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 إطار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالجتماعي
 "للبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة"

 ملخص تنفيذي
 

 جميع  فعقمليع   ي رر ممريكعق  022البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة مع  البنعا العي لق بةيمعة  اتفاقيةتُنفَّذ 
 لبنيعععةل مشعععر  ا " ل للتشعععغيل كثيعععف العمالعععةالعاجععع البرنعععامج" يتضعععم   . سعععن ا  3لمعععي   الجمه ريعععة محافظعععا 
 عععي  مجعععار  منهعععا تعععرميس المبعععانق السعععكنية  المعععيار   تعتمعععي  لعععا العمالعععة الكثيفعععة  تغ عععا المجتمعيعععة األساسعععية

لالعة الحشعادو يعي يام،  حمايعة ج انعل نهعر النيعل،  تعرميس  حمايعة ال عر ،  التعيريل   الحضانا ،  ت هيعر التعرو  اا
ل،  المرم ،  رف  مست يا  العا لي  م  العمالة غير الماهر   نصف الماهر ، باإلضافة إلا بهيف التشغيل للشبا

مشر  ا  الخيما  ارجتما ية التق س ف تنفذ م  خالل الجمعيا  األهلية  تتضم  مشر  ا  النظافة العامة 
فاء  الةعر،،  فعا تعرميس  تشغيل الفتيا  فق مجال الخيما  السكانية  تشغيل الشبال فق مجار  تحسي   رف  ك

 تتميعععل هعععذ    .اإلنجابيعععة الصعععحة خعععيما  فعععق المكثفعععة العمالعععة تشعععغيلالفصععع ل الميرسعععية  فصععع ل الحضعععانا    
. المشر  ا  بارتفاو نسبة مشاركة المرم  فيها،  تشمل ميضا الت  يعة بششعكالها مع  خعالل بعرامج الليعارا  المنلليعة

مع  التكلفعة  %52تكلفعة مكع   العمالعة  ع  مت سع  ةعل مر ي ختيعاررا ة   ليهعافعق المشعر  ا  التعق سعيتر  ش يُ 
 .اإلجمالية للبرنامج ككل

 

 
المتع لة    العمل   نصف الماهر  للعمالة غير الماهر   مل قصير  األجل فرص خل  تهيف ارتفاقية إلا 

ملف فرصة  مل  595يستهيف المشر و ت فير ح الق    .مصر العربية م اق  يتس تحيييها فق جمه رية فق
 .ملف فرصة  مل غير مباشر  33مباشر ، باإلضافة إلا ح الق 

 

 
مثل ت ع ير المنعالل  حمايعة ج انعل نهعر )تحسي  الخيما  العامة فق  التشثيرا  البيدية اإليجابية للمشر و تتمثل 

لالععة الحشععادو معع  التععرو  ت عع ير ال ععر  الريفيععة  تععرميس  تجييععي المععيار   الحضععانا يععيي  إلععق  الععذ   ( النيععل  اا
ت عع ير خععيما  النظافععة العامععة  منشعع ة التعلععيس الصععحق  البيدععق ميضععام . ي  ن  يععة الحيععا   الحععي معع  التلعع  تحسعع

م اقعع  إضععفاء لمسععة جماليععة  لععا ال  ععال    عع   نهععا الناجمععةاألمععرا    مشععكلة الةمامععة  تةلععيصتععيي  إلععق  التععق 
 .فق المي   الريف بالمنا   المستهيفةالمختلفة 

 
م معال التشع ي  نتيجعة مثناء فتر  اإلنشعاء  الميقتة محي ي  ال بع  التشثيرا فق  التشثيرا  السلبية للمشر و تتركل 

جععراءا  الاللمععة لحمايععة البيديععة اإليسععتي ق اتخععاذ ممععا  ،ألراضععقاسععمعق  تلعع   البصععر    التل   كععال الت عع ير 
 .خالل فتر  تنفيذ المشر و للحي م  هذ  التشثيرا 
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ارلتععلاس بسياسععا  السععالمة الخاصععة ضععر ر   إطاا عمل ااتمنيف االتقمينيفلتاات منيجتماايمين  ف اا ليضعع   ي  
يليععل إجععراءا     OP 4.01يليععل إجععراءا  التةيععيس الفنععق الخععاص بالبنععا الععي لق رقععس  المتمثلععة فععق  بالبنععا الععي لق

 .OP 8.00السالمة البيدية بالبنا الي لق 
 
بشععش   تةعييس المشعع ر   النصع إلععق " ESSAF" نيجتمايمين  ف اا ليمإطاا عمل ااتمنيف االتقمينيفلتاات يهعيف   

 لعا  ضع  تصع ر لت بيةهعا باإلضعافة إلعا إجراءا  السالمة البيدية  ارجتما ية مثنعاء تنفيعذ المشعر  ا  الفر يعة 
 :النح  التالق

 

بيدععة لتصععنيفا  البنععا الععي لق  جهععال شععد   ال فةععا تصععنيفها لإجععراء فحععص بيدععق  اجتمععا ق للمشععر  ا   -
 .المصر 

 .مراجعة إجراءا  السالمة البيدية الم ض  ة م  قبل البنا الي لق -
 .مراجعة  تحييي إجراءا  السالمة البيدية الخاصة بجهال شد   البيدة المصر  -
 البيدية التق يتس ارتفا   ليها ت بي  ارشترا ا  -

 

نمني عنلاتمنياا جذمركع ا مكاتم علةامم امإط عمل تمنيف لتقمينيفلتت منيجتمايمين  ف ا لي يتنا ل 

 .للمشر  ا  المنفذ  فف تةت ًميةي يتمإيىمألةىم عد تمنيفينفذمنيجتمي
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 لتقييم البيئي واالجتماعيإطار عمل التصنيف وا

 "للبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة"
 

 :ومدتها قيمة االتفاقية
ملي   جنيه  5022ح الق )ملي   ي رر ممريكق  022 ا بةيمةقرضلحك مة المصرية تنص ارتفاقية  لا من  ا

 .سن ا  3مي  ارتفاقية    ،لصال  الصني   ارجتما ق للتنمية( مصر 
 

 :االتفاقية موجز
تةرير التنمية البشعرية ب استرشايا التنفيذ منا   اختيار يتس   ،الجمه رية محافظا  جمي  فق ارتفاقية الجييي تُنفَّذ 
 ععاس  الخاصععة بالصعني   اإلجتمععا ا للتنميععة  التعق تععس إ ععيايها" اسععتهياف المنعا   الفةيععر  خري ععة"  0252لععاس 

تعتمععي  لععا  المجتمعيععة األساسععية لبنيععةل مشععر  ا " العاجععل للتشععغيل كثيععف العمالععة البرنععامج" يتضععم    .0222
لالععةت هيععر التععرو     ضععانا ، تععرميس المبععانق السععكنية  المععيار   الح منهععامجععار   ععي   العمالععة الكثيفععة  تغ ععا  اا

