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 ي وتعبئة الموارد المائيةتنمية المجتمع الريفمشروع  -جيبوتي   اسم المشروع  

       (P117355) (PRODERMO) :الرئيسي 
      

   الشرق األوسط وشمال أفريقيا  :المنطقة 

 2016 /آيارمايو  31  تاريخ المجلس  2016 /آذارمارس  21 تاريخ التقييم المتوقع 

 
   المتوقع   

        
 استثماري مشروعتمويل    أداة  الزراعة  مجال الممارسة 

   :اإلقراض    )الرئيسي(: 
        
 اإلرشاد الزراعيو(، %30(، والري والصرف )% 30اإلنتاج الحيواني )  :(القطاع )القطاعات 

   (%10الحماية من الفيضانات )و(، % 30والبحوث )   
    
 محور )محاور(  

 (%20)تغير المناخ ( و%30) ة الموارد المائيةإدارو(، %50الخدمات الريفية والبنية التحتية )  :التركيز 
    
 المقترض  

 وزارة االقتصاد والمالية المسؤولة عن التخطيط والصناعة  )المقترضون(: 

 وزارة الزراعة والمياه ومصائد األسماك والثروة الحيوانية والثروة السمكية  الوكالة 

     (MAEPERH)  :المنفذة 

 والر أمريكي(التمويل )بالمليون د 
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 مقدمة والسياقال  ب.
 السياق القطري

اء النمو السكاني وتغير تتفاقم من جر  تجعل هذه المشكلة وجود ظروفالمياه مع شحة  بشدة منجيبوتي تعاني 
بالنسبة لغالبية السكان،  يوميا   المياه الصالحة للشرب تحديا   الحصول على يشكل إمكانيةنتيجة لذلك، و المناخ. 

ر الفقر وانعدام وجود األمن الغذائي بشكل أو ويؤثوخاصة بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. 
. ويؤدي على حد سواء ارتباطا  وثيقا بقضايا إمكانية الحصول على المياه يرتبطا اأنهبآخر على البلد بأكمله، كما 

من المالمح الجغرافية والمناخية إلى انخفاض مستوى األمطار السنوي غير المنتظم والذي بالكاد  يبلغ  القاسيالجانب 
لى بطء  150متوسطه  تجدد مياهها الجوفية. ويبين الوضع مم، إلى عدم وجود تدفق دائم للمياه العذبة السطحية وا 

في المائة من سكان المناطق الريفية وقطعان الماشية الخاصة بها ال يستطيعون الحصول  70الحالي أن أكثر من 
على المياه على مسافة معقولة. وخالل موسم الجفاف الذي يميد من ثالثة إلى أربعة أشهر، تعاني األسر الرعوية من 

صول على المياه والتي تمثل عائقا رئيسيا أمام التنقل البشري والحيواني، واالستخدام السليم للموارد انعدام إمكانية الح
 الزراعية الرعوية المحدودة الموزعة بشكل متناثر.

  
 السياق المؤسسي والقطاعي

 ُتحدثل. ومن المتوقع أن المتداعية بالفع هذه من المتوقع أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى تفاقم تحديات الموارد المائية
ُيتوقع انخفاض هطول األمطار  في حين، 2050درجة مئوية بحلول عام  2.1-1.7زيادة في درجات الحرارة بمقدار 

في المائة.   وذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نوبات الجفاف وكثافة المستويات المفرطة من األمطار،  11-4بنسبة 
مستوى سطح البحر إلى زيادة حدة  تؤدي زياردةانات والتآكل. ومن المتوقع أيضا أن مما ُيعجل بتدهور التربة، والفيض

 هذه اآلثار من خالل تسرب المياه المالحة من مستودعات المياه الجوفية الساحلية.
  

من  تعتبر حكومة جيبوتي تأمين إمكانية الحصول على المياه والطاقة على أنهما التحديين الرئيسيين األساسيين للحد
الفقر وضمان التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة على مستوى األمة. ومن أجل معالجة الفجوة الهيكلية في 

العرض والطلب على موارد المياه، تسعى حكومة جيبوتي إلى الحصول على دعم من الشركاء ب المتعلقةالبالد 

 المبلغ   مصدر التمويل
      

 المتلقي/المقترض  
  

0.50 
      

  (IDA) الدولية للتنمية المؤسسة  
  

7.00 
      

 7.50   التكلفة اإلجمالية للمشروع  
        
   تقييم جزئي   - ب  :الفئة البيئية 

 
      

      
   لتقييم والتفاوضبإجراء ايق لفرلن االستعراض أذ    قرار استعراض 

       تقييمال 

       )من 

       (:القرار مذكرة 
        

       :قرار آخر 

   ال  هل هذا مشروع 

    تكراري؟ 

    



قليدية بما في ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات معالجة مياه الرئيسيين لتطوير مرافق تعبئة الموارد المائية غير الت
 الصرف الصحي ونقل المياه العابرة للحدود من إثيوبيا.

