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  مقدمة

   

قامت الشركة المصرية للتكرير بتكليف فريق من خبراء البيئة  المصريين و الدوليين وعلماء 
. الشركة لمشروع )ESIA( تقييم ا�ثر البيئي وا�جتماعياعداد دراسة ا�جتماع للمساعدة فى 

لتقييم اZثار المحتملة للمشروع  المصرية والدولية "يير الممارسةأفضل معا"وتتبع عملية التقييم 
١وأصحاب المصلحة على البيئة والمجتمعات المحيطة

وحيثما يتم  تحديد اZثار المحتملة، سواء  .
خطط اعداد ويتم تحديد اجراءات لتخفيف تلك اZثار التي تؤثر على البيئة أوالحالة الجتماعية، 

  . تعامل معھا بالطريقة وا�سلوب ا�مثلوال *دارتھا وأدوات

  

وتھدف الشركة من خaل سلسلة واسعة من المشاورات مع الجمھور والمسئولين الحكوميين 
والمنظمات غير الحكومية وغيرھا والتي سوف تستمر طوال مراحل التصميم وا*نشاء والتشغيل 

سة آرائھم واھتماماتھم ، ودرا أصحاب المصلحة�تصال بجميع اتھدف الخاصة بالمشروع، 
دعمھم على  المشروع يحظى ان تتعامل مع تلك اZراء بالشكل الذي يضمن واحتياجاتھم و 

  .تأسيس عaقة تقوم على حسن الجواريؤدي إلى و

   

يتوفر الملخص الغير فني لتقييم ا�ثر البيئي وا�جتماعي باللغتين ا�نجليزية والعربية على و
التأثيرات ا*يجابية كما يمكن ا�طaع على وصف . www.ercegypt.comموقع الشركة وھو 

انظر (من الشركة المصرية للتكرير  المزيد من المعلوماتو يمكن الحصول على . من المشروع
  ). وسيلة ا�تصال بالشركةالصفحة ا�خيرة للحصول على 

  

  المشروع 
  

مشروع تحديث معمل اقتراح م في مصر، ت البتروليةمنتجات الإستجابة للطلب المتزايد على 
وحدات معالجة نشاء  إعن طريق ) CORC(التكرير الخاص بشركة القاھرة لتكرير البترول 

معالجة المواد البترولية الناتجة من معمل شركة القاھرة لتكرير  يھدف المشروع إلىو. إضافية
 ٢تي تشمل ما يزيد عن  وال الصديقة للبيئة البترول وذلك *نتاج العديد من المنتجات ا*ضافية

للسوق  )عمليا صفر( بنسبة كبريت شديدة ا*نخفاض مليون طن في السنة من وقود السو�ر
ومن . سنوات ٣وتستغرق عملية ا*نشاء  المشروع حوالي  .  ٢٠١٢المحلي مع بداية عام  

د بمحافظة في منطقة مسطرالمشروع يقع و.  .عاما ٣٠المتوقع ان يكون العمر التشغيلي للمنشأة 
مع وجود (كم من مدينة القاھرة، وسوف يقام ضمن مجمع مسطرد للبترول  ٤٠القليوبية على بعد 

بعض المرافق مثل المكاتب والمخازن و الورش تقع ضمن حدود منطقتي مصانع شيني  للصيني 
  ).ومصر للزجاج بالقرب من الكراتسة

  
   

                                                
١

فى ھذه الدراسة ھم جميع ا�شخاص والھيئات والمنظمات التى تربطھا أى  (stakeholders)المقصود بكلمة أصحاب المصلحة   
 .ؤثر فيه وتتأثر بهعaقة بالمشروع وت



  :تمھيد

رة، وقد صاحب ھذه الزيادة في النشاط ا�قتصادي يتطور ا�قتصاد المصري ويتوسع بسرعة كبي
من المنتجات  وتعد زيادة الطلب على كلٍ . زيادة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية

ويتم توفير . البترولية و الغاز الطبيعي أھم التحديات التي تواجه صناعة البترول والغاز في مصر
ھائية بواسطة تسعة معامل تكرير في خمسة محافظات الطلب المحلي من المنتجات البترولية الن

و مع تزايد الطلب المحلي � تستطيع ھذه المعامل ان تلبي جميع ا�حتياجات المحلية . في مصر
  . البترولية كالسو�رالمنتجات �ستيراد بعض ومن ثم تظھر الحاجة 

  

ركة القاھرة لتكرير لقد تم تأسيس الشركة المصرية للتكرير لتنفيذ مشروع تحديث معمل ش
وتساھم الھيئة المصرية . البترول القائم بمسطرد لتلبية الزيادة فى ا�حتياجات المحلية في مصر

٪ من ا�سھم في الشركة المصرية للتكرير ، با*ضافة الى  ١٥بنسبة ) EGPC(العامة للبترول 
فى تمويل ية الدولالمصرية و ھم  عدد من البنوكاوكذلك يس. عربمستثمري  مصريين و 

  .المشروعقروض 

  
  

  يما ھو تقييم ا�ثر البيئى وا�جتماع
   

على البيئة للمشروع المحتملة  اZثار) ESIA(دراسة تقييم ا�ثر البيئي وا�جتماعي حدد ت
وبمجرد تحديد . ا�قتصادية في مراحل مبكرة من المشروع و والبيولوجية وا�جتماعية فيزيائيةال

لتعامل مع تلك الaزمة لالبيئية ا*دارة تخفيف اZثار وإجراءات  اقتراحيتم  ة،التأثيرات المحتمل
إن عملية تقييم ا�ثر البيئي وا�جتماعى تتطور بتطور المشروع و تسير . اZثار والحد منھا

بموازاة التصميم الھندسي  وكلما حدثت تغييرات في التصميم الھندسي يتم إضافتھا في عملية 
  .البيئى و ا�جتماعى ويتم إعادة تقييمھاتقييم ا�ثر 

  

وكثيرا ما تكون التغييرات في التصميم نتيجة �حد مقترحات علماء ا�جتماع والبيئة لوجود  أثار 
ويھدف التغيير في التصميم الي  التوصل الى مشروع . قد تنجم عن بعض جوانب المشروع

و بفضل مفھوم تفادي اZثار  .ع القراريضمن مراعاة شئون البيئة والمجتمع كجزء من عملية صن
التي غالبا ما تكون الحاجة الى إجراءات التخفيف  منالتصميم الھندسي مما يحد تغير يالسلبية 

  .معقدة

  

على المتوقعة للمشروع اZثار فھم ولي لضمان ويعد تقييم ا�ثر البيئى وا�جتماعى الخطوة ا�
 اZثار السلبية تخفيف لضمانعزيز اZثار ا*يجابية وتولضمان ا�فراد والمجموعات  من الناس، 

لمشروع ل، دون المساس بالكفاءة ا�قتصادية  لمشروعا�فضل لتصميم عن طريق إيجاد ال
  ).PAP(ومكاسبه ا�قتصادية لzشخاص المتأثرين بالمشروع 

   



  ا�ھداف و ا�غراض
   

ھو إتباع أفضل المعايير المصرية ) ESIA(الھدف من دراسة تقييم ا�ثر البيئى و ا�جتماعى 
من وحمايتھم المشروع ولضمان استفادة أصحاب المصلحة من والعالمية لضمان حماية البيئة 

أن تبنى عaقتھم مع الشركة على أصحاب المصلحة المشروع وحتى يدعم  اZثار السلبية المحتملة
  .مبادئ حسن الجوار

   

  :تماعى للشركة المصرية للتكرير ھي أھداف دراسة  تقييم ا�ثر البيئى و ا�ج
   

  .المعايير البيئية وا�جتماعية المصرية والعالميةب ا*لتزام• 

تنفيذ المشروع مما قبل البيئية وا�جتماعية وا�قتصادية والصحية تسجيل الوضع الراھن للحالة • 
  .ى المنطقةفالمستخدمين اZخرين لھا وحدودھا والطبيعية الموارد �صحاب المصلحة يوضح 

  .مع للتعريف بالمشروعتتوفير منتدى مناقشة للمج•  

ا�شخاص على وفي المنطقة البيئية المختلفة أماكن ا*ستقبال آثار المشروع على  فھمضمان •  
أثناء  أخذھا في ا*عتبارتلك اZثار مع  ، وتسجيلالمتأثرين بالمشروع والفئات ا�جتماعية

  .التصميم وا*نشاء والتشغيل

بالنسبة لzشخاص المتأثرين بالمشروع واقتراح المحتملة البيئية وا�جتماعية  اZثارتحديد •  
  .اZثار السلبيةخيارات *جراءات  تخفيف 

تشجيع اZثار ا�يجابية ومواجھة اZثار السلبية أثناء مراحل ا*نشاء و التشغيل من خaل تنفيذ •  
  .على المجتمعات المحيطة ئد المشروع لتعظيم فوا خطة إدارة بيئية واجتماعية

متطلبات معلومات إدارية عن الوضع الراھن في المنطقة والتي يلزم وجودھا لتحقيق توفير •  
  .والمراجعة الرصد

   

 ا�بحاثتتم دراسة تقييم ا�ثر البيئى و ا�جتماعى للشركة المصرية للتكرير من خaل سلسلة من 

تسجيل  وتشمل تلك ا�بحاث. والمؤسسية والسياسية وا�قتصادية البيئية وا�جتماعية والثقافية
تقديم من خaل  اZثارحدة يتم تخفيف  وبذلك. البيانات وجمع العينات  والتحليل والمشاورات

   .عن طريق تلك ا�بحاث معلومات دقيقة و مناسبة

   

  ا�بحاث
  

 حتى تصل إلى إيجادلبيئة الحيوية وتركز ا�بحاث البيئية على الھواء والمناخ وا�رض والمياه وا

فعلى مدى ثaثة أشھر تم إجراء أكثر من ستة زيارات ميدانيه �خذ . المناسبةأماكن ا*ستقبال 
  :و قد شملت . العينات من منطقة المشروع

   

  ؛) ٢٠٠٨ابريل ويونية ( زيارات عامة • 

  ؛) ٢٠٠٨ابريل ويونية (مسح بيئي حيوي • 

  ؛) ٢٠٠٨، مايو، يونية ابريل(رصد الضوضاء •  

  ؛)  ٢٠٠٨ابريل، مايو، يونية(رصد نوعية الھواء •  

ترعة ا*سماعيلية، والصرف الصناعي وآبار المياه الجوفية القائمة  -رصد نوعية المياه •  
  ). ٢٠٠٨ابريل، مايو، يونية (

  



يق فر وھي بواسطة ثaث فرق مختلفةفي خمس مناطق سكنية وقد تم إجراء بحث اجتماعي 
و يتم إجراء البحوث ا�جتماعية على . ،يفريق الصحالالتشاور والفريق ا�جتماعي ا�قتصادي و

