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ا لملخص التنفيذي

ظهر مشروع "إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وتغير المناخ بمصر" استجابة ﻻلتزامات مصر بخفض انبعاثات
غازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الحد من تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ.
الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية لتحسين جودة الهواء في القاهرة
الكبرى  ،وخفض ثاني أكسيد الكربون والملوثات المناخية قصيرة العمر ) ، (SLCPوالتي تشمل "الكربون اﻷسود"
والميثان.
الهدف من إطار اﻹدارة البيئية واﻻجتماعية هو تقديم إرشادات لﻼمتثال للمعايير البيئية الوطنية والمحلية للبنك الدولي
خﻼل عمر المشروع .وفقًا لﻺطار البيئي واﻻجتماعي للبنك الدولي  ،يتم إعداد إطار اﻹدارة البيئية واﻻجتماعية
) (ESMFفي حالة عدم تحديد تفاصيل المشروع بما في ذلك المواقع الدقيقة ونطاق وطبيعة بعض التدخﻼت.
1.1

وصف المشروع

يتألف المشروع من خمسة مكونات بهدف الحد من ملوثات الهواء والغازات الدفيئة الناتجة من حرق المخلفات الصلبة
وانبعاثات المركبات .سيتم تنفيذ المشروع في المنطقة الجغرافية لمنطقة القاهرة الكبرى والتي تغطي محافظة القاهرة
والمناطق الحضرية بمحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية .المكونات الخمسة للمشروع هي:
 .1المكون اﻷول  -تعزيز نظام دعم القرار المتعلق بجودة الهواء :تعزيز البنية التحتية الحالية لرصد جودة الهواء
) ، (AQMوبناء القدرات  ،وخطط اﻻستجابة للطوارئ ورفع الوعي العام.
 المكون الفرعي  :1.1تعزيز نظم المعلومات الخاصة بجودة الهواء
 المكون الفرعي  :1.2تعزيز القدرة على مقاومة تلوث الهواء
 .2المكون الثاني  -دعم تشغيل الخطط الرئيسية ﻹدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى

o
o

o
o
o
o


o
o

البنية التحتية ﻹدارة المخلفات
دعم إنشاء محطتي مناولة يتم التحكم فيهما بيئيا ً )لم يتم تحديد الموقع بعد(
مرافق إدارة متكاملة للمخلفات :استثمار رأسمالي ﻹنشاء مرفقين .حيث تم تخطيط مدفن ﻹدارة المخلفات
الصلبة البلدية ) (MSWفي العاشر من رمضان لخدمة محافظة القليوبية .و تم تخطيط المرفق الثاني
للدفن المشترك لمخلفات الرعاية الصحية ومخلفات البناء والهدم.
إغﻼق وإعادة تأهيل  /احتواء مقالﺐ المخلفات ذات اﻷولوية :بد ًءا بمقلﺐ أبو زعبل
مرفق معالجة المخلفات الخطرة والتخلص النهائي منها :استثمار رأسمالي لمرفق المخلفات الخطرة .يتم
تحديد الموقع بنا ًء على دراسة الجدوى التفصيلية.
الدعم الفني لﻼرتقاء البيئي بمنطقة العكرشة ﻹعادة التدوير و المنطقة الصناعية.
مركز تعليمي للمخلفات الصلبة :إنشاء مركز تعليمي للمخلفات الصلبة للعامة بمرفق اﻹدارة المتكاملة
للمخلفات بالعاشر من رمضان لتحسين التعامل مع المخلفات والفصل عند المصدر وإعادة استخدامها و
تدويرها ،مع مواد وأنشطة ترفيهية وتعليمية خاصة لﻸطفال والكبار.
تمكين اﻷنشطة وبناء القدرات وأنشطة التعزيز المؤسسي:
التركيز على إنشاء وتعزيز اﻷطر المؤسسية والتنظيمية ،واﻻستدامة المالية وآليات استرداد التكاليف التي
تعتبر حاسمة لسلسلة القيمة ﻹدارة المخلفات الصلبة
دعم السلطة التنظيمية ﻹدارة المخلفات ) (WMRAفي تعزيز مبادرات الحد من مخلفات المدافن،
وتطوير واعتماد وثائق المناقصات النموذجية والعقود القائمة على اﻷداء ،وإجراء الدراسات الفنية ،وتقييم
التفويضات المؤسسية ،ودعم مصر في تطوير استراتيجيات الهيكلة والمشتريات ﻹنشاء مرافق المعالجة
والتخلص مثل مرافق تحويل المخلفات إلى طاقة ).(WtE

 oوحدة إدارة المخلفات الصلبة التنفيذية في وزارة التنمية المحلية  :MoLDإنشاء وتشغيل وحدة إدارة
المخلفات الصلبة المنشأة حديثًا في وزارة التنمية المحلية و انشاء الوحدات اﻹقليمية في المحافظات الثﻼث
عن طريق المعدات ونظم المعلومات و سيارة وتدريﺐ وخبرة عمل بدوام جزئي وكامل وبناء القدرات.
 .3المكون الثالث  -الحد من انبعاثات المركبات
يتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين متتاليتين لﻼستفادة من المرحلة اﻷولى .سيتم اختيار مسارين في كل مرحلة من
مراحل المشروع لتلبية احتياجات السوق في المناطق ذات الطلﺐ العالي في القاهرة لتكون قادرة على المنافسة مع
وسائط النقل اﻷخرى.
 أسطول النقل العام منخفض أو منعدم اﻻنبعاثات والبنية التحتية ذات الصلة
 oسيمول المشروع تصميم الحافﻼت  ،وتصميم التعديل في مستودعات الحافﻼت المختارة  ،وشراء
الحافﻼت اﻹلكترونية
 oدراسة فنية مالية ﻻختيار المجموعة النهائية من المسارات حيث سيتم تشغيل الحافﻼت اﻹلكترونية
 اﻷنشطة التمكينية:
 oتشمل اﻷنشطة التمكينية تخطيط البنية التحتية للنقل  ،بناء القدرات  ،وتطوير خطة التنقل الرئيسية لمنطقة
القاهرة الكبرى
 .4المكون الرابع  -إشراك أصحاب المصلحة و رفع الوعي والتواصل
الهدف الرئيسي من هذا المكون هو التأكد من مشاركة جميع أصحاب المصلحة في كل مراحل المشروع  ،أي
التصميم والتنفيذ والرصد وعملية التشاور المستمرة مع مجموعات أصحاب المصلحة ذات الصلة.
 .5المكون الخامس  -إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه
سيتم إنشاء وحدة إدارة المشروع ) (PMUفي وزارة البيئة ) ،(MoEوهي شريك في المشروع إلى جانﺐ وزارة
ضا في إنشاء نظام فعال للرصد والتقييم للمساعدة في صنع
التنمية المحلية ) .(MoLDسوف ينظر المشروع أي ً
القرار بالنظر إلى الطبيعة التوضيحية لبعض التدخﻼت المخطط لها وبالنظر إلى المساهمة المزمعة لبعض اﻷنشطة
في اﻷهداف الوطنية ذات النطاق اﻷوسع للمساهمات المحددة في البرامج الوطنية والخطط .باﻹضافة إلى ذلك ،
سيتم إنشاء فرقة عمل مشتركة للتنسيق بين وحدتي إدارة المشروع .تجتمع فرقة العمل كل ثﻼثة أشهر لتبادل
المعلومات والمعرفة  ،باﻹضافة إلى التخطيط واتخاذ اﻹجراءات التصحيحية.
اﻹطار القانوني و المؤسسي
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يجﺐ أن يتوافق المشروع مع كل من القوانين المصرية والمعايير البيئية واﻻجتماعية للبنك الدولي.
تتضمن القوانين الوطنية الرئيسية المطبقة على هذا المشروع ما يلي:
.1

.2
.3
.4

القانون رقم  4لسنة  1994المعدل بالقانون رقم  9لعام ) 2009قانون البيئة( والنظام اﻷساسي المعدل له
بموجﺐ القرار  1095لعام  ، 2011المرسوم رقم  710لعام  ، 2012قرار رئيس الوزراء رقم  964لعام
 2015والمرسوم رقم  618لعام .2017
قانون رقم  38لسنة ) 1967قانون النظافة العامة( وﻻئحته التنفيذية الصادرة عن وزارة اﻹسكان بشأن
المخلفات الصلبة المعدل بالقانون رقم  31لعام .1976
القرار رقم  3005لعام  2015بشأن إنشاء هيئة تنظيم إدارة المخلفات واختصاصاتها
القرار الوزاري رقم  717لعام  2019للمصادقة بالعمل بالكود المصري لمبادئ التصميم وشروط التنفيذ
ﻷنظمة إدارة المخلفات الصلبة البلدية.

