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1

المقدمة

1-1

عرض عام

1-1-1

استعراض المشروع
يعتبر مصرف كيتشنر أحد أهم المصارف الزراعية في منطقة دلتا النيل ،ويسمى أيضًا مصرف الغربية الرئيسي ،حيث يمتد لما يزيد
كيلومترا ويربط ثﻼثة محافظات هي كفر الشيخ والغربية والدقهلية .كما أنه مصدر مياه الري الرئيسي لنحو  460ألف فدان
على 69
ً
)حوالي  193ألف هكتار( من اﻷراضي الزراعية .وعلى الرغم من ذلك فإن المصرف يعاني من تلوث شديد نتيجة لتصريف مياه
الصرف الصحي )ضعيفة المعالجة و/أو غير المعالجة( ،والتخلص العشوائي من النفايات البلدية الصلبة على ضفاف المصرف
وبامتداد طوله ،ومياه الصرف الصناعي ،ومياه الصرف الزراعي.
لقد تم طرح مشروع إزالة تلوث مصرف كيتشنر بهدف إزالة التلوث من المصرف الرئيسي وعلى طول المصارف التابعة له )وهي
منطقة المشروع( ،وبالتالي تحسين الظروف الصحية والبيئية في المحافظات الثﻼثة وتعزيز إزالة تلوث البحر اﻷبيض المتوسط ،وهو
جزء من برنامج إزالة تلوث متكامل وعلى نطاق أوسع في منطقة دلتا النيل .يحتوي المشروع على ثﻼثة مكونات هي معالجة مياه
الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل المصرف .ويقترح البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية إمكانية اﻻستثمار في
مكونات إدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل المصرف ضمن المشروع.
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خطة إشراك أصحاب المصلحة
خطة إشراك أصحاب المصلحة وثيقة عمومية ،تحدد التزامات الهيئات التنفيذية فيما يتعلق بإشراك أصحاب المصلحة ،وجلسات
التشاور وأنشطة اﻹفصاح عن المعلومات فيما يتصل باستثمارات البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية المقترحة بشأن مكون إدارة
النفايات الصلبة في مشروع مصرف كيتشنر.
تتحمل وزارة التنمية المحلية المسؤولية العامة تجاه مكون إدارة النفايات الصلبة في مشروع مصرف كيتشنر ،ستكون مسؤولية تنفيذ
المشروع على المستوى المحلي موزعة بين المحافظات الثﻼثة )الغربية ،وكفر الشيخ ،والدقهلية( وسيكون لعامة الجمهور القدرة على
الوصول إلى ومراجعة خطة إشراك أصحاب المصلحة لهذا المكون في المكتب الرئيسي لوزارة التنمية المحلية في القاهرة ومكاتب
المحافظات.
يهدف إشراك أصحاب المصلحة وجلسات المشاورات إلى تحسين عملية صنع القرار ضمن المشروع وتزويدها بالمعلومات ،وإلى
بناء التفاهم من خﻼل إشراك اﻷفراد والجماعات والمنظمات أصحاب المصلحة في المشروع بطريقة فاعلة ونشيطة .وهي تساعد فيما
يلي:
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■

تحديد وإشراك جميع اﻷفراد والفئات المحتمل تأثرهم

■

خلﻖ فهم حسن للمشروع بين من يتوقع أن يتأثروا به

■

تحديد أية مشكﻼت أو مسائل قد تمثل تهديدًا للمشروع أو أصحاب المصلحة بصورة مبكرة ضمن دورة المشروع

■

ضمان مﻼئمة إجراءات التخفيف من حدة اﻵثار )قابلة للتطبيﻖ ،فعالة وذات كفاءة(

■

وضع نظام للتواصل على المدى الطويل بين المشروع والمجتمعات لصالح خدمة جميع اﻷطراف.

تنظيم وهيكلية المشروع
إن التنفيذ المقترح لهذا المشروع يتضمن العديد من أصحاب المصلحة الحكوميين على كل من المستوى الوطني ومستوى
المحافظات .وهناك ثﻼثة هيئات تنفيذية ستعمل كل واحدة منها في اﻹشراف على واحد من مكونات المشروع الثﻼثة.
■

تتحمل وزارة التنمية المحلية المسؤولية العامة تجاه مكون إدارة النفايات الصلبة.

■

تتحمل وزارة الموارد المائية والري ،وبالتحديد الهيئة المصرية العامة لمشاريع الصرف ،المسؤولية العامة بشأن مكون إعادة تأهيل
المصرف.

■

تتحمل وزارة اﻹسكان والمرافﻖ والتنمية الحضرية المسؤولية العامة تجاه مكون معالجة مياه الصرف الصحي )خارج مجال البنك اﻷوروبي
ﻹعادة البناء والتنمية(.

أدوارا رئيسية في المشروع.
الهيئات التالية ﻻ توجد بصفتها هيئات تنفيذية ممولة ،ولكنها تلعب
ً
■

دورا فنيًا ها ًما فيما يخص مكون إدارة النفايات الصلبة في المشروع ،على كل من المستوى العمومي
تلعب وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ً
ومستوى المحافظات.
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■

والبرنامج الوطني ﻹدارة النفايات الصلبة هو لجنة وزارية مشتركة أسستها الحكومة المصرية ،وهي مكلفة بتشغيل قطاع إدارة النفايات
وإرساء اﻻتفاقات المؤسساتية .تم وضع البرنامج الوطني ﻹدارة النفايات الصلبة ﻷول مرة في عام  ،2000-1999في استجابة لدورة
تلوث الهواء بالغة اﻷثر المعروفة باسم ظاهرة "السحاب السوداء" .ولكن البرنامج لم يتمتع بوضع مؤسساتي قومي مستدام إﻻ بعد قدوم عام
 ،2009ومنذ حينها وقد اكتسب زخ ًما واهتما ًما سياسيًا .وقد قام البرنامج الوطني ﻹدارة الفضﻼت الصلبة بإجراء عدد من الدراسات
والتقييمات ،ويعمل على دعم ﻻمركزية تطبيﻖ ممارسات محسنة ﻹدارة النفايات في المحافظات.

■

وتتحمل وزارة اﻻستثمار والتعاون الدولي مسؤولية التعاون اﻻقتصادي والتنموي بين مصر والدول والعربية واﻷجنبية والمنظمات
اﻹقليمية والدولية .كما تقدم العون في مجال التنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية داخل مصر .ويرتبط دورها داخل المشروع بالتوريدات وتوزيع
المخصصات التمويلية.

باﻹضافة لذلك فسوف يكون للمحافظات الثﻼثة )الغربية والدقهلية وكفر الشيخ( دور هام في عمليات التنفيذ والتشغيل اليومية في
مكونات المشروع ،مع تحمل مسؤولية إدارة النفايات الصلبة في كل واحدة من المحافظات المعنية.
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وزارة التنمية المحلية
تم تأسيس الوزارة طبقًا للمرسوم الرئاسي رقم  325لعام  .1999تتولى الوزارة مسؤولية التنمية المحلية ووحدات اﻹدارة المحلية.
ويتمثل الدور الرئيسي للوزارة في تجميع وتركيز مختلف الجهود المبذولة لتنمية المحلية ات المحلية ووحدات اﻹدارة المحلية في
جميع المحافظات المصرية ،وفي المساهمة في خطة التنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية بالتعاون مع المحافظات .وتعمل وزارة التنمية
المحلية على تحقيق اﻷهداف التالية:
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■

تنسيﻖ مختلف الجهود مع المؤسسات والوزارات والمنظمات المختلفة العاملة في مجال تنمية المحلية ات المحلية ووحدات اﻹدارة المحلية
في جميع المحافظات.

■

المشاركة مع الوزارات والمحافظات وغيرها من الجهات المعنية بتنمية وتحسين وحدات اﻹدارة المحلية.

■

المساهمة في خطة التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية بالشراكة مع المحافظات

■

التعان مع المحافظات من خﻼل التالي:

■

توثيﻖ الوضع اﻻقتصادي واﻻجتماعي في القرى والبلدات والمدن.

