثر البيئى على الصورة العامة للمؤسسة )سواء بصورة إيمةالتأثير على الصورة العا .4

 حسا نوع األثر(؟

 وبالمثل بالنسبة لتقدير مدى التكرار يتم اعتبار عاملين كاآلتى:

 : ما هو احتمال حدوث األثر؟االحتمالية .1

 ؟ : ما هى مدة استمرار التأثير على البيئةالمدة .2

 وبذلك يتم حساب أهمية األثر بالمعادلة اآلتية: 

 = متوسط )تقدير المدى، تقدير الصعوبة، تقدير التكاليل، تقدير الصورة العامة( Sالشدة = 
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 = متوسط )تقدير االحتمالية، تقدير المدة( Fالتكرار = 

 S ≥ 4أو  12 ≤(  S   ×F= أثر هام إذا كان ) S  ×Fالتكرار = × = الشدة  Rتقدير األهمية = 

 وتم تقييم اآلثار البيئية بتطبير هذا األسلوب في كل من مرحلتي اإلنشاء التشغيل.

 اآلثار اإليجابية 5.2

 خالل مرحلة اإلنشاء 

 ومتوسطة الكفاءة  توفير فرص عمل مباشرة للعمالة الماهرة

فذت مؤخرا نعلى مشاريع مماثلة   بناءامباشر أو غير مباشر.  من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى خلر فرص عمل، سواء بشكل

لمهارات الحزمة اعلى  القوى العاملة المؤقتة اعتمادا من قبل شركة جاسكو. يمكن للمجتمع المحلي أن يوفر نظرياً نسبة من تلك

 و استراتيجيات المقاولين في توريد القوى العاملة لديهم.

ل غير المحلية، فمن المتوقع أن تكون هناق حاجة لتدريا العمامن أجل تحقير أقصى قدر من فرص العمل في المجتمعات 

لمؤقتة  ومرحلة المؤهلين حالياً. سيساعد التدريا خحل العمل على خلر الفرص للقوى العاملة المحلية في من مرحلة البناء ا

 التشغيل على المدى الطويل.

 توفير فرص غير مباشرة

 التالية: حل سلسلة اإلمداداتزيادة النشاط االقتصادي في المشروع من خ

 ؛اإلنشاء وتوفير اللوازم ذات الصلة لبناء وتشغيل و إغحق الموقع و المرافر التابعة له تنفيذ اعمال 

 توفير خدمات النقل والشحن و التخزين للمشروع ؛ 

 وأصحاب الميني باصات من عملية نقل العمال؛ استفادة سائقي 

 تنظيل؛الغذائية و خدمات ال توفير المواد 

 ؛، واعمال التصميم واإلنشاء، والتركيا و الصيانة والمستلزمات توفير مواد البناء و المواد المساعدة 

 االتصاالت، ومعدات القيا ؛ توفير السلع البيضاء، واألجهزة اإللكترونية، وأجهزة 

 أفراد األمن؛ 

 خدمات التجزئة؛ 

 توفير الوقود؛ 

  لإلقامةالعمال والمهندسين مرافر قد يحتاج. 

 خالل مرحلة التشغيل  

 التأثيرات االقتصادية

 توسع الشبكة القومية للغاز الطبيعي كاآلتي: االقتصادية اإليجابية من التأثيراتمن  العديد هناق

 إلى ديتؤ إيجابي مصدر طاقة للصناعات المحلية التي من شأنها سوف التوسع في شبكة الغاز الطبيعي سيوفر بشكل 

 غير مباشرة؛خلر فرص عمل 

 مزيج الطاقة من أجل الحد من االعتماد على الوقود المستورد. في التنوع 

 صحححيلتو لتوسحححيع الحكومة خطة تحقير إلى تهدف( جاسحححكو مقاول) بتروجيت شحححركة تنفذه الذي المقترح األنابيا خط 

( WDGC) الصحححراء الغربيةغازات  مجمع من كل إنتاج زيادة خحل من والمسححتهلكين الصححناعة إلى الطبيعي الغاز

 .المحلية السوق في للمساهمة( LPG) المسال البترول غازل والعامرية

 

 التأثيرات السلبية 5.3

 التأثيرات البيئية –التأثيرات السلبية المحتملة خالل مرحلة اإلنشاء  

 الهواءجودة 
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 الخط، غرفة  )انشاء خحل مرحلة اإلنشاء بسبا أنشطة البناء انبعاثات االتربة من المتوقع أن تتولد

والتنقيا وأنشطة الردم، باإلضافة إلى أن حركة مركبات البناء يمكن  مثل إعداد الموقع البلوف، محطة تخفيض الضغط(

 أن تولد بعض األتربة الهاربة. 

 الوصحت  تلك يةمن المتوقع أن ينتج من أنشطة البناء بعض االنبعاثات الغازية مثل أنشطة لحام وصحت األنابيا، وتغط

لبناء نتيجة لغازات اخحل مرحلة  بعض االنبعاثات الغازية . باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتولدأثيلينالبولي  بألواح

االنبعاثات  الحفر، اللوادر والجرافات، والمقطورات، ...الخ( باإلضافة إلى العادم من السيارات والمعدات )معدات

 الغازية من مولدات الديزل.

 مؤقت. االنبعاثات بكميات ضئيلة وبشكل ذلك، من المتوقع أن تكون تلك ومع 

 

 .مرتفعنظراً الستمرارية أنشطة البناء، من المتوقع أن يكون مستوى التأثير من انبعاثات الغبار 

 

 البيئة المائية

 ، ذلك إلى باإلضافة. مائيةال المجاري في الحطام أو البناء نفايات من السليم غير التخلص حالة في المائية البيئة تتأثر أن يمكن

 في تغيرات في بايتس أن األنابيا لخط الهيدروستاتيكي االختبار عن الناتجة العادمة المياه من السليم غير للتخلص يمكن

 .التخلص هذا لمثل المستخدمة المائية المجاري كانت إذا الخصائص

 في وتخزينها الصحي الصرف ومياه البناء مخلفات جمع يتم ، جاسكو لشركة السابقة الميدانية الخبرة إلى استنادًا ، ذلك ومع

 تعتبر ، عام لبشك. المياه معالجة أو المياه من للتخلص محطة أقرب إلى الموقع خارج وإرسالها كافية شاحنات أو حاوية

 .الموقع إلدارة وممارسات جيدة عمل ممارسات توجد حيث منخفضة التأثيرات

 إلى مباشرةً  نقلها يتم ثم ، الموقع في الموجودة الخزانات في األنابيا لخط الهيدروستاتيكي االختبار عن الناتجة المياه نقل يتم

 الحد أجل من يالصح والصرف المياه ووزارة الصحي الصرف مياه شركة مع التنسير بعد العادمة المياه لمعالجة محطة أقرب

 .المائية البيئة على التأثيرات من

 بالتأثيرات تعلري وفيما ، بيئية تأثيرات حدوث يتوقع ال وبالتالي في المزارع السمكية عبور عند HDD تقنية تطبير سيتم

 .المزارعين مثل اآللية بنفس المزارع السمكية معالجة ستتم ، االجتماعية

 . نفايات من السليم غير التخلص حالةمرتفعة من المتوقع أن تكون التأثيرات على البيئة المائية  لذلك 

 

 و االهتزازات الضوضاء

ء واآلالت مثل معدات البنا للضوضاء واالهتزازات أثناء مرحلة البناء هي نتيجة لتشغيل لزيادة مستوي شدة المصادر الرئيسية

يتعدى الحدود  و لكن ال أيًضا من مستوى شدة الضوضاء زيادة إلى سوف تؤديمما  وشاحنات النقل الحفارات والرافعات واللوادر

ن ال يستخدمون . التأثير السلبي سوف يؤثر بشكل رئيسي على المشغلين العاملين في الموقع. في حالة أن العامليالمسموح بها

 بين من الموقعوباإلضافة إلى ذلك، سوف يتأثر السكان القري هم قد يكونوا عرضة لفقدان السمع.معدات الوقاية الشخصية، فإن

 . ومن المتوقع أن تتم أنشطة البناء طوال النهار. الضوضاء خحل مرحلة البناء مستويات شدة بـزيادة

ادر من قبل االبتداء في عمليات االنشاء، سوف يتم معايرة الشاحنات من قبل طرف ثالث للتأكد من مستوي الضوضاء الص

 الشحنات. 

 

 .مرتفعوقع أن يكون تأثير الضوضاء واالهتزازات ومن المتوقع أن تتم أنشطة البناء طوال النهار، ومن المت

 

 النباتية والحيوانية البيئة

 الحساسة موائلوال األنواع وتوزيع وجود تقييم أجل من الوضع الراهن للبيئة المرر بها الخط دراسات االستشاري الخبير أجرى

 للحفاظ رالحذ توخي يجا ، ذلك ومع. وطخطال مسار علىللخطر  معرض أو النادرة  األنواع من نوع أي يوجد ال. إيكولوجيا

 أو االنقراضب المهددة والنباتات الحيوانات أنواع على ستؤثر البناء أنشطة أن إلى وخلص. اإلمكان قدر ممكن تأثير أي على

 .ضئيلة اآلثار تعتبر ، لذلك ؛ القيمة الموائل تزعج

 .غير هاملذا فتأثير ذلك يعتبر تأثير 
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 والمناظر الطبيعية و التأثير البصري األراضياستخدام 

وسم زراعي على األراضي الزراعية خحل فترة التشييد والتي من المتوقع أن تستمر خحل فترة م اإلنشاءسوف تؤثر أنشطة 

يمر بالقرب من س خط الغاز الطبيعيتسويتها. في حالة أن  واحد، ثم بعد ذلك سوف يتم إعادة األرض إلى حالتها األصلية وسيتم

 شكل دائم فقطالتي سيتم استخدامها ب األراضيسلبي.  بشكل المرور الحرص على عدم التأثير على طرق المناطر السكنية، سيتم

 البلوف. ةهي مواقع غرف

 

 .لفترة زمنية محدودةولكن  مرتفعوبالتالي، يعتبر مستوى التأثير على هذا الجانا 

 

 والهيدروجيولوجياالتربة والجيولوجيا 

دق )حوالي ستؤدي أنشطة الحفر لحدوث اضطرابات في التربة والخصائص الجيولوجية. سيكون ذلك أكثر وضوحاً في منطقة الخن

بات للتربة على المعدات الثقيلة. ستحدث اضطرا خط ا، ودق التربة نتيجة استخدامالالحفر وإنزال  اعمال متر عمر( حيث تتم 1

 horizontal directionalأو تقنيات الحفر األفقي الموجه  auger boringأعماق أعلى فى حالة تطبير نظام الحفر النفقي 

drilling  ب للزيوت.و تسرفى التقاطعات الرئيسية. وباإلضافة إلى ذلك، قد يحدث تلوث للتربة محتمل نتيجة حدوث انسكابات أ 

عماق أألن التأثير يقع فقط على  مؤقت ومنخفضعلى خواص التربة في األراضي الزراعية  ومع ذلك، فإن تأثير المشروع

 صغيرة.

 

 المرور

رحلة البناء. قد ستكون زيادة عدد الشاحنات والمعدات الثقيلة ضرورية لنقل مواد البناء و المعدات إلى موقع المشروع خحل م

أيام،  2-1لمدة  بها عيخط الغاز الطبيتؤدي أنشطة البناء أيضاً إلى تحويل مسار الطرق الصغيرة الثانوية/الداخلية التي يمر مسار 

 .open cut excavationالحفر المكشوف  أو boringيا الحفر النفقي أسال استخدام حالة في

على المناطر  ، و يمكن أن يؤثر عدد الحارات التشغيل في سرعة المركبات على الطرير وكذلكإلى انخفاض متوسط  سيؤدي ذلك

كة لن يكون أيضا من احتمالية وقوع حوادث السيارات. في حين أن تحويل مسار الحر المخصصة لوقوف السيارات. قد يزيد ذلك

، ومن  open cut excavationأو الحفر المكشوف  boringسوى لعدد محدود من األيام عندما تستخدم أساليا الحفر النفقي 

 المتوقع أن يكون التأثير متوسط.

 

 .متوسطتأثير  البناء عملية مستمرة، ذاتوباإلضافة إلى ذلك، تعتبر حركة شاحنات 

 

 والتاريخي واألثري الثقافيالتراث 

ثرية خحل أي مواقع أ خط ، و مع ذلك في حالة اكتشافالفي مسار  والتاريخي واألثري الثقافيلتراث اال يوجد مخاوف على 

 .األنشاء ايقاف أنشطة، سيتم اتخاذ االجراءات المناسبة لإلبحغ عن الموقع و سوف يتم اإلنشاءأنشطة 

 .غير هاملذا فتأثير ذلك يعتبر تأثير 

 اخطار الكوارث الطبيعية

 لبناء وقد يسبا ايضامما قد يساعد على التأثير سلباً على الجدول الزمني ألنشطة ا األنشاءالزالزل والفيضانات أنشطة  قد تقاطع

 ومع ذلك ال تعتبر الكوارث الطبيعية شائعة في منطقة المشروع إصابات أو وفيات للعمال.

  التأثير. متوسطالمتوقع أن يكون التأثير قصير ولكن 

 

 الحوادث والمخاطر الرئيسية

معظم  كنول يمكن أن تشمل أنشطة البناء تسرب الزيوت من المعدات واآلالت والتي قد تؤثر على األرض في موقع المشروع.

 أنشطة الصيانة ستنفذ خارج الموقع في األماكن المخصصة لمثل هذه األنشطة

 وقصير المدى. متوسطالمتوقع أن يكون التأثير 

 

 إدارة المخلفات الصلبة
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شروع. ومن من أنشطة الم وستتضمن المخلفات الصلبة المخلفات المنزلية ومخلفات البناء وبعض المخلفات الخطرة المتولدة

 التالية: الفصائل المتوقع أن تتكون المخلفات من

 مخلفات خطرة:

 أحزمة اللحام 

 الزيوت المستخدمة 

 األسفلت 

 حاويات متنوعة، وعلا الطحء، وحاويات المذيبات، والبخاخات، واللواصر، وحاويات مواد التشحيم 

 

 المخلفات غير الخطرة:

 أو الفائض( التربة )الحفر 

 مواد التغليل 

  التالفة )األنابيا،الخ(المنتجات 

 ،أخشاب التعبئة والتغليل 

 التكسية األرضية Geotextiles  

  مواد الرصل 

  فوائض الكابحت الكهربائية 

 الخرسانة 

 :في الموقع. من استخدامات العاملين ناتجة المخلفات المنزلية 

 

متوقع ايضا تولد المشروع من ال إنشاءأنشطة  التخلص غير السليم من المخلفات الصلبة نتيجة آثار سلبية على البيئة نتيجة

 اقع التخلص منهااآلثار السلبية الناجمة عن زيادة العاء المروري عند نقل المخلفات إلى مقالا القمامة المحددة و/أو مو

 

 .ضةمنخف ستكون السليمة اإلدارة مع ولكن مرتفعاول غير الصحيح للنفايات الصلبة من المتوقع أن يكون تأثير التد

 

 الصحة العامة

ول مسار طقد يؤثران على صحة السكان في المناطر المأهولة بالسكان على  اإلنشاءالغبار والضوضاء الناتجان عن أنشطة 

 .مكن في المناطر المأهولة بالسكانبقدر ما ي التأثيرات سيتم الحرص على الحد من تلك .خطال

قع األنشاء ـ األنشاء. مما ينتج عنه تراكم مخلفات )الحفر والمنزلية في مواسيكون هناق إزعاج بشكل مؤقت ناتج عن أنشطة 

خاصة أن  ،والروائح، أنبعاثات وخاصة التراب الناتج من الحفر. وسيكون التأثير مؤقت وطبيعي وسيكون علي مستوي محدود 

 جميع اعمال الحفر تتم في مناطر زراعية غير مأهولة.

 .مرتفعة قصيرةمن المتوقع أيضا أن تكون مدة أنشطة البناء في كل موقع 

 السالمة والصحة المهنية

 الكيميائية للمواد عرضالت. واآلالت الشاحنات نقل ؛ والسقوط الزالت تشمل والمتوقعة البناء بمواقع المرتبطة العامة المخاطر

 .العالية الضوضاء شدة لمستويات التعرض. وحروق كهربائية لصدمة التعرض ؛ الخطرة المواد من وغيرها

 الضوضاء

 مع العمل مكان في (A) ديسيبل 90 وهو به المسموح المستوى الصخور ثقا آالت عن الناتج الضوضاء شدة مستوى يتجاوز

 أهمية فإن ، 8 مالقس في عليه المنصوص النحو على ستنفذ التخفيل تدابير أن بما ولكن. الورديات في ساعات 8 إلى يصل ما

 .متوسطة تعتبر التأثير هذا
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 االهتزازات

 حد قيمة تتجاوز والتي ، 2 ث/  م 9 هي النموذجية االهتزاز قيمة ؛ اليد في اهتزازات توليد إلى الكسارة آالت استخدام سيؤدي

 إلجمالي 2 ث/  م 12 البالغ التعرض حد من أقل ولكنها ،( ساعات 8 المكافئة الكلية القيمة) 2 ث/  م 5 البالغة ACGIH عتبة

 للعمال الشخصية الوقاية معدات توفير يتم ، ذلك ومع. متقطعة الحفر ألعمال النموذجية الحفر أنشطة. ساعة عن تقل يومية مدة

 ..متوسًطا التأثير يكون حتى

 .مرتفع يعتبر تأثير هذا الجانا

 

 البنية التحتية القائمة

 المياه والصرف الصحي أو كابحت تحت األرض )خطوط لكسر أي من خطوط البنية التحتية القائمة اإلنشاءقد تؤدي مرحلة 

االتصاالت( األمر الذي سيؤدي إلى آثار سلبية على إمدادات المياه أو خدمة االتصاالت للمناطر المحيطة. في حال كسر خط 

حالة أن الصرف الصحي قد يُغرق الطرير البري  فيالصرف الصحي، قد تحدث العديد من اآلثار البيئية الضارة 

 المياه. الزراعية، وقد يتسلل إلى المياه الجوفية، وكذلك سيواجه سكان المنطقة المتضررة نقصاً في امدادات األراضيالرئيسي/

  و لفترة قصيرة من الزمن. متوسطومن المتوقع أن يكون التأثير 

 االحتياجات من األراضي

البلوف. وستقوم شركة جاسكو   ة: سوف يحتاج المشروع إلي توفير األراضي الحزمة إلقامة غرفئم على األراضياالستحواذ الدا

غرفة حوالي ل ومن المقترح ان يكون مساحة األرضبتوفير السعر المناسا للتعويض وفقاً للسعر السوقي في المنطقة وبالتراضي. 

 .واحدة فقط للبلوف ةغرفلغرفة صمامات. ويحتاج الخط لمتر  45متر *  24

من المتوقع ان تكون هناق تأثيرات سلبية مؤقتة على سبل كسا العيش ما بين المزارعين االستحواذ المؤقت على األراضي: 

نتيجة االستحواذ المؤقت لألراضي وتلل المحاصيل، وتعتبر الزراعة في كثير من األحيان هي المصدر األساسي للدخل بين 

 المزارعين. 

نظراً لتأثيره علي دخل المزارعين المعتمدين علي الزراعة ولكنه  مرتفعة ومحلي لكن هناق حساسية  مؤقتتم اعتبار هذا التأثير 

 .مرتفع

 

 التخزين المؤقت للمعدات ومواد البناء 

ومعظم الوقت، سيكون يتطلا المشروع شغل مؤقت لعدد من األراضي حيث يكون فيها معسكرات العمال والمعدات ومواد البناء. 

اختيار األماكن التي سيتم فيها اقامة المخيمات )في األراضي التي تعد من امحق الدولة( مثل الطرق العامة عندما يوجد مساحة 

كافية. ويجا تقديم تعويض محئم وعادل للمتضرر خحل المشروع )كدفع أيجار كامل لمالك األرض المستغلة( وقد تظهر بعض 

 جة الستغحل بعض األراضي مثل سوء حالة الصرف الصحي والطرق الخطئة للتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة.المشاكل نتي

 متوسطتم اعتبار هذا التأثير 

 األطفال بعمالة المتعلقة المخاطر

 يحصلون حيث العاملة لليد مفضحً  عامحً  18 سن دون األطفال. واسع نطاق على مصر في شائعة ممارسة هي األطفال عمالة

 وتقييد( ESMP) واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة في بعناية الخطر هذا معالجة يجا. طلًبا وأقل منخفضة رواتا على

 تشغيل يحظر فإنه ، حكومية شركة هي GASCO ألن نظًرا ، ذلك على عحوة. المقاول التزامات في والمراقبة االلتزامات

 .8 الفصل في التفاصيل من المزيد ويرد. المصري العمل لقانون وفقًا الباطن من المقاول أو GASCO بواسطة األطفال

 تدهور حالة الشوارع نتيجة اعمال الحفر
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تنص القوانين المصرية على ضرورة رد الشيء ألصله بعد االنتهاء من اعمال االنشاءات الخاصة بالخط وذلك 

ها إلي حالتها السابقة واعادة رصل الطرق، ويجا على الشركة على ضرورة اعادة كافة األراضي الزراعية التي تم حفر

المسئولة عن التنفيذ ضمان توافر التمويل الحزم من اجل رد الشيء ألصله قبل المشروع. وتعتبر الوحدات المحلية هي المسئولة 

 عن استخدام الميزانية المحددة لهذا الشأن إلعادة تأهيل هذه المناطر مرة اخرى بعد الحفر.