 .5القانون رقم  102لعام  1983بشأن المحميات الطبيعية والمراسيم المكملة له في الحفاظ على الحيوانات البرية
النادرة والمهددة باﻻنقراض.
 .6القانون رقم  48لسنة  1982بشأن نهر النيل والمجاري المائية وتعديله التنفيذي
 .7القانون رقم  93لعام  1962بشأن التخلص من مياه الصرف الصناعي على شبكة مياه الصرف الصحي المحلية
وﻻئحته التنفيذية
 .8قانون رقم  63لسنة  1974لمؤسسات قطاع الكهرباء.
 .9قانون المرور رقم  66لسنة  1973المعدل بالقانون  121لسنة  2008و قرار رقم  143لعام 2014
 .10القانون رقم  84لسنة  1968الخاص بالطرق العامة ،و القانون رقم  140لسنة  1956الخاص باستخدام
وإشغال الطرق العامة
 .11القانون رقم  12لسنة  2003الخاص بالعمل وسﻼمة القوى العاملة والتأكد من مدى كفاءة بيئة العمل
 .12قانون التأمين اﻻجتماعي )و الصحي( رقم  79لعام  1975المعدل بقرار  25لعام 1977
 .13قانون رقم  12لسنة  1996باصدار قانون الطفل بموجﺐ القانون رقم  12لعام 2003
 .14القانون رقم  117لعام  1983المعدل بالقانون رقم  12لعام  1991لحماية المناطق اﻷثرية والتراث الثقافي.
 .15القانون رقم  119لسنة  2008بشأن البناء واﻹسكان.
 .16قانون رقم  10لعام  1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و تعديﻼته بالقانون رقم  24لعام 2018
والقانون رقم  1لعام .2015
 .17قانون اﻹدارة المحلية الجديد الذي ينص على مسؤوليات إدارة المخلفات في اﻷحياء و المراكز والمدن.
 .18الكود المصري لمبادئ التصميم وشروط التنفيذ ﻷنظمة إدارة المخلفات الصلبة البلدية رقم  717لعام .2019
تتجلى التزامات مصر في مكافحة تغير المناخ من خﻼل تصديقها على اتفاقية اﻷمم المتحدة اﻹطارية بشأن تغير المناخ
في عام  .1994كما وقعت مصر على اتفاقية باريس في عام  ، 2015والتي صادق عليها البرلمان المصري في يونيو
 .2017تم تحويل المساهمات المقررة المحددة وطنيا ً ) (INDCفي عام  2015إلى مساهمات محددة وطنيا ً في عام
 2017مع تصديقها على اتفاقية اﻷمم المتحدة اﻹطارية بشأن تغير المناخ.
باﻹضافة إلى اتفاقية اﻷمم المتحدة اﻹطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس ،وقعت مصر وصدقت على معاهدات
دولية أخرى .المعاهدات الرئيسية ذات الصلة بالمشروع هي:
 اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل المخلفات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ).(1989
 اتفاقية اﻷمم المتحدة اﻹطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو )كيوتو .(1997 ،
فيما يتعلق بمتطلبات البنك الدولي  ،فإن المعايير البيئية واﻻجتماعية ) (ESSالمطبقة على المشروع هي  ESS1و
ESS2و  ESS3و  ESS4و  ESS5و  ESS8و.ESS10
تم إجراء تحليل للفجوة للتأكد من أنه في حالة حدوث اختﻼفات بين متطلبات التشريعات المصرية ومتطلبات البنك الدولي
 ،فإن المتطلبات اﻷكثر صرامة سيتم تطبيقها .في هذا المشروع  ،سيتم تطبيق متطلبات البنك الدولي لحدود جودة الهواء
المحيط  ،وحدود جودة المياه  ،وحدود الضوضاء.
سيتم تطبيق المتطلبات المصرية لحدود أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت )لمدة  1ساعة ،و 1سنة(  ،وحدود
أكسيد النيتروجين لمدة  24ساعة  ،وإجمالي حدود الجسيمات العالقة  ،وحدود اﻷوزون لكل ساعة.
تشمل الفجوات المحددة غياب التشريعات المصرية بشأن رصد الكربون اﻷسود ؛ ومع ذلك  ،يتم تطبيق الحدود العتبية
المهنية للكربون اﻷسود .تتعلق الفجوات اﻷخرى التي تم تحديدها بقوانين حيازة اﻷراضي وتشمل تاريخ اﻻنتهاء والرصد
والتقييم وتقييم التعويض واستعادة الدخل )المعاش(.
فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية  ،لم يتم تطوير اﻹطار التنظيمي في مصر بعد.

فيما يتعلق باﻹطار المؤسسي لشؤون إدارة المخلفات الصلبة ) (SWMفي مصر  ،يتم توزيع المسؤوليات بين الكيانات
المختلفة بما في ذلك:









وزارة البيئة  /جهاز شئون البيئة
اﻹدارة المركزية لتغير المناخ ) CCCDوحدة تابعة لجهاز شئون البيئة(
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء ) - (CAPMASدائرة التجارة والمرافق العامة  ،ومكاتﺐ تمثيل
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء على مستوى المحافظات
قسم اﻹحصاء المركزي
قسم النظافة بالمحافظات ،و الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة واﻹدارة العامة للنظافة والتجميل
بالقليوبية
وزارة التنمية المحلية ) (MoLDووزارة الصحة والسكان ) (MoHPووزارة المالية
هيئة تنظيم إدارة المخلفات )(WMRA
وحدات إدارة المخلفات الصلبة

فيما يتعلق باﻹطار المؤسسي للشئون المتعلقة بالنقل  ،فإن إدخال السيارات الكهربائية في مصر سيحتاج إلى التنسيق
بين عدة جهات:








وزارة البيئة  /جهاز شئون البيئة المصرية
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة )(MoERE
وزارة الداخلية )(MoI
وزارة المالية وهيئة الجمارك )(MoFCA
وزارة التجارة والصناعة ) (MoTIوهيئتها العامة الفرعية للرقابة على الصادرات والواردات )(GOEIC
والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة )(EOS
وزارة اﻹسكان )(MoH
وزارة النقل ) (MoTوهيئة تنظيم النقل البري )(LTRA

فيما يتعلق باﻹطار المؤسسي لمعالجة شؤون تغير المناخ في مصر  ،فإن الجهات المعنية بهذا المشروع هي كما يلي:
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وزارة البيئة )(MoE
جهاز شئون البيئة المصرية )(EEAA
المجلس القومي للتغيرات المناخية )(NCCC
اﻹدارة المركزية لتغير المناخ )(CCCD
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء )(CAPMAS
وزارات أخرى  ،مثل :وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و وزارة النقل و وزارة التجارة والصناعة و وزارة
اﻹسكان و وزارة التنمية المحلية.
إعداد خط اﻷساس البيئي واﻻجتماعي

بدأت الدراسة بتحليل عناصر مختلفة من البيئة الطبيعية.
فيما يتعلق بالمناخ  ،تتميز منطقة القاهرة الكبرى الحضرية بمناخ صحراوي حار وجاف .أعلى متوسط درجة حرارة
في مناطق المشروع والمواقع المرشحة يصل إلى  38درجة مئوية خﻼل شهر يوليو  ،بينما يصل أدنى متوسط درجة
حرارة إلى  8درجات مئوية خﻼل شهر يناير.
فيما يتعلق ببيئة الهواء والضوضاء المحيطة  ،فإن مؤشر جودة الهواء المحيط ) (AQIالخاص بـمنطقة القاهرة الكبرى
منخفض نسبيًا عبر جميع مناطقه ويتم تصنيفه على أنه "غير صحي للمجموعات الحساسة" و "غير صحي"  ،بما في

ذلك مناطق المشروع والمواقع المرشحة .تتجاوز مستويات التلوث الحدود المسموح بها لمنظمة الصحة العالمية )20
ميكروغرام/م (3و تصل تقريبا إلى ضعف الحدود الوطنية المسموح بها ) 70ميكروغرام/م .(3مصادر اﻻنبعاثات
الرئيسية للملوثات الغازية وغازات الدفيئة هي احتراق الوقود في قطاع النقل والحرق المفتوح للمخلفات.
انبعاثات المركبات :يعد قطاع النقل البري ثاني أكبر مصدر ﻻنبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ،حيث يساهم بنسبة ٪15
من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في مصر .وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي  ،فإن حوالي  ٪40من انبعاثات النقل
الوطنية ) 45مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون وفقًا للتقرير المحدث كل سنتين  (BURتُعزى إلى منطقة القاهرة
الكبرى وحدها  ،والتي تشمل حوالي  ٪50من جميع المركبات اﻵلية في مصر .في القاهرة الكبرى  ،النقل العام،
خصوصا الحافﻼت ،مسؤول عن ثلث تلوث الهواء من الجسيمات العالقة ) ،(PM10و  ٪90من انبعاثات اول اكسيد
الكربون  COو  ٪50من انبعاثات اكاسيد النيتروجين .NOx
اﻻنبعاثات من قطاع إدارة المخلفات الصلبة :تظل مقالﺐ المخلفات المفتوحة ممارسة شائعة  ،وبالتالي يساهم في انبعاثات
غازات اﻻحتباس الحراري والهواء بسبﺐ الحرق في الهواء الطلق أو اﻻشتعال الذاتي .يساهم قطاع المخلفات بحوالي
 ٪8.1من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في مصر  ،ويعزى نصفها إلى أنشطة التخلص من المخلفات الصلبة.
فيما يتعلق بالﻀوﺿاء  ،يتم تحديد مستويات الضوضاء عن طريق شبكة رصد للضوضاء الناتجة عن اﻻنشطة التجارية
و النقل .و تعد الضوضاء المرتبطة بالنقل هي المصدر اﻷكثر مساهمة للضوضاء في القاهرة الكبرى.
بالنسبة لخصائص التربة والتربة  ،تتميز المنطقة في الغالﺐ ببيئة حضرية .و تتسم مناطق المشروع المقترحة بخصائص
التربة اﻵتية:
القليوبية )الخانكة  ،أبو زعبل  ،بنها( :تم تحديد أراضي زراعية ضمن نطاق  1-0.8كم من مناطق تأثير أبو زعبل
وموقع الخانكة المقترح .تساهم اﻷنشطة الحضرية والصناعية والزراعية في أبو زعبل والخانكة في تلوث التربة نتيجة
ﻻنخفاض جودة المياه.
العاشر من رمﻀان :تتكون التربة في هذه المنطقة الصناعية ذات الضواحي من بيئة طبيعية صحراوية.
الكريمات بالجيزة :تقع على الجانﺐ الشرقي من وادي النيل  ،وتشكل التربة السطحية بشكل أساسي بيئة طبيعية
صحراوية إلى جانﺐ سهل فيضان النيل المسطح الذي يشغل شريط ضيق شمال وجنوب الكريمات ،ويقع على بعد
حوالي  2كم .تقع جميع اﻷنشطة الزراعية في الجزء الغربي من وادي النيل.
فيما يتعلق بالموارد المائية ومخاطر الفيﻀانات في مناطق المشروع والمواقع المرشحة:
القليوبية  ،بنها :مجاري المياه الرئيسية المحيطة بمنطقة بنها المقترحة في القليوبية هو نهر النيل على بعد حوالي 1.2
كم من ضفاف النيل.
القليوبية وأبو زعبل والخانكة :قناة اﻹسماعيلية هي أقرب مجرى مائي ونظام مياه سطحية لموقع الخانكة المقترح )على
بعد  2.5كم( ومنطقة أبو زعبل )على بعد  1كم( .تم تحديد أحمال تلوث عالية في قناة اﻹسماعيلية بالقرب من كﻼ
الموقعين .المنطقة لديها مستوى متوسط من مخاطر الفيضانات.
الكريمات بالجيزة :تقع ضفة نهر النيل على بعد حوالي  2كم .تتميز المنطقة بمتوسط هطول أمطار سنوي منخفض
)> 10مم( .مستويات مخاطر الفيضانات منخفضة  ،لكنها عرضة للسيول أثناء هطول اﻷمطار الغزيرة في فصل الشتاء.
كيلومترا.
العاشر من رمﻀان :بيئة طبيعية صحراوية  ،وأقرب مجرى مائي هو نهر النيل  ،ويقع على بعد حوالي 30
ً
فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ،تعد جميع المناطق المحددة والمواقع المقترحة لمكونات المشروع المختلفة حضرية أو
ضواحي وتعتبر غير حساسة بيئيًا وذات قيمة إيكولوجية منخفضة.
عناصر البيئة العمرانية والبنية التحتية ذات الصلة بالمشروع:

يتضمن اﻹعداد لخط اﻷساس ﻹدارة المخلفات الصلبة ) (SWMما يلي:
 .iالمخلفات البلدية:
تغطي أنظمة جمع المخلفات في القاهرة الكبرى حوالي  ٪70فقط من إجمالي المخلفات الناتجة  ،ويتم جمع نصفها من
قبل جامعي القمامة غير الرسميين من خﻼل خدمات الباب إلى الباب .يتم نقل المخلفات التي يتم جمعها من خﻼل نظام
الجمع الرسمي إلى محطات المناولة ثم إلى أربعة مواقع للتخلص النهائي العاملة حاليًا في القاهرة الكبرى .يتم التخلص
من  ٪30من إجمالي المخلفات المنتجة في الشوارع واﻷنهار والبحيرات وقنوات الصرف  ،أو يتم التخلص منها في
مقالﺐ مفتوحة وغير خاضعة للرقابة حيث يتم حرقها بشكل غير قانوني  ،وتركها حتى تشتعل ذاتيًا  ،أو يتم جمعها من
قبل جامعي القمامة غير الرسميين.
 .iiالمخلفات الخطرة:
تشمل الممارسة الشائعة الحالية للمخلفات الصناعية الخطرة بيعها من خﻼل المزادات أو لمقاولين معينين  ،وإلقائها
بشكل غير قانوني في اﻷراضي غير المشغولة واﻷماكن العامة وخلط المخلفات الخطرة مع تيارات المخلفات الصلبة
البلدية والتخلص منها في مقالﺐ المخلفات العامة ،أو تفريغها في شبكة الصرف الصحي ،أو حرقها عﻼنية في الهواء.
بصفة عامة ،مرافق معالجة المخلفات الخطرة ومدافن المخلفات في القاهرة الكبرى غير كافية وغير مؤهلة.
 .iiiالمخلفات الطبية:
تقع مسؤولية جمع المخلفات الطبية الخطرة ومعالجتها والتخلص منها على عاتق المحافظات إما مباشرة أو عن طريق
التعاقد مع شركات خاصة .تتم معالجتها بشكل إلزامي عن طريق الحرق الحراري المتحكم فيه .يوجد  154محرقة عاملة
موزعة حول مصر .ومع ذلك ،هناك ما يقدر بنحو  92من المحارق التي ﻻ تعمل.
 .ivالمخلفات اﻹلكترونية:
تنتج مصر حوالي  37000طن سنويًا وفقًا لتقرير لﻸمم المتحدة في عام  .2014يتم جمع حوالي  ٪ 80من المخلفات
اﻹلكترونية من قبل التجار غير الرسميين الموجودين في المقام اﻷول في وكالة البلح في القاهرة الذين يبحثون عن
المخلفات اﻹلكترونية بغرض بيعها وتصديرها دون إشراف حكومي .يتعامل نظام إدارة المخلفات اﻹلكترونية الرسمي
مع  ٪20من المخلفات اﻹلكترونية المنزلية ،باﻹضافة إلى اﻷجهزة التي تم التخلص منها من الهيئات الحكومية .تتم إدارة
هذه المخلفات عن طريق مزادات دورية للمخلفات اﻹلكترونية المجمعة لبيعها بشكل منفصل لجهات قائمة بإعادة التدوير
) ٪ 5فقط منها معتمدة من الحكومة( .يتم التعامل مع المخلفات اﻹلكترونية للشركات بنفس اﻷسلوب .ثم يتم نقل جميع
المخلفات المجمعة وغير المباعة للدفن في مقالﺐ المخلفات المنتشرة في جميع أنحاء مصر.
 .vالبنية التحتية للطرق والتنقل:
فيما يتعلق بالطرق والبنية التحتية للتنقل  ،أظهرت دراسة خط اﻷساس  22مليون رحلة يومية بمحركات في القاهرة
تنقسم إلى حوالي  ٪ 63بوسائل النقل العام )المترو والحافﻼت والحافﻼت الصغيرة و الميكروباصات( و  ٪ 37بالسيارات
وسيارات اﻷجرة  ،والدراجات النارية .من بين الـ 22مليون رحلة  ،تتم  14مليون رحلة ) (٪63عبر الميكروباصات
غير الرسمية التي تعمل بالوقود منخفض الجودة .أما بالنسبة للتنقل اﻹلكتروني  ،وقد أدخلت القاهرة أول خط حافﻼت
كهربائي بالكامل من المعادي إلى القاهرة الجديدة ليغطي مسافة  25كم .في فبراير  ، 2020بدأ مسار جديد من ميدان
عبد المنعم رياض في وسط القاهرة إلى القاهرة الجديدة .تغطي الحافلة مسافة إجمالية تبلغ  200كم بشحنة مدتها 30
دقيقة.
 .viالبيئة اﻻجتماعية واﻻقتصادية:

تشير اﻹحصاءات السكانية إلى أن النسبة الحضرية إلى المناطق الريفية في مناطق المشروع والمواقع المقترحة تتزايد
بشكل ملحوظ  ،وهي أعلى نسبة في محافظة القاهرة  ،والتي تمثل أكبر تجمع حضري .وتتركز أعلى المعدﻻت الريفية
في محافظة القليوبية  ،حيث تمثل النسبة الريفية أكثر من .٪55
وفيما يتعلق بالسمات السكانية للمحافظات المستهدفة  ،تم تحديد تقارب التوزيع العمري بين الذكور واﻹناث في
المحافظات الثﻼث ،مع وجود اختﻼفات طفيفة بينهما .كما لوحظ أن النسبة المئوية للفئة العمرية  44-15هي اﻷعلى بين
السكان في المحافظات الثﻼث .يمثل القطاع غير الرسمي نسبة كبيرة من القوى العاملة غير المسجلة.
تمثل الصناعة أحد اﻷنشطة اﻻقتصادية الرئيسية في محافظة القليوبية  ،وذلك لوجود العديد من اﻷنشطة الصناعية
المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة ،ويتركز حوالي  ٪22من هذه اﻷنشطة في الخانكة .أبو زعبل هي إحدى القرى التي
بها أكبر عدد من المصانع ،مما يجعلها واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الخانكة .باﻹضافة إلى المناطق الصناعية
المنتشرة في محافظة القليوبية ،هناك بعض المناطق الصناعية غير الرسمية  ،من بينها منطقة العكرشة في الخانكة،
التي تعتبر من أهم وأكبر اﻷحياء العشوائية الصناعية  ،وتضم حوالي  500مصنع يعمل فيها حوالي  15000عامل في
صناعات متعددة .تفتقر المنطقة إلى الصرف الصحي الﻼزم لهذه المصانع ،مما يؤدي إلى التخلص من المخلفات في
صا مصرف أبو زعبل الذي يعبر المنطقة.
المجاري الزراعية ،خصو ً
في محافظات مثل القليوبية في تجمع القاهرة الكبرى ،تختلف استخدامات اﻷراضي بين اﻻستخدامات الزراعية وأماكن
التركيز السكاني ،وكذلك المناطق الصناعية والمناطق غير المستغلة في المحافظة .هناك خلل في النمط الحالي لتوزيع
استخدامات اﻷراضي من حيث المزج بين استخدام اﻷراضي  ،واﻻفتقار إلى التخصص والتصميم المكاني المناسﺐ لكل
استخدام  ،باﻹضافة إلى تدهور البيئة الحضرية والبنية التحتية بشكل عام في جميع أنحاء المحافظة ،باﻹضافة إلى
استمرار التعدي على اﻷراضي الزراعية في المحافظة.
1.4

تقييم البدائل

تضمنت بدائل تدخﻼت قطاع المخلفات:
عدم القيام بالمشروع :يشير بديل عدم تنفيذ المشروع إلى أن القاهرة الكبرى ستبقى واحدة من المدن الكبرى اﻷكثر
تلوثًا في العالم مع ضعف جودة الهواء المحيط ومستويات  PM10تتجاوز بكثير حدود منظمة الصحة العالمية والحدود
الوطنية .ينطوي غياب المشروع على استمرار السيطرة المحدودة على التخلص غير القانوني في الطرق العامة والمواقع
غير المخصصة للتخلص من المخلفات وحرقها المتعمد في الهواء الطلق.
بدائل الموقع:
.i

محطات المناولة

يدرس المشروع تطوير محطتين لنقل المخلفات دون تحديد مواقعهم حتى اﻵن .يجﺐ أن تراعي معايير اختيار الموقع
المناسﺐ لمحطة المناولة الجوانﺐ التقنية والبيئية والمجتمعية.
تشمل العوامل البيئية التي يجﺐ مراعاتها استبعاد المناطق الحساسة تما ًما )السهول الفيضية  ،المواقع التاريخية ،
المنتزهات أو المناطق المحمية  ،وما إلى ذلك(  ،ترك مسافة لحدود الموقع و اﻷسوار  ،السماح بمسافة كافية من المناطق
السكنية والحساسة  ،والسماح بمسافة كافية بين مناطق النشاط وحدود الموقع.
.ii

مدافن المخلفات

أثناء تحديد المواقع المناسبة ﻻنشاء مدفن للمخلفات  ،يجﺐ أن يتبع نهج اﻻختيار عملية من مرحلتين  ،رسم خرائط سلبية
ورسم خرائط إيجابية .يستبعد رسم الخرائط السلبية المواقع غير المناسبة لبناء المدفن  ،بينما يحدد رسم الخرائط اﻹيجابية
المواقع المحتملة ﻹنشاء المدفن.