■

صياغة المشاريع الضرورية لتحسين مستوى الخدمات في المناطﻖ المذكورة )مياه الشرب ،الصرف الصحي ،الكهرباء ،الطرقات،
المدارس ،الوحدات الصحية ،النظافة العامة(.

■

صياغة المشاريع الضرورية لتحسين الظروف اﻻقتصادية في المناطﻖ المذكورة ولتحديد أولويات المشاريع ومن ثم تحديد مدى جدوى كل
منها والمدة الزمنية المطلوبة لبرامج التمويل والتطبيﻖ.

■

العمل على إدارة اﻷولوية الوطنية المتمثلة في مسألة النمو السكاني على مستوى كل من القرية والمنطقة العشوائية ،وصياغة برامج تتضمن
هذا الهدف في اعتباراتها اﻷساسية.

■

تجميع المشاريع اﻹقليمية ،وتحديد مصادر التمويل المﻼئمة.

■

نشر الوعي في المجاورات والقرى حول أهمية المشاركة العامة في مشاريع التنمية وصيانة المرافﻖ العامة.

■

المشاركة في إعداد وتأهيل وتدريب القادة والكوادر البشرية الضرورية ﻹدارة الوحدات المحلية ،ورصد أدائهم وضمان استدامته المستقبلية.

منشآت النفايات الصلبة القائمة والمقترحة
تتضمن منشآت النفايات الصلبة القائمة حاليًا ما يلي:
 مدافن صحية ،حيث يتم تخزين النفايات في غرف مبطنة
 منشآت معالجة النفايات ،حيث يتم فصل النفايات إلى أجزاء مختلفة ﻻستخﻼص المواد القابلة ﻹعادة التدوير ،والمواد القابلة
للحرق والمواد العضوية ﻹنتاج السماد.
 محطات نقل النفايات ،حيث يتم تجميع النفايات تمهيدًا لنقلها إلى المقالب والمدافن الصحية
 مقالب النفايات
سيتم استخدام اﻻستثمارات المقترحة من جانب البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية لتوسيع ورفع مستوى المدافن الصحية ومنشآت
معالجة النفايات ومحطات النقل ،وتطوير مدافن صحية ومحطات نقل ومنشآت معالجة جديدة ،وكذلك ﻹغﻼق المقالب.
جدول  :1منشآت النفايات الصلبة القائمة والمقترحة في مشروع مصرف كيتشنر
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اسم الموقع

نوع المنشأة الحالية

أقرب مستقبل اجتماعي

نوع المنشأة المقترحة

محافظة الغربية
السادات

مدفن

مدفن نفايات محسن

توجد أرض استصﻼح زراعي في دائرة نصف قطرها  0.5كم .وأقرب قرية هي
قرية المجد الواقعة على مسافة  10كم تقريبًا.

منشأة معالجة نفايات
المحلة

منشأة معالجة
نفايات والمقلب
المتاخم لها

رفع مستوى منشاة معالجة
النفايات في موقعها الحالي

تقع اﻷراضي الزراعية واﻻمتداد العمراني لمدينة المحلة الكبرى في دائرة نصف
قطرها  .0.5أقرب قرية هي عزبة زكي محمد عزام ،والواقعة على بعد  3كم
تقريبًا.

دفرا طنطا

منشاة معالجة
نفايات

رفع مستوى منشاة معالجة
النفايات في موقعها الحالي
في موقعها الحالي ،مع
محطة نقل نفايات جديدة

توجد أرض زراعية في دائرة نصف قطرها  0.5كم .وأقرب قرية هي قرية
صناديد الواقعة على مسافة  3كم تقريبًا.

محطة نقل نفايات
اﻹمة )قطور(

محطة نقل نفايات

تحويلها لمنشاة معالجة
نفايات ومحطة نقل ،أو
رفع مستوى محطة نقل
النفايات الموجودة

توجد أرض زراعية في دائرة نصف قطرها  0.5كم .وأقرب قرية هي محلة
ميسر ،الواقعة على مسافة  1كم تقريبًا.

نشل )قطور(

محطة نقل
نفايات

تحويلها لمنشاة معالجة
نفايات ومحطة نقل ،أو
رفع مستوى محطة نقل
النفايات الموجودة

توجد أرض زراعية في دائرة نصف قطرها  0.5كم .وأقرب قرية هي عزبة
محمد ،الواقعة على مسافة  1.3كم تقريبًا.

المحلة

محطة نقل
نفايات ،مقلب

المحلة الكبرى – إغﻼق
الموقع الحالي وإنشاء
محطة نقل نفايات جديدة
)يتم تأكيد الموقع ﻻحقًا(

تقع أراض زراعية وامتداد عمراني للمحلة الكبرة في دائرة نصف قطرها 0.5
كم.

الرحبيين

محطة نقل
نفايات ،مقلب

يقترح إغﻼقها

توجد أرض زراعية ي دائرة نصف قطرها  0.5كم .وأقرب قرية هي الرحبيين
الواقعة على مسافة  1.3كم تقريبًا.

سمنود

مقلب نفايات

تحويله إلى محطة نقل
نفايات

توجد أرض زراعية وامتداد عمراني لمدينة سمنود في دائرة نصف قطرها 0.5
كم.

دفرا طنطا

مقلب نفايات

تحويله إلى محطة نقل
نفايات

الموقع غير متاح اﻵن

شبراملس )زفتى(

مقلب نفايات

تحويله إلى محطة نقل
نفايات ومنشأة معالجة

توجد أرض زراعية وقرية شبراملس في دائرة نصف قطرها  0.5كم.

المحلة

غير موجود

محطة نقل نفايات جديدة
محل الموقع المغلق

لم يتم تحديد الموقع بعد

شمال شرق طنطا

غير موجود

كدفن نفايات جديد مصمم
هندسيًا

لم يتم تحديد الموقع بعد

السنطة

غير موجود

محطة نقل نفايات جديدة

لم يتم تحديد الموقع بعد

محافظة الدقهلية
قلبشو

منشاة معالجة نفايات

رفع مستوى منشاة
معالجة النفايات في
موقعها الحالي

قلبشو

مقلب نفايات

يقترح إغﻼقه

مقلب نفايات قلبشو يعتبر موقعًا مؤقتًا ،ويقع على بعد  1كم تقريبًا من منشأة
معالجة نفايات قلبشو.

نبروه

مقلب نفايات

يقترح إغﻼقه

يقع هذا المقلب على بعد  750م تقريبًا غربي قرية نبروه

قلبشو

غير موجود

كدفن نفايات جديد
مصمم هندسيًا

مقلب نفايات قلبشو يعتبر موقعًا مؤقتًا ،ويقع على بعد  1كم تقريبًا من منشأة
معالجة نفايات قلبشو.

تقع منشأة معالجة نفايات قلبشو على بعد  5كم تقريبًا شرقي قرية قلبشو ،وعلى
 10كم من جنوب ساحل البحر اﻷبيض المتوسط.
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اسم الموقع

نبروه

نوع المنشأة الحالية

غير موجود

نوع المنشأة المقترحة

كدفن نفايات جديد
مصمم هندسيًا

أقرب مستقبل اجتماعي

لم يتم تحديد الموقع بعد

محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ

منشاة معالجة نفايات

رفع مستوى منشاة
معالجة النفايات في
موقعها الحالي

توجد أرض زراعية ي دائرة نصف قطرها  0.5كم .وأقرب قرية هي القرضة
الواقعة على مسافة  1.4كم تقريبًا.

بيﻼ

منشاة معالجة نفايات

رفع مستوى منشاة
معالجة النفايات في
موقعها الحالي

توجد أرض زراعية ي دائرة نصف قطرها  0.5كم .وأقرب قرية هي عزبة
الطحالة الواقعة على مسافة  1.9كم تقريبًا.

تحويله إلى منشأة
معالجة نفايات

توجد أرض زراعية وامتداد عمراني لمدينة كفر الشيخ في دائرة نصف قطرها
 0.5كم .وأقرب قرية هي رزقة أماني الواقع على بعد  2.2كم تقريبًا.

