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مقدمة

فى اطار اتنميةاا اتصندار ةا جاتانير ةاا ن نلا اتطرصاا كاى ات سةاية اتورواةا ى جت ا
ين يدر

لاى اي يدا لرت ةا

اتطرصا ى جت ل ين اكيهر اتث جة اتلن جتةا ى تذا فإن نميةا يجا اتطرصا اتجتةا ج وان ا ا انهار يان

اجتجةرت اون انةاةرت اتنميةا اتيون ايا ى جص ن ايةا ت يسرماا اتااري اتطلة اى سيدا

جةوركم اتاري اتطلة ى رتةرً ل جاتى  % 65ين إايرتي امنرج اتث جة اتلن جتةا .

كارم يان يدار

اتطرصاا

كااذا جن ااجم ات ا سا اتيدا ةا ات رلاااا تباااريات اتطلة ةااا لجااات اواان انةاةرت تبنجواات فااى يااارل نجدااةل اتاااري
اتطلة ى تبج ات اتواسمةا جات يا ا اتناار ةةن جاتدامر ةةن ةا

لبا إايارتي يار نام نجداةبن يماذ لا ا اتم ارط

ج نااى مااجفيل  3102اجاتى  6,47يبةااجن ج ا ة وااسمةا ج  03,6اتااع يةاال نااار ى ج ا  3,0اتااع يةاال
دمر ى جذتك ين خ ل

سرت نجيةت جنوجةق اتاري اتطلة اى ليخنباع ي رفتارت اتايهج ةاا جناجفة

اجاتى

 2.3يبةر امةن ومجةرً ين ات م .
جص صريت ات سا ات رلاا يؤخ اً لنجصةت

ج تنجدةل اتااري اتطلة اى ت ا  211اتاع ج ا ة واسمةا فاى ا

 33ي رفتا خ ل ات رم اتيرتى  3107/3102جةا ى رتةرً انخرذ اتا ااات اتنمفةذةا ت منهرا ين اتنمفةذ .
اير فةير ةخص اتخطط اتيون لبةا فن اجم رتةارً ات ا سا اتيدا ةا ات رلااا تبااريات اتطلة ةاا اةااراو لرتن ارجن
سنى نرجن ارا جغري يد لرإل ا تي جع نجدةل اتاري اتطلة ى ت ا  0,0يبةاجن يةال فاي 00

يت

ي رفتااا بااى يواانجى اتايهج ةااا خ ا ل اتااث

واامجات ات ر يااا ى جن اايل اتي رفتاارت اتيواانه فا اتاة اية –

ات بةجلةااا – اتا لةااا – ات صهبةااا – اتيمجفةااا – اتوااسم ةا – اتوااير ةبةا – وااجكرج – صماار – او اجان – ي وااى
يط جح و.
جنجاف اار ياات ينطبلاارت صاارمجن اتلة ااا صاام  7توااما  0997جت ناان اتنمفةذةااا فإماان ةباايم ا ا ا

اوااا تن ةااةم اتثاار

اتلة ةااا جاتانير ةااا تبي ا ج رت اتيخنبفااا جتااذا ف ا ناام اتن رص ا ياات ا سا إسجسمو ا ع تب بااجل اتلة ةااا إلا ا اا
ات او ااا اإلطر ة ااا تي ا ا جع نجد ااةل اتا ااري اتطلة ااي ت ا ا  00ي رفت ااا لرإلا اارفا ات ااى ا ا ا ا

لرتن جةارت اذا تيم األي .
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أهداف الدراسة البيئية واالجتماعية
هدفت الدراسة البيئية إلى ما يلي:



او ااا خرد ااا

إ ا اإلطر ات رم تن ةةم اتنأثة ات اتلة ةا جاتانير ةا اتينجص ا تبي جع في اتيمرطق اتيونه فا

-2

ي ر ما اتنأثة ات اتينجص ا لرتينطبلرت جاتي رةة اإل ر ةا ات جيةا جات جتةا



ن ةةم اتي رةة اإل ر ةا اتلة ةا جي رةة اتد ا جاتو يا اتميجذاةا ي رلال اتي ارةة اتناي ةانم نطلة هار لرتف ال
فى أم طا نجدةل اتاري ليد



إ ا إطر تخطا اإل ا ة اتلة ةا جاتانير ةاا جخطاا ات دا اتلة اي جاتانيار ى اتناى نوانه ع اتنخفةاع يان
اتنأثة ات اتوبلةا اتينجص ا جايرن اتتنيام لرألط جاتي رةة ات رمجمةا خ ل ي ا ل نمفةذ اتي جع



ن ةاةم ات ا ة اتيؤوواةا تباهاارت اتيمفااذة تبي ا جع جاصنا اح لا اي نميةااا ات ا ات اتي ياا تنطااجة أ اا ات ااريبةن
في يارل اتلة ا جاتو يا.

وقد اهتمت الدراسة االجتماعية برصد ما يلي:





نجفة جدع نفدةبي تبياني رت اتيون لبا تبي جع له ع صةرا

ة اتنأثة ات ذات اتدبا

إل اي جي اا ا اتن ة رت اتيمتيا ت يبةا نمفةذ اتي جع
ن ة اآلثر اإلةارلةا جاتوبلةا بى اتوجق اتي بي
ن ة اتف رت اتي اا تبا

اتني ةيسن أن ننأث لولب اتي جع لرإلارفا إتاى نجااةت نا الة اتنخفةاع

اتي يا


اتن ريل يت إ سرتةرت اونا ل األ ااي في كذه اتيمرطق



ن ة ات لرت اتي نيبا اتني ص نجاان اتي جع جسةفةا اتنابب بةهر




ن ة اتاهرت اتي مةا تل

إيسرمةا ي ر سا اتيانيت أثمرا ي ا ل اتي جع

اوااا اتل ا ا ل اتي نيبااا اتيخنبفااا تبي ا جع ات اارتي جن ا ةم خةاار ات ين ا ة تن بةاال ا نياارتت إ اار ة اتنااجطةن
ات و ي



ن ة أورتةب ايرن اتاج ة جأمتيا ات د اتيطبجب إنلر هر أثمرا ي ا ل اتن اةل جاإلم را



ا ا ي ن ح خطا إ ا ة اانير ةا نن ريل يت أي ي سبا اانير ةا ي نيبا.
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المنهجية

صرم ف ةق ات اوا لنطلةق يمهاةا اتل

أ -البيانات الرئيسية

صرم ف ةق ات اوا لنمفةذ يونجةرت ين

اتو ةت لرتي ر سا ل ة

نلمى يمهاةا نمجع يدر

اتلةرمرت جاتنى ن يل:

ة ين أ جات اتيوات لاا ج ايات لةرمارت ينمج اا سيةاا جسةفةااو لرإلاارفا إتاى

إا اا يةر ات ية امةا يسمت ف ةق ات اوا ين ايت ي بجيرت سرفةا اجل ناأثة ات اتي ا جع جذتاك لرتن ارجن يات اتهة ارت

ات سجيةا جغة ات سجيةا لرإلارفا إتى اتيانيت اتي بي جسذا األوا اتي ة اةا لرإلاارفا اتاى ل اج اتف ارت اتي ااا
تبا ا

ياان ات ااريبةن فااي يااارل نجيةاات اتلجنراري اتناارل ةن تيواانج رت سجيةااا جاتو ا ة او جص ا لبااات ةمااا ات اوااا

-3 0911ج ة وسمةا يجي ةن بى يمرطق اتي جع اتيخنبفا فا
ين ي ا جص نم اإل نير

ن  77يايج ا يمرص ا لؤ ةا ج اجاتى  61ي رلباا

بى اتندجة اتفجنجغ افي تنجثةق يخنبع األم طا جسايا أوروى ين يبةا اتي

تا.

ب -البيانات الثانوية

نن بق كذه اتم طا لن بةل ن ر ة يخنبفا جل يجصت اتي جع جص نم اونخ ام أوبجب اتن بةل في ي اا ا اتجثر ق
ات ويةا اتي ني ة يثل ن ة اتنميةا اتل ةا في يد –  3101ج جدع ي رفترت يد لرتي بجيرت – ي سي

اتي بجيرت ج م انخرذ ات ا  3101ج جدع يد لرتي بجيرت -ي سي اتي بجيرت ج م انخرذ ات ا -3103
اتوةروا اتن اةبةا إل ر ة اتنجطةن 4.12OPاتلمك ات جتي جاتوةروا اتن اةبةا تبوسرن األدبةةن OP4.10اتلمك
ات جتي جاا اا اتلمك .17.50 BPذتك لرإلارفا إتى يايج ا سلة ة ين ات جامةن اتيد ةا اتيخنبفا.

ج -الخرائط ،والصور الفوتوغرافية ،والمشاهدات

نم ن ةم جثر ق جاا ا ي جيا لرتخ ا ط جاتدج اتفجنجغ افةا جن ني كذه اتجثر ق ل سل

لرإلارفا إتى ذتك ف

ةوي بى اتيةر ات اتية امةا تيمرطق اتي جع.

وصف المشروع
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 1-3الشبكة القومية للغاز الطبيعي
جل أا

ن نل

ة ج أا غر ب جألج يراى جألج اتا ا ةق كى ات جل ات ةوةا اتني ناذى خط أمرلةب اتاري

اتطلة ي جةنم م ل اتاري اتطلة ي ين ات جل اتيمناا اتى اتي ن ين خ ل ات لسا ات جيةا تباريات اتطلة ةا ة
ةن اجح يونجى اتااط في اتخطجط ير لةن  21ج 41لر جناذى اتخطجط ات ةوةا ي طرت نخفةج اتااط اتني ن ت
ج اتي ن اتيونفة ة ة

بى

ةنم خفج اتااط تةدل إتى  4لر صلل اتنجدةل إتى لسا نجيةت اتاري لرتيمرطق

اتوسمةا جةنم اخل اتي طا اارفا ير ة ات ا ا اتييةية اتى اتاري اتطلة ى تبيمريل تسن رع اى نو ةلرت تباري

اتطلة ى ألولرب نن بق لرتو يا.1
 2-3أهداف المشروع المقترح

ة

ي جع نجدةل اتاري اتطلة ى ت

 0,0يبةجن يةل يميتى ل

 00ي رفتا يد ةا خ ل ات جام اتث

اتي لبا _3104 – 3107و اياا ت ةنا أي ين اإلون انةاةا ات جيةا تبطرصا اتني نونه ع اتنجوت في اونخ ام اتاري
اتطلة ي جخفج ي تت ات م ات سجيي تبطرصا
جين اتينجصت ن ةق اتمنر
-

1

نور

اتنرتةا تبي جع:

اتنجوت في نجدةل اتاري اتطلة ي يير ةؤ ي اتى نجفة يد
ات

ين جا

ثرلت تبطرصا لرتيمريل

اتنو ب جات ا ق لرتي ر ما لرونخ ايرت اوطجامرت اتلجناري

ير ة ات ا ا بى اسن رع اي نو ب تباري ت ونخ ايرت اتيميتةا جذتك ألن اتاري ير ة تةا تهر ا ا

-4ين ا نفرع أو ر اوطجامرت اتلجناري اتذى ة رمي يمن ف رت ي ج ي ات خل ل سل اسل

-

ات

-

نخفةع ل ج اتد جلرت ن سركل اتيجاطمةن جخردا ف رت اتي أة جسلر اتون جاتطفرل جذجي ات نةرارت
اتخردا

-

ةوهم في خفج اتجا ات ين اتلجنراري جين ثم ةخفج ا لرا ات م اتيرتي اتني نن يبهر يةيامةا ات جتا

 3-3مناطق تنفيذ المشروع

ةونه ع اتي جع نجدةل اتاري اتطلة ى اتى  95ي ةما جي سي جص ةا في  00ي رفتا لرتايهج ةا جاتنجوت في

خ يرت اتنجدةل في ل ج اتيمرطق اتا ة ة جاتني تم ةنم نجدةبهر نى اآلن لرتارفا اتى ي

لسا اتنجيةت في

ل ج اتيمرطق اتني نم ناطةنهر ل سل اي ي ين صلل
جدول ( :) 1التغطية الحالية لشبكة الغاز الطبيعي والتوصيالت التي سيتم تنفيذها خالل المشروع:
المحافظة

عدد التوصيالت الحالية

التوصيالت اإلضافية التي سيتم تنفيذها خالل المشروع

للمنازل

للمشروع

حتى نوفمبر 2113
2112-2112
ات رك ة

0,467,666

إجمالي التوصيالت اإلضافية

2112-2112

2112-2112

توصيالت منزلية إضافية

اتاةية

944,945

26111

009111

44111

320111

اإلوسم ةا

434,467

01111

93111

44111

049111

ات بةجلةا

247,199

69611

32611

61111

022111

اتا لةا

373,559

7111

36611

39611

اتل ة ة

026,274

ات صةا

047,292

ات صهبةا

072,249

لج و ة

072,367

اتيمجفةا

027,600

اتوجةا

033,292

اتفةجم

015,204

يةرط

24,679

اإلوير ةبةا

27,415

أوةجط

27,672

لمي وجةع

46,239

سف ات ةخ

56,145

اتيمةر

51,341

اتل

األ ي

9111
02611

23111
32111

73111

91611
02111

31611

020611
79611

53611

66,075

وجكرج

76,713

07111

أوجان

06,930

31111

64111
34111

40111
74111
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عدد التوصيالت الحالية

