
 د مصر  برنامج التنمية المحلية بصعي 

 دراسة تقييم النظام البيئي و اإلجتماعي  

 الملخص التنفيذي  

 

 معلومات أساسية  

محافظات من محافظات الجمهورية السبعة وعشرين( كثيًرا مقارنةً ببقية    10-8ترتفع معدالت الفقر في منطقة صعيد مصر )التي تضم  

توسط  ن المع  كثيًرامعدالت الفقر في هذه المحافظات    ترتفعالمصريين. كما  ، ويعيش بهذه المحافظات ما يقرب من نصف الفقراء  المحافظات

تبلغ معدالت الفقر في محافظتي سوهاج وأسيوط  القومي إلى ذلك، .  القوميضعف المعدل  أي  في المائة،    67، حيث  تعاني تلك    إضافةً 

تحقيق  دون  العامالن التاليان هذه المناطق  ويحول  األكثر ازدهاًرا في البالد.  مناطق  بال  الفرص االقتصادية مقارنةً دية  المحافظات من محدو

البنية التحتية األساسية. أعطت الحكومة المصرية األولوية لتنمية هذه المنطقة المتأخرة  ضعف  بيئة األعمال و سوء  النمو االقتصادي الشامل:  

لمحافظات  أطلقت الحكومة "برنامج التنمية المحلية  لذا،  األجل للتنمية االقتصادية الشاملة.  ووضعت برنامًجا متوسط    ،ودمعالجة هذه القي ب 

سبتمبر    29البنك الدولي في  يه  عل   وافق في تمويل البرنامج الذي    والبنك الدوليالمصرية  الحكومة    تشاركمصر" لدعم هذه المنطقة.  صعيد  

أكتوبر    31في  البرنامج  ، وينتهي تنفيذ هذا  بعد موافقة البرلمان الموقر )مجلس النواب(  2017مارس    14في  ذه  بدء تنفي وأعلن    ،2016

2023 . 

القطاع الخاص وتعزيز قدرة الحكومة المحلية  البيئة المواتية والداعمةللنمو الذي يقودهصعيد مصر إلى تحسين  لبرنامج التنمية المحلية    يهدف

تجريب نهج مبتكر للتنمية االقتصادية المحلية المتكاملة  ب   يقوم البرنامج.  بالجودة المناسبة   البنية التحتية وتقديم الخدمات حتى تتمكن من توفير  

التابعين  ا في تنفيذ البرنامجين الفرعيين  ا كبيرً للمحافظات. وقد أحرز البرنامج تقدمً القائم على النتائج  وتقديم الخدمات من خالل توفير التمويل  

البنية التحتية عالية الجودة في محافظتي قنا وسوهاج.  و  الحصول على الخدماتتحسين بيئة األعمال والقدرة التنافسية وتحسين  وهما:    له،

مع تطبيق    ، مدخالتتمويل المقابل تحقيق النتائج بدالً من    أي الصرف النتائج،  القائم على  البرنامج  ب األلية التمويلية الخاصة  لبرنامج  ع او يتب 

 في إدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية للبرنامج. الوطني تعزيز النظام و

 التوسع الجغرافي 

 صعيد مصر، وهما قنا وسوهاج. ويتضمن البرنامج البرنامجين الفرعيين التاليين:  ين فييدعم البرنامج حاليًا محافظتين من محافظات 

من خالل تقديم منح القدرة التنافسية  اتين المحافظتين  إلى تحسين بيئة األعمال والقدرة التنافسية في ه  األوليهدف البرنامج الفرعي   •

مبادرات تعزيز القدرة  ( و)ب( تحسين إدارة واستخدام المناطق الصناعية؛ )أ على أساس ثالثة مجاالت للقدرة التنافسية المحلية: 

 .  ل الحكومات المحلية إلى خدمات األعمال تحسين وصو( )ج ؛ و المحليةالتنافسية القطاعية 

الفرعي   • البرنامج  للمحافظالثاني  يقدم  أداء  بغرض  منح  وتين  المحلية  القدرة  الجودة  توفير  تحسين  عالية  وخدمات  تحتية  بنية 

 للمواطنين. 

