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 مقدمة 1

 

 2013بين االتحاد األوروبي وجمهورية مصر العربية في شهر يوليو ( EEIP) العاجل للتشغيل االستثماريالبرنامج  توقيعتم 
، ويتم تنفيذ المشروع عن طريق الصندوق 2013وتم توقيع العقد اإلدارة بين االتحاد األوروبي والبنك الدولي في شهر ديسمبر 

وع الى خلق فرص عمل قصيرة المدى ر شمن البنك الدولي. يهدف المبتمويل من االتحاد األوروبي وبدعم االجتماعي للتنمية 
خدمات البنية االساسية لشرائح مستهدفة من سكان المناطق للعاطلين من العمال غير المهرة وذوي المهارات المتوسطة وتوفير 

( في مجاالت EEIP)العاجل للتشغيل االستثماريالبرنامج تحت مظلة  الفرعيةالفقيرة. وسوف يتم تنفيذ العديد من المشروعات 
حماية جوانب وضفاف نهر النيل، ورصف ، و منهامختلفة تتضمن: اعادة تأهيل منازل ومدارس، وتطهير ترع وازالة الحشائش 

واستكمال طرق ريفية، وحمالت نظافة وازالة مخلفات من قرى، وخدمات تعليم أساسي لصغار السن، وخدمات صحة األم 
وحضرية. ويعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية الجهة المنفذة للمشروع، حيث سيقوم  والطفل وتشغيل الشباب في مناطق ريفية

بتوقيع اتفاقيات اطارية مع الجهات الكفيلة )وهي الوزارات والجمعيات األهلية كل في مجاله( لتنفيذ المشروع في المحافظات 
 المختلفة

(، وقد خلصت هذه الدراسة ESSAFقييم البيئي واالجتماعي )خالل فترة التحضير للمشروع تم اعداد دراسة اطارية للفحص والت
بالتقييم البيئي طبقا لتصنيف سياسة الحماية للبنك الدولي المتعلقة  Cأو  Bتقع ضمن التصنيف االطارية أن أنشطة المشروع 

أي من سياسات الحماية  بأعمال(. وطبقا للدراسة االطارية فال يتوقع أن تتعلق أنشطة المشروع OP 4.01)سياسة العمليات 
( خالل مارس ESSAFالتسع األخرى للبنك الدولي. وقد تم اجراء تشاور مع جهات مختلفة بخصوص الدراسة االطارية )

وقد اشترطت اتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق االجتماعي للتنمية والبنك الدولي أنه في حالة تطلب الدراسة  .2012
( اعداد خطة عمل بيئية أو دليل ارشادي للحماية البيئية ألي نوع من أنواع ESSAFالبيئي للمشروع )االطارية للفحص والتقييم 

 المشروعات الفرعية، فالبد من اعداد الوثيقة المناسبة لنوع المشروعات الفرعية والتأثيرات البيئية المتوقعة. 

والتي تتطلب مراعاتها أثناء بيئية التأثيرات ال لها بعض تبحمالت النظافة ورفع المخلفاوتعتبر المشروعات الفرعية المتعلقة 
للتوافق مع شرط اتفاقية القرض المشار اليها باالعلى بحيث  خطة العمل البيئي هذه، لذا فقد تم اعداد تنفيذ هذه المشروعات

تهدف خطة العمل البيئي الى تحقيق و  تقوم الجهات المعنية بالمشروع بادارة والتعامل مع التأثيرات البيئية السلبية بشكل مناسب.
 ما يلي:

 المتعلقة ومدى تأثيراتهاتحديد الموضوعات البيئية  -
 تحديد اجراءات التخفيف التي يجب اتخاذها للتقليل من التأثيرات البيئية السلبية الى الحد األدنى -
م التحكم فيها خالل تنفيذ المشروعات تحديد أنشطة الرصد التي يجب اتخاذها للتأكد من أن التأثيرات البيئية السلبية يت -

 الفرعية



 تحديد أدوار الجهات المختلفة المعنية بالمشروع في تنفيذ اجراءات التخفيف وأنشطة الرصد -

 أهداف وأنشطة المشروعات الفرعية 2

 

من أهم التحديات البيئة في مصر. وقد حددت خطة العمل البيئي القومية يعتبر جمع ونقل والتخلص من المخلفات الصلبة 
الموضوعات المتعلقة بادارة المخلفات الصلبة كموضوعات ذات أولوية في الخطة، كما أن خطط العمل البيئي لمعظم 

عديد من مناطق هذه الموضوعات ضمن أولوياتها. وال تغطي خدمة جمع وادارة المخلفات الصلبية ال المحافظات تضمنت
الجمهورية السيما المناطق الريفية، وقد تسبب ذلك في تراكم كميات من المخلفات الصلبة في المناطقة المفتوحة التي يمكن 
الوصول اليها مثل األراضي الفضاء وعلى ضفاف الترع والمصارف وعلى جوانب الطرق وخطوط السكك الحديدية. ويقوم 

باعتبار أن ذلك من أسرع الوسائل لتطهير هذه المناطق مات القمامة عادة بالحرق المكشوف أهالي المناطق المجاورة لتراك
 وتخفيف التأثيرات البيئية السلبية لتراكم المخلفات من الروائح الكريهة وجذب الحشرات والقوارض.

ات األهلية باعتبار ذلك أحد عن طريق المنظمات غير الحكومية الجمعيعادة ما يتم تنفيذ حمالت النظافة ورفع التراكمات 
الخدمات للمجتمع المحلي برفع المخلفات المتراكمة ورفع الوعي بالممارسات الصحيحة الدارة المخلفات. وقد تم تضمين 

( لتحقيق EEIP)البرنامج اإلستثمارى العاجل للتشغيلضمن المشروعات الفرعية المتعلقة بحمالت النظافة ورفع المخلفات 
األول توظيف عدد كبير نسبيا من العمالة والثاني تحقيق تحسن في نظافة عدد من القرى وهو ما سيؤدي بدوره  هدفين رئيسيين،

 الى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الفقيرة.

 78تبلغ محافظة، باستثمارات  15في  مركز 126سيتم تنفيذ المشروعات الفرعية المتعلقة بحمالت النظافة ورفع المخلفات في 
 % من هذا المبلغ. ستتضمن هذه المشروعات الفرعية مكونين أساسيين: 70مليون جنيه مصري، وتبلغ نسبة اجور العمال 

 المكون األول هو رفع المخلفات وتنظيف وتجميل الشوارع، حيث سيشمل هذا المكون األنشطة الرئيسية التالية:

 تشمل كميات كبيرة من القمامة تحديد المواقع الرئيسية لتراكم المخلفات والتي -
توظيف العمال الذين سيقوم برفع المخلفات بأدوات يدوية الى مركبات نقل المخلفات، والتي ستكون في معظم األحوال  -

 جرار ومقطورة تابعة للوحدة المحلية
 قلب المخلفات في موقع التخلص  -
 ستتضمن بعض المشروعات الفرعية أنشطة تشجير وتجميل -

المكون الثاني هو حمالت توعية سيتم تنفيذها بالتوازي مع حمالت النظافة، وتهدف حمالت التوعية الى رفع الوعي المجتمعي 
 بالفوائد البيئية لالدارة السليمة للمخلفات الصلبة وما يتبعه من فوائد صحية. وسيشمل هذا المكون األنشطة التالية:



 ية ادارة المخلفات الصلبةعقد ندوات للمجتمع المحلي لتوضيح أهم -
 تدريب رائدات ريفيات لتمكينهن من اجراء زيارات منزلية لرفع وعي ربات البيوت -

ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه المشروعات الفرعية ستتضمن استمرارا لخدمة جمع المخلفات والتي سيتم تمويلها من خالل 
 منفصل عن حساب المشروع. مقابل خدمة يتم جمعه من المستفيدين وايداعه في حساب

