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 مقدمة 1

 تمهيد 1.1
سنويًا مليون عميل منزلي  1.2من خالل توصيل لمنازل في ازيادة استخدام الغاز الطبيعي لالحكومة المصرية  تهدف

 . دعمه واستيراده ب تقوم الدولةوالذى غاز البترول المسال )غاز البوتاجاز(   كبديللك بشبكة توزيع الغاز، وذ
 

 1.5إلى  ات الغاز الطبيعيشبكمد  مكونات يشملمتكامل  برنامجيعد المشروع المعروض في هذه الدراسة جزًء من 
 500)قرض من  البنك الدولي ب باإلستعانة 2019إلى  2016محافظة خالل الفترة من  11في  عميل منزليمليون 

 850بحوالي  . وتقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع (مليون يورو 70)والوكالة الفرنسية للتنمية  (مليون دوالر أمريكي
 1مليون جنيه مصرى( 5950مليون دوالر أمريكي )حوالى 

 
في  المعنية، اتفقت األطراف من المحافظات اإلحدى عشرطة في مناطق مختلفة يتضمن تنفيذ أنش المشروع ألن نظرا

 لكلفي إطار دراسة  المشروع مناطقلكل منطقة من تقييم التأثيرات البيئية لعلى إعداد دراسة  هذا المشروع
 اإلطارية تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية والدراسةل ة اإلطاريةدراسمن ال كلً مثلت  وقد. علي حدة محافظة

 . الدراسةلهذه  اً إرشادي دليالً  (2013)االجتماعية التكميلية 
 

 مكونان اساسيان: سوهاج بمحافظة المشروعأنشطة  تتضمن
 الغاز الطبيعي توزيع شبكات مد .1

o سنوات 3 مدار على)عميل منزلي(  سكنية وحدة ألف 94 توصيل  
 19,043 األولى السنة في 
 35,500 الثانية السنة في 
 39,457 الثالثة السنة في 
 (النيل شرق )مدينة سوهاج  –المراغة  -طهطا  - طما: (مناطق 8) المشروع مناطق - 

  .البلينا -جرجا  -المنشأة  -اخميم 
 الضغط  خفض محطات)او زيادة سعة(  إنشاء .2

o التوزيعالي شبكات قبل ضخه  بار( 70) من الخطوط الرئيسية لخفض ضغط الغاز  
 (متر مكعب في الساعة 5,000طما )سعة  ةبمنطق ةجديد ةمحط 
  متر مكعب في الساعة( 10,000محطة جديدة بمنطقة جرجا )سعة 
  متر مكعب في  20,000الي  10,000توسعة المحطة القائمة بمدينة سوهاج )من

 ساعة(ال
 .(ريجاس) غاز األقاليم شركةيتولى تنفيذ أنشطة المشروع في محافظة سوهاج  .3

 

 

                                                 
 (مصري جنيه 7حسب صرف الصرف فى حينه )دوالر امريكى =  2015-2014طبقا لوثائق المشروع التى تم اعدادها خالل عام  1
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 أهداف ومنهجية الدراسة 1.2

 الدراسة أهداف 1.2.1

رصد وتقييم التأثيرات للمنازل توصيل الغاز الطبيعي لالخاصة بمشروع  واالجتماعيةية البيئالتأثيرات هدف دراسة تقييم ت
المعدل  1994لسنة  4بما يتماشى مع متطلبات قانون البيئة المصري )القانون رقم البيئية واالجتماعية للمشروع 

وينبثق من هذا الهدف  مجموعة من األهداف الفرعية ( وسياسات البنك الدولي الوقائية. 2009لسنة  9بالقانون رقم 
   ا يلي:يمكن إيجازها كم

  تقديم وصف موجز لمكونات المشروع في كل منطقة من مناطق المشروع واألنشطة ذات الصلة باآلثار
 البيئية واالجتماعية

  وصف األوضاع البيئية واالجتماعية الراهنة لمناطق المشروع   

  أنشطة المشروع أثناء مراحله  بالمشروع من خالل تحليل واالجتماعية المرتبطةتحديد التأثيرات البيئية
 المختلفة )اإلنشاء، والتشغيل(.

  لتشريعات و المعايير متطلبات اتم تحديدها بالنسبة ل واالجتماعية التيمقارنة وتقييم التأثيرات البيئية
،  2009لسنة  9المعدل بالقانون رقم  1994لسنة  4الصلة، )مثل القانون رقم  ذات والدولية وطنيةال

 .( والسياسات الوقائية للبنك الدولي1962لسنة  93، والقانون رقم 1982لسنة  48رقم والقانون 

 االجتماعيةالبيئية و  االعتباراتو تحليل البدائل من حيث  دراسة . 

 وذلك للتخفيف من التأثيرات السلبية )البيئية  واالجتماعيةيئية اإلدارة و الرصد الب إعداد خطط
( محتملة الحدوث، و رصد مستوى التأثيرات بما يتماشى مع القوانين و التشريعات االجتماعيةو 

  .االجتماعيةوالمعايير البيئية و 

  تم  التي واالجتماعيةإلدارة والرصد البيئية تنفيذ خطط ا علي  تنفيذ المشروع جهاتتقييم قدرة وكفاءة
 .واالجتماعيةتوصيات لبناء للقدرات فيما يتعلق بالتدابير واإلجراءات البيئية   واقتراح، إعدادها

 مخططات تنفيذعرض متضمنًة  في مرحلة مبكرة من المشروع المجتمعي تنفيذ إجراءات التشاور 
تم إجراء جهاز شئون البيئة، ثم  الشتراطات طبقاً  جتماعيةواال البيئيةاالستشاري المشروع و منهجية 

 في االعتبار فيخذ نتائج جلسات التشاور أل التشاور مرة ثانية بعد االنتهاء من إعداد الدراسة أنشطة
البيئية واالجتماعية لدى الفئات  المالحظاتتوثيق  بناًء علي .واالجتماعيعملية  تقييم األثر البيئي 

 معنية والتي تم ذكرها في جلسات المشورة المجتمعية. ال

 المنهجية 1.2.2

منهجيتتتة متعتتتددة المراحتتتل واألدوات وتمثلتتتت تلتتتك المنهجيتتتة فتتتي تطبيتتتق اليتتتات البحتتتث الستتتريع بالمشتتتاركة  الدراستتتةتبنتتت 
Participatory Rapid Appraisal ن والتذى يتتيت تتوفير كتم متن البيانتات فتي فتترة محتدودة وذلتك عتن طريتق تضتمي

و التتتي تعتبتتر جتتزء متتن الدراستتة الشتتاملة  ةالجتماعيتتالتتتأثيرات البيئيتتة وامختلتتف الفئتتات المجتمعيتتة  إلعتتداد دراستتة تقيتتيم 
وقتتد تتتم استتتخدام عتتدد متتن األدوات البحثيتتة الكميتتة والكيفيتتة لجمتتع البيانتتات متتن اجتتل  ،لتقيتتيم األثتتر البيئتتي واالجتمتتاعي

 في الدراسة.  ذات الصلةضمان مشاركة مختلف فئات األطراف 
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فضتتتال عتتتن إجتتتراء العديتتتد متتتن الزيتتتارات  ،بالمشتتتروع صتتتلةالذات   كمتتتا قتتتام االستشتتتاري بمراجعتتتة الدراستتتات و التقتتتارير
التعتترف و  لتوصتتيف البيئتتة االجتماعيتتة واالقتصتتادية الشتتركة المنفتتذةوبصتتحبة فريتتق متتن  الميدانيتتة ضتتمن فريتتق الخبتتراء

 .وجمع البيانات بالتعاون مع الجهات المحلية والجمعيات األهلية أنشطة المشروع قعامو على 
 

 :التي تم تطبيقها ويلخص الشكل التالي المنهجية 

 

 منهجية  وأدوات  جمع البيانات: 1-1  شكل

 ومراجعتها البيانات جمع 1.2.1

 منهجية جمع البيانات الثانوية: . أ
قتتتام االستشتتتاري بدراستتتة ومراجعتتتة التقتتتارير والبيانتتتات ومصتتتادر المعلومتتتات المتاحتتتة علتتتى شتتتبكة المعلومتتتات 

و مراكز المعلومات بالوزارات و  شركات الغازها من ، و مراجعة المعلومات التي تم الحصول علياإللكترونية
 2013وخريطتتة الفقتتر ، 2015اإلحصتتائي الستتنوي لمحافظتتة ستتوهاج علتتى ستتبيل المثتتال : التتدليل  ،المحليتتات

باإلضتتافة إلتتى و ذلتتك .2012 القتترار اتختتاذعتتن مركتتز دعتتم  دراصتتف محافظتتات مصتتر بالمعلومتتات الصتتوو 
تقيتتيم التتتأثيرات البيئيتتة ل ة اإلطاريتتةدراستتله لإعتتداد متتن ختتاللاالستشتتاري  ومتتات المتتتوفرة لتتديلبيانتتات و المعال

  . (2013) بالمشروعالخاصة  واالجتماعية

 منهجية جمع البيانات األولية . ب

مثل المسوح واالستبيانات  األدوات البحثيةمن  مجموعة متنوعةع البيانات األولية باستخدام تم جم
الرصد  يتسنىحتى عليها االستشاري  اعتمدللمعلومات التي  هاماً  والمقابالت، وتعتبر البيانات األولية مصدراً 

 للمشروع.  حتملةالمالتأثيرات توقع  ووالمناطق المجاورة  اطق المشروعبمنلخصائص المجتمع  التفصيلي
 

ت
نا
يا
لب
 ا
در

صا
 م

ثانوية بيانات  

 مراجعة مصادر البيانات المختلفة

 القوانين والتشريعات

 التقارير القومية المختلفة

 مواقع شبكة المعلومات والمواقع المختلفة

 بيانات أولية

 المالحظة والزيارات الميدانية

المالحظة المباشرة -1  

الموقعيةالزيارات  -2  

 

 البيانات الكمية

استمارة استبيان للمستفيدين -1  

استمارة توصيف المجتمع للوحدات المحلية -2  

 

 البيانات الكيفية

مجموعات المناقشة البؤرية -1  

المقابالت المتعمقة -2  
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االستشاري لجمع البيانات األولية إلى أدوات لجمع البيانات الكمية  استخدمهاتنقسم األدوات البحثية التي 
ألدوات واختبارها في الميدان قبل تطبيق وأدوات لجمع البيانات الكيفية والمالحظة الميدانية. وقد تم تصميم ا

المستهدفة. وكذلك قام االستشاري بتدريب الباحثين الميدانيين على أدوات جمع  المناطقالدراسة المسحية في 
البيانات التي تم تصميمها وقد تم اإلشراف على الباحثين في الميدان لضمان الجودة والدقة في البيانات التي 

ويمكن إيجاز  من الجمعيات األهلية الموجودة في المحافظة. الباحثينببعض  االستعانةيتم جمعها. وقد تم 
 :كالتاليتم جمعها  التيالبيانات 

 

 البيانات الكمية: -أ
من المستفيدين المباشرين من المشروع  باستخدام االستبياناتعنى فريق الدراسة بجمع البيانات 

دورات المياه و قود المستخدم في الطهى وفي ونوع الو وذلك للتعرف على أحوالهم المعيشية 
 في توصيل الغاز الطبيعي ومدىعينة الرغبة  المشكالت ذات الصلة به. كما عنيت الدراسة برصد

 .الرغبة في الدفع والقدرة على الدفع

 
 البيانات الكيفية: -ب

متعمقة  التي تعكس الوضع الراهن تهدف الدراسة الكيفية للمساعدة في الحصول على المعلومات ال
شريحة واسعة و متنوعة من  لدراسةفي منطقة المشروع والتأثيرات المحتملة، وقد سعى االستشاري 

من خالل أدوات جمع البيانات الكيفية. باإلضافة إلى ذلك فقد تم التركيز على األطراف المعنية 
طق المستفيدة من المشروع والسكان في المناطق المحيطة فئات المجتمعات المحلية في المنا

مع  بالمشروع وتم  تنفيذ عدد من مجموعات المناقشة البؤرية باإلضافة للمقابالت شبه المقننة
 . والصحي البيئيالحكوميين والتنفيذين وبخاصة العاملين في القطاع 
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  المشروع وصف 2

  خلفية 2.1
 (بار 70)للغاز الطبيعي  ئيسيةر شبكة ن كو  ت   عالي ضغط خطوطضخه في ثم  و تكريره از الطبيعيالغ استخراجيتم 

 . مساراتها خارج الحيز العمراني في اغلب الحاالتو تقع  تمتد لغالبية محافظات مصر
 

خفض  الي محطة ط ضغط عاليخاقرب  من لتوصيل الغازخذ أعمل م يتمللوحدات السكنية لتوصيل الغاز الطبيعي 
بار  7الي  70 ط يتم خفض ضغط الغاز من. في محطة خفض الضغ(Pressure Reduction Stationضغط )

مات عن طريق منظ  ضغط الغاز الطبيعي  خفض يتبع ذلك. قبل ضخه في شبكة التوزيع 2تضاف مادة الرائحةكما 
 زل.افي المن ستخدامهاللى بار لم 20إلى ثم لى بار لم 100بار الي  7من 
 

ة لوحدات السكنية و التجارياإلستهالكات المستقبلية لمناسبة لتغطية  سعة ذات خفض ضغط محطات حالة وجود في
في مد شبكات تتلخص انشطة المشروع  -لب مناطق المشروعفي اغكما هو الحال  - المزمع توصيلهاالقائمة و 

 .مات القائمة بالفعلظ  التوزيع من محطة خفض الضغط او المن
 

او عدم وجود محطة علي اإلطالق يتم رفع سعة  سعة مناسبة ذات طغخفض ض الة عدم وجود محطةاما في ح
 طة القائمة او إنشاء محطة جديدة.المح

     
  :أنشطة مرحلة اإلنشاءاتتتضمن ، التوزيع مد شبكاتل رد الشئ ألصله والشوارع باإلضافة إلى أعمال حفر 

o مبانيالعلي رأسية خطوط البال يع األفقيةشبكة التوز  توصيل 
o متضمنة العدادات لتجاريينللعمالء المنزلين و ا الداخليةالخطوط  ركيباتت 
o توسعة الفونيات( البوتاجاز غاز من بدال الطبيعي الغاز مع لتتناسب سخان(/وتاجازبفرن/) األجهزة تحويل(. 

 
  

                                                 

ة فهناك احتياج إلضافة مادة الرائحة لتيسير مهمة السكان لرصد الغاز في حالة حدوث أي ( نظرا ألن الغاز الطبيعي مادة عديمة الرائح2)

 تسريبات في المناطق السكنية  
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 المشروع   مكونات 2.2

 المأخذ 2.2.1

 . جديدة ضغط خفض محطة نشاءإ حالة في فقط المشروع انشطة ضمن مأخذ عمل يتم
خط  بين الخط الرئيسي و محطة خفض الضغط. طولبار( يصل  70خط ضغط عالي )من فرع يتكون المأخذ من 

 و يفضل ان يكون  من الخط الرئيسي األرض المتاحة إلقامة محطة خفض ضغط جديدةالمأخذ يتوقف علي موقع 
  ه.عند تحديد مسار مستقبالت الحساسة تجنب المع مراعاة  قصيرًا قدر اإلمكان طول المأخذ

 

 الضغط خفضمحطة  2.2.2

 وجود عدم حالة في فقط المشروع انشطة ضمن قائمة محطة سعة رفع او جديدة ضغط خفض محطة إنشاء يتم
 . مناسبة سعة ذات او قائمة محطة

كة شب الضخ في خطوط معدات ثم اً الضغط أتوماتيكي و تنظيم الضغط من معدات خفض خفضتتكون محطة 
إضافة الرائحة،  ةمساعدة مثل الصمامات، وحدة التحكم، وحد نظمةا و أجهزةمعدات المحطة تضمن ت. و التوزيع

 .، وانظمة مكافحة الحريقنفسالت مهمات الحماية الشخصية و
 منها يخرج و( بار 70-18) بين ما يتراوح ضغط علي( المأخذ خالل من) الضغط خفض محطة الي الغاز يدخل
 عدد حسب الساعة في مكعب متر  20,000و 5,000 بين عادة تراوحت قصوى  تدفق  نسبة و بار 7 ضغط علي

 .توصيلها المخطط الوحدات
 

 (100 لينييثإبولى  –بار  7الرئيسية ) التوزيعشبكات  خطوط 2.2.1

 7 غيلالتش ضغطل أقصى حدب  (HDPE)عالي الكثافة 100 ايثيلين البولي مواسير تتكون من الرئيسية التوزيع خطوط
  متر. مللي 355و  16تتراوح اقطارها بين  و 100لمواسير البولي إيثيلين  البرتقالييتم إختيار اللون ادة ع .بار

المنزليين و  العمالء إلى المقدم الخدمة ضغط من أعلى ضغط علي عملت الرئيسية وحيث ان خطوط شبكات التوزيع
قبل دخولها الي شبكات  مللي بار 100الي  الغاز ضغط خفضل اتممنظ   وضع تمي ،مللي بار( 20) التجاريين
 .التوزيع

 

 (80بولي إيثلين  - مللي بار 100(شبكات التوزيع  2.2.2

عادة  .بار مللي 100 تشغيل ضغطب  (MDPE)متوسط الكثافة 80 ايثيلين البولي مواسير تتكون من التوزيع شبكات
 مللي متر. 250و  16تراوح اقطارها بين و ت 80يتم إختيار اللون األصفر لمواسير البولي إيثيلين 

 المنزليين و التجاريين العمالء إلى المقدم الخدمة ضغط من أعلى ضغط علي عملوحيث ان خطوط شبكات التوزيع ت
 20الي  الغاز ضغط خفضل سكنية و التجاريةداخل عدادات الغاز بالوحدات ال اتممنظ   وضع تمي ،مللي بار( 20)

  .األجهزة )الفرن/البوتاجاز/السخان(الي مللي بار قبل دخولها 
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 (الصلب مواسير) التركيبات 2.2.2

تنتهي خطوط التوزيع البولي إيثيلين عند المباني المزمع توصيلها. و ت ستكَمل شبكات التوزيع بمواسير صلب تمتد 
 رأسيا علي المبانى و تدخل الوحدات السكنية او التجارية. 

)الشبكة األفقية الممتدة تحت الشوارع( البولي أيثيلين خطوط  بينلصلب التي تصل مواسير ابشبكة توزيع الغاز تكتمل 
 100بعدادات الغاز حيث يتم خفض الضغط من الوحدات السكنية و التجارية، مرورًا في  جهزة التي تعمل بالغازو األ

 .مللي بار 20مللي بار الي 
 

 التحويالت  2.2.6

 في األجهزة لتعمل بالغاز الطبيعي بدال عن غاز البوتاجاز. الفونيات(فتحات الغاز )تتضمن التحويالت زيادة قطر 
 

 مخطط الوصالت المنزلية في محافظة سوهاج: 1-2  جدول

 إجمالى الثالثة السنة الثانية السنة األولى السنة طقةالمن المحافظة الشركة
 سكنية وحدة لفباال

 12 6.5 5 0.5 طما سوهاج ريجاس
 25 5 9 11 طهطا
 7 5 2 -  المراغة
 5 -  -  5 النيل شرق  سوهاج
 3.043 -  1 2.043 إخميم
 5 5 -  -  المنشأة
 28.457 12.957 15 0.5 جرجا
 8.5 5 3.5 -  البلينا

 94 39.457 35.5 19.043 سوهاج إجمالي
 

 في محافظة سوهاج محطات خفض الضغط المآخذ و مخطط: 2-2  جدول

 طول المأخذ )متر( المنطقة المحافظة الشركة

 

 سعة المحطة )متر مكعب/ساعة(

 5,000 50 طما سوهاج ريجاس

 20,000إلي  10,000توسعة من  15 سوهاج شرق النيل

 10,000 50 جرجا
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   مرحلة اإلنشاء أنشطة 2.2
 لتقييم اإلطارية الدراسة في لألنشطة التفصيلي وصفال مراجعة يمكن و. اءاإلنش مرحلة أنشطة بأهم قائمة يلي فيما

 (.2013) اإلجتماعي و البيئي التأثير
 العمل لموقع والعمالة د،والموا المعدات، توريد 
 المواسير ومد الحفر  
 والحفر الموقع تجهيز 
 الشبكات مد 
 صالحات الحفر ردم  الطرق  وا 
 التسريب اختبار 
 (السكنية الوحدات توصيل) التركيبات 
 األجهزة تحويل 
 الزمنى الجدول  

الغاز الطبيعي، وذلك لتجنب  شبكاتبإنشاء  اإلسراع يتم، اغلب مناطق المشروعبسبب االزدحام المروري الموجود في 
التكدسات المرورية. وقبل الحفر، ينبغي الحصول من إدارة المرور المختصة على تصريت محدد الوقت بعمليات 

 للحفر و مد شبكات(. وفي الظروف العادية، يكون جدول اإلنشاء تنسيق محاضرالحفر )يتم توثيق هذا التصريت في 
 و التالي:متر على النح 400إلى  350من بطول 

 الحفر واللحام فوق األرض 11:00إلى  07:00 -

 لحام امد المواسير و  12:00إلى  11:00 -

 الردم والدك 16:00إلى  13:00 -

 األساسيةالدبش() الزلطردم طبقة  17:00إلى  16:00 -

 األنشطة التالية ُتضافالمشروع،  مكوناتجديدة ضمن و في حالة إنشاء محطات خفض ضغط 

 العالي الضغط مأخذ  
 مات الضغط تخفيض بمحطات الخاصة اإلنشاء أعمال  والمنظ 

 

 مرحلة التشغيل أنشطة 2.4
 الشبكة تشغيل 
 السكنية الوحدات في اإلصالحات 

 :التالية األنشطة ُتضاف المشروع، مكونات ضمن جديدة ضغط خفض محطات إنشاء حالة في و

 الضغط تخفيض محطة تشغيل 
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 ياإلطار القانوني والتشريع 1

  مصر في واالجتماعية البيئيةالقوانين  2.1
 تأتي اللوائت واإلرشادات والتشريعات االجتماعية المصرية التي تنظم تنفيذ هذا المشروع كالتالي:

 1996/ 820والخاص بالغاز الطبيعي والئحته التنفيذية رقم  1980لسنة  217 رقم القانون  -
. والالئحة التنفيذية  105/2015وقانون  9/2009رقم وتعديالته  1994لسنة  4قانون البيئة المصري رقم  -

 1095والتي تم تعديلها بالقرار الوزاري رقم  2005لسنة  1741والتعديالت رقم   1995لسنة  338رقم 
 .26/2016و القرار الوزاري رقم  964/2015والقرار الوزاري رقم  2012/  710و  2011لعام 

 38/1967قانون النظافة العامة رقم  -
 93/1962نون مياه الصرف رقم قا -
 بشأن حماية اآلثار 117/1983القانون  -
 قانون تنظيم المرور والتحويالت المرورية  -

o  الخاص بتنظيم المرور. 121/2008والمعدل بقانون رقم  66/1973قانون المرور رقد 
o  عن استخدامات وغلق الطرق العامة 140/1956قانون رقم 
o  العامة الخاص بالطرق  84/1968قانون رقم 

 بيئة العمل و الصحة والسالمة المهنية  -
o  جودة الهواء، الضوضاء، مشكالت الحرارة وحماية العمال4/1994من قانون  45-43فقرة ، 
o  الخاص بسالمة العمال وقوة العمال 12/2003قانون رقم 

 
 بشأن الحماية البيئية واالجتماعية الدوليسياسات البنك  2.2

 مجموعة البنك الدولي:توجيهات  الي باإلضافة لمشروعذات الصلة با ئية و اإلجتماعيةالبي تم تفعيل سياسات الحماية
 والسالمة والصحة البيئة بشأن عامة إرشادات -

  الغاز توزيع بأنظمة الخاصة والسالمة والصحة البيئة بشأن إرشادات -

 المعلومات إتاحة -
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 التوصيف البيئي واإلجتماعي 2

 سوهاج مدينة: البيئة وصف 4.1
منتصف غرب المحافظة، ويحده من جهة الشمال مركز المراغة، و من جهة  فيسم ثان سوهاج )مركز سوهاج( يقع ق

الجنوب مركز المنشأة، ومن جهة الشرق نهر النيل ومركز أخميم، والصحراء من جهة الغرب كما هو موضت بالشكل 
 .التالي

 

 لها اإلداري : مركز سوهاج بالمحافظة والتقسيم  1-2 شكل رقم 

 المناخ وجودة الهواء 2.1.1

 جودة الهواء بالموقع 2.1.1.1

ساعات للملوثات األكثر أهمية وهي: أول أكسيد الكربون، ثاني  8تم القيام بقياس تركيزات ملوثات الهواء على مدار 
 ميكرون. 10ة، والجسيمات العالقة األقل من أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الجسيمات العالقة الكلي

 
 موقع قياسات جودة الهواء والضوضاء :1-4  جدول

 الموقع

 الضغط بمدينة سوهاج خفضمحطة 

 

 النتائج

قع. ويظهر من خالل الجدول التالي توضت الجداول التالية نتائج قياسات جودة الهواء المحيط والتي تم القيام بها بالمو 
 متوسط النتائج اليومية لجميع الملوثات التي تم قياسها.

شروعمنطقة الم  
مدينة 

 سوهاج
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 ( ساعات )ميكروجرام/ متر مكعب(8: متوسطات تركيزات الملوثات في الهواء المحيط على مدار ) 2-2 جدول رقم 

 الوقت
أول أكسيد 

 نالنيتروجي

ثاني 
أكسيد 

 النيتروجين

أكاسيد 
 النيتروجين

ثاني 
أكسيد 
 الكبريت

أول أكسيد 
 الكربون 

الجسيمات 
العالقة أقل 

 10من 
 ميكرون 

الجسيما
ت العالقة 

 الكلية

 2.9 12.2 22.3 12.3 10 10:00ص 
135.4 

 
187.8 

11:00 9 10.5 19.5 11.2 2.9 

12:00 10.5 15.5 19.1 10.8 3.2 

13:00 7.1 16.8 23.9 16.8 3 

14:00 8.8 14.5 23.3 16.8 2.9 

15:00 9.6 10.1 19.7 14.7 2.5 

16:00 11 7.8 18.8 13.6 2.5 

17:00 12.5 11.4 23.9 13.2 2.6 

 الحدود 
الحدود طبقًا 

للتشريعات 
البيئية 

 المصرية
 (ساعة 24)

150 150 150 150 

10 
/متر مليجرام)

 8    مكعب،  
 (ساعات

150 230 

الحدود طبقا 
البنك لمعايير 
 24) الدولي
 ساعة(

- - 

 200 
 )ساعة
 واحدة(

125 N/A 150 230 

التشريعات البيئية يتضت من الجدول السابق أن تركيز ملوثات الهواء التي تم قياسها في حدود المسموح به في 
وتعديالتها بقرارات  1995ه التنفيذية لسنة ، والئحت9/2009المعدل بالقانون رقم  4/94قانون البيئة رقم المصرية )

 (.2015في أبريل سنة  964و 2012لسنة  710رئيس الوزراء أرقام 

النبعاثات محركات المعدات االنشائية المستخدمة في المشروع فهي متوافقة مع متطلبات التشريعات البيئية  النسبة
الهواء المحيط من أكاسيد النيتروجين، أكاسيد الكبريت،  لذا فمن غير المتوقع أن تتخطى تركيزات ملوثات.، المصرية

 وأول أكسيد الكربون المستويات المسموح بها نتيجة لتشغيل معدات اإلنشاء. 
توقع أن تتسبب في زيادة مستويات الغبار عن موتتضمن مرحلة اإلنشاء أنشطة الحفر وا عادة تأهيل الموقع والتي من ال

المشروع. لذا فسوف تتم أعمال الحفر وا عادة التأهيل في نفس يوم العمل، وبالتالي فإن الحدود المسموح بها في موقع 
 فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الغبار سوف تكون محدودة بثمانية إلى عشرة ساعات من يوم العمل.
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 العمل موقع في الضوضاء قياسات  2.1.1.2

قياس ملوثات الهواء الخارجي به. وكانت مدة القياس ثمانية تم قياس مستويات الضوضاء في نفس الموقع الذي تم 
 ساعات مع ساعة واحدة في المتوسط بين كل عملية قياس والتي تليها.

 المنهجية

، وأجهزة قياس مستويات الضوضاء B & K 2238أجهزة وسيطة  2تم قياس مستويات الضوضاء باستخدام عدد 
مجموعة  2(، وعدد 1الفئة ) IEC 1672متوافقة مع المعايير األوربية  ( من حيث درجة الدقة،1المدمجة من الفئة )

 خاصة باالستخدام الخارجي ومقاومة للظروف الجوية. B & K 4198مكبرات صوت من النوع 

 النتائج

البيئية نتائج قياسات مستويات الضوضاء في مقابل الحدود المسموح بها طبقًا للتشريعات  التالية توضت الجداول 
 .صرية ومعايير البنك الدولي الم

 : قياسات مستوى الضوضاء.1-2 جدول رقم

 الوقت

 ساعة 22 لمدة بالديسيبيل النسبية والتسجيالت الصوت مستوى  مكافئ

 مستوى 
 عند الصوت

 التكافؤ نقطة

LAeq 

 مستوى 
 10 الصوت

 عند

 
LA 10 

 مستوى 
 عند الصوت

50 
LA 50 

 مستوى 
 عند الصوت

90 
LA 90 

 مستوى 
 عند الصوت

95 
LA 95 

 مستوى  أقصى
 للصوت

 
LC peak 

10:00 58.55 51.7 52.4 55.5 59.7 89.72 

11:00 54.61 49.3 50.0 53.1 56.8 83.12 

12:00 52.51 46.2 46.6 50.5 55.2 81.14 

13:00 62.45 55.6 56.2 57.9 62.3 99.79 

14:00 59.77 53.4 53.8 55.9 60.9 90.28 

15:00 55.31 47.0 47.4 50.2 54.5 89.5 

16:00 65.19 53.5 55.0 57.5 63.1 101.2 

17:00 58.18 53.7 54.0 55.3 60.0 82.02 

 

 المصريةمستويات الضوضاء المحيطة طبقًا للتشريعات : 4-4  جدول

   1994 لسنة 4 رقم المصري  لقانون ا متطلبات 

  بالديسيبل بها المسموح الضوضاء شدة

ضاء
ضو

ال
 مساء 

 .ص 7 إلى. م 10 من

 نهارا
 .م 10 إلى. ص 7من

 
 المنطقة نوع

 المناطق – المستشفيات – المدارس) الحساسة المناطق 50 40
 (الريفية

 المحدودة المرورية الكثافة ذات السكنية المناطق 55 45
 التجارية األنشطة ذات المدنية المناطق 60 50

 متر 12 من أقل بعرض للطرق  المجاورة السكنية المناطق 65 55
 أو فوق، فما مترا 12 بعض للطرق  المجاورة السكنية المناطق 70 60

 الخفيفة الصناعات ذات الصناعية المناطق

 (ثقيلة صناعات) الصناعية المناطق 70 70
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ق أن مستويات الضوضاء في البيئة الخارجية أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق السكنية يتضت مما سب
ومناطق المدارس والمعاهد التعليمية، كما أنها أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق التي بها مستقبالت 

مزيد من الزيادة في مستويات الضوضاء في موقع حساسة، هذا باإلضافة إلى أن أنشطة الحفر واإلنشاء قد تؤدي إلى 
 المشروع عن الحدود المسموح بها.

وبصفة عامة، ستكون فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والناتجة عن أعمال الحفر واإلنشاء 
 محدودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.

 المناخ 2.1.2

 درجات الحرارة 2.1.2.1

 فيدرجة مئوية. ويعتبر شهر أغسطس هو األعلى  22.7مدينة سوهاج  فيرجات الحرارة لد السنوي يبلغ المتوسط 
درجة  13.7درجات الحرارة  بمتوسط  فيدرجة مئوية. بينما يعد شهر يناير هو األقل  29.2درجات الحرارة بمتوسط 

 مئوية.

 

 ت الحرارة السنوية: متوسط درجا2-2 شكل رقم  
 اweatherbase.comمصدر:  ال
 

 الرطوبة النسبية 2.1.2.2

متوسط الرطوبة  التالي%. ويعرض الجدول 55% الى 25مدينة سوهاج سنويا بين  فييتراوح متوسط الرطوبة النسبية 
ينما شهر مستويات الرطوبة، ب فيديسمبر ويناير هما األعلى  شهري ، والذى يبين أن 2015عام  فيالنسبية الشهرية 
 مايو هو األقل.

  2012مدينة سوهاج لسنة  فيللرطوبة النسبية  الشهري : المتوسط 2-2 جدول رقم
 الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيه يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

58 52 44 45 44 39 32 30 36 45 52 58 
الرطوبة النسبية 

 )بالمئة(
  اweatherbase.comمصدر:  ال
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 سقوط األمطار 2.1.2.1

المتوسط السنوي لمعدالت سقوط  التاليويوضت الشكل . الصحراوي تعتبر مدينة سوهاج من المدن ذات المناخ 
 .وهكذا... 1األمطار، حيث شهر يناير يمثله الرقم 

 
 على مدينة سوهاج : متوسط سقوط األمطار1-2 شكل رقم

 اweatherbase.comمصدر:  ال

 الرياح 2.1.2.2

. التاليوحدة كما هو موضت بالجدول  متر/الثانية 9الى  5مدينة سوهاج سنويا من  فييتراوح متوسط سرعة الرياح 
 شمال غرب. -الرياح السائدة بالمدينة هو شمال  اتجاهويعتبر 

 : متوسط سرعة الرياح ) المصدر: هيئة األرصاد الجوية المصرية(6-2 جدول رقم

 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيه يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
5 5 6 7 9 8 4 6 9 8 6 5 

 الجيولوجيا 2.1.1

 الجيومورفولوجيا 2.1.1.1

  -رضية في مدينة سوهاج من الترسبات التالية:تتكون جيولوجيا الطبقات األ
 تكوينات طيبة )عصر اإليوسين( .1

 تكوينات منيحة )عصر البليوسين( .2

 تكوين العيساوية )البليوسين /البليستوسين(  .3

 رمال البليستوسين .4

 تكوينات دندرة .5

 األودية الحديثة .6
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 التربة 2.1.1.2

 .التاليبالشكل  وضتالسهول الفيضية الخصبة كما هو م بأراضيتتميز مدينة سوهاج 

 

 1988: تركيب التربة. تقع مدينة سوهاج في المنطقة الخضراء. المرجع: الحداد وشارتر،  2-2 شكل رقم 
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 مصادر المياه  2.1.2

 

 المياه السطحية 2.1.2.1

والمصارف الزراعية. تم التخطيط للقيام  لري انهر النيل وقنوات  فيمدينة سوهاج  فيتتمثل مصادر المياه السطحية 
 بأعمال اإلنشاء بطول الطرق الموجودة، لذا فلن تمر أي خطوط عبر أي من مصادر المياه السطحية سالفة الذكر.

 

 قسم ثان سوهاج في: قناه مياه  2-2 شكل رقم 

 

 المياه الجوفية  2.2.1.2

 متر ويزيد السمك في اتجاه نهر النيل. 170إلى  40سوهاج ما بين  فيمك خزان المياه الجوفية يتراوح س 
ومن غير المتوقع أن تتأثر المياه الجوفية الناتجة عن نهر النيل من أنشطة الحفر، حيث لن تتعدى أنشطة الحفر  

 متر.  1عمق 
 

 أنواع الموائل الطبيعية 1.2.1.2

 لمنطقة إلى الفئات التالية:يمكن تقسيم الموائل األرضية في ا

 أراضي زراعية. 

 أراضي صحراوية. 

عبر أي غاز مدينة سوهاج وبطول الطرق الموجودة، لذا فلن تمر أي خطوط  فيتم التخطيط للقيام بأعمال اإلنشاء 
 من الموائل الطبيعية سالفة الذكر.

 البيئة األرضية البيولوجية 2.1.2

المنازل بالمناطق الحضرية التي ال تتضمن أشكال ذات أهمية من الى الغاز تم التخطيط ألن يتم توصيل خطوط 
 الحياة النباتية أو الحيوانية

 الحياه النباتية  2.1.2.1

تحتوى على النباتات التقليدية مثل أشجار النخيل، كما هو  تخلو المناطق السكنية من أية نباتات ذات األهمية، ولكنها
من  أيالمناطق الحضرية، حيث أنه من غير المتوقع مصادفة  فيشاء . ويتم القيام بأعمال اإلنالتاليموضت بالشكل 

 نباتات ذات األهمية.ال
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 مدينة سوهاج في: نموذج للنباتات التقليدية 6-2 شكل رقم
 

 الحياه الحيوانية 2.6.1.2

ونظرا  موس، األبقار، الحمير، الخراف، الخيل والكالب.الجمال، الجا :التالية  المنزليةتم مالحظة وجود الحيوانات 
 النادرة  من الحيوانات أيمن غير المتوقع مصادفة فالمناطق الحضرية؛   في االعمال االنشائيةيتم القيام  ألنه سوف

 ذات األهمية.

 

 المناطق المحمية  1.6.1.2

3منطقة محمية أيال تقع مدينة سوهاج داخل  
 

 

 الطيور  1.6.1.2

 .4منطقة مهمة للطيور أيج داخل ال تقع مدينة سوها
 

 شبكة توزيع الطرق 2.1.6

 لم يتم التخطيط للقيام بأية أعمال على الطرق الرئيسية.
 

 الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة 4.1.6.1

مرصوفة باألسفلت بشكل جزئي بينما  هيحارات، و  4 – 3مدينة سوهاج من  فييتراوح عرض الشوارع الرئيسية 
لى المناطق الحضرية. في الجزء األخر ال يزال ترا بي. وهذه الطرق تتحمل النصيب األكبر من حركة المرور من وا 

العادة، يتم منع انتظار السيارات في الشوارع الرئيسة ويسمت به في الشوارع الفرعية. وتزدحم الشوارع بسيارات النصف 
 الدراجات.ة وراكبي  المشاالتوك توك، والعربات التي تجرها الحمير باإلضافة إلى مركبات  نقل و

أكتوبر، عزبة  ،طما، طريق العريف، شارع الصاوى  –القطنة، طريق طهطا  -وتتضمن الشوارع الحضرية: طريق غنيم
 المعز، الشيخ أحمد مرسى، سعد زغلول، ، كازلوفا، التحرير، محمد على، الجمهورية، النهضة، ترعة باجا.

                                                 
3http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/N-
protect/Protectorates2013_A3En_Ar_Existing_Future.pdf 

4http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf 

 

http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf
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 مدينة سوهاج( في: شارع الجمهورية ) أحد الشوارع الرئيسية بالمناطق الحضرية  7-2 شكل رقم 
 

 

 : نموذج ألحد الطرق الرئيسية بالمناطق الحضرية بمدينة سوهاج 8-2 شكل رقم

 

 

 : نموذج ألحد الشوارع الحضرية بمدينة سوهاج 9-2 شكل رقم
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 : نموذج ألحد الشوارع الحضرية بمدينة سوهاج 10-2 شكل رقم

 

 

 الحضرية بمدينة سوهاج: نموذج ألحد الشوارع الفرعية بالمناطق 11-2 شكل رقم

 

 : نموذج ألحد الشوارع الفرعية بالمناطق الحضرية بسوهاج12-2 شكل رقم
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 الشوارع الداخلية  2.1.6.2

 حارتين وتخدم المناطق السكنية والتجارية. وهي شوارع ترابية باتساع  مدينة سوهاج فيالشوارع الداخلية يصل عرض 
، يسمت فيها بانتظار السيارات، وال تتسم هذه الشوارع باالختناقات المرورية أو ازدحام السيارات، حيث تعد وسيلة 

التوك توك والعربات التي تجرها الحمير، إلى جانب السير على األقدام  مركبات النقل والمواصالت الرئيسية بها هي
 وركوب الدراجات.

نة سوهاج على الشوارع التالية: شارع أم السعد، عبده عباس، بركات، التحرير، وتتضمن الشوارع الداخلية بمدي
.16، المروة، سيدنا الحسين، شارع المراغيبورسعيد، التجارة، الجبارين، الصحة، الكاشف، الشريف، 

 

 ة سوهاج: نماذج لبعض الشوارع الداخلية بمدين11-2 شكل رقم
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 إدارة المخلفات 2.1.7

 غير الخطرة المخلفات مقلب( في الردمأنشطة  فييتم التخلص من مخلفات البناء كمخلفات الحفر ) اذا لم تستخدم 
 المواسيرالمحلية )مجلس مدينة سوهاج(. ويتم تخزين بقايا  االدارةووحدة  مقاول الحفر بين االتفاقالمحلي  بناء على 

 في اإلسكندرية حيث تباع كخردة معدنية.  المركزي دع الشركة لكى يتم شحنها إلى مستو 
للتخلص منها كمخلفات خطرة  للشركة باإلسكندرية  كما يتم جمع علب الطالء الفارغة وا عادتها إلى المستودع المركزي 

الجهتين  اهميعد مدفن الناصرية و شركة يونيكو في اإلسكندرية و  .الستقبال المخلفات الخطرة في المرافق المرخصة
 طبية.الالتخلص من المخلفات الخطرة غير باستقبال  و  الوحيدتين في مصر المرخص لهما 

غرب كم  12لوحدة المحلية في مدينة سوهاج على بعد لالتابع الصلبة  يقع موقع التخلص من المخلفات البلدية
 المدينة.

