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 إطار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالجتماعي
 للتشغيل " االستثماري العاجل البرنامج"

 ملخص تنفيذي
 
وتيم  3102بين االتحاد األوروبي  وجموورييم م ير العربييم هي  شيور يولييو ( EEIP) العاجل للتشغيل االستثماريالبرنامج  توقيعتم 

، وييييتم تن يييير المشيييرو  لييين  ريييي  ال يييندو  3102ك اليييدول  هييي  شيييور ديسيييمبر توقييييع العايييد ابدارا بيييين االتحييياد األوروبييي  والبنييي
" ل للتشيغيلالعاجياالسيتثماري  البرنيامج" يتضيمنو . مين البنيك اليدول بتمويل من االتحاد األوروب  وبدلم االجتمال  للتنميم 

ا ترميم المبان  السكنيم لدا مجاالت منو تعتمد للى العمالم الكثي م وتغ ى المجتمعيم األساسيم لبنيمل مشرولات
زاليم الحشيا ي ييدوياو، وحماييم جواني  نوير النييل، وتيرميم وحماييم ال ير ،  والمدارس والحضانات، وت وير التر  وا 
والتييدري  بوييدت التشييغيل للشييبا ، والمييرسا، ورهييع مسييتويات العييا لين ميين العمالييم اييير المييا را ون ييت المييا را، 

تماليم الت  سوت تن ر من خالل الجمعيات األ لييم وتتضيمن مشيرولات بابضاهم إلى مشرولات الخدمات االج
النظاهييم العامييم وتشييغيل ال تيييات هيي  مجييال الخييدمات السييكانيم وتشييغيل الشييبا  هيي  مجيياالت تحسييين ورهييع ك ييا ا 

  .ابنجابييم ال يحم خيدمات هي  المكث يم العماليم تشغيلالارى، وهى ترميم ال  ول المدرسيم وه ول الحضانات و 
تتمييييز  يييرر المشيييرولات بارت يييا  نسيييبم مشييياركم الميييرسا هيويييا، وتشيييمل سيضيييا التولييييم ب شيييكالوا مييين خيييالل بيييرامج و 

تكل ييم مكيون العمالييم ليين متوسي  اييل سال ي ختييياراال اع لليوياهيي  المشييرولات التي  سيييتر  شيالزييارات المنزليييم. وي  
 من التكل م ابجماليم للبرنامج ككل. 51%

 
مثل ت يوير المنيازل وحماييم جواني  نوير )تحسين الخدمات العامم ه   ي يم ابيجابيم للمشرو الت ثيرات البوتتمثل 

زالييم الحشييا ي ميين التيير  وت ييوير ال يير  الري يييم وتييرميم وتجديييد المييدارس والحضييانا ييييدي إليي  والييري  (تالنيييل وا 
م التعليييم ال ييح  والبي يي  ت ييوير خييدمات النظاهييم العامييم وسنشيي ين نوليييم الحييياا والحييد ميين التلييو . سيضيياو تحسيي

مواقييع إضيي ا  لمسييم جماليييم للييى ال لييالوا ليين لنوييا الناجمييماألمييرا  و مشييكلم الامامييم  تالييي تيييدي إليي  والتيي  
 .ه  المدن والريت بالمنا   المستودهمالمختل م 

 
سلميال التشيوين جيم نتيسثنا  هترا ابنشيا  والميقتم محدودا ال بع  الت ثيراته   الت ثيرات السلبيم للمشرو وتتركز 

جييرا ات الالزمييم لحمايييم البي يييم ابيسييتدل  اتخييار ممييا  ،ألراضيي اسييمع  وتلييو  الب ييري و التلو  كييالوالت ييوير 
 خالل هترا تن ير المشرو  للحد من  رر الت ثيرات.

 

االلتييزام بسياسييات السييالمم الخا ييم ضييرورا  إطاا عمل ااتمنيف االتقمينيفلتاات منيجتماايمين  ف اا ليويوضيي  
دليييل إجييرا ات و  OP 4.01دليييل إجييرا ات التاييييم ال نيي  الخييا  بالبنييك الييدول  رقييم والمتمثلييم هيي   الييدول  بالبنييك

 .OP 8.00السالمم البي يم بالبنك الدول  
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بشيي ن  تايديم المشييورا والن ي " إليي  ESSAF" إطاا عمل ااتمنيف االتقمينيفلتاات منيجتمايمين  ف اا لييويدت و 
لليى وضيع ت يور لت بياويا بابضياهم إليى م سثنيا  تن يير المشيرولات ال رلييم إجرا ات السالمم البي يم واالجتمالي

 النحو التال :
 

لت ييني ات البنييك الييدول  وجويياز شيي ون البي ييم وهاييا ت ييني وا لإجييرا  هحيي  بي يي  واجتمييال  للمشييرولات  -
 الم ري.

