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 2018يناير/كانون الثاني/جانفي  31 تاريخ اإلعداد/التحديث:
 

 أوالً. معلومات أساسية
 

  . بيانات المشروع األساسية1
 P164288 الرقم التعريفي للمشروع: المغرب البلد:

 P131256رقم تعريفي إضافي للمشروع )إن وجد(:  

 التمويل اإلضافي لمشروعات نور للطاقة الشمسية اسم المشروع:
 معاذ شريف وسامح مبارك فريق العمل: ارئيس

 5ذيين: التاريخ التقديري للعرض على مجلس المديرين التنفي 2018يناير/كانون الثاني/جانفي  26التاريخ التقديري للتقييم المسبق: 
 2018 أفريل/أبريل/نيسان

 تمويل مشروعات استثمارية  أداة اإلقراض: GEE05 وحدة اإلدارة:
 الطاقة القطاع:

 محور التركيز
 100(: مليون دوالرمبلغ القرض المقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )

  المبلغ المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية )مليون دوالر(:
  المقدم من صندوق البيئة العالمية )مليون دوالر(:المبلغ 

 المبلغ المقدم من صندوق الكربون النموذجي )مليون دوالر(:
 مبالغ التمويل األخرى حسب المصادر: 
 852البنك األلماني للتنمية )مليون دوالر(: 

 420المبلغ المقدم من البنك األوروبي لالستثمار )مليون دوالر(: 
 180ة للتنمية )مليون دوالر(: الوكالة الفرنسي

 240البنك األفريقي للتنمية )مليون دوالر(: 
  50صندوق التكنولوجيا النظيفة )مليون دوالر(: 

 فئة التصنيف البيئي: ألف
 [Xال ]  نعم ] [ هل هذا المشروع محول؟

 ].[ مكرر  ] [ بسيط معالجة مبسطة
)االستجابة السريعة لألزمات  OP 8.00هل تتم معالجة هذا المشروع في إطار منشور سياسة العمليات 

 والحاالت الطارئة(
 [ Xال ] ] [ نعم

 
 . أهداف المشروع:2

( الطاقة المركبة )ميجاواط(، 1( في إطار إعادة الهيكلة من "زيادة )P131256تم تعديل الهدف اإلنمائي للمشروع األصلي )
نور ورزازات للطاقة الشمسية" إلى  و)ب( مخرجات الكهرباء )ميجاواط ــ ساعة(، خاصة أثناء ساعات الذروة، من مشروع

"زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطريقة مبتكرة في المغرب"، حتى يمكن للمشروع المعادة هيكلته أن يغطي كل من 
 للطاقة الشمسية.  (1مرحلة نور ميدلت )ال نور ورزازات ومشروع مشروع

 
 . وصف المشروع:3
يقع مشروع نور ميدلت و يساند هذا التمويل اإلضافي إعداد وإنشاء المشروع التالي في برنامج المغرب للطاقة الشمسية. 

كيلومترا شمال بلدة ميدلت في وسط المغرب في  20هكتارا من األراضي على بُعد  4,141للطاقة الشمسية على مساحة 
لسهول المرتفعة المحيطة بنهر ملوية بين جبال األطلس الوسطى والعليا. وتتألف المرحلة األولى لمشروع نور ميدلت للطاقة ا

-150بقدرة مرّكبة إجمالية للطاقة الشمسية المركزة لكل منهما قدرها  2ونور  1الشمسية من محطتين منفصلتين هما نور 
ساعات. وتُركت قدرة مكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي يتوقع  5ي قدره ميجاوات، وحد أدنى للتخزين الحرار 190

أن توفر التوليد خالل أوقات النهار، لتقدير مقدمي العطاءات، على أال تتجاوز صافي قدرات التوليد من محطة الطاقة الشمسية 
 - 150ية الكهروضوئية لكل محطة حوالي ومن الممكن أن تبلغ قدرة مكون الطاقة الشمس %.20المركزة خالل وقت الليل 

