 


   

   •

   •
 

! 

2018  $ :#





1

 

1

2

   

2

2

    

1)2

2

!" # 

7

  )" *"     

3

7

 +,  -" ' " !& !   .( 

4

9

 / "  ,  +, 01

5

9

* 2& !& )" 0  -3

9

$ %& '(

2)2

45&

1)5

 67 608 9:7

2)5

10

/ #$ ;&   /  <& -  ,  .! 01 

6

29

 *( ! 0 !+ 

 >& 

7

" 28 @ AA$

8

29

 0

1


6  69 1       2 345  
7$
;
6 1 4 3  08 9    :$ 2$  
F ( $ 193  2) F9 $ 460 2 45 < = 
>$   . @A  #   B92 CDC 8
H $/ J;  ;7) 2    =   J 
.   =

3    =

3(   08  ) > ; 

3> 8   

  R S   N L Q .
.

 7 1  

  8 1  45 

CDC   1     < 2 .84   PN 2

 F

 FK9 LM F :H 1  . 7N

    F 5 ;

  @  

! 3(J; 

    O8 : 0

  ; CDC B92  9 5 2   B F42 

   (3) 
  ٕ 

 F ; 

     (2) .2    = J; (1) :

   9  C   (3) (2)      9  C4T  
.1  9 F  VA  9  

J 

.  '+ C 1 

Kitchener Drain

  

M   $ LM 9   3   2  8   2  CX V9  W7     6

 H

!  M :0

  4 J 8N  6 ! :0 LM 97S .   2 V J D! CX =M ٕ ! :4  W7    . RN
.D04
2  Y2 $  F V  Z@  ;
6

الملخص الغير الفني

1

 مصر،مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر

[   > 7 <M 
=M F 7 .

  ٕ 

2

     9  C4T 4 1    R S   N L ;
:    C4T

إعادة تأھيل مصرف كيتشنر
\2
6 2 (2.5 )  2 (57.5 ) < 4 (69 ) J4 9 J #7 82 R
6  J  82  F T

•

\4 3 :A #7 82  

•

 4 J :  2  $

•

\4 
1  !

$ ; $ ٕ 369  1 10  F  

 

J 1  A8   3
\

 ^  P! 1  44$  LM  ;4 –  

= _ : – L   

1   50  4J  

 F :4A$  

P 2 08 9 C2 < 0 M 19 <2 

•

 7  !   7N

 
\

 7  

2-1

1 L   

•

B @8

•

D 2  $

•

2 F J  (F 4 PN 2 =  A) 2   2 Y4 ;  ^9  9 D!  1 2 L   
=  FJ F 24 < = :!4 9 :2 F42 80 < C C2 < 0 ^8 F .`  2   9
J2 YJ =  9  1 LM <a4 . 50 2  :

 ; V 1  L   

9 =  ^9  0 284
. 1 

!" # 
: VA   $ `2 F CDC B92  9 

 = _ 1
$ %& '(

   b F 

  3  S  0   c!4T @

9 1   ; 3;6 8 ! J    04 : J; b
.( 4 cS)  7;   3( 4T V
C   b  @;) ;D  0

  Y0 . F9

Y0  @ 0  V J @9 :  VA    0 82 :Y0   0 82
`0 F 

B92  ! 1  4 F9  ; .CDC B92  9 4

6

  2

2C2

•

•

$ 0 82 F  04  VA 
F9 VA J  T :2  F9  VA

•

.2 B92 9 V0 > 
:   20    R S   N L F 7
( J  2)    N V J  ;  D ;  R
V9     A M 38 H 9 @9  F! : 34
6  
\4
:
6
(82 10 12)  0 82

2

J 2

F9 W  Q 8 Y 0

F9 VA Q ! 1     8

الملخص الغير الفني

•

2  ٕ 34 F9 V4  ` 4

(b 4 12) J b  Aٕ  J   J; b ` 4 V9

•

 Y0 ^DH

•

F   5D VA 1   C; B F 3   4 2 8 42   J 27  
. 5D 7$ J 9  2   ;

•

   42 ;

 B
6  6 5A 2
6 @  J  9 ;4  RJ $ J   b   D 7N
2

 مصر،مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر

 J >27   F$  YJ  F 9  3;  9  8  4 F$ WJ  F
. H

20  =M ;J < 7 F   3LM
!   A 9 20  =M  4N

2  ; 88! O7 V <  LM 3   2 V J RC$ ;  8N F :H  2  ; J  V  4 

   :4

.79$  VA 
.(  A) !5 H( -( !" # I  C1 
 I
2

F9 1 VA  ` 4 V9 – 4
2 >;A

:

   I

2

 
4

2

F9

V4  4
:
6

F9 R – 88 ^  
602T VA   :) J 4
6

9  J;  ` 4 V9 –  2 

 J; 82 )  2 

 Y 0  V4    V 32 VA 

( Y 0 M2 

J; b


.@M2 
 J;  ` 4 V9 – 88  9

88  9

2 VA  9
Q 9 LT  0 82 R
VA 
82 1 Y 0   2 – (19) Q  
J; 

(19) Q    Y 0

$  0

 0 82 ` 4 V9 ( 8A) 

82 /Y0
0

 0 82 ( 8A) 

2
 0 82 ` 4 V9 – ( 8A)  S

( 8A)  S  0 82

2
 0 82 1 Y 0   2 –   4

  4  Y 0

0 82 1 Y 0   2 – 88  9

88 /9  Y 0


Rٕ 2 VA  ^DH – `  2 

 2  Y 0

 0 82

(602T VA   :) J  0 82
VA  ^DH

`
F2 Y 0

 0 82

:) J  0 82 R – 84
(602T VA  

الملخص الغير الفني

3

 مصر،مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر

.(  A) "/+
20  b 
4
:
6

J 2

-( !" # I  C 2 

 J  b 

   

F9 –  A

2

9  J   J;  ` 4 V9 –  A

 A  J; 

F9

 7 )  J; b

2 VA 

(0

VA   :) J  J;  – = 
(602T
VA  ^DH

 A

VA  ^DH

= 

0 82 / Y0

(602T VA   :) J  0 82 R

.(  A) K # H( -( #  * I  C 3 
 I

   I

VA  9  J;  ` 4 V9 – # 

 

#   J; 

Y0

 J; b

2
2 VA  9  J;  ` 4 V9 –  
4
:
6

2

F9 1 >  2

Q 8  Y 0

4
:
6

2

F9 1 >  2

@  Y 0

9  0 82 ` 4 V9 –  

   0 82

$ J;  1 Y 0   2 –  2

 2  Y 0

J VA
0 82

   J; 
0 82 /  Y0



.4 F9 VA

الملخص الغير الفني

VA  ^DH

J2 :   Y 0

VA  ^DH

<H <4  Y 0

W7  5  3 

  08 F 7 2 

4

  VA F $ W7  4 3 2 N

 مصر،مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر



.(!5 H()    A >   !" # I '+  >8 C 2
 2   J;  1
 9  J;  2
 S  0 82 3
  0 82 4
F2  Y 0 5
  4  Y 0 6
Q    Y 0 7
 2   Y 0 8



H()    A >   !" # I '+  >8 C 3

.("/+

 A  J;  1
 A  Y 0 2
=   Y 0 3

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

5

الملخص الغير الفني



.(K # H()    A >   !" # I '+  >8 C 4
#   J;  1
   J;  2
#   Y 0 3
Q 8  Y 0 4
 2  Y 0 5
@  Y 0 6
J2 :   Y 0 7
<H <4  Y 0 8

 . & >(  '+ C 5

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

6

الملخص الغير الفني

[   M 1   ;  J2   M 
3@ 2 

 9 

  F

! F Z

 C F 72 A  9  >9

 

3

;

. 54  F H 2    = 1 97S
F

!   5D C$  4 F  

  S 2   8 1   ; 

   F :; @ F .   08 9  5D H 

   

 @8 J$ F    M@ J2 

 9 0      0  3

.CDC B92  9 5 2   B F42
3F!d F

F `!$  C4 Z   20

 ! F 7 ; @ 32  

 F  

 
 ! 

 2  1  42    O8 :

.  R S   N L 8 F 20   C4T 8 F 7 V0 T
.84   PN 2 F

  : 9  

  :4  

[ AT  2  V J  4    59 
.:  @4   08 1  ;   ;4 3V4 $  3 >9

 

4

  J  ^8     4
:   ;A   V9  F 7

0      0 <a4 

.08  9 

.5    
:

   F424 

  V  ; A 1   !  42

•

  2  0  3A  ;7! H  R0 VA F H 5    9

 54 VA  A  ;7! H  R0 VA
.^DHS ;

F W J 9 J =   284 = 

  2  0

•

  2  0 4  e V7!4 3@ADH $ 2 VA   8 :4 . $

C    ; =M@ P;  2  0  3@9     2   7N 9 C    ; :  2  0

•

.(L 4N  2 ) 6 2 J   ;8N LD@4T J 4   F 7
.

  V  ;  2
6  J  b  F J   CX J  R7 7 N F 2 2 Y4$ F42

•

. ^52 !$  F J  7;  25 V  ; F42 J C;T F 2 R @  J F42

•

YJ 1ٕ . ^2 !$  F J  7;  V  ; F42    0 D! F 59 H   F 2

•

. 8    #7 82 9 A8 :!4  0 D! F 59 H   F 2 :4 M
PH$ 9 @D4 W 4 

3     F A 2    ٕ  2   0  

D!4 1  0 F42

•

. S  D PN 24  0 ;9  A


 9 0  

  F 2  J  >9

 

2 $ 4 Y4 A $ 3@9 =  ^9 ^; A  Y4  

 :; @B  =   J 1  42 !

.2
6  J  @4  

  ٕ 3> 2

  S J 

 9 =  ^9 F42

•

•

. 0 7 2 7   =   9 87
. 0 A8 

  b F Y0 F 0  F4 F 0   ;   D4 2  2 F42

J b  AK ^ ;  9 44$  3   F 5T 2  RC$ 5B  F   ^ !    <a4 3 
  LM Y 84 .D 2 

  K ^ ;  9 LM 32
6  J   VA F42 

•
•

  V  ; 

  .F S A    C  08  F 0  F4    N 18; 3RS R 8$ F   TJ  9 
 ; T 0  V  ; 9 44$  3 8 `  1  5B     b 9  04   ; <a4
. V
الملخص الغير الفني

7

 مصر،مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر

•

.< =  R C$ :!4

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

8

الملخص الغير الفني

   M@  2   JT  AT CX
* 2& !& )" 0  -3
.7f M 24 <$ 1  
2 A 08   4 19 <2 

2    Y 8 F

.`!$ VA  @ 0 < 7 F F  A      @7; C A  3 4 H   F  0 J 

7N  A P!