 مراجعم إجرا ات السالمم البي يم الموضولم من قبل البنك الدول . -
 ا ات السالمم البي يم الخا م بجواز ش ون البي م الم ري.مراجعم وتحديد إجر  -
 البي يم الت  يتم االت ا  لليوا ت بي  االشترا ات -

 

كاتم علةامم المني عنلاتمني ا جهم كع ا ممإط عمل تمنيف لتقمينيفلتت منيجتمايمين  ف ا ليويتناول 

 .المن راللمشرولات  فف تةت ًميةي يتمإيىمألةىم عد تمنيفينفهمنيجتمي
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 لتقييم البيئي واالجتماعيإطار عمل التصنيف وا
 "البرنامج االستثماري العاجل للتشغيل "

 :ومدتها قيمة االتفاقية
( سمريك دوالر مليون  011)حوال   يورومليون  01 قرضا بايمملحكومم الم ريم تن  االت اقيم للى من  ا

 .ل ال  ال ندو  االجتمال  للتنميم
 

 :االتفاقية جزمو 
تارير التنميم البشيريم ب استرشادا التن ير منا   اختيار يتمو  ،الجمووريم محاهظات جميع ه  االت اقيم الجديدات ن َّر 
لييام  اسييتودات المنيا   ال ايييرا" الخا ييم بال يندو  ابجتمييالى للتنميييم والتي  تييم إلييداد ا خري ييمو" 3101لعيام 

تعتمييد للييى  المجتمعيييم األساسيييم لبنيييمل مشييرولاتشييغيل كثيييت العمالييم" العاجييل للت البرنييامج" يتضييمنو  .3110
زالييمت وييير التيير  و و تييرميم المبييان  السييكنيم والمييدارس والحضييانات،  منوييامجيياالت لييدا  العمالييم الكثي ييم وتغ ييى  ا 

لمييرسا، او تييدري  بوييدت التشييغيل للشييبا ، والتييرميم وحمايييم ال يير ، و حمايييم جوانيي  نويير النيييل، و الحشييا ي يييدوياو، 
بابضاهم إلى مشرولات الخدمات االجتماليم  ،ما راالما را ون ت الورهع مستويات العا لين من العمالم اير 

وتشييغيل ال تيييات هيي  مجييال  مشييرولات النظاهييم العامييمالتيي  سييوت تن يير ميين خييالل الجمعيييات األ ليييم وتتضييمن 
الارى، وهى ترميم ال  ول المدرسيم وه يول الخدمات السكانيم وتشغيل الشبا  ه  مجاالت تحسين ورهع ك ا ا 

وتتمييييز  يييرر المشيييرولات بارت يييا  نسيييبم   .ابنجابييييم ال يييحم خيييدمات هييي  المكث يييم العماليييم تشيييغيلالحضيييانات و 
هي  المشيرولات تر  شيي  التولييم ب شيكالوا مين خيالل بيرامج الزييارات المنزلييم. و مشاركم المرسا هيوا، وتشيمل سيضيا 

 .برنامج ككلمن التكل م ابجماليم لل %51تكل م مكون العمالم لن متوس  ال سال ي ارختياال اع لليواالت  سي
 

 الهدف من االتفاقية:
مواقع يتم تحديد ا  ه المتع لم لن العمل  ون ت الما را للعمالم اير الما را لمل ق يرا األجل خل  هر 
 .م ر العربيم ه  جمووريم

 
 :مكونات البرنامج

 مليون يورو( 1)حوالى كثيفة العمالة البنية األساسية ات مشروع: المكون األول 

 مشروعات تشغيل الشباب في مبادرات لتوفير الخدمات االجتماعية: المكون الثاني  

  مليون يورو( 75)حوالى 

 مليون يورو( 6)حوالى  تشغيل العمالة كفاءةتحسين : المكون الثالث 

 يورو(مليون  3بناء القدرات )حوالى : رابعالمكون ال  
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 :كثيفة العمالة نية األساسيةبأواًل: مشروعات ال
وت وير ترميم المبان  السكنيم والمدارس والحضانات،  الدول البنك تشمل المشرولات ال رليم الم ابام لشرو  

زالمالتر  و    هالمشرولات   ررويتم تحديد  .ترميم وحمايم ال ر و حمايم جوان  نور النيل، و الحشا ي يدوياو،  ا 
 .الوزارات المعنيم إلىمادمم رات ال لم ال لبات الاحتياجات المجتمع المحلى سو  ضو 
 

 :تشغيل الشباب في مبادرات لتوفير الخدمات االجتماعيةمشروعات ثانيًا: 
                      المجتمعييييييييييييم مييييييييييين خيييييييييييالل مشيييييييييييرولات هرلييييييييييييم االحتياجييييييييييياتتلبييييييييييييم  لليييييييييييى يييييييييييرر المشيييييييييييرولات  سيييييييييييتعمل

 ،المكث ييم، وخييدمات التوظيييت التعليييم هيي  ال  ولييم المبكييراو ال ييلبم،  المخل يياتجمييع و ، بييال لمييل ابنييا  توظيييتل
شيييراك الشيييبا  التغرييييم، و  لخيييدماتوالتولييييم   .خا يييم هييي  المنيييا   الري ييييم هييي  تن يييير مشيييرولات هرلييييموالنسيييا  ا 

 

 :تشغيل العمالة كفاءةتحسين ًا: ثالث
الشبا  ه  تشغيل ستودت ي األوللمل للشبا  هر  لخل   تمويل نولين من األنش مسياوم  را المكون ب

)األساسيم والتانيم،  اتمجمولم شاملم من التدريب مبوسيتم تجر المنا   الحضريم ، والثان  ه  المنا   الري يم. 
للشبا  ه  المنا    باألجر العمالمسسلو  ( لتسويل االنتاال إلى الموارات الحياتيم، وللى رسس العمل