 

 كم غرب مدينة سوهاج( 12)  غير الخطرة : : موقع التخلص من المخلفات12-2 شكل رقم

 سوف يتم القيام بأنشطة المشروع المقترح بمدينة سوهاج، حيث سيتم استخدام المرافق العامة للمدينة من قبل العمالة، 
 ل فترة المشروع. ومن غير المتوقع ان يحدث هذا زيادة محسوسة في مخلفات الصرف الصحي بشبكة المدينة خال

 الموارد الثقافية المادية 4.1.8

المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية فقط، لذا ليس من المتوقع  في الطبيعيسيتم تنفيذ مشروع توصيل الغاز 
 فيأن تتضرر الموارد الثقافية المادية من أنشطة المشروع. باإلضافة إلى ذلك، يعد توافر جميع مرافق البنية التحتية 

أحد الشروط لتوصيل الغاز الطبيعي لتلك المنطقة. وهذا يعنى أن أعمال الحفر ستجري في الشوارع التي  هي طقةالمن
 يتوافر بها مرافق البنية التحتية. والتي شقها من قبلتم 

: مسجد الصحابة، الشبان المسلمين، الزهراء، وهى تعتبر المساجد التالية من الموارد ذات القيمة الثقافية بالمدينة 
 الشهيد عبد المنعم رياض، األورمان.

 المقابر جنوب غرب مدينة سوهاج. كما تعتبر المقابر أيضا أحد الموارد الثقافية المادية، حيث تقع
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 نمط األبنية 2.1.9

فنية لتركيب الغاز الطبيعي في هذه  امكانيةيجب إلقاء الضوء على نوعية المنزل من أجل تحديد إذا كان هناك 
كشفت البيانات التي تم جمعها عن أن الغالبية  وقدوحدات سكنية.  في% من عينة المست 71.3المنازل، حيث يعيش 

عينة التي تم التعامل معها يعيشون في بنايات حديثة البناء، وأن نوعية المباني في المناطق المنتقاة العظمى من ال
 تصلت لتركيب الغاز الطبيعي.

% من سكان 94.68، يعيش 2013للتعبئة العامة واإلحصاء لعام  المركزي ووفقا للبيانات الثانوية الصادرة عن الجهاز 
 .مدينة سوهاج داخل وحدات سكنية 

في اثناء المست وتعتبر حالة الجدران واألسقف في البنايات أحد القواعد والشروط المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي؛ 
اإلسمنت والطوب ب مبنية في مباٍن  بالكامل إلى أن العينة تعيشالذى اجرى على عينة من السكان تمت االشارة 

 األحمر.   

الخرسانية في العديد من  الهياكلتحت اإلنشاء؛ فقد تم مالحظة وجود وقد كان واضحا أن بعض المباني ال تزال 
 .المناطق

 

  

 : المنازل حديثة اإلنشاء12-2 شكل رقم

من المنازل وفيما يتعلق بقانونية المنازل في مدينة سوهاج، فقد أشارت المناقشات الجماعية الى أن هناك نسبة صغيرة 
 الطبيعي، من الممكن أن ال يحصلوا على قروض لتركيب الغاز وبالتاليمدينة سوهاج مشيدة بدون وثائق قانونية.  في
 منازلهم. في
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 سوهاج مدينة: االقتصادي االجتماعيالتوصيف  4.2
هة الشمال، و منتصف المحافظة. وتحده منطقة المراغة من ج فييعد مركز سوهاج هو عاصمة المحافظة، حيث يقع 

من جهة الجنوب، كما تحده الصحراء من جهة الغرب. وتقد مدينة سوهاج داخل مركز سوهاج. تعد أغلب  المنشاة
 مصادر المعلومات الثانوية على مستوى مركز سوهاج. منالمعلومات المتوفرة 

 اإلداريالتقسيم  2.2.1

، يتكون مركز سوهاج من مدينة 2015سوهاج  بناء على المعلومات المتوفرة من الكتاب اإلحصائي السنوي لمحافظة
 عزبة  163قرية، و  32وحدات محلية ريفية، و  10شياخات، باإلضافة الى  8أحياء، و 3واحدة، و
 رالمحافظة. ويقدمساحة  إجمالي% من 12.52كم مربع، وذلك يمثل  216.82مساحة مركز سوهاج  إجماليويبلغ 

 . 2نسمة/كم 3288نحو إجمالي الكثافة السكانية في المدينة ب

 التوسعات الحضرية 2.2.2

أولى المدن  هييتضمن التوسع العمراني في الصحراء إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. حيث تعد مدينة الكوثر 
 الجديدة". الكواملالجديدة يليها مدينة سوهاج الجديدة " 

تتضمن بيت  والتيقائمة التي تقع في الصحراء تم االنتهاء من  إنشاء البنية التحتية والمرافق العامة في بعض القرى ال
البحر األحمر  -وقد بدأت أعمال إنشاء طريق سوهاج المراغة، واألحايوة، فيأبوعزيز  عزبةجرجا،  فيخلف الجديد 

 مليار جنيه.  1.9بقيمة تبلغ  2007في يوليو 

 الخصائص الديموغرافية 2.2.1

 عدد السكان إجمالي 2.2.1.1

منزل.  ويمثل عدد سكان مركز  158,183 فينسمة يقيمون  712,889بنحو عدد سكان مركز سوهاج إجمالييبلغ 
 % من إجمالي سكان محافظة سوهاج.15.4سوهاج
(، كما 2013للتعبئة العامة واإلحصاء  المركزي ) وفقا للجهاز  90,703عدد سكان مدينة سوهاج بنحو  إجمالييقدر 
 بمركز سوهاج. المناطق الحضرية  فيعدد السكان  إجمالي% من 31.7يعيش 

 

 العمر 2.2.1.2

الذين  السكان%؛ بينما تبلغ نسبة 34.44 وسوهاج نحمدينة  فيعاما  15تقل اعمارهم عن الذين  السكانتبلغ نسبة  
%.  ويعد أغلب سكان مدينة سوهاج من فئة الشباب، فأغلب سكان 30.55عاما نحو  45الى  15تتراوح أعمارهم من 

 % فقط.4.80عاما  60ئك الذين هم أكبر من عاما. ويمثل أول 25المدينة أقل من 
 

 الزيادة الطبيعيةمعدل  2.2.1.1

لكل  5.6حين يبلغ معدل الوفيات  فيشخص.  1000مولود لكل  31.7محافظة سوهاج  فييبلغ معدل المواليد 
 شخص.  1000لكل  26.1المحافظة والذى يبلغ  في الطبيعيشخص. وذلك يشير الى معدل النمو 1000
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 ظروف المعيشة 2.2.2

 وكثافة المنزل حجم 2.2.2.1

 فرد/منزل.  4.5في محافظة سوهاج  متوسط حجم األسرةيبلغ 

 توافر الخدمات األساسية 2.2.2

 الكهرباء 2.2.2.1

% )وفقا لتقرير التنمية البشرية المصري لعام 99.0 إلى توافر الكهرباء بمحافظات صعيد مصر حاليا تصل نسبة 
ذلك. ويبلغ عدد عمالء  قانونية المساكنعن مدى  (. كما تصل الكهرباء الى المناطق العشوائية بصرف النظر2010

 وحدة. 1,118,015شركة الكهرباء في محافظة سوهاج
.  حيث تصل الكهرباء الى جميع سكان 220,8867بنحو  مركز سوهاج فيويقدر عدد المشتركين في خدمة الكهرباء 

 انوني أو بشكل غير رسمي.بتصريت ق أي رسميمدينة سوهاج تقريبا، فهم يقومون بتوصيل الكهرباء بشكل 
 اوضع قانونيوالجدير بالذكر أن نسبة ضئيلة من السكان القائمين ضمن حدود المشروع في مركز سوهاج ال يملكون 

 لتوصيل الكهرباء لهم.
 

 توافر مياه الشرب والصرف الصحي 2.2.2.2

وفي بعض الحاالت يتم استخدام تعتمد المحافظة بشكل كامل تقريبا على مياه النيل لتأمين كافة احتياجاتها المائية. 
المياه الجوفية في المناطق النائية. وتعد إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب في مدينة سوهاج مرتفعة، حيث 

 %.85.6تحصل على مياه صالحة للشرب بنحو  التيتبلغ نسبة األسر 
معلومات محدودة حول نظام  2010ام أما فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي، فقد قدم تقرير التنمية البشرية لع

 . الطبيعيالذى يعتبر أحد المتطلبات الضرورية لتركيب الغاز  الصحيالصرف 
% من سكان المدينة بنظام الصرف 94.63 تم توصيللمدينة سوهاج مرتفعة، فقد  الصحيوتعد تغطية شبكة الصرف 

 للتعبئة العامة واإلحصاء(. حصائياإل) وفقا لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز  2013عام  في الصحي
 

 أنماط التنمية البشرية 2.2.6

( المحافظات وفقا لنتائج التنمية البشرية الخاصة بهم. وبمتابعة 2010لسنة ) المصري صنف تقرير التنمية البشرية 
 ، تبين أن خمس محافظات شغلت الخمس2005المحافظات المختلفة منذ عام  فيمستوى التنمية البشرية المتحقق 

، و دمياط، أما عن اإلسكندريةتصنيفات األولى من حيث مستوى التنمية البشرية وهم: بورسعيد، السويس، القاهرة، 
 شغلت الخمس تصنيفات األخيرة فهم: الفيوم، أسيوط، المنيا، بنى سويف، وسوهاج.  التيالمحافظات 

 

 التعليم  2.2.6.1

% بين 10.9% بين الذكور، و 7.37يث تبلغ نسبة األمية المدينة. ح فييعتبر التعليم المتوسط هو التعليم السائد 
% من اإلناث. وتبلغ نسبة أولئك الذين 39.36مقابل  في% من الذكور، 46.55الجامعات  خريجياإلناث. ويمثل 

 ٪ من المراحل التعليمية.11.51أتموا مرحلة التعليم األساسي 
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 البطالة وحالة العمل 2.2.6.2

عدد  إجمالي% من 48.52 فأعلى( ما نسبته عاما 15 عمر  من)ينة سوهاج مد فيالقوى العاملة  إجمالييبلغ 
حين تقدر نسبة البطالة  في%. 60.5%. وتبلغ نسبة العاملين البالغين 35.98حين تبلغ نسبة اإلناث  فيالسكان، 
ج لمحافظة سوها السنوي  اإلحصائي% بين اإلناث ) وذلك وفقا للكتاب 16.52% بين الذكور ، و14.03بنحو 
 القوى العاملة . إجمالي% من 76أولئك الذين يعملون مقابل أجر بنحو  (. بينما يقدر2015

 مؤشر الفقر 2.2.7

الناتج المحلى للفرد كما ورد  إجمالي%.  ويقدر 15.31مدينة سوهاج ) شرق سوهاج( بنحو   في 5تبلغ نسبة الفقراء
 6697.62للفرد بنحو  معدل اإلنفاق السنوي تقدر جنيها. كما  7329.7بنحو  2010تقرير التنمية البشرية لعام  في

 جنيها.
 

  

                                                 
5The extreme poverty measure is very close to US$1.25 per day (MDG 1), whereas the upper poverty measure 
is very close to US$2.5 per day. The equivalence is calculated at a purchasing power parity (purchasing power 
parity) exchange rate of US$1=LE3.1 for 2008/2009. (Handousa, 2010) 
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 البيئي: طهطاالتوصيف  4.2
 فينسمة  355,187 حوالى ويبلغ تعداد السكانجمهورية مصر العربية  فيداخل محافظة سوهاج  يقع مركز طهطا

 .كم مربع 157.15المناطق الحضرية، وتبلغ مساحة المركز  فينسمة  104,814المناطق الريفية، و 
جهينا والمراغة من جهة  ومركزي ويقع مركز طهطا شمال غرب محافظة سوهاج، يحده مركز طما من جهة الشمال، 

 الجنوب، و نهر النيل والصحراء الشرقية من جهة الشرق، والصحراء الغريبة من جهة الغرب. 

 
 (الى اليمينللمركز ) اإلداري (، والتوزيع الى اليسارافظة سوهاج ): مركز طهطا داخل مح1-4 شكل رقم

 

 المناخ وجودة الهواء 2.1.1

 جودة الهواء بالموقع  2.1.1.1

ساعات للملوثات األكثر أهمية وهي: أول أكسيد الكربون، ثاني  8تم القيام بقياس تركيزات ملوثات الهواء على مدار 
 ميكرون. 10العالقة الكلية، والجسيمات العالقة األقل من  أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الجسيمات

 
 : موقع قياسات جودة الهواء والضوضاء 7-4 جدول رقم 

 الموقع 
  غرب مدينة طهطا حضري شارع شبة 

 
 
 

 طهطا
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 النتائج
التي تم القيام بها بالموقع. ويظهر من خالل الجدول التالي توضت الجداول التالية نتائج قياسات جودة الهواء المحيط و 

 متوسط النتائج اليومية لجميع الملوثات التي تم قياسها.
 ( ساعات )ميكروجرام/ متر مكعب(8: متوسطات تركيزات الملوثات في الهواء المحيط على مدار ) 8-4 جدول رقم 

أول أكسيد  وقتال
 النيتروجين

ثاني 
أكسيد 

النيتروجي
 ن

أكاسيد 
 النيتروجين

ثاني أكسيد 
 الكبريت

أول أكسيد 
 الكربون 

الجسيمات 
العالقة أقل 

 10من 
 ميكرون 

الجسيمات 
العالقة 
 الكلية

  122.72 1 8.6 29.2 20.4 8.8 10:00ص 
 

132.11 
11:00 15.4 24.1 39.5 8.2 1.1 
12:00 3.5 10.3 13.8 5.6 1.2 
13:00 1.6 7.6 9.2 4.1 1.4 
14:00 4.5 7.5 12 3.7 1.6 
15:00 3.7 6.6 10.3 3.3 1.7 
16:00 3.3 7.4 10.7 3.2 1.9 
17:00 2.1 7.4 9.5 3.4 2 
 الحدود 

الحدود طبقًا 
للتشريعات 

 البيئية المصرية

 )24ساعة)

150 150 150 150 

10 

/متر مليجرام)
مكعب،  

 8ات(ساع

150 230 

طبقا لمعايير 
 الدوليالبنك 

 ساعة( 24)
- - 

 
 200)ساعة
 واحدة(

125 N/A 150 230 

التشريعات البيئية يتضت من الجدول السابق أن تركيز ملوثات الهواء التي تم قياسها في حدود المسموح به في 
وتعديالتها بقرارات  1995لتنفيذية لسنة ، والئحته ا9/2009المعدل بالقانون رقم  4/94قانون البيئة رقم  المصرية)

 (.2015في أبريل سنة  964و 2012لسنة  710رئيس الوزراء أرقام 

متوافقة مع متطلبات  فسيتم التاكد من انهاالنبعاثات محركات المعدات االنشائية المستخدمة في المشروع  النسبةب
ى تركيزات ملوثات الهواء المحيط من أكاسيد لذا فمن غير المتوقع أن تتخط.،  التشريعات البيئية المصرية

 النيتروجين، أكاسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون المستويات المسموح بها نتيجة لتشغيل معدات اإلنشاء. 

وتتضمن مرحلة اإلنشاء أنشطة الحفر وا عادة تأهيل الموقع والتي من المتوقع أن تتسبب في زيادة مستويات الغبار عن 
موح بها في موقع المشروع. لذا ستتم أعمال الحفر وا عادة التأهيل في نفس يوم العمل، وبالتالي فإن فترة الحدود المس

 الحدود المسموح بها لمستويات الغبار ستكون محدودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل. تعدى



 (2016 )أكتوبر لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة سوهاجبيئية واالجتماعية تقييم التأثيرات ال دراسة

 33 

 قياسات الضوضاء في موقع العمل 2.1.1.2

تم قياس ملوثات الهواء الخارجي به. وكانت مدة القياس ثمانية  تم قياس مستويات الضوضاء في نفس الموقع الذي
 ساعات مع ساعة واحدة في المتوسط بين كل عملية قياس والتي تليها.

 المنهجية

 أجهزة قياس مستويات الضوضاء

، وأجهزة قياس مستويات الضوضاء B & K 2238أجهزة وسيطة  2تم قياس مستويات الضوضاء باستخدام عدد 
مجموعة  2(، وعدد 1الفئة ) IEC 1672( من حيث درجة الدقة، متوافقة مع المعايير األوربية 1من الفئة )المدمجة 

 خاصة باالستخدام الخارجي ومقاومة للظروف الجوية. B & K 4198مكبرات صوت من النوع 

 النتائج

بها طبقًا للتشريعات المحلية توضت الجداول فيما يلي نتائج قياسات مستويات الضوضاء في مقابل الحدود المسموح 
 والدولية.

 قياسات مستوى الضوضاء.: 9-4 جدول رقم 

 الوقت

 ساعة 24مكافئ مستوى الصوت والتسجيالت النسبية بالديسيبيل لمدة 

مستوى 
الصوت عند 

 نقطة التكافؤ
LAeq 

مستوى 
 10الصوت 

 LA 10 عند

مستوى 
لصوت عند ا

50 
LA 50 

مستوى 
الصوت عند 

90 
LA 90 

مستوى 
الصوت عند 

95 
LA 95 

أقصى مستوى 
 للصوت

 
LC peak 

10:00 50.47 52.99 48.48 43.86 42.31 98.67 
11:00 51.49 54.7 48.71 40.32 37.84 105.18 
12:00 52.83 55.82 49.76 43.61 42 101.41 
13:00 51.41 55.22 47.34 36.37 34.16 94.23 
14:00 64.41 68.3 60.03 50.19 47.58 109.24 
15:00 62.4 65.78 53.79 39.32 36.21 121.91 
16:00 53.12 56.87 47.47 39.7 37.8 104.96 
17:00 61.3 58.67 49.75 38.61 36.17 99.24 
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 المصريةالمحيطة طبقًا للتشريعات مستويات الضوضاء : 10-4  جدول

   1994لسنة  4متطلبات القانون المصري رقم  
  شدة الضوضاء المسموح بها بالديسيبل

ضاء
ضو

ال
 

 مساء
 7م. إلى  10من 
 ص.

 نهارا
 م. 10ص. إلى  7من

 
 نوع المنطقة

المناطق  –المستشفيات  –المناطق الحساسة )المدارس  50 40
 الريفية(

 طق السكنية ذات الكثافة المرورية المحدودةالمنا 55 45
 المناطق المدنية ذات األنشطة التجارية 60 50
 12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعرض أقل من  65 55

 متر
مترا فما  12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعض  70 60

 فوق، أو المناطق الصناعية ذات الصناعات الخفيفة
 ناطق الصناعية )صناعات ثقيلة(الم 70 70

 

يتضت مما سبق أن مستويات الضوضاء في البيئة الخارجية أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق السكنية 
ومناطق المدارس والمعاهد التعليمية، كما أنها أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق التي بها مستقبالت 

فة إلى أن أنشطة الحفر واإلنشاء قد تؤدي إلى مزيد من الزيادة في مستويات الضوضاء في موقع حساسة، هذا باإلضا
 المشروع عن الحدود المسموح بها.

وبصفة عامة، ستكون فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والناتجة عن أعمال الحفر 
 واإلنشاء محدودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.

 

 المناخ 2.1.2

 درجات الحرارة 4.3.2.1

 فيدرجة مئوية. ويعتبر شهر أغسطس هو األعلى  23.1مدينة طهطا  فيلدرجات الحرارة  السنوي يبلغ المتوسط 
درجة  13.7درجات الحرارة  بمتوسط  فيدرجة مئوية. بينما يعد شهر يناير هو األقل  29.9درجات الحرارة بمتوسط 

 مئوية.
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 : متوسط درجات الحرارة السنوية2-4 شكل رقم

 سقوط األمطار 2.1.2.2

، حيث ال تسقط األمطار خالل شهور السنة، فيما عدا شهر الصحراوي تعتبر مدينة طهطا من المدن ذات المناخ 
ألمطار، حيث المتوسط السنوي لمعدالت سقوط ا التالي. ويوضت الشكل مليميتر 1ديسمبر تسقط فيه األمطار بمعدل 

 وهكذا.... 1شهر يناير يمثله الرقم 

 
 على مدينة طهطا : متوسط سقوط األمطار2-4 شكل رقم

 

  



 (2016 )أكتوبر لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة سوهاجبيئية واالجتماعية تقييم التأثيرات ال دراسة

 36 

 الجيولوجيا 2.1.1

 الجيومورفولوجيا 1.3.1.4
 تتكون جيولوجيا الطبقات األرضية في مدينة طهطا من الترسبات التالية:.

 وسين(تكوينات طيبة )عصر اإلي .7
 تكوينات منيحة )عصر البليوسين( .8
 تكوين العيساوية )البليوسين /البليستوسين(  .9

 رمال البليستوسين .10
 تكوينات دندرة .11
 األودية الحديثة .12

 مصادر المياه 2.1.2

 المياه السطحية 4.3.4.1

من طهطاوالمصارف الزراعية. وتروى  الري نهر النيل وقنوات  فيمدينة طهطا  فيتتمثل مصادر المياه السطحية 
 150الشرقية ) حماديكم(، نجع  130الغربية ) حمادي: قناه نجع فيالرئيسية المتمثلة  الري نهر النيل وقنوات خالل 

الكبيرة والمتمثلة  الري كم(. باإلضافة الى قنوات  60طهطا ) فيكم(، وأخيرا قناه الطهطاوية  45كم(، الجرجاوية )
 كم  50كم(، الكسرة ) 60: قناه البلينا )في

مركز طهطا(، مصرف  فيالريسة، مصرف أخميم ، مصرف طهطا  )   -صارف مصرف سوهاج وتتضمن الم
 البلينا، مصرف الشيخ مرزوق.

عبر أي من مصادر المياه غاز تم التخطيط للقيام بأعمال اإلنشاء بطول الطرق الموجودة، لذا فلن تمر أي خطوط  
 السطحية سالفة الذكر.

 

 المياه الجوفية 2.1.2.2

من نظام التكوينات الرباعية هو مصدر المياه الجوفية الرئيسي في محافظة سوهاج، ويتراوح سمك  يعد الخزان الجوفي
 متر ويزيد السمك في اتجاه نهر النيل. 170إلى  40الخزان ما بين 

ومن غير المتوقع أن تتأثر المياه الجوفية الناتجة عن نهر النيل من أنشطة الحفر، حيث لن تتعدى أنشطة الحفر 
 متر. 1عمق 

 البيئة األرضية 2.1.2

الى المنازل بالمناطق الحضرية التي ال تتضمن أشكال ذات أهمية من  الغازتم التخطيط ألن يتم توصيل خطوط 
 الحياة النباتية أو الحيوانية.

 الحياه النباتية 4.3.5.1

 ذات األهمية.نباتات المن  أيالمناطق الحضرية، حيث أنه من غير المتوقع مصادفة  فييتم القيام بأعمال اإلنشاء 
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 الحياه الحيوانية 4.3.5.2

 في اتأعمال اإلنشاء تنفيذيتم ونظرا ألنه . تالعربا لجر مثل الحمير والخيول  المنزليةنات ااستخدام الحيو تم مالحظة 
 ذات األهمية. النادرة  من الحيوانات أيغير المتوقع مصادفة  فمن المناطق الحضرية؛ 

 المناطق المحمية  4.3.5.3

 .6محمية منطقة أيخل ال تقع مدينة طهطا دا

 الطيور 4.3.5.4

 .7منطقة مهمة للطيور أيال تقع مدينة طهطا داخل 

 شبكة الطرق 2.1.6

 تربط مدينة طهطا بالمدن األخرى هم التيالطرق الرئيسية  :
  طما. – طهطاوالمعروف أيضا بطريق  الغربي الزراعيطريق أسوان 
  منفلوط. –طريق قنا 
  الشرقيطريق أسوان. 
  األقصر. –طريق الجيزة 

 لم يتم التخطيط للقيام بأية أعمال على الطرق الرئيسية.
 

 الشوارع الرئيسية و الفرعية بالمدينة
حارات، و تكون مرصوفة باألسفلت بشكل جزئي بينما  4 – 3مدينة طهطا من  فييتراوح عرض الشوارع الرئيسية 

لى المناطق الحضرية. في الجزء األخر ال يزال ترابي. وهذه الطرق تتحمل النصيب األكبر من حركة ال مرور من وا 
العادة، يتم منع انتظار السيارات في الشوارع الرئيسة ويسمت به في الشوارع الفرعية. وتزدحم الشوارع بسيارات النصف 

الشوارع الفرعية ترابية  ن والدراجات. وتكو التوك توك، والعربات التي تجرها الحمير باإلضافة إلى المارة مركبات  نقل و
 الشوارع الحضرية. فيوجود المشروعات المحلية الصغيرة مثل المقاهي واألكشاك مالحظة  األغلب، ويمكن في

، القبلي، النصر البحري ، بورسعيد، الجيش، الجهاد، النصر البحري  االشتراكيةوتتضمن الشوارع الحضرية شارع 
 بنى حرب عبده دومة، بنى حرب نزلة عودة ، العريف،عرابيعبد الرازق، المحطة، الثورة،  حلىالتحرير، المستشار 

 
 الشوارع الداخلية

حارتين وتخدم المناطق السكنية والتجارية. كما أنها شوارع ترابية  باتساعمدينة طهطا  فيتكون الشوارع الداخلية عادة 
التوك توك  ركباتوم، يسمت فيها بانتظار السيارات، وتتسم هذه الشوارع باالختناقات المرورية أو ازدحام السيارات 

 الدراجات. وراكبي المشاةوالعربات التي تجرها الحمير، إلى جانب 

                                                 
6http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/Nprotect/Protectorates2013_A3En_Ar_Existing_Future.pdf 

7http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf 

 

http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf
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 مدينة طهطا في: نماذج لبعض الشوارع الرئيسية الحضرية 4-4 شكل رقم

 مدينة طهطا فيرع الداخلية : نماذج لبعض الشوا5-4 شكل رقم
 

 من المحتمل أن تتسبب أعمال حفر الشوارع الداخلية والحضرية في زيادة انبعاثات الغبار.
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 دارة المخلفاتإ 2.1.7

 مواسيرقطع ال ردم الطرق. ويتم جمع وتخزين في: تستخدم  مخلفات الحفر الطبيعيبالنسبة لمشروع توصيل الغاز 
مستودعات شركة التوزيع المحلية لتباع بالمزاد مرة أو  في الطبيعييل الغاز تنتج خالل أعمال توص التيوالخردة 

 مرتين سنويا. 

شركة يونيكو في اإلسكندرية هي الجهات الوحيدة  المختصة في مصر بالتخلص من و يعد مدفن الناصرية و 
تخزينها في مستودع الشركة تم تجميعها و يعلب الطالء التي  المخلفات الخطرة  المخلفات الخطرة غير طبية ، وتشمل

 .اإلسكندرية في

 .بطهطا المحليةالتابع للوحدة  المخلفات مقلبيتم جمع المخلفات المنزلية من قبل الوحدة المحلية والتخلص منها في 

 
 كم غرب مدينة طهطا( 12: موقع التخلص من المخلفات )6-4 شكل رقم 

 

 وارد الثقافية الماديةالم 2.1.8

المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية فقط، لذا ليس من المتوقع  في الطبيعيسيتم تنفيذ مشروع توصيل الغاز 
 فيباإلضافة إلى ذلك، يعد توافر جميع مرافق البنية التحتية . أن تتضرر الموارد الثقافية المادية من أنشطة المشروع

وصيل الغاز الطبيعي لتلك المنطقة. وهذا يعنى أن أعمال الحفر ستجري في الشوارع التي أحد الشروط لت هي المنطقة
 .يتوافر بها مرافق البنية التحتية والتيتم حفرها 

، الفتت، عمر بن اإلسالمي: مسجد أبو الحسن، مجمع مصطفى يمدينة طهطا ه فيالمساجد ذات القيمة الثقافية 
 ان، التوبة.، الرضو األنصاري الخطاب، المؤمن، 

، الكاتدرائية العذراء: كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، السيدة مريم يالمدينة ه فيالكنائس ذات القيمة الثقافية 
 ، وكنيسة كيرياكوس الشهيد. الكاثوليكية
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 نمط األبنية 2.1.9

بيعي في هذه فنية لتركيب الغاز الط امكانيةيجب إلقاء الضوء على نوعية المنزل من أجل تحديد إذا كان هناك 
وحدات  فيعدد سكان مدينة طهطا تعيش  إجمالي% من 90.24أن  2013المنازل، فقد أشارت خريطة الفقر لعام 

 في% من العينة 21.2وحدات سكنية، بينما يعيش  في% تعيش 78.8سكنية، أما عن عينة المست؛ فقد تبين أن 
 بيوت مستقلة. 

البية العظمى من العينة التي تم التعامل معها تعيش في بنايات حديثة ولقد كشفت البيانات التي تم جمعها  أن الغ
 5-4اإلنشاء، وأن نوعية المباني في المناطق المنتقاة تصلت لتركيب الغاز الطبيعي. وتتكون أغلب البنايات من 

 طوابق فأعلى( في المدينة. 6طوابق، كما تم مالحظة وجود البنايات المرتفعة )

  
 : نموذج ألحد المنازل القديمة7-4 شكل رقم 

 

 : المنازل حديثة اإلنشاء8-4 شكل رقم 

لى كما تعتبر حالة الجدران واألسقف في البنايات أحد القواعد والشروط المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي؛ فلقد أشير إ
أن العينة التي تم التعامل معها بالكامل قد كان أفرادها يعيشون في مباني من اإلسمنت والطوب األحمر. كما تبين أن 

 الخرسانية  في العديد من المناطق. الهياكلبعض المباني ال تزال تحت اإلنشاء؛ فقد تم مالحظة 
متر، وهذا يشير إلى وجود إمكانية جيدة بالنسبة  30 – 8الشوارع ما بين  اتساعوفيما يتعلق بحالة الطرق، يتراوح 

لتركيب الغاز الطبيعي فيها. فتقريبا كافة الطرق والشوارع هي مرصوفة وهذا ينبغي أن ينعكس على خطة استعادة 
 الوضع األصلي للموقع.
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 : طهطااالقتصادي االجتماعيالتوصيف  4.4
لى جواره، تقع  الجنوب؛ وتحيط الصحاري بالحد الغربي  فيمدينة المراغة يقع مركز طهطا شمال محافظة سوهاج،  وا 

 للمركز.

 اإلداريالتقسيم  2.2.1

مركز  في، تبلغ المساحة المأهولة بالسكان 2015بناء على المعلومات المتوفرة من الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 
ي الكثافة السكانية مساحة محافظة سوهاج، ويقدر إجمال إجمالي% من 9.07كم مربع، وذلك يمثل  15710طهطا 

  2نسمة/كم 2927في المدينة بنحو 
 29تتكون من والتيوحدات محلية ريفية  5الى مدينة واحدة، وشياخة واحدة، باإلضافة الى إدارياوينقسم مركز طهطا 

 عزبة. 94قرية، و 
 

 التوسعات الحضرية 2.2.2

مجتمعات عمرانية جديدة على  نشاءبإالتوسع في الحدود الصحراوية، حيث قامت  تهدف إلىأعدت المحافظة خطة  
األراضي الصحراوية المتاخمة لحدودها، وتنوي الجهات التنفيذية بمدينة طهطا أن تجري مزيد من التوسعات 

 8واالمتدادات في األراضي الصحراوية المتاخمة لحدودها في المنطقة الغربية
 

 الخصائص الديموغرافية 2.2.1

% من 10منزل. ويمثل سكان المركز  121739 فينسمة يعيشون  460001عدد سكان مركز طهطا  إجمالييبلغ 
 إجمالي عدد سكان محافظة سوهاج

 

 عدد السكان إجمالي 2.2.1.1

للتعبئة العامة واإلحصاء  لمركزي نسمة )وفقا لخريطة الفقر، الجهاز  99188عدد سكان مدينة طهطا  إجمالييبلغ 
 منزل. 26102عدد المنازل  إجمالي( . ويبلغ 2013

 العمري التوزيع  3.3.4.4

عاما، بينما تبلع نسبة أولئك  15% من السكان أقل من 40.52يشير توزيع سكان مدينة طهطا وفقا للعمر الى أن 
% )وفقا لخريطة الفقر، 26.94%. وتمثل نسبة اإلناث البالغات 28.87عاما  45الى  15الذين تتراوح أعمارهم من 

 . متناميميل  مدينة طهطا الى أن تكون مجتمع (. ت2013للتعبئة العامة واإلحصاء  المركزي الجهاز 
 

 الزيادة الطبيعيةمعدل  4.4.3.3

لكل  5.6حين يبلغ معدل الوفيات  فيشخص.  1000مولود لكل  31.7محافظة سوهاج  فييبلغ معدل المواليد 
 شخص.  1000لكل  26.1المحافظة والذى يبلغ  في الطبيعيشخص. وذلك يشير الى معدل النمو 1000

                                                 
8Sohag Statistical Year Book 2015 
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 ةيشظروف المعيال 2.2.2
 
 
 

 احدن و مسك يعيشون في والذين معينة أسرة ينتمون( إلى ال ينتمون )أو الذين "األفرادأنهم هم بتاألسرة المعيشية  عرف ت  
في  متوسط حجم األسرة المعيشيةويبلغ  واحدة." واقتصادية اجتماعية وحدةويمثلون  ،معا ةيمعيشال أنشطتهم ويديرون 

 فرد/منزل. 4.8مدينة طهطا 

 

 الخدمات األساسية توافر 2.2.2

 الكهرباء  3.3.4.4

% )وفقا لتقرير التنمية البشرية المصري لعام 99.0كهرباء بمحافظات صعيد مصر حاليا تبلغ نسبة األسر التي لديها 
(. كما تصل الكهرباء الى المناطق العشوائية بصرف النظر عن مدى مشروعية ذلك. ويبلغ عدد عمالء شركة 2010

 وحدة. 105518الكهرباء في مركز طهطا 
والجدير بالذكر  عدد السكان. إجمالي% من 99.64مركز طهطا بنحو  فيويقدر عدد المشتركين في خدمة الكهرباء 

 لتوصيل الكهرباء لهم. اوضع قانونيأن نسبة ضئيلة من السكان القائمين ضمن حدود المشروع في المدينة ال يملكون 
 

 توافر مياه الشرب والصرف الصحي 2.5.2.4
سوهاج بشكل كامل تقريبا على مياه النيل لتأمين كافة احتياجاتها المائية. وفي بعض الحاالت يتم  تعتمد محافظة

استخدام المياه الجوفية في المناطق النائية. وتعد إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب في مركز طهطا والمدينة 
 %.99.92مدينة طهطا بنحو  فيتحصل على مياه صالحة للشرب  التيمرتفعة، حيث تبلغ نسبة األسر 

مدينة طهطا  في% من األسر 79.51أما فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي، فقد أشارت خريطة الفقر أن فقط  
 أثناء مرحلة التخطيط. االعتبار في. ويعد ذلك عامل مهم يجب أخذه الصحيمتصلة بنظام الصرف 

عينة التي جرى مقابلتها متصلة بشبكة الصرف الصحي. ويعد وقد أوضحت البيانات التي تم جمعها أن جميع أفراد  ال
 ذلك إشارة إلى أن مخطط المشروع قد وضع في اعتباره مسألة الوصول إلى شبكة الصرف الصحي.  

 

 أنماط التنمية البشرية 2.2.6

وقد كانت ( المحافظات وفقا لنتائج التنمية البشرية الخاصة بهم. 2010لسنة ) المصري صنف تقرير التنمية البشرية 
 .حققت أقل معدل للتنمية البشرية التيضمن المحافظات من محافظة سوهاج 

 

 التعليم 4.4.6.1

 
ينظر إلى التعليم على أنه العنصر األول الذي يمكنه تقديم العون للسكان في تجاوز الفقر. وقد أظهرت مراجعة 

 ات.البيانات الثانوية أن التعليم المتوسط هو التعليم السائد في جميع المحافظ
% من السكان أميين؛ بينما تبلغ نسبة األمية 35.31لقد كان هناك فجوة ملحوظة بين تعليم الذكور واإلناث: حيث أن 

% من النساء. كما يعد 12.39% من السكان في مقابل فقط 15.98%. ويمثل خريجو الجامعات 40.21بين اإلناث
 رحلة الثانوية.أغلب السكان المتعلمين من خريجي التعليم المهني في الم
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 البطالة وحالة العمل 4.4.6.2

%. بينما 19.2% من إجمالي القوى العاملة؛ وتبلغ نسبة اإلناث العامالت 44.77تبلغ نسبة العمالة في مدينة طهطا 
القوى  إجمالي% من 14.01طهطا بنحو  في%، وتبلغ نسبة العاطلين 71.36تقدر نسبة العاملين مقابل أجر بنحو 

 %.27.97ر نسبة اإلناث العاطالت بنحو العاملة، بينما تقد
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 البيئي: المراغةالتوصيف  4.5
جهينة وطهطا من جهة الشمال، ومركز سوهاج من  مركزي يقع مركز المراغة شمال غرب محافظة سوهاج. يحده 

 134.4ويغطى مركز المراغة حوالى  .من جهة الغرب الصحراءنهر النيل، و  حده من جهة الشرق جهة الجنوب، كما ي
 مساحة محافظة سوهاج.   إجماليم مربع من ك

 

 الى اليمين(للمركز ) اإلداري ( و التقسييم الى اليسار: مركز المراغة فى محافظة سوهاج )9-4 شكل رقم

 

 المناخ وجودة الهواء 2.2.1

 جودة الهواء بالموقع 2.2.1.1

ساعات للملوثات األكثر أهمية وهي: أول أكسيد الكربون،  8على مدار  تم القيام بقياس تركيزات ملوثات الهواء
 10ثاني أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الجسيمات العالقة الكلية، والجسيمات العالقة األقل من 

 ميكرون.

 والضوضاء: موقع قياسات جودة الهواء 11-4 جدول رقم 

 الموقع
  مدرسة المراغة الصناعية

 

 المراغة
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 النتائج

توضت الجداول التالية نتائج قياسات جودة الهواء المحيط والتي تم القيام بها بالموقع. ويظهر من خالل الجدول التالي 
 متوسط النتائج اليومية لجميع الملوثات التي تم قياسها.

 ( ساعات )ميكروجرام/ متر مكعب(8: متوسطات تركيزات الملوثات في الهواء المحيط على مدار ) 12-4 جدول رقم 

أول أكسيد  الوقت
 النيتروجين

ثاني أكسيد 
 النيتروجين

أكاسيد 
 النيتروجين

ثاني أكسيد 
 الكبريت

أول أكسيد 
 الكربون 

الجسيمات 
العالقة أقل 

 10من 
 ميكرون 

الجسيمات 
قة العال

 الكلية

  115.33 1.4 4.7 12.3 10.1 2.2 10:00ص 
 

141.3 
11:00 2.1 7.8 9.9 3.6 1.4 
12:00 2.2 9.4 11.6 3.2 1.2 
13:00 2.2 8.8 11.1 2.6 1.2 
14:00 2.2 6.2 8.4 1.9 1.2 
15:00 3.2 6.8 10.1 1.6 1.4 
16:00 3.8 8 11.8 1.4 1.4 
17:00 6.1 10.7 16.8 1.7 1.2 
 الحدود 

الحدود طبقًا 
للتشريعات البيئية 

 المصرية

 )24ساعة)

150 150 150 150 

10 

/متر مليجرام)
مكعب،  
 8ساعات(

150 230 

الحدود طبقا 
البنك لمعايير 

 24) الدولي
 ساعة(

- - 
 200)ساعة 

 N/A 150 230 125 واحدة(

 
التشريعات البيئية قياسها في حدود المسموح به في يتضت من الجدول السابق أن تركيز ملوثات الهواء التي تم 

وتعديالتها بقرارات  1995، والئحته التنفيذية لسنة 9/2009المعدل بالقانون رقم  4/94قانون البيئة رقم  المصرية)
 .(2015في أبريل سنة  964و 2012لسنة  710رئيس الوزراء أرقام 

 
في  تقع ضمن الحدود المسموح بها و، متوافقة، فهي المستخدمة النبعاثات محركات المعدات االنشائية  وبالنسبة

. لذا فمن غير المتوقع أن تتخطى تركيزات ملوثات الهواء المحيط من أكاسيد النيتروجين، التشريعات البيئية المصرية
 .االنشائيةمعدات الأكاسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون المستويات المسموح بها نتيجة لتشغيل 



 (2016 )أكتوبر لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة سوهاجبيئية واالجتماعية تقييم التأثيرات ال دراسة

 46 

ضمن مرحلة اإلنشاء أنشطة الحفر وا عادة تأهيل الموقع والتي من المتوقع أن تتسبب في زيادة مستويات الغبار عن وتت
الحدود المسموح بها في موقع المشروع. لذا ستتم أعمال الحفر وا عادة التأهيل في نفس يوم العمل، وبالتالي فإن فترة 

 محدودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل. تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الغبار ستكون 
 

 قياسات الضوضاء في موقع العمل 2.2.1.2

قياس ملوثات الهواء الخارجي. وكانت مدة القياس ثمانية فيه تم قياس مستويات الضوضاء في نفس الموقع الذي تم 
 في المتوسط بين كل عملية قياس والتي تليها.فاصلة ساعات مع ساعة واحدة 

 المنهجية

، وأجهزة قياس مستويات الضوضاء B & K 2238أجهزة وسيطة  2ياس مستويات الضوضاء باستخدام عدد تم ق
مجموعة  2(، وعدد 1الفئة ) IEC 1672( من حيث درجة الدقة، متوافقة مع المعايير األوربية 1المدمجة من الفئة )

 روف الجوية.خاصة باالستخدام الخارجي ومقاومة للظ B & K 4198مكبرات صوت من النوع 

 النتائج

البيئية نتائج قياسات مستويات الضوضاء في مقابل الحدود المسموح بها طبقًا للتشريعات  التاليةتوضت الجداول 
 .الدوليالبنك  ومعايير المصرية

 قياسات مستوى الضوضاء.: 12-4 جدول رقم 

 الوقت

 ساعة 24صوت والتسجيالت النسبية بالديسيبيل لمدة مكافئ مستوى ال

مستوى 
الصوت عند 

 نقطة التكافؤ
LAeq 

مستوى 
 10الصوت 

 عند
 

LA 10 

مستوى 
الصوت عند 

50 
LA 50 

مستوى 
الصوت عند 

90 
LA 90 

مستوى 
الصوت عند 

95 
LA 95 

أقصى مستوى 
 للصوت

 
LC peak 

10:00 61.79 41.58 31.58 25.04 23.63 108.85 
11:00 70.2 45.41 51.53 50.03 52.47 100.74 
12:00 66.12 44.43 37.99 33.89 32.81 118.63 
13:00 69.83 45.48 38.11 32.58 31.71 88.82 
14:00 57.9 52.54 41.9 36.13 34.77 93.7 
15:00 59.98 56.19 47.64 38.16 36.34 95.32 
16:00 58.12 56.87 47.47 39.7 37.8 104.96 
17:00 56.5 58.67 49.75 38.61 36.17 99.24 
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 المصريةمستويات الضوضاء المحيطة طبقًا للتشريعات : 14-4  جدول

   1994لسنة  4متطلبات القانون المصري رقم  
  شدة الضوضاء المسموح بها بالديسيبل

ضاء
ضو

ال
 مساء 

 7م. إلى  10من 
 ص.