إجمالي التوصيالت اإلضافية

التوصيالت اإلضافية التي سيتم تنفيذها خالل المشروع

للمشروع

للمنازل

حتى نوفمبر 2113
4,240

صمر
يرل وةمرا

4,324

امجب وةمرا

0,912

األصد

457

يط جح

-

اتجا ي اتا ة

232323111

اإلجمالي

2112-2112

2112-2112

36111

55611

01111

221.111

2112-2112

توصيالت منزلية إضافية
90611

01111

01111

2213211

2213111

 2-3مكونات المشروع

21111

131113211

وجع ة يل اتي جع ي اتخطجط ات ةوةا تم ل اتاري لرإلارفا اتى ام را

36و ي طا نخفةج ااط ا ة ة

لسا نجيةت اتاري تيونجةرت اتااط اتيخنبفا جيمتيرت اتلجالرت ة

ناذى لسرت اتنجيةت أمرلةب اتخ يا

جي

جاتيجاوة اتدر ة اتيجدبا تبيمريل جةنم ناهةي ات لسا لرتن سةلرت جاتنثلةنرت جاتديريرت ج ا ات اتاري  ...إتخ
ات ييا سير ن يل أم طا اتي جع أةارً ن جةل األاهية اتيميتةا تناهةيكر تب يل لرتاري اتطلة ي.
ندل خطجط اتااط ات رتي اتا ة ة إتي مهرةنهر م اتي طرت اتخيا جات
ات ا ا فى اتيجاصت اتنرتةا:

جن اتا ة ة تنخفةج اتااط جاارفا

جدول ( :)2مواقع محطات تخفيض الضغط والطاقة االستيعابية التي سيتم تنفيذها خالل المشروع:
تاون جاس
الطاقة االستيعابية لمحطات تخفيض

اطوال خطوط صلب ضغط 21

المحافظة

شمال الجيزة

213111

3111

جنوب الجيزة

213111

2211

اطفيح

23111

211

اإلسكندرية

العامرية

213111

3111

اإلسماعيلية

القنطرة شرق

213111

1111

القنطرة غرب

113111

211

فايد

23111

211

ابو صير

23111

3111

مطروح

123111

2111

الجيزة

مطروح

مواقع محطات تخفيض
الضغط

اجمالي تاون جاس  9محطات تخفيض الضغط

الضغط (متر مكعب/ساعة)

بار (متر)

 21كم
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غاز مصر
القليوبية

قها

23111

21

الغربية

قطور

23111

111

الدقهلية

بلقاس

23111

111

المنزلة

23111

12111

ميت سلسيل

23111

12111

دكرنس

23111

22111

قنا

213111

2111

نقادة

23111

2111

قفط

23111

111

الوقف

23111

0211

ابو طشط

23111

2111

طمي

23111

2111

جرجا

213111

2111

جهينة

123111

2111

كوم امبو

113111

23111

ادفو

113111

30111

قنا

سوهاج

اسوان
اجمالي غاز مصر

 12محطة تخفيض الضغط

اجمالي غاز مصر وتاون جاس

 22محطة تخفيض الضغط

 122كم
 120كم

ةنم نديةم ات لسا جف رً تبيجادفرت ات ةروةا اتخردا لي ه يهم وي جي ة ي اتاري اتطلة ي لرتييبسا اتين ة ج
وجع ةنم ن ة اتيور اتمهر ي ت لسا خطجط األمرلةب جيجاصت ي طرت نخفةج اتااط خ ل نمفةذ اتي جع.

نيثل كذه ات اوا إطر تن ةةم اتنأثة ات اتلة ةا جاتانير ةا اتني ةاب ي ا رنهر خ ل اتن ةةم اتلة ي جاتانير ي
ن ة يجاصت ام را ي طرت نخفةج اتااط جيور ات خطجط اتاري جاتنى ةوننل هر أ يرل ن سةب

اتنفدةبي ل

ات لسا اتنى ن يل اتنرتى :
-

ناهةي اتيجصت جات دجل بى اتيور رت ات ييا ت ق اتيور

-

نخيةن األمرلةب جني ة كر

-

ات ف

-

اتب رم جاخنلر اتب رم

-

ن فةل اتجد ت جاتنفنةش بةهر
ف اتخمر ق جن سةب اتديريرت

-

ات لط جة يل ن سةب اتديريرت جغة كر

-

جات اتيجاوة

-

ات م جاتنمتةع
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اخنلر اتنو ب

-

أ يرل اتميح

-

اتنافةع جاونسيرل األ يرل

ا ر ة ات يا ألدبن

-

الخصائص االجتماعية االقتصادية لمناطق المشروع
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وةنم نمفةذ اتي جع في أ

نلرةمت اتويرت اتانير ةا إتى
اتيخنبفا :يةره

ي رفتا يد ةا في ات تنر جاتد ة جل ج اتي رفترت ات ج ةا جاتور بةا جين ثم
سلة جمت ا ألن اتي جع ةونه ع يمرطق سثةفا اتوسرن نم ناطةنهر لرتخ يرت

بى د ع د ي جسه لرا ات ان اتاري اتطلة ي ا

اتي افق اتني ةنم نجدةبهر سآخ ي فق جذتك

ت جا ي األين جاتو يا.
ةجا نلرةن ر فةير لةن اتيمرطق جل اهر اتل ج إت أن اغبب اتيمرطق سرمت يمرطق ا ةا أج لن ا ةا
وفيما يلي ملخص للخصائص االجتماعية االقتصادية
الرئيسية
السكان

ةلب ن ا اتوسرن اإلايرتي تبي رفترت األ



ير ة ب ين  40713.49يبةجن مويا
ن نل ي رفتا اتاةية اتمولا األسل ين ن ا
اتوسرنى لةمير نلب اتمولا األصل ين اتوسرن في