مطوبس

مقلب /مدفن صحي

تحويله لمدفن صحي
مصمم هندسيًا

توجد أرض زراعية ي دائرة نصف قطرها  0.5كم .وأقرب قرية هي عزبة
الصﻼحبة الواقعة على مسافة  2.9كم تقريبًا.

الحامول

مقلب نفايات

تحويله إلى محطة
نقل نفايات ومنشأة
معالجة

توجد أرض زراعية ،وقرية عزبة المالكي ،وعزبة الفقلة في محيط دائرة نصف
قطرها  0.5كم.

الشهابية

مقلب نفايات

تحويله لمدفن صحي
مصمم هندسيًا

يقع مقلب نفايات الشهابية في اﻷطراف الغربية لقرية الشهابية ،وعلى بعد  1كم
من ساحل البحر المتوسط وتوجد بحيرة البرلس على بعد  4.5كم إلى الجنوب
الغربي.

كوم الحجر

مقلب نفايات

يقترح إغﻼقه

توجد أرض زراعية وقرية عزبة قرن في محيط دائرة نصف قطرها  0.5كم،
وتقع قرية كوم الحجر على بعد  0.70كم تقريبًا

سيدي غازي

مقلب نفايات

يقترح إغﻼقه

توجد أرض زراعية وقرية سيدي غازي في محيط دائرة نصف قطرها  0.5كم،
وتقع قرية الحلفي الكبير على بعد  0.70كم تقريبًا

كفر الشيخ

مقلب نفايات

من الواجد مﻼحظة أن هذه القائمة قد تكون عرضة للتغيير أثناء التقدم في عميه تصميم المشروع.
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التشريعات الرئيسية

2-1

اﻻشتراطات الوطنية
إن التشريعات المصرية الخاصة بدراسات اﻷثر البيئي )قانون رقم  4لعام  1994حول حماية البيئة( تتطلب إجراء جلسات مشاورات
عامة للمشروعات تحت الفئة ج .فبالنسبة لمشاريع الفئة جـ ،فإن جهاز شئون البيئة تشترط إجراء جلسات مشاورة مع المجتمع
والجهات المتهمة كجزء من تطوير دراسة اﻷثر البيئي .ولذلك تجب دعوة جميع أصحاب المصلحة وتزويد جميع الحضور
بالمعلومات الﻼزمة عن المشروع .وتقدم الفقرة  6.4.3من المبادئ التوجيهية الخاصة بجهاز شئون البيئة معلومات تفصيلية حول
إجراء دراسات اﻷثر البيئي معلومات تفصيلية عن مدى بما في ذلك نطاق جلسات المشاورات العامة ،والمنهجية الواجب اتباعها
والتوثيق الﻼزم لذلك
■

الفقرة  6.4.3.1نطاق جلسات المشاورات العامة

■

الفقرة  6.4.3.2منهجية جلسات المشاورات العامة

■

الفقرة  6.4.3.3توثيﻖ نتائج جلسات المشاورات العامة

■

الفقرة  7اشتراطات ونطاق اﻹفصاح عن المعلومات للجمهور

وعلى الرغم من ذلك فإن اﻻشتراطات المصرية بشأن دراسات اﻷثر البيئي ﻻ تغطي أي اشتراطات لجلسات المشاورات المستمرة مع
المجتمعات في فئات المشاريع اﻷخرى )أ و ب(.

2-2

اشتراطات البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية
على المشروع أن يلتزم بالسياسة البيئية واﻻجتماعية البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية لعام  ،2014واشتراطات اﻷداء العشرة
الخاصة بالبنك .لقد تم تقييم المشروع بناء على اﻻشتراطات  1،2،3،4،5،6،7،8،10وبالنسبة ﻻشتراطات البنك رقم ) 7السكان
اﻷصليين( و) 9الوسطاء الماليين( فإنها ﻻ تنطبق على المشروع ،حيث ﻻ يوجد سكان أصليين ضمن منطقة المشروع ،وﻻ يتضمن
المشروع مشاركة أي وسطاء ماليين .أما اشتراط اﻷداء اﻷساسي المتعلق بجلسات مشاورات أصحاب المصلحة واﻹفصاح عن
المعلومات فهو اﻻشتراط رقم  .10والمتطلبات اﻷساسية المتصلة باشتراط اﻷداء رقم  10هي ما يلي
جدول  :2متطلبات اشتراط اﻷداء رقم  10لدى البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية
■

تحديد مختلف اﻷفراد والفئات  (1المتأثرين أو يحتمل تأثرهم بالمشروع؛ أو من قد يكون لديهم اهتمام بالمشروع.

■

تحديد اﻷفراد أو الفئات ممن قد يتأثرون بالمشروع بصورة مختلفة أو غير متناسبة بسبب وضعهم كفئة مهمشة أو معرضة للخطر .وقد يتعين
على المشروع أن يستخدم أساليب إشراك مختلفة نتيجة للخصائص المختلفة مثل العمر والنوع اﻻجتماعي والعرق.

■

اﻻفصاح عن معلومات المشروع المرتبطة بأصحاب المصلحة المتأثرين ،ويجب أن يكون الوصول للمعلومات متا ًحا وفي صورة مﻼئمة ثقافيًا.

■

إجراء جلسات مشاورات مفيدة مع اﻷطراف المتأثرة ،والتأكد من كون هذه الجلسات شاملة للجميع ومﻼئمة ثقافيًا وإدارتها باللغة المحلية.

■

وضع آلية تظلمات فعالة ،وعملية أو إجراء واضح لتيسير وتلقي الرد على شواغل وحل تظلمات أصحاب المصلحة.
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البرامج القائمة ﻹشراك وتوعية أصحاب المصلحة والمجتمع
لقد تم إقامة قنوات للتواصل مع عامة الجمهور في جميع المحافظات ،بما في ذلك بدائل لرفع أية تظلمات أو استفسارات ،كما تعمل
المحافظات بانتظام على تنفيذ أنشطة إشراك للمجتمع من خﻼل التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية .ويتم عقد اﻻجتماعات
بانتظام في المراكز المجتمعية المحلية.
لقد تم تصميم حمﻼت لتعزيز الوعي والمشاركة الجماهيرية في إدارة النفايات الصلبة ،ويتم تنفيذها من طرق كل محافظة بشكل منفرد
بمساعدة من المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة .ومع ذلك فإن لدى وحدة التنسيق والمتابعة بوزارة التنمية المحلية أخصائيين
حاضرين أثناء تنفيذ هذه الحمﻼت ،من ضمنهم أساتذة جامعيون ،ومراكز بحثية ،وفنيون متخصصون من وزارة التنمية المحلية
نفسها ،والذين يعملون على تقديم تدريبات خاصة لموظفي الوزارة .تشارك هذه الجهات بفاعلية في الحمﻼت ،وتحاول أن تضمن
تركيز جميع الورش العمل التعليمية على الجوانب اﻷساسية التالية:
■

دور كل من الوزارة والمحافظات ،واﻻجراءات واﻷدوات المتاحة لمساعدة السكن على تحسين إدارة نفاياتهم وأسلوب إعادة تدويرها.

■

كيفية فصل النفايات في المنزل.

■

نظرا لتطورات الصحة والسﻼمة في هذه المجتمعات )الوعي باﻷخطار المرتبطة بعدم فصل النفايات بطريقة
وتكمن فائدة فصل النفاياتً ،
مناسبة( باﻹضافة لمنافع اقتصادية يمكن الحصول عليها من خﻼل هذا النهج )استخﻼص المواد القابلة ﻹعادة التدوير مثل البﻼستيك
والمعادن(.

■

وفي حالة المزارعين )في المناطﻖ الزراعية( ،فتتمثل المنفعة في معرفة كيفية تحويل النفايات العضوية إلى سماد مصنوع منزليًا.