ميجاواط، وإجمال قدرة هذه المرحلة  400 - 300ميجاواط تقريبًا، ما يجعل إجمالي قدرة كل محطة مقترحة ما بين  220
 مليار دوالر.  2.1ميجاواط بتكلفة شاملة تبلغ حوالي  800 - 600األولى 
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نور ميدلت من خالل تمويل  المحطة األولى والمحطة الثانية من مشروع وسيساهم التمويل اإلضافي المقترح في تمويل إنشاء

مليون  25وقرض من صندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة  مليون دوالر 100مقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة 
(. وستتم صياغة P131256من المشروع رقم ) 2مليون دوالر معاد تخصيصها من المكون  100، باإلضافة إلى دوالر

وتطوير هذا المشروع من خالل تكوين شراكة بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ومطور من القطاع الخاص يتم اختياره 
 بصور تنافسية.

 
 :موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية )إن كانت معروفة(. 4
 

هكتارا. ويوجد موقع  4141يقع مشروع نور ميدلت للطاقة الشمسية من الناحية اإلدارية في إقليم ميدلت وتبلغ إجمالي مساحته 
كيلومترا شمال شرق بلدة ميدلت، ويمكن الوصول إليه من خالل  20المشروع في هضبة ملوية العليا الواقعة على بعد حوالي 

 كناس وميدلت. الذي يربط م 13الطريق الوطني رقم 
 

ومع ذلك، هناك حاجة  ومن المتوقع أن تكون المحطات مبردة بالهواء، ما يخفض استهالكها للمياه بصورة كبيرة للغاية.
الستخدام بعض المياه لتنظيف المرايا، والصرف الصحي، واالستخدامات األخرى أثناء مرحلة اإلنشاء والعمليات ــ يعالج 

لهذا المشروع هذه المسائل المرتبطة باستخدام مياه المحطة واآلثار المحتملة ذات الصلة على اإلطار البيئي واالجتماعي 
ويمول البنك األلماني للتنمية دراسة خاصة بموارد المياه تتناول بالتحليل آثار تغير المناخ على  المستخدمين اآلخرين للخزان.

آثارها على مستخدمي المياه )ستكون هذه الدراسة متاحة في الربع توفر المياه، واتجاهات استخدامات المياه في المستقبل و
  (.2018األول من 

 
اكتسب المقترض )الوكالة المغربية للطاقة الشمسية( خبرات واسعة خالل تنفيذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشروعات و

الشمسية مشابها للغاية، وتمتلك الوكالة قدرات . ومن المتوقع أن يكون مشروع نور ميدلت للطاقة 3و 2و  1نور ورزازات 
كافية لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع معايير األداء وإرشادات البيئة والصحة والسالمة للبنك الدولي المعتمدة في 

، وشهادة 14001:2015، حصلت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية على شهادة أيزو 2017. وفي 2007أبريل/نيسان/أفريل 
(OHSAS 18001:2007.الخاصة بنظام اإلدارة المتكاملة )  وينطبق هذا االعتماد )الشهادتان( على جميع األنشطة وجميع

ويجري تحديد وتنفيذ جميع العمليات واإلجراءات المطلوبة  المواقع التي تديرها خدمات الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
والتنظيمية، وتقييم المخاطر واآلثار، والرقابة والسيطرة، والمراجعة ]التدقيق[، بموجب هذه المعايير )المتابعة القانونية 

 والتدريب، واالتصال والتواصل، والتشاور مع الجمهور، وخطط إدارة الطوارئ، واستعراض/مراجعة اإلدارة، إلخ(. 
 

المتوقع استخدامها في مشروع تلك لورزازات بتكنولوجيات مماثلة  وتجري االستعانة في المرحلة الثالثة من مشروع نورـ
بسبب عدم التطبيق السليم إلرشادات البيئة والصحة والسالمة من  2016وشهد هذا المشروع حالة وفاة في  نورــ ميدلت.