المععرم ،   تععيريل بهععيف التشععغيل للشععبال،  التععرميس  حمايععة ال ععر ،   حمايععة ج انععل نهععر النيععل،   الحشععادو يععي يام، 
باإلضافة إلا مشر  ا  الخيما  ارجتما ية  ،ماهر الماهر   نصف ال رف  مست يا  العا لي  م  العمالة غير 

 تشععغيل الفتيععا  فععق مجععال  مشععر  ا  النظافععة العامععةاألهليععة  تتضععم   التععق سعع ف تنفععذ معع  خععالل الجمعيععا 
الخيما  السكانية  تشغيل الشبال فق مجار  تحسي   رف  كفاء  الةر،،  فا ترميس الفص ل الميرسية  فصع ل 

 تتميعععل هعععذ  المشعععر  ا  بارتفعععاو نسعععبة   .اإلنجابيعععة الصعععحة خعععيما  فعععق المكثفعععة العمالعععة تشعععغيلالحضعععانا    
فعق المشعر  ا  تر  شعيُ   . الت  يعة بششعكالها مع  خعالل بعرامج الليعارا  المنلليعةكة المرم  فيها،  تشعمل ميضعا مشار 

 .برنامج ككلم  التكلفة اإلجمالية لل %52تكلفة مك   العمالة    مت س  ةل مر ي ختيارار ة   ليهاالتق سي
 

 :الهدف من االتفاقية
م اق  يتس تحيييها  فقالمتع لة    العمل   نصف الماهر  لماهر للعمالة غير ا  مل قصير  األجل خل  فرص

 .مصر العربية فق جمه رية

 
 :مكونات البرنامج

 (دوالر أمريكى مليون 891)مشروعات فرعية كثيفة العمالة : المكون األول 
 (دوالر أمريكى مليون 2) الفني والمؤسسيالدعم : المكون الثاني 
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 :المكون األول

  :الفر ية هما المشر  ا    م ين   يي س المك  هذا 
 .كثيفة العمالة البنية األساسية مشر  ا  .5

 .ت فير الخيما  ارجتما يةل تشغيل الشبال فق مبايرا مشر  ا   .0

 

 :كثيفة العمالة نية األساسيةبمشروعات ال: أوالا 
 ت هير  الميار   الحضانا ، ترميس المبانق السكنية  الي لقالبنا تشمل المشر  ا  الفر ية الم ابةة لشر   

لالةالترو     فقالمشر  ا   هذ  يتس تحييي  .ترميس  حماية ال ر   حماية ج انل نهر النيل،   الحشادو يي يام،  اا
 .ال لارا  المعنية إلامةيمة ذا  الصلة ال لبا  الاحتياجا  المجتم  المحلا م   ض ء

 
 :الخدمات االجتماعيةتشغيل الشباب في مبادرات لتوفير مشروعات : ثانياا 

                      المجتمعية م  خالل مشر  ا  فر ية ارحتياجا تلبية   لاهذ  المشر  ا   ستعمل
 ،المكثفة،  خيما  الت ظيف التعليس فق ال ف لة المبكر   الصلبة،  المخلفا جم    ، بال  مل اإلنا  ت ظيفل

شراا الشبال التغذية،    لخيما  الت  ية   .خاصة فق المنا   الريفية فيذ مشر  ا  فر يةفق تناا

 

 :المكون الثاني
 :األنش ة التالية يي س المك  هذا 
 اإلستراتيجية الخاصة بارتصار   التعبدة ارجتما ية ألنش ة المشر و تصميس  تنفيذ. 

 ا لمشر  اتنفيذ  م  الن احق الفنية  مرا ا  الج ي  فق لتحة لخارجق ستشار  تغ ية مصر فا  ا 
 . ور المش مر مشهر   ال فتر   ستةذلا كل   الفر ية 

 مصر فا  إيار  المشر و. 

   جراء متابعة المشر و   لستشار  خارجق امصر فا  .لهمرحلية  التةييس النهادق المراجعة نصف الاا
 

 (يتم التنفيذ باستخدام العمالة الكثيفة) مخرجات المشروع

 

 (ي   جنيةمل)التكلفة   يي المحافظا   صف المك   س
 (دوالر أمريكىمليون  891: )المكون األول

5 
لععيي  بالر ايعة األ لعا األسعر منعالل ترميس

 .منلل 90222
3 5205 

 32جمي  كععععععععس 500222)الحشععععععععادو يععععععععي يام إلالععععععععة  0
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 المحافظا  (متر 0 ر  مقل م  
 00 5  .كس 52حماية ج انل نهر النيل ب  ل  3

 522 ح الق ب  ل الريفية ال ر  رصف 5
 .(متر 3 ر  ) متر كيل 

53 55 

 252 إ ععععار فععععقفصععععل  530222تععععرميس  5
 .ميرسة

55 35 

 إ عععار فعععقحضعععانة فصعععل  50222تعععرميس  3
 .حضانة بالجمعيا  األهلية 522

55 005 

 خعععععععيما  فعععععععق المكثفعععععععة العمالعععععععة تشعععععععغيل 2
 .اإلنجابية الصحة

53 5905 

 53 53 .الصلبة النفايا  م  التخلص 8

9 
 الةريععة ت عع ير منشعع ة فععق الشععبال تشععغيل

 .الريفية المنا   فق
55 505 

52 
المحافظا   .الحضرية المنا   فق الشبالتشغيل 

 الحضرية
50 

55 
التةيعععععععععيس الفنعععععععععق للمشعععععععععر و مععععععععع  خعععععععععالل 

 .هليةاأل الجمعيا 
جمي  

 5 المحافظا 

 (أمريكيدوالر  مليون 2: )المكون الثاني
 .مشر والميسسق للهذا المك   مخصص للي س الفنق   

 
 :فرص العمل المتوقعة

ملف فرصعة  معل غيعر  33باإلضافة إلا ح الق  مباشر ،ملف فرصة  مل  595يستهيف المشر و ت فير ح الق 
 .مباشر 

 

 :التأثيرات البيئية اإليجابية للمشروع
لالععة )تحسععي  الخععيما  العامععة -  ت عع ير معع  التععرو    الحشععادومثععل ت عع ير المنععالل  حمايععة ج انععل نهععر النيععل  اا

 .ييي  إلق تحسي  ن  ية الحيا   الحي م  التل   ( ال ر  الريفية  ترميس  تجييي الميار   الحضانا
األمععرا    مشععكلة الةمامععة  تةلععيصت عع ير خععيما  النظافععة العامععة  منشعع ة التعلععيس الصععحق  البيدععق تععيي  إلععق - 

 .المي   الريف بالمنا   المستهيفة قفم اق  المختلفة إضفاء لمسة جمالية  لا ال  ال       نها الناجمة
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 :التأثيرات السلبية للمشروع