  :ثaث مراحل وتركز على ما يلي 

   

  ).٢٠٠٨ابريل  -مارس (تحديد النطاق • 

  ).٢٠٠٨يونية  -مايو (لتقييم ا�ثر ا�جتماعى     ١المرحلة •  

  ).٢٠٠٨دراسات والرصد تبدأ في اكتوبر ال(لتقييم ا�ثر ا�جتماعى  ٢المرحلة •  

   

تم ا�تصال بأكثر  ٢٠٠٨وبحلول شھر يونية  يمن خaل العمل الميداني فى تقييم ا�ثر ا�جتماع
طق الخصوص والكراتسة وعزبة  نجيب وعرب الحصن وبيوت امن عشرة آ�ف شخص في من

  .عبد المقصود و القطاوي و مدينة ا�مل

   

ؤ�ء ا�شخاص عن وجھات نظرھم عن المشروع وشارك البعض بعض ھي رأتم استطaع 
وكذلك تم . ا�قتصادية والصحية  و ا�جتماعيةالمعلومات ا�خر في جمع البيانات لقاعدة 

المزارعين في المنطقة الجنوبية  وأيضا البائعين  وغيرھم من من يعتمدون في  ي أراستطaع 
  .منطقة التجھيز سبل العيش على الطرق من موقع المشروع الى

  

  

  السياسة وا8طار القانوني و ا8داري 
  

من حيث البنوك طلبات متليaئم  ٢٠٠٨تم إعداد تقرير تقييم ا�ثر البيئى و ا�جتماعى يوليو 
معايير وتوجيھات ن إ. التشريعية البيئية وا�جتماعيةوالتوجيھات ا�لتزام بعدد من المتطلبات 

و توجيھات  عى تشمل تلك الخاصة بالجھاز المصري لشئون البيئةتقييم ا�ثر البيئى وا�جتما
توجيھات بنك ا�ستثمار ا�وروبي وتوجيھات و؛   ا�ستواءالبنك الدولي ؛ ومبادئ خط 

  .الكوري الصادرات والوارداتوإجراءات بنك 

   

  الھدف والحاجة الى تحديث معمل تكرير البترول 

  
لتلبية أساسية ھي أيضا بل ، بحسب ام من ا�قتصادإن صناعة البترول في مصر ليست جزء ھ

من احتياجات %  ٩٢وترجع أھمية البترول إلى أنه يوفر نحو ،  الطلب المتزايد على الطاقة
ويقدر احتياطي البترول حاليا بنحو أربعة مليار برميل كما يزيد . الطاقة ا�ساسية في مصر

 ٧٠٥ن ا*نتاج الحالي من البترول ھو إ. بتريليون متر مكع ٧٣احتياطي الغاز الطبيعي على 

  .الف برميل إضافي يوميا خaل  الشھورالقادمة ٣٠ألف برميل يوميا ومن المتوقع إنتاج 

   
  

�  بشكل ملحوظ ولكنن احتياطى البترول والغاز بحالة جيدة ومن المتوقع ان يزيد ا*نتاج إ ومع
مصر تستورد ما يسد ن فإالمحلية ولذلك ن تلبي جميع ا�حتياجات أتستطيع معامل التكرير 

  .احتياجھا المحلي المتزايد للمنتجات البترولية



  

 سوف يساعد مشروع الشركة المصرية للتكرير على تلبية زيادة الطلب على المنتجاتولھذا 

. البترولية الخفيفة، مثل وقود السو�ر ووقود النفاثات، والحد من الحاجة  لaعتماد على الواردات

  .وف تقلل الشركة المصرية للتكرير من الحاجة الى الواردات ا�جنبيةسو

  

صناعة البترول دعم النمو في مجال سوف يساعد مشروع الشركة المصرية للتكرير على و
تستمر صناعة لطويلة ا�جل  اقتصادية ن يوفر مكاسبأوفي حال تنفيذه فمن شأنه وتكريره 

  . ما يفيد ا�قتصاد المحلي والقوميالبترول والغاز في مصر في ا�زدھار م

  

  

  مشروع الشركة المصرية للتكرير الناتجة من تحسينات ال
  

مما يعني (٪  ١٠٠بنسبة الطبيعي كوقود الغاز الشركة المصرية للتكرير مشروع يستخدم سوف 
مشروع المواد الخام  المنتجة الوسوف يستخدم ). في معمل التكرير استخدام المازوت كوقودعدم 

باع تأما عن منتجات الشركة المصرية للتكرير فسوف . شركة القاھرة لتكرير البترولبواسطة 
وسوف تقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج . بالكامل الى الھيئة المصرية العامة للبترول 

ووقود النفاثات حسب  )EU V( عالى الجودة بنسبة كبريت شديدة ا*نخفاض السو�ر
 ستخدام في السوق المحلي المصريل�) IATA(ية  للھيئة الدولية للنقل الجوي المواصفات العالم

  : وسوف  تشمل المنتجات الرئيسية للشركة المصرية للتكرير ما يلي . فقط

  

  وقود السو�ر والبنزين ؛ • 

  كيروسين ؛ / وقود النفاثات • 

  نافثا • 

  الغاز المسال • 

  . مازوت• 

  

٪ ٩٩.٩لمنتجات الجديدة التي تنتجھا الشركة المصرية للتكرير بنسبة الكبريت من استعادة اويتم 
مما يؤدى الى إنخفاض في تلوث الھواء ) أن نسبة الكبريت تكاد تصل إلى الصفرمما يعني (
مقدرة من عوادم المركبات الناتجة الغازات المسببة لaحتباس الحرارى إنخفاض في كمية و
  . يت مقارنة بأنواع الوقود المستخدمة حالياألف طن سنويا من الكبر ٩٣حوالى ب

   

تناسب مع المعايير تلعملية معالجة من ثaثة مراحل لمياه الصرف الصناعي سوف تخضع ِو
وتلتزم الشركة المصرية للتكرير بتحسين الوضع الصناعي القائم، بإعتماد  مبلغ يصل  .الدولية

لتنفيذ مشروعات من  وشركة أنابيب البترول مليون جنيه لشركة القاھرة لتكرير البترول ٢٠الى 
  : تشمل و بيئيةالشأنھا تحسين 

الھيدروكربونات انبعاثات تزويد الخزانات ذات ا�سطح العائمة بسدادات مزدوجة للحد من • 
  . المتطايرة والغازات المسببة لaحتباس الحرارى

البترول لوضع برنامج  نبعاثات ضمن مرافق شركة القاھرة لتكريرتوفير أجھزة قياس ا�• 
  . للرصد والكشف عن أي تسرب  و إصaحه 

للزيوت  حبمرش مياه الصرف الصناعي في شركة القاھرة لتكرير البترولتزويد وحدة معالجة • 
  .الزيت تسرب للحد من 

  .توفير معدات وأجھزة  قياس لعمل قياسات يومية للمركبات والغازات المتطايرة• 

   



خaل بشكل مباشر فرصة عمل دائمة  ٧٠٠شركة المصرية للتكرير سوف يتيح مشروع الو
المقامة مع والخدمات المرافق في غير مباشرة فرص عمل با*ضافة الى مرحلة التشغيل 

آ�ف  وظيفة  ٨ومن المتوقع ان يوفر المشروع  خaل مرحلة ا*نشاء ما يزيد على . المشروع
  .مؤقتة

 

  
   

في على الطاقة  ةظفحامالتعظيم ير ھي تقليل استھaك المرافق وإن فلسفة الشركة المصرية للتكر
  .القيود ا�قتصاديةحدود 

   

  :البدائل

  

  : للموقع الخيار المفضل

  

حيث أن المشروع ھو تطوير ( المواد الخام من شركة القاھرة لتكرير البترولتوفر واستنادا الى 
بين المشروع وشركة  ليبالتشغة خطوط المنتجات الوسيطة الخاص كما توجد )لشركة القاھرة

  .تم اختيار موقع مسطرد فقد  القاھرة

   

  خيار عدم التنفيذ 
عدم إقامة مشروع ن إ. عدم إنشاء المشروع و� يعتبر ھو الخيار المفضل بديل لقد تم تقييم

مليارات  ٣يؤدي الى فقد مصر �ستثمارات  تقدر  بنحو ن أالشركة المصرية للتكرير من شأنه 
عاما  ٢٥لمدة ) خaل التشغيل( موظف مصري ٧٠٠امريكي وخسارة فرص عمل لنحو  دو�ر
أما من الناحية البيئية فعدم تنفيذ ). مرحلة مؤقتة(آ�ف عامل خaل مرحلة ا*نشاء  ٨ونحو 

ألف طن كبريت سنوياً  ٩٣المشروع يؤدي إلى استمرار حرق المازوت وتلوث الھواء بحوالي 
مبلغ الشركة المصرية للتكرير نفيذ خطة تحسين البيئة التي اعتمدت فيھا ويؤدي أيضاً إلى عدم ت

والتي  بيب البترولاوشركة أنمليون جنيه لتحسين البيئة داخل شركة القاھرة لتكرير البترول  ٢٠
نظام تقليل التسرب للحد من انبعاثات تفعيل وبسدادات متطورة لخزانات تزويد اتشمل 

  .الھيدروكربونات

  

يؤدي أيضاً إلى ون يؤدي الى فقدان تلك ا�ستثمارات أمن شأنه عدم إنشاء المشروع  ن بديلإ
إنتاج منتجات عالية القيمة بواسطة الشركة المصرية للتكرير باستخدام احدث ضياع فرصة 

مليارات دو�ر من  ٤ما يزيد على المصرية تخسر الحكومة سوف با*ضافة الى ذلك، . التقنيات
  . رائب والجمارك على مدى مدة المشروعا*يرادات و الض

  

  . تقييم المواقع المحددة لمناطق المشروع أبدالمشروع قامة *منطقة  مسطرد ختيار اوبمجرد 

بعد نه إ� إالتفكير المبدئى لم يستقرعلى المكان ا�فضل *قامة وحدات العمليات الصناعية،وكان 
الرجوع الى  الھيئة المصرية  العامة للبترول  ، قررت الشركة المصرية للتكريرالدراسات الفنية



بعد مناقشات كثيرة، وافقت و. أخرى متاحة لوحدات التشغيلرض ألمعرفة ما اذا كانت ھناك 
برغم و. بديله داخل مجمع مسطرد للبترولرض أالھيئة المصرية العامة للبترول على تخصيص 

كل الخطوات تخاذ إتشغيل، بما في ذلك  التكلفه والوقت ا*ضافي لتجھيز ا�رض لبناء وحدات ال
الشركة المصرية للتكرير تغيير الموقع قررت ،  ٣و  ٢البيئية المناسبة لتجھيز القطع الجنوبية 

