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 Introductionمقدمة 

 حيث , يعتبر التعدين احد أقدم األنشطة التى قام بها االنسان منذ فجر التاريخ
لعبت المعادن والصخور دورا هاما فى حياة االنسان االول وصنعت منها 
االدوات الحجرية والنحاسية والبرونزية والحديدية فى العصور المختلفة 

بداية من أدوات الصيد والحماية والسكن والطعام حتى المستلزمات الطبية 
 .والصحية والتعليمية و وسائل النقل واالتصاالت والترفيه وغيرها

حمى التنقيب عن الذهب أو  ةالمنصرم عوامتصاعدت فى السودان خالل اال
 .حمى البحث عن الذهب, هو ما اطلق عليها سابقا التهافت على الذهب

 يعرف التهافت على الذهب بأنه إندفاع بشري إلى مكان وجود الذهب؛ حيث
يجذب إكتشاف حقول الذهب عدًدا كبيرا من المنقبين وأناًسا آخرين بسبب 

 .إرتفاع قيمته النقدية
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 Introductionمقدمة 

 ما يحدث اآلن بالسودان ليس بجديد على العالم ولكن وأن كانت هذه
الظاهرة قد حدثت في كثير من دول العالم, إال أنها أخيراً نجحت في 

إحكام السيطرة عليها وأفلحت في تنظيمها وأدركت ما لها من 
محاسن وتجاوزت ما بها من مساوئ حتى إرتقت إلى مشارف 

 .الحضارة

 فكان أول تهافت على الذهب شهده العالم في الواليات المتحدة حين
م والتي تجمع فيها آنذاك 1848 تم اكتشافه في والية كاليفورنيا عام

سكان من جميع أنحاء العالم, وفي استراليا, وحين تم العثور على 
كمية كبيرة من الذهب في باالرات بفكتوريا تضاعف عدد سكانها 

ثالث مرات خالل تسع سنوات فقط؛ أما نيوزيالندا فقد تضاعف عدد 
سكانها مرتين خالل ست سنوات حين تم اكتشاف الذهب في عام 

 ..م1886
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 عن إذا ما ألقينا نظرة على واقع الحال بالسودان نجد هؤالء المنقبون
وهو ما يعرف بصورة عشوائية الذهب يقومون باستخراجه ومعالجته 

يتعرضون لظروف قاسية وللموت  (Artesian mine)بالتعدين االهلى 
 .  أحياناً 

 ولتالفي ذلك فإن المنجم السليم يعتمد قيامه على استشارة الجيولوجيين
ومجموعة اخرى من المهندسين حول التنظيم واختيار المعدات والمرافق, 
وامداد التيار الكهربي والماء, والتهوية الصحيحة الزالة الغبار والغازات, 

وتحسين الكفاءة واألمان في المنجم, وانشاء وسائل السالمة وخدمات 
 .  الطوارئ واالسعافات األولية

 إذن فمن البديهي أال تترك هذه العملية تتم عشوائياً, النها عملية تحتاج
الى خبراء بالتقنية المنجمية وميكانيكا الصخور وعلوم طبقات االرض 

 .وعلوم المعادن والسالمة المهنية والمبادئ البيئية
 

  بين العشوائية والنظامية .. االثر البيئى لتعدين الذهب

The environmental impact of gold mining .. 

Between regular and random 
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 لعامة لالبحاث الجيولوجيةالهيئةا وزارةالمعادن  

 



 • أهمية صناعة التعدين وتأثيره على االقتصاد القومى  

The importance of the mining industry and 

its effect on the national economy 

يمكن تلخيص  دور النشاط التعدينى وتأثيره على االقتصاد القومى 

 :فيما يلى
-  توفير الخامات االوليه للصناعة والتشييد والتعمير واالمن الغذائى. 

-  تنمية وتطوير الثروات المعدنية. 

-  تنمية اإلقتصاد الوطني عن طريق تنويع مصادر الدخل. 

- توفير العمالت الحرة للبالد عن طريق تصدير الفائض من هذة الخامات. 