 ( المنيا. 2( أسيوط، و)1) إضافيتين من محافظات الصعيد، وهما: تقوم الحكومة حاليًا بتوسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل محافظتين 

الوصول الحد األدنى من معايير  تحقيق كل محافظة  للمحافظات على أساس  المنح  تمويل  ومقاييس األداء،    ستفادة( )اال  يتحدد تخصيص 

 وتتحدد تلك المعايير والمقاييس من خالل تقييم األداء السنوي للمحافظات التي يشملها البرنامج.
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على مستوى الحكومة المركزية من لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات ومكتب تنسيق البرامج، ومقرهما كائن يتألف هيكل تنفيذ البرنامج  

، فيتألف هيكل البرنامج من وحدات التنفيذ المحلية في كل محافظة، كما يضم الكيانات  اتفي وزارة التنمية المحلية. أما على مستوى المحافظ

التحتية والخدمات التي سيتم توفيرها من خالل البرنامج، وهذه الكيانات هي: )أ( اإلدارات ذات الصلة التي تشارك  المسؤولة عن تقديم البنية  

البنية   تقديم  المسؤولة عن  الحكومية األخرى  المرافق والجهات  المديريات وشركات  المحافظات؛ و)ب(  الخمسة داخل  البرامج  تنفيذ  في 

 رنامج والتي ال تخضع للرقابة التنفيذية للمحافظات. التحتية والخدمات التي يشملها الب 

 النظام البيئي واالجتماعيأهداف تقييم 

 

وفقًا لمتطلبات سياسة   2016صعيد مصر في عام  في ج التنمية المحلية  تقييم النظام البيئي واالجتماعي لبرنامالدولي أعد فريق عمل البنك 

يهدف هذا التقييم  كان  البنك الخاصة بتمويل البرنامج القائم على النتائج حتى يتسنى إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية للبرنامج بشكل مناسب. و

بيئية واالجتماعية وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى  إلى مراجعة قدرة األنظمة الحكومية على تخطيط وتنفيذ تدابير فعالة إلدارة اآلثار ال

 تشمل األهداف المحددة لتقييم النظام البيئي واالجتماعي ما يلي:  مزيد من التدابير لتعزيزها. و

   

 تحديد الفوائد والمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة بتدخالت البرنامج.  •

 والقانوني المتعلق بإدارة اآلثار البيئية واالجتماعية لتدخالت البرنامج.  التشريعيمراجعة اإلطار  •

 تقييم القدرة المؤسسية لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية في إطار نظام البرنامج. •

 وتحديد الفجوات.   لسياسات البنك  ئ األساسية  فيما يتعلق بالمباد  المتاحة ومدي توافقها  اإلدارة البيئية واالجتماعية  تقييم أداء نظام   •

 خطة عمل البرنامج.    األمر الذي يسهم فيوصف اإلجراءات المقرر اتخاذها لسد الفجوات  •

 وصف عملية التشاور المتعلقة بإعداد البرنامج وتنفيذه. •

و يقيم  بالتوسع الجغرافي في محافظتي المنيا وأسيوط.    الخاص تقييم النظام البيئي واالجتماعي  ذي لملحق  ملخص تنفي تتضمن هذه الوثيقة  

 : الملحق ما يلي

 تقييم التقدم المحرز حتى اآلن في إجراءات التنفيذ الموصى بها في تقييم النظام البيئي واالجتماعي.  •

 فية للبرنامج.تحديد المخاطر واآلثار والفوائد في ضوء حدود االمتدادات الجغرا •

 2016البيئي واالجتماعي في عام تقييم النظام تم تحديد التغييرات التشريعية واإلجرائية ذات الصلة منذ إعداد  •

 إدارة المخاطر البيئية واالجتماعيةما يتعلق ب التعرف على أنظمة وإجراءات وقدرات الفرق في المحافظتين الجديدتين في  •

 تعزيز النظام البيئي واالجتماعي. بتدابير لزيادة التوصية  •

 منهجية تقييم النظام البيئي واالجتماعي

 

ت  مقابالأجراء  . وتمت  عن بعد  فتراضية المنعقدة على الجلسات االشاورات  أقتصرت الت ، وبالتالي،  19-خالل أزمة كوفيد  التقييمتم إعداد  

المحافظة، وترتيب عدد من  مع   العاملين في ديوان  والمشاورات مع أصحاب    البؤريةمناقشات  المجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة 

كما تم  المصلحة المحليين، بما في ذلك جمعيات التنمية المجتمعية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك رواد األعمال الشباب في المحافظتين.  