إذا استخدم  لمجتمعات المحليةلالسلبية المحتملة ا�نطباعات لحد من وھذا القرار أيضا أدى إلى ا
  . للعمليات الصناعيةالموقع الشمالي 

  

من جھود الشركة المصرية للتكرير لدراسة كل مؤشرات المخاطر، قام مستشار تأمين وكجزء 
بإرسال فريق ھندسة المخاطر لزيارة الموقع *جراء تقييم فني واسع النطاق  )طرف ثالث(

المحتملة على المجتمع فى حالة حدوث طوارئ من المعدات والوحدات الموجودة فى رللمخاط
حادثة ي أ ه سوف يتم احتواءنأوقد نتج من ھذا التحليل .  ١ -  الجنوبية القطعة الشمالية والقطعة

  .خارج سور الموقع تصل مداھاولن  داخل حدود المشروع

   

  التكنولوجيا المختارة 

  
حيث يحتوي .  ثaثة تقنيات مختلفة لتحديد الخيار التكنولوجي المفضلعلى ا�قل لقد تم تقييم 

  : التالية ا�ساسية الوحدات   مجمع التكسير الھيدروجينى على

  وحدة التكسير الھيدروجيني ؛ • 

  وحدة الھيدروجين ؛ • 

  للكيروسين والسو�ر ؛  ةمعالجة الھيدروجينيالوحدات • 

  ؛  CCRوحدة العامل الحفاز  /فتااللن يةوحدة المعالجة الھيدروجين• 

  وحدة التفحيم  • 

  . وحدة استخaص الكبريت• 

  

 ھى تكنولوجياأفضل أخرى وقد أتضح أن  ةتكنولوجيھذه الوحدات ببدائل  تمت مقارنة كل من

  :لما يلىالمختارة من قبل  الشركة المصرية للتكرير 

أكثر من التقنيات ا�خرى  عالى الجودة اتالسو�ر ووقود نفاثنتاج كميات كبيرة من منتجات ا• 
  .التي تم تقييمھا

  . بالبدائل ا�خرى ھيدروجين عالي النقاء بالمقارنةنتاج ا• 

  . الكيروسين والسو�ر ذو  جودة عاليةانتاج • 

  .طبقا للمواصفات العالميةتا  افننتاج ا• 

إن تحويل السوائل الثقيلة ذات الكثافة العالية المتبقية بعد عمليات التكرير تتم باستخدام تقنية • 
و� تزال التقنيات عة عالمياً وھي الطريقة ا�ساسية المتب (Delayed Coking)التفحيم المتأخر 

  . من حيث التأثير البيئي ةمن الشركات ا�خرى متشابھ البديلة

تضمن وحدة استعادة الكبريت أفضل أداء عن طريق استخدام نظام ا�سترجاع ا�ميني •  
  .المنفصل الaزم لتقليل نقل الھيدروكربون الى وحدة استخaص الكبريت

  

   

  مناطق المشروع  

  
وتتم ا*شارة الى تلك المواقع . من المواقع طلب معمل الشركة المصرية للتكرير عدداً سوف يت

  :و تشمل " منطقة المشروع"بــ



   

  . القطعة الشمالية• 

  . ١القطعة الجنوبية • 

  . ٢القطعة الجنوبية • 

  . ٣القطعة الجنوبية • 

  . منطقة التفريغ• 

  ). بلوك سكني تحت ا*نشاء(لتكرير البترول  شركة القاھرةلبعض عاملي منطقة إعادة تسكين • 

  

تستخدم ألف متر من ثaث شركات صناعية مختلفة  ١٩٣و مساحتھا القطعة الشمالية تم شراء 
وورش و سوف تضم القطعة الشمالية مباني ادارية . مصنع للزجاجأرض فضاء بك حاليا

  .ومخازن

  

 حالياً وتستخدم . لتحتية الرئيسية للمشروعابنية العلي   ٣و  ٢و  ١القطع الجنوبية وسوف تحتوي 

وسوف تخضع ھذه . تابعة للھيئة المصرية العامة للبترولمن قبل شركات  ٣و  ٢القطع الجنوبية 
لتعديل قبل إعادة التطوير من قبل الشركة المصرية للتكرير المواقع لكثير من البحث  والمعالجة 

يوجد ف ١بالنسبة الي القطعة الجنوبية أما . ان وجد تربةالبنية ا�ساسية وإزالة التلوث القائم في ال
من الموظفين و أسرھم  ٢١لشركة القاھرة لتكرير البترول لتسكين  ةمملوك ةسكنيثaثة مباني بھا 

  .تسكينالإعادة  فقرةانظر ). فردا ١٠٧(

   

حدودة ن منطقة المشروع مأحيث و تفريغ المعدات والتخزين المؤقتمستقلة لتخصيص منطقة تم 
. وتداخل أعمال ا*نشاء يةختناقات المرورللحد من ا�تم فصل منطقة التفريغ عن الموقع  الحيز

تم تقسيم بجوار منطقة التفريغ زراعة  اللتجنب اختaل الحياة اليومية للمزارعين الذين يقومون بو
كان لجمع المخلفات كم ويستخدم  القسم الشمالي من تلك المنطقة حالياً  منطقة التفريغ الى جزءين،

حيث أنه و. تدوير القمامة من يقومون بعملياتبشكل  غير رسمي  ويتردد عليه جامعو القمامة و
تتوقف سبل كسب الرزق وف ، س خaل مرحلة  ا*نشاء هواستخداميتم تطھير الموقع  عندما

التزمت  قدو. بسبب المشروع المتأثرين اقتصادياً بند يندرجوا تحت  ، لذلك فھملھو�ء ا�شخاص 
توفير منطقة لو المتأثرين بالمشروعأوضاع الشركة المصرية للتكرير بإجراء دراسة لمعالجة 

ولن تستخدم الشركة المصرية للتكرير ھذا الجزء  ، أخرى أو مصادر رزق بديلة لجامعى القمامة
 ثر ا�جتماعىمن تقييم ا� ٢خaل المرحلة ن يسكتالمن منطقة التفريغ حتى تكتمل دراسات إعادة 

  .وايجاد البديل المناسب لكل المتأثرين اقتصادياً بسبب المشروع

   

  فوائد للمجتمع 

  
الفرص المحلية للعمل بالمشروع في تعزيز على في العمل الشركة المصرية للتكرير تنشط سوف 

ھو المقاول الرئيسي (الشركة المصرية للتكرير و مقاوليھا حيث أن  مراحل ا*نشاء و التشغيل
GS سياسات تبعون سي) للھندسة وا*نشاء من كوريا  الجنوبية وميتسوى وشركاه من اليابان

فحص لمع المجتمع المحلى والمنظمات غير الحكومية سيعملون شفافة وعادلة للتوظيف و
  .المجتمعات المحليةالمتقدمين للعمل من مھارات 



 

  
  

والتي خدمات دعم التقدم للوظائف تقدم  التيبعض المنظمات غير الحكومية وقد تمت استشارة   
وسوف . تشارك فيھا الشركة المصرية للتكرير من اجل منفعة متبادلة بين المشروع والمجتمعقد 

في تدريب العمال المحليين للحصول على بعض ھذه الوظائف فى التنمية ا�جتماعية  يسھم فى
  . على المدى الطويلالمنطقة 

  

للتكرير المھارات التي تحتاجھا لمراحل ا�نشاء والتشغيل والتي  وسوف تحدد الشركة المصرية
كجزء من برنامج تطوير مھارات المجتمع الذي من خaل مراكز تنمية المجتمع يمكن تقديمھا 

  . يوفر التدريب ا�ساسي في المجتمعات المحلية 

  

صة عمل مباشرة  فر ٧٠٠ا*نشاء و  مرحلةمن ثمانية آ�ف وظيفة خaل كثر أويتيح المشروع 
  .التشغيلمرحلة أثناء  ةمباشروحوالي ألف  فرصة عمل غير 

  

المدى الذي  يتوقفو. لم يتم بعد ا�نتھاء من وضع استراتيجية التوظيف لمراحل ا�نشاء والتشغيل
يؤثر فيه العاملون في المشروع على التماسك ا�جتماعي على المدى الذي سوف تقوم فيه الشركة 

للعمال فى ) مؤقتة او دائمة(رير بتعيين عمال محليين، و مدى توفير ا*قامة المصرية للتك
لتعيين مناسبة الشركة المصرية للتكرير سياسات اجتماعية  تستخدمسوف و. المجتمعات المحلية

  .أفضل أسلوب للتفاعل مع المجتمعات المجاورة وفقا ل�طار ا�جتماعي والثقافي تتبعالعمال و

   

  حاب المصلحةأصالتشاور مع 

   
حدي العمليات الرئيسية  لمشروع الشركة المصرية إ أصحاب المصلحةالتشاور مع تعد عملية  

  .بدور حيوي في بناء عaقة ايجابية مع أصحاب المصلحة بالمشروعقوم ت �نھاوللتكرير 

  

  : ھي  أصحاب المصلحةوا�ھداف من التشاور مع  

   .المشروعيتأثرون بأصحاب المصلحة الذين يؤثرون وتحديد • 

  ؛) ايجابيا او سلبيا(عن المشروع ومدى تأثيره عليھم  أصحاب المصلحةضمان إبaغ • 

  تحديد اZثار المحتملة للمشروع ؛ • 

 أى في خطط الشركة المصرية للتكرير لتفاديلمساھمة ل صحاب المصلحة�إعطاء الفرصة • 

   إدارتھا ؛و أوالتخفيف منھا محتملة للمشروع ثار آ

لتعظيم المساھمة ا�يجابية التي تقدمھا  الشركة المصرية للتكرير  أصحاب المصلحةالعمل مع • 
  لتطوير المجتمعات  المجاورة لھا؛ 

الشركة المصرية قيام ، لضمان أصحاب المصلحةبناء عaقة عمل ايجابية بين المشروع و• 
  . بواجبات حسن الجوارللتكرير 

  



التخطيط ا�ولي للمشروع عامي مراحل منذ  أصحاب المصلحة التشاور مععملية تم تنفيذ 
� يتجزأ من تقييم ا�ثر البيئي وا�جتماعى  جزءاً عملية التشاور شكل تو، )٢٠٠٧-٢٠٠٦(

وقد وضعت الشركة المصرية للتكرير . خaل مراحل إنشاء وتشغيل المشروعستمر توسوف 
في عملية مستمرة طوال عمر   لمصلحةأصحاب امع  التواصل  خطة للتشاور وا*فصاح لضمان

  . المشروع

  
  

في الخمسة مناطق  ا�ھالىبالمشروع مناقشات مع  ةميداني الخاصالستقصاء ا�نشطة أ تتضمنو
مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات  ندوات وحوارات إجراء تضمنتكما . السكنية المستھدفة