وبشكل أكثر دقة ،تم تنفيذ حملة "القرية النظيفة" في الفترة بين  ،2014-2013مستهدفة نتائج تتناول المجاﻻت الرئيسية التالية:
■

أهمية الحصول على السماد من النفايات العضوية

■

أهمية خلﻖ الوظائف

■

أهمية اﻻستدامة

■

الجهات /الهيئات التي شاركت

■

الهيئات التنفيذية

■

رئاسة المحليات والمنظمات غير الحكومة

■

خطة الحمﻼت

■

تسجيل حضور ورشة العمل والمحافظات التي ينتمون إليها

أثناء هذه الحمﻼت ،تقوم وزارة التنمية المحلية بتسجيل الطلبات/الشكاوى المختلفة التي تتلقها من المواطنين .وقد أبلغتنا وزارة التنمية
المحلية بأن أغلب الشاحنات/المركبات )تحت إدارة المحافظات( ﻻ تقوم بجمع النفايات بانتظام كما يجب أن يكون ،مما يترتب عليه
آثار واضحة على كفاءة منظومة جمع النفايات واﻹجراءات التي تطبقها المحافظات.
وتتمتع المنظمات غير الحكومية المحلية بصﻼت مع المجتمعات المحلية فيما يتعلق بتناول مسائل التعامل مع النفايات الصلبة
دورا ً
فعاﻻ في هذا المجال.
والمشاغل المرتبطة بذلك ،كما تلعب ً
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تحديد أصحاب المصلحة
إن الغرض من تحديد أصحاب المصلحة هو التعرف على أولويات أصحاب المصلحة وترتيبها بالنسبة للمشروع من أجل جلسات
المشاورات .يعتبر تحديد أصحاب المصلحة عملية ممتدة ،وبالتالي ستستمر عملية تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين أثناء مراحل
المشروع المختلفة .ويتم اتباع منهجية منظمة لرسم خريطة أصحاب المصلحة بناء على منطقة تأثير المشروع .وفي هذا النهج يتم
تحديد أصحاب المصلحة حسب مساحات التأثر من خﻼل وضع خريطة لﻶثار اﻻجتماعية.
وكنتيجة لوضع خريطة أصحاب المصلحة يتم تصنيفهم في المشروع إلى فئتين رئيسيتين:
.1
.2

أصحاب مصلحة أساسيين ،وهم اﻷفراد والمجموعات المتأثرة مباشرة بالمشروع.
وأصحاب مصلحة ثانويين ،وهم الجهات التي لديها تأثير على المشروع ،لكنها ﻻ تتأثر به مباشرة بالضرورة.

إن اﻻستثمارات المقترحة بخصوص منشآت /مواقع إدارة النفايات الصلبة الموجودة حاليًا ،والتي تشمل إغﻼق مقالب النفايات
وتحويل بعض المنشآت إلى مدافن صحية ومنشآت معالجة نفايات ،ستؤدي ﻵثار مباشرة على الفئات التالية:
■

جامعي القمامة
جامعي القمامة اﻷفراد في العديد من المقالب ومحطات نقل النفايات ضمن منطقة المشروع ،بالرغم من عدم وجود أي منهم في موقع مقلب
السادات .يعمل غالبية جامعي القمامة اﻷفراد الذين تم تحديدهم في منطقة أعمال المشروع بشكل مستقل وليسوا جز ًءا من أي مجموعة
منظمة .ويتم تصنيف جامعي القمامة من هذه الفئة كـ"نابش المخلفات" .وتتوفر المزيد من المعلومات عن جامعي القمامة في إطار عمل
استعادة سبل المعيشة.

■

المنازل/المجتمعات غير الرسمية بالقرب من المنشآت
توجد بعض المنازل غير الرسمية )بدون وضع قانوني( والعائﻼت المقيمة بالقرب من منشآت النفايات ،والتي يمكن أن تتأثر مباشرة
بالمشروع .حيث يحتمل أن تؤدي التعديﻼت والتوسعات في منشآت النفايات الصلبة الموجودة وبناء منشآت جديدة إلى الحاجة لنقل العائﻼت
المقيمة بمتاخمة مواقع العمل .والفئة التي ستتأثر بشكل أساسي هي المنازل غير الرسمية ،حيث أن العائﻼت المقيمة ﻻ تمتلك أية سندات
قانونية ﻹثبات ملكية أراضيهم.

يوضح جدول 3أهم أصحاب المصلحة الذين تم تحديدهم.
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جدول :3أهم أصحاب المصلحة المحددين ،وطرق إشراكهم
النوع
أصحاب مصلحة في
المشروع /أصحاب
مصلحة داخليين

الوكاﻻت الحكومية
المحلية والجهات
المسؤولة عن
التصاريح

المشاريع التجارية
والمجتمعات

اﻻسم

البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية ،وموظفي
وزارة التنمية المحلية ،وموظفي وإدارة محافظات
الغربية وكفر الشيخ والدقهلية

■

وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة

■

وزارة الصحة

■

وزارة الداخلية

■

وزارة اﻹسكان

■

وزارة الشؤون اﻻجتماعية

■

خدمات الطوارئ

■

المجلس اﻷعلى لﻶثار

■

وزارة اﻻستثمار والتعاون الدولي

■

البرنامج الوطني ﻹدارة النفايات الصلبة

المجتمعات السكانية التي تشمل المجد ،وعزبة زكي محمد
عزام ،وصناديد ،ومحلة مسير ،والمحلة الكبرى ،والرحبيين،
وشبرا ،وعزبة راس النهر ،نبروه ،عزبة الطحلة ،عزبة
السﻼحب ،عزبة المالكي ،سيدي غازي.
مستخدمي اﻷراضي الزراعية ،ومزارعين محليين مقيمين
بالقرب من المشروع

طريقة اﻹشراك المفضلة

اﻷثر /التأثير المتوقع على أصحاب المصلحة )مباشر ،غير مباشر،
مستحثه(

لدى هذه الفئة تأثير وأثر مباشرين على المشروع من خﻼل
عمليات صنع القرارات .ويعتبرون من أصحاب المصلحة
اﻷساسيين.

سيكون لهذه الفئة تأثير مباشر على المشروع من خﻼل اعتماد التصاريح
وإنفاذ القوانين والقواعد الجديدة

ستتعرض المجتمعات السكانية واﻷنشطة التجارية ﻷثار مباشرة وغير
مباشرة ضمن المشروع .وقد تتضمن المخاطر التي ستواجه المجتمعات
واﻷنشطة التجارية اﻹزعاج ،وإعاقة حﻖ أفراد المجتمع في المرور،
وبشكل أساسي أثناء مرحلة اﻹنشاءات في المشروع .كما قد يمثل
المشروع فائدة لهذه الفئة من خﻼل خلﻖ عمالة مباشرة وغير مباشرة
ومستحثه .تنتج العمالة المستحثه نتيجة اﻹنفاق المرتفع ،بشكل أساسي
أثناء مرحلة اﻹنشاءات.

11



تقوم وزارة التنمية المحلية بتقديم تقارير
اجتماعية وبيئية سنوية للبنك اﻷوروبي
ﻹعادة البناء والتنمية



سيتم التشاور مع موظفي وزارة الموارد
المائية والري من خﻼل قسم الموارد
البشرية ،وستتم إتاحة استمارة تظلمات
لﻼستخدام إذا دعت الحاجة.



تعمل وزارة التنمية المحلية على ترتيب
اجتماعات شهرية مع المحافظات المحلية



تشكيل وحدة تنفيذ المشروع ،والتي
اقترحتها وزارة التنمية المحلية

على وزارة التنمية المحلية تولي مسؤولية المكاتبات ورسائل
البريد اﻻلكتروني الرسمية ،والعمل على عقد اجتماعات شخصية
مع الجهات المسؤولة عن التصاريح ،والوكاﻻت الحكومية
المحلية.

ستقوم كل واحدة من المحافظات بالترتيب لعقد اجتماعات شهرية.
■

وستعمل وزارة التنمية المحلية ،بالتعاون مع كل محافظة
محلية ،على تيسير اجتماعات شهرية لعامة الجمهور في
قاعات اﻻجتماعات العمومية /أو المراكز.

