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Annex I: Site Visit Documentation 

A. Cairo	–	Beni	Suef

A.1 Trespassing

A.2 Houses near railway



A3: Level Crossing 

A.4 Walls near railway

A.5 Car dumping site



 

 

A.6  Construction  

 

 

 

 

 



A.7 Waste along tracks

A.8 Level Crossing



A.9 Ibrahmia Canal 

 

 

A.10 Buildings along the corridor 

 

 

 

 

 



A.11 Agricultural roads

B. Benha- Port Said

B.1 Proximity of buildings to railway



 

B.2 Road Intersection 

 

 

 

B.3	Building	Proximity	to	railway	
 

 

 

 

 



B.4 Shops near railway

B.5 Mosque near railway



B6: Agricultural land/ Water Basin 

 

 

B.7 Unsafe intersection 

 

 

 

 



B.8 Houses and roads near railway 

 

 

 

B. 9 School near railway 
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B.10 Buildings near railway 

 

 

 

B.11 Proximity of railway to Suez canal 

	



Annex II: General environmental and social management conditions 
for construction contracts 

1. The Contractor shall comply with the prepared Environmental and Social Management
Plan (ESMP) for the works he is responsible for. The Contractor shall inform himself
about the ESMP and prepare his work strategy and plan to fully take into account
relevant provisions of that ESMP. If the Contractor fails to implement the approved
EMSP after written instruction by the Owner to fulfil his obligation within the
requested time, the Owner reserves the right to arrange through the Supervising
Engineer (SE) for execution of the missing action by a third party on account of the
Contractor.

2. Notwithstanding the Contractor’s obligation under the above clause, the Contractor
shall implement all measures necessary to avoid undesirable adverse environmental
and social impacts wherever possible, restore work sites to acceptable standards, and
abide by any environmental or social performance requirements specified in the ESMP.

3. The Contractor shall indicate the period within which he/she shall maintain status on
site after completion of civil works to ensure that significant adverse impacts arising
from such works have been appropriately addressed.

4. The Contractor shall adhere to the proposed activity implementation schedule and the
mitigation and monitoring plan to ensure effective feedback of monitoring information
to project management so that impact management can be implemented properly, and
if necessary, adapt to changing and unforeseen conditions.

5. Besides the regular inspection of the sites by the SE for adherence to the contract
conditions and specifications, the Owner may appoint an Inspector to oversee the
compliance with these environmental conditions and any proposed mitigation
measures. State environmental authorities may carry out similar inspection duties. In
all cases, as directed by the SE, the Contractor shall comply with directives from such
inspectors to implement measures required to ensure the adequacy rehabilitation
measures carried out on the bio-physical environment and compensation for socio-
economic disruption resulting from implementation of any works.

6. The Contractor shall add the above provisions to any construction sub-contract, for any
sub-contractors to comply with the ESMP.



Annex III: Public Consultation Documentation 

The public consultation meeting (public hearing) was convened at Pyramisa 
Hotel in Dokki/Cairo on Monday 16th of March 2020, at 10:30 am
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Public	  Consultation	  Attendees	  

Name Organization/title 
Ms. Eman El Tahlawy National Research Centre  
Chemist. Mahmoud kamar General Manager Environment Department 

ENR 
Mr. Ahmed Nasser General Manager Public relations ENR 
Ms. Reham Magdy ENR 
Ms. Amal Sadd National Research Centre  
Ms. Safaa mahmoud ENR – Environmental & Social Specialist  
Ms. Ghada Hamed PMU - ENR 
Ms. Mona Salama ENR – Project Department  
Eng. Mahmoud Hanafy ENR – Project Engineer  
Eng. Hesham  ENR – Signaling Manager 
Eng. Mostafa Harrar ENR – Signaling Manager 
Ms. Doaa Mohamed Transport Planning Authority 
Prof. Nasser Abdel-Latif Head of Air Pollution Research Department 

– National Research Centre 
Ms. Doaa Mohamed 
Abdallah 

Transport Planning Authority 

Mr. Emad Nassif Aramnious General Manager Environmental Statistics - 
CAPMAS  

Eng. Mohamed Hegazy Transport for Cairo 
Ms. Suzan Zaki Journalist – Gomhoureya  
Mr. Mohamed Youness EIPR 
Ms. Narges Mahmoud Social Specialist  
Eng. Sharif Youssef Project Management and Contracting 

Specialist  



Public Consultation Communication Tools 

1. Newspaper Advertisement

Source: El Gomhuriya Weekly Newspaper, Thursday March 5th 2020 

2. Facebook Event Link: https://www.facebook.com/events/2804535756302241/



3. Invitation template: 

 
Invitation to Public Consultation  
 
An Environmental and Social Impact Assessment Study has been prepared for the installation of 
an Automatic Train Protection system ETCSL1, with the aim of increasing the rail network 
capacity, improving the safety of trains and enhancing the reliability of train services under the 
umbrella of the Egyptian National Railway Modernization Project.  
 
Masader Environmental and Energy Services is holding a public consultation to present the study 
results, and offer stakeholders the opportunity to provide feedback. 
 