 نهارا
 م. 10ص. إلى  7من

 
 نوع المنطقة

المناطق  –المستشفيات  –المناطق الحساسة )المدارس  50 40
 الريفية(

 المناطق السكنية ذات الكثافة المرورية المحدودة 55 45
 المناطق المدنية ذات األنشطة التجارية 60 50
 12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعرض أقل من  65 55

 متر
مترا فما  12بعض  المناطق السكنية المجاورة للطرق  70 60

 فوق، أو المناطق الصناعية ذات الصناعات الخفيفة
 المناطق الصناعية )صناعات ثقيلة( 70 70

 

يتضت مما سبق أن مستويات الضوضاء في البيئة الخارجية أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق السكنية 
من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق التي بها مستقبالت  ومناطق المدارس والمعاهد التعليمية، كما أنها أعلى

حساسة، هذا باإلضافة إلى أن أنشطة الحفر واإلنشاء قد تؤدي إلى مزيد من الزيادة في مستويات الضوضاء في موقع 
 المشروع عن الحدود المسموح بها.

الناتجة عن أعمال الحفر واإلنشاء وبصفة عامة، ستكون فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء و 
 محدودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.

 

 المناخ 2.2.2

 درجات الحرارة 4.5.2.1

 فيدرجة مئوية. ويعتبر شهر أغسطس هو األعلى  22.8مدينة المراغة  فيلدرجات الحرارة  السنوي يبلغ المتوسط 
درجة  13.7درجات الحرارة  بمتوسط  فياألقل درجة مئوية. بينما يعد شهر يناير هو  29.4درجات الحرارة بمتوسط 

 مئوية.
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 خالل العام : متوسط درجات الحرارة السنوية10-4 شكل رقم

 

 سقوط األمطار 2.2.2.2

ر السنة. المدينة خالل شهو  على، حيث ال تسقط األمطار فعليا الصحراوي تعتبر مدينة المراغة من المدن ذات المناخ 
 وهكذا.... 1المتوسط السنوي لمعدالت سقوط األمطار، حيث شهر يناير يمثله الرقم  التاليويوضت الشكل 

 

 

 خالل العام : متوسط سقوط األمطار11-4 شكل رقم
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 الجيولوجيا 2.2.1

 الجيومورفولوجيا 2.2.1.1

 مدينة المراغة من الترسبات التالية:.تتكون جيولوجيا الطبقات األرضية في 

 تكوينات طيبة )عصر اإليوسين( .13
 تكوينات منيحة )عصر البليوسين( .14
 تكوين العيساوية )البليوسين /البليستوسين(  .15
 رمال البليستوسين .16
 تكوينات دندرة .17
 األودية الحديثة .18

 

 مصادر المياه 2.2.2

 المياه السطحية 4.5.4.1

كم(  130الغربية )  حماديقناه نجع  االرئيسية، وهم الري نوات من نهر النيل وق على الري  محافظة سوهاج تعتمد
 كم(. 150الشرقية )  حماديوقناه نجع 

عبر أي من  غازأي خطوط  وهو ما يعنى عدم مرور  تم التخطيط للقيام بأعمال اإلنشاء بطول الطرق الموجودة،
 مصادر المياه السطحية سالفة الذكر.

 

 المياه الجوفية 4.5.4.2

في من نظام التكوينات الرباعية هو مصدر المياه الجوفية الرئيسي في محافظة سوهاج، ويتراوح سمك يعد الخزان الجو 
 متر ويزيد السمك في اتجاه نهر النيل. 170إلى  40الخزان ما بين 

 متر. 1لن تتعدى أنشطة الحفر عمق أنه ومن غير المتوقع أن تتأثر المياه الجوفية من أنشطة الحفر، حيث 

 رضيةالبيئة األ 2.2.2

الى المنازل بالمناطق الحضرية التي ال تتضمن أشكال ذات أهمية من  الغازتم التخطيط ألن يتم توصيل خطوط 
 الحياة النباتية أو الحيوانية.

 الحياه النباتية 2.2.2.1

 نباتات ذات األهمية.المن  أيالمناطق الحضرية، حيث أنه من غير المتوقع مصادفة  فييتم القيام بأعمال اإلنشاء 

 حياه الحيوانيةال 4.5.5.2

 لذاو الكالب الضآلة.   انتشار. كما تم مالحظة لجر العربات مثل الحمير والخيولاستخدام حيوانات الجر تم مالحظة 
 .في مواقع االنشاء بالمناطق الحضرية من الحيوانات ذات األهمية أيمن غير المتوقع مصادفة ف
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 المناطق المحمية 4.5.5.3

 .9محمية منطقة أيال تقع مدينة المراغة داخل 

 الطيور 4.5.5.4

 .10منطقة مهمة للطيور أيال تقع مدينة المراغة داخل 

 الموارد الثقافية  2.2.6

المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية فقط، لذا ليس من المتوقع  الى الطبيعيسيتم تنفيذ مشروع توصيل الغاز 
 فيعد توافر جميع مرافق البنية التحتية باإلضافة إلى ذلك، ي. أن تتضرر الموارد الثقافية المادية من أنشطة المشروع

أحد الشروط لتوصيل الغاز الطبيعي لتلك المنطقة. وهذا يعنى أن أعمال الحفر ستجري في الشوارع التي  هي المنطقة
 .يتوافر بها مرافق البنية التحتية والتي شقها من قبلتم 

: مسجد الوهاب، الرحمن، الحكيم، الكبير، النور، اليكالتمدينة المراغة  فيالمساجد ذات القيمة الثقافية يمكن إيجاز 
 هاشم، عبد الحافظ. بيومي، الوليأبو الدهب، إبراهيم 

 ، وكنيسة القديس العظيم األنبا برسوم.العذراء: كنيسة مريم هيالمدينة  فيالكنائس ذات القيمة الثقافية 

 منتصف المنطقة السكنية. فيتقع المقابر كما 

 شبكة الطرق 2.2.7

 تربط مدينة المراغة بالمدن األخرى هم التيق الرئيسية الطر  :
  شندويل. –طريق طهطا 
  القطنة.  -طريق الغنايم 
  العرب-العمورطريق 
  الغونيا-الجزازرهطريق 

 لم يتم التخطيط للقيام بأية أعمال على الطرق الرئيسية.
 

 الشوارع الرئيسية و الفرعية بالمدينة
من  مرصوفة باألسفلت بشكل جزئي بينما الجزء األخر هيحارات، و  4 – 3 يتراوح عرض الشوارع الرئيسية من

لى المناطق الحضرية.  الطريق ال يزال ترابي وصخري. وهذه الطرق تتحمل النصيب األكبر من حركة المرور من وا 
 المشاةى وتزدحم الشوارع الحضرية بسيارات النصف نقل والتوك توك، والعربات التي تجرها الحمير باإلضافة إل

المشروعات المحلية  انتشار مالحظة تكون الشوارع الفرعية ترابية وصخرية ، كما يمكنوفى االغلب والدراجات. 
الشوارع الحضرية.وتتضمن الشوارع الحضرية: شارع الجالء، النيل، المرور،  فيالصغيرة مثل المقاهي واألكشاك 

 العريف.الحميات، المحكمة، مصطفى حربى، محمد على رشوان، و 

                                                 
9http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/Nprotect/Protectorates2013_A3En_Ar_Existing_Future.pdf 

10http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf 

 

http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf
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 الداخلية الشوارع
حارتين وتخدم المناطق السكنية والتجارية. كما أنها شوارع  باتساع  ما تكون  عادة مدينة المراغة فيالشوارع الداخلية 

التوك نتيجة لتزاحم السيارات ومركبات ترابية ، يسمت فيها بانتظار السيارات، وتتسم هذه الشوارع باالختناقات المرورية 
 الدراجات. وراكبي  المشاةبات التي تجرها الحمير، إلى جانب توك والعر 

 
 مدينة المراغة في: نماذج لبعض الشوارع الرئيسية الحضرية 12-4 شكل رقم 
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 الشوارع الداخلية والحضرية في زيادة انبعاثات الغبار. في حفرالمن المحتمل أن تتسبب أعمال 

 نمط األبنية 2.2.8

 الى هذه الطبيعيالغاز  لتوصيل وتركيبفنية ال االمكانية  تحديد زل من أجلانوعية المن ومعاينة يجب القاء الضوء
وحدات سكنية. ولقد كشفت البيانات التي تم جمعها عن أن الغالبية  في٪ من عينة المست  56عيش يالمنازل. حيث 

يعيشون في بنايات حديثة البناء. حيث أن نوعية المباني في المناطق  العظمى من العينة التي تم التعامل معها
طوابق، كما تم  3المنتقاة تصلت لتركيب الغاز الطبيعي. وقد أشارت نوعية المساكن أن غالبية البنايات تتكون من 

الى أن  2013 لعام وقد أشارت خريطة الفقر طوابق فأعلى( في المدينة. 5البنايات العالية ) وجود مالحظة
 وحدات سكنية. فيتعيش  من السكان 75.97%

 
كما تعتبر حالة الجدران واألسقف في البنايات أحد القواعد والشروط المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي؛ فلقد أشير إلى 

تبين أن اإلسمنت والطوب األحمر. كما ب مبنيةأن العينة التي تم التعامل معها بالكامل كان أفرادها يعيشون في مباني 
 في العديد من المناطق.  لمباني الخرسانية الهياكلتم مالحظة  حيث بعض المباني ال تزال تحت اإلنشاء

متر، وهذا يشير إلى وجود إمكانية جيدة بالنسبة  30 – 5وفيما يتعلق بحالة الطرق، يتراوح عرض الشوارع ما بين 
إعادة على خطة  سوف ينعكس ايجابيا  يبا مرصوفه وهو ماالطرق بالمدينة  تقر  مفيها. معظلتركيب الغاز الطبيعي 

 .الرصف

 

 
 صوره الحدى الشوارع توضح اتساعه وحالة الرصف به : 13-4 شكل رقم 
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 إدارة المخلفات 2.2.9

قطع لطرق. ويتم جمع وتخزين ارصف إعادة  في: تستخدم  مخلفات الحفر الطبيعيبالنسبة لمشروع توصيل الغاز 
 والخردة لتباع بالمزاد مرة واحدة سنويا.  مواسير

لتخلص من لالوحيدتين المتخصصتين  في مصر  الجهتينشركة يونيكو في اإلسكندرية و يعد مدفن الناصرية و 
في مستودع  تم تجميعها وتخزينهايالخطرة علب الطالء التي  المخلفاتطبية ، وتشمل ال  غيرالمخالفات الخطرة 

لهم  للتخلص منها في مرافق  المرخصالمخلفات الخطرة  جمع متعهدي  بواسطةويتم تجميعها  ،باإلسكندريةالشركة 
 .المخلفات الخطرة باإلسكندرية المذكورة اعاله

المحلية الصلبة التابع لإلدارة  المخلفات مقلبيتم جمع المخلفات المنزلية من قبل الوحدة المحلية والتخلص منها في 
 .لمدينة المراغة

 
 كم غرب مدينة المراغة(  12: موقع التخلص من المخلفات غير الخطرة ) 14-4 شكل رقم 

يعمل هذا على  توليد غير المتوقع أن  و من ، العاملين بالمشروع يتم استخدام المرافق العامة للمدينة من قبل  سوف
 .دة محسوسة في  مخلفات الصرف الصحي بالمدينةزيا
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 : المراغةاالقتصادي االجتماعيالتوصيف  4.6
كالتالي: مدينة طهطا في الحدود الشمالية، مدينة  المراغة منطقة حدودوتعد شمال محافظة سوهاج،  المراغةيقع مركز 

تحيط الصحاري بالحد لمنطقة الغربية، فسوهاج في الحدود الجنوبية،  ومدينة سافلتا في الحدود الشرقية، أما عن ا
 الغربي للمركز.

 اإلداريالتقسيم  2.6.1

وينقسم المركز الى مدينة واحدة )وهى مدينة كم مربع،  134.4المراغةمركز  فيتبلغ المساحة المأهولة بالسكان  
ن مركز المراغة عزبة. ويبلغ إجمالي عدد سكا 102قرية، و  23وحدات محلية ريفية والتي تتكون من  5المراغة( و 
  2نسمة/كم 2703يقدر إجمالي الكثافة السكانية بنحو بينما ، ألف نسمة 363.318

 التوسعات الحضرية 2.6.2

أعدت المحافظة خطة نحو التوسع في الحدود الصحراوية، حيث قامت بتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة على 
 .األراضي الصحراوية المتاخمة لحدودها

 الخصائص الديموغرافية 2.6.1

منزل. ويمثل سكان مركز المراغة  79,319نسمة يعيشون في  363,318لغ إجمالي عدد سكان مركز المراغة يب
عدد  إجمالي% من 12.7. وقد أشارت نسبة توزيع السكان الى أن % من إجمالي عدد سكان محافظة سوهاج7.9

 المناطق الريفية.  فيلسكان % من ا87.3مركز المراغة، بينما يعيش  فيالمناطق الحضرية  فيالسكان يعيشون 
 . فرد/منزل 4.6 متوسط حجم األسرةويبلغ 

 أسرة.  9879نسمة. ويبلغ إجمالي عدد األسر  44525يقدر إجمالي عدد سكان مدينة المراغة بنحو 

 التوزيع العمري 4.6.3.1

نسبة أولئك  لغتبعاما، بينما  15أقل من  من السكان %40.73وفقا للعمر الى أن  المراغةيشير توزيع سكان مدينة 
% )وفقا لخريطة الفقر، 27.44البالغات  اإلناث%. وتمثل نسبة 28.08عاما  45الى  15الذين تتراوح أعمارهم من 

 . متناميالى أن تكون مجتمع  المراغة(. تميل  مدينة 2013 لعام للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز 

 الزيادة الطبيعيةمعدل  2.6.1.2

ويعتبر معدل وفيات البالغين في المحافظة شخص.  1000مولود لكل  31.7محافظة سوهاج  فييبلغ معدل المواليد 
المحافظة والذى يبلغ  في الزيادة الطبيعيةشخص. وذلك يشير الى معدل 1000لكل  5.6 منخفض نسبيا حيث يبلغ

 شخص.  1000لكل  26.1
 
 
 

 ةيظروف المعيشال 2.6.2

 احدن و مسكيعيشون في  والذين معينة أسرة ينتمون( إلى ال ينتمون )أو الذين "األفرادأنهم هم بتاألسرة المعيشية  عرف ت  
في  المعيشيةاألسرة  متوسط حجمواحدة." ويبلغ  واقتصادية اجتماعية وحدةويمثلون  ،معا ةيمعيشويديرون  أنشطتهم ال

 فرد/منزل. 4.6 مدينة المراغة
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 توافر الخدمات األساسية 2.6.2

 الكهرباء 4.6.5.1

(. كما 2010% )وفقا لتقرير التنمية البشرية المصري لعام 99.0افظات صعيد مصر حاليا الكهرباء بمح تتوافر
تصل الكهرباء الى المناطق العشوائية بصرف النظر عن مدى مشروعية ذلك. ويبلغ عدد عمالء شركة الكهرباء في 

 وحدة. 85876المراغةمركز 
 عدد السكان.   إجمالي% من 99.27بنحو  دينة المراغةم فيويقدر عدد المشتركين في خدمة الكهرباء 

 اوضع قانونيوالجدير بالذكر أن نسبة ضئيلة من السكان القائمين ضمن حدود المشروع في المدينة ال يملكون 
 .لتوصيل الكهرباء لهم

 الصحي والصرف الشرب مياه توافر 4.6.5.2

اجاتها المائية. وفي بعض الحاالت يتم النيل لتأمين كافة احتي نهر تعتمد محافظة سوهاج بشكل كامل تقريبا على مياه
 المراغة استخدام المياه الجوفية في المناطق النائية. وتعد إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب في مركز

 %.99.7بنحو  المراغةمدينة  فيتحصل على مياه صالحة للشرب  التيوالمدينة مرتفعة، حيث تبلغ نسبة األسر 
المراغة  مدينة فيمن األسر فقط  % 1.03لصرف الصحي، فقد أشارت خريطة الفقر أن أما فيما يتعلق بشبكة ا 

 أثناء مرحلة التخطيط.  االعتبار في. ويعد ذلك عامل مهم يجب أخذه الصحيمتصلة بنظام الصرف 
 حي.أفراد  العينة التي جرى مقابلتها متصلة بشبكة الصرف الص % من34وقد أوضحت البيانات التي تم جمعها أن 

 .  أوال شبكة الصرف الصحي حيث ال يمكن تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي دون االخذ في االعتبار نظام تركيب
 

 التنمية البشرية مؤشرات 2.6.6

( المحافظات وفقا لنتائج التنمية البشرية الخاصة بهم. وقد كانت 2010لسنة ) المصري صنف تقرير التنمية البشرية 
 .احتلت مركزا متدنيا من ناحية التنمية البشرية التيفظات محافظة سوهاج ضمن المحا

 يةالتعليمالحالة  4.6.6.1

ينظر إلى التعليم على أنه العنصر األول الذي يمكنه تقديم العون للسكان في تجاوز الفقر. وقد أظهرت مراجعة 
 البيانات الثانوية أن التعليم المتوسط هو التعليم السائد في جميع المحافظات.

أميين؛ بينما تبلغ  المحافظة % من سكان28.14ناك فجوة ملحوظة بين تعليم الذكور واإلناث: حيث أن لقد كان ه
% من 11.76% من السكان في مقابل فقط 15.81الجامعات  خريجي%. ويمثل 37.47نسبة األمية بين اإلناث 

 .الثانويةالسكان المتعلمين من خريجي التعليم المهني في المرحلة كما يعد أغلب . اإلناث

 البطالة وحالة العمل 2.6.6.2

تقدر نسبة . و %45.12المراغة بنحوفي مدينة  عاما( 60الى  15ملين )الذين تتراوح أعمارهم بين تبلغ نسبة العا
من إجمالي عدد  %4.29بينما تبلغ نسبة  المشتغلين باألعمال الحرة  بنحو  %،53.14العاملين مقابل أجر بنحو 

 .العاملين البالغين
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 البيئي: أخميمتوصيف ال 4.7
من جهة الشمال، ودار السالم من جهة  ساقلتةمنتصف شرق محافظة سوهاج. يحده مركز  فييقع مركز أخميم 

 الجنوب، ونهر النيل من جهة الغرب، والصحراء من جهة الشرق.

 

 ج: مركز أخميم داخل محافظة سوها15-4  شكل رقم

 المناخ وجودة الهواء 2.7.1

 جودة الهواء بالموقع 4.7.1.1

ساعات للملوثات األكثر أهمية وهي: أول أكسيد الكربون، ثاني  8تم القيام بقياس تركيزات ملوثات الهواء على مدار 
 ميكرون. 10أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الجسيمات العالقة الكلية، والجسيمات العالقة األقل من 

 
 موقع قياسات جودة الهواء والضوضاء :15-4 قم جدول ر 

 الموقع
  "37.20'34°26شماال  مدينة أخميم

 "23.81'45°31شرقا 
 
 
 

 أخميم
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 النتائج
لجدول التالي توضت الجداول التالية نتائج قياسات جودة الهواء المحيط والتي تم القيام بها بالموقع. ويظهر من خالل ا

 متوسط النتائج اليومية لجميع الملوثات التي تم قياسها.
 ( ساعات )ميكروجرام/ متر مكعب(8: متوسط تركيز الملوثات في الهواء المحيط على مدار ) 16-4 جدول رقم 

أول أكسيد  الوقت
 النيتروجين

ثاني 
أكسيد 

 النيتروجين

أكاسيد 
 النيتروجين

ثاني أكسيد 
 الكبريت

أول أكسيد 
 الكربون 

الجسيمات 
العالقة أقل 

 10من 
 ميكرون 

الجسيمات 
العالقة 
 الكلية

  117.11 1.2 10.5 12.5 2.3 10.2 10:00ص 

 

151.66 
11:00 9.3 2.1 11.3 11.2 1.2 
12:00 10.1 2.6 12.7 13.6 1.2 
13:00 9.2 1.9 11.1 12.2 1.2 
14:00 8.4 4.2 12.6 9.5 1.2 
15:00 6.8 2.9 9.7 10.9 1.1 
16:00 6.6 2.7 9.3 7.3 1.1 
17:00 4.5 2.1 6.6 6.2 1.1 
 الحدود 

الحدود طبقًا 
للتشريعات البيئية 

 المصرية

 )24ساعة)

150 150 150 150 

10 

/متر مليجرام)
مكعب،  
 8ساعات(

150 230 

الحدود طبقا 
ك البنلمعايير 

 24) الدولي
 ساعة(

- - 
 200)ساعة 

 N/A 150 230 125 واحدة(

  

التشريعات البيئية يتضت من الجدول السابق أن تركيز ملوثات الهواء التي تم قياسها في حدود المسموح به في 
بقرارات  وتعديالتها 1995، والئحته التنفيذية لسنة 9/2009المعدل بالقانون رقم  4/94قانون البيئة رقم  المصرية)

 (.2015في أبريل سنة  964و 2012لسنة  710رئيس الوزراء أرقام 
 تقع ضمن الحدود المسموح بها فهي متوافقة و النبعاثات محركات المعدات االنشائية المستخدمة في المشروع وبالنسبة

محيط من أكاسيد . لذا فمن غير المتوقع أن تتخطى تركيزات ملوثات الهواء الفي التشريعات البيئية المصرية
 .االنشائيةمعدات الالنيتروجين، أكاسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون المستويات المسموح بها نتيجة لتشغيل 
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وتتضمن مرحلة اإلنشاء أنشطة الحفر وا عادة تأهيل الموقع والتي من المتوقع أن تتسبب في زيادة مستويات الغبار عن 
ع. لذا ستتم أعمال الحفر وا عادة التأهيل في نفس يوم العمل، وبالتالي فإن فترة الحدود المسموح بها في موقع المشرو 

 تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الغبار ستكون محدودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.

 قياسات الضوضاء في موقع العمل 2.7.1.2

. وكانت مدة القياس ثمانية المحيطهواء قياس ملوثات ال فيه تم قياس مستويات الضوضاء في نفس الموقع الذي تم
 بين كل عملية قياس والتي تليها. فاصلة  ساعات مع ساعة واحدة في المتوسط

 المنهجية

 أجهزة قياس مستويات الضوضاء

، وأجهزة قياس مستويات الضوضاء B & K 2238أجهزة وسيطة  2تم قياس مستويات الضوضاء باستخدام عدد 
مجموعة  2(، وعدد 1الفئة ) IEC 1672حيث درجة الدقة، متوافقة مع المعايير األوربية  ( من1المدمجة من الفئة )

 خاصة باالستخدام الخارجي ومقاومة للظروف الجوية. B & K 4198صوت من النوع  مكبرات

 النتائج

البيئية يعات توضت الجداول فيما يلي نتائج قياسات مستويات الضوضاء في مقابل الحدود المسموح بها طبقًا للتشر 
 .ومعايير البنك الدولي المصرية

 قياسات مستوى الضوضاء.: 17-4 جدول رقم 

 الوقت

 ساعة 24مكافئ مستوى الصوت والتسجيالت النسبية بالديسيبيل لمدة 

مستوى 
الصوت عند 

 نقطة التكافؤ
LAeq 

مستوى 
 10الصوت 

 عند
 

LA 10 

مستوى 
الصوت عند 

50 
LA 50 

مستوى 
الصوت عند 

90 
LA 90 

مستوى 
الصوت عند 

95 
LA 95 

أقصى مستوى 
 للصوت

 
LC peak 

10:00 60.57 41.58 31.58 25.04 23.63 108.85 
11:00 59.9 45.41 51.53 50.03 52.47 100.74 
12:00 57.7 59.6 53.9 51.4 49.2 90.7 
13:00 59.1 61 52.5 48.0 47.5 96.2 
14:00 45.1 46.3 43.5 41.2 40.6 79.9 
15:00 57.9 60 57 52.1 51.4 80.9 
16:00 54.7 56.8 53.2 51.5 51.1 82.6 
17:00 56.1 58.1 55.5 52.1 51.6 86.1 
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 المصريةمستويات الضوضاء المحيطة طبقًا للتشريعات  :18-4  جدول

   1994لسنة  4متطلبات القانون المصري رقم  
  شدة الضوضاء المسموح بها بالديسيبل

ضاء
ضو

ال
 مساء 

 7م. إلى  10من 
 ص.

 نهارا
 م. 10ص. إلى  7من

 
 نوع المنطقة

المناطق  –المستشفيات  –المناطق الحساسة )المدارس  50 40
 الريفية(

 المحدودةالمناطق السكنية ذات الكثافة المرورية  55 45
 المناطق المدنية ذات األنشطة التجارية 60 50
 12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعرض أقل من  65 55

 متر
مترا فما  12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعض  70 60

 فوق، أو المناطق الصناعية ذات الصناعات الخفيفة
 المناطق الصناعية )صناعات ثقيلة( 70 70
 

يتضت مما سبق أن مستويات الضوضاء في البيئة الخارجية أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق السكنية 
ومناطق المدارس والمعاهد التعليمية، كما أنها أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق التي بها مستقبالت 

د تؤدي إلى مزيد من الزيادة في مستويات الضوضاء في موقع حساسة، هذا باإلضافة إلى أن أنشطة الحفر واإلنشاء ق
 المشروع عن الحدود المسموح بها.

وبصفة عامة، ستكون فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والناتجة عن أعمال الحفر واإلنشاء 
 محدودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.
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 المناخ

 درجات الحرارة 4.7.1.3

درجات  فيدرجة مئوية. ويعتبر شهر أغسطس هو األعلى  22.7مدينة أخميم  فيلدرجات الحرارة  السنوي وسط يبلغ المت
 درجة مئوية. 13.6درجات الحرارة  بمتوسط  فيدرجة مئوية. بينما يعد شهر يناير هو األقل  29.3الحرارة بمتوسط 

 

 

 شهر يناير( 1)يمثل رقم  متوسط درجات الحرارة السنوية: 16-4 شكل رقم
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 سقوط األمطار 4.7.1.4

خالل شهور السنة، فيما عدا شهر عليها  ، حيث ال تسقط األمطارالصحراوي تعتبر مدينة أخميم من المدن ذات المناخ 
دالت سقوط األمطار، المتوسط السنوي لمع التالي. ويوضت الشكل مليميتر 1تسقط فيه األمطار بمعدل  ثحي ديسمبر
 وهكذا.... شهر يناير 1يمثل الرقم حيث 

 
 على مدينة أخميم : متوسط سقوط األمطار17-4 شكل رقم

 الجيولوجيا 2.7.2

 الجيومورفولوجيا 2.7.2.1

 
 تتكون جيولوجيا الطبقات األرضية في مدينة أخميم من الترسبات التالية:.

 ة )عصر اإليوسين(تكوينات طيب .19
 تكوينات منيحة )عصر البليوسين( .20
 تكوين العيساوية )البليوسين /البليستوسين(  .21
 رمال البليستوسين .22
 تكوينات دندرة .23
 األودية الحديثة .24
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 مصادر المياه 2.7.1

 المياه السطحية 4.7.3.1

كم( وقناه  130) الغربية حماديقناه نجع  وهىالرئيسية،  الري نهر النيل وقنوات  في الري على  محافظة سوهاج تعتمد
 كم(. 150الشرقية ) حمادينجع 

عبر أي من مصادر  غازأي خطوط  وهو ما يعنى عدم مرور  تم التخطيط للقيام بأعمال اإلنشاء بطول الطرق الموجودة،
 المياه السطحية سالفة الذكر.

 

 المياه الجوفية 4.7.3.2

فية الرئيسي في محافظة سوهاج، ويتراوح سمك يعد الخزان الجوفي من نظام التكوينات الرباعية هو مصدر المياه الجو 
 متر ويزيد السمك في اتجاه نهر النيل. 170إلى  40الخزان ما بين 

نهر النيل من أنشطة الحفر، حيث لن تتعدى أنشطة الحفر والتي تتغذى من ومن غير المتوقع أن تتأثر المياه الجوفية 
 متر. 1عمق 

 البيئة األرضية 2.7.2

الى المنازل بالمناطق الحضرية التي ال تتضمن أشكال ذات أهمية من الحياة  الغازيل خطوط تم التخطيط ألن يتم توص
 النباتية أو الحيوانية.

 الحياه النباتية 4.7.4.1

 .اهميةنباتات ذات  أيالمناطق الحضرية، حيث من غير المتوقع مصادفة  فييتم القيام بأعمال اإلنشاء 

 الحياه الحيوانية 4.7.4.2

الكالب  انتشار. كما تم مالحظة العربات والتي تستخدم  لجر مثل الحمير والخيول نات المنزليةاستخدام الحيوا تم مالحظة
من الحيوانات ذات  أيحيث من غير المتوقع مصادفة  المناطق الحضرية؛  فييتم القيام بأعمال اإلنشاء .  و الضالة
 األهمية.

 المناطق المحمية 2.7.2.1

 .11منطقة محمية أيال تقع مدينة أخميم داخل 

 الطيور 4.7.4.4

 .12منطقة مهمة للطيور أيال تقع مدينة أخميم داخل 

                                                 
11http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/N-protect/Protectorates2013_A3En_Ar_Existing_Future.pdf 

12http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf 

http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf
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 الموارد الثقافية  2.7.2

المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية فقط، لذا ليس من المتوقع أن  في الطبيعيسيتم تنفيذ مشروع توصيل الغاز 
 المنطقة فيع مرافق البنية التحتية باإلضافة إلى ذلك، يعد توافر جمي. تتضرر الموارد الثقافية المادية من أنشطة المشروع

شقها من أحد الشروط لتوصيل الغاز الطبيعي لتلك المنطقة. وهذا يعنى أن أعمال الحفر ستجري في الشوارع التي تم  هي
 .يتوافر بها مرافق البنية التحتية والتي قبل

، أبوبكر الصديق، الشيخ طه، لبصراوي ا، العمرى، األسيوطيمدينة أخميم  هي: مسجد  فيالمساجد ذات القيمة الثقافية 
 ، الصحابة، كمال الدين.العجميأبوبكر  سيدىسيد الشهداء حمزة، 

 ، الشهيد العظيم فيلوباتير مرقس. أخميم ،مطرانيةالمدينة هم: كنيسة أبى سيفين،  فيالكنائس ذات القيمة الثقافية 

 شبكة الطرق 2.7.6

 األخرى هم تربط مدينة أخميم بالمدن التيالطرق الرئيسية  :
  الغربي الزراعيطريق أسوان. 
  منفلوط. –طريق قنا 
  سوهاج -طريق الحواويش 
  األقصر. –طريق الجيزة 
  الصحراوي القاهرة  –طريق أسوان. 

 
 لم يتم التخطيط للقيام بأية أعمال على الطرق الرئيسية.

 
 الشوارع الرئيسية و الفرعية بالمدينة
مرصوفة باألسفلت بشكل جزئي بينما الجزء األخر ال يزال ترابي  هيحارات، و  4 – 3يتراوح عرض الشوارع الرئيسية من 

لى المناطق الحضرية. وتزدحم الشوارع الحضرية بسيارات - . وهذه الطرق تتحمل النصيب األكبر من حركة المرور من وا 
الدراجات. الشوارع الفرعية  راكبي المشاة والتوك توك، والعربات التي تجرها الحمير باإلضافة إلى مركبات النصف نقل و 

الشوارع  فيوجود المشروعات المحلية الصغيرة مثل المقاهي واألكشاك  مالحظة  األغلب، كما يمكن في -ترابية 
 الحضرية.

، رابعة العدوية، الشرقاوي وتتضمن الشوارع الحضرية شارع البحر، عبد المنعم رياض، الجديد، جمال عبد الناصر، 
 . الرياضيريف، الملكة، أبو القاسم، أبو سفين، درويش، الشيخ طه، نادى أخميم بورسعيد، الش

 
 الشوارع الداخلية
، -حارتين وتخدم المناطق السكنية والتجارية. كما أنها شوارع ترابية  في الغالب باتساع مدينة أخميم  فيالشوارع الداخلية 

التوك توك والعربات  ومركبات ختناقات المرورية أو ازدحام السيارات يسمت فيها بانتظار السيارات، وتتسم هذه الشوارع باال
 الدراجات. المشاة و راكبي التي تجرها الحمير، إلى جانب 
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 مدينة أخميم في: نماذج لبعض الشوارع الرئيسية الحضرية 18-4 شكل رقم 
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 4 مدينة أخميم  في: نماذج لبعض الشوارع الداخلية 19-4 شكل رقم

 
 من المحتمل أن تتسبب أعمال حفر الشوارع الداخلية والحضرية في زيادة انبعاثات الغبار.

 

 إدارة المخلفات 2.7.7

الصلب  مواسيرالقطع م الطرق. ويتم جمع وتخزين رد في: تستخدم  مخلفات الحفر الطبيعيبالنسبة لمشروع توصيل الغاز 
مستودعات شركة التوزيع المحلية لتباع بالمزاد مرة أو مرتين  في الطبيعيتنتج خالل أعمال توصيل الغاز  التيوالخردة 
 سنويا. 

من لتخلص لفي مصر  الجهتين الوحيدتين المختصتين شركة يونيكو في اإلسكندرية  خدماتيعد مدفن الناصرية و 
تم تجميعها وتخزينها في مستودع الشركة يعلب الطالء التي المخلفات الخطرة طبية ، وتشمل الالمخلفات الخطرة غير 

 مدفن الناصرية للتخلص منها في  المرخص لهم المخلفات الخطرة بواسطة متعهدي جمع ويتم تجميعها  ،باإلسكندرية
 لمخلفات الخطرة باإلسكندرية.ل

 .الصلبة التابع لها المخلفات مقلب والتخلص منها في  لمدينة أخميم المنزلية من قبل الوحدة المحليةيتم جمع المخلفات 
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 كم شرق مدينة أخميم( 7) الصلبة  : موقع التخلص من المخلفات20-4 شكل رقم 

 

 نمط األبنية 2.7.8

هذه المنازل.  في الطبيعيفنية لتركيب الغاز  امكانيةأجل تحديد اذا كان هناك  يجب القاء الضوء على نوعية المنزل من
 وحدات سكنية. في% من العينة 35.9منازل مستقلة. ويعيش  في٪ من عينة المست  62.8حيث يعيش 

بنايات حديثة ولقد كشفت البيانات التي تم جمعها عن أن الغالبية العظمى من العينة التي تم التعامل معها يعيشون في  
 البناء. حيث أن نوعية المباني في المناطق المنتقاة تصلت لتركيب الغاز الطبيعي.

كما تعتبر حالة الجدران واألسقف في البنايات أحد القواعد والشروط المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي؛ فلقد أشير إلى أن 
اإلسمنت والطوب األحمر. كما تبين أن بعض ب مبنيةي مباني العينة التي تم التعامل معها بالكامل كان أفرادها يعيشون ف

 في العديد من المناطق. هياكل خراسانيه لمبانيالمباني ال تزال تحت اإلنشاء؛ فقد تم مالحظة 
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 أخميم: االقتصادي االجتماعيالتوصيف  4.8
ر السالم من جهة الجنوب، من جهة الشمال، ودا ساقلتةمنتصف شرق محافظة سوهاج. يحده مركز  فييقع مركز أخميم 

 ونهر النيل من جهة الغرب، والصحراء من جهة الشرق.

 اإلداريالتقسيم  2.8.1

، يتكون مركز أخميم من مدينة رئيسية واحدة، و 2015بناء على المعلومات المتوفرة من الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 
 عزبة. 90قرية تابعة، و  14ثالث وحدات محلية ريفية، و 

مساحة محافظة سوهاج.  إجمالي% من 4.68كم مربع، وتمثل هذه النسبة  81.14مساحة مركز أخميم  اليإجمويبلغ 
 .2نسمة/كم 4603يقدر إجمالي الكثافة السكانية بنحو 

 التوسعات الحضرية 2.8.2

مجتمعات عمرانية جديدة على األراضي  بأنشاءأعدت المحافظة خطة نحو التوسع في الحدود الصحراوية، حيث قامت  
أولى المدن العمرانية الجديدة، يليها مدينة سوهاج الجديدة " الكوامل  هيالصحراوية المتاخمة لحدودها، وتعد مدينة الكوثر 

الجديدة". وفى نفس السياق، تم االنتهاء من إنشاء البنية التحتية والمرافق العامة في القرى الواقعة في المناطق  الصحراوية 
المراغة، واألحايوة شرق أخميم. كما بدأت  فيمدينة أخميم، وعرابة أبو عزيز  فيخلف الجديد  تتضمن بيت والتيالمتاخمة 

 مليار جنيه. 1.9بقيمة تبلغ  2007يوليو  فيالبحر األحمر  –أعمال إنشاء طريق سوهاج 
 

 الخصائص الديموغرافية 2.8.1

 اإلحصائي)وفقا للكتاب  معيشية أسرة  80,177 فينسمة، يعيشون  373,493أخميم  مركزعدد سكان  إجمالييبلغ 
 سكان محافظة سوهاج. إجمالي% من 8.1أخميم نحو  مركز(. ويمثل سكان 2015لعام  السنوي 

من أجمالي % 78.7المناطق الحضرية بمحافظة سوهاج، بينما يعيش  فيعدد السكان  إجمالي% من 21.26كما يعيش 
 عدد السكان في المناطق الريفية.

 

 التوزيع العمري 4.8.3.1

عاما، بينما تبلع نسبة أولئك  15% من السكان أقل من 42.10ير توزيع سكان محافظة سوهاج وفقا للعمر الى أن يش
 أيالى أن أغلب السكان من فئة الشباب  السكاني%. ويعكس الهرم 28.27عاما  45الى  15الذين تتراوح أعمارهم من 

من االنفجار  يعانيان الشرق األوسط وشمال أفريقيا اللذان  منطقتيعاما.  وتنتشر هذه الظاهرة في  25تقل أعمارهم عن 
 .منذ عدة عقودالسكاني 

 

 الزيادة الطبيعيةمعدل  4.8.3.2

لكل  5.6حين يبلغ معدل الوفيات  فيشخص.  1000مولود لكل  31.7محافظة سوهاج  فييبلغ معدل المواليد 
 شخص.  1000لكل  26.1غ المحافظة والذى يبل في زيادة طبيعيةشخص. وذلك يشير الى معدل 1000
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 ةيشيالمعظروف ال 2.8.2

 حجم وكثافة المنزل 2.8.2.1

 احدن و مسكيعيشون في  والذين معينة أسرة ينتمون( إلى ال ينتمون )أو الذين "األفرادأنهم هم بتاألسرة المعيشية  عرف ت  
ألسرة في محافظة حجم امتوسط ويبلغ  واحدة." واقتصادية اجتماعية وحدةويمثلون  ،معا ةيمعيشويديرون  أنشطتهم ال

ترأسها النساء  التيفرد/منزل. وتمثل نسبة األسر  4.72في مدينة أخميم  متوسط األسرةفرد/منزل. بينما يبلغ  4.5سوهاج 
 عدد األسر. إجمالي% من 12.67

 

 توافر الخدمات األساسية 2.8.2

 الكهرباء 2.8.2.1

 إجماليحيث يبلغ  لإلضاءة. رئيسيمصدر الى أن أغلب األسر تعتمد على الكهرباء ك 2006لعام  السكانيأشار التعداد 
، يستهلكون 97370بمركز أخميم بنحو  خدمة الكهرباء فيعدد المشتركين من الوحدات السكنية والتجارية 

 %.99.46بنحو  الميممركز  فيبالكهرباء  االتصال. وتبلغ نسبة 13متر/ كيلو وات/ سنويا 204,631,631
 

 توافر مياه الشرب والصرف الصحي 4.8.5.2

المحافظة بشكل كامل تقريبا على مياه النيل لتأمين كافة احتياجاتها المائية. وفي بعض الحاالت يتم استخدام المياه  تعتمد
الجوفية في المناطق النائية. وتعد إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب في مدينة أخميم مرتفعة، حيث تبلغ نسبة 

عينة المست على مياه  في%. كما يحصل جميع المستجيبون 99.46 تحصل على مياه صالحة للشرب بنحو التياألسر 
 صالحة للشرب.

