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يعمل مشروع االستدامة املالية للمحميات على إقامة نظام مستدام لتمويل املحميات ،وما يرتبط به من هياكل ونظم
وقدرات إدارية الزمة لضمان االستخدام الفعال للموارد املتحققة لتلبية احتياجات الحفاظ على التنوع البيولوجي،
وكذلك إزالة مجموعة واسعة من عقبات التمويل املستدام أو تقليلها بصورة كبيرة .سيزود املشروع قطاع حماية الطبيعة
بوزارة البيئة بمجموعة فعالة من األدوات والوسائل التي تدعم أنشطة االستغالل االقتصادي في نظام املحميات في مصر
وتمويله وتوسيعه على املدى الطويل ،على أن يتحقق هذا بشكل رئيس ي من خالل اإليرادات الذاتية املتحققة عن طريق
الوصول بنجاح إلى النتائج التالية:
( )1إقامة وتفعيل أطر قانونية وسياسية وتنظيمية ومؤسسية تيسر إدرار الدخل واالحتفاظ به وغير ذلك من جوانب
التمويل واإلدارة املستدامة للمحميات؛
( )2تعبئة موارد مالية كافية لضمان إدارة نظام املحميات في مصر بطريقة فعالة تراعي الحفاظ على التنوع البيولوجي؛
تعمل نظم تخطيط العمل واإلدارة التي تحقق مردود التكلفة على ضمان تخصيص وإدارة املوارد املعبأة
()3
بصورة فعالة.
ويهدف املشروع إلى املساعدة على إدارة وحماية املقومات الطبيعية للمحمية وتزويد نظام املحمية بدخل مستدام وتطوير
منشآت الزوار ونشر الوعي العام بالتراث الثقافي للمحمية وملصر بما يعود بالنفع على املجتمع املحلي.
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-

متابعة سير األعمال املدنية والتأكد من سير العمل وفقا لالشتراطات
القدرة على العمل تحت الضغط وااللتزام بتنفيذ املهام املنوط به متابعتها تحت اشراف املهندس االستشاري
تنفيذ تعليمات املهندس االستشاري فيما يخص املتابعات اليومية
متابعة حصر الكميات وتنفيذ االختبارات تحت اشراف املهندس االستشاري
استالم طلبات الجهات اليومية الخاصة بنظافة املوقع وتجاوزات املقاول والعمل على معالجتها بشكل عاجل
متابعة التزام املقاول بمتطلبات السالمة واألمن داخل املوقع
إخطار املهندس االستشاري بأي تأخير أو تجاوز من قبل املقاول

-

اإلملام بجميع أنشطة األعمال املدنية
القدرة على فهم الرسومات الهندسية
القدرة على إعداد دفاتر الحصر
القدرة على متابعة سير العمل في عدة مواقع

-

عدد سنوات الخبرة 10 :سنوات على األقل
الدرجة العلمية :دبلوم

-

ترسل السيرة الذاتية متضمنة على خبرات العمل السابقة بما ال يتجاوز عدد ثالث صفحات على البريد االليكتروني

للمشروع info@epasp.org
-

او ترسل على العنوان 4 :شارع علي الكردي ،مبنى خان املعادي ،الدور العاشر ،شقة رقم  ،101املعادي.
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