جميع ا�شخاص الذين تمت تم إبaغ  و. المحليةة يالحكوممؤسسات الالمجتمع المحلي و
وحيث ان . من خaل مواد مطبوعة حيثما كان ذلك مناسباأو عن المشروع  شفوياً إما استشارتھم 

درجة الميدانية للشركة  فى مصر فقد واجھت الفرق التشاور والشفافية من ھذا النوع جديد نسبياً 
  . هدعمو فھم للمشروعلى إلتشاور الكافى بعد ا التي تحولتمن الشك 

  

  البيئة :القيمة اتذأماكن ا8ستقبال 

   
  :سطح ا�رض والجيولوجيا

وبالفعل تم . الصناعية للتنميةتقع منطقة المشروع في منطقة مسطرد، وھي منطقة مخصصة 
ن سطح ومع البيئة الصناعية الحالية فإ. ةيفي ا�غراض الصناع اتمساحالاستخدام الكثير من 

با*ضافة لذلك، � توجد مaمح جيولوجية . ذو حساسية خاصةمكان استقبال ا�رض � يعتبر 
  . ولن يؤثر المشروع سلبياً علي سطح ا�رض أو الجيولوجيا. في منطقة المشروع ذات أھمية

  

  :البيئة الحيوية والتنوع البيولوجي

نقص البيئة شبه . لبيئة الصناعية للمنطقةالحياة النباتية والحيوانية فى المواقع محدودة بسبب ا
إلي من و ووجود الحوائط وا�سوار يحد من إمكانية ھجرة أنواع الحيوانات البرية الطبيعية
  .لن يؤثر المشروع سلبياً علي البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجيولذلك . المنطقة

  

  :المناطق ا�ثرية والثقافية والمحمية

م من الحدود الجنوبية الشرقية للقطعة  ٨٠٠ة المشروع علي بعد أقرب موقع أثري لمنطق
في ا�رض الشمالية، مھجور كما يوجد ھناك مسجد . .وھي مسلة الملك سنوسرت. ١الجنوبية 

أقرب منطقة محمية لمنطقة المشروع في جنوب وتقع  .ھدمه بناءاً على خطة ادارة محددةوسيتم 
لن يؤثر المشروع ولذلك . من المشروعتقريباً كم  ٢٠ عدعلى ب) الغابة الحجرية(شرق القاھرة 

  .أي مناطق أو مواقع ذات أھمية أثرية ىعل

  

  

  



  :المياه السطحية

المورد الرئيسي للمياه السطحية في منطقة الدراسة ھي ترعة ا*سماعيلية، والتي تقع إلي غرب 
رير ، وتجري من الجنوب للشركة المصرية للتك ٣، و٢، و١القطعة الشمالية والقطع الجنوبية 

وتعد  الترعة أحد ا�نظمة المائية الھامة في مصر �نھا تنقل الماء العذب من نھر .  إلي الشمال
 محلياً يستخدم الماء من ترعة ا*سماعيلية . ا*سماعيلية وبورسعيد والسويس: القناةالنيل إلي مدن 

المصرية للتكرير وفي صيد في ري ا�راضي الزراعية الواقعة إلي شرق أراضي الشركة 
للشركة المصرية ١حيث تتم معالجتھا في وحدة معالجة با�رض الجنوبية(السمك وفى الشرب 

  . المعالجة من الصناعات في المنطقة المحليةلمياه الصرف الصناعي  كمصرفوكذلك  ) للتكرير

عينة مياه (ماعيلية تم جمع ستة عينات من المياه السطحية وستة عينات من القاع  من ترعة ا*س
تبين من و. أخذت من قناة ري) ٥.عينة مياه سطحية(و) ٦و ٤و ٣و ٢و ١. عينة قاعية /سطحية

ھذه التحليaت إلي أن المياه السطحية في ترعة ا*سماعيلية �تتوافق مع المعايير المصرية 
لعدد من ) وات، لتنظيم صرف مخلفات المياه الصناعية إلي الترع و القن١٩٨٢لسنة  ٤٨قانون (

مع الوضع فى ا*عتبار بأن تلك المخلفات ناتجة عن كافة ا�نشطة الصناعية وليست المؤشرات 
  .البترولية فقط

  
عن عمليات الشركة المصرية للتكرير من ماء تبريد مياه الصرف الصناعي الناتجة ستتكون 

بعد  يمياه الصرف الصناعلتدفق الطبيعي المقترح لسيكون معدل او. ومخلفات سائلة معالجة
س ويتم صرفه علي /٣م ٢٤٣.٤ھو علي أرض الشركة المصرية للتكرير النھائية المعالجة 

سيكون و. بترعة ا*سماعيلية ةمنظومة الصرف الخاصة بشركة القاھرة لتكرير البترول والمتصل
مياه جودة أن مaئمة لضمان تحليل   أجھزةطة رصد باستخدام خ لشركة المصرية للتكريرا لدى

  .لشركة المصرية للتكرير ستتفق مع المقاييس المصرية والعالمية ا اZتية من الصرف

  

المعايير  أو تتفوق علىستتوافق  مياه الصرفتدرك الشركة المصرية للتكرير أنه برغم أن جودة 
لذلك . دون المستوى المطلوبالمصرية والعالمية فإن جودة مياه ترعة ا*سماعيلية الموجودة 

لتحسين مخلفات السوائل الناتجة   *جراء دراسة ىتتعھد الشركة المصرية للتكرير بالدعم المال
  .داخل وَحوَل مجمع بترول مسطردالقائمة  من الصناعات 

  

إلي شركة القاھرة لتكرير مياه الصرف الصناعي بصرف عدد من الصناعات ا�خرى حالياً تقوم 
وتتعھد الشركة المصرية  الوقت الحاضر إلىلم يتم تقييم المخلفات للشركات المختلفة و .البترول

للتكرير وشركة القاھرة لتكرير البترول بجمع عينات من تلك المخلفات وتحليلھا وتحديد مصدر 
 ستتفق مع المعاييرالمجمعة مياه الصرف للتأكد من أن التخفيف وسيتم تنفيذ إجراءات . التجاوز

  . وانين المصرية والدولية أو تتفوق عليھاوالق

  

  :المياه الجوفية

. المياه الجوفية من المنطقة الواقعة في شرق منطقة المشروع بغرض الريستخراج ايتم 

للمياه الجوفية من  محميةبا*ضافة إلي ذلك تقع المنطقة علي خزان جوفي كبير وداخل منطقة 
التي تم   لصحة وا�مان علي ا�راضي، كانت العيناتو بسبب مخاوف ا. أجل مياه الشرب العامة

تم أخذھا من ثaثة آبار مياه جوفية تقع إلي والتى  ٤ج .، م٣ج .، م٢ج .م: محدودة بالعينات أخذھا



وتم جمع عينة إضافية من نظام نزح المياه المستخدم . شرق أراضي الشركة المصرية للتكرير
وتم مقارنتھا مع ا�دلة ا�رشادية لمنظمة الصحة .  جديدأثناء بناء نظام تجميع مياه الصرف ال

  .تركيزات الرصاصرتفاع  االنتائج إلي شارت أوالعالمية  

  

و� يتوقع أي .  الحالى متوقع وفي ظل البيئة الصناعية الكائنة في منطقة المشروع فالتلوث 
ولكن   ةشاء والتشغيل الروتينيا*نعمليات تلويث للمياه الجوفية من الشركة المصرية للتكرير أثناء 

 نزح الماء عملياتوضع ا�ساسات من خaل عمليات أثناء الحالى *زالة التلوث  توجد فرصة

 أى تسريبات صغيرة للوقودللتأكد من أن  تقليل ا�ثروستكون ھناك إجراءات . علي سبيل المثال

  .بسرعة وتطھيرھايتم احتوائھا 

  

. منطقة المشروع يوحي بأن تلوث التربة والمياه الجوفية محتملإن تاريخ ا�ستخدام الصناعي  ل

لھذا فقبل أي . ٣، و٢، و١و يحتمل أن يكون ھذا ھو الحال مع ا�رض الشمالية والقطع الجنوبية 
أعمال بناء سيقوم المقاول بإجراء فحص كامل للموقع ووضع إستراتيجية معالجة لمنع المزيد من 

و ستركز إستراتيجية المعالجة علي إزالة التلوث . بة *عادة التنميةالتلوث ولجعل المواقع مناس
  .من المواقع مما يؤدي إلي تحسين نوعية التربة والمياه الجوفية

  

  :الھواء

كم جنوب  ٥و) بمدينة قھا( كم شمال غرب  ١٧البيانات من محطتي المراقبة الدائمتين اللتان تقعا 
ع المقترحة توضح  التركيزات القصوى للملوثات بصفة من منطقة المشرو) بمنطقة شبرا( شرق 

البيانات لمحطة رصد شبرا وتشمل . رؤية إقليمية لجودة الھواء وھذه البيانات توفر. مستمرة
بيانات محطة رصد قھا تركيزات ثاني أكسيد تشمل تركيزات ثاني أكسيد الكبريت فقط  بينما 

  . النيتروجين و الجسيمات الدقيقة 

  
  

في محطة شبرا القيم  فى كل ا�وقات متوسط التركيزات لثاني أكسيد الكبريت المقاسةتتجاوز و
وكذلك متوسطات التركيزات . التي تحددھا المعايير المصرية وا�وروبية ومعايير البنك الدولي

المعايير المصرية لثاني أكسيد النيتروجين مرتفعة بشكل ملحوظ في محطة قھا بما يتجاوز 
المعدل اليومي لتركيز الجسيمات الدقيقة في بينما يتجاوز . ومعاييرالبنك الدولي لجودة الھواء

  .محطة قھا القيم التي تحددھا المعايير المصرية و ا�وروبية لجودة الھواء

  

ي منطقة أماكن لجمع عينات سلبية وإيجابية ف ٩با*ضافة إلي محطات الرصد ا*قليمية تم اختيار 
نتائج العينات أن الجسيمات الدقيقة وتوضح . المشروع بغرض فھم أفضل لجودة الھواء المحلية

  .وثاني أكسيد الكبريت تتجاوز معايير البنك الدولي وا�تحاد ا�وروبي

  

كاسيد النيتروجين وثاني �نموذج انتشار الھواء والذي أوضح بأن التأثير الكمي  تشغيلكذلك تم 
بريت وأول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة وانبعاثات الھيدروكربون الكلية من أكسيد الك
للشركة المصرية للتكرير كلھا اقل من المعايير المصرية ومعايير  المقترحة بالنموذجالمصادر 

 

(b) 

(c) 



التراكمية على الوضع ضافة ا*ن إفوعلي الرغم من ذلك (.ا*تحاد ا�وروبي والبنك الدولي
تؤدى إلى تجاوز ثانى أكسيد الكبريت والجسيمات الدقيقة للمعايير المشروع  بمنطقة الحالى