. الصحيبشبكة الصرف  الميمعدد سكان مدينة  إجمالي% من 84.85أما فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي، فيتصل  
د من مشاريع .كما يوجد حاليا العدي الصحي% متصلين بنظام الصرف 85.5وقد أوضحت البيانات التي تم جمعها أن 

أحد المتطلبات الضرورية  الصحيبنظام الصرف  االتصالمحافظة سوهاج. ويعتبر  فيالمخطط تنفيذها  الصحيالصرف 
شبكات الصرف الصحي  واحدة من التحديات الرئيسية التي قد تهدد ب  التوصيل نقص وسيظل  .الطبيعيلتركيب الغاز 
 روع.في هذه المرحلة من المش الطبيعيتركيب الغاز 

 

 التنمية البشريةمؤشرات  2.8.6

 الحالة التعليمية  4.8.6.1

مدينة أخميم  فيتبلغ نسبة األمية و الفقر.  حالة في تجاوز األساسي الذى قد يساعد ينظر إلى التعليم على أنه العنصر 
 % بين اإلناث.43.79مقابل  في% 36.94بنحو 

                                                 
13Source: Sohag  Statistical Year book, 2015 
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 إجمالي% من 16.8تقدر بنحو  األساسيمرحلة التعليم  وقد أظهرت مراجعة البيانات الثانوية أن نسبة أولئك الذين أتموا
%، 11.33%. ويمثل خريجو الجامعات 71.87عدد السكان، بينما تبلغ نسبة أولئك الذين أتموا مرحلة التعليم المتوسط 

 .14% 8.89وتنخفض هذه النسبة بين اإلناث لتصل الى 
 
 

 البطالة وحالة العمل 2.8.6.2

 
ألف  2,452بنحو عاما (  65الى  عاما  15 )من عمر محافظة سوهاج  فيمل السكان في سن الععدد  إجمالييبلغ 

عدد السكان.  إجمالي% من 42.99عاما بنحو  15ألف عامل، وتبلغ نسبة العاملين األكبر من  1,034نسمة، من بينهم 
 % من بين القوى العاملة.    13.22بينما تبلغ نسبة اإلناث

% من 0.5مقابل  فيالقوى العاملة،  إجمالي% من 6.47مدينة أخميم بنحو  فية وتمثل فئة العاملين باألعمال الحر 
 % من اإلناث.60.6مقابل  فيالقوى العاملة ،  إجمالي% من 76.95اإلناث. وتمثل نسبة العاملين بأجر 

لفقر، % بين اإلناث ) وفقا لخريطة ا37.61% بين الذكور، و 13.64مدينة أخميم  فيحين تبلغ نسبة البطالة  في
 للتعبئة العامة واإلحصاء(. المركزي والجهاز 

بقاء  اجتماعيامحافظة سوهاج خاصة بين الذكور، حيث أنه غير مقبول  فيوتعد مستويات البطالة منخفضة نسبيا  
 الذكور دون عمل.

 
  

                                                 
14 Poverty mapping 2013, CAPMAS 
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 المنشأةالبيئي: التوصيف  4.9
ة الشمال و مدينة جرجا من جهة منتصف غرب محافظة سوهاج. يحده مركز سوهاج من جه فية ايقع مركز المنش

 الجنوب. كما يحده نهر النيل من جهة الشرق ، والصحراء من جهة الغرب. 

 

 (الى اليمين( و التقسييم المؤسسى للمركز )الى اليسارة فى محافظة سوهاج )ا: مركز المنش21-4  شكل رقم

 

 المناخ وجودة الهواء 2.9.1

 جودة الهواء بالموقع 4.9.1.1

ساعات للملوثات األكثر أهمية وهي: أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد  8تم القيام بقياس تركيزات ملوثات الهواء على مدار 
 ميكرون. 10النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الجسيمات العالقة الكلية، والجسيمات العالقة األقل من 

 موقع قياسات جودة الهواء والضوضاء :19-4 جدول رقم 

 الموقع
  ة العامأمستشفى المنش

 

  

 المنشأة
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 النتائج

توضت الجداول التالية نتائج قياسات جودة الهواء المحيط والتي تم القيام بها بالموقع. ويظهر من خالل الجدول التالي 
 التي تم قياسها.متوسط النتائج اليومية لجميع الملوثات 

 ( ساعات )ميكروجرام/ متر مكعب(8: متوسطات تركيزات الملوثات في الهواء المحيط على مدار ) 20-4 جدول رقم 

أول أكسيد  الوقت
 النيتروجين

ثاني 
أكسيد 

 النيتروجين

أكاسيد 
 النيتروجين

ثاني أكسيد 
 الكبريت

د أول أكسي
 الكربون 

الجسيمات 
العالقة أقل 

 10من 
 ميكرون 

الجسيمات 
العالقة 
 الكلية

  144.36 3.2 17.7 63.9 43.7 20.2 10:00ص 
 

191.11 
11:00 45.4 48.6 94 20.4 3.5 
12:00 59.4 49.6 109 13.6 3.5 
13:00 72.5 55.3 127.8 14.2 3.7 
14:00 43.6 23.2 66.8 14.9 3.6 
15:00 62.1 45.2 107.3 13.8 4.1 
16:00 78.9 44.4 123.3 15.2 4.3 
17:00 45.8 22.5 68.3 13.1 3.7 
 الحدود 

الحدود طبقًا 
للتشريعات البيئية 

 المصرية

 )24ساعة)

150 150 150 150 

10 

/متر مليجرام)
مكعب،  
 8ساعات(

150 230 

الحدود طبقا 
البنك لمعايير 

 24) الدولي
 ساعة(

- - 
 

 200اعة)س
 واحدة(

125 N/A 150 230 

 

التشريعات البيئية يتضت من الجدول السابق أن تركيز ملوثات الهواء التي تم قياسها في حدود المسموح به في  
وتعديالتها بقرارات رئيس  1995، والئحته التنفيذية لسنة 9/2009المعدل بالقانون رقم  4/94قانون البيئة رقم  المصرية)
 (.2015في أبريل سنة  964و 2012لسنة  710م الوزراء أرقا
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في التشريعات  تقع ضمن الحدود المسموح به و، متوافقة، فهي  النبعاثات محركات المعدات االنشائية المستخدمةوبالنسبة 
لكبريت، . لذا فمن غير المتوقع أن تتخطى تركيزات ملوثات الهواء المحيط من أكاسيد النيتروجين، أكاسيد االبيئية المصرية

 .االنشائيةمعدات الوأول أكسيد الكربون المستويات المسموح بها نتيجة لتشغيل 
 

وتتضمن مرحلة اإلنشاء أنشطة الحفر وا عادة تأهيل الموقع والتي من المتوقع أن تتسبب في زيادة مستويات الغبار عن 
هيل في نفس يوم العمل، وبالتالي فإن فترة تخطي الحدود المسموح بها في موقع المشروع. لذا ستتم أعمال الحفر وا عادة التأ

 الحدود المسموح بها لمستويات الغبار ستكون محدودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.

 قياسات الضوضاء في موقع العمل 2.9.1.2

مانية قياس ملوثات الهواء الخارجي به. وكانت مدة القياس ثفيه  تم قياس مستويات الضوضاء في نفس الموقع الذي تم
 في المتوسط بين كل عملية قياس والتي تليها.فاصله  ساعات مع ساعة واحدة 

 المنهجية

، وأجهزة قياس مستويات الضوضاء B & K 2238أجهزة وسيطة  2تم قياس مستويات الضوضاء باستخدام عدد 
مجموعة  2(، وعدد 1ئة )الف IEC 1672( من حيث درجة الدقة، متوافقة مع المعايير األوربية 1المدمجة من الفئة )

 خاصة باالستخدام الخارجي ومقاومة للظروف الجوية. B & K 4198مكبرات صوت من النوع 

 النتائج

 البيئية المصريةنتائج قياسات مستويات الضوضاء في مقابل الحدود المسموح بها طبقًا للتشريعات  التالية توضت الجداول 
 .الدوليالبنك  ومعايير
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 قياسات مستوى الضوضاء.: 21-4 جدول رقم 

 الوقت

 ساعة 24مكافئ مستوى الصوت والتسجيالت النسبية بالديسيبيل لمدة 

مستوى 
الصوت عند 

 نقطة التكافؤ
LAeq 

مستوى الصوت 
 عند 10

 
LA 10 

مستوى 
الصوت عند 

50 
LA 50 

مستوى 
الصوت عند 

90 
LA 90 

مستوى 
الصوت عند 

95 
LA 95 

أقصى مستوى 
 للصوت

 
LC peak 

10:00 60.57 41.58 31.58 25.04 23.63 108.85 
11:00 59.9 45.41 51.53 50.03 52.47 100.74 
12:00 57.7 44.43 37.99 33.89 32.81 118.63 
13:00 59.1 45.48 38.11 32.58 31.71 88.82 
14:00 45.1 52.54 41.9 36.13 34.77 93.7 
15:00 57.9 56.19 47.64 38.16 36.34 95.32 
16:00 54.7 56.87 47.47 39.7 37.8 104.96 
17:00 56.1 58.67 49.75 38.61 36.17 99.24 

 
 المصريةمستويات الضوضاء المحيطة طبقًا للتشريعات : 22-4  جدول

   1994لسنة  4ي رقم متطلبات القانون المصر  
  شدة الضوضاء المسموح بها بالديسيبل

ضاء
ضو

ال
 مساء 

 ص. 7م. إلى  10من 
 نهارا
 م. 10ص. إلى  7من

 
 نوع المنطقة

المناطق  –المستشفيات  –المناطق الحساسة )المدارس  50 40
 الريفية(

 المناطق السكنية ذات الكثافة المرورية المحدودة 55 45
 طق المدنية ذات األنشطة التجاريةالمنا 60 50
 متر 12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعرض أقل من  65 55
مترا فما فوق،  12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعض  70 60

 أو المناطق الصناعية ذات الصناعات الخفيفة
 المناطق الصناعية )صناعات ثقيلة( 70 70
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ت الضوضاء في البيئة الخارجية أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق السكنية يتضت مما سبق أن مستويا
ومناطق المدارس والمعاهد التعليمية، كما أنها أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق التي بها مستقبالت حساسة، 

يادة في مستويات الضوضاء في موقع المشروع عن هذا باإلضافة إلى أن أنشطة الحفر واإلنشاء قد تؤدي إلى مزيد من الز 
 الحدود المسموح بها.

وبصفة عامة، ستكون فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والناتجة عن أعمال الحفر واإلنشاء محدودة 
 بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.

 

 المناخ 2.9.2

 درجات الحرارة 4.9.2.1

 
درجات  فيدرجة مئوية. ويعتبر شهر أغسطس هو األعلى  22.9مدينة المنشأة  فيارة لدرجات الحر  السنوي يبلغ المتوسط 

 درجة مئوية. 13.6درجات الحرارة  بمتوسط  فيدرجة مئوية. بينما يعد شهر يناير هو األقل  29.6الحرارة بمتوسط 
 

 

 شهر يناير( 1خالل العام)يمثل الرقم  السنوية: متوسط درجات الحرارة 22-4 شكل رقم
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 سقوط األمطار 4.9.2.2

خالل شهور السنة. ويوضت الشكل  اعليه األمطار، حيث ال تسقط الصحراوي تعتبر مدينة المنشأة من المدن ذات المناخ 
 وهكذا....شهر يناير   1 يمثل الرقمالمتوسط السنوي لمعدالت سقوط األمطار، حيث  التالي

 

 

 خالل العام : متوسط سقوط األمطار22-4 شكل رقم

 

 الجيولوجيا 2.9.1

 الجيومورفولوجيا 2.9.1.1

 تتكون جيولوجيا الطبقات األرضية في مدينة المنشأة من الترسبات التالية:.

 تكوينات طيبة )عصر اإليوسين( .25
 تكوينات منيحة )عصر البليوسين( .26
 سين /البليستوسين( تكوين العيساوية )البليو  .27
 رمال البليستوسين .28
 تكوينات دندرة .29
 األودية الحديثة .30
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 مصادر المياه 2.9.2

 المياه السطحية 2.9.2.1

كم( وقناه نجع  130) حماد الغربية، وهم قناه نجع في الري  الرئيسية الري نهر النيل وقنوات  على محافظة سوهاج  تعتمد 
 كم(. 150الشرقية )  حمادي

عبر أي من  الغازخطوط اى من  وهو ما يعنى عدم مرورنشاء بطول الطرق الموجودة، تم التخطيط للقيام بأعمال اإل
 مصادر المياه السطحية سالفة الذكر

 

 المياه الجوفية 4.9.4.2

يعد الخزان الجوفي من نظام التكوينات الرباعية هو مصدر المياه الجوفية الرئيسي في محافظة سوهاج، ويتراوح سمك 
 ر ويزيد السمك في اتجاه نهر النيل.مت 170إلى  40الخزان ما بين 

نهر النيل من أنشطة الحفر، حيث لن تتعدى أنشطة الحفر و التي تتغذى من ومن غير المتوقع أن تتأثر المياه الجوفية 
 متر. 1عمق 

 البيئة األرضية 2.9.2

أهمية من الحياة الى المنازل بالمناطق الحضرية التي ال تتضمن أشكال ذات  الغازتم التخطيط ألن يتم توصيل خطوط 
 النباتية أو الحيوانية.

 الحياه النباتية 4.9.5.1

 نباتات ذات األهمية.المن  أيالمناطق الحضرية، حيث أنه من غير المتوقع مصادفة  فييتم القيام بأعمال اإلنشاء 

 الحياه الحيوانية 4.9.5.2

الكالب  انتشارما تم مالحظة . كتوالتي تستخدم  لجر العربا مثل الحمير والخيول بعض الحيوانات المنزلية تم مالحظة
 من الحيوانات ذات األهمية. أي رصدمن غير المتوقع ولذا ف المناطق الحضرية؛  فييتم القيام بأعمال اإلنشاء .  و الضالة

 المناطق المحمية 2.9.2.1

 .15منطقة محمية أيال تقع مدينة المنشأة داخل 

 الطيور 4.9.5.4

 .16منطقة مهمة للطيور أيال تقع مدينة المنشأة داخل 

  

                                                 
15http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/N-protect/Protectorates2013_A3En_Ar_Existing_Future.pdf 

16http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf 

http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf
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 لموارد الثقافية ا 2.9.6

المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية فقط، لذا ليس من المتوقع أن  الى الطبيعيسيتم تنفيذ مشروع توصيل الغاز 
 المنطقة فيباإلضافة إلى ذلك، يعد توافر جميع مرافق البنية التحتية . تتضرر الموارد الثقافية المادية من أنشطة المشروع

شقها من الغاز الطبيعي لتلك المنطقة. وهذا يعنى أن أعمال الحفر ستجري في الشوارع التي تم  أحد الشروط لتوصيل هي
 .يتوافر بها مرافق البنية التحتية والتي قبل

 المساجد ذات القيمة الثقافية: مسجد الخولى، المصطفى، أبو خليل، الكبير، الحاج أحمد ابو رمضان.

 الشهيد العظيم مار جرجس، السيدة مريم العذراء.الكنائس ذات القيمة الثقافية: كنسية 

 ةاتقع المقابر جنوب مدينة المنش

 .شبكة الطرق  2.9.7

 تربط مدينة المنشأة بالمدن األخرى هم التيالطرق الرئيسية  :
  الغربي الزراعيطريق أسوان. 
  (.الغربيطريق العريف ) متفرع من طريق أسوان الزراع 
 معطى عثمان 
 طايع المماليك 
 منفلوط. -ا طريق قن 
  الصحراوي القاهرة  –طريق أسوان. 
 شارع الملكة فريده 

 
 لم يتم التخطيط للقيام بأية أعمال على الطرق الرئيسية.

 
 الشوارع الرئيسية و الفرعية بالمدينة
بي مرصوفة باألسفلت بشكل جزئي بينما الجزء األخر ال يزال ترا هيحارات، و  4 – 3يتراوح عرض الشوارع الرئيسية من 

لى المناطق الحضرية. وتزدحم الشوارع الحضرية  وصخري. وهذه الطرق تتحمل النصيب األكبر من حركة المرور من وا 
 ىوف الدراجات.المشاة وراكبي باإلضافة إلى  الحيواناتالتوك توك، والعربات التي تجرها ومركبات  بسيارات النصف نقل

 فيالمشروعات المحلية الصغيرة مثل المقاهي واألكشاك  مالحظة انتشار تكون الشوارع الفرعية ترابية، كما يمكناالغلب 
 الشوارع الحضرية.

 ، البحر، لويس ساويرس، المحطة، الشمندى، أبو عيد.المنشاوي وتتضمن الشوارع الحضرية شارع الشيخ محمد صديق 
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 الشوارع الداخلية
حارتين وتخدم المناطق السكنية والتجارية. كما أنها شوارع  بعرض تكون عادة  مدينة المنشأة فيتكون الشوارع الداخلية 

 ومركباتالسيارات  نتيجة لتزحم ، يسمت فيها بانتظار السيارات، وتتسم هذه الشوارع باالختناقات المرورية .....ترابية 
 الدراجات. وراكبي المشاة ، إلى جانب الحيواناتالتوك توك والعربات التي تجرها 

 
 المنشأةمدينة  في: نموذج ألحد الشوارع الرئيسية الحضرية 24-4 شكل رقم 
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 4 مدينة المنشأة  في: نماذج لبعض الشوارع الداخلية 25-4 شكل رقم

 
 الشوارع الداخلية والحضرية في زيادة انبعاثات الغبار. في حفرالمن المحتمل أن تتسبب أعمال 

 

 نمط األبنية 2.9.8

 
هذه المنازل.  في الطبيعيتركيب الغاز لتوصيل و فنية ال االمكانية نوعية المنزل من أجل تحديد  ومعاينةيجب القاء الضوء 

 منازل مستقلة.  في٪ من عينة المست  52حيث يعيش 
ها أن الغالبية العظمى من العينة التي تم التعامل معها يعيشون في بنايات حديثة البناء. ولقد كشفت البيانات التي تم جمع 

 حيث أن نوعية المباني في المناطق المنتقاة تصلت لتركيب الغاز الطبيعي.
 5) مرتفعةالبنايات ال كما تم مالحظة وجودطوابق،  3من خالل نوعية المساكن أن غالبية البنايات تتكون من  تبينوقد 

 % يعيشون في وحدات سكنية.73.04أن  2013وقد ذكرت خريطة الفقر لعام   في المدينة.طوابق فأعلى( 
 

العينة حيث اشارت كما تعتبر حالة الجدران واألسقف في البنايات أحد القواعد والشروط المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي؛ 
اإلسمنت والطوب األحمر. كما تبين أن بعض ب مبنية ون في مباني بالكامل يعيش ان كافة افرادها  التي تم التعامل معها

 في العديد من المناطق.  للمباني الخرسانية الهياكل المباني ال تزال تحت اإلنشاء؛ فقد تم مالحظة 
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منازل ك نسبة صغيرة من ال، فقد أشارت المناقشات الجماعية الى أن هناالمنشأة منازل في مدينةوفيما يتعلق بقانونية ال
 منازلهم. في الطبيعي، من الممكن أن ال يحصلوا على قروض لتركيب الغاز وبالتاليمشيدة بدون وثائق قانونية. 

متر، وهذا يشير إلى وجود إمكانية جيدة بالنسبة لتركيب  30 – 5فيما يتعلق بحالة الطرق، يتراوح عرض الشوارع ما بين 
على خطة استعادة الوضع  تقريبا وهو ما سوف ينعكس ايجابيا  ارع  مرصوفةكافة الطرق والشو  تعدالغاز الطبيعي فيها. 

سوف تؤثر على  والتيالمخلفات الخطرة  في ادارة  المنشأة مشكلة مدينةاألصلي للموقع. ومع ذلك، كان واضحا أن لدى 
 .توصيل الغاز الطبيعيخطة 

 

 
 الشارع وحالتهصورة توضح اتساع  : 26-4 شكل رقم 

 

 إدارة المخلفات 2.9.9

 مواسيرقطع إعادة رصف الطرق. ويتم جمع وتخزين  في: تستخدم  مخلفات الحفر الطبيعيبالنسبة لمشروع توصيل الغاز 
 الصلب والخردة لتباع بالمزاد مرة واحدة سنويا. 

لتخلص من المخلفات الخطرة لفي مصر  تين المتخصصتين هما الجهيعد مدفن الناصرية و شركة يونيكو في اإلسكندرية 
 بواسطة ،باإلسكندريةتم تجميعها وتخزينها في مستودع الشركة يعلب الطالء التي  المخلفات الخطرة طبية ، وتشملالغير 

 .الهالمذكورة اع للتخلص منها في مرافق المخلفات الخطرة باإلسكندرية المرخص لهمالمخلفات الخطرة  متعهدي جمع



 (2016 )أكتوبر لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة سوهاجبيئية واالجتماعية تقييم التأثيرات ال دراسة

 81 

 .التابع لإلدارة المحلية للمدينة المخلفات مقلبيتم جمع المخلفات المنزلية من قبل الوحدة المحلية والتخلص منها في 

 
 كم غرب مدينة المنشأة( 12) الخطرةموقع التخلص من المخلفات غير  : 27-4 شكل رقم 

 
 في  محسوسة زيادة توليد ذلك الي يؤديغير المتوقع أن  و، العاملين رافق العامة للمدينة من قبل سوف يتم استخدام الم

 .مخلفات الصرف الصحي
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 المنشأة: االقتصادي االجتماعيالتوصيف  4.10
الشرق،  فيمنتصف محافظة سوهاج. يحيط بها بعض القرى الصغيرة مثل قرية روافع العيساوية  فيتقع مدينة المنشأة 

 الشمال الشرق. كما تقع الحدود الصحراوية في شمال المدينة.  فيالغرب، الرويهب  فيرية الشيخ يوسف وق

 اإلداريالتقسيم  2.10.1

مساحة محافظة سوهاج. وتبلغ مساحة المنطقة المأهولة  إجماليكم مربع من  221.76المنشأة  تغطى مساحة مركز
 28تتكون من  والتيوحدات محلية ريفية  5ز المنشأة إداريا الى كم مربع. وينقسم مرك 188.51المركز بنحو  فيبالسكان 
 عزبة.  171قرية و 

 .2نسمة/كم 2342يقدر إجمالي الكثافة السكانية بنحو 
 

 التوسعات الحضرية 2.10.2

 شمال مدينة المنشأة. فيأعدت المحافظة خطة نحو التوسع في الصحراء، حيث قامت بتطوير مجتمعات عمرانية جديدة 
 

 لديموغرافيةالخصائص ا 2.10.1

 عدد السكان إجمالي 2.10.1.1

 
أسرة.  ويمثل عدد  116291نسمة، بينما يبلغ عدد األسر بنحو  519385عدد سكان مركز المنشأة  بنحو  إجمالييبلغ 

 % من إجمالي عدد سكان محافظة سوهاج.11.3سكان مركز المنشأة  
مركز  فيالمناطق الحضرية  فييشون عدد السكان يع إجمالي% من 16.9وقد أشارت نسبة توزيع السكان الى أن 

 المناطق الريفية.  في% من السكان 83.1المنشأة، بينما يعيش 
 فرد/منزل.  4.6 متوسط حجم األسرةويبلغ 

 

 التوزيع العمري 4.10.3.2

عاما، بينما تبلع نسبة أولئك الذين  15% من السكان أقل من 44.04يشير توزيع سكان مدينة المنشأة وفقا للعمر الى أن 
% )وفقا لخريطة الفقر، الجهاز 26.45%. وتمثل نسبة اإلناث البالغات 26.04عاما  45الى  15وح أعمارهم من تترا

 (.2013 لعام للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي 
 

 الزيادة الطبيعيةمعدل  2.10.1.1

ل لك 5.6حين يبلغ معدل الوفيات  فيشخص.  1000مولود لكل  31.7محافظة سوهاج  فييبلغ معدل المواليد 
 شخص.  1000لكل  26.1المحافظة والذى يبلغ  في الزيادة الطبيعيةشخص. وذلك يشير الى معدل 1000
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 ةيظروف المعيشال 2.10.2

 احدن و مسكيعيشون في  والذين معينة أسرة ينتمون( إلى ال ينتمون )أو الذين "األفرادأنهم هم بتاألسرة المعيشية  عرف ت  
 4.58واحدة." ويبلغ متوسط حجم األسرة في المنشأة  واقتصادية اجتماعية وحدةن ويمثلو  ،معا ةيمعيشويديرون  أنشطتهم ال

 فرد/منزل. 
 

 توافر الخدمات األساسية 2.10.2

 
 الكهرباء 2.10.2.1

من األسر من شبكة  %99.0 حيث يستقيد ما يقرب من يعتمد السكان في صعيد مصر على الشبكة القومية  للكهرباء
(. كما تصل الكهرباء الى المناطق العشوائية بصرف النظر عن 2010لمصري لعام )وفقا لتقرير التنمية البشرية ا الكهرباء

 وحدة. 11629مدى مشروعية ذلك. ويبلغ عدد عمالء شركة الكهرباء في مركز المنشأة 
 .  1121,3520مركز المنشأة بنحو  فيويقدر عدد المشتركين في خدمة الكهرباء 

 وضع قانونىالقائمين ضمن حدود المشروع في مركز المنشأة ال يملكون والجدير بالذكر أن نسبة ضئيلة من السكان 
 لتوصيل الكهرباء لهم

 
 توافر مياه الشرب والصرف الصحي 2.5.2.4

 
النيل لتأمين كافة احتياجاتها المائية. وفي بعض الحاالت يتم  نهر تعتمد محافظة سوهاج بشكل كامل تقريبا على مياه

النائية. وتعد إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب في مركز المنشأة والمدينة استخدام المياه الجوفية في المناطق 
 %.99.03مدينة المنشأة بنحو  فيتحصل على مياه صالحة للشرب  التيمرتفعة، حيث تبلغ نسبة األسر 

الصرف  منخفض بشبكة اتصالأن هناك  2013أما فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي، فقد أشارت خريطة الفقر لعام  
 . ومع ذلك، يتصل جميع المستفيدين المستهدفين بنظام  صرف صحي سليم.   الصحي

 

 التنمية البشرية مؤشرات 2.10.6

 
 الحالة التعليمية 4.10.6.1

البيانات الثانوية أن التعليم المتوسط هو التعليم السائد بين المحافظات. ولقد كان هناك فجوة ملحوظة بين  مراجعة أشارت 
السكان أميين. ويمثل  إجمالي% من 39.7مقابل  في% من اإلناث أميات ، 49.9حيث أن  تعليم الذكور واإلناث:

% من النساء. كما يعد أغلب السكان المتعلمين 5.96عدد السكان في مقابل فقط  إجمالي% من 8.57خريجو الجامعات 
 من خريجي التعليم المهني في المرحلة الثانوية.
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 البطالة وحالة العمل 2.10.6.2

 
ألف نسمة.  2,452بنحو  عاما( 60الى  15)الذين تتراوح أعمارهم بين محافظة سوهاج  فيعدد العمالة  إجمالييبلغ 

حين تبلغ نسبة  في% من بين القوى العاملة، 12.7ألف نسمة. وتمثل نسبة اإلناث  1,034ويبلغ عدد العاملين بنحو 
 %.87.3ربات البيوت 

لمحافظة سوهاج  السنوي  اإلحصائي% بين اإلناث ) وفقا للكتاب 18.3مقابل  في%، 6.5وتبلغ نسبة البطالة بين الذكور 
 %.76محافظة سوهاج مرتفع نسبيا، حيث تبلغ نسبة العاملين بأجر  في(. ويعد معدل العمالة 2015لعام 

مالت القوى العاملة. وتمثل نسبة اإلناث العا إجمالي% من 43.04مدينة المنشأة نحو  فيتمثل نسبة العاملين 
 %.3.23%  والمشتغلين باألعمال الحرة و 87.48حين تمثل نسبة العاملين بأجر في %.11.86
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 البلينةالبيئي: التوصيف  4.11
تقع مدينة البلينا جنوب غرب محافظة سوهاج. تحدها مدينة جرجا من جهة الشمال، ومحافظة قنا من جهة الجنوب. ويبلغ 

 410528المناطق غير الحضرية، و  فينسمة  57262سمة، منقسمين الى ن 467790عدد سكان مركز البلينا  إجمالي
 المناطق الحضرية. في

 

 البلينا داخل محافظة سوهاج : مركز28-4 شكل رقم 

 

 المناخ وجودة الهواء 2.11.1

 جودة الهواء بالموقع

ساعات للملوثات األكثر أهمية وهي: أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد  8ار تم القيام بقياس تركيزات ملوثات الهواء على مد
 ميكرون. 10النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الجسيمات العالقة الكلية، والجسيمات العالقة األقل من 
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 ءموقع قياسات جودة الهواء والضوضا :22-4 جدول رقم 

 الموقع
 "44.8'13°26شماال  مدرسة البلينا

 "3.4'0°32شرقا 
 

 النتائج
توضت الجداول التالية نتائج قياسات جودة الهواء المحيط والتي تم القيام بها بالموقع. ويظهر من خالل الجدول التالي 

 متوسط النتائج اليومية لجميع الملوثات التي تم قياسها.
 ( ساعات )ميكروجرام/ متر مكعب(8: متوسط تركيز الملوثات في الهواء المحيط على مدار )24-4 جدول رقم 

أول أكسيد  الوقت
 النيتروجين

ثاني 
أكسيد 

 النيتروجين

أكاسيد 
 النيتروجين

ثاني أكسيد 
 الكبريت

أول أكسيد 
 الكربون 

الجسيمات 
العالقة أقل 

 10من 
 ميكرون 

سيمات الج
العالقة 
 الكلية

 122.1 1.5 11.5 28.8 17.5 11.3 10:00ص 
 

153.5 
11:00 12.6 16 38.6 10.5 1.2 
12:00 13.4 15.2 28.6 11.2 1.2 
13:00 5.6 15.9 21.7 10.9 1.4 
14:00 4.1 19.7 23.8 6.3 1.4 
15:00 2.4 18.8 21.3 7 1.8 
16:00 2.6 16 18.7 7.6 1.9 
17:00 2 13.2 15.2 4.3 1.2 
 الحدود 

الحدود طبقًا 
للتشريعات البيئية 

 المصرية

 )24ساعة)

150 150 150 150 

10 

/متر مليجرام)
مكعب،  
 8ساعات(

150 230 

الحدود طبقا 
البنك لمعايير 

 24) الدولي
 ساعة(

- - 
 

 200)ساعة
 واحدة(

125 N/A 150 230 
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 ). لتشريعات البيئية المصريةاثات الهواء التي تم قياسها في حدود المسموح به في يتضت من الجدول السابق أن تركيز ملو 
وتعديالتها بقرارات رئيس الوزراء  1995، والئحته التنفيذية لسنة 9/2009المعدل بالقانون رقم  4/94قانون البيئة رقم 

 (.2015في أبريل سنة  964و 2012لسنة  710أرقام 
 

لذا فمن   التشريعات البيئية المصرية ت المعدات االنشائية المستخدمة فهي متوافقة مع متطلباتبالنسب النبعاثات  محركا
غير المتوقع أن تتخطى تركيزات ملوثات الهواء المحيط من أكاسيد النيتروجين، أكاسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون 

 .االنشائيةمعدات الالمستويات المسموح بها نتيجة لتشغيل 
 

مرحلة اإلنشاء أنشطة الحفر وا عادة تأهيل الموقع والتي من المتوقع أن تتسبب في زيادة مستويات الغبار عن  وتتضمن
الحدود المسموح بها في موقع المشروع. لذا ستتم أعمال الحفر وا عادة التأهيل في نفس يوم العمل، وبالتالي فإن فترة تخطي 

 دودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.الحدود المسموح بها لمستويات الغبار ستكون مح
 

 قياسات الضوضاء في موقع العمل 2.11.1.1

. وكانت مدة القياس ثمانية ساعات المحيطقياس ملوثات الهواء  فيه تم قياس مستويات الضوضاء في نفس الموقع الذي تم
 بين كل عملية قياس والتي تليها. فاصلة مع ساعة واحدة في المتوسط

 المنهجية

، وأجهزة قياس مستويات الضوضاء B & K 2238أجهزة وسيطة  2مستويات الضوضاء باستخدام عدد تم قياس 
مجموعة  2(، وعدد 1الفئة ) IEC 1672( من حيث درجة الدقة، متوافقة مع المعايير األوربية 1المدمجة من الفئة )

 الجوية.خاصة باالستخدام الخارجي ومقاومة للظروف  B & K 4198مكبرات صوت من النوع 

 النتائج

 للتشريعات البيئية المصريةنتائج قياسات مستويات الضوضاء في مقابل الحدود المسموح بها طبقًا  التاليةتوضت الجداول 
 .الدوليالبنك  ومعايير
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 قياسات مستوى الضوضاء.: 25-4 جدول رقم 

 الوقت

 ساعة 24ت والتسجيالت النسبية بالديسيبيل لمدة مكافئ مستوى الصو 

مستوى 
الصوت عند 

 نقطة التكافؤ
LAeq 

مستوى الصوت 
 عند 10

 
LA 10 

مستوى 
الصوت عند 

50 
LA 50 

مستوى 
الصوت عند 

90 
LA 90 

مستوى 
الصوت عند 

95 
LA 95 

أقصى مستوى 
 للصوت

 
LC peak 

10:00 55 47.7 48.9 53 57.7 85 
11:00 58.2 49.6 50.7 56.1 61.5 85 
12:00 59.9 50.6 51.3 58.5 53 77.4 
13:00 57.1 44.8 47 54.9 60.7 82.8 
14:00 59.4 49.8 50.6 54.1 61.1 92.9 
15:00 52.98 56.19 47.64 38.16 36.34 95.32 
16:00 53.12 56.87 47.47 39.7 37.8 104.96 
17:00 54.5 58.67 49.75 38.61 36.17 99.24 

 
 المصرية:  مستويات الضوضاء المحيطة طبقًا للتشريعات 1-4 ول رقم جد

   1994لسنة  4متطلبات القانون المصري رقم  
  شدة الضوضاء المسموح بها بالديسيبل

ضاء
ضو

ال
 مساء 

 ص. 7م. إلى  10من 
 نهارا
 م. 10ص. إلى  7من

 
 نوع المنطقة

المناطق  –المستشفيات  –المناطق الحساسة )المدارس  50 40
 الريفية(

 المناطق السكنية ذات الكثافة المرورية المحدودة 55 45
 المناطق المدنية ذات األنشطة التجارية 60 50
 متر 12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعرض أقل من  65 55
مترا فما فوق،  12طرق بعض المناطق السكنية المجاورة لل 70 60

 أو المناطق الصناعية ذات الصناعات الخفيفة
 المناطق الصناعية )صناعات ثقيلة( 70 70
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يتضت مما سبق أن مستويات الضوضاء في البيئة الخارجية أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق السكنية 
على من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق التي بها مستقبالت حساسة، ومناطق المدارس والمعاهد التعليمية، كما أنها أ 

هذا باإلضافة إلى أن أنشطة الحفر واإلنشاء قد تؤدي إلى مزيد من الزيادة في مستويات الضوضاء في موقع المشروع عن 
 الحدود المسموح بها.

ء والناتجة عن أعمال الحفر واإلنشاء محدودة وبصفة عامة، ستكون فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الضوضا
 بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.

 

 المناخ 2.11.2

 درجات الحرارة 4.11.2.1

متوسط درجات الحرارة  التاليدرجة مئوية. ويوضت الشكل  23.4مدينة بلينا  فيلدرجات الحرارة  السنوي يبلغ المتوسط 
 ) مظللة(.  رى السنوية ) الخط األحمر( ودرجات الحرارة العظمى و الصغ

 فيدرجة مئوية. بينما يعد شهر يناير هو األقل  30.4درجات الحرارة بمتوسط  فيويعتبر شهر أغسطس هو األعلى 
 درجة مئوية. 13.7درجات الحرارة  بمتوسط 

 

 

 هر يناير(ش 1)يمثل الرقم  : متوسط درجات الحرارة السنوية29-4 شكل رقم 

 
 

 سقوط األمطار 4.11.2.2

 1شهر ديسمبر بمعدل أقصاه  في عليها ، حيث تسقط األمطارالصحراوي تعتبر مدينة البلينا من المدن ذات المناخ 
 وهكذا.... 1المتوسط السنوي لمعدالت سقوط األمطار، حيث شهر يناير يمثله الرقم  التالي. ويوضت الشكل مليميتر
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 على مدينة البلينا : متوسط سقوط األمطار سنويا20-4 شكل رقم 

 الجيولوجيا 2.11.1

 الجيومورفولوجيا 2.11.1.1

 تتكون جيولوجيا الطبقات األرضية في مدينة البلينا من الترسبات التالية:.

 تكوينات طيبة )عصر اإليوسين( .31
 تكوينات منيحة )عصر البليوسين( .32
 ن /البليستوسين( تكوين العيساوية )البليوسي .33
 رمال البليستوسين .34
 تكوينات دندرة .35
 األودية الحديثة .36

 مصادر المياه 2.11.2

 المياه السطحية 2.11.2.1

كم( وقناه  130الغربية )  حماديقناه نجع  وهىالرئيسية،  الري نهر النيل وقنوات  على في الري  محافظة سوهاجتعتمد 
 كم(. 150الشرقية )  حمادينجع 

 مصادر من أي عبر غاز خطوط أي  مرور عدم يعنى ما وهو الموجودة، الطرق  بطول نشاءاإل بأعمال للقيام التخطيط تم
 .الذكر سالفة السطحية المياه

 المياه الجوفية 2.4.1.4

يعد الخزان الجوفي من نظام التكوينات الرباعية هو مصدر المياه الجوفية الرئيسي في محافظة سوهاج، ويتراوح سمك 
 يد السمك في اتجاه نهر النيل.متر ويز  170إلى  40الخزان ما بين 



 (2016 )أكتوبر لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة سوهاجبيئية واالجتماعية تقييم التأثيرات ال دراسة

 91 

نهر النيل من أنشطة الحفر، حيث لن تتعدى أنشطة الحفر  التي تتغذى منومن غير المتوقع أن تتأثر المياه الجوفية 
 متر. 1عمق 

 البيئة األرضية 2.11.2

ن الحياة الى المنازل بالمناطق الحضرية التي ال تتضمن أشكال ذات أهمية م الغازتم التخطيط ألن يتم توصيل خطوط 
 النباتية أو الحيوانية.

 الحياه النباتية 4.11.5.1

 .أهميةنباتات ذات  أيالمناطق الحضرية، حيث أنه من غير المتوقع مصادفة  فييتم القيام بأعمال اإلنشاء 

 الحياه الحيوانية 4.11.5.2

وحيث .  لضالةاالكالب  انتشار. كما تم مالحظة لعرباتلجر اا مثل الحمير والخيولاستخدام بعض الحيوانات تم مالحظة 
 من الحيوانات ذات األهمية. أيمن غير المتوقع مصادفة  فانه   المناطق الحضرية؛  في ان االعمال االنشائية سوف تتم

 

 المناطق المحمية 2.11.2.1

 .17منطقة محمية أيال تقع مدينة البلينا داخل 

 الطيور 4.11.5.4

 .18منطقة مهمة للطيور أيال تقع مدينة البلينا داخل 

 ماديةالموارد الثقافية ال 2.11.6

المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية فقط، لذا ليس من المتوقع أن  في الطبيعيسيتم تنفيذ مشروع توصيل الغاز 
 المنطقة فيباإلضافة إلى ذلك، يعد توافر جميع مرافق البنية التحتية . تتضرر الموارد الثقافية المادية من أنشطة المشروع

شقها من عي لتلك المنطقة. وهذا يعنى أن أعمال الحفر ستجري في الشوارع التي تم أحد الشروط لتوصيل الغاز الطبي هي
 .يتوافر بها مرافق البنية التحتية والتي قبل

  تتضمن المدينة العديد من المساجد ذات القيمة الثقافية وهم: مسجد عبد اللطيف السمان، محمد السمان، عمار
 بن ياسر، الرحمن.

  ذات القيمة الثقافية وهم: كنيسة السيدة مريم العذراء، مطرانية الكروز العظيم مار كما تتضمن بعض الكنائس
 مرقس الرسول.

 خارج حدودها. و تقع المقابر جنوب مدينة البلينا 

  

                                                 
17http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/N-protect/Protectorates2013_A3En_Ar_Existing_Future.pdf 

18http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf 

http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Egypt.pdf
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 شبكة الطرق 2.11.7

 لم يتم التخطيط للقيام بأية أعمال على الطرق الرئيسية.
 

