ورقة البيانات المتكاملة الجراءات الحماية البيئية واالجتماعية
مرحلة التقييم
.I

معلومات عامة عن المشروع:
رقم التقرير:

تاريخ االعداد/التحديث2014/2/23 :
 )1معلومات أساسية عن المشروع:
هوية المشروعP146065 :
البلد :الضفة الغربية وقطاع غزة
اسم المشروع :مشروع محطة معالجة مجاري شمال غزة الطارئ تموٌل إضافً رقم 3
مسئول فريق العمل :السيد /ريتشارد بوالرد
تاريخ أجتماع مجلس إدارة البنك المتوقع :أبريل 2014 10
تاريخ التقييم المتوقع -فبراير2014-22
أداة اإلقراض :قرض إنعاش طارئ
وحدة اإلدارة MNSSD :
القطاع :صرف صحي ( )%50مجاري ()%50
الموضوع :إدارة التلوث والصحة البيئية ( )%50إدارة مصادر المياه ( )%25تنمية بشرية ()%25
البنك الدولً للتطوٌر وإعادة اإلعمار المبلغ(دوالر أمرٌكً)00. :
0.00
المؤسسة الدولٌة للتنمٌة المبلغ(دوالر أمرٌكً):
0.00
 GEFالمبلغ(دوالر أمرٌكً):
0.00
 PCFالمبلغ(دوالر أمرٌكً):
مصادر تموٌل أخرى:
المدٌن
 2.50ملٌون دوالر
بلجٌكا
 5.00ملٌون دوالر
مانحٌن متعددٌن
 3.00ملٌون دوالر
تموٌل خاص
 10.50ملٌون دوالر
المجموع :
الفئة البٌئٌة  :أ .تقٌٌم كامل
تكرار ( )
بسٌط ( )
اإلجراء البسٌط:
هل ٌندرج هذا المشروع تحت بند ( OP. 8.50إنعاش طارئ) أو (OP. 8.50أستجابة سرٌعه لؤلزمات والطوارئ)
ال( )
نعم ()X

 )2هدف المشروع:
إن الهدف اإلنمائً لمشروع محطة معالجة مٌاه الصرف الصحً الطارئ فً شمال قطاع غزة ( )NGESTهو:
 .1تخفٌف تهدٌدات السالمة الصحٌة والبٌئٌة المباشرة على المجتمعات المحلٌة المحٌطة ببحٌرة النفاٌات
السائلة فً محطة معالجة مٌاه بٌت الهٌا (.)BLWWTP
 .2تقدٌم حل مرضً وطوٌل األمد لمعالجة المٌاه العادمة لمحافظة شمال قطاع غزة .إن التموٌل اإلضافً
المقترح سٌدعم األهداف األصلٌة للجزء الثانً من مشروع  ،NGESTوالذي سٌوفر حل مرضً
لمعالجة المٌاه العادمة لمحافظة شمال غزة.
ان تصمٌم المشروع ككل ومكوناته ستبقى دون تغٌٌر .وسٌتم تنفٌذ بنود اتفاقٌة التموٌل اإلضافً باستخدام نفس
اإلطارالمؤسسً ،ونفس اجراءات المشترٌات ،وترتٌبات الصرف والتً ٌجري العمل بها حالٌا تحت مظلة
 NGESTحٌث أن هذه النظم تسٌر بشكل جٌد وتظل مناسبة ولدٌها القدرة على استٌعاب التموٌل اإلضافً.