م مععال التشعع ي   الت عع ير نتيجععة مثنععاء فتععر  اإلنشععاء  الميقتععة محععي ي  التععشثيرا  بععع  الإلععق  قععي يععيي  البرنععامج
فتععر   لحمايععة البيديعة خععاللالاللمعة جععراءا  اإلق اتخعاذ  ييسععتممععا  ،ألراضعقاسعمعق  تلعع   الر    بصععالتل   الكع

 .تنفيذ المشر و للحي م  هذ  التشثيرا 
 

- :االلتزام بسياسات السالمة الخاصة بالبنك الدولي
كافعة لسعلبية القتصعايية اربيديعة   التعشثيرا  ال م  تكع  مهمية البنا الي لق  لق  فقتيكي سياسا  السالمة المتبعة 

بمعا يت افع  " تيابير األثر البيدق  ارجتمعا ق"  ت صق هذ  السياسا  باتخاذ  ،فق مضي  الحي ي منش ة البرنامج
 .ميضا م  الة اني  المصرية فق هذا الشش 

 

- :OP 4.01التقييم الفني الخاص بالبنك الدولي رقم دليل إجراءات 
ت ع ير  تعرميس   حماية ج انعل نهعر النيعل،    لق إلالة الحشادو م  الترو،  ركل معظس األنش ة الفر ية للبرنامجت

باإلضععافة إلععق تنفيععذ مشععر  ا   ضععانا ت عع ير ال ععر  الريفيععة،  تععرميس  تجييععي المععيار   الح  ريفيععة، المنععالل ال
الخاصعة بالبنعا  (ج)  (ل)نماذج التصنيف  فق تنيرج هذ  األنش ة . لخيما  النظافة  تحسي  الظر ف البيدية

 .سلبية الكبير   لق البيدةلمشر  ا  ذا  التشثيرا  البا الخاص (م)تصنيف لل هامن  م ينتمقر    ،الي لق
 

- : OP 00.8إجراءات السالمة البيئية بالبنك الدولي دليل 
بشععش   تةععييس المشعع ر   النصعع إلععق " ESSAF" إطاا عمل ااتمنيف االتقمينيفلتاات منيجتماايمين  ف اا لييهععيف 

 لعا لت بيةهعا  ضع  تصع ر باإلضعافة إلعا إجراءا  السالمة البيدية  ارجتما ية مثنعاء تنفيعذ المشعر  ا  الفر يعة 
 :التالقالنح  

 

لتصععنيفا  البنععا الععي لق  جهععال شععد   البيدععة  فةععا تصععنيفها لإجععراء فحععص بيدععق  اجتمععا ق للمشععر  ا   -
 .المصر 

 .مراجعة إجراءا  السالمة البيدية الم ض  ة م  قبل البنا الي لق -
 .مراجعة  تحييي إجراءا  السالمة البيدية الخاصة بجهال شد   البيدة المصر  -
 البيدية التق يتس ارتفا   ليها ارشترا ا ت بي   -
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إجررراءات الف ررص البيئرري واالجتمرراعي والتررأثيرات البيئيررة واالجتماعيررة لت ديررد التصررنيف الخرراص لكررل مشررروع 
- :فرعي

لةععع اني  المصعععرية ا فعععقالععع اري يةععع س الصعععني    نعععي تحييعععي كعععل مشعععر و فر عععق بت بيععع  تبعيتعععه للتصعععنيف البيدعععق 
جعععراءا  ا م  إ عععياي خ عععة  معععل بيديعععة  ،إ عععياي يراسعععة تةيعععيس مثعععر بيدعععق)لسعععالمة البيديعععة الخاصعععة بالبنعععا العععي لق  اا
ةيا  يرجة تبعية كل مشر و فر ق للتصنيف البيدق الخاص به مرجعية ل قادمةالصني   ،  يستخيس ( اجتما ية

 .مت لبا  البنا الي لقل  فةا
 

 :لبنك الدوليلنظم ا وفقاالتصنيف البيئي 
الفر يععة    ا لمشععر ل فدععة التصععنيف البيدععالتحييععي مرجعيععة  قادمععة الباسععتعم ارجتمععا ق للتنميععة س الصععني  سععية  

 :التالق لا النح  
 (:ب)التصنيف البيئي 

المنعالل  تعرميس يشمل مشر  ا  ذا  تشثيرا  بسي ة  لق البيدة يمك  العتحكس فيهعا  الحعي منهعا مثعل مشعر  ا  
لالععة الحشععادو معع  التععرو حضععانا ،الريفيععة  المععيار   ال  ، ت عع ير ال ععر  الريفيععة ، حمايععة ج انععل نهععر النيععل ، اا

يار  المخلفا  الصلبة  . اا
 

 (:ج)التصنيف البيئي 
 يشمل مشعر  ا  ذا  تعشثيرا  بسعي ة م  معي معة  لعق البيدعة مثعل مشعر  ا  تشعغيل الشعبال  التعيريل الفنعق 

 . التثةيف  غيرها للشبال م  خالل الجمعيا  األهلية  ني ا  الت  ية
 

 :المة البيئية للمشروعات الفرعيةالالزمة لتطبيق الس الخطوات
 :التصنيف البيئي للمشروعات: أوالا 

 (:ب)التصنيف البيئي 
" يراسعة مبسع ة لتةيعيس األثعر البيدعق"م  " يراسعة تةيعيس األثعر البيدعق" هذ  الن  ية م  المشر  ا  تت لل إ عياي 

يراسعة تةيعيس "   ق فيعتس إ عيايعمما فيما يخص مت لبا  البنا الي لع. البيدة المصر لمت لبا  جهال شد     فةا
 ".خ ة إيار  بيدية"م  " بيدق

 

 (:ج)التصنيف البيئي 
م  تت افع  مع  اشعترا ا  جهعال شعد    يتععي ر تت لعل إ عياي م  مسعتنيا  م  تةعارير  لكع   ر  ا هذ  المش

 .البيدة المصر 
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 :البيئي بمعرفة البنك الدولي مراجعة الف ص : ثانياا 
نظعس    آليعة تصعنيفهابمعا يت افع  مع  بإ ياي ملخص  ع  تصعنيف المشعر  ا  للتنمية ية س الصني   ارجتما ق 

 يععتس تةععييس الملخععص  المسععتنيا  . بإ ععياي مسععتنيا  الت افعع  البيدععق لهععذ  المشععر  ا كععذلا يةعع س    ،لبنعا الععي لقا
 .ت افةها  اشترا ا  السالمة البيدية الخاصة بالبنا مراجعتها  التشكي م لللبنا الي لق 

 
 

 :االستشارات واإلعالن عن المشروعإعداد مستندات السالمة البيئية و : ثالثاا 
التشععارا   للتنميععة بععاللغتي  العربيععة  اإلنجليليععة يععتس اإل ععال   عع  هععذ  ال ثيةععة ب اسعع ة الصععني   ارجتمععا ق - 