  .مع الجدير بالذكر بأنه �توجد تجاوزات عند المناطق السكانية .)القياسية

  
  

والتحسينات البيئية لشركة  تقليل ا�ثريتضمن مشروع الشركة المصرية للتكرير إجراءات 
تشمل تخفيض ا�نبعاثات الھيدروكربونية قصيرة ا�جل والتي والتى القاھرة لتكرير البترول 

ستتغير تدريجياً  بالمازوتويتوقع أن السخانات التي تعمل حالياً . فى الحالة البيئية الحاليةتسھم 
  . لتعمل بالغاز مما يؤدي لخفض ا�نبعاثات بصورة أكبر

  

aوة علي ھذا فإن أنواع الوقود الجديدة التي تنتجھا الشركة المصرية للتكرير ستحتوي علي وع
صفر من المحتوي الكبريتي مما سيؤدي إلي انخفاض سنوي فى كمية الكبريت مقارنة تقريباً 

  .لحرق داخل محركات المركباتابكميته فى الوقت الحاضر عند 

  

 .المشروعقامة *مي الكلي في القاھرة والصعيد نتيجة ومن المتوقع تحسن جودة الھواء ا*قلي

تخفيض والمباشرة في مصنع شركة القاھرة لتكرير البترول  التحسيناتالجمع بين سوف يسفر و
  . مساھمة إيجابية لجودة الھواء في المستقبل عنانبعاثات الكبريت إقليمياً 

  

  :الضوضاء

 بھاقليل من ا�ماكن التي تتجاوز شدة الصوت  تشير نتائج تقييم الضوضاء إلي أن ھناك حالياً 

ويعد  . النھار خaلالمعايير المصرية للصناعات الثقيلة وا�حزمة السكنية علي الطريق العام 
ً إضافي اً المرور مصدر ً للضوضاء بجانبرئيسي ا علي سبيل المثال، بالقرب . �نشطة الصناعيةا ا

بسبب الحركة المستمرة  ذلك، و)أ(يسبل د ٧٥من الطرق الممھدة وصلت المستويات إلي 
وسوف يطبق المقاول أثناء البناء أفضل الطرق . للشاحنات والمقطورات والمواصaت العامة

يتم عمل آلية تظلم لمعالجة أي مشاكل في بداية سو المقاربينلتقليل الضوضاء وا*زعاج للجيران 
  .ظھورھا

  
  

نموذج التنبؤ بالضوضاء لتحديد الضوضاء المتوقعة من منشأة الشركة المصرية بتم إ*ستعانة 
 حدودوتتعھد الشركة المصرية للتكرير بالتأكد من أن حدود ضوضاء المعدات تبقي في . للتكرير

  . تحديد ذلك في العقد الفني وتمديسبل علي مسافة متر من المصدر  ٨٥) أو أقل من(

  

  



  :المرور

ھذا و يربط . ائري لمنطقة القاھرة الكبري منطقة مسطرد الصناعية من الشماليحد الطريق الد
وھو . السريع مسطرد  با�ماكن ا�خرى بالقاھرة وكذلك بشبكة الطرق المصريةالدائري الطريق 

ويجري طريقان بموازاة ترعة  .يربط المنطقة بالمواني علي ساحل البحر المتوسط وقناة السويس
ا*سماعيلية -علي الجانب الغربي للترعة يربط طريق القاھرة. كa الجانبينا*سماعيلية علي 

قناة السويس، ويمتد الطريق جنوبا لوسط القاھرة، ويمتد القاھرة با�سماعيلية على الزراعي 
ھو يخدم المواقع داخل منطقة مسطرد و، للترعة الشرقي الجانبطريق الخصوص بطول 

�نه يخدم مجتمع زراعي  شمال الطريق الدائريفيه لتدفقات تقل او ، الصناعية بصفة رئيسية
بالطريق الدائري ويسھل التحرك بھذا  نيتصaعلى ضفتي الترعة صغير، وكa الطريقين 

ويمكن للمركبات العبور بين الضفة الشرقية والغربية أعلى كوبري الخصوص، والذي . الملتقى
ي، ومن الممكن الوصول مباشرة الى القطعة كيلومتر جنوب الطريق الدائر ٥يقع على مسافة 

متر شرق كبري الخصوص ثم ا�تجاه شما� عند  ٦٠٠الجنوبية من خaل ا�نتقال حوالي 
متر شمال شرق إلى الركن الجنوبى الشرقى من الموقع  ٧٠٠التقاطع الرباعى ثم السير لمسافة 

لحالى لشركة القاھرة لتكرير ھذا الطريق يربط الموقع ا. الجنوبي من خaل ا�رض الزراعية
طريق الضفة الشرقية، وھناك طريق صغير يمتد ناحية الشمال بطول الحافة ويرتبط بالبترول 

  .الشرقية للمنطقة الجنوبية

  

جنوب  ٢ا*سماعيلية الزراعي عند الكيلو -ويقطع عدد من الطرق الرئيسية طريق القاھرة
ھذه الطرق  تعد غرب، و- سارھا الى شرقكوبري الخصوص، حيث تغير ترعة ا*سماعيلية م

بمثابة روابط لمناطق القاھرة الكبرى ا�خرى، ومنھا على سبيل المثال مصر الجديدة ومدينة 
  .نصر من الشرق ووسط القاھرة إلى الجنوب

  

وتم  ٢٠٠٨لتقييم التأثيرات الممكنة علي التدفقات المرورية، تم إجراء تقييم أثر المرور في مايو 
ومن الواضح أن ذروة التدفقات المرورية   .، بعد تغيير التصميم٢٠٠٨قييمه في يونيو إعادة ت

، وھذا يتوافق مع مساءاً  ٥:٠٠و  ٤:٠٠صباحا و الساعة  ٧:٣٠و ٦:٣٠تبدأ ما بين الساعة 
النقطة التي يبدأ عندھا تغيير النوبات في مسطرد ويتصادف مع اعلى مستويات ا�زدحام 

م أن التدفقات المرورية تتزايد بصفة عامة نھارا وخاصة في فترات ومن المفھو. المروري
  .الذروة المذكورة

  

وسيتم نقل غالبية الموظفين با�توبيس من مختلف المواقع بالقاھرة الكبرى، وھذا يعني توفير عدد 
ستبدأ أول نوبة عمل بالموقع في تمام ، لتقليل ا*ختناقات المرورية  كبير من ا�توبيسات، و

صباحا فى موعد مبكر عن العاملين بمعامل التكرير والمصانع بمسطرد الذين  ٦:٣٠لساعة ا
وأثناء التشغيل، سيتم نقل غالبية العاملين . صباحا ٧:٣٠يبدأون عملھم عادة في تمام الساعة 

با�توبيس، وسيتم اختيار ساعات عمل مختلفة عن ساعات عمل الشركات المجاورة للحد من 
أما بالنسبة لجميع عمليات النقل، التي تتم بمعرفة الشركة المصرية للتكرير . مشاكل المرور

)ERC( سيتم التأكد من اتخاذ جميع ا*جراءات الصحية وعوامل ا�مان ومنع استخدام ،
  .ا�توبيسات غير اZمنة أو القديمة

  

مشروع ستأتي كما أن الغالبية العظمى من البضائع القادمة من أي ميناء مصري إلى منطقة ال
عبر الطريق الدائري إلى القطعتين الشمالية والجنوبية أو إلى منطقة التفريغ، وھذه ا*ستراتيجية 
الخاصة بإجراءات التخفيف ستقلل من عدد مركبات النقل الثقيل التي تمر من تلك المناطق 

  .المأھولة بالسكان بالقرب من الموقع

  



  

  :ا�ساس ا�جتماعى ا�قتصادى

aتم ) تحليل وضع الظروف ا�جتماعية أو(ل دراسة ا�ساس ا�جتماعي ا�قتصادي ومن خ
ا�جتماعي ذو الحساسية وكذلك تسجيل الوضع ا�جتماعي قبل مواضع ا*ستقبال تحديد 

  .تأثيرات مستقبلية يمكن وقوعھاية أقياس على أساسه المشروع والذى يمكن 

  

في  )SIA(ة لتحديد نطاق تقييم ا�ثر ا�جتماعي وتم تنفيذ الدراسات على ثaثة مراحل، مرحل
ركزت و .أسرة في الكراتسه وعرب الحصن ٣٠٠، حيث تم إجراء مقابaت مع ٢٠٠٨مارس 
علي منطقة ا�ثر المباشر  ٢٠٠٨التي تم تنفيذھا في مايو و يونية  ١في المرحلة  الدراسة

 ٧٠٠٠شروع و غطت حوالى و ھي المناطق ا�قرب الى المواقع في منطقة الم). ا*نشاء(

اجتماعيا واقتصاديا  حساسةالكثيرين من الناس فى ھذه المناطق  ظروف وقد تبين ان. شخص
نظرا لعدم وجود دخل مضمون، وانخفاض معد�ت التعليم وصعوبة الوصول الى البنية ا�ساسية 

الموجزة  �ساسيةوخaل المشاورات وجمع بيانات ا�ساس تم إثارة عدد من الھموم ا. ا�جتماعية
  . كالتالي

  

  :منظمات المجتمع والمؤسسات المحلية 

السكان المحليين لم يتم التشاور ن أھناك نتيجة ثابتة وھى : إمكانيه الوصول الى صنع القرار 
منھج الشركة يمكن ان يكون لولھذا . المشاريع الجديدة في المنطقةن أبشمعھم حتى اZن 
، عدم إمكانية الوصول الى صنع القرار  ، وھوعلى النقص الحالي يجابي إثر أالمصرية للتكرير 

  . من خaل توفير الوسائل للمجتمع المحلي  للتأثير على صنع القرار الخاص بالمشروع

  

المجتمعات المحلية التى تم التوصل اليھا عن طريق التشاور : المنظمات التى تمثل المجتمع 
قادرة على ) فى الحكومة والمجتمع المدني(لمنظمات المحلية والدراسة ا�جتماعية لديھا عدد من ا

من  وكذلك يوجد تمثيل .  المحليين ا�ھالىتمثيل المصالح المحلية والضغط من اجل مصلحة  
وتلتزم . خaل رجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية غير الرسمية، والمنظمات غير الحكومية

مع ممثلي منظمات المجتمع و المحلىتشاور مع المجتمع الشركة المصرية للتكرير بمواصلة ال
  . المحلي التى تحظى بدعم محلي واسع النطاق

  

  الخدمات ا�جتماعية والبنية ا�ساسية للمجتمع 

وخaل . كابل كھرباء فى مدينة ا�مل فى منطقة التفريغيوجد : البنية ا�ساسية للكھرباء
وقد طلبت . باء مدفون تحت حدود منطقة التفريغكابل الكھرن أالمشاورات مع السكان اتضح 