*Location: Pyramisa Hotel, 60 Giza Street, Dokki 
*Date: Monday 16th of March 
*Time: 10:30 am - 13:00 pm 
 
The Executive Summary can be found under the following link: www.be-masader.com  
 
Please share comments, concerns, or suggestions through the following email: info@be-
masader.com 



Public consultation invitees – Remote communication and presentation has been 
sent via email 
Name Organization/title 
Eng. Khadiga Hosny Reyad Researcher - Ministry of Transport 

Eng. Khadiga Mostafa Researcher - Ministry of Transport 
Prof. Dr. Magdy Abdelwaheb Prof at Faculty of Science - Cairo 

University 
Dr. Mona Adel Helmy Abd El-
Razik  

Researcher of Environmental Health and 
Preventive Medicine, Environmental and 
Occupational Medicine Department, 
Environmental Research Division, National 
Research Center 

Dr. Mona Ahmed Fanny Housing and Building Center 
Mr. Mostafa Morad Head of Air Quality Central Dept., EEAA 
Ms. Souzan Zaki Journalist - ElGomhouria 
Eng. Taghreed Saied General Manager EE and Climate Change 
Eng. Tarak Shalaby Vulnerable and Adaptation General 

Manager, EEAA 
Dr. Wael Khaled General Manager of Scientific Dept. EMA 
Eng. Wafaa Ismaeil Energy Sector Head, Environmental 

Compliance Office - Federation Of 
Egyptian Industries ECO- FEI 

Eng. Zeinab Hussein Research Engineer, NREA 
Eng Zeinab Mohamed Researcher at Ministry of Petroleum 
Dr. Ayman Hamada Env. Researcher - EEAA Cairo 
Dr.  Inas  Hanafy Ministry of Education  Cairo 
Ms. Mariam Zaki Ministry of Local Development Cairo 
Mr. Omar  Eltantway MIC  Cairo 
Ms. Sherien  Mahmoud NCW 

Ms. Eman  Hussien NCW 
Mr. Noor  Noor Nature Conservation Egypt (NCE) 
Mr. Mohamed  Moawad CDYTA 
Ms. Ghada  Mahmoud Aghakhan Foundation 
Heba Mohammed Abdelaziz Land Research Center  Giza 
Ms.  Alia  Abdelhameed Land Research Center  Giza 



Additional	  List	  of	  organizations	  contacted	  
New	  Horizon	  for	  Social	  Development	  
New	  Woman	  Foundation	  
Association	  for	  the	  Protection	  of	  the	  
Environment	  	  
National	  Association	  for	  protection	  of	  
Environment	  and	  Green	  Egypt	  

Prof.  Mohamed  El Anbaawy Cairo University / Geology Department  - 
Cairo 

Mr.  Elham Aziz EEAA Cairo 
Mr. Mohamed Hegazy Transport for cairo 
Ahmed ElDorghamy CEDARE 
Ahmed ElSeidi Lawyer ( EIA Specialist) 
Ragia ElGerzawy EIPR 
Syada Greiss Association for the Protection of the 

Environment 
Mohamed Gamal Heritage Zones 
Samah Kalil 
Eman ElTahlawy National Research Center 
Mohamed Hshem National Research Center 
Edgar Tawil Knowledge Economy Foundation 
Maha Moddather Hasan Associate Professor -Structural Engineering 

– Cairo university

The following pages contains the Powerpoint presentation slides ,which was 
delivered during the public consultation session and sent via emails



دراسة	تقييم	األثر	البيئي	و	اإلجتماعي	
جلسة	تشاورية	عامة	

۱٦	مارس	۲۰۲۰	

مشروع	تزويد	خطوط	السكك	احلديدية	بنظام	التحكم	األوروبى	
احلديث			ETCSL1		و	املزمع	تنفيذه	من	قبل	الهيئة	القومية	
لسكك	حديد	مصر	حتت	مظلة	مشروع	حتديث	سكك	حديد	مصر	

اخللفية	ووصف	املشروع	

يتمثل	الهدف	اإلمنائي	ملشروع	حتديث	السكك	احلديدية	الوطني	في	مصر	
في	حتقيق	أقصى	استفادة	من	اجلهود	املستمرة	لتحديث	نظام	اإلشارات	

واالتصاالت	السلكية	والالسلكية	على	شبكة	السكك	احلديدية.	
سيساهم	مشروع	حتديث	السكك	احلديدية	الوطني	على	وجه	 •

التحديد	في:	(۱)	زيادة	سعة	شبكة	السكك	احلديدية	؛	(۲)	حتسني	
سالمة	القطارات	؛	و	(۳)		تعزيز	الثقة	في	خدمات	القطارات	كوسيلة	

للنقل.	
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اخللفية	ووصف	املشروع	
	

 سوف	يتكون	مشروع	حتديث	السكك	احلديدية	الوطني	من	أربعة	 •
عناصر	على	النحو	التالي:	

  .	حتديث	اإلشارات	وجتديد	مسار	السكك	احلديدية	االول•

  .	نظام	احلماية	التلقائية	للقطار	الثاني•
  .	حتسني	قدرات	االستيعاب	ثالثا•
  .	دعم	إدارة	املشاريع	رابعا•
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اخللفية	ووصف	املشروع	
هذا وسوف يدعم	مشروع	حتديث	السكك	احلديدية	الوطني	تفعيل	نظام		

احلماية	التلقائية	للقطار	(ATP)	الذي	يشتمل	على	معدات	احلماية	
التلقائية	للقطار	على	منت	القطار	في	100	قاطرة	وكذلك	معدات	على	