ويقوم الصندوق االجتماعي للتنمية باختيار القرى التي سيتم تنفيذ المشروعات الفرعية بها طبقا لمؤشرات اقتصادية محددة 
ولوية بناء على االحتياج الفعلي. بعد اختيار المواقع يقوم ترصد حالة الفقر في المجتمعات، بحيث يتم المناطق ذات األ

جتماعي للتنمية بدعوة الجمعيات األهلية في هذه المواقع بتقديم عروضا لتنفيذ المشروع، وبعد اختيار الجمعية الصندوق اال
األهلية المرشحة من خالل نظام تنافسي محدد تقوم هذه الجمعية بتوقيع عقود لتنفيذ هذه المشروعات الفرعية الصندوق 

انشاء وحدة الدارة المشروع يترأسها أحد المرشحين الذي سوف يقوم باعداد ، وسوف تقوم الجمعية المرشحة باالجتماعي للتنمية
 باألسفل الهيكل االداري لتنفيذ المشروع. 1-2شكل  . ويبينالتقارير للصندوق
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 التحسينات المتوقعة للظروف البيئية والصحية 3.1

 

الفرعية المتعلقة بحمالت النظافة ورفع المخلفات ايجابية. يتوقع أن تكون التأثيرات البيئية واالجتماعية االجمالية للمشروعات 
 حيث سيؤدي رفع المخلفات الى فوائد بيئية وصحية مباشرة منها:

 تقليل التأثيرات السلبية للروائح الكريهة التي تؤذي جيران المواقع التي تتراكم فيها المخلفات -
 ضارة ومسببات األمراضتقليل مساحة البيئة المناسبة لوجود الحشرات والقوارض ال -
 تحسين القيمة الجمالية لمناطق تنفيذ المشروع الفرعي -
 تقليل احتماالت وصول سوائل عصارة المخلفات الى المجاري المائية والمياه الجوفية -
 تحسين كفاءة استخدامات األراضي -
 زيادة المساحات الخضراء والغطاء النباتي -

لمشروع الفرعي، وكميات ومدى تأثير المخلفات المتراكمة ومدى قربها من مناطق سيتعمد مدى تأثير هذه الفوائد على موقع ا
بيئية حساسة. وستحقق هذه المشروعات الفرعية أيضا العديد من الفوائد االجتماعية االقتصادية وذلك من خالل توفير فرص 

ورفع قيمة العقارات في المناطق التي تم تنظيفها. وحيث أن الجمعايات األهلية المحلية  وتقويةعمل للعمالة غير الماهرة 
( يعمل باألساس على تحقيق فوائد اجتماعية اقتصادية من خالل مشروعات طارئة EEIP)البرنامج اإلستثمارى العاجل للتشغيل

ا التسجيل من خالل فان خطة العمل البيئي يجب أن تسجل وتوثق الفوائد البيئية واالجتماعية للمشروع، ويجب أن يكون هذ
 وسائل بسيطة تكون عملية ومتوفرة، وهذا التوجه تعكسه االجراءات وأنشطة الرصد التالية:

 اجراءات توثيق الفوائد البيئية:

يجب أن تقوم الجمعيات األهلية بتوثيق مواقع تراكم المخلفات من خالل التصوير الفوتوغرافي قبل وبعد ازالة  -
 المخلفات، وأيضا قبل وبعد التشجير. 



خالل حمالت التوعية والزيارات المنزلية التي سيتم اجراؤها عن طريق الرائدات الريفيات يجب تسجيل آراء المجتمع  -
هذه المخلفات. يجب أن أثيرات المتعلقة بتراكم المخلفات ونظرتهم الى التحسينات المتعلقة بازالة المحلي بخصوص الت

 .تقوم الجمعيات األهلية بالتأكد من أن آراء المجتمع المحلي يتم تسجيلها في تقارير الندوات

 ويجب أن تسجيل مؤشرات الرصد التالية في كل قرية:

م تقدير الكمية من خالل كميات المخلفات التي يتم رفعها في كل مشروع فرعي، ويتيجب أن تقوم الجمعيات األهلية  -
حساب الطاقة االستيعابية لكل مركبة نقل مخلفات )حجم الصندوق( وعدد الرحالت التي تقوم بها السيارة الى موقع 

 التخلص من المخلفات
تم توظيفها في تنفيذ المشروع. ويتوقع أن يتم يجب تسجيل عدد المستفيدين من العمالة من خالل أيام العمل التي  -

تغطية ذلك من ضمن انجازات المشروع في تقارير االنجاز ربع السنوية، ولكن يقترح أن يتم تضمين ذلك أيضا في 
 تقارير خطط العمل البيئية

لتمويل الذاتي ( من خالل اEEIPفي حال استمرار المشروع في تجميع المخلفات في قرية محددة بعد انتهاء مشروع ) -
من السكان، يجب أن تقوم الجمعية األهلية في نهاية حملة النظافة في هذه القرية بتسجيل عدد المنازل المستفيدة من 

 الخدمة والتي أبدت استعدادها لالشتراك في نظام دائم لجمع المخلفات الصلبة
 اتير الشراءيجب تسجيل عدد الشجيرات التي تم زرعتها في كل قرية وذلك من خالل فو  -

 

 التوافق مع متطلبات جهاز شئون البيئة لنماذج تقييم التأثير البيئي 3.2

 

تقييم األثر البيئي. وقد  فيما يتعلق باعداد خالل تنفيذ المشروعات الفرعية االلتزام بمتطلبات جهاز شئون البيئة أن يتميجب 
أصدر جهاز شئون البيئة نسخة معدلة من دليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي، والذي يشير الى تصنيف المشروعات الى 

تصنيفات بحسب درجة تقييم التأثير البيئي المطلوب لها بناء على تأثيراتها المتوقعة على البيئة، وهذه التصنيفات هي  3
. وقد جاء في الدليل بعض األمثلة لفئة 1لفئة أ و ب و ج من األدنى الى األعلى تأثيرا على البيئة على الترتيبمشروعات ا

. وقد ذكر حمالت النظافة ورفع المخلفاتاألمثلة مشروعات هذه تقييم التأثير البيئي المطلوبة لبعض المشروعات ولم تتضمن 
مدرجة في األمثلة الواردة يجب أن يتم تصنيفها بناء على مدى استهالك الوارد، دليل جهاز شئون البيئة أن المشروعات غير ال

وطبيعة المشروع والتغير المتوقع في استخدامات األراضي، وطبيعة المدخالت والمخرجات ودرجة التأثيرات البيئية المصاحبة، 

                                                           
  Aوالفئة ج مكافئة للفئة  B، والفئة ب مكافئة للفئة .4.01OPطبقا في تصنيف البنك الدولي طبقا لسياسة العمليات  Cالفئة أ مكافئة للفئة   1



وتأثيراتها المؤقتة  حمالت النظافة وازالة المخلفاتواالمتداد الجغرافي للتأثيرات. وبناء على محدودية تأثيرات أنشطة مشروعات 
مع وجود احتمال أن هذه  أو الفئة "ب" "أ"فيمكن تقدير أن تصنيف هذه المشروع هو من ضمن الفئة  في أغلب األحيان

التأكد من  الصندوق االجتماعي للتنميةالمشروعات الفرعية لن تحتاج الى استكمال نموذج لتقييم التأثير البيئي. ويجب على 
جهاز شئون البيئة خالل فترة مبكرة من المشروع على التصنيف الصحيح لهذه المشروع وذلك من خالل خطاب رسمي من 

اخبار الجمعيات األهلية لهذه المشروعات الفرعية فيجب  مطلوب أنهتقييم التأثير البيئي ل محدد نموذج تحديد. في حالة 2الجهاز
قت المناسب ومتابعة رد وتقديمه الى جهاز شئون البيئة في الو  هاعدادعلى الجمعية األهلية بالنموذج المطلوب والذي يجب 