اﻻسم

النوع

اﻷثر /التأثير المتوقع على أصحاب المصلحة )مباشر ،غير مباشر،
مستحثه(

طريقة اﻹشراك المفضلة

مشاريع صناعة الفخار وغيرها من اﻷنشطة المتاخمة لمواقع
العمل
المنظمات غير
الحكومية

جمعية تنمية المحلية )بمركز المنصورة( ،وجمعية تنمية المحلية
)في بلقاس( ،ولجنة تمكين المرأة ومقرها في كفر الشيخ.

سيكون لهذه الفئة أثر مباشر وغير مباشر على المشروع من خﻼل
التشاور مع المجتمعات المحلية وتيسير الحمﻼت البيئية واﻻجتماعية.

ستعمل وزارة التنمية المحلية على تيسير عقد اجتماعات شهرية
مع المنظمات غير الحكومية المحلية ،في قاعات اجتماعات
المحافظات لمناقشة نتائج تعامﻼت المجتمع.

المقاولين /المتعاقدين

المتعاقدين على إدارة النفايات الصلبة  -جرين تك ،إيكاروا،
إلخ،

سيكون لهذه المجموعة تأثير مباشر على المشروع من خﻼل دمج
مدخﻼت وتعليقات أصحاب المصلحة في التصميم التفصيلي ،والحرص
على اﻻتساق مع معايير البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتعمير خﻼل
مراحل المشروع المختلفة.

على وزارة التنمية المحلية أن تعمل على إعداد عقد قانوني ملزم
ً
مستقبﻼ ،وأن يحتوي العقد على شروط
ليستخدم مع المقاولين
مرجعية لمعايير لﻸداء البيئية واﻻجتماعية في هذا السياق.

الفئات الضعيفة/
المهمشة

جامعي القمامة /الزبالين والمنازل غير القانونية بالقرب من
منشآت النفايات

ستتعرض هذه الفئة لتأثير مباشر نتيجة للمشروع .وتشمل المخاطر
المحتملة خسارة مصدر الدخل ونقل موقع المنازل غير القانونية )راجع
إطار عمل استعادة سبل المعيشة(.

ستقوم وزارة التنمية المحلية ومكاتب المحافظات بتيسير إجراء
مجموعات بؤرية وورش عمل بشكل منتظم لكي يتم التشاور مع
هذه الفئة )راجع إطار عمل استعادة سبل المعيشة(.

الجامعات

الجامعات اﻹقليمية

سيكون لهذه الفئة تأثير مباشر على المشروع من خﻼل البحث واﻻبتكار
وتدريب الطﻼب في مجاﻻت إدارة النفايات.

ستعمل التنمية المحلية على التواصل مع الجامعات الرئيسية في
مجاﻻت البحث والتطوير ،وتقديم التدريب للخريجين وعقد
مؤتمرات حول مجال إدارة النفايات والتصميم الهندسي.

متعاقدي التصميم  -كيمونكس ،إلخ.
مقاولي البناء
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برنامج إشراك أصحاب المصلحة
عرض عام
توجد مجتمعات سكانية وأنشطة تجارية يقع مكانها بالقرب من منشآت النفايات .ومن المتوقع أن تكون هذه المجتمعات والمرافق
عرضة لﻶثار الناتجة عن أنشطة اﻹغﻼق ،التحويل أو التوسع المقترحة في منشآت النفايات الصلبة الموجودة حاليًا وبناء المنشآت
الجديدة وقد تم تحديد المخاطر البيئية واﻻجتماعية التالية كمخاطر مرتبطة بالمشروع:
■

خسارة سبل المعيشة/مصدر الدخل لجامعي القمامة المتأثرين من إغﻼق منشآت النفايات الصلبة الموجودة اﻵن.

■

احتمالية الحاجة لنقل المنازل غير القانونية الواقعة بمتاخمة منشآت النفايات الصلبة نتيجة ﻷعمال توسيع المواقع الحالية أو بناء مواقع
جديدة.

■

ضعف الرقابة لدى المقاولين ،مما يسمح بدخول اﻷطفال إلى موقع عمل المشروع.

■

ضعف المشاركة المجتمعية مع سكان المنطقة فيما يتعلﻖ بأعمال المشروع المقترحة

■

ضعف الصحة والسﻼمة المهنية لدى العمال ،مما يزيد من احتمالية اﻹصابات واﻷمراض والحوادث بدرجة مرتفعة )الحريﻖ ،اﻻنزﻻق
والسقوط(.

■

سوء المظهر العام بسبب النفايات التي تسقط على الطرقات من الشاحنات المفتوحة

■

الروائح الصادرة من منشآت النفايات الصلبة تسبب إزعا ًجا للسكان المقيمين

■

زيادة الزحام في المنطقة والتأثير على حﻖ أفراد المجتمع في المرور نتيجة ﻷعمال البناء المرتبطة بالمشروع

■

تأثيرات على جودة الهواء نتيجة للغازات المطلقة في الهواء )الميثان وبيو-أيروسوﻻت( من منشآت النفايات الصلبة وحركة البناء.

■

تأثيرات الضوضاء واﻻهتزازات المحتملة المرتبطة بالحركة المركبية وأنشطة موقع العمل.

■

التأثير المباشر للمدافن الصحية على الحياة الحيوانية )مثل الحفريات المفتوحة ،المعدات الثقيلة ،المواد الخطرة ،إلخ(.

■

اﻷثار التشغيلية المحتملة )من جودة الهواء والمياه والضوضاء( على البيئة الطبيعية والفصائل الموجودة بمتاخمة موقع العمل والطريﻖ
المؤدي له.

■

المخاطر المحتملة على التراث الثقافي والتنوع البيولوجي

■

التأثيرات البصرية أثناء أعمال البناء ،مثل اﻹضاءة ،تكديس المواد ،واﻻضطرابات اﻷرضية

■

حفر التربة وهو ما قد يؤدي إلى انتقال الملوثات إلى اﻷراضي الزراعية .مخاطر تسربات /انسكابات الزيت والبترول من المعدات
والمركبات ،والتي قد تؤدي لتلوث التربة أو المياه الجوفية

■

وقد تعني اﻷنشطة المستقبلية احتمالية للتسبب في التلوث من خﻼل اﻹنشاءات )تسربات( والتشغيل )المرشحات والحوادث(.

■

مخاطر وقوع حوادث كنتيجة لزيادة المركبات.

■

المخاطر الصحية المرتبطة بالهوام )الفرمين( والبيو أيروسوﻻت.

وبالتالي فقد تم وضع خطة إشراك أصحاب المصلحة لﻼستجابة ﻻهتمامات ومشاغل المجتمع فيما يتعلق بالمخاطر اﻻجتماعية والبيئية
الرئيسية من خﻼل تطبيق جلسات مشاورات أصحاب المصلحة وأنشطة اﻹفصاح عن المعلومات الموضحة في جدول.4
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جلسات مشاورات أصحاب المصلحة واﻹفصاح عن المعلومات
ستكون المهمات الرئيسية التالية تحت مظلة جلسات مشاورات أصحاب المصلحة واﻹفصاح عن المعلومات:

5-2-1

■

اﻹفصاح عن معلومات المشروع في التوقيتات المناسبة باللغة العربية ﻷصحاب المصلحة الرئيسيين

■

المشاركة الواعية وإجراء مشاورات هادفة ثنائية اﻻتجاه مع أصحاب المصلحة المتأثرين

■

تطوير وتطبيﻖ آلية تظلم .لضمان اﻻستجابة لمخاوف وقضايا أصحاب المصلحة المتأثرين

أنشطة اﻹفصاح عن المعلومات
ستقوم وزارة التنمية المحلية ومكاتب جميع المحافظات الثﻼثة باﻹفصاح عن المعلومات ذات الصلة بإعادة تأهيل المصرف في
مرحلة مبكرة من المشروع أثناء عملية التصميم التفصيلي ومن ثم ستكرر هذا النشاط بشكل منتظم أثناء تطور أعمال المشروع .سيتم
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ً
ووصوﻻ إلى مرحلة وقف التشغيل .وعند
تقديم المعلومات باللغة العربية ،وستغطي كل المراحل الرئيسية في المشروع بداية بالتصميم
تلك المرحلة سيتم اﻹفصاح عن المستندات التالية من أجل تواصل فعال مع أصحاب المصلحة:
■