 الشوارع الرئيسية و الفرعية بالمدينة
مرصوفة باألسفلت بشكل جزئي بينما الجزء األخر ال يزال ترابي  هيحارات، و  4 – 3رع الرئيسية من يتراوح عرض الشوا

لى المناطق الحضرية. وتزدحم الشوارع الحضرية  وصخري. وهذه الطرق تتحمل النصيب األكبر من حركة المرور من وا 
بالنسبة الدراجات. راكبي  و المشاةباإلضافة إلى  التوك توك، والعربات التي تجرها الحميرمركبات  بسيارات النصف نقل و

وجود المشروعات المحلية الصغيرة مثل المقاهي  مالحظة  ، كما يمكن فغالبا ترابيه وغير مرصوفه لشوارع الفرعيةل
 الشوارع الحضرية. فيواألكشاك 

 .الرياضي الناديمد األمير، نصر، المحطة، الشهيد مح السيدوتتضمن الشوارع الحضرية شارع البحر، السنية بنين، 

 

 مدينة البلينا في: نموذج ألحد الشوارع الرئيسية الحضرية 21-4  شكل رقم 



 (2016 )أكتوبر لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة سوهاجبيئية واالجتماعية تقييم التأثيرات ال دراسة

 93 

 
 4 مدينة البلينا  في: نماذج لبعض الشوارع الفرعية الحضرية 22-4 شكل رقم 

 
 الشوارع الداخلية
 غير مرصوفه وحارتين وتخدم المناطق السكنية والتجارية. كما أنها  عادة تكون  باتساع مدينة البلينا  فيالشوارع الداخلية 

 اتو مركب لسيارات نتيجة الزدحامها باترابية ، يسمت فيها بانتظار السيارات، وتتسم هذه الشوارع باالختناقات المرورية 
مدرسة السايت، : شارع الدراجات. وتتضمن الشوارع الداخلية  وراكبى المشاة التوك توك والعربات التي تجرها الحمير، إلى 

 ل.امحطة، طريق الوصاف، الدالل والوصال
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 مدينة البلينا في: نموذج ألحد الشوارع الداخلية 22-4  شكل رقم 

 
 من المحتمل أن تتسبب أعمال حفر الشوارع الداخلية والحضرية في زيادة انبعاثات الغبار.

 

 نمط األبنية 2.11.8

 كشفت البيانات التي تم جمعها عن أن الغالبية العظمى من العينة التي تم التعامل معها يعيشون في بنايات حديثة البناء.  
يتكون من أسرة واحدة. وتعد نوعية المباني في المناطق المنتقاة بيت مستقل والذى  في% من عينة المست 24.5ويعيش 

 تصلت لتركيب الغاز الطبيعي.
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 بعض أنماط المساكن: 24-4  شكل رقم 

 
بيعي؛ فلقد أشير إلى أن كما تعتبر حالة الجدران واألسقف في البنايات أحد القواعد والشروط المطلوبة لتوصيل الغاز الط

العينة التي تم التعامل معها بالكامل قد كان أفرادها يعيشون في مباني من اإلسمنت والطوب األحمر. كما تبين أن بعض 
 في العديد من المناطق. هياكل خراسانية لمبانيالمباني ال تزال تحت اإلنشاء؛ فقد تم مالحظة 

 
متر، وهذا يشير إلى وجود إمكانية جيدة بالنسبة لتركيب  20 – 4الشوارع ما بين وفيما يتعلق بحالة الطرق، يتراوح عرض 

 على خطة استعادة الوضع األصلي للموقع. هذا ينعكس  وسوف  الطرق والشوارع مرصوفة  ومعظمالغاز الطبيعي فيها. 

 إدارة المخلفات 2.11.9

 قطع الويتم جمع وتخزين  ،ة رصف الطرق إعاد في: تستخدم  مخلفات الحفر الطبيعيبالنسبة لمشروع توصيل الغاز 
 الصلب لتباع بالمزاد مرة واحدة سنويا.  مواسير

لتخلص من ل مصر الجهتين الوحيدتين المتخصصتين في شركة يونيكو في اإلسكندرية  خدماتيعد مدفن الناصرية و 
عها وتخزينها في مستودع الشركة تم تجمييعلب الطالء التي  المخلفات الخطرة طبية ، وتشملالغير  المخلفات الخطرة 

للتخلص منها في مرافق المخلفات  لهما   المخلفات الخطرة المرخصبواسطة متعهدي جمع ويتم تجميعها  ،باإلسكندرية
 الخطرة باإلسكندرية.

 .االتابع لهالمخلفات  مقلبوالتخلص منها في  لمدينة البلينا يتم جمع المخلفات المنزلية من قبل الوحدة المحلية
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 كم جنوب غرب البلينا( 10)  الخطرة: موقع التخلص من المخلفات غير 25-4  شكل رقم 

 

ومن سوف يتم القيام بأنشطة المشروع المقترح بمدينة البلينا، حيث سيتم استخدام المرافق العامة للمدينة من قبل العمالة، 
 .بالمدينة   الصحي الصرف مخلفاتكمية   في محسوسة زيادة يعمل هذا على غير المتوقع أن 
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 البلينة: االقتصادي االجتماعيالتوصيف  4.12
 هذه وتمثل مربع، متر كيلو 181.25 المنطقة مساحة إجمالي ويبلغ سوهاج، محافظة غرب جنوب البلينا مدينة تقع

 .سوهاج محافظة مساحة إجمالي من% 10.46 المساحة

 اإلدارييم التقس 2.12.1

تتكون منطقة البلينا من مركز واحد، و أربع ، 2015اإلحصائي السنوي لعام بناء على المعلومات المتوفرة من الكتاب 
 عزبة. 251قرية تابعة، و  29وحدات محلية ريفية، و 

 التوسعات الحضرية 2.12.2

عاتها العمرانية الجديدة على لقد أعدت المحافظة خطة نحو التوسع في الحدود الصحراوية، حيث قامت بتأسيس مجتم
أن تجري مزيد من التوسعات واالمتدادات  البلينااألراضي الصحراوية المتاخمة لحدودها، وتنوي الجهات التنفيذية بمدينة 

 .19في األراضي الصحراوية المتاخمة لحدودها في المنطقة الغربية
 

 الخصائص الديموغرافية 2.12.1

 تعداد السكان 4.12.3.1

 المساحة على موزعين 105.825 األسر عدد إجمالي نسمة،ويبلغ467.790  البلينا ينةمد سكان عدد إجمالي يبلغ
 للمدينة اإلجمالية

 إجمالي من%  10.1 نحوا  البلينمدينة  سكان ويمثل ،2نسمة/كم 2581بنحو  الكثافة السكانية في المدينةإجمالي يقدر و 
 .  منزل /فرد4.4 ليناالب في المتوسطة األسرة حجم ويبلغ سوهاج، محافظة سكان عدد

 

 التوزيع العمرى 4.12.3.2

عاما، بينما تبلع نسبة أولئك  15أقل من من السكان % 37.69وفقا للعمر الى أن  محافظة سوهاجيشير توزيع سكان 
ويعكس الهرم السكاني الى أن أغلب السكان من فئة الشباب أي تقل  %.43عاما  45الى  15الذين تتراوح أعمارهم من 

 عاما.   25أعمارهم عن 
 

 الزيادة الطبيعيةمعدل  2.12.1.1

لكل  5.6حين يبلغ معدل الوفيات  فيشخص.  1000مولود لكل  31.7محافظة سوهاج  فييبلغ معدل المواليد 
 شخص.  1000لكل  26.1المحافظة والذى يبلغ  في الزيادة الطبيعيةشخص. وذلك يشير الى معدل 1000

 
 

                                                 
19Sohag Statistical Year Book 2015 
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 ةيظروف المعيشال 2.12.2

هذه المنازل.  في الطبيعيفنية لتركيب الغاز  امكانيةمن أجل تحديد اذا كان هناك  المبنى يجب القاء الضوء على نوعية
 بينما باقي العينة تسكن في مباني منفصلة. .وحدات سكنية في شقق داخل٪ من عينة المست  67.9وأظهرت البيانات أن 

 

 توافر الخدمات األساسية  2.12.2

 الكهرباء
. كما يحصل جميع أفراد عينة المست تقريبا على الكهرباء وحدة 112,700دينةالبلينام عمالء شركة الكهرباء فييبلغ عدد 

 .ابشكل قانوني
 

 الصحي والصرف الشرب مياه
أما عن عينة المست، فيحصل جميع أفراد عينة المست . يحصل جميع سكان مدينة البلينا تقريبا على مياه صالحة للشرب

 ن العينة غير متصلين بشبكة الصرف الصحي.% م20.8على إمدادات المياه، فيما عدا 
 وتعد تغطية شبكة الصرف الصحي للمناطق الحضرية في محافظة سوهاج مرتفعة. 
توافر نظام صرف صحى حكومي  يعتبريوجد العديد من مشاريع الصرف الصحي المخطط تنفيذها في محافظة سوهاج. و 

يظل نقص الوصالت المنزلية  بشبكة الصرف الصحي واحدا وسوف  .الطبيعيأحد المتطلبات الضرورية لتركيب الغاز 
الى ذلك، ذكر بعض  ةالمشروع. باإلضاف من المرحلة هذه فيتركيب الغاز الطبيعي  تهددمن التحديات الرئيسية التي   

 .اأفراد العينة أنهم متصلين بشبكة الصرف الصحي بشكل غير قانوني
 

 أنماط التنمية البشرية 2.12.6
 

 التعليم 4.12.6.1

 .ديم العون للسكان في تجاوز الفقرى التعليم على أنه العنصر األول الذي يمكنه تقينظر إل
 التعليم المتوسط هو التعليم السائد بين المحافظات. الثانوية أن وقد أظهرت مراجعة البيانات

% 27.2مقابل في % ؛ 49تبلغ نسبة األمية بين اإلناث بين تعليم الذكور واإلناث: حيثكان هناك فجوة ملحوظة  ولقد
من الذكور. وتعد هذه النسب مرتفعة نسبيا عند مقارنتها بالمستويات القومية، حيث كانت نسبة أمية البالغين في عام 

 %.25أقل من  2013
 % من اإلناث.14.7% من الذكور ، و 24.3وتمثل نسبة خريجو الجامعات 

 

 البطالة وحالة العمل 2.12.6.2

 
ألف نسمة، من بينهم  2,452عاما فأعلى (  نحو  15افظة سوهاج )من عمر  يبلغ إجمالي عدد القوى العاملة في مح

% ربات بيوت ) 87.3% من بين القوى العاملة، في مقابل 12.7ألف عامل،  بينما تبلغ نسبة اإلناث العامالت  1,034
  (.2015وفقا للكتاب اإلحصائي السنوي لمحافظة سوهاج 
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 البيئي: طماالتوصيف  4.12
ل غرب محافظة سوهاج. يحده  من جهة الشمال محافظة أسيوط، ومن جهة الجنوب مركز طهطا. يقع مركز طما شما

 كما يحده من جهة الشرق نهر النيل، ومن جهة الغرب الصحراء .
المناطق الحضرية، و  فينسمة يعيشون  81945نسمة، من بينهم  387862عدد سكان مركز طما  إجماليويبلغ 

 إجماليكم مربع من  153.27مساحة مركز طما  إجمالياطق غير الحضرية. ويبلغ المن فينسمة يعيشون  305917
 مساحة محافظة سوهاج.

 
 (اليمينللمركز ) اإلداري (، والتوزيع الى اليسار: مركز طما داخل محافظة سوهاج )26-4 شكل رقم 

 

 المناخ وجودة الهواء 2.11.1

 بالموقع جودة الهواء 2.11.1.1

ساعات للملوثات األكثر أهمية وهي: أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد  8تم القيام بقياس تركيزات ملوثات الهواء على مدار 
 ميكرون. 10النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الجسيمات العالقة الكلية، والجسيمات العالقة األقل من 

 : موقع قياسات جودة الهواء والضوضاء 26-4 جدول رقم 

 الموقع
بالقرب من الموقع المقترح لمحطة تخفيض الضغط 

 الجديدة جنوب غرب مدينة طما
  "54.53'49°26شماال 
 "12.28'24°31شرقا 

 طما
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 النتائج

لموقع. ويظهر من خالل الجدول التالي توضت الجداول التالية نتائج قياسات جودة الهواء المحيط والتي تم القيام بها با
 متوسط النتائج اليومية لجميع الملوثات التي تم قياسها.

 ( ساعات )ميكروجرام/ متر مكعب(8: متوسطات تركيزات الملوثات في الهواء المحيط على مدار ) 27-4 جدول رقم 

أول أكسيد  الوقت
 وجينالنيتر 

ثاني 
أكسيد 

 النيتروجين

أكاسيد 
 النيتروجين

ثاني أكسيد 
 الكبريت

أول أكسيد 
 الكربون 

الجسيمات 
العالقة أقل 

 10من 
 ميكرون 

الجسيمات 
العالقة 
 الكلية

 139.1 2 13.1 32 13.7 18.3 10:00ص 
 

170.3 
11:00 19 37.5 56.5 11.9 2.1 
12:00 24.1 39.9 64 11.3 2.2 
13:00 55.3 81.4 136.7 17.8 2.9 
14:00 43.7 75.2 118.9 15.4 2.7 
15:00 30.2 65.5 95.7 13.6 2.6 
16:00 25.4 42.5 67.9 11.7 2.3 
17:00 32.7 40.1 72.8 12.5 2 
 الحدود 

الحدود طبقًا 
للتشريعات البيئية 

 المصرية

 )24ساعة)

150 150 150 150 

10 

/متر مليجرام)
مكعب،  
 8ساعات(

150 230 

طبقا لمعايير 
 24) الدوليالبنك 
 ساعة(

 200)ساعة  - -
 N/A 150 230 125 واحدة(

  

يتضت من الجدول السابق أن تركيز ملوثات الهواء التي تم قياسها في حدود المسموح به في اللوائت المحلية. كما أن نتائج 
، 9/2009المعدل بالقانون رقم  4/94انون البيئة رقم قياسات جميع ملوثات الهواء تقع ضمن الحدود المسموح بها في ق

 .2015في أبريل سنة  964و 2012لسنة  710وتعديالتها بقرارات رئيس الوزراء أرقام  1995والئحته التنفيذية لسنة 

ريعات لالنبعاثات الناتجة عن محركات المعدات االنشائية المستخدمة في المشروع فهي متوافقة مع متطلبات التش النسبةب
لذا فمن غير المتوقع أن تتخطى تركيزات ملوثات الهواء المحيط من أكاسيد النيتروجين، أكاسيد .،  البيئية المصرية

 الكبريت، وأول أكسيد الكربون المستويات المسموح بها نتيجة لتشغيل معدات اإلنشاء. 
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توقع أن تتسبب في زيادة مستويات الغبار عن وتتضمن مرحلة اإلنشاء أنشطة الحفر وا عادة تأهيل الموقع والتي من الم
 تعدىالحدود المسموح بها في موقع المشروع. لذا ستتم أعمال الحفر وا عادة التأهيل في نفس يوم العمل، وبالتالي فإن فترة 

 الحدود المسموح بها لمستويات الغبار ستكون محدودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.

 العمل وقعم في الضوضاء قياسات 2.11.1.2

تم قياس مستويات الضوضاء في نفس الموقع الذي تم قياس ملوثات الهواء الخارجي به. وكانت مدة القياس ثمانية 
 ساعات مع ساعة واحدة في المتوسط بين كل عملية قياس والتي تليها.

 المنهجية
مستويات الضوضاء  ، وأجهزة قياسB & K 2238أجهزة وسيطة  2تم قياس مستويات الضوضاء باستخدام عدد 

مجموعة  2(، وعدد 1الفئة ) IEC 1672( من حيث درجة الدقة، متوافقة مع المعايير األوربية 1المدمجة من الفئة )
 خاصة باالستخدام الخارجي ومقاومة للظروف الجوية. B & K 4198مكبرات صوت من النوع 

 النتائج
المحلية  في مقابل الحدود المسموح بها طبقًا للتشريعات توضت الجداول فيما يلي نتائج قياسات مستويات الضوضاء

 الدولي.وتشريعات البنك 

 قياسات مستوى الضوضاء.: 28-4 جدول رقم 

 الوقت

 ساعة 24مكافئ مستوى الصوت والتسجيالت النسبية بالديسيبيل لمدة 

مستوى 
الصوت عند 

 ؤنقطة التكاف
LAeq 

مستوى الصوت 
 عند 10

 
LA 10 

مستوى 
الصوت عند 

50 
LA 50 

مستوى 
الصوت عند 

90 
LA 90 

مستوى 
الصوت عند 

95 
LA 95 

أقصى مستوى 
 للصوت

 
LC peak 

10:00 59.7 62.84 57.56 51.4 49.39 122.81 
11:00 55.78 59.97 50.52 41.1 37.7 102.47 
12:00 51.08 47.17 38.12 33.19 32.35 111 
13:00 53.02 42.69 35.12 32.03 31.43 93.45 
14:00 57.61 43.59 37.51 32.17 31.3 94.82 
15:00 45.04 41.58 37.43 34.33 33.56 98.52 
16:00 55.33 54.73 48.15 43.53 42.25 97.1 
17:00 52.56 49.26 41.96 35.83 34.17 110.22 
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 المصريةمستويات الضوضاء المحيطة طبقًا للتشريعات : 29-4  جدول

   1994لسنة  4متطلبات القانون المصري رقم  
  شدة الضوضاء المسموح بها بالديسيبل

ضاء
ضو

ال
 مساء 

 ص. 7م. إلى  10من 
 نهارا
 م. 10ص. إلى  7من

 
 نوع المنطقة

المناطق  –تشفيات المس –المناطق الحساسة )المدارس  50 40
 الريفية(

 المناطق السكنية ذات الكثافة المرورية المحدودة 55 45
 المناطق المدنية ذات األنشطة التجارية 60 50
 متر 12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعرض أقل من  65 55
مترا فما فوق،  12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعض  70 60

 صناعية ذات الصناعات الخفيفةأو المناطق ال
 المناطق الصناعية )صناعات ثقيلة( 70 70

 
يتضت مما سبق أن مستويات الضوضاء في البيئة الخارجية أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق السكنية 

اطق التي بها مستقبالت حساسة، ومناطق المدارس والمعاهد التعليمية، كما أنها أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمن
هذا باإلضافة إلى أن أنشطة الحفر واإلنشاء قد تؤدي إلى مزيد من الزيادة في مستويات الضوضاء في موقع المشروع عن 

 الحدود المسموح بها.
وبصفة عامة، ستكون فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والناتجة عن أعمال الحفر واإلنشاء 

 ودة بثماني إلى عشر ساعات من يوم العمل.محد
 

 المناخ 2.11.2

 درجات الحرارة 4.13.2.1

درجات  فيدرجة مئوية. ويعتبر شهر أغسطس هو األعلى  22.7مدينة طما  فيلدرجات الحرارة  السنوي يبلغ المتوسط 
 ة مئوية.درج 13.5درجات الحرارة  بمتوسط  فيدرجة مئوية. بينما يعد شهر يناير هو األقل  29.5الحرارة بمتوسط 
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 : متوسط درجات الحرارة السنوية37-4 شكل رقم 

 

 سقوط األمطار 2.11.2.2

، حيث ال تسقط األمطار خالل شهور السنة، فيما عدا شهر ديسمبر الصحراوي تعتبر مدينة طما من المدن ذات المناخ 
المتوسط السنوي لمعدالت سقوط األمطار، حيث شهر يناير  التاليشكل . ويوضت المليميتر 1تسقط فيه األمطار بمعدل 

 وهكذا.... 1يمثله الرقم 

 
 مدينة طما ىعل األمطار: متوسط سقوط 28-4 شكل رقم 

 



 (2016 )أكتوبر لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة سوهاجبيئية واالجتماعية تقييم التأثيرات ال دراسة

 104 

 

 الجيولوجيا 2.11.1

 الجيومورفولوجيا  2.11.1.1

 لترسبات التالية:.تتكون جيولوجيا الطبقات األرضية في مدينة طما من ا

 تكوينات طيبة )عصر اإليوسين( .37
 تكوينات منيحة )عصر البليوسين( .38
 تكوين العيساوية )البليوسين /البليستوسين(  .39
 رمال البليستوسين .40
 تكوينات دندرة .41
 األودية الحديثة .42

 التربة 4.13.3.2

 تنقسم أنواع التربة بمنطقة سوهاج إلى أربعة أقسام:

 السهول الفيضية الخصبة 
 لسهل وادي الني 
 األراضي المستصلحة الجديدة 
 أراضي التخلص من مياه الصرف الصحي في موقع الداير 

 
 وتتميز طما بأراضي السهول الفيضية الخصبة كما هو موضت بالشكل التالي:
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 1988رجع: الحداد وشارتر، . تقع مدينة طما في المنطقة الخضراء. الم: تركيب التربة29-4  شكل رقم 

 

 مصادر المياه 2.11.2

 المياه السطحية  4.13.4.1

 .في تدبير احتياجاتها المائية الرئيسية الري نهر النيل وقنوات  على  محافظة سوهاج تعتمد

 المياه الجوفية 4.13.4.2

مك يعد الخزان الجوفي من نظام التكوينات الرباعية هو مصدر المياه الجوفية الرئيسي في محافظة سوهاج، ويتراوح س
 متر ويزيد السمك في اتجاه نهر النيل. 170إلى  40الخزان ما بين 

 1ومن غير المتوقع أن تتأثر المياه الجوفية الناتجة عن نهر النيل من أنشطة الحفر، حيث لن تتعدى أنشطة الحفر عمق 
 متر.
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 أنواع الموائل الطبيعية  4.13.4.3

 ة:يمكن تقسيم الموائل األرضية في المنطقة إلى الفئات التالي

 أراضي زراعية. 
 أراضي صحراوية. 

عبر أي من الموائل الطبيعية  غازتم التخطيط للقيام بأعمال اإلنشاء بطول الطرق الموجودة، لذا فلن تمر أي خطوط 
سالفة الذكر. والموقع المقترح لمحطة تخفيض الضغط يوجد بأرض صحراوية مع مساحة محدودة من األراضي الزراعية 

 المستصلحة.

 

 األرضية البيئة 2.11.2

بالمناطق التي ال تتضمن أشكال  المواسير تم التخطيط ألن يتم إنشاء محطة تخفيض الضغط المقترحة وتركيب خطوط 
 ذات أهمية من الحياة النباتية أو الحيوانية )بخالف المحاصيل الزراعية في األراضي الصحراوية المستصلحة(. 

 الحياه النباتية  4.13.5.1

دودها نهر النيل، فتظهر فيها المحاصيل والخضروات التقليدية وكذلك أشجار النخيل مدينة طما تجاور ح نظرا ألن 
 والبوص.

وفيما يختص بالنباتات ذات األهمية، فلم نقابل أيا منها في المناطق السكنية والتي من المخطط أن تمر خطوط توصيل 
مسار خط المواسير  المقترح الواصل مع العلم أن الغاز الطبيعي بها. كما أن المناطق السكنية تخلو من أية زراعات. هذا 

من نقطة المأخذ المقترحة على خط الغاز الرئيسي الخاص بالشبكة القومية ليغذي محطة تخفيض الضغط المقترحة لن 
 يتداخل مع أشجار النخيل على طول جوانب الطرق.

 الحياه الحيوانية  4.13.5.2

الفالحون في أعمال الحقل التقليدية مثل الجمال، الجاموس، األبقار، وجود الحيوانات التي يستخدمها  الحظ فريق الدراسة
ذات الصلة بالزراعة  األنشطة البشرية فيتلك األنواع عادة ما يتم االعتماد على الحمير، الخراف، الخيل والكالب، حيث 

 لجر العربات.الحمير  تستخدم والرعي، وقد

 الموارد الثقافية  2.11.6

مادية الرئيسية في مدينة طما المساجد التالية: مسجد أبو غريب، النصر، عبد الجواد، الطرة، تتضمن الموارد الثقافية ال
 .الحاجر بحرى البلد ،المناصرة

رئيس المالئكة الجليل ميخائيل، مطرانية الشهيد العظيم ابو الوفا الجندي، الرسول اإلنجيلي كما تتضمن الكنائس التالية: 
 ذراء مريم.ماريو حنا الحبيب، السيدة الع
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ال توجد أي من الموارد الثقافية المادية ذات األهمية بالقرب من الموقع المقترح لمحطة تخفيض الضغط أو علي طول 
 .المواسير المسار المقترح لخط 

 وبالنسبة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد تم التخطيط للقيام بأنشطة المشروع في المناطق السكنية ، لذا ليس
 من المتوقع مصادفة وجود أي من الموارد الثقافية المادية. 

 شبكة الطرق  2.11.7

 الطرق الرئيسية  2.11.7.1

يسية أسفلتيه تربط مدينة طما بالمدن األخرى، ويوضت الشكل التالي شبكة توزيع الطرق الرئيسة بمدينة يوجد أربع طرق رئ
 طما. 

 

 :الطرق اإلقليمية في طما40-4 شكل رقم 
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 كما يوضت الشكل التالي شبكة توزيع الطرق الرئيسة

 
 : شبكة توزيع الطرق الرئيسة التي تصل بين مدينة طما والمدن األخرى في محافظة سوهاج. 41-4  شكل رقم 

 
 لم يتم التخطيط للقيام بأية أعمال على الطرق الرئيسية.

 
 الشوارع الرئيسية و الفرعية بالمدينة 

ارات، و تكون مرصوفة باألسفلت بشكل جزئي بينما ح 4 – 3مدينة طما من  فييتراوح عرض الشوارع الرئيسية 
لى المناطق الحضرية. في  الجزء األخر ال يزال ترابي. وهذه الطرق تتحمل النصيب األكبر من حركة المرور من وا 

 الحضرية:  الشوارعالعادة، يتم منع انتظار السيارات في الشوارع الرئيسة ويسمت به في الشوارع الفرعية. وتتضمن 
  الحديقة  -طما شارع 
 كوم اشقاو-تل الزوكى 
 القطنه -الجنينه 
  ام دومه -الحديقه 
  القطنه -الغنايم 
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وتزدحم الشوارع بسيارات النصف نقل والتوك توك، والعربات التي تجرها الحمير باإلضافة إلى المارة والدراجات. وتتضمن 
الل أبو الدهب، سليمان.الشوارع الحضرية شارع الجمهورية، الحرية، المحكمة، الجيش، د. ج

 
 الرئيسية بالمناطق الحضرية بطما الشوارع: 42-4  شكل رقم 

كوم أشقاو. ويعد طريقي تل   -تم إنشاء محطة تخفيض الضغط في جنوب غرب مدينة طما على طريق تل الزوكى ي
 هم أقرب الطرق الحضرية.  القطنة –كوم أشقاو، و الغنائم   -الزوكى 

 توضت الخريطة التالية الطرق الرئيسية )باللون األصفر(، وموقع محطة تخفيض الضغط ) المستطيل األصفر(
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 والموقع المقترح لمحطة تخفيض الضغط )المربع األصفر(: شبكة توزيع الطرق42-4  شكل رقم 

 
 لداخليةالشوارع ا

مدينة طما بعرض حارتين وتخدم المناطق السكنية والتجارية. كما أنها شوارع ترابية وصخرية،  فيتكون الشوارع الداخلية 
تعد وسيلة النقل  ثالسيارات حيتتسم هذه الشوارع باالختناقات المرورية أو ازدحام  يسمت فيها بانتظار السيارات، وال
 وك توك والعربات التي تجرها الحمير، إلى جانب السير على األقدام وركوب الدراجات. والمواصالت الرئيسة بها هي الت
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  طبيعيغاز  التى بهاالداخلية  الشوارعألحد  نموذج :44-4  شكل رقم 

 

 نمط األبنية 2.11.8

فنية لتركيب الغاز الطبيعي في هذه المنازل،  امكانية ناك يجب إلقاء الضوء على نوعية المنزل من أجل تحديد إذا كان ه
وحدات سكنية، أما عن  فيعدد سكان مدينة طما تعيش  إجمالي% من 90.9أن  2013فقد أشارت خريطة الفقر لعام 

 وحدات سكنية.  في% تعيش 98.9عينة المست؛ فقد تبين أن 

ى من العينة التي تم التعامل معها تعيش في بنايات حديثة اإلنشاء، ولقد كشفت البيانات التي تم جمعها  أن الغالبية العظم
وأن نوعية المباني في المناطق المنتقاة تصلت لتركيب الغاز الطبيعي. وتتكون أغلب البنايات من ثالثة طوابق، كما تم 

 طوابق فأعلى( في المدينة. 5مالحظة وجود البنايات المرتفعة )

سقف في البنايات أحد القواعد والشروط المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي؛ فلقد أشير إلى أن كما تعتبر حالة الجدران واأل
العينة التي تم التعامل معها بالكامل قد كان أفرادها يعيشون في مباني من اإلسمنت والطوب األحمر. كما تبين أن بعض 

 في العديد من المناطق. الخرسانية  الهياكل المباني ال تزال تحت اإلنشاء؛ فقد تم مالحظة 
متر، وهذا يشير إلى وجود إمكانية جيدة بالنسبة لتركيب  30 – 5وفيما يتعلق بحالة الطرق، يتراوح عرض الشوارع ما بين 

الغاز الطبيعي فيها. فتقريبا كافة الطرق والشوارع هي مرصوفة وهذا ينبغي أن ينعكس على خطة استعادة الوضع األصلي 
 للموقع.
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 المخلفات إدارة 2.11.9

كيلومتر غرب المدينة في منطقة صحراوية .  12المخلفات الذي تستخدمه الوحدة المحلية في طما على بعد  مقلبيقع 
 المخلفات البلدية كما يستقبل مخلفات البناء والهدم.  مقلبويستقبل 

 
 كم غرب المدينة 12بمدينة طما ويقع بالمنطقة الصحراوية  المخلفات الخاص مقلب :45-4  شكل رقم 

شركة يونيكو في اإلسكندرية هي الجهات الوحيدة  المختصة في مصر بالتخلص من المخلفات و يعد مدفن الناصرية و 
 فيتم تجميعها وتخزينها في مستودع الشركة يعلب الطالء التي  المخلفات الخطرة  الخطرة غير طبية ، وتشمل

 .سكندريةاإل

 ومناستخدام المرافق العامة للمدينة ، ب وسوف يقوم عمال المشروع سوف يتم القيام بأنشطة المشروع المقترح بمدينة طما، 
 ذلك زيادة محسوسة في مخلفات الصرف الصحي بالشبكة عن ينتجغير المتوقع أن 
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 : طمااالقتصادي االجتماعيالتوصيف  4.14
 الشماليالجزء  في. يحده  من جهة الجنوب مدينة طهطا، وتقع محافظة أسيوط يقع مركز طما شمال محافظة سوهاج

 والمنطقة الغربية، وتحيط الصحاري بالحد الغربي للمركز.

 اإلداريالتقسيم  2.12.1

 153.27، تبلغ مساحة مركز طما 2015بناء على المعلومات المتوفرة من الكتاب اإلحصائي السنوي لمحافظة سوهاج 
 2نسمة/كم 2531إجمالي الكثافة السكانية بنحو  رالمحافظة. ويقدمساحة  إجمالي% من 8085ل كم مربع، وذلك يمث

 113قرية، و  34تتكون من  والتيوحدات محلية ريفية  5الى مدينة واحدة وهى مدينة طما، و إدارياا موينقسم مركز ط
 عزبة.

 

 التوسعات الحضرية 2.12.2

ء الغربية، حيث قامت بتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة على أعدت المحافظة خطة نحو التوسع في منطقة الصحرا
 األراضي الصحراوية النائية .

 الخصائص الديموغرافية 2.12.1

% من 8.4منزل. ويمثل سكان المركز نحو  81,851 فينسمة يعيشون  387,862عدد سكان مركز طما  إجمالييبلغ 
 عدد سكان محافظة سوهاج. إجمالي

المناطق الحضرية بالمركز، بينما  فيعدد السكان يعيشون  إجمالي% من 21.1لى أن وقد أشارت نسب توزيع السكان ا
عدد سكان مدينة  إجماليفرد/منزل. كما يبلغ  4.7حجم األسرة بنحو متوسط  المناطق الريفية. ويبلغ في% 78.9يعيش 
 16641عدد األسر بنحو  يإجمال(. ويبلغ 2013 السنوي  اإلحصائينسمة )وفقا لخريطة الفقر، والكتاب  78,215طما 
 أسرة.

 التوزيع العمرى 2.12.1.1

عاما، بينما تبلع نسبة أولئك الذين  15% من السكان أقل من 40.17يشير توزيع سكان مدينة طما وفقا للعمر الى أن 
% )وفقا لخريطة الفقر، الجهاز 27%. وتمثل نسبة اإلناث البالغات 28.88عاما  45الى  15تتراوح أعمارهم من 

 .متنامي(. تميل  مدينة طما الى أن تكون مجتمع 2013للتعبئة العامة واإلحصاء  المركزي 

 الزيادة الطبيعيةمعدل  2.12.1.2

لكل  5.6حين يبلغ معدل الوفيات  فيشخص.  1000مولود لكل  31.7محافظة سوهاج  فييبلغ معدل المواليد 
 شخص.  1000لكل  26.1المحافظة والذى يبلغ  في الزيادة الطبيعيةشخص. وذلك يشير الى معدل 1000

 ظروف المعيشةال 2.12.2
 

 .فرد/منزل 4.7يبلغ حجم األسرة المتوسطة في مدينة طما 
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 توافر الخدمات األساسية 2.12.2

 الكهرباء  2.12.2.1

(. 2010)وفقا لتقرير التنمية البشرية المصري لعام من الكهرباء محافظات صعيد مصر % من سكان 99.0يستفيد 
بصرف النظر عن مدى مشروعية ذلك. ويبلغ عدد عمالء شركة الكهرباء في  تصل الكهرباء الى المناطق العشوائيةو 

 وحدة. 88485مركز طما 
 عدد السكان.   إجمالي% من 99.9مركز طما بنحو  فيويقدر عدد المشتركين في خدمة الكهرباء 

لتوصيل  سند قانوني يوجد لديهموالجدير بالذكر أن نسبة ضئيلة من السكان القائمين ضمن حدود المشروع في المدينة 
 الكهرباء لهم.

 

 توافر مياه الشرب والصرف الصحي  4.14.5.2

 
تعتمد محافظة سوهاج بشكل كامل تقريبا على مياه النيل لتأمين كافة احتياجاتها المائية. وفي بعض الحاالت يتم استخدام 

مركز طما والمدينة مرتفعة، حيث المياه الجوفية في المناطق النائية. وتعد إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب في 
 %.99.99مدينة طما بنحو  فيتحصل على مياه صالحة للشرب  التيتبلغ نسبة األسر 

تم مسحها متصلين  التيتم جمعها أن جميع أفراد العينة  التيأما فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي، فقد أشارت البيانات 
 .الصحيبشبكة الصرف 

 

 التنمية البشرية مؤشرات 2.12.6

( المحافظات وفقا لنتائج التنمية البشرية الخاصة بهم. وبمتابعة مستوى 2010لسنة ) المصري نف تقرير التنمية البشرية ص
، تبين أن خمس محافظات شغلت الخمس تصنيفات 2005المحافظات المختلفة منذ عام  فيالتنمية البشرية المتحقق 

 التي، و دمياط، أما عن المحافظات اإلسكندرية، السويس، القاهرة، األولى من حيث مستوى التنمية البشرية وهم: بورسعيد
 شغلت الخمس تصنيفات األخيرة فهم: الفيوم، أسيوط، المنيا، بنى سويف، وسوهاج. 

 يةالتعليمالحالة  4.14.6.1

ة بين % من السكان أميين؛ بينما تبلغ نسبة األمي34.15لقد كان هناك فجوة ملحوظة بين تعليم الذكور واإلناث: حيث أن 
% من النساء. كما يعد أغلب 10.85% من السكان في مقابل 12.35%. ويمثل خريجو الجامعات 40.09اإلناث 

 السكان المتعلمين من خريجي التعليم المهني في المرحلة الثانوية.

 البطالة وحالة العمل 4.14.6.2

مدينة طما تبلغ  فينسبة البطالة الى أن  2013للتعبئة العامة واإلحصاء، وخريطة الفقر لعام  المركزي أشار الجهاز 
الى  15تتراوح بين  والتي%. وتبلغ نسبة عمالة مدينة طما 28.02%، وترتفع هذه النسبة بين اإلناث لتصل الى 14.56

%، بينما تقدر  نسبة المشتغلين باألعمال 72.08%. كما تقدر نسبة العاملين مقابل أجر بنحو 45.21عاما بنحو 60
 العاملين البالغين. إجمالين % م9.97الحرة بنحو 
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 جرجاالبيئي: التوصيف  4.15
يقع مركز جرجا جنوب غرب محافظة سوهاج. ويحد مركز جرجا من جهة الشمال مركز المنشأة، ومن جهة الجنوب مركز 

 البلينا. كما يحده من جهة الشرق نهر النيل، ومن جهة الغرب الصحراء الغربية.

تقريبًا من المساحة اإلجمالية  عكيلومتر مرب 151.13التي تغطي مساحة قدرها عاصمة مركز جرجا هي مدينة جرجا، و 
 لمحافظة سوهاج.