-  المساهمة فى تعمير المناطق البعيدة من المركز وخلق مجتمعات عمرانية

 .جديدة وتطويرها

- توفير فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وتدريبها. 
 

• 
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■األنشطة التعدينية وأنواعها  Mining activity: 
هي تلك األعمال المترابطة الخاصة بإستخراج وإستغالل وتنقية الرواسب 

 -:والخامات المعدنية المتواجدة في القشرة األرضية, وتشمل 

■1 "/-  التعدين السطحي Surface Mine"   

 ويتضمن األتى:- 

  المناجم المكشوفة  -أ(Open Pit) 
وهي الطريقة التي يتم فيها إستغالل وإستخراج الخامات والرواسب 

المعدنية ذات األحجام الكبيرة والقريبة جداً من سطح األرض أو التي على 

 .السطح مباشرة مع التعمق ألبعاد متفاوتة في باطن األرض

المحاجر  -ب(Quarries) 
ويرمز بها لكافة األعمال والوسائل التي تستغل الرواسب والخامات 

المعدنية المتوفرة على سطح األرض دون التعمق إلى باطن األرض, 

وتشمل نقل الرمال والطين ومواد البناء وإنشاء الكسارات, ومقالع 

 ( .إلخ............ الجرانيت, الرخام, الحجر الجيري )األحجار الطبيعية 
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 الجيولوجية

 



"2 - التعدين تحت سطحيUnderground Mine     : 

"    ويقصد به كافة األعمال واإلجراءات المتبعة

الستخراج واستغالل الخامات والرواسب المعدنية 

الموجودة في باطن األرض والتي اليمكن إستخراجها 

أو الوصول إليها بالطرق السطحية المألوفة, ويشمل 

ذلك حفر الخنادق وشق األنفاق الرأسية واألفقية 

للوصول للخامات المعدنية وبالتالي نقلها إلى سطح 

 .األرض لمعالجتها
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 •  " ًأعمال المعالجة والتنقية والتصنيع : ثانيا

processing, refining and manufacturing "    
 كافة األعمال المتعلقة بمعالجة الخامات والرواسب المعدنية وهي

وتشمل , الستخالص العناصر المعدنية من الشوائب والمواد األخرى 

 -الصهر–التعويم  –الغربلة  –الطحن  –التكسير : المراحل التالية 

 .السبك

•  " ًأعمال النقل : ثالثاransportationT 

وهي األعمال المتعلقة بنقل الخامات أو الرواسب المعدنية أو  "

المركزات والسبائك األولية إلى المناطق الصناعية داخل المدن أو 

موانئ التصدير,عن طريق استخدام الشاحنات أو عربات السكة 

الحديد والسيور الناقلة واألنابيب من مناطق التعدين إلى مناطق 

 .التصنيع
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•  " اآلثار السلبية للتعدين 

The negative impacts of mining "    

 -:يمكن حصر اآلثار السلبية لألنشطة التعدينية فيما يلى 

1 - تلوث الهواء Air pollution 
ينتج تلوث الهواء من جراء األتربة والغبار المتصاعدة أثناء عملية استخراج 

الخامات المعدنية من األرض وكذلك أثناء عملية التكسير والطحن والمعالجة 

الصناعية للخامات المعدنية مما يؤدي إلى انتقال هذه األتربة بفعل الرياح الى 

مناطق أخرى مجاورة ألنشطة التعدين قد تكون سكنية أو زراعية فتؤدي إلى 

 .تلوثها 
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 (  منجم هساى بارياب السودان)تلوث الهواء بالغازات واالتربة المتصاعدة فى مرحلة التفجير 

  Air pollution gases and dust rising in the blast stage (Ariab Sudan)  
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• "2 - تلوث الماء Water pollution"   
 ينتج تلوث الماء من استخدام بعض المحاليل و المركبات

