مسودة خطة العمل البيئية واالجتماعية
معمل تكرير الشركة المصرية للتكرير
 24يناير ٢٠١٢
م
اإلجراءات
الموضوع
معيار األداء  :١نظام التقييم واإلدارة االجتماعي والبيئي
١
الشركة المصرية للتكرير ،نظام ) .١أ( دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية
اإلدارة البيئية واالجتماعية
تطوير دليل لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية يصف نظام إدارة الشركة المصرية للتكرير ويوضح كيفية إدارة
الجوانب البيئية واالجتماعية للمشروعات على أن يوجد بھا:
دمج معايير األداء لمؤسسة
التمويل الدولية) ١والعناصر
ذات الصلة القابلة للتطبيق فى
 سياسات الشركة المصرية للتكرير
توجيھات البيئة والصحة
 الھيكل التنظيمي والسعة والكفاءة
التمويل
والسالمة بمؤسسة
 الشروط والمعايير القانونية
٢
الدولية ( بما في ذلك العناصر  الغايات واألھداف /مؤشرات النجاح الرئيسية
التالية:
 التخطيط
 التنفيذ والعمليات
 .١التقييم البيئي واالجتماعي  الرصد
 .٢برنامج اإلدارة
 .٣السعة التنظيمية
) .١ب( برنامج إدارة التشييد
 .٤التدريب
 .٥إشراك المجتمع المحلي
بنا ًء على دراسة تقييم األثر البيئى واالجتماعى التي أعدت للمشروع ،تقوم الخطة اإلطارية لإلدارة البيئية
 .٦الرصد
واالجتماعية ومسودات الخطط اإلدارية المرتبطة بھا بتطوير سلسلة من وثائق الرقابة اإلدارية للشركة المصرية
 .٧والتقارير
للتكرير لبرنامج التشييد الذى يحدد إجراءات التخفيف الرئيسية المتبعة ،والموارد التنظيمية ووسائل الرصد /
المؤشرات الرئيسية التي ينفذھا المقاول.

الجدول الزمني

المسئولية

الوضع

 ٦٠يوم من إتمام
اتفاقات التمويل

مدير االتصاالت
والمسئولية االجتماعية
بالشركة

تم االنتھاء من المسودة األولى

 ٦٠يوما قبل أن يبدأ
المقاول ٤في البناء على
الموقع

مدير عام الصحة والسالمة
والبيئة

يوجد خطط إضافية كجزء من دراسة تقييم األثر البيئي
واالجتماعي ومن الممكن أن يتم توسيعھا أو مراجعتھا بالتعاون
مع مقاول إدارة المشروع ) (PMCومقاول الھندسة والتوريد
والتشييد ) (EPCبعد االنتھاء من إتمام اتفاقات التمويل وقبل
االنتقال للموقع )مثل.إداراة المخلفات ،والمخيمات...إلخ(.
سوف يشتمل البرنامج اإلداري البيئي واالجتماعي للتشييد الخاص
بالشركة المصرية للتكرير على خطة إدارية لنظام الفحص
والمراجعة تتعامل مع الموارد التنظيمية للشركة وإجراءات
التخفيف الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية.

سوف تشمل "خطط الرقابة على المقاول " ٣ما يلي :
 الصحة والسالمة
 منع ورصد التلوث
 إدارة المخلفات
 إدارة النقل والمرور
 العالقات المجتمعية والسالمة العامة والبنية التحتية والخدمات
 التوظيف والتدريب
 المشتريات والتوريدات
 مخيمات عمال البناء )في حالة الحاجة إلى مخيمات بناء(
) .١ج( برنامج إدارة العمليات
وضع خطط إدارية لعمليات الشركة المصرية للتكرير وفقا لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية كما يلي:
 الصحة والسالمة
 رصد وإدارة االنبعاثات
 إدارة المخلفات
 إدارة النقل
 إدارة المواد الخطرة
 العالقات المجتمعية والسالمة العامة والبنية التحتية والخدمات
 التوظيف والتدريب

 ٦٠يوم قبل االنتھاء
من األعمال الميكانيكية

مدير عام الصحة والسالمة
والبيئة

سوف تراجع شركة المصرية للتكرير برنامجھا اإلداري للتشييد،
كما تنوي أن تقوم بتنفيذه أثناء مرحلة التشغيل قبل االنتھاء من
األعمال الميكانيكية في اإلطار الزمني المنصوص عليه.