يؤدي التأخر في رد الشوارع لحالتها األصلية ورد األراضي الزراعية لحالتها االصلية إلي التأثير على الزراعة ومصادر دخل 

 اصحاب األعمال في المنطقة وبشكل عام شعور ابناء المنطقة باإلحباط والغضا. 

على الرغم من ان هذا التأثير مؤقت ومحلي اي يقتصر على المناطر التي تم حفرها بالفعل وهو يعتبر متوسط التأثير إال انع 

 على المجتمع المحلي وخاصة في القري. لتأثير شديديؤدي 

 التأثيرات السلبية المحتملة خالل مرحلة التشغيل 

 جودة الهواء

غازية خحل مرحلة التشغيل إال فى حالة تسرب الغاز الطبيعي أو في حالة وقوع حوادث و أثناء أى انبعاثات  من المتوقع أال يتولد

 أعمال الصيانة. باإلضافة إلى ذلك، فتعتبر االنبعاثات الغازية الناتجة عن احتراق الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية أقل بكثير

المتوقع أن تحدث غير ازوت أو الفحم، وهو أثر إيجابي. باإلضافة إلى ذلك، من من االنبعاثات الغازية التي ترتبط باحتراق الم

 خحل مرحلة تشغيل المشروع أي انبعاثات غبار أو روائح.

 . غير هاموبالتالي، يعتبر تأثير هذا الجانا 

 

 البيئة المائية

 لن يوجد أى تأثير لمرحلة تشغيل المشروع على البيئة المائية.

 

 . غير هام وبالتالي، يعتبر تأثير هذا الجانا 

 

 الضوضاء

 البلوف. ةتشغيل غرف سيتولد قدر ضئيل من الضوضاء نتيجة

 .منخفضوبالتالي، يعتبر تأثير هذا الجانا 

 

 البيئة النباتية والحيوانية

 األرض مع وجود تحت سطح يقع خط الغاز الطبيعي مسار لن يؤثر تشغيل المشروع على البيئة النباتية والحيوانية حيث ان

 أنشطة صيانة محدودة.

 .  غير هاموبالتالي، يعتبر تأثير هذا الجانا 

 

 والمناظر الطبيعية و التأثيرات البصرية األراضياستخدام 

 تأثيرات بصرية أي ولن يحدث األصليسوف تستعيد االرض وضعها  األرض، سيمر تحت سطحالغاز الطبيعي  نظراً ألن خط 

 . . الخط بها يمر التي األراضيعلى 

 . غير هاموبالتالي، يعتبر تأثير هذا الجانا 

 التربة والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا

 لن يؤثر تشغيل الخط على التربة أو جيولوجيا أو هيدروجيولوجيا األرض. 



 الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 103صفحة 

 

 . غير هاموبالتالي، يعتبر تأثير هذا الجانا 

 المرور

 أى حركة للمقطورات أو وسائل لنقل المواد. الغاز الطبيعيلن يشمل تشغيل خط 

 . غير هاموبالتالي، يعتبر التأثير على هذا الجانا 

 

 خطر الكوارث الطبيعية

خط. قد يحدث حرير أو انفجار في المناطر المتضررة والتي قد تؤدي إلى الالكوارث الطبيعية مثل الزالزل قد تؤدي إلى كسر 

أيضا إلى قطع مؤقت في إمدادات الغاز الطبيعي إلى  يبين من مكان الحرير. قد يؤدي ذلكإصابات خطيرة أو الموت للبشر القر

 المنطقة المجاورة.

 نظراً للضرر المحتمل على البيئة والسكان القريبين من المنطقة. متوسط يعتبر تأثير هذا الجانا 

 

 الحوادث والمخاطر الرئيسية

، الغاز الطبيعي  إطحق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بسبا أي عطل فى خطقد تحدث بعض الحوادث والحاالت الطارئة مثل 

أو نتيجة ألنشطة الصيانة أو نتيجة لحوادث خحل مرحلة تشغيل المشروع المقترح . قد تحدث حوادث  أيضا نتيجة للتخريا أو 

 التعدي على الخط.

 التي بدورها قد تؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة أو تؤديوقد تؤدي مثل هذه الحوادث إلى الحرائر في المناطر المتضررة و

أيضا إلى قطع مؤقت في إمدادات الغاز الطبيعي إلى المنطقة المجاورة.  الموت للبشر القريبين من موقع الحرير. قد يؤدي ذلك

لتحديد مستوى  ( من قبل شركة جاسكوQRA: Quantitative Risk Assessmentدراسة كمية لتقييم المخاطر ) وقد تم اعداد

 المخاطر على للعامة في حالة وقوع حوادث أو طوارئ. و تم إلحاق نتائج الدراسة بـدراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي.

 نظراً للضرر المحتمل على البيئة والسكان القريبين من المنطقة. مرتفعيعتبر تأثير هذا الجانا 

 إدارة المخلفات الصلبة والخطرة

 أى مخلفات صلبة كما أن المشروع لن يكون له أى تأثير سلبى فى هذا الصدد. تشغيل الخط لتولدلن يؤدى 

 . غير هاموبالتالي، يعتبر تأثير هذا الجانا 

  

 الصحة والسالمة المهنية

على الصحة والسحمة المهنية حيث سيكون هناق عدد قليل من العمال خحل أنشطة التفتيش  خط الغاز الطبيعيلن يؤثر تشغيل 

 والصيانة.

 

 .غير هاموبالتالي، يعتبر تأثير هذا الجانا 

 البنية التحتية القائمة

 لن يؤثر تشغيل المشروع على البنية التحتية القائمة ولن يوجد أثر هام عليها.

 .غير هاموبالتالي، يعتبر تأثير هذا الجانا 

 السالمة والصحة بين ابناء المجتمع 

باإلضافة إلي اجراءات السحمة والطوارئ التي تطبقها شركة جاسكو والجهة المنفذة فإنه ايضا من المهم ضمان سحمة ابناء 

وارئ، وقد يؤدي وقوع الحوادث إلي تأثيرات المجتمع المحلي الذي ستمر فيه الخطوط بعد التشغيل، ولدي جاسكو مركز للط

شديدة على الصحة والسحمة للمجتمع المحلي في حالة التعامل مع الحوادث بشكل غير سليم، لذا فعلى الرغم من ندرة هذا االحتمال 

 إال انه يعتبر من االحتماالت مرتفعة الشدة.
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 مرتفعةبر التأثيرات المرتبطة بالسحمة على ابناء المجتمع المحلي تعت

 

 األطراف المتأثرة نتيجة المشروع 

 يجا مناقشة األطراف المتأثرين نتيجة المشروع بهدف محاولة الحد من اية صعوبات قد تحدث خحل مرحلة تنفيذ المشروع.

من المتوقع أن األطراف المضارة من المشروع سوف يكونون باألسا  من فئة المزارعين الذين قد يفقدون المصدر  -

األساسي للدخل نتيجة المصادرة المؤقتة لألراضي الزراعية أو نتيجة المصادرة الدائمة نتيجة شراء جاسكو لألراضي 

 البلوف. ةإلنشاء غرف

باإلضافة إلى ذلك فهناق مخاطر من احتماالت وقوع الحوادث واإلصابات للعمال أثناء أعمال اإلنشاءات، على الرغم  -

 من ان احتماالت اإلصابة منخفضة نظرا ألن لدى شركة جاسكو إجراءات صارمة للصحة والسحمة.  
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 تحليل البدائل 6

 عبور طرق في خاصة) البديلة البناء وتقنيات طرق: رئيسية موضوعات أربعة في الممكنة البدائل مختلل الفصل هذا يناقش

 ال" بديل إلى باإلضافة الطبيعي، الغاز بخحف البديلة الطاقة مصادر البديلة، الطرق خيارات ،(المائية والمجاري الحديدية السكك

 ".إجراء يوجد

 بديل "عدم اتخاذ إجراء" 6.1

 غازل والعامرية و WDGC غازات الصحراء الغربية مجمعل الطبيعي الغاز إمدادات زيادة هو المقترح للمشروع الرئيسي الهدف

 .المتزايد الوطني الطلا لتلبية وكذلك نتاجاإل معدل زيادة أجل من LPG المسال البترول

غازات  مجمعل رايفن غاز نقل سيتم حيث مصر في البتروكيماويات صناعة على ذلك سيؤثر ،" عدم اتخاذ أي إجراء " حالة في

 : وهي البتروكيماوية المواد من مجموعة إلى LPG المسال البترول غازل والعامرية و WDGC الصحراء الغربية

 .والبروبان اإليثان من مزيج - 1

 للتصدير البروبان -2

 غاز البترول المسال -3

عدم اتخاذ أي " البديل فإن وبالتالي،؛ السابقة المنتجات جميع إنتاج زيادة يمكن ال ،رايفن من غاز وجود عدم حالة في لذلك، وفقا  

 مقبول. غير " إجراء

 بدائل تكنولوجيا حفر الخطوط 6.2

ر تكنولوجيات حفيمكن أن يتم ذلك إما عن طرير حفر خندق أو باستخدام  األرض، سطح تحت الطبيعي الغاز أنابيا خط لتثبيت

التكنولوجيا األكثر شهرة سيتم مناقشة موجه وأساليا حفر غير موجه. في هذا التحليل، تنقسم الي أساليا حفر  والتي خندق بدون

 Auger Boringتكنولوجيا الحفر األفقي ممثلة عن تكنولوجيا الحفر الموجه،  لموجهفي كل فئة؛ وهي تكنولوجيا الحفر األفقي ا

 .مثلة عن لتكنولوجيا الخنادقممثلة عن تكنولوجيا الحفر الغير موجه، وتكنولوجيا الحفر المفتوح م

 سطحي )الحفر األفقي الموجه( التكنولوجيا بدون حفر 6.3

لموجه الحفر األفقي االحفر النفقي.  التكنولوجيا لموجه( اHDDالحفر األفقي الموجه )وصفا لتكنولوجيا 3.3.9يعرض الفصل 

 علي النحو التالي: تكنولوجيا الحفر المفتوحلديه بعض المزايا مقارنة بنظام الحفر النفقي و

 مقارنةً مع تكنولوجيا الحفر المفتوح: ال تسبا إعاقة أو تعطيل لحركة المرور 

 .مقارنةً مع تكنولوجيا الحفر المفتوح: تسبا اضطرابات أقل لطبقات التربة السطحية والغير سطحية 

  ًالخطوطبتكنولوجيا الحفر النفقي: أنها يمكن أن تستخدم لمسافات كبيرة ومجموعة واسعة من أقطار  مقارنة. 

  ًمن علي السطح مباشرة وبالتالي فهي ال تتطلا حفر مكان مخصص  الخطوطبتكنولوجيا الحفر النفقي: يتم إنزال  مقارنة

 لتوجيه األنابيا من عمر محدد .

  ًي: أكثر دقة ألنها عملية موجهة بتكنولوجيا الحفر النفق مقارنة 

 .يمكن استخدامها ألعماق كبيرة، وبالتالي يمكن تجنا أي حوادث كسر لخطوط/كابحت البنية التحتية 

 منها: لموجهلحفر األفقي امن ناحية أخرى، هناق ايضاً بعض العيوب لتكنولوجيا ا

 ة, من الممكن ان يحدث انهيارات للتربة أثناء إنزال مثل أي تكنولوجيا حفر بدون خندق, ووفقا للحالة الجيولوجية للترب

 وتثبيت الخط
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  في حالة وجود خطوط بنية تحتية / كابحت قائمة، سيكون هناق مرونة أقل في اختيار عمر خط الغاز الطبيعي، وهذا

 (.Slurryقد يتطلا الحفر عبر طبقات التربة التي قد تكون غير قادرة على تحمل ضغط سائل الحفر )ٍ

 م محءمتها مع التربة التي تحتوي على الطوب والحصى.عد 

 تكنولوجيا الحفر المفتوح 6.4

هذا هو األسلوب التقليدي لتركيا خط أنابيا. وهي تكنولوجيا بسيطة جدا تعتمد فقط على حفر التربة، إنزال خط أنابيا ، والردم. 

ومع ذلك، فمن الناحية الفنية ال يمكن أن تستخدم في التقاطعات مع الممرات المائية الرئيسية. ويمكن استخدامها في التقاطعات مع 

سكك الحديدية ؛ ولكن هذا سوف يسبا إعاقة كبير لحركة المرور حيث سيتطلا ذلك إما تغيير مسار الطرير الطرق الرئيسية وال

أو تخفيض عدد حارات الطرير. وهذا سيؤدي إلى انخفاض في متوسط سرعة المركبات على الطرير، ويمكن أن يؤثر على 

حتمال وقوع حوادث السيارات، باإلضافة إلى اآلثار المناطر المخصصة لوقوف السيارات. كما أن ذلك قد يزيد أيضا من ا

االجتماعية واالقتصادية السلبية نتيجة لتعطيل حركة النا  والبضائع. قد تكون تكنولوجيا الحفر المفتوح هي الحل الواقعي الوحيد 

 .كما هو الحال في األراضي الزراعية أو المناطر الصحراوية الغازفي حالة وجود مسافات طويلة لخط 

، باإلضافة للمسطحات  الطرق الرئيسيةفي تقاطعات الحفر النفقي /لموجه الحفر األفقي ا، ، فيوصى باستخدام تكنولوجيا وعليه

المائية. ويمكن استخدام تكنولوجيا الحفر المفتوح في األراضي الزراعية ألن هذا لن يؤثر سلبا على البيئة، وسوف يكون خيارا" 

  آمنا" ورخيصا".

 لمساراتبدائل ا 6.5

من الناحية البيئية واالجتماعية، أفضل مسار الخط هو المسار الذي سيقلل التغير في استخدام األراضي، التأثير علي الطبيعة 

اإليكولوجية، التقاطع مع المناطر السكنية والمناطر ذات الطبيعة الخاصة مثل المباني الدينية والمناطر التاريخية. تتماشي هذه  

مع استراتيجية شركة جاسكو والتي تهدف إلى اختيار مسار بعيد عن المناطر السكنية، وفي مواقع تحتوي علي االستراتيجية 

اضطرابات في مواقع جديدة. ولدى شركة جاسكو استراتيجية غير حدوث خطوط/كابحت بنية تحتية أخري / الكابحت لتقليل 

 والمباني الدينية والمناطر التاريخية.  مكتوبة لتجنا المرور عبر أي مباني بما في ذلك: المنازل

 :وفقا لعدد من االجراءات المفضل المسار تحديد تم

 والتجارية السكنية والمناطر الرئيسية الطرق مثل الدراسة منطقة في الرئيسية الميزات تحديد: الدراسة منطقة تحديد 

 الطرق اختيار أثناء القيود تحديد في للمساعدة

 تعتبر. المرافر وخطوط الحديدية والسكك المائية والممرات الرئيسية الشوارع الحالية الممرات تشمل: الموارد تحديد 

 مناسبا استخداًما تعتبر فهي وبالتالي بالفعل، إنشاءها تم قد ألنها األنابيا خطوط هتوج العوامل التي من الحالية الممرات

 .والصيانة البناء لمتطلبات الحالية الوصول إمكانية عام بشكل الخطية الممرات هذه توفر ذلك، إلى باإلضافة. لألرض

والتي  جاسكوشركة  وضعتها التي الفنية الجوانا بعض االعتبار في يضع األنابيا خط مسار اختيار فإن ذلك، إلى باإلضافة

 :تتضمن

 البعد عن المناطر السكنية بقدر اإلمكان 

 مراعاة عبور الطرق في المناطر المحئمة  

  مرور األنابيا من المناطر المزدحمةتفادي  

 سهولة تنفيذ اعمال االنشاء وامكانية الوصول لموقع التنفيذ  

 القرب من شبكة الغاز القائمة بقدر االمكان  

 تفادي المباني القائمة والمقابر ودور العبادة والمواقع التاريخية. 

 المرور بالتوازي مع خطوط المرافر القائمة مثل خطوط الكهرباء 
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 وزارة مع بالتنسير المائية المجاري مع التقاطع نقطة اختيار يتم. المقترح للمشروع الخط مسار اختيار تم المعايير، هذه على بناءً 

 .والري المائية الموارد

 المتوقع من أو هناق موجودة سكنية مناطر توجد ال ،والمصارف الزراعية إدكو بحيرة األنابيا خط فيها سيعبر التي النقطة عند

 لخط اختياره تم طرير أفضل وهذا ما جعله. عليها للبناء محظورة كأراضي المناطر هذه تصنيل يتم حيث المستقبل في تكون أن

 تهدف والتي جاسكو استراتيجية مع يتماشى نفسه الوقت وفي واالجتماعية، البيئية األهداف المختار األنابيا خط يحقر. األنابيا

 .السكنية المناطر مع التقاطع وتقليل ،(مقامة بالفعل) التحتية البنية على بالفعل تحتوي طرق اختيار إلى
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 جراءات التخفيلإ 7

 إجراءات تخفيف التأثيرات أثناء مرحلة اإلنشاء 7.1

 إجراءات التخفيف المقترحة النبعاثات الغبار 

الغبار نتيجة لألنشطة القائمة داخل الموقع )التجهيز، أعمال الحفر...الخ(، هذا باإلضافة  انبعاثات أثناء مرحلة اإلنشاء، يتوقع تولد

مشرف على الموقع لضمان تنفيذ ممارسات  تعيين يتم إلى معدات اإلنشاء والمركبات المتنوعة التي ستستخدم داخل الموقع. سوف

 اإلنشاء الجيدة داخل الموقع على النحو التالي: 

 ردم الحفر؛ب المحيطة لمنطقةا وضغط ترطيا 

  المخزن الناعم الرمل تغطية يجا. امنة المناطر في المخزنة والرمال المحفورة التربة مخزونات تكون أن يجا 

 ؛ التربة تشتت لتجنا النسيج صفائح أو إيثيلين البولي مثل ، مناسبة تغطية بمادة

  محئم باإلضافة إلى رش الماء بانتظام للحد  المراد بغطاءالوضع المناسا وتغطية مخزونات المواد القابلة للتفتيت

 من تناثر الغبار. 

 تفريغ المواد القابلة للتفتيت.  مثل المواد تداول تقليل ارتفاع السقوط أثناء أنشطة 

  .التعامل مع مقاولين مرخصين اثناء نقل مخلفات البناء 

 تغطية الحافحت التي تنقل مواد البناء القابلة للتفتيت . 

 

 إجراءات التخفيف المقترحة لالنبعاثات الغازية 

 العادم   صيانة معدات ومركبات اإلنشاء وتشغيلها بأسلوب مناسا أثناء مرحلة اإلنشاء وضمان توافر انبعاثات

 الناتجة عن محركات الديزل مع الحدود المنصوص عليها في قانون البيئة. 

 يلها بدون داع للحد من االنبعاثات الغازية والعوادم الناتجة عن محركات التأكد من أن المعدات والمركبات لن يتم تشغ

 الديزل.

 .استخدام طرق ممهدة للوصول إلى الموقع بـقدر المستطاع 

 و ؛ العادم انبعاثات لتقليل البناء معدات وخدمة المحركات وضبط المناسبة الصيانة 

 االستخدام قيد تكون ال عندما والمعدات اآلالت وإيقاف الضرورية غير الرححت تقليل. 

 إجراءات التخفيف الخاصة بالتأثيرات على المسطحات المائية/ وتولد مياه الصرف

  في حالة ظهور المياه الجوفية في موقع البناء، تستخرج كافة التصاريح الحزمة من هيئة الصرف الصحي أو الري

 .  شفطهالشفط المياه ويجا التخطيط المسبر لصرف المياه التي تم 

  ، في حالة تلوث المياه الجوفية أو احتوائها على المواد الهيدروكربونية التي يمكن مححظتها أو اكتشافها بحاسة الشم

 لمحطة متخصصة لمعالجة مياه الصرف.  تقلها في براميل منفصلة ويتم المياه تلك تجميع يجا

 مناسبة لمنع تصريفها على األرض.  الصرف في خزاناتكافة المخلفات السائلة مثل الكيماويات ومياه  تجميع سيتم 

 عن طرير تجميعها و نقلها بواسطه سيارات كسح المياه الناتجة عن االختبار الهيدروستاتيكي للخط  من  سيتم التخلص

 .الصحيمياه الى اقرب محطه مياه لمعالجه الصرف 

 الضوضاء
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المحيطة الناتجة عن المركبات واآلالت المستخدمة ألغراض الحفر تتسبا أنشطة اإلنشاء في ارتفاع مستويات الضوضاء  سوف

تطبر إجراءات التخفيل التالية للحد من تأثير  هذا التأثير مؤقت ويتحشى في نهاية مرحلة اإلنشاء. وسوف ان واإلنشاء. إال

 الضوضاء أثناء مرحلة اإلنشاء:

  

  تخفض فترات تعرض العاملين للضوضاء بحيث ال تتعدى حدود اآلمان المنصوص عليها في قوانين البيئة باإلضافة

 إلى معايير السحمة والصحة المهنية. 