الكيميائية التي قد يتسرب جزء منها إلى باطن األرض أو إلى 

مناطق رعوية أو مائية مجاورة لمواقع التعدين فيسبب ذلك  

تلوث بيئي كبير إذا لم تؤخذ اإلحتياطات الالزمة لتفادي ذلك, 

عالوة على ان أعمال اإلستخراج والتعدين تتطلب إستهالك 

كميات كبيرة من المياه وخصوصاً أثناء عملية معالجة وتنقية 

 .الخامات المعدنية الفلزية
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      تلوث الماء نتيجة عمليات المعالجة لخام الذهب بمنطقة ارياب
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Water pollution as a result of processing gold ore area of Ariab Sudan) 



•"3-  تلوث االتربة Soil contamination   

ينشأ من جراء انتشار الخامات التعدينية فى مناطق االستخراج     "

وايضا نتيجة  إلقاء مخلفات معالجة الخامات , والتخزين والطحن

المعدنية والتي تم استخدام بعض المحاليل والمركبات الكيميائية 

الخطرة والسامة فيها, على األرض مباشرة دون معالجة تلك 

المخلفات, مما قد ينتج عنه حدوث تلوث للمياه الجوفية, أو قتل 

 .  الحشائش والمزروعات والحيوانات المحيطة بمنطقة النشاط التعديني
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  تلوث التربة فى المناطق الزراعية القريبة من النشاط التعدين 
Soil contamination in the nearby agricultural areas of 

mining activity    
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4-تشويه سطح  األرض deformation the earth's surface 

  تحدث عمليات استغالل واستخراج الخامات التعدينية الكثير من  الخنادق

والشقوق واألنفاق والتجاويف سواًء على سطح األرض أو في باطنها، أو 

مخلفات طبيعية  كالرمال واألحجار والمواد الطينية، مما ينتج عنه تشويه 

 .لمظهر األرض وجيومورفولوجية منطقة العمل

 

 بعض الحفر واالنفاق والمخلفات الناتجة عن عمليات االستغالل المعدنى 
 17-نوفمبر-27
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5-التلوث الضوضائى Noise pollution 
تسبب عمليات التكسير والتفجير والحفر والمعدات والماكينات المستخدمة فى 

ضوضاء عالية فى البيئة المحيطة ويجب مراعاة الحدود , العمليات التعدينية  

المسموح بها وفقا للقانون ومراعاة قواعد الصحة والسالمة المهنية واستخدام 

 . االدوات الوقائية حيال ذلك

 التلوث الضوضائى فى المناجم
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6- التأثير على الكائنات الحية والتنوع البيولوجى  

 والمحميات الطبيعية بالمنطقة واألودية 

Impact on living organisms and biological 

diversity and natural reserves in the region 

and the valleys. 

 حيث يتغير العش البيئى للحيوانات والنباتات وبالتالى تموت

أو تهجر مكانها ويؤدى ذلك الى اضطراب النظم  

 .االيكولوجية بمناطق التعدين

7- التأثير على المناطق األثرية والتاريخية بالمنطقة 

Impact on areas of archaeological and 

historical region 
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 مصادر اخرى للتلوث

other pollution source  

المختبر الكيميائى بالهيئة العامة لالبحاث الجيولوجية هو •

مختبر يدعم االبحاث الجيلوجية بالتحاليل الكيميائية االزمة 

للبحث والتنقيب وهى ايضا جهة خدمية لكل المستثمرين 

وطالب االبحاث واثناء عملة المنوط به يرفد الهواء بكميات 

كبيرة من خليط غازات فى صورة ابخرة متصاعدة اثناء 

 .تحليل العينات باضافة المحاليل الكيميائية

فى التحليل الفيزيائى لدينا جهاز اشعة سينيه وبالتالى امكانية  •

التلوث االشعاعى وايضا العينات الواردة للتحليل معظمها 

 .تحتوى على نسبة من االشعاع 
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فى مخزن المواد الكيميائية بالهيئة متوفر لدية تهوية وتبريد –

مناسب لكن لدينا مشكلة التخلص من المواد الكيميائية التى انتهت 

 .فترة صالحيتها
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1- وصف موجز للمشروع:- 