 وهذه االجراءات موضحة فيما يلي: .يهالجهاز عل

 االجراءات المطلوبة للتأكد من التوافق مع متطلبات جهاز شئون البيئة:

ن البيئة يطلب توضيح ما اذا كانت يجب أن يقوم الصندوق االجتماعي للتنمية بارسال خطاب الى جهاز شئو  -
، وما هو النموذج المناسب لهذه المشروعات المشروعات الفرعية تتطلب اعداد نموذج محدد لتقييم التأثير البيئي

 الفرعية. ويجب أن يتم اتخاذ هذا االجراء في أسرع وقت ممكن
طبقا لرد جهاز شئون البيئة، فيجب أن يتم تقديم في حال أنه يجب اعداد نموذج لتقييم التأثيرات البيئية من فئة محددة  -

صورة من خطاب الجهاز الذي يوضح ذلك الى الجمعيات األهلية التي تقوم بتنفيذ المشروعات الفرعية، ويجب أن يتم 
 تضمين مطلب اعداد نموذج تقييم التأثير البيئي الى التزامات الجمعية األهلية في العقد الذي يتم ابرامه معها

يمه للجهة االدارية ن تقوم الجمعيات األهلية باعداد نموذج تقييم التأثير البيئي المناسب )ان كان مطلوبا( وتقديجب أ -
تتضمنها موافقة جهاز شئون المختصة ومتابعة رد الجهاز على النماذج المقدمة. ويجب أن يتم تضمين أي شروط 

 البيئة على المشروع الى التزامات الجعية األهلية

لب تنفيذ هذه االجراءات الى رصد مؤشرات محددة، ولكن يمكن متابعة تنفيذها من خالل اعداد تقارير خطة العمل ال يتط
 البيئي.

 

 للمخلفات في أماكن غير مخصصة التسبب في تراكم احتماالت 3.3

 

                                                           
لتي ليست يتطلب دليل اسس واجراءات تقييم التأثير البيئي من الجهة المنفذة للمشروع التشاور مع جهاز شئون البيئة للتأكد من تصنيف المشروعات ا  2

 المعطاة، ويشير الدليل أن جهاز شئون البيئة يجب أن يرد بخطاب رسمي على طلب التشاور ضمن األمثلة 



وال يتم رصدها يكون قلب المخلفات  في كثير من الحاالت التي ال تكون اجراءات التخلص من المخلفات محددة بشكل ممنهج
في غير المواقع المحددة لذلك مغريا للعديد من سائقي مركبات نقل المخلقات بحيث يتم تقصير دورة عمل هذه المركبات ما 
ينتج عنه توفيرا للوقت والوقود. وقد يكون هذا أحد العوامل التي ساهمت في الماضي في تراكم المخلفات في األراضي الفضاء 
وعلى جوانب الطرق وضفاف المجاري المائية. لذلك فسيكون من األهمية بمكان أن يتم التأكد من ان المخلفات التي سيتم 

 رفعها لم يتم التخلص منها في موقع آخر غير مناسب لذلك.

قد  35/19673الى كونه مخالفا لقانون النظافة العامة  يعد نقل المخلفات بدون تغطيتها من األنشطة المنتشرة، وهذا باالضافة
لذا فانه يوصى بتوفير غطاؤ مناسب لكل مركبة من مركبات النقل يؤدي الى تطاير المخلفات في الطريق الى موقع التخلص. 

 مقطورة(.بحيث ال يسمح بتحركها قبل أن يقوم العمال وتغطية صندوق المخلفات أو المقطورة )في حال استخدام جرار و 

في حالة تضمن حمالت النظافة تجميع مخلفات المنازل في بعض القرى فيجب أن تكون نقاط تجميع المخلفات قبل ترحيلها 
محددة قبل بدء الحملة. من المعروف أن الشوارع الضيقة لمعظم القرى ال تسمح بدخول مركبات نقل المخلفات لذلك فيتوقع أن 

تركم المخلفات في مواقع  منازل بشكل يدوي في نقاط محددة في مسار مركبات النقل، ولتجنبيتم تجميع أكياس القمامة من ال
أخرى يوصى باختيار نقاط التجميع في مواقع التراكمات الحالية ولكن يجب توفير حاويات مناسبة للقمامة في هذه النقاط 

 الستقبال المخلفات الجديدة.

 تقليل من احتماالت المخاطر السابقة:يوصى بتنفيذ اجراءات التخفيف التالية لل

يجب أن تقوم كل جمعية أهلية بطلب من االدارة المحلية لتحديد موقع التخلص من المخلفات المناسب، ويجب أن  -
تقوم الجمعية األهلية باالحتفاظ بمستند )خطاب أو مذكرة( من االدارة المحلية يبين اسم موقع التخلص من المخلفات 

 المناسب
قوم الجمعية األهلية بالتأكد خالل العمل الميداني من أن سعة مركبة نقل المخلفات مناسبة لكمية المخلفات يجب أن ت -

التي تنقلها وأن المخلفات يتم تغطيتها بشكل محكم قبل التحرك الى موقع التخلص، وأن سائق المركبة سيقوم بالفعل 
يجب أن يقوم أن موظفي الجمعية األهلية باالشراف بالتخلص من المخلفات في الموقع المخصص. وفي هذا الصدد 

الميداني على عملية شحن المخلفات وأن يقوم بالتوثيق الفوتوغرافي للعملية، ويجب على فرع الصندوق االجتماعي 
 للتنمية في المحافظة اختيار عينة من المشروعات الفرعية لالشراف الميداني عليها وتسجيل أي مخالفات

ملة النظافة تجميع مخلفات حديثة من المنازل بجانب رفع التراكمات، فيجب تحديد نقاط التجميع حفي حالة تضمن  -
للمخلفات الجديدة قبل بدء الحملة، ويستحسن أن تكون هذه النقاط في أماكن التراكمات الحالية ويجب وضع حاويات 

معية األهلية باعالم أهالي المنطقة بوضع قمامة مناسبة لتجميع المخلفات فيها عند هذه النقاط. ويجب أن تقوم الج
                                                           

من الالئحة التنفيذية للقانون أن وسائل نقل المخلفات يجب أن تكون بسعة كافية وأال توجد بصندوق النقل ثقوب أو فتحات وأن تزود  14تنص المادة   3

 بغطاء محكم أثناء النقل



مخلفاتهم في هذه الحاويات. ويجب على فرع الصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظة اختيار عينة من المشروعات 
 الفرعية لالشراف الميداني عليها وتسجيل أي مخالفات

 يتم رصد كفاءة االجراءات السابقة من خالل:

الجمعية األهلية بحيث يتمكن األهالي من الشكوى من قيام القائمين على حملة النظافة اعداد سجل للشكاوى في مقر  -
بالتخلص من المخلفات في غير المكان المخصص، أو من تطاير المخلفات من المركبة أثناء النقل أو تولد مناطق 

ق للشكاوى أو غيره من الوسائل( ويترك للجمعية األهلية تحديد آلية استقبال الشكاوى )صندو  جديدة لتراكم المخلفات.
 بحسب الظروف المحلية

 

 احتماالت تداول مخلفات خطرة 3.4

 

تحتوي القمامة المنزلية عادة على كميات قليلة من المخلفات الخطرة مثل البطاريات ومصابيح الفلورسنت المكسورة وعبوات 
نظفات والمبيدات الحشرية واألقمشة الملوثة بالزيت ... األدوية وعبواد الدهانات ومخلفات الرعاية الصحية المنزلية وعبوات الم

الخ. وتزيد كميات هذه المكونات في مخلفات المدينة عنها في مخلفات القرية وخاصة في المناطق الفقيرة حيث ال يتم التخلص 
اجراء غير عمليا. وفي الخطرة  من المواد القابلة العادة التدوير. وعادة ما يكون القيام بفرز المخلفات المنزلية لفصل المخلفات

مناطق تنفيذ المشروعات الفرعية )حيث سيتم التنفيذ غالبا في القرى( ستحتوي المخلفات بشكل أساسي على مخلفات عضوية 
وكميات قليلة من مكونات أخرى، وبعض المخلفات الزراعية )مثل مخلفات قصب السكر خاصة في محافظات الوجه القبلي( 

 شتمل هذه المكونات على كميات محدودة من المخلفات الخطرة التي قد ترتبط بالمخاطر التالية:ومن الوارد أن ت

احتمال تولد عصارة للمخلفات تحوي على مكونات كيميائية ناتجة عن البطاريات الجافة وبطاريات السيارات وعبوات  -
ن اعتبار أن احتماالت المخاطر الناتجة ويمكالدهانات والكيماويات واألدوية وذلك في موقع التخلص من المخلفات. 

