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ال ﻤﻠﺨﺺ ال تنفيذي
المقدمة
ﺗﻌﺎﻧﻲ مﺤﺎﻓﻈﺘﻲ القﺎهرة والقليوبية من ﺗلوث الهواء ،بشكل رئيسﻲ بسبب القصور ﻓﻲ عملية الجمع والﺘخلص من المخلفﺎت الصلبة
وحرق المخلفﺎت ﻓﻲ الهواء الطلق .لمﻌﺎلجة هذا القصور ﻓﻲ إدارة المخلفﺎت الصلبة  ،بدأت الﺤكومة المصرية  ،ممﺜلة ﻓﻲ هيئة
ﺗنﻈيم إدارة المخلفﺎت بوزارة البيئة ومﺤﺎﻓﻈﺘﻲ القﺎهرة والقليوبية بوزارة الﺘنمية المﺤلية  ،من خﻼل مشروع القﺎهرة الكبرى لﺘلوث
الهواء وﺗغير المنﺎخ بدعم من البنك الدولﻲ بﺘصميم مجمع ﻹدارة المخلفﺎت الصلبة ﻓﻲ الﻌﺎشر من رمضﺎن.
يﺘضمن المكون  2من مشروع القﺎهرة الكبرى لﺘلوث الهواء وﺗغير المنﺎخ مزي ًجﺎ من أﻧشطة الﺘمكين المؤسسية وأﻧشطة بنﺎء
القدرات لﺘفﻌيل الخطط الرئيسية ﻹدارة المخلفﺎت الصلبة ﻓﻲ المﺤﺎﻓﻈﺎت  ،بﺎﻹضﺎﻓة إلى ﺗطوير وﺗﺤديث البنية الﺘﺤﺘية للمنشآت
ذات اﻷهمية اﻻسﺘراﺗيجية ﻹدارة المخلفﺎت.
مجمع إدارة المخلفﺎت الصلبة ﻓﻲ الﻌﺎشر من رمضﺎن هو أحد ﺗدخﻼت مشروع القﺎهرة الكبرى لﺘلوث الهواء وﺗغير المنﺎخ المخطط
لهﺎ لمﻌﺎلجة والﺘخلص من أﻧواع مخﺘلفة من المخلفﺎت المﺘولدة ﻓﻲ مﺤﺎﻓﻈﺘﻲ القﺎهرة والقليوبية لمدة  50عﺎ ًمﺎ .سيﺘضمن المجمع
المكوﻧﺎت الﺘﺎلية:








مدﻓن المخلفﺎت الصﺤﻲ بمﺤﺎﻓﻈة القليوبية لرواﻓض مﻌﺎلجة المخلفﺎت الصلبة البلدية ) 227.5ﻓدان(
منشأة مﻌﺎلجة مخلفﺎت البنﺎء والهدم ) 23ﻓدان(
مدﻓن المخلفﺎت الصﺤﻲ بمﺤﺎﻓﻈة القﺎهرة لرواﻓض مﻌﺎلجة المخلفﺎت الصلبة البلدية ) 447ﻓدان(
مﺤطة مﻌﺎلجة المخلفﺎت الطبية والﺘخلص منهﺎ بمﺤﺎﻓﻈﺘﻲ القﺎهرة والقليوبية ) 16.51ﻓدان(
مدﻓن المخلفﺎت الصﺤﻲ لهيئة المجﺘمﻌﺎت الﻌمراﻧية لرواﻓض مﻌﺎلجة المخلفﺎت الصلبة البلدية ومخلفﺎت الهدم والبنﺎء
) 100ﻓدان(
مﺤطة مﻌﺎلجة المخلفﺎت الصلبة البلدية لمﺤﺎﻓﻈة القﺎهرة )مﺤطة إﻧﺘﺎج السمﺎد الﻌضوي وإعﺎدة الﺘدوير( ) 212ﻓدان(
مﺤطة مﻌﺎلجة المخلفﺎت الصلبة البلدية بمﺤﺎﻓﻈة القليوبية )مﺤطة إﻧﺘﺎج السمﺎد الﻌضوي وإعﺎدة الﺘدوير( ) 106ﻓدان(.

سيلﻌب القطﺎع الخﺎص دورا ً هﺎمﺎ ً  ،من خﻼل ﻧمﺎذج شراكﺎت القطﺎع الﻌﺎم والقطﺎع الخﺎص المخﺘلفة  ،ﻓﻲ ﺗطوير وﺗشغيل المكوﻧﺎت
المخﺘلفة لمجمع إدارة المخلفﺎت الصلبة ﻓﻲ الﻌﺎشر من رمضﺎن بﻌد ﺗطوير البنية الﺘﺤﺘية الﻼزمة من قبل الﺤكومة .سيﺘم ﺗطوير
مجمع إدارة المخلفﺎت الصلبة ﻓﻲ الﻌﺎشر من رمضﺎن ﻓﻲ ﻧهج مرحلﻲ بﺎسﺘخدام طرق ﺗمويلية مخﺘلفة.
يغطﻲ ﻧطﺎق ﺗقييم اﻷثر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ هذا مﺎ يلﻲ:
 بنﺎء البنية الﺘﺤﺘية بأكملهﺎ )الطرق الخﺎرجية والداخلية والكهربﺎء والميﺎه وشبكة الصرف الصﺤﻲ  ...الخ( لمجمع إدارة
المخلفﺎت الصلبة ﻓﻲ الﻌﺎشر من رمضﺎن.
 بنﺎء وﺗشغيل أول خلية دﻓن ﻓﻲ مدﻓن المخلفﺎت الصﺤﻲ بمنطقة القليوبية.
 بنﺎء وﺗشغيل منشآة مﻌﺎلجة مخلفﺎت البنﺎء والهدمﺎلمشﺘركة لمﺤﺎﻓﻈﺘﻲ القﺎهرة والقليوبية.
كجزء من ﻧهج الشراكة بين القطﺎعين الﻌﺎم والخﺎص  ،سيُطلب من مسﺘﺜمر من القطﺎع الخﺎص ﺗصميم وبنﺎء وﺗشغيل المشروع
المقﺘرح .الﺘصميم الﺤﺎلﻲ للمشروع المقﺘرح هو ﺗصميم أولﻲ )  (Conceptual Designوسيقوم المسﺘﺜمر بﺘطوير الﺘصميم
الكﺎمل المفصل للمكوﻧﺎت الﺜﻼثة الممولة من قبل مشروع القﺎهرة الكبرى لﺘلوث الهواء وﺗغير المنﺎخ .لذلك  ،ﺗقﺘصر هذه الدراسة
لﺘقييم اﻷثر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ على الﺘصميم اﻷولﻲ وسيﺘﻌين على المسﺘﺜمر من القطﺎع الخﺎص إعداد دراسة لﺘقييم اﻷثر البيئﻲ
واﻻجﺘمﺎعﻲ مفصلة بمجرد اﻻﻧﺘهﺎء من الﺘصميم الﺘفصيلﻲ للمشروع.

وﻓ ًقﺎ لﻺطﺎر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ للبنك الدولﻲ  ،ﺗم ﺗصنيف مشروع القﺎهرة الكبرى لﺘلوث الهواء وﺗغير المنﺎخ على أﻧه عﺎلﻲ
المخﺎطر .وﻓقًﺎ للمﻌيﺎر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ  ، (ESS1) 1يﺘطلب بنﺎء وﺗشغيل مداﻓن المخلفﺎت الصﺤية )المكون  2من المشروع(
إعداد دراسة شﺎملة لﺘقييم اﻷثر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ .وﻓقًﺎ للمﺘطلبﺎت الوطنية  ،بموجب قﺎﻧون البيئة المصري  1994/4الذي يصنف
مجمع إدارة المخلفﺎت الصلبة ضمن مشﺎريع الفئة  .Cﻓإن ﺗقييم اﻷثر البيئﻲ مطلوب أيضًﺎ .
الهدف اﻷسﺎسﻲ من هذه الدراسة لﺘقييم اﻷثر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ هو الﺘأكد من أن اﻵثﺎر البيئية واﻻجﺘمﺎعية المﺤﺘملة المرﺗبطة
ببنﺎء وﺗشغيل وإغﻼق المشروع المقﺘرح يﺘم ﺗﺤديدهﺎ وﺗقييمهﺎ وﺗقليلهﺎ من خﻼل ﺗدابير الﺘخفيف المقﺘرحة ووضع خطة إدارة بيئية
واجﺘمﺎعية للمسﺎعدة ﻓﻲ إدارة اﻵثﺎر المﺤﺘملة بشكل منﺎسب.
المشروع المقﺘرح ﺗقوده الدولة بﺘمويل من البنك الدولﻲ والمشﺎركة المﺘوقﻌة للقطﺎع الخﺎص ﻓﻲ مراحل المشروع المخﺘلفة .سيﺘم
ﺗنفيذ المشروع المقﺘرح من خﻼل شراكة بين وزارة البيئة ووزارة الﺘنمية المﺤلية .سيﺘم الﺘنفيذ من خﻼل هيئة ﺗنﻈيم إدارة المخلفﺎت؛
وزارة الﺘنمية المﺤلية ،وحدات إدارة المخلفﺎت الصلبة المركزية واﻹقليمية الﺘﺎبﻌة لمﺤﺎﻓﻈﺘﻲ القﺎهرة والقليوبية .ﺗهدف هيئة ﺗنﻈيم
إدارة المخلفﺎت إلى ﺗنﻈيم ومراقبة جميع الﻌمليﺎت المﺘﻌلقة بإدارة المخلفﺎت من أجل ﺗﺤسين إدارة المخلفﺎت لﺘكون آمنة بيئيﺎً.
ﻧهج الدراسة
يﺘم إعداد ﺗقييم اﻷثر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ وﻓق النهج الﺘﺎلﻲ:








مراجﻌة المﻌلومﺎت والوثﺎئق المﺘﺎحة بشأن المشروع )الدراسﺎت الهيدرولوجية  ،الجيوﻓيزيﺎئية  ،الجيوﺗقنية  ،الﻈروف
اﻻجﺘمﺎعية واﻻقﺘصﺎدية  ،الدراسﺎت الجيومورﻓولوجية والجيولوجية  ،الدراسة المرورية وقيﺎسﺎت ﻧوعية الهواء
المﺤيط( ؛
مراجﻌة الﺘشريﻌﺎت واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة بﺎلمشروع  ،بمﺎ ﻓﻲ ذلك الﺘصﺎريح الﺤكومية المطلوبة
ومﻌﺎيير البنك الدولﻲ ؛
عقد جلسة ﺗﺤديد النطﺎق )أول جلسة ﺗشﺎور عﺎم( ﻹشراك المجﺘمع وأصﺤﺎب المصلﺤة المخﺘلفين ﻓﻲ عملية ﺗﺤديد
الﺘأثيرات المﺘوقﻌة ؛
ﺗقييم اﻵثﺎر البيئية واﻻجﺘمﺎعية المﺤﺘملة المرﺗبطة بأﻧشطة المشروع المقﺘرحة ؛
وضع مخطط لخطة اﻹدارة البيئية واﻻجﺘمﺎعية للﺘخفيف من اﻵثﺎر السلبية المﺘوقﻌة وأﻧشطة المراقبة لضمﺎن اﻻمﺘﺜﺎل
للقواﻧين البيئية ذات الصلة ؛
ﺗطوير مخطط الﺘشﺎور الﻌﺎم والمشﺎركة المجﺘمﻌية.

وصف المش روع
يقع الموقع المخﺘﺎر لمجمع إدارة المخلفﺎت الصلبة المقﺘرح ﻓﻲ الﻌﺎشر من رمضﺎن على بﻌد حوالﻲ  5كم جنوب المنطقة الصنﺎعية
بﺎلﻌﺎشر من رمضﺎن حيث يقع المشروع ﻓﻲ منطقة صﺤراوية شﺎغرة كمﺎ هو موضح ﻓﻲ شكل  .1ﺗﻌﺘبرأقرب المنﺎطق السكنية
إلى المشروع هﻲ مدينة الﻌﺎشر من رمضﺎن على بﻌد حوالﻲ  9كم  ،كمﺎ ﺗقع مدينة بدرعلى بﻌد حوالﻲ  14كم منه.

شكل  1موقع منشأة اﻹدارة الﻤتكامﻠة لﻠﻤﺨﻠفات الصﻠبة بالعاشر من رمضان

يبلغ مسﺎحة مشروع مجمع إدارة المخلفﺎت الصلبة ﻓﻲ الﻌﺎشر من رمضﺎن  1226ﻓدان .جميع اﻷراضﻲ مملوكة للدولة .أرض
المشروع خﺎلية من أي أﻧشطة أو منشآت اقﺘصﺎدية .المنطقة خﺎلية من أي مراﻓق .ﺗم ﺗﺘبع ﺗﺎريخ اسﺘخدام أراضﻲ المشروع من
خﻼل خرائط اﻷقمﺎر الصنﺎعية من  2010إلى  2019؛ لم ﺗُﻈهر الخرائط أي أعمﺎل أو اسﺘخدامﺎت سﺎبقة لموقع المشروع المقﺘرح.

مكوﻧﺎت المشروع المقﺘرح
يﺘضمن المشروع المقﺘرح ثﻼث مكوﻧﺎت كمﺎ هو موضح ﻓﻲ شكل :2
-1

بنﺎء البنية الﺘﺤﺘية الخﺎرجية والداخلية لمجمع إدارة المخلفﺎت بﺎلﻌﺎشر من رمضﺎن )ﺗشمل الطرق والكهربﺎء والميﺎه
والصرف و اﻷسوار ،إلخ(

-2

بنﺎء وﺗشغيل الخلية اﻷولى للمدﻓن الصﺤﻲ لرواﻓض مﻌﺎلجة المخلفﺎت الصلبة البلدية لمﺤﺎﻓﻈة القليوبية

-3

بنﺎء وﺗشغيل منشأة مﻌﺎلجة مخلفﺎت الهدم والبنﺎء المشﺘركة لمﺤﺎﻓﻈﺘﻲ القﺎهرة والقليوبية

7

شكل  2مكونات الﻤشروع الﻤقترح

سﻌة وعمر المشروع المقﺘرح
الﻌمر المﺘوقع للمشروع المقﺘرح هو  50سنة .قدمت الدراسة اﻷولية ) (Conceptual studyﺗقدير حجم المخلفﺎت خﻼل الفﺘرة
 ، 2070-2020مع مراعﺎة الزيﺎدة ﻓﻲ عدد السكﺎن.

ﺗولد المخلفﺎت البلدية الصلبة ﻓﻲ مﺤﺎﻓﻈة القليوبية
القليوبية هﻲ مﺤﺎﻓﻈة حضرية وريفية .يبلغ مﻌدل ﺗولد المخلفﺎت للفرد ﻓﻲ المنﺎطق الﺤضرية والريفية  0.8كجم  /يوم 0.5 ،
كجم  /يوم على الﺘوالﻲ .ويقدر مﺘوسط مﻌدل ﺗولد المخلفﺎت البلدية الصلبة بمﺤﺎﻓﻈة القليوبية خﻼل عمر المشروع  4,860طن /
يوم .
ﺗُقدر سﻌة موقع المﻌﺎلجة على أسﺎس مﺘوسط مﻌدل اسﺘقبﺎل يبلغ  5,100طن  /يوم )مﻌدل الﺘولد اليومﻲ ﻓﻲ  .(2053ومن المﺘوقع
أن يﺘلقى مدﻓن مخلفﺎت القليوبية الصﺤﻲ  1,500طن  /يوم من رواﻓض المﻌﺎلجة.
ﺗكوين المخلفﺎت البلدية الصلبة
بنﺎ ًء على أحدث ﺗقرير منشور من وزارة البيئة  ،يﻈهر ﺗكوين المخلفﺎت الصلبة البلدية ﻓﻲ شكل .3
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شكل  3تكوين الﻤﺨﻠفات البﻠدية الصﻠبة في مصر

مخلفﺎت البنﺎء والهدم
مﻌدل ﺗولد مخلفﺎت البنﺎء والهدم للشخص الواحد هو  0.03كجم  /يوم .ويقدر مﺘوسط مﻌدل ﺗولد مخلفﺎت الهدم والبنﺎء ﻓﻲ مﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
القﺎهرة والقليوبية خﻼل عمر المشروع بـ  400و  230طن  /يوم على الﺘوالﻲ .سيﺘم مﻌﺎلجة مخلفﺎت البنﺎء والهدم ﻓﻲ منشأة
مشﺘركة )موقع مشﺘرك للمﺤﺎﻓﻈﺘين( بمﻌدل اسﺘقبﺎل  1000طن  /يوم.
اﻹ طﺎر القﺎﻧوﻧﻲ والﺘنﻈيمﻲ
يشمل اﻹطﺎر الوطنﻲ قﺎﻧون البيئة المصري وجميع ﺗﻌديﻼﺗه الﻼحقة وﻻئﺤﺘه الﺘنفيذية .اﻹطﺎر الدولﻲ المﻌﺘمد ﻓﻲ هذه الدراسة هو
مﻌﺎيير اﻹطﺎر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ للبنك الدولﻲ الﺘﻲ ﺗغطﻲ المجﺎﻻت الرئيسية للﺘأثيرات البيئية واﻻجﺘمﺎعية الﺘﻲ يجب اﻻلﺘزام
بهﺎ من قبل أي من المشﺎريع الممولة للمؤسسة.
ينص القﺎﻧون المصري على إجراءات اﻻمﺘﺜﺎل البيئﻲ وحدود اﻻﻧبﻌﺎثﺎت  ،والﺘﻲ ﺗقﺘرب من حدود البنك الدولﻲ .يجب أن ﺗﺘواﻓق
مكوﻧﺎت المشروع المقﺘرحة مع السيﺎسﺎت الدولية الﺘﻲ ﺗنص على اﻻمﺘﺜﺎل للقواﻧين المﺤلية .إذا كﺎن هنﺎك ﻓرق بين المﻌﺎيير المﺤلية
ومﻌﺎيير مجموعة البنك الدولﻲ  ،ﻓسيﺘم اعﺘمﺎد المﻌﺎيير اﻷكﺜر صرامة.