2 3 ^ 0  
6

.5@      $ M 0A VA  2 : F$ B  F   9 LM V
V  ; b F H 3 Y0  4   F ;9  

^8 M9

2 3F

 V  ; b F42 $  AS 7N 2 C  F$ VA   H F

2 9@4  B92  F 5 ^8  9 J b  A $ 32
6  J

. 6   @ 2 $   =M 1 

5C1

    F 7 F VA   H F

g $ $ 2 1  
9  2  $ C F 4 # V4  1   ; F 3P

b  Y H$ 1   ; Y 8 T$ VA 

45&

5



.Q 8

D!4 1  F ; F

 VA

 8  H 20 

 A  2 RJ ^8  C 3 

  0 ; J 4 ;  Y4 4  $

 1  :@A  0  J 6 4 C  49 3

$/ 7N 9 54! $ 0    (  0 ; J FC  F4 :@9  ) 7N  !4

  2 F

3

 

LD V J P ; F 7

: M 38S M  8 :4 .(  R S   N L   )      F F   (;  4 ; 8)  8 : 09 3!
$/   CX $ F8  K 0 ; H $ V Y4   ; F 7       M :

 RC$   8!  1  3 N

.  R S   N L   JT 5 8T V ^  9  AT
Y2 $ F :H C  ; J  V    RJ 4 LM 3     F 2  2
    3:B  :@;       a4  :0   2  ; J     a4

 Y2 $      88! V7 : 0

 ! LM 9   3   2 V J RC$ 2



. B `    ; :  M

 67 608 9:7

5C2

0 :; @B  1  C 3 3R7 7 3  2 9  LM 9   3RS R  ; 0 ; C L F  F$  2  F
RS R  ; 5  J  88! V7 D! F @ :4 .`   A Aa F 4 CX =M F .A8 1 

 1 

.     F F      M

الملخص الغير الفني

9

 مصر،مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر

6

 :4     @ <a4   JT 5 CX
! @[
;3    2  CX 4N  J  4 4 P

W        F 2  V7!4 .> J F YJ  9 45 ! TJ

 5 CN :0 W0 1  4 =M  ;4 35 CN :0 4 F 7 A  3 2
! J   JT 5 Cf    :0 V7

; !   49 3J F9  4 . 8

.6  :0 J F O 9S :  4 3@;A

 . & 2" *&    C 01   > #$" &. !   - ,  -.! 03 :  C 4
الجانب البيئي
واالجتماعي

تدابير التخفيف من حدة األثر

نظرة عامة على األثر

مرحلة اإلنشاء
نوعية المناخ والھواء

احتمالية تأثير محدودة ،ما عدا الغبار
المنتجة في عمليات اإلنشاء.

الرائحة

احتمالية تأثير محدودة

ستوضع في االعتبار تدابير عامة للتخفيف من حدة األثر في مرحلة
التصميم التفصيلي.

الضوضاء
واالھتزازات

من المحتمل أن يتضمن األثر حدوث
ضوضاء خالل مرحلة اإلنشاء .ومع ذلك،
يقع الموقع في منطقة صناعية ،لذا ستكون
التأثيرات محدودة.

خطة إدارة بيئية لإلنشاء تتضمن تدابير للتخفيف من حدة األثر مثل:

النظم اإليكولوجية
والحياة النباتية
والحيوانية

من المتوقع أن يكون التأثير على التنوع
البيولوجي ضمن الحدود الدنيا ،ورغم
ذلك ،قد تقع بعض التأثيرات في حيز
الموقع خالل أعمال اإلنشاء.

الموارد الثقافية

من المتوقع أن يكون التأثير على الموارد
الثقافية ضمن الحدود الدنيا  ،رغم أنه من
الضروري اتخاذ التدابير االحتياطية
للتخفيف من حدة اآلثار.

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

تتضمن خطة اإلدارة البيئية لإلنشاء تدابير للتخفيف من حدة األثر مثل:
•

االبتعاد عن الطرق ومناطق المخزونات.

•

التحكم في سرعة طرق الوصول.

•

تقليل مناطق الحفر المفتوحة.

•

إعادة الكساء النباتي لمناطق األعمال الترابية المفتوحة.

•

صيانة آالت اإلنشاء.

•

تغطية المعدات التي تحمل الركام والتراب.

•

الرصد العام لمستويات الغبار وتدابير إخماد الغبار إذا أصبحت
المشاكل واضحة للعيان.

•

تدابير عامة لتخفيف ضوضاء المعدات )مثل كاتمات الصوت في
المعدات الھوائية  /مرفقات صوتية مع آالت الضغط ،وغير ذلك(

•

تحديد فترات التشغيل .عدم القيام باألعمال اإلنشائية خالل الليل او في
عطلة نھاية األسبوع ما لم يتم االتفاق مسبقًا مع السلطات المحلية على
ذلك.

•

صيانة آالت اإلنشاء

تدابير رئيسية للتخفيف من حدة األثر تتضمن ما يلي:
•

إجراء مسوحات إيكولوجية )تنوع بيولوجي( ألي توسع يتعدى
الحدود القائمة.

•

إكمال أعمال اإلنشاء خارج موسم تزاوج الطيور )ويشمل ذلك الفترة
من مارس إلى يوليو( من أجل تقليل التأثيرات المحتملة على الطيور.

•

إكمال أعمال اإلنشاء بطريقة تحد من مخاطرة وقوع ضرر
للحيوانات التي تستخدم المواقع )على سبيل المثال :أعمال الحفر
واآلالت ،ومنع الوصول إلى المواد الخطيرة( ،خالل جميع أعمال
اإلنشاء.

ستُعد خطة إدارة التراث الثقافي ،وستُوضع محل التنفيذ أثناء مراحل إنشاء
المشروع وتشغيله ،ويتضمن ذلك إجراء العثور على شيء ما مصادفةً،
ومتطلبات الرصد واإلبالغ.
تقييم مستھدف أكثر تفصيالً للتراث الثقافي ألي توسع يتعدى الحدود القائمة
يتضمن إشراك أصحاب المصلحة المتخصصين قبل االنتھاء من أي
تصاميم.
10
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الجانب البيئي
واالجتماعي

تدابير التخفيف من حدة األثر

نظرة عامة على األثر

الجانب البصري
والمناظر الطبيعية

احتمالية تأثير محدودة ترتبط بأعمال
اإلنشاء ،وتحدث بشكل رئيسي بسبب
الضوء والركام.

خطة إدارة بيئية لإلنشاء تتضمن تدابير عامة للتخفيف من التلوث البصري
بسبب الركام ووھج الضوء.

إدارة النفايات

سينتج عن أعمال اإلنشاء نفايات .وستكون
نفايات أعمال الحفر بشكل رئيسي ،ولكنھا
قد تتضمن أيضًا النفايات المدفونة
والمخلفات الترابية/الرواسب الملوثة.

التخلص المالئم من كافة النفايات الناتجة عن أعمال اإلنشاء.

الجيولوجيا
واألراضي

ھناك احتمالية تأثير محدودة ،ولكن يجب
توخي العناية في التعامل مع الوقود
والھيدروكربونات وإجراء الترتيبات
العامة للموقع والسيطرة على االنسكابات.

الھيدرولوجيا والمياه
السطحية والمياه
الجوفية

ھناك احتمالية تأثير محدودة ،ولكن يجب
توخي العناية في التعامل مع الوقود
والھيدروكربونات وإجراء الترتيبات
العامة للموقع والسيطرة على االنسكابات.

إعادة استخدام الطبقة العليا من التربة والمواد المحفورة حيثما كان ذلك
ممكنًا.
سيُجرى مسح لألرض الملوثة لمعاينة ظروف تربة الموقع ،وتحديد أي
إجراء عالجي ضروري قبل اإلنشاء.
اإلدارة المالئمة للوقود في مواقع اإلنشاء.
تدابير عامة للتخفيف من حدة التأثير في مواقع اإلنشاء تتضمن ما يلي:

يجب التحكم في تآكل التربة وانسياب
الرواسب المائية في مسارات المياه خالل
أعمال اإلنشاء

•

تدابير التحكم في التآكل والترسيب

•

إدارة مالئمة للوقود

•

إجراءات ومواد للتعامل مع حاالت االنسكاب

•

صيانة آالت اإلنشاء

تدابير عامة للتخفيف من حدة التأثير في مواقع اإلنشاء تتضمن ما يلي:

إدارة مياه الصرف
الصحي

مناطق التأثير الوحيدة ھي جريان الماء
العام خالل أعمال اإلنشاء )انظر أعاله(
وتصريف المياه المحلية المستعملة.

األخطار الجيولوجية
 /الزلزالية

ال يوجد الموقع في منطقة نشطة زلزاليًا.

ال تنطبق

االستحواذ على
األراضي

من غير المتوقع أن يتطلب األمر استحوا ًذا
كبيرًا على األراضي من أجل تطوير
المقلب.

يجب إعداد إطار عمل استعادة سبل المعيشة إلدارة التأثيرات المتعلقة
باستحواذ األراضي بما يتماشى مع القانون الوطني ومتطلبات البنك
األوروبي إلعادة البناء والتنمية.

الجوانب االجتماعية،
السكان وصحة
اإلنسان

زيادة حركة المناولة خالل أعمال اإلنشاء
 مخاطرة منخفضة نظرًا للوقوع فيمنطقة مخصصة لألنشطة الصناعية وعدم
تحديد مستقبالت حساسة بالقرب من
الموقع.

تتضمن خطة اإلدارة البيئية لإلنشاء تدابير للتخفيف من حدة التأثير مثل:

•

توفير دورات المياه المتنقلة بعقود خدمة مالئمة.

•

تدابير أخرى كما ھو الحال بالنسبة للمياه السطحية )انظر أعاله(

•

التحكم في سرعة طرق الوصول.

•

صيانة آالت اإلنشاء.

•

تغطية المعدات التي تحمل الركام والتراب.

•

تحديد فترات التشغيل .عدم القيام باألعمال اإلنشائية خالل الليل أو في
عطلة نھاية األسبوع ما لم يتم االتفاق مسبقًا مع السلطات المحلية على
ذلك.

•

تطبيق التدابير والضوابط القياسية في صحة وسالمة العامل.

المرحلة التشغيلية
نوعية المناخ والھواء

تنتج مواقع المدافن الصحية الغاز الحيوي
والميثان الذي يتكون بشكل كبير ،ويجب
وضع تدابير لجمع ھذا الغاز ،وإدارته.
ھناك تأثيرات ھوائية قائمة ،تتضمن
انبعاثات الغاز الحيوي غير المتحكم فيھا
والدخان الناتج عن حرائق القمامة .ونظرًا
ألن المشروع يتضمن إعادة تأھيل الموقع،
من المرجح أن تكون اآلثار اإلجمالية

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

جمع وإدارة غاز المدفن الصحي.
برنامج رصد النبعاثات غاز المقلب وغباره.
وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة وتنفيذھا )بما في ذلك ضوابط
للتحكم في الغبار(.
تصميم وتشغيل وإغالق منشأة محدثة بما يتماشى مع توجيه االتحاد
األوروبي المتعلق بطمر النفايات ،ويتضمن ذلك إدارة الغاز الحيوي
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الجانب البيئي
واالجتماعي

تدابير التخفيف من حدة األثر

نظرة عامة على األثر
إيجابية.

ومراقبته.

الرائحة

تنطوي منشآت النفايات الصلبة على
احتمالية خلق روائح نفاذة.