 
 .( والتقسيم اإلداري لمدينة جرجا )إلى اليمين(الى اليسار(جمركز جرجا بمحافظة سوها: 1-4 شكل رقم 

 

 المناخ وجودة الهواء 2.12.1

 

 الهواء بالموقع جودة

ساعات للملوثات األكثر أهمية وهي: أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد  8تم القيام بقياس تركيزات ملوثات الهواء على مدار 
 ميكرون. 10النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الجسيمات العالقة الكلية، والجسيمات العالقة األقل من 

 : كالتالي وهي اعات في المتوسط للملوثات األكثر أهميةس 8لقد تم اعتماد قياسات على مدار 
  أول أكسيد الكربون 
 ثاني أكسيد النيتروجين 
 ثاني أكسيد الكبريت 
 في الجو  القةإجمالي الجزيئات الع 
  المواد الجزيئية في الهواء الجوي 
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 اء والضوضاءموقع قياسات جودة الهو : 30-4  جدول

 الموقع
 بالقرب من الموقع المقترح لمحطة تخفيض الضغط الجديدة غرب مدينة جرجا

 
 النتائج

توضت الجداول التالية نتائج قياسات جودة الهواء المحيط والتي تم القيام بها بالموقع. ويظهر من خالل الجدول التالي 
 ا.متوسط النتائج اليومية لجميع الملوثات التي تم قياسه

 

 ( ساعات )ميكروجرام/ متر مكعب(8متوسطات تركيزات الملوثات في الهواء المحيط على مدار ): 31-4  جدول

 الوقت
أول أكسيد 

 النيتروجين
ثاني أكسيد 

 النيتروجين
أكاسيد 

 النيتروجين
ثاني أكسيد 

 الكبريت
أول أكسيد 

 الكربون 

ت الجسيما
العالقة أقل 

 10من 
 ميكرون 

الجسيمات 
العالقة 
 الكلية

 2.7 16.4 34.1 15.3 17.8 ص. 10:00

 
76.89 

 
101.34 

11:00  15.4 14.9 30.3 8.4 2.8 
12:00 15.2 14.5 29.7 10.3 2.9 
13:00 15 14 29 12.9 3.1 
14:00 14.8 13.9 28.7 12.9 3.1 
15:00 14.8 13.5 28.3 16.8 2.9 
16:00 13.7 20.3 34 16.8 2.9 
17:00 13 23.7 36.7 15 .8 
 الحدود 

الحدود طبقًا 
للوائت المحلية 

 ساعة( 24)
150 150 150 150 

10 
/متر مليجرام)

 8مكعب، 
 ساعات(

150 230 

 
 ات البيئية المصرية)التشريعالمسموح به في  في حدودسابق يتضت أن تركيز ملوثات الهواء التي تم قياسها لمن الجدول ا

وتعديالتها بقرارات رئيس الوزراء  1995التنفيذية لسنة  والئحته، 9/2009المعدل بالقانون رقم  4/94قانون البيئة رقم 
 (.2015في أبريل سنة  964و 2012لسنة  710أرقام 

 

التشريعات متوافقة مع متطلبات  ي ، فهاالنشائية  األعمالالمستخدمة في  النبعاثات  محركات المعدات االنشائية  بالنسبة
لذا فمن غير المتوقع أن تتخطى تركيزات ملوثات الهواء المحيط من أكاسيد النيتروجين، أكاسيد الكبريت،   البيئية المصرية

 وأول أكسيد الكربون المستويات المسموح بها نتيجة لتشغيل معدات اإلنشاء.
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توقع أن تتسبب في زيادة مستويات الغبار عن مأهيل الموقع والتي من الوتتضمن مرحلة اإلنشاء أنشطة الحفر وا عادة ت

الحدود المسموح بها في موقع المشروع. لذا فسوف تتم أعمال الحفر وا عادة التأهيل في نفس يوم العمل، وبالتالي فإن فترة 
 من يوم العمل.تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الغبار سوف تكون محدودة بثمانية إلى عشرة ساعات 

 قياسات الضوضاء في موقع العمل
قياس ملوثات الهواء الخارجي به )الموقع المقترح لمحطة فيه تم قياس مستويات الضوضاء في نفس الموقع الذي تم 

بين كل عملية قياس فاصلة  تخفيض الضغط الجديدة(. وكانت مدة القياس ثمانية ساعات مع ساعة واحدة في المتوسط 
 ها.والتي تلي

 
 المنهجية

، وأجهزة قياس مستويات الضوضاء المدمجة B & K 2238أجهزة وسيطة 2تم قياس مستويات الضوضاء باستخدام عدد 
مجموعة مكبرات  2(، وعدد 1الفئة ) IEC 1672( من حيث درجة الدقة، متوافقة مع المعايير األوربية 1من الفئة )

 ارجي ومقاومة للظروف الجوية.خاصة باالستخدام الخB & K 4198صوت من النوع 
 

 النتائج
البيئية  ل الحدود المسموح بها طبقًا للتشريعات بنتائج قياسات مستويات الضوضاء في مقا التالية توضت الجداول 

 .المصرية
 
 

 قياسات مستوى الضوضاء في البيئة المحيطة    :: 32-4  جدول

 وقتال
 

 ساعة 24مكافئ مستوى الصوت والتسجيالت النسبية بالديسيبيل لمدة 

مستوى الصوت 
عند نقطة 

 التكافؤ

LAeq 

مستوى الصوت 
 10عند 

LA 10 

مستوى الصوت 
 50عند 

LA 50 

مستوى 
الصوت عند 

90 
LA 90 

مستوى الصوت 
 95عند 

LA 95 

 أقصى مستوى للصوت
 

LC peak 

10:00 48.05 50.44 45.68 41.78 40.59 104.6 
11:00 55.32 58.6 53.59 48.08 46.9 102.61 
12:00 57.89 60.94 53.44 45.95 43.89 104.93 
13:00 59.92 63.46 56.78 46.62 43.53 100.8 
14:00 48.77 45.49 35.63 27.24 24.35 101.92 
15:00 45.85 34.01 24.62 20.09 19.63 102.89 
16:00 50.7 53.91 47.92 43.36 42.42 101.65 
17:00 49.83 53.52 45.86 42.27 41.76 95.45 
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 المصريةمستويات الضوضاء المحيطة طبقًا للتشريعات    :33-4  جدول

 9/2009المعدل بالقانون  4/94قانون البيئة المصري رقم  متطلبات 

ضاء
ضو

ال
 

 
المسموح بها  شدة الضوضاء

 بالديسيبل

 نوع المنطقة
 نهارا
ص.  7من
 م. 10إلى 

 مساء
م.  10من 
 ص.  7إلى 

 40 50 المناطق الريفية( –المستشفيات  –المناطق الحساسة )المدارس 
 45 55 المناطق السكنية ذات الكثافة المرورية المحدودة

 50 60 المناطق المدنية ذات األنشطة التجارية
 55 65 متر 12ق السكنية المجاورة للطرق بعرض أقل من المناط

مترا فما فوق، أو المناطق الصناعية  12المناطق السكنية المجاورة للطرق بعض 
 ذات الصناعات الخفيفة

70 60 

 70 70 المناطق الصناعية )صناعات ثقيلة(
 

ود المسموح بها في متطلبات قانون البيئة يتضت مما سبق أن مستويات الضوضاء في البيئة الخارجية أعلي من الحد
بالنسبة للمناطق السكنية ومناطق المدارس والمعاهد التعليمية،  9/2009المعدل بالقانون  1994لسنة  4رقم المصري 

بالنسبة  9/2009المعدل بالقانون  4/94كما أنها أعلي من الحدود المسموح بها في متطلبات قانون البيئة المصري 
لتي بها مستقبالت حساسة، هذا باإلضافة إلى أن أنشطة الحفر واإلنشاء قد تؤدي إلى المزيد من الزيادة في للمناطق ا

 مستويات الضوضاء في موقع المشروع عن الحدود المسموح بها
 

وبصفة عامة، سوف تكون فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والناتجة عن أعمال الحفر واإلنشاء 
 ودة بثمانية إلى عشرة ساعات من يوم العمل.محد

 

 المناخ 2.12.2

 درجة الحرارة 
درجة مئوية. ويكون شهر أغسطس هو األعلى في درجة الحرارة عن  23.1يبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة بجرجا 

شهور السنة األقل في درجة الحرارة عن باقي هو شهر يناير  أنكما  درجة مئوية. 29.9باقي شهور السنة بمتوسط 
 درجة مئوية.  13.7بمتوسط 
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 شهر يناير( 1)يمثل الرقم متوسط درجات الحرارة سنويا على مدار العام 2-4 شكل رقم 
 
 سقوط األمطار 

ا إال في شهر ديسمبر حيث تم تعتبر جرجا من المناطق ذات المناخ الصحراوي. فخالل السنة، ال تسقط األمطار تقريب
المتوسط السنوي لمعدالت سقوط األمطار، حيث شهر يناير التالي   ملليمتر من األمطار فقط. ويوضت الشكل  1تسجيل 

 وهكذا... 1يمثله الرقم 

 

 على مدينة جرجا سقوط األمطارمعدل  متوسط  3-4 شكل رقم 
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 الجيولوجيا 2.12.1

 الجيومورفولوجيا
 -تتكون جيولوجيا الطبقات األرضية في مدينة جرجا من الترسبات التالية:

 تكوينات طيبة )عصر اإليوسين( .43

 تكوينات منيحة )عصر البليوسين( .44

 تكوين العيساوية )البليوسين/البليستوسين(  .45

 رمال البليستوسين .46

 تكوينات دندرة .47

 األودية الحديثة .48

 التربة
 واع التربة بمنطقة سوهاج إلى أربعة أقسام:تنقسم أن
 السهول الفيضية الخصبة 

 سهل وادي النيل 

 األراضي المستصلحة الجديدة 

 أراضي التخلص من مياه الصرف الصحي في موقع الداير 

 وتتميز جرجا بأراضي السهول الفيضية الخصبة كما بالشكل التالي:
 

 

 .1988تركيب التربة. تقع جرجا في المنطقة الخضراء. المرجع: الحداد وشارتر، : :4-4 شكل رقم 
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 مصادر المياه  2.12.2

 المياه السطحية
تروى األراضي الزراعية في محافظة سوهاج من خالل نهر النيل وقنوات الري الرئيسة. وقناة الري الرئيسة التي تمد جرجا 

 كم تقريبا. 45ويبلغ طولها  وية،الجرجاترعة بالمياه هي 

 المياه الجوفية
مصدر المياه الجوفية الرئيسي في محافظة سوهاج هو الخزان الجوفي من نظام التكوينات الرباعية، ويتراوح سمك الخزان 

 متر ويزيد السمك في اتجاه نهر النيل. 170إلى  40ما بين 
نهر النيل من أنشطة الحفر، حيث لن تتعدى أنشطة الحفر  ذى من التي تتغومن غير المتوقع أن تتأثر المياه الجوفية 

 متر. 1عمق 
 أنواع الموائل الطبيعية

 يمكن تقسيم الموائل األرضية في المنطقة إلى الفئات التالية:

 أراضي زراعية/أراضي صالحة للزراعة 

 أراضي صحراوية 

 

 األراضي المزروعة بمدينة جرجا: 5-4 شكل رقم 
 
عبر أي من الموائل الطبيعية  غازلذا فلن تمر أي خطوط  التخطيط للقيام بأعمال اإلنشاء بطول الطرق الموجودة، تم

سالفة الذكر. والموقع المقترح لمحطة تخفيض الضغط يوجد بأرض صحراوية مع مساحة محدودة من األراضي الزراعية 
 المستصلحة.
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 بمدينة جرجا. المواسيرالمقترح حيث سوف يتم تركيب  الغازقطاع لمسار خط  : 6-4 ل رقم شك

 البيئة األرضية 2.12.2

بالمناطق التي ال تتضمن أشكال ذات  الغازتم التخطيط ألن يتم إنشاء محطة تخفيض الضغط المقترحة وتركيب خطوط 
 لحياة النباتية أو الحيوانية.أهمية من ا

 
 الحياة النباتية 

أشجار النخيل  وكذلكألن مدينة جرجا تجاور حدودها نهر النيل، فتظهر فيها المحاصيل والخضروات التقليدية نظرا 
 والبوص، كما هو مبين في األشكال التالية.

 

 زراعات الموجودة حول القنوات واألراضي الصالحة للزراعة المجاورة للطرق ال: 7-4 شكل رقم 
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 الزراعات التقليدية على طول جانبي الطرق بجرجا : 8-4 شكل رقم 
 
 

من المخطط أن تمر خطوط توصيل  تيفي المناطق السكنية وال منها ىاسبالنباتات ذات األهمية، فلم نقابل  وفيما يختص
الغاز الطبيعي بها. كما أن المناطق السكنية تخلو من أية زراعات كما هو موضت بالشكل التالي. هذا مع العلم بأن مسار 

المقترح الواصل من نقطة المأخذ المقترحة على خط الغاز الرئيسي الخاص بالشبكة القومية ليغذي محطة  الغازخط 
 لمقترحة لن يتداخل مع أشجار النخيل على طول جوانب الطرق.تخفيض الضغط ا

 

 للمنازل بها بمدينة جرجا الطبيعي نموذج للشوارع التي سوف يتم توصيل شبكات الغاز : 9-4 شكل رقم 
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 الحياة الحيوانية 
يستخدمها الفالحون في أعمال الحقل التقليدية مثل الجمال، الجاموس، األبقار، وجود الحيوانات التي  الحظ فريق الدراسة

ذات الصلة بالزراعة  األنشطة البشرية فيتلك األنواع عادة ما يتم االعتماد على الحمير، الخراف، الخيل والكالب، حيث 
 :الشكل التالييوضت كما  لجر العربات. الحمير  تستخدم وقد، والرعي

 

 

 في جرجا المنتشرة الحيوانات الحقلية : 10-4 م شكل رق
 

 شبكة الطرق 2.12.6

 الطرق الرئيسة 
يوجد ستة طرق رئيسية أسفلتيه تربط مدينة جرجا بالمدن األخرى، ويوضت الشكل التالي شبكة توزيع الطرق الرئيسة بمدينة 

 جرجا.
 

 

 اإلقليمية في جرجا الطرق : 11-4 شكل رقم 
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 كما يوضت الشكل التالي توزيع شبكة الطرق الرئيسة

 

 شبكة توزيع الطرق الرئيسة التي تصل بين مدينة جرجا وباقي المدن محافظة سوهاج:12-4 شكل رقم 

 
 لم يتم التخطيط للقيام بأية أعمال على الطرق الرئيسية

 
 الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة

حارات، مرصوفة باألسفلت بشكل جزئي بينما الجزء األخر  4 – 3هي شوارع بعرض من  الشوارع الرئيسية بمدينة جرجا
لى المناطق الحضرية. في العادة، يتم منع ال يزل ترابي. وهذه الطرق تتحمل النصيب األكبر من حركة المرور من و  ا 

انتظار السيارات في الشوارع الرئيسة ويسمت به في الشوارع الفرعية. والشوارع المهمة تتضمن: شارع الصاوي أكتوبر، 
شارع عزبة المعز، شارع الشيخ أحمد مرسي، شارع سعد زغلول باشا، شارع السيد، شارع بركات، شارع فاروق، شارع أبو 

البصاري، شارع السقيفة، شارع القيصرية، شارع عبد الحكيم المغني، شارع السوق القديم، شارع الفؤادية، محمد عبد  عاصم
 الصهريج.  ميدان الرئيسي هو والميدان المجيد المشوادي بك، الحرية )المحطة(، 
وراكبى  و المشاةحمير باإلضافة إلى التوك توك، والعربات التي تجرها الومركبات  وتزدحم الشوارع بسيارات النصف نقل و

 ة بمدينة جرجا: ميدان سعد زغلول.يأحد الشوارع الرئيس جات. ويوضت الشكل التالياالدر 

 جرجا



 (2016 )أكتوبر لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة سوهاجبيئية واالجتماعية تقييم التأثيرات ال دراسة

 126 

 

 ميدان سعد زغلول بمدينة جرجا: 13-4 شكل رقم 

 

 التوك توك في ميدان سعد زغلول بمدينة جرجا مركبات ازدحام الطرق  : 14-4 شكل رقم 
 

من المخطط أن يتم إنشاء محطة تخفيض الضغط المقترحة خارج مدينة جرجا. وأقرب طريق رئيسي للموقع المقترح هو 
ن األصفر على الخريطة، بينما يشير طريق اللواء محسن النعماني. وتوضت الخريطة التالية الطرق الرئيسية وتظهر باللو 

 .الدبوس األحمر على الخريطة إلى الموقع المقترح لمحطة تخفيض الضغط
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 (العالمة الحمراءلمحطة تخفيض الضغط ) شبكة توزيع الطرق والموقع المقترح: 15-4 شكل رقم 
 

 الشوارع الداخلية
حارتين وتخدم المناطق السكنية والتجارية. والشوارع الداخلية والبينية داخل مدينة جرجا هي شوارع  باتساعلشوارع الداخلية ا

السيارات، وهذه الشوارع ال تتسم باالختناقات المرورية أو ازدحام السيارات، حيث وسيلة النقل  ترابية ، ويسمت فيها بانتظار
التوك توك والعربات التي تجرها الحمير، إلى جانب السير على األقدام وركوب مركبات   والمواصالت الرئيسة بها هي

 جات. واألمثلة على الشوارع الداخلية تتضمن: شارع أم السعد، شارع عبده عباس، شارع بركات وشارع الساحة.االدر 
 
 

 

 ألحد الشوارع الداخلية نموذج : 16-4 شكل رقم 

 بيت خالف

 طريق اللواء محسن النعماني

 مدينة جرجا
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 المبانينمط  2.12.7

على البنية التحتية األساسية  قدرةقامت الجهات التنفيذية بمدينة جرجا وشركات إيجاس/ ريجاس بعمل تقييم لتحديد مدى 
المقترح. كما تم تحديد نوعية السكن لتحديد مدي إمكانية توصيل الغاز الطبيعي لتلك الوحدات  الغازتحمل إنشاء خط 

% من إجمالي السكان بمدينة 79.13قد أشارت إلى أن نسبة  2013ة. ومن الجدير بالذكر أن خريطة الفقر للعام السكني
% 80.4جرجا يعيشون في شقق سكنية. وفيما يتعلق بالعينة التي تم التعامل معها في المست االجتماعي، نجد أن نسبة 

 يوت مستقلة.% في ب16.5منهم يعيشون في شقق سكنية؛ بينما يعيش نسبة 
ولقد كشفت البيانات التي تم جمعها عن أن الغالبية العظمى من العينة التي تم التعامل معها يعيشون في بنايات حديثة 

 تعرفنا من خالل عملية المست لتركيب الغاز الطبيعي. وقد  صالحةنوعية المباني في المناطق المنتقاة لذا تعد البناء، 
 يمكن مالحظتهاطوابق فأعلى(  6طوابق، بيد أن البنايات العالية ) 5-4البنايات تتكون من نوعية المساكن أن غالبية ل

 في المدينة.
كما تعتبر حالة الجدران واألسقف في البنايات أحد القواعد والشروط المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي؛ فلقد أشير إلى أن 

اإلسمنت والطوب األحمر. وقد كان جليا أن مبنية بيشون في مباني العينة التي تم التعامل معها بالكامل كان أفرادها يع
ومن خالل عملية الخرسانية يمكن مالحظتها في العديد من المناطق.  فالهياكلبعض المباني ما تزال تحت اإلنشاء؛ 

 جرجا تصلت لتركيب الغاز الطبيعي بها.مدينة % من المنازل في 99أن  يمكن التأكيد تمت  يالمست الت

 لتراث الثقافيا 2.12.8

الثقافي بمدينة جرجا في الكنيسة القبطية للمالك ميخائيل الموجودة في شارع مصطفى كامل فاروق ، كنيسة  يتمثل التراث
الشهيد العظيم )مار جرجس( في شارع سعد زغلول باشا، وأيضا جامع السيني والمعروف أيضا باسم كنيسة  ،سانت جورج

ثانية  12دقيقة و 20درجة و 26راف شارع فخري عبد النور )وتمتد إحداثياتها بين جامع البورسلين الموجودة على أط
ثانية شرقا(، كنيسة األمير تادرس الشهيد العظيم على ناصية شارع أحمد عبد الرازق  45دقيقة و 53درجة و 31 –شماال 

 الجمال، وجامع الزبدة على ناصية شارع فخري عبد النور.    
 ويوضت الشكل التالي مواقع مقابر مدينة جرجا. الثقافي، يضا من التراثكما تعتبر المقابر أ
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 مواقع المقابر بمدينة جرجا )المساحات المظللة باللون األصفر( : 17-4 شكل رقم 
رح لمحطة تخفيض الضغط أو علي طول المسار بالقرب من الموقع المقت هذا، وال توجد أي معالم ذات أهمية ثقافية

 .الغازالمقترح لخط 

 

 إدارة المخلفات  2.12.9

كيلومتر غرب المدينة في  15ية في جرجا على مسافة حلالذي تستخدمه الوحدة الم غير الخطرةالمخلفات  مقلبيقع 
المخلفات البلدية  لمقلبويستقبل اوغرب قريتي بيت داود وبيت خالف(. –منطقة صحراوية )جنوب مطار سوهاج الدولي 

 مخلفات البناء والهدم. ستقبل كما ي

 

 الخاص بمدينة جرجا ويقع بمنطقة صحراوية غرب المدينة المخلفات مقلب: 18-4 شكل رقم 
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شركة يونيكو وكالهما يقع  ون الناصرية طبية بمصر هما مدفالاألماكن المصرح بالتخلص بها من المخلفات الخطرة غير 
 بمدينة اإلسكندرية. 

 

 طريق اإلمام بمدينة جرجا: 19-4 شكل رقم 
 

ومن غير  استخدام المرافق العامة للمدينة من قبل العمالة، وسوف يتم  سوف يتم القيام بأنشطة المشروع بمدينة جرجا، 
 المتوقع ان يحدث ذلك  زياده محسوسة في مخلفات الصرف الصحي  بشبكة بالمدينة 
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 جرجا: االقتصادي االجتماعيالتوصيف  4.16
لى جواره، تقع مدينة البلينا إلى الجنوب؛ ومركز المنشأة في الجزء الشمالي؛  يقع مركز جرجا بجنوب محافظة سوهاج، وا 

 وتحيط الصحاري بالحد الغربي للمركز.
لمنطقة المأهولة بالسكان من مركز جرجا ن ا، فا2015 السنوي لعام ياإلحصائاء على المعلومات المتوفرة من كتاب بن

الكثافة  وتقدر% من إجمالي مساحة محافظة سوهاج. 8.73 ما نسبتهكيلومتر مربع، وهذا يمثل  151.13تقدر بنحو 
شياخة وخمس وحدات محلية  1مقسم إداريا إلى مدينة واحدة؛ . والمركز 2نسمة/كم 3352السكانية في المدينة يقدر بنحو 

 فرد. 506517عزبة. ويصل التعداد السكاني للمركز إلى  195قرية و 27ريفية تتكون من 
 

 التوسعات الحضرية 2.16.1

قامت بتأسيس مجتمعاتها العمرانية الجديدة على  حيثنحو التوسع في الحدود الصحراوية،  خطةلقد أعدت المحافظة 
اضي الصحراوية المتاخمة لحدودها، وتنوي الجهات التنفيذية بمدينة جرجا أن تجري مزيد من التوسعات واالمتدادات األر 

 .20في األراضي الصحراوية المتاخمة لحدودها في المنطقة الغربية
 

 الخصائص الديموغرافية وأنماط التنمية البشرية 2.16.2

ويمثل عدد السكان في جرجا  منزال،  107997يقيمون في نسمة  506517يبلغ إجمالي عدد السكان في مركز جرجا 
 السكان المقيمين في محافظة سوهاج.عدد % من إجمالي 11.0نحو 

% 74.8% من إجمالي السكان يعيشون في المناطق الحضرية في مركز جرجا، بينما 25.2توزيع هذه النسبة أن  ويظهر
يقدر سكان.  4.7لسكان في البيت الجرجاوي يقدر في المتوسط بنحو . وعدد اامن السكان يعيشون في المناطق الريفية فيه
 أسرة. 25316، ويبلغ إجمالي عدد األسر فيها  21فردا 118983إجمالي عدد السكان في مدينة جرجا بنحو 

 حجم وكثافة المنزل في جرجا
رون مسكنا واحدا ومعيشة واحدة، يعرف بت"األفراد الذين ينتمون )أو ال ينتمون( إلى أسرة معينة والذين يتشاط المنزل

 فرد/منزل.  4.7ويعملون كوحدة اجتماعية واقتصادية واحدة." ويبلغ حجم األسرة المتوسطة في جرجا 

بالنسبة لتركيب  متر، وهذا يشير إلى وجود إمكانية جيدة 30 – 8فيما يتعلق بحالة الطرق، يتراوح عرض الشوارع ما بين 
 على خطة استعادة الوضع األصلي للموقع.هذا  ينعكس  وسوف مرصوفةلطرق والشوارع ا ومعظمالغاز الطبيعي فيها. 

 
 
 
 

                                                 
 2015الكتاب اإلحصائي السنوي لمحافظة سوهاج 20

 2013الجهاز المركزي للتعبئة العامة و االحصاء  21



 (2016 )أكتوبر لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة سوهاجبيئية واالجتماعية تقييم التأثيرات ال دراسة

 132 

 توافر الخدمات األساسية 2.16.1

 الكهرباء 
محافظات صعيد مصر حاليا )وفقا لتقرير التنمية من سكان  %99.0  تغطي الشبكة القومية للكهرباء ما يقرب من

قانونية موقع النظر عن مدى  اليها بغضالكهرباء  يتم توصيل ئية (. وحتى المناطق العشوا2010البشرية المصري لعام 
 وحدة. 118270. ويبلغ عدد عمالء شركة الكهرباء في مركز جرجا المسكن 

 
% من إجمالي عدد السكان. بيد أنه من األهمية 99.4في مدينة جرجا، يبلغ عدد المشتركين في خدمة الكهرباء نحو 

حدود المشروع  فيالواقعة  الذين يقعون ضمن المنطقة لسياق أن نسبة ضئيلة من السكانبمكان نسبيا أن نذكر في هذا ا
 لتوصيل الكهرباء لهم. اوضع قانوني في المدينة ال يملكون 

 

 توافر مياه الشرب والصرف الصحي 4-2-3-2
عض الحاالت يتم استخدام المياه تعتمد المحافظة بشكل كامل تقريبا على مياه النيل لتأمين كافة احتياجاتها المائية. وفي ب

مكانية الحصول على مياه شرب صالحة في مركز جرجا كبيرة وأيضا في المدينة  الجوفية وال سيما في المناطق النائية. وا 
 %.99.77حيث تبلغ نسبة إمكانية الحصول على مياه شرب صالحة في مدينة جرجا 

 

من المنازل بمدينة جرجا فقط  % 9.015 انطة الفقر قد ذكر بشبكة الصرف الصحي، فإن تقرير خري أما فيما يتعلق
لة بشبكة الصرف الصحي. وهذا العامل يجب أخذه في االعتبار خالل مرحلة التخطيط للمشروع المقترح. في و موص

 ،% من العينة التي جرى مقابلتها كانت موصلة بشبكة الصرف الصحي99الواقع، أظهرت البيانات التي تم جمعها أن 
 ي هذا إشارة إلى أن مخطط المشروع قد وضع في اعتباره مسألة الوصول إلى شبكة الصرف الصحي.وف
 

 مؤشرات التنمية البشرية 2.16.2

 
 الحالة التعليمية

تجاوز الفقر. فلقد أظهرت مراجعة البيانات الثانوية أن التعليم يساعد على ينظر إلى التعليم على أنه العنصر األول الذي 
 ادية هو التعليم السائد في جميع المحافظات.في المرحلة اإلعد

% من النساء أميات؛ بينما تبلغ نسبة 38.94لقد كانت هناك فجوة ملحوظة بين تعليم اإلناث وتعليم الذكور: حيث أن 
% من السكان في مقابل فقط 14.09الجامعات  خريجي%. ويمثل 32.34األمية بين السكان في مدينة جرجا 

من السكان المتعلمين هم من خريجي التعليم المهني في المرحلة العظمى الغالبية أن وأيضا ف% من النساء. 10.43
 الثانوية.

 
 البطالة وحالة العمل 4-2-4-2

%. بينما أولئك الذين 16.28% من إجمالي القوى العاملة؛ وتبلغ نسبة اإلناث 42.98العمالة في مدينة جرجا  تبلغ نسبة
من % 10.91%، أما المشتغلين باألعمال الحرة بشكل مستقل فتبلغ نسبتهم 70.06نحو يعملون مقابل أجر يقدرون ب

  .إجمالي العمالة
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 تحليل البدائل 2

 المشروع إقامة عدم 5.1
  :منافع عمالء المنزليين عدةمشروع توصيل الغاز الطبيعي لل ليع يترتب
 تاجاز()البو  غاز البترول المسال من إستخدام وقود منزلي اكثر امنًا و سالمةً  -

 صصين مدَربينللطوارئ عن طريق متخ اإلستجابة متابعة سالمة الشبكات و تقديم الخدمة و -
 و مخاطر تركيبها و إستخدامها مشقة الحصول علي أنابيب البوتاجاز و نقلهايدات( )خاصة الستجنيب العمالء  -

  )البوتاجاز( لبترول المسالغاز ا إستيراد و دعم اإلستخدام الرشيد لموارد الغاز الطبيعي المصرية و خفض -

 وقود المنزليو مستقر لل إقتصادي رتوفير مصد -

 
 . المشروع منافع من دينالمستفي كافة يحرم و جازالبوتا انابيب علي اإلعتماد مرارتإس الي يؤدي المشروع إقامة عدم
    

 و المتجددةالكهربية  الطاقة 5.2
 بأجهزة تعمل )افران/مواقد/سخانات( التي تعمل بغاز البوتاجاز زليةناألجهزة الم إستبدال التحويل إلى الطاقة الكهربية: -

 -الطبيعي او البوتاجاز مقارنة بالغاز التكلفة الشهريةو بالتالي  -زيادة إستهالك الكهرباء الي يؤدي ذلكالكهرباء. ب
جديدة إلحتياج لمحطات ا الي - في ظل محدودية إنتاج الكهرباء حاليًا في مصر -كما قد يؤدي .للعمالء المنزليين

 . كهرباءاللتوليد 

 

 1.5إلمداد نحو  إقتصاديةجدوى  وبديال عمليا ذ حالياً  الطاقة المتجددة جاتتمن تقدمال مصادر الطاقة المتجددة:  -
 الوقود لتوفير محتمالً  مصدراً  البيوجاس يكون  قد .تخدامها في التسخينإلسبالطاقة الكهربية  عميل منزلي مليون 

 حيواني او زراعي نشاط ذات المنازل في إال تتوفر ال المخلفات من كبيرة كميات تطلبي لكنه و المنزلي ملإلستخدا
كوقود  توفر فقط الماء الساخن و ال يمكن إستخدامها جاي تقنينها فنيًا في مصر و الشمسية السخانات بينما .كبير

 .للطهي

  

 الحالي الوقت في للمنازل الطبيعي الغاز لتوصيل مناسبة وي جد ذات بدائل تقدم ال المتجددة و الكهربية الطاقة
 

  تكلفة التركيبأقساط  5.2
و الباقى جنيه  1700بتيساهم العمالء منها  .جنيه مصري  5600نحو  للعمالء المنزليينتكلفة توصيل الغاز الطبيعي  تبلغ

وتقوم الحكومة بالتفاوض  الل مدة معينة.مدعوم من الحكومة. ويمكن أن يتم سداد المبلغ إما كامال أو على أقساط في خ
جنيه  138: متعددة؛ وتقدم أيضا أنظمة تقسيط عمالء األكثر فقراً الممولة للمشروع بغية تأمين دعم إضافي لل الجهاتمع 

جنيه  42شهر،  36جنيه مصري/شهر لمدة  52شهر،  24جنيه مصري/شهر لمدة  74شهر؛  12مصري/شهر لمدة 
جنيه  28شهر، و 72جنيه مصري/شهر لمدة  31شهر،  60جنيه مصري/شهر لمدة  35ر، شه 48مصري/شهر لمدة 
  شهر. 84مصري/شهر لمدة 
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 إلجتماعيةا و البيئية التأثيرات 6

لوضع خطة  خطوة لمكونات و أنشطة المشروع أثناء مرحلتي اإلنشاء و التشغيل لتأثيرات البيئية واالجتماعيةا لتحلي يعد
للمشروع إلى الحد األدنى وتعظيم إيجابياته إلى أقصى  المحتملة التأثيرات السلبية لخفض جتماعيةبيئية و إ رصد و ةإدار 

 درجة ممكنة.
 اإليجابية التأثيرات 6.1

 اإلنشاء مرحلة خالل 6.1.1

  المهارة ومتوسطي الماهرة للعمالة مباشرة عمل فرص توفير 6.1.1.1

 نسبة تأمين أن ويمكن .مباشر غير أو مباشر بشكل سواء عمل فرص توفير إلى المشروع يؤدي أن المتوقع من 
 المتبعة ولالستراتيجيات المطلوبة للمهارات وفقا سوهاج محافظة مواطني خالل من المؤقتين العاملين هؤالء من
 . بهم الخاصة العمالة قوة تأمين في المقاولين قبل من

 ذوي  من العمالة لتدريب اجةح هناك يكون  أن يتوقع المحلية، للمجتمعات والتوظيف العمل فرص تعظيم وبغية 
 ألعمال سواء المحلية للعمالة العمل فرص إلى يضيف أن أيضا شأنه من العملي التدريب وهذا المحدودة؛ الخبرة
  .متاحة كانت إذا األمد الطويلة التشغيل لمرحلة أو المؤقتة البناء

  توفير فرص عمل غير مباشرة 6.1.1.2

 الفوائد غير المباشرة في المناطق المستهدفة من المشروع نظرًا  يتوقع خالل فترة اإلنشاءات ظهور العديد من
 لن ولكن يشمل، أن ويمكن .للحاجة إلى توفير الخدمات للعمال والمقاولين المنتشرين في مواقع المشروع المختلفة

 الخ...  والتصنيع واألمن، والتجارة، والنقل، الغذائية، واإلمدادات اإلقامة، أماكنتوفير  ،على مقصورا يكون 

  التشغيل مرحلة خالل 6.1.2

 ونظرا  المتعلقة بأسطوانات البوتاجاز والتعامل مع نقصها. المنزلية األنشطة في حاليًا بدورًا رئيسياً  السيدات تقوم
عود مشروع الغاز ي أن المتوقع منف ،األكثر تأثرًا بالعجز في أسطوانات البوتاجاز الطرف ألن السيدات هن

 ومستمرة نظيفة مصادرتوفير  ،المثال ال الحصر سبيل على ،وتشمل هذه الفوائد. عليهنالطبيعي بفوائد كبيرة 
 توفيريعد  أيضاً  .المعقولة االستهالكي، هذا باإلضافة إلى تكلفة بدن مجهود أي تطلبي الذي ال اآلمن الوقود من

 مكن االعتماد عليهي طاقة مصدر استخدام وسيسمت. من بين هذه الفوائد التي تعود على السيدات الوقت
 .مما يساعد على االستفادة من الوقت بشكل أفضل  ،أقل وقت في األنشطة المنزلية إنجازللسيدات ب

 المنزلي لالستخدام عليه االعتماد يمكن دائم بشكل وقودال توفير. 

 ذلكل الموجه والدعم البوتاجاز غاز استيراد على اإلنفاق خفض . 

 البوتاجاز مقارنتًا بأسطوانات بكثير أقل ئقحراال اندالع أو بيتسر خطورة ال  

 البوتاجاز غاز بأسطوانات مقارنة( بار ميللي 20) الضغط انخفاض بسبب واألمان الحماية مستوى  تحسن  

 مؤهلين وفنيين متخصصين قبل من السريعة الطوارئ  واستجابة الجيدة العمالء خدمة توفير 

 الطوارئ السريعة من قبل متخصصين وفنيين مؤهلين ينتفع المستفيدون من خدمة العمالء واستجابة 

 الحد من احتماالت تشغيل األطفال في توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز  
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 السلبية التأثيرات تقييم منهجية 6.2

ثار ألنشطة المشروع على الصعيدين البيئي واالجتماعي، تم اعتماد طريقة شبه كمية قائمة على منهجية تقييم لتقييم اآل
 ر ليوبولد وفئات بوروز المدمجة.التأثي

 
  ثار السلبية وأهمية كل أثر درجات تصنيف اآل: 1-6  جدول

  تقييم التأثير أهمية التأثير السلبي

  ليس هناك أثر؛ أو أنه ال يذكرال يوجد:  0-25

  موقع العمل والمحيط المباشرأقل القليل؛ أثر محدود على  :أثر ضئيل 26-50

   متاحةاألثر أكبر وأشد بيد أن وسائل التخفيف المناسبة  :أثر متوسط 51-75

تأثيرات شديدة/طويلة األمد على المستوى المحلي واإلقليمي : أثر جسيم 76-300
ال تحقق  قد والدولي أيضا؛ ويتم اعتماد وسائل تخفيف بدرجة كبيرة ولكنها

  بشكل كامل.  النتائج المرجوة
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 22ثيرات المتوقعةملخص التأ 6.2
 .المتوقعة عن التأثيرات السلبية ملخصالجدول التالي حسب تصنيفات اآلثار السلبية أعاله، يقدم 

 

، بينما رد الشئ ألصله(عادة رصف الشوارع )إثم  تحويالتالتركيبات ثم الالتوزيع ثم  مد شبكات الحفر ثم تتضمن انشطة مرحلة اإلنشاء ث حي المشروع التأثيرات التالية علي كل مناطق تنطبق

 عمليات الصيانة و اإلصالحات و اإلستجابة للطوارئ.إدارة الشبكة و إستخدامها كما تتضمن تتضمن انشطة مرحلة التشغيل 

 

 يع الغاز الطبيعي: التأثيرات المحتملة لمكون مد شبكات توز2-6  جدول

 
 التأثيرات المحتملة 

 الضوضاء جودة الهواء المرور النشاط
المرافق 

 األرضية

م إستخدا

 األراضي
األكثر  المباني

عرضة 

 للتأثير 

 المواقع

 الثقافية

  إدارة

 المخلفات

 النظم

 االيكولوجية

الجوانب 

 االجتماعية

 االقتصادية

الصحة 

 والسالمة

 مرحلة اإلنشاء 

كات )شب الحفر

 التوزيع(
    

 
      

مد مواسير 

 لينيالبولي إيث
    

 
      

 التركيبات

 الداخلية
    

 
      

 التحويالت

 )توسعةالفونيات(
    

 
      

رد الشوارع إلى 

 أصلها
    

 
      

 مرحلة التشغيل 

و  تشغيل الشبكة

 أستخدامها

           

و  اإلصالحات

 طوارئال
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 يُضاففي مرحلة اإلنشاء، بينما  محطات خفض الضغط إنشاء توسعة او يُضاف نشاطحيث  طما و جرجا و سوهاج مدينةالمشروع في  انشطةعلي فقط التالية اإلضافية ا تنطبق التأثيرات بينم

 التشغيل.تشغيل محطة خفض الضغط ألنشطة مرحلة نشاط 

 

 خفض الضغط جديدة او توسعة محطات قائمة: التأثيرات المحتملة لمكون إنشاء محطات 3-6  جدول

 
 التأثيرات المحتملة 

 الضوضاء جودة الهواء المرور النشاط
المرافق 

 األرضية

إستخدام 

 األراضي
األكثر  المباني

عرضة 

 للتأثير 

 المواقع

 الثقافية

  إدارة

 المخلفات

 النظم

 االيكولوجية

وانب الج

 االجتماعية

 االقتصادية

الصحة 

 والسالمة

 مرحلة اإلنشاء 

إنشاء محطات 

 الضغط خفض
    

 
      

 مرحلة التشغيل 

تشغيل محطات 

 خفض الضغط
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 و الرصد البيئي و اإلجتماعي خطة اإلدارة 7

ف أنشطة للمخت ار السلبية المتوقعةا لتخفيف اآلثإجراءات اإلدارة و الرصد البيئي و اإلجتماعي التالية تم وضعه
 .المشروع

 
الصحة و السالمة الصادر  دليللبأحدث إصدار ام كافة اطراف إنشاء و تشغيل المشروع بإلتز اإلجراءات و تكتمل  

 بشركة والبيئة والسالمة الصحة إدارة صادرة عنالاءات جر اإلرشادات و اإلكتيبات و ال وعن شركة غاز مصر 
 .التوزيع

 

 محافظة في المشروع أنشطة المنوط بها( ريجاس) األقاليم ازغ شركة هي التالية الجداول في المذكورة لتوزيعا شركة
 .سوهاج
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 23اإلنشاء مرحلة خالل واالجتماعية البيئية اإلدارة 7.1
 : مد شبكات توزيع الغاز الطبيعيلة اإلنشاء: مصفوفة اإلدارة البيئية واالجتماعية خالل مرح1-7  جدول

التكلفة التقديرية لإلجراءات  وسيلة المتابعة والرصد  المهام والمسئوليات اإلجراء التخفيفي األثر العامل المتأثر
 اإلشراف المباشر التنفيذ التخفيفية/اإلشراف

وسهولة  المرور
 الوصول للموقع

 

 االزدحام المروري 

)والضوضاء  
االنبعاثات الهوائية و 

 المصاحبة(

الشوارع في غير  أعمال حفرإجراء 
 المرورية قدر اإلمكان فترات الذروة

 

تقييد أعمال الحفر بمدد وتصاريت من 
دارة المرور  الوحدة المحلية وا 

 + التوزيعشركات   مقاولو الحفر

 إدارة المرور 

المقاول لديه تصريت ساري مشروط + 
 إشراف ميداني

 قاولتكاليف الم 
 التشغيلية التكاليف 

 التوزيع لشركة

التي  العالمات اإلرشادية+  اللوحات
 قبلتشير إلى مواقع/فترات األعمال 

 تهابداي
 التوزيع شركة 

 مقاولو الحفر 

  إدارة الصحة
البيئة و والسالمة 

 التوزيع شركةب

 إدارة المرور 

اقدات مقاولي عتفي  إشتراطات ذات الصلة
+  ت و التركيباتالحفر و فرق مد الشبكا

 االشراف الميداني

الطرق تحت  األفقي الموجهتطبيق حفر 
متى أمكن لتجنب  و المحاور المرورية

 التأخير الشديد في المواصالت

 المقاول
  إدارة الصحة

البيئة و والسالمة 
 التوزيع شركةب

 اإلشراف الميداني

 إعادة التوجيه والتحويالت المرورية

 ة المرورإدار  إدارة المرور

اإلشراف الميداني لكفاءة التحويالت 
 المرورية

 الشكاوى المستلمة من إدارة المرور

 إضافية دون تكلفة
 

إعادة تخطيط الطرق وا غالق الحارات 
 المرورية

 
 
 
 
 

 سالسة المرور

                                                 
 .بالنسبة ألنشطة المشروع في محافظة سوهاج (األقاليم )ريجاس غاز شركة هي ولاالجد في المذكورة التوزيع شركة 23
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التكلفة التقديرية لإلجراءات  وسيلة المتابعة والرصد  المهام والمسئوليات اإلجراء التخفيفي األثر العامل المتأثر
 اإلشراف المباشر التنفيذ التخفيفية/اإلشراف

  الهواء جودة

االنبعاثات المتزايدة 
من الغبار والملوثات 

 الغازية
 

لماء لمنع رش اكوام نواتج الحفر با
التخزين المؤقت و  تطاير األتربة و الغبار

 ردماللنواتج الحفر/إعادة  المحكوم

إدارة الصحة والسالمة  مقاول الحفر
 التوزيع شركةالبيئة بو 

 البنود التعاقدية + اإلشراف الميداني

 تكاليف المقاول 

  التشغيليةالتكاليف 
 التوزيع شركةل

نواتج الحفر القابلة  عزل وتغطية
 لتطاير اثناء التخزين و النقلل
فوائض نواتج من اآلمن  التخلص 

 الحفر التي ال تستخدم في إعادة الردم

 البنود التعاقدية + اإلشراف الميداني

االلتزام بالحدود القانونية لالنبعاثات 
 و المركباتالهوائية من كافة المعدات 

توفير مهمات الوقاية و الصحة و 
للعاملين بموقع الحفر السالمة المهنية 

 و التركيبات و الدهانات

المعدات و قياس وتوثيق االنبعاثات من 
 + اإلشراف الميداني المركبات

 129اتاحة خدمة الخط الساخن  -
طوال أيام األسبوع، ليتمكن 
المستفيدون و العامة من االبالغ في 
حالة وجود تسريبات محتملة أو 

 خسائر أو حاالت الطوارئ.