بدائل التكنولوجيا:
.i

محطات المناولة

هناك أنواع مختلفة من محطات المناولة بما في ذلك التفريغ المباشر  ،والحفرة  ،والضغط  ،ومحطات مناولة الحاوية
المقلوبة  ،ولكل منها آلية وترتيﺐ تشغيل مختلفين .من الضروري تحديد النوع المناسﺐ بنا ًء على مصادر وأنواع وكميات
المخلفات وكذلك القرب من المناطق السكنية والوظائف اﻹضافية مثل فرز وتخزين المخلفات والتكلفة الرأسمالية
ومتطلبات الصيانة والتنظيم و المساحة المطلوبة.
.ii

نظام تبطين مدفن المخلفات

سيتم تحديد نوع المدفن بنا ًء على ظروف الموقع ودراسة الجدوى .يعتمد اختيار نظام التبطين بشكل أساسي على الظروف
المناخية في موقع المدفن ؛ يعتبر المدفن الصحي مناسبًا للمناطق التي يزيد معدل هطول اﻷمطار فيها عن  8مم سنويًا
 ،بينما يكون المدفن الخاضع للرقابة أنسﺐ للمناطق القاحلة التي يقل هطول اﻷمطار فيها عن  8مم سنويًا .يؤثر نوع
ضا على نوع نظام مدافن المخلفات .مدافن المخلفات الخاضعة للرقابة مخصصة للمخلفات غير الخطرة
المخلفات أي ً
المرفوضات بعد فصل المواد العضوية للسماد.
بدائل تأهيل المكبات و المقالب:
هناك ثﻼثة بدائل لﻺغﻼق بما في ذلك اﻹغﻼق عن طريق التحديث إلى مدفن مخلفات صحي خاضع للرقابة  ،أو اﻹغﻼق
عن طريق تغطية المخلفات بمكانها ،أو اﻹغﻼق عن طريق إزالة المخلفات من المقلﺐ .يجﺐ أن يعتمد اختيار طريقة
اﻹغﻼق على توفر المساحة والموقع ومحيطه ونوع وتكوين المخلفات )أي عدم خلط المخلفات البلدية والخطرة( .من
أجل وضع خطة ﻹعادة تأهيل مقالﺐ المخلفات  ،تمت التوصية بعناصر وأدوات فحص الموقع المحددة ﻹعداد تقييمات
الموقع لتحديد الظروف الحالية  ،ومدى التلوث المحتمل والمسارات المحتملة للملوثات.
البدائل المتعلقة بالحافﻼت اﻹلكترونية )المكون  (3تشمل:
بدائل البطارية:
عا هي ليثيوم أيون ) (Li-Ionوالملح المصهور ) (Na-NiCl2ونيكل ميتال هيدريد )Ni-
أكثر أنواع البطاريات شيو ً
 (MHوكبريت الليثيوم ) .(Li-Sيعتمد اختيار نوع البطارية اﻷكثر مﻼءمة على عدة عوامل تتكون من كفاءة استخدام
الطاقة  ،والخصائص التكوينية  ،ودرجة حرارة تشغيل البطارية  ،ونظام الشحن  ،والتكلفة  ،والسﻼمة  ،والعمر
اﻻفتراضي .تم وضع معايير اﻻختيار اﻷولية بنا ًء على مستوى اﻷهمية والمخاطر وإجراءات التخفيف المقابلة ﻻختيار
نوع البطارية اﻷنسﺐ .تشمل معايير اﻻختيار المقترحة ما يلي:








المسافة التي يتم تغطيتها بواسطة مسار الحافلة الكهربائية
المسافة التي تغطيها البطارية لكل شحنة كاملة واحدة
نظام شحن البطارية
درجة حرارة تشغيل البطارية
السﻼمة )اﻹدارة الميكانيكية والحرارية  ،وتغليف الخﻼيا وختمها  ،والصهر  ،ونظام إدارة البطارية(
دورة حياة البطارية
تكاليف اﻻستثمار والتشغيل )بما في ذلك اﻻستهﻼك والصيانة والمناولة بعد نهاية عمرها(

التخلص من البطارية:
يثير استبدال البطاريات القديمة مخاوف بشأن التخلص من المخلفات الخطرة ﻷنها تحتوي على مواد كيميائية سامة.
تشمل خيارات التخلص من البطاريات إعادة التدوير من خﻼل الصهر ،وإعادة اﻻستخدام ،والعودة إلى الشركة المصنعة
للحافﻼت اﻹلكترونية ،و دفن المخلفات .استنادًا إلى نوع البطارية المستخدمة و دورة حياتها ،ستحتاج البطاريات إلى

استبدال كل  12-5سنة .عند تشغيل الـ 100حافلة إلكترونية المزمعة في القاهرة  ،يتم إنتاج حوالي  120-100بطارية
مستهلكة كل  5إلى  12عا ًما  ،مما يتطلﺐ اساليﺐ تعامل وتخلص خاصة.
البنية التحتية لمحطات الشحن وموقعها:
تتكون معايير اﻻختيار لمعدات الشحن والبنية التحتية الﻼزمة مما يلي:






مساحة اﻷرض المطلوبة
احتياجات التكنولوجيا والتشغيل
سعة شبكة الطاقة واﻷمن )نظام الشحن(
تكاليف البناء والتشغيل
البيئة والصحة والسﻼمة )بما في ذلك البيئة والصحة والسﻼمة المجتمعية(

يمكن أن يسهل اختيار الموقع المناسﺐ لمحطات الشحن من بنائها ،كما يقلل من تكلفة تشغيلها .تم وضع معايير أولية
لتقييم المواقع المحتملة لتلبية المعايير البيئية واﻻجتماعية ) (ESSالمطلوبة وتتكون من:






1.5

توفر اﻷراضي ومتطلباتها
متطلبات الشحن
الظروف المناخية
التربة والتربة التحتية
البيئة والصحة والسﻼمة )بما في ذلك البيئة والصحة والسﻼمة المجتمعية(
السهولة المرورية
إطار اﻷثر البيئي و اﻻجتماعي

المكون اﻷول :تعزيز نظام دعم قرارات جودة الهواء
ﻻ ينطوي تركيﺐ محطات المراقبة على أي تدخﻼت مادية .سوف تتطلﺐ محطات الرصد إمدادات كهربائية .ﻻ يتوقع
حدوث آثار سلبية على البيئة.
سيؤدي تركيﺐ محطات الرصد وتشغيلها إلى تحسين المعرفة و توضيح ملف التلوث في جميع أنحاء المدينة ويساعد
على تقديم المعلومات و التوصيات بشأن السياسات الصحية .من المتوقع أن تؤدي عملية صنع السياسات المستنيرة
لﻼستشارات الصحية القائمة على معامل جودة الهواء ،إلى تحسين جودة الهواء وصحة المجتمع .قد ينجم التأثير
اﻻجتماعي اﻻقتصادي السلبي عن تقرير تؤثر على النشاط اﻻقتصادي .من المتوقع أن تكون اﻵثار العامة إيجابية وذات
أهمية عالية.
المكون الثاني :دعم تفعيل الخطط الرئيسية ﻹدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى
.i

بناء محطتي مناولة وإنشاء منشأتين متكاملتين ﻹدارة المخلفات

اﻵثار الرئيسية خﻼل مرحلة اﻹنشاء
ترتبط أعمال البناء العامة بالمكون الفرعي  1و  ، 2بما في ذلك استخدام اﻵﻻت والمركبات وحركة المركبات  ،ومن
المتوقع أن تؤدي إلى زيادة انبعاثات الملوثات الغازية وغازات الدفيئة واﻷتربة التي تؤثر على جودة الهواء وزيادة
مستويات الضوضاء التي تؤثر على المجتمع والعمال المحيطين .ستؤدي أعمال البناء إلى توليد المخلفات  ،مما سيساهم
في تلوث التربة و/أو المسطحات المائية القريبة إذا أسيء التعامل معها ،ولم يتم التخلص منها بشكل صحيح .سيؤثر
التخلص من المخلفات بشكل غير سليم على صحة وسﻼمة المجتمع وظروف عمل العمال مما يؤثر على الصحة
والسﻼمة المهنية .اﻵثار العامة أثناء اﻹنشاء سلبية وذات أهمية منخفﻀة إلى عالية.

اﻵثار الرئيسية خﻼل مرحلة التشغيل:
تشمل أعمال التشغيل العامة للمكون الفرعي  1و  2تشغيل اﻵﻻت والمعدات الثقيلة ،وحركة الشاحنات التي تجمع
المخلفات والتخلص منها ،ومعالجة المخلفات  .من المتوقع أن تؤدي أعمال التشغيل إلى زيادة انبعاثات الملوثات الغازية
وغازات الدفيئة واﻷتربة التي تؤثر على جودة الهواء وزيادة مستويات الضوضاء واﻻهتزاز التي تؤثر على المجتمع
والعمال المحيطين وزيادة تدفق حركة المرور واﻻزدحام بسبﺐ شاحنات نقل المخلفات .ينطوي التشغيل على معالجة
المخلفات ،وبالتالي ،فإن التشغيل غير السليم للمدفن والتعامل غير السليم مع المخلفات في محطة المناولة يمكن أن يشكل
مجموعة من المخاطر على الصحة والسﻼمة للعمال والمجتمع القريﺐ .تشمل مخاطر الصحة والسﻼمة نواقل اﻷمراض،
وإيواء الحشرات ،وانبعاثات الروائح النفاذة  ،ومخاطر اﻻنفجار .اﻵثار العامة أثناء العملية سلبية وذات أهمية متوسطة
إلى عالية جدًا.
.ii