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة ،وتطبيقھا )بما في ذلك ضوابط
للتحكم في الرائحة( مثل:

الضوضاء
واالھتزازات

زيادة محتملة في النشاط المركبي
والضوضاء الصادرة عن معدات الموقع
)اآلالت المتحركة ،المضخات ،وما إلى
ذلك(.

•

وضع إجراءات للتعامل مع الرائحة وتطبيقھا في جميع مواقع النفايات
الصلبة.

•

مراقبة الروائح في حدود الموقع.

•

التغطية المنتظمة للنفايات بمواد خاملة في مواقع المقلب.

•

إدارة الوقود الحيوي )انظر أعاله(

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة ،وتطبيقھا )ويتضمن ذلك
الضوضاء واالھتزازات( مثل:

ومع ذلك ،يقع الموقع في منطقة صناعية،
لذا ستكون التأثيرات محدودة.

•

تدابير عامة لتخفيف ضوضاء المعدات )مثل كاتمات الصوت في
المعدات الھوائية  /مرفقات صوتية مع آالت الضغط ،وغير ذلك(

•

صيانة اآلالت

وضع وتطبيق إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة تتضمن عمليات إلدارة
اآلفات ،وأي إجراءات ُح ِدد أنھا مطلوبة خالل فترة تقييم األثر البيئي.

النظم اإليكولوجية
والحياة النباتية
والحيوانية

من المتوقع أن يكون األثر على التنوع
الحيوي ضمن الحدود الدنيا ،رغم أنه من
الضروري اتخاذ التدابير االحتياطية
للتخفيف من حدة اآلثار .ومن المرجح أن
تكون أغلب التأثيرات متعلقة باإلنشاء.

الموارد الثقافية

من المتوقع أن يكون التأثير على الموارد
الثقافية ضمن الحدود الدنيا ،رغم أنه من
الضروري اتخاذ التدابير االحتياطية
للتخفيف من حدة اآلثار.

ستُعد خطة إدارة التراث الثقافي ،وستُوضع محل التنفيذ أثناء جميع
المراحل ،ويتضمن ذلك إجراءات العثور على شيء ما ،ومتطلبات الرصد
واإلبالغ.

الجانب البصري
والمناظر الطبيعية

تنطوي منشآت النفايات الصلبة على
احتمالية خلق تلوث بصري ،بالرغم أنه،
وبالنظر إلى مكان الموقع ،من المتوقع أن
تكون التأثيرات ضمن الحدود الدنيا.

ستوضع مقترحات عامة للتخفيف من حدة التأثير في مرحلة التصميم
التفصيلي.

إصالح وصيانة سياج الموقع لمنع الدخول إليه.

ومع ذلك ،يجب الحد من التأثيرات
البصرية في المنشآت الجديدة والمطورة.
إدارة النفايات

الجيولوجيا
واألراضي

لن ينتج عن الموقع كميات كبيرة من
النفايات أثناء مرحلة التشغيل.

تصميم وتشغيل وإغالق منشأة مطورة بما يتماشى مع توجيه االتحاد
األوروبي المتعلق بطمر النفايات ،ويتضمن ذلك إدارة المرتشح والمياه.

النفايات المسموح بھا في الموقع ھي
النفايات الغير خطرة فقط ،ويجب إدارتھا
بشكل مالئم لمنع التأثير على الموارد
البيئية األخرى )انظر األقسام األخرى من
الجدول( .بوجه عام ،من المتوقع أن يكون
تأثير المشروع على إدارة النفايات إيجابيًا.

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة وتطبيقھا لقبول النفايات
والتعامل معھا واستبدالھا.

ھناك احتمالية تأثير على األرض والمياه
الجوفية ،وترتبط ھذه بشكل أساسي
بمرشحات النفايات.

مسح لألرض الملوثة لمعاينة ظروف تربة الموقع ،وتحديد أي إجراء
عالجي ضروري قبل اإلنشاء.

باإلضافة إلى ذلك ،ھناك احتمالية تأثيرات
سالفة من التخلص السابق للنفايات.
الھيدرولوجيا والمياه
مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

ھناك احتمالية حدوث تأثيرات على المياه

برنامج مستمر لمراقبة المياه الجوفية.
تصميم وتشغيل وإغالق منشأة مطورة بما يتماشى مع توجيه االتحاد
األوروبي المتعلق بطمر النفايات ،ويتضمن ذلك إدارة المرتشح والمياه.
مسح لألرض الملوثة لمعاينة ظروف تربة الموقع ،وتحديد أي إجراء
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الملخص الغير الفني

الجانب البيئي
واالجتماعي

تدابير التخفيف من حدة األثر

نظرة عامة على األثر

عالجي ضروري قبل اإلنشاء.

السطحية والمياه
الجوفية

السطحية والجوفية ،وترتبط ھذه بشكل
أساسي بمرشحات النفايات ،باإلضافة
للزيوت والوقود ،وجريان الرواسب في
مسارات المياه.

إدارة مياه الصرف
الصحي

مناطق التأثير الوحيدة ھي جريان المياه
)انظر أعاله( وتصريف المياه المحلية
المستعملة إلى خزانات الصرف الصحي
في الموقع.

تدابير أخرى كما ھو الحال بالنسبة للمياه السطحية )انظر أعاله(

األخطار الجيولوجية/
الزلزالية

ال يوجد الموقع في منطقة نشطة زلزاليًا.

ال تنطبق

االستحواذ على
األراضي

من غير المتوقع أن يتطلب المشروع
استحوا ًذا كبيرًا على األراضي.

وضع إطار عمل استعادة سبل المعيشة في خطة تفصيلية ،والتنفيذ بموجبھا.

الجوانب االجتماعية،
السكان وصحة
اإلنسان

من غير المتوقع زيادة حركات المناولة
بشكل كبير بسبب العمليات الحالية.

وضع وتنفيذ مدونة قواعد سلوك مھني لسائقي الشاحنات الذين يقومون
بتسليم النفايات في المواقع.

برنامج مستمر لمراقبة المياه الجوفية.
تصميم وتشغيل وإغالق منشأة مطورة بما يتماشى مع توجيه االتحاد
األوروبي المتعلق بطمر النفايات ،ويتضمن ذلك إدارة المرتشح والمياه.
وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة وتطبيقھا ،تتضمن

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

مخاطرة منخفضة نظرًا للوقوع في منطقة
مخصصة لألنشطة الصناعية وعدم تحديد
مستقبالت حساسة بالقرب من الموقع.

•

تدابير التحكم في التآكل والترسيب

•

إدارة مالئمة للوقود

•

إجراءات ومواد للتعامل مع حاالت االنسكاب

إدارة المرافق الصحية وخزانات الصرف الصحي بعقود خدمات مالئمة.

تطبيق التدابير والضوابط القياسية في صحة وسالمة العامل.
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الجانب البيئي
واالجتماعي

نظرة عامة على األثر

موجز تدابير التخفيف من حدة األثر

مرحلة اإلنشاء
نوعية المناخ والھواء

احتمالية تأثير محدودة ،ما عدا الغبار
الموجود في عمليات اإلنشاء.

الرائحة

قد تقع تأثيرات رائحة نظرًا للتلوث القادم
من مخزونات النفايات الحالية خالل
مرحلة اإلنشاء.

الضوضاء
واالھتزازات

من المحتمل أن ينطوي األثر على حدوث
ضوضاء خالل مرحلة اإلنشاء.

النظم اإليكولوجية
والحياة النباتية
والحيوانية

من المتوقع أن يكون التأثير على التنوع
البيولوجي ضمن الحدود الدنيا ،ورغم
ذلك ،قد تقع بعض التأثيرات في حيز
الموقع خالل أعمال اإلنشاء.

الموارد الثقافية

من المتوقع أن يكون التأثير على الموارد
الثقافية ضمن الحدود الدنيا ،رغم أنه من
الضروري اتخاذ التدابير االحتياطية
للتخفيف من حدة اآلثار.

الجانب البصري
والمناظر الطبيعية

احتمالية تأثير محدودة ترتبط بأعمال
اإلنشاء ،تحدث بشكل رئيسي بسبب
الضوء والركام والمخزونات.

خطة إدارة بيئية لإلنشاء تتضمن تدابير للتخفيف من حدة األثر مثل:
•

االبتعاد عن الطرق ومناطق المخزونات.

•

التحكم في سرعة طرق الوصول.

•

تقليل مناطق الحفر المفتوحة.

•

إعادة الكساء النباتي لمناطق األعمال الترابية المفتوحة.

•

صيانة آالت اإلنشاء.

•

تغطية المعدات التي تحمل الركام والتراب.

•

الرصد العام لمستويات الغبار وتدابير إخماد الغبار إذا أصبحت
المشاكل واضحة للعيان.

خطة إدارة بيئية لإلنشاء تتضمن تدابير للتخفيف من حدة األثر مثل:
•

االبتعاد عن مناطق المخزونات.

•

تقليل مناطق الحفر المفتوحة.

•

تغطية المركبات التي تحمل النفايات.

•

مراقبة الرائحة في حدود الموقع والمستقبالت الحساسة.

خطة إدارة بيئية لإلنشاء تتضمن تدابير للتخفيف من حدة األثر مثل:
•

تدابير عامة لتخفيف ضوضاء المعدات )مثل كاتمات الصوت في
المعدات الھوائية  /مرفقات صوتية مع آالت الضغط ،وغير ذلك(

•

تحديد فترات التشغيل .عدم القيام بأعمال اإلنشاء خالل الليل أو في
عطلة نھاية األسبوع ما لم يتم االتفاق مسبقًا مع السلطات المحلية
والسكان المحليين على ذلك.

•

صيانة آالت اإلنشاء

تدابير رئيسية للتخفيف من حدة األثر تتضمن ما يلي:
•

إجراء مسوحات إيكولوجية )تنوع بيولوجي( ألي توسع يتعدى
الحدود القائمة.

•

إكمال أعمال اإلنشاء خارج موسم تزاوج الطيور )ويشمل ذلك الفترة
من مارس إلى يوليو( من أجل تقليل التأثيرات المحتملة على الطيور.

•

إكمال أعمال اإلنشاء بطريقة تحد من مخاطرة وقوع ضرر
للحيوانات التي تستخدم المواقع )على سبيل المثال :أعمال الحفر
واآلالت ،ومنع الوصول إلى المواد الخطيرة( ،خالل جميع أعمال
اإلنشاء.

ستُعد خطة إدارة التراث الثقافي ،وستُوضع محل التنفيذ أثناء مراحل إنشاء
المشروع وتشغيله ،ويتضمن ذلك إجراء العثور على شيء ما مصادفةً،
ومتطلبات الرصد واإلبالغ.
تقييم مستھدف أكثر تفصيالً للتراث الثقافي ألي توسع يتعدى الحدود القائمة
يتضمن إشراك أصحاب المصلحة المتخصصين قبل االنتھاء من أي
تصاميم.
تتضمن خطة اإلدارة البيئية لإلنشاء تقنيات عامة للتخفيف من الركام ووھج
الضوء.
إدارة المخزون
تغطية المركبات التي تحمل النفايات.