الملخص غير الفني

■

خطة إشراك أصحاب المصلحة

■

إطار عمل استعادة سبل المعيشة )إذا لزم اﻷمر تطويره(

■

منشورات وأوراق تتضمن ملخص ﻷنشطة المشروع وأهم المخاطر المرتبطة به

وستكون المعلومات المشار إليها باﻷعلى متاحة لعامة الجمهور ،بما فيهم المجتمعات السكانية المتأثرة .أما النسخ الورقية من
المستندات المعنية ستكون متاحة في المكتب الرئيسي لوزارة التنمية المحلية القاهرة ،ومكاتب المحافظات ،ومكاتب المحافظات.
باﻹضافة لذلك ،ستكون جميع المعلومات متاحة عبر الموقع اﻻلكتروني لوزارة التنمية المحلية:
■

المكتب الرئيسي لوزارة التنمية المحلية بالقاهرة:
السفير د .محمد حجازي
هاتف01015777902 002 :
بريد الكترونيmhigazy2@gmail.com :
السيد /محمود فراج
هاتف01129411200 002 :
بريد إلكترونيmahmoudordev@yahoo.com :

■

محافظة كفر الشيخ
في انتظار المعلومات

■

محافظة الدقهلية
السيد /توكل السيد الشال ،مدير إدارة التجميل والنظافة ،ديوان عام المحافظة
هاتف01006301623 002 :

■

محافظة الغربية
السيد /حسني محمد رضوان
مدير إدارة التجميل والنظافة ،ديوان عام المحافظة
هاتف01276333243 002 :
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أساليب جلسات التشاور
ستلجأ وزارة التنمية المحلية ﻻستخدام أساليب وطرق مختلفة في إجراء جلسات التشاور في المراحل المختلفة ﻷنشطة المشروع ومع
مختلف فئات أصحاب المصلحة .وستكون أساليب وآليات التواصل الرئيسية المستخدمة للتشاور مع أصحاب المصلحة اﻷساسيين كما
يلي:
لجنة وحدة إدارة المشروع

ستنعقد اجتماعات وحدة إدارة المشروع كل شهر لمناقشة محورين :أ( المسائل رفيعة المستوى المرتبطة بإدارة النفايات الصلبة
بطريقة مﻼئمة للمشروع ،و ب( المسائل الفنية المرتبطة بالمشروع .والجزء التالي يبين محتوى وغرض كل واحد من هذه
اﻻجتماعات:
■

اجتماع رفيع المستوى  -في هذا اﻻجتماع تقوم وزارة التنمية المحلية بمناقشة احدث المستجدات مع أصحاب المصلحة ،ويشمل
ذلك السياسات واﻻجراءات رفيعة المستوى بشأن إدارة النفايات على المستوى الوطني ،ومنها:


متابعة المشروع المتكامل ﻹزالة التلوث وإدارة النفايات الصلبة الممول من اﻻتحاد اﻷوروبي



اتخاذ القرارات رفيعة المستوى بهدف تجاوز أية عقبات أو ظروف قد تعيﻖ التنفيذ والتنسيﻖ بين جميع اﻷطراف المعنية بالمشروع.



مناقشة ووضع توصيات حول اﻻستراتيجيات رفيعة المستوى والشؤون القانونية ،بما في ذلك اﻷهداف واﻷولويات

وسوف يشارك أصحاب المصلحة الرئيسيون مثل وزارة اﻻسكان ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والري في اﻻجتماعات رفيعة
المستوى.
■

اﻻجتماعات الفنية :سيعمل القسم الفني بوزارة التنمية المحلية على التشاور مع أهم الجهات التنظيمية ،بما فيهم وزارة البيئة،
حول جميع الرخص والتصاريح وأية اشتراطات إضافية للهيئة المصرية العامة لشؤون البيئة فيما يتعلق بأعمال التوسيعات أو
تحويل منشآت النفايات الموجودة حاليًا .سيتكون هذا الجهاز من ممثلين عن وزارة التنمية المحلية ووزارة اﻹسكان ،إلى جانب
هيئات أخرى معنية بالجانب الفني في تسليم المشروع ،باﻹضافة إلى وزارة البيئة /ووزارة اﻻستثمار والتعاون الدولي .وسيكون
عليها تقديم المعطيات الفنية ورصد سير وتقدم تنفيذ المشروع.

لجنة وحدة تنفيذ المشروع
ستتكون لجنة وحدة تنفيذ المشروع من ممثلين عن وزارة التنمية المحلية ،ووزارة اﻹسكان على المستوى المحلي ،وستكون اللجنة
مسؤولة عن اﻹشراف على التنفيذ العملي للمشروع .سيتم عقد اجتماعات شهرية في المكتب الرئيسي التنمية المحلية بالقاهرة لمناقشة
التالي:
■

اﻹشراف العام على أنشطة المشروع )الفنية والمالية ،وتسليم المشروع(

■

ً
ووصوﻻ للتنفيذ والتقييم ،بما في ذلك
تحسين دمج تقديم الخدمات لﻸنشطة اليومية في المشروع أثناء المراحل المختلفة ،بداية بالتحضير
التوريدات ،والرصد والتقييم ،واﻹدارة المالية ،والتقارير المرحلية واﻹبﻼغ المالي.

■

صياغة الشروط المرجعية وإدارة اﻻستشاريين اﻷجانب والمحليين

■

رفع أية مشاكل غير محلولة لنظر الفريﻖ التوجيهي

■

تنسيﻖ اجتماع شهري بدعوة من رئيس وحدة تنفيذ المشروع والعاملين ،بغرض تبادل الرؤى ومناقشة المشاكل المشتركة فيما يتعلﻖ
بالمشروع وتجاوز أية عقبات

■

تطبيﻖ اﻷنشطة اﻷخرى التي تم تحديدها بما في ذلك التدريب وتبادل المعلومات حول تنفيذ المشروع

■

عقد حلقات دراسة وورش عمل لتطوير مهارات أعضاء الوحدة ،وخاصة فيما يتعلﻖ بمؤشرات اﻷداء.

اﻻجتماعات العمومية
ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المكاتب المحلية للمحافظات بعقد اجتماعات عمومية في قاعات اجتماعات مباني
المحافظات ،للتشاور مع المجتمعات المتأثرة حول اﻷنشطة المقترحة ﻹغﻼق ،تحويل أو توسيع منشآت النفايات الصلبة الموجودة
حاليًا ،أو بناء منشآت جديدة .وفيه هذه اﻻجتماعات ستقوم وزارة التنمية المحلية ممثلي المحافظات بمناقشة المخاطر المحتملة
المرتبطة بالمشروع ،بما في ذلك إغﻼقات الطرق ،والتأثيرات المرتبطة بحقوق أفراد المجتمع في المرور ،وأنشطة البناء .سيتم عقد
اﻻجتماعات العمومية اﻷولية أثناء مرحلة مبكرة من عمر المشروع أثناء عملية التصميم لضمان اﻹحاطة بتعليقات ومشاغل
ً
مسؤوﻻ
المجتمعات المتأثرة واﻷخذ بها في التصميم .ستقوم وزارة التنمية المحلية بتخصيص أخصائي اتصال مجتمعي ،والذي سيكون
ً
مسؤوﻻ عن
بشكل أساسي عن عقد جلسات المشاورات مع المجتمعات المتأثرة .ستقوم كل محافظة بتعيين مدير مجتمعي متخصص ،ليكون
التواصل مع المجتمعات المتأثرة ،وبشكل أساسي فيما يتعلق بالمسائل اﻻجتماعية العامة.
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وفي المجمل ،سيتم عقد ثﻼثة اجتماعات أولية عمومية ،واحد في كل محافظة ،أثناء مراحل المشروع اﻷولى .وإلى جانب هذه
اﻻجتماعات الثﻼثة ،فسيتم عقد اجتماعات عمومية منتظمة لضمان التعامل مع سبل معيشة المجتمعات المتأثرة ،واﻻستجابة الﻼئقة
لمخاوفهم فيما يتعلق باحتمالية التهجير/النقل اﻻقتصادي )ارجع ﻹطار استعادة سبل المعيشة للمزيد من التفاصيل(.
مجموعات البؤرية وورش العمل )الموجهة للفئات الضعيفة(
الفئات الضعيفة التي تم تحديدها والمرتبطة بالشروع هي جامعي القمامة ،الذين يكسبون عشهم من جمع النفايات في المواقع ،باﻹضافة لسكان
المنازل غير القانونية المتاخمة لمواقع العمل.
سيتم إجراء مشاورات مباشرة على صورة مجموعات بؤرية مع جامعي القمامة المتأثرين لمناقشة معايير واجراءات استعادة سبل المعيشة ،بما
فيها توفير وظائف ومصادر دخل بديلة.
وفي حالة نقل بعض المنازل غير القانونية المتاخمة لمواقع العمل ،فيجب عقد جلسة مشاورات منفصلة مع اﻷسر المتأثرة بذلك.
باﻹضافة لهذا سيتم عقد مجموعة تركيز منفصلة مع النساء المحليات في كل محافظة لضمان مراعاة اﻻعتبارات قضايا المساواة بين الجنسين في
كل مرحلة من مراحل المشروع.