 )3وصف المشروع:
إن التموٌل اإلضافً تموٌل سٌمول التكالٌف المتجاوزة المتكبدة الستكمال بناء محطة معالجة مٌاه الصرف الصحً
شمال غزة ( ،)NGWWTPودعم برنامج تخفٌف المخاطر ،وتقدٌم المساعدة التقنٌة للتشغٌل والصٌانة فً
إطارالجزء الثانً من المشروع.هذه الزٌادات فً التكالٌف نتجت بسبب عدد من العوامل ،ال سٌما استمرارالقٌود
المفروضة على دخول البضائع والخدمات إلى غزة ،والصراع المستمر فً فترات مختلفه مع إسرائٌل  ،والتضخم
المستمر فً األسعار والحاجة إلعادة تصمٌم بعض أجزاء .NGWWTP
سٌتم استخدام التموٌل اإلضافً لؤلنشطة التالٌة حسب التصمٌم األصلً للمشروع ومنح التموٌل اإلضافً األولى
والثانً:
الجزء  Bمن المشروع:
 .1االنتهاء من المرحلة األولى من مشروع معالجة مٌاه الصرف الصحً الطارئ فً شمال غزة بسعة
 356600متر مكعبٌ/وم ،و تضم ثالث وحدات للمعالجة البٌولوجٌة الثانوٌة وتشمل إزالة النٌتروجٌن،
وكذلك معالجة الحمأة ،والهضم ،وتولٌد الكهرباء ،ونزح المٌاه ،والتجفٌف والتخزٌن ،بما فً ذلك( :أ) تنفٌذ
األعمال التصحٌحٌة( ،ب) اقتناء المعدات والمواد ،و (ج) تشغٌل وصٌانة محطة المعالجة والبنٌة التحتٌة
ذات الصلة بعد تشغٌل محطة معالجة مٌاه الصرف الصحً.
 .2تنفٌذ إجراءات إدارة المخاطر بما فً ذلك استعادة المٌاه المعالجة المرشحة فً الخزان الجوفً وإعادة
استخدامها وتشمل األعمال المدنٌة واإلنشائٌة والخدمات االستشارٌة للتشغٌل والصٌانة.
 .3اإلشراف على أعمال البناء كما هو موضح فً( )1و ( )2أعاله وتنفٌذ خطة المراقبة البٌئٌه ألعمال البناء،
بما فً ذلك توفٌرالخدمات االستشارٌة الالزمة.
 )4موقع المشروع والخصائص الفيزيائية البارزة ذات الصلة للتحليل الوقائي:
وتضم منطقة المشروع بلدات (بٌت الهٌا وجبالٌا وبٌت حانون ،وأم النصر) وتقع فً الجزء الشمالً من
قطاع غزة.
 )5اخصائيو الضمانات االجتماعية والبيئية :
السٌدة :نٌنا بهات ،رئٌس أخصائً تنمٌة االجتماعٌة (.)MNSSU
السٌدة :ترٌسً هارت ،كبٌر أخصائًٌ البٌئة (.)MNSEE

 .6حماٌة سٌاسات الحفز
التقٌٌم البٌئً )(OP/BP 4.01

ال

نعم
x

المواطن الطبٌعٌة )(OP/BP 4.04

x

الغابات )(OP/BP 4.36

x

إدارة اآلفات )(OP 4.09

x

الموارد الثقافٌة المادٌة )(OP/BP 4.11

x

الشعوب األصلٌة )(OP/BP 4.10

x

إعادة التوطٌن القسرٌة (4112BP /OP

نعم -سٌاسة البنك ضمن OP
 4.12تنطبق بناء على اآلثار
االجتماعٌة التً تم تحدٌدها فً
دراسة تقٌٌم األثر البٌئً
واالجتماعً التكمٌلٌة فً أبرٌل
2113

سالمة السدود )(OP/BP 4.37

x

مشارٌع المجاري المائٌة الدولٌة )(OP/BP 7.50

x

مشارٌع فً المناطق المتنازع علٌها )(OP/BP 7.60

x

 :IIقضايا السياسات الوقائية الرئيسية و إدارتها:
 .Aملخص لقضاٌا الضمانات الرئٌسٌة:
.1