يلخص
جدول  1اﻹطﺎر القﺎﻧوﻧﻲ للمشروع.
جدول  1اﻹطار القانوني لﻠﻤشروع

القضية
تﻠوث البيئة اﻷرضية

ادارة الﻤﺨﻠفات
الﺨطرة
القانون 38/1967
)قانون النظافة
العامة(
تﻠوث الهواء

الصحة والسﻼمة
الﻤهنية

القوانين والتشريعات
ذات الصﻠة
القﺎﻧون رقم  4لسنة
 1994المﻌدل )قﺎﻧون
البيئة( المﻌدل بﺎلقﺎﻧون
رقم  9لسنة 2009

الﻤواد الﻤطبقة عﻠى
الﻤشروع
المواد  19و  20و  21و 23
و  33بشأن أداء ﺗقييم اﻷثر
البيئﻲ
المﺎدﺗﺎن  22و  23بشأن
مﺘﺎبﻌة السجل البيئﻲ

القﺎﻧون رقم  4لسنة
 1994المﻌدل )قﺎﻧون
البيئة( المﻌدل بﺎلقﺎﻧون
رقم  9لسنة 2009

المﺎدﺗﺎن  29و  30بشأن
الﺘﻌﺎمل مع المواد الخطرة
وإدارة المخلفﺎت

القﺎﻧون رقم  4لسنة
 1994المﻌدل )قﺎﻧون
البيئة( المﻌدل بﺎلقﺎﻧون
رقم  9لسنة 2009

المواد من  34إلى  39و 42
و  43و  47مكرر من موقع
المشروع  ،واﻻﻧبﻌﺎثﺎت أو
الﺘسربﺎت من ملوثﺎت الهواء
 ،واسﺘخدام المﺤركﺎت ،
وإلقﺎء أو حرق المخلفﺎت ،
ومخلفﺎت وعوادم أعمﺎل
الﺤفر والبنﺎء  ،والضوضﺎء
وجودة الهواء الداخلﻲ
بﺎلﺘرﺗيب

القﺎﻧون رقم  4لسنة
 1994المﻌدل )قﺎﻧون
البيئة( المﻌدل بﺎلقﺎﻧون
رقم  9لسنة 2009

المواد 45 ، 44 ، 43 ، 42
 46 ،حول الضوضﺎء ،
جودة الهواء الداخلﻲ  ،درجة
الﺤرارة والرطوبة  ،الﺘهوية
والﺘدخين

الﻠوائح التنفيذية ذات
الصﻠة
المواد  10و  11و 12
و  13و  13مكرر و
 14و  15و  16بشأن
أداء ﺗقييم اﻷثر البيئﻲ
المﺎدﺗﺎن  17و 18
بشأن مﺘﺎبﻌة السجل
البيئﻲ

المواد ، 36 ، 35 ، 34
، 44 ، 41 ، 38 ، 37
 45من موقع المشروع
ومسؤوليﺎﺗه  ،الﺤدود
المسموح بهﺎ لملوثﺎت
الهواء  ،عوادم اﻵﻻت
والمﺤركﺎت  ،حرق
المخلفﺎت والﺘخلص
منهﺎ ﻓﻲ الهواء الطلق ،
طرق الﺘﻌﺎمل مع
المخلفﺎت وعوادم الﺤفر
والبنﺎء  ،حدود
الضوضﺎء المسموح بهﺎ
 ،جودة الهواء الداخلﻲ
بﺎلﺘرﺗيب
المواد  44و  45و 46
و  47و  48بشأن
الضوضﺎء وجودة
الهواء الداخلﻲ ودرجة
الﺤرارة والرطوبة
والﺘهوية والﺘدخين على
الﺘوالﻲ

الﻤعايير والﻤواصفات
الﻤقدمة
الملﺤق  3من الﻼئﺤة
الﺘنفيذية للقﺎﻧون:
ﻧموذج للسجل البيئﻲ

الملﺤق  :5الﺤدود
القصوى لملوثﺎت
الهواء الخﺎرجية
الملﺤق  ، 7الجدول
) (3مسﺘويﺎت
الضوضﺎء القصوى
ﻓﻲ منﺎطق مخﺘلفة
)المسﺎكن الريفية ،
المسﺎكن الﺤضرية ،
إلخ(.

الملﺤق  :7الﺤدود
المسموح بهﺎ
لمسﺘويﺎت الضوضﺎء
الداخلية والخﺎرجية
الملﺤق  :8أقصى
ملوثﺎت الهواء ﻓﻲ
مكﺎن الﻌمل وﻓقًﺎ
لجودة كل صنﺎعة
الملﺤق  ، 8الجدول
 :4كمية الهواء
المطلوبة لﺘهوية
اﻷمﺎكن الﻌﺎمة

القضية

حيازة اﻷراضي

التشاور العام

القوانين والتشريعات
ذات الصﻠة
القﺎﻧون رقم  137لسنة
) 1981قﺎﻧون الﻌمل(
المﻌدل بﺎلمرسوم 12
لسنة 2003
قﺎﻧون  203لسنة 2014
بشأن ﺗﺤفيز إﻧﺘﺎج
الكهربﺎء من مصﺎدر
الطﺎقة المﺘجددة
القﺎﻧون رقم ) (10لسنة
 1990وﺗﻌديﻼﺗه بﺎلقﺎﻧون
رقم ) (24لسنة 2018
والقﺎﻧون رقم ) (1لسنة
 .2015ويصف القﺎﻧون
حﺎﻻت ﻧزع ملكية
الممﺘلكﺎت للمنفﻌة الﻌﺎمة
القﺎﻧون رقم  4لسنة
 1994بشأن حمﺎية البيئة
إرشﺎدات جهﺎز شئون
البيئة المﺘﻌلقة بﺎلﺘشﺎور
الﻌﺎم

الﻠوائح التنفيذية ذات
الصﻠة

الﻤواد الﻤطبقة عﻠى
الﻤشروع

المواد
10،9،8،7،6،5،4،3،2،1
ﻹقﺎمة مشﺎريع لﺘشييد
الكهربﺎء من مصﺎدر الطﺎقة
المﺘجددة
المواد ) 2الفقرة الرابﻌة( 3 ،
) 5 ،الفقرة الﺜﺎﻧية( 6 ،
)الفقرة الﺜﺎﻧية( ) 7 ،الفقرة
اﻷولى( ) 15 ، 13 ،الفقرة
اﻷولى( من القﺎﻧون رقم 10
لﻌﺎم  1990بشأن ﻧزع ملكية
الﻌقﺎرات للمنفﻌة الﻌﺎمة
الفقرة 6.4.3.1
الفقرة 6.4.3.2
الفقرة 6.4.3.3
الفقرة 7

الﻤعايير والﻤواصفات
الﻤقدمة

ﻧطﺎق الﺘشﺎور الﻌﺎم
منهجية الﺘشﺎور الﻌﺎم
ﺗوثيق ﻧﺘﺎئج الﺘشﺎور
شرط وﻧطﺎق اﻹﻓصﺎح
الﻌلنﻲ

حدد البنك الدولﻲ  10مﻌﺎيير بيئية واجﺘمﺎعية يجب مراعﺎﺗهﺎ ﻓﻲ مشﺎريﻌه الممولة .ﺗنطبق المﻌﺎيير السﺘة الﺘﺎلية على المشروع
المقﺘرح:
 الﻤعيار البيئي واﻻجتﻤاعي  :(ESS1) 1ﺗقييم وإدارة المخﺎطر واﻵثﺎر البيئية واﻻجﺘمﺎعية
 الﻤعيار البيئي واﻻجتﻤاعي  :(ESS2) 2ظروف الﻌمل والﻌمﺎل
 الﻤعيار البيئي واﻻجتﻤاعي  :(ESS3) 3كفﺎءة الموارد ومنع الﺘلوث وإدارﺗه
 الﻤعيار البيئي واﻻجتﻤاعي  :(ESS4) 4صﺤة المجﺘمع وسﻼمﺘه
 الﻤعيار البيئي واﻻجتﻤاعي  :(ESS5) 5حيﺎزة اﻷراضﻲ  ،والقيود المفروضة على اسﺘخدام اﻷراضﻲ وإعﺎدة
الﺘوطين غير الطوعﻲ
 الﻤعيار البيئي واﻻجتﻤاعي  :(ESS10) 10مشﺎركة أصﺤﺎب المصلﺤة وإﻹﻓصﺎح
تم إجراء تحليل للثغرات بين المتطلبات الرئيسية لكل من التشريعات المصرية ومعايير البنك الدولي وتم تحديد الثغرات بين متطلبات
الكيانين والحدود البيئية كما هو موضح في جدول .2
جدول  2تحﻠيل الثغرات بين القوانين الوطنية والﻤعايير البيئية واﻻجتﻤاعية الﺨاصة بالبنك الدولي

الﻤعيار البيئي
واﻻجتﻤاعي
الﻤعيار البيئي
واﻻجتﻤاعي  :1تقييم
وإدارة الﻤﺨاطر واﻵثار
البيئية واﻻجتﻤاعية

القوانين الوطنية


القﺎﻧون رقم  4لسنة  1994المﻌدل بﺎلقﺎﻧون رقم
 9لسنة ) 2009قﺎﻧون البيئة( والنﻈﺎم اﻷسﺎسﻲ
المﻌدل له المﻌدل بﺎلقرار  1095لﻌﺎم ، 2011
والمرسوم رقم  710لﻌﺎم  ، 2012وقرار رئيس

الثغرات



اخﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ حدود جودة الهواء وجودة
الميﺎه وحدود الضوضﺎء بين القواﻧين
الوطنية ومﻌﺎيير البنك الدولﻲ
ﻻ يوجد ﻧﻈﺎم وطنﻲ ﻹدارة المخلفﺎت
اﻹلكﺘروﻧية للﺘخلص من البطﺎريﺎت أو

الﻤعيار البيئي
واﻻجتﻤاعي

القوانين الوطنية









الﻤعيار البيئي
واﻻجتﻤاعي  :2ظروف
العﻤل والعﻤال

الﻤعيار البيئي
واﻻجتﻤاعي  :3كفاءة
الﻤوارد ومنع التﻠوث
وإدارته












الوزراء رقم  964لﻌﺎم  2015و المرسوم رقم
 618و  1963لسنة 2017
قﺎﻧون النﻈﺎﻓة الﻌﺎمة رقم  38لسنة 1967
المﻌدل بﺎلقﺎﻧون رقم  31لسنة  1976وﻻئﺤﺘه
الﺘنفيذية
القﺎﻧون رقم  159لسنة  1953ينﻈم ﻧﻈﺎﻓة
الﺤقول والطرق والشوارع وكذلك ﺗنﻈيم جمع
وﻧقل المخلفﺎت
قﺎﻧون  2005/10بشأن بنﺎء ﻧﻈﺎم رسوم جمع
المخلفﺎت الصلبة على ﻓﺎﺗورة الكهربﺎء
يسمح القﺎﻧوﻧﺎن  1976/106و 1996/101
للﺤكومﺎت المﺤلية بإدراج إدارة مخلفﺎت البنﺎء
والهدم ﻓﻲ الﺘصﺎريح المطلوبة ﻷﻧشطة البنﺎء
قﺎﻧون  140لسنة  1956بشأن شغل الطرق
الﻌﺎمة
القﺎﻧون  1968/84بشأن الطرق الﻌﺎمة
القﺎﻧون  1962/93بشأن الﺘخلص من ميﺎه
الصرف ﻓﻲ شبكﺎت الصرف الصﺤﻲ
القﺎﻧون  1982/48بشأن حمﺎية ميﺎه ﻧهر النيل
وممرات مصر المﺎئية من الﺘلوث
المواد  45-43من القﺎﻧون رقم  4لسنة 1994
والمواد  47-44من الﻼئﺤة الﺘنفيذية المﻌدلة
بموجب المرسومين رقم  2011/1095و
2012/710
قﺎﻧون الﻌمل رقم 2003/12
القﺎﻧون رقم  4لسنة  1994المﻌدل بﺎلقﺎﻧون رقم
 9لسنة ) 2009قﺎﻧون البيئة( والنﻈﺎم اﻷسﺎسﻲ
المﻌدل له المﻌدل بﺎلقرار  1095لﻌﺎم ، 2011
والمرسوم رقم  710لﻌﺎم  ، 2012وقرار رئيس
الوزراء رقم  964لﻌﺎم  2015و المرسوم رقم
 618و  1963لسنة 2017
قﺎﻧون النﻈﺎﻓة الﻌﺎمة رقم  38لسنة 1967
المﻌدل بﺎلقﺎﻧون رقم  31لسنة  1976وﻻئﺤﺘه
الﺘنفيذية
القﺎﻧون رقم 159 .لسنة  1953ينﻈم ﻧﻈﺎﻓة
الﺤقول والطرق والشوارع وكذلك ينﻈم جمع
وﻧقل المخلفﺎت
القﺎﻧون  2005/10بشأن بنﺎء ﻧﻈﺎم رسوم جمع
المخلفﺎت الصلبة على ﻓﺎﺗورة الكهربﺎء
يسمح القﺎﻧوﻧﺎن  1976/106و 1996/101
للﺤكومﺎت المﺤلية بإدراج إدارة مخلفﺎت البنﺎء
والهدم ﻓﻲ الﺘصﺎريح المطلوبة ﻷﻧشطة البنﺎء
القﺎﻧون  140لسنة  1956بشأن شغل الطرق
الﻌﺎمة
القﺎﻧون  1968/84بشأن الطرق الﻌﺎمة
القﺎﻧون  1962/93بشأن الﺘخلص من ميﺎه
الصرف ﻓﻲ شبكﺎت الصرف الصﺤﻲ

الثغرات
إعﺎدة ﺗدويرهﺎ والﺘﻲ يمكن الﺘخلص منهﺎ مع
المخلفﺎت الصلبة البلدية الموجهة إلى مدﻓن
المخلفﺎت

الﻤعيار البيئي
واﻻجتﻤاعي

الﻤعيار البيئي
واﻻجتﻤاعي  :4صحة
الﻤجتﻤع وسﻼمته
الﻤعيار البيئي
واﻻجتﻤاعي  :5حيازة
اﻷراضي  ،والقيود
الﻤفروضة عﻠى
استﺨدام اﻷراضي
وإعادة التوطين غير
الطوعي

الثغرات

القوانين الوطنية
 القﺎﻧون  1982/48بشأن حمﺎية ميﺎه ﻧهر النيل
وممرات مصر المﺎئية من الﺘلوث
القﺎﻧون رقم ، 2003/94 .حمﺎية المجﺘمﻌﺎت قواﻧين
حقوق اﻹﻧسﺎن





حﺎﻓظ الدسﺘور المصري على حق الملكية
الخﺎصة  ،والدسﺘور المصري ) ، 1971المﻌدل
ﻓﻲ عﺎم  (1980والدسﺘور المصري )، 2014
المﺎدﺗﺎن  33و (35
القﺎﻧون المدﻧﻲ المصري  ، 1948/131المواد
 805-802الخﺎصة بﺤق الملكية الخﺎصة
قﺎﻧون رقم ) (10لسنة  1990وﺗﻌديﻼﺗه بﺎلقﺎﻧون
رقم ) (24لسنة  ، 2018والقﺎﻧون رقم ) (1لسنة
 2015لنزع ملكية الممﺘلكﺎت للمنفﻌة الﻌﺎمة







الﻤعيار البيئي
واﻻجتﻤاعي :10
مشاركة أصحاب
الﻤصﻠحة واﻹفصاح

إرشﺎدات جهﺎز شئون البيئة ﻓﻲ ﺗقييم اﻷثر البيئﻲ
المﺘﻌلق بﺎلﺘشﺎور الﻌﺎم قبل بنﺎء المشروع وﺗنفيذه





ﺗﺎريخ اﻻﻧﺘهﺎء :يﺤدد البنك الدولﻲ ﺗﺎريخ
اﻻﻧﺘهﺎء من أجل منع ﺗدﻓق اﻷشخﺎص إلى
منطقة المشروع .ﻻ ﺗﺤدد القواﻧين
المصرية ﺗﺎريخ اﻻﻧﺘهﺎء  ،خﺎصة إذا كﺎﻧت
اﻵثﺎر ﺗﺘﻌلق بﺎﻷراضﻲ الزراعية الﺘﻲ قد
ﺗشهد ﺗغيرات ﻓﻲ المﺤﺎصيل واﻹيجﺎر
المراقبة والﺘقييم :إجراءات المراقبة أو
الﺘقييم غير منصوص عليهﺎ ﻓﻲ اللوائح
المصرية
ﺗقييم الﺘﻌويض :ﺗسﺘخدم اللوائح المصرية
السﻌر السﺎئد ﻓﻲ المنﺎطق المﺘضررة
لﺤسﺎب وﺗﻌويض المﺘضررين من
المشروع عن ممﺘلكﺎﺗهم المصﺎدرة .يﺘم
ﺗقييم السﻌر السﺎئد من قبل لجنة مﺘخصصة
أﻧشأﺗهﺎ الﺤكومة .بﺎلنسبة للمﺤﺎصيل  ،يﺘم
ﺗقييمهﺎ وﻓقًﺎ لقوائم اﻷسﻌﺎر الﺘﻲ وضﻌﺘهﺎ
مديرية الزراعة .ﺗﻈهر الﺘجﺎرب المصرية
السﺎبقة أن مبدأ اﻻسﺘبدال الكﺎمل كمﺎ هو
منصوص عليه ﻓﻲ المﻌيﺎر البيئﻲ
واﻻجﺘمﺎعﻲ  5لم يﺘﺤقق من قبل
المجموعة المﺘأثرة
اسﺘﻌﺎدة الدخل )سبل الﻌيش( :ﻻ ينﺎقش
القﺎﻧون المصري الﺘﻌويض عن خسﺎرة
الدخل  ،بل اﻷراضﻲ واﻷصول ﻓقط
ﻻ ﺗوجد لوائح بشأن إلزام مﺎلك المشروع
بﺎلقيﺎم بأﻧشطة مشﺎركة أصﺤﺎب المصلﺤة
وكذلك الكشف عن المﻌلومﺎت المﺘﻌلقة
بﺎلمخﺎطر واﻵثﺎر البيئية واﻻجﺘمﺎعية
للمشروع على اﻷطراف المﺘأثرة
بﺎلمشروع وكذلك ﻷﻓراد المجﺘمع  ،خﻼل
عمر المشروع
ﻻ ﺗوجد لوائح بشأن إلزام مﺎلك المشروع
ببنﺎء آلية للشكﺎوى

خط اﻷسﺎس البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ
من أجل ﺗقييم خط اﻷسﺎس البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ ﻓﻲ منطقة المشروع  ،ﺗم النﻈر ﻓﻲ سﺘة عنﺎصر بيئية:
 .1موقع المشروع
 .2الخصﺎئص البيئية
 .3المنﺎخ واﻷرصﺎد الجوية

 .4الخصﺎئص الطبيﻌية )الجيولوجيﺎ والﺘربة والميﺎه الجوﻓية والﺘضﺎريس والنشﺎط الزلزالﻲ(
 .5حركة المرور
 .6جودة الهواء المﺤيط
ﺗم اسﺘخدام الدراسﺎت الطبوغراﻓية والجيولوجية والجيوﺗقنية والهيدرولوجية والدراسة المرورية الخﺎصة بﺎلموقع ﻓﻲ ﺗقييم ظروف
خط اﻷسﺎس.
بﺎﻹضﺎﻓة إلى ذلك  ،ﺗم النﻈر ﻓﻲ الﻌنﺎصر اﻻجﺘمﺎعية الﺘﺎلية:
 .1اﻷﻧشطة اﻻجﺘمﺎعية واﻻقﺘصﺎدية
 .2مﻌلومﺎت أسﺎسية عن منﺎطق المشروع
 .3المنﺎطق اﻹدارية
 .4الخصﺎئص الديموغراﻓية
 .5مﻼمح الﺘنمية البشرية
 .6البنية الﺘﺤﺘية والمراﻓق وامكﺎﻧية الوصول الى الخدمﺎت اﻷسﺎسية
 .7الملف الصﺤﻲ
 .8الخصﺎئص اﻻقﺘصﺎدية
 .9النقل
 .10المنﻈمﺎت غير الﺤكومية
اﻵثﺎر البيئية واﻻجﺘمﺎعية المﺤﺘملة و ﺗدابير الﺘخفيف من هﺎ
المخﺎطر واﻵثﺎر البيئية واﻻجﺘﺎعية الرئيسية للبنﺎء
ﺗم ﺗﺤديد المخﺎطر واﻵثﺎر البيئية واﻻجﺘمﺎعية الرئيسية المﺘوقﻌة خﻼل بنﺎء المشروع وﺗدابير الﺘخفيف منهﺎ كمﺎ يلﻲ:
.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7