 ١معايير األداء لالستدامة االجتماعية والبيئية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية رابط
 ٢إرشادات البيئة والصحة والسالمة القابلة للتطبيق (١) :رابط٢) ،رابط (٣) ،رابط
" ٣المقاول" تشير دائما إلى المقاول الرئيسي للمشروع )(GS Engineering & Construction/Mitsui
 ٤تفترض إتمام اتفاقات التمويل في  ١٠يناير  ،٢٠١١وبداية التشييد في  ١مارس ٢٠١٢
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م

اإلجراءات
 المشتريات والتوريدات

الموضوع

الجدول الزمني

المسئولية

الوضع

سوف تتضمن الخطط اإلجراءات والموارد اإلدارية )بما في ذلك األدوار والمسؤوليات( ،والرصد )بما في ذلك
مؤشرات األداء الرئيسية( ومتطلبات تقديم التقارير
) .١د( التنظيم
تعيين مدير بالشركة للصحة والسالمة والبيئة من أجل:
 تنسيق كل موضوعات الصحة والسالمة والبيئة للمشروع
 التنسيق مع مدير العالقات المجتمعية بالشركة المصرية للتكرير
 تكوين فريق الصحة والسالمة والبيئة عند الضرورة
 التنسيق مع ھيئات التنظيم المحلية واالقليمية
 رصد األداء
 تقديم تقرير لإلدارة والھيئات التنظيمية والجھات المقرضة

 ٩٠يوم من إتمام
اتفاقات التمويل

الرئيس التنفيذي

يتم تجميع ومراجعة السير الذاتية للمتقدمين التخاذ اإلجراءات
الالزمة بعد إتمام اتفاقات التمويل

) .١ھـ( إشراك أصحاب المصلحة ) يشمل اإلفصاح(

يتم تحديثھا قبل بدء
البناء ثم تحدث سنويا

مدير لالتصاالت
والمسئوليات االجتماعية
بالشركة

سيتم تطويرھا وفقا ً إلضافة طاقم العمل بعد إتمام اتفاقات التمويل

تحضير خطط تفصيلية سنوبة للتنفيذ وفقا لخطط التشاور العام واإلعالن الخاصة بالشركة المصرية للتكرير وذلك
للتشاور العام المفصل وأنشطة اإلفصاح المھمة مما يتضمن:
 تحديد أصحاب المصلحة
 أداء وسير برنامج اإلدارة البيئية واالجتماعية
 موجز الرصد الخارجى الدوري
 مسئوليات المقاول تجاه العالقات المجتمعية أثناء برنامج التشييد
 سير تنفيذ األعمال الواردة في خطة العمل البيئية واالجتماعية
) .١و( الرصد والمراجعة

 ٦٠يوم من إتمام
اتفاقات التمويل

مدير لالتصاالت
والمسئوليات االجتماعية
بالشركة

 ٦٠يوم من إتمام
اتفاقات التمويل

مدير لالتصاالت
والمسئوليات االجتماعية
بالشركة

 وضع برنامج متابعة داخلى لرصد التوافق مع الخطط واإلجراءات بصورة دورية
 وضع برنامج يتيح لخبراء خارجيين مؤھلين رصد تنفيذ برنامج اإلدارة البيئية واالجتماعية ،ورصد أداء آلية التظلم
والشكاوى
) .١ز( برامج تنمية المجتمع
تشكيل وتوثيق عملية التخاذ القرارات المتعلقة بمبادرات تنمية المجتمع والطلبات المجتمعية والتي تشمل:
 الميزانية
 نظام لتتبع أثر التطوير
 مؤشرات النجاح الرئيسية
معايير األداء  :٢العمال وظروف العمل
٢
عالقات العمال