 لصلة. مراجعة الوثائق ذات ا



وقد أجريت  موظفًا من محافظتي المنيا وأسيوط حول الموضوعات االجتماعية والبيئية ذات الصلة.    28رب من  قما ي   التشاور معتمت  

البيئة والفرع اإلقليمي لجهاز  و  تنمية  الإدارة خدمة المواطنين ووحدة حقوق اإلنسان وإدارة التخطيط وإدارة  المشاورات مع موظفين من  

التنمية    12حوالي    تم اال>تماع مععلى ذلك،    . عالوةً الدولة أمالك  أراضي ووإدارة  المصري    ةشئون البيئ  ممثالً عن مختلف جمعيات 

تم جمع المناقشات والمعلومات  و في أنشطة التنمية االقتصادية.  المشاركين  أفراد من  سبعة  المجتمعية والمنظمات غير الحكومية باإلضافة إلى  

واألنظ الممارسات  الحالية  حول  ومة  االجتماعية  المواطنينللمشاركة  و  إشراك  األراضي  على  الحصول  مع  وآليات  التظلمات  التعامل 

تضمنت  والشكاوى.   األكما  لبدء  المواتية  البيئة  كلنشطة  المناقشات  في  تواجهه  ينالمحافظت   تاالتجارية  التي  أدوار  موالتحديات  ا، وكذلك 

الموضح  أن خط األساس  عن  كشفت نتائج المناقشات  وقد  غير الحكومية وعالقتها بالمحافظات.    وأنشطة جمعيات تنمية المجتمع والمنظمات

قنا وسوهاج   بمحافظتي  يتعلق  فيما  واالجتماعي  البيئي  النظام  تقييم  البرنامج  في  في  البدء  الخاص  قبل  األساس  كبير خط  حد  إلى  يشبه 

 عند اجراء الدراسة.  محافظتي المنيا وأسيوط ب 

البنك    عمل  الجوانب البيئية واالجتماعية الموضوعات الرئيسية التالية، والتي تم تحديدها بناًء على خبرة فريق المتعلقة ب المقابالت  تناولت  

خلصة من مراجعة  باإلضافة إلى االستنتاجات المست   ،سوهاج وقنامحافظتي  أثناء تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر في  

 البنك. عمل منتصف المدة للبرنامج التي أجراها فريق 

 الرصد والتفتيش من جانب الحكومة   •

 البرامج التدريبية القائمة   •

 إدارة المخلفات الصلبة والخطرة والطبية  •

 السالمة والصحة المهنية   •

 العملية والجودة واألدوار والمسؤوليات. ، من حيث إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي والموافقة البيئية •

 ين.ومعايير تقييم المقاول  اتشروط وأحكام العطاء •

 التحديات السابقة وقصص النجاحعرض  •

 المشاورات العامة والتوعية.   •

 اإلطارة البيئية للمناطق الصناعية.   •

 . 19  –التدابير االحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد  •

 موارد تراثية مصادفةً. إجراءات العثور على  •

 أوجه القصور في األنظمة القائمة.  •

 التقييم البيئي 

التوسع  على  وبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر  في    وارد في تقييم النظام البيئي واالجتماعي ُمطبقًاال يزال النظام البيئي ال

من ذلك التغييرات  ى  ستثن يُ ات والتنفيذ الفعلي لتلك القوانين والمعايير.  الجغرافي من حيث القوانين واللوائح والمعايير ومن حيث اإلجراء

 الرئيسية التالية: 

فئات )أ، ب،    4إلى روعات ف المشي صن حيث يتم ت  ،2017قرارات وزارة البيئة لعام المشروعات تصنيفًا جديدً عمال ب تصنيف  -1