ي  والتمويل والخدمات التدر ويل مجمولم متكاملم من الخدمات )تمبالمكون سيضا ياوم سوت  الحضريم.
( لتسويل االنتاال إلى التوظيت الرات  للشبا  ه  المنا   و ول إلى األسوا  و سالسل الايممالاالستشاريم، 

متاحم بال عل سو الت  ستن ر الري يم . وسيتم ت وير  رر الخدمات بنا  للى سبحا  السو  سو دراسات الجدوى ال
 خالل إلداد المشاريع ال رليم المعنيم.من 
 

وسيتم تن ير المشاريع ال رليم من قبل المنظمات اير الحكوميم ه  المنا   الحضريم. وسوت يكون المست يدون 
للى وجه الشابات  استودات . سيتمبدوام كاملمن المتسربين من التعليم الشبا  والشابات ه  المحاهظات من 

 .ه  تاييم الماترحات المادمممشاركم بالالتحديد 
 

 :بناء القدرات :رابعا  
، بما ه  رلك تن ير المشرولاتل( توهير ما يلزم من دلم 0دلم التن ير للمشرو  )الخا  ب  را المكون ويتضمن

استراتيجيم االت ال . األوروب ( المعلومات العامم، ورييم االتحاد 3، )ارا المشاريع وابدارا الماليم والمشترياتإد
( 4)، والسابام( التحا  التان  وضمان الجودا لت ميم و تن ير المكونات 2، )ودلم التن يرالتعب م االجتماليم و 

، هضال لن المنظمات اير الحكوميم ات المعنيممحاهظالظ   ال ندو  االجتمال  للتنميم و مو بنا  الادرات ل
 حس  الحاجم .
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 :ئية اإليجابية للمشروعالتأثيرات البي
زالييم )تحسييين الخييدمات العامييم  - ميين التيير  وت ييوير  الحشييا يمثييل ت ييوير المنييازل وحمايييم جوانيي  نويير النيييل وا 

 ييدي إل  تحسين نوليم الحياا والحد من التلو . (تال ر  الري يم وترميم وتجديد المدارس والحضانا
األمييرا  و مشييكلم الامامييم  تالييي ل ييح  والبي يي  تيييدي إليي  ت ييوير خييدمات النظاهييم العامييم وسنشيي م التعليييم ا -

 .المدن والريت بالمنا   المستودهم ه مواقع المختل م إض ا  لمسم جماليم للى ال لالوا لن لنوا الناجمم
 

 التأثيرات السلبية للمشروع:
مييال التشييوين والت ييوير سلنتيجييم سثنييا  هتييرا ابنشييا  والميقتييم محييدودا التيي ثيرات بعيي  الإليي   قييد ييييدي البرنييامج

لحمايييم البي ييم خييالل هتييرا الالزميم جييرا ات اب  اتخيار لديسييتممييا  ،ألراضي اسيمع  وتلييو  الري و ب ييالتلو  الكي
 تن ير المشرو  للحد من  رر الت ثيرات.

 

 -االلتزام بسياسات السالمة الخاصة بالبنك الدولي:
كاهيم لسيلبيم القت ياديم االبي ييم و التي ثيرات ال سن تكيونيم س مالبنك الدول  لل   ه تيكد سياسات السالمم المتبعم 

و تو    رر السياسات باتخار "تدابير األثر البي   واالجتميال " بميا يتواهي   ،ه  سضي  الحدود سنش م البرنامج
 سيضا مع الاوانين الم ريم ه   را الش ن.

 

 -:OP 4.01التقييم الفني الخاص بالبنك الدولي رقم دليل إجراءات 
ت يوير وتيرميم و حمايم جواني  نوير النييل، و لل  إزالم الحشا ي من التر ،  ركز معظم األنش م ال رليم للبرنامجت

بابضيياهم إليي  تن ييير مشييرولات  ضيياناتت ييوير ال يير  الري يييم، وتييرميم وتجديييد المييدارس والحو المنييازل الري يييم، 
الخا يم بالبنيك  (ج)و ( )نمارج الت نيت  ه م لخدمات النظاهم وتحسين الظروت البي يم. وتندرج  رر األنش 

 لمشرولات رات الت ثيرات السلبيم الكبيرا لل  البي م.با الخا  )س(ت نيت لل وامن يس ينتم ال و  ،الدول 
 

 -: OP 00.8إجراءات السالمة البيئية بالبنك الدولي دليل 
بشيي ن  اييديم المشييورا والن يي تإليي  " ESSAF" إطاا عمل ااتمنيف االتقمينيفلتاات منيجتماايمين  ف اا لييوييدت 

لليى وضيع ت يور لت بياويا بابضياهم إليى إجرا ات السالمم البي يم واالجتماليم سثنيا  تن يير المشيرولات ال رلييم 
 :التال النحو 

 

لت ييني ات البنييك الييدول  وجويياز شيي ون البي ييم وهاييا ت ييني وا لإجييرا  هحيي  بي يي  واجتمييال  للمشييرولات  -
 الم ري.