اﻧبﻌﺎثﺎت الغبﺎر خﻼل مرحلة البنﺎء بسبب اﻷﻧشطة ﻓﻲ الموقع )إعداد الموقع ،الﺤفر  ،إلخ ، (.والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من قبل
مشرف الصﺤة والسﻼمة والبيئة المﻌين الذي يضمن الرش المنﺘﻈم للميﺎه على أكوام المواد القﺎبلة للﺘفﺘيت وﻓرض حدود
السرعة على الطرق غير الممهدة لﺘكون أقل من  35كم  /سﺎعة.
الضوضﺎء النﺎشئة عن أﻧشطة البنﺎء )مﺜل اﻷشغﺎل المدﻧية والمنشآت( ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل ﺗزويد الﻌﺎملين ﻓﻲ
مجﺎﻻت اﻷﻧشطة ذات مسﺘويﺎت الضوضﺎء الﻌﺎلية بسدادات أذن وﺗجنب أعمﺎل البنﺎء ﻓﻲ المسﺎء.
الﺘأثير على الﺘربة والجيولوجيﺎ والهيدرولوجيﺎ ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل قصر مركبﺎت البنﺎء على منﺎطق مﺤددة
والجدولة لﺘجنب ﻓﺘرات هطول اﻷمطﺎر الغزيرة.
ﺗولد المخلفﺎت الصلبة النﺎﺗجة عن أﻧشطة البنﺎء  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل ﺗغطية المخلفﺎت واسﺘخدام شﺎحنﺎت منﺎسبة
لنقل المخلفﺎت دون ﺗﺤميل الشﺎحنﺎت بكميﺎت كبيرة من المخلفﺎت.
خطر الﻌمﺎلة وظروف الﻌمل غير المﻼئمة خﻼل مرحلة البنﺎء ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل ضمﺎن الدﻓع المنﺘﻈم وﻓقًﺎ
للقواﻧين الوطنية  ،بﺎﻹضﺎﻓة إلى ضمﺎن ﻓﺘرات راحة كﺎﻓية ﻓﻲ اﻷسبوع والﻌطلة السنوية واﻹجﺎزة المرضية وإجﺎزة اﻷمومة
واﻷسرة.
المخﺎطر على صﺤة المجﺘمع وسﻼمﺘه وأمنه ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل ﺗبﺎدل المﻌلومﺎت المﺘﻌلقة بصﺤة وسﻼمة
المجﺘمع بشكل منﺘﻈم ومنﺘﻈم وﻓقًﺎ لخطة مشﺎركة أصﺤﺎب المصلﺤة ) (SEPوﺗﺤضير حمﻼت الﺘوعية بﺎلﺘﻌﺎون مع
المنﻈمﺎت المجﺘمﻌية.
زيﺎدة حجم الﺤركة من وإلى الموقع لنقل مواد البنﺎء والﻌمﺎل  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل حﻈر القيﺎدة غير المنضبطة
على الطرق الوعرة وﺗجنب أعمﺎل البنﺎء ﻓﻲ أوقﺎت الذروة المرورية كلمﺎ أمكن ذلك.

 .8مخﺎطر الكوارث الطبيﻌية ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل إجراء ﺗدريب لجميع الموظفين على اسﺘخدام خطة اﻻسﺘﻌداد
واﻻسﺘجﺎبة للطوارئ لﻼسﺘجﺎبة لمخﺎطر الكوارث الطبيﻌية المﺤﺘملة.
 .9آثﺎر اجﺘمﺎعية واقﺘصﺎدية إيجﺎبية ،حيث يﺘوقع أن يؤدي المشروع إلى خلق ﻓرص عمل بشكل مبﺎشر وغير مبﺎشر.
 .10خطر عمﺎلة اﻷطفﺎل ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل وضع خطة مراقبة ﺗﺘضمن ﻧﻈﺎم حفظ السجﻼت لنسخ هويﺎت الﻌمﺎل
وأوراق الﺤضور اليومية ،وكذلك ﺗطوير شروط الخدمة والﻌقود وشروط الﺘوظيف للمقﺎولين الذين يمنﻌون ﺗوظيف
القﺎصرين.
 .11ﺗدﻓق الﻌمﺎلة المؤقﺘة ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل ﺗطبيق المﺘطلبﺎت الكﺎملة المﺘﻌلقة بﺘشغيل آلية الﺘﻈلم بمﺎ ﻓﻲ ذلك القنوات
المجهولة )غير مﺤددة الهوية(.
 .12خطر الﻌنف القﺎئم على النوع اﻻجﺘمﺎعﻲ  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل ﺗدريب جميع الﻌﺎملين على قواعد السلوك وﺗطبيق
الﻌقوبﺎت على الذين ينﺘهكوﻧهﺎ.
 .13الﺘراث الﺜقﺎﻓﻲ  -ﻓرصة الﻌﺜور على آثﺎر أثنﺎء الﺘنقيب  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل اﻻهﺘمﺎم الخﺎص بﺎلﺘﻌﺎمل مع الﺘﺤف
وإبﻼغ وزارة السيﺎحة واﻵثﺎر ﻓﻲ حﺎلة الﻌﺜور عليهﺎ.
 .14حيﺎزة اﻷراضﻲ وﺗقييد اسﺘخدام اﻷراضﻲ وإعﺎدة الﺘوطين غير الطوعﻲ ،أرض المشروع هﻲ أرض مملوكة للدولة وعلى
ذلك ﻻ يوجد أثﺎر سلبية مﺘرﺗبة على حيﺎزة أرض المشروع .وقد ﺗم وضع إطﺎر ﻹعﺎدة الﺘوطين لمشروع مشروع القﺎهرة
الكبرى لﺘلوث الهواء وﺗغير المنﺎخ للﺘﻌﺎمل مع أي مخﺎطر ﺗنشأ أثنﺎء ﺗﺤديد اﻷراضﻲ المطلوبة لﺘنفيذ البنية اﻻسﺎسية الخﺎرجية
للمشروع.
المخﺎطر واﻵثﺎر البيئية واﻻجﺘمﺎعية الرئيسية للﺘشغيل
ﺗم ﺗﺤديد المخﺎطر واﻵثﺎر البيئية واﻻجﺘمﺎعية الرئيسية المﺘوقﻌة خﻼل ﺗشغيل المشروع وﺗدابير الﺘخفيف منهﺎ كمﺎ يلﻲ:
.1

.2
.3

.4
.5

.6

.7

اﻧبﻌﺎثﺎت الهواء :اﻧبﻌﺎثﺎت المركبﺎت ،واﻧبﻌﺎثﺎت الغبﺎر والروائح  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل اﻹلﺘزام بنقل المخلفﺎت ﻓﻲ
شﺎحنﺎت مغلقة ،ﺗقليل ارﺗفﺎع السقوط أثنﺎء ﺗفريغ الشﺎحنﺎت واﻹلﺘزام برش المنﺘﻈم للميﺎه على أكوام المواد القﺎبلة للﺘشﺘت،
وﻓرض حدود السرعة على الطرق غير الممهدة لﺘكون أقل من  35كم  /سﺎعة و أحﺎطة مجمع إدارة المخلفﺎت بﺤزام
شجري.
الضوضﺎء  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل ضمﺎن الصيﺎﻧة والخدمة المنﺘﻈمة لمﻌدات البنﺎء والمركبﺎت ،وكذلك اسﺘخدام
مﻌدات الوقﺎية الشخصية المنﺎسبة لجميع الﻌمﺎل.
الﺘأثير على الﺘربة والجيولوجيﺎ والهيدرولوجيﺎ من الرشيح والسوائل السطﺤية  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل ضمﺎن
ﺗركيب أﻧﻈمة الصرف المنﺎسبة  ،بﺎﻹضﺎﻓة إلى اعمليﺎت الدك اليومﻲ للمخلفﺎت والمنﺤدرات  ،واسﺘخدام مواد الﺘغطية
اليومية.
خطر الﻌمﺎلة وظروف الﻌمل غير المﻼئمة والﻌمل ﻓﻲ ظروف صﺤية مﺘدﻧية  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل وضع إجراءات
ﺗوظيف عﺎدلة وﺗوﻓير إسﻌﺎﻓﺎت أولية مؤهلة ﻓﻲ جميع اﻷوقﺎت.
الخطر من المخلفﺎت الصلبة الممزوجة بﺎلمخلفﺎت الخطرة المﺤﺘملة  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل صيﺎغة شروط قبول
للمخلفﺎت واضﺤة و ﻧشرهﺎ بين مقﺎولﻲ ﻧق ل المخلفﺎت المﺘﻌﺎملين ﻓﻲ المدﻓن ،ﺗدريب الﻌﺎملين على الﺘﻌرف على المخلفﺎت
الخطرة وطرق الفصل اﻷمن لهﺎ ،عمل برامج ﺗدريب للﻌﺎملين وﺗﻌريفهم بﺎلمخﺎطر المﺤﺘملة وطرق الوقﺎية.
زيﺎدة ﺗدﻓق حركة المرور على الطرق المؤدية من وإلى مجمع إدارة المخلفﺎت ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل إعداد خطة
مرورية ﺗﻌﺘمد على ﺗجنب الﺤركة أثنﺎء سﺎعﺎت الذروة واسﺘخدام الطرق اﻷقل ﻓﻲ الكﺜﺎﻓة المرورية ،اسﺘخدام النﻈﺎم
اﻹلكﺘروﻧﻲ لدخول البوابﺎت واسﺘخدام ﻧقطﺘين وزن عند بوابة اسﺘقبﺎل المخلفﺎت بمﺤﺎﻓﻈة القﺎهرة ،إضﺎﻓة أرقﺎم ﺗليفوﻧﺎت
ﺗلقﻲ الشكﺎوي على الشﺎحنﺎت .
مخﺎطر الكوارث الطبيﻌية  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل إجراء ﺗدريب لجميع الموظفين على اسﺘخدام خطة اﻻسﺘﻌداد
واﻻسﺘجﺎبة للطوارئ لﻼسﺘجﺎبة لمخﺎطر الكوارث الطبيﻌية المﺤﺘملة.

 .8ﺗوﻓير ﻓرص الﻌمل  ،والﺘﻲ يمكن ﺗﺘﻌزيزهﺎ من خﻼل اﺗبﺎع سيﺎسﺎت الﺘوظيف الﻌﺎدل وإﺗﺎحة ﻓرص الﺘدريب المهنﻲ وﺗوﻓير
آلية للشكﺎوى وإعطﺎء اﻷولوية لﺘوظيف السكﺎن المﺤليين.
 .9ﺗﺤسين جودة الهواء ﻓﻲ القﺎهرة والقليوبية ،من المﺘوقع أن يؤدي المشروع إلﻲ ﺗقليل ﺗلوث الهواء النﺎﺗج عن الﺤرق المكشوف
للمخلفﺎت .
 .10الﺘأثير على صﺤة وسﻼمة المجﺘمع  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل ﺗوﻓير آلية شكﺎوى للمجﺘمع ووضع اسﺘراﺗيجية للﺘواصل
لرﻓع وعﻲ أﻓراد المجﺘمع حول ﺗدابير الصﺤة والسﻼمةصيﺎغة خطة سﻼمة مرورية,
 .11خطر الﻌنف القﺎئم على النوع اﻻجﺘمﺎعﻲ  ،والﺘﻲ يمكن ﺗخفيفهﺎ من خﻼل ﺗدريب جميع الﻌﺎملين على قواعد السلوك وﺗطبيق
الﻌقوبﺎت على الذين ينﺘهكوﻧهﺎ.
بدائل المشروع

ﺗﺘمﺜل أهداف مجمع إدارة المخلفﺎت الصلبة بشكل أسﺎسﻲ ﻓﻲ ﺗﺤسين جودة الهواء من خﻼل منع الﺤرق المكشوف للمخلفﺎت البلدية
وأيضًﺎ ﺗﺤسين الﻈروف البيئية والصﺤية الﻌﺎمة .لذلك  ،يمكن اﻻسﺘنﺘﺎج أن "عدم أخذ إجراء" ليس بديﻼً قﺎبﻼً للﺘطبيق من المنﻈور
البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ.
بدائل موقع المشروع  /اﻷرض
موقع المشروع المخﺘﺎر عبﺎرة عن أرض ﻓﺎرغة غير مأهولة  ،مملوكة للدولة  ،وﺗقع بﺎلقرب من منطقة صنﺎعية وبﻌيدة عن
المنﺎطق السكنية أو المسﺘقبﻼت الﺤسﺎسة .ومن ثم  ،يﻌﺘبر موقع المشروع المقﺘرح أﻓضل موقع مﺘﺎح لبنﺎء مجمع إدارة المخلفﺎت
الصلبة ﻓﻲ الﻌﺎشر من رمضﺎن.
بدائل الﺘكنولوجيﺎ
الهدف الﻌﺎم ﻹدارة المخلفﺎت الصلبة هو حمﺎية صﺤة اﻹﻧسﺎن والبيئة بطريقة ميسورة الﺘكلفة وصديقة للبيئة ومقبولة اجﺘمﺎعيﺎً.
لﺘﺤقيق ذلك  ،يوصى بﺎعﺘمﺎد ﻧﻈﺎم مﺘكﺎمل ﻹدارة المخلفﺎت الصلبة .ﺗم ﺗقييم أهم البدائل للمشروع:
 ﺗجنب المخلفﺎت وﺗقليلهﺎ
 حرق المخلفﺎت أو ﺗﺤويل المخلفﺎت إلى طﺎقة
 الﺘخلص المبﺎشر من المخلفﺎت ﻓﻲ المداﻓن الصﺤية
بدائل مﻌﺎلجة الر شيح والﺘخلص منه
ﺗشمل بدائل مﻌﺎلجة الرشيح والﺘخلص منه إعﺎدة ﺗدوير الرشيح خﻼل المخلفﺎت ﻓﻲ خﻼيﺎ الدﻓن  ،الﺘخلص منه خﺎرج الموقع
مﺤطﺎت مﻌﺎلجة الصرف الصﺤﻲ  ،المﻌﺎلجة البيولوجية الهوائية  ،المﻌﺎلجة البيولوجية الﻼهوائية  ،برك الﺘبخير.
من الخيﺎرات المﻌروضة أعﻼه للﺘﻌﺎمل مع الرشيح يفضل إمﺎ:
. 1إرسﺎل الرشيح إلى مﺤطة مﻌﺎلجة الصرف الصﺤﻲ خﺎرج الموقع ﻓﻲ حﺎلة وجود كمية صغيرة من الرشيح وﺗواﻓر مﺤطة
مﻌﺎلجة قريبة .أو،
 .2جمع الرشيح ﻓﻲ بركة الﺘبخير ﻓﻲ حﺎلة ﺗوﻓر المسﺎحة.
بدائل ﺗجميع ال غﺎزات النﺎﺗجة عن مدﻓن المخلفﺎت والﺘخلص منهﺎ
ﺗمت دراسة بدائل اسﺘخدام غﺎزات المدﻓن الﺘﻲ ﺗشمل :ﺗﺤويل غﺎز مداﻓن المخلفﺎت إلى طﺎقة أو ﺗﻌبئة غﺎز مداﻓن المخلفﺎت وكذلك
بدائل إحراق غﺎز مدﻓن المخلفﺎت.

ﺗكون درجة الﺤرارة ﻓﻲ موقع المشروع على مدار الﻌﺎم مرﺗفﻌة  ،ممﺎ يؤدي إلى ﺗﺤلل أي مﺎدة عضوية قد ﺗكون موجودة ﻓﻲ
الرواسب الهوائية ﻓﻲ المرحلة اﻷولى من عملية الﺘﺤلل واﻧبﻌﺎث غﺎز ثﺎﻧﻲ أكسيد الكربون من أصل بيولوجﻲ .وبﺎلﺘﺎلﻲ  ،ﻓإن كمية
المواد الﻌضوية المﺘبقية لﻌملية الﺘﺤلل الﻼهوائﻲ صغيرة جدًا  ،والﺘﻲ ﻻ ينﺘج عنهﺎ أو قد ينﺘج عنهﺎ كمية صغيرة جدًا من غﺎز
الميﺜﺎن .وبﺎلﺘﺎلﻲ  ،ﻓإن اسﺘخدام غﺎز مداﻓن المخلفﺎت ﻓﻲ ﺗوليد الطﺎقة لن يكون مجديًﺎ اقﺘصﺎديًﺎ ويجب ﺗدميره حراريًﺎ من خﻼل
إحراقه بدﻻً من ذلك.
خطة اﻹدارة البيئية واﻻج ﺘمﺎعية
سﺘوﻓر خطة اﻹدارة والمراقبة اﻻجﺘمﺎعية مﺎ يلﻲ:




الخطط الﻌملية والقﺎبلة للﺘﺤقيق ﻹدارة المشروع المقﺘرح
إطﺎر لﺘأكيد اﻻمﺘﺜﺎل لمﻌﺎيير البنك الدولﻲ والمﻌﺎيير البيئية المصرية وإجراءات ومبﺎدئ جهﺎز شئون البيئة
دليل على إدارة المشروع بطريقة مقبولة بيئيﺎ ً واجﺘمﺎعيﺎ

سيكون المقﺎولون المؤهلون وذوي الخبرة مسؤولين عن ﺗنفيذ الﺘصميم الﺘفصيلﻲ والبنﺎء للمشروع المقﺘرح بينمﺎ سﺘضمن إدارة القطﺎع الخﺎص
أن جميع الﻌقود مع المقﺎولين ﺗنص على جميع ﺗدابير إدارة البنﺎء ومﻌﺎيير الﺘصميم الﺘشغيلﻲ ومﻌﺎيير البيئة والصﺤة والسﻼمة  .سيﺘم ﺗنفيذ
هذه اﻹجراءات واﻹشراف عليهﺎ من قبل مدير الصﺤة والسﻼمة والبيئة المخصص.
و ﺗنطوي خطة اﻹدارة اﻻجﺘمﺎعية على عملية رصد سيقوم بهﺎ مسؤول الﺘنمية اﻻجﺘمﺎعية من خﻼل اسﺘخدام ﻧمﺎذج الﺘسجيل .سيﺘم ﺗنفيذ
المراقبة واﻹدارة من قبل موظفﻲ الصﺤة والسﻼمة والبيئ ة ﺗﺤت إشراف مسؤول الﺘنمية اﻻجﺘمﺎعية ومدير الصﺤة والسﻼمة والبيئة.
وقد ﺗم ﺗﺤيد الميزاﻧية المطلوبة لﺘنفيذ خطة اﻹدارة البيئية واﻻجﺘمﺎعية مﺘضمنة البرامج الﺘدريبية لرﻓع قدرات الﻌﺎملين ﻓﻲ ﺗشغيل المشروع
وإعداد خطط اﻹدارة البيئية واﻻجﺘمﺎعية المﺘخصصة ) على سبيل المﺜﺎل خطة مكﺎﻓﺤة الﺤريق ،خطة مواجهة الكوارث ،خطة
مرورية...،إلخ(. .من المهم أن ﺗؤخذ ﻓﻲ اﻻعﺘبﺎر أن الميزاﻧية المقﺘرحة ﺗسﺘند على المسح الميداﻧﻲ ﻓﻲ عﺎم  .2020وقد ﺗخضع الميزاﻧية
للﺘغييرات المسﺘقبلية بنﺎ ًء على عوامل اقﺘصﺎدية خﺎرجية  ،مﺜل الﺘضخم.