األعمال الهندسية والتوريدات واإلنشاءات، وعدم اإلشراف الكافي من جانب مقاول  ب مقاولي الباطن التابعين لمقاولجان
 الجهات الراعية من القطاع الخاص القائمة على تنفيذ هذا المشروع. الذي عينتهاألعمال الهندسية والتوريدات واإلنشاءات 

أدت إلى زيادة اإلشراف بصورة كبيرة للغاية من وأدت هذه الحادثة إلى مراجعة إجراءات إرشادات البيئة والصحة والسالمة، و
وتعتبر اإلجراءات الجديدة  جانب مقاول األعمال الهندسية والتوريدات واإلنشاءات والجهات الراعية من القطاع الخاص.

تم ي الخاصة بإرشادات البيئة والصحة والسالمة مستوفاة ومتسقة مع اإلرشادات الخاصة بالبنك الدولي في هذا الشأن، بل
ومن المتوقع أن يعتمد المقترض على هذه التجربة فيما يتعلق باشتراطات مشروع نورـ  تطبيقها حتى اآلن على نحو مرض.

 ميدلت لتفادي وقوع حوادث مماثلة في المشروع الجديد. 
 
 
 . خبراء السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية في فريق العمل5
 

 وقائية بيئية( روبرت روبيلس )استشاري سياسات 
 محمد عدنان بيزاويا )أخصائي سياسات وقائية بيئية( 

 ماركوس فورباهل )السياسات الوقائية االجتماعية(
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 ال نعم معايير األداء المطبقة  ألف..6
  X : تقييم وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية واآلثار المترتبة عليها1معيار األداء 
  X العمالة وظروف العمل: 2معيار األداء 
  X : كفاءة الموارد ومنع التلوث3معيار األداء 
  X : صحة المجتمعات المحلية وسالمتها وأمنها4معيار األداء 
  X : االستحواذ على األراضي وإعادة التوطين القسرية5معيار األداء 

الطبيعية  : حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد6معيار األداء 
 الحية

X  

 X  : الشعوب األصلية7معيار األداء 

  X : التراث الثقافي8معيار األداء 
 
 

 ال نعم السياسات الوقائية المطبقة باء..6

  OP/BP 4.01 Xالتقييم البيئي
 OP/BP 4.04  Xالموائل الطبيعية 

 OP/BP 4.36  Xالغابات 

 OP 4.09  Xمكافحة اآلفات 

 OP/BP 4.10  Xالشعوب األصلية 

 OP/BP 4.1  Xالموارد الحضارية المادية 

  OP/BP 4.12 Xإعادة التوطين القسرية 
  OP/BP 4.37 Xسالمة السدود 

 OP/BP 7.50  Xالمشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية 

 OP/BP 7.60  Xالمشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها 

 
 
 ، يرجى شرح سبب ذلك بإيجاز: 2ومعيار األداء  1في حالة عدم تطبيق معيار األداء  .7
 
  .ينطبقانكالهما  2ومعيار األداء  1عيار األداء م
 

 قضايا السياسات الوقائية األساسية وإدارتها ثانيًا.

 أ. موجز لقضايا السياسات واإلجراءات الوقائية األساسية

سيطبق خط النقل البالغ  في حين، (OP 4.03)سيطبق المشروع الرئيسي معايير األداء في إطار منشور سياسة العمليات رقم 
بشأن التقييم البيئي  OP 4.01سياسة العمليات رقم  كيلوفولط السياسات الوقائية التالية: 400بطاقة  كيلومترا 180طوله 

( بشأن سالمة OP 4.37وسيتم تطبيق سياسة العمليات رقم ) بشأن إعادة التوطين القسرية OP 4.12وسياسة العمليات رقم 
 السدود على مشروع سد الحسن الثاني الذي سيوفر المياه إلنشاء وعمليات المحطة.