 يهدف المشروع الى البحث واستخراج ومعالجة الذهب والمعادن

 .  المصاحبة له بمنطقة ارياب  بشرق السودان بشراكة سودانية مصرية 

 يحتل المنجم بمنطقة ارياب موقعاً وسطاً علي طول الحزام في المنطقة

كلم غرب  280الواقعة بين هدل أوتيب وبورتسودان وعلي بعد حوالي 

 .بورتسودان وهو من المناجم التى تنتج بصورة إقتصادية 

دراسة حالة تقييم التأثير البيئى لمشروع استخراج 
ومعالجة الذهب والمعادن المصاحبة له بمنطقة ارياب 

 -:شرق السودان 
The environmental impact of the 

gold project in Ariab Sudan 
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   خريطة طوبغرافية  للسودان تبين موقع منطقة ارياب 
Topography map of Sudan showing the location of the Ariab 
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  خطة االداره البيئيه - 2
Environmental management plan 

 تشمل خطة االدارة البيئية:- 

 خطة الحد أواإلقالل أو معالجة التأثيرات السلبيه للمكونات البيئية  -أ

Mitigation measures 

 وعلى كيفية الحد ، تنقسم اجراءات وتدابير التخفيف حسب الجوانب المتسببة فى التأثير

وذلك من خالل التأثير فى الجانب ، من التأثير من جراء تطبيق األجراءات والتدابير

 .المتسبب فى التأثير أو تعرض المستقبلين له

1 -  نوعية الهواءAir quality    تعتبر االتربه الناتجه عن المنجم

والتصنيع الجانب البيئي االساسي الذي يؤثر علي نوعية الهواء ويتم التحكم والحد من هذا 

التاثير عن طريق التحكم في اختيار المعدات وطرق الحفر والتصنيع مما يحد من انبعاث 

االتربه وتشمل االجراءات المعدات والماكينات التي تحتوي علي اجراءات للحد من 

قيد البحث لن يكون هناك منجم ارياب االتربه وكذلك الصيانه الوقائيه للمعدات وفى حالة 

تكون االنبعاثات الغازية فى  وتلوث غبارى، حيث ستكون جميع أعمال الحفر مبللة

 .الحدود المسموح بها طبقا للقانون 
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  خطة االداره البيئيه - 2

Environmental management plan 
2 -  الضوضاءNoise  

 -:لالقالل من الضوضاء فى بيئة العمل تلتزم الشركة بمايلى•

1- أجهزة الحماية الشخصية والحرص على عدم تعرض العامل للضوضاء فترة طويلة واستخدام  استخدام
 .الميكنة بدون اسراف فى المنجم

2-   مستويات منخفضة من الضوضاء زات اختيار معدات. 

3-   مما يساعد على عدم تأثر العاملين بالضوضاء الناشئ عن تلك . شاحنات التحميل والتفريغ ذات كبائن
 .الشاحنات 

4-   للحد من الضوضاء واالهتزازات عند التفجير , يتم تجنب شحن المتفجرات بإفراط , وتستخدم فقط
 .  الكمية المطلوبة لتحقيق التأثير المطلوب 

5-  تزويد العاملين باجهزة وقاية سمعية وسوف يطلب منهم استخدامها عند تعرضهم لمستويات ضوضاء
 .ديسيبل  85تزيد عن 

6-   التقيد واأللتزام بالقانون الخاص بطول الفترة الزمنية التى يتعرض العامل خاللها لمختلف مستويات
 .الضوضاء 

7-  سوف توضع عالمات وإشارات لتحذر العاملين من مخاطر  -. توعية العاملين بتأثيرات الضوضاء
 .الضوضاء الناتج من بدء التشغيل او من دخول األماكن ذات مستوى ضوضاء عالي 

8 – متر من موقع التفجير  500ل التواجد فى موقع التفجير اإل على بعد ال يقل عن ماعمنع ال. 
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Environmental management plan  

 3 - المخلفات الصلبة والخطرة 
- يلتزم جميع المقاولين بالمتطلبات التى وضعها المشروع إلدارة المخلفات. 