يوضح جدول  4تفاصيل جميع أنشطة إشراك أصحاب المصلحة التي سوف يتم تنفيذها بواسطة وزارة الموارد المائية والري
ومكاتب المحافظات.
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جدول :4اجراءات إشراك أصاحب المصلحة بالنسبة لمكون النفايات الصلبة في المشروع
النشاط

أصحاب المصلحة

المواد المعلوماتية

اﻹطار الزمني /التكرار

المسؤولية

الموقع

تعيين مسؤول تواصل مجتمعي في وزارة التنمية
المحلية وتدريبه/ها على التعامل مع التظلمات
فيما يتعلﻖ بآثار المشروع وغيرها من المشاغل
العامة )مثل الوظائف(.

المجتمعات المتأثرة

مطبوعات المشروع ،خطة إشراك أصحاب المصلحة
بعد التحديث ،الملخص غير الفني ،وإطارة استعادة سبل
المعيشة

فوريًا

وزارة التنمية المحلية

المكتب الرئيسي لوزار
التنمية المحلية ،ومكاتب
المحافظات ،والمراكز
العمومية

وضع نسخ ورقية من المستندات المعنية في
المكتب الرئيسي لوزارة التنمية المحلية في
القاهرة ،ومكاتب المحافظات ،والمراكز
العمومية.

الكل

خطة إشراك أصحاب المصلحة ،الملخص غير الفني،
وإطار استعادة سبل المعيشة

فوريًا

وزارة التنمية المحلية
والمحافظات

المكتب الرئيسي لوزارة
التنمية المحلية ،ومكاتب
المحافظات

التشاور مع جهاز شئون البيئة والوزارات
اﻷخرى حول الجوانب البيئية والفنية المرتبطة
بالمشروع ،بما فيها التصاريح البيئية وأية
متطلبات تخص إجراء دراسة اﻷثر البيئي

جهاز شئون البيئة،
وزارة التنمية
المحلية ،وزارة
الصحة

الملخص غير الفني ،مستندات التصميم والدعم الفني،
خطة المراقبة

فوريًا ،ومن ثم على حسب
المتطلبات وتوقيت أي تطورات
مستقبلية

وزارة التنمية المحلية

المكتب الرئيسي لوزارة
البيئة

التشاور مع وزارة الدولة لﻶثار حول وضع خطة
ﻹدارة التراث الثقافية واجراءات التعامل مع
المكتشفات المعثور عليها

المجلس اﻷعلى
لﻶثار

خطة إشراك أصحاب المصلحة ،الملخص غير الفني،
ومستندات التصميم

تسبﻖ أنشطة اﻻنشاء

وزارة التنمية المحلية

مكتب المجلس اﻷعلى
لﻶثار

التشاور والتعاون مع مقدمي خدمات الطوارئ
المحليين

قوات اﻹطفاء

خطة استجابة الطوارئ ،واجراءات الصحة والسﻼمة
والبيئة

فوريًا

وزارة التنمية المحلية
والمحافظات

مكاتب المحافظات

مراجعة ومناقشة اشتراطات المراقبة البيئية في
المشروع مع جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة

جهاز شئون البيئة،
وزارة الصحة

تصميم برنامج المراقبة ،والتقارير والجداول )مراقبة
الهواء ،الماء ،المياه الجوفية ،إلخ(

فوري ،تقارير رصد منتظمة

المحافظات ،ومديري مواقع
النفايات والمدافن الصحية

وحدة الرقابة البيئية/
مكاتب المحافظات

عقد اجتماعات عمومية

المجتمعات المتأثرة

خطة اشراك أصحاب المصلحة ،الملخص غير الفني

فوري ،ومن ثم شهريًا

وزارة الموارد المائية والري،
أخصائي اﻻتصال المجتمعي،
وأهم المديرين المجتمعيين في
المحافظات

قاعات اجتماعات مباني
المحافظات

تيسير مجموعات البؤرية وورش العمل لمصلحة
الفئات الضعيفة/

جامعي القمامة/
الزبالين والمنازل
غير القانونية بالقرب
من منشآت النفايات

خطة إشراك أصحاب المصلحة ،الملخص غير الفني،
وإطار استعادة سبل المعيشة ،وعروض تقديمية للمواد
المعنية لتزويد اﻷفراد اﻷميين بالمعلومات

أثناء عملية التطوير

وزارة التنمية المحلية ،مسؤول
اﻻتصال المجتمعي بالتعاون مع
المسؤولين المجتمعيين
بالمحافظات

في كل قاعة عمومية أو
مركز بمباني المحافظات

اﻹعﻼن عن فرص العمل والوظائف عبر الموقع
اﻻلكتروني لوزارة التنمية المحلية ولوحات
اﻹعﻼنات في مكاتب المحافظات ،وتزويد جامعي

المجتمعات المتأثرة،
بما فيها جامعي
القمامة

قائمة بالوظائف

مستمر ،يجب إطﻼقه في أقرب
فرصة

وزارة التنمية المحلية ،وأقسام
الموارد البشرية بالمحافظات

الموقع اﻻلكتروني لوزارة
التنمية المحلية ،المكاتب
المحلية للمحافظات
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النشاط
القمامة بمعلومات عن فرص العمل من خﻼل
اللقاءات المنتظمة

أصحاب المصلحة

المواد المعلوماتية

اﻹطار الزمني /التكرار

المسؤولية

الموقع

تأسيس قاعدة بيانات مركزية للتظلمات )ليتم
تشاركها بين وزارة التنمية المحلية ،ومسؤول
اﻻتصال المجتمعي ،والمديرين اﻻجتماعيين
بالمحافظات(

