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 (PID/ISDSصحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة ) 

 

 
 PIDISDSA25411| تقرير رقم:  2018نوفمبر  20مرحلة التقييم المسبق | تاريخ اإلعداد/التحديث: 
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 معلومات أساسية

 
OPS_TABLE_BASIC_DATA  أ. البيانات األساسية للمشروع 

 اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع البلد
الرقم التعريفي للمشروع األصلي 

 )إن وجد(
 تمويل إضافي لمشروع تدعيم شبكات P168414 جمهورية مصر العربية

 األمان االجتماعي - مصر
P145699 

 التاريخ التقديري للتقييم المسبق المنطقة اسم المشروع األصلي
التاريخ التقديري للعرض على 

 التنفيذيينمجلس المديرين 
 2019فبراير  28 2018نوفمبر  الشرق األوسط وشمال أفريقيا مشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي

 الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ المقترض أداة التمويل مجال الممارسات )الرئيسي(
التعاون الحكومة المصرية، وزارة  تمويل مشروع استثماري  الحماية االجتماعية والعمل

 الدولي
 وزارة التضامن االجتماعي

 
 الهدف اإلنمائي المقترح للمشروع األصلي

 
ويتم تعريف "الكفاءة"  الهدف اإلنمائي للمشروع هو دعم المقترض إلقامة برنامج "تكافل وكرامة" للتحويالت النقدية يتسم بالكفاءة والفاعلية.

 ُتعرَّف "الفاعلية" وُتقاس بمدى تغطية الفقراء وتّوفر اللبنات اإلدارية األساسية للبرنامج.كما  وقياسها بمدى جودة استهداف الفقراء،
 

 التمويل اإلضافي: –الهدف )األهداف( اإلنمائي المقترح 
 

الوصول الهدف اإلنمائي للمشروع هو دعم المقترض إلقامة برنامج "تكافل وكرامة" للتحويالت النقدية يتسم بالكفاءة والفاعلية، وتحسين إمكانية 
اء وتّوفر إلى الفرص االقتصادية. ويتم تعريف "الكفاءة" وقياسها بمدى جودة استهداف الفقراء، كما ُتعرَّف "الفاعلية" وُتقاس بمدى تغطية الفقر 

اللبنات اإلدارية األساسية للبرنامج. ويتم تعريف "تحسين سبل الحصول على الفرص االقتصادية" في هذا السياق بأنه تحسن مستوى حصول 
 أفراد األسر الفقيرة واألولى بالرعاية المستهدفة على أجر أو فرص عمل حر أفضل. 

 
 المشروعمكّونات 

 مشروطة وغير مشروطةتقديم تحويالت نقدية  .1
 دعم أنظمة االستهداف والتشغيل لشبكات األمان االجتماعي .2
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 إدارة المشروع والمتابعة والتقييم .3
 تجريب خدمات اإلدماج االقتصادي / التمكين االقتصادي .4

 
   بيانات تمويل المشروع )بالمليون دوالر(

 ملخص
 

 500.00 التكلفة الكلية للمشروع
 500.00 مجموع التمويل

 500.00 منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية
 0.00 الفجوة التمويلية

  
 التفاصيل 

 تمويل من مجموعة البنك الدولي
 500.00 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

    
 فئة تقييم التصنيف البيئي

 تقييم جزئي -ب 
   

 القرار
    االستعراض لفريق العمل إجراء التقييم المسبق والتفاوضأجاز 
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 قرارات أخرى )حسب الحاجة( 
 
 

 ب. المقدمة والسياق العام
 

التزامها بتطبيق إصالحات  2014حيث أعلنت الحكومة في عام  ،تواصل جمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج إصالح اقتصادي طموح
 هيكلية واقتصادية واجتماعية تستهدف خفض العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة واستعادة استقرار االقتصاد الكلي بالتحول من الدعم

طموح إلغاء دعم الطاقة من خالل سلسلة من الزيادات الشامل إلى اعتماد برامج للتحويالت النقدية أفضل توجيهًا. وتتضمن هذه الخطة ال
السنوية في أسعار الكهرباء والزيادات في أسعار الوقود، وتحرير سعر الصرف، وفي الوقت نفسه إقامة شبكات أمان اجتماعي قومية فاعلة 

وعلى الرغم من أن المشروع األصلي يقدم  حات.وجيدة التوجيه لدعم الفئات الفقيرة واألولى بالرعاية التي تأثرت سلبا من جراء هذه اإلصال
تحويالت نقدية لألسر األشد فقرا التي تضررت من هذه اإلصالحات، فإن الحكومة تعتزم تطبيق مزيدا من اإلصالحات من خالل تدابير 

  جديدة لتقليل الدعم ُيتوقع أن تؤدي إلى زيادة اآلثار السلبية على كاهل األسر األشد فقرا.
 

، وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على قرض من البنك الدولي لإلنشاء 2015مارس  20في  مة عن المشروع.خلفية عا
 30مليون دوالر لصالح مشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي، وأن يكون تاريخ اإلقفال األصلي في  400والتعمير بمبلغ إجمالي قدره 

ع استجابة لطلب من الحكومة المصرية إلى البنك الدولي للحصول على الدعم الفني والمالي للبدء في تنفيذ كان هذا المشرو  .2019نوفمبر 
م برنامج "تكافل" مساعدات نقدية لتعزيز دخل األسرة مشروطة بانتظام أبناء األسرة في  برنامج "تكافل وكرامة" الجديد في ذلك الوقت. ُيقدِّ

تحسن في مستوى التنمية البشرية )في الصحة والتعليم(، أما "كرامة" فهو برنامج فرعي يعنى بتقديم الدراسة بهدف خفض الفقر وتحقيق 
دماج المسنين الفقراء )فوق  عاما فأكثر ممن ال يحصلون  65مساعدات نقدية غير مشروطة وتحقيق اإلدماج االجتماعي ويهدف إلى حماية وا 

 ة.على معاش ثابت(، واألشخاص ذوي اإلعاقة الشديد
 
% من األسر األكثر فقرا باستخدام قواعد االستهداف الجغرافي )المراكز األشد فقرا( وتطبيق صيغ اختبار قياس 20واستهدف البرنامج  