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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نظرة عامة على األثر

موجز تدابير التخفيف من حدة األثر

الجانب البيئي
واالجتماعي
إدارة النفايات

سينتج عن أعمال اإلنشاء مواد من
النفايات .وستكون ھذه المواد نفايات عن
أعمال الحفر بشكل رئيسي ،ولكنھا قد
تتضمن أيضًا النفايات المدفونة والمخلفات
الترابية/الرواسب الملوثة.

التخلص المالئم من جميع النفايات التي تنتج خالل القيام بأعمال اإلنشاء،
بما في ذلك أي تراكمات للنفايات تم حفرھا خالل إعادة التطوير.

الجيولوجيا
واألراضي

ھناك احتمالية تأثير محدودة ،ولكن يجب
توخي العناية في التعامل مع الوقود
والھيدروكربونات وإجراء الترتيبات
العامة للموقع والسيطرة على االنسكابات.

الھيدرولوجيا والمياه
السطحية والمياه
الجوفية

ھناك احتمالية تأثير محدودة ،ولكن يجب
توخي العناية في التعامل مع الوقود
والھيدروكربونات وإجراء الترتيبات
العامة للموقع والسيطرة على االنسكابات.

إعادة استخدام الطبقة العليا من التربة والمواد المحفورة حيثما كان ذلك
ممكنًا.
سيُجرى مسح لألرض الملوثة لمعاينة ظروف تربة الموقع ،وتحديد أي
إجراء عالجي ضروري قبل اإلنشاء.
اإلدارة المالئمة للوقود في مواقع اإلنشاء.
تدابير عامة للتخفيف من حدة التأثير في مواقع اإلنشاء تتضمن ما يلي:

يجب التحكم في تآكل التربة وانسياب
الرواسب في مسارات المياه خالل أعمال
اإلنشاء

•

تدابير التحكم في التآكل والترسيب

•

إدارة مالئمة للوقود

•

إجراءات ومواد للتعامل مع حاالت االنسكاب

•

صيانة آالت اإلنشاء

إدارة مياه الصرف
الصحي

مناطق التأثير الوحيدة ھي جريان الماء
العام خالل أعمال اإلنشاء )انظر أعاله(
وتصريف المياه المحلية المستعملة.

األخطار الجيولوجية/
الزلزالية

ال يوجد المشروع في منطقة نشطة
زلزاليًا.

ال تنطبق

االستحواذ على
األراضي

من غير المتوقع أن يتطلب المشروع
استحوا ًذا كبيرًا على األراضي ،حيث
يُقترح أن تكون أغلب منشآت النفايات
الجديدة موجودة في مواقع نفايات حالية.
ومع ذلك ،قد يتطلب إنشاء بعض مواقع
النفايات تطوير مناطق أراض جديدة.

وضع إطار عمل استعادة سبل المعيشة في خطة تفصيلية والتنفيذ بموجبھا،
إلدارة التأثيرات المتعلقة باالستحواذ على األراضي ،والتأثيرات على سبل
معيشة العمال بما يتماشى مع القانون الوطني ومتطلبات البنك األوروبي
إلعادة البناء والتنمية.

تأثيرات سبل المعيشة

تدابير عامة للتخفيف من حدة األثر في مواقع اإلنشاء تتضمن ما يلي:
•

توفير دورات المياه المتنقلة بعقود خدمة مالئمة.

•

تدابير أخرى كما ھو الحال بالنسبة للمياه السطحية )انظر أعاله(

يجب أن تمتثل عمليات االستحواذ على
األراضي بصورة كاملة مع متطلبات أداء
البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية.
تأثيرات على عمال النفايات
الجوانب االجتماعية،
السكان وصحة
اإلنسان

زيادة حركة المناولة ،والمخاطرة بوقوع
حوادث كنتيجة لزيادة المركبات.

خطة إدارة بيئية لإلنشاء تتضمن تدابير للتخفيف من حدة األثر مثل:

تعطل مسارات الوصول.
احتمالية تأثيرات بصرية ورائحة
وضوضاء وغبار  -انظر أعاله.

•

التحكم في سرعة طرق الوصول.

•

صيانة آالت اإلنشاء.

•

تغطية المعدات التي تحمل الركام والتراب.

•

تحديد فترات التشغيل .عدم القيام باألعمال اإلنشائية خالل الليل أو في
عطلة نھاية األسبوع ما لم يتم االتفاق مسبقًا مع السلطات المحلية على
ذلك.

•

تدابير وضوابط قياسية لصحة وسالمة العامل.

التشاور مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين قبل وخالل
القيام بأعمال اإلنشاء ،ويشمل ذلك تسھيل الوصول إلى االتصاالت
وعمليات التظلم .تنفيذ خطط إشراك أصحاب المصلحة.
المرحلة التشغيلية
مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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الجانب البيئي
واالجتماعي
نوعية المناخ والھواء

نظرة عامة على األثر

موجز تدابير التخفيف من حدة األثر

تغير في نوعية الھواء بسبب الغاز المنفلت
)الميثان والرذاذ الحيوي( ،والرائحة
والغبار.

تصميم وتشغيل وإغالق منشآت بما يتماشى مع معايير االتحاد األوروبي.

زيادة محتملة في انبعاثات الحركة
المرورية مع زيادة في سعة المنشآت.
ھناك تأثيرات ھوائية قائمة ،تتضمن
انبعاثات الغاز الحيوي غير المتحكم فيھا
والدخان الناتج عن حرائق القمامة .ونظرًا
ألن المشروع يتضمن إعادة تأھيل
المواقع ،من المرجح أن تكون التأثيرات
اإلجمالية إيجابية.

برنامج رصد النبعاثاث الھواء والغبار.
وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة ،وتطبيقھا )بما في ذلك ضوابط
للتحكم في الغاز الحيوي والغبار(.
تطبيق جلسات التشاور والتظلم المبينة في خطة إشراك أصحاب المصلحة.

الرائحة

تنطوي منشآت النفايات الصلبة على
احتمالية خلق روائح نفاذة من عمليات
الموقع ونقل النفايات.

الضوضاء
واالھتزازات

زيادة محتملة في النشاط المركبي
والضوضاء الصادرة عن معدات الموقع
)اآلالت المتحركة ،المضخات ،وما إلى
ذلك(.

النظم اإليكولوجية
والحياة النباتية
والحيوانية

من المتوقع أن يكون األثر على التنوع
الحيوي ضمن الحدود الدنيا ،رغم أنه من
الضروري اتخاذ التدابير االحتياطية
للتخفيف من حدة اآلثار .ومن المرجح أن
تكون أغلب التأثيرات متعلقة باإلنشاء.

الموارد الثقافية

من المتوقع أن يكون التأثير على الموارد
الثقافية ضمن الحدود الدنيا ،رغم أنه من
الضروري اتخاذ التدابير االحتياطية
للتخفيف من حدة اآلثار .ومن المرجح أن
تكون أغلب التأثيرات متعلقة بأعمال
اإلنشاء.

ستُعد خطة إدارة التراث الثقافي ،وستُوضع محل التنفيذ أثناء جميع
المراحل ،ويتضمن ذلك إجراءات العثور على شيء ما ،ومتطلبات الرصد
واإلبالغ.

الجانب البصري
والمناظر الطبيعية

تنطوي منشآت النفايات الصلبة على
احتمالية التسبب في تلوث بصري ،ويتعلق
ذلك بشكل رئيسي برؤية مخزونات
النفايات والضوء والركام.

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة ،وتطبيقھا )بما في ذلك الوضع
في االعتبار التحكم في الضوء والمتعة البصرية.

يجب الحد من التأثيرات البصرية في
المنشآت الجديدة والمطورة.

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة ،وتطبيقھا )بما في ذلك ضوابط
للتحكم في الرائحة( مثل:
•

وضع إجراءات للتعامل مع الرائحة وتطبيقھا في جميع مواقع النفايات
الصلبة.

•

مراقبة الروائح في حدود الموقع.

•

التغطية الدائمة للنفايات المخزنة بمواد خاملة.

•

إدارة الوقود الحيوي )انظر أعاله(

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة ،وتطبيقھا )ويتضمن ذلك
الضوضاء واالھتزازات( مثل:
•

تدابير عامة لتخفيف ضوضاء المعدات )مثل كاتمات الصوت في
المعدات الھوائية  /مرفقات صوتية مع آالت الضغط ،وغير ذلك(

•

صيانة اآلالت

•

تحديد فترات التشغيل .عدم القيام باألعمال اإلنشائية خالل الليل أو في
عطلة نھاية األسبوع ما لم يتم االتفاق مسبقًا مع السلطات المحلية على
ذلك.

وضع وتطبيق إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة تتضمن عمليات إلدارة
اآلفات ،وأي إجراءات ُح ِدد أنھا مطلوبة خالل فترة تقييم األثر البيئي.
إصالح وصيانة سياج الموقع لمنع الدخول إليه.

تقييم الخط األساسي للمناظر الطبيعية والبصرية ضمن نطاق متطلبات تقييم
األثر البيئي أو لمعايير البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية.
تصميم وتشغيل وإغالق منشآت محدثة بما بتماشى مع معايير االتحاد
األوروبي.
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الجانب البيئي
واالجتماعي
إدارة النفايات

نظرة عامة على األثر

موجز تدابير التخفيف من حدة األثر

لن ينتج عن الموقع كميات كبيرة من
النفايات أثناء مرحلة التشغيل.

تصميم وتشغيل وإغالق منشآت محدثة بما يتماشى مع معايير االتحاد
األوروبي ،ويتضمن ذلك إدارة المرتشح والمياه وتلوث جريان المياه،
وتلوث جريان المياه ،حسب االقتضاء.

ستكون النفايات المسموح بھا ھي النفايات
الغير خطرة فقط ،ويجب إدارتھا على
النحو المالئم لمنع حدوث تأثيرات على
الموارد البيئية األخرى )انظر األقسام
األخرى من الجدول(.

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة وتطبيقھا لقبول النفايات
والتعامل معھا واستبدالھا.
وضع وتنفيذ خطة إلغالق الموقع ،والرعاية الالحقة لكل منشأة.

بوجه عام ،من المتوقع أن يكون تأثير
المشروع على إدارة النفايات إيجابيًا.
الجيولوجيا
واألراضي

ھناك احتمالية تأثير على األرض والمياه
الجوفية ،وترتبط ھذه بشكل أساسي
بمرشحات النفايات.
باإلضافة إلى ذلك ،ھناك احتمالية تأثيرات
سالفة من التخلص السابق للنفايات.

مسح لألرض الملوثة لمعاينة ظروف تربة الموقع ،وتحديد أي إجراء
عالجي ضروري قبل اإلنشاء.
برنامج مستمر لمراقبة المياه الجوفية.
تصميم وتشغيل وإغالق منشآت محدثة بما يتماشى مع معايير االتحاد
األوروبي ،ويتضمن ذلك إدارة المرتشح والمياه.
وضع وتنفيذ خطة إلغالق الموقع ،والرعاية الالحقة لكل منشأة.
تصميم وتشغيل وإغالق منشآت مطورة بما يتماشى مع معايير االتحاد
األوروبي ،ويتضمن ذلك إدارة المرتشح والمياه وتلوث جريان المياه،
وتلوث جريان المياه ،حسب االقتضاء.