عن ذلك قليلة جدا أو مهملة ألن هذه المكونات ان وجدت ستكون كمياتها قليلة جدا. أيضا تعتبر مخاطر تكون 
)قبل تنفيذ المشروعات الفرعية( حيث أن هذه المواقع لم تكن العصارة أكبر في األماكن الحالية لتراكم المخلفات 

 من المخلفات، فيمكن بهذا االعتبار تقدير أن هذا التأثير للمشروعات الفرعية مهمال. مخصصة أصال للتخلص
مخاطر تعرض العمال لجروح نتيجة بعض المخلفات الحادة مثل الزجاج المكسور وابر السرنجات والتي بدورها يمكن  -

يتوقع أن تكون كمياتها قليلة، أن تنطوي على مخاطر العدوى ببعض االمراض. وكما ذكر سابقا فان هذه المكونات 
والتي المناسبة  الشخصية ولكن يمكن تقليل هذه المخاطر الى الحد األدنى اذا قام العمال باستخدام أدوات الحماية



تشمل قفازات سميكة مقاومة للثقب. ومن المعروف أن بعض العمال يمكن أن يقاوم استخدام هذه األدوات خاصة في 
جب أن تقوم الجمعيات األهلية بتوفير هذه األدوات وتخصيص جزء من ميزانية المشروع لها األجواء الحارة، ولكن ي

 وجعل استخدام هذه األدوات شرطا للتعاقد مع العمال.

 يوصى بتنفيذ اجراءات التخفيف التالية للتقليل من احتماالت المخاطر السابقة:

المناسبة للعمال )الحد األدنى أن يتم توفير قفازات  خصيةالش يجب أن تقوم الجمعيات األهلية بتوفير أدوات الحماية -
مقاومة للثقوب وكمامات وأحذية( وتوجيه العمال الى ضرورة استخدام هذه األدوات خالل تداول المخلفات بحيث يكون 

ازالة على عملية هذا أحد شروط التعاقد مع العامل. يجب أن يقوم أحد موظفي الجمعية األهلية باالشراف الميداني 
التراكمات )كما سبقت االشارة( للتأكد من تطبيق هذا الشرط وأن يقوم بالتوثيق الفوتوغرافي. ويجب على فرع الصندوق 

 االجتماعي للتنمية في المحافظة اختيار عينة من المشروعات الفرعية لالشراف الميداني عليها وتسجيل أي مخالفات
لفات التي يتم تداولها فيجب على الجمعية األهلية بأن تقوم الجمعية في حالة حدوث جرح ألحد المعمال بسبب المخ -

 األهلية بتوفير الرعاية الصحية المناسبة وتعد تقريرا عن أسباب الحادث واالجراءات التي تم اتخاذها
ل وغسل يجب أن تقوم الجمعية األهلية بتوجيه العمال بتعليمات النظافة المناسبة مثل االغتسال في نهاية يوم العم -

 اليدين جيدا قبل األكل

 يتم رصد كفاءة االجراءات السابقة من خالل:

 تسجيل عدد الحوادث المتعلقة بتداول المخلفات -

 

 الغبار والضوضاء 3.5

 

يتسبب ازالة المخلفات المتراكمة وتحميلها وتفريغها في تولد الغبار في هذه المواقع. وحيث أن المشروع يعتمد على العمالة 
يتم تحميل المخلفات يدويا لذا فمن المتوقع أن تكون كثافة الغبار الناتج قليلة نسبيا وأن تكون فترة تولد الغبار  حيثالكثيفة 

أطول، ويكون تأثير ذلك على المناطق المجاورة قليال نسبيا، ويكون التأثير أكبر نسبيا على عمال النظافة، لذا فاستخدام 
 االشارة سابقا( سيقلل من هذه المخاطر الى الحد االدنى.الكمامات الواقية من الغبار )كما تمت 



وبالنسبة الى تولد الغبار أثناء نقل المخلفات فان ذلك يمكن تجنبه اذا تم تغطية المخلفات أثناء النقل كما تمت االشارة سابقا في 
اال في حالة اشتمال المخلفات على  فان انبعاث األتربة أثناء النقل سيكون قليال نسبياخطة العمل البيئي. وفي كل األحوال 
 نسب مرتفعة من مخلفات البناء والهدم.

من الجدير بالذكر أن تقليل األتربة عن طريق رش المياه سيكون غير مرغوب فيه حيث سيؤدي ذلك الى زيادة رطوبة 
منه وفي الموقع الذي سيتم  المخلفات مما قد يتسبب في مشاكل متعلقة بعصارة المخلفات في الموقع الذي يتم رفع المخلفات

ستفوق تأثيرات االنبعاثات المحدودة للغبار خاصة ان كان العمال محميين التخلص من المخلفات فيه. ويعتقد أن هذه المشاكل 
 بارتداء الكمامات الواقية من الغبار.

اء مركبات النقل، حيث أن اللوادر أما بالنسبة للضوضاء المصاحبة للعملية فيتوقع أيضا أن تكون قليلة نسبيا ومحدودة بضوض
والحفارات التي ينتج عنها مستويات مرتفعة من الضوضاء ليست من ضمن المكونات المشروع. ويمكن أن ترتفع الضوضاء 

بسبب أصوات العمال الذين يتوقع أن تكون أعدادهم كبيرة نسبيا، ولكن ال يتوقع أن يتسبب ذلك في تأثيرات تذكر بشكل بسيط 
 يات الضوضاء المحيطة اال في حالة تنفيذ حمالت النظافة أثتاء الليل.على مستو 

 يوصى بتنفيذ اجراءات التخفيف التالية للتقليل من احتماالت المخاطر السابقة:

الميداني  يجب أن يقوم أحد موظفي الجمعية باالشرافكمامات، و  يجب أن تتضمن أدوات الحماية الشخصية للعمال -
على احترام العمال لهذا االلتزام ويجب أن يقوم بالتوثيق الفوتوغرافي. ويجب على فرع الصندوق االجتماعي للتنمية 

 في المحافظة اختيار عينة من المشروعات الفرعية لالشراف الميداني عليها وتسجيل أي مخالفات
على موظف الجمعية الذي يقوم باالشراف الميداني  يجب ان يتم تغطية المخلفات بغطاء محكم أثناء نقلها، ويجب -

التأكد من تطبيق هذا الشرط والتوثيق الفوتوغرافي له، ويجب على فرع الصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظة 
 اختيار عينة من المشروعات الفرعية لالشراف الميداني عليها وتسجيل أي مخالفات

  النهار ويمنع العمل أثناء الليل. يجب أن يتم رفع المخلفات خالل ساعات -

 يتم رصد كفاءة االجراءات السابقة من خالل:

اعداد سجل للشكاوى في مقر الجمعية األهلية بحيث يتمكن األهالي من الشكوى من مستويات غير مقبولة من الغبار  -
 أو الضوضاء أثناء رفع ونقل المخلفات.

