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  مقدمة 
باالسكندرية للمناطق الساحلية شروع االدارة املتكاملة مإعداد بن البيئة ئواحلكومة املصرية ممثلة يف جهاز شتقوم 

)AICZM ( هدف إىليالذي:  

أمحال التلوث على البحر املتوسط الناتج  من أجل تقليل النطاق حمدودة مباشرة ستثماراتوإتوفري إطار استراتيجي   .أ 
 .)خليج املكس وحبرية مريوط(من املناطق األكثر تلويثاً 

لوضع وتنفيذ  الساحلى وإعادة النظم احليوية للبحرية وذلك عن طريق دعم احلكومة املصريةالتراث  جتديد/ محاية   .ب 
  .خطة وطنية إلدارة املنطقة الساحلية

من خالل منحة مقدمة من مرفق البيئة العاملية (مشروعات التنمية اليت تتم بالتعاون مع البنك الدويل  أحداملشروع يعد هذا 
(GEF)(   إلدارة  كاملوإنشاء نظام متدارة البيئية لإل املؤسسية قدراتالتحسني ل يةصراملالدعم للحكومة ضمن جهود

املرحلة الثانية  –ويعترب املشروع ضمن مشروع التحكم يف التلوث الصناعي  .املناطق الساحلية من أجل التنمية املستدامة
)EPAP II  (يف مصر  املناطق األكثر تلوثاًون البيئة املصري هبدف احلد من التلوث الصناعي يف ئهاز شوالذي يتم تنفيذه جب
  . و القاهرة الكربى) ة مريوط يف املقام األولحبري(اإلسكندرية  ىوه

  لغرض من هذا التقرير ا

هامة تساهم تأثريات اجيابية بيئية ) AICZM(باالسكندرية للمناطق الساحلية من املتوقع ان يكون ملشروع االدارة املتكاملة 
ويعترب . املكسخليج ريوط من خالل حبرية مطريق  عنملتوسط وخاصة ابحر لتلوث ال ةاملسبباألمحال البيئية يف احلد من 

تقييم طلب الىت تتتصنيفات احلكومة املصرية والبنك الدويل ل وفقاًثر البيئي يف تصنيف تقييم األ) ب(املشروع ضمن القائمة 
  .عمليات اإلنشاءات ءبد جزئي قبل

أن أنشطة  ختفيف كما إجراءاتألية  كون هناك حاجةتولن  ،الطبيعية احلياةيف حتويل أو تدهور ألي أنشطة املشروع لن تؤدي 
يف سن شطة املشروع ستؤدي اىل حتفأن أنعلى العكس . باملنطقةاحلية على الكائنات إىل أى تأثري سلىب تؤدي  املشروع لن

  . لبحريةاحليوي لاحلفاظ على التنوع البيولوجي يف النظام البيئة احمليطة و

قرب حبرية حول أو جملتمع احمليطة واالبيئة ثار املتوقعة للمشروع على كل من تقييم اال اىلثر البيئي وهتدف دراسة تقييم األ
  . مريوط
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   ملشروع املقترحأساسيات ا

اهنا واحدة من املصادر الرئيسية لنقل حيث  بحر املتوسط من خالل خليج املكسرية مريوط مصدر رئيسي لتلوث التعترب حب
   .ضخ املياه من البحرية عن طريق خليج املكس اىل البحر املتوسط يث يتم ح إىل خليج املكساملصادر الربية التلوث من 

  : من ثالثة مصادر رئيسيةيومياً امللوثة املياه حبرية مريوط  لتستقبو

  ملكسخليج اباشرة يف البحرية أو صرفها الصناعي م بإلقاءتقوم العديد من الصناعات : الصناعي الصرف. 
   اىل حبرية من حمطيت املعاجلة للصرف الصحي والصناعي إبتدائيا ياه املعاجلة حيث يتم ضخ امل: الصرف الصحي

  .الشرقية والغربية مريوط
 الفوسفات ( العضويةاملبيدات احلشرية واملواد حيث تستقبل البحرية العديد من مركبات :  يزراعصرف الري ال

يق املصارف عن طر ية من الصرف الصحي إىل املواد العضوباالضافة  )وغريها ومركبات النيتروجني والكربيت 
 .البحرية الىت تصرف علىحات ايوالترع والر

 
 نشطة احلالية ألالعالقة التكاملية للمشروع املقترح با:  1شكل 
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رف حتول البحرية من مصدر اساسي للصيد اىل مصدر لتجميع مياه الص إىل دىي للبحرية مما أتدهور بيئلذلك حدث نتيجة و
  .ذات احلمل البيئي العايل

  : امة للمنطقة الساحلية مبا يف ذلكدارة املستدنهجني التاليني حلل املشكلة بالبحرية ووضع استراتيجية لإلام املدتم استخيوس

   .املؤسسيالدعم استخدام تدابري   .أ 

  . خلفض التلوثوضع حلول   .ب 

احلد من وقع ان يقوم املشروع باملسامهة بشكل جزئي يف فمن املت، بشكل عام نظرا حلجم التدهور البيئي يف اإلسكندرية
راء ورفع الوعي البيئي واملؤسسي احتاد األ هىللمشروع ومع ذلك فإن امليزة الرئيسية . ملتوسطاالبحر  املؤثر علىالتلوث 
شروع نشاطا مكمال ملا تبذلة ويعد امل . املياه بالبحرية نوعيةحتسني للمناطق الساحلية عن طريق االستثمار يف  املتكاملةلالدارة 