الھيدرولوجيا والمياه
السطحية والمياه
الجوفية

ھناك احتمالية حدوث تأثيرات على المياه
السطحية والجوفية ،وترتبط ھذه بشكل
أساسي بمرشحات النفايات ،باإلضافة
للزيوت والوقود ،وجريان الرواسب في
مسارات المياه.

إدارة مياه الصرف
الصحي

مناطق التأثير الوحيدة ھي جريان الماء
العام )انظر أعاله( وتصريف المياه
المحلية المستعملة.

األخطار الجيولوجية/
الزلزالية

ال يوجد المشروع في منطقة نشطة
زلزاليًا.

ال تنطبق

االستحواذ على
األراضي

من غير المتوقع أن يتطلب المشروع
استحوا ًذا كبيرًا على األراضي.

التنفيذ المستمر لخطة استعادة سبل المعيشة الموضوعة خالل مرحلة
التصميم.

تأثيرات سبل المعيشة

تأثيرات على عمال النفايات

وضع وتنفيذ خطة إلغالق الموقع ،والرعاية الالحقة لكل منشأة.
وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة وتطبيقھا ،بما في ذلك

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

•

تدابير التحكم في التآكل والترسيب

•

ضوابط الجريان

•

إدارة مالئمة للوقود

•

إجراءات ومواد للتعامل مع حاالت االنسكاب

إدارة المرافق الصحية بما في ذلك خزانات الصرف الصحي ودورات
المياه المتنقلة بعقود خدمات مالئمة.
تدابير أخرى كما ھو الحال بالنسبة للمياه السطحية )انظر أعاله(
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الجانب البيئي
واالجتماعي
الجوانب االجتماعية،
السكان وصحة
اإلنسان

نظرة عامة على األثر

موجز تدابير التخفيف من حدة األثر

زيادة حركة المناولة ،والمخاطرة بوقوع
حوادث كنتيجة لزيادة المركبات.

وضع وتنفيذ مدونة قواعد سلوك مھني لسائقي الشاحنات الذين يقومون
بتسليم النفايات في المواقع.

احتمالية تأثيرات بصرية ورائحة
وضوضاء وغبار  -انظر أعاله.

تنفيذ خطة إشراك أصحاب المصلحة وخطة استعادة سبل المعيشة.

تغييرات في العمالة )احتمالية فقدان
وظائف ،أي عمال الركام(

وضع إجراءات التشغيل وخطة اإلدارة الموثقة ،وتطبيقھا )بما في ذلك
عمليات إدارة اآلفات ،وانبعاثات الھواء ،والغبار ،وما إلى ذلك ،ومراقبة
البرامج(.
تصميم وتشغيل وإغالق منشآت محدثة بما بتماشى مع معايير االتحاد
األوروبي.
تطبيق التدابير والضوابط القياسية في صحة وسالمة العامل.

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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الجانب البيئي
واالجتماعي

تدابير التخفيف من حدة األثر

نظرة عامة على األثر

مرحلة اإلنشاء
خطة إدارة بيئية لإلنشاء تتضمن تدابير للتخفيف من حدة األثر مثل:

نوعية المناخ والھواء

احتمالية تأثير محدودة ،ما عدا الغبار
الموجود في عمليات اإلنشاء.

الرائحة

احتمالية محدودة لحدوث تأثيرات روائح
أثناء أعمال اإلنشاء.

ال يوجد

الضوضاء
واالھتزازات

من المحتمل أن ينطوي األثر على حدوث
ضوضاء خالل مرحلة اإلنشاء.

خطة إدارة بيئية لإلنشاء تتضمن تدابير للتخفيف من حدة األثر مثل:

النظم اإليكولوجية
والحياة النباتية
والحيوانية

من المتوقع أن يكون التأثير على التنوع
البيولوجي ضمن الحدود الدنيا ،ورغم
ذلك ،قد تقع بعض التأثيرات في حيز
الموقع خالل أعمال اإلنشاء.

الموارد الثقافية

من المتوقع أن يكون التأثير على الموارد
الثقافية ضمن الحدود الدنيا ،رغم أنه من
الضروري اتخاذ التدابير االحتياطية
للتخفيف من حدة اآلثار.

الجانب البصري
والمناظر الطبيعية

احتمالية تأثير محدودة مقترنة مع أعمال
اإلنشاء ،تحدث بشكل رئيسي بسبب
الضوء ومخزونات المواد الخام.

إدارة النفايات

سينتج عن أعمال اإلنشاء مواد من
النفايات .وستكون ھذه المواد ھي نفايات
أعمال الحفر بشكل رئيسي ،ولكنھا قد
تتضمن أيضًا المخلفات الترابية/الرواسب

•

االبتعاد عن الطرق ومناطق المخزونات.

•

التحكم في سرعة طرق الوصول.

•

تقليل مناطق الحفر المفتوحة.

•

إعادة الكساء النباتي لمناطق األعمال الترابية المفتوحة.

•

صيانة آالت اإلنشاء.

•

تغطية المعدات التي تحمل الركام والتراب.

• الرصد العام لمستويات الغبار وتدابير إخماد الغبار إذا أصبحت
المشاكل واضحة للعيان.
•

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

•

تدابير عامة لتخفيف ضوضاء المعدات )مثل كاتمات الصوت في
المعدات الھوائية  /مرفقات صوتية مع آالت الضغط ،وغير ذلك(

•

تحديد فترات التشغيل .عدم القيام بأعمال اإلنشاء خالل الليل أو في
عطلة نھاية األسبوع ما لم يتم االتفاق مسبقًا مع السلطات المحلية
والسكان المحليين على ذلك.

•

صيانة آالت اإلنشاء

تدابير رئيسية للتخفيف من حدة األثر تتضمن ما يلي:
•

القيام بمسوحات إيكولوجية )تنوع بيولوجي( ألي مناطق جديدة
للتلوث.

•

إكمال أعمال اإلنشاء خارج موسم تزاوج الطيور )ويشمل ذلك الفترة
من مارس إلى يوليو( من أجل تقليل التأثيرات المحتملة على الطيور.

•

إكمال أعمال اإلنشاء بطريقة تحد من مخاطرة وقوع ضرر
للحيوانات التي تستخدم المواقع )على سبيل المثال :أعمال الحفر
واآلالت ،ومنع الوصول إلى المواد الخطيرة( ،خالل جميع أعمال
اإلنشاء.

ستُعد خطة إدارة التراث الثقافي ،وستُوضع محل التنفيذ أثناء مراحل إنشاء
المشروع وتشغيله ،ويتضمن ذلك إجراء العثور على شيء ما مصادفةً،
ومتطلبات الرصد واإلبالغ.
تقرير مستھدف أكثر تفصيالً للتراث الثقافي ألي مناطق تلوث جديدة
يتضمن إشراك أصحاب المصلحة المتخصصين قبل إنھاء أي تصاميم.
تتضمن خطة اإلدارة البيئية لإلنشاء تقنيات عامة للتخفيف لوھج الضوء.
إدارة المخزون
التخلص المالئم من كافة النفايات الناتجة عن أعمال اإلنشاء.
إعادة استخدام الطبقة العليا من التربة والمواد المحفورة حيثما كان ذلك
ممكنًا.
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الجانب البيئي
واالجتماعي

تدابير التخفيف من حدة األثر

نظرة عامة على األثر
الملوثة.

الجيولوجيا
واألراضي

ھناك احتمالية تأثير محدودة ،ولكن يجب
توخي العناية في التعامل مع الوقود
والھيدروكربونات وإجراء الترتيبات
العامة للموقع والسيطرة على االنسكابات.

الھيدرولوجيا والمياه
السطحية والمياه
الجوفية

ھناك احتمالية تأثير محدودة ،ولكن يجب
توخي العناية في التعامل مع الوقود
والھيدروكربونات وإجراء الترتيبات
العامة للموقع والسيطرة على االنسكابات.

سيُجرى مسح لألرض الملوثة لمعاينة ظروف تربة الموقع ،وتحديد أي
إجراء عالجي ضروري قبل اإلنشاء.
اإلدارة المالئمة للوقود في مواقع اإلنشاء.
تدابير عامة للتخفيف من حدة األثر في مواقع اإلنشاء تتضمن ما يلي:

يجب التحكم في تآكل التربة وانسياب
الرواسب في مسارات المياه خالل أعمال
اإلنشاء

•

تدابير التحكم في التآكل والترسيب

•

إدارة مالئمة للوقود

•

إجراءات ومواد للتعامل مع حاالت االنسكاب

•

صيانة آالت اإلنشاء

إدارة مياه الصرف
الصحي

مناطق التأثير الوحيدة ھي جريان الماء
العام خالل أعمال اإلنشاء )انظر أعاله(
وتصريف المياه المحلية المستعملة.

األخطار الجيولوجية/
الزلزالية

ال يوجد المشروع في منطقة نشطة
زلزاليًا.

ال تنطبق

االستحواذ على
األراضي

من غير المتوقع أن يتطلب المشروع
استحوا ًذا كبيرًا على األراضي ،حيث
يُقترح أن تكون أغلب منشآت النفايات
الجديدة موجودة في مواقع نفايات حالية.
ومع ذلك ،قد يتطلب إنشاء بعض مواقع
النفايات تطوير مناطق أراض جديدة.

وضع إطار عمل استعادة سبل المعيشة في خطة تفصيلية والتنفيذ بموجبھا،
إلدارة التأثيرات المتعلقة باالستحواذ على األراضي ،والتأثيرات على سبل
معيشة العمال بما يتماشى مع القانون الوطني ومتطلبات البنك األوروبي
إلعادة البناء والتنمية.

تأثيرات سبل المعيشة

تدابير عامة للتخفيف من حدة األثر في مواقع اإلنشاء تتضمن ما يلي:
•

توفير دورات المياه المتنقلة بعقود خدمة مالئمة.

•

تدابير أخرى كما ھو الحال بالنسبة للمياه السطحية )انظر أعاله(

يجب أن تمتثل عمليات االستحواذ على
األراضي بصورة كاملة لمتطلبات أداء
البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية.
تأثيرات على عمال النفايات
الجوانب االجتماعية،
السكان وصحة
اإلنسان

زيادة حركة المناولة ومخاطرة وقوع
حوادث كنتيجة لزيادة المركبات.

تتضمن خطة اإلدارة البيئية لإلنشاء تقنيات للتخفيف من حدة األثر مثل:

تعطل مسارات الوصول.
احتمالية تأثيرات بصرية وضوضاء
وغبار  -انظر أعاله.

•

التحكم في سرعة طرق الوصول.

•

صيانة آالت اإلنشاء.

•

تغطية المعدات التي تحمل الركام والتراب.

•

تحديد فترات التشغيل .عدم القيام باألعمال اإلنشائية خالل الليل او في
عطلة نھاية األسبوع ما لم يتم االتفاق مسبقًا مع السلطات المحلية على
ذلك.