م قعع  الال ثيةععة  لععق  تُنشععر  ،الفر يععة ر  ا ا  التععق سععتنفذ بهععا المشععفيهععا معع  العع لارا  المعنيععة  المحافظعع
يععتس فععق مرحلععة رحةععة اإل ععال   عع  مسععتنيا  سياسععا  السععالمة البيديععة  خ عع     ،الععي لقللبنععا اإللكتر نععق 

 .التخفيف م  األثر البيدق للمشر  ا  الفر ية
 

مععع  البيديععة  ارجتما يعععة  هعععاتشثيراتبشعععش  الصعععني   ارجتمععا ق  يتشعععا ر( ل)لمشعععر  ا  المصععنفة ل بالنسععبة- 
 .برميهس يعتي الجمعيا  األهلية    ا فق التنمية  المجتمعا  التق سييثر فيها المشر   شركاده

 

يةعع س الصععني   ارجتمععا ق فععق مرحلععة مبكععر  معع  المشععر و بإ ععياي  ثععاد  باللغععة العربيععة لعرضععها  لععق هععذ  - 
 .الجها 

   لبنا الي لق  لق  ثاد  التصنيف البيدق الم ل بة ية س الصني   ارجتما ق ني الحص ل  لق م افةة ا   - 
 .بإ ياي إجراءا  السالمة البيدية  نظس الحي م  التشثيرا  البيدية السلبية للمشر و      

جراءا  السالمة البيدية ليراستها فق  ق  كاف  -    بما يضم يتس م افا  الشركاء فق المشر و ب ثاد   اا

 .شاركتهس الفعالة فق مراحل تخ ي   تنفيذ المشر  ا  الفر يةم      
 

 :وثائق إجراءات السالمة البيئية مراجعة واعتماد: رابعاا 
 .الحص ل  لق م افةا  السل ا  المحلية  لق هذ  ال ثاد الصني   ارجتما ق للتنمية مسد لية يتحمل - 
 :افةا  البنا الي لق فهق كاآلتامما فيما يتعل  بم    -

لهععا،   "ألثععر البيدععقلتةيععيس " م   "تةيععيس بيدععق"يراسععة يععتس إ ععياي  :(ل) المصععنفة ضععم  الفدععةلمشععر  ا  ا *
يةعع س البنععا الععي لق بمراجعتهععا  ا تمايهععا   ر ،للمشععر  ا  الفر يععة" خ ععة اإليار  البيديععة" باإلضععافة إلععق 

مثنعاء  ر  ا التق تةع س بليعار  المشع بعثا  المتابعة المراجعة  تت لا ر  ا ،قبل الم افةة  لق هذ  المش
  .تنفيذها

 .فال تحتاج إلق م  مراجعة م  جانل البنا الي لق (ج) المصنفة ضم  الفدةلمشر  ا  ا *
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- :تنفيذ أعمال اإلشراف والمتابعة والتقييم:  خامساا 
- :المتابعة :أوال

 فنعق كذا سية س  عاقس " البيدية خ   اإليار "سية س الصني   ارجتما ق للتنمية باإلشراف  لق تنفيذ 
م  البنا الي لق بإجراء ليارا  منظمة للمشر  ا  الفر ية  لق ميار فتعر  تنفيعذ المشعر و متخصص 

- :بغر  ما يلق
 .تةييس النص   المسا ي  فق إ ياي آليا  تنفيذ إجراءا  السالمة البيدية *
 
 .  ثاد  ت بي  السالمة البيدية الخاص بالمشر  ا  الفر يةمراجعة نتادج الفحص البيدق  *
 .اإلشراف  لق تنفيذ نظس السالمة البيدية للتشكي م  ت افةها م  سياسا  البنا الي لق *

 

 -:المتابعة والتقييم :ثانيا
للةيعععاس بش معععال المتابععععة  تةعععييس  ي معععيهل ي يلتعععلس الصعععني   ارجتمعععا ق للتنميعععة بتخصعععيص استشعععاري

 مععععا   الععععي س الفنععععق الععععاللس فيمععععا يخععععص المك نععععا  البيديععععة  ارجتما يععععة للمشععععر  ا  الفر يععععة، المعل
 سعع ف يسععا ي ذلععا الحك مععة المصععرية .  لضععما  فعاليععة ت بيعع  إجععراءا  التخفيععف معع  األثععر البيدععق

. مر السماح إلجراء تص يل لهذا األياء ل  للس األ ر  ا  البنا الي لق  لق تةييس األياء البيدق للمش
 تشععمل ميشععرا  المتابعععة البيديعععة كافععة قياسععا  منععع او المل ثععا  التععق تععيثر  لعععق بيدععة الهعع اء  الميعععا  

    .الفر ية ر  ا  التربة مثناء تنفيذ كافة المش
 

جراءات تخفيف األثر البيئي للمشروعات الفرعية - :مسئوليات إعداد الف ص البيئي وا 
 30الل مسعد لق البيدعة بالمكاتعل اإلقليميعة  بعالمركل الرديسعق   عيي يت لق الصني   ارجتما ق للتنمية م  خ

- :مسد ل، المهاس التالية
 .إجراء الفحص البيدق  ارجتما ق للمشر  ا  الفر ية- 
 .الفر ية فيما يخص ارلتلاس البيدق بها ر  ا اإلشراف  لق تنفيذ المش- 
 .منش ة تخفيف األثر البيدق للمشر  ا  الةياس بش مال اإلشراف  المتابعة  التةييس فيما يخص- 
 سعععية س ممثلعععق البنعععا العععي لق ( ل)إرشعععايا  بيدعععق لكافعععة المشعععر  ا  الفر يعععة ذا  تصعععنيف  لإ عععياي يليععع- 

 .بمراجعة هذ  ال ثاد 
 . ردحته التنفيذية  تعييالتها 5/5995   البيدة رقس نتنفيذ المشر  ا  البيدية بما يت اف  م  قا- 

 

- :ومتابعة تنفيذ إطار عمل إجراءات السالمة البيئية بناء القدرات
البيدة بالصني    كذلا مسد لق البيدة م  المحافظعا   الجمعيعا  األهليعة  غيعرهس  لعق  قمسد لسيتس تيريل 

 .كيفية تةييس األثر البيدق  ارجتما ق للمشر  ا  الفر ية
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 ندوة اإلفصاح
  االجتماعيطار عمل التصنيف والتقييم البيئي و عن إ

 البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة
  2182مارس  22
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 ندوة اإلفصاح

 طار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالجتماعيإل

  البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة

 7107مارس  72
 

 