وقد ﺗمت صيﺎغة خطة اﻹدارة البيئية واﻻجﺘمﺎعية أثنﺎء أﻧشطة اﻹﻧشﺎء والﺘشغيل واﻹغﻼق ومﺎ بﻌد اﻹغﻼق .ﺗضمنت الﻌنﺎصر
خطة اﻹدارة البيئية واﻻجﺘمﺎعية لكل أثر من اﻵثﺎر اﻹيجﺎبية والسلبية مﺎ يلﻲ :ﺗدابير الﺘخفيف ،طرق الرصد ،دورية الرصد،
مؤشرات اﻷداء  ،موقع الرصد ،ﺗﺤديد الجهة مسؤولة عن الرصد والﺘكلفة الﺘقديرية.
يوضح جدول  3خطة اﻹدارة والمراقبة البيئية واﻻجﺘمﺎعية أثنﺎء مرحلة البنﺎء .يوضح جدول  4خطة اﻹدارة والمراقبة البيئية
واﻻجﺘمﺎعية أثنﺎء مرحلة الﺘشغيل .كمﺎ يوضح
جدول  5خطة اﻹدارة والمراقبة البيئية واﻻجﺘمﺎعية أثنﺎء أﻧشطة اﻹغﻼق ومﺎ بﻌد اﻹغﻼق.
جدول  3خطة اﻹدارة والﻤراقبة البيئية واﻻجتﻤاعية أثناء مرحﻠة البناء

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
الﻤﺨاطر واﻵثار السﻠبية الﻤحتﻤﻠة
جودة الهواء
تدابير التﺨفيف

الغبار:
 ﺗقليل ارﺗفﺎعﺎت السقوط ﻷﻧشطة ﻧقل المواد مﺜل ﺗفريغ المواد القﺎبلة للﺘفﺘيت
 القيﺎم بﺘغطية الشﺎحنﺎت بﺎلقمﺎش أثنﺎء ﻧقل المواد
 رش المﺎء بﺎﻧﺘﻈﺎم عندمﺎ يكون هنﺎك احﺘمﺎل لﺘوليد الغبﺎر
 ﺗطبيق حدود سرعة السيﺎرة ﻓﻲ الموقع > 35كم  /سﺎعة
 زراعة اﻷشجﺎر حول أسوار مجمع المخلفﺎت كمصدات للريﺎح

طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء
موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
عمليﺎت الفﺤص البصري ومراقبة ﺗسجيل وﺗوثيق الشكﺎوى
اﻧبﻌﺎثﺎت الغبﺎر وغﺎزات الﻌﺎدم
شهريﺎ
يوميﺎ خﻼل ﻓﺘرة أﻧشطة ﺗوليد
الغبﺎر
 مسﺘويﺎت الغبﺎر المﺤيطة
 الشكﺎوى الخﺎصة بﺎلغبﺎر
حدود موقع البنﺎء
المقﺎول و مدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
 / 5500ﻧقطة  /سﺎعة )ثﻼث ﻧقﺎط لكل زيﺎرة(

الجمع النشط للﻌينﺎت والﺘﺤليل
المخبري
مرة واحدة أثنﺎء حفر كل خلية

الضوضاء )عﻠى العﻤال والجﻤهور(
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد

دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء
موقع الرصد

الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

 اسﺘخدام مﻌدات الوقﺎية الشخصية المنﺎسبة
 ﺗركيب مﻌدات البنﺎء ذات كﺎﺗمﺎت الصوت
 صيﺎﻧة وخدمة دورية لمﻌدات البنﺎء والمركبﺎت أثنﺎء أعمﺎل البنﺎء
 ﺗقليل سرعﺎت السيﺎرة )الﺘمسك بﺎلسرعﺎت الموصى بهﺎ ؛  20كم  /سﺎعة للشﺎحنﺎت الﺜقيلة(
 ﺗﺤسين إدارة النقل لﺘجنب قيﺎدة الشﺎحنﺎت غير الضرورية )كجزء من خطة إدارة المرور(
 القيﺎم بإبﻼغ السكﺎن ﻓﻲ المنﺎطق السكنية المجﺎورة مسبقًﺎ عن ﺗﺎريخ البدء ومدة أعمﺎل البنﺎء اﻹجمﺎلية
والﻌمليﺎت الخﺎصة ذات الضوضﺎء الﻌﺎلية
يجب أﻻ ﺗﺘجﺎوز مسﺘويﺎت الضجيج الﺤدود المنصوص عليهﺎ ﻓﻲ قﺎﻧون البيئة المصري  94 /وﻻئﺤﺘه الﺘنفيذية
)كمﺎ هو مذكور ﻓﻲ القسم  4من دراسة ﺗقييم اﻷثر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ(
 الفﺤص البصري
 ﻓﺤص السجﻼت )الصيﺎﻧة وﺗصﺎريح الﻌمل وﺗصﺎريح السﻼمة والشكﺎوى(
 القيﺎس اﻵلﻲ
 5سﺎعﺎت من قيﺎسﺎت النهﺎر  ،مرﺗين شهريًﺎ خﻼل ﻓﺘرة البنﺎء )على اﻓﺘراض عدم وجود أعمﺎل بنﺎء ﻓﻲ الليل(
 مسﺘوى الضوضﺎء أقل من الﺤدود القﺎﻧوﻧية خﻼل النهﺎر والليل
 يﺘم اﻻحﺘفﺎظ بﺎلسجﻼت المنﺘﻈمة ومطﺎبقة للﺤدود المسموح بهﺎ
 عند المنبع
 على طول مﺤيط موقع البنﺎء
 ﻓﻲ المسﺘقبﻼت الﺤسﺎسة
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
 / 600ﻧقطة  /يوم ) 10إلى  20ﻧقطة( * 14400 = 12 * 2

التربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا
تدابير التﺨفيف

سيضع المقﺎول ﺗدابير ﺗهدف إلى ﺗقليل ﺗآكل وﺗلوث الﺘربة
 لﺘجنب ﺗآكل الﺘربة  ،القيﺎم بجدولة اﻷعمﺎل لﺘجنب ﻓﺘرات هطول اﻷمطﺎر الغزيرة )أي خﻼل موسم الجفﺎف  ،وهو
مﻌﻈم الوقت ﻓﻲ الﻌﺎم ﻓﻲ مصر( إلى الﺤد الﻌملﻲ المنﺎسب



لن ﺗﺘم اﻷﻧشطة الﺘﻲ ﺗنطوي على وضع الوقود أو ﺗشﺤيم أو إضﺎﻓة مواد كيميﺎئية ﻓﻲ الموقع مﺎ لم يكن ذلك
ضروريًﺎ .وذلك لﺘجنب ﺗلوث الﺘربة وﺗوليد مخلفﺎت خطرة إضﺎﻓية .إذا كﺎﻧت مﺜل هذه اﻹجراءات سﺘﺘم
بﺎلضرورة ﻓﻲ الموقع  ،ﻓسيﺘم إجراؤهﺎ على أسطح غير منفذة للمﺎءوسيﺘم ﺗوﻓير مجموعة الﺘﺤكم ﻓﻲ
اﻻﻧسكﺎب ﻓﻲ الموقع



سيﺘم جمع حﺎويﺎت المواد الكيميﺎئية والزيوت المسﺘخدمة ﻓﻲ براميل مﺤددة والﺘخلص منهﺎ ﻓﻲ مرﻓق مخلفﺎت خطرة
مﻌﺘمد بﺎلﺘنسيق مع السلطﺎت المﺤلية




سﺘقﺘصر مركبﺎت البنﺎء على منﺎطق مﺤددة لﺘجنب ضغط الﺘربة غير الضروري داخل موقع المشروع
حﺘى يﺘم الﺘوصيل بشبكة الصرف الصﺤﻲ الﻌﺎمة  ،الﺘخزين بشكل صﺤيح لمﺎه الصرف الصﺤﻲ المﺘولدة
ﻓﻲ خزاﻧﺎت الصرف الصﺤﻲ الخﺎلية من الﺘسرب والمصنوعة من مواد منﺎسبة  ،وجمع ميﺎه الصرف

طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء
موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
الصﺤﻲ والﺘخلص منهﺎ بﺎﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ أقرب مﺤطة مﻌﺎلجة ميﺎه الصرف الصﺤﻲ بﺎلﺘنسيق مع شركة الميﺎه
والصرف الصﺤﻲ
 يﺤﻈر ﺗمﺎ ًمﺎ الغسيل غير المنضبط لخﻼطﺎت الخرسﺎﻧة والﺘخلص الﻌشوائﻲ من بقﺎيﺎ الخرسﺎﻧة عن طريق
ﺗنفيذ غسيل خرسﺎﻧﻲ منﻈم ﻓﻲ أحواض الغسيل المغطﺎة بمواد غير منفذة حيث يﺘم ﺗرك الغسيل الخرسﺎﻧﻲ
حﺘى يجف ثم يﻌﺎد ﺗدويره  /إعﺎدة اسﺘخدامه أو الﺘخلص منه ﻓﻲ مواقع الﺘفريغ  /الﺘخلص المرخصة
الفﺤص البصري
يوميﺎ ً
 ﻻ ﺗلوث للﺘربة من النفط و  /أو الصرف الصﺤﻲ
 ﻻ ﺗآكل للﺘربة
موقع البنﺎء
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
يﺘم الﺘقدير بنﺎء على عدد الﻌﺎملين والسيﺎق الﻌﺎم

إدارة الﻤﺨﻠفات
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

إعداد وﺗنفيذ خطة إدارة مخلفﺎت البنﺎء الﺘﻲ ﺗشمل على سبيل المﺜﺎل ﻻ الﺤصر الﺘدابير الﺘﺎلية:
 يﺤﻈر ﺗمﺎ ًمﺎ إلقﺎء المخلفﺎت الصلبة المﺘولدة ﻓﻲ مواقع الﺘفريغ غير المصرح بهﺎ
ً
 يجب ﻓصل مواد المخلفﺎت الموجودة ﻓﻲ موقع البنﺎء وﺗخزينهﺎ أو الﺘخلص منهﺎ وﻓقﺎ لذلك
 الﺘﻌﺎقد مع مقﺎولين لمﻌﺎلجة المخلفﺎت
 القيﺎم بﺘخزين جميع المخلفﺎت الخطرة ﻓﻲ مواقع ﺗخزين منﺎسبة )أرضية غير منفذة ،مسقوﻓة  ،مهواة(
 القيﺎم بﺘﻌبئة جميع المخلفﺎت الخطرة ب شكل آمن ﻓﻲ براميل مﺤكمة اﻹغﻼق أو حﺎويﺎت أخرى منﺎسبة ،
وﺗﺤديدهﺎ بوضوح من خﻼل الملصقﺎت  ،والقيﺎم بﺘوﻓير أوراق بيﺎﻧﺎت سﻼمة المواد
 ﺗأمين مجموعﺎت ﺗﺤكم ﻓﻲ اﻻﻧسكﺎب للﺘﻌﺎمل مع أي اﻧسكﺎبﺎت بسبب صيﺎﻧة المﻌدات
 ﺗخزين المخلفﺎت القﺎبلة ﻹعﺎدة الﺘدوير مﺜل المﻌﺎدن الخردة  ،والخشب  ،والورق والكرﺗون  ،ومﺎ إلى ذلك
ﻓﻲ منطقة ﺗخزين مخلفﺎت مركزية وبيﻌهﺎ لشركﺎت إعﺎدة الﺘدوير من أجل ﺗﺤويل المخلفﺎت من مداﻓن
المخلفﺎت إلى أقصى حد ممكن
 مراجﻌة الوثﺎئق والسجﻼت
 الفﺤص البصري للموقع
بﺎسﺘمرار أثنﺎء البنﺎء
 اﻻحﺘفﺎظ بﻌقود صﺎلﺤة مع مقﺎولﻲ جمع المخلفﺎت الخطرة المﻌﺘمدين
 سجﻼت الﺘسليم ﻓﻲ مواقع الﺘخلص النهﺎئﻲ
 سجﻼت أﻧواع وكميﺎت المخلفﺎت المﺘولدة والكميﺎت المﺤولة من خﻼل اﻹسﺘرداد وإعﺎدة اﻻسﺘخدام و  /أو
إعﺎدة الﺘدوير
موقع البنﺎء
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
يﺘم الﺘقدير بنﺎء على عدد الﻌﺎملين والسيﺎق الﻌﺎم

خطر ظروف العﻤل غير الﻤﻼئﻤة عﻠى العﻤال
تدابير التﺨفيف






يجب وضع إجراءات ﺗوظيف واضﺤة وعﺎدلة لضمﺎن المﻌﺎملة الﻌﺎدلة وعدم الﺘمييز وﺗكﺎﻓؤ ﻓرص الﻌﺎملين
ﻓﻲ المشروع
يجب ﺗﺤديد المﻌلومﺎت المﺘﻌلقة بشروط الﻌمل وأحكﺎمه )بمﺎ ﻓﻲ ذلك حقوقهم المﺘﻌلقة بسﺎعﺎت الﻌمل
واﻷجور والﻌمل اﻹضﺎﻓﻲ والﺘﻌويضﺎت والمزايﺎ  (...وإبﻼغ الﻌمﺎل بهﺎ وﻓقًﺎ للقواﻧين الوطنية وخطة إدارة
الﻌمل
يجب ضمﺎن ﻓﺘرات راحة كﺎﻓية ﻓﻲ اﻷسبوع والﻌطلة السنوية واﻹجﺎزة المرضية وإجﺎزة اﻷمومة واﻷسرة
إشﻌﺎرا كﺘﺎبيًﺎ بإﻧهﺎء الﻌمل وﺗفﺎصيل مدﻓوعﺎت ﻧهﺎية الخدمة
ﻓﻲ حﺎلة إﻧهﺎء الﻌقد  ،سيﺘلقى عمﺎل المشروع
ً
ﻓﻲ الوقت المنﺎسب

طرق الرصد

دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
 يﻌﺘمد ﺗوظيف الﻌﺎملين ﻓﻲ المشروع على مبدأ ﺗكﺎﻓؤ الفرص والمﻌﺎملة الﻌﺎدلة  ،ولن يكون هنﺎك أي ﺗمييز
ﻓيمﺎ يﺘﻌلق بأي جﺎﻧب من جواﻧب عﻼقة الﻌمل  ،مﺜل الﺘوظيف  ،والﺘﻌويض )بمﺎ ﻓﻲ ذلك اﻷجور والمزايﺎ(
 ،وظروف الﻌمل و شروط الﺘوظيف أو الوصول إلى الﺘدريب أو الﺘﻌيين ﻓﻲ الوظيفة أو الﺘرقية أو إﻧهﺎء
الﻌمل أو الﺘقﺎعد أو الممﺎرسﺎت الﺘأديبية
 مﺎ ورد أعﻼه هو قﺎئمة غير حصرية لﺘدابير الﺘخفيف .سﺘﺤﺘﺎج اﻷﻧواع المخﺘلفة من أصﺤﺎب الﻌمل
للمشروع إلى اﺗبﺎع خطة إدارة الﻌمﺎلة
 يجب أن يﺘضمن اﻻﺗفﺎق الﺘﻌﺎقدي مع المقﺎول الﺘزامﺎت صﺎرمة ﻹعداد وﺗنفيذ خطة الصﺤة والسﻼمة
المهنية  ،والﺘﻲ ﺗﺘو اﻓق مع إرشﺎدات مجموعة البنك الدولﻲ بشأن البيئة والصﺤة والسﻼمة ومﺘطلبﺎت إدارة
السﻼمة والصﺤة المهنية بمﺎ ﻓﻲ ذلك على سبيل المﺜﺎل ﻻ الﺤصر الﺘدابير الﺘﺎلية:
 ﺗﻌيين مسؤول صﺤة وسﻼمة مﻌﺘمد ﻓﻲ الموقع اسﺘخدام مﻌدات الوقﺎية الشخصية المنﺎسبة ﻓﻲ جميع اﻷوقﺎت الﺘأكد من ﺗوﻓر الطﺎقم الطبﻲ ومراﻓق اﻹسﻌﺎﻓﺎت اﻷولية وخدمﺎت اﻹسﻌﺎف وأي خدمﺎت طبية أخرىمﺤددة ﻓﻲ جميع اﻷوقﺎت ﻓﻲ الموقع وﻓﻲ أي سكن للﻌﺎملين
 وضع إجراءات الﻌمل بﺎلموقع لموظفﻲ المقﺎول لﻺبﻼغ عن حﺎﻻت الﻌمل غير اﻵمنة أو الصﺤيةومنﺤهم الﺤق ﻓﻲ إبﻌﺎد أﻧفسهم من حﺎلة الﻌمل )مع ﺗبرير مﻌقول( لﺘقديم خطر وشيك وخطير على
حيﺎﺗهم أو الصﺤة
 ﺗطوير واعﺘمﺎد إجراءات الصﺤة والسﻼمة المهنية لجميع أﻧشطة البنﺎء الﺘغطية بخطط الﺘأمين المنﺎسبة )ﺗغطية الﺘأمين اﻻجﺘمﺎعﻲ والﺘأمين الصﺤﻲ( لجميع أﻧواع الﻌمﺎل ،بمﺎ ﻓﻲ ذلك الﻌمﺎل الﻌرضيين الذين يﺘم ﺗﻌيينهم من قبل المقﺎولين .بﺎﻹضﺎﻓة إلى ذلك  ،يجب أن يغطﻲ
الﺘأمين حوادث الﻌمل )اﻹصﺎبﺎت والوﻓيﺎت(  ،وكذلك الﺘأمين للغير
 أي شخص يدخل موقع المشروع سيسجل ﻓﻲ سجل الﺤضور  /دﻓﺘر
 سيﺘم اﻻحﺘفﺎظ ﻓﻲ السجﻼت بنسخة من بطﺎقﺎت الهوية الوطنية لجميع أﻧواع الﻌمﺎل  ،بمﺎ ﻓﻲ ذلك الﻌمﺎل
الﻌرضيين الذين يﺘم ﺗﻌيينهم من قبل المقﺎول.
 يجب وضع خطة ﺗدريب على الصﺤة والسﻼمة لجميع الﻌمﺎل ﻓيمﺎ يﺘﻌلق بﺎلﻌمل على ارﺗفﺎعﺎت  ،والسﻼمة
الكهربﺎئية والسيﺎرات  ،ومﻌﺎلجة المواد الخطرة  ،واسﺘخدام مﻌدات الوقﺎية الشخصية  ،وﺗدابير ﺗجنب
المخﺎطر وا لﺤد منهﺎ  ،واسﺘخدام ﺗقنيﺎت اﻹسﻌﺎﻓﺎت اﻷولية واﻹﻧقﺎذ  ،واﻻسﺘجﺎبة ﻓﻲ حﺎﻻت الطوارئ ،
ومكﺎﻓﺤة الﺤرائق  ،ﺗلك الخطط يﺘم مراجﻌﺘهﺎ والمواﻓقة عليهﺎ من قبل وزارة البيئة  /وزارة الﺘنمية المﺤلية
 ﺗطوير وﺗنفيذ آلية للﺘﻈلم جيدة الﺘواصل ويمكن الوصول إليهﺎ من قبل الﻌمﺎل لرﻓع أي شكﺎوى
 ﺗطوير وﺗنفيذ خطة اﻻسﺘﻌداد واﻻسﺘجﺎبة للطوارئ
 ﻓﺤص سجﻼت الﺘدريب
 ﻓﺤص الشكﺎوى وسجﻼت الﺤوادث
 ﻓﺤص الشكﺎوى
 ﻓﺤص سيﺎسة الموارد البشرية
 ﻓﺤص عقود الﻌمل
 ﻓﺤص أوراق الﺤضور وﻧسخ الهوية
 ﻓﺤص وثﺎئق الﺘأمين
بﺎسﺘمرار أثنﺎء البنﺎء
 ﺗنفيذ خطة الﺘأهب واﻻسﺘجﺎبة للطوارئ
 ﻻ حوادث
 ﻻ حوادث ﻓيمﺎ يﺘﻌلق بﺎلصﺤة والسﻼمة الﻌﺎمة
 ﺗغطية ﺗأمينية للجميع ﻓﻲ الموقع مع دليل على وجودهم ﻓﻲ الموقع من خﻼل أوراق الﺤضور وﻧسخة من
بطﺎقﺎت الهوية
موقع البنﺎء
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
يﺘم الﺘقدير بنﺎء على عدد الﻌﺎملين والسيﺎق الﻌﺎم