واستند تصميم برنامج تكافل وكرامة إلى أفضل الممارسات، ولذا سعت الحكومة المصرية للحصول على الخبرة الفنية من البنك الدولي  .الفقر
مة للمشاركة جزئيًا في تمويل أول أربع سنوات من إعانات البرنامج ريثما يتم تأمين موارد الموازنة الالزمة لتو  سع مظلة وكذلك على دفعات مقدَّ

وهو  مليون دوالر(، 375: تقديم تحويالت نقدية مشروطة وغير مشروطة )1المكّون  المستفيدين تدريجيا. ويضم المشروع ثالثة ُمكّونات:
 4.82كون تمويلي يستند إلى النتائج يمول التحويالت النقدية في إطار برنامج تكافل وكرامة )من إجمالي تمويل البرنامج الحكومي البالغ م

دعم أنظمة االستهداف والتشغيل لشبكات األمان  :2ويدعم هذا المكون تقديم تحويالت نقدية إلى األسر المستفيدة؛ والمكون  مليار دوالر(.
، وكذلك دعم وزارة التخطيط 1مليون دوالر( الذي يمول المساعدة الفنية واالستثمارات لتعزيز تحقيق النتائج في إطار المكون  22تماعي )االج

 ماليين دوالر( الذي يمول: 3إدارة المشروع ومتابعته وتقييمه ) :3واإلصالح اإلداري فيما يتعلق بإنشاء السجل القومي الموحد؛ والمكون 
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موظفي وحدة تنفيذ المشروع )غير التابعين لجهاز الخدمة المدنية(؛ والتكاليف التشغيلية المرتبطة مباشرة باإلدارة اليومية للمشروع؛  رواتب
 والمراجعات الداخلية المنتظمة والمراجعات الخارجية السنوية؛ والتقييمات. 

 
الحكومة قد ساعدت على تثبيت أوضاع االقتصاد، وتعافي معدل النمو ليصل وُتظهر أرقام االقتصاد الكلي أن اإلصالحات التي قامت بها  

% وانخفاض 0.1وقد سجلت الموازنة العامة للدولة تحسنا ملحوظا، حيث تحقق فائض أولي قدره  .2018% في السنة المالية 5.3إلى 
وعلى الرغم من ارتفاع احتياطيات  بة القيمة المضافة.% نتيجة لخفض دعم الطاقة واحتواء فاتورة األجور وزيادة حصيلة ضري9.8العجز إلى 

شهر من الواردات  8.5، أو ما يكفي لتغطية 2018مليار دوالر في نهاية أغسطس  44.4مصر من النقد األجنبي إلى مستويات مناسبة )
ة دخل النقد األجنبي في مصر من (، ال تزال هناك حاجة إلجراء مزيد من اإلصالحات الهيكلية لزياد2019السلعية في السنة المالية 

% في المتوسط في السنة المالية 21.6وظل معدل التضخم مرتفعا عند  الصادرات السلعية واالستثمارات المباشرة األجنبية غير النفطية.
ئية لألسر. وعلى الرغم وقد أدت هذه الزيادات في األسعار إلى إضعاف القدرة الشرا ، لكنه بدأ ينحسر بدرجة كبيرة قرب نهاية العام.2018

للنساء(،  %17.6) 2016% في 40.5%، فإن معدل التشغيل لم يزد على 10من أن معدل البطالة قد بدأ يتراجع إلى ما يزيد قليال على 
جتماعية ومن الضروري أن تستمر اإلصالحات المالية العامة واالقتصادية واال مع اشتغال نسبة كبيرة من الموظفين في القطاع غير الرسمي.

ومن  .2015من أجل تعزيز معدالت النمو في ضوء بقاء معدالت الفقر مرتفعة، حيث يعيش نحو ثلث السكان أدنى من خط الفقر في عام 
ائح المتوقع أن ُيؤثِّّر استمرار زيادات أسعار السلع والخدمات الخاضعة لضوابط تنظيمية سلبًا في األسر، السيما أصحاب الدخل الثابت والشر 

ألولى بالرعاية. وقد يتعرض الفقراء ومن يعيشون في المناطق الريفية بصعيد مصر أكثر من غيرهم لخسائر كبيرة على مستوى الرفاهة في ا
 األمد القصير.

 
أي "دعم إقامة برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية يتسم بالكفاءة  - إن استمرار التزام الحكومة بالهدف الرئيسي للمشروع األصلي 

وتتسق  ال يزال يحظى باألهمية نفسها تماما بالنسبة للسياق العام والقطاعي في مصر. -والفاعلية" وتعزيز اإلدماج والتمكين االقتصاديين 
 ع. أهداف التمويل اإلضافي مع هدف الحكومة لخفض معدالت الفقر المدق

 
 ج. األهداف اإلنمائية المقترحة 

 
 الهدف اإلنمائي األصلي للمشروع 
ويتم تعريف  الهدف اإلنمائي للمشروع هو دعم المقترض إلقامة برنامج "تكافل وكرامة" للتحويالت النقدية يتسم بالكفاءة والفاعلية. 