اسكو،  شركةمنطقة التفريغ من قبل الشركة المصرية للتكرير حتى  عمل سور حولشركة اسكو 
وھناك قلق لدى أعضاء المجتمع المحلي مؤداه . لتجنب التعدي على أراضيھم خaل فترة ا*نشاء

. ة اسكو فان ھذا يعني انقطاع الخدمة عنھماذا كان كابل الكھرباء يقع داخل نطاق ارض شركنه أ

و بذل الجھد نشاء ثناء ا*أالتخفيف المaئمة  راءاتجإالشركة المصرية للتكرير باستخدام تلتزم و
متطلب تعاقدي يضمن حماية على سبيل المثال سيكون ھناك فلضمان عدم تأثر المجتمع  سلبيا، 

  .ة التلففى حال ھاإصaحو ثالثطرف أي بخدمات الخاصة ال

  

  

  الصرف الصحى 

المشروع أن الخصوص و الكراتسة عن قلقھم من / المحليين في مدينة  أصحاب المصلحةأعرب 
. خaل عملية ا*نشاء ومرحلة التشغيل ستخدم شبكة الصرف الصحي القائمة والمثقلة بالفعلسي

تجاوز قدرتھا  فقد سبق ان تم انسداد شبكة الصرف الصحى لھذا الحى نتيجة لaستخدام الذى



لن تستخدم الشركة المصرية للتكرير شبكة الصرف الصحى خaل . وجاري إعادة بنائھا حاليا
  . ا*نشاء او التشغيل

  

 موتستخد. يمثل الصرف الصحى أيضا قضية للمجتمعات المحلية المجاورة لمنطقة التفريغ
ا ليست متصلة بشبكة المياه نظرا �نھ في الوقت الراھن  جزئيبشكل المنازل في ھذه المجتمعات 

  .الصرف الصحي أو

  

بسؤال عدد من الناس في ھذه المجتمعات أعربوا عن اعتقادھم بأنه سوف تكون ھناك حاجة لمد 
ذلك من ن أومن اجل العمال ) أثناء مرحلة ا*نشاء(الصرف الصحي والمياه إلى منطقة التفريغ 

اورة في نفس الوقت بالشبكة مما يكون له أثر شأنه أن يمثل فرصة لربط المجتمعات المحلية المج
ولذلك سوف تشارك الشركة المصرية . وفي حالة عدم التنفيذ يسبب ذلك أثر سلبي. إيجابي

المحليين لجعلھم على علم باستخدام المشروع لمنطقة التفريغ  أصحاب المصلحةللتكرير مع 
  . والتحديثات المقترحة للبنية التحتية 

  

   :ل النقل العام الوصول الى وسائ
موظف في مرحلة  ٨٠٠٠أكثر من (سوف تقوم الشركة المصرية للتكرير بتوظيف أعداد كبيرة 

وسيعمل ھؤ�ء بنظام الورديات ويھدف المشروع . )موظفا خaل مرحلة التشغيل ٧٠٠ا*نشاء و 
املين فى ولم يتم التوصل الى تصور نھائى حول تفاصيل نقل الع. لتوفير وسائل النقل للعاملين

يسكن بھا ھذه المرحلة و ليس من الواضح ما إذا كان سيقوم النظام بخدمة جميع المناطق التي 
  . عمال المشروع

  

على وسائل  اً وفي حالة لجوء أعداد كبيرة من العمال الى وسائل النقل العام، قد يكون ھناك تأثير
وستعالج . عطل حركة المروربا*ضافة الى ت) ا�زدحام، وتضخم سعر التذكرة(النقل العام 

  . للمرور ونقل العمال محكمةلة من خaل خطة أالشركة المصرية للتكرير ھذه المس

  

  ةالسكان والخصائص ا�جتماعية والديموجرافي

  

  : التماسك ا�جتماعي

من العاملين في  ٧٠٠من عمال البناء، و التواجد المستمر لــ  ٨٠٠٠إن تدفق ما يزيد على 
ن ان يكون له تأثير على الوضع ا�جتماعي المحلي، من خaل إدخال عناصر التشغيل، يمك

أو�،  :ومن الصعب توقع مدى التاثير السلبي لسببين. جديدة الى المجتمعات المحلية المستقرة
ثانيا لم يتم حتى اZن . المجتمعات المجاورة في نطاق المشروع فى مستوى ا�ستقرارتختلف 

ويعتمد مدى تاثير العاملين في . ية التوظيف لمراحل ا*نشاء والتشغيلا�نتھاء من إستراتيج
المشروع على الوضع ا�جتماعي على مدى قيام الشركة المصرية للتكرير باستئجار العمال 

ولم . في المجتمعات المحلية) المؤقتة او الدائمة(مدى يختار العمال ا*قامة ي أالمحليين، والى 
العمال من خارج القاھرة خaل مرحلة ا*نشاء، وبينما  نسبةصور حول يتوصل المقاولون الى ت

تتجه نية الشركة المصرية للتكرير الى تشغيل العمال من المجتمعات المحلية، سيتم توفير النقل 
لعمال التشغيل حتى � يحتاجوا ل�قامة فى المجتمعات المحلية المجاورة، ولكن لن تكون الشركة 

  . مال من ا�نتقال ل�قامة فى المجتمعات المحلية المجاورةقادرة على منع الع

  

العمال،  إعدادسوف تطور الشركة المصرية للتكرير السياسات ا�جتماعية للمشروع من اجل 
  . معايير السلوك للتفاعل مع المجتمعات المحلية المجاورة وفقا للسياق ا�جتماعي الثقافيتطوير و

  



يمكن أن تكون لمشروع الشركة المصرية للتكرير تأثيرات : ديةالتنمية ا�جتماعية ا�قتصا
. سلبية على التنمية ا�جتماعية وا�قتصادية في المجتمعات المحلية المجاورةوأخرى يجابية إ

ثر أوفرص عمل للسكان المحليين فى الشركة المصرية للتكرير؛ : وتنبع اZثار ا�يجابية من 
) المطاعم والمحaت التجارية، والنقل( لية المساعدةعلى الخدمات المحتضاعف ا*قبال 

والدعم الصحى  ةو ا�قتصادي ةا�جتماعيللتنمية وا�ستثمار الخاص بالشركة المصرية للتكرير 
ويمكن ان تنبع التأثيرات السلبية من . للمجتمع من خaل برنامج استثمارات تنمية المجتمع المحلي

وقد حدد فريق البحث ا�جتماعى . وموظفي المشروع  لُدنيازيادة عدم المساواة بين الفئات ا
الفئات الُدنيا التى سيتم دعمھا من الشركة المصرية للتكرير من خaل تنمية الشراكة مع منظمات 
المجتمع المدني التي توفر العديد من الخدمات ا�جتماعية وا�قتصادية في المجتمعات المحلية 

  . ل المعيشة والصحةمثل تطوير المھارات، ودعم سب

  

  البيئة ا�قتصادية 

شراء السلع والخدمات المحلية من يمكن ان يؤثر : تكلفة السلع والخدمات بما في ذلك ا*سكان 
مثل استخدام المحaت والمطاعم، (وموظفي الشركة المصرية للتكرير  ةقبل قوة العمل الدائم

من حيث  ويمكن ان يكون ھذا مفيداً . محليعلى ا�قتصاد ال) وشراء واستئجار المساكن وا�سواق
ومع ذلك، فإن . التنمية ا�قتصادية المحلية والتوظيف ولكن قد يؤدي أيضا الى التضخم المحلي

المشروع يقع في منطقة حضرية مكتظة بالسكان مع الكثير من العمليات ا�خرى الديموجرافيه 
المحلي او التنمية ا�قتصادية الى  وا�قتصادية تعني انه من غير المرجح ان يعزى التضخم

المشروع بشكل واضح، إ� في حالة ا�عمال التجارية المعينة التى من المرجح ان تجتذب 
وسوف تدرس الشركة المصرية للتكرير سياق ا�ساس ا�جتماعي . موظفي المشروع

  . وا�قتصادي وتقوم بالتشاور مع قادة المجتمعات المحلية والمجتمع المدني

  

. على ا�قتصاد مختلطة البيانات الكميه عن اZثار المتوقعة للشركة المصرية للتكريرقد كانت و

  . المرحلة الثانية للبحث ا�جتماعى و خطة ا*دارة ا�جتماعيةفى  ھذه النتائجوسيتم دراسة 

  

   :وا�نشطة ذات الدخل ،التوظيف، وسبل كسب العيش

  

من خaل  ؛م اZثار ا*يجابية للشركة المصرية للتكريرھناك فرصة لتعظي :التوظيف فى المشروع
 ،ا*نشاء والتشغيلتي مرحلكل من في  )كلما أمكن ذلك عمالة مدربةو( دربةتشغيل عمالة غير م

  .المجتمعات المجاورة للمشروع كلمن  وھذه العمالة سوف تكون

  
  

فرص العمل المحلية نتيجة لھذا  زيادة في ا�ستبيان كين٪ من المشار ٥٠ – ٣٠حوالى  وقد توقع
 ٢٧,٥(نجيب   عزبةوأقل نسبة في ) ٪ ٤٩,٦(عاطف  عزبة، وكانت أعلى نسبة في المشروع

توقع في الكان ھناك انخفاض فى فقد  ؛، أما بالنسبة لكون فرص العمل ھذه للمواطنين المحليين)٪
 ،٪٢٤,٣عاطف بنسبة  عزبةمن جانب  نسبةأعلى  ، وكانتبصفة عامة جميع المجتمعات المحلية

وترجع ھذه النسب القليلة في  ؛٪ ١٢,٧نجيب بنسبة  عزبة المحلية فيلعمالة لتوقع نسبة وأدنى 



لعمل من قبل لبتوفير فرص حيث تم وعدھم  ؛في الماضي اتالمجتمع هھذل لما حدث ا�غلب
  .ولكن ھذا لم يتحقق ،الصناعة المحلية

  

 في ا�نشطة المرتبطة بالنقل،أعلى التوقعات بتحسين فرص العمل بين ا�شخاص وقد تم تسجيل 

سوف تزيد من  ،المشروع ھاسببالتي يمتوقع أن زيادة حركة المرور ال من أنهن على الرغم مو
  .ن زيادة حركة المرور سوف تفيد ا�عمال التجاريةأيضاً أانه من المتوقع ، إ� ةيالبيئ اZثار

  

نھا التأثير في إجراءات أمن شوالواسطة  العaقاتأن  منالقلق ا�ستبيان بعض ء أثناقد ظھر و
مما يعني أن السكان المحليين الذين ليست لديھم اتصا�ت لن يستطيعوا الحصول على  ؛التوظيف