جانب	مسار	سير	القطارات		على	990	كم	من	شبكة	السكك	
احلديدية	،	في	األقسام	التالية:	

 أ(	اإلسكندرية	-	القاهرة	)208	كم(	؛	 •
 ب(	القاهرة	-	بني	سويف	)138	كم(	؛	 •
 ج(	بني	سويف	-	أسيوط	)250	كم(	؛	 •
 د(	أسيوط	–	جنع	حمادي	)180	كم(	؛		 •

 هـ(	بنها	بورسعيد	)214	كم(	 •
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اخللفية	ووصف	املشروع	
	

ويشرف	نظام	احلماية	التلقائية	إلكترونيًا	على	القطار	،	من	حيث	حتديد	
وتعقب	القطار	،	والذي	يتضمن	السرعات	املسموح	بها	،	واملسافة	

املسموح	سيرها	بواسطة	كل	قطار	،واملسافات	املتوقفة	وحدود	السرعة	في	
كل	منطقة	باالضافة	الى	انه	في	حالة	عدم	امتثال	طاقم	القطار	ملعايير	
تشغيل	النظام	،	يتولى	النظام	تلقائيًا	القيادة	،	وعند	الضرورة	في	ظل	
الظروف	احلرجة	يتوقف	القطار	تلقائيا	ملنع	وقوع		اي	حوادث	محتملة.	

	
النظام	الذى	سوف	يتم	تركيبه	هو	نظام	التحكم	األوروبى	احلديث	

			ETCS	L1
	5	
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	املشروع	عناصر

يتعلق	نطاق	عمل	هذا	التقييم	لالثر	البيئي	واالجتماعي	بخطوط:	القاهرة	
-	بني	سويف	(138	كم)	وبنها	بورسعيد	(214	كم)	وحتديث	خطة	
اإلدارة	البيئية	واالجتماعية	(ESMP)	املعدة	سلفًا	لطرق	اإلسكندرية	-	
القاهرة	؛	بنى	سويف	-	أسيوط	وأسيوط	–	جنع	حمادي	من	اجل	تخفيف	

	ETCSL1	احلديث	األوروبى	اآللى	التحكم	نظام	تركيب	آثار
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	املشروع	عناصر

	سيتم	تركيب	الكابالت	فى	اجتاه	العرضى		(عمودى	على	اجتاه	خط	
السكة	احلديدية)	على	عمق	حوالى	۱	متر	حتت	سطح	االرض	و	ذلك	

لربط	السيمافورات	على	طول	اخلط	بأجهزة	اتصال	موضوعة	على	اخلط	.	
بالتالى	يعتبر	النشاط	االساسى	فى	املشروع	هو	احلفر	و	وضع	الكابالت	ثم	

الردم		

9	
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أهداف دراسة تقييم اآلثار البيئية واإلجتماعية	
	

 حتديد و تقييم األثار البيئية و اإلجتماعية	 •
 حتديد تدابير التخفيف لألثار البيئية واإلجتماعية املتوقعة	 •

 اعداد خطة اإلدارة و الرصد البيئية و اإلجتماعية	 •
 حتديد املسئوليات لتنفيذ هذه اإلجراءات و متابعتها مبا يتضمن ذلك  •

من برامج تدريب و رفع كفاءة القائمني على تنفيذ اخلطة	
 عقد جلسات تشاور و حلقات مناقشة مع املهتمني و املتأثرين باملشروع 	 •

4/30/17	 11	
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مراحل	تقييم األثر البيئي و اإلجتماعي	

المكونات•

لمدخالتا•

المخرجات •

المساحة•

وصف 
المشروع

أو /مصرية و•
دولية

بيئية •
واجتماعية

االطار القانونى

الموقع•

لمدخالتا•

التصميم•

بدائل المشروع

المجتمع•
التضاريس •

الهواء, التربة
المناخ•

ةالبيئة االساسي
على •

معالمجت/البيئة
إيجابية•
سلبية•

تقييم اآلثار 

إجراءات •
التخفيف

فيذ مسئولية التن•
واإلشراف 

خطة اإلدارة
تأكد من أنال•

إجراءات 
بعة المتالتخفيف

فعالة

خطة الرصد 
والمتابعة

جلسات التشاور 
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مراحل تقييم األثر البيئى واإلجتماعى



القوانني والتشريعات املصرية املصرية 
القانون 48/1982

– معايير جودة املياه في نهر النيل والترع 
واملصارف واملياه اجلوفية

– معايير التصريف الى هذه املسطحات املائية

القانون 93/1962
اجراءات التوصيل بشبكات الصرف الصحي –
اشتراطات حماية شبكات الصرف الصحي –

معايير التصريف –

القانون 4/1994
 التقييم البيئي – دليل اسس  –

واجراءات التقييم اللبيئي
املواد واخمللفات اخلطرة –

معايير جودة الهواء احمليط  –
واشتراطات االنبعاثات
معايير بيئة العمل –

معايير التصريف في البيئة البحرية –
معايير الضوضاء ومدد التعرض –
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اإلطار	القانوني	
و	سياسات	
البنك	الدولي	