 اآلثار البيئية السلبية الكبيرة. ذات روعات المش "ج " الفئة  ج(، حيث تمثل   ب،الفئة  نطاق  



  الذي يقتضيه من القانون على أن التقييم البيئي    21إلى    19. تنص المواد من  15/2017إصدار قانون المناطق الصناعية رقم   -2

  متوسطة وفقًا المنخفضة أو  ضمن التقييمات القانون البيئة ال ينطبق على المنشأة الصناعية )المملوكة ملكية خاصة( المصنفة  

 . 15/2017للقانون 

التأثيرات البيئية للتوسع الجغرافي في المحافظات  وبوجه عام، تتسم  .  الحاليوإدارتها أثناء تنفيذ البرنامج  في االعتبار  هذه التغييرات    اخذ تم  

تساعد في تنفيذ برنامج الحكومة المصرية  س، فإن التوسعات الجغرافية المقترحة  صلياأل برنامج  ومثلما هو الحال في اليجابية.  باإلالجديدة  

استثمارات القطاع    التي تعرقل( تقليل الحواجز التنظيمية  1برنامج التنمية االقتصادية الشاملة للمناطق المتأخرة، من خالل )وهو  األكبر،  

( تعزيز مساءلة الحكومة وإدماج المواطنين. يمكن  3؛ و)ذات الجودةمحلية لى البنية التحتية والخدمات العصول ح ( تعزيز ال2)و الخاص؛ 

 تلخيص اآلثار اإليجابية للتوسع الجغرافي في المحافظات الجديدة من منظور بيئي على النحو التالي: 

 المحافظتين. كلتا توفير بنية تحتية وخدمات أفضل لتقليل الضغوط البيئية القائمة في  •

 والصرف الصحي. الشرب ياه مالصلبة وإمدادات المخلفات إدارة تحسين  •

المباشرة   • ب الفوائد غير  تحقيقها  يمكن  ) التي  المروري  الطرق حيث ستقلل من االزدحام  تقلل من  تحسين  الهواء  وبالتالي  تلوث 

ضوضاء المصاحبة( وستعمل أيًضا على تحسين سالمة الطرق بشكل مباشر وتقليل الحوادث وتقليل انبعاثات الغبار في الطرق  وال

 . بعد رصفهاالصخرية 

نتيجة ألسباب    اآلثار الرئيسية المرتبطة بالتوسع الجغرافي هي )تغيير استخدام األراضي والتأثيرات على جودة الهواءأو  تظل المخاطر  

طر تصريف  ا خمالصلبة والخطرة المتولدة من المنشآت الصناعية الجديدة، ومخلفات المعالجة غير السليمة لالناجمة عن طر ا خالممختلفة و

المشروعات  الصرف الصحي، ومخاطر التأثير على جودة المياه الجوفية من  الشرب ومحطات معالجة مياه  الناتجة عن  النفايات السائلة  

سالمة العمال والمجتمعات المجاورة والمخاطر المهنية في أماكن العمل ومواقع  التي تهدد  والمخاطر    بسبب النضح واالرتشاح فرعية  ال

 (. العثور بالمصادفة على الموارد التراثيةالبناء ومخاطر التعامل غير السليم مع 

منخفضة إلى متوسطة وستشمل عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي   لةدالالبيئية على األرض والهواء والماء ذات    اآلثارعام، تعتبر  وجه  ب 

تنفيذ قدرات محافظتي قنا وسوهاج قبل بدء  إلى حد كبير  قدرات المحافظتين الجديدتين  وتشبه  عادةً تدابير التخفيف لتجنب وتقليل هذه اآلثار.  