 01.01 – 01.11 التسجيل 

البنك + الصندوق 

 الدولي

 01.01 – 01.01 العاجل للتشغيل كثيف العمالةبرنامج تقديم لل

البنك + الصندوق 

 الدولي

 (:1الجزء )إطار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالجتماعي 

 الهدف 
 وصف المشروع 
 التأثيرات البيئية المتوقعة 
 اشتراطات السالمة للبنك الدولي 

01.01 – 00.01 

 00.01 – 00.01 استراحة 

ك البن+ الصندوق 

 الدولي

 (:2الجزء )إطار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالجتماعي 

 تصنيف المشروعات 
 عملية مراجعة التصنيف من خالل البنك الدولي 

 إعداد المستندات الخاصة بالسالمة 

 مراجعة واعتماد مستندات السالمة 

 تنفيذ اإلجراءات  المتفق عليها وعمليات اإلشراف والمتابعة والتقييم 

 ذالتنفي 

  المسئوليات المرتبطة بإجراءات السالمة الخاصة بالتصنيف وإجراءات

 الحد من المخاطر

00.01 – 07.11 

 07.01 – 07.11 مناقشات 
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  فيفيأسماء الجمعيات المشاركة أسماء الجمعيات المشاركة 
  ندوة اإلفصاح إلطار عملندوة اإلفصاح إلطار عمل

  اإلجتماعىاإلجتماعى  البيئيالبيئيالتصنيف والتقييم التصنيف والتقييم 
  البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالةالبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة

 21822182مارس مارس   2222
 

 الجهة اإلسم م افظة م
 نائب اإلت اد العام للجمعيات األهلية طلعت عبدالقوى . د  8
المدير التنفيذى لإلت اد العام للجمعيات  إبراهيم الطوخى  2

 االهلية 
 جمعية تنظيم األسرة بالفيوم أيمن إسماعيل الفيوم 3
 جمعية تنمية المجتمع بنوارة م مد صالح  4
 جمعية تنمية المجتمع بترسا سيد كامل  عيد  5
 جمعية تنمية المجتمع باشنين النصارى مجدى فاروق المنيا 6
1 
 

 جمعية تنظيم االسرة   مدى سيد خليل  

 جمعية تنظيم االسرة  نظم صالح الدين عمر  9
 رابطة المرأة العربية أ مد م مود  مدى  81
 عجمعية أطعمة الشار  أشرف  سين فر ات  88
 جمعية الشباب للتنمية والبيئة  هانى أسماعيل  بنى سويف 82
 جمعية الهالل األ مر بالشقر  هناء عبداللطيف   83
 جمعية سدمنت الجبل  معاذ  سن وهبة   84
 معهد الشئون الثقافية  عبدالر من مندى   85
86  

 
 جمعية المال ية الب رية  نجوى عبدالمنعم 
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 مؤسسة بنات عمرى الجديدة بالعمرانية مى عبد العزيز منال سا الجيزة 82
جمعية خبراء الم اسبين القانونيين  قدرى على عبدالسالم   81

 بالعمرانية 
 جمعية نجوم المجتمع بالعمرانية جابرعبدالباسط مهدى  89
 أوسيم -جمعية روضة الخير  عبدالر يم إسماعيل   21
 بوالق –ن العابدين جمعية على زي مصطفى  سين أ مد  28
 الهرم -مؤسسة ماكيتون  عصمت لطفى السيد   22
 الهرم  -عبادالر من  –جمعية  صفاء عبدالستار  23
 سنابل الر من   -جمعية  م مد الملقب نجيب صال ين  24
 جمعية الخدمات المتكاملة بالجيزة م مود فهمى عبدالفتاح  25
 مان االسرة بالجيزةجمعية أ فيفيان فاروق عبدالفتاح  26
 جمعية أنوار الهادى أنوار الهدى على على  22
 جمعية أمباب خالد بن الوليد نبيل كمال   21
 جمعية الضياء شكرى م مد  29
 جمعية أ مس لتنمية المجتمع أمال كمال  31
 جمعية مسجد االهرام م مد سعد  38
 ية شباب االصالحجمع ابراهيم عبد الباقى ش اته يوسف  القليوبية 32
 جمعية شباب االصالح وائل  امد جابر طه الشعراوى  33
 جمعية رابعة العدوية مصطفى ال مادى . د القاهرة 34
 العياط -البليدة  م مد جمال ماضى أبوالعزايم. د  35
 أسيوط -جمعية الوليدية  م مد عثمان  36
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 م ضر ندوة اإلفصاح

  االجتماعيالتقييم البيئي و  طار عمل التصنيف وعن إ
 البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة

  2182مارس  22
 

  –اإلفصاح إلطار التصنيف و التقييم البيئي واإلجتماعي " للتنمية بعقد ندوة بعنوان  االجتماعيقام الصندوق 
" إتفاقية بين ال كومة المصرية يع هي ضمن الفعاليات المتخذة بصدد توقو " كثيف العمالة البرنامج العاجل للتشغيل 

 .، و البنك الدولي " للتنمية االجتماعييمثلها الصندوق و 
 02/3/0250  :التاريخ        قا ة إجتما ا  جمعية الخيما  المتكاملة بالعج ل  :المكان 
 ظهراا  82.45 – 81.31: الوقت

يف ميسسا  المجتم  المينق بإ ار  مل التصنيف يعي الهيف م  هذ  الني   ه  اإلفصاح   تعر   :الهدف من الندوة 
  التةييس البيدق  اإلجتما ق للبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة ضم  فعاليا  التحضير لإلتفاقية المشار إليها   

 .المم لة م  البنا الي لق ،  كإجراء ضر ر  م  ضم  إجراءا  البنا الي لق
 :اؤهم و قد  ضر الندوة السادة التالي أسم 

 ممثل البنا الي لق   نهاي مرسق كامل / األستاذ   -
 نادل ردي  اإلتحاي العاس للجمعيا  األهلية   لع   بي الة   /  اليكت ر  -
 الميير التنفيذ  لإلتحاي العاس للجمعيا  األهلية   إبراهيس محمي ال  خق / األستاذ  -
 الصني   اإلجتما ق للتنمية    ميح  مسع ي / المهني   -
 الصني   اإلجتما ق للتنمية     ليي ير يو / يكت ر ال -
 الصني   اإلجتما ق للتنمية    صاس السيي / األستاذ  -
 الصني   اإلجتما ق للتنمية    نها مب  النجا / األستاذ   -
 .الجيل   الةاهر   الفي س  الةلي بية  المنيا  بنق س يفجمعية مهلية م  محافظا   02كما حضر ممثلق  يي  -

 

 يهست لي  الماي  العلمية للني    لبتسجيل مسماء الساي  الحض ر     الني   بيم . 
كلمة إفتتاحية للترحيل بالساي  الحض ر ممثلق الجمعيا  األهلية ك نهس بإلةاء  ميح  مسع ي/ المهني   قاس :أوالا 

بالتن يه    منه جار  التفا   ، ثس قاس سيايته  فق مختلف المجار شركاء التنمية م  الصني   اإلجتما ق للتنمية 
الذ  ينص  لا م    الحك مة المصرية  البنا الي لق لت فير تم يل للبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة  بي حاليام 