املرحلة الثانية من مشروع التحكم ىف التلوث مشروعات وباألخص احلكومة املصرية لتحسني الوضع بالبحرية من خالل 
وهذا ما  .ومشروع احلكومة املصرية لتطوير حمطات معاجلة مياه الصرف شرق وغرب األسكندرية (EPAP II)الصناعى 

  ).1(يوضحه الشكل 

  والتنظيمى والتشريعى, السياسى اإلطار
عدد من املتطلبات السياسية والقانونية املتكامل اخلاص باملشروع من الناحية البيئية واالجتماعية  التقييميستوىف جيب ان 

الضافة اىل وقد مت مراعاه االساليب االحترازية اخلاصة بالبنك الدوىل با. املتعلقة بالقضايا البيئية واالجتماعية للمنطقة احمليطة
اخلاص حبماية هنر النيل  48/1982وقانون , 9/2009واملعدل بقانون  4/1994القانون املصرى حلماية البيئة رقم متطلبات 

إعداد اثناء وذلك  4/1994قانون ل وفقاًالتفصيلية لدراسات تقييم االثر البيئى  املتطلباتوالترع واملصارف وإيضاً كافة 
  .تنفيذ املشروعو

بند  9/2009املعدل بقانون  4/1994حيتوى  قانون , إدارة املناطق الساحلية داخل حدود مجهورية مصر العربية صوفيما خي
. اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحليةتعريف  48,  40رقم بند  حيتوىاخلاص بالتعريف باملناطق الساحلية وايضاً   39رقم 

زير الدولة لشئون البيئة مع مجيع اهليئات واملؤسسات ذات الصلة لتحقيق دور تنسيقى لو) 9/2009(وحيدد القانون املعدل 
  .االهداف املرجوه ىف شأن محاية املياه واإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية
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جلهاز شئون البيئة على وجه اخلصوص املسئولية الكاملة ىف املشاركة ىف إعداد اخلطة الوطنية لإلدراة املتكاملة للمناطق و
  .احلية للبحر األبيض املتوسط والبحر األمحر مع الوزارات واجلهات املعنيةالس

  :وإعدادات اإلدارة البيئيةاإلطار املؤسسى 
سيكون جلهاز شئون البيئة  اجلهات املعنية،بالتعاون مع ذلك و املشروعتنفيذ ن البيئة هو اجلهة املسئولة عن جهاز شئوإن 

وزارة حمافظة األسكندرية ووزارة الرى واملوارد املائية ومع اجلهات املعنية والىت تشمل  الدور القيادى لتيسري وتنظيم العمل
لنظم املؤسسية للمشروع لضمان عمل مجاعى متعدد االفرع إلدراة متكاملة وضع إطار لالزراعة واستصالح االراضى وقد مت 

إدارة وسيكون لوحدة . للجهات املختلفة ت املؤسسيةورفع القدرامستدامة للمناطق الساحلية وايضاً لبناء اخلربات الفنية 
  .مشروع التحكم ىف التلوث الصناعى داخل جهاز شئون البيئة دور فعال ىف تنفيذ املشروع

  :وصف املشروع
أمحال الرئيسي من املشروع هو حتسني اآلليات املؤسسية  لإلدارة املستدامة للمناطق الساحلية باإلسكندرية تقليل اهلدف 
  .البحر األبيض املتوسط علىث التلو

  :مؤشرات جناح املشروع هي

  خطة اإلدارة املتكاملة إلدارة املناطق الساحلية باإلسكندرية  متفق عليها ومعتمدة باإلضافة اىل وضع آليات مؤسسية
 .للتنفيذ الناجح

 لى األقل ع %5محل التلوث املنصرف على البحر األبيض املتوسط من خالل حبرية مريوط بنسبة  ختفيض.  
  :املشروع إىل ثالث مكونات وهيينقسم 

  ):رفع القدرة املؤسسية و املتابعة, التخطيط (املكون األول 
يهدف إىل رفع القدرة املؤسسية ملختلف اهليئات املعنية بإدارة املناطق الساحلية باألسكندرية متضمنة حبرية مريوط بشكل 

  :تضمن خمرجات هذا املكون اآلتى وسي ,متكامل على أساس االستدامة واملشاركة 

 .خمطط عام إلدارة املناطق الساحلية باألسكندرية متضمنه حبرية مريوط  ) أ

تعزيز قدرة اجلهات املعنية ببحرية مريوط عن طريق دعمهم بربامج احلاسب اآلىل اخلاصة بنظم املعلومات والنماذج   ) ب

  .   تابعةالرياضية حلساب تلوث البحريات ومعدات للرصد وامل
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  ):تقليل أمحال التلوث(املكون الثاين 
لبحرية مريوط ومن مث إىل البحر اإلبيض ) الصحي, الزراعي, الصرف الصناعي(النتيجة املتوقعة هي احلد من مصادر التلوث 

  .املتوسط من خالل حلول فنية جتريبية

  :نفذت على اساس متكامل واليت تتألف من احللول الفنية ينبغي أن تكون كافية لتحقيق النتائج املرجوة من املشروع إذا ما 