بوضع سوف يقومون الشركة المصرية للتكرير والمقاولون لكن و ،فرص فى وظائف المشروع
مع المجتمع المحلى  كذلك سوف يتم التعاونوالعدالة، ووالوضوح لشفافية تتميز با أسس للتوظيف

بعض وھناك  ،المجتمعات المحليةالمتوفرة في مھارات الوالمنظمات غير الحكومية على مراجعة 
التي يمكن للشركة المصرية للتكرير توظيفية خدمات بالفعل لديھا التي المنظمات غير الحكومية 

  .مواطنينل المنفعة المتبادلة للمشروع والجأالمشاركة فيھا من 

  

تدريب العاملين المحليين على البعض من ھذه الوظائف يمكن أن يسھم في  :تطوير المھارات
سوف تحدد الشركة المصرية للتكرير المھارات التي و. التنمية ا�جتماعية على المدى الطويل
مھا كجزء من برنامج تطوير المھارات والتي يمكن تقدي ،تحتاجھا فى مراحل ا*نشاء والتشغيل

  .يةتنمية المجتمعالمن خaل مراكز  للمواطنين ةأساسي اتر تدريبيوفت عن طريق ؛فى المجتمع

  

   :معيشةنوعية ال

أدى اقتراح تركيب وحدات معالجة البترول ا*ضافية إلى القلق  :البيئة المحلية السلمية النظيفة
وبرامج سياسات السوف تضع الشركة المصرية للتكرير لذلك و ؛لمواطنينحة وسaمة اصعلى 

نظام يضمن السلوك المحترم المناسب  طبقونالمشروع يب أن العاملينلضمان التدريب الaزمة 
وسيكون ھذا جزءا من السياسات ا�جتماعية  محتاجين؛تجاه أعضاء المجتمع، بما فيھم الفقراء وال

  . كريروحسن الجوار من جانب الشركة المصرية للت

  

مشروع الشركة المصرية للتكرير ھو من أول المشاريع في منطقة يعد  :ا�ندماج ا�جتماعي
مما أدي  الى تأثير  ؛مشاورة السكان وممثلى وقادة المجتمعات المحليةب اھتمتمسطرد التى 

 ومنذ بداية التشاور قامت الشركة المصرية للتكرير بعمل تغييرات ،مباشر على تصميم المشروع

المزيد من  وسوف يكون ھناك ،توصيات واحتياجات الناس توافق معتكبيرة في خططھا حتى 
يتم ن أسيكون ھناك حرص على  حيث ؛٢٠٠٨جلسة ا�ستماع العامة في يوليو  كجزء منذلك 

وضع فئة ا�ميين في ومثا�ً لذلك سوف يتم  ؛بالمشروعجميع أفراد المجتمع المتأثرين ب ا�ھتمام
حتى �  ؛ا*عaن عن وظائف في المجتمعوعند ند توزيع معلومات عن المشروع ا�عتبار ع

وسوف يقوم فريق متخصص في ا�تصا�ت من الشركة المصرية  ،من فوائد المشروع واتبعدسي
  . ن ا�ندماج ا�جتماعي يتم بطريقة مناسبةأللتكرير بضمان 

  

 منطقة التفريغية والمناطق المحلية فى ن إدخال تحسينات على البنية ا�ساسإ :القانون والنظام

ثار المشروع المحتملة آمن  ةواحدتعد ) ةنارعلى وجه التحديد تطھير الموقع وعمل ا�سوار وا*(
بشكل ايجابي على الحد من الجريمة وتحسين ؤثر تأن  ھامن شأنالتي والمتوقعة من قبل السكان 

أن تتواصل ھذه المشاورات للتوصل الى  وستضمن الشركة المصرية للتكرير ،ا�حياء السكنية
أفضل الحلول لتطھير البيئة في ھذه المنطقة بالمشاركة مع الممثلين الشعبيين بمسطرد الذين 

  . اظھروا حسن النية في القيام بذلك



  

جديدة الى القلق إزاء  صناعيةقامة وحدات إأدى ا�قتراح الخاص ب :البيئة المحلية السلمية النظيفة
الناتجة من وا�تربة ن يكون للضوضاء أ خشىبا*ضافة الى ذلك ي ،لسaمة في المجتمعالصحة وا

على نوعية الحياة للسكان الذين يعيشون في المنطقة المتاخمة لمواقع المشروع سلبي ا*نشاء اثر 
ھناك توقعات ان تقوم كان  منطقة التفريغ فيوخaل المشاورات  ،ق النقليطر على امتدادو

في اZراء ھناك تباين في ن أوجدير بالمaحظة  ،مصرية للتكرير بتطھير منطقة التفريغالشركة ال
  .كسبون من ھذه المنطقةتحيث ان ھناك جامعي القمامة والفرازين الذين ي ھذه النقطة

  

التخفيف من نھا أشوتقوم الشركة المصرية للتكرير والمقاولون بتصميم ممارسات إنشائية من 
وسوف ترصد . وبالتالي حماية المجتمعات المحلية المجاورة من ا*زعاج ، وضاءوالض تربةا�

  .الشركة المصرية للتكرير التطبيق الفعال لھذه الممارسات من قبل المقاولين

  

لنقل معدات المشروع  السياراتسوف يعتمد المشروع على عدد كبير من  :حركة المرور والنقل
من ثمانية إلى أثناء مرحلة ا*نشاء فى ظل نقل  الطرقى ربما يزداد الضغط عل ولذلكالموظفين و

ازدحام حركة المرور  ظھر القلق من ، وقد�ف عامل في اليوم كحد اقصى للقوة العاملةعشرة آ
على ترعة (المدخل الرئيسي الى المجتمع  ھانأعلى أساس  ؛في الخصوص خaل التشاور

، السلبية على الطريق راءات للحد من التأثيراتوتتبنى الشركة المصرية للتكرير إج) ا*سماعيلية
المتدرجة حيث يكون ميعاد بدء العمل وانتھائه ممتد على فترة أطول  بنظام الوردياتمثل العمل 

شبكة النقل العام فى أوقات معينة، كما ستتم صيانة مركبات الشركة  زيادة الضغط علىلمنع 
لتقليل فرص وقوع  جيداً  بسائقين مدربين تدريباً المصرية للتكرير على أعلى مستوى مع تزويدھا 

  . الحوادث

  

على الوصول الى طرق  منطقة التفريغوضع سياج حول يمكن أن يؤثر  :مكانية الوصولإ
من المجتمعات المحلية ) الطرق وممرات المشاة التى تؤدى إلى ترعة ا*سماعيلية( المرور

 ه النقطةوقد راعى تصميم المشروع ھذ ،نشاءالمجاورة للمنطقة خaل استخدامھا في مرحلة ا*

 ،الموقع وسطمن خaل ا�لتزام بوجود ممر مشاة على طول حافة سياج المنطقة الزراعية في 
على الشركة المصرية توفير مدخل مشاة بطول الطريق المسور الذي يمتد من  كذلكوينبغي 

يمتد الى الجانب الشرقي من الى الطريق وبطول الطريق المسور الذي  منطقة التفريغحافة 
  .الى مدينة ا�مل منطقة التفريغ

  

  :الصحة

ا�جتماعي لدراسة الوضع الراھن  ةالصحية مكملدراسة الوضع الراھن للحالة عتبر ت
وتعتبر  ،بالمشروع الذين قد يتأثرونوا�قتصادي من خaل تقييم الوضع الصحي القائم للسكان 

وخاصة (أن التأثير على صحة ا*نسان و� سيما  ،مشروعأھمية خاصة بالنسبة لل الصحة ذات
قد وساھمين المحليين المرتبطين بھذا المشروع، الم تعتبر من أھم ا�عتبارات في نظر) ا�طفال

حتى  لى المجتمعات المحليةإما ھو الدعم الصحى الذى ينبغي تقديمه لمعرفة تم إجراء الدراسة 
يفاء �ست فى المجتمعالمناسبة دعم الخدمات الصحية تتستطيع الشركة المصرية للتكرير أن 

دارة ا*جزء من خطة الدعم الصحي توصيات وستكون  ،أھداف المشروع واحتياجات الناس
  .ةيالصح

  

منظمة الرعاية الصحية الدولية فى مصر ما يزيد التي قامت بھا شملت الدراسات الصحية وقد 
 ؛ة جميع ا�سر التي زارھا الفريق ا�جتماعيقام فريق الصحة بمتابع وقد ،شخص ٧٠٠٠على 

عضو واحد من أفراد  صحي على فحصإجراء و ،عضو واحد في كل أسرة مع مقابلةجراء *



. أجريت الفحوص في موقع مؤجر مجھز من قبل فريق الصحة الخاص بكل مجتمعقد و. ا�سرة

 ،يارتھاأسرة تمت ز ١١٦٩شخص من أصل  ١٢٣٤ قد تم إجراء الفحص الصحي لعددو
  .أخرىمناقشة مع مجموعات  ١٢مقابلة مع مقدمى المعلومات الرئيسيين و ٢٠با*ضافة الى 

  

 مثل العمال لمخاطر الصحة والسaمة ئيةعمال ا*نشاا�قد تعرض  :صحة العمال وسaمتھم

والعمل في  ،والعمل باستخدام المعدات الثقيلة ،الھدم والحفر أعمالمن  تربةالضوضاء وا�
والنفايات،  البناءمواد  وتداول واستخدام رفع ا�حمال الثقيلة،اكن الضيقة، والتخزين، وا�م

وقد تسبب أعمال الحفر ونقل المواد مزيدا من اZثار السلبية . والعمل في ظل ظروف صاخبة
وسوف تعتمد الشركة المصرية للتكرير ممارسات . على صحة وسaمة العمال أثناء ا*نشاء

  .ة لضمان صحة و سaمة عمال ا*نشاءإنشائية صارم

  

قد التي  برك المياه الراكدةوجود � تخلو مواقع ا*نشاء من مشاكل صحية؛ مثل  :صحة المجتمع
تسبب تقد ، وت العينؤدي إلى أمراض متعددة مثل التھاباي ؛ ممالحشراتتكاثر ابيئة مناسبة ل توفر

الضوضاء المستمرة على المدى ما أأيضا فى مشاكل صحية مثل حساسية الصدر،  تربةا�
وقد وضعت . التوتر وا�كتئابإزعاج للمواطنين تؤدي أيضا إلى  با*ضافة إلى فھي الطويل 

 وذلكالضجيج الحد من و تربة،لتخفيف ا� في خطة ا*نشاء إجراءات الشركة المصرية للتكرير

Zالسلبية لھما؛ ومن ھذه ا*جراءات ثارللحد من ا aوإزالة المباني القريبة من  ،عدم البناء لي
  .المجتمعات المحلية بحرص