القانون 102/1983
احملميات الطبيعة –
اشتراطات التنمية –

القرار 117/1983
املواقع األثرية •

اشتراطات احلماية •
حاالت العثور على األثار •

القرار 44/2000
معايير استخدام املياه املعاجلة في  •

الري

معايير استخدام احلمأة في الزراعة •

القانون 12/2003
اخملاطر الفزيائية والديناميكية  –

والكيماوية واحليوية 
اشتراطات احلماية الشخصية –

معايير بيئة العمل –
 مخاطر احلريق – كود هندسي –
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الترتيب	
املؤسسي	

اإلطار	القانوني	و	
سياسات	البنك	

الدولي	

القوانني والتشريعات املصرية 



تصنيف املشروعات طبقا للقانون املصرى و نظام تصنيف البنك 
 وفقاً لدليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي (الصادر من جهاز شئون البيئة عام ۱۹۹٦، مت  •

ليعكس مستوى دراسة تقييم التأثير البيئى ثالثة فئات رئيسية تصنيف املشروعات إلى 
املطلوبة وذلك وفقاً لدرجة التأثيرات البيئية احملتملة من املشروع

 

ذات التأثيرات البيئية الضئيلة  

ذات التأثيرات البيئية 
املتوسطة 

ذات التأثيرات البيئية الكبيرة 
و احلساسة 

أ 

ب

ج
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اإلطار	القانوني	
و	سياسات	
البنك	الدولي	

املشروع	
تصنيف 

املشروعات طبقا 
لتصنيف البنك 

األفريقى  

أ 

ب

ج

ملخص التأثيرات السلبية البيئية واإلجتماعية 

املتوقعة		
سوف	ينتج	عن	املشروع	آثار	ايجابية	كثيرة	و	لكن	فى	نفس	الوقت	من		

املمكن	وجود	بعض	اآلثار	البيئية	واالجتماعية	السلبیة	التى	من	املتوقع		أن	
تکون	محددة	املوقع،	ویمکن	تخفیفھا	بشکل	فعال	من	خالل	تنفیذ	

خطة	اإلدارة	البیئیة	واالجتماعیة		مبا	یتماشی	مع	معايير	احلماية	املتكاملة	للبنك	
اإلفريقى	واإلشتراطات	البيئية	الوطنية		
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مقدمة	عامة	

	متوقعةالدراسة	لم	حتدد	اى	تأثيرات		سلبية	
	عملية	تشغيل	النظام	اثناء

18	

مقدمة	عامة	

ملخص	التاثيرات		السلبية	البيئية	واالجتماعية		

	املتوقعة
	عملية	االنشاء		أثناء

PHOTOS	FOR	
EXCAVATION		
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مقدمة	عامة	

	املتوقعةملخص	التاثيرات		السلبية	البيئية	واالجتماعية		
	عملية	االنشاء		اثناء

 اإلدارة	الغير	جيدة	للمخلفات	الصلبة	الغير	خطرة	و	اخلطرة		 •
 اإلدارة	الغير	جيدة	خمللفات الصرف	الصحى	من	مكاتب	االدارة	 •

اخلاصة	باملقاولني	
 الضوضاء	 •

 تلوث	التربة	و	املياه	السطحية	 •
	VOCs	املتطايرة	العضوية	واملركبات	االتربة	و	تطايرالغبار  	الناجتة•

	احلفر	آالت	و	احلفر	عن
	
	

		
C
O
	ال

N
O
x	

S
O
2	
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مقدمة	عامة	

	املتوقعةملخص	التاثيرات		السلبية	البيئية	واالجتماعية		
	عملية	االنشاء		اثناء

 التأثيرات	املتعلقة	بالصحة	والسالمة	املهنية	 	احوالهم	و	للعمال•
 التأثيرات	املتعلقة	بسكن	العمال	 •

 صحة	و	سالمة	اجملتمع		 •
 التأثيرات	على	حركة	املرور	و	صعوبة	الوصول	 •

	  	الرحالت	تأخير	و	القطارات	سرعة	على	التأثير	امكانية•
 	احتمال العثور علي آثار	 •
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مقدمة	عامة	

التأثيرات	االجتماعية	املتعلقة	بأحوال	العمال	
عمالة	األطفال	 •

التأمينات	اإلجتماعية	 •
التأمني	على	احلياة	 •

العقود	 •

	اثناء	املتوقعةملخص	التاثيرات		السلبية	البيئية	واالجتماعية		
عملية	تشغيل	املشروع		
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التكل
	فة

املتوق
	عة

	مسئولية
	اإلشراف

	مسئولية
	التنفيذ

اجراءات الرصد	 اجراءات التخفيف	 التأثير	

	العامة	االدارة	
	بهيئة	للبيئة
	السكك
	احلديدية

	العام	املقاول
	مقاولى	و

						الباطن

مراجعة يومية  •
ألماكن 
التخزين

مراجعة  •
أسبوعية 

للفواتير و 
إثباتات 

التخلص من 
اخمللفات في 

األماكن املصرح 
بها	

يقوم املقاول بوضع و تنفيذ خطة الدارة  •
اخمللفات تغطى اآلتى:  

- توفير أماكن تخزين للمخلفات بعيدة عن 
األراضى الزراعية/ املنازل/اجملارى املائية/