ة "الكفاءة" وقياسها بمدى جودة استهداف الفقراء، كما ُتعرَّف "الفاعلية" وُتقاس بمدى تغطية الفقراء وتّوفر اللبنات اإلدارية األساسي
 ج.للبرنام

 
 الهدف اإلنمائي الحالي للمشروع
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"دعم المقترض إلقامة برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية يتسم  ستتم مراجعة الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي ليصبح كما يلي: 
دة استهداف الفقراء، كما بالكفاءة والفاعلية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الفرص االقتصادية". ويتم تعريف "الكفاءة" وقياسها بمدى جو 

ص ُتعرَّف "الفاعلية" وُتقاس بمدى تغطية الفقراء وتّوفر اللبنات اإلدارية األساسية للبرنامج. ويتم تعريف "تحسين سبل الحصول على الفر 
  أفضل. االقتصادية" في هذا السياق بأنه تحسن مستوى حصول أفراد األسر الفقيرة واألولى بالرعاية على أجر أو فرص عمل حر

 
دخال تعديل واحد على الهدف النهائي للمؤشر  لن يطرأ أي تغير في مؤشرات النتائج الثالثة على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع )وا 

 . 4(، في حين سُيضاف مؤشر رابع كي يعكس إضافة المكون 3
 

نسبة األسر المعيشية المستفيدة من البرنامج التي تعيش دون خط الفقر )لقياس استهداف مستوى الكفاءة/الدقة(  :1المؤشر  .أ
 % عند إنجاز المشروع(60)المستهدف بلوغ 

% عند 20نسبة األسر المعيشية الفقيرة التي يغطيها البرنامج )لقياس التغطية العامة للبرنامج( )المستهدف بلوغ  :2المؤشر  .ب
 جاز المشروع(إن

عدد األيام، من تاريخ استحقاق السداد، التي يستغرقها إيداع التحويالت في الحسابات الخاصة بالمستفيدين )مقياس  :3المؤشر  .ج
تم تعديلها لتصبح يوما واحدا عند إنجاز  -أيام عند إنجاز المشروع  10البنية اإلدارية للبرنامج( )المستهدف األصلي: 

 المشروع(. 

نسبة المستفيدين من خدمات اإلدماج االقتصادي الذين ظلوا عاملين في وظائفهم أو في أعمالهم الحرة  )جديد(: 4المؤشر  .د
% عند إنجاز المشروع، تشكل النساء منهم ما ال يقل 40لفترة ستة أشهر بعد التوقف عن تلقي حزمة الخدمات )المستهدف: 

 %(. 50ما عا 35 - 18%، والشباب في الشريحة العمرية 30على 
 

 د. وصف المشروع.
( على حالها دون تغيير، لكنها ستشتمل على تمويل 3 -1في إطار التمويل اإلضافي المقترح، ستظل المكونات األصلية )المكونات  

تجريب خدمات اإلدماج االقتصادي /  - 4وسيمول التمويل اإلضافي كذلك المكون الجديد )المكون  إضافي لتوسيع نطاق األنشطة.
 التمكين االقتصادي(.

 
إلى بناء قدرة الفئات األشد فقرا واألولى بالرعاية على الصمود قبل وقوع الصدمات، والحيلولة دون سقوط  3و  2و  1لمكونات تهدف ا

وهي تركز على أنشطة االستعداد لمواجهة المخاطر التي يمكن  المزيد من الناس في براثن الفقر )أو أن يزدادوا فقرا( بعد وقوع الصدمات.
لة في إطار االستجابة للصدمات المرتبطة بالمناخ وغيرها من الصدمات األخرى، وذلك بإدراج آليات استهداف كفؤة التوسع فيها بسهو 

لتحديد الفئات األكثر عرضة للتأثر بالمخاطر الطبيعية والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ بشكل مسبق؛ وكذلك توفير الحماية ضد الصدمات 
اإلدماج االقتصادي أيضا إلى زيادة القدرة على الصمود في وجه آثار تغير المناخ من خالل أنشطة  وتؤدي خدمات المرتبطة بالمناخ.
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وتحول هذه التدابير  التكيف التي تعد أساسية لألسر الفقيرة واألولى بالرعاية التي تكون في الغالب أكثر عرضة لخطر التأثر بتغير المناخ.
 د بشكل عام من تعرضهم للمخاطر، وتسهم في تكيفهم على المدى الطويل مع تغير المناخ. دون سقوطهم في براثن الفقر المدقع، وتح

 
مليون دوالر + مخصص التمويل اإلضافي:  375)المخصص األصلي:  : تقديم تحويالت نقدية مشروطة وغير مشروطة1المكّون 

ن نهجا يستند إلى النتائج بالنسبة  ماليين دوالر(. 810 مليون دوالر، ليصبح إجمالي المخصص بعد التعديل: 435 وسيستخدم هذا المكوِّ
للمصروفات المؤهلة التي تشمل التحويالت النقدية في إطار برنامج تكافل وكرامة، وسيدعم توسيع مظلة البرنامج في جميع محافظات 

مقدمي طلبات االنضمام  ويشمل ذلك .2022ديسمبر  31ماليين أسرة معيشية بحلول  3ليصل إلى ما مجموعه  27مصر وعددها 
 الجدد وكذلك أفراد األسر الذين تنطبق عليهم الشروط المحولين من نظام الضمان االجتماعي القديم )الضمان( وتم إعادة اعتمادهم والتحقق

ن  1من أهلية استحقاقهم باستخدام آليات اختبار قياس الفقر في إطار عملية إيقاف نظام الضمان االجتماعي القديم.  وسيستمر هذا المكوِّ
 في استخدام نهج يستند إلى النتائج بالنسبة للمصروفات المؤهلة التي تشمل التحويالت النقدية في إطار برنامج تكافل وكرامة.

 
مليون دوالر + مخصص التمويل  22)المخصص األصلي:  : دعم أنظمة االستهداف والتشغيل لشبكات األمان االجتماعي2المكّون  

مليون دوالر(. وسيتم الصرف في إطار هذا المكون مقابل  32ماليين دوالر، ليصبح إجمالي المخصص بعد التعديل:  10ي: اإلضاف
لة ألنشطة محددة مبينة في الخطة المحدثة للمشتريات، وسيمول تقديم المساعدة الفنية واالستثمارات لتعزيز قدرات الحكوم ة مصروفات ُمؤهِّّ

وسيدعم على وجه التحديد تحسين دقة أنظمة االستهداف والتشغيل لبرنامج  ية برنامج تكافل وكرامة وكفاءته.المصرية على تحسين فاعل
"تكافل وكرامة": التسجيل، والتحقق من دقة قاعدة البيانات، وقيد المستفيدين، وا عادة االعتماد )للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 

الضمان " الضمان" لتحويلهم بعد التحقق من انطباق الشروط عليهم إلى برنامج تكافل وكرامة(،  والمستفيدين من نظام معاشات التضامن
دارة الحاالت، وتحد يث وتنقية بيانات المستفيدين باستخدام اختبار قياس الفقر، والتحقق من استيفاء الشروط واستحقاق األسر للمساعدات، وا 

ست وسيدعم المكون أيضا آليات التظلم والرد  راتيجية التواصل واإلعالم لبرنامج تكافل وكرامة.بيانات المستفيدين، وتقديم المدفوعات، وا 
على الشكاوى، ومتابعة مستوى األداء، وتطبيق شروط االستحقاق )المشروطية( ورصدها، والتوسع في أنشطة المساءلة االجتماعية 

 والمشاركة المجتمعية ومشاركة المواطنين. 
 