 



 خطة العمل البيئيموضوعات أخرى ال تحتاج الى اجراءات خاصة في  3.6

 

 هناك بعض الموضوعات األخرى التي تعتبر خارج نطاق خطة العمل البيئي ألسباب مختلفة كما هو موضح باالسفل.

هناك عدد من الموضوعات البيئية المتعلقة بالتخلص من المخلفات في الموقع المرخص، ومن هذه الموضوعات انبعاث الروائح 
الكريهة وانبعاث األتربة والضوضاء والتأثيرات المتعلقة بتحلل المخلفات والتأثير على السعة االستيعابية لموقع التخلص من 

وليست هذه الموضوعات متعلقة باختيار موقع التخلص من المخلفات من قبل االدارة المحلية المخلفات ... الخ. ويمكن اعتبار 
متعلقة بشكل مباشر بالمشروعات الفرعية التي يتم تنفيذها. ويمكن اعتبار أن مساهمة المشروعات الفرعية في التأثيرات البيئية 

 مل البيئي هذه.على موقع التخلص مهملة وال تستوجب اجراءات محددة في خطة الع

من الموضوعات األخرى تلك الموضوعات المتعلقة باستمرارية المشروعات الفرعية بعد انتهاء حمالت النظافة، حيث أنه ان لم 
يتم تدبير مصادر لتمويل خدمة جمع المخلفات )مثل دفع مقابل خدمة من المستفيدين( فيمكن أن يتم تراكم المخلفات مرة أخرى 

أخرى فسيتسبب ذلك في تم رفع المخلفات منها أو في مواقع أخرى. وبالرغم أنه ان عاد تراكم المخلفات مرة في المواقع التي 
عودة تدني الظروف الصحية والبيئية بعد انتهاء المشروعات الفرعية. وال يمكن اعتبار هذه التأثيرات متعلقة بتنفيذ المشروعات 

دائم الدارة المخلفات الصلبة في هذه المناطق. وباعتبار الطبيعة الطارئة لمشروع  الفرعية ولكنها ستكون متعلقة بعدم وجود نظام
(EEIP ) وهدفه األساسي من توفير فرص عمل باالضافة الى توفير خدمات البنية التحتية فانه من غير المناسب امتداد

المخلفات الصلبة. وبشكل عام فان التأثير االجمالي للمشروع على  المشروع ليشمل تقديم منظومة متكاملة ودائمة الدارة
المواضوعات المتعلقة بالمخلفات الصلبة ايجابي كما تمت االشارة سابقا، وسترشد المشروعات الفرعية الى فوائد ادارة المخلفات 

اتية بعد انتهاء المشروع. وبناء على ذلك مما قد يحفز المجتمعات المحلية في القرى الى تأسيس نظام متكامل ودائم بالجهود الذ
 تغطي هذا الموضوع.فليس هناك حاجة أن تتضمن خطة العمل البيئي اجراءات 

  مسئوليات تنفيذ واالشراف على اجراءات وأنشطة خطة العمل البيئي.  2-3.6جدول و  1-3.6جدول يلخص 

 



 مسئوليات تنفيذ واالشراف على اجراءات التخفيف: 1-3.6جدول 

 وسائل االشراف  مسئولية االشراف مسئولية التنفيذ االجراءات المطلوبة الموضوع

 توثيق الفوائد البيئية

فرع الصندوق  الجمعية األهلية توثيق مواقع رفع تراكمات المخلفات ومواقع التشجير
 االجتماعي بالمحافظة

 والتوثيق الفوتوغرافي تقارير االنجازمراجعة 

فرع الصندوق  الجمعية األهلية المحليتسجيل وتوثيق آراء المجتمع 
 االجتماعي بالمحافظة

 مراجعة تقارير حمالت النظافة 

التوافق مع متطلبات 
جهاز شئون البيئية 
 لنماذج التقييم البيئي

ارسال طلب رسمي لجهاز شئون البيئة لبيان ان كانت 
 المشروعات الفرعية تحتاج تقييم بيئي وما هو تصنيفها

عي الصندوق االجتما
 للتنمية

الصندوق االجتماعي 
 للتنمية

 مراجعة المراسالت مع جهاز شئون البيئة

في حالة تطلب اعداد نموذج لتقييم التأثير البيئي، يجب 
 أن يضاف ذلك الى التزامات الجمعية األهلية

الصندوق االجتماعي 
 للتنمية

الصندوق االجتماعي 
 للتنمية

 مراجعة العقود مع الجمعيات األهلية

في حالة تطلب اعداد نموذج لتقييم التأثير البيئي يجب 
على الجمعية األهلية اعداد هذا النموذج في الوقت 

 المناسب ومتابعة رد جهاز شئون البيئة

فرع الصندوق  الجمعية األهلية
 االجتماعي بالمحافظة

 متابعة المراسالت مع جهاز شئون البيئة

احتماالت تراكم 
المخلفات في أماكن 

 ر مخصصةغي

ارسال طلب رسمي الى االدارة المحلية لتحديد الموقع 
 المرخص للتخلص من المخلفات

فرع الصندوق  الجمعية األهلية
 االجتماعي بالمحافظة

 متابعة المراسالت مع االدارة المحلية

احتواء المخلفات بشكل فعال في صندوق شحن 
 المركبات وتغطيتها خالل النقل والتخلص من المخلفات

 في الموقع المخصص

الجمعية األهلية و فرع  طاقم مركبة المخلفات
الصندوق االجتماعي 

 بالمحافظة

االشراف الميداني والتوثيق الفوتوغرافي من خالل 
الجمعية األهلية واالشراف الميداني من خالل فرع 

 الصندوق على عينة من المشروعات
وتوفير تحديد نقاط تجميع مناسبة للمخلفات الجديدة 

حاويات مناسبة عند هذه النقاط واعالم المجتمع المحلي 
 بها

فرع الصندوق  الجمعية األهلية
 االجتماعي بالمحافظة

 االشراف الميداني على عينة من المشروعات

احتماالت تداول 
 مخلفات خطرة

يجب أن يستخدم عمال النظافة معدات الحماية 
 الشخصية المناسبة

األهلية و فرع الجمعية  عمال النظافة
الصندوق االجتماعي 

 بالمحافظة

االشراف الميداني والتوثيق الفوتوغرافي من خالل 
الجمعية األهلية واالشراف الميداني من خالل فرع 

 الصندوق على عينة من المشروعات



 وسائل االشراف  مسئولية االشراف مسئولية التنفيذ االجراءات المطلوبة الموضوع
التعامل بشكل صحيح مع الحوادث المتعلقة بتداول 

للمصاب المخلفات وتوفير الرعاية الصحية المناسبة 
 واعداد تقرير عن الحادث

فرع الصندوق  الجمعية األهلية
 االجتماعي بالمحافظة

 مراجعة تقارير الحوادث

ارشاد عمال النظافة للممارسات الصحية المناسبة بعد 
 انتهاء حملة النظافة

فرع الصندوق  الجمعية األهلية
 االجتماعي بالمحافظة

 المشروعاتاالشراف الميداني على عينة من 

 الغبار والضوضاء

يجب أن يستخدم عمال النظافة معدات الحماية 
 الشخصية المناسبة

الجمعية األهلية و فرع  عمال النظافة
الصندوق االجتماعي 

 بالمحافظة

االشراف الميداني والتوثيق الفوتوغرافي من خالل 
الجمعية األهلية واالشراف الميداني من خالل فرع 

 من المشروعات الصندوق على عينة
فرع الصندوق  الجمعية األهلية يجب أن يتم تغطية المخلفات أثناء النقل

 االجتماعي بالمحافظة
 االشراف الميداني على عينة من المشروعات

فرع الصندوق  الجمعية األهلية يجب أن ال يتم رفع المخلفات أثناء الليل
 االجتماعي بالمحافظة