) .٢أ( برنامج رصد الموارد البشرية للمقاول أثناء التشييد

 ٦٠يوما قبل تواجد
المقاول بموقع التشييد

مدير العالقات االجتماعية

تم االنتھاء من المسودة األولى

سيتم تطوير العملية وفقا ً إلضافة طاقم العمل بعد إتمام اتفاقات
التمويل

سيتم تطويرھا وفقا ً إلضافة طاقم العمل بعد إتمام اتفاقات التمويل

إعداد بروتوكول تقييم امتثال مقاولين التشييد )والمقاولين من الباطن( لتنفيذ سياسة ودليل الموارد البشرية للمشروع
بصورة دورية )والتوافق مع القوانين المصرية ومعيار األداء رقم  ٢لمؤسسة التمويل الدولية(
الصحة والسالمة المھنية

) .٢ب( سياسة الشركة المصرية للتكرير
االنتھاء من سياسة العمل الخاصة بالصحة والسالمة للشركة المصرية للتكرير ،وھذا لدعم تطوير التخطيط للصحة
والسالمة )البندين ) ١ب( و) ١ج( أعاله(
) .٢ج( االستجابة لحاالت الطوارئ أثناء التشييد
إعداد خطة االستجابة لحاالت الطوارئ لبرنامج التشييد على أن تشمل ما يلي:
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 ٦٠يوما قبل بدء
المقاول البناء في
الموقع
 ٦٠يوما قبل بدء
المقاول البناء في
الموقع

مدير الصحة والسالمة
والبيئة
مدير الصحة والسالمة
والبيئة

تم االنتھاء من وضع سياسات الشركة المصرية للتكرير الخاصة
بالصحة والسالمة والبيئة
قامت الشركة المصرية للتكرير بصياغة خطة االستجابة لحاالت
الطوارئ وسيتم إعطائھا للمقاول لمراجعتھا وتبنيھا أثناء مرحلة
التشييد ،ويجب أن يتم التعاون مع السلطات المحلية وفقا ً
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م

اإلجراءات
الھيكل التنظيمي ،واألدوار والمسؤوليات ،وإجراءات االستجابة ،واالحتياجات التدريبية ،وجدول الممارسة
) .٢د( االستجابة للطوارئ اثناء العمليات

الموضوع

إعداد خطة االستجابة لحاالت الطوارئ أثناء العمليات اعتماداً على خطة االستجابة للطوارئ أثناء التشييد
) .٢ھـ( رصد موقع العمل أثناء التشييد
وضع برنامج دوري لرصد الموقع ومتابعة جودة الھواء ،وجودة مياه الشرب ،ومستوى الضوضاء ببرنامج التشييد
متوافقا مع اإلرشادات العامة للبيئة والصحة والسالمة لمؤسسة التمويل الدولية
) .٢و( رصد موقع العمل أثناء العمليات

الجدول الزمني

المسئولية

 ٦٠يوما قبل االنتھاء
من األعمال الميكانيكية

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

 ٣٠يوما قبل بدء
المقاول التشييد في
الموقع

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

 ٦٠يوما قبل االنتھاء
من األعمال الميكانيكية

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

وضع برنامج رصد الموقع ومتابعة جودة الھواء ،وجودة مياه الشرب ومستوي الضوضاء بالتوافق مع اإلرشادات
العامة للبيئة والصحة والسالمة لمؤسسة التمويل الدولية
معيار األداء  : ٣الحد من التلوث ومنعه
٣
) .٣أ( رصد جودة الھواء
رصد االنبعاثات ورصد االثر
تعيين خبير في رصد جودة الھواء ونمذجة انتشار الھواء لتصميم برنامج شامل لرصد جودة الھواء للمشروع يتوافق
مع اإلرشادات العامة للبيئة والصحة والسالمة لمؤسسة التمويل الدولية .وسوف يبدأ برنامج الرصد أثناء بناء منشآت
الشركة المصرية للتكرير وسوف يشمل:






تم تناول رصد جودة الھواء أثناء مرحلة التشييد في مسودة خطة
الرصد البيئية أثناء التشييد الخاصة بالشركة المصرية للتكرير،
وسيتم توسيع ھذه الخطة لتشمل متطلبات الرصد االجتماعي لتقديم
خطة رصد شاملة ،وستكون ھذه الخطة متاحة لمقاول إدارة
المشروع ومقاول الھندسة والتوريد والتشييد للمراجعة وإبداء
الرأي أثناء مرحلة التشييد.