  .يزود العمال العاملين في المناطر أو باألنشطة التي ترتفع فيها شدة مستويات الضوضاء بسدادات األذن 

 وكيفية تجنبها.   ا جميع العاملين قبل البدء في أعمال اإلنشاء حول مخاطر الضوضاءيقوم المقاول بتدري ان يجا 

 إلى الحد األدنى  االنشاء أثناء المساء بأعمال اإلنشاء في مناطر مأهولة بالسكان، فيجا تقليل اعمال القيام حالة في

 لتجنا إزعاج المنطقة المحيطة.

 بالقرب من مستقبحت  ة المرورية، خاصة إذا كان موقع المشروع يقعتجنا أعمال اإلنشاء في أوقات الذروة للحرك

 حساسة. 

 .وضع قيود على حركة سيارات اللوري لمنع الضوضاء في فترات الصباح الباكر والمساء المتأخر 

 يجا إيقاف جميع اآلالت والمركبات في حالة عدم استخدامها. 

  االنشاء مرحلة لفات الخطرة ومخلفات البناء المتولدة أثناءإجراءات التخفيف المقترحة للمخلفات الصلبة، والمخ

 الخاصة بشركة جاسكو. يضم نظام اإلدارة الحالي أجزاء خاصة للحد  إجراءات إدارة المخلفات الصلبة القائمة اتباع

التخلص منها من المخلفات وإعادة استخدام وتدوير المواد، وفصل المخلفات بهدف تقليل الكميات التي تحتاج إلى 

 خارج الموقع.

 يتقدم المقاول إلى السلطات المحلية للحصول على التصاريح الرسمية للتخلص من المخلفات )المدافن الصحية  سوف

 الخاصة بمخلفات البناء، المدافن الصحية الخاصة بالمخلفات الخطرة...الخ( قبل البدء في أعمال اإلنشاء. 

 موقع  آمن في المناطر المخصصة لتخزين المخلفات في محيط بشكل مؤقتاتخزينها  المخلفات وسيتم فصل سيتم

 اإلنشاء، على نحو ال يتسبا في المزيد من تعطيل لحركة المرور.

 الغبار. انتشار تغطية المخلفات لتجنا تلوث الهواء المحيط عن طرير سيتم 

 تها بأحجام المخلفات. مناسبة لنقل المخلفات، على أن ال يتم زيادة حمول شاحنات استخدام سيتم 

 تسجيل شحنات التخلص من المخلفات سيتم 

  .يحظر تراكم أو تخزين المخلفات على روافد المجاري المائية 

 السلطات المحلية قبل بدء مرحلة اإلنشاء سيتم التخلص من مخلفات البناء المتولدة في مواقع آمنة يحددها المقاول مع 

 المواقع على بعد من  مرحلة اإلنشاء. يجا أن تكون تلك من الخط أثناء مؤقت بالقرب موقع تخزين تخصيص سيتم

 المناطر المزدحمة مرورياً، كذلك ال يسمح  بالتخزين على ضفاف المجاري المائية.

 ونقلها جمع يجا ً محئم.  مجهزة بشكل لمواقع التخلص اآلمنة المتفر عليها باستخدام الشاحنات المخلفات يوميا

 مشاكل. أو مخاطر حدوث بدون تتم العملية تلك ان المشرف يتأكد ان يجا

 يعاد استخدام التربة الناتجة عن أعمال الحفر في ردم الخط. وترسل أحجام التربة الفائضة إلى المدفن  سوف

 المخصص لمخلفات البناء.
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 المخلفات غير الخطرة  تولد

 خلص المحلية حستيك...الخ( وتنقل إلى مواقع التالمخلفات غير الخطرة )الورق، النفايات، الخشا، الب فصل سيتم

 معتمد. عن طرير مقاول

  تنقل المخلفات غير الخطرة خارج الموقع إلعادة تدويرها أو التخلص منها نهائياً بمعرفة مقاول مرخص، وستشرف

 وعلى حالة الشاحنات. المخلفات شركة جاسكو على إجراءات التخلص من

 المخلفات الخطرة  تولد

 للمخلفات  معتمد مدفنعن طرير معاملته كمخلفات خطرة و نقله الى اقرب مخلفات األسفلت المتولدة  عامل معلتيتم ا

 .الخطرة

  األنشطة التي تطلا التزويد بالوقود، أو التزييت أو إضافة الكيماويات لن تجرى داخل الموقع إال عند الضرورة

داخل الموقع،  الضرورة إلجراء هذه االنشطة حالة خطرة. فيلتجنا تلويث التربة، وتولد المزيد من المخلفات ال

 الموقع. في Spill Kitمنع التسرب لحنسكابات  مع توفير معدات منفذ فيجا إجراىها على سطح غير

 للمخلفات الخطرة بالتنسير  معتمد المستخدمة وسيتم التخلص منها في مدفن جمع أوعية الكيماويات والزيوت سيتم

 مع السلطات المحلية. 

 مثل إلى شركات البترول المعتمدة نقلها المخلفات السائلة الخطرة في براميل مخصصة لذلك وسيتم جمع سيتم( 

 بتروتريد( إلعادة تدويرها.  مصر للبترول وشركة شركة

  االحتفاظ بسجل يضم البيانات و الكشوفات الخاصة، يتعين على المقاول 1994لسنة  4من قانون  33وفقاً للمادة 

 المخلفات.   تلك التخلص من المخلفات وكذلك الجهات المتعاقد معها الستحم بطرق

 إجراءات التخفيف للتأثيرات االيكولوجية

 الحد من إزالة الغطاء النباتي بقدر اإلمكان.  يجا 

  على طول مسار  الغطاء النباتي واضطراب الحياة البرية والمنزليةمتر للحد من التأثيرات على  20إنشاء ممر بـعرض

 الخط المقترح. 

  .إدارة حركة المركبات لضمان الحد األدنى لفقدان من الغطاء النباتي خحل مرحلة اإلنشاء 

 ع وتوزي يساعد في الحد من التأثيرات السلبية على استخدامات البيئة إعادة الخط المحفور لوضعه األصلي سوف

 الحيوانات والسماح للفصائل النباتية بمواصلة النمو.  

 

 إدارة تعطل الحركة المرورية

 لتوجيه سائقي المركبات المختلفة للحفاظ في مناطر اإلنشاء قبل البدء في أي أعمال إنشائية وذلك  وضع عحمات ارشادية

  .على سحمة الطرير

  للكود ً في شكل  عحمات ارشادية وضع (، يجا1998وزارة اإلسكان  من ألعمال الطرق )الصادر المصريوفقا

 خطوط للحارات وأسهم لحتجاهات، لتوجيه السائقين بتغير الحارات المرورية والدورانات أثناء مرحلة البناء.

 يختار المقاولون ومشرف الموقع مواقع للتخزين المؤقت لمواد البناء والمعدات واألدوات والمخلفات واآلالت ان يجا 

 المزيد من تعطيل للحركة المرورية بسبا سد الطرق. في حالة القيام بأعمال الحفر الفرعية قبل اإلنشاء، بحيث ال تسبا

 تكون الفترة الزمنية الستخدام تلك ان يجا ، يجا االتفاق على تحديد طرق بديلة وتيسيرها الستخدام السائقين. كما

 االمكان.  بقدر الطرق البديلة قليلة

 معابر للمشاة إذا لزم األمر. توفير 
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 أمكن. تجنا أعمال اإلنشاء في فترات الذروة المرورية كلما 

 المزارع على أن  طرق بديلة لتيسير دخول إلى المفتوح في األراضي الزراعية، يجا إنشاء عند استخدام طريقة الحفر

 المزارع.  يتم االتفاق المسبر مع محق تلك

  الطرير.حظر القيادة خارج مسار 

 

 إجراءات التخفيف الخاصة بالمخاطر والحوادث  

تتوفر  تتحمل شركة جاسكو مسئولية تنفيذ كافة االحتياطات الممكنة لتأمين عملية إنشاء الخط وحماية البيئة المحيطة. سوف

ً من قبل شركة جاسكو، إلعطاء التعليمات الحزمة حول امكانية خطة الطوارئ، التي الحوادث  وقوع تم إعدادها مسبقا

ي قد تصاحا هذه والحاالت الطارئة التي قد تحدث أثناء إنشاء الخط وكيفية االستجابة لها للحد من المخاطر والتأثيرات الت

 المواقل الطارئة.

 صحة وسالمة المجتمع 

إلى السحمة والصحة، إضافة إلى كافة إجراءات الرصد واإلدارة البيئية واالجتماعية في هذا الجزء من الدراسة والتي تهدف 

وأفراد المجتمع لتعزيز السحمة والصحة، مع تعيين مشرفي  يجا توفير إجراءات وعحمات لرفع مستوى الوعي لدى العاملين

 السحمة من قبل الشركة المنفذة لإلشراف على الموقع وليكونوا مسئولين بشكل كبير عن األطفال وسحمتهم حول موقع اإلنشاء

 المهنية السالمة والصحة

 .التأكد من التنفيذ المناسا لشروط السحمة والصحة المهنية في الموقع مثل توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين 

 يزود الموقع بكافة متطلبات الوقاية والسحمة المنصوص عليها في قوانين العمل والصحة المهنية. ان يجا 

 

 اإلضرار بالبنية التحتية الحالية

باإلضرار بالبنية التحتية التي تم تأسيسها منذ فترة طويلة دون خرائط دقيقة أو وثائر توضح أعماق  متعلقة مرتفعةمخاطر  يوجد

 تطبر إجراءات التخفيل التالية على المشروع المقترح: الخطوط )المياه، الصرف، االتصاالت...الخ(. سوف تلك ومسارات

 البنية التحتية في المنطقة قبل بدء أعمال الحفر. لمساراتبجمع الخرائط األكثر دقة  المقاول سيقوم 

 بأي أضرار  أعمال حفر استكشافية في منطقة المشروع وذلك لتجنا إلحاق البنية التحتية القائمة بإجراء المقاول سيقوم 

 لن ً وع الخط في حالة كسر أي خط، سيقوم مدير الموقع على الفور بإخطار أقرب قسم شرطة والجهة المختصة )وفقا

 المقاول تكاليل اإلصحح.  المكسور(. تقوم الجهة المختصة بإصحح الخط التالل في أقرب وقت ممكن ويتحمل

 تقرير توثيقي بالخط الذي تم إتحفه، على أن يضم التقرير  اعداد في حالة إتحف أي خط من خطوط البنية التحتية، سيتم

 البنود التالية: 

a. وقت وموقع الحادث 

b. اول/ مقاول من الباطن المتسبا في الحادثةاسم المق 

c.  نوع الخط الذي تم إتحفه 

d. وصل ظروف الحادثة وأسبابها باإلضافة إلى تحديد مدى الضرر 

e. اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختلفة، مثل الجهة المعنية 

f. المدة الزمنية إلصحح الضرر 
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 على اآلراضي إدارة اآلثار الناتجة عن االستحواذ المؤقت 

 التدابير  المقترحة  إلدارة اآلثار الناتجة عن  االستحواذ المؤقت على األراضي كالتي:

ان يكون  سعر التعويض عادل: إن المرجع الرئيسي ألسعار المحاصيل ينطبر على جميع األشخاص المتأثرين بالمشروع هو 

نية. ولقد أظهرت التجارب السابقة الرضا عن أسعار المحاصيل األسعار الموضوعة من قبل مديرية الزراعة في المحافظة المع

 التي تقدمها شركة جاسكو.

الحساسية الحتياجات المجتمع المحلي: لدي الموظفين جاسكو والمزارعين المحليين لديهم خبرة سابقة لمشاريع مماثلة تنفذها 

الجتماعية فالشركة تتكيل مع الظروف  وخاصة فيما  شركة جاسكو ومن المعروف أن النهج  المتبع من الشركة تجاه حساسية ا

يتعلر األمر التنفيذ الفعلي للمشروع. على سبيل المثال فان مرونة  شركة جاسكو وعروض المقاول مع المزارعين أثناء التنفيذ 

رض بشكل مؤقت الفعلي للمشروع. فأن الشركة  تعطي المزارعين أيام إضافية لجمع المحاصيل رغم وجود عقود الستغحل األ

 من قبل المقاول 

الشفافية في عملية تقدير التعويض عن المحاصيل: الشفافية في عملية تقييم المحاصيل التالفة أمر بالغ األهمية باعتبارها آلية 

يل استباقية للقضاء على أي فرص لتسوية المنازعات. وقد أوضحت دراسة أعادة التوطين مزيد من التفاصيل حول تقييم المحاص

 المتضررة وضمان رضا المتأثرين بالتعويض وفيما يلي عرض القضايا الرئيسية التي ينبغي النظر فيها أثناء التخطيط للمشروع.:

 الحكومة المصرية لديها نظام فعال جدا وعادل لتعويض المحاصيل بما يتماشى مع سياسة وقائية البنك الدولي.• 

الذي نص  347/2007ح الذي يستند في المقام األول على القرار الوزاري لدي شركة  جاسكو أيضا نظام تقييم واض• 

علي  ضرورة تقييم الغطاء النباتي وهو ما يقع على عاتر كل محافظة وخبرة سابقة في شركة جاسكو بعمل كشل بكافة  

المتوقعة  من قبل المزارعين والتعويضات العادلة التي تم صرفها، وكشفت الزيارات الميدانية أنه وفقا لتقديرات 

٪ فقط من الذين تم تعويض غير راضية ولديها رغبة في  للنزاعات. و عادة، ما تقوم جاسكو 1المزارعين بأن نسبة  

بالتغلا على مثل هذه الحاالت من خحل الشفافية في تبادل المعلومات التي عادة ما تكون موضع تقدير على المستوى 

 المحلي.

المجتمع: زيادة الوعي ضروري لتعميم توقعات المجتمع المحلي تجاه المشروع وضمان قبول السلس  أنشطة التوعية بين أفراد

لألنشطة المشروع. يمكن لمنظمات المجتمع المدني المحلية ومسئول التنمية االجتماعية تطوير أنشطة التوعية إلشراق المجتمع 

 المحلي خحل إجراءات التعويض الستغحل األرض المؤقت.

تنفيذ سلس وودي  وضع آلية تظلم فعالة في الموقع: إنشاء آلية رفع المظالم  هي أحد أكثر اإلجراءات األساسية التي تكفل ضمان

 ألنشطة المشروع.

 إدارة األثار الناتجة من االستحواذ الدائم علي األراضي 

شاور مع المجتمع المحلي. ويجا علي شركة البلوف  بالت ةاختيار الموقع: اختيار موقع قطع األراضي التي سيتم شراىها لغرف

جاسكو اختيار قطع مختلفة وفقا لمعايير التقنية المطلوبة، ثم تحاول الشركة االختيار ما بين عدة قطع مختلفة من األراضي حتى 

ن هناق عدة ال يتم تعرض اي من محق األراضي لضغوط للبيع،  ومن المهم التأكد من أن أي بائع لألرض ال يتم بشكل قسري وا

 بدائل اخري للموقع في حال رفض صاحا األرض.

وينبغي أن تستند عملية تقييم األراضي على أسعار السوق الواقعية، وبعد التشاور مع مختلل الجهات الفاعلة على المستوى 

البائعين معروض عليهم  المحلي. و  يجا مراعاة ان يكون التفاوض عادل مع للبائعين. ومن المهم إشراق قادة المجتمع لضمان أن

 سعر عادل.

توثير عملية التفاوض: من المهم للجنة التعويضات بشركة جاسكو ومؤسسات التنمية االجتماعية بأن تحتفظ بكل  الوثائر ذات 

 البائع. الصلة لحختيار من بين البدائل المتاحة،  وكذلك كيفية تحديد القيمة العادلة لألرض وفقا للسوق وكذلك عملية التفاوض مع
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ضمان وضع آلية تظلم فعالة في الموقع: إنشاء آلية رفع المظالم وتعد أكثر اإلجراءات األساسية التي تكفل تنفيذ سلس وودي 

 ألنشطة المشروع. 

 

 

 إجراءات التخفيف المقترحة الستخدام األراضي

المزارع لدخل الموسم حصاد كامل.  إلى خسارةتؤثر أنشطة اإلنشاء على المناطر الزراعية التي سيمر بها الخط وقد تؤدي  سوف

ومن ثم يجا منح هؤالء المزارعين تعويض عادل باإلضافة إلى إعادة وضع األرض إلى حالته األصلية في نهاية مرحلة اإلنشاء 

 الطبيعية. للحد من التأثيرات على البيئة

 وبالتالي تجنا فرص تلوث التربة.  التسريا أو االنسكابإلى ذلك، يجا التعامل بحذر مع السوائل الخطرة لتجنا  باإلضافة

 إدارة األثار الناتجة عن معسكرات/مخيمات العمال المؤقتة 

بالتدابير الصحية وسحمة  فعيل آلية الشكاوي، كذلك التوعيةتنفيذ أنشطة التوعية في المجتمع المحلي خحل مرحلة االنشاءات مع ت

 حلي  يستوعا  آلية تقديم الشكاوي.المجتمع. وبذلك فأن المجتمع الم

التأكد من التزام المقاول بالسحمة والصحة للعاملين، وتنظيل وصيانة المعسكرات/المخيمات والتأكد من الحفاظ بأقصى قدر علي 

 األراضي المستخدمة، وتسليم الموقع بعد انتهاء العمل في حالة مشابهة أو أفضل من حالته قبل بدء المشروع.

سور حول موقع األنشاء لخفض التأثير السلبي على السكان القريبين من الموقع مع وضع عحمات  توضيحية  /وضع حاجز

وإشارات تحذيرية مما يوفر المعلومات عن المشروع ألبناء المجتمع المحلي قبل البدء في اإلنشاء. يتم إعحن المجتمع المحلي 

 جراءات/تدابير السحمة والصحة ولتجنا الحوادثعن طرير البث اإلذاعي لتعريل المجتمع المحلي بإ

 لعمالة االطفال إجراءات التخفيف المقترحة 

 يجا. األطفال عمالة أشحححكال على للقضحححاء األطفال بعمل المتعلقة واللوائح القوانين مراعاة المنفذة الشحححركة على يجا 

 .المشروع بناء مرحلة خحل الخطر هذا مع التعامل

 لحالتها األصلية إدارة إعادة الشوارع 

وضع برتوكوالت للتعامل مع المتطلبات اإلدارية  على مدار سنوات من تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في مصر، تم

البروتوكوالت مع التشريعات  الحكومية/اإلدارية المتنوعة. تتوافر تلك الوطنية والمحلية بين شركات قطاع الغاز الطبيعي والهيئات

جراءات اإلدارية وأصبحت معيارية ومتعارف عليها. من بين المحمح الرئيسية لبروتوكوالت إعادة الشارع لحالته الوطنية واإل

 األصلية األتي: 

التنسير الوثير والمبكر بين الشركة المنفذة )ومقاول الحفر، إذ امكن(، والوحدة المحلية، وأي هيئات أخرى معنية )في  -

 حالة الطرق العامة، قد تصبح إدارة الطرق والكباري هي النظير للشركة المنفذة(. 

 الجداول الزمنية للسداد. االتفاق على ترتيبات أعمال الترميم، والجداول الزمنية، والرسوم المالية، و -

 التنسير مع األشغال العامة قبل بدء العمل خاصة إدارة المرور، وإدارات الصرف الصحي والمياه واالتصاالت -

 والكهرباء. 

 قيام الشركة المنفذة بدفع رسوم الترميم قبل بدء األعمال. -

 توثير االتفاقية وااللتزام بها من قبل كافة األطراف المعنية. -

 التواصل مع المواطنين والجهات المعنية )مثل إدارة المرور واألمن( فيما يتعلر بخطط أعمال الحفر والترميم.  -
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 مرحلة التشغيل  إجراءات تخفيف التأثيرات أثناء 7.2

 إجراءات التخفيف الخاصة بالمخاطر والحوادث  

 أثناء تشغيله وحماية البيئة المحيطة. يوجد  تتحمل شركة جاسكو مسئولية تنفيذ كافة اإلجراءات الممكنة لتأمين الخط

 وصل تفصيلي إلجراءات التصميم الفني المستخدمة لتخفيل مخاطر أي أعطال تشغيلية في تقرير تقييم المخاطر

 جاسكو.  المعد من قبل شركة  Quantitative Risk Assessment الكمية

 تقوم شركة جاسكو بأعمال الفحص أثناء تشغيل الخط، سوفكمية كبيرة من الغاز الطبيعي  فيما يتعلر باحتمال اطحق 

أيضاً فحص ألي  وفاعلية اللحام. تضم أعمال الفحص خط الغاز الطبيعيالدورية والصيانة الوقائية لفحص وصحت 

 أو يهدد سحمة تشغيل الخط.  أعمال إنشائية في المناطر القريبة من الخط لمنع أي عطل قد يؤدي إلى كسر الخط

 ا الخط بنظام مركزي يراقSCADA شركة جاسكو لمتابعة معايير تشغيل الخطوط. في حالة حدوث أي  من المراقا

أعطال مثل التآكل أو التسريا، تغلر الصمامات المغذية للخط ويقوم فرير الصيانة بإجراء أعمال الصيانة  المناسبة. 