واالجتماعي تنطبق على    م البيئياتقييم النظ   التي حددهادرات الرئيسية  . لذلك، فإن فجوات القبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر

الفجوات  . وتينالجديد  ين المحافظت  أمثلة هذه  البيئية واالجتماعية، واإلشراف على  من  تقييمات اآلثار  الخبرة في إعداد أو مراجعة  نقص 

هنية. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي التحسن الذي تم تحقيقه في  اإلدارة البيئية لمواقع البناء واإلشراف على جوانب الصحة والسالمة الم

قدرات وحدات   إلى  التنفيذ  بناء  قنا وسوهاج  نحو  المحلية في محافظتي  بسرعة  المحافظالتحرك  الجديدتين  بناء قدرات  لمعالجة هذه  تين 

وفي الفرع اإلقليمي    ينالمحافظت تا  البيئية في كلالعمل    فرق  ان  أثناء تقييم التوسع الجغرافي والمقابالت،وقد اتضح لفريق التقيم  الفجوات.  

من المعتقد أنه يمكن بالقدرة الفنية واإلدارية الكافية إلدارة مخاطر الصحة والسالمة البيئية والمهنية. في الختام،  تتمتع  لجهاز شئون البيئة  

برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد  االستفادة من التحسينات في  من خالل  الجديدة  العمل  لفرق  اقدرات  التي تكتنف    مخاطر التحكم في ال

 هذه اإلضافات. ة في الواردتوصيات الو مصر

 التقييم االجتماعي:
 

أن التوسع الجغرافي للمحافظتين الجديدتين من المتوقع أن يؤدي    واالجتماعي  م البيئياتقييم النظإلعداد ملحق  أظهر التحليل الذي تم إجراؤه  

على سبيل المثال ال الحصر،  ذلك  يشمل  . وفي محافظتي قنا وسوهاج  تحققت إلى فوائد مماثلة للغاية وآثار اجتماعية إيجابية مثل تلك التي  

التغطية والجودة وتعزيز مستوى   الخدمات من حيث  تقديم  تجاه  مشاركة  تعزيز  المحلية ومساءلتها  الحكومة  المواطنين وتعزيز استجابة 



المجتمعات وتحسين   االقتصادية، مع    التواصلالمواطنين ورفاهية  الفرص  للشباب.تقديم مزايا  وخلق  أن  ذلك    يرجع  خاصة  إلى حقيقة 

على ذلك،    طبيعة متشابهة للغاية. عالوةً ميعًا  جا، لها  المخطط له  ت باإلضافة إلى التدخال   للبرنامج،  المنفذة  والجهة المجتمعات المستهدفة  

التعامل مع اآلثار االجتماعية واالقتصادية   كي تتمكن منللتخفيف من اآلثار السلبية وتقديم الدعم للمحافظات ورة خاصة االهتمام بصسيتم 

ال  ج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر  في برناموبالمثل، فإن معظم المخاطر االجتماعية التي تم تحديدها    .19-كوفيدالسلبية ألزمة  

باألستحواذ على االراضي  المتعلقة  المخاطر    ،المخاطرهذه  تشمل أهم  وفي المحافظتين الجديدتين.  روعات المنفذة  تزال تنطبق على المش

نظمة  عدم فاعلية األالنساء والشباب    أشراك التي قد تحول دون  والتحديات الثقافية    أنشطة البناء الناتجة عن  األضرار  المتعلقة ب مخاطر  الو

 طر استبعاد مجتمعات معينة. اخم والقائمة للتعامل مع الشكاوى 

و  ال سيما في المجاالت المتعلقة بمشاركة المواطنين وإدارة المخاطر االجتماعية،  ، والمحافظتين الجديدتينب   العمل   فرق   تقييم قدرات تم  

 محافظتي قنا وسوهاج قبل بدء البرنامج.عمل محافظتين الجديدتين قريبة جدًا من قدرة فرق للفرق في ال  الحالية القدرة لوحظ أن 

في إطار  تحسين إدارة المخاطر االجتماعية وتعزيز مشاركة المواطنين  في  وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق نتيجة مهمة  

المظالم على مستوى المشروع، وإنشاء وإعداد نظام تقييمات  رد  آلية  وتفعيل    ها وضعوأهمبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر،  

وبروتوكول اإلفصاح العام والتخطيط التشاركي وتطبيق أدوات فحص األهلية بهدف تجنب المخاطر االجتماعية وإنشاء    األثر االجتماعي