وصف أي أمور أو تأثٌرات مرتبطة بالمشروع المقترح ،تحدٌد و وصف أي تأثٌرات كبٌرة وال رجعه
فٌها محتملة ومن الممكن حدوثها على نطاق واسع.
بناء ً على متطلب رقم  OP 4.01لمشارٌع الفئة  ، Aفأنه قد تم االنتهاء من تقٌٌم كامل لؤلثر البٌئً و
االجتماعً (  ) ESIAو البٌئٌة وخطة اإلدارة االجتماعٌة (  ) ESMPبتقٌٌم اآلثار المحتملة من الجزء
 Aوالجزء  Bمن المشروع كما كان التصمٌم فً األصل ،وبناء على خطة تخفٌف األثار المقدمة فً
وقتها .فً ذلك الوقت  ،لم ٌتم إعداد خطط محددة لمعالجة المٌاه الخارجة من المحطة والمتراكمة فً
البركة العشوائٌة ولم ٌوجد أٌضا نظام إلعادة استخدام المٌاه المعالجة فً الري .وبالتالً فإن الدراسة
التكمٌلٌة  )SESIA/ESMP( ESIA / ESMPتم تجهٌزها لتشمل إعادة استخدام المٌاه المعالجة فً
الري ،ولتقٌٌم اآلثار المترتبة على الخطط المحددة إلصالح األراضً التً كانت تغطٌها سابقا البركة

العشوائٌة فً بٌت الهٌا  ،باإلضافة إلى وقف تشغٌل محطة بٌت الهٌا بعد التشغٌل الكامل لمحطة معالجة
مجاري شمال غزة.
اآلثار السلبٌة ذات األهمٌة والمحتمل حدوثها والتً سٌتم تخفٌفها تحتوي على ما ٌلً:
 تلوث التربة أثناء وقف تشغٌل BLWWTP
 تحسٌن جودة أرض التً كانت البركةالعشوائٌة تشغلها لتصبح صالحة لالستخدام الزراعً
والسكن.
 تلوث الموارد المائٌة
 المخاوف المتعلقة بالصحة العامة والمرتبطة باستخدام المٌاه المعالجة والمسترجعة فً الري.
استنادا إلى موافقة البنك على نتائج دراسة تقٌٌم األثر البٌئً و االجتماعً التكمٌلٌة فً أبرٌل ،2013
فإنه تقرر أن هناك حاجة إلى خطة عمل إلعادة التوطٌن ( )RAPلمعالجة بعض اآلثار االجتماعٌة
السلبٌة والمؤثرة والتً تم تحدٌدها بناء على  . OP 4.12تم إعداد مسودة مشروع  RAPوالتً
حددت األشخاص المتأثرٌن ( األفراد والمجتمعات ) ،و طبٌعة اآلثار السلبٌة الواقعة والمحددة بناء
على OP 4.12؛ ومستوى الضرر؛ وإجراءات التخفٌف ( التعوٌض النقدي واتخاذ تدابٌر مناسبة
أخرى)  ،وطبٌعه المشاورات مع الجهات المتضررة؛ والمٌزانٌة الالزمة لتحقٌق متطلبات ،RAP
والتظلم أو الشكاوى وآلٌة التعامل معها ،باإلضافة إلى وصف لكٌفٌة مراقبة التقدم فً تنفٌذ  .RAPلم
ٌتم تحدٌد آثار سلبٌة مؤقتة متوقعة ضمن هذا المشروع.
المساحة المطلوبة من األرض لتنفٌذ المشروع وبناء اآلبار إعادة االستخدام والخزاناتومحطة التعزٌز
هً  17,753متر مربع ،حٌث تم الحصول على  16,575متر مربع من إجمالً المساحه من
خالل وزارة األوقاف.
بعض اآلثار السلبٌة الدائمة تشمل ما ٌلً:
الحصول على األراضً الالزمة ألبار االسترجاع:
 oستكون مساحة  1,178متر مربع من أراضً مملوكة للقطاع الخاص والتً سٌتم الحصول
علٌها لبناء آبار االسترجاع وآبار المراقبة .بلغ إجمالً عدد األسرالمتضررة/أشخاص 21
شخص (من مالك األراضً الخاصة).
 oإنشاء طرٌق للوصول لمكونات المشروع :سٌتم الحصول على إجمالً مساحة  7,294متر
مربع من األراضً المملوكة للقطاع الخاص من أجل بناء طرق الوصول للمشروع .إجمالً
عدد المتضررٌن من بناء الطرق هو  15مالك لؤلرض .سوف ٌتأثر 3مالك آخرٌن من
إنشاء بئرو الطرٌق.