يك   الصني   اإلجتما ق للتنمية ه  الجهة المسد لة    تنفيذ جمي  منش ة  مك نا  المشر و بالتعا    التنسي  
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م  الهيف م  هذ  اإلتفاقية ه  خل  فرص  مل ،   حافظا  المعنية  ميسسا  المجتم  المينق م  ال لارا   الم
المنا   المستهيفة  لا مست ، قصير  األجل للعمالة غير الماهر    النصف ماهر  ، المتع لة    العمل فق 

:   بع  ال لارا  المعنية مثل م   التنسي  سيتس التعا    حي  بإستخياس آليا  اإلستهياف المختلفة ، ،الجمه رية 
 .الجمعيا  األهليةباإلضافة إلا المجل  الة مق للسكا     ،     لار  التعليس – لار  الر   – لار  اإلسكا   -

 

   اإللتزام بإشتراطات جهاز البيئة ، وكذا اإللتزام بإشتراطات البنك الدولي للسالمة  أهميةكما أشار سيادته إلى أن
 :أن المشروع ي توي على مكونين رئيسيين و هما ضح أو البيئية  ، و 

ق ا ا  رديسية ينفذها الصني   بالتعا   م  الجمعيا   52مك   مشر  ا  فر ية كثيفة العمالة ،  الذ  يتفرو إلا  .5
 :ملي   ي رر ممريكق   يضس هذا المك   مجار  مساسيا   598بإجمالق .األهلية

 .عمالة مشر  ا  البنية األساسية كثيفة ال . م
 .مشر  ا  تشغيل الشبال فق مبايرا  لت فير الخيما  اإلجتما ية  . ل

،   إ  كا  هذي  ( الي س الفنق   الميسسق ) إيار  المشر و   المتابعة   التةييس   المراجعة ب يختصمك    .0
ي البيدق   المك ني  فق مضم نهس يصبا  فق مك    احي مساسق   ه  تشغيل العمالة الكثيفة  ، م  مرا ا  البع

 .اإلجتما ق 
 :وليد درويش بالت دث تفصيالا عن النقاط التالية / قام الدكتور : ثانياا 

 :إطار عمل التصنيف و التقييم البيئي و اإلجتماعي 
 .الهيف م  المشر و  -
 .التشثيرا  البيدية اإليجابية للمشر و  -
 .التشثيرا  البيدية السلبية للمشر و  -
 .مة الخاصة بالبنا الي لق اإللتلاس بسياسا  السال -
 . OP 4.01يليل إجراءا  التةييس الفنق الخاص بالبنا الي لق رقس  -
 . OP 8.00الي لق  ايليل إجراءا  السالمة البيدية بالبن -
 .إجراءا  الفحص البيدق   اإلجتما ق   التشثيرا  البيدية   اإلجتما ية لتحييي التصنيف الخاص لكل مشر و فر ق -
 .  جهال شد   البيدة   (ل   ج ) ق  فةُا لنظس البنا الي لق  التصنيف البيد -

 :الخطوات الالزمة لتطبيق السالمة البيئية للمشروعات الفرعية و هي كالتالي 
 .التصنيف البيدق للمشر  ا  .5
 .مراجعة الفحص البيدق بمعرفة البنا الي لق  .0
 .لمشر و إ ياي مستنيا  السالمة البيدية   اإلستشارا    اإل ال     ا .3
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 .مراجعة   إ تماي  ثاد  إجراءا  السالمة البيدية  .5
 .تنفيذ م مال اإلشراف   المتابعة   التةييس  .5
بت ضي  مسد ليا  إ ياي الفحص البيدق   إجراءا  تخفيف األثر البيدق للمشر  ا    ليي ير يو/ اليكت ر مخيرام قاس    -

 . مل إجراءا  السالمة البيدية الفر ية ،   كذا بناء الةيرا    متابعة تنفيذ إ ار 

جراءاته ،   قي قاس   :ثالثاا  تس فت  بال النةاو   األسدلة المختلفة م  الساي  الحض ر لإلستفسار     بيعة المشر و ، اا
هذه األسئلة على جاءت و  ليي ير يو ، / ميح  مسع ي ،   اليكت ر / بالري  لا هذ  اإلستفسارا  كل م  المهني  

 :ي الن و التال
 هل العمالة التي تهدف اإلتفاقية إلى تشغيلهم في تلك المشروعات دائمة أم مؤقتة ؟ .8
يشير إلا منها  مالة   الذ  " البرنامج العاجل لتشغيل العمالة الكثيفة "  المشر وميح  بش  إسس / مجال المهني   -

اجلة ليت اكل ذلا م  الظر ف   ،  بصفة  ميقتة ،   م  الهيف التنم   للمشر و ه  ت فير فرص  مالة ميقته 
 .الحالة اإلقتصايية الراهنة

 

 يوجد في جمهورية مصر العربية جهاز لشئون البيئة تابع لوزارة البيئة ، فلماذا ال يضع لنا اإلشتراطات البيئية ؟ .2
 لق ه  الجهة البنا اليحي  م  شترا ا  جهال شد   البيدة ،    ليي  لا هذا السيال بشننا نلتلس بإ/ مجال اليكت ر  -

 .س بإشترا اتهس للسالمة البيدية اتل لإلميضام ايجل ، فالمانحة 
 

 معايير اختيار الجمعيات ؟ما هي  .3
ميح  م  الجمعيا  س ف تتةيس بش راقها ثس يتس  مل تةييس للجمعيا  تتس  لا مسا   ي  معايير / مجال المهني   -

الجهال اإليار    الجمعية  –قيرا  الجمعية  –جمعية سابةة الخبرا  لل -: منها  لا سبيل المثال ر الحصر 
العم مية ، ثس  لا مسا  التةييس يتس إختيار الجمعية الميهلة ،   لك  هناا جلسا  مخر، لمناقشة مس  التةييس 

 .بشكل مفصل 
 

) تمرارية ؟ و ما هو ضمان اإلس( أولويات أم إ تياجات ) على أي أساس يتم إختيار الم افظات المنفذة للمشروع  .4
 ؟ ( أي عدم تكرار المشكالت البيئية مرة أخرى 

ميح  قادالم م  قادمة المشر  ا  مبيدية   ليس  نهادية   م  ت لي  المحافظا  / إجال  لا هذا السيال المهني   -
ياجا  فيها ميضام مبيدق   لي  نهادق  بةام لخري ة اإلستهياف الجغرافق للفةر ، مما    تحييي األ ل يا    اإلحت

 :على مصدرين أساسين وهما  تحييي األ ل يا فإ  الصني   اإلجتما ق فق كافة مشر  اته يعتمي فق 
 . م  خالل البح   ها الفعليةالجمعيا  األهلية بالمحافظا    الةر، هق التق تحيي احتياجات . م