رقم لحاالت الطوارئ الستخدامه في حال حدوث أي الخط ب مسار على عحمات ارشادية وضع باإلضافة إلى ذلك، سيتم

 وضع العحمات تشير إلى وجود خط ذات ضغط عال في األسفل.  سيتم طوارئ. كما

 .سيتم تركيا نظم متقدمة للكشل عن الحرير والغاز فضحً عن نظم الغلر والعزل على امتداد الخط 

 عديات على الخط. وتختلل دوريات الحراسة وفقاً لفئةلحماية الخط لضمان عدم وجود ت القيام بدوريات تفتيش سيتم 

 على النحو التالي:  الموقع

 درجات خطوط األنابيب ودوريات الحراسة 1-7جدول  -

 الحراسة سيراً  الحراسة بالمركبات   الموقع فئة

 ال يوجد زيارة تفقدية أشهر 6 1فئة الموقع 

شهر واحد للمناطر التي يسهل  2فئة الموقع 

الوصول إليها بالمركبات في القناة 

 ومعابر النهر

أشهر لألراضي الزراعية، ،  6

 ، والمعابر وغرف البلوف

للمنطقة   زيارة تفقدية كل اسبوعين  3فئة الموقع 

 بالكامل

للمنطقة   زيارة تفقدية كل اسبوعين   4فئة الموقع 

 بالكامل

 

 ،السكة الحديد...الخ قبل بدء العمل. سوف والمزارعين، وهيئة تستخرج كافة التصاريح الحزمة من محق األراضي 

 أن يحمل بطاقة هوية سارية أو خطاب تفويض.  الدوري يضمن المفتش

 من آثار تسرب الغاز من  للكشل عن التسريبات لحماية سكان المناطر المحيطة والعاملين  إجراء فحص تسريا سيتم

 في المناطر التي يمر فيها الخط بالقرب من المباني والعاملين.  الفحصالخط في حال حدوث عن أي ضرر للخط. يجرى 

 

 سالمة و صحة المجتمع

ً من قبل شركة جاسكو، إلعطاء التعليمات الحزمة حول  خطة استعداد لحستجابة للطوارئ، التي توفير سيتم تم إعدادها مسبقا

تحدث أثناء تشغيل الخط وكيفية االستجابة لها للحد من المخاطر تحديد الحوادث المحتمل وقوعها والحاالت الطارئة التي قد 

 كافية لخطة الطوارئ واالستجابة لها. ومحاكاة والتأثيرات التي قد تصاحا هذه المواقل الطارئة. سيتم تزويد العاملين بتدريبات
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 تضم إجراءات االستعداد واالستجابة للطوارئ الجوانا التالية: 

 

 ة الطوارئنظرة عامة على إدار 

 وصل موجز لمستويات الطوارئ 

  مسئوليات الموظفين األساسيين 

 إجراء نموذجي للطوارئ في الموقع 

 خطة االتصاالت في حالة الطوارئ 

 

يقوم المدير العام للسحمة والصحة والبيئة بشركة جاسكو بالتنسير مع كافة مواقع جاسكو لمراجعة خطة الطوارئ وتحديثها مرة 

سنوياً كحد أدنى، وتزود جميع مواقع جاسكو باألدوات المناسبة والكافية والقدرات الحزمة لمواجهة المواقل الطارئة. وقد تكون 

 ا يلي: هذه األدوات بعض أو كل م

 معدات مكافحة الحرائر 

   نظم مكافحة الحرائر والنظم األوتوماتيكية للرقابة على السحمة 

  معدات الوقاية الشخصية 

 



 الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 158 من 116صفحة 

 

 (ESMP) خطة االدارة والرصد البيئي واالجتماعي  8

 أهداف خطة االدارة البيئية واالجتماعية وخطة الرصد 8.1

والخطة الرصد هو تحديد االجراءات الحزمة للتخفيل من التأثيرات السلبية إن الهدف من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

المحتملة الحدوث إلى الحد األدنى أو منعها تماما إن أمكن وأيضا متابعة تطبير وااللتزام بإجراءات التخفيل. وتحدد خطة االدارة 

ه االجراءات او متابعة تنفيذها وااللتزام بها.  كما يوضح البيئية واالجتماعية أدوار ومسئوليات مختلل األطراف المعنية بتنفيذ هذ

 هذا الجزء أيضا تقييم اإلمكانات والقدرات المؤسسية لتنفيذ الخطة المشار إليها.

حيثما أمكن، تم اعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة الرصد للتوائم مع مختلل البدائل والمجاالت التي قد تواجه الشركة 

 التنفيذ.خحل 

 االطار المؤسسي للتنفيذ 8.2

الشركة المصرية للغازات الطبيعية )جاسكو( هي الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع، و هي إحدى الشركات التابعة للشركة 

ختلفة ويوضح الشكل التالي مسئولية اإلدارات الم  المصرية القابضة للغازات الطبيعية )إيجا (، والتي تمتلك غالبية األسهم فيها.

 في تنفيذ المشروع.

 

 هيكل ادارة المشروع في شركة جاسكو -1-8شكل 

 

  تنص السياسة البيئية لشركة جاسكو على أن تلتزم الشركة بما يلي: 

 أن تلتزم بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بطبيعة أعمالها 

  التدريبات واإلجراءات التوعوية لطواقم العمل فيها بغية تنفيذ المهام المنوطة بها بكل أمن وأمانأن تقوم بتوفير 

مدير المشروع

أحمد خليفة/ م

ادارة التفتيش
الشؤون المالية و 

اإلدارية

مدير الموقع

أعمال المسح و 
التخطيط

األعمال المدنية األعمال الميكانيكية
التفتيش على األعمال 

الهندسية
األعمال و األجهزة 

الكهربائية

عالقات حكومية حماية كاثودية

ادارة السالمة و الصحة المهنية و حماية 
البيئية
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 تحقير تحسن متواصل في مجاالت السحمة والصحة والبيئة 

 تحري وتحليل األحداث والحوادث للحيلولة دون تكرارها 

  إلجراءات وقواعد وقوانين الصحة والسحمة والبيئةمتابعة التزام الشركات التابعة والمقاولين المتعاقدين و اعتمادهم 

 تأمين وتوفير المعلومات والبيانات الحزمة عن السحمة والصحة والبيئة 

  التأكيد على االلتزام بالسياسات المعتمدة خحل تحديد األهداف واألغراض وخطة العمل؛ ويتم مراجعة هذه السياسة متى

 تطلا األمر ذلك. 

 

يقوم طاقم العمل في شركة جاسكو المختص بالمراجعة والتأكيد على االلتزام بمقتضيات نظم اإلدارة البيئة الموضوعة وفقا 

لألهداف واألغراض المحددة. وكجزء من اإلجراءات المتبعة في هذا النظام، تقوم جاسكو بعمل تقارير شهرية و ربع سنوية عن 

بمراجعة هذه التقارير، وأيضا بالتفتيش بين الحين واألخر على مواقع العمل للمقارنة بين ما  األداء البيئي للشركة. وتقوم جاسكو

 هو وارد في التقارير والحالة الميدانية على الطبيعة. 

 هيكل االدارة البيئية في الجهة المسئولة عن التنفيذ

، ولها تدخل OHSAS 18001و  ISO 14001من الجدير بالذكر أن شركة جاسكو حاصلة على اعتماد وشهادات الجودة ل

مباشر في اإلدارة البيئية والرصد لخط أنابيا الغاز الطبيعي. يعد إنشاء السجحت البيئية للمرافر، والتدقير والمراجعة المتكررة 

 EGAS لهذا السجل واحدة من المهام الرئيسية إلدارة الصحة والسحمة والبيئة فى شركة جاسكو ، والتي تقوم شركة إيجا 

بمراجعة السجل البيئي. وتقوم إدارة الصحة والسحمة  GASCOإدارة حماية البيئة في شركة جاسكو عام بمراجعتها. يقوم مدير 

بعمل المراجعة مرتين سنويا في المتوسط، باإلضافة إلى عمليات تفتيش متقطعة وفي حاالت الطوارئ. وتشمل أنشطة الرصد 

 الروتينية األنشطة التالية:

 معاينة المخلفات الصلبة والخردة وتحديد طرق التخلص السليم منها 

 .معاينة وجود المخلفات السائلة مثل تسرب المواد الهيدروكربونية المكثفة أو المواد الكيماوية المستخدمة في الدفايات 

 ة المذكورة أدناه.مراجعة اإلجراءات الخاصة بتسليم المخلفات الخطرة والتأكد من موافقتها لإلجراءات المعتمد 

  استخدام أجهزة تحليل الغازات لقيا  نسا ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون، الميثان واألكسجين في الهواء

 المحيط، وتحديد مواضع التسريا المحتملة

 قياسات مستوى الضوضاء 

  .اصة لمراجعة اإلجراءات البيئية خولقد تلقى الطاقم المسئول عن الصحة والسحمة والبيئة في شركة جاسكو تدريبات 

وسوف تتضمن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المقترحات بخصوص إجراءات ومسئوليات التخفيل والرصد الخاصة بالمقاول 

وبإدارة الصحة والسحمة في شركة جاسكو. كما سوف تتضمن تحديد المسئوليات والختصاصات في مختلل القطاعات في هذه 

 سا رىية وقرار إدارة الصحة والسحمة والبيئة في شركة جاسكو. اإلدارة بح
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 اإلدارة االجتماعية في الجهة القائمة بالتنفيذ

وتشير نتائج دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطة اعادة التوطين إلي ان غالبية التأثيرات تعتبر مؤقتة ويمكن التخفيل بما 

فيها التأثيرات الخاصة باالستحواذ على األراضي وبحساب قيمة التعويضات عن المحاصيل التالفة.  حاليا، تقوم شركة جاسكو 

 ية من خحل إدارة التعويضات وقد تم تشكيل لجنة التعويضات الخاصة بالمشروع. بنفسها بإجراء هذه العمل

المشروع لضمان االلتزام  إنشاءعيين موظل "أخصائي تنمية اجتماعية" والذي يجا أن يعمل بدوام كامل خحل مرحلة سوف ي

ن في جاسكو والذي يمتلك الخلفية والخبرات بخطة اإلدارة االجتماعية. ويمكن أن يكون مسئول التنمية االجتماعية أحد العاملي

 .مية االجتماعية أو علم االجتماع(المهنية المناسبة )على سبيل المثال: خلفية مهنية في التن

 مسئول التنمية االجتماعية

 المهام والمسئوليات األساسية التي تقع على عاتر مسئول التنمية االجتماعية هي كالتالي:

 ضمانة اإلعداد المناسا والتدبير الكافي والتنفيذ الجيد لخطة اإلدارة االجتماعية. هو المسئول الرئيسي عن 

  يقوم بوضع قائمة تفصيلية للمشاركين المحليين وممثلي المنظمات غير الحكومية ويحتفظ بقنوات اتصال مفتوحة معهم

 ويتأكد من مشاركتهم واستشارتهم.

  خطة اإلدارة االجتماعيةيقوم بتحديد كافة أساليا وصيغ مراقبة تنفيذ 

  يرسل تقاريره إلى البنك الدولي عن التطور في تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وسياسات الحماية بما في ذلك

 التعويض المناسا لمجموعات الموظفين التنفيذيين

 التأكيد على شفافية تبادل المعلومات ومناسبة توقيتات التبادل أيضا 

 وظفين وإجراء اجتماعات دورية وتقارير بصفة منتظمة كإجراء احترازي مبكر لمنع االحتجاجات مراجعة شكاوى الم

 واالعتراضات

 متابعة التقدم الحادث في االستجابة لمطالا وتساىالت الموظفين 

  العمل بالمشاركة عن كثا مع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة األخرين على رفع درجة الوعي لدى

 والعديد من األمور ذات الصلة. خط الغاز الطبيعيات المحلية عن سحمة المجتمع

 

 

 

 خطة االدارة االجتماعية

وتنص خطة االدارة االجتماعية على اجراءات الرصد وهي المهمة المسئولية األساسية لمسئول التنمية االجتماعية. ويتحتم من 

، أن يتم استكمال النماذج/االستمارات المطلوبة لضمان OP 4.12يلية خحل متابعة اعمال التعويضات االلتزام بالسياسة التشغ

متابعة نظام االدارة االجتماعية بالشكل السليم. وهذا يتضمن استمارة تسجيل لألشخاص المعنيين، تحتوي على معلومات معينة 

وى لتسجيل أي شكاوى ولضمان اتخاذ لتحديد هوية المالك والقيمة التقريبية للمحاصيل. ويشمل النظام استكمال استمارة الشك

. بيد أنه ينبغي مححظة أن هذه االستمارات 8اإلجراء المناسا حيالها. و مرفر نموذج مسودة لهذه االستمارات في الملحر رقم 

 ينبغي تعديلها من قبل مسئول التنمية االجتماعية بناء على االحتياجات الفعلية.
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نتائج نظام الرصد واإلدارة بشكل ربع سنوي ورفع تقرير بها إلى المركز وينبغي أن يتم إعداد التقارير بشأن 

   الرئيسي إلدارة جاسكو في كل محافظة تحت إشراف مسئول التنمية االجتماعية.

 باإلضافة إلى تعيين مسئول التنمية االجتماعية، فهناق اقتراح أيضا باعتماد آليات قائمة على الوضع المحلي وهي تتمثل أساسا في

تكوين لجنة التعويضات والتي يكون هدفها الرئيسي هو العمل كألية حماية لضمان حماية الضعفاء والفقراء ولضمان أيضا أن 

  عمليتي التقييم والتعويض تتمان بأقصى قدر ممكن من الشفافية.

 لجنة التعويضات

 الدور الرئيسي الذي تقوم به هذه اللجنة والمسئوليات األساسية المنوطة بها نذكرها في النقاط التالية: 

 اإلشراف على حصر المتضررين من المشروع والمحاصيل الزراعية 

 حصر األصول المتضررة 

 عها )التشريعات المصرية تحديد قيمة تقريبية لمبلغ التعويضات لألشخاص المتضررين بناء على المعلومات التي تم جم

 (OP 4.12و سياسة الحماية الخاصة بالبنك الدولي السياسة التشغيلية 

  المتضررين من المشروعإعداد وتوزيع قوائم باألشخاص 

 الحصول على الموافقات الخاصة بالتعويضات الحزمة من شركة جاسكو 

  المعلومات بشفافية، وتنفيذ المهام االستشارية مع المجتمعات اعتماد ألية استباقية للتعامل مع الشكاوى بما في ذلك مشاركة

 المحلية وأيضا التأكيد على مشاركة القادة المحليين في حل المنازعات

  .ضمان النظر في الشكاوى المرفوعة 

حامين؛ وبشكل عام فإن هذه اللجنة )المشكلة حاليا بموجا المشروعات الخاصة لجاسكو( تتكون من مدير ومحاسا و أحد الم

 وسوف يتم تشكيل اللجنة من األعضاء التالي ذكرهم:

 )ممثح عن شركة جاسكو )وهو مسئول التنمية االجتماعية والعاملين في إدارة التعويضات بما في ذلك العضو القانوني 

 ممثح عن الوحدة المحلية 

 ممثح عن المقاول 

 ممثح عن الجمعية الزراعية 

 ي أو المنظمات غير الحكوميةممثح عن منظمات المجتمع المدن 

  خط الغاز الطبيعيوأحد القيادات المحلية من القرى التي يعبر فيها    

في حاالت تصاعد المنازعات فيمكن تشكيل لجنة عليا للتعويضات بنفس التشكيل السابر على ان يرأسها مستشار من المحكمة 

اإلجراءات التخفيفية الممكنة واألخذ بها قبل اللجوء إلى اللجنة العليا التي العليا. وينبغي التشديد هنا على األخذ في االعتبار كافة 

 يتم اللجوء إليها كحل نهائي وأخير بعد انقطاع جميع السبل األخرى.

 

 إدارة ومراقبة األنشطة خالل مرحلة اإلنشاء 8.3

 إدارة جودة الهواء

 إدارة انبعاثات الغبار

األنشطة التي تولد الغبار مثل )الحفر، وإعداد الموقع، والمركبات وحركة المعدات سيتم رصد انبعاثات الغبار عن طرير رصد 

 ..(؛ لضمان تطبير تدابير تقليل انبعاثات الغبار بشكل صحيح أثناء أداء هذه األنشطة.
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 إدارة االنبعاثات الغازية

ظة انبعاث أى دخان أسود ينتج من أي وسيتم رصد انبعاثات الهواء عن طرير الفحص الدوري لجداول صيانة المركبات، ومحح

 من المعدات الموجودة في الموقع.

 إدارة المسطحات المائية / مياه الصرف المتولدة

مظهر زيتي أو رائحة غير معتادة. وهذا يمكن أن يحدد ما إذا كان يجا تصنيل هذه  أييتم مراقبة الموقع لرصد • 

 .ا إلى محطة معالجة مناسبةا إذا كان ينبغي إرسالهالمياه باعتبارها مخلفات خطرة أو ال، وتحديد م

مراجعة سجل المخلفات الخطرة لتتبع كميات وأنواع المواد الكيميائية والزيوت المتولدة في الموقع وضمان أن يتم • 

 جمع وتداول هذه المواد من قبل مقاول مرخص.

 

 إدارة الضوضاء

 .7،1,4الدورية لمدى تنفيذ تدابير التخفيل المذكورة أعحه في القسم  ويمكن أن يتم رصد آثار الضوضاء عن طرير المححظة

 إدارة النظام اإليكولوجي

أقل تأثير ممكن على الغطاء النباتي والحياة البرية  لضمان 7.1.6 مراقبة التنفيذ السليم لتدابير التخفيل المذكورة في القسم• 

 في منطقة المشروع.

بعد مرحلة اإلنشاء للتأكد من أن النظام اإليكولوجي لم يتأثر وأن اآلثار على الغطاء  الغازالبد من التفتيش على مسار خط • 

 المقترح أقل ما يمكن الغازالنباتي واضطراب الحياة البرية / الحياة المحلية على طول مسار خط 

 إدارة استخدام األراضي

  تسريا و تحليل هذه البيانات بشكل دوري.تسجيل أي حوادث انسكاب أو 

 .يجا إجراء مسح للوضع اإلنشائي للمباني وعمل تحليل للتربة تحت إشراف شركة استشارية إنشائية إذا لزم األمر 

  في نهاية مرحلة اإلنشاء لضمان أنه قد تم إعادة األرض لظروفها  خط الغاز الطبيعيينبغي التفتيش على مسار

. ويمكن تنفيذ هذه المححظات خط الغاز الطبيعياألصلية قبل إقامة المشروع وضمان أن اإلنتاج الزراعي لم يتأثر بإنشاء 

 .2،4،1  تم وصفها في القسم والتيوكشل التسريا،  لغازاكجزء من دوريات التفتيش لخطوط 

 ة االزدحام المروريإدار

 بالتنسير مع إدارات المرور في المحافظة المعنية. 7 يجا أن يراقا تنفيذ جميع تدابير التخفيل المذكورة في القسم

 إدارة توليد المخلفات الخطرة، ومخلفات البناء والمخلفات الصلبة

 توليد مخلفات البناء والمخلفات الصلبة

الصلبة ومخلفات البناء، يجا أن تتم مراقبة لمخزونات المخلفات الصلبة ومخلفات البناء لضمان لمراقبة ممارسات إدارة المخلفات 

إزالتها بشكل دوري من الموقع. سوف يتم عمل مححظات للموقع أيضا لضمان أن مخزونات المخلفات الصلبة ومخلفات البناء 

 قع.ال تحتوي على مكونات خطرة، ومراقبة ورصد وتيرة إزالتها من المو

 توليد المخلفات الخطرة

 لمراقبة ممارسات إدارة المخلفات الخطرة، ينبغي مراقبة مخزونات المخلفات الخطرة لضمان وتيرة وتكرار إزالتها من الموقع.

 إدارة المخاطر المحتملة الخاصة بإتالف البنية التحتية الحالية
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أدت إلى وجود مثل هذا النوع من الحوادث ويمكن رصد هذه المخاطر من خحل توثير وتحليل األسباب التي 

 بلإجراءات لمنع تكرارها في المستقوتحديث 

 إدارة الصحة والسالمة العامة

 أن يجا. الطوارئ أرقام إلى باإلضافة السحمة بإجراءات تامة دراية على يكونوا حتى األشخاص إلى المعلومات تقديم يجا

 مناسا بشكل الساخن الخط يعمل

 والسالمة المهنيةإدارة الصحة 

إدارة الصحة والسحمة المهنية يمكن رصدها من خحل مححظات في الموقع، وكذلك عن طرير ضمان أن جميع تدابير الصحة 

 .اإلنشاءيتم تطبيقها بشكل كاف في الموقع خحل مرحلة  7.1.10والسحمة المذكورة في قسم

 جداول مراقبة األنشطة 

التدابير المقترحة لتخفيل كل تأثير، المسؤولية المباشرة للتنفيذ ومسؤولية اإلشراف باإلضافة إلى األنشطة تتضمن الجداول أدناه 

وطرق الرصد المقترحة، معدل تكرار ومكان الرصد خحل مرحلة اإلنشاء
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 أنشطة اإلدارة والرصد خالل مرحلة التشغيل 8.4

 ل المشروع.يوضح هذا القسم أنشطة الرصد التي ستنفذ خحل مرحلة تشغي

 إدارة الحوادث والمخاطر  

من المخاطر التي من المتوقع حدوثها من تشغيل خط الغاز الطبيعي على المجتمعات والبيئة المحيطة ، ستقوم  -بقدر اإلمكان-للحد 

خط  . ستكون شركة جاسكو مسؤولة عن رصدالغازشركة جاسكو بتنفيذ جميع االحتياطات الحزمة لحماية عملية تشغيل خطوط 

على مدار طوله خارج محطات توليد الكهرباء، وأما بالنسبة للمكونات داخل محطة توليد الكهرباء، ستقع مسؤولية رصد  الغاز

 من خحل اإلجراءات التالية. الغازومتابعة هذه المكونات على وزارة الكهرباء والطاقة. بشكل عام سوف يتم رصد خط 

 الغازدوريات التفتيش على خط  8.4.1.1

 خط الغاز الطبيعيعلى فترات منتظمة، وسيتم ذلك وفقا لفئة  خط الغاز الطبيعيستقوم شركة جاسكو بعمل دوريات تفتيش على 

. الغاز، لضمان أن األنشطة أو اإلجراءات المتخذة في موقع المشروع لن تسبا أى أضرار لخط 7،2،1كما هو موضح في القسم

خحل مدة تتراوح من  خط الغاز الطبيعيما السيارات أو سيرا على األقدام فى منطقة ويتم تسيير دوريات التفتيش باستخدام إ

 أشهر وفقا لفئة الخط. 6اسبوعين إلى 

وسيكون القائم بدورية التفتيش مسؤوالً عن مححظة واإلبحغ عن أي نتائج ومححظات لمكتا القطاع يومياً، وفى حالة وجود أى 

غي أن يتم اإلخطار و اإلبحغ عنها على وجه السرعة. في حالة وجود خطر، سيحصل القائم ، ينبخط الغاز الطبيعيخطر على 

بدورية التفتيش على تفويض من شركة جاسكو إليقاف العمل أو اإلجراءات التي يجري تنفيذها على الفور. سيتم كتابة تقرير من 

 قبل القائم بدورية التفتيش يومياً لتسجيل أعمال اليوم.