ماليين دوالر،  5ماليين دوالر + مخصص التمويل اإلضافي:  3)المخصص األصلي:  : إدارة المشروع ومتابعته وتقييمه3المكّون  
ماليين دوالر(. سيواصل هذا المكون دعم وتمويل التكاليف المتصلة بإدارة المشروع، وسيضمن  8ليصبح إجمالي المخصص بعد التعديل: 

ن تمويل: )أ( رواتب تنفيذه بنجاح وكفاءة وفق ي هذا الُمكوِّ ا التفاقية القرض ووثيقة التقييم المسبق للمشروع ودليل عمليات المشروع. وسُيغطِّّ
موظفي وحدة تنفيذ المشروع )من غير موظفي جهاز الخدمة المدنية(؛ )ب( معدات وحدة تنفيذ المشروع وتكاليف التشغيل المتصلة باإلدارة 

ة المكتبية، والمرافق واإلمدادات، والرسوم البنكية، واالتصاالت، والترجمة، والنقل، والصيانة والتأمينات، وتكاليف اليومية للمشروع )المساح
                                                           

لحل نظام معاش " الضمان" وإعالن تحويل المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى  2019من المتوقع أن تصدر الحكومة المصرية قانونا جديدا للحماية االجتماعية في عام  1

 برنامج تكافل وكرامة.
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البناء وصيانة األجهزة والمعدات، وتكاليف التنقالت واإلشراف، إلخ(؛ )ج( المراجعات الداخلية المنتظمة والمراجعات الخارجية السنوية 
للمتطلبات القانونية للبنك الدولي؛ )د( إجراء تقييم لألثر في نهاية المدة؛ )ه( الخدمات االستشارية إلدارة المعرفة وأنشطة المشتريات وفقا 

ضفاء الطابع المؤسسي على إجراءات برنامج تكافل وكرامة داخل وزارة التضامن االجتماعي.  والوثائق، وا 
 

وفي إطار التمويل  مليون دوالر(. 50)مخصص التمويل اإلضافي:  االقتصادي: تجريب خدمات اإلدماج االقتصادي / التمكين 4المكّون 
وسيتضمن هذا  لدعم البرنامج التجريبي للحكومة لتحقيق عدد من األهداف المتعلقة باإلدماج االقتصادي. 4اإلضافي، سيتم تنفيذ المكون 

خالل تحسين سبل الوصول إلى الفرص االقتصادية التي تدعم  المكون مجموعة متنوعة من األنشطة لتكملة برنامج التحويالت النقدية من
وسيتم تجريب نماذج متعددة لزيادة اإلنتاجية واإلدماج االقتصادي  قدرات توليد الدخل والقدرة االقتصادية على الصمود في وجه الصدمات.

يعالج هذا المكون الحاجة الختبار نماذج وس من خالل تعزيز مهارات المستفيدين وربطهم بفرص الحصول على أجور أو العمل الحر.
ومن المتوقع أن تساعد برامج اإلدماج  متعددة لمصادر مستدامة لكسب الرزق تناسب أوضاع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
: )أ( أفراد األسر 4وسيستهدف المكّون  االقتصادي الفاعلة المستفيدين على خفض اعتمادهم في األجل البعيد على التحويالت النقدية.

المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في سن العمل/العاطلين عن العمل وغير النشطين؛ )ب( غيرهم من األفراد في سن العمل/غير النشطين 
خاص بهم، والعاطلين عن العمل المدرجين في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة لكن تم استبعادهم بناء على نتيجة اختبار قياس الفقر ال

 (.5.5 - 4.5حيث ثبت أنهم فوق الحد األقصى المسموح به لألسر المستفيدة من الدعم النقدي )تقع درجة اختبار قياس الفقر بين 
 % من النساء. 30% من الشباب و 50وستولي عملية اختيار المشاركين األولوية لتحقيق النسب المستهدفة للمستفيدين، وهي 

 
 2019 - 2015ي المقترح تماما مع إطار الشراكة اإلستراتيجية لمجموعة البنك الدولي الخاص بمصر للسنوات ويتسق التمويل اإلضاف

تحسين  :1-3"اإلدماج االجتماعي"، والهدف  3(، وعلى وجه التحديد مجال التركيز 2015نوفمبر  20مصر،  -94554)التقرير رقم: 
تدعيم  :4-1وسيع نطاق تغطية منظومة شبكات األمان االجتماعي، وكذلك الهدف سبل حصول الفقراء على فرص للدخل قصيرة األجل وت

يهدف إطار الشراكة اإلستراتيجية الخاص بمصر إلى تحسين مستوى آليات االستهداف والتنفيذ لبرنامج تكافل  المشاركة في تقديم الخدمات.
ات، وآليات التظلم والرد على الشكاوى، وأنشطة المشاركة المجتمعية وكرامة، بما في ذلك إجراءات العمل، وقيد المستفيدين، ودفع المعاش

تماما أيضا مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي  4و  1ويتسق المكونان  ومشاركة المواطنين والمساءلة االجتماعية، والمتابعة والتقييم.
 (. 102114رقم: ، التقرير 2023- 2016المعنية بالمساواة بين الجنسين )السنوات المالية 

 
باإلضافة إلى ذلك، يدعم المشروع التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري حيث أثبتت برامج الحماية االجتماعية فاعليتها  

وبصورة  2في الحد من الفقر، وزيادة استهالك الغذاء، وتحسين التنوع الغذائي، وزيادة استخدام الخدمات الصحية وااللتحاق بالمدارس. 