 من المشروعاتاالشراف الميداني على عينة 

  



 مسئوليات تنفيذ اجراءات الرصد: 2-3.6جدول 

 مسئولية التنفيذ الرصد فترة طريقة الرصد موقع الرصد مؤشر الرصد الموضوع
حجم المخلفات التي تم  توثيق الفوائد البيئية

 نقلها لموقع التخلص
موقع تراكم 

 المخلفات
تسجيل عدد الرحالت لموقع التخلص 

 وضربها في سعة المركبة
في نهاية حملة 

 النظافة في كل قرية
 الجمعية األهلية

عدد أيام العمل التي 
 عملها العامل

موقع الجمعية 
 األهلية

تسجيل عدد أيام العمل من السجالت 
 المالية

في نهاية حملة 
 النظافة في كل قرية

 الجمعية األهلية

المنازل التي أبدت عدد 
رغبتها االستمرار في 

 الخدمة

موقع الجمعية 
 األهلية

تحديد العدد من خالل السجالت المالية 
 لمقابل الخدمة

في نهاية حملة 
 النظافة في كل قرية

 الجمعية األهلية

موقع الجمعية  عدد األشجار المزروعة
 األهلية

في نهاية حملة  تسجيل العدد من السجالت المالية
 النظافة في كل قرية

 الجمعية األهلية

احتماالت تراكم المخلفات 
 في أماكن غير مخصصة

موقع الجمعية  عدد الشكاوى الواردة
 األهلية

في نهاية حملة  تسجيل عدد الشكاوى
 النظافة في كل قرية

 الجمعية األهلية

احتماالت تداول مخلفات 
 خطرة

عدد الحوادث المتعلقة 
 بتداول المخلفات

الجمعية  موقع
 األهلية

في نهاية حملة  تسجيل عدد الحوادث
 النظافة في كل قرية

 الجمعية األهلية

موقع الجمعية  عدد الشكاوى الواردة الغبار والضوضاء
 األهلية

في نهاية حملة  تسجيل عدد الشكاوى
 النظافة في كل قرية

 الجمعية األهلية

 

 

 



 العمل البيئياالطار االداري لتنفيذ خطة  4

 

 مسئوليات التنفيذ 4.1

 

جمل الى مسئوليات تنفيذ واالشراف على اجراءات خطة العمل البيئي والتي تقع في الم 2-3.6جدول و  1-3.6جدول اشار 
على الجمعيات األهلية وسائقي مركبات النقل والعمل وفروع الصندوق االجتماعي للتنمية. يجب أن يتم تضمين مسئوليات 

قائمة بهذه هذه المسئوليات  1الجمعيات األهلية في العقود التي يتم توقيعها مع الصندوق االجتماعي للتنمية، ويبين الملحق 
يبين اجراءات خطة العمل البيئي  ربع سنويقود. يجب أن تقوم الجمعيات األهلية باعداد تقرير والتي يمكن أن يتم الحاقها بالع

التي تم اتخاذها، ويجب أن يحتوي هذا التقرير على مواقع التراكمات التي تم رفع المخلفات منها ووصف مركز آلراء المجتمع 
لذي تم تحديده من قبل االدارة المحلية للتخلص من المخلفات )مع اتقارير الندوات التي يتم عقدها( والموقع المحلي )مع ارفاق 

ارفاق أي خطاب أو مذكرة من االدارة المحلية( وأي مخالفات أو شكاوى يتم تسجيلها والتوثيق الفوتوغرافي للعملية باالضافة الى 
قبل الجمعية األهلية، ويشمل هذا التقرير مثاال للتقرير الذي يجب اعداده من  2مؤشرات الرصد التي تم تسجيلها. ويبين الملحق 

 باالساس قائمة باالجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الجمعية األهلية خالل تنفيذ الحملة.

اعداد تقرير انجاز ربع سنوي وتقديمه الى الفرع الرئيسي  في المحافظات سيطلب من فروع الصندوق الجتماعي للتنمية
ير بابا عن خطة العمل البيئي بحيث يتضمن هذا الباب االشارة الى أي مخالفات يتم ر للصندوق. وسوف يتضمن هذا التق

تسجيلها على الجمعيات األهلية واالجراءات التي يتم اتخاذها ردا على هذه المخالفات، وهذه المخالفات اما يتم رصدها من 
االشراف الميداني المباشر على عينة من المشروعات خالل متابعة تقارير الجمعيات األهلية التي يتم تقديمها أو من خالل 

الفرعية. يجب أن تشتمل تقارير االنجاز ربع السنوية على التقارير التي يتم اعدادها من قبل الجمعيات األهلية كمرفقات، كما 
ييم التأثير يجب أن يتم ارفاق أي مراسالت مع جهاز شئون البيئة بخصوص تصنيف المشروعات الفرعية من جهة اعداد تق

نموذجا للتقرير ربع السنوي الذي يجب أن يتم اعداده من فروع الصندوق االجتماعي للتنمية في  3البيئي. ويبين الملحق 
 المحافظات.

 

 احتياجات التدريب 4.2

 



ناك تنفيذها الى خبرات فنية متخصصة، حيث لن تكون هتعد اجراءات خطة العمل البيئي باالساس اجراءات ادارية ال يحتاج 
مؤشرات محددة لنوعية البيئة أو الجراء فحص مفصل حاجة الى اعمال تخصصية من جهات فنية ألخذ عينات لتحليل 

محاضرات لموظفي فروع الصندوق االجتماعي للتنمية الذين سيقومون بالعمل في المشروع عقد للمواقع. سيكون من المطلوب 
لبيئي وشروط التعاقد مع الجمعيات األهلية ومهام االشراف على الجمعيات لتعريفهم بالمهام الموكلة اليهم في خطة العمل ا

 األهلية ومتطلبات اعداد التقارير الدورية.

سيقوم موظفو فروع الصندوق في المحافظات بتوجيه ممثلي الجمعيات األهلية وشرح مشئولياتهم، وذلك من خالل تضمين هذه 
التنفيذ ومتابعة تقاريرهم. ومن المتوقع مينها في العق ومن خالل ارشادهم أثناء التعليمات في وثائق المناقصة، ومن خالل تض

العروض أن الجمعيات األهلية المرشحة سيكون لديها الكوادر المطلوبة للتوافق مع واجباتها وسيتم التأكد من ذلك من خالل 
 التي ستقدمها هذه الجمعيات األهلية.

 

 ميزانية خطة العمل البيئي 4.3

 

اجراءات التخفيف وأنشطة الرصد المحددة في خطة العمل البيئي تعد اجراءات ادارية ال تستلزم تمويل زائد عن تمويل معظم 
المشروع  ويمكن تنفيذها من خالل العاملين األساسيين في المشروع بعد ما يتم توجيههم بمتطلبات التوثيق واعداد التقارير 

 لى تكاليف زائدة هي:المطلوبة منهم. البنود التي قد تحتاج ا

 توفير أغطية لتغطية المخلفات أثناء نقلها -
 توفير وسائل الحماية الشخصية المناسبة لعمال النظافة -
 توفير كاميرا رقمية للتوثيق الفوتوغرافي لحملة النظافة -

تضمينه ضمن مسئوليات  ويمكن اعتبار تأثير هذه البنود على الميزانية الكلية للمشروع تأثيرا طفيفا، ولكن على أي حال يجب
 الجمعية في وثائق المناقصة وأثناء توقيع العقود معهم. 

 

 

  



 التشاور مع الجهات المعنية 5

 

( وذلك خالل ESSAFالدراسة االطارية للفحص والتقييم البيئي للمشروع )تم اجراء تشاور مع الجهات المعنية بخصوص 
. وباالضافة الى هذه الجلسة التشاورية فيقترح أن يتم 2012مرحلة التحضير للمشروع، وقد تم عقد ندوة تشاور في مارس 

هذه بحيث يتم تضمين مالحظات هذه الجهات في النسخة التشاور مع الجهات المعنية بالمشروع بخصوص خطة العمل البيئية 
 النهائية لخطة العمل البيئي. 