 تسريباتالكشف عن  8.4.1.2

من خحل عدة أنشطة وإجراءات للرصد. واحدة من هذه اإلجراءات هو إجراء كشل  الغازسيتم الكشل عن تسريبات فى خط 

عن التسريبات في الموقع بعدد مرات وتكرار معين ومحدد من قبل مهند  معتمد يملك الخبرة المناسبة في مجال مكافحة التآكل 

. وسيتم تحديد عدد مرات تكرار مهمة الكشل عن التسريبات  ASME B31.8اً لمتطلبات ال لألنابيا الحديدية المدفونة، وفق

ً وسيتم مراجعتها سنويا، وفي حال تزامنه مع أعمال دوريات التفتيش، يمكن القيام به في نفس وقت التفتيش، ولكن يتم  مسبقا

 التوثير في ملفات مختلفة.

المركزي  SCADA، والذي سوف يتم رصده من خحل نظام الغازيل خط سيتم عمل إجراء إضافي وهو مراقبة ضغط تشغ

في حالة  خط الغاز الطبيعيوالذي يديره موظفي شركة جاسكو. هذا النظام للرصد يشير ويبين أي انخفاض ضغط كبير في 

 التسريا.

عملية لإلدارة الهندسية في كل منطقة وينبغي أيضا أن يجري تفتيش عن حالة الحماية الكاثودية على فترات محددة، وفقا للخبرة ال

بسبا التآكل. وسيقوم فرير التفتيش بإعداد تقرير التفتيش والصيانة لإلبحغ عن المححظات  خط الغاز الطبيعيلتجنا أي خلل في 

 واإلجراءات التي اتخذت خحل االعمال المنجزة.

لملحوظ أنها اكثر عرضة للمخاطر، أو ذكرت كمنطقة عالية المتوقع و ا الغازينبغي اتخاذ احتياطات إضافية ألجزاء من خطوط 

 المخاطر. أيضا، يجا أن يتم تدريا فرير دوريات التفتيش والكشل عن التسريبات على الطريقة الصحيحة للقيام بمهامهم.

 خطة الطوارئ 8.4.1.3

اصة بشركة جاسكو. ويشمل اإلجراء في حالة الطوارئ، سيتم اتخاذ اإلجراء المناسا وفقا إلجراء االستجابة لحاالت الطوارئ الخ

مسؤوليات الموظفين، وسائل االتصال الرئيسية، فضح عن مستويات الطوارئ. وسيتم إعداد تقارير بعد اتخاذ اإلجراءات الحزمة 

 لتوثير سبا حالة الطوارئ وتوثير اإلجراءات التصحيحية المتخذة.

 جدول متابعة انشطة الرصد 

التدابير المقترحة للتخفيل لكل تأثير، المسؤولية المباشرة بتنفيذ ومسؤولية اإلشراف وباإلضافة إلى األنشطة تتضمن الجداول أدناه 

 .التشغيل االنشاءو وطرق الرصد المقترح، والتكرار، ومكان الرصد خحل مرحلة
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 مسئولية اإلشراف المباشر المسئول عن التخفيف إجراءات التخفيف المقترحة األثر

  االنشاء مرحلة

تطبير جدول بمواعيد الصحححححححيانة الدورية للمعدات و االلتزام به   االنبعاثات الهوائية

 للحفاظ على المعدات بحالة جيدة طوال عملية االنشاء.

   عحدم ترق المركبحات والمعحدات في ححالحة تشحححححححغيحل من دون داع

 لتقليل االنبعاثات الغزية 

  والصحة والبيئة مدير إدارة السحمة )بتروجيت(المقاول

 لشركة جاسكو بالموقع  التابع

 رش المياه أثناء عمليات الحفر والردم وتفريغ المواد  انبعاثات االتربة

  يتم تخزينها وتغطيتها اثناء التخزين التيرش المياه على المواد 

 استخدام الطرق الممهدة  للوصول للموقع قدر اإلمكان 

 ناء القابلة للتفتيتتغطية الحافحت التي تنقل مواد الب 

 التعامل مع مقاولين مرخصين اثناء نقل مخلفات البناء 

 خطرة كنفايات المحفورة الجانبية الطرق نفايات مع التعامل سيتم. 

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة )بتروجيت( المقاول

 لشركة جاسكو بالموقع التابع

 

اإلضرار بالمرافر  

 القائمة

  والتنسححححححير مع اإلدارات المركزية، واإلقليمية، التخطيط المسححححححبر

والمحلية لهيئات مياه الشحححححرب، والصحححححرف الصححححححي، الكهرباء، 

واالتصحححححاالت للحصحححححول على الخرائط والبيانات الخاصحححححة بعمر 

 المرافر

 إذا الحفر االسححححتكشححححافي لتحديد مسححححارات خطوط المرافر القائمة 

  للخط المحدد المسار في وجدت

 تحليل سجل الحوادث 

 قسحححححححم شحححححححرطة  ألقربيجا التوجه  أي تلفياتحالة حدوث  في

 وابحغ الجهة المعنية إلصحح التلفيات.

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة )بتروجيت( المقاول

 لشركة جاسكو بالموقع التابع

التخلص من 

المخلفات الصلبة 

والخطرة ومخلفات 

 البناء

  المجححاورة من خحل تحححديححد واسحححححححتخححدام مواقع التخلص المعتمححدة

 السلطة المحلية

 طبقاً لنوعيتها  فصل المخلفات في الموقع 

 تعيين واستخدام مواقع تخزين مناسبة في الموقع 

 تغطية المخزونات من المخلفات لتجنا تلوث الهواء المحيط 

  في شحححححححاحنات  النهائيالنقل اليومي للمخلفات إلى موقع التخلص

 مغطاه

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة )بتروجيت( المقاول

 لشركة جاسكو بالموقع التابع
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 التشححححيم أو إضحححافة المواد الكيميائية  اعمال التزود بالوقود، تجنا

في الموقع )إال عند الضرورة( لتجنا تلوث التربة وتوليد مخلفات 

 خطرة إضافية

  سيتم جمع حاويات للمواد الكيميائية والزيوت المستعملة والتخلص

 منها في مدفن مخلفات خطرة معتمد

 ا سحوف يتم جمع المخلفات السحائلة الخطرة في براميل محددة ونقله

 عن طرير الشركات المعتمدة

 تقليل وقت تعرض العمال للضوضاء  الضوضاء

 ضمان استخدام سدادات األذن في الموقع 

  عاملين قبل بدء أنشحححححححطة البناء حول هذا الخطر تدريا جميع ال

 وكيفية تجنا آثاره

 المساء قدر اإلمكان في للضوضاء المسببة اإلنشاء أعمال تجنا 

  حالة عدم استخدامها فيعدم تشغيل المعدات و اآلالت  

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة )بتروجيت( المقاول

 لشركة جاسكو بالموقع التابع

االختناقات 

المرورية 

 والتحويحت 

 في البدء قبل الطرير على ارشحححادية واضححححة عحمات وضحححع 

 سحححمة على المختلفة للحفاظ المركبات سححائقي لتوجيه االنشححاء

 الطرير. 

 تخطيط طرق بديلة وتحويحت عند تعطيل الطرق 

  اختيححار موقع للتخزين المؤقححت لمواد البنححاء والمعححدات والمخلفححات

 قبل عمليات اإلنشاء حتى ال تتسبا في االضطرابات المرورية

  ما كان ذلك تجنا أعمال البناء في لذروة المرورية كل أوقات ا

 ممكنا

 منع سير المركبات العشوائي خارج حدود الطرير 

 )بتروجيت( المقاول

 

 

 

 

 

 

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة

 لشركة جاسكو بالموقع التابع

التأثير على النظم 

 اإليكولوجية
 يجا أن يتم منع إزالة الغطاء النباتي قدر اإلمكان 

  متر 20ممر لإلنشاء بعرض إنشاء 

  يجا إدارة عملية سحححححير الحافحت لضحححححمان أقل تأثير ممكن على

 الغطاء النباتي

  اتخححاذ التححدابير الحزمححة إلعححادة النظم اإليكولوجيححة إلى حححالتهححا

 االصلية قدر اإلمكان بعد االنتهاء من عمليات اإلنشاء

 المقاول

 )بتروجيت(

 

 

 

 

  ئةمدير إدارة السحمة والصحة والبي

 لشركة جاسكو بالموقع التابع
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المسطحات 

المائية/تولد مياه 

  الصرف

  ها كات ثم نقل ناتجه عن المشحححححححروع في تن سحححححححيتم تجمع أي مياه 

الصحححرف محطة معالجة مياه  أقربالى بواسحححطه سحححيارات كسحححح 

 الصحي 

 الضغط للخط اختبارات اعمال من الناتجة مياهالتخلص من  سيتم  

hydrostatic testing  عن طرير نقلها بسححححححيارات كسححححححح الى

 الصرف الصحي .محطة معالجة مياه  أقرب

 المقاول

 )بتروجيت(

  مدير إدارة السحمة والصحة والبيئة

 لشركة جاسكو بالموقع التابع

سححححححيتم تنفيذ خطة التأها واالسححححححتجابة في حاالت الطوارئ، والتي  المخاطر والحوادث

إلعطاء تعليمات بشحححأن تحديد أعدت بالفعل من قبل شحححركة جاسحححكو 

قد تححدث أثنحاء  احتمحاليحة حدوث الحوادث والححاالت الطحارئة التي 

إنشحححححححاء خطوط األنابيا وكيفية االسحححححححتجابة لها للحد من المخاطر 

 واآلثار التي قد تترافر مع هذه الحاالت الطارئة

إدارة السحمة والصحة 

 والبيئة في شركة جاسكو

 شركة جاسكو

امات التربة و استخد

 األراضي
  إعادة األرض إلى حالتها األصحححلية في نهاية مرحلة اإلنشحححاء للحد

 من التأثيرات على البيئة الطبيعية.

  أو  االنسحححححححكابيجا التعامل مع السحححححححوائل الخطرة بحذر لتجنا

 التسريا إلى التربة

 شركة جاسكو )بتروجيت( المقاول

السحمة والصحة 

 المجتمعية
 المجتمعية المنظمة مع بالتعاون التوعية حمحت تصميم 

 عن بعيدا النا  إبقاء على تسححححاعد التي الحذر أشححححرطة اسححححتخدام 

 الموقع

 السكان يتمكن حتى للمشروع الزمني الجدول على السكان إطحع 

 معينة شوارع تجنا موعد معرفة من

 بالعبور للسحححماح الخنادق فوق أسحححطًحا أو خشحححبية قضحححبانًا ركات 

 اآلمن

 بعمل المتعلقة واللوائح القوانين مراعاة المنفذة الشححركة على يجا 

 هذا مع التعامل يجا. األطفال عمالة أشكال على للقضاء األطفال

 .المشروع بناء مرحلة خحل الخطر

 بشححححححكل الشححححححكاوى مع التعامل يتم أن لضححححححمان مهمة التظلم آلية 

 يجا. بشحححفافية المعلومات مشحححاركة وضحححمان الفور على صححححيح

 المناسححبة الشححكاوى لتلقي القنوات أفضححل وتحديد الشححكاوى توثير

 إلى الرجوع يرجى المعلومححات، من لمزيححد) المحليححة للمجتمعححات

 (.9 الفصل

العامة لحماية البيئة دارة اإل
 شركة جاسكو في

 المقر الرئيسي لشركة جاسكو
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السحمة والصحة 

 المهنية
  ضححححمان التنفيذ المناسححححا الحتياطات الصحححححة والسحححححمة المهنية

 كتوفير معدات الحماية والوقاية الشخصية للعاملين 

 األمان التي تنص و الوقايةالموقع بكافة مسحححححححتلزمات  يتم تزويد

  العمل والصحة المهنية قوانينعليها 

 )بتروجيت( المقاول

 

 

مشرف الموقع من إدارة السحمة 

 شركة جاسكو ة فيوالصحة والبيئ

االستحواذ المؤقت 

على األراضي وتدمير 

 المحاصيل 

 اعداد دراسة خطة اعادة التوطين

  ضمان حصول اصحاب األراضي على التعويضات العادلة عن

 المحاصيل 

 لجنة التعويضات في جاسكو

  استشاري خارجي

 مسئول التنمية االجتماعية بجاسكو

االستحواذ الدائم على 

إلقامة غرف األراضي 

 البلوف

  ضمان حصول اصحاب األراضي على اسعار عادلة عند شراء

 األراضي الخاصة بإقامة غرف البلوف

 

 لجنة التعويضات في جاسكو

 

 مسئول التنمية االجتماعية بجاسكو

سحححتقوم شحححركة "جاسحححكو" بعمليات تفتيش مسحححتمرة وصحححيانة ممنهجة   المخاطر والحوادث

 .الطبيعيخط الغاز للتحقر من سحمة 

  ستشمل عمليات التفتيش التحقر من وجود أي أنشطة في منطقة الخط

 قد تؤدي إلى كسر األنابيا.
  في حالة حدوث تسريا سيتم إغحق الصمامات الخاصة بتغذية الجزء

 المعطل حتي ينفذ فرير الصيانة اإلجراءات المناسبة.

  سححححححيتم وضححححححع عحمات على مسحححححححار الخط تشححححححمل أرقام تليفونات
 الستخدامها في حالة حدوث أي طارئ

إدارة الصحة والسحمة 

شركة جاسكو  فيالعامة 
 منطقة الخط( في)تفتيش 

السحمة والصحة في شركة   إدارة

 جاسكو )الوحدة المركزية واإلدارة(

 اإلنشاءخالل مرحلة  ومسئولية الرصد مؤشرات الرصد 2جدول 

 التأثير  مؤشرات الرصد التنفيذمسئولية  اإلشراف الموقع الطرق واألساليب

المسئول البيئي في  مكتا التوثير مراجعة الجداول

 شركة جاسكو

وجدول  المركبات فحص )بتروجيت( المقاول

 صيانة اآلالت

 االنبعاثات الهوائية

موقع صيانة  أخذ عينات من انبعاثات العادم

 المركبات

المسئول البيئي في 

 شركة جاسكو

المقاول )عن طرير 

 طرف ثالث(

انبعاثات العادم من  تركيز

 مولدات الديزل

المسئول البيئي في  موقع االنشاء  مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

 انبعاثات الغبار  التفتيش على أعمال االنشاء )بتروجيت( المقاول
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 التسجيل في تقارير الصحة واألمان والبيئة الشهرية

 وفي سجل الحوادث

البيئي في المسئول  مكتا التوثير

 شركة جاسكو

عدد مرات و مواقع حوادث  )بتروجيت( المقاول

 اإلضرار 

خطر اإلضرار 

 بالمرافر  القائمة

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

استخدام مواقع التخزين  )بتروجيت( المقاول

 المخصصة في الموقع

  لتخزين المخلفات

المخلفات الصلبة،  تولد

مخلفات البناء 

 والمخلفات الخطرة 

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

 فصل عناصر المخلفات )بتروجيت( المقاول

الخطرة عن مخلفات البناء 

 المخلفات أألخرى غير

 في الموقع  الخطرة

تسجيل احصائيات النقل والتوصيل اليومي وسجحت 

 مواقع التخلص من النفاياتمن 

المسئول البيئي في  موقع العمل

 شركة جاسكو

كميات وأنواع المخلفات  )بتروجيت( المقاول

  المتولدة

 

المسئول البيئي في  موقع العمل تسجيل مستويات الضوضاء في التقارير الشهرية

 شركة جاسكو

المقاول )من خحل 

 طرف ثالث(

مستويات شدة الصوت 

 التعرض لهاوفترات 

 الضوضاء

المسئول البيئي في  موقع العمل  الموقع من تقييم ودراسة الشكاوى المقدمة

 شركة جاسكو

الشكاوى من السكان  )بتروجيت( المقاول

 المجاورين لموقع العمل

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

استخدام سدادات األذن من  )بتروجيت( المقاول

 قبل عمال البناء

المسئول البيئي في  موقع العمل  مراقبة الطرق المعطلة

 شركة جاسكو

 المرورية  االختناقات االختناقات المرورية )بتروجيت(المقاول 
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المسئول البيئي في  موقع العمل  دراسة وتقييم الشكاوى المقدمة

 شركة جاسكو

الشكاوى من السكان  )بتروجيت( المقاول

 المتضررين أوالمجاورين 

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

التنفيذ السليم لإلجراءات  )بتروجيت( المقاول

التخفيل المتفر عليها مع 

 المقاول

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

الحد من التأثيرات الضارة  )بتروجيت( المقاول

النباتي على الغطاء 

الطبيعية  واضطراب البيئة

على طول مسار الخط 

 المقترح

  النظام االيكولوجي

المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

اعادة خط الخندق المحفور  )بتروجيت( المقاول

في نهاية  إلى وضعه األصلي

  مرحلة االنشاء

المسئول البيئي في  العملموقع  والتحليل الكيمائي مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

المقاول )عن طرير 

 طرف ثالث(

لن يتم التخلص من أي مياه 

ناتجه من المشروع في أي 

مسطحات مائية وسيتم 

تجميعها و نقلها بواسطه 

سيارات كسح الى اقرب 

محطه مياه لمعالجه الصرف 

 الصحي.