ي رفتا يط جح

أير لرتمولا تي ل اتف



جاتذى نم صةرون لمرا

بى مولا اتن بةم جي ل اتجفةرت لةن اتيجاتة
جيايج ا أخ ى ين اتيؤ ات ف

ا نبت

ي رفتا وجكرج ي س اي ين ير لةمير سرمت
ي رفتا اإلوسم ةا ين أصل اتي رفترت في

ي ل اتف

ظروف المعيشة

 -0ن اجح ينجوط

أف ا األو ة اتي ة ةا ير لةن

 7,3ف  /أو ة في ي رفتا اإلوسم ةا إتى 5,3
ف

في ي رفتا يط جح جص لب ي ل سثرفا

ا جل  :0نجيةت اتوسرن في ي رفترت اتي جع
المحافظة

إجمالي السكان باأللف

التصنيف تبعا

سوهاج

2704,42

1

قنا

4592,07

2

المنوفية

5079,90

2

الدقهلية

9252,70

11

أسوان

0272,24

12

مطروح

522,52

12

الغربية

2274,47

12

القليوبية

2224,05

12

الجيزة

0700,99

10

اإلسماعيلية

0045,40

21

اإلسكندرية

9570,42

23

اإلجمالي

27005,25

اتيد  :جدع يد لرتي بجيرت -3103ي سي

ات ا

لمعدل الفقر

م إنخرذ

-8اتوسن  0,22خص/اتا فا.
 -3ن

ندل إتى  %99جة ج كذا األي ل سل

مولا ين نم نجدةبهم لرتسه لرا في يد ي نف ا ة

ةوي إتى اتاهج ات ايةا م ج ن وةن اتت جع اتي ة ةا تب ب اتيد ي جلدفا خردا فةير ةن بق

لرإلي ا اتسه لر ي

 -2أته اإل درا ات ويي تبوسرن أن غرتلةا اتيمريل نونخ م اتسه لرا سيد

ندل

ةوي تإلاراة ة

إتى مولا  %99في أغبب اتي رفترت ج بى ات غم ين ذتك ت نيال اوني ا ةا اتنةر اتسه لر ي غة ي اةا
لرتمولا توسرن اتيمرطق لن ات ا ةا

 -7ن ني اغبب اتي رفترت في ا نةرارنهر اتير ةا بى يةره مه اتمةل جن

مولا ات دجل بى إي ا ات اتيةره
بى اتيةره

اتدرت ا تب ب ي نف ا في ي تم اتي رفترت لةمير كمرك ل ج اتي رفترت اتنى ن ني
ات نجايةا يثل ل ج ي اسي ي رفتا وجكرج

ملف التنمية البشرية
 -0ا ر ن ة اتنميةا اتل ةا في يد –  3101أن موالا يان ة فاجن ات ا ااة جاتسنرلاا يان اتلارتاةن أسلا يان
 06وماو في ي رفتا اإلوسم ةا ص لب  %21,6لةمير صبات نباك اتموالا تندال ألصال ي ا تنهر  %50,6فاي
ي رفتا وجكرج جص لبات مولا أ لرب األو األيةةن في ي رفتا صمر أ بى موالا ةا

لباات  %52,2لةميار

امخفات تندل إتى  %39,2في ي رفتا اإلوسم ةا
 -3ةلب ي ل اتلطرتا في ي رفتاأوجان %22322ين لةمهم  %27,6ين اتوة ات جةية ي ل اتلطرتا في
اتيمرطق ات ةفةا جنخنبع أوجان في كذه اتم طا ن لرصي ي رفترت يد لدفا ريا ة

نية ي تت

اتلطرتا في اتيمرطق ات ا ةا مهر في اتيمرطق ات ةفةا جت ة رمي غة ات ردبةن بى هر ات اري ةا أج
ثرمجةا ين ي رسل لطرتا ر ة لةمير ةجاان خ ةاي اتن بةم اتثرمجي اتفمي ي سبا ر ة ة

ندل مولا اتلطرتا

لةمهم إتى %26,4جلب ي ل اتلطرتا أصل يونجةرنن لةن اتف رت األيةا
 -2لب

ينجوط مدةب اتف

ومجةر ين اتمرن

اتي بي أ بى يونجةرنن في ي رفتا يط جح

01275,0امةن لةمير لب أصل يونجةرنن في ي رفتا صمر ة

لب  5224,6امةن

 -7ةنجاف ات ة ين اتي افق اتيخنبفا بى يونجى اتي رفترت األ
 02361ي وا لةمير لبات اتي رك األيك ةا  7099ي ه جلب إايرتي

ة

لب

اتي ا ا ات سجيةا

اتيون فةرت  330يون فى

ذتك لرإلارفا إتى ييا اخيا ين اتيؤوورت جاتسةرمرت اتن بةيةا جاتد ةا جاتث رفةا األخ ى
-6

اإلطار القانوني والتشريعي للمشروع

نأني اتبجا ت جاإل ر ات جاتن ة رت اتانير ةا اتيد ةا اتني نمتم نمفةذ كذا اتي جع سرتنرتي:
القوانين المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة المهنية

ة

لب

-9-

ات رمجن  304توما  0921جاتخرص لرتاري اتطلة ي جت نن اتنمفةذةا صم 0995 /231

-

ات رمجن صم  7توما  0997اتي ل لرت رمجن صم  9توما 3119

-

ات رمجن صم  0923/72ل أن يرةا مه اتمةل جاتيار ي اتير ةا

-

ات رمجن  0922/004ل أن يرةا اآلثر
ي رةة ا ت
ات ا

اورت ن ةةم األث اتلة ي اهري

جن اتلة ا  /اتهة ا ات ريا تبلن جل

صم  0992 /202تج اي ة اتي ا ا

التشريعات المصرية ذات الصلة بالبيئة االقتصادية االجتماعية:
-

اوا ن ةةم اتنأثة ات اتانير ةا جاتلة ةا :صرمجن اتلة ا صم  7توما  0997جت نن اتنمفةذةا ج تةل أوا

جاا ااات ن ةةم اتنأثة اتلة ى اتد ا اتثرمى –ةمرة 3119و اهري
-

جن اتلة ا

جق اتمورن :ات رمجن صم  97توما  3112ل أن إم را اتيابا ات جيي ت جق اإلمورن

يرةا اآلثر ات ةيا:ات رمجن صم 004توما  0922ل أن يرةا اتنيرثةل جاآلثر

-

صجامةن اتي ن ةرت :صرمجن اتي ن ةرت صم  29توما 0992

-

صرمجن اتن جةارت :صم  01توما  0991جاتخرص ل أن اتن جةارت

سياسات البنك الدولى بشأن الحماية البيئية واالجتماعية:

اتلمك ات جتي  01وةرورت تب يرةا اتلة ةا جاتانير ةا تنطلة هر بى اتي ج رت اتني ة جم لنيجةبهر جنه ع كذه

اتوةرورت إتى ات

ين أج نخفةع اتا

اتيف ط بى األ خرص جلة رنهم أثمرا يبةرت اتنميةا جفةير ةبي ل ج

اتوةرورت اتني ةملاي نطلة هر بى أم طا كذا اتي جع
-

اتوةروا اتن اةبةا اتخردا لإ ر ة اتنجطةن ات و ىOP4.12

-

اتوةروا اتن اةبةا تبوسرن األدبةةن OP 4.10

-

اتوةروا اتن اةبةا اتيجا اتث رفةا اتير ةاOP 4.11

-5

إا ااات اتلمك تإل

م ن اتي ج رت BP 17.50

التأثيرات البيئية واجراءات التخفيف

 1-2التأثيرات االيجابية للمشروع

وجع ةؤ ي ن ةق أك اع اتي جع اتورلق نجاة هر تب ة ين اتييةيات اتانير ةا جاتصندر ةا لير ة م نمفةذ
اتون انةاةا ات جيةا ت طرع اتطرصا

التأثيرات اإليجابية أثناء مرحلة اإلنشاءات


نجفة ف ص يل نسر ندل إتى  2111ف دا يل تب يرتا اتفمةا ج يرتا ات ف يمهم جاتى
 3111تبياني رت اتي بةا

-10

نجفة ير ة ب ين  361ف دا يل غة يلر ة لدج ة يؤصنا تهؤتا اتذةن وجع ةنرا جن
لرألوطجامرت




امن رش اصندر ي تبيمط ا اتي ةطا لرإلم راات ين يطر م
نطجة اتيمرطق اتي ةطا لرتي جع
ت تبن رص



نأاة ي



اتنجوت في إمنرج اتيجا اتخرم ات ييا تنمفةذ اتخطجط جاتني ةنم نج ة كر ت سرت اتاري اتطلة ي

التأثيرات اإليجابية أثناء مرحلة التشغيل


اتنخبص ين أ لرا

اتيمرطق



بى نجدةل اتاري أثمرا اإلم راات

م نجاف اوطجاما اتلجنراري خردا فى أجصرت اتذ جة فدل ات نراو في سل

ا اتيمرطق اتور بةا

نجفة جصج متةع د ةق تبلة ا ج نامب خجل ات

ات جات رذج ات ات رت ا لروطجامرت اتلجنراري

اخل اتيمريل
ات

ين يخرط ات ةق لرتيمريل مت ا ألن اونخ ام اتاري اتطلة ي أسث أيمرً ين اوطجامرت



ات

ين اتاجارا اتمرناا ن نجيةت اوطجامرت اتلجنراري جاتي رسل اتي ج ةا جاتمل رثرت اتاريةا



ات

ين اتنأثة ات اتلة ةا اتوبلةا اتين ب ا ليجاصت إمنرج جنخيةن اوطجامرت اتلجنراري



ات



اتلجنراري

اتينجات ة ين وةر ات اتنجيةت

ين ل ج اتي جصرت اتني ن جل جن

اتلجنراري

دجل ذجي ات نةرارت اتخردا بى اوطجامرت



اون ايا اإلي ا ين اتجصج ج م اتن ج تي رسل



أسث أيرمر ي ر ما لروطجاما اتلجنراري



أ خص و ا



ةوهم فى خفج اتجا ات ين اتلجنراري جين ثم ةخفج ين أ لرا ات م اتيرتى اتنى نن يبهر
يةيامةا ات جتا



فت اتي ا جاتياهج جاتي رم اتذى ةن ج تن اتيجاطن فى ولةل ات دجل

اتلجنراري خدجدر ذجي ات نةرارت اتخردا


م نجاف اوطجاما اتلجنراري

فت و

اتج ات اتوسمةا اتنى لهر غري

 2-2التأثيرات البيئية السلبية أثناء مرحلة اإلنشاءات
 1-2-2االختناقات المرورية أثناء أعمال الحفر واإلنشاء

بى أوطجاما

-11نؤ ي أ يرل ات ف جاإلم را إتى
إتى ات

ين وةجتا

ج ن طةل ل سا اتي ج لرت ر ع اتذي نا ي فةن يبةرت ات ف و جاتذى ةؤ ي

سا اتي ج لرإلارفا إتى ن بةل األيرسن اتينر ا تمنتر اتوةر ات لهذه اتط ق

إجراءات التخفيف المقترحة
وجع ننم أ يرل ات ف جاإلم را لرتنموةق اتسريل يت إ ا ة اتي ج اتي مةا ين خ ل ات دجل بى ند ةت ي جط
ين إ ا ة اتي ج ل طر رت اتط ق اتني وةنم ات يل لهر اثمرا أ يرل اتم راات جنمتةم أجصرت ل ا جامنهرا ات يل ة
ننجتى إ ا ة اتي ج اا اا اتناةة ات ات ييا تايرن وةجتا ات سا اتي ج ةا ين خ ل نجاةن اتي سلرت إتى يور ات
ل ةبا جناةة ن رط رت اتط ق ت ونفر ة لرتيمرطق اتخرتةا يؤصنرً  .لرتارفا اتى اتنيام ي رجل ات ف لجات

ن ذة ةا في ايرسن ات يل تنأيةن يجصت ات يل نةوة ا تبور ةن ين ناةة اناركهم لدج ة يمرولا

يرت

جة بى اتنيام

ات سرت اتيمفذة أل يرل اتم راات لإنلرع وةروا يج ة ين انيرم أ يرل ات ف جاتن سةب جات م لدج ة ين رصلا
بى يورفرت صدة ة يير ةؤ ى إتى غبق يجصت ات يل لدج ة يؤصنا جتسن تفن ة صدة ة مولةر
 2-2-2الضوضاء واال نبعاثات الغازية واألتربة الناتجة عن عمليات الحفر والردم وأعمال اإلنشاءات
نؤ ي يبةرت ات ف جات م جنخيةن اتن لا جاتمل رثرت اتاريةا اتدر ة ين ي ات ات ف إتى

ج

نبج

ي ج

ليمط ا اتنمفةذ سير نؤ ي أ يرل نسوة اإلوفبت جاونخ ام ي ات ات ف إتى يةر ة ي تت اتاجارا في يمط ا
ات يل جاتيمرطق اتيارج ة.
سير نؤ ى اتخنمرصرت اتي ج ةا اتي ر إتةهر في اتلم اتورلق اتى نأثة غة يلر