ستجابة السريعة في حالة وجود اال  -
تسريبات للغاز عن طريق اخالء 

 منطقة التسريب.
و اعادة تصليت أو استبدال المواد  -

 التالفة.األجزاء
 
 
 
 
 

 التوزيع شركة
إدارة الصحة والسالمة 

 التوزيع شركةالبيئة بو 
 إضافية دون تكلفة اإلشراف الميداني
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 اإلشراف المباشر التنفيذ التخفيفية/اإلشراف

 الضوضاء   

 المجتمع 
 المحلي

 العاملين 

ات الضوضاء  مستوي
المتزايدة بما يتخطى 

 المسموح به قانوناً 

سدادات األذن والعدد المعتمدة 
مستويات الصوت  نم للحماية

 التوزيع شركة  المرتفعة للعمال

 مقاول الحفر 

إدارة الصحة والسالمة 
 التوزيع شركةالبيئة بو 

 

 الميداني اإلشرافالبنود التعاقدية + 
 تكاليف المقاول 

  ليةالتشغيالتكاليف 
تجنب األعمال التي تسبب ضجيج  التوزيع شركةل

 ليال كلما أمكن ذلك
استالم شكاوى اإلشراف الميداني من 

 اإلدارة المحلية

  سالمة البنية
 التحتية

  المجتمع
 المحلي

خطوط المرافق  تلف
 البنية التحتية و

 مما أثناء الحفر
يؤدي إلى تسرب 
مياه سواء للشرب أو 
الصرف وأعطال في 
 االتصاالت والكهرباء

التنسيق مع إدارات مياه الشرب و 
والكهرباء واالتصاالت الصحي الصرف 

للحصول على الخرائط/البيانات عن 
المرافق في مناطق  و مساراتأعماق 
 كلما امكن العمل

+  التوزيع شركة
 مقاول الحفر

إدارة الصحة والسالمة 
 التوزيع شركةالبيئة بو 

 

ممثلين عن  التنسيق موقعة من محاضر
 المرافق المختلفة

  التحقق من التقارير والتسجيالت
 الميدانية

 اإلشراف الميداني 

  التشغيليةالتكاليف 
 للمقاول

  التشغيليةالتكاليف 
 التوزيع شركةل

إذا كانت الخرائط/البيانات غير متاحة: 
محدودة  جساتتم القيام بعمل ي

 الستكشاف وتحديد خطوط البنية التحتية 

الصحة والسالمة  إدارة
 التوزيع شركةالبيئة بو 

 

 البنود التعاقدية + اإلشراف الميداني 

إدارة الصحة والسالمة  إعداد وتحليل تقارير الحوادث
 التوزيع شركةالبيئة بو 

 

  مراجعة التقارير الدورية إلدارة الصحة
 والسالمة والبيئة

حة إدارة الص  إصالح وا عادة تشغيل المكونات التالفة
البيئة و والسالمة 

 التوزيع شركةب

 ةوحدة المحليال 

 الشرطة 
 
 
 
 
 

 البنود التعاقدية + اإلشراف الميداني 
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التكلفة التقديرية لإلجراءات  وسيلة المتابعة والرصد  المهام والمسئوليات اإلجراء التخفيفي األثر العامل المتأثر
 اإلشراف المباشر التنفيذ التخفيفية/اإلشراف

 الشوارع 
 التربة 

  المجتمع
المحلي 

والعاملين 
)الصحة 
 والسالمة(

 

 المخلفات الخطرة

  التخزين المؤقت في مناطق ذات
 أرضيات عازلة

 مهمات اآلمن باستخدام  التعامل
جرا الوقاية ءات واحتياطات وا 

 األمن والسالمة

 التوزيع شركةالنقل إلى مخازن 
طبقًا  مؤقتالتخزين جرد و اللل

إلشتراطات جهازشؤون البيئة و 
 القوانين و اللوائت المصرية

التخلص من المخلفات في منشآت 
اإلسكندرية المرخصة للنفايات 

 الخطرة )الناصرية أو يونيكو(
 هالكةتسليم الزيوت والشحوم ال 

حاوياتها إلى شركة بتروتريد و 
 إلعادة تدويرها

 

 التوزيع شركة 

 مقاول الحفر 

إدارة الصحة والسالمة 
 التوزيع شركةوالبيئة ب

التسلسل اإلداري المسئول عن اإلشراف 
الميداني ومراجعة اإلجراءات المعتمدة 

مع والنقل والتخلص من المخلفات  تعامللل
 . الخطرة

 بنود التكلفة:
ائي للنفايات يالتحليل الكيم

 الخطرة
مورد  مركبات مرخصة من

 مرخص
 األولية في الموقعالمعالجة 

 )إذا دعت الحاجة(
تكاليف التخلص اآلمن في 

 او ينيكو الناصرية
 

التكلفة التقريبية للبنود 
السابقة )يتم مراجعتها عند 

 – 8000المشروع(:  ذتنفي
 جنيه مصري لطن 10000

 المخلفات الخطرة

 من مع مواد مثل اآل التعامل
 األسبستوس وأي نفايات خطرة

مصلحة المياه + 
 المقاول

اإلشراف الميداني + مراجعة تقارير الشركة 
 القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

 تكاليف المقاول 

  التشغيليةالتكاليف 
 التوزيع شركةل

 التزويد بالوقود و التشحيم  تجنب
أو أي من األعمال التي تنطوي 

اج حاويات خاوية لمواد على انت
 في الموقع خطرة

 
 

 

 اإلشراف الميداني
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التكلفة التقديرية لإلجراءات  وسيلة المتابعة والرصد  المهام والمسئوليات اإلجراء التخفيفي األثر العامل المتأثر
 اإلشراف المباشر التنفيذ التخفيفية/اإلشراف

  المجتمع
 المحلي

المخلفات غير 
 الخطرة

تخصيص مساحات مناسبة في  .1
لنواتج الموقع للتخزين المؤقت 

 والمخلفات غير الخطرةالحفر 

حسب نوعها قدر فصل المخلفات  .2
إلى أقصى درجة ممكنة اإلمكان 

دة لتسهيل إعادة االستخدام /إعا
 التدوير إن أمكن

إعادة استخدام المخلفات غير  .1
 الخطرة إلى أقصى حد ممكن

تقدير حجم أسطول السيارات  .2
 الالزم لنقل المخلفات

 إلى الخطرة غير المخلفات نقل .2
 لمناطق التابعة التخلص مواقع

 الجدول انظر رجاءً ) المشروع
 الوحدة مع بالتنسيق (التالي

 المحلية

 التوزيع شركة 

 فرمقاول الح 

  إدارة الصحة
والسالمة والبيئة 

 التوزيع شركةب

 

 البنود التعاقدية 

  المتابعة والرصد على خطة معالجة
 المخلفات

 اإلشراف الميداني 

 التكاليف التعاقدية 

  التشغيليةالتكاليف 
 التوزيع شركةل

و الحركة المجتمع 
 المرورية

وتهديم الشوارع حفر 
 واألرصفة

 إعادة  محاضرتنسيق و ترتيبات
مع و رد الشئ ألصله لرصف ا

او مديرية الطرق  الوحدة المحلية
 و الكباري 

  التواصل مع المجتمع المحلي
شان جداول ومواعيد الحفر ب

 والترميم
 
 
 
 

 

 التوزيع شركة 
بالتعاون مع 

 الوحدة المحلية

الشركة المصرية 
 القابضة للغاز الطبيعي

اإلشراف الميداني بالتنسيق مع الوحدة 
 الحاجةالمحلية بحسب 

متضمنة في ميزانية إعادة 
 شركةالرصف المعتمدة من 

أو مديرية الطرق  التوزيع
 والكباري 
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التكلفة التقديرية لإلجراءات  وسيلة المتابعة والرصد  المهام والمسئوليات اإلجراء التخفيفي األثر العامل المتأثر
 اإلشراف المباشر التنفيذ التخفيفية/اإلشراف

الصحة والسالمة 
 المهنية

 الصحة والسالمة

االلتزام بما تصدره شركة غاز  .1
إدارة الصحة والسالمة  مصر و

من  التوزيع شركةالبيئة بو 
جراءات للصحة و كتيبات  وا 
 السالمة 

 

مهمات الوقاية ر التأكيد على توفي .2
المناسبة الالزمة  و األمان

 إرشاداتاللتزام بالمطلوبة ل
 الصحة والسالمة والبيئة

+ شركة  مقاول الحفر
 التوزيع

  إدارة الصحة
والسالمة والبيئة 

 التوزيع شركةب
   الشركة المصرية

القابضة للغاز 
  الطبيعي

 

 اإلشراف الميداني
 تكاليف المقاول 

 التشغيليةلتكاليف ا 
 التوزيع كةشر ل

المجتمعات واألعمال 
 المحلية

عدم القدرة على 
ير خالوصول بسبب التأ

الشوارع إلى ما  ردفي 
 كانت عليه قبل الحفر

االلتزام بخطة إدارة البيئة فيما  •
يتعلق بالتنفيذ في المواقيت 
المحددة لجداول اإلنشاءات 
الزمنية لتقليل التأثير على 

 ىاألعمال المحلية إلى الحد األدن

متابعة إجراءات اليات النظر في  •
 الشكاوى المرفوعة

التأكيد على المشاركة الشفافة  •
 للمعلومات والبيانات

 خالل عملية الحفر
 التوزيع شركة

 المقاولون من الباطن

، الشركة التوزيع شركة
المصرية القابضة للغاز 
الطبيعي )مسئول التنمية 

 االجتماعية(

  التأكيد على تطبيق قواعد
 بة األرضيةالمراق

 اإلشراف على أداء المقاولين 

 إضافية دون تكلفة
 

صحة وسالمة 
 المجتمع المحلي

تهديد سالمة 
المستخدمين والمنازل 
)بداعي محدودية 
الوعي واالعتقادات 

 الخاطئة(

إعداد خطة لمشاركة المواطنين 
 وأصحاب المصلحة

حمالت زيادة التوعية ينبغي أن 
تكون موضوعة بالتعاون مع 

 مات المجتمع المدنيمنظ

خالل مرحلة 
 اإلنشاءات

 التوزيع شركة

الشركة ، التوزيع شركة
المصرية القابضة للغاز 

)مسئول التنمية  الطبيعي
 االجتماعية(

  قائمة باألنشطة التوعوية
 المطبقة

 قوائم المشاركين 

 التوثيق مع الصور الضوئية 

 تقارير التوعية 

 2250  دوالر لكل حملة
 توعوية

 2250 مقابل  دوالر
المنشورات والملصقات 
 التي سوف يتم توزيعها 
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 المشروع بمناطق طرةالخ غير خلفاتمال من النهائى التخلص مواقع: 2-7  جدول

 24المشروعبالنسبة لمناطق  التخلص موقع المشروع منطقة
 غرب كم 12 سوهاج مدينة
 متر غرب كيلو  15 جرجا
 كيلومتر غرب  12 طما
 كم جنوب غرب  10 البلينا

 كم غرب  12 المنشأة
 كم شرق  7 أخميم
 كم غرب  12 المراغة
 كم غرب  12 طهطا

 

 

 

  

                                                 
 منطقةمخلفات غير الخطرة موضح علي الخريطة في الوصف البيئي لكل موقع التخلص من ال 24
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 واالجتماعي خالل مرحلة اإلنشاء البيئيوالرصد  المتابعة 7.2
 اإلنشاءالبيئي واالجتماعي خالل مرحلة ابعة و الرصد المتمصفوفة : 3-7  جدول

مسئولية  مؤشرات المتابعة  التأثير العامل المتأثر
 المتابعة

موقع  تكرارات المتابعة
المتابعة 
 والرصد

أساليب المتابعة 
 والرصد

التكاليف 
 التقديرية للرقابة

تقليل سيولة المرور  المرور 
ومعدل الوصول 

 للمجتمع المحلي

يقات والتنبيهات من إدارة التعل
 المرور

إدارة الصحة 
 السالمة والبيئةو 
 التوزيع شركةب

 

خالل المرحلة  ي بشكل شهر 
 اإلنشائية

التوثيق في التقارير  موقع اإلنشاءات 
الشهرية إلدارة الصحة 

 والسالمة والبيئة
 سجل الشكاوى 

 التشغيليةالتكاليف 
لصحة والسالمة ل

 شركةة بيالبيئ
 التوزيع

زيادة االنبعاثات  الهواء  جودة
 الهوائية

نسب الهيدروكربونات وأول أكسيد 
 الكربون و كثافتها 

إدارة الصحة 
 السالمة والبيئةو 
 التوزيع شركةب

 

مرة واحدة قبل اإلنشاء + مرة 
 كل ستة شهور لكل مركبة

إدارة ترخيص 
 المركبات

قياس ورفع تقرير عن 
انبعاثات العوادم الناتجة عن 

 اإلنشاءات ألية أنشطة
 سجل الشكاوى 

 التشغيليةالتكاليف 
لصحة والسالمة ل

 شركةة بيالبيئ
 التوزيع

 

 الضوضاء  
 

مستويات الضوضاء  
 المتزايدة

شدة الضوضاء ، طول فترة 
 التعرض وتأثيرات الضوضاء 

إدارة الصحة 
 السالمة والبيئةو 
 التوزيع شركةب

بصفة دورية خالل التفتيش 
 الميداني ومرة واحدة في
فترة الليل في كل منطقة 
سكنية أو بجوار 

 الحساسة. المستقبالت

قياس مستويات  موقع العمل
 الضوضاء  

 سجل الشكاوى 

 التشغيليةالتكاليف 
لصحة والسالمة ل

 شركةة بيالبيئ
 التوزيع

إدارة الصحة  الشكاوى من السكان المجاورين
 السالمة والبيئةو 
 التوزيع شركةب

 بصفة شهرية خالل مرحلة
 اإلنشاء

التوثيق في التقارير  موقع العمل
الشهرية إلدارة الصحة 

 والسالمة والبيئة

 التشغيليةالتكاليف 
لصحة والسالمة ل

 شركةة بيالبيئ
 التوزيع

التلفيات التي تصيب  المرافق
 البنية التحتيةالمرافق و 

التنسيق الرسمية مع  محاضر
 الجهات المعنية 
 توثيق الحوادث 

 
 
 

ة إدارة الصح
 السالمة والبيئةو 
 التوزيع شركةب

بصفة شهرية خالل مرحلة 
 اإلنشاء

التوثيق في التقارير  موقع العمل
الشهرية إلدارة الصحة 

 والسالمة والبيئة

التكاليف اإلدارية 
 التوزيع شركةل
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مسئولية  مؤشرات المتابعة  التأثير العامل المتأثر
 المتابعة

موقع  تكرارات المتابعة
المتابعة 
 والرصد

أساليب المتابعة 
 والرصد

التكاليف 
 التقديرية للرقابة

 ارعو شالحالة  
 

إدارة الصحة  المتراكمةمالحظة أكوام القمامة  توليد المخلفات
 السالمة والبيئةو 
 التوزيع شركةب

 خالل اإلنشاء
 تقارير شهرية

 التشغيليةالتكاليف  المالحظة والتوثيق موقع العمل
 التوزيع شركةل

مالحظة التجمعات المائية الناتجة 
 المياه )إن وجد( حعن نز 

إدارة الصحة 
 السالمة والبيئةو 
 التوزيع شركةب

 خالل اإلنشاء
 تقارير شهرية

حول موقع 
 العمل

 التشغيليةالتكاليف  وثيقالمالحظة والت
 التوزيع شركةل

إدارة الصحة  تطبيق خطط التعامل مع المخلفات
 السالمة والبيئةو 
 التوزيع شركةب

موقع العمل  تقارير المناطق
وتوثيق 
 االختبار

التفتيش الميداني 
 ومراجعة المستندات

 التشغيليةالتكاليف 
 التوزيع شركةل

ودة حالة الشوارع بعد االنتهاء ج  تلفيات الشوارع المجتمع المحلي
 من أعمال الحفر

  عدد الشكاوى بداعي تلفيات
 الشوارع

، التوزيع شركة
الشركة المصرية 
القابضة للغاز 

 الطبيعي

أربع مرات سنويا، كل ثالثة 
 شهور

األعمال 
الميدانية 
 والمكتبية

 إضافية دون تكلفة القوائم وسجالت الشكاوى 
 

 تهديد سالمة المجتمع المحلي
المستخدمين ومنازلهم 
)بسبب المستوى 
المحدود للوعي وحاالت 

 سوء الفهم(

  عدد وسائل التوعية التي تم
 تطبيقها

  عدد المشاركين في نشر
 المعلومات

، التوزيع شركة
الشركة المصرية 
القابضة للغاز 

 الطبيعي
 

 التقارير المكتب رقابة ربع سنوية
 الصور الضوئية
 قوائم المشاركين

 إضافية دون تكلفة
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 التشغيل مرحلة خالل واالجتماعية البيئية اإلدارة 7.2
 .حيث تتضمن انشطة مرحلة اإلنشاء الحفر ثم  مد شبكات التوزيع ثم التركيبات ثم التحويالت ثم إعادة رصف الشوارع )رد الشئ ألصله( مناطق المشروع جميعتنطبق المصفوفة التالية علي 

 

 : مد شبكات توزيع الغاز الطبيعيالتشغيلمصفوفة اإلدارة البيئية واالجتماعية خالل مرحلة : 4-7  جدول

 العامل المتأثر
 

مسئولية اإلشراف  مسئولية اتخاذ اإلجراء اإلجراءات التخفيفية األثر
 المباشر

التكلفة التقديرية  وسيلة اإلشراف
لإلجراءات 

 شرافالتخفيفية/ اإل

  الهواء جودة -

 وسالمة صحة -
 المجتمع

 سالمة الشبكة

  والجيولوجي الجغرافي الوضع مراجعة -
  ملةاكتم طوارئ  خطة وضع -

إجراء عمليات التفتيش وحمالت التوعية لضمان أن  -
مواسير الغاز الطبيعي ومكوناته )في داخل المنزل 
وخارجه( ال يتم تبديلها، إفسادها أو العبث بها بأي 

 شركةاألشكال بدون تصريت كتابي من شكل من 
أو قيام تلك األخيرة بنفسها بالتعديالت  التوزيع

 والتغييرات.

طوال أيام  129اتاحة خدمة الخط الساخن  -
األسبوع، ليتمكن المستفيدون و العامة من االبالغ 

أو  تلفياتفي حالة وجود تسريبات محتملة أو 
 حاالت الطوارئ.

ة وجود تسريبات للغاز االستجابة السريعة في حال  -
و إبالغ المتأثرين  عن طريق اخالء منطقة التسريب

 .المحتملين

 التالفة. المكوناتاعادة تصليت أو استبدال  -

السالمة إدارة الصحة و  - التوزيع شركة
 .التوزيع شركةب والبيئة

تخطيط ومراجعة التقرير  -
 الجيوتقني

التفتيش الدوري المتكرر  -
 على الموقع

 برامج التوعية -

عمليات التدريب  -
 واالستكشاف الدورية

-  

 التشغيليةالتكاليف  -
 التوزيع شركةل

جودة الهواء  -
 المحيط

صحة وسالمة  -
 المجتمع

عمليات اإلصالح 
والصيانة )للشبكات 

 والمنازل(

 التوزيع شركة  ءكما هو الحال في أنشطة مرحلة اإلنشا -

 مقاول الحفر 

السالمة إدارة الصحة و  -
 التوزيع شركةب والبيئة

ى النحو المذكور في عل -
 ءمرحلة اإلنشا

 التشغيليةالتكاليف  -
 التوزيع شركةل
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 العامل المتأثر
 

مسئولية اإلشراف  مسئولية اتخاذ اإلجراء اإلجراءات التخفيفية األثر
 المباشر

التكلفة التقديرية  وسيلة اإلشراف
لإلجراءات 

 شرافالتخفيفية/ اإل

أفراد المجتمع 
المعوزون 

 اقتصاديا

األعباء المالية على 
األفراد المعوزين ماليا 
 بداعي األقساط المالية

شركة بتروتريد ينبغي أن تقوم بتحصيل قسط  -
 التركيب مباشرة بعد توصيل الغاز الطبيعي

حصيل األقساط على أساس شهري ينبغي أن يتم ت -
حتى ال يتم إضافة أعباء على الفقراء؛ بما أنه 
سيكون من األسهل بالنسبة لهم السداد على أقساط 

 شهرية

وينبغي أن ال تكون األقساط عالية القيمة أكثر مما  -
 ينبغي 

بتروتريد )الشركة المسئولة عن 
تحصيل رسوم االستهالك 

 وأقساط التركيب(

ة القابضة الشركة المصري
 للغاز الطبيعي

 سجل القروض المصرفية
الشكاوى المرفوعة من 
الفقراء بسبب ارتفاع عدد 
 األقساط التي يتم تحصيلها

 إضافية دون تكلفة
 

موزعو البوتاجاز 
 غير الرسميين

عملية خسارة موزعي 
 البوتاجاز للدخل

موزعو البوتاجاز ينبغي أن يعلموا عن المناطق  -
بيعي لكي يتسنى لهم العثور المحتملة للغاز الط
 على مناطق بديلة

ينبغي أن يتم إبالغهم عن نظام رفع الشكاوى حتى  -
 يتسنى لهم ذكر أي صعوبات تواجههم 

الشركة المصرية القابضة  شركة بوتاجاسكو
 للغاز الطبيعي

أنشطة مشاركة المعلومات 
 مع بائعي البوتاجاز 
 الشكاوي المتلقاة منهم

 إضافية دون تكلفة
 

صحة وسالمة 
 احتمال تسرب الغازات المجتمع

حتى يكونوا  للمستخدمين والتأثرينتقديم المعلومات  -
و السالمة و  على وعي تام بشأن إجراءات الوقاية

 الطوارئ 

 ينبغي أن يعمل الخط الساخن بشكل مالئم -

 ينبغي أن يتم إبالغ الناس بأرقام الطوارئ  -

 التوزيع شركة
 

 التوزيع شركة
فوعة بداعي الشكاوي المر 

 إضافية دون تكلفة التسربات الغازية
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 حيث يُضاف نشاط توسعة او إنشاء محطات خفض الضغط في مرحلة اإلنشاء. سوهاج و جرجا و طما مدينةعلي انشطة المشروع في  فقطبينما تنطبق المصفوفة اإلضافية التالية 

 

 جديدةمحطات إنشاء او قائمة محطات خفض ضغط توسعة : التشغيلمصفوفة اإلدارة البيئية واالجتماعية خالل مرحلة : 5-7  جدول

 العامل المتأثر
 

مسئولية اإلشراف  مسئولية اتخاذ اإلجراء اإلجراءات التخفيفية األثر
 المباشر

التكلفة التقديرية  وسيلة اإلشراف
لإلجراءات 

 التخفيفية/ اإلشراف

  الهواء جودة -

 والسالمة الصحة -
 المهنية

 وسالمة صحة -
 المجتمع

 مادة مع تعاملال
 براميلهاو  حةالرائ

ستخدام و  تياو كيماللمقاومة  للَ ح   إرتداءااللتزام ب - ا 
مع  تعاملعند ال الوقاية الشخصيةكافة مهمات 

 الرائحة  إنسكابات مادةبراميل أو خزانات أو 

خزانات بكل الفي  الرائحة من البراميل ةإفراغ ماد -
 يةاالوقو كافة مهمات ة لَ حذر مع ارتداء الح  

فورًا بكميات  لمادة الرائحة إنسكابات ةايتغطية  -
المحتوية ة الرمال ومعالج ةالنظيف الرمالوفيرة من 
كلوريت الصوديوم تبعا للممارسات بو بهي عاي المادة

 التوزيعالمعتمدة في شركات 

)في المحطة، قبل  الفارغة ئحةبراميل الرامعالجة  -
الصوديوم والمطهرات كلوريت بو بهيبواسطة  نقلها(

 التوزيعوفقا لممارسات شركات 

امنة  مخازن  فيالفارغة لمادة الرائحة  براميل تجميع -
منشأه معتمدة و نقلها الي  الشركةب و مجهزة

لمعالجة المخلفات الخطرة باستخدام متعهدي نقل 
 ومعالجة معتمدين

لبراميل  وسالمة متخصص مسئول صحة مصاحبة -
 من/الي سواءخالل نقلها مادة الرائحة او حاويات 

إلى منشأة التخلص ت خفض الضغط او امحط
)يونيكو و/أو  النهائي من المخلفات الخطرة

 الناصرية(

 اإلجراءات األخرى بموجب التقييم الكمي للمخاطر   -

خفض   طاقم عمل محطة
 الضغط

 و إدارة الصحة والسالمة
 التوزيعبشركات البيئة 

مراجعة ربع سنوية لكل 
 ضغط خفضمحطة 

تكلفة  متضمنة في
 الضغط  خفضمحطة 
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 العامل المتأثر
 

مسئولية اإلشراف  مسئولية اتخاذ اإلجراء اإلجراءات التخفيفية األثر
 المباشر

التكلفة التقديرية  وسيلة اإلشراف
لإلجراءات 

 التخفيفية/ اإلشراف
  الضوضاء -

 والسالمة الصحة -
 المهنية

 وسالمة صحة -
 المجتمع

عن  ةالضوضاء الناجم
 الضغط خفضمحطة 

خفض الضغط ذات  وحداتمواقع  إختيار -
بعيدا عن  )الم َخف ضات(اإلنبعاثات الصوتية العالية 

 الضغط في المناطق السكنية خفضحطة حدود م

 اإلجراءات ذات الصلة وفقا للتقييم الكمي للمخاطر -

قسم التصميمات بشركات 
 التوزيع

إدارة الصحة والسالمة 
 التوزيعالبيئة بشركات و 

مراجعة تصميمات محطات 
تكلفة  متضمنة في خفض الضغط

 الضغط  خفضمحطة 

ستقبالت والم الم َخف ضاتبين  اسوار/حواجزبناء  -
  الحساسة عند الحاجة

إدارة الصحة والسالمة  المقاول
 التوزيعالبيئة بشركات و 

اإلشراف الميداني على 
 محطات خفض الضغط

تكاليف متضمنة في 
 المقاول

 والسالمة الصحة -
 المهنية

 يةالمجتمعو 

 استشاري مستقل لتقييم الكمي للمخاطرا إجراءات تخفيفية مبنية على - التسربات والحرائق
السالمة إدارة الصحة و 

 التوزيعبشركات  والبيئة
مراجعة مستندات التقييم 

 الكمي للمخاطر
تكلفة  متضمنة في

 الضغط  خفضمحطة 

  الهواء جودة -

 والسالمة الصحة -
 المهنية

 المجتمعيةو 

تشغيل محطة خفض 
 الضغط

العزل صمامات في عن بعد ام تحكم إضافة نظ -
 توزيعشبكة الالخاصة بمحطة الضغط و  الغلقو 

إدارة المشروعات بشركات  مم المحطةم ص
 التوزيع المحلي

 تصميم محطات الخفض
 مراجعة المستندات

 إضافية دون تكلفة

 عمل رسومات تصنيف للمنطقة الخطرة -

 تصميم مخرج غرفة التحكم -

 الرسومات والتصميمات إدارة المشروعات م صمم المحطة
 مراجعة المستندات

ال حاجة لميزانية 
 إضافية

+ شركات  م صمم المحطة ودليل تشغيل المحطةوضع برنامج صيانة وقائية  -
 التوزيع

 برنامج الصيانةمراجعة  اإلدارة الهندسية
 ودليل التشغيل

تكلفة  متضمنة في
 الضغط  خفضمحطة 

 علي األقل جهازين) شخصية تنفس أجهزة توفير -
 الرائحة مادة تسربات مع تعامللل( محطة لكل

إدارة الصحة والسالمة  زيعالتو شركات 
 التوزيعالبيئة بشركات و 

التفتيش من قبل الشركة 
 المسئولة عن التشغيل

تكلفة  متضمنة في
 الضغط  خفضمحطة 

لحماية كافة حريق سلبي  مكافحة تطبيق نظام -
 صمامات اإلغالق أو صمامات السيليونيد

بشركات  المشروعاتإدارة  م صمم المحطة
 التوزيع

المكونات  التفتيش على
 ومراجعة مستندات التصميم

متضمنة في تكاليف 
 محطة خفض الضغط

لعربية واإلنجليزية: "ممنوع اوضع عالمات إرشادية ب -
 علي مسار المأخذ الحفر" و"مواسير ضغط عالي

 التوزيعشركات 
 

على ميداني الالتفتيش  اإلدارة الهندسية
  اإلرشادية العالمات

ليس هناك حاجة 
 افيةلميزانية إض

الغاز  اجهزة قياسوتوفير  إتجاه الريت محددتركيب  -
 المحمولة

 التوزيعشركات 
 

السالمة إدارة الصحة و 
 التوزيعبشركات  والبيئة

تم تضمينها في تكلفة  مراجعة التصميم والتنفيذ
 الضغط خفضمحطة 

 IGE TD/3 كودب اإللتزام -
 أي إجراءات أخرى بموجب التقييم الكمي للمخاطر -

+ شركات  م المحطةم صم
 التوزيع

 مراجعة مستندات التصميم إدارة المشروعات
 لتقييم الكمي للمخاطر+ ا

وفقا للتقييم الكمي 
 للمخاطر

 



 (2016 أكتوبر) لمشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة سوهاجتقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية  دراسة

 152 

 التشغيل مرحلة خالل واالجتماعي البيئي والرصد المتابعة 7.4
 .مد شبكات التوزيع ثم التركيبات ثم التحويالت ثم إعادة رصف الشوارع )رد الشئ ألصله(حيث تتضمن انشطة مرحلة اإلنشاء الحفر ثم   مناطق المشروع جميعتنطبق المصفوفة التالية علي 

 
 : مد شبكات توزيع الغاز الطبيعيالتشغيلالبيئي واالجتماعي خالل مرحلة المتابعة و الرصد مصفوفة : 6-7  جدول

ولية المتابعة مسئ مؤشرات المتابعة  األثر
 والرصد

تكرارية المتابعة 
 والرصد

أساليب المتابعة  موقع المتابعة والرصد
 والرصد

التكاليف التقديرية 
 للرقابة

 الشبكة سالمة
 
 
 

)كالهبوطات  الجيوتقنية األحداثالزالزل أو  -
 األرضية(

زمن استجابة الطوارئ واإلجراءات اإلصالحية خالل  -
 عمليات الحفر الطارئة

 ير عن تغيير أو العبث بأي من مكونات الغازالتقار  -

إدارة الصحة 
 السالمة والبيئةو 
 التوزيع شركةب

عمليات تفتيش 
نصف سنوية 
وعمليات حفر 

 طوارئ سنوية

بطول الشبكة و في 
 داخل وخارج المنازل

التفتيش، اكتشاف  -
جراء  التسريب وا 

 االختبارات

 التشغيليةالتكاليف 
 التوزيع شركةل

ية على األعباء المال
المعوزين اقتصاديا 

 بسبب األقساط

عدد األشخاص المعوزين اقتصاديا الذين قاموا  -
 بتقديم شكاوى 

 عدد هؤالء الذين ال يستطيعون سداد القسط -

السالمة إدارة الصحة و 
 التوزيع شركةب والبيئة

وبتروتريد والشركة 
المصرية القابضة للغاز 

 الطبيعي

 وى سجل الشكا - عمل إداري  بشكل ربع سنوي 

 التقارير المصرفية -

 تقارير بتروتريد -

 إضافية دون تكلفة
 

التأثر السلبي على 
الموزعين غير الرسميين 

 للغاز المسال

الشكاوى المرفوعة من موزعي البوتاجاز غير  -
 الرسميين

 المعلومات التي يتم مشاركتها معهم -

الشركة المصرية القابضة 
 شركةللغاز الطبيعي، 

 التوزيع

 سجل الشكاوى  - عمل إداري  بشكل ربع سنوي 

 

 إضافية دون تكلفة
 

 الشكاوى المرفوعة من قبل أفراد المجتمع - احتمال تسرب الغاز

عدد حوادث التسرب التي تم اإلبالغ عنها/رفع  -
 تقرير عنها

الشركة ، التوزيع شركة
المصرية القابضة للغاز 

 الطبيعي

أربع مرات سنويا، كل 
 ثالثة أشهر

 لشكاوى سجل ا عمل ميداني ومكتبي
 التوزيع شركة

 

 إضافية دون تكلفة
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 حيث يُضاف نشاط تشغيل محطة خفض الضغط ألنشطة مرحلة التشغيل. سوهاج و جرجا و طما مدينةبينما تنطبق المصفوفة اإلضافية التالية فقط علي انشطة المشروع في 

 
 : توسعة محطات خفض ضغط قائمة او إنشاء محطات جديدةالتشغيلالبيئي واالجتماعي خالل مرحلة المتابعة و الرصد مصفوفة : 7-7  جدول

مسئولية المتابعة  مؤشرات المتابعة  األثر
 والرصد

تكرارية المتابعة 
  والرصد

أساليب المتابعة  موقع المتابعة والرصد
 والرصد

التكاليف التقديرية 
 للرقابة

مادة  التعامل مع
 الرائحة وبراميلها

 حوادث التسربسجل  -

 الحاويات المعالجةالبراميل/عدد  -

 التخلص من فوارغ مادة الرائحة إيصاالت توريد و -
 تسليم الحاويات نفاذة الرائحة

إدارة الصحة 
 السالمة والبيئةو 

 التوزيعبشركات 

بشكل ربع سنوي 
 خفضلكل محطة 

 ضغط

 خفضمحطات 
 الضغط 

ي مقارنة السجل البيئ -
تسليم  إيصاالتمع 
 الرائحة مادة

 اإلشراف الميداني -

التكاليف اإلدارية 
 التوزيعلشركات 

الضوضاء الناجم عن 
تشغيل محطة خفض 

 الضغط

إدارة الصحة  الضوضاءقياس شدة  -
 السالمة والبيئةو 

 التوزيعبشركات 

بشكل ربع سنوي 
 خفضلكل محطة 

 ضغط

 خفضمحطات 
 الضغط

أجهزة قياس  -
 الضوضاء

ف اإلدارية التكالي
 التوزيعلشركات 
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 المجتمعية والمشورة المعنية الجهات مشاركة 8

 
المجتمع،  ومشاركة الرئيسية التشاور أنشطة على الضوء إلقاء إلى العام التشاور بعملية الخاص هذا الفصل يهدف

 استعراض سريان وموثوقية البيانات المجمعة. إلى باإلضافة ونتائجهما،
ور المختلفة، لمست فرق العمل قبواًل وحماسًا جماهيريًا رائعًا، سواء من قبل أفراد المجتمع أو الجهات خالل عمليات التشا

 المعنية الحكومية، تجاه المشروع المقترح.
وقد تم تنفيذ مجموعة كبيرة من أنشطة التشاور المجتمعي خالل مراحل إعداد الدراسة اإلطارية وكذلك الدراسات الموقعية 

 وقد تم تنفيذ أنشطة المشورة المجتمعية التالية: المختلفة.
 2013نوفمبر  26جلسة تحديد اإلطار في مدينة المراغة بمحافظة سوهاج بتاريخ  -
 2013ديسمبر  25بتاريخ  سوهاججلسة مشورة مجتمعية في مدينة  -
 2016فبراير  14بتاريخ   سوهاججلسة مشورة مجتمعية في مدينة  -

 )االستماع/التشاور العام جلسات البؤرية، المجموعات المقابالت، مناقشات إجراء تحديد النطاق،التشاور ) أنشطة وتم تنفيذ
 الغاز بشبكة وحدة سكنية مليون  1.5 لتوصيل المقترح المستضيفة للمشروع المجتمعات المختلفة وأفراد الجهات المعنية مع

 :مع يتفق الطبيعي، بما

 وتعديالته رقم  4/1994لعام: بموجب قانون البيئة المصري رقم ا ذات الصلة بالتشاور المصرية اللوائت
 ، 710/2012، و1095/2011المعدلة بالقرارات الوزارية  9/2009

  تم وضع خطة مشاركة مجتمعية مصممة خصيصًا للمجتمعات المختلفة. وذلك على مرحلتين: مرحلة إعداد
  2016-2015ة في ومرحلة إعداد الدراسات المحدد 2013الدراسة اإلطارية في 

 :بناًء على تحديد الجهات المعنية، تم إعداد مجموعة من االستبيانات واإلرشادات بغرض إشراك 
 أ( المقيمين في مناطق المشروع،  

 ب( المنظمات والهيئات الحكومية والمحليات،
 ج( المنظمات غير الحكومية، 
 د( المؤسسات التعليمية والجامعات، 
 ،هت( اإلدارات الصحية 
 و( اإلدارات البيئية، 
 ريجاسز( عمال توزيع أسطوانات البوتاجاز الرسمين وغير الرسمين. باإلضافة إلى  

 العام بالتشاور الخاصة الدولي البنك سياسات: 
o التشغيلية السياسة OP 4.01 - البيئي التقييم 
o   إجراءات البنك الدولي ذات الصلة بإتاحة المعلومات 
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 تمعيةأهداف المشورة المج 8.1
 : تتمثل أهداف مشاركة الجهات المعنية في ضمان توصيل مضمون المشروع للمجتمع عن طريق

 الجهات المعنية، بما في ذلك األشخاص المتأثرين أو المجموعات المتضررة من المشروع، سواء بشكل  إطالع
يمتلكون القدرة على مباشر أو غير مباشر، باإلضافة إلى األشخاص الذين لديهم مصلحة في المشروع و/أو 

 التأثير في نتائجه، سواء سلبًا أو إيجابًا،.
 على المعلومات ذات الصلة بالمشروع  الفعال للتعليقات واألفكار والمخاوف التي تبديها الجهات المعنية االستماع

 بالشكل المالئم ، وتسجيلها ألغراض المتابعة.
  ات واإلشكاليات التي تصعدها الجهات المعنية، وخاصة مع من خالل التعامل الفوري مع التأثير تجنب النزاعات

 المجتمعات غير المستفيدة من المشروع.
  ومباعث القلق بشأن طبيعة وحجم واثار العملية بالشكل المالئم أثناء تنفيذ المشروع  المخاوفالتأكد من مراعاة

دارته.  وا 
 لها. على المعلومات المحلية بالمنطقة، واالستخدام الجيد االطالع 
  بشأن المشروع، واإلدارة المالئمة للتوقعات.سوء فهم  أيتجنب 
 وتنفيذ الية شكاوى وتظلمات مجتمعية قابلة للتطبيق. تعميم 

 و سوف تستخدم مخرجات عملية التشاور في:
 تحديد الجهات المعنية المحتملة، واإلشارة ألدوارهم المحتملة ذات الصلة بالمشروع. -1
 ألكثر فاعلية التي تدعم الحوار المتواصل مع المجتمع.تحديد قنوات التواصل ا -2

وقد ا ستخدمت مالحظات وتعليقات الجهات المعنية لتعزيز دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية. والتحقق من 
 المعلومات والبيانات التي وردت بها.

 
 منهجية التشاور، وأنشطتها 8.2

ليات تشاور متعددة المستويات، بغرض تمكين الفئات المهمشة والضعيفة تبنى فريق البحث المعني بهذه الدراسة عم
والشباب والنساء من الحصول على معلومات بشأن هذا المشروع. باإلضافة إلى مساعدتهم على إبداء مخاوفهم ومباعث 

 القلق لديهم أثناء مراحل التنفيذ المتعددة.
 جهات المعنية المختلفة.قام فريق الدراسة بزيارة منطقة المشروع لتحديد ال -1
تم وضع خطة مشاركة مجتمعية مصممة خصيصًا للمجتمعات المختلفة. وذلك على مرحلتين: مرحلة إعداد  -2

  2016-2015ومرحلة إعداد الدراسات الموقعية في  2013الدراسة اإلطارية في 
شراك الجهات المعنية بالمشروع الى   -3 مرحلة تحديد اإلطار ومرحلة قام فريق الدراسة بتقسيم مراحل التشاور وا 

 جمع البيانات ومرحلة التشاور النهائي.
تم توثيق جميع العمليات المنفذة باستخدام الصور وقوائم المشاركين، بما يضمن توفير مستوى مالئم من  -4

 الشفافية.
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 التشاور عملية واجهت التي والصعوباتمواطن قوة عملية التشاور،  8.2

 مواطن قوة عملية التشاور 8.1.1

د المشروع من المجموعات الموجودة في المجتمع عن طريق تعيين مجموعة من الشباب من محافظة استفا -1
 للعمل في أنشطة نشر معلومات المشروع، واللقاءات المجتمعية. سوهاج

كما تم االتفاق مع أحدى الجمعيات األهلية النشطة للمساعدة في عملية جمع البيانات ووقد وفرت الجمعية  -2
 تدريبهم ورفع كفاءتهم بخصوص جمع البيانات ذات الصلة بالمشروع الباحثين. وتم

شركة أيجاس.  مهندسيشارك العاملون في شركات توزيع الغاز المحلية في أنشطة التشاور. وذلك بالتعاون مع  -3
وقد وفرت تلك العملية كم هائل من المعلومات للمشاركين من السكان والمجتمعات المستهدفة.  مما أدى إلى 

 اء جسور من التواصل يمكن استمرارها مع المجتمع المحلي أثناء مرحلة اإلنشاءاتبن
قام الباحثون وجامعو البيانات  بإعداد واختبار وتعديل أدوات التواصل المختلفة، مما ساهم في التشاور بصورة  -4

 أكثر فاعلية مع أفراد المجتمع.
 جهات الحكومية وغير الحكومية.وقد قاموا كذلك بتيسير عقد مجموعة من اللقاءات مع ال -5
قاموا بجذب انتباه فريق الدراسة إلى أهمية إشراك النساء بدرجة أكبر أثناء فترة جمع البيانات، وذلك ألن النساء  -6

 في مناطق المشروع يحجمن عادة عن حضور جلسات االستماع العامة.
ة. وقد تم ذلك عبر توزيع المنشورات بذلوا أفضل ما لديهم لدعوة أفراد المجتمع، قبل كل جلسة تشاور عام -7

 والملصقات واالجتماع مع الجهات المحلية.
 