                                                           
ين رأس المال البشري"، مارغريت غروش، وجوليتا ترياس، ورسالن يمتسوف، وأيان مذكرة موجزة لمجموعة البنك الدولي، "مساهمة الحماية االجتماعية والوظائف في تكو 2

 ولوكر.
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 أكثر دقة، يقدم المشروع مساعدات نقدية لألسر الفقيرة منذ سنوات األولى وطوال مراحل دورة الحياة لبناء رأس المال البشري الذي سيحقق
  عائدا فيما بعد في سوق العمل، وسيسهم في وقف توريث الفقر والمرض والجهل وتنشئة جيل من المواطنين األصحاء والمتعلمين والمنتجين.

 ه. التنفيذ 
 

وستواصل وزارة الضمان االجتماعي تنفيذ المشروع الذي سيتبع  لن يطرأ أي تغيير على ترتيبات التنفيذ في إطار التمويل اإلضافي.
لإلدماج االجتماعي الذي  4باإلضافة إلى ذلك، سيجرى توسيع الفريق ليشمل موظفين سيتولون دعم المكون  ترتيبات التنفيذ الحالية.

ولضمان تطبيق الترتيبات المؤسسية المالئمة إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية، سيتم إنشاء وحدة بيئية واجتماعية داخل  ُأضيف حديثا.
وسيقوم هذا الخبير األول  وحدة تنفيذ المشروع، وستضم خبيرا بيئيا واجتماعيا أول يساعده موظف للشؤون بيئية وآخر للشؤون االجتماعية.

 وستراقب الوحدة أنشطة المشروع في ربوع مصر. بعة تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، وسيشرف على الموظفين اآلخرين.بمتا
وسيقوم المعنيون من موظفي الوحدة المركزية بمتابعة منسقي االتصال البيئيين واالجتماعيين على الصعيد المحلي )على مستوى 
المحافظات/الوحدات( لرصد مدى االلتزام باإلجراءات الوقائية، وضمان امتثال المشروع للسياسات الوقائية واإلجراءات التنظيمية للبنك 

 الدولي. 
 

فيذ المشروع من خالل الهيكل الحالي لوزارة التضامن االجتماعي وبدعم من وحدة تنفيذ المشروع التي تضم موظفين دائمين من وسيتم تن
 الوزارة، وتشّكل فريق عمل البرنامج. وستتولى الوحدة المركزية لمعاش الضمان االجتماعي، التابعة إلدارة الحماية االجتماعية، مسؤولية

يومية للمشروع، وسترفع تقاريرها إلى وزيرة التضامن االجتماعي وستساندها وحدة تنفيذ المشروع. وعلى مستوى المناطق، مباشرة اإلدارة ال
يتم دعم المشروع من جانب مديريات المناطق التابعة لوزارة التضامن االجتماعي ومكاتب المراكز والوحدات االجتماعية التابعة للوزارة 

وقد  وعات من القرى. وهذه الوحدات مسؤولة عن تعبئة األسر المستفيدة وتوعيتها والتواصل معها باستمرار.والموجودة في قرى أو مجم
قامت وزارة التضامن االجتماعي أيضا بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارتي الصحة والتعليم على الترتيب لدعم عمليتي المتابعة ورفع 

االستحقاق(. عالوة على ذلك، تعد وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري جزءا ال يتجزأ من التقارير فيما يتعلق بالمشروطية )شروط 
 ، في حين تقع الوظائف المالية والتعاقدية على كاهل وحدة تنفيذ المشروع. 2عملية تنفيذ المكون 

 
االجتماعية يرأسها معالي رئيس الوزراء وبمشاركة  وعلى مستوى السياسات، أنشأت الحكومة المصرية لجنة وزارية رفيعة المستوى للعدالة

 الوزراء الرئيسيين، وستواصل اإلشراف على التقدم المحرز في إصالح برامج الحماية االجتماعية، وضمان التنسيق فيما بين القطاعات. 

 
 .   
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 و. موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إن كانت معروفة( 
 

مركزا في مصر تقع في محافظات سوهاج وأسيوط واألقصر وقنا  19على غرار المشروع األصلي، سيتم تنفيذ التمويل اإلضافي في أفقر 
 وأسوان والجيزة. 

 
 

 ز. أخصائيو اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية في فريق العمل
 

 البيئيةعامر عبد الوهاب علي الغورباني، أخصائي الشؤون 
 فاوه نغينيفورم أكوو، أخصائي الشؤون االجتماعية

 
 
 

 السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها
 SAFEGUARD_TBL 

 التفسير )اختياري( هل تم تفعيلها؟ السياسات الوقائية

منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي بشأن 
 (OP/BP 4.01التقييم البيئي )

 نعم

المشروع مصنف ضمن الفئة "ب" وفق منشور سياسة البنك هذا 
(OP 4.01 بشأن التقييم البيئي. وسيتم دعم األنشطة التي )

ُيتوقع أن تحدث آثارا بيئية في إطار هذا التمويل اإلضافي 
بتحويل الموارد أو األنشطة المدعومة بالمنح في القطاعات 

والتجارة، المتصلة بالحرف اليدوية، والصناعات الزراعية، 
وستكون هذه المشروعات الفرعية صغيرة، وقد تتسبب  والخدمات.

في آثار بيئية سلبية طفيفة، إن وجدت. وسيتم خفض اآلثار 
السلبية المحتملة عن طريق تنفيذ تدابير خفض اآلثار التي سيتم 

 إدراجها في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع. 
 