 . وما إلى ذلك المواطنين، تلقي تعقيبات أنظمة ل

التشريعات   تزال معظم  البيئي واالجتماعي  بالنظام االجتماعي  المتعلقة  ال  النظام  تقييم  المحافظتين    2017لعام  التي حددها  سارية على 

بعض التغييرات في القوانين التي تم إدخال  جميع القوانين التي تنظم قضايا العمل والتقييم االجتماعي.  التشريعات  لك  وتشمل ت الجديدتين،  

االراضي اتنظم   على  تتع  النفع   ات عولمشر  ألستحواذ  التي  تلك  وكذلك  بشؤون  العام  األراضي  المتعدين  لق  للدولة على  ومن    المملوكة 

رقم  وكذلك القانون  2018لسنة  24 رقم  ، جاء القانون  باألستحواذ على االراضي بالنسبة للقوانين المتعلقة  . يستخدموها بشكل غير رسمي

سعر  عن  في المائة    20تزيد بنسبة  ل  اتواستتبع ذلك زيادة قيمة التعويض  ،1990لسنة    10  رقم  على القانونكتعديالت    2020لسنة    187

المتضررين السائد لصالح  تتعامل  على مستوى  ومالك األراضي(.  أي  )  السوق  التي  القانونية لألراضي  القوانين  مع االستخدامات غير 

المساحات الشاسعة من األراضي  زالة التعديات على  إل  2017لسنة    144بموجب القانون رقم  قومية  حملة  تم إطالق  المملوكة للدولة،  

قانون  لالمخالفات يات وتعدلتعامل مع الل 2020لسنة  1 رقم والقانون 2019لسنة   17رقم التصالح المملوكة للدولة. كما تم إصدار قانون 

 . 2008لسنة  119البناء رقم 

.  شواغل سكانهاواالستماع والتعامل مع  المحلية  المستخدمة في التعامل مع المجتمعات  المنصات    بينهناك أيًضا الكثير من أوجه التشابه  

المواطنين وأصحاب المصلحة المحليين  ال يوجد نهج واضح الشراك  البرنامج،  تنفيذ  سوهاج وقنا قبل بدء  وكما هو الحال في محافظتي  

في المحافظتين الجديدتين تلعب  المستخدمة   ومع ذلك، الحظ التقييم أن المنصات اإللكترونية .  اآلخرين في وضع خطط االستثمار السنوية

، تعتمد المحافظتان األثناءهذه  في  و دوًرا أكثر فاعلية في التعامل مع المواطنين )مثل صفحات التواصل االجتماعي وأرقام الواتساب(.  

رئيس  ل  التابعةاإللكترونية  الحكومة  بوابة    وأهمهمالتلقي الشكاوى والتعامل معها،  المتبعين    القوميينالجديدتان بشكل كبير على النظامين  

في  فعاال  اليًا دوًرا  وتلعب حصميمها  ت لعب مكتب تنسيق البرنامج دوًرا رائدًا في  والمنصة اإللكترونية "صوتك مسموع" التي    ، الوزراء

المحلية  ،المحافظاتمختلف   التنمية  وإدارة وزارة  إشراف  الجديدتان  وتخضع  المحافظتان  تمتلك  ذلك،  إلى  باإلضافة  من    ةواسع  قاعدة. 

دعم األصعدة التي تتنوع ما بين  المنظمات غير الحكومية التي تعمل بشكل وثيق على المستوى الشعبي وتتعاون مع الحكومة على مختلف 

 . المحلية، وهو دورها األهم  التضامن االجتماعي إلى تمكين المجتمعات



 التوصيات  

 

في  البيئية واالجتماعية  من تنفيذ البنود  التي تم تحقيقها    الفعالةالنتائج  إلى  التوسع الجغرافي للبرنامج إلى حد كبير  دراسة  التوصيات  ند  تست 

 على المجاالت الثالثة الرئيسية التالية:  الملحقخطة عمل البرنامج. تركز التوصيات الواردة في 

   وتعزيز القدرات تحديد الفرق البيئية و األجتماعية  •

  ورصد التقييم البيئي واالجتماعي إدارة  تطبيق •

 إشراك المواطنين.   أنشطة  تطبيق •

   