 واجهت عملية التشاور التيالصعوبات  8.1.2

لدى العديد من أفراد المجتمع في بعض مناطق المشروع خلفية تعليمية محدودة. لذا، تبنى فريق الدراسة  -1
 ، التي يمكن فهمها من قبل أفراد المجتمع. تخصيص قنوات للتواصل عبر التحدث باللهجة العامية المصرية

، إال أنه كان هناك صعوبة في حضور  المؤسسات سوهاجبالرغم من عقد جلسة المشورة المجتمعية في مدينة  -2
الحكومية واألفراد من مناطق العامرية ولذا تم توفير وسيلة مواصالت لنقلهم لمكان انعقاد جلسة المشورة 

 .المجتمعية
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 ات المعنيةتحديد الجه 8.4
 الجدول ويوضت للمشروع. والتشغيلي والمؤسسي والقانوني الجغرافي النطاق تحليل الجهات المعنية بناًء على تحديد تم

 التشاور: عملية في معها، ومشاركتها التواصل التي تم الجهات المعنية التالي
 

 لمعنية الرئيسية المحددة للدراسة الموقعية لتقييم التأثيرات البيئية واالجتماعيةالفئات ا :1-8  جدول

 األدوار/االهتمامات الفئات المعنية
 الجهات الحكومية المحلية

الدور الرئيسي للمحافظات هو دعم المشروع من خالل تعبئة المواطنين للحصول  المحافظة
عليه أن وسائل األعالم تلقي الضوء  على المعلومات حول المشروع. ومن المتعارف

 على أنشطة الجهات الحكومية
 الوحدات المحلية )القرى واألحياء(

مدن سوهاج وطما و طهطا وجرجا 
 والبلينا والمنشأة ... الخ

إصدار تصاريت باألراضي الالزمة لمحطات تخفيض الضغط والموافقة عليها  -
 من قبل الوحدة المحلية.

د الموضوعات الهامة التي أثارها المجتمع، وتضطلع رصف الطرق، ويعتبر أح -
 به الوحدة المحلية

 الجهات الحكومية األخرى 
مراكز المعلومات على مستوى 

 المحافظة
إمداد شركات الغاز الطبيعي بالمعلومات الخاصة بأماكن المرافق وخرائط البنية 

 التحتية.
جهاز شئون البيئة )الفرع الرئيسي 

 اإلقليمية( والمكاتب الفرعية
يتولى مسئولية مراجعة دراسات تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية ومتابعة تنفيذ خطة 

 اإلدارة البيئية
 تأمين مواقع المشروع ومنع الناس من دخولها اإلدارة األمنية
 توفير الخدمات الصحية للعاملين بالمشروع وزارة الصحة
، وقنا، ومطروح، سوهاجفي المحافظات السياحية مثل  تدخل في تنفيذ المشروع وزارة السياحة

 سوهاجو 
 تصدر التصريحات الالزمة للحفر وتصاحب فريق العمل  وزارة اآلثار

 وسائل اإلعالم 
تعريف المجتمع بالمشروع وتأثيراته ودعم نشر نتائج دراسات تقييم التأثيرات البيئية  ممثلي اإلذاعة والتليفزيون 

 حفيون الص واالجتماعية 
 المسئولين عن المواقع االلكترونية

 الجمعيات األهلية العاملة في المجاالت البيئية واالجتماعية ذات الصلة
الجمعيات األهلية على المستوى 

 المركزي 
 تلعب دور هامًا في رفع الوعي العام بالمشروع 

 قد تقدم الدعم المالي للعمالء األكثر فقراً 
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 األدوار/االهتمامات الفئات المعنية
مستوى الجمعيات األهلية على 

 الحي
 اتحاد الجمعيات األهلية

 الجامعات والمؤسسات التعليمية
ثرائها الجامعات والكليات   مراجعة دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية وا 

اقتراح بناء القدرات الالزمة للتالميذ حتى يتمكنوا من الحصول على فرص عمل في  المدارس الثانوية المهنية
 المشروع

 مراجعة نتائج الدراسة وتقديم الرأي فيها باحثين/ االستشاريين ال
 أخرى 

 يمكن االستعانة بهذه الشركات في أعمال اإلنشاء الشركات الخاصة
 توفير األغذية والمستلزمات للعمال  التجار

 قد يتأثروا في المناطق المجاورة للمشروع المقاولون 
 أفراد المجتمع

 الزاوية في تعبئة المجتمع حجر القيادات الطبيعية
 من المحتمل أن يستفيدوا من المشروع المنتفعين المحتملين

المواطنين المحتمل تأثرهم 
 بالمشروع

  االسطوانات .موزعي اسطوانات الغاز )الرسمين وغير الرسميين(، وعمال مخازن 

 شركات الغاز الطبيعي
 دارة البيئية واالجتماعيةالجهة التنفيذية المشرفة على أنشطة خطة اإل إيجاس
دارة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ريجاس  شركة التوزيع المحلية التي ستقوم بتنفيذ وا 

 قد تتأثر بسبب إدخال الغاز الطبيعي بوتجاسكو
  الجهة المسئولة عن جمع رسوم االستهالك وأقساط البنك بتروتريد

 
الشخصية  المتنوعة: مثل المقابالت التشاور أدوات وأساليب باستخدام هاذكر  السابق الجهات المعنية مع التشاور تم

مقابلة  تم عقدها، وتمت االستماع العامة التي جلسات الجهات المعنية العام. وحضرت معظم والتشاور الجماعية واللقاءات
 ومشاكلهم بحرية. منازلهم، حتى يتمكنوا من التعبير عن مخاوفهم بعضهم في
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 ات التشاورملخص عملي 8.5
يمكن تلخيص مشاركة المواطنين وعمليات التشاور التي تمت على مدار المراحل الثالث إلعداد الدراسة على النحو 

 التالي:
 

 ملخص أنشطة المشورة المجتمعية في محافظة سوهاج: 2-8  جدول

 المشاركون 
 العدد 

 

 الطرق المتبعة 

 

  التاريخ

 

  إناث ذكور أثناء الدراسة اإلطارية 
 

نوفمبر وديسمبر  اتستبياناال 63 78 أفراد المجتمع
المحتملين ومسئولي الحكومة،  المستفيدين 2013

 9 71 وممثلي الجمعيات األهلية
جلسة مشورة 
مجتمعية لتحديد 

 اإلطار

المحتملين ومسئولي الحكومة،  المستفيدين
 ات األهليةوممثلي الجمعي

82 22 
 جلسة مشورة 

   الموقعيةأثناء الدراسات 
 

 

سبتمبر وأكتوبر  عمقةتالمقابالت الم 4 22 مسئولي الحكومة 
 عمقةتالمقابالت الم 1 5 المنظمات الحكومية وغير الحكومية  2015

 46 33 أفراد المجتمع

المجموعات النقاشية 
 المركزة

  اتستبياناال 215 314

المحتملين ومسئولي الحكومة،  تفيدينالمس
 وممثلي الجمعيات األهلية

التشاور جلسات  33 89
 ةالعام

فبراير  14
2016 

   299 463 اإلجمالي
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 جلسة المشورة المجتمعية النهائية 8.6
 فبراير وشملت: 14أجريت أنشطة التشاور في محافظة سوهاج في 

 ( ثالث استشاريين من شركتي بتروسيف وايكوكنسرف)بيئي واجتماعي 

 خمسة ممثلين من ايجاس وريجاس 

 ممثل من جهاز شئون البيئة اصطحب فرق العمل 

 مديرين إداريين وعدد من السائقين 

 خبير في الشئون اإلعالمية تم تعيينه لدعوة اإلعالميين 

افظات، والجمعيات وضعت قائمة المدعوين بمعرفة المكاتب اإلقليمية لجهاز شئون البيئة، والمكاتب البيئية في المح
األهلية، والمراكز اإلعالمية الحكومية، وعدد متنوع من موظفي الحكومة، بالتعاون مع االستشاري. أبلغ المدعوين بميعاد 

 ومكان عقد جلسة التشاور العامة قبل أسبوعين على األقل من الموعد المحدد. تم دعوة المدعوين عن طريق: 

 بالبريد والفاكس والبريد االلكتروني. الدعوات التي أرسلتها شركة إيجاس -1

 االتصاالت التليفونية التي أجرتها شركة إيجاس واالستشاري  -2

 نشر إعالن في جريدة الجمهورية. -3

تم تعيين جمعية أهلية لتوزيع الدعوات. وقد شارك العاملين في الجمعية من قبل في عملية جمع البيانات. ومن  -4
 المستهدفين في جميع أنحاء المحافظة.ثم استطاعوا الوصول إلى المنتفعين 

 تم تأجير سيارات ميكروباص لنقل أفراد المجتمع من البلينا وأخميم...الخ إلى مدينة سوهاج.  -5

 عقدت جلسة التشاور في قاعة مؤتمرات تابعة لديوان المحافظة. كان موقع انعقاد الجلسة معروف ويسهل الوصول إليه.
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 توصيف المشاركين 8.6.1

% من الحاضرين 23من اإلناث.  33فرد، من بينهم  122، وحضرها 2016فبراير  14عقدت جلسة التشاور العام في 
مجتمع المدني والجمعيات األهلية. % من الحاضرين ينتمون لل19.7كانوا من أفراد المجتمع من مراكز مختلفة في سوهاج. 

% من المشاركين تابعين 11.5وقد شهدت جلسات التشاور المنعقدة في سوهاج حضور مكثف للمنظمات غير الحكومية. 
لكيانات بيئية داخل جهاز شئون البيئة، وديوان عام المحافظة والوحدات المحلية كما حضر الجلسة ممثلو الجامعة والقطاع 

ن األغلبية العظمى للمنتفعين في محافظة سوهاج من المدرسين. شارك أيضًا هيئة الطرق ومديرية الصحة التعليمي إذ أ
 في الجلسة.

 

 

 الجمهورية جريدة في المنشور : اإلعالن1-8شكل
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 توزيع نسبة المشاركين وفقًا للقطاع والنوع :2-8شكل

من المشاركين من المتخصصين )مهندسين، أطباء، % 37.4فيما يتعلق بالوضع المهني للمشاركين، كانت نسبة 
% منهم يشغلون مناصب إدارية عليا. حضر هذه الجلسة أيضًا رئيس الوحدة المحلية. كما شارك في 11.30محاسبين( 

 % من الطالب. بعض المشاركين كانوا من المزارعين. 7.80% من اإلداريين و23.4الجلسة 

 

 نسبة توزيع المشاركين وفقًا للمهنة والنوع:3-8شكل
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 ملخص المناقشات 8.6.2

  افتتت المهندس كمال محمد شلبي السكرتير العام لمحافظة سوهاج جلسة التشاور بملخص موجز حول الغاز الطبيعي
 ة. وفوائده. وقد أعرب عن اعتذار السيد المحافظ الشديد عن عدم حضور هذه الفعالي

  تحدث المهندس محمد عبد هللا، ممثل جهاز شئون البيئة، حول أهمية جلسات التشاور. كما ألقى كلمة حول
المشكالت التي ظهرت مع بعض الشركات بسبب تجاهل البعد البيئي. كما لفت أنظار المشاركين إلى أهمية تخفيف 

 التأثيرات غير المواتية. 

  كة إيجاس كلمة حول الغاز الطبيعي وأهمية توصيله. وقدم المهندس محمد ألقى السيد أسامة كمال نائب رئيس شر
 صالح رئيس قسم المشروعات بشركة إيجاس المشروع للمشاركين.

 ألقى الدكتور بهاء الشال ممثل شركة ريجاس كلمة موجزة حول المشروع 

 ديم دراسة تقييم التأثيرات البيئية باستخدام العروض التقديمية والوسائط المتعددة، قام خبراء شركة إيكوكنسرف بتق
واالجتماعية إلى المواطنين. استخدم الخبراء في مجال البيئة واالجتماع الكلمات البسيطة قدر المستطاع حتى يستطيع 
المواطنون فهمها. تبع ذلك نقاش مفتوح امتد لعدة ساعات. كانت هناك مشاركة فعالة من جانب المشاركين وكانوا 

 داد للقيام بدور في تعريف المواطنين بالغاز الطبيعي.على أتم االستع

 

 

 

أثناء االستراحات، أجرت وسائل اإلعالم مقابالت مع ممثلي شركة إيجاس، ومسئولي الحكومة، وأفراد المجتمع 
 ما يلي:تي أثيرت أثناء إجراء المقابالت واالستشاريين. تمثلت الموضوعات الرئيسية ال

 الطبيعي معلومات عامة حول الغاز -1

 مدى استجابة المواطنين وتركيب الغاز الطبيعي -2

 التأثيرات اإليجابية والسلبية للغاز الطبيعي -3

 قوانين ولوائت جهاز شئون البيئة -4

 دور المنتفعين ومشاركة المجتمع -5
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 المنصة :4-8شكل

 
 أفراد المجتمع  :5-8شكل

 

  

 

 
 لدراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية ةالتقديميالعرض   :7-8 شكل 

  

 

 
 ألهلية: العرض التقديمي ألحد الجمعيات ا9-8 شكل 

 

  

 
  

 المشاركون   :6-8  شكل

 : المشاركة النسائية8-8  شكل
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 بالمشروع، من أهمها ما يلي: التي تتعلقحرص المشاركون على طرح الكثير من األسئلة 

 أهم التعليقات والمخاوف التي أثيرت أثناء جلسات التشاور الختامية: 3-8  جدول

 الردود األسئلة والتعليقات الموضوع 

لصرف الصحي في مشكلة ا
سوهاج وأسباب ضرورة 
تركيب الصرف الصحي قبل 

 الغاز الطبيعي

حرص جميع المشاركين تقريبًا على 
اإلبالغ عن المشكالت المرتبطة 

 بالصرف الصحي.

عدم وجود الصرف الصحي 
المناسب ال يمنع تركيب الغاز 

 الطبيعي.

 

توصيالت الصرف الصحي أساسية بالنسبة للغاز 
أن تكون اخر مرفق نظرًا ألن خط  الطبيعي. ويجب

 الصرف الصحي يقع أسفل خط الغاز الطبيعي. 
يوجد الكثير من المبادرات الواعدة لتركيب الصرف 

 الصحي في سوهاج.

متى سيتم توصيل الغاز إلى  خطة تركيب الغاز الطبيعي
 المنازل؟

تم إعداد خطة مخصصة لتركيب الغاز الطبيعي في 
 مناطق متعددة.

ود مقر واحد للتقديم عدم وج
 على طلب الغاز الطبيعي

ال يوجد مكان واحد يمكن التوجه 
 إليه لطلب تركيب الغاز 

يوجد مقر واحد فقط يتم التوجه إليه. غير أن 
المنتفعين يجب أن يحضروا فاتورة للكهرباء وعقد 

 ملكية أو إيجار الشقة

المشكالت المرتبطة بتوصيل 
 الغاز الطبيعي

الت تم التقدم بها كثير من المشك
إلى شركة الغاز دون تقديم حلول، 

 إلى من يجب أن نتوجه بشكوانا؟

يتقدم الشخص المتضرر بشكوى إلى خدمة العمالء 
 في شركة ريجاس

مشكلة الشقق المغلقة 
 مؤقتاً 

في حالة وجود شقة مغلقة أثناء 
تنفيذ المشروع، هل سيتم توصيلها 

 بالغاز الطبيعي الحقًا؟

ة اإلنشاء، يمكن توصيل الغاز الطبيعي أثناء مرحل
جنيه. بعد انتهاء مرحلة  1700إلى الشقة مقابل 

اإلنشاء يمكن توصيل الغاز إلى الشقق المغلقة غير 
 أنه يجب دفع القيمة المالية بالكامل

رفض المواطنين التوصيل 
 بنظام الصرف الصحي.

في بعض المناطق ال يرغب 
المواطنين في التوصيل بشبكة 

صرف الصحي . هل سيحرمهم ال
 ذلك من الغاز الطبيعي؟

وفقًا للمتطلبات الفنية، يجب أن يكون الغاز الطبيعي 
 هو المرفق األخير.

المناطق الجديدة التي 
 ستستفيد من نظام الصرف

سيستفيد مركز المراغة من مشروع 
البنك الدولي الخاص بالتوصيل 
بشبكة الصرف. هل سيكون جزء 

 غاز الطبيعي؟ من خطة تركيب ال

الخطة ديناميكية، ويمكن تعديلها وتغيرها وفقًا لتوافر 
 شبكة الصرف الصحي.

تلعب الجمعيات األهلية دورًا هامًا في عملية تبادل  ما هو دور الجمعيات األهلية؟ دور الجمعيات األهلية
 المعلومات وتوجيه المواطنين لتركيب الغاز الطبيعي.
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 الردود األسئلة والتعليقات الموضوع 

إلى ماذا استندت معايير ومتطلبات  كيفية إعداد خطة التركيب
خطط التركيب؟ كيف تستطيع 

 الخطط تحديد عدد المنتفعين؟ 

الذي  P&Aقامت شركة ريجاس بإجراء استبيان 
مكنهم من وضع تقديرات لعدد المنتفعين اللذين 

 حصلوا على الموافقة من الناحية الفنية
عدم وجود مساحات كافية 

 في الشارع لتركيب الغاز

ميم الشوارع ضيقة للغاية في أخ
ويصعب تركيب خطوط الغاز، 
كيف يتم التغلب على هذه 

 المشكلة؟

يجب تحديد الموقع المحدد على الخريطة وتقدم 
 الحلول إن أمكن

تم إنشاء بعض المباني غير  اإلنشاءات غير القانونية
القانونية وأغلقت مداخل الشوارع 

 كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ 

ر تحت مسئولية الوحدات المحلية. يقع ذلك األم
 ويجب إزالة هذه المباني وتغريمها

 
لوائت البنك الدولي وسياساته على عقد جلستين للتشاور و  األدلة اإلرشادية لجهاز شئون البيئة في الوقت الذي تنص فيه

، قد تم ,25مثل هذا المشروع" جواسعتي النطاق كحد أدنى، تحظى بتغطية إعالمية كبيرة للمشروعات المدرجة تحت الفئة "
بذل أنشطة إضافية للتشاور )على سبيل المثال من خالل مجموعات المناقشة البؤرية، والمقابالت المتعمقة، والمقابالت 
الفردية( للوصول إلى أفراد المجتمع اللذين يصعب الوصول إليهم. من أجل الحصول على معلومات أوسع نطاقًا وأكثر 

  االستشاري بإجراء المست في المواقع المختلفةقابلية للقياس، قام 

                                                 
وقبلاالنتهاءمنشروطوأحكام(بعدإجراءالمسحالبيئي1"أنهبالنسبةلمشروعاتالفئةأ،يقومالمقترضبالتشاورمعهذهالمجموعاتمرتينعلىاألقل:4.01من14تنصالمادة

اياالمتعلقةبالتقييمالبيئيالتي(فورإعدادمسودةلتقريرالتقييمالبيئي.هذاباإلضافةإلىتشاورالمقترضمعهذهالمجموعاتأثناءتنفيذالمشروعوذلكلتناولالقض2التقييمالبيئي،

 توثرعليهم.
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 جداول المرفقات 8.7
 2016من فبراير  الرابع عشرعقدت في  التي: قوائم الحضور في جلسة المشورة المجتمعية 1مرفق 
 الوظيفة الجهة التابع لها االسم م

 وكيل معهد سوهاج أحمد محمد الصاوي عثمان 1

 العدالة متطوعة بمؤسسة أمل أبو الفتوح محمد 2

 شركة ايكو للحلول البيئية  خالد محمد عبد المجيد 1

 جمعية صحية جيهان إبراهيم حلمي 2

 إدارة الشئون  إيمان صفوت 2

 طالبة جامعية نوال محمد حسين 6

 معيدة بكلية الحقوق  يسرا محمد علي 7

 شئون العاملين تغريد محمد حلمي 8

 شئون البيئة أحمد عاطف مختار 9

   ر عبد المحسن محمد عبد السالمسح 10

 صحفية بجريدة المندرة شيماء رأفت دراز 11

 صحفي بجريدة الوفد محمد راغب أبو خضرة 12

 عمدة قرية نجع طايع  السيد بدوي محمد فرغلي 11

 عضو هيئة تدريس كمال محمد ميسرة 12

 وكيل معهد محمد علي موسى 12

 يةسكرتير رؤ  سمر عبد الرحيم محمود 16

 رئيس مجلس إدارة رؤية للتنمية والتدريب حسام الدين أحمد خليل 17

 مترجم بمؤسسة العدالة صفاء أحمد محمد أحمد 18

 طالب عمر أحمد محمد محمد 19

 طالب محمد كمال أحمد سليمان 20

 محاسب إدارة مشتريات بهاء إبراهيم إنداوس 21

 طالب أحمد محمد السيد 22

 جمعية حقوق االنسان للخير فظمحمد محمود حا 21

 محامي حر جمعية حقوق االنسان صابر عبد العال يونس 22

 رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق االنسان أسامة هاشم أبو العز 22

 رئيس قسم البيئة وليد أحمد محمد 26

 رئيس لجنة التنمية عبد الحميد أبو المجد محمد 27

 عضو لجنة المرأة منال محمد سليم 28

 عضو لجنة المرأة مها عبد الحميد أبو المجد محمد 29
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 جهاز شئون البيئة مصطفى علي محمد مبروك 10

 مفتش بيئة أخميم هاني فوزي حاتم 11

 نائب رئيس مركز ومدينة جهينة إبراهيم علي توفيق 12

 مدير أمن الديوان العام جمال محمد فتوح محمود 11

 لبيئة بالمحافظةوكيل إدارة ا أشرف مشرف حسن 12

 مسئول المدارس الصديقة  هاني أسعد حلمي 12

 شركة المياه عبد المنعم عبد النبي محمد 16

 جمعية ذوي االحتياجات محمد كمال أحمد 17

 جمعية ذوي االحتياجات أحمد محمود محمد عوض 18

 جمعية ذوي االحتياجات الضبع فؤاد عبد الحميد 19

 مدير عام الشئون الفنية بغاز االقاليم بهاء عزت محمد الشال  20

 غاز االقاليم -مدير عام الصعيد  محمد السيد حسين 21

 أخصائي ممتاز عالقات حكومية إسالم فرج أبو الحسن 22

 مدرس علي محمد حسنين 21

 مدير برامج إبتسام صديق محمود 22

 منسق الجمعية تنمية المجتمع عادل علي بكري  22

داري اإلدارة الصحية بالبلينا فضل معيد عليرجب أبو ال 26  مالي وا 

 معيد بجامعة األزهر أحمد عبد الفتاح حسين 27

 طالب بهندسة بترول فهد حميلي فاضل 28

 فني صناعات محمد نصر الدين عابدين 29

 رئيس مدينة البلينا لطفي محمد علي 20

 رئيس مركز المنشأة عادل عبد اللطيف سالم 21

 رئيس مركز سوهاج عبد المنعممحمد  22

 إدارة شئون البيئة بالديوان مروة محمد يوسف 21

 مفتش بيئة بالديوان أماني محمد علي محمد 22

 مساعد رئيس شركة إيجاس أسامة كمال الدين محمد 22

 رئيس قسم بشركة إيجاس محمد صالح الدين أحمد 26

 جهاز شئون البيئة محمد محمود أحمد 27

 نائب رئيس مركز ومدينة دار السالم للشئون المدنية البدري عبد اللطيفأحمد  28

 البلينا -ناحية الحالني  أشرف سيد نافع حسن 29

 ثانوية أزهرية خلف علي بكري قاسم 60

   أحمد السيد فرغلي 61

 حاصل على دبلوم حامد يوسف المغربي 62
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 مدير إدارة البيئة بالمحافظة رشاد السيد محمود 61

 نائب رئيس مركز ومدينة طهطا جمال الدين عبد الحميد محمد 62

 مفتش بيئة مكتب سوهاج محمد أحمد محمد عيسى 62

 مدير عام الشئون القانونية خلف عبد اللطيف محمد 66

 مكتب سوهاج جهاز شئون البيئة بأسيوط أبو العزايم محمد نور 67

 ئة جرجاكميائي وحدة شئون البي إبراهيم أحمد علي 68

 مهندس كيميائي السيد فراج نور الدين 69

 حاصل على ليسانس ماضي عبد الكريم أحمد 70

 وكيل بمدرسة الغنيمية .ع جابر محمد محمد خلف هللا 71

 مدير مدرسة ناحية عامر عبد اللطيف أحمد عطية 72

 موجه إدارة المراغة التعليمية سيد أحمد عامر علي 71

 مشرف بإدارة إسعاف سوهاج سن أحمدصالح إسماعيل ح 72

 محاسب بجمعية إقصاص السيد جالل فهمي جالل 72

 ميداني بجمعية إقصاص محمد فؤاد أحمد عبد الوهاب 76

 محاسب إيهاب محمد إبراهيم محمد 77

 رئيس الوحدة المحلية بالمراغة محمد أحمد مصطفى 78

 رئيس الوحدة المحلية بطما علي محمد رفاعي 79

 مفتش البيئة بالمحافظة عبد اللطيف نور الدين مصطفى 80

 مدرسة الفنية تعليم أساسي عصمت كمال الدين أمين 81

 جهاز شئون البيئة خليل محمود حسن 82

 جهاز شئون البيئة إيهاب مصطفى حسن 81

 أخصائي اجتماعي وليد محمد سيد محمد 82

 طالب محمد فراج السيد مشرف 82

 طالب لسيد عيسى محمدأحمد محمد ا 86

 تعليم أول علي محمد علي أحمد 87

 رئيس حي الكوثر مصطفى عبد النبي أمين 88

   أحمد محمد محمد 89

   محمد أحمد محمد محمد 90

 محامي حر محمد عبد الخالق علي 91

  منتصر أحمد عبد النبي 92

 تعليم أول طلعت سيد محمود 91

 مدير المعهد الفرعوني مدأيمن سيف الملوك حسانين مح 92

 إدارة الشئون االجتماعية حنان علي محمود سليم 92
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 إدارة الشئون االجتماعية منى عبده سيد سليم 96

 نائب رئيس مركز ساقلتة مختار عبد اللطيف أحمد 97

 مدير مشروع التضامن فتحي علي محمد علي 98

 ال تعمل شيماء محمد بخيت 99

 ال تعمل نسمة أحمد السيد 100

 ال تعمل سهير أحمد شعيب حسانين 101

 ال تعمل ياسمين خضيري عمر 102

 ال تعمل نجوى إبراهيم أحمد السيد 101

 ال تعمل هيام محمد أحمد 102

 ال تعمل نعمة عبد العال محمود 102

 ال تعمل صفاء عبد الناصر محمود 106

 ال تعمل نهاد عبد الرحمن مزيد 107

 ال تعمل فرحات محمد حنان محمود 108

 ال تعمل هدى السيد أحمد عبد الخالق 109

 ال تعمل رضا محمد الصغير محمود 110

 طالب محمود حسن السيد أحمد 111

 رئيس مجلس إدارة جمعية الفنار إيرين جمال سامي حسيب 112

   حنان محمود فرحات محمد 111

   نجوى إبراهيم أحمد السيد 112

   رحمن مزيدنهاد عبد ال 112

 جمعية تنمية المجتمع بالصلعا محمود الصلعاوي  116

 جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل زينب سليمان الظاهر 117

 جمعية كيريتاس مصر أمير فكري لطف هللا 118

 جمعية صحوة عمر همام جاد 119

 جمعية صحوة حسين محمد مرزوق  120

 مؤسسة العدالة تهاني أحمد مصطفى 121

 طالب علي محمود محمد 122

 محقق بمديرية التموين أحمد محمد علي مهران 121

 محامي محمود محمد بخيت 122
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 2016فبراير  14شورة المجتمعية : المناقشة التفصيلية لجلسة الم2مرفق 
 المناقشــــــــــات

 :إدخاله في مرافق البنية األساسية حرصا على  مرفق الغاز هو أخر مرفق يتم غالبية األسئلة كانت تدور حول الصرف الصحي

سالمة المواطنين وعدم حدوث أي انفجار نتيجة كسر أي ماسورة غاز أثناء تركيب مرفق اخر، وبالتالي الشركة ال تستطيع 

 إدخال الغاز في أي مكان ليس به صرف صحى.

  ى المجتمعات األكثر فقرا، واألكثر كثافة سكانية، : هناك خطة للتوصيل تراعأسئلة عن ميعاد دخول الغاز إلى المناطق والقرى

 واألماكن التي ليس بها مستودعات بوتاجاز كثيرة. ويتم التوصيل وفقا لإلمكانيات المتاحة للشركة والميزانيات المقررة.

 قاليم أو في : يتم التعاقد في مركز خدمة العمالء في شركة غاز األسؤال حول عدم وجود الشباك الواحد للشركة مع العميل

 المقام في منطقة المشروع نفسه وال يوجد مكان اخر  نالكارافا

  محمد على موسى / جمعية عمر بن العزيز لتنمية المجتمع 

سنوات وحتى اآلن الغاز لم يصل إلى شقتي.. وعندما ذهبت لالستفسار حيروني ما بين اإلدارة في  3أنا عندي العداد راكب من 

 . فما هي كيفية التواصل؟نفابين الكارا الشركة وما

 رد المهندس محمد السيد مدير المشروع في شركة غاز األقاليم -

ج، ولكن بعد الخروج من المنطقة تكون التكلفة إضافية.. ومن المفترض أنك 1700التكلفة أثناء التوصيل لمنطقة معينة تكون 

اقد حتى تتم عملية التركيبات كلها وعدم السفر أو غلق تتعامل مع خدمة العمالء، ويفضل أن تترك الشقة مفتوحة بعد التع

 الشقة.   

  عصمت كمال الدين أمين / مدرس لغة إنجليزية 

متر محطة خفض. هل  30-20إحنا في قرية الغنيمية جنوب سوهاج ويمر بالقرية خط رئيسي لشركة الغاز، ويوجد على بعد 

 هنركب قبل مركز البلينا؟ 

 مدير المشروع في شركة غاز األقاليم رد المهندس محمد السيد -

% من العقار مأهول بالسكان وأيضا موافق على توصيل الغاز، 50األولوية تكون للكثافة السكانية األعلى، وشرط أن يكون حوالى 

 ويكون بها صرف صحى
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   ايرينى جميل جمال/ رئيس مجلس إدارة جمعية للبيئة والتنمية 

ليس بها صرف صحى، ويوجد الكثير من األهالي ترفض إدخال الصرف الصحي خوفا من يوجد بسوهاج مراكز وقرى كاملة 

التكسير داخل وخارج البيوت، أو لعدم وجود بند للميزانية داخل المحافظة. هل يوجد تعاقد بين شركة الغاز وبين الدولة في 

 هو دور شركة الغاز في نقطة توصيل الصرف الصحي؟   توصيل الصرف الصحي. ما

 رد المهندس محمد السيد مدير المشروع في شركة غاز األقاليم -

الشركة تولى اهتماما كبيرا بالقرى األكثر احتياجا، وهذا االهتمام أيضا توليه جميع جهات الدولة، حيث أن الرئيس عبد الفتاح 

ورية، ولكن توجد بعض ألف عميل على مستوى الجمه 200السيسي أقر المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي لمليون و

العقبات التي تقف عائق لتنفيذ هذا المشروع مثل عدم توصيل الصرف الصحي أو الحصول على التصاريت أو الحصول على 

أراضي. وعلى ذلك قام سيادة الرئيس بتشكيل لجنة من جميع الوزارات تجتمع كل أسبوع وتم رفع هذا الموضوع إلى وزارة 

بال  غنا بالقرى التي سيتم توصيل الصرف الصحي بها حتى نقوم بإدراجها في خطة توصيل الغاز. اإلسكان للتنسيق معنا وا 

 / زينب حافظ أرد  -

توجد خطة لتوصيل الصرف الصحي لمحافظة سوهاج ممولة من البنك الدولي ودولة األمارات العربية، وبالفعل بدأ التوصيل في 

 لطبيعي بالتوازي مع شركات الصرف الصحي.أكثر من مكان، وسيتم العمل على توصيل الغاز ا

    

 

 

 المراغة  -على محمد على/ المدير التنفيذي لجمعية عمر بن العزيز الخيرية اإلسالمية_ ناحية عامر 

جمعية عمر بن عبد العزيز كان لها دور في عمل الدراسة لمركز المراغة وأخميم والمنشأة.. عدد العمالء الذى تم توضيحه في 

عميل(.. شبكة الصرف الصحي في مركز  7000عميل( يفوق مركز المراغة ضعفين ) 12.000مركز طما ) العرض في

المراغة تم تشغيل النصف بينما النصف اآلخر تم تركيب شبكة الصرف الصحي ولكن لم يتم تشغيله، ولذلك تم حصر العمالء 

 ة بمركز المراغة.على النصف الذى تم تشغيل الصرف الصحي فيه.. وجميع المرافق مكتمل

 هل سيتم توصيل الغاز لكل مركز المراغة أم أن النصف الثاني الذى لم يشتغل فيه الصرف الصحي لن يتم توصيل الغاز له؟
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 رد الدكتور/ أسامة كمال من شركة ايجاس  -

عميل لكن قد تقابلنى  12.000األرقام التي تم عرضها تتميز بأنها خطة ديناميكية، مثال في الخطة أنى هأوصل لمركز طما 

مناطق ال أستطيع دخولها ألى سبب وبالتالي أقوم بتغيير الخطة. بمعنى أن هذه الخطة ليست أرقام نهائية ولكنها قد تتغير 

 وفقا للمعوقات التي قد تقابلنا أثناء التنفيذ، وأيضا أي منطقة يتم دخول الصرف الصحي بها نقوم بإدراجها في خطتنا.

م بتنفيذها ليست هي الخطة الوحيدة ولكنها جزء من خطة الدولة لتوصيل الغاز لمليون ونصف عميل بمعنى والخطة التي نقو 

 أن مركز المراغة قد يدخل في مشروعات أخرى وأيضا شركة غاز األقاليم هي التي ستقوم بتنفيذها.  

 

 ئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي : بالنسبة لمشروعات المياه والصرف الصحي تتوالها الهيسؤال عن دور المحافظة

وليست من خطة المحافظة، بينما تساهم المحافظة بقدر اإلمكان في تذليل العقبات مثال الحصول على أرض لتخصيصها 

لمحطات صرف أو رفع، حيث توجد لجان في المحافظة تشارك مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في شراء 

ي، وفى حالة التعدي على هذه األرض تتدخل المحافظة إلزالة هذه التعديات، أيضا المحافظة استغلت القرض األرض من األهال

 قرية.  11اإلمارة في توصيل الصرف الصحي لت 

وبالنسبة لمشكلة الصندوق السويسري أنه كان رافض التعامل مع الجهات الحكومية ولكن تعامل مع منظمات المجتمع  -

لتعاقد مع الجمعية بدون علم المحافظة أو الجهات الحكومية، ولم يكن المشكلة في الصندوق السويسري ولكن في المدني وقام با

الجمعية وفى القائمين عليها الذين تعاملوا مع الصندوق السويسري وقامت المحافظة بالتدخل أكثر من مرة في هذا الموضوع 

 وحاولنا الحل على قدر اإلمكان.

 برديس -ية المجتمعكمال/ جمعية تنم 

 هو المسمى اإلداري لبرديس بالنسبة لكم، هل هي قرية أم مدينة؟  ما -

 هل توجد الية معينة للجمعيات األهلية مع جهاز شئون البيئة لمتابعة المشروع وعمل توعية مجتمعية لألهالي؟  -
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 رد الدكتور/ أسامة كمال من شركة ايجاس  -

برديس إذا كانت قرية أم مدينة يخص المحافظة وليس المشروع، وبالنسبة للجمعيات األهلية ومدى بالنسبة للتقسيم اإلداري ل  

مساهمتها في المشروع نقوم حاليا بمحاولة تدبير تمويل لنشر الوعى باستخدامات الغاز واحتياطات األمن والسالمة وسوف يكون 

 للجمعيات األهلية دور كبير في هذه التوعية.

 ن البيئة: رد جهاز شئو  -

 فرد يقوموا بمتابعة كافة المشاريع 54بالنسبة للمتابعة فأن محافظة سوهاج يوجد بها إدارة شئون البيئة وبها 

 وليس مشروع الغاز فقط، وفى القريب العاجل أن شاء هللا سيكون هناك مكتب خاص بجهاز شئون البيئة

 فرع سوهاج 

  

 رد الدكتور/ أسامة كمال من شركة ايجاس  -

 3بالنسبة لموضوع تأخر رد الشيء ألصله: تقوم المحليات في المحافظات قبل البدء في الرصف بوقف الحفر في هذه المنطقة لمدة 

سنوات لذلك في مشروعات الغاز رد الشيء ألصله يتأخر بعض الوقت، وقبل بدء الحفر يقوم مسئول المحليات بتقدير تكلفة رد 

كة غاز األقاليم بإصدار شيك بالقيمة المطلوبة، والمحليات تقوم بأخذ هذه المبالغ وتضعها في الشيء ألصله وهو الرصف وتقوم شر 

 ميزانية الرصف إلى أن تتأكد بعدم وجود أعمال حفر أخرى ستتم في هذه المنطقة ثم تقوم بعمليات الرصف.

  أمير فكرى/ جمعية كاريتاس 

بها، وهذه القرى من أكثر القرى فقرا وأكثرها بطالة. هل هذه القرى  توجد قرى ونجوع وكفور ال يصلت إدخال الصرف الصحي -

 غير صالحة إلدخال الغاز الطبيعي؟ وهل هناك بدائل لهذه القرى؟

 تعتبر فاتورة الغاز الطبيعي أرخص فاتورة على مستوى جميع الفواتير، هل سيستمر ذلك أم أل؟  -

شهور وليس شهريا حتى ال تحدث تراكمات على  6ن التي توصيل الغاز لها كل هل يمكن أن تكون قراءة العداد بالنسبة لألماك -

 الفواتير بالنسبة للشقق المغلقة نتيجة العمل أو السفر؟
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 رد الدكتور/ أسامة كمال من شركة ايجاس  -

نية، حيث توجد بعض شركات توصيل الغاز تحاول أن تجد أي طريقة تصل بها ألى مكان ويقوموا بدراسة جميع البدائل الف -   

الشوارع ال تنطبق عليها المواصفات ومع ذلك تقوم الشركة بمحاولة التوصيل لها، أما في حالة القرى والنجوع التي يوجد بها 

عشوائية فأننا ال نستطيع دخولها حرصا على سالمة المجتمع واألفراد لعدم توفر شروط السالمة واألمان ألن في حالة حدوث 

 و كسر للخط يؤدى إلى انفجار وحريق بالقرية كلها.. وبالتالي سالمة المواطن أهم من توصيل الغاز تسريب للغاز أ

بالنسبة لقراءة العداد: اشتكى بعض الناس في جلسات االستماع األخرى من تأخر قراءة العداد لمدة شهر أو شهرين وبالتالي تراكم  -

شهور فأن الغالبية لن توافق عليه ألنه سيكون عبء  6حوظة قراءة العداد كل االستهالك وارتفاع قيمة الفاتورة، ولذلك فأن مل

 عليهم.. وفى حالة الشقق المغلقة يمكن تبليغ القراءة عن طريق التليفون، ويوجد في خلف اإليصال طريقة اإلبالغ.

 

  سيد أحمد على 

حالة إدخال الغاز الطبيعي، والبد من تدخل اإلدارة  نرجو توصية رؤساء القرى والمدن بعمل شوارع حتى ال تكون هناك معوقات في

 الهندسية لتوسيع الشارع.  

 رد المحافظة  -

ذا كان  6متر والفرعي  8متر والشارع الرئيسي  10قانون البناء الموحد نص على أن الشارع داير الناحية ال يقل عن  متر، وا 

متر، وعلى مدار الوقت سيلتزم  6هدم والبناء إلى أن يصبت متر يكون هناك ارتداد على الجانبين في حالة ال 3الشارع 

متر, وحاليا في الوحدات المحلية البد من أخذ الترخيص قبل البناء وفى حالة  4باالرتداد إلى أن يصل الشارع على األقل إلى 

 المخالفة تتم اإلزالة فورا 

 

 تر ونصف وروحت لرئيس القرية ولم يفعل أي شيء، أنا عندي في قرية بنى هالل ثالث دور ودخل في الشارع أكتر من م

وأيضا خرج في الشارع العمومي وعمل أيسون فوق الخط الرئيسي للمياه، وقمت بعمل محضر في النيابة، وتبليغ شرطة البيئة 

 بتلغرافات أكثر من مرة ولم يأتي أي أحد.  
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    مختار عبد اللطيف/ نائب رئيس مركز 

شارع تقوم اإلدارة الهندسية بعمل قرار إيقاف لألعمال ويتم تبليغ قسم الشرطة، ويصدر له قرار إزالة، بالنسبة للتعدي على أي  -

، وبعد الثورة تقوم الشرطة بأخذ هذه القرارات وتعمل لها دراسة أمنية ليتم تنفيذها 119ويتم عمل محضر له طبقا لقانون 

 وبالتالي يتأخر التنفيذ في الدراسة األمنية. 

فدان ولألسف قام بعض الشباب بعد الثورة  50وتم عمل محطة على مساحة  2007لبدء في توصيل الصرف الصحي من تم ا -

 برفع دعوى أن هذه المحطة تسبب ضرر لألهالي وحصلوا على حكم باإليقاف. إحنا حاليا محتارين مياه الصرف تروح فين؟ 

زالة كل العقبات.نتمنى توصيل الغاز الطبيعي وسوف نقوم بتقديم كل الت -  سهيالت للشركة وا 
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