يعرب مقدمو الطلب عن رضاهم عن نتيجة طلب تفتيش برنامج التنمية المحلية يف صعيد مرص وفق
ً
البامج وفقا للنتائج"
أداة "تمويل ر
ر
البنامج الذين قدموا
قام ممثل أحد أفراد المجتمع المحل
المتضر ،السيد احمد عثمان عمر ،من هذا ر
ر
ً
للتعبب عن رضاهم بنتيجة
البنامج التنمية المحلية ف صعيد مض بكتابة هيئة التفتيش
ر
طلبا تفتيش ر
القضية.
رف شكوى كانون ر
الثان (يناير)  ،2019ادىع مقدمو الطلب أنه كان من المتوقع أن يغط ر
المشوع الفرىع
ً
ر
مكشوفا – وهذا يخلق ً
عب منطقتهم ،لكن  90ر ً
آثارا
مبا كان ما زال
للبنامج  200مب من ترعة مفتوحة تمر ر
ر
ر
ر
التأثبات السلبية عل
عل البيئة والصحة والسالمة العامة .فطلبوا تغطية كامل  200مب من البعة لمنع
ر
المجتمع.
ر
اجتمعت هيئة التفتيش مع إدارة البنك رف  6شباط ( رفباير)  ،2019لمناقشة المخاوف ر
أثبت ف
الت ر
تلبم بتغطية  90ر ً
الطلب ،وتم تزويد هيئة التفتيش بوثيقة من الحكومة المضية ر ر
مبا المتبقية من ال ربعة
ً
متوقعا رف التصميم.
كما كان
ر
اشارت إدارة البنك أنه من المتوقع االنتهاء من االعمال ف غضون خمسة أشهر وأبلغت هيئة التفتيش بأنها
ر
ستشف عل تنفيذ هذه ر ر
ر
االلبامات .ف  13شباط ( رفباير)  ،2019أرسلت إدارة البنك إىل هيئة التفتيش
مذكرة تحدد هذه ر ر
االلبامات.
ر
ً
طلب التفتيش الهيئة رضاهم عن االستجابة للمسائل المثارة ف الطلب ،وقرارهم بعدم
وأبلغ أصحاب
ً ر
المواصلة بالطلب ف ذلك الوقت.
ر
ً
ً
إشعارا بعدم تسجيل الطلب
بناء عل هذه التطورات ،أصدرت هيئة التفتيش ف  14شباط ( رفباير) 2019
ر
ر
مع العلم أن لمقدم الطلب الحق ف تقديم طلب جديد ف حالة عدم تغطية ال ربعة بالكامل كما هو
مخطط لها.
اإللكب ر
تشين ر
ر
رف  11ر
ون ،اشار ممثل مقدم الطلب ان تغطية ال ربعة قد
البيد
الثان
عب ر
(نوفمب)  ،2019ر
ر
اكتمل وشكر هيئة التفتيش عل "جهودها ودعمها للطلب ،والذي بدونه لم نصل إىل الحل الذي وصلنا
إليه اآلن".
أضاف " لقد رسرنا للغاية بردكم عل مخاوفنا ،الذي ساهم بشكل فعال رف إكمال ر
المشوع".
ً
ر
أيضا لمهندس ر
وموظف البنك الدوىل ،وفريق
المشوع والمنفذ،
واشار ممثل مقدم الطلب عن شكره
البنامج ووحدة تنفيذه المحلية.
ر