 .حبوض الستة آالف فدان عن مصب القلعة )Wetland(تنفيذ األراضي الرطبة  .1
 .صرف القلعةمبالغشاء البكتريي ب) Biofilm(وضع شرائح معاجلة  .2
 .صرف القلعةمبتنفيذ تكنولوجيا التهوية الصناعية  .3
 ).Reed Removal( ااالمثل هلاإلستخدام زالة احلشائش وإ .4

  :ويف ما يلي وصف لكل نشاط على حدة

  :تنفيذ اآلراضي الرطبة حبوض الستة آالف فدان عن مصب القلعة: النشاط األول

بغرض إنشاء الطرق والقنوات  هفدان الرئيسي أكثر االحواض تلوثاً كما مت استقطاع أجزاء من) 6000(يعد حوض ال 
واثرت يف توزيع املياه والركود يف كثري من , ض مساحة احلوض السطحيةواستصالح األراضي وقد أدى هذا الوضع إىل اخنفا

الستفادة من ارتفاع مدخالت املواد العضوية وزيادة األكسجني و يهدف تنفيذ االراضى الرطبة هبذة املنطقة اىل ا.املواقع
  .أخرى من البحرية حتسني نوعية املياه اليت تدخل اىل أجزاءبالتاىل و, مباشر وغري مباشربطريقة , الذائب 

  التصميم املبدئى 

بصفة مبدئية  انسب موقع لإلختيار اهلندسي لألرض الرطبة قد مت اختيارو, فدان  30مقترح أن يقام النشاط على حواىل 
مث يتم , و تنظيفة من احلشائش و النباتات متر يتم عزلة  2بعمق  لتكون يف اجلزء اجلنوب شرقي  من البحرية يف مصب القلعة

قسيم هذة املساحة اىل عدة احواض و يتم استزراع بعض انواع من النباتات املقترحة لتنفيذ عمليات معاجلة بيولوجية متقدمة ت
   ) ثانوية أو ثالثية( 

  :الغشاء البكتريي مبصرف القلعةب) Biofilm(وضح شرائح معاجلة : النشاط الثاين 

مقترح أن ,  حجم امللوثات العضوية لزالة أو تقليإلصرف القلعة الغشاء البكتريي يف م) Biofilm(وضح شرائح معاجلة 
  .من وحدة رفع املكس  غشية عند مصب مصرف القلعة بالقربيتم وضع هذة األ
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  : التصميم املبدئى 

قطاع ىف اماكن مت حتديدها بصفة  500طول واحد متر بتصميم معني بعرض ب PVCمقترح ان يتم وضع عدد من مواسري ال
  . املصرف مبدئية ب

  :تنفيذ تكنولوجيا التهوية الصناعية ىف مصرف القلعة: النشاط الثالث

وايضاً يساعد هذا . هذا التطبيق سوف يستخدم لزيادة االوكسجني املذاب لتحسني ظروف املصرف وكذلك التنقية الذاتية
باالضافة اىل ) BOD/COD(متص التطبيق على زيادة استهالك االوكسجني الكيميائى املستهلك واالوكسجني احليوى امل

تكنولوجيا التهوية الصناعية الىت تستخدم ىف معاجلة مياه الصرف ). NH4 to NO3(حتويل النشادر اىل أوكسيد النيتروز 
والتكنولوجيا املختارة تعترب موفرة ىف الطاقة عن طريق حتويل أقل كمية من الطاقة اىل أقصى قدرة . متوفرة ىف االسواق

  . للتهوية

  :ستخدام املستدام للحشائشواالإزالة : لنشاط الرابعا

لتحسني دورة املياه ىف احلوض وكذلك حتسني التهوية والتخلص بعد إزالتها االستخدام املستدام للحشائش يهدف النشاط اىل 
  .الضارة من الرواسب

  منطقة األستخدام املستدام للحشائش: 2رقم  شكل

  

  

  

  

  

  

  :بة وتقييم املشروعإدارة ومراق: املكون الثالث
  .ق لنتائج املشروع لالستفادة منهاهدف اىل وضع نظام لإلدارة والتقييم وكذلك التوثيي
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  :ملخرجات املتوقعة االتىاتشمل و

 .نظام رصد بيئى ملؤشرات ميكن قياسيها وحتديد مدى جناح حتقيقها -1

 .للتعريف االعالمى باملشروعتوثيق مراحل املشروع ونتائجة ونشرالدروس املستفادة ووضع إستراتيجية  -2

  كما سيساعد هذا املكون على دعم ادارة املشروع خالل مراحل تنفيذة 

 الظروف االجتماعية واالقتصادية احلالية

مناطق متفرقه حول  تلك الفئة تقطنو تدهور حالة البحريةب األشد تأثراًهو الفئه الفقرية  يعد جمتمع الصياديني بوجه عام
بعد انتهاء موسم االقتصادية  ةكما تتفاقم املشكل) ياه النظيفه امل -الصرف(تنعدم اخلدمات االساسية  البحرية حيث تكاد

  :و بناءا على ذلك تعد اهم السمات هلذا اجملتمع االتى .توافر فرص عمل بديلة هلؤالء السكان باقى العامعدم الصيد و

  إرتفاع معدل األمية خاصة لإلناث   ) أ

  ارتفاع معدالت الوفيات ضعف اخلدمات الصحية و   ) ب

  إرتفاع معدالت اجلرمية بسبب زيادة األعباء نتيجة للزواج املبكر و وزيادة عدد افراد االسرة الواحدة   ) ت