 oسوف ٌتم إغالق 17بئر زراعٌة قائمة ومملوكة للقطاع الخاص علما ً بأنه هنالك  15شخص
حالٌا ً ٌعملون لتشغٌل هذه األبار.
.2

وصف أي تأثٌرات غٌر مباشرة و/أو وطوٌلة المدى الناجمة عن األنشطة المستقبلٌة المتوقعة فً منطقة
المشروع:
االنتهاء من المرحلة األولى من المشروع (محطة الضخ ،خط الضغط ،و أحواض الترشٌح) مكن وحدة
إدارة المشروع و مصلحة مٌاه بلدٌات الساحل من إخالء بركة المٌاه العادمة العشوائٌة فً بٌت الهٌا و
القضاء على مخاطر فٌضات هذه البركة على التجمعات السكانٌة المجاورة .ومع ذلك ،فإن التأخٌر فً تنفٌذ
المرحلة  ،Aفضال عن أي تأخٌر إضافً فً تنفٌذ المرحلة ( Bأي محطة المعالجة) سوف ٌؤدي إلى مزٌد
من التلوث فً خزان المٌاه الجوفٌة فً محٌط أحواض الترشٌح .تنفٌذ أنشطة المشروع فً الوقت المناسب
سوف ٌقلل تلك اآلثار ،ومن ثم تشغٌل محطة المعالجة وترشٌح مٌاه معالجة حسب التصمٌم إلى الخزان
الجوفً سوف ٌحسن جودة المٌاه فً الخزان الجوفً .على المدى الطوٌل فإنه لن ٌكون هنالك آثار
اجتماعٌة سلبٌة غٌر مباشرة .والمزارعٌن سٌكون لدٌهم مصدر أكثر أمنا من مٌاه الري وبتكلفة أقل.

.3

وصف أي بدائل للمشروع (ذات عالقة) أخذت بعٌن االعتبار للمساعدة فً تجنب أو تقلٌل اآلثار السلبٌة.
تصمٌم ونمذجة بدائل المشروع مع وجود نظام االسترجاع وفً حالة عدم وجوده كشفت عن النتائج التالٌة:
 إذا لم ٌتم تحسٌن نوعٌة مٌاه الصرف الصحً التً ٌتم ضخها من محطة بٌت الهٌا أو ساءت جودة
المٌاه المرشحة ،فإن كمٌة المٌاه التً سٌتم ترشٌحها والمسموح بها ستكون  156000متر مكعب ٌومٌا
حتى عام . 2025
 إذا تم تشغٌل محطة المعالجة ابتداء من عام  ،2014فإن نوعٌة مٌاه الصرف الصحً ستتحسن وكمٌة
المٌاه التً سٌتم المسموح بترشٌحها ٌمكن زٌادتها إلى  35,600متر مكعب ٌومٌا وصوال لعام
 .2025مساحات األراضً الوحٌدة والتً كانت متاحة لمحطة معالجة مٌاه الصرف الصحً والتً تم
أراض
استخدامها هً أراضً الوقف أو تلك التً تحت إشراف وزارة الشؤون الدٌنٌة .التفكٌر فً
ٍ
بدٌلة لآلبار لن ٌتم اعتبارها نظراً ألن مكان هذه األبار ٌجب أن ٌكون قرٌب من أحواض الترشٌح.
وتقع اآلبار فً المكان األمثل لضمان الحصول على المٌاه المعالجة.