•

تدابير وضوابط قياسية لصحة وسالمة العامل.

التشاور مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين قبل وخالل
القيام بأعمال اإلنشاء ،ويشمل ذلك تسھيل الوصول إلى االتصاالت
وعمليات التظلم .تنفيذ خطط إشراك أصحاب المصلحة.
المرحلة التشغيلية
نوعية المناخ والھواء

تغير في نوعية الھواء بسبب الغاز المنفلت
)الميثان والرذاذ الحيوي( ،والغبار.
زيادة في االنبعاثات الناتجة عن المرور.

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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الجانب البيئي
واالجتماعي

تدابير التخفيف من حدة األثر

نظرة عامة على األثر

للتحكم في الغاز الحيوي والغبار(.
تطبيق جلسات التشاور والتظلم المبينة في خطة إشراك أصحاب المصلحة.
الرائحة

تنطوي منشآت النفايات الصلبة على
احتمالية خلق روائح نفاذة من عمليات
الموقع ونقل النفايات.

الضوضاء
واالھتزازات

زيادة محتملة في النشاط المركبي
والضوضاء الصادرة عن معدات الموقع
)اآلالت المتحركة ،المضخات ،وما إلى
ذلك(.

النظم اإليكولوجية
والحياة النباتية
والحيوانية

من المتوقع أن يكون التأثير على التنوع
الحيوي ضمن الحدود الدنيا ،رغم أنه من
الضروري اتخاذ التدابير االحتياطية
للتخفيف من حدة اآلثار .ومن المرجح أن
تكون أغلب التأثيرات متعلقة بأعمال
اإلنشاء.

الموارد الثقافية

من المتوقع أن يكون التأثير على الموارد
الثقافية ضمن الحدود الدنيا ،رغم أنه من
الضروري اتخاذ التدابير االحتياطية
للتخفيف من حدة اآلثار .ومن المرجح أن
تكون أغلب التأثيرات متعلقة بأعمال
اإلنشاء.

ستُعد خطة إدارة التراث الثقافي ،وستُوضع محل التنفيذ أثناء جميع
المراحل ،ويتضمن ذلك إجراءات العثور على شيء ما ،ومتطلبات الرصد
واإلبالغ.

الجانب البصري
والمناظر الطبيعية

تنطوي منشآت النفايات الصلبة على
احتمالية التسبب في تلوث بصري ،ويتعلق
ذلك بشكل رئيسي برؤية مخزونات
النفايات والضوء والركام.

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة ،وتطبيقھا )بما في ذلك الوضع
في االعتبار التحكم في الضوء والمتعة البصرية.

يجب الحد من التأثيرات البصرية في
المنشآت الجديدة والمطورة.
إدارة النفايات

لن ينتج عن الموقع كميات كبيرة من
النفايات أثناء مرحلة التشغيل.
ستكون النفايات المسموح بھا ھي النفايات
الغير خطرة فقط ،ويجب إدارتھا على
النحو المالئم لمنع حدوث تأثيرات على
الموارد البيئية األخرى )انظر األقسام
األخرى من الجدول(.

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة ،وتطبيقھا )بما في ذلك ضوابط
للتحكم في الرائحة( مثل:
•

وضع إجراءات للتعامل مع الرائحة وتطبيقھا في جميع مواقع النفايات
الصلبة.

•

مراقبة الروائح في حدود الموقع.

•

التغطية الدائمة للنفايات المخزنة بمواد خاملة.

•

إدارة الوقود الحيوي )انظر أعاله(

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة ،وتطبيقھا )ويتضمن ذلك
الضوضاء واالھتزازات( مثل:
•

تدابير عامة لتخفيف ضوضاء المعدات )مثل كاتمات الصوت في
المعدات الھوائية  /مرفقات صوتية مع آالت الضغط ،وغير ذلك(

•

صيانة اآلالت

•

تحديد فترات التشغيل .عدم القيام باألعمال اإلنشائية خالل الليل أو في
عطلة نھاية األسبوع ما لم يتم االتفاق مسبقًا مع السلطات المحلية على
ذلك.

وضع وتطبيق إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة تتضمن عمليات إلدارة
اآلفات ،وأي إجراءات ُح ِدد أنھا مطلوبة خالل فترة تقييم األثر البيئي.
إصالح وصيانة سياج الموقع لمنع الدخول إليه.

تقييم الخط األساسي للمناظر الطبيعية والبصرية ضمن نطاق متطلبات تقييم
األثر البيئي أو لمعايير البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية.
تصميم وتشغيل وإغالق منشآت جديدة بما بتماشى مع معايير االتحاد
األوروبي.
تصميم وتشغيل وإغالق منشآت جديدة بما يتماشى مع معايير االتحاد
األوروبي ،ويتضمن ذلك إدارة المرتشح والمياه .وتلوث جريان المياه حيثما
كان لك مناسبًا.
وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة وتطبيقھا لقبول النفايات
والتعامل معھا واستبدالھا.
وضع وتنفيذ خطة إلغالق الموقع ،والرعاية الالحقة لكل منشأة.

بوجه عام ،من المتوقع أن يكون تأثير
المشروع على إدارة النفايات إيجابيًا.
مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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الجانب البيئي
واالجتماعي
الجيولوجيا
واألراضي

نظرة عامة على األثر

ھناك احتمالية تأثير على األرض والمياه
الجوفية ،وترتبط ھذه بشكل أساسي
بمرشحات النفايات.
باإلضافة إلى ذلك ،ھناك احتمالية تأثيرات
سالفة من التخلص السابق للنفايات.

تدابير التخفيف من حدة األثر

مسح لألرض الملوثة لمعاينة ظروف تربة الموقع ،وتحديد أي إجراء
عالجي ضروري قبل اإلنشاء.
برنامج مستمر لمراقبة المياه الجوفية.
تصميم وتشغيل وإغالق منشآت جديدة بما يتماشى مع معايير االتحاد
األوروبي ،ويتضمن ذلك إدارة المرتشح والمياه.
وضع وتنفيذ خطة إلغالق الموقع ،والرعاية الالحقة لكل منشأة.
تصميم وتشغيل وإغالق منشآت جديدة بما يتماشى مع معايير االتحاد
األوروبي ،ويتضمن ذلك إدارة المرتشح والمياه .وتلوث جريان المياه حيثما
كان لك مناسبًا.

الھيدرولوجيا والمياه
السطحية والمياه
الجوفية

ھناك احتمالية حدوث تأثيرات على المياه
السطحية والجوفية ،وترتبط ھذه بشكل
أساسي بمرشحات النفايات ،باإلضافة
للزيوت والوقود ،وجريان الرواسب في
مسارات المياه.

إدارة مياه الصرف
الصحي

مناطق التأثير الوحيدة ھي جريان الماء
العام )انظر أعاله( وتصريف المياه
المحلية المستعملة.

األخطار الجيولوجية/
الزلزالية

ال يوجد المشروع في منطقة نشطة
زلزاليًا.

ال تنطبق

االستحواذ على
األراضي

من غير المتوقع أن يتطلب المشروع
استحوا ًذا كبيرًا على األراضي.

التنفيذ المستمر لخطة استعادة سبل المعيشة الموضوعة خالل مرحلة
التصميم.

تأثيرات سبل المعيشة

تأثيرات على عمال النفايات

الجوانب االجتماعية،
السكان وصحة
اإلنسان

زيادة حركة المناولة ومخاطرة وقوع
حوادث كنتيجة لزيادة المركبات.

وضع وتنفيذ مدونة قواعد سلوك مھني لسائقي الشاحنات الذين يقومون
بتسليم النفايات في المواقع.

احتمالية تأثيرات بصرية ورائحة
وضوضاء وغبار  -انظر أعاله.

تنفيذ خطط إشراك أصحاب المصلحة.

وضع وتنفيذ خطة إلغالق الموقع ،والرعاية الالحقة لكل منشأة.
وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة وتطبيقھا ،بما في ذلك
•

تدابير التحكم في التآكل والترسيب

•

ضوابط الجريان

•

إدارة مالئمة للوقود

•

إجراءات ومواد للتعامل مع حاالت االنسكاب

إدارة المرافق الصحية بما في ذلك خزانات الصرف الصحي ودورات
المياه المتنقلة بعقود خدمات مالئمة.
تدابير أخرى كما ھو الحال بالنسبة للمياه السطحية )انظر أعاله(

وضع إجراءات التشغيل وخطة اإلدارة الموثقة ،وتطبيقھا )بما في ذلك
عمليات إدارة اآلفات ،وانبعاثات الھواء ،والغبار ،وما إلى ذلك ،ومراقبة
البرامج(.
تصميم وتشغيل وإغالق منشآت بما يتماشى مع معايير االتحاد األوروبي.
تطبيق التدابير والضوابط القياسية في صحة وسالمة العامل.

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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الجانب البيئي
واالجتماعي

تدابير التخفيف من حدة األثر

نظرة عامة على األثر

مرحلة اإلنشاء
خطة إدارة بيئية لإلنشاء تتضمن تدابير للتخفيف من حدة األثر مثل:

نوعية المناخ والھواء

احتمالية تأثير محدودة ،ما عدا الغبار
الموجود في عمليات اإلنشاء.

الرائحة

قد تقع تأثيرات رائحة نظرًا للتلوث القادم
من مخزونات النفايات.

الضوضاء
واالھتزازات

من المحتمل أن ينطوي األثر على حدوث
ضوضاء خالل مرحلة اإلنشاء.

النظم اإليكولوجية
والحياة النباتية
والحيوانية

من المتوقع أن يكون التأثير على التنوع
البيولوجي ضمن الحدود الدنيا ،ورغم
ذلك ،قد تقع بعض التأثيرات في حيز
الموقع خالل أعمال اإلنشاء.

الموارد الثقافية

من المتوقع أن يكون األثر على الموارد
الثقافية ضمن الحدود الدنيا.

ستُعد خطة إدارة التراث الثقافي ،وستُوضع محل التنفيذ أثناء مراحل إنشاء
المشروع وتشغيله ،ويتضمن ذلك إجراء العثور على شيء ما مصادفةً،
ومتطلبات الرصد واإلبالغ.

الجانب البصري
والمناظر الطبيعية

احتمالية تأثير محدودة ترتبط بأعمال
اإلنشاء ،تحدث بشكل رئيسي بسبب
الضوء والركام والمخزونات.

خطة إدارة بيئية لإلنشاء تتضمن تدابير عامة للتخفيف من التلوث البصري
بسبب الركام ووھج الضوء.

إدارة النفايات

سينتج عن أعمال اإلنشاء مواد من
النفايات .ھذه النفايات المدفونة والمخلفات
الترابية  /الرواسب الملوثة.

•

االبتعاد عن الطرق ومناطق المخزونات.

•

التحكم في سرعة طرق الوصول.

•

تقليل مناطق الحفر المفتوحة.

•

إعادة الكساء النباتي لمناطق األعمال الترابية المفتوحة.

•

صيانة آالت اإلنشاء.

•

تغطية المعدات التي تحمل الركام والتراب.