( يطلب من الجهات المعنية والمهتمة وعموم 4)مرفق في ملحق  2013مايو  26تم نشر اعالن في جريدة األهرام بتاريخ 
المواطنين ابداء الرأي والتعليق على خطط العمل البيئي، وقد أوضح االعالن أن خطط العمل البيئي متوفرة في مكاتب 

أيضا منشورة على موقع الصندوق االجتماعي للتنمية. وقد حدد االعالن فترة الصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظات وأنها 
أيام لتلقي التعليقات والمالحظات. وباالضافة الى االعالن الذي تم نشره في جريدة االهرام، فقد تم اتخاذ الخطوات التالية  10

 لنشر خطط العمل البيئي:

لصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظات وديوان وضع االعالن في لوحات االعالنات الخاصة بمكاتب ا -
 المحافظات ومراكز المدن والمديريات المختلفة والجمعيات األهلية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية ومكاتب البيئة.

ارسال خطابات موجهة )تطلب مراجعة والتعليق على خطط العمل البيئي( الى جهات محددة مثل سكرتيري عام  -
 ت ورؤساء مراكز المدن والجامعات والمراكز االعالمية والمديريات المختلفة والجمعيات األهلية.المحافظا

من مكاتب الصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظات.  2013يونيو  6تم جمع التعليقات على خطط العمل البيئي بعد يوم 
المشروعات الفرعية في تقليل نسب البطالة. ولم يرد مالحظات وقد تضمنت التعليقات الواردة بشكل أساسي التأكيد على أهمية 

 أو تعديالت مقترحة على االجراءات المتعلقة بخطط العمل البيئي.

 

 

 

 

 

 

 

  



 مسئوليات الجمعية األهلية في تنفيذ خطة العمل البيئي: 1ملحق 

 

 يجب على الجمعية األهلية االلتزام باالشتراطات البيئية التالية:

يجب حذف هذا البند ان افاد جهاز شئون البيئة بانه ال يلزم لهذه المشروعات الفرعية اعداد نموذجا لتقييم )مالحظة:  -
الرجاء التحديد بناء على متطلبات جهاز ---يجب على الجمعية األهلية اعداد نموذج التقييم البيئي " التأثير البيئي(

ة ومتابعة رد جهاز شئون البيئة وارسال الرأي النهائي لجهاز " وتقديمه الى الجهة االدارية المختص---شئون البيئة
شئون البيئة الى الصندوق. يجب عدم بدء الحملة قبل الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع 

هلية الفرعي، وتعتبر اشتراطات جهاز شئون البيئة المذكورة في خطاب الموافقة جزءا ال يتجزأ من التزامات الجمعية األ
 طبقا لهذا العقد. 

يجب نقل المخلفات التي يتم تجميعها فقط الى موقع __________)الرجاء ذكر اسم الموقع(_________  -
 للتخلص من المخلفات والذي تمت الموافقة عليه من االدارة المحلية

بة لنقل المخلفات اال بعد يجب أن توفر الجمعية األهلية غطاء مناسبا لمركبة نقل المخلفات، وال تسمح بتحرك المرك -
 تغطية المخلفات بها

يجب على الجمعية األهلية توفير كمامة واقية من األتربة وقفازين مقاومين للثقب وأحذية مناسبة ووسائل الحماية  -
الشخصية المناسبة األخرى لكل عامل من عمال النظافة. وتكون الجمعية مسئولة على التأكد من قيام العمال 

ائل الحماية الشخصية المناسبة خالل حملة النظافة. يجب على الجمعية ارشاد العمال الى الممارسات باستخدام وس
 الصحية التي يجب اتخاذها بعد حملة النظافة

في حال القيام بجمع مخلفات جديدة من المنازل أثناء حمالت النظافة يجب توفير حاويات مخلفات مناسبة وتوزيعها  -
ت. يجب أن تكون نقاط التجميع في مسارات مركبات نقل المخلفات ويستحسن أن تكون في في نقاط تجميع المخلفا
 مواقع التراكمات الحالية

 ال يسمح بازالة التراكمات خالل الليل -
يوثق االجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ متطلبات خطة العمل  ربع سنوي يجب أن تقوم الجمعية االهلية باعداد تقرير -

أن يكون هذا التقرير طبقا للنموذج المرفق بهذا العقد بحيث يتم االجابة على جميع األسئلة الواردة في ويجب البيئي، 
 النموذج.

التراكمات التي تم رفعها والمناطق التي تم تشجيرها، مع تسجيل كميات يجب أن تقوم الجمعية األهلية بتوثيق مواقع  -
وعدد أيام العمل التي قام بها العاملون، وذلك على النحو المذكور  المخلفات التي تم رفعها واألشجار التي تم زرعها

 في متطلبات تقرير حملة النظافة 



يجب على الجمعية األهلية تسجيل آراء المجتمع المحلي فيما يتعلق بالمشروع الفرعي وذلك على النحو المذكور في  -
 متطلبات تقرير حملة النظافة

يح موظفين مناسبين لالشراف الميداني على جميع أنشطة حملة النظافة بما يشمل يجب أن تقوم الجمعية األهلية بترش -
 رفع المخلفات ونقلها والتخلص منها

يجب أن تقوم الجمعية األهلية بالتوثيق الفوتوغرافي للحملة وذلك على النحو المذكور في متطلبات تقرير حملة  -
 النظافة

جيل شكاوى المجتمع المحلي وذلك على النحو المذكور في متطلبات يجب أن تقوم الجمعية األهلية باعداد سجل لتس -
 تقرير حملة النظافة

 يجب أن تقوم الجمعية األهلية باعداد سجل للحوادث وذلك على النحو المذكور في متطلبات تقرير حملة النظافة -

 

 

  



وتقديمه الى فروع  ألهليةالتقرير القياسي لخطة العمل البيئي الذي يجب اعداده من قبل الجمعية ا: 2ملحق 

 الصندوق االجتماعي للتنمية بالمحافظت

 

 بيانات الجمعية

 
 --------------------------------------------------------اسم الجمعية: 

 -----------------------------------------------------------العنوان: 
---------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------القرية المخدومة: 
---------------------------------------------------------------- 

 تاريخ بدء واالنتهاء من حملة النظافة:
---------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------الشخص المسئول عن اعداد التقرير )الرجاء التوقيع(: 
 --------------------------------------------------------تاريخ التقرير: 

 

مواقع المشروع 
 الفرعي

 
 تم تنفيذ المشروع الفرعي بها الرجاء ذكر عناوين المواقع التي

 
 المواقع التي ت مرفع المخلفات منها:

 )رجاء وصف الموقع(------------------------------------------ .1
 )رجاء وصف الموقع(------------------------------------------ .2
 )رجاء وصف الموقع(------------------------------------------ .3
 )رجاء وصف الموقع(------------------------------------------ .4

  
 المواقع التي تم تشجيرها:

 )رجاء وصف الموقع(------------------------------------------ .1
 )رجاء وصف الموقع(------------------------------------------ .2
 صف الموقع()رجاء و ------------------------------------------ .3
 )رجاء وصف الموقع(------------------------------------------ .4

 



متطلبات جهاز 
شئون البيئة 

)يتم وضع هذا 
البند بناء على 

تعليمات 
 الصندوق(

 
هل تم ارفاق نموذج تقييم التأثير البيئي الذي تم تقديمه الى جهة االدارية المختصة؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر 

 السبب
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 رد الجهاز على النموذج؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السببهل تم ارفاق 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

ان كانت مواقة جهاز شئون البيئة على نموذج تقييم التأثير البيئي مشروطة فبرجاء ذكر االجراءات التي تم اتخاذها 
 طللتوافق مع هذه الشرو 