إختٌار الخٌار األمثل للمعالجة ٌعتمد على عدد من العوامل ،اثنان منها لها تأثٌر كبٌر :
 نوع وامتداد التلوث
 طبٌعة استخدام األراضً حسب المخطط المستقبلً .كانت الخٌارات التقنٌة الخمسة هً
 oعدم القٌام بأي شًء و تقٌٌد الوصول إلى الموقع
 oالعالج النباتً

 oاستبدال الطبقة العلوٌة من التربة
 oاستبدال ثالث طبقات من التربة
 oإحاطة وعزل الموقع
استنادا إلى تحلٌل البدائل فإن العالج النباتً ووضع غطاء من الطٌن (استبدال للطبقة العلوٌة من التربة) ،هً األقل
كلفة  ،وتأخذ أقل قدر ممكن من الوقت.
وصف التدابٌر المتخذة من قبل المقترض لمعالجة األمور المتعلقة بسٌاسات الضمان البٌئً واالجتماعً.

.4

تقدٌم تقٌٌم لقدرة المقترض على تخطٌط وتنفٌذ التدابٌر المبٌنة.
المقترض ( سلطة المٌاه ) خضع لبرنامج بناء القدرات بشأن الضمانات حٌث تم توظٌف مسؤول التنمٌة االجتماعٌة
للتركٌز على المخاطر االجتماعٌة للمشروع ،وكذلك تنفٌذ إجراءات خطة العمل الالزمة إلعادة التوطٌن  .RAPتم
وضع  ESMPباعتبارها جزءا ال ٌتجزأ من الدراسة البٌئٌة  ،والتً تضمنت تدابٌر التخفٌف  ،و خطة المراقبة
وأنشطة بناء القدرات .تم التعاقد مع خبٌر بٌئً مؤهل للعمل ضمن طاقم وحدة إدارة المشروع ( ، )PMUوتتلخص
مسرولٌته فً اإلشراف على تنفٌذ برنامج المراقبة وتخفٌف األثر ،ومناقشة أي قضٌة وذلك بالتنسٌق مع الجهات
الحكومٌة المحلٌة ذات الصلة ،وسوف ٌستمر نفس الخبٌر البٌئً بالقٌام بنفس الدور ضمن إطار ترتٌب التموٌل
اإلضافً.
تم وضع خطة عمل طارئة لتحسٌن تشغٌل جمٌع البنى التحتٌة القائمة و الطارئة  ،بالتعاون مع مصلحة مٌاه بلدٌات
الساحل .حٌث تتضمن خطة التعزٌز المؤسسً (ذات العالقة تحدٌدا بالتجاوب مع إجراءات الضمان البٌئٌة) برامج
تدرٌبٌة مخصصة حول:
 oاإلدارة البٌئٌة وخطة الرصد ( ) EMMP
 oالجوانب البٌئٌة لتوزٌع المٌاه المسترجعة وشبكات إعادة االستخدام.
o

التدقٌق البٌئً و التفتٌش

 oالتقٌٌم االجتماعً بما فً ذلك مهارات االتصال ،االتصال الجماهٌري  ،المسوح االجتماعٌة  ،وأخذ
العٌنات  ،وتحلٌل وإعداد التقارٌر .لتكملة  EMMPو  SMMPكوثائق أساسٌة لالمتثال للضمانات ،
سٌكون هنالك توجٌهات إضافٌة ،مثل خطة لمراقبة المٌاه الجوفٌة ،خطة لمراقبة ورصد الحمأة  ،خطة
مراقبة الصحة العامة ذات العالقة بإعادة استخدام المٌاه المعالجة المسترجعة ،وخطة لمواجهة الطوارئ
لتشغٌل الفائض من أحواض الترشٌح.
 .5تحدٌد المستفٌدٌن الرئٌسٌٌن ووصف آلٌات للتشاور والكشف عن السٌاسات الوقائٌة مع التركٌز
على األشخاص المحتمل تأثرهم.