المسطحات المائية /  

 تولد مياه الصرف
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المسئول البيئي في  موقع العمل مراقبة الموقع

 شركة جاسكو

تسجيل أي حوادث انسكاب أو  )بتروجيت( المقاول

 لتلك  تسرب وتحليل دوري

 البيانات 

استخدام األراضي / 

  التربة

 

شركة متخصصة في  شركة متخصصة في االستشارات االنشائية

 االستشارات االنشائية

للمواقع المتضررة )إن 

 وجد(

في  المسئول البيئي

 شركة جاسكو

المقاول )عن طرير 

 طرف ثالث(

الحالة اإلنشائية  دراسة

وإجراء أبحاث على  للمباني

 التربة

المسئول البيئي في  موقع العمل تحري الموقع

 شركة جاسكو

المقاول )عن طرير 

 طرف ثالث(

مسار  ينبغي إعادة النظر في

في نهاية  الخط واختباره

 للتأكد من مرحلة االنشاء

األراضي إلى حالتها  اعادة

 المشروع في قبل البدء اصلها

المسئول البيئي في  موقع العمل المراقبة

 شركة جاسكو

،  الشخصية الوقاية معدات )بتروجيت( المقاول

االسعافات األولية،  معدات

خطط الطوارئ، معدات 

 مكافحة الحرائر... إلخ

السحمة والصحة 

 المهنية

مراجعة قوائم المتضررين، ايصاالت استحم 

 التعويضات، الشكاوى، نماذج المتابعة 
 موقع المشروع

 

 التوثير المكتا

المسئول البيئي 

 بجاسكو

مسئول التنمية 

 االجتماعية بجاسكو

 لجنة التعويضات

الشكاوى المقدمة من 

المتضررين بشأن 

 التعويضات

االستحواذ المؤقت على 

األراضي وتدمير 

 المحاصيل

مراجعة قوائم المتضررين، ايصاالت استحم 

 التعويضات، الشكاوى، نماذج المتابعة 
 موقع المشروع

 

المسئول البيئي 

 بجاسكو

مسئول التنمية 

 االجتماعية بجاسكو

الشكاوى المقدمة من 

المتضررين بشأن 

 التعويضات

االستحواذ الدائم على 

وتدمير األراضي 

 المحاصيل
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 لجنة التعويضات التوثير المكتا

إدارة التفتيش التابعة  مسار الخط  الدوري جدول التفتيش

لشركة جاسكو في 

 المكتا الرئيسي

التفتيش التابعة  إدارة

لشركة جاسكو في 

 منطقة الخط 

الدوري لخط   تقارير التفتيش

  الغاز

التعرض للمخاطر 

 والحوادث

الصيانة  إدارة مسار الخط  الخطة الزمنية للتفتيش والصيانة

جاسكو في  بشركة

 المكتا الرئيسي

الصيانة التابع  إدارة

جاسكو في  لشركة

 منطقة الخط 

التفتيش المنتظم والصيانة 

 الدورية

مسار الخط ومكتا  جدول استقصاء التسرب / السجل التشغيلي

 التوثير

قسم التفتيش التابع 

لشركة جاسكو في 

المكتا الرئيسي 

قسم التشغيل  التابع /

لشركة جاسكو في 

 المكتا الرئيسي

قسم التفتيش التابع 

جاسكو في  لشركة

منطقة الخط /قسم 

التشغيل  التابع 

جاسكو في  لشركة

 منطقة الخط 

الكشل عن التسرب 

خط الضغط في ال ومعامحت

)من خحل  الغاز الطبيعي

 نظام سكادا(
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 التشغيل ةخالل مرحل المقترحة التخفيف إجراءات - 8 جدول

المسئول عن  إجراءات التخفيف المقترحة األثر

 التخفيف

 مسئولية اإلشراف المباشر

 التشغيل مرحلة

المخاطر 

 والحوادث
  سححححتقوم شححححركة "جاسححححكو" بعمليات تفتيش مسححححتمرة وصححححيانة ممنهجة

 .خط الغاز الطبيعيللتحقر من سحمة 

  سححتشححمل عمليات التفتيش التحقر من وجود أي أنشححطة في منطقة الخط

 قد تؤدي إلى كسر األنابيا.
  في حالة حدوث تسريا سيتم إغحق الصمامات الخاصة بتغذية الجزء

 فرير الصيانة اإلجراءات المناسبة. المعطل حتي ينفذ

  سيتم وضع عحمات على مسار الخط تشمل أرقام تليفونات الستخدامها
 في حالة حدوث أي طارئ

إدارة الصحة 

والسحمة العامة 
شركة  في

جاسكو )تفتيش 

منطقة  في

 الخط(

السحمة والصحة في شركة جاسكو   إدارة

 )الوحدة المركزية واإلدارة(

 

 مؤشرات الرصد ومسئولية الرصد خالل مرحلة التشغيل  4جدول 

 التأثير  مؤشرات الرصد مسئولية التنفيذ اإلشراف الموقع الطرق واألساليب  التكلفة المتوقعة

المصاريل اإلدارية 

 لشركة جاسكو

 جدول التفتيش

 الدوري

إدارة التفتيش التابعة  مسار الخط 

لشركة جاسكو في 

 المكتا الرئيسي

التفتيش التابعة  إدارة

لشركة جاسكو في 

 منطقة الخط 

  تقارير التفتيش

الدوري لخط 

  الغاز

التعرض للمخاطر 

 والحوادث

المصاريل اإلدارية 

 لشركة جاسكو

الخطة الزمنية للتفتيش 

 والصيانة

الصيانة  إدارة مسار الخط 

جاسكو في  بشركة

 المكتا الرئيسي

الصيانة التابع  إدارة

جاسكو في  لشركة

 منطقة الخط 

التفتيش المنتظم 

 والصيانة الدورية

المصاريل اإلدارية 

 لشركة جاسكو

جدول استقصاء التسرب 

 السجل التشغيلي /

مسار الخط ومكتا 

 التوثير

قسم التفتيش التابع 

لشركة جاسكو في 

المكتا الرئيسي 

قسم التشغيل  التابع /

التفتيش التابع قسم 

جاسكو في  لشركة

منطقة الخط /قسم 

التشغيل  التابع 

الكشل عن 

التسرب 

 ومعامحت

خط الضغط في ال

 الغاز الطبيعي
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 التأثير  مؤشرات الرصد مسئولية التنفيذ اإلشراف الموقع الطرق واألساليب  التكلفة المتوقعة

لشركة جاسكو في 

 المكتا الرئيسي

جاسكو في  لشركة

 منطقة الخط 

)من خحل نظام 

 سكادا(
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 آلية إدارة الشكاوى )الشكاوي البيئية واالجتماعية( 9

 

نظام الشكاوى احد األدوات الهامة لضمان التعامل بشكل سليم دون تأخير قد يؤثر علي المشروع. باإلضافة التأكد من مشاركة  يعد

المعلومات بشفافية ومسئولية تجاه المجتمع المحلي المضيل للمشروع. ويجا أن تكون آلية الشكاوى فعالة ولها ردود فعل جيدة 

 اركة المواطنين.لألشخاص المتأثرين وكأداة لمش

وتقوم شركة جاسكو بإتباع مدخل متكامل للتعريل بآلية الشكاوى: بتوزيع المنشورات، واعداد الملصقات وتوزيعها علي 

المستفيدين ومنظمات المجتمع المدني و وحدات الحكم المحلي، المساجد و الكنائس. وسيتم مشاركة المجتمع بمعلومات كافية 

لشكاوى قبل البدء في إنشاء المشروع. وفيما يلي عرض إلجراءات التي سيتم تطبيقها للتعريل بألية ومناسبة عن آلية تقديم ا

 الشكاوى:

 المسئولية المؤسسية عن آلية الشكاوى 9.1

تقوم لجنة من شركة جاسكو ومن مسئول التنمية االجتماعية بالتعاون مع وحدات الحكم المحلي، المحافظات، مديريات الزراعة 

روع في كل موقع بتوضيح كافة التظلمات المقدمة من المجتمع، وخاصة الخاصة بأنشطة إعادة التوطين. وستكون ومدير المش

 المهام الرئيسية لمسئول التنمية االجتماعية:

 رفع الوعي بشأن آلية الشكاوى بين المتضررين -1

 جمع الشكاوى من عدة محاور مختلفة -2

 توثير الشكاوى  -3

 ة المسئولة لمعالجة األمر.توجيه التظلم المقدم لإلدار -4

 متابعة النتائج. -5

 توثير وكتابة تقرير ونشر نتائج الشكاوي -6

 رصد أنشطة الشكاوي. -7

 مستويات الشكاوي 9.2

 تتكون آلية الشكاوى من مستويين لتقديم الشكاوي:

تماعية مهند  (/ المسئول عن التنمية االج01226099995المستوي األول للشكاوى: مدير المشروع )بالموقع( احمد خليفة )

 (01211878678احمد جحل )

ويكون من مسئولية مدير المشروع )بكل موقع( ومسئول التنمية االجتماعية التأكد من أن آلية تقديم الشكاوى تم االعحن عنها 

التوصل  بشكل موسع و تم شرحها بشكل محئم لجميع المستويات المستهدفة. باإلضافة ألن المسئول سيقوم بمتابعة الشكوى حتي

أيام ويجا علي مسئول التنمية المجتمعي بأخبار المتظلم  10لقرار. والفترة المقررة للرد/اخذ قرار في الشكوى المقدمة تكون 

 .بنتيجة بحث الشكوى

من الجدير بالذكر ان شركة جاسكو لديها خبرة سابقة بأن جميع الشكاوى يتم معالجتها بكفاءة علي المستوي المحلي. وفي حالة 

 بأن المتضرر غير راض عن القرار، فأن مقدم التظلم سينتقل للمستوي الثاني للتظلم.

 المستوي الثاني من التظلم: وهو مقر الرئيسي لشركة جاسكو )لجنة الوساطة(

 إذا ما كان الشخص المتظلم غير راض عن قرار المستوي األول ، باستطاعته رفع شكوي للجنة الوساطة بالمقر الرئيسي بشركة

 يوم. 15جاسكو. وسيتم الرد من خحل لجنة التسوية خحل 
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.ويؤدي توفير عدة مستويات من التظلم للمساعدة  4.12OPوالمستويات المذكورة أعحه تتفر مع سياسة البنك الدولي التشغيلية رقم 

ن اللجوء للقضاء. وبغياب علي تنفيذ المشروع بشكل سلس. ومن أحد مهام القائمين علي المشروع الوصول لحلول للشكاوى دو

ون آلية المستوي األول فأن قنوات التفاعل المباشر للتظلم قد تتضرر كما سيكون هناق تأخير تسوية لفض المنازعات وهو ما سيك

 ضد مصلحة المتضررين والمشروع.

 وسائل تقديم الشكاوى 9.3

االقتصادية للمستفيدين، فإن قنوات التواصل لتلقي  بسبا تنوع واختحف السياق في مختلل المحافظات وتباين السمات االجتماعية

 الشكاوي مصممة محلياً  للتعامل مع كافة المخاوف والشكاوي. وفيما يلي عرض للقنوات الرئيسية التي يتم استقبال الشكاوى:

وقع. مدير المشروع بالموقع ويعد احد القنوات الرئيسية  لتلقي الشكاوى؛ فهم دائما  متواجد بشكل دائم بالم .1

وترفع كافة التظلمات له بشكل شفهي. ويجا عليه توثير كل الشكاوي الذي يتلقاها في نموذج كتابي وإعطائها 

 رقم مسلسل. 

 هو رقم الخط الساخن في شركة جاسكو 149الخط الساخن:  .2

 قادة المجتمع المحلي والجمعيات األهلية/  وتعد أفضل القنوات التظلم في المجتمعات الريفية. .3

 تماعات الدورية مع ممثلي المجتمع المحلي بما ذلك األطراف المتأثرةاالج .4

سيقوم شركة جاسكو بالرد عن طرير الصفحة اإللكترونية للشركة والتي يمكن لمن يجيدون القراءات والكتابة  .5

 تقديم الشكاوى من خحلها 

 لجنة التعويضات بشركة جاسكو، لجنة التسوية ولجنة العحقات الحكومية. .6

 تجابة للشكاوىاالس 9.4

 يتم االستجابة للشكاوى المرفوعة من خحل واحدة من القنوات التالية:

 القناة نفسها التي تم تقديم الشكوي بها  .1

يجا التعامل مع االستجابة للشكوى في توقيت مناسا وفقاَ للوقت الموضح بالمستوي التظلم، وبالتالي يكون  .2

 المجتمع هناق اهتمام وتفهم بمخاوف المطروحة من قبل 

  وينبغي على جاسكو أن تحتفظ بسجل للشكاوى مع النتائج التي آلت إليها هذه الشكاوى .3

 رصد الشكاوي 9.5

يجا ان يتم رصد كافة إجراءات الشكوى للتأكد من صحة العملية. وسيتم  وينبغي أن تتم عملية الرصد على مستوى جاسكو 

 مؤشرات التالية:ومستوى المقاول أيضا على حد سواء ويتم الرصد وفقا لل

 عدد الشكاوى المقدمة شهرياً ) قناة التقديم، النوع، العمر، يجا أن يتضمن الوضع االقتصادي للمتظلمين( -1

 نوع الشكوى )وفقاً لموضوع الشكوي( -2

 عدد الشكاوى التي تم حلها -3

 مستوي الرضا عن قرارات بحث الشكاوى  -4

 كفاءة التوثير  -5

 إعحن عن نتائج الشكاوى  -6

 علي الشكاوى)كفاءة الوقت واإلجراء المتخذ(كفاءة الرد  -7

يجب إعداد تقرير عن نتائج رصد الشكاوى بشكل ربع سنوي بغرض تتبع تطور التظلمات. ويجب ان يتم إعداد التقرير من 

 .قبل مسئول التنمية االجتماعية في المقر الرئيسي لشركة جاسكو
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 :يوضح الجدول التالي المحتوي الرئيسي للنموذججميع الشكاوي الواردة يجا ان توثر في سجل للتظلمات. و

 

 اوال: نموذج الشكاوى 

 الرقم المسلسل

 المركز

 التاريخ

 نوع الشخص مقدم الشكوى

 سن مقدم الشكوى 

 مستوي التعليم مقدم الشكوى

 موضوع الشكوى

 المدي الطويل(-اإلجراء المتخذ)المدي القصير

 إحالة الشكوى 

 رصد الشكوى

 نموذج الشكاوى  1-9شكل  



 الصحراء غازات مجمع الي الطبيعي الغاز لنقل خطي مشروع واالجتماعية البيئية التأثيرات تقييم دراسة

 العامرية بوتاجاز ومصنع الغربية

 

 158 من 136 صفحة 

 

 

 و جلسات التشاور العامالمعنية  الفئات مشاركة 10

 

إلى ذلك  يهدف الفصل الخاص بعملية التشاور العام إلى إلقاء الضوء على األنشطة الرئيسية للتشاور ومشاركة المجتمع. إضافة

 يحدد الفصل الموضوعات األساسية التي سيتم مناقشتها عند انعقاد أنشطة التشاور.

من خحل أنشحححطة التشحححاور والمشحححاركة المتنوعة، سحححجلت فرق العمل ردود األفعال المختلفة للمجتمع والفئات المعنية الحكومية 

 تجاه المشروع المقترح. 

  دراسات الخاصة بالموقع. تم تحديد الجدول الزمني التالي ألنشطة التشاور العام:تم تنفيذ أنشطة التشاور أثناء إعداد ال

 2018 أكتوبر ونوفمبرأنشطة التشاور المنعقدة في  -

  البحيرةفي محافظة  2018 أكتوبر 30جلسة التشاور العام المنعقدة بتاريخ  -

 رةالبحيفي محافظة  2018 نوفمبر 27بتاريخ  المنعقدةجلسة التشاور العام  -

 اإلطار القانوني لعملية التشاور 10.1

وإجراء المقابحت، والمجموعات النقاشحححححية المركزة، وجلسحححححات  النتائج،عقدت أنشحححححطة التشحححححاور )بما في ذلك جلسحححححة عرض 

االسحححتماع/التشحححاور العام( مع مختلل الفئات المعنية وأفراد المجتمع في المجتمعات المضحححيفة لمشحححروع توصحححيل الغاز الطبيعي 

 المقترح. 

 سياسات البنك الدولي المرتبطة باإلعحم والتشاور العام وهي:  -

o  الدولي إجراءات البنك(BP 17.50) 

o سياسة البنك الدولي التشغيلية (OP 4.01)  

  اللوائح المصرية المتعلقة بعملية التشاور العام  -

o  2011لسححنة  1095المعدل بالمرسححوم الوزاري رقم  2009لسححنة  9والمعدل بالقانون  1994لسححنة  4القانون 

 2012لسنة  710ورقم 

 أهداف عملية التشاور 10.2

 أهداف أنشطة التشاور المختلفة يمكن تلخيصها كاالتي: 

 تحديد الفئات المعنية الممكنة واقتراح ادوارهم الممكنة في المشروع 

  نشر المعلومات الشاملة حول المشروع لتمكين الفئات المعنية من تحديد اهتماماتهم، واحتياجاتهم، والتوصيات 

 تهم وتسجيلها بغرض المتابعةاالستماع إلى تعليقاتهم وأفكارهم واهتماما 

 توثير أراء الفئات المعنية وتعزيز تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية تبعاً لذلك 

 تحديد قنوات التواصل األكثر فعالية التي تدعم الحوار المستمر مع المجتمع 

 تجنا أي مفاهيم خاطئة حول المشروع وإدارة التوقعات بشكل صحيح 

  التوطين المحتملة وتأثيرات إعادة التوطين القسريمناقشة خطط إعادة 

 تضم المبادئ الرئيسية للمشاركة الفعالة ما يلي:

 تقديم معلومات ذات داللة ومفهومة من حيث الصياغة واللغة ومصممة وفقاً الحتياجات الفئات المعنية المستهدفة 

 تبادل المعلومات مسبقاً من خحل أنشطة التشاور وصناعة القرار 

 سهولة وصول الفئات المعنية للمعلومات وأن تكون مناسبة من الناحية الثقافية 
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 احترام كافة التقاليد المحلية، واللغات، واألطر الزمنية، وعمليات صنع القرار 

 ت أو كليهماالشمولية في عرض اآلراء بما في ذلك األعمار والرجال والسيدات والمجموعات األكثر تعرضاً أو األقليا 

 العمليات خالية من الترهيا أو اإلكراه تكون 

  آليات واضحة للتجاوب مع مخاوف المواطنين واقتراحاتهم وشكواهم 

 تعريف الفئات المعنية 10.3

شحححححخاص أو أالخاصحححححة بمؤسحححححسحححححة التمويل الدولية، تعرف الفئات المعنية بأنهم "  2012لسحححححنة  1وفقاً للمذكرة التوجيهية رقم 

ضم األفراد، أو ال الجوهرية للمشروع واللذين قد يتأثروا بالمشروع أو يستفيدوا منه. وقد يمجموعات أو مجتمعات خارج األعم

خرى، وغيرهم المشروعات، أو المجتمعات، أو السلطات الحكومة المحلية، أو المنظمات غير الحكومية المحلية والمؤسسات األ

 من الجهات األطراف المستفيدة أو المتأثرة". 

ة للمشحححححححروع األولى في عملية مشحححححححاركة الفئات المعنية هي تحديدهم، بمعنى تحديد من هي الفئات المعني ومن ثم فإن الخطوة

شاور. بسحسة.  والمجموعات التي يمكن تصنيفهم تحتها. واألمر األهم هو تحديد ممثلي الفئات المعنية من أجل القيام بأنشطة الت

ا كقناة اتصححال لتوصححيل الال يقوم هؤالء الممثلون بإبحغ المشححروع بمعلوماته معلومات ألعداد م القيمة فحسححا، بل يعملون أيضححً

 ديد مستوى مشاركتهم.بمجرد تحديد الفئات المنتفعة، يتم إجراء تحليل أولي لتح .كبيرة من الفئات المعنية وتلقي المعلومات منهم

 .هم ودعمهم فيما يتعلر بالمشروعيتم استخدام أداة تحليل الفئات المعنية لتصنيفهم في مجموعات وفقًا لتأثير

 يعرض الجدول التالي الفئات المعنية التي تم التواصل معها ومشاركتها أثناء انعقاد فعليات التشاور. 

 : الفئات المعنية الرئيسية التي تم تحديدها1-10 جدول

 الدور/ االهتمام مجموعات الفئات المعنية الفئات

 الفئات المعنية األساسية

المجتمعات المتأثرة 

 المحتملة في:

  البحيرةمحافظة 

o  إدكومركز 

o  كفر الدوارمركز 

  االسكندريةمحافظة 

o حي العامرية 

 قادة المجتمع 

 هم الفئات المعنية الرئيسية 

  لححديهم الخبرة والمعلومححات ولححديهم تححأثير قوي على المجتمع

 المحلي خاصة في المناطر الريفية 

 مسئولين عن التواصل مع المشروع وأفراد المجتمع 

 أفراد المجتمع

o السيدات 

o الشباب 

o كبار السن 

 ت هم األفراد المحتمل تأثرهم بالمشروع مثل األسر والمجتمعا

 التي تتلقى التأثير )إيجابي/سلبي( نتيجة للمشروع. 

 المزارعين اللذين قد تعبر مكونات المشروع أراضيهم 

  اللذين قد يسحححححتفيدوا من المشحححححروع من حيث الحصحححححول على

 فرصة عمل

 كثر أنهم األ الذين يتلقون تأثيرات المشروع. هذا باإلضافة إلى

 ةتعرضاً فقد يتأثروا بشدة بالتأثيرات اإليجابية أو السلبي
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 الدور/ االهتمام مجموعات الفئات المعنية الفئات

 القطاع الحكومي

البحيرة محافظتي 

 واالسسكندرية
  الدور الرئيسي للمحافظة هو دعم المشروع من خحل إصدار

 التصاريح الحزمة

وحدات الحكومة المحلية 

)سلطات الحي وسلطات 

 القرية(

 إلنشحححاء غرف الصحححمامات من قبل  إعداد التصحححاريح الحزمة

 المحافظة والموافقة عليها من قبل وحدات الحكومة المحلية.