  :وفيما يلى بعض اإلقتراحات الىت مت عرضها من خالل الصياديون أنفسهم لتطوير منطقة البحرية 

  ن املياة و الصيد بالبحرية تطهري البحرية و ازالة احلشائش هبا و الىت تعيق سريا  ) أ

  إيقاف عمليات الردم   ) ب

  ضمان التعامل مع هذا اجملتمع ىف حالة وجود اى نشاط هتجري أو اعادة توطني هلؤالء السكان   ) ت

  توفري مراكز الرعاية الصحية هلؤالء السكان   ) ث

 دعم الصيادين بالقروض الصغرية امليسرة لشراء معدات الصيد   ) ج

  
  :للمشروعات اعيةثريات الييئية واالجتمأالت

 :الفوائد العاملية املتوقعة من املشروع وتشمل 
 احلد من التلوث الناتج من  حبرية مريوط إىل البحر األبيض املتوسط. 
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  ريوطببحرية موالتنوع البيولوجى حتسني احلياة الطبيعية 
  :الفوائد احمللية

  كمنتج ميكن بيعه احلشائش استخدام 
 حتسني نوعية اهلواء 
 نتاج السمكي للبحريةزيادة اال 

  ةياملتابعة وزيادة القدرة املؤسس, التخطيط : املكون االول 
ذا املكون تاثري بيئي مباشر ولكن له تاثري اجيايب غري مباشر حيث ان زيادة القدرة املؤسسية للجهات هل على الرغم من أنه ليس

  .تها بصفة دائمةحلماية البحرية وصيانتها ومتابع ملومتكا وجود برنامج دائمو املعنية بالبحرية سوف يضمن حتسني االداء

  :املكون الثاين
 وعلي الرغم من ان هذه احللول سوف يتم تنفيذها. بالبحرية هفنية هبدف حتسني جودة امليايشمل هذا املكون تنفيذ احللول ال

  .يف حالة مياه البحريةسن إىل حتاليت مت اعدادها تشري  السابقة لدراسة اجلدوىفان الدراسات , علي مستوي جترييب

  :جيابية املتوقعه من هذا املكون يف االيت النتائج اإل لتتمثو

 على األقل %5من خالل تقليل مستويات التلوث هبا  بنسبة حتسني جودة املياه بالبحرية  .1
 زيادة االنتاج السمكي من البحرية .2
وبالتايل حتسني البحرية  توي اوسع يف البحريةيعطي الفرصة لتنفيذها علي مس ةالتكلف منخفضةبعض احللول  تطبيق .3

 .كربة أبنسب
 مصرميكن استخدام املشروع يف حالة جناحه كنموذج يعاد تنفيذه يف حبريات اخري ملوثه داخل  .4
التايل سوف حيل نسبه كبرية من املشاكل بو يد بصورة أفضلازالة احلشائش سوف يعطي الفرصة للصياديني للص .5

  .بالبحرية
  
  

  :إدارة ومراقبة وتقييم املشروع: ثالثاملكون ال
تأثري  مما يؤدى إىل. ىف الوقت احملدد وتقييم املشروع تنفيذ كافة االنشطة اخلاصة باملشروع ملتابعةجيب أن يضمن املخطط العام 

  .امجكافة أنشطة الربن اإلجنازات الىت مت إحرازهامن خاللملشروع ومراقبة اتنفيذ بيئى إجياىب غري مباشر ناتج عن 
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  :األثار السلبية املتوقعة
  :اإلنشاءاألثار املترتبة خالل مرحلة 

  .املكون االول والثالث ليس هلم أثار سلبية متوقعة

. ريوطالقلعة واحلوض الرئيسى لبحرية م حتسني البيئة عن طريق تقليل مستويات التلوث ىف مصرف ىلإيهدف املكون الثاىن 
ومع . و مواد ضارةأاستخدام مواد كيميائية  أو معدات معقدة يةا على التكنولوجيات املستخدمة بسيطة وال تشملوتعترب 
نتائج إجيابية وتشرح طرق لتوضيح التأثريات املصاحبة إلنشاء وتنفيذ األنشطة املقترحة تؤكد حتقيق فإن الدراسة املعدة ذلك 

  :و يوضع اجلدول التاىل األثار السلبية العمال املكون الثاىن و مدى تأثريها   .تقليل املخاطر الناجتة عن النتائج السلبية
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  األثار السلبية العمال املكون الثاىن و مدى تأثريها : 1جدول 

  األوجه البيئية  النشاط

  العنصر البيئى املتأثر

األجسام   التربة  اهلواء
  املائية

النظم 
البيئية 
  املائية

النظم 
البيئية 
 الربية

الصحة  الضوضاء
 والسالمة

التاثري 
  العام

  التأثريات أثناء مرحلة اإلنشاء
الغشاء البكتريي ب) Biofilm(وضح شرائح معاجلة 

  مبصرف القلعة
 L N N N N L L L  نقل املواد والعاملني

 N L N N L N N L  ختزين مواد البناء على جوانب املصرف

  أعمال احلفر

 L N N N N L L L  استخدام املعدات الثقيلة
 N H N N M N M H  التخزين املؤقت ملخلفات التطهري