• الرصد العام لمستويات الغبار وتدابير إخماد الغبار إذا أصبحت
المشاكل واضحة للعيان.
•

تتضمن خطة اإلدارة البيئية لإلنشاء تقنيات للتخفيف من حدة األثر مثل:
•

االبتعاد عن مناطق المخزونات.

•

تقليل مناطق الحفر المفتوحة.

•

تغطية المركبات التي تحمل النفايات.

•

مراقبة الرائحة في حدود الموقع والمستقبالت الحساسة.

ستُنفَذ خطة إدارة بيئية لإلنشاء تشمل تدابير عامة للتخفيف من حدة األثر
بما في ذلك:
•

تدابير عامة لتخفيف ضوضاء المعدات )مثل كاتمات الصوت في
المعدات الھوائية  /مرفقات صوتية مع آالت الضغط ،وغير ذلك(

•

تحديد فترات األعمال .عدم القيام بأعمال اإلنشاء خالل الليل أو في
عطلة نھاية األسبوع ما لم يتم االتفاق مسبقًا مع السلطات المحلية
والسكان المحليين على ذلك.

•

صيانة آالت اإلنشاء

تدابير رئيسية للتخفيف من حدة األثر تتضمن ما يلي:
•

إكمال األعمال خارج موسم تزاوج الطيور )ويشمل ذلك الفترة من
مارس إلى يوليو( من أجل تقليل التأثيرات المحتملة على الطيور.

•

إكمال أعمال اإلنشاء بطريقة تحد من مخاطرة وقوع ضرر
للحيوانات التي تستخدم المواقع )على سبيل المثال :أعمال الحفر
واآلالت ،ومنع الوصول إلى المواد الخطيرة( ،خالل جميع أعمال
اإلنشاء.

إدارة المخزون
تغطية المركبات التي تحمل النفايات.

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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الجانب البيئي
واالجتماعي

نظرة عامة على األثر

الجيولوجيا
واألراضي

ھناك احتمالية تأثير محدودة ،ولكن يجب
توخي العناية في التعامل مع الوقود
والھيدروكربونات وإجراء الترتيبات
العامة للموقع والسيطرة على االنسكابات.

الھيدرولوجيا والمياه
السطحية والمياه
الجوفية

ھناك احتمالية تأثير محدودة ،ولكن يجب
توخي العناية في التعامل مع الوقود
والھيدروكربونات وإجراء الترتيبات
العامة للموقع والسيطرة على االنسكابات.

تدابير التخفيف من حدة األثر

سيُجرى مسح لألرض الملوثة لمعاينة ظروف تربة الموقع ،وتحديد أي
إجراء عالجي ضروري قبل اإلنشاء.
اإلدارة المالئمة للوقود في مواقع اإلنشاء.
تدابير عامة للتخفيف من حدة األثر في مواقع اإلنشاء تتضمن ما يلي:

يجب التحكم في تآكل التربة وانسياب
الرواسب في مسارات المياه خالل أعمال
اإلنشاء

•

تدابير التحكم في التآكل والترسيب

•

إدارة مالئمة للوقود

•

إجراءات ومواد للتعامل مع حاالت االنسكاب

•

صيانة آالت اإلنشاء

تدابير عامة للتخفيف من حدة األثر في مواقع اإلنشاء تتضمن ما يلي:

إدارة مياه الصرف
الصحي

مناطق التأثير الوحيدة ھي جريان الماء
العام خالل أعمال اإلنشاء )انظر أعاله(
وتصريف المياه المحلية المستعملة.

األخطار الجيولوجية/
الزلزالية

ال يوجد المشروع في منطقة نشطة
زلزاليًا.

ال تنطبق

االستحواذ على
األراضي

من غير المتوقع االستحواذ على األراضي

ال تنطبق

تأثيرات سبل المعيشة

تأثيرات على عمال النفايات

وضع إطار عمل استعادة سبل المعيشة في خطة تفصيلية والتنفيذ بموجبھا
إلدارة التأثيرات على سبل معيشة عمال النفايات بما يتماشى مع متطلبات
البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية.

الجوانب االجتماعية،
السكان وصحة
اإلنسان

زيادة حركة المناولة ومخاطرة وقوع
حوادث كنتيجة لزيادة المركبات.

تتضمن خطة اإلدارة البيئية لإلنشاء تقنيات للتخفيف من حدة األثر مثل:

تعطل مسارات الوصول.
احتمالية تأثيرات بصرية ورائحة
وضوضاء وغبار  -انظر أعاله.

•

توفير دورات المياه المتنقلة بعقود خدمة مالئمة.

•

تدابير أخرى كما ھو الحال بالنسبة للمياه السطحية )انظر أعاله(

•

التحكم في سرعة طرق الوصول.

•

صيانة آالت اإلنشاء.

•

تغطية المعدات التي تحمل الركام والتراب.

•

تحديد فترات التشغيل .عدم القيام باألعمال اإلنشائية خالل الليل أو في
عطلة نھاية األسبوع ما لم يتم االتفاق مسبقًا مع السلطات المحلية على
ذلك.

•

تدابير وضوابط قياسية لصحة وسالمة العامل.

التشاور مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين قبل وخالل
القيام بأعمال اإلنشاء ،ويشمل ذلك تسھيل الوصول إلى االتصاالت
وعمليات التظلم .تنفيذ خطط إشراك أصحاب المصلحة.
المرحلة التشغيلية
نوعية المناخ والھواء

الرائحة
مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر

انبعاثات الھواء من الغاز المنفلت )الميثان
والرذاذ الحيوي( ،والرائحة والغبار.

إغالق المنشآت بما يتماشى مع معايير االتحاد األوروبي ،بما في ذلك
الجمع المالئم للغاز وإدارته حيثما كان ذلك مناسبًا.

ھناك تأثيرات ھوائية قائمة ،تتضمن
انبعاثات الغاز الحيوي غير المتحكم فيھا
والدخان الناتج عن حرائق القمامة .ونظرًا
ألن المشروع يتضمن إعادة تأھيل
المواقع ،من المرجح أن تكون التأثيرات
اإلجمالية إيجابية.

وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة موثقة ،وتطبيقھا )تشمل ضوابط للتحكم
في الغاز الحيوي والغبار( ،مع اإلبقاء على النفايات في مكانھا.

رائحة نظرًا للغاز المنفلت )الميثان والرذاذ

برنامج رصد النبعاثات الھواء والغبار.
تطبيق جلسات التشاور والتظلم المبينة في خطة إشراك أصحاب المصلحة.

مع اإلبقاء على النفايات في مكانھا؛ وضع إجراءات تشغيل وخطة إدارة
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الجانب البيئي
واالجتماعي

نظرة عامة على األثر
الحيوي(.

تدابير التخفيف من حدة األثر
موثقة ،وتطبيقھا )يشمل ذلك ضوابط للتحكم في الرائحة( ،مثل:

ھناك تأثيرات ھوائية قائمة ،تتضمن
انبعاثات الغاز الحيوي غير المتحكم فيھا
والدخان الناتج عن حرائق القمامة .ونظرًا
ألن المشروع يتضمن إعادة تأھيل
المواقع ،من المرجح أن تكون التأثيرات
اإلجمالية إيجابية.

•

مراقبة الروائح في حدود الموقع.

•

إدارة الوقود الحيوي )انظر أعاله(

الضوضاء
واالھتزازات

من غير المتوقع حدوث ضوضاء كبيرة
عقب اإلغالق.

ال تنطبق

النظم اإليكولوجية
والحياة النباتية
والحيوانية

من المتوقع أن يكون األثر على التنوع
البيولوجي ضمن الحدود الدنيا.

ال تنطبق

الموارد الثقافية

من المتوقع حدوث تأثير على الموارد
الثقافية.

ال تنطبق

الجانب البصري
والمناظر الطبيعية

من المحتمل أن يخلق الشكل النھائي
لألرض تلوثًا بصريًا.

تقييم الخط األساسي للمناظر الطبيعية والبصرية ضمن نطاق متطلبات تقييم
األثر البيئي أو لمعايير البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية.

إدارة النفايات

لن ينتج عن الموقع كميات كبيرة من
النفايات أثناء مرحلة التشغيل.

إغالق المنشآت الجديدة بما يتماشى مع معايير االتحاد األوروبي ،ويتضمن
ذلك إدارة المرتشح والمياه .وتلوث جريان المياه حيثما كان لك مناسبًا.

بينما يتم اإلبقاء على النفايات في الموقع
بعد اإلغالق ،ستتطلب ھذه النفايات إدارة
مستمرة.

وضع وتنفيذ خطة إلغالق الموقع ،والرعاية الالحقة لكل منشأة.

ھناك احتمالية تأثير على األرض والمياه
الجوفية ،وترتبط ھذه بشكل أساسي
بمرشحات النفايات.

مسح لألرض الملوثة لمعاينة ظروف تربة الموقع ،وتحديد أي إجراء
عالجي ضروري قبل اإلنشاء.

تصميم نھائي لشكل األرض.
التشاور مع المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة اآلخرين خالل عمليات
تصميم شكل األرض.

الجيولوجيا
واألراضي

باإلضافة إلى ذلك ،ھناك احتمالية تأثيرات
سالفة من التخلص السابق للنفايات.

برنامج مستمر لمراقبة المياه الجوفية.
إغالق المنشآت بما يتماشى مع معايير االتحاد األوروبي ،ويتضمن ذلك
إدارة المرتشح والمياه.
وضع وتنفيذ خطة إلغالق الموقع ،والرعاية الالحقة لكل منشأة.

الھيدرولوجيا والمياه
السطحية والمياه
الجوفية

ھناك احتمالية تأثير على األرض والمياه
الجوفية ،وترتبط ھذه بشكل أساسي
بمرشحات النفايات.

إغالق المنشآت الجديدة بما يتماشى مع معايير االتحاد األوروبي ،ويتضمن
ذلك إدارة المرتشح والمياه .وتلوث جريان المياه حيثما كان لك مناسبًا.
وضع وتنفيذ خطة إلغالق الموقع ،والرعاية الالحقة لكل منشأة.

باإلضافة إلى ذلك ،ھناك احتمالية تأثيرات
سالفة من التخلص السابق للنفايات.
إدارة مياه الصرف
الصحي

مناطق التأثير الوحيدة ھي جريان الماء
العام )انظر أعاله(.

تدابير كما ھو الحال بالنسبة للمياه السطحية )انظر أعاله(

األخطار الجيولوجية/
الزلزالية

ال يوجد المشروع في منطقة نشطة
زلزاليًا.

ال تنطبق

االستحواذ على
األراضي

من غير المتوقع االستحواذ على األراضي

ال تنطبق

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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الجوانب االجتماعية،
السكان وصحة
اإلنسان
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نظرة عامة على األثر

تغييرات في العمالة )احتمالية فقدان
وظائف ،أي عمال الركام(

تدابير التخفيف من حدة األثر

تنفيذ خطط إشراك أصحاب المصلحة وأطر عمل استعادة سبل المعيشة.
إغالق المنشآت بما يتماشى مع معايير االتحاد األوروبي.