الطرق
التنسيق مع السلطة احمللية أو مقاولي نقل  -

اخمللفات املرخصني لنقل اخمللفات لألماكن 
املصرح به

-   تغطية مخلفات احلفر التى لها قابلية 
التطاير ملنع تطايرها او اى اجراء  يؤدى الى 

نتيجة متماثلة

إدارة مخلفات احلفر 
و الردم	

خطة	اإلدارة	البيئية	و	اإلجتماعية	
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التكل
	فة

املتوقع
	ة

	مسئولية
	اإلشراف

	

	مسئولية
	التنفيذ

اجراءات الرصد	 اجراءات التخفيف	 التأثير	

	العامة	االدارة	
	بهيئة	للبيئة
	السكك
	احلديدية

	العام	املقاول
	مقاولى	و

						الباطن

 مراجعة يومية 
ملنطقة تخزين 
النفايات اخلطرة

 مراجعة  -
أسبوعية 

للفواتير اخلاصة 
بنقل و 

التخلص اآلمن 
من اخمللفات

 التحديد بوضوح أنواع النفايات اخلطرة أو  -
املواد اخلطرة وتصنيفها وضمان توفر 

صحائف بيانات سالمة املواد باللغة العربية
 ($) تعيني وتدريب العاملني (ق)  -
لتحديد وإدارة النفايات اخلطرة واملواد

- ($) توفير معدات و مهمات احلماية 
الشخصية الالزمة للعمال املكلفني بإدارة 

النفايات واملواد اخلطرة
 ($) توفير مجموعات اإلسعافات األولية  -
 توفير منطقة آمنة في املوقع لتخزين املواد  -

اخلطرة 
- ($) الترتيب مع السلطة احمللية أو جهة نقل 

اخمللفات اخلطرة املصرح لها	

إدارة اخمللفات و 
املواد اخلطرة	

خطة	اإلدارة	البيئية	و	اإلجتماعية	
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التكل
	فة

املتوقع
	ة

	مسئولية
	اإلشراف

	

	مسئولية
	التنفيذ

اجراءات الرصد	 اجراءات التخفيف	 التأثير	

	االستشارى	
	على	املشرف
	التنفيذ
	العامة	واالدارة
	بهيئة	للبيئة
	السكك
	احلديدية

	العام	املقاول
	مقاولى	و

						الباطن

 مراجعة يومية  -
تغطية مواد 
الردم و/او 

التربة 
 مراجعة يومية  -

للشكاوى 
الغبار

	

 تغطية مواد الردم و/او التربة املستخرجة  -
حتى يتم استخدامها 

  تسوير منطقة احلفر تسوير كامل بارتفاع  -
مناسب للسور يتم املافقة عليه من 

االستشارى	املشرف	على	التنفيذ	و	مدير	
عام	البيئة	بهيئة	السكك	احلديدية	

 	أخذ	احتياطات	إضافية	كتعلية	السور	او	 -
ترطيب	التربة	لتقليل	االتربة	و	الغبار	

بالقرب	من	االراضى	الزراعية	و	املنازل		
 إبالغ	سكان	املناطق	القريبة	بطول	فترة	 -

احلفر	و	الردم	عن	طريق	وضع	الفتات	
واضحة	باللغة	العربية	مبني	عليها	أيضا	

ارقام	تلقى	الشكاوى	
	 -

تطايرالغبار	و	االتربة		

خطة	اإلدارة	البيئية	و	اإلجتماعية	
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التكل
	فة

املتوقع
	ة

	مسئولية
	اإلشراف

	

	مسئولية
	التنفيذ

اجراءات الرصد	 اجراءات التخفيف	 التأثير	

	االستشارى	
	على	املشرف
	التنفيذ
	العامة	واالدارة
	بهيئة	للبيئة
	السكك
	احلديدية

	العام	املقاول
	مقاولى	و

						الباطن

 مراجعة يومية من 
سجل احلوادث ذات 
الصلة والشكاوى	

 إبالغ اجملتمعات احمللية في حالة توقع إقفال 
الطرق أو طرق الوصول لفترات طويلة
- تعيني العمال املدربني إلدارة حركة املرور في 
حاالت األعمال خالل ساعات الذروة حركة / 
االندفاع
- التنسيق مع السلطات احمللية وسلطات املرور 
في حالة تعطل كبير حلركة املرور	

املرور و صعوبة 
الوصول	

خطة	اإلدارة	البيئية	و	اإلجتماعية	
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التكل
	فة

املتوقع
	ة

	مسئولية
	اإلشراف

	

	مسئولية
	التنفيذ

اجراءات الرصد	 اجراءات التخفيف	 التأثير	

	االستشارى	
	على	املشرف
	التنفيذ
	العامة	واالدارة
	بهيئة	للبيئة
	السكك
	احلديدية

	العام	املقاول
	مقاولى	و

						الباطن

مراجعة يومية 
ملنطقة تخزين 
اخمللفات السائلة

	

  	خزانات	فى	الصحى	الصرف	جتميع-
	عازلة	طبقة	على	موضوعة	و	معزولة
  	دورية	بصفة	اخلزانات	تفضية-
		 -

اإلدارة	الغير	جيدة	ا
خمللفات الصرف	

الصحى	من	مكاتب	
االدارة	اخلاصة	

باملقاولني	
	
	

خطة	اإلدارة	البيئية	و	اإلجتماعية	
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التكل
	فة