 مم البي يم الموضولم من قبل البنك الدول .مراجعم إجرا ات السال -
 مراجعم وتحديد إجرا ات السالمم البي يم الخا م بجواز ش ون البي م الم ري. -
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 البي يم الت  يتم االت ا  لليوا االشترا اتت بي   -

 

 
 إجررراءات الفحررص البيئرري واالجتمرراعي والتررأثيرات البيئيررة واالجتماعيررة لتحديررد التصررنيف الخرراص لكررل مشررروع

 -فرعي:
لايييوانين الم يييريم ا هييي اليييوارد يايييوم ال يييندو  لنيييد تحدييييد كيييل مشيييرو  هرلييي  بت بيييي  تبعيتيييه للت ييينيت البي ييي  
جيييرا ات السيييالمم البي ييييم الخا يييم بالبنيييك اليييدول  )إليييداد دراسيييم تايييييم سثييير بي ييي  سو إليييداد خ يييم لميييل بي ييييم  ،وا 

كل مشرو  هرل  للت نيت البي   الخا  به  اياس درجم تبعيممرجعيم ل قا ممال ندو  واجتماليم(، ويستخدم 
 مت لبات البنك الدول .ل وهاا

 

 لبنك الدولي:لنظم ا وفقاالتصنيف البيئي 
ال رليييم  ولاتلمشيير ل ه ييم الت يينيت البي ييىلتحديييد مرجعيييم  قا مييم الباسييتعم االجتمييال  للتنميييم سييياوم ال ييندو 

 :التال للى النحو 
 التصنيف البيئي )ب(:

المنيازل  تيرميمرات ت ثيرات بسي م لل  البي م يمكن اليتحكم هيويا والحيد منويا مثيل مشيرولات  ويشمل مشرولات
زالييم الحشييا ي ميين التيير  حضييانات،الري يييم والمييدارس وال  ،وت ييوير ال يير  الري يييم ،وحمايييم جوانيي  نويير النيييل ،وا 

دارا المخل ات ال لبم.  وا 
 

 التصنيف البيئي )ج(:
ي م سو معدوميم للي  البي يم مثيل مشيرولات تشيغيل الشيبا  والتيدري  ال ني  ويشمل مشيرولات رات تي ثيرات بسي

 للشبا  من خالل الجمعيات األ ليم وندوات التوليم والتثايت واير ا.
 

 المة البيئية للمشروعات الفرعية:الالزمة لتطبيق الس الخطوات
 أواًل: التصنيف البيئي للمشروعات:

 التصنيف البيئي )ب(:
المشرولات تت ل  إليداد " دراسيم تايييم األثير البي ي " سو "دراسيم مبسي م لتايييم األثير البي ي "  رر النوليم من 

دراسيم تايييم "     هييتم إليداديلمت لبات جواز ش ون البي م الم ري. سما هيما يخ  مت لبات البنك الدولي وهاا
 بي  " سو "خ م إدارا بي يم".
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 التصنيف البيئي )ج(:
سن تتواهي  ميع اشيترا ات جوياز شي ون  يتعيينت لي  إليداد سي مسيتندات سو تايارير ولكين ال ت رولات رر المش

 البي م الم ري.
 

 :مراجعة الفحص البيئي بمعرفة البنك الدولي ثانيًا: 
نظيم و  آلييم ت يني وابميا يتواهي  ميع بإلداد ملخ  لين ت ينيت المشيرولات للتنميم ياوم ال ندو  االجتمال  

بإلييداد مسييتندات التواهيي  البي يي  لوييرر المشييرولات. ويييتم تاييديم الملخيي  والمسييتندات رلك كييياييوم و  ،لبنيك الييدول ا
 مراجعتوا والت كد من تواهاوا واشترا ات السالمم البي يم الخا م بالبنك.لللبنك الدول  

 
 

 االستشارات واإلعالن عن المشروع:إعداد مستندات السالمة البيئية و ثالثًا: 
التشييارك و للتنميييم بيياللغتين العربيييم وابنجليزيييم الوثياييم بواسيي م ال ييندو  االجتمييال  يييتم ابلييالن ليين  ييرر  -

موقييع الالوثياييم لليي  وت نشيير  ،ال رليييم رولاتهيوييا مييع الييوزارات المعنيييم والمحاهظييات التيي  سييتن ر بوييا المشيي
بي يييم وخ يي  يييتم هيي  مرحلييم الحاييم ابلييالن ليين مسييتندات سياسييات السييالمم الو  ،الييدول للبنييك ابلكترونيي  

 التخ يت من األثر البي   للمشرولات ال رليم.
 

ميييع البي يييم واالجتمالييييم  ويييات ثيراتبشييي ن ال يييندو  االجتمييال   يتشييياورلمشيييرولات الم يين م ) ( ل بالنسييبم -
 برسيوم. يعتدوالجمعيات األ ليم و  اته  التنميم والمجتمعات الت  سييثر هيوا المشرول شركا ه

 

جتمييال  هيي  مرحلييم مبكييرا ميين المشييرو  بإلييداد وثييا   باللغييم العربيييم لعرضييوا لليي   ييرر ياييوم ال ييندو  اال -
 الجوات.

   لند الح ول لل  مواهام البنك الدول  لل  وثا   الت نيت البي   الم لوبم ياوم ال ندو  االجتمال    - 
 يم للمشرو .بإلداد إجرا ات السالمم البي يم ونظم الحد من الت ثيرات البي يم السلب      

جرا ات السالمم البي يم لدراستوا ه  وقت كات  -    بما يضمنيتم مواهاا الشركا  ه  المشرو  بوثا   وا 

 مشاركتوم ال عالم ه  مراحل تخ ي  وتن ير المشرولات ال رليم.      
 