 N H N N H N M H  التخلص من خملفات التطهري
 N N L L N N L L  تدهور جودة املياه

 N N N M N N N M  خلل بالنظم البيئية املائية

  إزالة احلشائش

  L  N  N N  N  L  L  L  استخدام املعدات الثقيلة
  N N  N M  N  N  N  M  بيئية املائيةخلل بالنظم ال

  N L  N M  L  N  N  L  التخزين املؤقت للحشائش
  M M  N N  M  N  M  M  التخلص من احلشائش

  عمليات إنشاء األراضى الرطبة
  N N  N L  N  N  N  L  إدخال أنواع نباتات للمعاجلة البيولوجية

                 
  التأثريات أثناء التشغيل
  N L  L  N  N  N  N  L    بالغشاء البكتريى (Biofilm)صيانة الشرائح املعاجلة 
  L L  N  L  L  N  H  H    صيانة األراضى الرطبة

  L N  N  N  N  N  N  L    استخدام الكهرباء ىف التهوية الصناعية

N :عادى أو مهمل    L :منخفض    M :متوسط    H :مرتفع
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  :األثار االجتماعية واالقتصادية
  .ضافة اىل تقليل التلوث البيئى فيهاني االدارة املتكاملة للبحرية باالىل حتسإالثالثة  املشروع املقترح ومكوناتهيهدف 

على املدى الطويل ولكن سيصاحب هذا التحسن % 5 حواىلومن املتوقع أن يكون خفض التلوث البيئى الناتج عن املشروع 
  .بحريةوتقليل املخاطر الصحية املصاحبة لنشاط الصيادين داخل ال الناتج السمكىالبسيط زيادة ىف 

باإلضافة اىل أن حتسني الظروف البيئية ىف البحرية ميكن ان يشجع على قيام استثمارات جديدة حول البحرية ومن مث سينعكس 
  . الفقرية احمليطة بالبحرية اجملتمعاتباإلجياب على 

ذ انشطة املشروع هبا ال ظهر خالل اللقاءات السابقة مع الصيادين و كذلك خالل جلسة اإلستماع ان االماكن املقترح تنفي
بينما يشجع الصيادين البدأ ىف املشروع ىف اقرب , تعد أماكن غري صاحلة للصيد بسبب التلوث الشديد و تكاثر احلشائش هبا 
  .وقت ممكن ملا لة من اثار إجيابية متوقعة سوف تؤثر على حياهتم بصفة خاصة

لضمان اإلجراءات املدى الطويل، فإن املشروع يتضمن جمموعة من  حيث االثار االجتماعية واالقتصادية املتوقعة علىومن 
  :وذلك من خالل اآلتى اجملتمع املدىن هناكتقنني االثار االجتماعية الناجتة عنه خاصة تلك التاثريات على 

اقبة كافة وتعمل هذه اللجنة على مر. تضم اللجنة الوطنية خلطة إدارة املناطق الساحلية ممثلني من هيئات غري حكومية  .أ 
  .املشروع بشكل شاملأنشطة 

من جلنة تنمية البحرية وهى جلنة متثل اهتمامات اجملتمعات احمليطة ببحرية تضم اللجنة التيسريية للمشروع ممثالً   .ب 
  .مريوط خالل تنفيذ املشروع وخاصة جمتمع الصيادين كما تضم اللجنة ممثلني من اجملتمع املدىن

شروع على ورش عمل لالستشارات العامة ونشر اخلطة الرئيسية مما يضمن سوف يشتمل املكون األول من امل  .ج 
  .التمثيل اجليد ألراء واهتمامات اجملتمع احمللى

   خطة اإلدارة البيئية و اإلجتماعية 

اإلجراءات إقرار لرصد ودمي جمموعة من إجراءات التخفيف وخطة لساسى من خطة اإلدارة البيئية هو تقيعد اهلدف األ
كونات املختلفة للمشروع وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة امل تخطيطمراحل اإلعداد والية اليت يتم إختاذها خالل املؤسس

هتدف هذة اإلجراءات اىل احلد من االثار البيئية واإلجتماعية املعاكسة او خفضها  . واألنشطة املرتبطة باالثار السلبية احملتملة
  .اىل مستويات مقبولة
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  :ؤسسيةالترتيبات امل

  :إدارة املشروع

  املشروع سينفذ من خالل جهود اربع جهات معنية 

 جهاز شئون البيئة  
 حمافظة االسكندرية  
 وزارة الرى واملوارد املائية  
  وزارة الزراعة وإستصالح االراضى 

االنشطة واملسؤليات كل ة جلميع جهاز شئون البيئة هو اجلهة االساسية املسئولة عن تنفيذ املشروع والتنسيق بني اجلهات املعني
  فيما خيصه

  .ومتابعة موقف التنفيذ بصفة دورية ملشروععلى اشراف لإلسيتم تاسيسها  اللجنة التوجيهية

تكاملة للمناطق ستقدم االستشارات و املدخالت إلعداد خطة اإلدارة البيئية امل اللجنة الوطنية إلدارة املناطق الساحلية
  نية وإرشادية والىت سيتم إعدادها من خالل املكون االول للمشروع  الساحلية باالسكندرية كدراسة ف