املتوقع
	ة

	مسئولية
	اإلشراف

	

	مسئولية
	التنفيذ

اجراءات الرصد	 اجراءات التخفيف	 التأثير	

	االستشارى	
	على	املشرف
	التنفيذ
	العامة	واالدارة
	بهيئة	للبيئة
	السكك
	احلديدية

	العام	املقاول
	مقاولى	و

						الباطن

- مراجعة يومية 
جلدول األعمال

- مراجعة يومية 
للشكاوى الضوضاء

- مراجعة توافر 
معدات الوقاية 

الشخصية 
واستخدامها خالل 
األعمال الصاخب	

- توفير معدات احلماية الشخصية املناسبة 
للعمال املكلفني بالعمل في مستويات عالية 

من الضوضاء 
- التنسيق مع إدارة املرافق و / أو اجملتمع احمليط 

لتجنب املهام صاخبة خالل األوقات احلساسة 
من منشأة التشغيل

- السعي جلدولة أعمال صاخبة في فترات 
اإلجازات املؤسسية

- إبالغ مديري املرافق واملستخدمني و / أو 
اجملتمع احمليط لفترات من األعمال الصاخبة 

التي ال ميكن جتنبها	

	الضوضاء

خطة	اإلدارة	البيئية	و	اإلجتماعية	

الترتيب	املؤسسى		
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سيتم		تدريب	جميع	القائمني	على	تنفيذ	و	االشراف	املباشر	على	املشروع	من	قبل	هيئة	السكة	احلديد	على	تنفيذ	
خطط	اإلدارة	و	الرصد	البيئية	و	اإلجتماعية	

و	يوضح	الشكل	التالى	الوضع	احلالى	و	املستقبلى	الترتيبات	املؤسسية	و	التنفيذية	للمشروع					

رئيس السكك احلديدية الوطنية 
	lاملصرية

نائب رئيس قطاع اخلدمات املشتركة	

املدير العام للبيئة		

املتخصصني في البيئة	
-

املتخصصني االجتماعيني

نائب رئيس قطاع املشروع	

مدير وحدة إدارة املشروع	

نائب رئيس مجلس االدرة للخدمات املشتركة	

مدير ادارة معامل الرصد البيئي	 مدير إدارة التفتيش البيئي

رئيس قسم التفتيش 
البيئي للورش 

رئيس قسم التفتيش 
البيئي لالنشاءت والسكة 	

مدير إدارة املعايير وتقييم اخملاطر البيئية 

رئيس قسم السياسات 
ومعايير البيئة

رئيس قسم تقييم اخملاطر 
واألثر البيئي 

رئيس قسم إدارة اخملاطر 
والكوارث البيئية 	

مدير عام البيئة	

رئيس قسم املراجعة الداخلية و 
املعلومات البيئية	
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	و	البيئية	االدارة	خطط	باعداد	اخلاصة	االرشادات
	االجتماعية

االرشادات اخلاصة بخطط االدارة البيئية و االجتماعية	
	سوف	يتم	إدراج	اإلحتياطات	التالية	كبنود	تعاقدية	مع	املقاولني	

 تدريب/توعية العمال على "قواعد الصحة والسالمة املهنية" و مكونات و متطلبات "خطة اإلدارة  •
البيئية واالجتماعية" 	

 تقييم اإلحتياجات التدريبية و رفع كفاءة العاملني باملشروع 	 •
 توفير واستخدام معدات و مهمات احلماية الشخصية	 •

 تنفيذ جميع التدابير التى تنص عليها خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحفاظ على جودة الهواء و  •
التربة و املياه السطحية و تقليل مستوى الضوضاء و اإلدارة السليمة جلميع انواع النفايات وتقليل 

اآلثار السلبية املرتبطة بحركة املرور وإمكانية الوصول الناجتة عن الغلق املؤقت للطرق 	
 إدراج و تنفيذ آلية ذات كفاءة عالية للتعامل مع  شكاوى املواطنني والعمال 	 •
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	آلية	التعامل	مع	الشكاوى	

إطار	خطة	
اإلدارة	البيئية	و	
اإلجتماعية	

بالنظر	إلى	طبيعة	أنشطة	املشروع	،	سيكون	أكثر	تدابير	التخفيف	فعالية	للمخاطر	
واآلثارالبيئية	و	االجتماعية	هو	ضمان	مشاركة	املستفيدين	من	املشروع	بشكل	

فعال	في	جميع	مراحل	املشروع.	سوف	تؤخذ	في	االعتبار	أنشطة	املسئولية	
االجتماعية	ومشاركة	املواطنني	لتعزيز	نتائج	املشروع	من	خالل	آليات	مختلفة:		
-	آلية	التعامل	مع	الشكاوى	و	التظلمات	GRM	التي	تسمح	للمواطنني	باالستفسار	عن	

املشروع	،	وتقدمي	الشكاوى	
	

-	املعلومات	العامة	على	مختلف	مستويات	التنفيذ	
	

-	الدراسات	االستقصائية	اخلاصة	برضا	املستفيدين	،	التي	سيتم	تضمينها	في	عملية	تقييم	
العملية	اخملطط	لها	في	منتصف	عمر	املشروع	؛	تقييم	مستقل	لألداء		لضمان	االمتثال	