 وثائق إجراءات السالمة البيئية: مراجعة واعتمادرابعًا: 
 الح ول لل  مواهاات السل ات المحليم لل   رر الوثا  .م مس وليم ال ندو  االجتمال  للتنمييتحمل  -
 اهاات البنك الدول  هو  كاآلتى:سما هيما يتعل  بمو   -

لوييا،   ألثيير البي يي "لسو " تاييييم  "تاييييم بي يي "دراسييم يييتم إلييداد  :) ( الم يين م ضييمن ال  ييملمشييرولات ا *
ياييوم البنييك الييدول  بمراجعتوييا والتماد ييا  وال ،ل رليييمبابضيياهم إليي  " خ ييم ابدارا البي يييم" للمشييرولات ا
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سثنيا   رولاتالت  تايوم بزييارا المشيبعثات المتابعم  المراجعم وتتولى رولات،قبل المواهام لل   رر المش
  .تن ير ا

 هال تحتاج إل  سي مراجعم من جان  البنك الدول . )ج( الم ن م ضمن ال  ملمشرولات ا *
 
 

 -ال اإلشراف والمتابعة والتقييم:تنفيذ أعمخامسًا:  
 -المتابعة: أوال:

 هني سياوم ال ندو  االجتمال  للتنميم بابشرات لل  تن ير "خ   ابدارا البي يم" وكرا سياوم  ياقم 
من البنك الدول  بإجرا  زيارات منظمم للمشرولات ال رليم لل  مدار هتيرا تن يير المشيرو  متخ   

 -بغر  ما يل :
   والمسالدا ه  إلداد آليات تن ير إجرا ات السالمم البي يم.تاديم الن  *
 
 ووثا   ت بي  السالمم البي يم الخا  بالمشرولات ال رليم.مراجعم نتا ج ال ح  البي    *
 ابشرات لل  تن ير نظم السالمم البي يم للت كد من تواهاوا مع سياسات البنك الدول . *

 

 -المتابعة والتقييم: ثانيا:
للاييييام ب لميييال المتابعيييم وتايييديم  ينميييي ل ينيلتيييزم ال يييندو  االجتميييال  للتنمييييم بتخ يييي  استشييياري

المعلومييييات والييييدلم ال نيييي  الييييالزم هيمييييا يخيييي  المكونييييات البي يييييم واالجتماليييييم للمشييييرولات ال رليييييم، 
 ولضييمان هعاليييم ت بييي  إجييرا ات التخ يييت ميين األثيير البي يي . وسييوت يسييالد رلييك الحكومييم الم ييريم

. والسماح بجرا  ت وي  لورا األدا  لو لزم األمر رولاتوالبنك الدول  لل  تاييم األدا  البي   للمش
وتشييمل ميشييرات المتابعييم البي ييييم كاهييم قياسييات سنيييوا  الملوثييات التيي  تيييثر للييي  بي ييم الوييوا  والمييييار 

    ال رليم. رولاتوالتربم سثنا  تن ير كاهم المش
 

جراءات تخفيف األثر البيئي للمشروعات الفرعية:مسئوليات إعداد الفحص   -البيئي وا 
 23يتول  ال ندو  االجتمال  للتنميم من خالل مسي ول  البي يم بالمكاتي  ابقليمييم وبيالمركز الر يسي  وليدد 

 -مس ول، الموام التاليم:
 إجرا  ال ح  البي   واالجتمال  للمشرولات ال رليم. -
 ال رليم هيما يخ  االلتزام البي   بوا. ترولاابشرات لل  تن ير المش -
 الايام ب لمال ابشرات والمتابعم والتاييم هيما يخ  سنش م تخ يت األثر البي   للمشرولات. -
إرشيييادات بي ييي  لكاهيييم المشيييرولات ال رلييييم رات ت ييينيت ) ( وسيييياوم ممثلييي  البنيييك اليييدول   لإليييداد دليييي -

 بمراجعم  رر الوثا  .
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 وال حته التن يريم وتعديالتوا. 4/0994ون البي م رقم نالبي يم بما يتواه  مع قا تن ير المشرولات -
 

 -ومتابعة تنفيذ إطار عمل إجراءات السالمة البيئية: بناء القدرات
البي م بال ندو  وكرلك مس ول  البي م من المحاهظيات والجمعييات األ لييم وايير م للي    مس ولسيتم تدري  

 بي   واالجتمال  للمشرولات ال رليم.كي يم تاييم األثر ال
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 ندوة اإلفصاح
  االجتماعيطار عمل التصنيف والتقييم البيئي و عن إ

 البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة
  7117مارس  75
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 ندوة اإلفصاح

 جتماعيطار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالإل

  البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة

 7107مارس  72
 

 