المستفٌدٌن الرئٌسٌٌن للمشروع هم السلطة الفلسطٌنٌة  ،سلطة المٌاه الفلسطٌنٌة و سلطة جودة
البٌئة  ،وزارة الحكم المحلً والبلدٌات و المجالس القروٌة والمراكز الصحٌة والمزارعٌن
والمجتمعات التً تعٌش فً مناطق ٌمكن أن تستفٌد من المشروع  .تم إجراء برنامج شامل
بمشاركة الجمهور أثناء عملٌة إعداد الدراسة البٌئٌة  . SESMP /SESIAتم هذا األمر
بمشاركة وكاالت حكومٌة ومنظمات غٌر حكومٌة وممثلً المجتمع المحلً ،وأصحاب األراضً
المجاورة وغٌرها من أصحاب المصلحة فً هذه العملٌة .تم إجراء عملٌة التشاور من خالل
المقابالت المباشرة ،االستبٌانات  ،واالجتماعات العامة  .نوقشت القضاٌا البٌئٌة ذات الصلة ،بما
فً ذلك إعادة استخدام مٌاه الصرف الصحً والحمأة واألوضاع االقتصادٌة االجتماعٌة ،
ونوعٌة المٌاه الجوفٌة  ،بالتفصٌل.
عرضت نتائج واستنتاجات الدراسة البٌئٌة  SESIA/SESMPمن خالل ورشة عمل علنٌة
بمشاركه مختلف أصحاب المصلحة .تم األخذ بعٌن االعتبار جمٌع التعلٌقات واالهتمامات ذات
الصلة أثناء إعداد التقرٌر النهائً.
تم اإلفصاح عن التقٌٌم البٌئً ( )EAفً فلسطٌن فً  30ماٌو  2013وعلى موقع المعلومات
التابع للبنك الدولً فً  25أغسطس  .2013وأجرٌت مشاورات محددة إلعداد خطة عمل إعادة
التوطٌن ( )RAPلضمان أن تؤخذ وجهات نظر و مصالح جمٌع األشخاص المتضررٌن من
المشروع بعٌن االعتبار ،وذلك لضمان أنه وبمجرد االنتهاء من الدراسة اإلحصائٌة وتصحٌح
تأثٌرات المشروع السلبٌة وتحدٌد المتضررٌن ،ستكون آثار المشروع قد وصفت لهم وكذلك
استحقاقاتهم ومتاحة لالطالع  .الغرض أٌضا كان اللتماس آرائهم بشأن جمٌع التدابٌر المتاحة لهم
و أٌضا لشرح آلٌة التعامل مع الشكاوى أو التعامل مع آلٌة التظلم على مستوى المشروع.
ب .تاريخ اإلعالن عن متطلبات المشروع
التقٌٌم البٌئً  /المراجعة  /خطة اإلدارة  /أخرى:
تم الكشف عن وثٌقة قبل التقٌٌم ؟

نعم

تارٌخ استالم البنك

 15ماٌو 2013

تارٌخ الكشف "داخل البلد"

 30ماٌو 2013

تارٌخ تقدٌمها إلى موقع البنك الدولً
لمشارٌع الفئة  Aتارٌخ توزٌع الملخص التنفٌذي لل EA
إلى المدٌرٌن التنفٌذٌٌن
خطة عمل إعادة التوطين  /إطار  /عملية السياسة
تم الكشف عن وثٌقة قبل التقٌٌم ؟

 21أغسطس 2013
غٌر متوفر -الكشف عنها مسبقا فً عام
2006

تارٌخ استالم البنك
تارٌخ الكشف "داخل البلد"
تارٌخ تقدٌمها إلى موقع البنك الدولً
السكان األصليين خطة  /إطار عمل التخطيط
تم الكشف عن وثٌقة قبل التقٌٌم ؟