في يةر ة اتمل رثرت اتاريةا ين

جا م اتوةر ات منةاا خفج و ا اتوة جسذتك ي تت اتاجارا اتيدر لا تبنأخة ات اتي ج ةا.
إجراءات التخفيف المقترحة

ةنم اتن سم في اتن لا ن ط ةق نامب اتنخيةن اتجوةط تبن لا في اتيجصت جم بهر اتى يجاصت اتنخبص اتي خدا ين
اتي رفترت سير ةنم د اتمل رثرت اتاريةا ين يرسةمرت ات ف جاتي سلرت تبنأس ين نجاف هر يت ات ج اتيويجح لهر
لرت

ا اتنمفةذةا ت رمجن اتلة ا صم 0997/7جاتنيام ات ريبةن ليجصت اإلم راات ين اتاجارا لر ن اا يهيرت اتجصرةا

ات خدةا ين و ا ات أذن تب

ين نأثة اتاجارا ج د يونجةرت اتاجارا اتينجت ة تبنأس ين نجاف هر يت

ات ج اتيويجح لهر
جلرتمولا تبنأثة ات غة اتيلر ة بى مج ةا اتهجاا جيونجى اتاجارا اتمرناا ن اتخنمرصرت اتي ج ةا ةنم ات
ين خ ل انلرع وةروا ات سرت اتيمفذة تأل يرل لرت يل خ ل فن ة اتمهر ف ط جن ات يل خ ل فن ة اتبةل

يمهر

-12 3-2-2احتماالت حدوث تأثيرات على شبكات مرافق البنية التحتية

ص نؤ ي يبةرت ات ف إتى اإلا ا ل لسرت ي افق اتلمةا اتن نةا في يمط ا اإلم راات يثل لسرت يةره ات ب

جاتد ع اتد ي جخطجط اتندرتت خردا ان ل ج كذه اتي افق ص نم إم راكر يمذ فن ة طجةبا ففي سثة ين
األ ةرن ت ننجاف خ ا ط صة ا تيجاصت كذه اتي افق يير ةية ين ا نيرتةا إن فهر خ ل يبةرت ات ف .
إجراءات التخفيف المقترحة

ات دجل بى لةرمرت صة ا ن لسرت اتي افق ين اتهة رت اتيرتسا تهر جةنم ن يةل اتي رجل نسرتةع اي نبفةرت ة جم

لهر تذا ةجان اتي رجل اتى يل ف اونس رفةا تن ة يجاصت اتي افق ل صا جفي رتا
أولرب كذه ات جا

ج

اى نبفةرت ةنم

اوا

جانلرع اتا ااات اتند ة ةا جاتجصر ةا تن في نس ا كر لرإلارفا اتى اتنيام اتي رجل لرتنموةق يت

اتوبطرت جاتيؤوورت اتي مةا اتد ع اتد ي جيةره ات ب جاتنبةفجمرت جاتسه لراو تبن ع بى يور ات لسرت
ج ي هر في اتيمرطق اتني وةنم فةهر اتنمفةذ لرإلارفا اتى اونخ ام ل ج اتي ات اتينطج ة اتني نويت لرتون ر
ن ل

جاونس رع اتي افق ليمط ا ات ف له ع ات

ين ا نيرتت اتنأثة

بى اي ين كذه ات لسرت جص صريت

سا غري يد لنطلةق كذه اتن مةا لفر بةا في نجدة ت لسرت اتاري اتطلة ي في اتومجات األخة ة.
 2-2-2إمكانية التأثير على سالمة المباني القديمة

نام ي رفترت اتي جع ات ة ين اتيلرمي ات ةيا جاتا ةفا كم وةر جاتني ص نؤ ي أ يرل اإلم راات جخردا
يبةرت ميح اتيةره جات ف األف ي إتى اتنأثة

بةهر ين اتمر ةا اإلم ر ةا جذتك ين خ ل إيسرمةا اتنولب في

ج

كلجط مولي منةاا نأثة ميح اتيةره بى أورورت اتيلرمي.
إجراءات التخفيف المقترحة

ةنم ن سةل تاما تي رةما اتيمرطق اتني ن نجي بى يمريل ا ةفا ين اتمر ةا اتهم وةا ج اونل ر كذه اتيمرطق ين

نجدةل اتاري إتةهر تب فرت بى و ينهر اإلم ر ةا جفي رتا اا اا ميح تبيةره اتاجفةا وجع ةنم إمهرا أ يرل اتميح
في اصد ي ة ييسما.

 2-2-2إمكانية التأثير على المواقع األثرية والمباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية

ن نل يد ين أغمى جل ات رتم لرتيمرطق األث ةا جص نؤ ي يبةرت ات ف جاإلم راات إتى اتنأثة
األث ةا لولب اتكن اييات اتني نوللهر يرسةمرت ات ف جاتنسوة لرإلارفا إتى إيسرمةا اتنأثة
األث ي لدج ة ي رلها تير نم

بى كذه اتيجاصت

بى أورورت اتيجصت

ان في اتلم اتورلق.

جين اتنأثة ات اتي نيبا أةارً ات ثج

بى ل ج ات طت األث ةا أثمرا أ يرل ات ف جا نيرل اتنولب في نبفةرت لهر

تسن مت ا اتى أن ي تم ات جا ع اتني وةنم فةهر ات ف ص نم نطجة كر ين صلل خ ل أ يرل اتلمةا اتن نةا فةتل
ا نيرل ات ثج

بى آثر أثمرا ات ف يمخفارً.

-13جين اتنأثة ات اتي نيبا أةارً اتنأثة
اتايهج ةا ة

بى اتمجا ي اتايرتةا تبيلرمي ذات ات ةيا اتي ير ةا اتيمن ة في أم را

أن ن سةب يجاوة اتاري بى جااها اتيلمى ةؤ ي اتى خفج صةينن اتايرتةا.

إجراءات التخفيف المقترحة

ن ة يجاصت اتيمرطق األث ةا ن ط ةق اتنموةق يت ج اي ة اآلثر جة جم خلة ين اتج اي ة ل اج
اتيجاصت األث ةا تبنأس ين

ي ا رة

م ات ثج

يبةرت ات ف لاجا

بى ي نمةرت أث ةا أج ين ةرينهر ل سل وبةم في رل ات ثج

بةهر سير ةنم

جط اتيابا األ بى تآلثر لخدجص اتذلذلرت اتدر ة ين يرسةمرت نسوة األوفبت جفي رتا ميح اتيةره

لاجا اتيجاصت األث ةا ةنم ي ا رة إا ااات اتنخفةع اتجا ة في اتلم اتورلق.
سير ةنم نامب جات ن سةلرت اتاري جاتدجا

بى اتجااهرت ذات ات ةيا اتايرتةا جاتي ير ةا ان ايسن.