باإلضافة إىل تعيني  ملشروع متوفر هبا اخلربة الفنية الالزمة إلدارة وتشغيل املشروعاإدارة وحدة وىف إطار املشروع سيتم إنشاء 
أثناء اإلحترازية جلميع انشطة املشروع متابعة اإلجراءات أخصائى بيئى بشكل مؤقت من قبل جهاز شئون البيئة ليعمل على 

 .التنفيذ
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  ملخص األثار السلبية املتوقعة و طرق التخفيف 

  )2جدول (مت اجياز األثار السلبية املتوقعة و طرق التخفيف ىف اجلدول التاىل 

  إجراءات التخفيف واملسئوليات املؤسسية واملالية: 2جدول 
/ األوجه البيئية
  االجتماعية

/ ات البيئيةالتأثري
  االجتماعية

أجراءات 
 التخفيف املقترحة

  املسئولية
  اإلطار الزمىن

التكلفة بالدوالر 
  اإلشراف  التنفيذ ($US)األمريكى 

  نقل املواد والعاملني

ال يسمح باملرور   تلوث اهلواء
إىل أرض املوقع إال 
للسيارات الىت يتم 

قياس انبعاثات 
عادمها من خالل 

ئية القياسات البي
  القانونية  

الشركة املنفذة 
بالتنسيق مع وزارة 
 املوارد املائية والرى 

وحدة إدارة 
  املشروع

نقل مواد  اثناء
أو عاملني 

  ملوقع املشروع

  ال يوجد

جيب تعريف   الصحة والسالمة
السائقني بتعليمات 

  القيادة اآلمنة
وتزويد املوقع 

بعالمات ومعدات 
  الصحة والسالمة

ذكورة التكاليف امل      
  ىف عقد االعمال

ختزين مواد البناء 
على جوانب 

  املصرف

ختصيص منطقة   تلوث األراضى
حمددة لتخزين 

مواد البناء وحيظر 
االوصول إليها عن 
طريق وضع أسوار 

  مناسبة

الشركة املنفذة 
بالتنسيق مع وزارة 
 املوارد املائية والرى

وحدة إدارة 

 املشروع

أثناء املراحل 
  ةية للتعبئئاملبد

التكاليف املذكورة 
  ىف عقد االعمال

استخدام املعدات 
  الثقيلة ىف احلفر

تزويد العاملني   الضوضاء
وزوار املوقع 

مبعدات الصحة 
  والسالمة

الشركة املنفذة 
بالتنسيق مع وزارة 
الزراعة واستصالح 

  األراضى

وحدة إدارة 

 املشروع

مستمرة أثناء 
  أعمال احلفر

التكاليف املذكورة 
  عمالىف عقد اال

وضع عالمات   خلل بالنظام البيئى
واضحة حول 
األماكن الىت 
سوف حتتاج 
  ألعمال احلفر

وحدة إدارة   

 املشروع

  ال يوجد  
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/ األوجه البيئية
  االجتماعية

/ ات البيئيةالتأثري
  االجتماعية

أجراءات 
 التخفيف املقترحة

  املسئولية
  اإلطار الزمىن

التكلفة بالدوالر 
  اإلشراف  التنفيذ ($US)األمريكى 

حظر وصول   تلوث املياه
املعدات للمناطق 

الىت ال حتتاج 
  ألعمال احلفر

التكاليف املذكورة       
  ىف عقد االعمال

التخزين املؤقت 
  ملخلفات التطهري

ختصيص منطقة   اضىتلوث األر
حمددة للتخزين 

املؤقت ملخلفات 
  التطهري

الشركة املنفذة 
بالتنسيق مع وزارة 
الزراعة واستصالح 

  األراضى

وحدة إدارة 

 املشروع

مستمرة أثناء 
  أعمال احلفر

التكاليف املذكورة 
  ىف عقد االعمال

املخلفات الصلبة 
املسببة ملخاطر 

  صحية

إجراء دراسة 
جدوى الستخدام 

  لفاتاملخ

الشركة املنفذة 
بالتنسيق مع وزارة 
الزراعة واستصالح 

  األراضى

وحدة إدارة 

 املشروع

ضمن دراسة   
اجلدوى النهائية 
  لألعمال املقترحة

التخلص من خملفات 
  التطهري

املخلفات الصلبة 
املسببة ملخاطر 

  صحية

التعاقد مع شركة 
متخصصة ىف مجع 
املخلفات للتخلص 

منها بشكل 
  مناسب

املنفذة  الشركة
بالتنسيق مع وزارة 
الزراعة واستصالح 

  األراضى

وحدة إدارة 

 املشروع

أثناء التخزين 
املؤقت وقبل 

التخلص 
  النهائى

التكاليف املذكورة 
  ىف عقد االعمال

ختزين احلشائش 
  والتخلص منها

املخلفات الصلبة 
املسببة ملخاطر 

  صحية

أخذ عينات 
وإجراء اختبارات 

للحشائش الىت 
  تهامتت إزال

 إدارةوحدة 
 املشروع

وحدة إدارة 

 املشروع

قبل مجع 
  احلشائش

ضمن دراسة 
اجلدوى النهائية 
  لألعمال املقترحة

إجراء دراسة   
جدوى للتوصل 

للطريقة املثلى 
الستخدام 

احلشائش الىت مت 
  مجعها

وحدة تنفيذ 
املشروع بالتنسيق 
مع وزارة الزراعة 

واستصالح 
  األراضى

وحدة إدارة 

 املشروع

    