يئية واالجتماعية ما يلي: )أ( أداة يتضمن إطار اإلدارة الب 
فحص سيتم استخدامها لفحص كل مشروع فرعي على حدة، 
ومن ثم تحديد فئة التصنيف البيئي المناسبة لها، وا عداد األداة 
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وسُتستبعد أية مشروعات  -البيئية واالجتماعية، عند االقتضاء 
فرعية عالية المخاطر و/أو من الفئة أ، وسيقوم إطار اإلدارة 
البيئية واالجتماعية بتقييم المخاطر االجتماعية األساسية، بما 
في ذلك أعمال العنف ضد المرأة والعنف األسري )من جانب 

الشريك الحميم(، واقتراح تدابير خفضها؛ )ب( األحكام الخاصة 
باستبعاد أية مشروعات فرعية قد يكون لها تأثير بيئي سلبي 

لوزارة التضامن االجتماعي، كبير؛ )ج( تقييم القدرة المؤسسية 
دارة  وسيقترح نظاما لإلدارة البيئية واالجتماعية لتحديد وتقييم وا 

ومتابعة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية 
وقد راجع البنك الدولي  .4التي سيتم دعمها في إطار المكون 
ير المشاورات بما في ذلك تقر  -إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 

ووافق عليه، ثم أفصح عنه في البلد وقام بنشره على موقعه  -
 الخارجي على شبكة اإلنترنت. 

 OP/BPمنشور سياسة العمليات/إجراءات البنك )
 ( بشأن معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص4.03

 ال
ال يشتمل المشروع على أنشطة للقطاع الخاص، ومن ثم، لن يتم 

 سياسة العمليات هذه.تفعيل 

 OP/BPمنشور سياسة العمليات/إجراءات البنك )
 ال ( بشأن الموائل الطبيعية4.04

لن يتسبب المشروع في أي تأثير سلبي على الموائل الطبيعية، 
ولن ينجم عنه فقدان أو تدهور للموائل الطبيعية الحساسة حسب 

 تعريفها في السياسة.

 OP/BPالبنك ) منشور سياسة العمليات/إجراءات
 ( بشأن الغابات4.36

 ال

لن يؤثر المشروع في سالمة وجودة الغابات واألحراش؛ ولن 
يؤثر في حقوق ورفاه السكان ومستوى اعتمادهم على أو تفاعلهم 

مع الغابات واألحراش؛ ولن يؤدي إلى تغييرات في إدارة أو 
واء حماية أو استغالل الغابات الطبيعية أو المزارع الحراجية، س

 كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة أو ملكية جماعية. 
( بشأن مكافحة OP 4.09منشور سياسة العمليات )

 اآلفات
 ال

لن يتطلب المشروع شراء أو استخدام أو تخزين مبيدات اآلفات، 
 ولن يؤدي إلى زيادة في استخدام مبيدات اآلفات.

 OP/BP)منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 
 ( بشأن الموارد الثقافية المادية4.11

 ال
لن ينطوي المشروع على عمليات حفر أو هدم أو تحريك 

لألرض أو غمر بالمياه أو تغيرات بيئية أخرى كبيرة؛ ولن يقع 
 في أو بالقرب من أي موقع للموارد الحضارية المادية.

 OP/BPمنشور سياسة العمليات/إجراءات البنك )
 لشعوب األصلية( بشأن ا4.10

 ال
ال توجد شعوب أصلية في منطقة المشروع أو وال يوجد أي 

 ارتباط جماعي بها.
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 OP/BPمنشور سياسة العمليات/إجراءات البنك ) 
 ( بشأن إعادة التوطين القسرية4.12

 ال
لن يمول المشروُع أيَّ أشغال مدنية، ومن ثم فإنه ال يتطلب 

 استحواذًا على األراضي.

 OP/BPسياسة العمليات/إجراءات البنك )منشور 
 ( بشأن سالمة السدود4.37

 ال
ال ينطوي المشروع على بناء أي سدود جديدة و/أو سدود قائمة 

في أراضي المقترض، وال تعتمد أي من اإلجراءات التدخلية 
 المقترحة على أي سد قائم وال تتأثر به. 

 OP/BPمنشور سياسة العمليات/إجراءات البنك ) 
 ( بشأن المشروعات على مجاري المياه الدولية7.50

 ال

ال ينطوي المشروع على أية أعمال تتعلق بالطاقة الكهرومائية، 
أو الري، أو التحكم في الفيضانات، أو المالحة، أو الصرف 

السطحي )المكشوف(، أو شبكات إمداد المياه وشبكات المجاري، 
على استخدام أو تلويث  أو الصناعة، أو أنشطة مماثلة تنطوي 

 1 محتمل للممرات المائية الدولية حسبما ورد وصفها في الفقرة
هذه السياسة؛ وال يتضمن أية دراسات أو تصاميم هندسية  من

)أ( من هذه السياسة، بما في 2 مفَصلة لألنشطة في إطار الفقرة
ذلك تلك األنشطة التي سينفذها البنك باعتباره جهة منفذة، أو 

 ة أخرى. بأي صف
 OP/BPمنشور سياسة العمليات/إجراءات البنك ) 

( بشأن المشروعات المقامة في المناطق 7.60
 المتنازع عليها

 لن ُينفذ المشروع في مناطق متنازع عليها. ال

 
 

دارتها  مسائل السياسات الوقائية األساسية وا 
 OPS_SAFEGUARD_SUMMARY_TBL 

 الوقائية األساسيةأ. موجز لمسائل السياسات 
 

د واشرح أي آثار محتملة واسعة النطا1 ق . اشرح أي مسائل أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية. ثم حدِّ
 وكبيرة و/أو ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع:

هذا التمويل اإلضافي بتحويل الموارد أو األنشطة المدعومة بالمنح في القطاعات سيتم دعم األنشطة التي ُيتوقع أن تحدث آثارا بيئية في إطار 
بيئية  المتصلة بالحرف اليدوية، والصناعات الزراعية، والتجارة، والخدمات. ومن المتوقع أال تؤدي هذه اإلجراءات التدخلية الصغيرة إلى مخاطر

وتشتمل اآلثار المحدودة الخاصة بالموقع التي قد تنتج عن هذه األنشطة  دودة.أو اجتماعية مصاحبة لها أو أن تؤدي فقط إلى مخاطر مح
ومن بين  على: تلوث الهواء، والروائح، والضوضاء، واآلثار األخرى التي قد تنجم عن التخلص غير المالئم للنفايات السائلة والمخلفات الصلبة.