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
 

الموافقة على 
موقع التخلص 

 من المخلفات

 
هل تم ارفاق خطاب رسمي أو مذكرة من االدارة المحلية تشير الى اسم موقع التخلص من المخلفات المصرح به؟ ان 

 كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السبب
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 



االشراف 
الميداني على 
المشروعات 

 الفرعية

 
 الرجاء ذكر اسم موظف الجمعية األهلية الذي قام باالشراف الميداني على العمل

---------------------------------------------------------------- 
 التواريخ والتوقيتات التي تم العمل فيها في المواقع المذكورة سابقاالرجاء ذكر 

 )رجاء التاريخ والوقت(------------------------------------------ .1
 )رجاء التاريخ والوقت(------------------------------------------ .2
 (رجاء التاريخ والوقت)------------------------------------------ .3
 (رجاء التاريخ والوقت)------------------------------------------ .4

 الرجاء االجابة على األسئلة التالية من واقع المشاهدات خالل االشراف الميداني
ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر  هل تم تغطية المخلفات في مركبة النقل قبل تحركها لموقع التخلص؟ -

 السبب واالجراءات التي تم اتخاذها
---------------------------------------------------------------- 

هل كان العمال يستخدمون وسائل الوقاية الشخصية )كمامات و قفازات سميكة وأحذية(؟ ان كانت االجابة  -
 ي تم اتخاذهاال فبرجاء ذكر السبب واالجراءات الت

---------------------------------------------------------------- 
هل تم خالل الحملة تجميع مخلفات جديدة من المنازل؟ ان كانت االجابة نعم فبرجاء وصف المواقع التي تم  -

 ديمة أو ال(اختيارها لتجميع هذه المخلفات )رجاء وصف العنوان وما اذا كان هذه الموقع به تراكمات ق
1. ------------------------------------------ 
2. ------------------------------------------ 
3. ------------------------------------------ 
4. ------------------------------------------ 
لجديدة بحاويات قمامة اذا كانت االجابة على السؤال السابق نعم هل تم تزويد نقاط تجميع المخلفات ا -

 مناسبة؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السبب
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

واالجراءات  فبرجاء ذكر السبب ان كانت االجابة الهل تم التخلص من المخلفات في الموقع المرخص؟  -
 التي تم اتخاذها

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 



التوثيق 
 الفوتوغرافي

 
المشروع الفرعي مرفق بهذا التقرير؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء هل التوثيق الفوتوغرافي للمواقع السابقة قبل وبعد تنفيذ 

 ذكر السبب
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 هل التوثيق الفوتوغرافي لألنشطة التالية مرفق؟ 
 غطاة داخل مركبة النقل قبل تحركها لموقع التخلص؟ ان كانت االجابة ال رجاء ذكر السببالمخلفات م -

---------------------------------------------------------------- 
عمال النظافة يرتدون وسائل الحماية الشخصية أثناء التعامل مع المخلفات؟ ان كانت االجابة ال رجاء ذكر  -

 السبب
---------------------------------------------------------------- 

 نقاط تجميع المخلفات الجديدة مزودة بحاويات قمامة؟ ان كانت االجابة ال رجاء ذكر السبب -
---------------------------------------------------------------- 

 االجابة ال رجاء ذكر السببالمخلفات يتم قلبها في موقع التخلص المرخص؟ ان كانت  -
---------------------------------------------------------------- 

 

آراء المجتمع 
 المحلي

 
 هل تم عقد ندوة توعية للمشروع الفرعي؟ ان كانت االجابة نعم فبرجاء ذكر النقاط التي تم مناقشتها باختصار

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
 هل تقرير الندوة مرفق بهذا التقرير؟ ان كانت االجابة ال رجاء ذكر السبب

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

 كانت االجابة نعم فبرجاء النقاط التي تم مناقشتها باختصار هل تم عقد زيارات للمنازل من قبل الرائدات الريفيات؟ ان
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
 



 سجل الشكاوى

 هل وصلت شكاوى من المجتمع المحلي بخصوص:
؟ ان كانت االجابة نعم رجاء ملء البيانات التالية لكل التخلص من المخلفات في غير الموقع المرخص -

 شكوى
 --------------------------------------------------------اسم الشاكي: 

 -------------------------------------------------------موقع الشكوى: 
 -------------------------------------------------------تاريخ الشكوى: 

 ------------------------------------------------االجراءات التي تم اتخاذها: 
 انبعاثات غبار بطريقة غير مقبولة؟ ان كانت االجابة نعم رجاء ملء البيانات التالية لكل شكوى -

 --------------------------------------------------------اسم الشاكي: 
 -------------------------------------------------------موقع الشكوى: 
 -------------------------------------------------------تاريخ الشكوى: 

 ------------------------------------------------االجراءات التي تم اتخاذها: 
 العمل أثناء الليل؟ ان كانت االجابة نعم رجاء ملء البيانات التالية لكل شكوى -

 --------------------------------------------------------اسم الشاكي: 
 -------------------------------------------------------موقع الشكوى: 
 -------------------------------------------------------تاريخ الشكوى: 

 ------------------------------------------------االجراءات التي تم اتخاذها: 
 

 سجل الحوادث

 
 سجيل حوادث متعلقة بتداول المخلفات؟ ان كانت االجابة نعم فرجاء ملء البيانات التالية لكل حادث:هل تم ت

 --------------------------------------------------اسم العامل المصاب: 
 ----------------------------------------------موقع وتاريخ ووقت الحادث: 

 ----------------------------------------تسببت في الحادث: نوع المخلفات التي 
 ------------هل كان العامل يرتدي وسائل الحماية الشخصية؟ ان كانت االجابة ال رجاء ذكر السبب 

 -------------------------------------------------------سبب الحادث: 
 -----------------------------------------------االجراءات التي تم اتخاذها: 

 



 أنشطة الرصد

 
 حجم المخلفات التي تم نقلها لموقع التخلص: الرجاء ملء البيانات التالية:

 ------------------------------------------------نوع مركبة نقل المخلفات: 
 ----------------------------------------------------(: 3سعة المركبة )م

 -------------------------------------------عدد الرحالت الى موقع التخلص: 
 ------------------------------------------الحجم الكلي للمخلفات التي تم نقلها: 

 
 عدد أيام العمل للعاملين في المشروع:

 --------------------------------------------------األهلية: موظفو الجمعية 
 --------------------------------------------------------عمال النظافة: 

 -----------------------------------------------------------السائقين: 
 ------------------------------------------------------الرائدات الريفيات: 

 -----------------------------------------------------------المدربين: 
 

 منازل الراغبة في دفع مقابل لخدمة دائمة لجمع المخلفاتعدد ال
----------------------------------------------------------------- 

 عدد األشجار التي تم زرعها
----------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

  



االنجاز الذي سيتم اعداده من قبل فروع الصندوق االجتماعي للتنمية في لتقرير : نموذج 3ملحق 

 المحافظات

 

 كود المشروع:
 

 تاريخ التقرير :الفرعاسم 

اسم  موقع المشروع رقم
 الجمعية

 االجراء الذي تم اتخاذه المخالفة تاريخ بدء ونهاية المشروع
 النهاية البدء

1  
 
 

     

2  
 
 

     

3  
 
 

     

4  
 
 

     

5  
 
 

     

6  
 
 

     

 الرجاء ارفاق ما يلي:
 المراسالت مع جهاز شئون البيئة فيما يتعلق باعداد نماذج تقييم التأثيرات البيئية -
 (2)نموذج التقرير بالملحق  األهلية متضمنة مرفقاتهاالتقارير التي تم تقديمها من الجمعيات  -

 

  



  2013مايو  26: االعالن المنشور بجريدة األهرام في 4ملحق 

 