  إعححادة تححأهيححل الطرق، ويعتبر من أهم الموضحححححححوعححات التي

 طرحها المجتمع، وتقوم به وحدة الحكومة المحلية

 الجمعيات الزراعية
  مسحححححئولة عن تقديم أسحححححعار المحاصحححححيل خحل عملية التثمين

تقححديم البيححانححات الخححاصححححححححة بمحق األراضحححححححي فضححححححححً عن 

 والمستأجرين أثناء المسح والتعداد

 القطاع البيئي

جهاز  –وزارة البيئة 

 شئون البيئة 

  مسحححححححئول عن مراجعحححة دراسحححححححححات تقييم التحححأثيرات البيئيحححة

ة واالجتماعية واعتمادها فضححححححً عن متابعة تنفيذ خطة اإلدار

 البيئية

المكتا البيئي داخل 

 مسئول عن متابعة االلتزام بالمتطلبات البيئية   المحافظات

 جاسكو  مالك المشروع
  شححركة جاسححكو هي مالك المشححروع وكذلك السححلطة الحكومية

 الرئيسية المعنية باإلشراف على أنشطة المشروع وتنفيذه

 تشرف على أنشطة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 البنك الدولي  المؤسسات المالية 
 هو الجهة الممولة والتنظيمية 

 المنتفعين
 الصحراء اتغاز مجمع

 الغربية

  قد تخضع الجهات الرئيسية المستفيدة من المشروع إلى بعض

جاح التأثيرات اإليجابية أو السحححححححلبية. وتلعا دوراً هاماً في ن

 المشروع واستدامته

 الجهات الحكومية األخرى

 الوحدات الصحية المحلية 
  تقدم الخدمات الصحية للوحدات المحلية 

مراكز المعلومححححات على 

 مستوى المحافظة
 تية تمد شركات الغاز الطبيعي بخرائط المرافر والبنية التح 

 السماح بموقع المحطة والمسارات المرتبطة بخطوط النقل  وزارة الدفاع

شركات التابعة لتأمين توفير   وزارة البترول   مصادر الطاقةتعمل من خحل ال

 والبترول
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 الدور/ االهتمام مجموعات الفئات المعنية الفئات

 الفئات المعنية الثانوية

 التجار والموردين

التجار )مححت صغيرة 

 النطاق(
 تقدم للعمال المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية 

  قد يتأثروا بسبا تواجدهم في المناطر المجاورة للمشروع  صغار المقاولين

 المجتمع المدني

المنظمات غير الحكومية 

 )اإلقليمية، المحلية(

اتحادات خاصة بالمنظمات 

 غير الحكومية

 ت دعم المجتمعات المحلية من خحل توفير أنشطة بناء القدرا

 وإيجاد بدائل سبل العيش أثناء أعمال اإلنشاء 

 تقوم بدور فعال في أنشطة التوعية المرتبطة بالمشروع 

 مسئولة عن تبادل المعلومات مع المجتمع 

  بتقديم الدعم أثناء عملية التثمين والتعويضقد تقوم 

 وسائل اإلعالم 

 ممثلي التلفزيون

 الصحل

محرري المواقع 

 االلكترونية

 تقوم بنشر المعلومات الخاصة بالمشروع 

المجموعات،  تم التشححححاور مع الفئات المعنية المذكورة اعحه باسححححتخدام أدوات متنوعة منها المقابحت الشححححخصححححية، واجتماعات

لبعض منهم تم (. ا2018 أكتوبر ونوفمبروالتشححاور العام. ويمثلوا المشححاركين الرئيسححين في عملية التشححاور التي أجريت خحل )

 مقابلتهم في مكان عملهم لتمكينهم من التعبير عن اهتماماتهم ومخاوفهم بحرية.

 منهجية عملية التشاور وأنشطتها   10.4

قامت شركة جاسكو بإجراء جلسة تمهيدية للتشاور العام، كجزء من عملية أجراء دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لخط 

لي. عقدت الجلسححححة، قبل اعداد مسححححودة دراسححححة تقييم دويعات الوطنية ومتطلبات البنك البما يتفر مع التشححححر ريفينالغاز الطبيعي 

 أكتوبر 30 في البحيرة محافظةب إدكومركز  في الجلسة عقدتاعية وخطة إعادة التوطين لهذه الدراسة، التأثيرات البيئية واالجتم

. الدراسححة نتائج تقديم أجل من البحيرة بمحافظة الدوار كفرمركز  في 2018 نوفمبر 27 في ثانية عامة مشححاورة وعقدت. 2018

وكذلك في أحد الجرائد الرسحححححمية )جريدة  www.gasco.com.egونشحححححر اإلعحن على الموقع االلكتروني لشحححححركة جاسحححححكو 

 الجمهورية(.

 

http://www.gasco.com.eg/
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 جلسة عرض النتائج

 

  األولىجلسة التشاور 

 العام التشاورإعالن بجريدة الجمهورية لجلستي : 1-10 شكل

 

 الموضوعات التالية وأثيرت أثناء جلسة التشاور:عرضت 

 مقدمة عن شركة جاسكو 

  المشروع الجديد المقترح والمسار المقترح لخط الغاز الطبيعي 

 أنشطة المشروع 

  نطاق دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية المحدثة 

 متابعة التأثيرات البيئية واالجتماعية المتوقعة وإجراءات التخفيل وخطط ال 

  إطار سياسة إعادة التوطين 

  مسار خط الغاز والشروط المرجعية لحستشاري المستقل إلعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية للموقع

 الطبيعي

 بيعيالشروط المرجعية لحستشاري المستقل إلعداد خطة إعادة التوطين الخاصة بموقع ومسار خط الغاز الط 

 ة لحستشاري المستقل لوضع طرق العناية الحزمة بالمرافر ذات الصلةالشروط المرجعي 

 الشروط المرجعية لحستشاري المستقل إلعداد تقييم المخاطر الكمي 

في هذه الدراسحححححة، أجريت أنشحححححطة التشحححححاور على مرحلتين أثناء إعداد دراسحححححة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية وخطة إعادة 

قع ومسحححار خط الغاز الطبيعي. تميزت عملية التشحححاور التي أجريت أثناء إعداد الدراسحححة والخطة بالفاعلية التوطين الخاصحححة بمو

والتطور حيث تكيفت مع طبيعة المجتمع المسحححححححتضحححححححيل وتوقعاته. كما شحححححححارق في العملية القادة المحليين واألطراف المعنية 
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تواصححححححل مع المجموعات المختلفة بين الفئات المتأثرة بالمشححححححروع. باألنشححححححطة الزراعية )مثل الجمعيات التعاونية الزراعية( لل

 وتساىالتهم ومخاوفهم تجاه المشروع.   أراءهمأجريت بعض أنشطة التشاور مع أفراد المجتمع للتعرف على 

 جلسة االستماع )الجلسة األولى( 10.5

 .2018 أكتوبر 30( في نقابة المعلمين بإدكو)بنادي  البحيرةعقدت جلسة التشاور في محافظة 

 استشاريين من شركة إكوكنسرف )بيئي واجتماعي( اثنين 

 أربعة ممثلين من جاسكو 

 ممثلي المحافظة 

  ممثلي جهاز شئون البيئة 

لحكومية، والمراكز ضمت قائمة المدعوين الفروع اإلقليمية لجهاز شئون البيئة، والمكاتا البيئية بالمحافظات، والمنظمات غير ا

مكان انعقاد (. بالتعاون مع االسحححححتشحححححاري تم إبحغ المدعوين بتوقيت و6ية، ومختلل موظفي الحكومة )ملحر اإلعحمية الحكوم

 جلسة التشاور العام قبل انعقادها بأسبوعين على األقل. وتم دعوة المشاركين من خحل: 

 الدعوات المرسلة من شركة جاسكو بالفاكس والبريد االلكتروني  .1

 ن قبل شركة جاسكو والشركة االستشاريةاالتصاالت التليفونية م .2

 نشر اعحن بجريدة الجمهورية .3

 الدعوات المرسلة من الشركة االستشارية إلى الفئات المعنية في المحافظات .4

 توصيف المشاركين 10.6

 % إناث.  35% ذكور و 65فرد مقسمين إلى  103، وحضرها 2018 أكتوبر 30عقدت جلسة التشاور في 

 : توزيع المشاركين حسب المهنة 2-10جدول 

  

 النسبة العدد توزيع المشاركين حسب الجهة

 %3 3 محافظتي البحيرة واالسكندرية 

 %5,8 6 الوحدات المحلية الحكومية )سلطات الحي وسلطات القرية(

 %5,8 6 الري ووزارة الزراعية التعاونيات

 %1 1 والنقل الطرق مديرية

 %1 1 الحديدية السكك طريق هندسة

 %3 3 الصيادين ورئيس األسماك لمصايد العامة الهيئة

 1 1% (EEAA)  المصري البيئة شئون جهاز- البيئة وزارة
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 النسبة العدد توزيع المشاركين حسب الجهة

 %5.8 6 المحافظات داخل البيئة مكتب

 %6.8 7  المجتمع قادة

 %36.2 37 المجتمعات المحلية

 %2 2 اإلعالم وسائل

 %14.4 15 جاسكو

 %1 1 إيجاس

 %2 2 شركة المياه

 %3 3 الوحدات الصحية المحلية

 %5 5 الجمعيات األهلية

 %3 3 االستشاري

 %100 103  اجمالي

 ملخص المناقشات 10.7

 أنشححطة إلى تأشححار ،والبيئية جاسااك للحماية العام المدير ،بيلياالطر عزة الدكتورة قتهاال ترحيبية بكلمة العامة المشححاورة بدأت

 صحححادرم اسحححتخدام تعظيم أهمية إلى تأشحححار كما. البترول قطاع في الرائدة الشحححركات من واحدة هي، فجاسحححكو شحححركة وأهداف

ستجابة من جزء المشروع هذا. مصر في النظيفة الطاقة  وتلبية برى،الك الصناعية بالمشروعات الطبيعي الغاز لربط الحكومة ا

 المستدامة لتنميةل مصر رىية وتحقير البيئة لحماية للطاقة نظيل مصدر إلى التحول وكذلك الطاقة، لقطاع المتزايدة االحتياجات

 .2030 عام

 لمشححححاركين،ا بجميع بمحافظة البحيرة، للفرع اإلقليمي لجهاز شاااائون البيئة العام المدير شااااهاب، أسااااامة منى الدكتورة رحبت

 التي طاقةال مشححاريع وخاصححة الوطنية، المشححاريع حول المجتمعية للمناقشححة الفرصححة لتوفير التشححاور جلسححات أهمية على وأكدت

 وسيدعم. عملال فرص وتوفير االقتصادية الظروف تحسين على يساعد والتي والتنمية، االستثمارية المشاريع زيادة على تساعد

 .الوسطى مصر في الطبيعي الغاز شبكة توسيع

 اآلثار مناقشةل النطاق تحديد جلسة أهمية إلى وأشار بالمشاركين رحا ،شئون البيئةالبشير، جهاز  محمد أبو القاسم المهندس

 .الدراسة أثناء االستشاري الفرير يسترشد بها لكي المحتملة

. أعطت ، الهدف من الجلسة في إطار المشروعإكوكنسرفالمهندسة هند كسيبة، الخبير البيئي بالشركة االستشارية عرضت 

لمشححححروع المشححححروع وأوضحححححت مسححححارات خط الغاز الطبيعي. ثم أشححححارت إلى التأثيرات البيئية المحتملة ل المهندسححححة خلفية عن

 عية.ومنهجية إعداد تقرير تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية الذي يتضمن تخفيل التأثيرات البيئية واالجتما
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، إلى أهداف الدراسة االجتماعية، وأوضحت كوكنسرفإالخبير االجتماعي بالشركة االستشارية  الدكتورة عنان محمد،أشارت 

مناطر المشححروع التي يمر بها خط الغاز الطبيعي والتأثيرات االيجابية والسححلبية للمشححروع. تضححمن ذلك مناقشححة منهجية تخفيل 

 التأثيرات االجتماعية السلبية. 

 األثر تقييمدراسححححة  حول مححظاتهم لتقديم للحاضححححرين الفرصححححة إعطاء تم حيث مفتوحة مناقشححححة جرت التقديمية، العروض بعد

 .بالمشروع المتعلقة والقضايا( ESIA) واالجتماعي البيئي

 

 من حضور الجلسة : جانب2-10 شكل

 

 هيئة المتحدثين: 3-10 شكل
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 االستشاري البيئي للدراسة :4-10 شكل

 

االستشاري االجتماعي اثناء عرض نتائج  :5-10 شكل

 الدراسة

  

 النسائية بالجلسة: المشاركة 6-10 شكل
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 رد ممثلي شركة جاسكو على الحضور :8-10 شكل

 التعليقات والمخاوف التي أثيرت أثناء جلسة التشاور العام :3-10جدول 

 اإلجابات األسئلة والتعليقات الموضوع

 األثار البيئية

 التعويضات

 

 إدكو،ممثل عن جمعية الصححححححيادين في بحيرة 

يد  مة لمصحححححححا عا ئة ال ماق،الهي ورئيس  األسحححححح

 الصيادين

ر ما نوع التكنولوجيا التي سيتم استخدامها للحف

 إدكو ومزارع األسماق؟في بحيرة 

هحل سححححححتؤثر أعمحال البنحاء بحالقرب من بحيرة 

 إدكو ومزارع األسماق على مصايد األسماق؟

هل سححيتم دفع تعويض عن ذلك؟ هل سححيتم دفع 

تعويض للهيئة العامة لمصححححححايد األسححححححماق أم 

 ألصحاب المزارع السمكية؟

ينبغي أن يؤخححذ في االعتبححار أن بحيرة إدكو 

 .حاليا قهايجري تطهيرها وتعمي

 يتمس مماثلة، مشاريع في السابقة التجربة إلى استنادًا

 إدكو بحيرة تحت للحفر النفقي حفرال تقنية اسحححححتخدام

الحححدولي  الطرير من بحححالقرب األسححححححمحححاق ومزارع

 أو بالبحيرة يلحر ضححرر أي منع وبالتالي السححاحلي،

 . األسماق مزارع

 في واسع نطاق على طريقة الحفر النفقي استخدام تم

 تعتبر وهي جاسحححححكو، مشحححححاريع في السحححححابقة الفترة

 .اليوم نمواً  الخنادق إنشاء طرق أسرع

 سحححححيتم األسحححححماق، على سحححححلبي تأثير وجود حالة في

 اعتمادًا السححححمك موسححححم عن المزرعة مالك تعويض

 .التأثير فيها حدث التي الزمنية الفترة على

 من كل عن للتعويض منفصحححلة دراسحححة إجراء سحححيتم

 على اعتمادًا األسححماق ومزارع الزراعية األراضححي

 .المشروع تأثيرات

 مع كحاٍف، بعمر البحيرة تحححت الحفر إجراء سححححححيتم

 للحفاظ والمسححححححتقبلية الحالية التنظيل أعمال مراعاة

 .الغاز أنابيا خط سحمة على
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 المدني المجتمع من ممثل القوانين

 بشحححأن 1988 لسحححنة 4 رقم القانون تنفيذ يرجى

 السائل الغاز أنابيا خطوط تمديد

 فصحً  تقييم األثر البيئي واالجتماعي دراسة تتضمن

 يةالسححححلب اآلثار لدراسححححة البيئية واللوائح القوانين عن

 .االعتبار في القانون هذا يؤخذ. المشروع لهذا

 المجتمع المحلي من ممثل إجراءات السالمة

 ؟للمشروع السحمة تدابير هي ما

 إنكحححار يمكن ال ،بطبيعتهحححا خطرة البتروليحححة المواد
 منحححذ ولكن. األنحححابيحححا بخطوط المتعلقحححة المخحححاطر

 الغاز خطوط في واحد حادث يحدث لم السححححححبعينيات

التي وقعت بعد  التخرياأعمال  باسححححححتثناء الطبيعي
. العالية السححححححمة معايير نطبر نحن. يناير 25ثورة 

 التي الشححححححركة في رأسححححححمالنا هي األنابيا خطوط

ا ملتزمون نحن. حمايتها على نحرص  بضححمان أيضححً

 .الخطوط فيها تمر التي المجتمعات سحمة

 ثحث أيضحححا أجرينا لقد. عالية سححححمة التزامات لدينا

 لضححححمان آلي مسححححح نظام لدينا. للسحححححمة دراسححححات

 وجه على مشححاكل أي موقع وتحديد الخطوط سحححمة
 قلي ال عمر على تماًما معزولة الغاز أنابيا. التحديد

 .األرض في مترين عن

 االسكندرية صحة مديرية عن ممثل

 التحتيحححة البنيحححة يؤخحححذ في االعتبحححار أن يجحححا
 بدء قبل الصححححي والصحححرف المياه لوصححححت

 وأعمال الحفر البناء

 المعنيين المصحححلحة أصححححاب جميعمع  تنسحححيرال يتم

 المنشآت مع مفصلة خريطة إعداد ويتم الخط، بمسار
 االعتبار في ذلك ألخذ الخط مسححححححار على الموجودة

 البناء أعمال في البدء قبل

 التعويضات

 

لمحححدني المجتمع من ممثحححل لمحححديريحححات ا  وا

 والمزارعين الزراعية والجمعيات

 التي األراضي أصحاب تعويض سياسة هي ما

 الشحححححركة سحححححتشحححححتري هل الخط؟ فيها سحححححيمر

 فقط؟ ستؤجرها أم األرض

 المزارعين مع خاصحة مشحاورات سحتجرى هل

 معهم اتفاقيات إبرام سحححححيتم هل المتضحححححررين؟

 تعويض؟ على الحصول كيفية حول

ًقا األراضححححححي مالكي تعويض سححححححيتم عار وف  ألسحححححح

 عن جاسحكو تعلن. الزراعية التعاونية في المحاصحيل
 قيمححة تحححديححد يتم ثم. للمشححححححروع األرض متطلبححات

 في. للبناء الحزمة والمدة للمحاصححححيل وفقا التعويض

بقيمحة  تعويضححححححهم يتم المنحاطر، زراعحة عحدم ححالحة

 .إيجاريه عن كامل مدة تعطل الزراعة

 منطقة، كل في المزارعين مع تشاور جلسات ستعقد

 إبرام وسيتم كافية، بفترة البناء أعمال بدء قبل
 هو كما التعويضية القيمة ذلك في بما معهم اتفاقيات

 جاسكو مشاريع جميع في الحال

 باإلسكندرية الزراعة مديرية عن ممثل

 باإلسححححححكندرية الزراعة مديرية مخاطبة يرجى
 بهحا يمر التي األرض لتححديحد لجنحة لتشححححححكيحل

 المتضررة االراضي تحديد أجل من- المشروع

 في الزراعة مديري مع جاسحححححكو تنسحححححر الواقع، في

 الجمعيات ومخاطبة واإلسحححكندرية البحيرة محافظتي
 بهححا يمر التي األراضححححححي ملكيححة وتحححديححد الزراعيححة
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 القيمححة لتقححدير واألشححححححجححار المزارع وملكيححة

 المطلوبة التعويضية

 الزراعية األراضححي ترميم في النظر سححيتم هل

 ؟الحفر بعد

 للمحاصححححححيل السححححححوقية القيمة تحديد وكذلك الخط،

 الزراعة للموسم وفقًا واألشجار

 تم التي الزراعية األرض باسححححححتعادة جاسححححححكو تلتزم
 دءب قبل حالتها إلى وإعادتها فيها البناء أعمال تنفيذ

 الحفر أعمال

 تأهيل إعادة تكاليل جميع دفع عن مسحححؤولة جاسحححكو

 ولكنها( ألصححححله الشححححيء رد) ترميمها أو الشححححوارع

 .الشوارع تأهيل إعادة عن مسؤولة ليست

 بدائل مسار الخط

 

 اإلسكندرية البيئة، محافظة من ممثل

 بدائل البيئي األثر تقييم دراسححححححة تتضححححححمن هل

 الخط؟ لمسار

ر بدائل لمسا بالفعل البيئي األثر تقييم دراسة تتضمن

 خطمسححححححار  بدائلالخاص ب فصححححححل مراجعة الخط.