جائحة فيروس كورونا الﻤستجد )كوفيد(19-

تدابير التﺨفيف








طرق الرصد

دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
ﺗﺤديد شخص مسؤول يﻌمل كمركز ﺗنسيق للﺘﻌﺎمل مع قضﺎيﺎ كوﻓيد ، 19-وﺗﻌيين شخص احﺘيﺎطﻲ واحد
على اﻷقل  ،ﻓﻲ حﺎلة مرض ﻧقطة الﺘواصل
وضع وﺗنفيذ اﻹجراءات لﺘجنب أو ﺗقليل اﻧﺘقﺎل واﻧﺘشﺎر كوﻓيد 19-الﺘﻲ قد ﺗكون مرﺗبطة بﺘدﻓق الﻌمﺎلة
المؤقﺘة أو الدائمة المرﺗبطة بﺎلﻌقد
وضع إجراءات كوﻓيد 19-القﺎئمة على المخﺎطر المصممة لﻈروف الموقع وخصﺎئص الﻌمﺎل  ،واسﺘنﺎدا ً
إلى اﻹرشﺎدات الصﺎدرة عن السلطﺎت ذات الصلة  ،الوطنية والدولية )مﺜل منﻈمة الصﺤة الﻌﺎلمية(.
وﺗشمل هذه على سبيل المﺜﺎل ﻻ الﺤصر الﺘدابير الﺘﺎلية:
 الﺘﺤكم ﻓﻲ الدخول  /الخروج إلى موقع الﻌمل ﺗﺤديد أي عمﺎل يﻌﺎﻧون من مشﺎكل صﺤية أسﺎسية إجراء ﻓﺤوصﺎت درجة الﺤرارة لجميع الﻌمﺎل وﺗسجيل مﻌلومﺎت أي عﺎمل ممنوع من الدخول ضمﺎن النﻈﺎﻓة الﻌﺎمة )مراﻓق غسل اليدين  ،والصﺎبون  ،ومنﺎشف ورقية يمكن الﺘخلص منهﺎ ،وصنﺎديق المخلفﺎت المغلقة( موجودة ﻓﻲ جميع المنﺎطق الرئيسية ﻓﻲ الموقع
 اﺗخﺎذ جميع الﺘدابير الﻼزمة للﻌزل السليم للمنﺎطق المﺘضررة والﻌمﺎل الذين كﺎﻧوا على اﺗصﺎل معالمصﺎبين )واﻷشخﺎص المصﺎبين( لمدة  14يو ًمﺎ
 إجراء الﺘنﻈيف المنﺘﻈم والشﺎمل لجميع مراﻓق الموقع  ،بمﺎ ﻓﻲ ذلك المكﺎﺗب وأمﺎكن اﻹقﺎمةوالمقﺎصف والمسﺎحﺎت المشﺘركة ومراجﻌة بروﺗوكوﻻت الﺘنﻈيف لمﻌدات البنﺎء الرئيسية
 الﺘخلص بشكل آمن من أي مخلفﺎت طبية ﺗنﺘج أثنﺎء رعﺎية الﻌمﺎل المرضى ﻓﻲ حﺎويﺎت أو أكيﺎسمخصصة ومﻌﺎلجﺘهﺎ وﻓقًﺎ للمﺘطلبﺎت ذات الصلة
يُطلب من المقﺎول عقد اجﺘمﺎعﺎت منﺘﻈمة مع أخصﺎئيﻲ الصﺤة والسﻼمة ﻓﻲ المشروع والطﺎقم الطبﻲ
)وحيﺜمﺎ يكون ذلك منﺎسبًﺎ السلطﺎت الصﺤية المﺤلية(  ،وأخذ ﻧصﺎئﺤهم ﻓﻲ ﺗصميم وﺗنفيذ الﺘدابير المﺘفق
عليهﺎ
اﻻبﻼغ بوضوح عن الﺘدابير المﺘخذة للﻌمﺎل  ،وأولئك الذين يدخلون الموقع والمجﺘمع المﺤلﻲ وﺗقديم
إحﺎطﺎت يومية )أو أسبوعية( ﺗركز على اعﺘبﺎرات مﺤددة لكوﻓيد 19-بمﺎ ﻓﻲ ذلك آداب السﻌﺎل  ،وﻧﻈﺎﻓة
اليدين وﺗدابير المسﺎﻓة  ،بﺎسﺘخدام الﻌروض الﺘوضيﺤية واﻷسﺎليب الﺘشﺎركية
ﺗشجيع الﻌمﺎل على اسﺘخدام آلية الﺘﻈلم للمشروع لﻺبﻼغ عن المخﺎوف المﺘﻌلقة بكوﻓيد19-
ﻓﺤص الموقع
مراجﻌة الوثﺎئق والسجﻼت
الفﺤص الطبﻲ والروﺗينﻲ للموظفين والﻌمﺎل





يوميﺎ ً
 عدد الﻌﺎملين المدربين
 عدد المصﺎبين
 عدد اﻷشخﺎص المﻌزولين
موقع البنﺎء
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
يﺘم الﺘقدير بنﺎء على عدد الﻌﺎملين والسيﺎق الﻌﺎم

صحة وسﻼمة الﻤجتﻤع
تدابير التﺨفيف









يجب مشﺎركة المﻌلومﺎت المﺘﻌلقة بصﺤة وسﻼمة المجﺘمع بشكل منﻈم ومنﺘﻈم وﻓقًﺎ لخطة مشﺎركة
أصﺤﺎب المصلﺤة
يجب ﺗصميم حمﻼت الﺘوعية بﺎلﺘﻌﺎون مع المنﻈمﺎت المجﺘمﻌية
اسﺘخدام أشرطة ﺗﺤذير ﺗسﺎعد على إبﻌﺎد اﻷشخﺎص غير المصرح لهم عن الموقع
ﺗطوير وﺗنفيذ خطة إدارة المرور )بمﺎ ﻓﻲ ذلك الطرق والطرق البديلة  ،وحركة الشﺎحنﺎت  ،وﻧقل الﻌمﺎل ،
وإغﻼق الطرق على المدى القصير )إذا لزم اﻷمر(
سيﺘم ﺗسييج موقع البنﺎء وحراسﺘه من قبل أﻓراد اﻷمن لمنع أي وصول غير مصرح به إلى الموقع
ﻓﻲ حﺎلة ﻧقل المﻌدات الﺜقيلة  ،يجب إخطﺎر السكﺎن القريبين مسبقًﺎ
ﺗطوير وﺗنفيذ آلية ﺗﻈلم جيدة الﺘواصل ويمكن الوصول إليهﺎ من قبل أﻓراد المجﺘمع لمﻌﺎلجة أي شكﺎوى

طرق الرصد

دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
 ﺗطوير وﺗطبيق مدوﻧة قواعد السلوك للﻌمﺎل لﺘنﻈيم سلوك الﻌمﺎل ومﻌﺎقبة أي سوء سلوك ﺗجﺎه المجﺘمﻌﺎت
بمﺎ ﻓﻲ ذلك أي أشكﺎل من اﻻعﺘداءات اللفﻈية أو الجسدية
 ﺗكلفة الﺘنفيذ  /اﻹشراف الﻌﺎم
 عدد وﺗوثيق أﻧشطة زيﺎدة الوعﻲ وأﻧشطة إشراك أصﺤﺎب المصلﺤة
 مقﺎبلة أﻓراد المجﺘمع
 مشﺎركة ﻓﺤص ﺗفﺎصيل الشكﺎوى
سنويﺎ ً
 عدد الشكﺎوى
 عدد الﺤوادث المبلغ عنهﺎ من المجﺘمع
 أعضﺎء المجﺘمع على علم بﺎﻷﻧشطة الﺘﻲ ﺗم إجراؤهﺎ والرسﺎئل الﺘﻲ ﺗمت مشﺎركﺘهﺎ  /منﺎقشﺘهﺎ
المجﺘمع المﺤيط
موظف الﺘنمية اﻻجﺘمﺎعية
مشمول ﻓﻲ ﺗكﺎليف البنﺎء

حركة الﻤرور
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

 يجب على المقﺎول الﺤصول على مواﻓقة إدارة المرور قبل الﺘﺤضير للبنﺎء
 اعﺘمﺎد حدود لمدة الرحلة وﺗرﺗيب قوائم السﺎئق لﺘجنب اﻹرهﺎق
 اسﺘخدام إجراءات مراقبة حركة المرور اﻵمنة  ،بمﺎ ﻓﻲ ذلك إشﺎرات الطرق والﺘﺤذيرات للﺘﺤذير من
الﻈروف الخطرة
 ﻓﻲ حﺎلة ﻧقل المﻌدات الﺜقيلة  ،ابﻼغ المجﺘمﻌﺎت المﺤلية مقدمﺎ
 ﺗطوير وﺗنفيذ خطة إدارة المرور )بمﺎ ﻓﻲ ذلك لوائح حركة الشﺎحنﺎت  ،وﻧقل الﻌمﺎل  ،وإغﻼق الطرق ،
وﺗفﺎصيل حول اسﺘخدام الطريق  ،والطرق البديلة ﻓﻲ سﺎعﺎت الذروة(
 مراجﻌة أي شكﺎوى ﺗﺘﻌلق بﺎلمرور والﺤوادث
 وضع عﻼمة واضﺤة ﺗﺤيط بموقع البنﺎء وبوابة الدخول  /الخروج
الﺤفﺎظ على حركة المرور والسيطرة عليهﺎ من وإلى الموقع عن طريق ﻓﺤص خطة إدارة المرور أو شكﺎوى
المرور من الﻌمﺎل أو المجﺘمع
بﺎسﺘمرار أثنﺎء البنﺎء )خﺎصة أثنﺎء ﻧقل المﻌدات والمواد(
 ﻓﺎعلية  /مدى ﺗنفيذ خطة إدارة المرور
 عدد الشكﺎوى الﺘﻲ ﺗم ﺗلقيهﺎ والمرﺗبطة بﺎلمرور والوقت المسﺘغرق لﺤلهﺎ
 عدد الشكﺎوى الﻌﺎلقة
الطرق المﺤيطة
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
مشمول ﻓﻲ ﺗكﺎليف البنﺎء

خطر عﻤالة اﻷطفال
تدابير التﺨفيف






يجب أن ﺗﺤﻈر عقود للمقﺎولين بشكل صريح جميع أشكﺎل عمل اﻷطفﺎل وﺗﻌﺎقب عليهﺎ ﻓﻲ جميع اﻷﻧشطة
المﺘﻌلقة بﺎلمشروع
يلﺘزم المقﺎول بﺎلﺤفﺎظ على أوراق الﺤضور اليومية للﺘﺤقق من أن حضور الﻌمﺎل ﻻ يشمل الموظفين الذين
ﺗقل أعمﺎرهم عن  18عﺎ ًمﺎ
وضع خطة مراقبة بمﺎ ﻓﻲ ذلك ﻧﻈﺎم حفظ السجﻼت لنسخ هويﺎت الﻌمﺎل  ،أوراق الﺤضور اليومية للﺘﺤقق
من أن حضور الﻌمﺎل ﻻ يشمل الموظفين أقل من  18عﺎمﺎ
ﺗطوير شروط الخدمة والﻌقود وشروط الﻌمل للمقﺎولين الﺘﻲ ﺗﺤﻈر ﺗوظيف القصر

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
طرق الرصد

دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء
موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

 الﺘﺤقق من الﻌقود
 ﻓﺤص الشكﺎوى
 ﻓﺤص سيﺎسة الموارد البشرية
 ﻓﺤص عقود الﻌمل
 ﻓﺤص أوراق الﺤضور وﻧسخ الهوية
 أثنﺎء إعداد الﻌقد
 بﺎسﺘمرار أثنﺎء البنﺎء
 ﻻ شكﺎوى من المجﺘمع
 ﻻ يوجد أطفﺎل ﻓﻲ الموقع
 موظف المشﺘريﺎت/الﺘﻌﺎقدات
 موظف الﺘنمية اﻻجﺘمﺎعية ﻓﻲ موقع البنﺎء
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
مشمول ﻓﻲ ﺗكﺎليف البنﺎء

خطر العنف القائم عﻠى النوع
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد

دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية

من أجل ﺗقليل اﻵثﺎر المﺘﻌلقة بﺘدﻓق الﻌمﺎلة إلى الﺤد اﻷدﻧى  ،يجب ﺗنفيذ مﺎ يلﻲ بدقة:
 إعداد مدوﻧة سلوك منﺎسبة ﺗنص على الﺘزام الﻌمﺎل ﺗجﺎه مجموعﺎت المجﺘمع والسلوكيﺎت الﺘﻲ يجب ﺗجنبهﺎ
 يجب ﺗدريب جميع الﻌمﺎل على مدوﻧة قواعد السلوك
 يجب أن يﺘم وضع مدوﻧة قواعد وﺗوقيﻌهﺎ من قبل المقﺎول .يجب أن ﺗشمل منع اﻻسﺘغﻼل واﻻعﺘداء
والﺘﺤرش الجنسﻲ ﻓﻲ مكﺎن الﻌمل
 ﺗطبيق المﺘطلبﺎت الكﺎملة المﺘﻌلقة بﺘشغيل آلية الﺘﻈلم بمﺎ ﻓﻲ ذلك القنوات غير مﻌلومة الهوية
 سيﺘم اﻹعﻼن عن قنوات آلية الﺘﻈلم المخصصة للﻌنف المبنﻲ على النوع  ،وسيﺘم الﺘنسيق مع الكيﺎن
الﺤكومﻲ المنﺎسب )مﺜل المجلس القومﻲ للمرأة(
 رﻓع وعﻲ المجﺘمع المﺤلﻲ حول الﺘزام المشروع ﺗجﺎه المجﺘمﻌﺎت والﺘدابير المﺘخذة لذلك من خﻼل الﺘشﺎور
الﻌﺎم ومنﺎقشﺎت المجموعﺎت المركزة
 ﺗطبيق ﻧﻈﺎم عقوبﺎت واضح وصريح على الﻌمﺎل الذين ينﺘهكون قواعد السلوك
 إجراء اخﺘبﺎرات عشوائية للمخدرات والكﺤول
 ﻓﺤص سجﻼت الﺘدريب
 وضع مدوﻧة لقواعد السلوك والكشف عنهﺎ وﺗدريب الﻌﺎملين عليهﺎ
 مراقبة امﺘﺜﺎل الﻌمﺎل لمدوﻧة السلوك عند الﺘفﺎعل مع المجﺘمﻌﺎت المﺤيطة لﺘجنب السلوكيﺎت مﺜل اﻻعﺘداء
اللفﻈﻲ والﺘﺤرش الجنسﻲ وأشكﺎل أخرى من الﻌنف المبنية على النوع
 ﻓﺤص الشكﺎوى
 ﻓﺤص سجﻼت الﺘدريب
 عد وﺗوثيق أﻧشطة زيﺎدة الوعﻲ وأﻧشطة إشراك أصﺤﺎب المصلﺤة
 مقﺎبلة أﻓراد المجﺘمع
 ﻓﺤص اخﺘبﺎرات المخدرات واخﺘبﺎرات الكﺤول
 عد الﻌقوبﺎت المطبقة
بﺎسﺘمرار أثنﺎء البنﺎء
 وضع مدوﻧة لقواعد سلوك الﻌمﺎل
 ﻻ شكﺎوى من المجﺘمع
 ﻻ حوادث
 أعضﺎء المجﺘمع على علم بﺎﻷﻧشطة الﺘﻲ ﺗم إجراؤهﺎ والرسﺎئل الﺘﻲ ﺗمت مشﺎركﺘهﺎ  /منﺎقشﺘهﺎ
موظف الﺘنمية اﻻجﺘمﺎعية ﻓﻲ موقع البنﺎء
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

مشمول ﻓﻲ ﺗكﺎليف البنﺎء

البنية التحتية والﻤرافق تحت اﻷرض
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء
موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

 إجراء أﻧشطة مراقبة للكشف عن أي خطوط أﻧﺎبيب أو شبكﺎت مﺘﺎحة )المﺎء أو الكهربﺎء(
 الﺘنسيق مع الوحدات الﺤكومية المﺤلية )جهﺎز مدينة الﻌﺎشر من رمضﺎن  /الﺘجمﻌﺎت الﻌمراﻧية الجديدة(
وشركﺎت الميﺎه والشبكﺎت ﻹصﻼح آى أضرار .يجب أن يﺘضمن الﻌقد هذه الﺘكلفة
ﺗوثيق البنية الﺘﺤﺘية المﺘضررة واﻹجراءات الﺘصﺤيﺤية المﺘخذة
قبل جميع أعمﺎل الﺤفر
 ﻻ شكﺎوى
 ﻻ حوادث
موقع البنﺎء
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
مشمول ﻓﻲ ﺗكﺎليف البنﺎء

فرصة العثور عﻠى آثار
تدابير التﺨفيف
طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء
موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

ﺗﺤﺘﺎج اكﺘشﺎﻓﺎت الفرص هذه إلى رعﺎية خﺎصة ﻓﻲ الﺘﻌﺎمل مﻌهﺎ للﺤفﺎظ على حﺎلﺘهﺎ الﺘﻲ سﺘدعم القيمة الﺜقﺎﻓية
الﺘﻲ ﺗمﺜلهﺎ ،ﻓﻲ حﺎلة الﻌﺜور غير المﺤﺘمل على مﺜل هذه اﻵثﺎر  ،يجب أن ﺗﺘوقف أعمﺎل البنﺎء ﻓﻲ المنطقة المﻌنية
من الموقع ويجب إبﻼغ وزارة السيﺎحة واﻵثﺎر من أجل الﺘﻌﺎمل مع هذا اﻷثر بشكل منﺎسب
المراقبة
أثنﺎء الﺘنقيب
مدة اكﺘشﺎف المواقع اﻷثرية والمواقع الﺘﺎريخية وبقﺎيﺎ اﻵثﺎر
موقع البنﺎء
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
مشمول ﻓﻲ ﺗكﺎليف البنﺎء
اﻵثار اﻹيجابية