مشروع الطاقة الشمسية في المغرب ــ تقييم اآلثر البيئي يرجى االطالع على موجز المراجعة البيئية واالجتماعية المرفق: 
 واالجتماعي ــ موجز تنفيذي

 
 ب. متطلبات اإلفصاح عن المعلومات

 

 التاريخ لوماتشروط اإلفصاح عن المع
 موجز المراجعة البيئية واالجتماعية:

 2018 فبراير/شباط/فيفري 2 تاريخ اإلفصاح عن الوثيقة "داخل البلد"
 2018 فبراير/شباط/فيفري 2 تاريخ النشر على موقع البنك الدولي على شبكة اإلنترنت

للتقييم البيئي على بالنسبة للمشروعات من الفئة أ، تاريخ توزيع الموجز التنفيذي 
 المديرين التنفيذيين

 2018 فبراير/شباط/فيفري 2

https://spappscsec.worldbank.org/sites/bos/Pages/itemproducts.aspx?ItemID=352d6a66-c1d6-e711-94dd-005056953af8&productName=Board/CommitteeDocument
https://spappscsec.worldbank.org/sites/bos/Pages/itemproducts.aspx?ItemID=352d6a66-c1d6-e711-94dd-005056953af8&productName=Board/CommitteeDocument
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 في حالة عدم توقع اإلفصاح داخل البلد المعني عن أي من الوثائق الواردة أعاله، يرجى شرح أسباب ذلك:
 

  أخرى ذات صلة )إن كان مالئًما( وقائيةأدوات سياسات 
 

 اإلدارة البيئية/غيرهاالتقييم البيئي/المراجعة البيئية/خطة 
 بعد لم يتحدد تاريخ تلقي البنك للوثيقة

 بعد لم يتحدد تاريخ التقديم لغرض اإلفصاح
 بعد لم يتحدد تاريخ اإلفصاح عن الوثيقة "داخل البلد"

بالنسبة للمشروعات من الفئة أ، تاريخ توزيع الموجز التنفيذي للتقييم البيئي على 
 المديرين التنفيذيين

 2017ديسمبر/كانون األول/دجنبر  6

كيلوفولت الذي يربط الموقع بالشبكة الوطنية إعداد تقييم أثر بيئي واجتماعي من  400مالحظات وتعليقات: يتطلب خط نقل الكهرباء بطاقة 
 المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب الذي سيقوم بإنشاء وتشغيل هذا الخط.  جانب

 
 خطة نزع ملكية األراضي لموقع خط نقل الكهرباء 

 بعد لم يتحدد تاريخ تلقي البنك للوثيقة
 بعد لم يتحدد تاريخ التقديم لغرض اإلفصاح

 بعد لم يتحدد تاريخ اإلفصاح عن الوثيقة "داخل البلد"
بالشبكة الوطنية إعداد خطة لنزع ملكية األراضي كيلوفولت الذي يربط الموقع  400مالحظات وتعليقات: يتطلب خط نقل الكهرباء بطاقة 

 المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب الذي سيقوم بإنشاء وتشغيل هذا الخط. من جانب
 

 
 

ج. مؤشرات رصد مدى االلتزام على المستوى المؤسسي )يتم استيفاؤه عندما يقوم االجتماع الذي يتخذ القرارات بشأن 
 النهائي لموجز بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة(المشروع بوضع الشكل 

 
 معايير األداء

 التقييم البيئي واالجتماعي الخاص بالبلد المتعامل مع البنك 
هل يتطلب المشروع وضع تقرير قائم بذاته للتقييم البيئي واالجتماعي )بما في ذلك خطة 

 إدارة شؤون البيئة(؟
 ] [ ال ينطبق ال ] [ [Xنعم ]

بمكتب المنطقة  إذا كانت اإلجابة نعم، هل قامت وحدة اإلدارة البيئية أو مدير القطاع
 باستعراض تقرير التقييم البيئي والموافقة عليه؟

 ] [ ال ينطبق ال ] [ [Xنعم ]

 نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص بالبلد المتعامل مع البنك 
لإلدارة البيئية واالجتماعية مفصل على  لي بإعداد نظامهل قام البلد المتعامل مع البنك الدو

 نحو مالئم، وهل لديه القدرات الفنية والتنظيمية لتنفيذه؟ 
 ] [ ال ينطبق ال ] [ [Xنعم ]

 العمال وظروف العمل
هل لدى البلد المتعامل مع البنك الدولي سياسة مكتوبة بشأن الموارد البشرية متاحة لجميع 