إغﻼق مقلﺐ أبو زعبل و تطوير منطقة عكرشة ﻹعادة التدوير و الصناعات

ﻻ يشتمل مكون إغﻼق مقلﺐ القمامة وتطوير منطقة عكرشة على أعمال البناء .سيؤدي تشغيل الشاحنات واﻵﻻت لنقل
وغربلة المخلفات وما إلى ذلك إلى انبعاثات الملوثات الغازية وغازات الدفيئة والغبار  ،وزيادة مستويات الضوضاء
واﻻهتزاز  ،وزيادة حركة المرور من تدفق الشاحنات .من المتوقع أن تكون التأثيرات اﻹجمالية بسبب التشغيل العام
لﻶﻻت والمعدات والشاحنات سلبية وذات أهمية عالية.
من المتوقع أن تتضمن ظروف الموقع  ،تراكم المخلفات غير الخاضعة للرقابة  ،السوائل المترشحة والغاز الناتج عن
مدافن المخلفات  ،واﻷمراض التي تسبﺐ تلوث التربة  ،وانبعاثات غازات الدفيئة )غاز الميثان غير المنضبط( ،مما ينتج
عنها مخاطر اﻻنفجار التي تؤثر على صحة وسﻼمة العمال والمجتمع المحيط .من المتوقع أن تكون التأثيرات اﻹجمالية
الناتجة عن التعامل مع المخلفات في الموقع سلبية وذات أهمية متوسطة إلى عالية.
من المتوقع أن يؤدي إغﻼق مقلﺐ القمامة و تطوير منطقة عكرشة ﻹعادة التدوير و الصناعات إلى تقليل اﻵثار الناجمة
عن تراكم المخلفات غير المنضبط وتحسين الجودة البيئية في المنطقة المحيطة .من المتوقع أن تؤدي الظروف البيئية
المحسنة إلى زيادة قيمة اﻷراضي والمنازل في المنطقة المحيطة مما يعود بالنفع على المجتمع المحيط .من المتوقع أن
تكون التأثيرات اﻹجمالية بسبب إغﻼق مقلب القمامة وتحديث منطقة عكرشة ﻹعادة التدوير إيجابية وذات أهمية
متوسطة.
المكون الثالث :الحافﻼت الكهربائية:
تشمل أعمال اﻹنشاءات العامة لبناء البنية التحتية لمحطات الشحن اﻷعمال الترابية و الحفر ونقل المواد  ،ومن المتوقع
أن تنتج انبعاثات من الملوثات الغازية ،وغازات الدفيئة ،و زيادة في مستويات الضوضاء واﻻهتزاز .ستشمل أعمال
البنية التحتية اﻷعمال الكهربائية التي تشكل مخاطر على السﻼمة للعمال .من المتوقع أن يكون التأثير العام بسبب
اﻷشغال العامة سلبيا ً وذو أهمية عالية.
سيؤدي تشغيل الحافﻼت اﻹلكترونية إلى توليد مخلفات خطرة ناتجة عن البطاريات المستهلكة .من المتوقع أن يتسبﺐ
سوء التصرف والتخلص غير السليم من المخلفات الخطرة في مخاطر على الصحة والسﻼمة للعاملين الذين يتعاملون
مع المخلفات والمجتمع المحيط بها )إذا أصبحت هذه المخلفات متاحة لهم( .من المتوقع أن تكون اﻵثار العامة الناتجة
عن توليد المخلفات و التعامل مع البطاريات المستهلكة سلبية وذات أهمية عالية.
من المتوقع أن ينخفض انتشار الحافﻼت اﻹلكترونية في مستويات الضوضاء إلى  5ديسيبل على طول مسارات الحافﻼت
اﻹلكترونية مقارنة بالحافﻼت التي تعمل بالسوﻻر ) 9ديسيبل( .تعتمد اﻻنبعاثات من الحافﻼت اﻹلكترونية على نوع
الوقود لﻺمداد الكهربائي .من المتوقع أن يزيد خفض اﻻنبعاثات بسبﺐ استخدام المصادر الكهربائية الناتجة عن احتراق
الطاقة الشمسية أو الغاز الطبيعي .بينما ستقلل المصادر الكهربائية الناتجة عن احتراق الفحم من خفض اﻻنبعاثات
)مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعي( .التأثيرات اﻹجمالية على اﻻنبعاثات ومستويات الﻀوﺿاء بسبب
نشر الحافﻼت اﻹلكترونية يجب أن تكون إيجابية وذات أهمية متوسطة إلى عالية.

1.6

اﻹدارة البيئية واﻻجتماعية :إجراء ات التخفيف وإطار الرصد

اﻹدارة البيئية واﻻجتماعية وإطار الرصد
يحدد إطار اﻹدارة البيئية واﻻجتماعية ) (ESMMFالمسؤوليات والمتطلبات )التدابير والخطط( والتكاليف التقديرية
المرتبطة بها كما هو موضح في الجدول التالي.

جدول  1-1إطار اﻻدارة و الرصد البيئي و اﻻجتماعي

المعايير
البيئية و
اﻻجتماعية
المكون  :1تعزيز نظام ادارة جودة الهواء
دراسة تأثير السياسات اﻻستشارية لجودة الهواء على الجوانﺐ اﻻجتماعية واﻻقتصادية
ESS1
المكون  :2بناء محطتي مناولة
مرحلة اﻻنشاء
ESS1,
تقييم المرافق والبنية التحتية الموجودة تحت اﻷرض
ESS3
مراحل اﻻنشاء والتشغيل
خطة اﻹدارة البيئية :الحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :تقليل انبعاثات الغازات الملوثة وغازات الدفيئة والغبار والضوضاء
خطة إدارة المخلفات :الحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :منع التلوث من المخلفات التي تمت معالجتها بشكل سيئ بما في ذلك إجراءات التخزين والجمع
والفصل وإعادة التدوير و  /أو التخلص السليم  ،واختبار جودة مياه الصرف الناتجة  ،والمخلفات الخطرة  ،والبناء  ،ومخلفات الهدم  ،والزيوت
المستعملة

إطار تدابير التخفيف

ESS2

ESS4

الرصد
متطلبات

مسؤوليات

التقارير الميدانية وأجهزة القياس
)جودة الهواء والغبار والميثان( و
اعداد نموذج للرائحة
تقارير الحوادث  ،اﻹيصاﻻت  ،عقود
التقاط المخلفات ،تفتيش للموقع و
محيطه

مشغل قطاع خاص

مراحل اﻻنشاء والتشغيل
رصد استخدام معدات الوقاية
خطة ادارة ظروف العمل و العمال بما في ذلك قواعد السلوك :الحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :تقليل مخاطر وإصابات الصحة والسﻼمة والحوادث والنزاعات بسبﺐ الشخصية و مراقبة عدم تشغيل
عدم اﻻمتثال ﻹجراءات الممارسات الجيدة ومعايير الصحة والسﻼمة المهنية  ،وآلية تظلم جيدة التواصل و متاحة للعمال  ،ومنع عمل اﻷطفال
اﻷطفال عن طريق عمليات التفتيش؛
التقارير الميدانية ؛ تقارير الحوادث ؛
سجﻼت تسجيل العمال وبطاقات
الهوية
مرحلة اﻻنشاء
التقارير الميدانية ؛ أجهزة القياس
للعمال
الصحية
والفحوصات
للسلوك
قواعد
تحديد
والعمل:
العمل
ظروف
خطة ادارة
)جودة الهواء ومستويات الضوضاء(
والتشغيل
اﻻنشاء
مراحل
زيارات التفتيش الموقعي ؛ التقارير
تدابير
من
اﻷدنى
الحد
:
مخلفات
ال
إدارة
خطة
؛
والضوضاء
والغبار
الدفيئة
وغازات
الملوثة
الغازات
انبعاثات
تقليل
التخفيف:
تدابير
من
اﻷدنى
الحد
البيئية:
اﻹدارة
خطة
الدورية ؛ سجل التظلم

مشغل قطاع خاص

مشغل قطاع خاص

التخفيف :الوقاية من مخاطر الصحة والسﻼمة من التخلص غير السليم من المخلفات
خطة الصحة والسﻼمة والبيئة :الحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :تجنﺐ مخاطر الصحة والسﻼمة على المجتمع المحيط  ،ومنع الوصول إلى الموقع ؛ خطة إدارة حركة
المرور :الحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :تحديد الطرق والطرق البديلة  ،وحركات الشاحنات  ،ونقل العمال  ،وإغﻼق الطرق على المدى القصير )إذا لزم اﻷمر( ،
واستراتيجية اﻻتصال للمجتمع  ،والمبادئ التوجيهية للسﻼمة للسائقين ؛ استراتيجية اﻻتصال :رفع وعي أفراد المجتمع حول تدابير الصحة والسﻼمة .آلية التظلم :تدبير
التخفيف :معالجة شكاوى المجتمع وآلية التظلم بما في ذلك القنوات المجهولة

مرحلة اﻻنشاء :تطبيق إجراءات العثور المصادف
ESS8
المكون  :2إنشاء منشأتين متكاملتين ﻹدارة المخلفات
مراحل اﻻنشاء والتشغيل
ESS1,
ESS3

زيارات تفتيش الموقع

مشغل قطاع خاص

دراسة  ESIA-ESMPالكاملة
المطلوبة لكل مرفق

مشغل قطاع خاص

المعايير
البيئية و
اﻻجتماعية

الرصد

إطار تدابير التخفيف
متطلبات
 ESIAبما في ذلك  :ESMPالحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :تقليل انبعاثات الغازات الملوثة وغازات الدفيئة والغبار والضوضاء والتخلص غير
المناسﺐ من المخلفات وتقنيات التحكم في السائل المترشح والغاز الناتج عن مدافن المخلفات ،وإدارة خﻼيا المدفن التي يتم حفرها تدريجيًا  ،وتقدير
المخلفات المتوقعة

تقييم المخاطر المرتبطة بالخﻼيا التي
تم حفرها

ESS2

مراحل اﻻنشاء والتشغيل
خطة ادارة ظروف العمل و العمال بما في ذلك قواعد السلوك :الحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :تقليل مخاطر وإصابات الصحة والسﻼمة والحوادث والنزاعات بسبﺐ
عدم اﻻمتثال ﻹجراءات الممارسات الجيدة ومعايير الصحة والسﻼمة المهنية  ،وآلية تظلم جيدة التواصل و متاحة للعمال  ،ومنع عمل اﻷطفال

ESS4

مرحلة اﻻنشاء
خطة ادارة ظروف العمل والعمل :تحديد قواعد للسلوك والفحوصات الصحية للعمال
مراحل اﻻنشاء والتشغيل
خطة الصحة والسﻼمة والبيئة :الحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :تجنﺐ مخاطر الصحة والسﻼمة على المجتمع المحيط  ،ومنع الوصول إلى الموقع ؛ خطة إدارة
حركة المرور :الحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :تحديد الطرق والطرق البديلة  ،وحركات الشاحنات  ،ونقل العمال  ،وإغﻼق الطرق على المدى القصير )إذا لزم
اﻷمر(  ،واستراتيجية اﻻتصال للمجتمع  ،والمبادئ التوجيهية للسﻼمة للسائقين ؛ استراتيجية اﻻتصال :رفع وعي أفراد المجتمع حول تدابير الصحة والسﻼمة .آلية
التظلم :تدبير التخفيف :معالجة شكاوى المجتمع وآلية التظلم بما في ذلك القنوات المجهولة
قبل بدء اﻻنشاء
وثيقة خطة إعادة التوطين  :RPوصف المشروع  ،تحديد اﻵثار المحتملة  ،مسح إحصائي لﻸشخاص النازحين وتقييم اﻷصول  ،النتائج ذات الصلة للدراسة اﻻجتماعية
اﻻقتصادية  ،اﻹطار القانوني  ،اﻹطار المؤسسي  ،معايير اﻷهلية واﻷشخاص المتأثرين بالمشروع المؤهلين ،التقييم والتعويض عن الخسائر ،إجراءات إعادة التوطين
ومشاركة المجتمع وإجراءات التظلم وجدول التنفيذ والتكاليف والميزانية و الرصد و التنفيذ.
جميع العناصر التي تنطبق على العنصر السابق من المكون ) 2بناء محطات المناولة(.
قبل اﻻنشاء ،و خﻼل مرحلتي اﻻنشاء والتشغيل
 التشاور مع القطاع غير الرسمي المعني بالمخلفات
 التنسيق مع المنظمات غير الحكومية
 برامج تدريﺐ لتأهيل وإدماج العاملين في القطاع غير الرسمي )خاصة النساء( في نظام إدارة المخلفات الجديد للحد من آثار فقدان سبل العيش