 01.01 – 01.11 التسجيل 

الصندوق + البنك 

 الدولي

 01.01 – 01.01 العاجل للتشغيل كثيف العمالةتقديم للبرنامج 

الصندوق + البنك 

 الدولي

 (:1إطار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالجتماعي )الجزء 

 الهدف 
 مشروعوصف ال 
 التأثيرات البيئية المتوقعة 
 اشتراطات السالمة للبنك الدولي 

01.01 – 00.01 

 00.01 – 00.01 استراحة 

الصندوق + البنك 

 الدولي

 (:2إطار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالجتماعي )الجزء 

 تصنيف المشروعات 
 عملية مراجعة التصنيف من خالل البنك الدولي 

 خاصة بالسالمةإعداد المستندات ال 

 مراجعة واعتماد مستندات السالمة 

 تنفيذ اإلجراءات  المتفق عليها وعمليات اإلشراف والمتابعة والتقييم 

 التنفيذ 

  المسئوليات المرتبطة بإجراءات السالمة الخاصة بالتصنيف وإجراءات

 الحد من المخاطر

00.01 – 07.11 

 07.01 – 07.11 مناقشات 
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  فيفيلجمعيات المشاركة لجمعيات المشاركة أسماء اأسماء ا
  ندوة اإلفصاح إلطار عملندوة اإلفصاح إلطار عمل

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

 71177117مارس مارس   7575
 

 الجهة اإلسم محافظة م
 نائب اإلتحاد العام للجمعيات األهلية د. طلعت عبدالقوى   1
للجمعيات المدير التنفيذى لإلتحاد العام  إبراهيم الطوخى  7

 االهلية 
 جمعية تنظيم األسرة بالفيوم أيمن إسماعيل الفيوم 3
 جمعية تنمية المجتمع بنوارة محمد صالح  4
 جمعية تنمية المجتمع بترسا عيد سيد كامل   7
 جمعية تنمية المجتمع باشنين النصارى مجدى فاروق المنيا 6
8 
 

 جمعية تنظيم االسرة  حمدى سيد خليل  

 جمعية تنظيم االسرة  صالح الدين عمر نظم  9
 رابطة المرأة العربية أحمد محمود حمدى  11
 جمعية أطعمة الشارع أشرف حسين فرحات  11
 جمعية الشباب للتنمية والبيئة  هانى أسماعيل  بنى سويف 17
 جمعية الهالل األحمر بالشقر  هناء عبداللطيف   13
 الجبل جمعية سدمنت  معاذ حسن وهبة   14
 معهد الشئون الثقافية  عبدالرحمن مندى   17
16  

 
 جمعية المالحية البحرية  نجوى عبدالمنعم 
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 مؤسسة بنات عمرى الجديدة بالعمرانية منال سامى عبد العزيز  الجيزة 15
جمعية خبراء المحاسبين القانونيين  قدرى على عبدالسالم   18

 بالعمرانية 
 جمعية نجوم المجتمع بالعمرانية هدىجابرعبدالباسط م  19
 أوسيم -جمعية روضة الخير  عبدالرحيم إسماعيل   71
 بوالق –جمعية على زين العابدين  مصطفى حسين أحمد  71
 الهرم -مؤسسة ماكيتون  عصمت لطفى السيد   77
 الهرم  -عبادالرحمن  –جمعية  صفاء عبدالستار  73
 سنابل الرحمن   -جمعية  محمد الملقب نجيب صالحين  74
 جمعية الخدمات المتكاملة بالجيزة محمود فهمى عبدالفتاح  77
 جمعية أمان االسرة بالجيزة فيفيان فاروق عبدالفتاح  76
 جمعية أنوار الهادى أنوار الهدى على على  75
 جمعية أمباب خالد بن الوليد نبيل كمال   78
 جمعية الضياء شكرى محمد  79
 جمعية أحمس لتنمية المجتمع مال كمالأ  31
 جمعية مسجد االهرام محمد سعد  31
 جمعية شباب االصالح ابراهيم عبد الباقى شحاته يوسف  القليوبية 37
 جمعية شباب االصالح وائل حامد جابر طه الشعراوى  33
 جمعية رابعة العدوية د. مصطفى الحمادى  القاهرة 34
 العياط -البليدة  أبوالعزايمد. محمد جمال ماضى   37
 أسيوط -جمعية الوليدية  محمد عثمان  36
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 محضر ندوة اإلفصاح

  االجتماعيطار عمل التصنيف و التقييم البيئي و عن إ
 البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة

  7117مارس  75
 

  –طار التصنيف و التقييم البيئي واإلجتماعي للتنمية بعقد ندوة بعنوان " اإلفصاح إل االجتماعيقام الصندوق 
إتفاقية بين الحكومة المصرية " هي ضمن الفعاليات المتخذة بصدد توقيع كثيف العمالة " و البرنامج العاجل للتشغيل 

 " ، و البنك الدولي .للتنمية االجتماعييمثلها الصندوق و 
 30/2/3103  التاريخ :       زاقالم إجتمالات جمعيم الخدمات المتكاملم بالعجو  المكان :
 ظهراً  17.47 – 11.31الوقت: 

يعد الودت من  رر الندوا  و ابه اح و تعريت ميسسات المجتمع المدن  بإ ار لمل الت نيت   الهدف من الندوة :
مشار إليوا و و التاييم البي   وابجتمال  للبرنامج العاجل للتشغيل كثيت العمالم ضمن هعاليات التحضير لإلت اقيم ال

 الممولم من البنك الدول  ، وكإجرا  ضروري من ضمن إجرا ات البنك الدول .
 و قد حضر الندوة السادة التالي أسماؤهم : 