  الموظفين/العاملين تصف ظروف العمل والعمال؟
 ] [ ال ينطبق ال ] [ [Xنعم ]

 إدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية
كبير في الموائل الطبيعية  سيُطبق، هل سيسفر المشروع عن تحويل 6إذا كان معيار األداء 
 الحرجة أو تدهورها؟

 ] [ينطبق ال  [Xنعم ] [ ال ]

كبير أو تدهور في الموائل الطبيعية )غير الحرجة(  شروع سيسفر عن تحويلوإذا كان الم
 يتضمن المشروع اجراءات مقبولة لدى البنك تخفف من آثاره السلبية؟هل فاألخرى، 

 [X]ينطبق ال  نعم ] [ ال ] [

هل تم الحصول على فإذا كان هذا المشروع ينطوي على استخدام موارد طبيعية حية، 
 اعتماد )شهادة( أو تحديد خطة زمنية للحصول على هذه الشهادة؟ 

 [ X] ال ينطبق نعم ] [ ال ] [

 الموارد الحضارية المادية
هل يتضمن تصميم المشروع تدابير كافية ذات صلة فمطبقًا،  8إذا كان معيار األداء 

 المادية؟  الحضاريةبالموارد 
 [ X] ينطبقال  نعم ] [ ال ] [

 الشعوب األصلية
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هل تم التشاور مع مجتمعات الشعوب األصلية وفق فمطبقًا،  7إذا كان معيار األداء 
  ؟7متطلبات واشتراطات معيار األداء 

 [ X] ال ينطبق نعم ] [ ال ] [

ببند الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة، وهل هناك  هل تم استيفاء االشتراطات الخاصة
أدلة وشواهد معقولة تدل على المساندة المجتمعية واسعة النطاق من جانب مجتمعات 

 الشعوب األصلة المتضررة من المشروع؟ 

 [ X] ال ينطبق نعم ] [ ال ] [

 إعادة التوطين القسرية
بلد المتعامل مع البنك الدولي باالشتراطات هل التزم الفمطبقًا،  5إذا كان معيار األداء 

 ؟ ذات الصلة والمتطلبات
 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]

 منع التلوث وكفاءة استخدام الموارد
هل يلتزم هذا المشروع بالممارسات الدولية الجيدة في هذه الصناعة كما وردت في 
إرشادات البيئة والصحة والسالمة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي أو المعايير 

 االسترشادية المعترف بها دوليًا؟ 

 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]

 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ] م الطاقة والحد من المخلفات؟ هل هذا المشروع مصمم على نحو يضمن كفاءة استخدا
 الصحة والسالمة المجتمعية

هل حدد التقييم أن المجتمعات المحلية يمكن أن تواجه آثاًرا سلبية في حالة وقوع حادثة أو 
 مواقف طارئة مرتبطة بهذا المشروع؟ 

 [ X] ال ينطبق نعم ] [ ال ] [

هل تم إعداد خطة استعداد لمواجهة حاالت الطوارئ، واتخاذ ف ،إذا كان األمر كذلك
 الترتيبات الالزمة لزيادة وعي الجمهور والتدريب؟

 [ X] ال ينطبق نعم ] [ ال ] [

 المشروعات المقامة على المجاري المائية الدولية
 [ X] ال ينطبق ] [نعم ] [ ال  هل تم إخطار البلدان المشاطئة األخرى بالمشروع من جانب البنك الدولي؟

 المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها
ذات الصلة بشأن الجوانب الدولية للمشروع،  هل أعد البنك الدولي مذكرة بكافة المعلومات

 بما في ذلك اإلجراءات المتبعة والتوصيات المتعلقة بالتعامل مع هذه المسألة؟
 [ X] ال ينطبق نعم ] [ ال ] [

 اإلفصاح عن المعلومات 
هل تم إرسال موجز المراجعة البيئية واالجتماعية فالفئة ألف أو باء،  المشروع في إذا كان

 دار المعلومات التابعة للبنك الدولي؟ إلى 
 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]