  

   :تسكينعادة الإ

بالرغم من أن ا�ستخدام الدائم لzرض الخاصة بالمشروع يقتصر على المواقع الصناعية من 
ن وجود سكن موظفي شركة إ� أخaل المaك الرسميين الراغبين فى بيع او تأجير أراضيھم 

ة الجنوبية، وقرب المناطق السكنية والمنشآت التجارية من قطمنفى الالقاھرة لتكرير البترول 
؛  ستخدامات غير الرسمية لمنطقة التفريغ من جامعي القمامة والفرازين�، وا ة الشماليةقطمنال

. سبل كسب العيش من اZثار السلبية علىتخفيف لن مطلوبة ليسكتعادة ال*يعني أن خطة  كل ذلك

داخل معمل  تسكن تلك التيمن  ؛أسرة ٢١ على عادة التسكين تقتصر فقطإ نأوالجدير بالذكر 
  .تكرير شركة القاھرة لتكرير البترول

  : فيھا سبل العيش أن تتأثر ھناك ثaثة مواقع يمكن

القائمة داخل المنطقة الصناعية التي تملكھا شركة القاھرة  :قطة الجنوبية الرئيسيةمنال )١
 .ركة المصرية للتكريروالمؤجرة للش ،لتكرير البترول

التي حصلت عليھا الشركة و، الصناعية الحاليةتقع داخل المنطقة  التي :ةشماليالمنطقة ال )٢
 .عامة ةالمصرية للتكرير من خaل مناقص

ھى و، عامالمؤجرة من شركة قطاع  ،الى الغرب من المنطقة الصناعية :منطقة التفريغ )٣
  .شركة اسكو

  

 ،لـشركة القاھرة لتكرير البترول ةمملوك ةaثة مبانى سكنيث المنطقة الجنوبية علىتشتمل 
ستتم إعادة ھؤ�ء و ،)فردا ١٠٧(وعائaتھم  من العاملين بالشركةموظفا  ٢١ ومؤجرة إلى

أن على  الجديدة خارج معمل التكرير،الشقق وقد تم اختيار . نھم عندما تبدأ أعمال ا*نشاءيسكت
. ولعدم إبعادھم عن بيئتھم ا�جتماعية انتقالھم إلى العمل، وذلك لتسھيل ؛معملال منتكون قريبة 

كان المستأجرون سعداء بتغيير قد و ،شية أفضلوقد تم مراعاة أن توفر الشقق الجديدة بيئة معي
  .منازلھم

  



 .المستخدمة في ا*نشاء تخزين الموادلا*نشاء  فترةخaل  مؤقتامنطقة التفريغ وسوف تستخدم 

يتردد ومدفن غير رسمي للمخلفات، كفي الوقت الحالي  مالي لھذه المنطقةيستخدم الجزء الشو
 �ستخدامه خaل فترة ا*نشاءات؛ لن يتمكن عند تطھير الموقعوالفرازين؛ و عليه جامعو القمامة

وفي ھذا الصدد التزمت . فذلك سيؤثر عليھم اقتصاديا وبالتالي عملھم؛من مواصلة  القمامة جامعو
جامعي القمامة في  عن رسميةعدم وجود بيانات لللتكرير بإجراء دراسة عميقة  الشركة المصرية

ن خaل يسكتالجزء الشمالي حتى يتم ا�نتھاء من دراسات إعادة الھذا ولن يستخدم . المنطقة
  . المرحلة الثانية  من تقييم ا�ثر ا�جتماعى

  

 خذ الشركة المصرية للتكرير عدداً سوف تت ،  تقييم ا�ثر ا�جتماعي المرحلة الثانية منوخaل 

التزود بالمعلومات التشاور ومن ھذه ا*جراءات . إعادة التسكين�ستكمال خطة  جراءاتمن ا*
 المتأثرين شخاص من خaل عقد اجتماعات مع ا� وذلك ؛توفير سبل بديلة للعيشبشأن 

. صحاب المصلحةوغيرھم من أ ،، والسلطات المحلية، والمنظمات غير الحكوميةالمشروعب

وسوف يجري مسح ودراسة متعمقة على جامعي القمامة في منطقة التفريغ والمناطق المجاورة 
فى القطع الشمالية والجنوبية للوقوف على حجم وطبيعة جمع القمامة بين الفقراء والفئات 

سوف تساعد ھذه الدراسة ايضا على التخطيط و. حول مواقع المشروعالتي تسكن الضعيفة 
  .تنمية المجتمعات المحلية ةمناسب �نشطال

  

  :ا_ثار التراكمية

في سياق تقييم ا�ثر البيئى ". ا�مر الذي يزداد من خaل ا*ضافات المتعاقبة"ھو ' التراكمي'
وا�جتماعي، تشير اZثار المتراكمة الى اZثار المجمعة لzنشطة المختلفة داخل المنطقة 

موضع اZثار المجمعة للجوانب المختلفة من نفس المشروع على المجاورة للمشروع المقترح أو 
  : و يمكن توضيح ھذا ا�مر من خaل ا�مثلة التالية . معين إستقبال

  

على سبيل المثال، عندما تكون ھناك منشأة : التنمية المختلفة عمليات اZثار التراكمية من •
تجاوز معايير جودة ت�  قيمةو، بمنخفضة نسبيا في الج ھاصناعية وحيدة قد تكون انبعاثات

فقد يتداخل  التأثير من المنشآت ا�خرى حولھا سحب ا�نتشار  دراسة ولكن عند ،الھواء
  .مما يؤدي إلى تجاوز معايير جودة الھواء

  

على سبيل المثال، السكان المجاورين : اZثار التراكمية للجوانب المختلفة للمشروع نفسه •
وقعوا ان يحدث تدھور فى جودة الھواء، وزيادة في مستويات يمكن ان يت ةجديدلمنشأة 

ھذه اZثار . الضوضاء وفى حجم حركة المرور من شأنھا ان تغير طابع الطرق المحلية
يمكن ان تؤدي الى مستوى من ا*زعاج  بشكل منفرد يمكن ان تكون مقبولة، ولكن معاً 

  . غير مقبول

  

عة لمنشأة جديدة مع منشآت أخرى على المنشآت المجمدراسة تقتصر الوفي معظم الحا�ت، 
  .القائمة بالفعل أو تلك التي لھا تصريح ساري با*نشاء

  

واستنادا الى تقييم ا�ثر التراكمي يمكن اتخاذ قرارات ھندسيه لتحديد الحاجة الى مزيد من 
  . آثار مجمعةي أتجنب و أ الحد منإجراءات التخفيف من اجل 

  

إلى أيضا  اتهھتمامبالنسبة للمجتمع تمتد او ،الھواء والماءجودة التى تتعلق ب أھم التأثيرات ھى تلك
من خaل كل ھذه النقاط سوف تتناول الشركة المصرية للتكرير ، وةمرور والصحاZثار على ال

عقاب ھذه ا*جراءات وإدخال التحسينات على المنشآت أفي وإجراءات التخفيف وخطة ا*دارة 



فمن المتوقع أن اZثار ) وشركة أنابيب البترول ة القاھرة لتكرير البترولشركمثل (المجاورة 
  .المجتمعات المحلية ستتم إدارتھا بنجاح خوفاتالسلبية وت

  

الشركة المصرية للتكرير بدمج الضوابط المناسبة المتعلقة بالبيئة  بالتزام هان المفترضومن 
ومع إدخال التحسينات على معمل  لى أدنى حد،إ اZثار السلبيةسوف يتم تقليل  والصحة والسaمة

ودعم  ،، ومعالجة ا�راضي الملوثةوشركة أنابيب البترول  تكرير شركة القاھرة لتكرير البترول
  . يجابية للمشروع على الصحة للمجتمعات المحليةإثار آھناك ف يكون وس صحة المجتمع

  

  :التخفيف و ا8دارة البيئية وا�جتماعية

لضمان دارية وا*جراءات ا*من إجراءات التخفيف  شركة المصرية للتكرير عدداً سوف تتخذ ال
عظم الفوائد ا�يجابية للمجتمعات يتجنبھا تماما، ويمن ا�ثار السلبية او  سوف يقللأن المشروع 

، خطة إدارة بيئية واجتماعية وصحية ي صورةفھذه ا*جراءات  وضعيتم سوف و ،المحلية
 يد ا*جراءات *دارة تأثيرات المشروع، تتضمن ھذه الخطة أيضا إسھامتحدوبا*ضافة إلى 

  .تنمية المجتمع المحليفي لشركة المصرية للتكرير ا

  

وضع ا�جتماعية مثل المشاورات المستمرة و إدارة الجوانبمواصلة ى لأيضا عمل الخطة توتش
المصرية للتكرير ومعالجة بالشركة المستمر ، بما يضمن للمجتمع المحلي ا�تصال للشكوىآلية 

تعتزم الشركة المصرية للتكرير مواصلة إشراك أصحاب المصلحة من خaل و ،ما يشغلھم
  . التطوير المستمر لمراكز التنمية للمجتمع والمنظمات المجتمعية المحلية

  

 تقديم، أصبح المماثلة لمشروع الشركة المصرية للتكريربالنسبة للمشروعات الكبرى و

أفضل من ، وفى السنوات ا�خيرة ت ا�جتماعية والبيئية للمشروع اھتمام رئيسىا�لتزاما
واضحة  يجب أن تكونھذه الخطط و ،الممارسات تطوير خطط الرقابة بطريقة تتسم بالشفافية

وسوف تشمل الخطط . من أصحاب المصلحة فى إدارة المشروع ي أوقابلة للمراجعة من جانب 
  :يلي ماعلى  صرية للتكريرالمحددة لمشروع الشركة الم

  نيسكتإعادة ال •

  والشكوى آلية التظلم •

  العaقات المجتمعية •

   التوظيف •

  إقامة العمال •

  سaمة المجتمع المحلي •

  تطھير الموقع ودراسة تلوث ا�رض •

  خطة اZثار المتعلقة با*نشاء •

  تخزين الوقود والزيوت •

  إدارة حركة المرور •

  إدارة النفايات وا�نبعاثات •

  

  ماع عامة جلسة است

والتشاور معھم المحليين  أصحاب المصلحةبإشراك وكجزء من التزام الشركة المصرية للتكرير 
تضم ا�ولى ممثلين  ؛٢٠٠٨ و أغسطس يوليو يشھرفي  تينجلستي استماع عاملتم التخطيط 

عن الھيئات الحكومية، مثل الوزارات المعنية وتضم الثانية المنظمات غير الحكومية، وقادة 
في المجتمعات المحلية المجاورة لموقع معمل  انلمجتمعات المحلية والجمھور وسوف تعقدا

  . التكرير



  

  ل`تصال بنا 
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