-  يتم تجميع المخلفات الصلبة بواسطة المقاولين من الموقع ليتم التخلص منها فى

 .  اماكن معتمدة بناء على تعليمات زوى االختصاص 

-  تعاد المخلفات الخطرة مثل الزيوت والشحوم التى سبق استخدامها إلى

يتم تشوين هذه النفايات فى المواقع على ان توضع داخل حاويات او . الموردين

 .محكمة اإلغالق ومميزة بعالمات معينة وفق ما يتطلبه تنفيذ القانون 

- وتطبق الشركة  0سيتم استخدام وقود الديزل وزيوت الهيدروليك فى الموقع

إجراءات للمحافظة على البيئة، وذلك من اجل ضمان عدم تسرب أيا من تلك 

 .السوائل
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4- الحد من التاثيرات المحتمله علي التربه والمياه الجوفيه:- 
وذلك باتباع الوسائل التاليه 

وجود محطات لمعالجة مياه الصرف يضمن التخلص االمن من مياه الصرف 

وجود نظام الدارة المخلفات يحد من التاثيرات السلبيه المرتبطه بها 

 الحد من التعرض لالنسكابات والتسربات عن طريق عمل قاعده الخرسانيه وتبطين
 .موقع التخلص من المخلفات

5-  مراعاة اإلجراءات التى تم إدراجها على تصميم مكونات المشروع 
 مثل إختيار البدائل أو التكنولوجيات المستخدمة فى المشروع وكذلك إضافة مكونات

 .أخرى للحد من التلوث 

6 -  للتأكد من قيام كافة الموردين والمقاولين بتنفيذ نفس النظام فى كافة
 : األنشطة

النقل إلى ومن المنجم، وبالموقع، وبكل ما يحيط به. 
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7- حماية البيئة ,وسالمة وامن االهالى وسالمة العاملين. 

 الحد من التعرض لالتربه عن طريق ادراج اجراءات الحد من التلوث في التصميم

 وحماية العمال عن طريق االجراءات الوقائيه 

 الحد من التعرض للضوضاء واالهتزازات عن طريق ادراج اجراءات الحد من التلوث

 في التصميم وتطبيق اجراءات االداره البيئيه وحماية العمال 

 وضع النظام الدارة المخلفات لضمان التداول والتخلص السليم بيئيا للمخلفات 

 الحد من االنسكابات والتسربات المحتمله للوقود والزيوت وكذلك ضمان سالمة

 وصالبة الخزانات 

 حماية العاملين فى الخنادق أو العاملين فى أعمال الحفر من االنهيارات األرضية ومن

، مع مالحظة أن طريقة الحماية (كالحجارة، واالدوات، والمواد، الخ)سقوط أشياء 

 .المكشوف بأنحدارات مالئمةالمنجم أو إعداد  ممراتالعادية تتمثل فى تدعيم وتقوية ال
 

تقييم صناعة تعدين الذهب واثاره البيئية  وزارة  26 17-نوفمبر-27

 المعادن الهيئة العامة لالبحاث الجيولوجية

 



   خطة االداره البيئيه - 2

 
7- حماية البيئة ,وسالمة وامن االهالى وسالمة العاملين. 
 إظهار مواقع كافة الحفر، واألخاديد، والحفريات بتطويقها بالحبال إذا كانت المنطقة تستخدمها

 .دخول المنطقةوذلك من اجل تحزيرهم من  مجموعات أعمال مختلفة 

تركيب أجهزة إطفاء فى أماكن مخصصة فى كل ارجاء الموقع؛ 

 االلتزام وبكل صرامة بمعايير الصحة العامة والسالمة بناء على مانص عليه القانون وقرارته
 التنفيذية؛

 إعداد خطة إلدارة المخاطر، وإجراءات إدارة المخاطر والسالمة وذلك بهدف الحد من
   .المخاطر شديدة الخطورة التى تهدد حياة اإلنسان أثناء مرحلة االنشاء

 ،فحص كافة اآلليات والمعدات قبل البدء فى العمل لضمان سالمة العاملين، وسوف يتم بالموقع
 .وبشكل دورى

استخدام مهمات الوقاية الشخصية لمنع التأثيرات على صحة وسالمة العاملين  . 