المجتمعات المتأثرة

المجتمعات المتأثر

ممتد

وزارة التنمية المحلية ،ومسؤول
اﻻتصال المجتمعي

قاعدة البيانات المركزية
لوزارة التنمية المحلية
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آلية التظلم
ستعمل وزارة التنمية المحلية ومكاتب المحافظات على إطﻼق وتطبيق اجراءات تظلم )شكاوى( رسمية أثناء مراحل المشروع المبكرة
كي تتلقى آراء وشكاوى واستفسارات المجتمعات المتأثرة .ستستخدم اجراءات الشكوى كأداة لتقييم اﻻستجابة السريعة والحل الناجح
لمشاغل وأسئلة أصحاب المصلحة ،وكذلك لمراقبة عﻼقة المشروع بالمجتمعات المتأثرة أثناء مراحل المشروع المختلفة ،بما فيها
التصميم والبناء والتشغيل واﻹغﻼق وأنشطة ما بعد اﻻغﻼق .من المهم أن تتمتع آلية التظلم بالحياد والشفافية والعدالة .ستتم إتاحة
موجز من الشكاوى المقدمة واﻻجراءات المتخذة لحلها لعامة الجمهور بصورة منظمة قدر اﻻمكان ،وفي اتساق مع اشتراط اﻷداء رقم
 10التابع للبنك اﻷوروبي.
وسيتولى مسؤول اﻻتصال المجتمعي المعين مسؤولية التنسيق واﻻستجابة لكل التظلمات المستلمة من أعضاء المجتمع أثناء فترة عمر
المشروع .سيتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية للتظلمات )ويفضل أن تكون متاحة عبر اﻻنترنت ،ضمن النظام المركزي( ،وستتولى
وزارة التنمية المحلية ومسؤول اﻻتصال المجتمعي مسؤولية إنشائها ،وسيكون المديرين اﻻجتماعيين بالمحافظات القدرة على
الوصول إلى قاعدة البيانات وتسجيل وإدارة أية تظلمات مستلمة .وسيتم رفع أية شكاوى شفهية أو مكتوبة إلى وزارة التنمية المحلية
من خﻼل خط الهاتف اﻷرضي أو البريد اﻻلكتروني المخصصين لذلك كما هو مبين فيما يلي:


خط الشكاوى المباشر بوزارة التنمية المحلية:
السفير د .محمد حجازي ،هاتف01015777902 002 :
السيد /محمود فراج ،هاتف01129411200 002 :
عنوان البريد اﻻلكتروني لتلقي الشكاوى بوزارة التنمية المحلية mhigazy2@gmail.com
أو mahmoudordev@yahoo.com

■

شكاوى كفر الشيخ :في انتظار بيانات اﻻتصال

■

الدقهلية  -هاتف01006301623 002 :

■

الغربية  -هاتف01276333243 002 :

يحتوي مستند خطة إشراك أصحاب المصلحة على نسخة من استمارة التظلمات )ملحق أ( وهي متاحة ﻻستخدام عامة الجمهور،
وستكون نسخ ورقية مطبوعة متاحة بالكشك في المكتب الرئيسي لوزارة التنمية المحلية ومكاتب المحافظات .سيتم تسجيل جميع
الشكاوى المستلمة في قاعدة بيانات التظلمات المركزية خﻼل  5أيام عمل ،وستتم اﻻستجابة عليها خﻼل فترة ﻻ تزيد عن  30يوم
عمل .سيتم قبول كل من التظلمات المذيلة بتوقيع صاحبها أو تلك المقدمة من طرف مجهول .ولكن إذا كان صاحب التظلم يرغب في
استﻼم رد مكتوب ،فسيكون عليه/ا أن يقدم بيانات موثوقة للتواصل معه/ا .ستتم مراجعة وفحص كل شكوى بشكل مبدئي ،ليتأكد
مسؤول اﻻتصال المجتمعي من صحة وقائع كل حالة.
وسيقوم مسؤول اﻻتصال المجتمعي ووحدة تنفيذ المشروع بالتوقيع على الحل أو اﻻستجابة المتفق عليها .سيتم تسجيل اﻹجراء
التصحيحي ووضع الشكوى )سارية أو منتهية( في قاعدة البيانات المركزية .مع مﻼحظة أن كل من وزارة التنمية المحلية ،ومسؤول
اﻻتصال المجتمعي ،والمديرين اﻻجتماعيين بالمحافظات ،يتحملون مسؤولية متابعة وصيانة قاعدة البيانات المركزية .جميع
اﻻدعاءات والردود سيتم اﻻحتفاظ بها في المكتب الرئيسي لوزارة التنمية المحلية ومكاتب المحافظة المعنية .وسيتم التعامل بسرية مع
أية شكاوى ذات قضايا المساواة بين الجنسين ومن خﻼل اﻷشخاص المعنيين.
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الرصد والتقرير والمسؤوليات
إن نجاح إشراك أصحاب المصلحة يعتمد على مراقبة وتحليل وتكييف اﻷداء لمواكبة الظروف واﻻحتياجات المعلوماتية المتغيرة لدى
أصحاب المصلحة .ستعمل وزارة التنمية المحلية على تطبيق خطة إشراك أصحاب المصلحة وتحديثها بشكل منتظم أثناء مراحل
المشروع المختلفة .وتتحمل وزارة التنمية المحلية -بالتعاون مع أخصائي اﻻتصال المجتمعي ووحدة تنفيذ المشروع-مسؤولية إدارة
ورصد خطة إشراك أصحاب المصلحة .وستعمل وحدة تنفيذ المشروع على إنتاج تقارير بيئية واجتماعية سنوية ،تغطي أداء المشروع
في الصحة والسﻼمة والبيئة والمجتمع ،لكي يتم تسليمها ﻷصحاب المصلحة الرئيسيين .وسيتم نشر التقارير السنوية عبر الموقع
اﻻلكتروني لوزارة التنمية المحلية
كما سيعمل وحدة تنفيذ المشروع على مراجعة خطة إشراك أصحاب المصلحة بصورة منتظمة لضمان تطبيق جميع أنشطة جلسات
التشاور والتزامها بالجدول الزمني الموضوع.
وفيما يلي بيانات التواصل مع مسؤول اﻻتصال المجتمعي:
■

المكتب الرئيسي لوزارة التنمية المحلية )القاهرة(
السفير د .محمد حجازي
هاتف01015777902 002 :
بريد الكترونيmhigazy2@gmail.com :
السيد /محمود فراج
هاتف01129411200 002 :
بريد إلكترونيmahmoudordev@yahoo.com :
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 إجراءات الشكوى واستمارة التظلم:ملحق أ

Record date on
the Complaint
Log

Complaint Received
(verbally or writing)
Complete Complaint Action
Form (Parts A & B)

Complete Immediate Action Section (Part C) (if
appropriate) and assign responsibility

Yes

Immediate action
sufficient
to satisfy complaint

No
Establish long term corrective
action (Part C)
Establish follow-up details (Part D)

Record date on
the Complaint
Log

Inform complainant (if appropriate) of the
proposed corrective action
Implement the corrective action
Carry out follow up of the
corrective action

Yes

Record date on
the Complaint
Log

Corrective action satisfies the
complaint
Inform complainant of
corrective action
Record date on
the Complaint
Log

Close out the complaint form (Part D)
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استمارة تظلم عامة
الرقم المسلسل:
اﻻسم الكامل

مﻼحظة :يمكنك الحفاظ على سرية
هويتك إذا كنت تفضل ذلك ،أو طلب
عدم اﻻفصاح عن هويتك إلى طرف
إﻻ بعد الحصول على موافقتك.
بيانات اﻻتصال
برجاء اختيار وسيلة التواصل
المفضلة لديك )بريد عادي ،بريد
إلكتروني ،هاتف(

اللغة
يرجى اختيار اللغة المفضلة لديك
عند التواصل

 أرغب في تقديم هذه الشكوى بسرية.
 أطلب عدم اﻻفصاح عن هويتي بدون الحصول على موافقتي بذلك
 بالبريد العادي :يرجى كتابة عنوانك البريدي:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 بالهاتف_______________________________________________ :



بالبريد اﻻلكتروني______________________________________ :




اللغة العربية
أخرى
ما الذي حدث؟ أين وقع ذلك؟ من تعرض لهذه اﻷحداث؟ ماذا كانت نتيجة
هذه المشكلة؟

وصف الواقعة أو التظلم

تاريخ الواقعة/التظلم





حدث الواقعة مرة واحدة )التاريخ______________(
حدثت الواقعة أكثر من مرة واحدة )كم عدد مرات تكرارها؟ _________(
الواقعة مستمرة )أتعرض للمشكلة في الوقت الحاضر(

ما الذي تود منا فعله لحل هذه المشكلة؟

برجاء تسليم هذه اﻻستمارة إلى:
المكتب الرئيسي لوزارة التنمية المحلية )القاهرة(
السفير د .محمد حجازي
هاتف01015777902 002 :
بريد الكترونيmhigazy2@gmail.com :
السيد /محمود فراج
هاتف01129411200 002 :
بريد إلكترونيmahmoudordev@yahoo.com :
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