احتمالية تأثيرات بصرية ورائحة
وضوضاء وغبار  -انظر أعاله
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الجانب البيئي
واالجتماعي
نوعية المناخ والھواء

نظرة عامة على األثر

زيادة في انبعاثات الھواء المحيط كنتيجة
النبعاثات العادم من حركة مناولة أعمال
اإلنشاء واآلالت المتنقلة غير المخصصة
للطريق.



تدابير التخفيف من حدة األثر

خطط إدارة بيئية ألعمال اإلنشاء لجميع أعمال الصرف.

ال يتوقع حدوث انبعاثات ھواء كبيرة من
تشغيل المصرف والري ،مع استثناء
الغازات الدفيئة من استخدام المضخة.
من المرجح أن تكون التأثيرات اإلجمالية
إيجابية ،بما في ذلك

الرائحة

•

انخفاض في الغاز الحيوي والرائحة
عقب إزالة النفايات

•

استخدام أكثر كفاءة للمضخة

ال يتوقع حدوث انبعاثات كبيرة للرائحة.

ال تنطبق

من المرجح أن تكون التأثيرات اإلجمالية
إيجابية ،بما في ذلك انخفاض في الغاز
الحيوي والرائحة عقب إزالة النفايات.
الضوضاء
واالھتزازات

من المحتمل حدوث ضوضاء كبيرة
واضطراب اھتزاز من مركبات وآالت
اإلنشاء خالل أعمال البنية التحتية للري
والصرف .إزعاج ضوضائي – عادةً ما
يكون مؤقتًا ومحدد مكانيًا بإغالق المنطقة
المجاورة للموقع.
ال يتوقع حدوث انبعاثات ھواء كبيرة من
تشغيل المصرف والري ،مع استثناء
تشغيل المضخة.

خطط إدارة بيئية ألعمال اإلنشاء لجميع أعمال الصرف.
مراقبة الضوضاء األساسية الخاصة بالموقع وتحديد المستقبالت الحساسة.
برنامج مراقبة مستمر للضوضاء خالل فترة أعمال اإلنشاء.
تطبيق جلسات التشاور والتظلم المبينة في خطة إشراك أصحاب المصلحة.
وضع الضوضاء في االعتبار عند اختيار معدات الضخ ،وتثبيت أدوات
تحكم في الضوضاء حيثما كان ذلك مناسبًا.

من المرجح أن تكون التأثيرات اإلجمالية
إيجابية ،بفضل التشغيل األكثر كفاءة
للمضخة.
النظم اإليكولوجية
والحياة النباتية
والحيوانية

من المتوقع أن يكون األثر على التنوع
البيولوجي ضمن الحدود الدنيا.

يجب أن تتضمن خطط اإلدارة البيئية لإلنشاء متطلبات لـ:

ومع ذلك ،يوجد تأثير عام على رفاھية
الحيوان أثناء أعمال الصرف مع احتمالية
إصابة أو موت الحيوانات المتنقلة إذا ما
دخلت إلى مواقع اإلنشاء النشطة.

•

يجب إكمال أنشطة اإلنشاء خارج موسم موسم تزاوج الطيور.

•

يجب إكمال أعمال اإلنشاء بطريقة تقلل من مخاطر إلحاق األذى
بالحيوانات التي تستخدم المواقع .تدابير على شاكلة تأمين أعمال
الحفر واآلالت ،ومنع الوصول إلى المواد الخطيرة ،ويجب توظيف
تدابير لمنع التلوث كمعيار خالل جميع أعمال اإلنشاء.

القيام بمسوحات إيكولوجية )تنوع بيولوجي( ألي توسع يتعدى الحدود
القائمة ،ضمن نطاق متطلبات تقييم األثر البيئي أو لمعايير البنك األوروبي
إلعادة البناء والتنمية.
الموارد الثقافية

المناطق الموجودة حول المصرف
متدھورة بشكل كبير ،لذا من غير المتوقع
حدوث تأثيرات كبيرة.

ال تنطبق

الجانب البصري
والمناظر الطبيعية

آثار بصرية خالل أعمال الصرف ،بسبب
اإلضاءة وأعمال اإلنشاء.

خطط إدارة بيئية ألعمال اإلنشاء
تنفيذ خطط إشراك أصحاب المصلحة وعمليات التظلم.

ال يتوقع حدوث تأثيرات بصرية كبيرة
مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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الجانب البيئي
واالجتماعي

تدابير التخفيف من حدة األثر

نظرة عامة على األثر
بسبب تشغيل الصرف.

إدارة النفايات

الجيولوجيا
واألراضي

الھيدرولوجيا والمياه
السطحية والمياه
الجوفية

ستتسبب إعادة تأھيل المصرف في توليد
نفايات من:
•

جمع النفايات من المصرف وحولھا.

•

التخلص من المواد المجروفة
والنفايات الصلبة.

وضع طرق مالئمة إلعادة استخدام المواد والنفايات المجروفة والتخلص
منھا )والرواسب المتخلفة المرتبطة بھا( المطرودة من المصرف
والضفاف ،بما في ذلك:
السعي لتقليل حجم المواد المجروفة التي يتم التخلص منھا في المدفن.

قد يتسبب التخلص من المواد المجروفة
والنفايات الصلبة في تلوث التربة والمياه
الجوفية.

وضع طرق مالئمة إلعادة استخدام المواد والنفايات المجروفة والتخلص
منھا )والرواسب المتخلفة المرتبطة بھا( المزالة من المصرف والضفاف،
بما في ذلك:

زيادة النفايات في المدفن.

السعي لتقليل حجم المواد المجروفة التي تم التخلص منھا في المدفن

عدم استقرار الضفة بسبب أعمال التجريف

وضع خطة تشغيلية توضح بشكل جيد للغاية الوتيرة التي يجب إجراء
التجريف وفقھا ،والمنھجية التي يجب على المقاولين المعينين تبنيھا.

تلوث المياه بسبب اإلدارة السيئة للرواسب
المتخلفة.

إزالة المواد من الصرف لتجنب أي قطع سفلي للضفاف تحت خط المياه.
يجب عدم وضع أي مادة مشبعة على قمة الضفاف.
وضع طرق مالئمة إلعادة استخدام المواد والنفايات المجروفة والتخلص
منھا )والرواسب المتخلفة المرتبطة بھا( المزالة من المصرف ،بما في
ذلك:
وضع برنامج لمراقبة المياه ،وتنفيذه.

إدارة مياه الصرف
الصحي

مناطق التأثير الوحيدة ھي جريان الماء
العام خالل أعمال اإلنشاء )انظر أعاله(
وتصريف المياه المحلية المستعملة.

األخطار الجيولوجية/
الزلزالية

ال يوجد المشروع في منطقة نشطة
زلزاليًا.

ال تنطبق

االستحواذ على
األراضي

غير متوقع.

تنفيذ خطط إشراك أصحاب المصلحة وخطة استعادة سبل المعيشة ،إذا لزم
األمر.

الجوانب االجتماعية،
السكان وصحة
اإلنسان

زيادة حركة المناولة ،والمخاطرة بوقوع
حوادث كنتيجة لزيادة المركبات.

تنفيذ خطط إشراك أصحاب المصلحة.

احتمالية تأثيرات بصرية ورائحة
وضوضاء وغبار  -انظر أعاله.

تدابير عامة للتخفيف من حدة األثر في مواقع اإلنشاء تتضمن ما يلي:
•

توفير دورات المياه المتنقلة بعقود خدمة مالئمة.

•

تدابير أخرى كما ھو الحال بالنسبة للمياه السطحية )انظر أعاله(

وضع إجراءات التشغيل وخطة اإلدارة الموثقة ،وتطبيقھا )بما في ذلك
عمليات إدارة اآلفات ،وانبعاثات الھواء ،والغبار ،وما إلى ذلك ،ومراقبة
البرامج(.
تدابير وضوابط قياسية لصحة وسالمة العامل

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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تم وضع خطتي عمل بيئية واجتماعية ،واحدة لمكون إعادة تأھيل المصرف وواحدة لمكون النفايات الصلبة ،وذلك من أجل توفيق العمليات القائمة
واالستثمارات المقترحة مع المتطلبات البيئية واالجتماعية المحلية باإلضافة إلى المتطلبات البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية.
ستتطلب خطتا العمل البيئية واالجتماعية من الكيانات المنفذة لھا وضع تدابير للتخفيف من حدة اآلثار ومراقبتھا وتطبيقھا ،وذلك لجميع التأثيرات البيئية
والصحة والسالمة واالجتماعية للعمليات الحالية )باألخص مواقع أداراه النفايات الصلبة الحالية( واالستثمارات المقترحة .باإلضافة إلى ذلك ،سيُتطلَب
دراسة تقييم األثر البيئي للكثير من جوانب المشروع بموجب قانون البيئة المصري .وبالنسبة للمواقع األكبر مثل المدافن الصحية؛ ستُجرى تقييمات
أكثر تفصيالً لألثر البيئي واالجتماعي ليطابق بشكل أكبر معايير البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية.
وستساھم مجاالت العمل المقترحة في تحسين األداء البيئي والصحة والسالمة واالجتماعي وإدارة المخاطر وتحسين المزايا في جميع جوانب أعمال
إعادة تأھيل المصرف وإدارة النفايات الصلبة ،باإلضافة إلى عمليات المقاولين.
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تم وضع خطتين إلشراك أصحاب المصلحة من أجل المشروع )واحدة إلعادة تأھيل المصرف وواحدة للنفايات الصلبة( بھدف تحديد أصحاب المصلحة
األساسيين وضمان إخطارھم ،حسب المالئمة ،في الوقت المناسب بالتأثيرات المحتملة للمشروع .تحدد خطتا إشراك أصحاب المصلحة أيضًا آليات
التظلم الرسمية )الداخلية والخارجية( التي يتعين على أصحاب المصلحة استخدامھا للتعامل مع الشكاوى والمخاوف واالستفسارات والتعليقات .وستتم
مراجعتھا وتحديثھا على نحو منتظم .إذا ما تغيرت األنشطة أو ظھرت أنشطة جديدة تتعلق بإشراك أصحاب المصلحة ،سيتم تحديث خطتي إشراك
أصحاب المصلحة .وستُراجع أيضًا بصورة دورية خالل فترة تنفيذ المشروع ،وستُحدَث عند الضرورة .وتتضمن خطتا إشراك أصحاب المصلحة ما
يلي:
•

جلسات تشاور عامة وإفصاح عن المعلومات.

•

تحديد أصحاب المصلحة واألطراف األخرى المعنية.

•

استعراض أنشطة المشاركة األخرى.

•

برنامج إلشراك أصحاب المصلحة يتضمن طرق المشاركة والموارد.

•

آلية تظلم.

يمكن تعريف أصحاب المصلحة بأنھم األفراد أو المنظمات الذين قد يتأثرون بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع ،سوا ًء بطريقة إيجابية أو
سلبية ،و/أو قد يكونون مھتمين بالمشروع ،وقد يرغبون في التعبير عن وجھة نظرھم.

مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر ،مصر
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