 تدريب مشغلى المعدات بالقدر الكافى للقيام باالعمال المنوطة إليهم بكفاءة وبأقل المخاطر على
 .سالمتهم وعلى سالمة العاملين األخرين

مواصلة أعمال الفحص والتفتيش واستمرار عمليات المراجعة. 
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Environmental management plan 

 خطة الرصد والمتابعة  -ب Monitoring plan 
 تتضمن معلومات دورية عن اآلثار الناتجة عن المشروع و معالجتها او اإلقالل من تأثيرها على البيئة

 . المحيطة ومقارنة النتائج بالنسب القياسية المسموح بها 

-  سوف يتم تجميع مياه الصرف فى بيارات محكمة األغالق يتم كسحها بصفة منتظمة لحين تركيب

 .وحدة معالجة مياه الصرف الصحى

-  ( ساعة كل ثالثة ايام 24عينة )لرصد تلوث الهواء تاخذ عينات دورية للجزيئات المعلقة فى الهواء

 من اماكن مختلفة فى المنجم لتحديد مدى فاعلية وسائل المعالجة المستخدمة 

-  متر من الحفر المفتوحة 250شدة الضوضاء تقاس حتىOpen pit  بإستخدام

 .دوسيميترالضوضاء ويقاس أسبوعيا 

-  أكوام نفايات المنجمMine waste dump  يجب رصدها دوريا أثناء العمل لمنع اإلنهيارات

 .الصخرية و الحفاظ على جيومورفولوجية المنطقة و المنظر االجمالى للموقع 

-  االثار المتوقع أن يكون لها تأثير على البيئة لتحديد أيهم له تأثير قوى على البيئة وتضعه فى

 اهدافها البيئية للتغلب عليه

- يتم القيام بالرصد وبالتفتيش البصرى على خط األنابيب 
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تهدف خطة الرصد البيئى الى:- 
1- منع حدوث خسائر في البيئات الطبيعيه  . 

2-  التحكم في التعديات علي المحميات الطبيعيه. 

3-  خطه النقاذ االثار ذات االهميه التاريخيه في حالة تاثرها بالمشروع. 

4-  منع دخول االمراض الجديده. 

5-  ( التسكين وحقوق ملكية االراضي وغيرها) مراعاة استخدامات االراضي الحاليه 

6-  إجراءات المتابعة والتى تشمل المراجعة البيئية والمراقبة وخطط الرصد ويعد برنامج الرصد

البيئى من المكونات الرئيسية لخطة اإلدارة البيئية ويتضمن معلومات عن المراجعة الدورية والتعديل 

المطلوب لخطة اإلدارة البيئية إذا لزم األمر لضمان الوصول للحماية البيئية المطلوبة من خالل رصد 

 .مبكر للتاثيرات البيئية وفق متطلبات القانون 

7-  الجداول  –الصيانه  –تقديرات الميزانيه  –يتم اعداد خطة اداره تشمل برامج العمل المقترحه

 . متطلبات التدريب والخدمات المعاونه االخري الالزمه لتطبيق وسائل التخفيف  –العماله  –الزمنيه 

8-  العمل على الحد من المخاطر المتعلقة بالصحة, والسالمة والبيئية الخاصة بأنشطتها إلى أقل حد

 .ممكن عمليا
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  بعض المقترحات والتوصيات للحد من أضرار النشاط التعدينى

Some of the proposals and recommendations to reduce 

damage from mining activity   

 

 

 في مجال تلوث الهواء وإنتقال الغبار واألتربة المتصاعد  أثناء عمليات التعدين
المختلفة وذلك بفعل الرياح, فإن استخدام طرق الحفر الرطب والصيانة الدورية 