رصد استخدام معدات الوقاية
الشخصية عن طريق عمليات
التفتيش؛ التقارير الميدانية ؛ تقارير
الحوادث ؛ سجﻼت تسجيل العمال
وبطاقات الهوية
التقارير الميدانية ؛ أجهزة القياس
)جودة الهواء ومستويات الضوضاء(؛
سجل التظلم

ESS5

ESS8
ESS10

مسؤوليات

مشغل قطاع خاص

مشغل قطاع خاص

وثائق التشاور
وثائق ملكية اﻷرض

وزارة البيئة

زيارات تفتيش الموقع
وثائق التشاور

مشغل قطاع خاص
وزارة البيئة

المكون  :2اعادة تأهيل مقلب أبو زعبل
خطة تقييم إغﻼق مقلﺐ المخلفات
 ESIAبما في ذلك ESMP
ESS1,
الحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :التقليل من انبعاثات الغازات الملوثة  ،غازات الدفيئة  ،الغبار والضوضاء  ،التخلص غير السليم من المخلفات  ،تقنيات دراسة  ESIA-ESMPالكاملة
ESS3
التحكم في السوائل المترشحة والغاز الناتج عن مدافن المخلفات  ،تقييم ثبات التربة
التقييم الكمي للمخاطر
جميع العناصر التي تنطبق على العنصر السابق من المكون ) 2إنشاء مرافق متكاملة ﻹدارة المخلفات( .باﻹضافة إلى:
ESS2
قبل العمل على اﻹغﻼق
 تقييم المخاطر:

مشغل قطاع خاص
مشغل قطاع خاص

المعايير
البيئية و
اﻻجتماعية
ESS4

ESS2

ESS10

إطار تدابير التخفيف
تدابير التخفيف :تقليل الحرائق و مخاطر اﻻنفجار بسبﺐ تراكم المخلفات وتسرب الغاز  ،ثبات المنحدر.
جميع العناصر التي تنطبق على العنصر السابق من المكون ) 2إنشاء مرافق متكاملة ﻹدارة المخلفات( .باﻹضافة إلى:
قبل العمل على اﻹغﻼق
 تقييم المخاطر:
تدابير التخفيف :تقليل الحرائق و مخاطر اﻻنفجار بسبﺐ تراكم المخلفات وتسرب الغاز  ،و خطة ادارة لﻶفات
جميع العناصر التي تنطبق على العنصر السابق من المكون ) 2إنشاء مرافق متكاملة ﻹدارة المخلفات( .باﻹضافة إلى:
قبل العمل على اﻹغﻼق
 تقييم المخاطر:
تدابير التخفيف :تقليل الحرائق و مخاطر اﻻنفجار بسبﺐ تراكم المخلفات وتسرب الغاز .
 التشاور مع القطاع غير الرسمي المعني بالمخلفات
 التنسيق مع المنظمات غير الحكومية
 برامج تدريﺐ لتأهيل وإدماج العاملين في القطاع غير الرسمي )خاصة النساء( في نظام إدارة المخلفات الجديد للحد من آثار فقدان سبل العيش

الرصد
متطلبات

مسؤوليات

التقارير الميدانية ؛ أجهزة القياس
)جودة الهواء ومستويات الضوضاء(

مشغل قطاع خاص

التقييم الكمي للمخاطر

مشغل قطاع خاص

وثائق التشاور

وزارة البيئة

المكون  :2تطوير منطقة عكرشة ﻹعادة التدوير و الصناعات

التقارير الميدانية وأجهزة القياس
 ESS1,Eمراحل اﻻنشاء والتشغيل
 ESIAبما في ذلك  :ESMPالحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :التقليل من انبعاثات الغازات الملوثة  ،غازات الدفيئة  ،الغبار والضوضاء  ،التخلص )جودة الهواء والغبار والميثان( و
SS3
اعداد نموذج للرائحة
غير السليم من المخلفات
تقارير الحوادث  ،اﻹيصاﻻت  ،عقود
تقييم المخاطر :تدابير التخفيف :تقليل الحرائق و مخاطر اﻻنفجار بسبﺐ العمليات غير الرسمية التي تنطوي على مواد خطرة.
التقاط المخلفات ،تفتيش للموقع و
محيطه
رصد استخدام معدات الوقاية
جميع العناصر التي تنطبق على العنصر السابق من المكون ) 2بناء محطات المناولة(.
ESS2
الشخصية عن طريق عمليات
التفتيش؛ التقارير الميدانية ؛ تقارير
الحوادث
التقارير الميدانية ؛ أجهزة القياس
جميع العناصر التي تنطبق على العنصر السابق من المكون ) 2إنشاء مرافق متكاملة ﻹدارة المخلفات(.
ESS4
)جودة الهواء ومستويات الضوضاء(
المكون  :3الحافﻼت الكهربائية و محطات الشحن:
عقود التخلص من البطاريات
 ESS1,Eقبل بدء اﻻنشاء
سجﻼت استهﻼك الطاقة
تقييم دورة الحياة :خيارات مزيج إمدادات الكهرباء ومصادر إنتاج الكهرباء وانبعاثات غازات الدفيئة ) (gCO2eq / kWhوالملوثات السامة
SS3
اﻷخرى
مراحل البناء والتشغيل

مشغل قطاع خاص

مشغل قطاع خاص

مشغل قطاع خاص

مشغل قطاع خاص

المعايير
البيئية و
اﻻجتماعية

ESS2
ESS4

الرصد

إطار تدابير التخفيف
متطلبات
خطة اﻹدارة البيئية :الحد اﻷدنى من تدابير التخفيف :تقليل انبعاثات الغازات الملوثة وغازات الدفيئة والغبار والضوضاء
خطة إدارة المخلفات :تحديد طرق التخلص من البطاريات المستهلكة التي تشكل مخلفات خطرة  ،وتخزين المخلفات الخطرة
جميع العناصر المطبقة على المكون  2باﻹضافة إلى :تقييم المخاطر :تقليل مخاطر الصحة والسﻼمة بسبﺐ اعمال البنية التحتية لمحطة الشحن
واﻷعمال الكهربائية
جميع العناصر التي تنطبق على المكون 2

التقييم الكمي للمخاطر؛ تقارير
الحوادث
التقارير الميدانية ؛ أجهزة القياس
)جودة الهواء ومستويات الضوضاء(؛
التأثير المروري؛ سجل التظلم

مسؤوليات

مشغل قطاع خاص
مشغل قطاع خاص

1.7

التشاور العام و المشاركة المجتمعية

تم تنفيذ جميع أنشطة التشاور بما يتوافق مع اللوائح الوطنية ذات الصلة بجلسات التشاور العام وكذلك سياسات البنك الدولي
ذات الصلة باﻹفصاح و التشاور العام )المعيار البيئي واﻻجتماعي  (ESS 10) 10وسياسة البنك الدولي بشأن اﻹفصاح عن
المعلومات( .تشمل اﻷطراف المتأثرة بالمشروع القطاع البيئي والهيئات والكيانات الحكومية والقطاع الخاص والمقاولين
والمؤسسات المالية والقطاع غير الرسمي والمجتمعات المتأثرة المحتملة .بينما تشمل اﻷطراف المعنية اﻷخرى المجتمع
المدني ووسائل اﻹعﻼم والموردين والتجار .الخطوة الثانية في عملية المشاركة هي تحديد و دراسة أصحاب المصلحة من
أجل تحديد مستوى مشاركة كل مجموعة بنا ًء على تأثيرها ودعمها المتعلق بالمشروع وفقًا للمﻼحظات التوجيهية لمؤسسة
التمويل الدولية. IFC
فيما يتعلق بالمشاركة أثناء إعداد المشروع ،تم إجراء جلسة استشارية لتحديد النطاق كجزء من عملية إعداد إطار اﻹدارة
البيئية واﻻجتماعية بما يتماشى مع المتطلبات التشريعية الوطنية ومعايير البنك الدولي .عقدت هذه الجلسة قبل إعداد مسودتي
 ESMFو إطار إعادة التوطين  .RFعقدت الجلسة في "بيت القاهرة" بالقاهرة ،التابعة لوزارة البيئة في  15مارس .2020
وشمل الحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والمنظمات غير الحكومية.
أفكارا مثمرة للنقاش .فيما يلي بعض نقاط اﻻهتمام الرئيسية التي أثيرت
شارك معظم الحضور بنشاط في الجلسة وطرحوا
ً
خﻼل جلسة تحديد النطاق:
 عدم وجود إجراء رسمي للتخلص من البطاريات أو إعادة تدويرها
 اﻵثار اﻻجتماعية الناتجة عن تحويل المخلفات من مكبات المخلفات غير الرسمية الموجودة داخل المدن إلى مدافن
الصرف الصحي المطورة حديثًا والتأكد من تعويض مجتمع منشية ناصر )جامعي القمامة والزبالين(
 حاجة حاسمة لبناء القدرات و دمج القطاع غير الرسمي
فيما يتعلق بآلية التظلم ،فإن الكيان المسؤول عن التعامل مع التظلمات سيكون بشكل أساسي اﻹدارات البيئية داخل وحدات
التنفيذ الفني ذات الصلة .يجﺐ على مسؤول التنمية اﻻجتماعية ) (SDOفي وحدة التنفيذ الفني بالتعاون مع المقاول معالجة
جميع المظالم التي أثارها أفراد المجتمع .إلى جانﺐ آلية التظلم المجتمعية ،يجﺐ أن تتوفر آلية التظلم بنفس الطريقة للعاملين
 ،بما في ذلك كل من موظفي المشروع وموظفي المقاولين .يجﺐ تسجيل جميع أنشطة التظلم وتسجيلها ومراقبتها واﻹبﻼغ
عنها كل ثﻼثة أشهر لتتبع جميع التظلمات التي ظهرت على مدار دورة حياة المشروع.
1.8

تنفيذ ورصد اﻹ طار اﻹجتماعي البيئي

التنفيذ العام للمشروع:
إن الوكاﻻت المنفذة للمشروع هي وزارة البيئة و وزارة التنمية المحلية .الوزارات اﻷخرى التي ستشارك في التنفيذ )الجهات
المنفذة( هي وزارة الصحة والسكان  ،ووزارة النقل  ،ووزارة الكهرباء و الطاقة الجديدة و المتجددة .ستكون اﻹدارات
التنفيذية الرئيسية هي جهاز شئون البيئة )الذراع التنفيذي لوزارة البيئة(،هيئة تنظيم إدارة المخلفات WMRA؛ وحدات إدارة
المخلفات الصلبة المركزية واﻹقليمية في  MoLD؛ محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل بالقاهرة.
سيتم تنفيذ وإدارة المشروع بشكل عام من قبل وحدتي إدارة المشروع ) (PMUالتي سيتم إنشاؤها في وزارة البيئة وزارة
التنمية المحلية .سيتم إنشاء فرقة عمل مشتركة ) (JTFللتنسيق بين كل من وحدات إدارة المشروع.
بالنسبة للمكونات  1و  2و  3من المشاريع  ،سيتم إنشاء وحدات التنفيذ الفني ) (TIUأو مجموعات العمل ) (WGوترأسها
من قبل المؤسسة ذات الصلة.
سيتم إنشاء لجنة توجيهية وطنية رفيعة المستوى برئاسة وزارة البيئة وتتألف من وزراء و  /أو ممثلين من وزارة التنمية
المحلية ،وزارة الصحة والسكان  ،ووزارة النقل  ،ووزارة الكهرباء و الطاقة الجديدة و المتجددة والسلطات المحلية من
محافظات القليوبية والقاهرة والجيزة.