 الحفر لطرق بدائل استخدام وسيتم األنابيا،

 جاساااكول المجتمعية مشااااركةال

 الاامسااااااااؤولااياااة ومااتااطاالااباااات

 للشركات االجتماعية

 المدني المجتمع من ممثل

عائد هو ما  هذا من المجتمع على المباشححححححر ال

 من عرضحححه تم ما بخحف المشحححاريع من النوع

 للمشروع؟ اإليجابية اآلثار

 هل للمجتمع؟ تنموية مشاريع هناق سيكون هل

 سححتكون هل شححباب؟لل تدريا برامج تنفيذ سححيتم

 لألسر؟ الطبيعي الغاز لتوفير إمكانية هناق

 ؟المحلي للمجتمع المتاحة العمل فرص هي ما

 الغاز توصحححيحت لتوسحححيع طموحة زمنية خطة هناق

 التوصححححححيحت أن إلى بحححالنظر. المنزليحححة الطبيعي

 وليس األخرى الشححححححركات مسححححححؤولية هي المنزلية
 شحححبكة تشحححغيل عن المسحححؤولة هي جاسحححكو. جاسحححكو

 .الوطنية األنابيا خطوط

 المجتمع ألفراد األولويححة جححاسححححححكو شححححححركححة تعطي
 المطلوبة الوظائل مواصحفات جاسحكو تحدد. المحلي

 ألفراد األولوية تعطي ثم ومن االنشحححححححاء فترة خحل

 .الوظائل لهذه المجتمع

 المجتمع احتياجات جميع االعتبار في جاسكو ستأخذ
 المسححححححؤوليححة خطححة في إلدراجهححا تقححديمهححا، تم التي

  المستقبلية للشركة. االجتماعية

 جلسة التشاور العام الثانية 10.8

 .2018 نوقمبر 27( في بقاعة فينو  لححتفاالت بمركز كفر الدوار) البحيرةفي محافظة الثانية عقدت جلسة التشاور 

 استشاريين من شركة إكوكنسرف )بيئي واجتماعي( اثنين 

 ممثلين من جاسكو 

 ممثلي المحافظة 

  ممثلي جهاز شئون البيئة 

لحكومية، والمراكز ضمت قائمة المدعوين الفروع اإلقليمية لجهاز شئون البيئة، والمكاتا البيئية بالمحافظات، والمنظمات غير ا

مكان انعقاد (. بالتعاون مع االسحححححتشحححححاري تم إبحغ المدعوين بتوقيت و6اإلعحمية الحكومية، ومختلل موظفي الحكومة )ملحر 

 دها بأسبوعين على األقل. وتم دعوة المشاركين من خحل: جلسة التشاور العام قبل انعقا

 الدعوات المرسلة من شركة جاسكو بالفاكس والبريد االلكتروني  .5

 االتصاالت التليفونية من قبل شركة جاسكو والشركة االستشارية .6
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 نشر اعحن بجريدة الجمهورية .7

 لمحافظاتالدعوات المرسلة من الشركة االستشارية إلى الفئات المعنية في ا .8

 توصيف المشاركين 10.9

 % إناث30% ذكور 70فرد مقسمين إلى  166، وحضرها 2018 نوفمبر 27عقدت جلسة التشاور في 

 توزيع المشاركين حسب المهنة : 4-10جدول 

 النسبة األعداد توزيع المشاركين حسب الجهة 

 %5 8 واإلسكندريةمحافظات البحيرة 

 %4 6 الوحدات الحكومية المحلية 

 %3 5 التعاونيات الزراعية ووزارة الري

 %1.2 2 مديرية الطرق والنقل

 %0.6 1 هندسة السكك الحديدية

 %0.6 1 جهاز شئون البيئة المصري

 %15 25 لمحافظاتبامكتب البيئة 

 %3 5 قادة المجتمع 

 %1.2 2 ورئيس الصيادين الهيئة العامة لمصايد األسماك

 %44 72 المجتمعات المحلية

 %2 3 وسائل اإلعالم

 %2.5 4 االستشاري

 %7 12 جاسكو

%0.6 1 إيجاس  

%0.6 1 البنك الدولي  

 %2 3 شركة المياه
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 النسبة األعداد توزيع المشاركين حسب الجهة 

 %1,2 2 الوحدات الصحية المحلية

 %6.5 11 المنظمات غير الحكومية

 %100 166 إجمالي

 المناقشات ملخص 10.10

 الجمهور نم اإليجابية للمشححاركة تقديره عن أعرب الذي ،جاسااكو ممثل بدير سااعد المهندس من افتتاحية بكلمات الجلسححةبدأت 

 استخدام في مثلالمت الحكومة فاهدالمشروع الحالي يمثل أحد أ أن أكد الحر. وقت التي تمن في ،األولى العامة المشاورة خحل

 على يدل مما المتاحة التقنيات وأفضل البيئية الوحدات من العديد جاسكو تستخدم التحديد. وجه على ،البيئة لحماية النظيفة الطاقة

 مصححححر رىية" مع توافري الطبيعي الغاز إلى التحويل أن على التأكيد تم أخيًرا،. السححححلبية واآلثار البيئية المخاطر بتجنا التزامها

 ".2030 المستدامة للتنمية

بمحافظة  للفرع اإلقليمي لجهاز شااائون البيئة العام المدير شاااهاب، أساااامة منى الدكتورة شاااهاب أساااامة منى الدكتورة ترحب

 تشغيل بعد لبيئيا األداء مراقبة عن المسؤولة الجهة ستكون المحافظة أن إلى توأشار المحافظة، عن نيابة بالمشاركين البحيرة

 الرئيسية مشاريعال أحد هو الحالي المشروع . كما أوضحت أنتنفيذال أثناء جاسكو مع بالتنسير المحافظة ستقوم وبالتالي ؛الخط

 .الوطني االقتصاد وتعزيز الطاقة احتياجات توفير في تساهم التي

 ديدتح هو الجلسححة من الرئيسححي الهدف أن إلى وأشححار بالمشححاركين، جهاز شاائون البيئة ،حساان مصااطفى المهندس إيهاب رحا

 .التخفيل تدابير شرح وكذلك الدراسة إليها خلصت التي الضارة اآلثار

 الذي المشححروع، وصححل مع عرضححها بدأت ،إكوكنساارفالمهندسااة هند كساايبة، الخبير البيئي بالشااركة االسااتشااارية عرضححت 

: البيئي مالتقيي نتائج اسحححتعرضحححت ذلك، بعد. المذكورة المسحححارات اختيار لمعايير وشحححرًحا األنابيا خطوط لطرق خرائط تضحححمن

 السلبية آلثارا تخفيل سيتم كيل أوضحت وأخيراً،. الوطنية اللوائح مع متوافر المشروع أن أخذها تم التي العينات جميع كشفت

 .للمشروع المختلفة المراحل خحل

 جتماعياال للتقييم الرئيسحححية األهداف ،إكوكنسااارفالخبير االجتماعي بالشاااركة االساااتشاااارية  الدكتورة عنان محمد، أوضححححت

 عياالجتما الوصحححححححل نتائجعرض ل قدمت ذلك، بعد. المنهجية التي تمت بها الدراسحححححححة االجتماعية على عامة نظرة توقدم

 تم خيًرا،أ. المجتمع على إيجابية تأثيرات يحقر سححوف عام بشححكل المشححروع أن وأكدت ،التوطين إعادة عمل وخطة واالقتصححادي

 .حدوثها المتوقع التعويض تدابير مع جنا إلى جنبًا التظلم آلية شرح

البنك الدولي  انينلقو وفقًا من الفئة )ج( المشححححححروع هذا يعتبر. السححححححلبية اآلثار من للحد تخفيل تدابير تقديم إلى الدراسححححححة تهدف

 أجرى. ينعامت اسحححتشحححاريتين جلسحححتين إلى باإلضحححافة دراسحححة تقييم أثر بيئي واجتماعي يتطلا ولذلك فهو والقوانين المصحححرية؛

 اآلثار من كل ياالستشار قدم. للدراسة التحضير أثناء جمعها تم وعينات قياسات وكذلك ميدانية زيارات عدة ارياالستش الخبير

 .التشغيل وأثناء البناء أثناء واالجتماعية البيئية

 تقييمنتائج دراسححححة  حول مححظاتهم لتقديم للحاضححححرين الفرصححححة إعطاء تم حيث مفتوحة مناقشححححة جرت التقديمية، العروض بعد

 .بالمشروع المتعلقة والقضايا واالجتماعي البيئي األثر
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 ممثل شركة جاسكو: 9-10 شكل

 

 الشركة االستشارية -الخبير البيئي: 10-10 شكل

 

 هيئة المتحدثين :11-10 شكل
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 158 من 152 صفحة 

 

 

 

 المشاركين في الجلسة :12-10 شكل
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 158 من 153 صفحة 

 

 

  

 تعليقات المشاركين :13-10 شكل

  

 مشاركة السيدات :14-10 شكل
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 158 من 154 صفحة 

 

 

 

رداً على أسئلة  ريفندير مشروع خط أنابيب غاز م: 15-10 شكل

 الحضور

 

 خط لمشروع االجتماعيةالبيئية و التنمية ولمسئ: 16-10 شكل

 الحضور أسئلة على رداً  نريف غاز

 وتعليقات المشاركين بالجلسةاألسئلة  10.11

 التعليقات والمخاوف الهامة التي طرحت أثناء جلسة التشاور العام :5-10 جدول

 اإلجابات  األسئلة والتعليقات الموضوع

المشاااااااااركاااة المجتمعياااة 

كو ومتطلباااات  لجااااسااااااا

المساااااائوليااة االجتماااعيااة 

 للشركات

 

 ممثل من المجتمع المدني

تمر خطوط شححححححركحححات النفط والغحححاز عبر 

ئدة  أراضححححححي إدكو وكفر الحدوار. محا هي الفحا

المباشحححححرة لهذه المجتمعات؟ هل سحححححيتم توفير 
على قدم بهذه المناطر فرص عمل للشححححححباب 

المسحاواة؟ هل سحيتم دعم المجتمعات المضحيفة 

وتحسححححين مسححححتويات  التنمية،من خحل خطط 

 المعيشة؟

هل سححححيتم توصححححيل الغاز بالمنازل في القرى 

 الواقعة على طول الخط؟

من المهم تفعيحححل دور المجتمع المحححدني في 

المشروع والتواصل مع المجتمعات ب التعريل

 المحيطة

 يقتصححر على ومسححئولياتها الشححركة دور أن من الرغم على

 الحكومة تسححاعد تمعيةمج اسححتثمارية ألنشححطة سححتمهد أنها

 الوطنيححة؛ إال ان جححاسححححححكو اإلنمححائيححة األهححداف تحقير في

 الدراسة. قيد المجتمع طلبات جميع ستضع

 التي بتروجيت، شححححركة هو التنفيذ عن المسححححؤول المقاول

 عن المسححئولة وهي الغاز، مشححاريع في طويلة بخبرة تتمتع

 بالمنطقةاألهلية المحلية العاملة  الجمعيات مع التواصححححححل

 .البناء أعمال خحل التوظيل طلبات لتقديم

 الميحححاه وححححدة المحححدني، المجتمع عن ممثحححل أنشطة مرحلة االنشاءات

 الدوار كفر مدينة مجلس والري،

 للطرق الحفر في المسححححححتخدمة الطرق هي ما

 الرئيسية؟

 قبل الحزمة التصحححاريح على الحصحححول يجا

 فترة سحححيسحححتغرق هذا ألن الحفر؛ أنشحححطة بدء

 التي والتعليمات اللوائح جميع مع جاسححححكو تتوافر شححححركة
 على التأكيد يجا لذلك،. الرسمية السلطات قبل من قدمتها

تعسفي أو  بشكل اختيارها يتم ال األنابيا خطوط طرق أن

عشوائي ولكن يتم بعد دراسات متخصصة ودراسة جميع 
 إدارات مع بالتنسحححححير جاسحححححكو وقد قامت. بدائل المتاحةال

 بين المناسححححبة المسححححافة أخذ لضححححمان العامة المرافر وحدة

 .االعتبار في المجاورة والمرافر الغاز أنابيا خط
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 اإلجابات  األسئلة والتعليقات الموضوع

 تعطيححل في يتسححححححبححا وقححد الزمن، من طويلححة

 البناء. أعمال

 على للحفححاظ طريقححة الحفر النفقي على االعتمححاد سححححححيتم

. اإلمكان قدر المرور، حركة تعطيل وعدم الطرق سحححححمة

 سحححححححمة على للحفاظ العلمية لإلجراءات وفقًا ذلك سححححححيتم
 ذات الجهات جميع مع بالتنسير جاسكو تقوم. التحتية البنية

 أنشطة بدء قبل الحزمة التصاريح على والحصول الصلة

 الحفر.

 عن المجتمع المحلي، ممثل

 المشروع؟ لهذا البناء أعمال مدة هي ما

 شححهًرا(، 24) سححنتين تتطلا أعمال اإلنشححاء مدة تصححل إلى

ناء يتم لن كل الب يا خط مسحححححححار ل  الوقت، نفس في األناب

 .(الزمنية الخطة) لجدول وفقًا العمل تقسيم وسيتم

 األثار البيئية للمشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كفر مدينة عن المجتمع المحلي، مجلس ممثل

 البيئة شئون وجهاز الدوار،

تبعد مسححححححافة  األنابيا خطوط مسححححححارات هل

 تحححت الموجودة التحتيححة البنيححة من منححاسححححححبححة

 األرض؟

 مع للتنسحححححير المسحححححتخدمة اإلجراءات هي ما

 المرافر على للحفاظ المصلحة أصحاب جميع

 المشروع؟ منطقة في الموجودة

 تقدم التي والتعليمات اللوائح بجميع جاسححححكو تلتزم شححححركة
 أن على التأكيد يجا لذلك،. الرسحححححمية السحححححلطات قبل من

. بعد دراسات دقيقة اختيارها يتم األنابيا خطوط مسارات

 المعنية اإلدارات مع بالتنسير جاسكو قامت ذلك، من وبدالً 
 خط بين المناسححححبة المسححححافة أخذ لضححححمان العامة بالمرافر

 .االعتبار في المجاورة والمرافر الغاز

 هناق يكون أن المهم من الغاز، خط بناء بعد

 أي لتجنا والمحافظة الشركة مع قوي تنسير

 طوارئ حاالت

 المصحححححلحة أصححححححاب جميع بالتنسحححححير مع جاسحححححكو تقوم

ا تعمل. المحافظة مسححتوى على المعنيين  تشححغيل على أيضححً

 الححدوريححات ونظححام طوارئ حححاالت أليححة السححححححححاخن الخط

 .المسار لمراقبة المنتظمة

 االنبعاثات من والحماية الرصحححد طرق هي ما

 الحفر؟ أثناء

انبعاث الغبار  من السلبية اآلثار لتجنا طرق نستخدم نحن

بار انها االثار التي تنجم عن  )رش رزاز المياه( على اعت

 .أعمال الحفر

 الضححغط، لقيا  المسححتخدمة بالمياه يتعلر فيما

 الصححححححلة ذات للوائح االمتثال من التأكد يرجى

 ميححاه معححالجححة محطححة إلى التصححححححريل قبححل

 .الصحي الصرف

 من الصححححلة ذات والمتطلبات اللوائح جميع جاسححححكو تطبر

 .جهاز شئون البيئة

 المجتمع المحلي، من ممثل  المعلومات عن اإلفصاح

 على الحصححححححول المجتمع ألفراد يمكن كيل

  المشروع؟ حول كافية معلومات

 حول المعلومات عن االفصحححاح في تجتهد شحححركة جاسحححكو

. للمجتمعات المحلية المجاورة لموقع المشحححروع المشحححروع

 في وإتحححاحتهحححا المعلومحححات تلقي يتم ذلحححك، على عحوة

 .منتظم بشكل اإلدارية الوحدات

 المشروع حول المعلومات من مزيد عن جاسكو ستكشل

 .وبسيطة واضحة بلغة المقدم
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 اإلجابات  األسئلة والتعليقات الموضوع

 البيئية اآلثار لدراسححححة مجتمعي تشححححاور جلسححححة أول ُعقدت

 عامة تشحححاور اليوم جلسحححة وتعقد للمشحححروع، واالجتماعية

 .واالجتماعي البيئي األثر تقييم دراسة نتائج لعرض ثانية

 الزراعية التعاونية الجمعيات بالتنسحححححير مع جاسحححححكو تقوم

بكل المتضررين من أعمال إنشاء مسار خط  قائمة إلعداد

 المتضررين مع تشاور جلسات عدة ستعقد ثم ومن الغاز،
 تقديم وقت وفي - التعويضححححية القيم على االتفاق وقت في)

 (التعويض

 التعويضيةالقيم 

 

 التعحححاونيحححات المجتمع المحلي، عن ممثحححل

 المدني والمجتمع الزراعية

 مع لألشححححححجححار، عححادل تعويض تقححديم يجححا

 األشجار عمر مراعاة

 المناسا؟ الوقت في التعويض دفع سيتم هل

 األشححححححجار عمر أخذ يتم األشححححححجار؛ تعويض فيما يخص

بار، في السححححححوق وسححححححعر  اإلدارات مع بالتنسححححححير االعت
 على الواقعححة القرى في الزراعيححة والتعححاونيححات الزراعيححة

الخط الغاز، تلتزم جاسحححححكو بقوائم األسحححححعار المقدمة  طول

 من اإلدارات الزراعية بالمحافظات.

 األرض على تبدأ ال أعمال االنشححححاء أن مححظة المهم من

 جاسححححححكو تراعي لذلك؛. التعويض تقديم بعد إال الزراعية

 قبححل بححدأ الحفر، محححاصححححححيلهم المزارعين جميع إمكححانيححة
 العمل يبدأ فقط وعندها كاملة، اسحححتبدال بتكلفة وتعويضحححهم

 .المشروع في

 االتفحححاق طرير التعويض عن يتم أن يجحححا

 .إرادتهم ضد وليس المزارعين، مع المتبادل

 الحفر أنشطة بدء قبل المزارعين إخطار يجا

 محاصيلهم لجمع كافية بفترة

 التعويضحححات، دفع يتم حتى اإلنشحححاء أعمال جاسحححكو تبدأ ال

 المزارعين مع عليها المتفر

 قبل منطقة، كل في المزارعين مع تشححاور جلسححات سححتعقد

 معهم اتفاقيات إبرام وسححححححيتم كافية، بفترة البناء أعمال بدء

ما مة ذلك في ب ية القي حال هو كما التعويضحححححح  جميع في ال

 جاسكو مشاريع

ناء أعمال بدء قبل المزارعين إخطار يتم  كافية؛ بفترة الب

ًضا جاسكو تقدم المحصول، جمع من يتمكنوا حتى  قيمة أي

 تعويضية. كقيمة المحصول

 إجراءات السالمة

 

ظة، من ممثل بالمحاف ئة   ومديرية مكتا البي

 الصحة

االرشادية التي تفيد  العحمات إضافة المهم من
وجود حفر، أو العحمات التي توضحححححح وجود 

 لدى الوعي رفع لضحححححمان بالمنطقة؛خط غاز 

 ذلحححك ترتيحححا يمكن. مخحححاطر بحححأي المجتمع

 .المحلية الحكومة وحدات مع بالتعاون

ا وتقوم. السحححمة تدابير تطبير جميع جاسححكو تضححمن  أيضححً

 أي حدوث حالة في الطبيعي للغاز السحححاخن الخط بتشحححغيل

 المحلي المجتمع قِبحححل من عنهحححا اإلبحغ يتم مشححححححكحت

 .لفحص سحمة الخط المنتظمة الدوريات إلى باإلضافة
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 اإلجابات  األسئلة والتعليقات الموضوع

 خط على ضححححححرر أي يححححدث أن يمكن هحححل

 يمكن وهل األسحححباب، من سحححبا ألي األنابيا

 الكهرباء؟ مثل األخرى المرافر على يؤثر أن

 يسححححححمى برنححامج بواسححححححطححة الغححاز أنححابيححا في التحكم يتم

SCADA، أعلى على مححدرب مسححححححتخححدم من قبححل فرير 

 جاسكو شركة تطبر. الطوارئ حاالت مع للتعامل مستوى
ا وتضححمن الشححركة ،ASME كود متطلبات  السحححمة أيضححً

مسافة إنشاء  وعمر الطحء مثل الفنية المتطلبات خحل من

 أي لمراقبة إلكتروني مسححححححح نظام لدى الشححححححركة. الخط

 .تشغيل الخط في مشاكل

 واضحة وتوجيهات تعليمات وضع تم فقد ذلك؛ على عحوة

 فرير ويمر الغاز، خط مسار إلى لإلشارة المحليللمجتمع 

 .منتظم بشكل لفحصها الدوريات من

 المنشحححححآت على يؤثر ال الغاز خط مسحححححار في ضحححححرر أي

 والمرافر األخرى.

 

  النتائج 10.12

  الرسححالة الرئيسححية من أحداث التشححاور التي أجريت لهذا المشححروع هي قبول الجمهور والحكومة لهذا المشححروع تعتبر

 ،قوي للغاية ودعمهما

 عبر المجتمع والحكومة عن آرائهم واهتماماتهم بشفافية، 

 :كشفت المناقشة مع الحاضرين خحل المشاورات العامة أن العديد منهم مرتبكون بشأن بعض القضايا 

o  توصي  لذلك،. إيجا  الخاصة بتوصيل الغاز للمنازلشركة جاسكو وتلك التابعة لشركة  مشروعاتالفرق بين

)وهو ما تم بالفعل ضمن  شركة جاسكو إلى توضيح الفرق بوضوح في المشاورة العامة الثانية تقومبأن الدراسة 

 الجلسة الثانية(،

o  في محافظة البحيرة؛ حيث يوجد لشححركات النفط والغاز بين مشححاريع التشححغيل والصححيانة  خلطلدى أفراد المجتمع

، وبدأوا م عن التالل في أراضحححيهمتعويضحححهولم يتم  حاليًا في أراضحححيهم تتمالكثير. تحدث بعضحححهم عن مشحححاريع 

 ،كواحدة من هذه الشركات؛ في حين أن المشروع الحالي لم يبدأ بعد يوجهون اتهامات لشركة جاسكو

  وهذه القضايا هي: االعتبار،المشروع في  ةشركة صاحبال تأخذهاأشار الحاضرون إلى بعض القضايا التي تحتاج إلى 

o  الوحدات المحلية بأن يعطي المشروع أولوية ألفراد المجتمع في حالة الحاجة إلى عمالأوصى الحاضرون من، 

o باإلضافة  والنخيل،خاصة بالنسبة ألشجار الفاكهة  عادل،تقديم تعويض ، والتأكيد على أهمية التشاور مع المتضررين

 ،إلى مراعاة عمر األشجار في تقدير التعويضات

o ألنه له آثار مباشرة على المجتمع الصحي،ياه أو أنابيا الصرف همية إصحح أي ضرر يلحر بالمأ 

o وضع الخطط والحلول في حالة رفض أصحاب األراضي التعامل مع الشركة )جاسكو( والمقاولين 

o ترميم وإعادة تأهيل الشوارع بعد الحفر في أقرب وقت ممكن 
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o  وخاصحححة )الطرير  الرئيسحححية،الحفر على الطرق للحد من تأثير أعمال  والكباريالحاجة إلى التنسحححير مع هيئة الطرق

 الساحلي الدولي(

o بعد التشغيل ينبغي زيادة تدابير السحمة لضمان عدم حدوث تسرب للغاز 

o أهمية الحد من اآلثار الضارة على األراضي الزراعية 

التأكيد على أن المشروع مهم  إال إنهم أظهروا الحاضرين،بعض والتساىالت لمخاوف الأظهرت الجلسات أنه على الرغم من • 

 .ويرتبط بتحقير التنميةوله دور في تحقير التنمية. وافر الحاضرون على أنه مشروع وطني 
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