مواقع أخذ العينات
العوامل التى سيتم قياسھا )وفقا للقوانين المصرية المعمول بھا ووفقا لإلرشادات العامة للبيئة والصحة والسالمة
لمؤسسة التمويل الدولية(
الفترة الزمينة وتكرار جمع العينات
أساليب التحليل
تسجيل البيانات

مواقع أخذ العينات ينبغي أن تأخذ فى االعتبار االنبعاثات الصناعية األخرى في مسطرد )وكذلك االنبعاثات الھاربة
الرئيسية( ،وكذلك موقع المجتمعات التي يحتمل أن تتأثر وسيتم تحديدھا باستخدام نماذج االنتشار الخاص بالشركة
المصرية للتكرير
) .٣ب( رصد االنبعاثات المحددة المصدر والمخلفات أثناء العمليات
وضع برنامج لرصد انبعاثات جميع نقاط مصدر االنبعاثات وتصريف المخلفات في منشأة الشركة المصرية للتكرير
ووضعه فى خطة إدارة ورصد انبعاثات العمليات )المدرجة في البند ) ١ج( أعاله( .وسوف يرصد البرنامج انبعاثات
المنشأة والمخلفات باستخدام أساليب دولية وفقا للوائح المصرية وإرشادات مؤسسة التمويل الدولية القابلة للتطبيق.
سوف يشمل رصد انبعاثات الھواء أيضا رصد روتيني لالنبعاثات الھاربة.
) .٣ج( انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري أثناء العمليات
إعداد نظام لرصد انبعاثات المشروع من الغازات المسببة لالحتباس الحراري بصورة دورية ،وسوف تشتمل على
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري غير المباشرة المرتبطة بإنتاج الطاقة المستخدمة فى المشروع خارج
الموقع
) .٣د( رصد الضوضاء أثناء مرحلة التشييد
وضع برنامج رصد الضوضاء لقياس الضوضاء المرتبطة بالمشروع بصورة دورية أثناء برنامج التشييد ومقارنة
المستويات المقاسة بالمعايير التي حددتھا اللوائح المصرية وإرشادات مؤسسة التمويل الدولية القابلة للتطبيق.
) .٣ھـ( رصد الضوضاء أثناء العمليات
وضع برنامج رصد الضوضاء لقياس الضوضاء المرتبطة بالمشروع بصورة دورية ووضعه فى خطة إدارة ورصد
انبعاثات العمليات )المدرجة في البند ) ١ج( أعاله( ومقارنة المستويات المقاسة بالمعايير التي حددتھا اللوائح
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 ٦٠يوما قبل بدء
المقاول البناء في
الموقع

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

الوضع
إلرشادات مؤسسة التمويل الدولية قبل اإلصدار
سوف تقوم الشركة المصرية للتكرير بمراجعة خطة االستجابة
للطوارئ لتطبيقھا على عمليات الشركة قبل االنتھاء من األعمال
الميكانيكية ضمن اإلطار الزمني المنصوص عليه.
تم تناول رصد موقع العمل أثناء التشييد في مسودة خطة الرصد
البيئية أثناء التشييد الخاصة بالشركة المصرية للتكرير ،وسيتم
توسيع ھذه الخطة لتشمل متطلبات الرصد االجتماعي لتقديم خطة
رصد شاملة ،وستكون ھذه الخطة متاحة لمقاول إدارة المشروع
ومقاول الھندسة والتوريد والتشييد للمراجعة وإبداء الرأي أثناء
مرحلة التشييد.
سوف تراجع الشركة المصرية للتكرير خطتھا للرصد اثناء
التشييد لتطبيقھا على عمليات الشركة قبل االنتھاء من األعمال
الميكانيكية ضمن اإلطار الزمني المنصوص عليه.