ستقدم اﻷمانة الفنية ) (TSالتي تتكون من رئيس وحدة إدارة المشروع ورؤساء وحدات التنفيذ الفني الدعم للجنة التوجيهية.
مراجعة الطرف الثالث والتحقق من التوافق مع ESMF
ستخضع التقارير السنوية للتحقق من توافق أنشطة المشروع المرتبطة مع إطار اﻹدارة البيئية واﻻجتماعية .يجﺐ أن يكون
لدى اﻻستشاري الخارجي خبرة في التوافق مع الـ ESMFو المعايير البيئية و اﻻجتماعية للبنك الدولي  .ESSيجﺐ أن يكون
لدى الفريق اﻻستشاري أخصائي إدارة بيئية ومسؤولون عن التنمية اﻻجتماعية.
سيتم التعاقد مع مشغلين/مقاولين القطاع الخاص للمكونين  2و  .3المخطط التنظيمي للمشروع موضح في الشكل أدناه.
التحقق عن طريق
طرف ثالث

وحدتي ادارة المشروع
بوزارة البيئة و التنمية
المحلية PMUs

لجنة توجيهية وطنية
SC

JTFفرقة عمل مشتركة
وحدة التنفيذ الفنﻲ
لمكون النقل

جهاز شؤون البيئة
اﻹدارة المركزية لتغير
المناخ
هيئة تنظيم إدارة المخلفات
وزارة النقل
وزارة الكهرباء
وزارة التجارة و الصناعة
وزارة الداخلية
وزارة اﻻسكان و التجمعات
العمرانية الجديدة

وحدة التنفيذ الفنﻲ
لمكون إدارة
المخلفات
جهاز شؤون البيئة
هيئة تنظيم إدارة
المخلفات
وزارة التنمية المحلية :الوحدات
المركزية و اﻻقليمية ﻻدارة
المخلفات الصلبة
وزارة النجارة و الصناعة
وزارة الكهرباء
قسم النظافة بالمحافظات الثﻼث
الهيئة العامة للنظافة والتجميل
بالقاهرة والجيزة واﻹدارة العامة
للنظافة والتجميل بالقليوبية

وحدة التنفيذ الفنﻲ
لمكون جودة
الهواء

اﻷمانة الفنية

جهاز شؤون البيئة:
قسم جودة الهواء
اﻹدارة المركزية لتغير
المناخ
وزارة الصحة و
السكان
وزارة النقل
جامعة القاهرة
المركز القومﻲ
للبحوث

جامعﻲ القمامة غير الرسميين
جامعﻲ القمامة المستقلين
الجمعيات اﻷهلية

تتﻀمن ترتيبات التنفيذ للتوافق مع المعايير البيئية واﻻجتماعية ) (ESSالخاصة بالبنك الدولي ما يلي:
.i

المكون 1

تتكون المؤسسات التي تتحمل مسؤوليات في نطاق المكون  1من جهاز شئون البيئة )تحت إشراف وزارة البيئة( واﻷقسام
الموجودة فيه  ،وهي اﻹدارة المركزية لجودة الهواء وقطاع حماية البيئة من الضوضاء  ،اﻹدارة المركزية لتغير المناخ؛
وزارة الصحة و السكان ،وزارة النقل  ،جامعة القاهرة  ،والمركز القومي للبحوث .ستشارك الجهات المذكورة في رئاسة
TIUوتتكون من موظفين من جميع المؤسسات المذكورة أعﻼه.
.ii

المكون 2

تتكون المؤسسات التي تتحمل مسؤوليات في نطاق المكون  2من جهاز شئون البيئة )تحت إشراف وزارة البيئة( ،و جهاز
تنظيم إدارة المخلفات  ،و وزارة التنمية للمحلية  ،والقاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات وزارة التجارة و الصناعة .سوف

تشمل وحدة التنفيذ الفني  TIUأو مجموعات العمل  WGبالمخلفات ممثلين من المؤسسات المذكورة أعﻼه .سيكون المقاولون
من القطاع الخاص مسؤولين عن إنشاء وتشغيل وصيانة كل عنصر من عناصر المكون .2
.iii

المكون 3

هيئة تنظيم النقل البري هي الجهة المنفذة الرئيسية .كما أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات مرتبط بالمشروع ﻷن أنشطة المشروع
ضا ﻷن المشروع سيتطلﺐ
ستؤدي إلى توليد مخلفات خطرة تتطلﺐ التخلص منها بشكل صحيح .وتشارك وزارة الكهرباء أي ً
إمدادات الطاقة من الشبكة الوطنية .ستشمل وحدة التنفيذ الفني أو مجموعات العمل  TIU/WGممثلين من هينة النقل العام
بالقاهرة و وزارة النقل و البيئة و جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة .سوف يكون المقاول
الخاص مسؤوﻻ عن تشغيل وصيانة أسطول الحافﻼت الكهربائية الجديدة.
ترتيبات التنفيذ للرصد البيئي واﻻجتماعي:
ستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن الرصد الشامل لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع المعايير البيئية واﻻجتماعية )(ES
وفقًا للمؤشرات المحددة في خطة اﻹدارة البيئية واﻻجتماعية .ستبلغ وحدة إدارة المشروع نتائج المراقبة إلى اللجنة المختصة
التوجيهية .ستكون كل وحدة تنفيذ فني  TIUمسؤولة عن رصد المكون الخاص بها.
.i

المكون 1

ستشمل أنشطة الرصد ضمان صيانة لمحطات الرصد وضمان الجودة  /التحقق من اﻷنظمة للسماح بقياسات دقيقة.
.ii

المكون 2

سوف يتكون رصد المعايير البيئية واﻻجتماعية من اﻻمتثال دراسة تقييم اﻷثر البيئي و اﻻجتماعي المحددة النطاق )(ESIA
وخطة اﻹدارة البيئية واﻻجتماعية الخاصة بكل موقع .سيكون فريق المقاول الخاص مسؤوﻻً عن رصد التوافق مع خطة
اﻹدارة البيئية واﻻجتماعية .ستقوم  TIU / WGأيضًا باﻹشراف على الموقع.
.iii

المكون 3

ستكون  TIU / WGمسؤولة عن إجراء زيارات الموقع )المستودعات  ،ومستودع الحافﻼت التي تحتوي على محطات
الشحن(  ،والتحقق من دقة التسجيل.
ترتيبات إعداد التقارير:
ستقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد تقارير مرحلية نصف سنوية تغطي كل مكونات المشروع لتقديمها إلى اللجنة التوجيهية
قبل اﻻجتماعات نصف السنوية وإلى البنك الدولي .يجﺐ أن يكون التقرير عن أي حوادث فوريًا إلى وحدة إدارة المشروع
وفي غضون  48-24ساعة في حالة الحوادث الخطيرة أو الشديدة.
ستقوم وحدات التنفيذ الفني  TIUsبإعداد تقارير مرحلية شهرية يتم تقديمها إلى وحدة إدارة المشروع  .PMUسيقدم المقاولون
من القطاع الخاص تقارير شهرية عن التقدم المحرز في أنشطة المشروع ذات الصلة إلى وحدة التنفيذ الفني .سوف تحتوي
التقارير المرحلية على نتائج رصد مقابل مؤشرات هدف المشروع المحددة لكل مكون واﻻمتثال للمعايير البيئية واﻻجتماعية
).(ES
فيما يتعلق باحتياجات التدريﺐ وبناء القدرات لﻼمتثال للمعايير البيئية واﻻجتماعية للبنك الدولي  ،والمتطلبات الوطنية ،
وتنفيذ المعايير البيئية واﻻجتماعية واﻹشراف واﻹبﻼغ  ،فإن موضوعات التدريﺐ المرتبطة بتنمية احتياجات القدرات
للمشروع معروضة في الجدول التالي.