حيييها  لا ال لارا  المعنية  التق نعتمي فق ت  التق لها هيف ق مقهناا بع  اإلحتياجا  التق لييها صبغة فنية  . ل
 ( .ملخ ... التعليس  –اإلسكا   –مثل  لار  الر  ) 
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 هل اإلختيار يتم عن طريق المجاالت أم المشروعات ؟ و هل التطوير يشمل العشوائيات أم القرى فقط ؟ .5

يل الشبال ،  يتس ميح  بش  المجال مفت ح أل  جمعية تتةيس بمشر و لتشغ/  ريام  لا هذا التسايل مفاي المهني   -
، المنا   الحضريةالبيدية    يي العمالة ،   هناا مشر  ا  لتشغيل الشبال فق  ار تبارا  لا مسا   ارختيار

يتعا   م  صني   للتنمية  ارجتما قالصني   بش    ليي/ ضاف يكت رم   ميضام تشغيل الشبال فق المنا   الريفية ، 
 األس ا  العش ادية  بخاصة فا ت  ير العش اديا ت  ير 

 

 سقف تمويلي باإلتفاقية ؟( ب أو ج ) هل لتصنيفات المشروعات  .6
ميح  بشنه م  الناحية البيدية م  اإلجتما ية ر ي جي سةف تم يلق ،   لك  م  جهة التعاقيا  فإ  / مجال المهني   -

للتنفيذ ،   تحتاج  ماله  هناا بع  اإلشترا ا  التق تضم  م  تك   المشر  ا  صغير  ،  ر ت لل  ق    يل
 .كثيفة ،  ر تت لل مهارا  كبر، فق التنفيذ  ذلا تشجيعام لصغار المةا لي  

 
 

 متى نتوقع بداية التطبيق لهذه اإلتفاقية ؟ .2
ميح  م   ثيةة المشر و جاهل    سيتس الت قي   ليها م  الحك مة خالل شهر / ريام  لا هذا التسايل مجال المهني   -

بةام لإلجراءا  يتس  رضها  لا مجل  الشعل إل تمايها ، ثس البيء فق التنفيذ خالل شهر سبتمبر المةبل    ، 3م   5
إنشاء اهلل ، مما فيما يخص تشهيل الجمعيا  س ف يتس التنسي  م  البنا الي لق بالبيء فق التشهيل م  الشهر الةايس ، 

البيء فق  مليا  التةييس للجمعيا  ، حتا نتمك  م  البيء   ذلا     ري  تحيي  قادمة الجمعيا  الم ج ي  ليينا   
 .سريعام ف ر الحص ل  لا التم يل م  البنا الي لق

 
وجود كل  اشتراطوليد درويش عن أن إ دى مزايا المشروع مع البنك الدولي / الدكتور  و في نهاية الندوة أشار

كل من يرغب في متابعة تلك اإلصدارات أن يقوم إصدارات المشروع  على الموقع اإللكتروني للصندوق ، وعلى 
 . بالدخول إلى الموقع اإللكتروني للصندوق لإلطالع على اإلصدارات أوالا بأول 

م
م
م
م
م
م
م
م
م
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إطار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالجتماعي

 البرنامج العاجل للتشغيل العام كثيف العمالة

            

م
م
م

                                   

جوان  و ماية المنا ل تطوير مثل  العامة الخدمات ت سين 

 الري ية الطر  وتطوير الترع من ال شائ  و  الة النيل نهر

  لي  لك وي د   وال  انات المدار   صول وتجديد وترمي 

 التلو  من وال د ال يا  نوعية ت سين

والبيئي الص ي التعلي  و نشطة العامة الن ا ة خدمات تطوير 

 عالو  عنها الناجمة وا مرا  ال مامة مش لة ت لي   لي ت د 

 والريف المدن  ي المختل ة المواق  عل  جمالية لمسة    ا  عن

 المستهد ة بالمناط 

م
م
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ثنا  والم قتة الم دود  التأثيرات بع   لي البرنام  ي د  قد  

 البصر   التلو  والتطوير التشوين  عمال نتيجة ا نشا   تر 

 ا جرا ات اتخا  يستدعي مما ا را ي  وتلو  والسمعي

     من لل د المشروع تن ي   تر  خالل البيئية ل ماية الال مة
 التأثيرات

م
م
م

                                           

  ن   مية علي الدولي البنك  ي المتبعة السالمة سياسات ت  د

  نشطة ل ا ة السلبية وا قتصادية البيئية التأثيرات ت ون

 باتخا  السياسات     وتوصي ال دود    ي   ي البرنام 

 ال وانين م   ي ا يتوا   بما  وا جتماعي البيئي ا ثر تدابير 

 الشأن   ا  ي المصرية

م
م
م
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    OP 4.01

 من ال شائ    الة علي للبرنام  ال رعية ا نشطة مع   تر  

 المنا ل وترمي  وتطوير النيل  نهر جوان  و ماية الترع 

 المدار  وتجديد وترمي  الري ية  الطر  وتطوير الري ية 

 الن ا ة لخدمات مشروعات تن ي   لي با  ا ة وال  انات

  البيئية ال روف وت سين

 الخاصة    و     التصنيف نما    ي ا نشطة     وتندر 

 الخا      للتصنيف منها      ينتمي و  الدولي  بالبنك

 البيئة علي ال بير  السلبية التأثيرات  ات بالمشروعات

م
م
م

                                         
    OP 8.00

 ت دي   لي  ESSAF  وا جتماعي البيئي والت يي  التصنيف عمل  طار يهدف

 تن ي   ثنا  وا جتماعية البيئية السالمة  جرا ات بشأن والنص  المشور 

 التالي الن و عل  لتطبي ها تصور و    ل  با  ا ة ال رعية المشروعات

 لتصني ات و  ا لتصني ها للمشروعات واجتماعي بيئي      جرا  .

 المصر  البيئة شئون وجها  الدولي البنك

 الدولي البنك قبل من المو وعة البيئية السالمة  جرا ات مراجعة .

 المشروعات لتصنيف

 وا  صا  البيئي التصنيف مستندات  عداد .

  البيئة شئون بجها  الخاصة البيئية السالمة وثائ  واعتماد مراجعة .

 البنك   المصر 

 والمتابعة وا شراف عليها ا ت ا  يت  التي البيئية ا شتراطات تطبي  .