 ٦٠يوما قبل القبول
المبدئي

بعد  ٩٠يوما من
االنتھاء من األعمال
الميكانيكية

 ٣٠يوما قبل بدء
المقاول البناء في
الموقع
 ٦٠يوما قبل االنتھاء
من األعمال الميكانيكية

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

سوف تقوم الشركة الصرية للتكرير بمراجعة خطتھا الشاملة
للرصد أثناء التشييد لتطبيقھا على عمليات الشركة قبل االنتھاء من
األعمال الميكانيكية ضمن اإلطار الزمني المنصوص عليه.

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

سوف يتم دمج رصد الغازات المسببة لالحتباس الحراري في
خطة رصد العمليات لتطبيقھا على عمليات الشركة قبل االنتھاء
من األعمال الميكانيكية ضمن اإلطار الزمني المنصوص عليه.
)انظر األطر الزمنية أعاله لرصد جميع العمليات(.

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

تم وضع رصد الضوضاء بالفعل في الخطة الشاملة للرصد أثناء
التشييد وسوف يلبي الشروط المنصوص عليھا.

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

تم تناول رصد الضوضاء أثناء مرحلة التشييد في مسودة خطة
الرصد البيئية أثناء التشييد الخاصة بالشركة المصرية للتكرير،
وسيتم توسيع ھذه الخطة لتشمل متطلبات الرصد االجتماعي لتقديم
خطة رصد شاملة ،وستكون ھذه الخطة متاحة لمقاول إدارة
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م

الموضوع

اإلجراءات
المصرية وإرشادات مؤسسة التمويل الدولية القابلة للتطبيق.

الجدول الزمني

المسئولية

) .٣و( رصد الماء والتربة أثناء مرحلة التشييد

 ٩٠يوما قبل بدء
المقاول في البناء في
الموقع

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

وضع الخطوط العريضة لبرنامج رصد للمياه السطحية والجوفية والتربة )القابلة للتطبيق( بحيث يقوم المقاول بتنفيذه
وتكون مدرجة في خطة منع التلوث أثناء مرحلة التشييد وخطة الرقابة اإلدارية على المقاول )بند ) ١ب( أعاله(.
سيتم تطوير ھذا البرنامج لقياس تركيزات الملوثات بصورة دورية ومقارنتھا مع المعايير التي حددتھا اللوائح
المصرية وإرشادات مؤسسة التمويل الدولية القابلة للتطبيق.
) .٣ز( رصد الماء والتربة أثناء العمليات

 ٦٠يوما قبل القبول
المبدئي

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

تم وضع رصد التربة والمياه الجوفية في الخطة الشاملة للرصد
أثناء التشييد وسوف يتم مراجعتھا لتطبيقھا على مرحلة العمليات
قبل الموافقة المبدئية ضمن اإلطار الزمني المنصوص عليه.

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

سيتم البدء في عمل مسح تفصيلي قبل إتمام اتفاقات التمويل،
وسوف ينتج عن ھذا العمل خطة للمعالجة باإلضافة إلى ملخص
لطرق المسح والمعالجة.

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

تم االنتھاء من عمل مسح لثنائي الفينيل متعدد الكلور )(PCBs
واإلسبستوس ويتم حاليا ً إصدار تقرير عن طريق استشاري بيئي.

وضع برنامج رصد االنبعاثات للمياه السطحية والجوفية والتربة ووضعه فى خطة إدارة ورصد انبعاثات العمليات
)البند ) ١ج( أعاله( ،سيقوم البرنامج بقياس تركيزات الملوثات بشكل دوري ومقارنتھا مع المعايير التي حددتھا
اللوائح المصرية وإرشادات مؤسسة التمويل الدولية القابلة للتطبيق.
األراضي الملوثة