فرص التوظيف
تدابير التعزيز

طرق الرصد

دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

 يجب وضع إجراءات ﺗوظيف واضﺤة وعﺎدلة لضمﺎن المﻌﺎملة الﻌﺎدلة وعدم الﺘمييز وﺗكﺎﻓؤ الفرص
للﻌﺎملين ﻓﻲ المشروع بمﺎ ﻓﻲ ذلك الفرص الﻌﺎدلة للنسﺎء والمجﺘمﻌﺎت المﺤلية
 كجزء من اﻻﻧدمﺎج المﺤﺘمل للقطﺎع غير الرسمﻲ  ،جرد الﻌﺎملين ﻓﻲ القطﺎع غير الرسمﻲ وﺗقديم برامج
الﺘدريب المهنﻲ الﺘﻲ يمكن أن ﺗسمح لهم بﺎﻻسﺘفﺎدة من الوظﺎئف المﻌروضة
 ﺗفﻌيل دور منﻈمﺎت المجﺘمع المدﻧﻲ والمنﻈمﺎت غير الﺤكومية ﻓﻲ ﺗوعية المجﺘمﻌﺎت المﺤلية بأهمية
المشروع وأهمية الﺤفﺎظ على البيئة
 ﺗوﻓير آلية للشكﺎوى
 ﻓﺤص اسﺘراﺗيجية الﺘوظيف
 ﻓﺤص عقود الﺘوظيف
 اﻻحﺘفﺎظ بسجﻼت الوظﺎئف المﻌروضة للمجﺘمﻌﺎت المجﺎورة
 ﻓﺤص الشكﺎوى
 المقﺎبﻼت مع الموظفين
 سجل شكﺎوى المجﺘمع
 مراجﻌة ﺗقﺎرير الﺘشﺎور المجﺘمﻌﻲ
قبل وأثنﺎء البنﺎء
 عقود الﻌمل وﻓق مﻌﺎيير الﻌمل الوطنية والدولية

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة

موقع الرصد
الﻤسؤولية

 ﻻ يوجد شكﺎوى
 برامج الﺘدريب
 برامج الﺘوعية
موقع البنﺎء
مدير الموارد البشرية
جدول  4خطة اﻹدارة والﻤراقبة البيئية واﻻجتﻤاعية أثناء مرحﻠة التشغيل

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
الﻤﺨاطر واﻵثار السﻠبية
جودة الهواء

تدابير التﺨفيف

طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء
موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء
موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(
تدابير التﺨفيف

الغبار:
 ﺗقليل ارﺗفﺎعﺎت السقوط ﻷﻧشطة ﻧقل المواد مﺜل ﺗفريغ المواد القﺎبلة للﺘفﺘيت
 القيﺎم بﺘغطية الشﺎحنة بﺎلقمﺎش أثنﺎء ﻧقل المواد
 رش المﺎء بﺎﻧﺘﻈﺎم عندمﺎ يكون هنﺎك احﺘمﺎل لﺘوليد الغبﺎر
 ﺗطبيق حدود سرعة السيﺎرة ﻓﻲ الموقع > 35كم  /سﺎعة
 زراعة اﻷشجﺎر حول أسوار المجمع كمصدات للريﺎح
عمليﺎت الفﺤص البصري ومراقبة ﺗسجيل وﺗوثيق الشكﺎوى القيﺎس المبﺎشر بﺎسﺘخدام الﻌدادات أو ﺗﺤليل
الﻌينﺎت
اﻧبﻌﺎث الغبﺎر
ربع سنويﺎ ً
شهريﺎ
يوميﺎ خﻼل ﻓﺘرة أﻧشطة ﺗوليد
الغبﺎر
 مسﺘويﺎت الغبﺎر المﺤيطة
 الشكﺎوى الخﺎصة بﺎلغبﺎر
 موقع البنﺎء
 حدود موقع البنﺎء
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
 / 5500ﻧقطة  /سﺎعة )ثﻼث ﻧقﺎط لكل زيﺎرة(
انبعاثات الﻤركيات:
 ﺗنفيذ صيﺎﻧة المﺤرك الموصى بهﺎ من قبل مصنﻌﻲ المﻌدات  ،إلى جﺎﻧب الصيﺎﻧة الميكﺎﻧيكية للﺘشغيل
اﻵمن للسيﺎرة  /المﻌدات  ،بمﺎ ﻓﻲ ذلك ضغط اﻹطﺎرات المنﺎسب
 يجب إصﻼح أي مركبة بهﺎ اﻧبﻌﺎثﺎت عﺎلية من الدخﺎن بشكل واضح على الفور
 ﺗﺤسين طرق جمع المخلفﺎت لﺘقليل المسﺎﻓة المقطوعة واﻻسﺘخدام الﻌﺎم للوقود واﻻﻧبﻌﺎثﺎت
الفﺤص البصري لرصد اﻧبﻌﺎثﺎت القيﺎس المبﺎشر بﺎسﺘخدام المسﺎﻓة المقطوعة والوقود المسﺘهلك
للمركبﺎت
الﻌدادات أو ﺗﺤليل
غﺎزات الﻌﺎدم
الﻌينﺎت
شهريﺎ ً
يوميﺎ ً
مرﺗين ﻓﻲ الﻌﺎم
أكﺎسيد النيﺘروجين ،أكﺎسيد الكبريت ،أول أكسيد الكربون ،والدخﺎن اﻻسود المنبﻌث من السيﺎرات
حدود االمجمع
مدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
) / 3500مركبة( * 7000 = 2
الغاز الﻤنبعث من مدفن الﻤﺨﻠفات
 الﺘأكد من ﺗواﻓر مﺎ يكفﻲ من مواد الﺘغطية ﻓﻲ الموقع وﺗطبيق مواد الﺘغطية والغطﺎء النهﺎئﻲ بﺎﻧﺘﻈﺎم بﺎﺗبﺎع
القواعد الوطنية وقواعد البنك الدولﻲ

طرق الرصد
دورية الرصد

مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

تدابير التﺨفيف

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
مبكرا أثنﺎء عملية الطمر وقبل امﺘﻼء الخلية بﺎلكﺎمل )أي وضع ﻓﺘﺤﺎت
 يوصى بإجراء ﺗجﺎرب لجمع الغﺎز
ً
الغﺎز بشكل ﺗدريجﻲ(
 ﺗوﻓير جهﺎز مﺤمول يﻌمل بشكل دائم لقيﺎس مﻌدل ﺗدﻓق الغﺎزات ﻓﻲ الموقع
 ﺗركيب آبﺎر  /مجسﺎت مراقبة غﺎزات مداﻓن المخلفﺎت لرصد هجرة غﺎزات المداﻓن بﺎﻧﺘﻈﺎم
 يجب الﺤفﺎظ على ﻧﻈﺎم البطﺎﻧة والغطﺎء النهﺎئﻲ للمدﻓن بشكل صﺤيح لﺘجنب الﺘﺤميل الزائد لخﻼيﺎ المدﻓن
والسمﺎح بﺎﻹخﻼء  /الﺘهوية المنﺘﻈمين للﺘسرب والغﺎز
 للﺘﺤكم ﻓﻲ اﻧبﻌﺎثﺎت الغﺎزات الدﻓيئة  ،يوصى بﺘﺜبيت ﻧﻈﺎم ﺗجميع غﺎزات مداﻓن القمﺎمة لﺘجميع غﺎزات
المداﻓن وإشﻌﺎلهﺎ ﻓﻲ مشﺎعل مغلقة على النﺤو الموصى به ﻓﻲ ﺗوجيه اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروبﻲ )/ 31/1999
 ( ECللﺤصول على أﻓضل الممﺎرسﺎت ﻓﻲ عمليﺎت الشﻌلة المغلقة والصيﺎﻧة والمراقبة
 يجب إعداد جدول صيﺎﻧة لنﻈﺎم ﺗهوية المدﻓن  /جمع الغﺎز واﺗبﺎعه من قبل مشغل المشروع
ﺗﺤليل الميﺎه الجوﻓية
قيﺎس مسﺘمر
جمع الﻌينﺎت وﺗﺤليل
عدادات ﺗدﻓق الغﺎز المﺤمولة
و ُمسجّل للغﺎز الداخل للﺘأكد من كفﺎءة ﻧﻈﺎم
عينﺎت الهواء
إلى الشﻌلة ومخرجهﺎ البطﺎﻧة
مرة ﻓﻲ الﻌﺎم
قيﺎس مسﺘمر
مرﺗين ﻓﻲ الﻌﺎم
المراقبة المسﺘمرة مع جمع
و ُمسجّل للغﺎز الداخل
السجﻼت الشهرية
قيﺎس ﺗيﺎر المخرج
عندمﺎ يكون هنﺎك
ﺗغير ﻓﻲ ظروف
ﺗشغيل الشﻌلة أو
عندمﺎ يﺘغير مﻌدل
ﺗدﻓق الغﺎز
ﻻ يوجد حمض
الميﺜﺎن ،ثﺎﻧﻲ أكسيد
الميﺜﺎن ،ثﺎﻧﻲ أكسيد
كمية الغﺎز المنبﻌث من مدﻓن
الكربون ،اﻷكسجين ،الكربوﻧيك ﻓﻲ الميﺎه
الكربون ،اﻷموﻧيﺎ،
المخلفﺎت
الجوﻓية
ومﻌدل ﺗدﻓق الغﺎز
كبريﺘيد الهيدروجين،
ودرجة حرارة ﺗيﺎر
والمركبﺎت الﻌضوية
المدخل
المﺘطﺎيرة ﻓﻲ الهواء
ﻷكسجين ،أول أكسيد
المﺤيط
الكربون ،ثﺎﻧﻲ أكسيد
يجب أﻻ يﺘجﺎوز ﺗركيز
الكربون ،أكسيد
غﺎز الميﺜﺎن ﻓﻲ الهواء
النيﺘروجين ،آثﺎر
٪1.25
مﺘبقﻲ من كبريﺘيد
الهيدروجين ﻓﻲ
الﺘيﺎر الخﺎرج من
الشﻌلة
الميﺎه الجوﻓية
شﻌلة الغﺎز المنبﻌث
داخل وخﺎرج مدﻓن
بﺎلقرب من ﻓﺘﺤﺎت الغﺎز
من مدﻓن المخلفﺎت
المخلفﺎت
مدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
 / 10,000قيﺎس
 5000 10,000 = 2 * 5000لنﻈﺎم
20,000
المراقبة المسﺘمر
للﺘيﺎر الداخل
 / 4500قيﺎس ﺗيﺎر
المخرج
انبعاثات الروائح من مدفن الﻤﺨﻠفات
 الﺤفﺎظ على ﺗطبيق مﺎدة الغﻼف ) 15سم على اﻷقل( والضغط .رﻓع مﻌدﻻت الضغط وﺗطبيق غطﺎء
الﺘربة ﻓﻲ حﺎلة ﺗلقﻲ الشكﺎوى
 السيطرة على مصدر الرائﺤة والﺤفﺎظ عليه:
 ﺗولد الرشيح -ﺗجنب ﺗراكم الرشيح بدون عﻼج

طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء
موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
 الغﺎز المنبﻌث من مدﻓن المخلفﺎت الﺘنفيس بشكل صﺤيح والﺤفﺎظ على اشﺘﻌﺎل الغﺎز بﺎﻧﺘﻈﺎمﻧفس طرق رصد الغﺎز المنبﻌث من مدﻓن المخلفﺎت :جمع
 الرائﺤة ﻓﻲ الموقع الﻌﺎمة
الهواء
الﻌينﺎت وﺗﺤليل عينﺎت الهواء وإجراء ﻧموذج ﺗشﺘت
 ﺗسجيل وﺗوثيق الشكﺎوى
 يوميﺎ ً
مرﺗين ﻓﻲ الﻌﺎم
 شهريﺎ ً
الشكﺎوى
كبريﺘيد الهيدروجين ﻓﻲ الهواء المﺤيط
بﺎلقرب من المسﺘقبﻼت الﺤسﺎسة مﺜل الطرق
داخل وخﺎرج مدﻓن المخلفﺎت
المجﺎورة والمنطقة السكنية
مدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
ﻻ يوجد ﺗكلفة اضﺎﻓية
مشمول ﻓﻲ الﺘكلفة بﺎﻷعلى

الضوضاء )عﻠى العﻤال والجﻤهور(
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء
موقع الرصد

الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

 اسﺘخدام مﻌدات الوقﺎية الشخصية المنﺎسبة
 ﺗركيب مﻌدات مع كﺎﺗمﺎت الصوت
 صيﺎﻧة وخدمة دورية للمﻌدات الﺜقيلة والمركبﺎت أثنﺎء الﺘشغيل
 زراعة أشجﺎر حول حدود الموقع للﺘخفيف من أي ﺗأثير مﺤﺘمل
القيﺎس اﻵلﻲ
 5سﺎعﺎت من قيﺎسﺎت النهﺎر  ،مرﺗين شهريًﺎ
 الﺤفﺎظ على مسﺘوى الضوضﺎء أقل من  50ديسيبل )أ( أثنﺎء النهﺎر و  40ديسيبل )ب( أثنﺎء الليل
 يﺘم اﻻحﺘفﺎظ بﺎلسجﻼت المنﺘﻈمة ومطﺎبقة للﺤدود المسموح بهﺎ
 عند المنبع
 على طول مﺤيط مجمع إدارة المخلفﺎت
 ﻓﻲ المسﺘقبﻼت الﺤسﺎسة
مسؤول الصﺤة والسﻼمة
 / 600ﻧقطة  /يوم ) 10إلى  20ﻧقطة( * 14400 = 12 * 2

التربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا :تولد الرشيح
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد
دورية الرصد

لﻤدفن الﻤﺨﻠفات
 ﺗنفيذ جدول الصيﺎﻧة الوقﺎئية لنﻈﺎم جمع الرشيح
 الصيﺎﻧة المنﺘﻈمة للطبقة غير النفﺎذة )ﻧﻈﺎم البطﺎﻧة ﻓﻲ مدﻓن المخلفﺎت (
 االﺘخلص اﻷمن من الرشيح وقيﺎس الجودة طبقﺎ ً للمواصفﺎت المصرية والقيود المسموح بهﺎ
 الﺤفﺎظ على ﺗصريف الموقع الذي سيقلل من ﺗدﻓق ميﺎه الﻌواصف إلى الموقع ممﺎ يقلل من ﺗوليد الرشيح
 الﺤفﺎظ على اﻧضغﺎط خﻼيﺎ المدﻓن والمنﺤدرات ومواد الﺘغطية اليومية لﺘقليل ﺗسرب اﻷمطﺎر إلى
المخلفﺎت المدﻓوﻧة
 الﺤفﺎظ على مواد الﺘغطية على المنﺤدرات الجﺎﻧبية لخﻼيﺎ المدﻓن  ،وكذلك على السطح الجﺎﻧبﻲ لﺘجنب
ﺗآكل الﺘربة واﻧهيﺎرهﺎ
كمية الﺤمأة المجمﻌة
مراقبة هطول
أخذ الﻌينﺎت الممﺜلة
قيﺎس مسﺘوى ﺗﺎﻧكﺎت الرشيح
اﻷمطﺎر
والﺘﺤليل المخﺘبري
وسجﻼت مﺤطة الضخ
شهريﺎ ً
مرة واحدة بﻌد إزالة
ﻓﻲ اﻷشهر
ربع سنويﺎ ً للطلب على
الﺤمأة
الممطرة )على
اﻷكسجين الكيميﺎئﻲ
النﺤو المﺤدد ﻓﻲ
والبيولوجﻲ ،والرقم
الهيدروجينﻲ ،وسنويﺎ ً
خط اﻷسﺎس(
للبقية

مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
الطلب على اﻻكسجين
عمق حجم الرشيح المﺘولد ﻓﻲ
الكيميﺎئﻲ والبيولوجﻲ،
ﺗﺎﻧكﺎت ﺗخزين الرشيح
الرقم الهيدروجينﻲ،
اجمﺎلﻲ المواد الصلبة
الذائبة ،اجمﺎلﻲ
النيﺘروجين ،اجمﺎلﻲ
الفسفور ،المﻌﺎدن الﺜقيلة
للراشح
ﺗﺎﻧكﺎت ﺗخزين الرشيح
ﺗﺎﻧكﺎت ﺗخزين الرشيح
المقﺎول ومدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
24,000 = 4* 6000
32,000

مﺘوسط هطول
اﻷمطﺎر )مم /
سنة(

سجﻼت مضخة الﺤمأة

الموقع

ﺗﺎﻧكﺎت ﺗخزين الرشيح

ﻻ حﺎجة لﺘكلفة
إضﺎﻓية

ﻻ حﺎجة لﺘكلفة إضﺎﻓية

الﻤﺨﻠفات الﺨطرة الﻤﻤزوجة بالﻤﺨﻠفات الصﻠبة
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد
دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

 وضع مﻌﺎيير قبول المخلفﺎت والﺘواصل مع جﺎمﻌﻲ المخلفﺎت وﻧﺎقليهﺎ
 ﺗدريب عمﺎل مدﻓن المخلفﺎت على الﺘﻌرف على المخلفﺎت وﻓرزهﺎ
 الﺘﺤكم ﻓﻲ الوصول والﺘﺘبع
 الﺘأكد من أن جميع الﻌمﺎل على علم بﺎلمخﺎطر المﺤﺘملة واسﺘخدام مﻌدات الوقﺎية الشخصية المنﺎسبة ﻓﻲ
جميع اﻷوقﺎت
الفﺤص البصري
يوميﺎ ً
 كمية المخلفﺎت الخطرة الموجودة
 السجﻼت الصﺤية حول اﻹصﺎبﺎت المهنية واﻷمراض
 المﻌدية بين الﻌمﺎل
منطقة ﻓرز المخلفﺎت
مدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
ﻻ ﺗوجد ﺗكلفة إضﺎﻓية للفﺤص البصري