 2-2-2التخلص اآلمن من المخلفات الناتجة عن أعمال اإلنشاءات
ةمن

ن بيةرت ات ف جاإلم راات يايج ا يخنبفا ين اتيخبفرت ص ن يل اتيخبفرت اتخط ة جين أمجاع اتيخبفرت

غة اتخط ة :مجان ات ف جيخبفرت اإلوفبت جاتيخبفرت اتخ ورمةا جص ة
أثمرا اإلم را يثل لجات يةجت اتن

نجت تل ج أمجاع اتيخبفرت اتخط ة

ةم جاتسةيرجةرت اتفر غا جاألولونجا اتذي ص ةمن

ن ان ع يجاوة اتيةره

اتيدمج ا ين األولونجا أثمرا ات ف .
لرإلارفا اتى ذتك ص ةمن
تجات يجاوة اتاري

ن يبةرت اإلم راات نجت يخبفرت ور با ينيثبا في مجان ميح اتيةره ين خمر ق ات ف

إجراءات التخفيف المقترحة

وجع ةنم نامب اتنخيةن اتيؤصت تيخبفرت اتن لا جاإلم راات جاألوفبت إت في أصل ات ج جفي أيرسن يخددا
اخل سل يمط ا سير ةنم نامب يبةرت ناةة اتيةجت جاارفا أي سةيرجةرت في يجاصت اإلم را جفي
يخبفرت ين األولونجا ةنم

رتا نجت

هر لرتيرا جم بهر إتى يجصت اتنخبص ين اتيخبفرت جناطةنهر في اتيجصت لطل ا يمرولا

ين اتن لا نيمت نطرة أتةرع األولونجا نى ةنم اتنخبص يمهر كي جسرفا اتيخبفرت اتخط ة لدج ة آيما

وجع ةنم اونخ ام أغبب اتيخبفرت ين مجان ات ف فى يبةرت ات م ي ة أخ ى ل

ن سةب اتخطجط جاتسيةرت

اتينل ةا ةنم م بهر إتى األيرسن اتيخددا تبنخبص يمهر لرتنموةق يت اتاهرت اتي بةا اتي مةا لسل يمط ا ة

نجا

في سل ي رفتا جي ةما جي سي ي افن تبمفرةرت يخددا تيخبفرت اتلمرا جاألن لا.
أير لرتمولا تيةره اتميح فةنم ات ن اط بى اتي رجل أن ة جم لن نةلرت يول ا تن ة يجصت يمروب تد ع كذه اتيةره
صلل اتل ا في يبةرت اتميح
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التأثيرات البيئية السلبية خالل مرحلة التشغيل
 2-2-2التخلص من عبوات المواد الخطرة الخاصة بإضافة الرائحة

ةنم اارفا ير ة ات ا ا اتى اتاري اتطلة ى تبن ع بى اى نو ةب جةنم اارفا كذه اتير ة في ي طرت اارفا
ات ا ا جاتني ننسجن ين ث ثى لةجنةل ير سرلنرن جيةثةل وبفة ى جكي ندمع سير ة خط ة ة
ت

ن رل جنؤ ي اتى امل ر

أمهر ير ة مفرذة صرلبا

يجا وريا أثمرا اتن بل ات ا ي سير أمهر نولب وروةا تباب فى رتت اتن ج

جوريا تأل ةرا اتير ةا جن نل ات لجات اتفر غا ين ير ة اارفا ات ا ا ين اتيخبفرت اتخط ة.

إجراءات التخفيف المقترحة

ن جم سل ين

سني نرجن ارا جغري يد لإنلرع اإلا ااات ات ةروةا اتيجدى لهر تبن ريل يت ات لجات اتفر غا

تير ة إارفا ات ا ا جاتجا ة في لد ةفا اتيرن تبير ة جاتي ف ا لرت لجة ة

ةنم أسو ة اتيجا اتينل ةا في ات لجة

لإارفا فجق اسوة اتهة جاةن جكةلجسبج ةت اتدج ةجم ثم ةنم نخيةمهر ت ةن اتنخبص اآلين يمهر.
 3-2التأثيرات االجتماعية السلبية
 1-3-2التأثيرات االجتماعية السلبية أثناء مرحلة اإلنشاءات
•

ا نيرل إثر ة ل ج يخرجع اتيانيت سمنةاا تم ص اتي بجيرت اتين ب ا لرتي جع

•

كمرك ل ج اتيخرجع اتي ج ة لرتي ة اتييمةا تبنمفةذ

•

كمرك ل ج اتيخرجع اتين ب ا ل م إماري ي با اإلم را لرت سل ات ق جفي اتيج

•

اتنأثة ات بى اتلمةا اتن نةا لدفا خردا اتط ق جاي ا ات اتيةره جاتسه لرا

•

ص ة ة اتي جع ين ل ج األم طا اتنار ةا

اتي

 2-3-2التأثيرات االجتماعية السلبية أثناء مرحلة التشغيل
•
•
•

ةورج وسرن اتيمط ا ل ج ات بق فةير ةن بق لرأليرن يير ةونبيم اا اا ي ت نج ةا يسثفا
اتنأثة

بى يجي ي اوطجامرت اتلجنراري في يمرطق نجدةل اتاري

ل ار تيخرجع اتين ب ا ل يبةا اتدةرما
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السيدات والفئات الضعيفة
ة نل غري اتلجنراري كج اتجصج اتور

رتةر

بى

يونجى يد جةيسن أن مجاي ج اتي أة في أمهر
ات خص اتيو جل

أوطجاما اتلجنراري

ن إ ار

ين اتيونج رت جلخردا لةن األو اتف ة ة جاتني

سثة ا ير ن يل اة هر جنذكب إل ار األوطجاما


سثة ا ير نف غ أوطجاما اتلجنراري أثمرا اتطهى جكذا
ة ج اتي أة إتى ي سبا جلخردا في اتيمرولرت
اتانير ةا جاأل ةر