) .٣ح( مسح األراضي الملوثة وخطة عالج المواقع الجنوبية

 ١٢شھرا من إتمام
اتفاقات التمويل

االنتھاء من دراسة األراضي الملوثة ومعالجتھا ،ووضع خطة للعالج لتطھير التربة والمياه الجوفية في موقع منشأة
الشركة المصرية للتكرير
) .٣ط( اإلسبستوس وثنائي الفينيل متعدد الكلور )(PCBs

 ٦٠يوما من إتمام
اتفاقات التمويل

الوضع
المشروع ومقاول الھندسة والتوريد والتشييد للمراجعة وإبداء
الرأي أثناء مرحلة التشييد.
تم تناول رصد التربة والمياه الجوفية أثناء مرحلة التشييد في
مسودة خطة الرصد البيئية أثناء التشييد الخاصة بالشركة
المصرية للتكرير ،وسيتم توسيع ھذه الخطة لتشمل متطلبات
الرصد االجتماعي لتقديم خطة رصد شاملة ،وستكون ھذه الخطة
متاحة لمقاول إدارة المشروع ومقاول الھندسة والتوريد والتشييد
للمراجعة وإبداء الرأي أثناء مرحلة التشييد.

تعيين خبراء مساعدين إلجراء مسح على اإلسبستوس والـ  PCBبالمنشآت الحالية التي سيتم ھدمھا بالمواقع الجنوبية
) .٣ى( منع االنسكابات ومواجھتھا أثناء التشييد

االنسكابات

إجراء تقييم للمخاطر لتحليل االنسكابات والتسربات المحتملة للمواد الخطرة )المواد الكيماوية والزيوت والوقود( أثناء
برنامج التشييد وتطوير خطة الطوارئ لالنسكابات لتوثيق إجراءات منع االنسكابات وترتيبات االستجابة لحاالت
االنسكاب ،واإلجراءات المتبعة )بما فيھا المعدات المستخدمة وإجراءات تقديم التقارير( فى حالة حدوث انسكاب،
وتتناول ھذه الخطة االنسكابات المحتملة فى مواقع التشييد وعمليات النقل الخاصة بالمشروع.
) .٣ك( منع االنسكابات ومواجھتھا أثناء العمليات

 ٩٠يوما قبل بدء
المقاول البناء في
الموقع

 ٦٠يوم قبل االنتھاء
من األعمال الميكانيكية

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

قامت الشركة المصرية للتكرير بعمل مسودة لخطة منع
االنسكابات ومواجھتھا ،وستكون ھذه الخطة متاحة لمقاول إدارة
المشروع ومقاول الھندسة والتوريد والتشييد للمراجعة وإبداء
الرأي أثناء مرحلة التشييد.

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

سوف تقوم الشركة الصرية للتكرير بمراجعة خطتھا لمنع
االنسكابات ومواجھتھا أثناء التشييد لتطبيقھا على مرحلة العمليات
قبل االنتھاء من األعمال الميكانيكية ضمن اإلطار الزمني
المنصوص عليه.

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

سوف يتم شراء ھذه األجھزة بالتشاور مع شركة القاھرة لتكرير
البترول مع إتمام اتفاقات التمويل

إجراء تقييم للمخاطر لتحليل االنسكابات والتسربات المحتملة للمواد الخطرة أثناء عمليات المنشأة وتطوير خطة
الطوارئ لالنسكابات لتوثيق إجراءات منع االنسكابات ،وترتيبات االستجابة لحاالت االنسكاب ،واإلجراءات المتبعة،
والمعدات المطلوبة ،والتدريب وإجراءات تقديم التقارير فى حالة حدوث انسكاب ،وتتناول ھذه الخطة االنسكابات
المحتملة من المنشأة وعمليات نقل المواد الخطرة الخاصة بالمشروع.
التحسينات البيئية للمنشآت
الحالية