جدول  2-1احتياجات التدريب و بناء القدرات للتوافق مع اطار اﻻدارة البيئية و اﻻجتماعية

موﺿوع التدريب

عرض إطار اﻻدارة البيئية و اﻻجتماعية

دراسة تقييم اﻷثر البيئي و اﻻجتماعي ) (ESIAوخطة
اﻹدارة البيئية واﻻجتماعية ESMP

إدارة المخلفات الصلبة :تشغيل ورصد وحدات إدارة
المخلفات الصلبة الجديدة واﻻمتثال للمعايير البيئية
واﻻجتماعية ) (ESSذات الصلة
إدارة المخلفات الصلبة ) :(SWMتطوير وثيقة المناقصة
)التجميع والنقل والتخلص( متماشية مع المعايير البيئية
واﻻجتماعية ) (ESSذات الصلة
إدارة المخلفات الصلبة :تقييم قدرات هيئات إدارة المخلفات
المحلية
إدارة المخلفات الصلبة :التوافق مع الصحة و البيئة و
السﻼمة المهنية
القواعد السلوكية
خطة إدارة العمال
إدارة المخاطر الخاصة  /تخطيط موارد المؤسسات واﻻمتثال
للمعايير البيئية واﻻجتماعية ) (ESSذات الصلة
شراء الحافﻼت اﻹلكترونية )المناقصات وتقييم العروض
وصياغة العقود لﻀمان اﻻمتثال للمعايير البيئية
واﻻجتماعية(
تشغيل وصيانة التقنيات الجديدة بما في ذلك البيئة والصحة
والسﻼمة للتعامل مع أجهزة الشحن والحافﻼت اﻹلكترونية
وإدارة المخلفات اﻹلكترونية  -واﻻمتثال للمعايير البيئية
واﻻجتماعية ) (ESSذات الصلة

1.9

التكلفة التقديرية
للتدريب )بالجنيه
المصري(

الجهة
المستهدفة

المدرب

وحدة إدارة
المشروع
PMU
وحدة التنفيذ
الفني TIU

استشاري خارجي

 1 / 20000يوم

المشغلين
)لجميع أنشطة
المكون (2

 استشاري خارجي)مختص بالبيئة
والصحة والسﻼمة
والتنمية اﻻجتماعية(
 وزارة البيئة/جهازشؤون البيئة

 3 / 60000ايام

وحدة التنفيذ
الفني
مشغل قطاع
خاص
وحدة التنفيذ
الفني
مشغل قطاع
خاص
وحدة التنفيذ
الفني

استشاري خارجي

 3 / 60000ايام

استشاري خارجي

 1 / 20000يوم

استشاري خارجي

 /40000يومين

مشغلين قطاع
خاص

 استشاري خارجي)مختص بالبيئة
والصحة والسﻼمة
والتنمية اﻻجتماعية(
 وزارة البيئة/جهازشؤون البيئة

 3 / 60000ايام

وزارة النقل
هيئة النقل العام

استشاري خارجي

 1 / 20000يوم

هيئة تنظيم
النقل البري أو
مشغل قطاع
خاص

 استشاري خارجي وزارة البيئة/جهازشؤون البيئة/جهاز
تنظيم ادارة المخلفات

 3 / 60000ايام

اﻷدوات البيئية واﻻجتماعية لحماية المعايير البيئية واﻻجتماعية ) ( ESS

سيتطلﺐ المشروع تطوير وتنفيذ أدوات لحماية المعايير البيئية واﻻجتماعية ) (ESSمن المخاطر واﻵثار المحددة مسبقًا .تم
تحديد اﻷدوات البيئية واﻻجتماعية وخطط اﻹدارة الفرعية والدراسات اﻷخرى المطلوبة للمشروع .يعرض الجدول التالي
قابلية تطبيق اﻷدوات ذي الصلة حسﺐ مكون المشروع والمكون الفرعي.

جدول  3-1اﻷدوات البيئية واﻻجتماعية والدراسات اﻷخرى المطلوبة لكل مكون من مكونات المشروع

المكون  :2بناء محطات المناولة
توافر البيانات
المعيار
ESS1,
ESS3

ESS2

اﻷدوات البيئية واﻻجتماعية ودراسات أخرى

مرحلة المشروع

الجهة

لم يتم تحديد الموقع

التقييم البيئي للموقع

التصور

لم يتم تحديد تصميم المشروع

دراسة الجدوى

التصور

تحديد اﻷثر وتخفيفه لم يتحدد

دراسة تقييم أثر لكل موقع و خطة إدارة بيئية و التخطيط
اجتماعية
خطة إدارة المخلفات
دراسة تقييم اﻷثر المروري
خطة إدارة اﻵفات
إجراءات إدارة العمال متضمنة الصحة و السﻼمة التخطيط
المهنية
استراتيجية اﻻتصال لرفع مستوى الوعي حول الصحة التخطيط  ،اﻻنشاء،
التشغيل
والسﻼمة
آلية التظلم
خطة إعادة التوطين )شاملة أو مختصرة( قد تكون التخطيط
مطلوبة
اﻹنشاء
اجراءات العثور المصادف
التخطيط  ،اﻻنشاء،
خطة إشراك أصحاب المصلحة
التشغيل

وحدة ادارة المشروع  /مشغل
قطاع خاص
وحدة ادارة المشروع  /مشغل
قطاع خاص
وحدة ادارة المشروع  /مشغل
قطاع خاص

ﻻ يوجد إجراءات إدارة للعمال

ESS4
ESS5

الموقع لم ينتهي بعد

ESS8
ESS10

المكون  :2إنشاء مرفقين متكاملين للمخلفات ) :MSWالعاشر من رمﻀان  10Rومرفق المخلفات الخطرة(
اﻷدوات البيئية واﻻجتماعية ودراسات أخرى
توافر البيانات
المعيار
ESS1,
ESS3

البيانات المتاحة
مدفن العاشر من رمضان :
 -1دراسة جيولوجية
 -2دراسة جيوفيزيائية
 -3دراسة جيوتقنية
 -4دراسة هيدرولوجية

تقييم بيئي للموقع و دراسة الجدوى
 العاشر من رمضان :مرفق مشترك لمخلفات
الرعاية الصحية
 العاشر من رمضان :مرفق مشترك لمخلفات
البناء والهدم
 مرفق المخلفات الخطرة

وحدة ادارة المشروع
وحدة ادارة المشروع
وحدة ادارة المشروع
وحدة ادارة المشروع
وحدة ادارة المشروع

مرحلة المشروع

الجهة

التصور

وحدة ادارة المشروع  /مشغل
قطاع خاص

 -5قياسات الهواء
 -6دراسة المرور
 -7خطة الموقع

دراسة تقييم أثر بيئي كاملة و خطة إدارة بيئية و التخطيط
اجتماعية متﻀمنة تقييم مخاطر و دراسة تقييم اﻷثر
المروري و خطة إدارة اﻵفات
مجمع مخلفات العاشر من رمضان و مرفق المخلفات
الخطرة

وحدة ادارة المشروع لدراسة تقييم
أثر بيئي و اجتماعي شاملة
مشغل قطاع خاص لدراسة محددة
النطاق

مرفق المخلفات الخطرة:
تقييم اﻷثر البيئي لموقع مرشح بالكريمات  ،تحليل
الفجوة لتقييم اﻷثر البيئي
دراسة تقييم أثر محددة النطاق و خطة إدارة بيئية و
اجتماعية متﻀمنة تقييم مخاطر و دراسة تقييم اﻷثر
المروري و خطة إدارة اﻵفات و معايير قبول المخلفات
البيانات غير المتاحة
العاشر من رمضان :تصميم مشروع لمرفق مشترك العاشر من رمضان
لمخلفات الرعاية الصحية؛ ومرفق مشترك لمخلفات
 خلية مخلفات بلدية صلبة
البناء والهدم
 مرفق مشترك لمخلفات الرعاية الصحية
الخطرة:
المخلفات
مرفق
 مرفق مشترك لمخلفات البناء والهدم
الموقع
اختيار
التشغيل
خطة إيقاف التشغيل :تقييم المدفن وخطة اﻹغﻼق
تصميم المشروع )أنواع المخلفات الخطرة المقبولة(
لكﻼ المشروعين:
آثار و اجراءات تخفيف أنشطة المشروع
وصف خطط أعمال البنية التحتية الخارجية

ESS2
ESS4
ESS5
ESS8
ESS10

إجراءات إدارة العمال متضمنة الصحة و السﻼمة التخطيط
إجراءات إدارة للعمال تحت اﻻعداد
المهنية
التخطيط
استراتيجية اﻻتصال
آلية التظلم
مرفق المخلفات الخطرة :لم يتم تخصيص/تحديد الموقع مرفق المخلفات الخطرة :خطة إعادة التوطين قد تكون التخطيط
مطلوبة
اﻹنشاء
اجراءات العثور المصادف اثناء اﻹنشاء
التخطيط ،اﻻنشاء،
خطة إشراك أصحاب المصلحة
جلسة تحديد نطاق لكﻼ المشروعين
التشغيل

المكون الثاني :إعادة تأهيل مقلب أبو زعبل
توافر البيانات
المعيار

اﻷدوات البيئية واﻻجتماعية ودراسات أخرى

مرحلة المشروع

البنك الدولي  /مشغل قطاع خاص
وحدة ادارة المشروع
وحدة ادارة المشروع
وحدة ادارة المشروع
وحدة ادارة المشروع

الجهة

ESS1,
ESS3

لم يتم تحديد طريقة إغﻼق
لم يحدد مستوى تلوث للموقع و تقييم للمخاطر

دراسة تقييم أثر بيئي و اجتماعي

التصور

تقييم المخاطر
تقييم مقلﺐ المخلفات
خطة اغﻼق

التصور
التصور
التخطيط
التخطيط

إجراءات إدارة العمال
ﻻ يوجد إجراءات إدارة للعمال
ESS2
استراتيجية اﻻتصال
ESS4
آلية التظلم
التخطيط  ،اﻻنشاء،
خطة إشراك أصحاب المصلحة
ESS10
التشاور المستمر مع أصحاب المصلحة المشاركين في التشغيل
إدارة المخلفات
المكون الثاني :المكون الفرعي  4الدعم الفني لتطوير منطقة العكرشة ﻹعادة التدوير و الصناعات
مرحلة المشروع
اﻷدوات البيئية واﻻجتماعية ودراسات أخرى
توافر البيانات
المعيار
ﻻ يوجد وصف للمشروع  ،تم تحديد الحدود

ESS1,
ESS3
ESS2
المكون الثالث :محطات الشحن والحافﻼت اﻹلكترونية
توافر البيانات
المعيار
ESS1,
ESS3

البيانات المتاحة :سياسة التنقل اﻹلكتروني
تحديد اﻵثار اﻷولية وتدابير التخفيف

ESS2

ﻻ يوجد إجراءات إدارة للعمال

دراسة تقييم أثر لكل موقع و خطة إدارة بيئية و التصور والتخطيط
اجتماعية و تقييم مخاطر
التخطيط
إجراءات إدارة العمال
اﻷدوات البيئية واﻻجتماعية ودراسات أخرى

مرحلة المشروع

التصور
تقييم دورة الحياة
دراسة تقييم أثر لكل موقع و خطة إدارة بيئية و التخطيط
اجتماعية و تقييم مخاطر و خطة ادارة مخلفات
التخطيط
إجراءات إدارة العمال

وحدة ادارة المشروع  /مشغل
قطاع خاص
وحدة ادارة المشروع  /مشغل
قطاع خاص
وحدة ادارة المشروع  /مشغل
قطاع خاص
وحدة ادارة المشروع
وحدة ادارة المشروع
وحدة ادارة المشروع

الجهة
وحدة ادارة المشروع  /مشغل
قطاع خاص
وحدة ادارة المشروع
الجهة
مشغل قطاع خاص
وحدة ادارة المشروع