رتةر ين ا ار

أير لرتمولا تألطفرل فهم ة رمجن

أوطجامرت اتلجنراري جسثة ا ير ةناةلجن ن اتي ا ا

دور المرأة في المنظومة الحالية للبوتاجاز

له ع إ ار األوطجاما ين اتيونج ع


في ات يل

تألطفرل ج آخ

بى

لرت نجيةت

األوطجامرت جين ثم ةن ك سثة يمهم اتن بةم ين أال

ات يل يت األب
-2

تحليل بدائل المشروع

البدائل األساسية المتاحة للمشروع تتمثل في االعتماد على مصادر الطاقة البديلة عن الغاز الطبيعي وهي تحديداً:

 oيجاص اتسة جوةن ين أسث ل ا ل اتطرصا خطج ة تبج ات اتوسمةا

 oاوطجامرت اتلجنراري اتنى ننيثل لهر ل ج اتاجامب اتوبلةا ين مر ةا اتنو ةب جخطج ة

ات ا ق لرإلارفا إتى اونا ل يجي ي اوطجامرت اتلجنراري ت ييرت اتصندر ةا ج فت ثين

اتوطجاما اتي يا ة
ة

نجفة ات م تهر

 oاتسه لرا يد
-

نث ل صاةا اوطجامرت اتلجنراري سركل ات جتا لأ لرا سلة ة ين

ل ةل جتسمن ي نفت اتنسبفا جت نونطةت أغبب األو ن يل نسبفنن ات رتةا

مصادر بديلة للطاقة

 oفي رتا اتوني ا في اونخ ام اوطجامرت اتلجنراري:
 oةنم اونة ا اتلجنراري جنسرتةفن ي جيا ين صلل ات سجيا

-16 oاتاج ة اتاة اتيمالطا تو يا األاهية جاتيمتيرت جاتن جة ت ا نيرتةا اتن ج تل ج
اتيخرط األيمةا منةاا اتون رما ليجي ي اوطجامرت اتلجنراري لرتيمريل
-

في حالة التحول إلى التسخين بالكهرباء:

 oامخفرج سفراة نجتة اتسه لرا تيةر ة اتطبب بى اتجصج األ فج ي
 oات راا إتى ي طرت سه لرا إارفةا تيجااها اتااط

 oاتفرص خ ل اتم ل جاتنجيةت أ بى لسثة ين اتاري اتطلة ي
-

في حالة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة:
o

م نجاف اتنسمجتجاةرت اتيثلنا ت ونخ ام بى مطرق جاوت

 oا نفرع اتنسبفا األجتةا جنسبفا اتدةرما

 oامخفرج ف رتةا اتسفراة في اونخ ايرت اتج ات اتوسمةا في ل ج ات رتت
عدم إقامة المشروع" من شأنه أن يمنع تحقيق العديد من المزايا المتوقعه كنتائج للمشروع ،مثل:
-

نجفة يد

-

ناطةا أجوت ت لسا اتاري اتطلة ي جاي ا ات يون ة ين اتطرصا اتيميتةا

-

خفج يخرط اتنو ةب جات ةق لرتي ر ما يت غري اتلن جل اتيورل اوطجامرت اتلجنراريو

-

نخفةج أو ر اوطجامرت اتلجنراري جذتك لولب امخفرج اتطبب

-

أمتع جأسث اون ا ا ين اتطرصا تألو اتيد ةا

نخفةع اتيدر ب بى اتي رصةن ج اتوة ات جسلر اتون

بدائل تسلسل تنفيذ المشروع
-

اتل ةل  :0اونسيرل جات لسا ات ةوةا تباري ثم اتل ا في جات لسا اتنجيةت في ي با ت ا

-

اتل ةل  :3اونسيرل ات لسنةن في ي با جا ة
سوف تقارن مميزات وعيوب كل بديل من الناحية البيئية واالجتماعية عند تحديد المواقع التي سيتم
التوصيل إليها

ل ا ل يور ات اتخطجط جأيرسن ي طرت نخفةج اتااط
-

اتيور ات اتمهر ةن تب لسا ات ةوةا ج لسا اتنجيةت جاتنجدةل تم ةنم ن ة كر

-

ين اآلثر اتلة ةا جاتانير ةا

ي ا رة اخنةر اتيور ات اتني نؤ ي اتى ات

جيير ولق

ان ةنات ان اتي جع ليسجمرنن ج سبن ات رتي كج أفال اتل ا ل نى إنيرم ات اورت اتيفدبا تسل

يمط ا ين يمرطق اتي جع بى

ة
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خطة اإلدارة االجتماعية
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ننسجن خطا اإل ا ة اتانير ةا جاتلة ةا ين يايج ا ين ن الة ات د جاإل ا ة جاتنخفةع اتني ةملاي انخرذكر أثمرا

نمفةذ اتي جع تنامب أج ن بةل أج نخفةع أج ن جةج أج ي ر تا اآلثر اتلة ةا جاتانير ةا اتوبلةا .لرإلارفا إتى ذتك
ن

خطا اإل ا ة اتانير ةا جاتلة ةا اإلا ااات ات ييا تايرن إ ا ة اتي رسل اج ات سرجى اتلة ةا جاتانير ةا أثمرا

ي ا ل اتي جع اتيخنبفا طل ر تب ا ات جات جامةن اتيد ةا اتيمتيا فى كذا ات أنى جاا اا أفال اتيير ورت.
ن ني كذه اتخطا بى مد ةن أوروةن جكير اتنج ةا جا ا ة ات سرجى


آلية الشكاوى والتظلمات :ةجدى لإ ا آتةا تن ةم ات سرجى جةملاي بى يسنب ل ات سرجى اتونارلا إتى آةا



التوعية واإلعالم :ةجدى لإ ا آتةا جاا ا تي ر سا اتي بجيرت جاتنج ةا تبيجاطمةن إت أمن ةجا لرتف ل رتةر

أو با /سرجى ص ةط هر أي ين وسرن اتيمط ا خ ل ي با اإلم راات

يسنب يو جل ن خ يا ات ي ا جنب ى ات سرجى أثمرا ي با اتن اةل في

-01


المشاركة المجتمعية

إتاحة المعلومات خ ل ي اتي جع ين خ ل يسرنب

ججاا ا

سني نرجن ارا جغري يد

ة ةا اخل اتيجاصت يت نجفة ي بجيرت جافةا

ةنرلت اتيجاطن األم طا اتيخنبفا جةلب يو جل اتنميةا اتياني ةا لأي نارجيات



المتابعة المجتمعية ة



تشجيع المجتمع والدعوة والتأييد تبنجدةل لرتاري اتطلة ي جن فةي اتيانيت اتي بي ت م اتف اا.

جذتك تنخرذ اتا ااات اتند ة ةا اتيمرولا