غٌر متوفر

تارٌخ استالم البنك
تارٌخ الكشف " داخل البلد"
تارٌخ تقدٌمها إلى موقع البنك الدولً

غٌر متوفر
غٌر متوفر
غٌر متوفر

خطة إدارة اآلفات
تم الكشف عن وثٌقة قبل التقٌٌم ؟

غٌر متوفر

تارٌخ استالم البنك

غٌر متوفر

تارٌخ الكشف " داخل البلد"

غٌر متوفر

تارٌخ تقدٌمها إلى موقع البنك الدولً

غٌر متوفر

* إذا تطلب المشروع تفعٌل إدارة اآلفات و/أو الموارد الحضارٌة المادٌة  ،فإن القضاٌا التً ٌنبغً
معالجتهاوالكشف عنها ٌجب أن تكون كجزء من التقٌٌم البٌئً  /المراجعة والتدقٌق  /أو . EMPإن لم ٌمكن
الكشف فً بلد أي من الوثائق المذكورة أعالهٌ ،رجى توضٌح السبب :
ال ٌنطبق
ج 6مؤشرات رصداالمتثال على المستوى المؤسسً (سٌتم تعبئتها عند االنتهاء من  ISDSعن طرٌق متخذي القرار فً
اجتماع المشروع.
تقييم البيئة
هل ٌتطلب هذا المشروع تقرٌر تقٌٌم بٌئً قائم بحد ذاته (بما فً ذلك )EMP؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،هل قامت وحدة البٌئة اإلقلٌمٌة أو مدٌر قطاع المٌاه بمراجعة واعتماد
التقرٌرالتقٌٌم البٌئً؟
هل التكالٌف والمسؤولٌات لخطة المراقبة البٌئٌة أدرجت فً االئتمان/القرض؟

نعم
نعم
نعم

سياسة البنك الدولي بشأن اإلفصاح عن المعلومات
هل تم إرسال وثائق السٌاسات الوقائٌة ذات الصلةإلى دار المعلومات التابعة للبنك الدولً؟
هل تم الكشف عنالوثائق ذات الصلةفٌفلسطٌنللعامة بالشكل واللغة المفهومة والمتاحة للمجموعات
المتأثرة بالمشروعوالمنظمات غٌر الحكومٌة المحلٌة؟
السياسات الوقائية
هل تم وضع مقاٌٌس تتماشى مع السٌاسات الوقائٌة للمٌزانٌة واألجندة والمسؤولٌات المؤسسٌة

نعم
نعم
نعم

خالل فترة التنفٌذ؟
هل أدرجت التكالٌف ذات الصلة لحماٌة تدابٌر السٌاسة العامة فً تكلفة المشروع؟
هل ٌتضمن نظام المتابعه والتقٌٌم للمشروع مراقبة األثرالوقائً والمقاٌٌس ذات العالقة بالسٌاسات
والوقائٌة؟

نعم
نعم

هل تم االتفاق على عملٌة التنفٌذ بشكل مرضً مع المقترض وهل انعكست بشكل كاف فً وثائق

نعم

المشروع القانونٌة؟

د .االعتماد:
تم التوقيع والتسليم بواسطة

االسم

التاريخ

مدٌر الفرٌق ألبنك الدولً

السٌد رٌتشارد بوالرد

التارٌخ2013/00/00 :

األخصائً البٌئى

السٌدة ترٌس هارت

التارٌخ2013/00/00 :

أخصائً التنمٌة االجتماعٌة

السٌدة نٌنا بهات

تم االعتماد بواسطة
منسق

السياسة

الوقائية السيد ماجد حامد

اإلقليمي
تعليقات
مدير القطاع

السيد ستيفين شونبيرج