البلد المتعامل مع البنك الدولي  التي أعدهاهل تم اإلفصاح عن وثائق التقييم ذات الصلة 
داخل البلد للجمهور في مكان عام بشكل ولغة مفهومتين ويسهل على الفئات المتأثرة 

 بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية الوصول إليه؟

 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]

 المتابعة ورفع التقارير
ى تقديم تقرير متابعة سنوية للبنك الدولي أو هل وافق البلد المتعامل مع البنك الدولي عل

رفع تقرير بشأن إدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، وهل تتطلب االتفاقية القانونية 
 هذا النص؟ 

 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]

هل وافق البلد المتعامل مع البنك الدولي على رفع تقرير، مرة على األقل كل سنة، إلى 
المجتمعات المحلية المتضررة حول أداء المشروع فيما يتعلق بالمخاطر واآلثار البيئية 

 واالجتماعية التي تمثل شواغل لهذه المجتمعات؟ 

 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]

  السياسات الوقائية
 التقييم البيئي 

هل يتطلب المشروع وضع تقرير قائم بذاته للتقييم البيئي )بما في ذلك خطة إدارة شؤون 
 البيئة(؟

 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]

إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل قامت الوحدة البيئية اإلقليمية أو مدير الممارسة بمراجعة 
 وإقرار تقرير التقييم البيئي؟

 ] [ ال ينطبق  ] [نعم ] [ ال

 ] [ ال ينطبق نعم ] [ ال ] [ القرض؟/االعتمادهل تم إدراج التكلفة وحدود المساءلة عن خطة إدارة شؤون البيئة ضمن 
 الموارد الحضارية المادية

 ] [ ينطبقال  نعم ] [ ال ] [ هل يشتمل التقييم البيئي على اإلجراءات المناسبة فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية؟
هل يدمج االعتماد/القرض آليات للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة على الممتلكات 

 الثقافية والحضارية؟
 ] [ ال ينطبق نعم ] [ ال ] [

 إعادة التوطين القسرية
هل أعد المشروع خطة/خطة مختصرة/إطار سياسات/إطار عمليات إلعادة التوطين 

 )حسب االقتضاء(؟
 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]
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هل قامت الوحدة المعنية باإلجراءات الوقائية أو مدير الممارسات فإذا كانت اإلجابة نعم، 
 باستعراض هذه الخطة؟

 ] [ ال ينطبق نعم ] [ ال ] [

 ] [ ال يوجد [Xنعم ] [ ال ] هل من المتوقع حدوث نزوح/نقل مادي للسكان؟ 
هل من المتوقع حدوث نزوح )تشرد( اقتصادي )أي فقدان األصول واألمالك أو فقدان 

 سبل الوصولي إليها، ما يؤدي إلى فقدان مصادر الدخل أو سبل كسب العيش(؟ 
 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]

 سياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات
 ] [ ال ينطبق نعم ] [ ال ] [ السياسات الوقائية إلى البنك الدولي لإلفصاح عنها؟هل تم إرسال المستندات ذات الصلة ب

هل تم اإلفصاح عن المستندات ذات الصلة داخل البلد للجمهور في مكان عام بشكل ولغة 
مفهومتين ويسهل على الفئات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية 

 الوصول إليه؟

 ] [ ال ينطبق [ نعم ] [ ال ]

 جميع سياسات اإلجراءات الوقائية
هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ 

 التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟
 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]

 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ] المشروع؟هل تم إدراج التكاليف المتصلة بتدابير السياسات الوقائية في تكلفة 
هل يشمل نظام المراقبة والتقييم الخاص بالمشروع مراقبة اآلثار والتدابير الوقائية ذات 

 الصلة بالسياسات الوقائية؟
 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]

كاف هل تم االتفاق مع البلد المقترض على ترتيبات مالئمة للتنفيذ، وهل يتجلى ذلك بشكل 
 ومالئم في الوثائق القانونية للمشروع؟

 ] [ ال ينطبق [ ال ] [ Xنعم ]
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