   والت يي 

م
م
م
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   ي الوارد البيئي للتصنيف تبعيت  بتطبي   رعي مشروع  ل ت ديد عند الصندو  ي و 

  ثر ت يي  دراسة  عداد  الدولي بالبنك الخاصة البيئية السالمة و جرا ات المصرية ال وانين

 درجة ل يا  مرجعية قائمة الصندو  ويستخد    واجتماعية بيئية عمل خطة  عداد  و بيئي 

 الدولي البنك لمتطلبات و  ا ب  الخا  البيئي للتصنيف  رعي مشروع  ل تبعية

                                      

 البيئي التصنيف  ئة لت ديد مرجعية قائمة باستعمال للتنمية ا جتماعي الصندو  سي و 

 التالي الن و عل  ال رعية للمشروعات

                   

 مثل منها وال د  يها الت    يم ن البيئة علي بسيطة تأثيرات  ات مشروعات ويشمل

 الترع  من ال شائ  و  الة وال  انات  والمدار  الري ية المنا ل ترمي  مشروعات

 الصلبة المخل ات و دار  الري ية  الطر  وتطوير النيل  نهر جوان  و ماية

 دراسة   و  البيئي ا ثر ت يي  دراسة    عداد تتطل  المشروعات من النوعية    

  يما  ما  المصر  البيئة شئون جها  لمتطلبات و  ا  البيئي ا ثر لت يي  مبسطة
  بيئية  دار  خطة   و  بيئي ت يي  دراسة     عداد  يت  الدول ي البنك متطلبات يخ 

م
م
م

 -                                            -     

                    

 تش يل مشروعات مثل البيئة علي معدومة  و بسيطة تأثيرات  ات مشروعات ويشمل

 والتث يف التوعية وندوات ا  لية الجمعيات خالل من للشبا  ال ني والتدري  الشبا 

 و ير ا

 م  تتوا    ن يتعين ول ن ت ارير  و مستندات     عداد تتطل    المشروعات    

 المصر  البيئة شئون جها  اشتراطات

م
م
م
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 بما المشروعات تصنيف عن ملخ  ب عداد للتنمية ا جتماعي الصندو  ي و 

 التوا   مستندات ب عداد   لك وي و  الدولي  البنك ون   تصني ها  لية م  يتوا  

 لمراجعتها الدولي للبنك والمستندات الملخ  ت دي  ويت   المشروعات له   البيئي
 بالبنك الخاصة البيئية السالمة واشتراطات توا  ها من والتأ د

م
م
م

 -                                         

                 

 العربية بالل تين للتنمية ا جتماعي الصندو  بواسطة الوثي ة     عن ا عالن يت 

 بها ستن   التي والم ا  ات المعنية الو ارات م   يها والتشارك وا نجلي ية

  ي ويت  الدولي  للبنك ا ل تروني الموق  علي الوثي ة وت نشر ال رعية  المشروعات

 من التخ يف وخطط البيئية السالمة سياسات مستندات عن ا عالن    ة مر لة
 ال رعية للمشروعات البيئي ا ثر

 

oتأثيراتها بشأن ا جتماعي الصندو  يتشاور     المصن ة للمشروعات بالنسبة 

  يها سي ثر التي والمجتمعات التنمية  ي شر ائ  م  وا جتماعية البيئية

 بر يه  ويعتد ا  لية والجمعيات المشروعات

oي و  المطلوبة البيئي التصنيف وثائ  علي الدولي البنك موا  ة علي ال صول عند 

 التأثيرات من ال د ون   البيئية السالمة  جرا ات ب عداد ا جتماعي الصندو 

 للمشروع السلبية البيئية

o ي لدراستها البيئية السالمة و جرا ات بوثائ  المشروع  ي الشر ا  موا ا  يت  

 المشروعات وتن ي  تخطيط مرا ل  ي ال عالة مشار ته  ي   بما  اف وقت
 ال رعية

م
م
م
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يت مل الصندو  ا جتماعي للتنمية مسئولية ال صول علي موا  ات 

 السلطات الم لية علي     الوثائ 

  ا تي  هي الدولي البنك بموا  ات يتعل   يما  ما

 ت يي     و  بيئي ت يي   دراسة  عداد يت       المصن ة لمشروعاتا

  البيئية ا دار  خطة    لي با  ا ة لها    البيئي ل ثر

  مراجعتها الدولي البنك من يتطل  و  ال رعية  للمشروعات

 عملية وتتول   المشروعات     علي الموا  ة قبل  شرط واعتماد ا

 المشروعات ب يار  ت و  التي البنك من المتابعة بعثات المراجعة

 تن ي  ا  ثنا 
 

 جان  من مراجعة     لي ت تا   ال     المصن ة لمشروعاتا
 الدولي البنك

م
م
م

 -                                      

             

 المن    الجهة مسئولية  و للمشروعات البيئية السالمة اشتراطات تطبي  يعتبر

 المعنية

       

  البيئية ا دار  خطط  تن ي  علي با شراف للتنمية ا جتماعي الصندو  سي و 

 من مة  يارات ب جرا  الدولي البنك من متخص   ني طاق  سي و  و  ا

 ا تي ب ر  المشروع عمر تن ي   تر  مدار علي ال رعية للمشروعات

 البيئية السالمة  جرا ات تن ي   ليات  عداد  ي والمساعد  النص  ت دي 

الخاصة البيئية السالمة تطبي  ووثائ  البيئي ال    نتائ  مراجعة  

 ال رعية بالمشروعات

سياسات م  توا  ها من للتأ د البيئية السالمة ن   تن ي  علي ا شراف 

 الدولي البنك

م
م
م
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 لل يا  م  لين استشاريين بتخصي  للتنمية ا جتماعي الصندو  يلت  

 يخ   يما الال   ال ني والدع  المعلومات وت دي  المتابعة بأعمال

  عالية ول مان ال رعية  للمشروعات وا جتماعية البيئية الم ونات

   البيئي ا ثر من التخ يف  جرا ات تطبي 

 ا دا  ت يي  علي الدولي والبنك المصرية ال  ومة  لك يساعد وسوف

   ا مر ل   لو ا دا  له ا تصوي   جرا  والسما  للمشروعات البيئي

 ت ثر التي الملوثات  نواع قياسات  ا ة البيئية المتابعة م شرات وتشمل
ال رعية المشروعات  ا ة تن ي   ثنا  والتربة والميا  الهوا  بيئة علي

م
م
م

                                           

                             

 بالم ات  البيئة مسئولي خالل من للتنمية ا جتماعي الصندو  يتولي
 التالية بالمها  مسئول       وعدد   الرئيسي وبالمر   ا قليمية

 ال رعية للمشروعات وا جتماعي البيئي ال     جرا 

ا لت ا  يخ   يما ال رعية المشروعات تن ي  علي ا شراف 

 بها البيئي

 تخ يف  نشطة يخ   يما والت يي  والمتابعة ا شراف بأعمال ال يا 

 للمشروعات البيئي ا ثر

تصنيف  ات ال رعية المشروعات ل ا ة بيئي  رشادات دليل  عداد  

 الوثائ      بمراجعة الدولي البنك ممثلي وسي و     

 رق  البيئة قانون م  يتوا   بما البيئية المشروعات تن ي        

 وتعديالتها التن ي ية و ئ ت 

م
م
م
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 ندوة اإلفصاحبعض الصور الفوتوغرافية الخاصة ب

 طار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالجتماعيإل

  البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة
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