كفيل بالحد من تلوث ( الفالتر)للمعدات المستخدمة  و أجهزة تنقية وتصفية الهواء 
الهواء وبالتالي منع إنتقال األتربة المتصاعدة إلى المناطق المحيطة  مما يساهم 

بشكل كبير في المحافظة على البيئة مع مراعاة اإللتزام بالحدود القصوى لملوثات 
 (.الجسيمات العالقة الكلية والجسيمات الصدرية)الهواء الخارجى 

 تلوث التربة  الناشئ من إلقاء المخلفات والنفايات المحتوية على بعض المواد
فان تجميع ونقل , والمحاليل الكيميائية الخطرة لمعالجة وتنقية الخامات المعدنية 

مخلفات أعمال التعدين  إلى مواقع تشوين آمنة أو معالجة النفايات الضارة 
الستخالص المواد الكيميائية الخطرة منها وإعادة استخدامها مرة أخرى  يقى البيئة 

 .من اخطارها

 إعادة إستخدام مياه معالجة الخامات المعدنية ومياه الصرف الصحي بعد معالجتها في
األنشطة التعدينية المختلفة وهذا بالشك سيحد كثيراً من استنزاف المياه الجوفية 

 .والمحافظة على الثروات المائية
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 بعض المقترحات والتوصيات للحد من أضرار النشاط التعدينى 

Some of the proposals and recommendations to 

reduce damage from mining activity   

:- 

 

 

 اإلستفادة من المخلفات الطبيعية كالرمال واألحجار والمواد الطينية والتي تشكل عادة

طبقات غطائية أو جدر محيطة بالخامات المعدنية فى الصناعة والبناء والزراعة 

 .وتثبيت الكثبان الرملية وغيرها

 اإلستفادة من الحفر المكشوفة والخنادق والتجاويف األرضية بعد إنتهاء أعمال

التعدين لعمل بحيرات إصطناعية وتحويل مناطق التعدين إلى منتجعات سياحية لجذب 

 .السياح من جميع أنحاء العالم

 بعد إدخال بعض )إستخدام المناجم كنوع من أنواع السدود أو الخزانات لحفظ المياه

عن طريق تحويل جزء من مصبات بعض األودية القريبة إلى ( التعديالت الفنية عليها

 .وهذا سيساهم في زيادة منسوب المياه الجوفية. هذه المناجم

 اإلستفادة من المناجم والتجاويف األرضية والمناطق التعدينية عقب إنتهاء أعمال

التعدين في مجال التخزين اإلستراتيجي, حيث أن ذلك سيضمن إستمرار الحياة داخل 

 .هذه المناطق

تقييم صناعة تعدين الذهب واثاره البيئية  وزارة  31 17-نوفمبر-27

 المعادن الهيئة العامة لالبحاث الجيولوجية

 



 

 

 
 بعض المقترحات والتوصيات للحد من أضرار النشاط التعدينى 

Some of the proposals and recommendations to 

reduce damage from mining activity   

:- 

 

 

 اإلستفادة من المناجم والتجاويف األرضية والمناطق التعدينية عقب انتهاء أعمال

التعدين في مجال التدريب والتطوير للطالب المستجدين في الجامعات والكليات التى 

 .لها عالقة بمجال التعدين

 ردم وتسوية األراضي التعدينية بالتربة الزراعية عقب اإلنتهاء من أنشطة التعدين ومن

ثم زراعتها،  وهذا أيضاً سيساهم كثيراً في الحد من حدوث مشاكل بيئية باإلضافة إلى 

 .المحافظة على الموارد الطبيعية

 مراعاة الحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى اإلنبعاثات الصادرة من محركات

 .المركبات

 مراعاة صحة بيئة العمل وعوامل األمان للعاملين مع ضرورة إتباع االشتراطات

 .والقواعد الخاصة باألمن الصناعى بما يحقق األمن والسالمة المهنية للعاملين

إعادة الموقع ألقرب وضع كان عليه قبل العمليات التعدينية. 
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