خطر ظروف العﻤل غير الﻤناسبة عﻠى العﻤال
تدابير التﺨفيف












يجب وضع إجراءات ﺗوظيف واضﺤة وعﺎدلة لضمﺎن المﻌﺎملة الﻌﺎدلة وعدم الﺘمييز وﺗكﺎﻓؤ ﻓرص
الﻌﺎملين ﻓﻲ المشروع:
يجب ﺗﺤديد المﻌلومﺎت المﺘﻌلقة بشروط الﻌمل )بمﺎ ﻓﻲ ذلك حقوقهم المﺘﻌلقة بسﺎعﺎت الﻌمل واﻷجور
والﻌمل اﻹضﺎﻓﻲ والﺘﻌويضﺎت والمزايﺎ  (...وإبﻼغ الﻌمﺎل بهﺎ
الدﻓع المنﺘﻈم وﻓقًﺎ للقواﻧين الوطنية وخطة ادارة الﻌمل
يجب ضمﺎن ﻓﺘرات راحة كﺎﻓية ﻓﻲ اﻷسبوع والﻌطلة السنوية واﻹجﺎزة المرضية وإجﺎزة اﻷمومة
واﻷسرة
إشﻌﺎرا كﺘﺎبيًﺎ بإﻧهﺎء الﻌمل وﺗفﺎصيل مدﻓوعﺎت ﻧهﺎية الخدمة
ﻓﻲ حﺎلة إﻧهﺎء الﻌقد  ،سيﺘلقى عمﺎل المشروع
ً
ﻓﻲ الوقت المنﺎسب
يﻌﺘمد ﺗوظيف الﻌﺎملين ﻓﻲ المشروع على مبدأ ﺗكﺎﻓؤ الفرص والمﻌﺎملة الﻌﺎدلة  ،ولن يكون هنﺎك أي
ﺗمييز ﻓيمﺎ يﺘﻌلق بأي جﺎﻧب من جواﻧب عﻼقة الﻌمل  ،مﺜل الﺘوظيف  ،والﺘﻌويض )بمﺎ ﻓﻲ ذلك اﻷجور
والمزايﺎ(  ،وظروف الﻌمل و شروط الﺘوظيف أو الوصول إلى الﺘدريب أو الﺘﻌيين ﻓﻲ الوظيفة أو الﺘرقية
أو إﻧهﺎء الﻌمل أو الﺘقﺎعد أو الممﺎرسﺎت الﺘأديبية
مﺎ ورد أعﻼه هو قﺎئمة غير حصرية لﺘدابير الﺘخفيف .اﻷﻧواع المخﺘلفة من أصﺤﺎب الﻌمل ﻓﻲ المشروع ،
سيﺤﺘﺎج صﺎحب الﻌمل أيضًﺎ إلى اﺗبﺎع خطة إدارة الﻌمل
ﺗدريب جميع الﻌﺎملين ﻓﻲ مدﻓن المخلفﺎت ﻓيمﺎ يﺘﻌلق بﺎلصﺤة والسﻼمة
ﺗطبيق اسﺘخدام مﻌدات الﺤمﺎية الشخصية أثنﺎء الﺘواجد ﻓﻲ الموقع











طرق الرصد

دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
ﺗسجيل جميع الﺤوادث والﺘﺤقيق ﻓيهﺎ لﺘﺤديد اﻷسبﺎب الجذرية والﺘﺤريض على اﻹجراءات الﺘصﺤيﺤية
الﺘدريب على السﻼمة من الﺤرائق واﻹسﻌﺎﻓﺎت اﻷولية للموظفين
ﺗقييد الوصول غير المصرح به إلى مدﻓن المخلفﺎت
مكﺎﻓﺤة الﺤشرات والطيور عن طريق ضغط المخلفﺎت المودعة واسﺘخدام مواد الﺘغطية وﻓقﺎ لخطة ﺗﻌبئة
المخلفﺎت
يجب أن يﺘلقى جميع الﻌﺎملين ﺗدريبًﺎ منﺎسبًﺎ على أﻧواع المخلفﺎت الخطرة الﺘﻲ يمكن الﻌﺜور عليهﺎ  ،وﻧوع
المخﺎطر والطرق المنﺎسبة للمنﺎولة
الﺘغطية بخطط الﺘأمين المنﺎسبة )ﺗغطية الﺘأمين الصﺤﻲ والﺘأمين اﻻجﺘمﺎعﻲ( لجميع أﻧواع الﻌمﺎل  ،بمﺎ
ﻓﻲ ذلك الﻌمﺎل الﻌرضيين الذين يﺘم ﺗﻌيينهم من قبل المقﺎولين
أي شخص يدخل موقع المشروع سيسجل ﻓﻲ سجل  /دﻓﺘر الﺤضور
سيﺘم اﻻحﺘفﺎظ بنسخة من سجﻼت بطﺎقﺎت الهوية الوطنية لجميع أﻧواع الﻌمﺎل  ،بمﺎ ﻓﻲ ذلك الﻌمﺎل
الﻌرضيين الذين يﺘم ﺗﻌيينهم من قبل المقﺎول
يجب على صﺎحب الﻌمل اﺗخﺎذ الﺘرﺗيبﺎت الﻼزمة ﻹجراء الفﺤص الطبﻲ الدوري مرة كل سﺘة أشهر
لضمﺎن ليﺎ قة الﻌمﺎل وكشف المخﺎطر المﺤﺘملة لﻸمراض المهنية ﻓﻲ مراحله المبكرة
وضع خطط الطوارئ
يجب ﺗوﻓير ﻧﻈﺎم شكﺎوى للﻌمﺎل ﻓﻲ المنشأة
ﻓﺤص الشكﺎوى
ﻓﺤص سيﺎسة الموارد البشرية
ﻓﺤص عقود الﻌمل
السجﻼت الصﺤية حول اﻹصﺎبﺎت المهنية واﻷمراض المﻌدية بين الﻌمﺎل
ﻓﺤص أوراق الﺤضور وﻧسخ الهوية
ﻓﺤص وثﺎئق الﺘأمين
ﻓﺤص سجﻼت الﺘدريب










يوميﺎ ً
 ﺗقﺎرير حوادث الصﺤة والسﻼمة المهنية
 اﻹبﻼغ الطبﻲ عن الﺤﺎﻻت المسﺘلمة
 ﻻ حوادث
 ﻻ حوادث ﺗﺘﻌلق بﺎلصﺤة والسﻼمة الﻌﺎمة
 ﺗغطية ﺗأمينية لجميع من ﻓﻲ الموقع مع دليل على وجودهم ﻓﻲ الموقع من خﻼل أوراق الﺤضور وﻧسخة
من بطﺎقﺎت الهوية
الﻌمﺎل ﻓﻲ موقع المشروع
مدير الصﺤة والسﻼمة )والمسؤولين(
مﺘضمنة ﻓﻲ ميزاﻧية ﺗنفيذ خطة اﻹدارة البيئية واﻻجﺘمﺎعية للمشروع

خطر العنف القائم عﻠى النوع
تدابير التﺨفيف









إعداد مدوﻧة سلوك منﺎسبة ﺗنص على الﺘزام الﻌمﺎل ﺗجﺎه مجموعﺎت المجﺘمع والسلوكيﺎت الﺘﻲ يجب
ﺗجنبهﺎ
يجب ﺗدريب جميع الﻌمﺎل على مدوﻧة قواعد السلوك
يجب أن يﺘم وضع مدوﻧة قواعد وﺗوقيﻌهﺎ من قبل المقﺎول .يجب أن ﺗشمل منع اﻻسﺘغﻼل واﻻعﺘداء
والﺘﺤرش الجنسﻲ ﻓﻲ مكﺎن الﻌمل
ﺗطبيق المﺘطلبﺎت الكﺎملة المﺘﻌلقة بﺘشغيل آلية الﺘﻈلم بمﺎ ﻓﻲ ذلك القنوات غير مﻌلومة الهوية
سيﺘم اﻹعﻼن عن قنوات آلية الﺘﻈلم المخصصة للﻌنف المبنﻲ على النوع اﻻجﺘمﺎعﻲ  ،وسيﺘم الﺘنسيق مع
الكيﺎن الﺤكومﻲ المنﺎسب )مﺜل المجلس القومﻲ للمرأة(
رﻓع وعﻲ المجﺘمع المﺤلﻲ حول الﺘزام المشروع ﺗجﺎه المجﺘمﻌﺎت والﺘدابير المﺘخذة لذلك من خﻼل
الﺘشﺎور الﻌﺎم ومنﺎقشﺎت المجموعﺎت المركزة
ﺗطبيق ﻧﻈﺎم عقوبﺎت واضح وصريح على الﻌمﺎل الذين ينﺘهكون قواعد السلوك

طرق الرصد

دورية الرصد
موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
 إجراء اخﺘبﺎرات عشوائية للمخدرات والكﺤول
 ﻓﺤص سجﻼت الﺘدريب
 مراقبة امﺘﺜﺎل الﻌمﺎل لمدوﻧة السلوك عند الﺘفﺎعل مع المجﺘمﻌﺎت المﺤيطة لﺘجنب السلوكيﺎت مﺜل الﺘﺤرش
الجنسﻲ والﻌنف المبنﻲ على النوع اﻻجﺘمﺎع.
 ﻓﺤص الشكﺎوى
 عد وﺗوثيق أﻧشطة زيﺎدة الوعﻲ وأﻧشطة إشراك أصﺤﺎب المصلﺤة
 مقﺎبلة أﻓراد المجﺘمع
مسﺘمر
مجمع إدارة المخلفﺎت الصلبة
مدير الصﺤة والسﻼمة ومسئول الﺘنمية اﻻجﺘمﺎعية بوزارة البيئة
مشمول ﻓﻲ ﺗكﺎليف ﺗشغيل المشروع

الﻤﺨاطر الﻤتعﻠقة بصحة الﻤجتﻤع وسﻼمته  /استياء الﻤجتﻤع من تشغيل الﻤجﻤع بسبب التأثيرات الﻤتعﻠقة بالعﻤﻠية )مثل الرائحة(
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد

دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية
التكﻠفة التقديرية
)بالجنيه الﻤصري(
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد

دورية الرصد

 اﺗبﺎع ﺗدابير الﺘخفيف المذكورة ﻓﻲ اﻷقسﺎم )جودة الهواء  ،الضوضﺎء( كمﺎ هو مذكور أعﻼه للﺤد من
مخﺎطر الروائح  ،الضوضﺎء  ،الﺤريق  ،ولضمﺎن ﺗقليل اﻵثﺎر الﺘشغيلية إلى أدﻧى حد والﺤفﺎظ على رضﺎ
المجﺘمع
 ﺗوﻓير آلية لﺘقديم شكﺎوى للمجﺘمع
 الﺘشﺎور المنﺘﻈم وكذلك ﺗبﺎدل المﻌلومﺎت مع المجﺘمﻌﺎت المﺤيطة لضمﺎن الﺘشغيل المسﺘدام للمشروع
 سجل شكﺎوى المجﺘمع
 مراجﻌة ﺗقﺎرير ﺗشﺎور المجﺘمع
 مقﺎبلة أﻓراد المجﺘمع
شهريﺎ ً
 عدد الشكﺎوى المبلغ عنهﺎ من المجﺘمع
 أعضﺎء المجﺘمع على الذين هم على علم بﺎﻷﻧشطة الﺘﻲ ﺗم إجراؤهﺎ والرسﺎئل الﺘﻲ ﺗمت مشﺎركﺘهﺎ /
منﺎقشﺘهﺎ )من خﻼل اسﺘطﻼع آراء المسﺘفيدين(
الموقع
مسؤول الﺘنمية اﻻجﺘمﺎعية بﺎلﺘﻌﺎون مع المسؤولين المﻌنيين اﻵخرين )الصﺤة والسﻼمة والبيئة(
مشمول ﻓﻲ ﺗكلفة الﺘشغيل
الحرائق
 ﺗوﻓير مﻌدات مكﺎﻓﺤة حريق كﺎﻓية ﻓﻲ الموقع وﺗدريب الﻌمﺎل على اسﺘخدامهﺎ
 ﺗصميم الموقع بمﺎ يضمن سهولة وصول مﻌدات مكﺎﻓﺤة الﺤرائق  ،بمﺎ ﻓﻲ ذلك الممرات الواضﺤة
وإمدادات الميﺎه الكﺎﻓية
 ﻧشر أرقﺎم هواﺗف الطوارئ ﻓﻲ ﻧقﺎط واضﺤة
 وضع خطة للوقﺎية من الﺤرائق والسيطرة عليهﺎ
 بﺎلنسبة لخﻼيﺎ الدﻓن:
 الﺤفﺎظ على ﺗطبيق مواد الﺘغطية وضغط المخلفﺎت ﺗطوير الصيﺎﻧة المنﺘﻈمة ومراقبة ﺗهوية الغﺎز ﺗواﻓر الرغوة لمكﺎﻓﺤة الﺤرائق ﻓﻲ مدﻓن المخلفﺎت لﺘجنب زيﺎدة الرشيح ﻓﻲ حﺎلةاسﺘخدام الميﺎه
مراقبة ﺗكوين الغﺎز )الميﺜﺎن واﻷكسجين وأول أكسيد
مراقبة درجة حرارة مدﻓن
الكربون( ﻓﻲ الﻌمق من خﻼل ﻧفس آبﺎر المراقبة
المخلفﺎت ﻓﻲ الﻌمق من خﻼل
لمراقبة درجة الﺤرارة المذكورة أعﻼه
مراقبة اﻵبﺎر ﻓﻲ وحول منﺎطق
الﺤريق المشﺘبه ﻓيهﺎ
شهريﺎ ً
 شهريﺎ ً

مؤشرات اﻷداء
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الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
 يشير ﺗركيز ثﺎﻧﻲ أكسيد الكربون ﻓوق  25جزء
 أقل من  55درجة مئوية:
ﻓﻲ المليون إلى احﺘمﺎل ﻧشوب حريق ﻓﻲ
درجة حرارة مدﻓن
المنطقة
المخلفﺎت الﻌﺎدي
 ﺗشير ﻧسبة اﻷكسجين ﻓوق  ٪ 1إلى ﺗسرب
 60-55 درجة مئوية:
اﻷوكسجين وضﻌف كفﺎءة مﺎدة الغﻼف
ﻧشﺎط بيولوجﻲ مرﺗفع
 ﺗشير ﻧسبة الميﺜﺎن الﺘﻲ ﺗزيد عن  ٪40إلى
 70-60 درجة مئوية:
اسﺘهﻼك اﻷكسجين والﻈروف الﻼهوائية
ﻧشﺎط بيولوجﻲ مرﺗفع غير
المﻼئمة
طبيﻌﻲ
 أعلى من  70درجة مئوية:
احﺘمﺎل ﻧشوب حريق ﻓﻲ
مدﻓن المخلفﺎت
 مدﻓن المخلفﺎت الصﺤﻲ
مسؤول الصﺤة والسﻼمة
مﺘضمنة ﻓﻲ ميزاﻧية ﺗنفيذ خطة اﻹدارة البيئية واﻻجﺘمﺎعية للمشروع  250.000 +سنويًﺎ لمراقبة درجة
الﺤرارة وﺗكوين الغﺎز
انتشار الذباب والحشرات
 يجب عدم ﺗخزين المخلفﺎت الواردة والﻌضوية المنفصلة ﻓﻲ الموقع ﻷكﺜر من  24سﺎعة
 القيﺎم بﺘركيب مرﻓق غسيل الﻌجﻼت عند ﻧقﺎط الدخول والخروج إلى الموقع
 القيﺎم بإجراء الﺘنﻈيف اليومﻲ للمنشأة ومنﺎطق الﺘخزين
 أثبﺘت المﺤﺎﻓﻈة على اسﺘخدام الغطﺎء اليومﻲ للسمك  15-10سم ﻓﻌﺎليﺘه ﻓﻲ السيطرة على الجرذان
والﺤيواﻧﺎت اﻷخرى مﺜل الﺤيواﻧﺎت البرية
الفﺤص البصري
يوميﺎ ً
عدم وجود الذبﺎب والﺤشرات
مدﻓن المخلفﺎت الصﺤﻲ
مسؤول الصﺤة والسﻼمة
مشمول ﻓﻲ ﺗكلفة الﺘشغيل
التحكم في القﻤامة
 يجب ﺗنﻈيف المراﻓق يوميﺎ
 يجب ﺗغطية جميع المركبﺎت الﺘﻲ ﺗدخل الموقع بﺤﺎويﺎﺗهﺎ
ﻓورا بﻌد ﺗصريفهﺎ من السيﺎرة الﺘﻲ ﺗقوم بﺘسليم المخلفﺎت
 القيﺎم بضغط وﺗغطية المخلفﺎت ً
 ﺗوﻓير زراعة مﺤيط أو منﺎظر طبيﻌية أو أسوار للﺤد من الريﺎح
الفﺤص البصري وقﺎئمة مراجﻌة الﺘنﻈيف اليومية
يوميﺎ ً
عدم وجود القمﺎمة وأن يكون الموقع مرﺗب
الموقع
مسؤول الصﺤة والسﻼمة
مشمول ﻓﻲ ﺗكلفة الﺘشغيل

حركة الﻤرور
تدابير التﺨفيف

 يجب وضع خطة مرورية لﺘوﻓير أقصى قدر من السﻼمة للسكﺎن .الذي يجب أن يشمل:
 الﺘنسيق مع إدارة المرور )وزارة الداخلية( لمسﺎر المركبﺎت وحركﺘهﺎ إدارة الوقت لﺤركة المركبﺎت .خﺎصة ﺗجنب سﺎعﺎت الذروة واسﺘخدام الطريق مع كﺜﺎﻓة حركةمرور أقل
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الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
 اسﺘخدام إجراءات مراقبة حركة المرور اﻵمنة  ،بمﺎ ﻓﻲ ذلك إشﺎرات الطرق والﻌﻼمﺎت للﺘﺤذير من
الﻈروف الخطرة
 اسﺘخدام إشﺎرات المرور أثنﺎء الﻌمليﺎت
 الصيﺎﻧة الدورية للمركبﺎت واسﺘخدام اﻷجزاء المﻌﺘمدة من الشركة المصنﻌة لﺘقليل الﺤوادث الخطيرة
المﺤﺘملة بسبب عطل المﻌدات أو الفشل المبكر
 اﻻلﺘزام بﺤد السرعة ) 40كم  /سﺎعة(
 اضﺎﻓة رقم الشكوى على المركبﺎت مرة أخرى لﻺبﻼغ عن أي شكﺎوى من السﺎئق
 سجﻼت ﻓﺤص صيﺎﻧة المركبﺎت
 الشكﺎوى المبلغ عنهﺎ
شهريﺎ ً
عدد الشكﺎوى المسجلة
الموقع
مسؤول الصﺤة والسﻼمة
ﻻ حﺎجة لﺘكلفة إضﺎﻓية
اﻵثار اﻻيجابية

فرص التوظيف
تدابير التﺨفيف

طرق الرصد

دورية الرصد
مؤشرات اﻷداء

موقع الرصد
الﻤسؤولية

 يجب وضع إجراءات ﺗوظيف واضﺤة وعﺎدلة لضمﺎن المﻌﺎملة الﻌﺎدلة وعدم الﺘمييز وﺗكﺎﻓؤ الفرص
للﻌﺎملين ﻓﻲ المشروع بمﺎ ﻓﻲ ذلك الفرص الﻌﺎدلة للنسﺎء والمجﺘمﻌﺎت المﺤلية
 كجزء من اﻻﻧدمﺎج المﺤﺘمل للقطﺎع غير الرسمﻲ  ،جرد الﻌﺎملين ﻓﻲ القطﺎع غير الرسمﻲ وﺗقديم برامج
الﺘدريب المهنﻲ الﺘﻲ يمكن أن ﺗسمح لهم بﺎﻻسﺘفﺎدة من الوظﺎئف المﻌروضة
 ﺗفﻌيل دور منﻈمﺎت المجﺘمع المدﻧﻲ والمنﻈمﺎت غير الﺤكومية ﻓﻲ ﺗوعية المجﺘمﻌﺎت المﺤلية بأهمية
المشروع وأهمية الﺤفﺎظ على البيئة
 ﺗوﻓير آلية للشكوى
 ﻓﺤص اسﺘراﺗيجية الﺘوظيف
 ﻓﺤص عقود الﺘوظيف
 اﻻحﺘفﺎظ بسجﻼت الوظﺎئف المﻌروضة للمجﺘمﻌﺎت المجﺎورة
 ﻓﺤص الشكﺎوى
 المقﺎبﻼت مع الموظفين
 سجل شكﺎوى المجﺘمع
 مراجﻌة ﺗقﺎرير الﺘشﺎور المجﺘمﻌﻲ
 3مرات قبل وأثنﺎء وبﻌد البنﺎء
 عقود الﻌمل وﻓق مﻌﺎيير الﻌمل الوطنية والدولية
 ﻻ يوجد شكﺎوى
 برامج الﺘدريب
 برامج الﺘوعية
موقع البنﺎء
مدير الموارد البشرية
جدول  5خطة اﻹدارة والﻤراقبة البيئية واﻻجتﻤاعية أثناء أنشطة اﻹغﻼق وما بعد اﻹغﻼق

الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
الﻤﺨاطر واﻵثار السﻠبية
جودة الهواء

تدابير التﺨفيف
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الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
الغاز الﻤنبعث من مدافن الﻤﺨﻠفات:
 اسنﺎد مسؤولية مراقبة الغﺎز المنبﻌث من مداﻓن المخلفﺎت لنفس الموظفين المدربين الذين كﺎﻧوا مسؤولين
خﻼل مرحلة الﺘشغيل
 ﻓﻲ حﺎل أشﺎرت المراقبة إلى ﺗسرب الغﺎز  ،يجب ﺗﺤديد سبب الﺘسرب والﺘﻌﺎمل مﻌه بشكل منﺎسب
جمع الﻌينﺎت وﺗﺤليل عينﺎت الهواء
عدادات ﺗدﻓق الغﺎز
سنويﺎ ً
المراقبة المسﺘمرة مع جمع السجﻼت الشهرية
الميﺜﺎن ،ثﺎﻧﻲ أكسيد الكربون ،اﻷموﻧيﺎ ،كبريﺘيد
كمية الغﺎز المنبﻌث من مداﻓن المخلفﺎت
الهيدروجين ،و المركبﺎت الﻌضوية المﺘطﺎيرة ﻓﻲ الهواء
المﺤيط
حدود الموقع
بﺎلقرب من ﻓﺘﺤﺎت الغﺎز
هيئة ﺗنﻈيم إدارة المخلفﺎت  /وزارة البيئة ومسؤولﻲ المﺤﺎﻓﻈﺎت
16,500
33,000
انبعاثات الروائح
 وضع الغطﺎء الﻌلوي للﺘربة والنبﺎت ﻓﻲ حديقة عﺎمة
 اﻻسﺘمرارﻓﻲ جمع الرشيح مع الﺘخلص اﻷمن منه ومﻌﺎلجﺘه
 اﻻسﺘمرار ﻓﻲ جمع الغﺎز المنبﻌث من مداﻓن المخلفﺎت وإشﻌﺎله
ﺗسجيل وﺗوثيق الشكﺎوى
ﻧفس طرق الرصد المﺘبﻌة للغﺎز المنبﻌث من مداﻓن
المخلفﺎت :جمع الﻌينﺎت وﺗﺤليل عينﺎت الهواء
وإجراء ﻧموذج ﺗشﺘت الهواء
شهريﺎ ً
مرﺗين ﻓﻲ الﻌﺎم
الشكﺎوى
كبريﺘيد الهيدروجين ﻓﻲ الهواء المﺤيط
بﺎلقرب من المسﺘقبﻼت الﺤسﺎسة والطرق المجﺎورة
حدود الموقع
والمنطقة السكنية
هيئة ﺗنﻈيم إدارة المخلفﺎت  /وزارة البيئة ومسؤولﻲ المﺤﺎﻓﻈﺎت
مﺘضمنة ﻓﻲ ﺗكلفة رصد الغﺎز المنبﻌث من مداﻓن المخلفﺎت

التربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا :تولد الرشيح
تدابير التﺨفيف
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مدفن الﻤﺨﻠفات  ،ومنطقة استقبال الﻤﺨﻠفات
 اﻻسﺘمرار ﻓﻲ الﺤفﺎظ على ﻧﻈﺎم جمع الرشيح
 ﺗطبيق الغطﺎء النهﺎئﻲ وﻓقًﺎ لمﻌﺎيير مداﻓن المخلفﺎت الﺘﺎبﻌة للبنك الدولﻲ )المنﺤدر والسمﺎكة  ،إلخ(.
كمية الﺤمأة المجمﻌة
أخذ الﻌينﺎت الممﺜلة والﺘﺤليل
سجﻼت مﺤطة الضخ
المخﺘبري
سنويﺎ ً
مرة واحدة بﻌد إزالة الﺤمأة
مرﺗين ﻓﻲ الﻌﺎم
سجﻼت مضخة الﺤمأة
الطلب على اﻻكسجين الكيميﺎئﻲ
حجم الرشيح المﺘولد ﻓﻲ ﺗﺎﻧكﺎت
والبيولوجﻲ ،الرقم الهيدروجينﻲ،
ﺗخزين الرشيح
اجمﺎلﻲ المواد الصلبة الذائبة،
اجمﺎلﻲ النيﺘروجين ،اجمﺎلﻲ
الفسفور ،المﻌﺎدن الﺜقيلة للرشيح
ﺗﺎﻧكﺎت ﺗخزين الرشيح
هيئة ﺗنﻈيم إدارة المخلفﺎت  /وزارة البيئة ومسؤولﻲ المﺤﺎﻓﻈﺎت
ﻻ حﺎجة لﺘكلفة إضﺎﻓية
40,000
53,000

التأثيرات البصرية

تدابير التﺨفيف

زراعة ﻧبﺎﺗﺎت كﺎﻓية ﻓوق الغطﺎء النهﺎئﻲ لمدﻓن المخلفﺎت والمﺤﺎﻓﻈة عليه
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الﻤﺨاطر  /اﻵثار الﻤحتﻤﻠة
المسﺎحﺎت الخضراء المزروعة ﻓوق الغطﺎء النهﺎئﻲ
سنويﺎ ً
ﺗقدير بصري للغطﺎء اﻷخضر ٪من الخﻼيﺎ المكﺘملة
خﻼيﺎ مداﻓن المخلفﺎت المكﺘملة
هيئة ﺗنﻈيم إدارة المخلفﺎت  /وزارة البيئة ومسؤولﻲ المﺤﺎﻓﻈﺎت
ﻻ حﺎجة لﺘكلفة إضﺎﻓية

وﻓقًﺎ للقﺎﻧون  1994/4وﺗﻌديﻼﺗه ﻓﻲ عﺎم  2009والمﺎدة  17من لوائﺤه الﺘنفيذية  ،ﻓإن المشروع المقﺘرح مطﺎلب لﻼحﺘفﺎظ بسجل
بيئﻲ على النﺤو المبين ﻓﻲ الملﺤق  3من الﻼئﺤة الﺘنفيذية .يسهل ﺗنفيذ خطة بسيطة للرصد البيئﻲ صيﺎﻧة السجل البيئﻲ  ،حيث
سيﺘم جمع وﺗوثيق جميع المﻌلومﺎت المطلوبة بﺎﻧﺘﻈﺎم كجزء من أﻧشطة المراقبة الذاﺗية.
الﺘشﺎور الﻌﺎم والمشﺎركة المجﺘمﻌية
ﺗﺤديد أصﺤﺎب المصلﺤة المﻌنيين
الخطوة اﻷولى ﻓﻲ عملية إشراك أصﺤﺎب المصلﺤة هﻲ ﺗﺤديد أصﺤﺎب المصلﺤة ؛ أي ﺗﺤديد من هم أصﺤﺎب المشروع وﺗﺤت
أي مسمى يجب أن يﺘم ﺗجميﻌهم .وﻓقًﺎ لمﻌيﺎر البنك الدولﻲ رقم  ، 10يشير صﺎحب المصلﺤة إلى "اﻷﻓراد أو المجموعﺎت الذين:
)أ( يﺘأثرون أو يﺤﺘمل أن يﺘأثروا بﺎلمشروع )اﻷطراف المﺘأثرة بﺎلمشروع( ؛ )ب( قد يكون له مصلﺤة ﻓﻲ المشروع )اﻷطراف
اﻷخرى المهﺘمة( .واﻷهم من ذلك  ،ﺗﺤديد ممﺜلﻲ أصﺤﺎب المصلﺤة هو المفﺘﺎح ﻹجراء الﺘشﺎورات بسﻼسة .ﻻ يقوم هؤﻻء
الممﺜلون بإبﻼغ المشروع بمﻌلومﺎﺗهم القيمة ﻓﺤسب  ،بل يﻌملون أيضًﺎ كقنﺎة اﺗصﺎل لنشر المﻌلومﺎت على أعداد كبيرة من أصﺤﺎب
المصلﺤة وﺗلقﻲ المﻌلومﺎت منهم .وعلى ذلك ﺗم ﺗﺤديد جميع أصﺤﺎب المصلﺤة المﺤﺘملين ﻓﻲ المشروع.
ﺗم ﺗنفيذ أﻧشطة الﺘشﺎور الﻌﺎم أثنﺎء إعداد الدراسﺎت الخﺎصة بﺎلموقع .أﻧشطة الﺘشﺎور الﻌﺎم المقررة هﻲ الﺘﺎلية:
 أجريت أﻧشطة الﺘشﺎور ﻓﻲ ﻓبراير ومﺎرس  2020مع الجهﺎت الﺤكومية ذات الصلة
 ﺗم عقد جلسة ﺗشﺎور عﺎم بﺘﺎريخ  15مﺎرس  2020بمﺤﺎﻓﻈة القﺎهرة ببيت القﺎهرة ﻓﻲ جهﺎز شئون البيئة
 سﺘُﻌقد جلسة ﺗشﺎور عﺎمة ﻓﻲ مﺤﺎﻓﻈة القﺎهرة ﻓﻲ مﺎيو لﺘقديم ﻧﺘﺎئج ﺗقييم اﻷثر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ والﺤصول على
مﻼحﻈﺎت أصﺤﺎب المصلﺤة لدمج مﺎ يﺘﻌلق بنﺘﺎئج ﺗقييم اﻷثر البيئﻲ واﻻجﺘمﺎعﻲ و  /أو ﺗصميم المشروع
ﺗم إعداد قﺎئمة أولية ﻷصﺤﺎب المصلﺤة المﻌنيين الذين ﺗم ﺗﺤديدهم ﻓيمﺎ يﺘﻌلق بهذا المكون من المشروع .وسﺘشمل
خطة إشراك أصﺤﺎب المصلﺤة الﺘﻲ سيﺘم ﺗطويرهﺎ للمشروع بأكمله قﺎئمة أكﺜر ﺗفصيﻼً وشموﻻً ﻷصﺤﺎب المصلﺤة
ﻓﻲ المشروع.
آلية الﺘﻈلم المقﺘرحة
المسؤولية المؤسسية للﺘﻌﺎمل مع الشكﺎوى
سﺘكون الجهة المسؤولة عن مﻌﺎلجة الشكﺎوى بشكل رئيسﻲ إدارة الشؤون البيئية داخل وحدة الﺘنفيذ الفنﻲ ذات الصلة )وزارة
البيئة/جهﺎز شئون البيئة /هيئة ﺗنﻈيم إدارة المخلفﺎت( .يجب على مسؤول الﺘنمية اﻻجﺘمﺎعية ﻓﻲ وحدات الﺘنفيذ الفنﻲ بﺎلﺘﻌﺎون مع
المقﺎول مﻌﺎلجة جميع المﻈﺎلم الﺘﻲ أثﺎرهﺎ أﻓراد المجﺘمع .
آلية ﺗسجيل الشكﺎوى

يجب ﺗسجيل جميع الشكﺎوى واﻻعﺘراف بهﺎ خﻼل  6أيﺎم عمل والرد عليهﺎ خﻼل شهر واحد .سيﺘم ﺗسجيل الشكﺎوى من خﻼل
ﻧﻈﺎم الﺘصنيف حﺘى ﺗﺘمكن من ﺗﺤليل الشكﺎوى المسﺘلمة وﺗقديم الرد المنﺎسب وﻓﻲ الوقت المنﺎسب .سﺘﺤﺘفظ إدارة المشروع بسجل
للﺘﻈلم وﺗقرير عن إدارة الشكﺎوى  ،كجزء من الﺘقﺎرير المرحلية السنوية للمشروع  ،والﺘﻲ سﺘكون مﺘﺎحة ﻷغراض المراقبة
والمﺘﺎبﻌة.
قنوات الﺘﻈلم
يمكن إرسﺎل الﺘﻌليقﺎت والمخﺎوف المﺘﻌلقة بﺎلمشروع شفهيًﺎ أو كﺘﺎبيًﺎ إلى وحدات الﺘنفيذ الفنﻲ ذات الصلة )وزارة البيئة/جهﺎز
شئون البيئة /هيئة ﺗنﻈيم إدارة المخلفﺎت( بﺎﻹضﺎﻓة إلى قنوات الشكﺎوى الﺘﺎبﻌة لوزارة البيئة  ،ويمكن ﺗقديم الشكﺎوى من خﻼل
بوابة الشكﺎوى الﺤكومية الموحدة ﻓﻲ مجلس الوزراء )بوابة الﺤكومة اﻹلكﺘروﻧية( .ويﺤق لﻸﻓراد ﺗقديم شكواهم دون الكشف
عن هويﺘهم إذا كﺎﻧوا يرغبون ﻓﻲ ذلك  ،وﻓﻲ حﺎلة مواﻓقﺘهم على إدراج أسمﺎئهم  ،يﺤق لهم الﺤفﺎظ على سرية أسمﺎئهم.
الرد على الشكﺎوى
سيﺘم الرد على الشكﺎوى من خﻼل القنوات الﺘﺎلية:
 يجب أن يﺘم الرد بﺎسﺘخدام ﻧفس القنﺎة الﺘﻲ اسﺘخدمت لﺘقديم الﺘﻈلم .يجب الرد على المﻈﺎلم المكﺘوبة ﻓﻲ شكل مكﺘوب.
يجب الرد على الشكﺎوى المقدمة عبر الموقع اﻹلكﺘروﻧﻲ عن طريق البريد اﻹلكﺘروﻧﻲ .ﻓﻲ حﺎلة المكﺎلمﺎت الهﺎﺗفية ،
يﺘم اﻻﺗصﺎل مرة أخرى ﻹبﻼغهم بﺎلقرار.
 يجب الرد على المﻈﺎلم ﻓﻲ غضون المهلة المﺤددة  ،ﻹعطﺎء المجﺘمع الشﻌور بﺎلمسؤولية ﺗجﺎه مخﺎوﻓهم واﺗخﺎذ ﺗدابير
ﻓﻌﺎلة لﺤل القضﺎيﺎ النﺎشئة.
يﺘم ﺗوثيق الشكﺎوى ومﺘﺎبﻌﺘهﺎ من قبل إدارة الشكﺎوى البيئية بوزارة البيئة خﻼل ﻓﺘرة ﻻ ﺗﺘجﺎوز  21يو ًمﺎ )أيﺎم الﺘقويم(
مراقبة الشكﺎوى
يجب مراقبة جميع أﻧشطة الﺘﻈلم من أجل الﺘﺤقق من الﻌملية .يجب أن ﺗوجه المؤشرات الﺘﺎلية عملية المراقبة:








عدد الشكﺎوى المسﺘلمة شهريًﺎ )يجب ﺗضمين القنﺎة والجنس والﻌمر والوضع اﻻقﺘصﺎدي اﻷسﺎسﻲ لمقدمﻲ الشكﺎوى(
ﻧوع الﺘﻈلم المسﺘلم )حسب موضوع الشكوى(
عدد الشكﺎوى الﺘﻲ ﺗم حلهﺎ
مسﺘوى الرضﺎ عن قرارات الﺘﻈلم
كفﺎءة الﺘوثيق
أﻧشطة النشر الﺘﻲ ﺗمت
كفﺎءة اﻻسﺘجﺎبة للﺘﻈلم المقدم )الكفﺎءة ﻓﻲ الوقت واﻹجراءات المﺘخذة(

الكشف عن الشكﺎوى
سيﺘم ﺗسجيل جميع المﻈﺎلم واﻻﺗصﺎﻻت  ،وسيﺘم ﻧشر اﻹجراءات المﺘخذة  /الردود المقدمة من خﻼل موقع وزارة البيئة /هيئة
ﺗنﻈيم إدارة المخلفﺎت .وبﺎلنﻈر إلى عدم الكشف عن هوية الشكﺎوى  ،يجب أن ﺗﻈل عملية الكشف عن الشكﺎوى سرية و  /أو يجب
ﻓقط الكشف عن ﺗﺤليل ﺗقرير الشكﺎوى  .يمكن إضﺎﻓة اﻷسئلة الشﺎئﻌة إلى الموقع اﻹلكﺘروﻧﻲ والﺘﻲ قد ﺗﺘضمن ردودًا على المﻈﺎلم
المﺘكررة وطرق الﺘﻌﺎمل مﻌهﺎ .سيﺘم الكشف عن الوثﺎئق المذكورة من خﻼل الموقع اﻹلكﺘروﻧﻲ لوزارة البيئة /هيئة ﺗنﻈيم إدارة
المخلفﺎت.

الخ ﺎﺗمة
بﺎلنﻈر إلى الﺘﺤليل الشﺎمل للبيﺎﻧﺎت الﺘﻲ ﺗم جمﻌهﺎ أثنﺎء الدراسة بمﺎ ﻓﻲ ذلك الﺘشﺎور مع مجموعة مﺘنوعة من أصﺤﺎب المصلﺤة،
ﺗم اسﺘنﺘﺎج النقﺎط الرئيسية الﺘﺎلية:






المشروع أسﺎسﻲ لﺘﺤسين الﻈروف الصﺤية ﻓﻲ مﺤﺎﻓﻈﺘﻲ القﺎهرة والقليوبية ممﺎ يسﺎعد ﻓﻲ ﺗوﻓير ﻧوعية حيﺎة أﻓضل
واﻹسﺘفﺎدة من المخلفﺎت بدﻻ من ﺗﺤويلهﺎ الى عبء
اﻵثﺎر البيئية اﻹيجﺎبية ﺗفوق اﻵثﺎر السلبية ؛ ويمكن احﺘواء اﻵثﺎر السلبية من خﻼل اﻻلﺘزام بخطة اﻹدارة البيئية
واﻻجﺘمﺎعية المقﺘرحة
يقع المشروع المقﺘرح ﻓﻲ منطقة صﺤراوية ﺗﺘواﻓق مع الخطة الﻌمراﻧية لمدينة الﻌﺎشر من رمضﺎن بﻌيداً عن المسﺘقبﻼت
الﺤسﺎسة ولن يضر برﻓﺎهية المجﺘمع أو البيئة المجﺎورة أو أي شروط أخرى إذا ﺗم ﺗنفيذ جميع إجراءات الﺘخفيف
المقﺘرحة
المشروع ليس له أي آثﺎر ﺗﺘﻌلق بمصﺎدرة اﻷراضﻲ واﻷصول ولن يكون له أي ﺗأثير سلبﻲ على سبل عيش أي مجموعة.