 ممثل البنك الدول    األستارا / نواد مرس  كامل  -
 نا   ر يس ابتحاد العام للجمعيات األ ليم  الدكتور /   لعت لبد الاوي  -
 المدير التن يري لإلتحاد العام للجمعيات األ ليم   محمد ال وخ   األستار / إبرا يم -
 ال ندو  ابجتمال  للتنميم    الموندس / مدحت مسعود  -
 ال ندو  ابجتمال  للتنميم    الدكتور / وليد درويي  -
 ال ندو  ابجتمال  للتنميم   األستار / ل ام السيد  -
 مال  للتنميم ال ندو  ابجت   األستارا / نوى سبو النجا  -
 .الجيزا والاا را وال يوم والاليوبيم والمنيا وبن  سويتجمعيم س ليم من محاهظات  30كما حضر ممثل  لدد  -

 

  يومتوزيع المادا العلميم للندوا للبتسجيل سسما  السادا الحضور و بدست الندوا . 
دا الحضور ممثل  الجمعيات األ ليم كونوم كلمم إهتتاحيم للترحي  بالسابإلاا   الموندس / مدحت مسعود قام أواًل :

، ثم قام سيادته بالتنويه لن سنه جاري الت او   ه  مختلت المجاالتشركا  التنميم مع ال ندو  ابجتمال  للتنميم 
الري ين  للى سن و الحكومم الم ريم والبنك الدول  لتوهير تمويل للبرنامج العاجل للتشغيل كثيت العمالم  بينحالياو 
ن ال ندو  ابجتمال  للتنميم  و الجوم المس ولم لن تن ير جميع سنش م ومكونات المشرو  بالتعاون والتنسي  يكو 
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سن الودت من  رر ابت اقيم  و خل  هر  لمل ، و مع الوزارات والمحاهظات المعنيم وميسسات المجتمع المدن  
المنا   المستودهم للى مستوى ن العمل ه  ق يرا األجل للعمالم اير الما را و الن ت ما را ، المتع لم ل

مع بع  الوزارات المعنيم مثل :  و التنسي  سيتم التعاون  حي  بإستخدام آليات ابستودات المختل م ، ،الجمووريم 
 .الجمعيات األ ليمبابضاهم إلى المجلس الاوم  للسكان و  ،    وزارا التعليم –وزارا الري  –وزارا ابسكان  -

 

  اإللتزام بإشتراطات جهاز البيئة ، وكذا اإللتزام بإشتراطات البنك الدولي للسالمة  أهميةشار سيادته إلى أن كما أ
 أن المشروع يحتوي على مكونين رئيسيين و هما :أوضح البيئية  ، و 

ع الجمعيات ق الات ر يسيم ين ر ا ال ندو  بالتعاون م 01مكون مشرولات هرليم كثي م العمالم ، والري يت ر  إلى  .0
 مليون دوالر سمريك  و يضم  را المكون مجاالن سساسيان : 091بإجمال  األ ليم.

 مشرولات البنيم األساسيم كثي م العمالم . . س
 مشرولات تشغيل الشبا  ه  مبادرات لتوهير الخدمات ابجتماليم . .  

الميسس  ( ، و إن كان  رين  إدارا المشرو  و المتابعم و التاييم و المراجعم ) الدلم ال ن  وب يخت مكون  .3
المكونين ه  مضمونوم ي بان ه  مكون واحد سساس  و  و تشغيل العمالم الكثي م  ، مع مرالاا البعد البي   و 

 ابجتمال  .
 قام الدكتور / وليد درويش بالتحدث تفصياًل عن النقاط التالية :ثانيًا : 

 إطار عمل التصنيف و التقييم البيئي و اإلجتماعي :
 الودت من المشرو  . -
 الت ثيرات البي يم ابيجابيم للمشرو  . -
 الت ثيرات البي يم السلبيم للمشرو  . -
 ابلتزام بسياسات السالمم الخا م بالبنك الدول  . -
 . OP 4.01دليل إجرا ات التاييم ال ن  الخا  بالبنك الدول  رقم  -
 . OP 8.00الدول   كدليل إجرا ات السالمم البي يم بالبن -
 إجرا ات ال ح  البي   و ابجتمال  و الت ثيرات البي يم و ابجتماليم لتحديد الت نيت الخا  لكل مشرو  هرل . -
 . وجواز ش ون البي م   الت نيت البي   وهاا  لنظم البنك الدول   )   و ج ( -

 الخطوات الالزمة لتطبيق السالمة البيئية للمشروعات الفرعية و هي كالتالي :
 لبي   للمشرولات.الت نيت ا .0
 مراجعم ال ح  البي   بمعرهم البنك الدول  . .3
 إلداد مستندات السالمم البي يم و ابستشارات و ابلالن لن المشرو  . .2
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 مراجعم و إلتماد وثا   إجرا ات السالمم البي يم . .4
 تن ير سلمال ابشرات و المتابعم و التاييم . .5
مس وليات إلداد ال ح  البي   و إجرا ات تخ يت األثر البي   للمشرولات بتوضي   الدكتور / وليد دروييسخيراو قام و  -

 ال رليم ، و كرا بنا  الادرات و متابعم تن ير إ ار لمل إجرا ات السالمم البي يم .

جرا اته ، و قد قا  ثالثًا: م تم هت  با  النااي و األس لم المختل م من السادا الحضور لإلست سار لن  بيعم المشرو  ،وا 
هذه األسئلة على جاءت و بالرد للى  رر ابست سارات كل من الموندس / مدحت مسعود ، و الدكتور / وليد درويي ، 

 النحو التالي :
 هل العمالة التي تهدف اإلتفاقية إلى تشغيلهم في تلك المشروعات دائمة أم مؤقتة ؟ .1
يشير إلى سنوا لمالم و الري ل العمالم الكثي م " " البرنامج العاجل لتشغي المشرو سجا  الموندس / مدحت ب ن إسم  -

، وب  م لاجلم ليتواك  رلك مع الظروت و ميقتم ، و سن الودت التنموي للمشرو   و توهير هر  لمالم ميقته 
 الحالم ابقت اديم الرا نم.