ختصيص منطقة   
حمددة للتخزين 

املؤقت للحشائش 
قبل التخلص 
  النهائى منها

الشركة املنفذة 
بالتنسيق مع وزارة 
الزراعة واستصالح 

  األراضى

وحدة إدارة 

 املشروع

التكاليف املذكورة   
  ىف عقد االعمال
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/ األوجه البيئية
  االجتماعية

/ ات البيئيةالتأثري
  االجتماعية

أجراءات 
 التخفيف املقترحة

  املسئولية
  اإلطار الزمىن

التكلفة بالدوالر 
  اإلشراف  التنفيذ ($US)األمريكى 

تنظيف أجزاء 
 Biofilmالـ

  والتخلص منها

املخلفات الصلبة 
املسببة ملخاطر 

  صحية

عاقد مع شركة الت
متخصصة ىف مجع 

املخلفات لتزيل 
املواد غري 

املستخدمة 
وتتخلص منها 
  بشكل مناسب

وزارة املوارد املائية 
  والرى

 إدارة وحدة 
 املشروع

أثناء أعمال 
الصيانة 
  الدورية

يتم حتديد التكاليف 
أثناء القيام بدراسات 

  اجلدوى

استهالك اهلوايات 
ولدة من تقة املاللط

  فرىالوقود احل

التلوث غري املباشر 
  للهواء 

شراء هوايات 
  موفرة للطاقة

 إدارة وحدة 
املشروع بالتنسيق 
مع وزارة املوارد 

  املائية والرى

وحدة إدارة  

 املشروع

ضمن تكاليف   أثناء الشراء
  الشراء

إدخال أنواع نباتات 
  للمعاجلة البيولوجية

إجراء احباث حول   خلل بالنظام البيئى
ى إجياد نبات حمل

يقوم بنفس وظيفة 
احلشائش ليتم 

  استخدامه

إدارة وحدة 
املشروع بالتنسيق 
مع وزارة الزراعة 

واستصالح 
  األراضى

وحدة إدارة  

 املشروع

قبل إنشاء 
األراضى 
  الرطبة

ضمن دراسة 
اجلدوى النهائية 
  لألعمال املقترحة

التفاعل مع جمتمع 
  الصيادين

نقص املشاركة  
الذى يهدد 

  استدامة املشروع

اشراك الصيادين 
ىف أنشطة املشروع 
وخاصة ىف أعمال 

إزالة ومجع 
  احلشائش

إدارة وحدة 
  املشروع

وحدة إدارة  

 املشروع

أثناء إنشاء 
املشروع 

وخالل مجع 
  النباتات املائية

من ( 15000
  )ميزانية املشروع

  15000  ($US)إمجاىل التكلفة التقديرية بالدوالر األمريكى 
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  برنامج املتابعة و الرصد البيئى و الذى سيتم تنفيذة خالل فترة املشروع ) 3جدول ( يوضع اجلدول التاىل

  برنامج املراقبة املستمرة :  3جدول 

  عدد العينات  املوقع  املؤشر البيئى
عدد مرات 
  أخد العينة

  التكلفة  اجلهة املسئولة

  مؤشرات فيزيائية 
  العمق  
  درجة احلرارة  
  الشفافية  
  امللوحة 
 كهرباء توصيل ال 
 األكسجني املذاب 
  نسبة التشبع

 باألكسجني
  احلامضية  

  املياة اخلارجة من حمطة
  املعاجلة الغربية 

  املياة اخلارجة من مصرف
 القلعة 
  موقع مبصرف النوبارية 
 موقع مبصرف العموم 
  مبوقع متوسط باحلوض

 الرئيسى للبحرية 
  مشال احلوض الرئيسى

   للبحرية 

عينة واحدة بكل 
  موقع 

وزارة الرى و   ريا شه
  املوارد املائية 

وزارة الزراعة و 
استصالح 
  األراضى 

فرع جهاز شئون 
 البيئة باألسكندرية 

  ال يوجد 

  مؤشرات بكتريية 
  كوريفورم كلى  
  كوريوفورم برازى  
  ستربتوكوكى برازى  
  

  املياة اخلارجة من حمطة
  املعاجلة الغربية 

  املياة اخلارجة من مصرف
 القلعة 
 صرف النوبارية موقع مب 
 موقع مبصرف العموم 
  مبوقع متوسط باحلوض

 الرئيسى للبحرية 
  مشال احلوض الرئيسى

 للبحرية  
 
  

عينة واحدة بكل 
  موقع 

وزارة الرى و   شهريا 
  املوارد املائية 

وزارة الزراعة و 
استصالح 
  األراضى 

فرع جهاز شئون 
 البيئة باألسكندرية 

  ال يوجد 
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  عدد العينات  املوقع  املؤشر البيئى
عدد مرات 
  أخد العينة

  التكلفة  اجلهة املسئولة

  امللوثات العضوية 
 تراتني  
 نيتريت  
  أمونيا  
  النيتروجني الكلى  
  الفوسفات  
  الفوسفات الكلى  
  السيليكات  
  املواد الصلبة املتعلقة  
  كلوروفيل أ  
  األكسجني احليوى