وعلى الرغم من ذلك، وبالنظر إلى حجم األنشطة التي  الجمهور العام وسالمتهم.اآلثار والمخاطر المحتملة تلك المرتبطة بصحة العاملين و 
 سيساندها المشروع، مثال الصغيرة والمتوسطة، فمن غير المتوقع أن يؤدي المشروع إلى آثار كبيرة أو جوهرية أو ال يمكن تغييرها. 



 
  البنك الدولي

  (P168414) مصر -تمويل إضافي لمشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي 

 

  
 17من  13الصفحة  2018أكتوبر  1 

 

 
 ألنشطة المتوقعة مستقبال في منطقة هذا المشروع:. اشرح أي آثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة األمد ناتجة عن ا2

 ال توجد آثار محتملة غير مباشرة أو طويلة األمد متوقعة في إطار المشروع في منطقة المشروع.
 

 . اشرح أي بدائل للمشروع )إذا كان مناسبًا( تتم دراستها للمساعدة في تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها.3
 ال يوجد

 
م تقييمًا لقدرات المقترض لتخطيط التدابير الوارد وصفه. 4 ا اشرح التدابير التي قام بها المقترض لمعالجة مسائل السياسات الوقائية. وقدِّ

 وتنفيذها.
لبيئية واالجتماعية، مثل تقييم اآلثار ا -أعد المشروع إطارا لإلدارة البيئية واالجتماعية لالسترشاد به في إعداد وثائق أخرى لإلجراءات الوقائية 

وسيقدم إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية على  وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالموقع، و/أو القوائم المرجعية التي قد يلزم إعدادها.
لجمهور وعلى صحة العاملين وسالمتهم. نحو مفصل التدابير الالزم تنفيذها إلدارة اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة، ويشمل ذلك اآلثار على ا

 تماعية المحتملة.وسيقترح إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضا ترتيبات وتدابير إلقامة "نظام" مالئم لإلدارة البيئية إلدارة اآلثار البيئية واالج
تم إنشاء وحدة بيئية واجتماعية داخل وحدة تنفيذ المشروع، ولضمان تطبيق الترتيبات المؤسسية المالئمة إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية، سي

إلدارة وستضم خبيرا بيئيا واجتماعيا أول يساعده موظف للشؤون بيئية وآخر للشؤون االجتماعية. وسيقوم هذا الخبير األول بمتابعة تنفيذ إطار ا
ة المشروع في ربوع مصر. وسيقوم المعنيون من موظفي الوحدة البيئية واالجتماعية، وسيشرف على الموظفين اآلخرين. وستراقب الوحدة أنشط

المركزية بمتابعة منسقي االتصال البيئيين واالجتماعيين على الصعيد المحلي )على مستوى المحافظات/الوحدات( لرصد مدى االلتزام 
لبنك الدولي. وتشمل المجاالت األساسية التي سيتم باإلجراءات الوقائية، وضمان امتثال المشروع للسياسات الوقائية واإلجراءات التنظيمية ل

وسيتضمن  عليها: الفحص، والتقييم البيئي واالجتماعي األولي، والمتابعة ورفع التقارير. -والمنسقين  -تدريب الموظفين البيئيين واالجتماعيين 
الجتماعية وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية القائمة عليه، ورفع النظام المقترح أيضا ترتيبات مالئمة لمتابعة االمتثال إلطار اإلدارة البيئية وا

 التقارير عنها. 
 

د األطراف األساسية صاحبة المصلحة المباشرة، ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن السياسات الوقائية، مع التركيز 5 على . حدِّ
 السكان المحتمل تضررهم من المشروع.

وقد تم بالفعل مالحظة تحقق تحسن كبير في  المتوقع أن تتواصل اآلثار االجتماعية اإليجابية للمشروع مع بدء صرف التمويل اإلضافي.من 
تبارات آليات االستهداف، باستخدام مزيج من قواعد االستهداف الجغرافي )المناطق األشد فقرا بالمراكز التي بها أعلى معدالت الفقر( وتطبيق اخ

% من المستفيدين يندرجون في أدنى ُخميسين 58وأشار تقييم اآلثار الناتجة عن مشروع تدعيم شبكات األمان االجتماعي إلى أن  س الفقر.قيا
%(، مما يّدلل على أنه من المرجح أن يكون األشخاص األشد فقرا واألولى بالرعاية المستفيدين الرئيسيين من 40اثنين من السكان )أي أفقر 

وستزيد منافع التحويالت النقدية إلى الفقراء حيث سيتم توسيع مظلة المشروع ومواصلة عمليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين دوريا  ع.المشرو 
وسيستمر التأثير اإليجابي على  وتحسين اختبار قياس الفقر، أضف إلى ذلك إنشاء السجل القومي الموحد لمواصلة تنقية دقة االستهداف.

% من المستفيدين من التحويالت النقدية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحويالت إلى تعزيز القدرة 88يث تشكل األمهات أكثر من النساء، ح
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ويوفر تقديم دعم الدخل المشروط حوافز قوية إلبقاء الفتيات في المدارس  االقتصادية للنساء، وزيادة مشاركتهن في اتخاذ القرارات األسرية.
وسيتعزز الدور القيادي والتمكيني للمرأة من  ى، في حين أنهن يتوقفن في العادة عن التعليم، وخاصة في المناطق الفقيرة والريفية.بمستويات أعل

 خالل مشاركتها في لجان المساءلة االجتماعية وأنشطة المشاركة المجتمعية ومشاركة المواطنين. 
 

المستفيدين على الحصول على فرص مستدامة لكسب  -خدمات اإلدماج االقتصادي/التمكين االقتصادي  - 4ومن المتوقع أن يساعد المكون  
 الرزق )من خالل برامج مثل إيجاد الوظائف، والتدريب على تنمية المهارات الالزمة لسوق العمل، وتحويالت الموارد(. 