 

 ا اإلشتراطات البيئية ؟يوجد في جمهورية مصر العربية جهاز لشئون البيئة تابع لوزارة البيئة ، فلماذا ال يضع لن .7
البنك الدول   و الجوم حي  سن شترا ات جواز ش ون البي م ، و سجا  الدكتور / وليد للى  را السيال ب ننا نلتزم بإ -

 م بإشترا اتوم للسالمم البي يم .اتز لبسيضاو ايج  ، هالمانحم 
 

 معايير اختيار الجمعيات ؟ما هي  .3
تتادم ب وراقوا ثم يتم لمل تاييم للجمعيات تتم للى سساس لدا معايير  سجا  الموندس / مدحت سن الجمعيات سوت -

الجواز ابداري و الجمعيم  –قدرات الجمعيم  –سابام الخبرات للجمعيم  -منوا للى سبيل المثال ال الح ر : 
سس التاييم العموميم ، ثم للى سساس التاييم يتم إختيار الجمعيم المي لم ، و لكن  ناك جلسات سخرى لمناقشم س

 بشكل م  ل .
 

على أي أساس يتم إختيار المحافظات المنفذة للمشروع ) أولويات أم إحتياجات ( ؟ و ما هو ضمان اإلستمرارية )  .4
 أي عدم تكرار المشكالت البيئية مرة أخرى ( ؟ 

توزيع المحاهظات  إجا  للى  را السيال الموندس / مدحت قا الو سن قا مم المشرولات مبد يم و ليست نوا يم و سن -
هيوا سيضاو مبد   و ليس نوا    بااو لخري م ابستودات الجغراه  لل ار ، سما لن تحديد األولويات و ابحتياجات 

 على مصدرين أساسين وهما : تحديد األولوياتهإن ال ندو  ابجتمال  ه  كاهم مشرولاته يعتمد ه  
 . من خالل البح   وا ال عليمحدد احتياجاتالجمعيات األ ليم بالمحاهظات و الارى    الت  ت . س

والت  نعتمد ه  تحديد ا للى الوزارات المعنيم  والت  لوا  دت قوم  ناك بع  ابحتياجات الت  لديوا  بغم هنيم  .  
 التعليم ... سلخ ( . –ابسكان  –) مثل وزارا الري 
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 شمل العشوائيات أم القرى فقط ؟هل اإلختيار يتم عن طريق المجاالت أم المشروعات ؟ و هل التطوير ي .7

ورداو للى  را التسايل سهاد الموندس / مدحت ب ن المجال م توح ألي جمعيم تتادم بمشرو  لتشغيل الشبا  ، ويتم  -
، المنا   الحضريمالبي يم و لدد العمالم ، و  ناك مشرولات لتشغيل الشبا  ه   االلتباراتللى سساس  االختيار

يتعاون مع  ندو  للتنميم  االجتمال ال ندو  ب ن  ضات دكتور/ وليدسو   المنا   الري يم ، وسيضاو تشغيل الشبا  ه
 وبخا م هى ت وير األسوا  العشوا يم العشوا ياتت وير 

 

 هل لتصنيفات المشروعات ) ب أو ج ( سقف تمويلي باإلتفاقية ؟ .6
جد سات تمويل  ، و لكن من جوم التعاقدات هإن سجا  الموندس / مدحت ب نه من الناحيم البي يم سو ابجتماليم ال يو  -

 ناك بع  ابشترا ات الت  تضمن سن تكون المشرولات  غيرا ، وال ت ل  وقت  ويل للتن ير ، و تحتاج لماله 
 كثي م ، وال تت ل  موارات كبرى ه  التن ير ورلك تشجيعاو ل غار المااولين .

 
 

 متى نتوقع بداية التطبيق لهذه اإلتفاقية ؟ .5
رداو للى  را التسايل سجا  الموندس / مدحت سن وثيام المشرو  جا زا و سيتم التوقيع لليوا مع الحكومم خالل شور  -

و بااو لإلجرا ات يتم لرضوا للى مجلس الشع  بلتماد ا ، ثم البد  ه  التن ير خالل شور سبتمبر المابل  ، 6سو  5
يتم التنسي  مع البنك الدول  بالبد  ه  الت  يل من الشور الاادم ، إنشا  اهلل ، سما هيما يخ  ت  يل الجمعيات سوت 

و رلك لن  ري  تحدي  قا مم الجمعيات الموجودا لدينا و البد  ه  لمليات التاييم للجمعيات ، حتى نتمكن من البد  
 سريعاو هور الح ول للى التمويل من البنك الدول .

 
وجود كل  اشتراطدرويش عن أن إحدى مزايا المشروع مع البنك الدولي الدكتور / وليد  و في نهاية الندوة أشار

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



 

 25 

م
 ندوة اإلفصاحببعض الصور الفوتوغرافية الخاصة 

 طار عمل التصنيف والتقييم البيئي واالجتماعيإل

  البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة
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