) .٣ل( برنامج كشف التسرب واإلصالح التابع لشركة القاھرة لتكرير البترول

بعد  ٩٠يوما من إتمام
اتفاقات التمويل

توفير أجھزة محمولة للكشف عن انبعاثات الغاز لشركة القاھرة لتكرير البترول
) .٣م( والعات ذات انبعاثات أكاسيد النيتروجين المنخفضة في شركة القاھرة لتكرير البترول
توفير والعات ذات انبعاثات أكاسيد النيتروجين المنخفضة إلى مرافق شركة القاھرة لتكرير البترول الحالية )كجزء
من صيانة معمل تكرير شركة القاھرة لتكرير البترول وفى حالة طلب والعات جديدة لألفران(
) .٣ن( خزانات شركة أنابيب البترول ذات األسقف الطافية

عملية تبدأ  ١٨٠يوما
بعد إتمام اتفاقات
التمويل
قبل القبول المبدئي

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

تم عمل مسح لوالعات شركة القاھرة لتكرير البترول ،وستبدأ
عملية الشراء بالتعاون مع شركة القاھرة لتكرير البترول عقب
إتمام اتفاقات التمويل

مدير الصحة والسالمة
والبيئة

ستبدأ الخطوات األولية لھذه األعمال بعد إتمام اتفاقات التمويل

توفير مانع تسرب مزدوج للخزانات السبعة ذات األسقف الطافية فى منشآت شركة أنابيب البترول
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م

اإلجراءات
) .٣س( تطوير محطة معالجة مياه الصرف

الموضوع

الجدول الزمني
قبل القبول المبدئي

المسئولية
مدير الصحة والسالمة
والبيئة

الوضع
يتم حاليا ً وضع تصور محدد لتحسين ھذا البرنامج بالتعاون مع
شركة القاھرة لتكرير البترول

تصميم وتركيب التطويرات المتفق عليھا لمحطة معالجة مياه الصرف الوجودة بشركة القاھرة لتكرير البترول.
معيار األداء  : ٤الصحة والسالمة واألمن للمجتمع
٤
) .٤أ( التقييم الكمى للمخاطر
سالمة المجتمع
إجراء دراسة حديثة للتقييم الكمى للمخاطر فى وقت متأخر من برنامج تصميم المنشأة المفصل لتقييم المخاطر
المحتملة للمجتمعات المحلية خارج الموقع
) .٤ب( السالمة العامة أثناء األحداث الطارئة
مناقشة خطط االستجابة للطوارئ أثناء التشييد والعمليات )البندان ) ٢ج() ٢ ،د( أعاله( مع السلطات المحلية
وخدمات الطوارئ المحلية ومساعدتھم في وضع خطة استجابة لحاالت الطوارئ تنفذ في حال وقوع حادث كبير في
المنشآت.
) .٤ج( أمن المنشأة

األمن

 ٦٠يوما بعد رسومات
"صدرت للتصميم"
لخطة الموقع
 ٦٠يوما قبل أن يبدأ
المقاول البناء في
الموقع

مدير الصحة والسالمة
والبيئة
مدير الصحة والسالمة
والبيئة

 ٩٠يوما قبل بدء أعمال مدير األمن والعالقات
الحكومية
البناء في الموقع

سوف يتم عمل الدراسة مع استكمال مرحلة التصميم التفصيلي

انظر البند ) ٢ج( أعاله ،سوف يتم مناقشة الخطط النھائية
لالستجابة للطوارئ لمرحلة التشييد مع السلطات المحلية وخدمات
الطوارئ في اإلطار الزمني المنصوص عليه.

الخطة قيد التطوير عبر الشركة المصرية للتكرير

إجراء تقييم المخاطر األمنية للمشروع لتحليل المخاطر األمنية في موقع المشروع ووضع خطة أمنية تكون مشتركة
مع السلطات المحلية وذلك لضمان األمن الكافي للمنشآت على مستوى مناسب من الغطاء األمني ،وستشتمل
اإلجراءات على األحكام التعاقدية القياسية مثل متطلبات التدريب لضمان سلوك مناسب ألفراد األمن ،اإلجراءات
ومتطلبات التدريب سوف تأخذ في االعتبار مبادئ االرتباط المماثلة واإلرشادات الواردة في قواعد األمم المتحدة
لسلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ،ومبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من
جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين والمبادئ الطوعية بشأن األمن وحقوق اإلنسان.
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