 
وسيشتمل  ( بشأن التقييم البيئي ضمن فئة التصنيف "ب".OP 4.01ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى تفعيل منشور سياسة العمليات ) 

على أنشطة سيتم دعمها بتحويل الموارد أو أنشطة مدعومة بالمنح في القطاعات المتصلة بالحرف اليدوية، والصناعات  4تطبيق المكون 
ة، والخدمات، وقد تنطوي األخيرة على مخاطر تتصل بالعنف ضد المرأة، وخاصة في شكل تحرش جنسي. باإلضافة إلى ذلك، الزراعية، والتجار 

نطوي في حين تؤدي التحويالت النقدية بدرجة كبيرة إلى تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وزيادة تمكينها االقتصادي، فمن الممكن أن ت
نف األسري الناتج عن استياء الذكور من النساء الالئي قد يرتفع دخلهن )إذا لم يكن الرجال هم المتلقين لهذه على مخاطر تتعلق بالع

وقد أُعد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع لتقييم المخاطر  التحويالت( وتصعيد الذكور للعنف إلكراه النساء على إعطائهن هذا المال.
وفحص أية مشروعات فرعية، وتحديد تدابير الحد من آثار المخاطر المحددة، كزيادة الوعي/التدريب بشأن العنف ضد االجتماعية المحتملة، 

يالء اهتمام خاص للشكاوى المتعلقة بالعنف  ضد المرأة، المرأة، واعتماد مدونات لقواعد السلوك، وتدعيم آليات التظلم / أنظمة إدارة المعلومات، وا 
ية لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له تتركز على الضحايا تقدم تدابير عالجية وتربط الضحايا المحتملين بخدمات ووضع خطة عمل رئيس
 الدعم والموارد الالزمة. 

 
  OPS_SAFEGUARD_DISCLOSURE_TBL 

 اإلجراءات الوقائية ذات الصلة(ب. متطلبات اإلفصاح )مالحظة مهمة: األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة 
 

OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE التقييم البيئي/المراجعة البيئية/خطة اإلدارة البيئية/وغيرها 

 تاريخ تقديم الوثيقة للبنك من أجل اإلفصاح تاريخ تلقي البنك للوثيقة
بالنسبة للمشروعات من الفئة أ، تاريخ توزيع 

البيئي على المديرين الموجز الوافي للتقييم 
 التنفيذيين

  2018نوفمبر  12 2018أكتوبر  17
   

   اإلفصاح عن المعلومات داخل البلد
 جمهورية مصر العربية 
 2018نوفمبر  12 
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 التعليقات
الشؤون االجتماعية: وقد تم اإلفصاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص بهذا المشروع على الموقع اإللكتروني لوزارة 

http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/research.aspx         
OPS_PM_PCR_TABLE 

 
إذا أدى هذا المشروع إلى تطبيق سياستي عمليات البنك بشأن مكافحة اآلفات و/أو الموارد الحضارية المادية، تتم معالجة المسائل ذات 

 التقييم البيئي/ المراجعة البيئية/أو خطة اإلدارة البيئية.الصلة واإلفصاح عنها في إطار 
 في حالة عدم توقع اإلفصاح داخل البلد عن أي من الوثائق الواردة أعاله، يرجى شرح أسباب ذلك: 

   
 OPS_COMPLIANCE_INDICATOR_TBL 

عندما ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن المشروع من وضع ج. مؤشرات مراقبة مدى االمتثال على المستوى المؤسسي )يتم استيفاؤها 
 لة(صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة( )مالحظة هامة: األقسام أدناه ال تظهر إال عند تفعيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الص

 
OPS_EA_COMP_TABLE  منشور سياسة العمليات/إجراءات البنكOP/BP/GP 4.01 التقييم البيئي بشأن 

  
 هل يتطلب هذا المشروع إعداد تقرير تقييم بيئي منفصل )بما في ذلك خطة اإلدارة البيئية(؟

            ال
OPS_PDI_COMP_TABLE 

 
 سياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات

  
 إرسال المستندات ذات الصلة بالسياسات الوقائية إلى البنك الدولي لإلفصاح عنها؟هل تم 

   نعم
هل تم اإلفصاح عن المستندات ذات الصلة داخل البلد للجمهور في مكان عام بشكل ولغة مفهومين ويسهل على الفئات المتأثرة بالمشروع 

 والمنظمات غير الحكومية المحلية الوصول إليه؟
  نعم
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OPS_ALL_COMP_TABLE 
 جميع سياسات اإلجراءات الوقائية

  
 هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟

   نعم
 هل تم إدراج التكاليف المتصلة بتدابير السياسات الوقائية في تكلفة المشروع؟

   نعم
 يشمل نظام المتابعة والتقييم الخاص بالمشروع متابعة اآلثار والتدابير الوقائية ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟هل 
   نعم

 هل تم االتفاق مع المقترض على ترتيبات مالئمة للتنفيذ، وهل تعكس الوثائق القانونية للمشروع ذلك على نحو كاٍف ومالئم؟
  نعم

 
 مسؤول االتصال

 
 البنك الدولي 

 
 نهلة أحمد محمد صالح الدين زيتون 

   أخصائي أول في مجال الحماية االجتماعية
 

 المقترض/البلد المتعامل مع البنك/المستفيد 
 

 الحكومة المصرية، وزارة التعاون الدولي
 طارق عبد الستار

 مدير برامج
  

 الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ 
 

 التضامن االجتماعيوزارة 
 السيدة/ غادة والي

 ة المختصةالوزير 
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 للمزيد من المعلومات بشأن االتصال

 

 البنك الدولي
1818 H Street, NW 

 واشنطن العاصمة 20433
 1000-473 (202)هاتف: 

 http://www.worldbank.org/projectsموقع الويب: 
 

 
 الموافقة 

 

  نهلة أحمد محمد صالح الدين زيتون  رؤساء فريق العمل:
 

 وافق عليه:
 2018نوفمبر  14 نينا تشي مستشار اإلجراءات الوقائية:

مدير قطاع الممارسات العالمية 
 بالمنطقة/المدير:

 2018نوفمبر  15 هنا بريكسي

  2018نوفمبر  20 سامية مصدق المدير اإلقليمي:
   

 
 
 
 
 
 

http://www.worldbank.org/projects