وفعالية	استهداف	املستفيدين		



		اإلستماع	حسن	على	نشكركم
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اإلجتماعيو  ثر البیئياألدراسة تقییم 

في مصر مشروع تحدیث السكك الحدیدیة الوطني

 ETCSL1التحكم اآللى األوروبى الحدیث تركیب نظام 

The following section includes the Arabic non-technical summary , 
which was shared with the participants prior and during the pcublic 
consultation activities.
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الملخص التنفیذى  

لمقدمةا  
 

الخلفیة ووصف المشروع  
 

) في تحقیق أقصى استفادة من الجھود  (ENRMPفي مصر  یتمثل الھدف اإلنمائي لمشروع تحدیث السكك الحدیدیة الوطني
.المستمرة لتحدیث نظام اإلشارات واالتصاالت السلكیة والالسلكیة على شبكة السكك الحدیدیة  

) تحسین 2) زیادة سعة شبكة السكك الحدیدیة ؛ (1على وجھ التحدید في: ( سیساھم مشروع تحدیث السكك الحدیدیة الوطني
تعزیز الثقة في خدمات القطارات كوسیلة للنقل.) 3سالمة القطارات ؛ و (  

 الذي یشتمل على معدات (ATP) تفعیل نظام الحمایة التلقائیة للقطار مشروع تحدیث السكك الحدیدیة الوطني یدعمھذا وسوف 
كم من  990على  قاطرة وكذلك معدات على جانب مسار سیر القطارات  100على متن القطار في  الحمایة التلقائیة للقطار

:شبكة السكك الحدیدیة ، في األقسام التالیة  

أ) اإلسكندریة  كم) ؛ 208القاھرة ( -  

ب) القاھرة  كم) ؛ 138بني سویف ( -  

ج) بني سویف  كم) ؛ 250أسیوط ( -  

كم) ؛  180نجع حمادي ( –د) أسیوط   

كم) 214ھـ) بنھا بورسعید (  

، من حیث تحدید وتعقب القطار ، والذي یتضمن السرعات المسموح بھا ،  الحمایة التلقائیة إلكترونیًا على القطار ویشرف نظام
والمسافة المسموح سیرھا بواسطة كل قطار ،والمسافات المتوقفة وحدود السرعة في كل منطقة باالضافة الى انھ في حالة عدم 

الضرورة في ظل الظروف الحرجة یتوقف القطار ، یتولى النظام تلقائیًا القیادة ، وعند  امتثال طاقم القطار لمعاییر تشغیل النظام
.تلقائیا لمنع وقوع  اي حوادث محتملة  

:أربعة عناصر على النحو التالي سوف یتكون مشروع تحدیث السكك الحدیدیة الوطني من   

. تحدیث اإلشارات وتجدید مسار السكك الحدیدیةاالول  

. نظام الحمایة التلقائیة للقطارالثاني  

درات االستیعاب. تحسین قثالثا  

. دعم إدارة المشاریعرابعا  

 

وتحدیدا بالعنصرالثاني من مشروع تحدیث السكك الحدیدیة الوطني جتماعي واالیتعلق نطاق عمل ھذا التقییم لالثر البیئي 
: القاھرة بخطوط  (ESMP) كم) وتحدیث خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 214كم) وبنھا بورسعید ( 138بني سویف ( -

المعدة سلفًا لطرق اإلسكندریة  القاھرة ؛ بنى سویف  - التحكم نجع حمادي من اجل تخفیف آثار تركیب نظام  –أسیوط وأسیوط  -
على  )خط السكة الحدیدیة(عمودى على اتجاه   فى اتجاه العرضىو سیتم تركیب الكابالت  ETCSL1اآللى األوروبى الحدیث 
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و ذلك لربط السیمافورات على طول الخط بأجھزة اتصال موضوعة على الخط .  متر تحت سطح االرض ١عمق حوالى 
   .بالتالى یعتبر النشاط االساسى فى المشروع ھو الحفر و وضع الكابالت ثم الردم 

وكذلك  و تعدیالتھ ٤/١٩٩٤رقم  لقانون البیئة المصرىوفقًا  تقییم االثر البیئي وخطة االدارة البیئیة واالجتماعیة سیتم إجراء
التنمیة بنك ب ةالخاص (ISS) ةالمتكاملمعاییر الحمایة باإلضافة إلى   الخاصة بتقییم األثر البیئى البیئة ئونش جھازإرشادات 
.اإلفریقي   

ةجتماعیثار البیئیة واإلدراسة تقییم اآل أھداف   
 

جتماعیةثار البیئیة و اإلاألتقییم  تحدید و •  
توقعةمجتماعیة الالبیئیة واإل ثارأللدید تدابیر التخفیف حت •  
جتماعیةاإلدارة و الرصد البیئیة و اعداد خطة اإل •  
على  القائمین كفاءة تضمن ذلك من برامج تدریب و رفعا یمجراءات و متابعتھا بسئولیات لتنفیذ ھذه اإلمدید الحت •

تنفیذ الخطة  
  عقد جلسات تشاور و حلقات مناقشة مع المھتمین و المتأثرین بالمشروع •

 
المكونات الرئیسیة لدراسة تقییم األثر البیئى و اإلجتماعى و یوضح الشكل التالى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جتماعیة المتوقعةثیرات السلبیة البیئیة واإلأملخص الت   