  املمتص 
  األكسجني الكيميلئى

  املمتص 
  زيت و شحوم  
  معادن ثقيلة  

  املياة اخلارجة من حمطة
  املعاجلة الغربية 

  املياة اخلارجة من مصرف
 ة القلع
  موقع مبصرف النوبارية 
 موقع مبصرف العموم 
  مبوقع متوسط باحلوض

 الرئيسى للبحرية 
  مشال احلوض الرئيسى

  للبحرية  
  

العدد الذى يضمن 
صحة النتائج طبقا 

ملا تقرة اجلهة 
  املسئولة 

وزارة الرى و   شهريا 
  املوارد املائية 

وزارة الزراعة و 
استصالح 
  األراضى 

فرع جهاز شئون 
  ة باألسكندريةالبيئ

   

  ال يوجد 

  حتليل طمى القاع
  السمية  
  املعادن الثقيلة  

  عند خمرج مصرف القلعة 
  مبصرف النوبارية  

العدد الذى يضمن 
صحة النتائج طبقا 

ملا تقرة اجلهة 
  املسئولة

  ,وزارة الرى   سنويا 
فرع جهاز شئون 

البيئة  
  باألسكندرية

  

  ال يوجد

  حتليل انسجة السمك 
 ة معادن ثقيل  

  باحلوض الرئيسى 
   باحواض املزارع السمكية 

العدد الذى يضمن 
صحة النتائج طبقا 

ملا تقرة اجلهة 
  املسئولة 

  

وزارة الزراعة و  نصف سنوى
استصالح 
  األراضى 

  

  ال يوجد 
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  عدد العينات  املوقع  املؤشر البيئى
عدد مرات 
  أخد العينة

  التكلفة  اجلهة املسئولة

  الطمى املزال 
  املعادن الثقيلة  

العدد الذى يضمن   باماكن ختزينها 
صحة النتائج طبقا 

ملا تقره اجلهة 
  ولةاملسئ
  

مرة واحدة 
  بعد جفافها

فرع األسكندية 
وزارة الرى و /

  املوارد املائية 

  ال يوجد 

  النباتات و احلشائش املزالة
  املعادن الثقيلة  

العدد الذى يضمن   باماكن ختزينها 
صحة النتائج طبقا 

ملا تقرة اجلهة 
  املسئولة

مرة واحدة 
  بعد جفافها

فرع األسكندية 
وزارة الزراعة و /

ح استصال
  األراضى  

  ال يوجد  

النباتات الىت سيتم 
  استزراعها للمعاجلة 

العدد الذى يضمن   باماكن ختزينها 
صحة النتائج طبقا 

ملا تقرة اجلهة 
  املسئولة

مرة واحدة 
  بعد جفافها

فرع األسكندية 
وزارة الزراعة و /

استصالح 
  األراضى  

  ال يوجد  

  : ملحوظة 

 الخد العينات خالل مرة اعداد الدراسات الفنية النهائية  سوف يتم تدقيق املواقع املقترحة  

  اجلدول ال يتحوى على تكلفة اضافية الخد العينات و التحليل حيث أن املكون األول للمشروع سوف يقدم اجهزة
 الرصد و القياس للجهات املعنية باملشروع 

  :اإلعالن عن املشروع

كما ضمت اخلطوات األوىل . و اجملتمعات املتأثرة به , ت املعنية باملشروع تضمن اإلعالن الرمسى عن املشروع حتديد اجلها
  . للمشروع العديد من اإلجتماعات و املقابالت مع اجلهات املعنية

كما اتيحت الكترونيا من خالل , مت إعداد ملخص عن املشروع باللغتني العربية و اإلجنليزية و الىت اتيحت جلميع اجلهات 
  .البيئة اإللكتروىن  موقع جهاز شئون

حد بأ 2009سبتمرب  30مت عرض املشروع و مراحلة باالضافة اىل دراسة تقييم التأثري البيئى له خالل جلسة استماع عامة ىف 
  .فنادق اإلسكندرية و حضرها جهات حكومية و غري حكومية من اجلمعيات األهلية و اجملتمع املدىن و اجلهات البحثية املهتمة 
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و تشجيع , هبذه املنطقة حمل اإلهتمام  التأكيد من مجيع االاطراف على امهية املشروع , م نتائج جلسة اإلستماع كان من اه
  احلضور للحلول الفنية الىت اقترحها املشروع  لتحني حالة مياة حبرية مريوط 

دين ودارت املناقشات خبصوص أكد مجيع احلضور على وجود مشاكل بيئية متفاقمة بالبحرية و تاثريها على مجيع املستفي
  . احللول الفنية بني املهتمني و فريق العمل جبهاز شئون البيئة 

فيما خيص البعد اإلجتماعى و اإلقتصادى تطرق الكثري من احلضور خاصة ممثلى اجلمعيات األهلية اىل مشكلة الصيادين 
الصيادين بصفة مباشرة ىف اعمال التحسني الجياد بعض  و أكدوا غعلى ضرورة مشاركة, بالبحرية بسبب تدهور حالة املياه هبا 

  . فرص العمل و بالتاىل حتني الظروف املعيشية لبعضهم 

ميكن القول بشكل عام ان مجيع احلضور , وظهر خالل املناقشات فيما خيص التأثريات البيئية و اإلجتماعية للمشروع املقترح 
 .حنو حتسني الظروف البيئية و اإلجتماعية هناك مشروع قد اكدوا على النتائج اإلجيابية املتوقعة لل