تحدید األثر البیئى واإلجتماعى:  

على طول الخط موقع الف نشاء و تختلف باختالترة اإلف توقع أن تکون التاثیرات السلبیة بسیطة و محدودة و مؤقتة اثناءممن ال
معاییر الحمایة ا یتماشی مع مجتماعیة بدارة البیئیة واإلل تنفیذ خطة لإلتخفیفھا بشکل فعال والتحكم فیھا من خالویمکن  ،

 المتكاملة للبنك اإلفریقى واإلشتراطات البیئیة الوطنیة 

 املكونات 	 •
 املدخالت 	 •
 اخملرجات	 •
 املساحة 	 •

وصف املشروع 	

 مصرية و/أو دولية	 •
 بيئية و إجتماعية	 •

االطار القانوني	
 املوقع	 •

 املدخالت 	 •
 التصميم	 •

بدائل املشروع	

 اجملتمع	 •
 التضاريس، التربة، الهواء 	 •

 املناخ 	 •

البيئة االساسية	
 على البيئة /اجملتمع	 •

 إيجابية	 •
 سلبية	 •

تقييم األثار	

 اجراءت التخفيف	 •
 مسؤلية التنفيذ واإلشراف 	 •

خطة االدارة 	
 التأكد من أن إجراءات  •
التخفيف املتابعة فعالة	

خطة الرصد واملتابعة	
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 اآلثار البیئیة المحتملة

السطحیةتلوث التربة والمیاه  §  
الناتج عن الحفر و وضع الكابالتاألتربة والغبارنتیجة لزیادة  التأثیر على جودة الھواء §  
الضوضاء ارتفاع مستوى  §  
مخلفات الھدم (أو الحفر) الخاطئة ل دارةاإل §  
احتمال العثور علي آثار §  

-  
لصحة والسالمة المھنیة:المتعلقة با المحتملةاآلثار   

ركبات معدات والمالاستخدام الناجمة عن خطار األ §  
والسقوط أق نزالاإل §  
انھیار جوانب الحفر §  
  مالتعامل الیدوي  §
الصعق الكھربائي §  

 

جتماعیةاإلاآلثار   

حركة المرور وإمكانیة الوصولالتأثیر على  §  
رافقمضرر محتمل بال §  

 
نشائیة بخالف عملیة إحواذ على اى اراضى لتنفیذ المشروع والیحتوى المشروع على اى عملیات تمع العلم انھ لن یتم االس

الحفرلوضع الكابالت   
 

الرشادات الخاصة بخطط االدارة البیئیة و االجتماعیةا  

 سوف یتم إدراج اإلحتیاطات التالیة كبنود تعاقدیة مع المقاولین 

"خطة اإلدارة البیئیة مكونات و متطلبات على "قواعد الصحة والسالمة المھنیة" و  تدریب/توعیة العمال §
  "واالجتماعیة

و رفع كفاءة العاملین بالمشروع  حتیاجات التدریبیةاإلتقییم  §  
توفیر واستخدام معدات و مھمات الحمایة الشخصیة §  
للحفاظ على جودة الھواء و التربة و المیاه  عیةخطة اإلدارة البیئیة واالجتماتنفیذ جمیع التدابیر التى تنص علیھا  §

حركة وتقلیل اآلثار السلبیة المرتبطة ب لنفایاتلجمیع انواع ااإلدارة السلیمة السطحیة و تقلیل مستوى الضوضاء و 
  الغلق المؤقت للطرق الناتجة عن المرور وإمكانیة الوصول

المواطنین والعمال  شكاوى لتعامل مع ل ذات كفاءة عالیة آلیةو تنفیذ راج إد §  
 

للمشروع المؤسسیة و التنفیذیة  الترتیبات   
 

 سیتم  تدریب جمیع القائمین على تنفیذ و االشراف المباشر على المشروع من قبل ھیئة السكة الحدید على تنفیذ خطط اإلدارة و 
 الرصد البیئیة و اإلجتماعیة



	
 5 

رئيس السكك احلديدية الوطنية املصرية	

نائب رئيس قطاع اخلدمات املشتركة	

املدير العام للبيئة		

املتخصصني في البيئة	
-

املتخصصني االجتماعيني

نائب رئيس قطاع املشروع	

مدير وحدة إدارة املشروع	

نائب رئيس مجلس االدرة للخدمات املشتركة	

مدير ادارة معامل الرصد البيئي	 مدير إدارة التفتيش البيئي

رئيس قسم التفتيش 
البيئي للورش 

رئيس قسم التفتيش 
البيئي لالنشاءت والسكة 	

مدير إدارة املعايير وتقييم اخملاطر البيئية 

رئيس قسم السياسات 
ومعايير البيئة

رئيس قسم تقييم اخملاطر 
واألثر البيئي 

رئيس قسم إدارة اخملاطر 
والكوارث البيئية 	

مدير عام البيئة	

رئيس قسم املراجعة الداخلية و 
املعلومات البيئية	

   المؤسسیة و التنفیذیة للمشروع   الترتیبات الوضع الحالى و المستقبلى و یوضح الشكل التالى

 

  

 

 

 

	

	ىلاحلا عضولا

	ةیئیبلا ةرادإلل ىلبقتسملا عضولا



Annex IV: Scoping Sessions Documentation 
 

 
 



 
 

	