  

 ةالمقترح ةالهدف )األهداف( اإلنمائي ج.  
 

 الرئيسي -ة األصلية للمشروع الهدف )األهداف( اإلنمائي 
محلية الريفية على المياه، وتعزيز قدرتها على إدارة المياه زيادة إمكانية حصول المجتمعات ال فيهدف المشروع يتمثل 

 لتنمية المستندة إلى المجتمع.تجاه اوالموارد الزراعية والرعوية في مناطق المشروع باستخدام نهج تشاركي 
 

 النتائج الرئيسية
الل فترة زمنية إمكانية الحصول على مياه الشرب خ التي لديهازيادة في عدد األسر المعيشية الريفية     

يابا( في مناطق المشروعالمعقولة من   سفر )ساعتين ذهابا وا 
 20على بعد إمكانية الحصول على مياه على مسافة معقولة ) التي لديهاالماشية  رؤسزيادة في عدد 

 كيلومترا( في مناطق المشروع؛
 .في مناطق المشروع لمراعي المتاحة في المراعي المستهدفةلزيادة في الكتلة األحيائية        

يتم تنظيم المجتمعات المحلية في مناطق المشروع في هياكل مستندة إلى المجتمع )اللجان التوجيهية 
 SAAHPsجمعيات المرأة/ الصيادين( الذين يقومون بنشاط بإعداد وتنفيذ و المحلية ولجان إدارة المراعي والمياه 

 المشروع تعكس احتياجاتهم المستفيدون الذين يشعرون بأن استثمارات       

  وصف المشروع د.  
إلى المناطق الرعوية  الرئيسينشطة في إطار المشروع توسيع نطاق األإلى استثمارات التمويل اإلضافي الثاني هدف ت

 وحفظ الموارد المائية( االستثمارات المجتمعية )تعبئة أ، بما في ذلك )واجتماعية ةطبيعي المتصلة بها بصورةالمحيطة 
المساعدة و ( بناء القدرات بد األسماك؛ واألنشطة المدرة للدخل(، )مصائوالثروة الحيوانية وتنمية  ،التربة؛ والزراعة

 المشروعات. إدارة وتنسيقالفنية و)ج( 
 

  اسم المكون
 ولوية ية ذات األالمجتمع يةاالستثمار  فرعيةالمشروعات ال

  التعليقات )اختيارية(
(، لتوسيع نطاق األنشطة %57) دوالر أمريكي مليون 4 ما يبلغ ل يالمقترح تمو في الثاني التمويل اإلضا من شأن 
الخبراء تمويل خدمات اليغطي ,ولوية. ية ذات األالمجتمع يةاالستثمار  فرعيةالمشروعات ال على سبيل المثال،القائمة 

 المشروعاتل المدنية لتنفيذ وتشغيل للقيام بالتصميم التفصيلي واإلشراف، فضال عن السلع واألعما االستشاريين



( أالفرعية التالية: )المشروعات سوف تكون االستثمارات المجتمعية مدفوعة بالطلب، وستشمل و . يةالفرعية المجتمع
 .األنشطة المدرة للدخلو)ج( والثروة الحيوانية ومصايد األسماك؛  ،( الزراعةبوحفظ التربة؛ ) الموارد المائيةتعبئة 

  
  كوناسم الم

  الفنيةبناء القدرات وتقديم المساعدة 
 التعليقات )اختيارية(

في المائة( لتوسيع نطاق األنشطة القائمة، مثل أنشطة  23) دوالر أمريكي مليون 1.6سيتم تخصيص ما مجموعه 
رة المشروع، وحدة إدالأنشطة بناء القدرات سيمول التمويل اإلضافي الثاني و الفنية. بناء القدرات وتقديم المساعدة 

مخططات الوالجماعات المحلية لدعم صياغة وتنفيذ  (WUA) المنظمات الشعبية مثل رابطات مستخدمي المياهو 
 ظواهر الطقس الشديدةآلثار والتحديات في أعقاب اتشاركية، مع تحسين التخطيط لحاالت الطوارئ المحلية لمواجهة ال

تسهيل لمجتمعات المحلية المستفيدة وغيرها من أصحاب المصلحة توعية وتعبئة البالمكون  يقوم سوفو أفضل. بشكل 
نوعية و قضايا التغذية، والمرافق الصحية، بالمشاركة الفعالة في التخطيط وفي عملية تنفيذ المشروع فضال عن وعيهم 

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو المياه. 
 

  اسم المكون
دارته المشروعتنسيق    وا 
 (ات )اختياريةالتعليق

دارة المشروع( لمواصلة دعم أنشطة تنسيق %15.7) دوالر أمريكي مليون 1.1مبلغ  سوف يتم تخصيص . وسيدعم وا 
تكاليف و وخدمات الخبراء االستشاريين، والتدريب  ،واألشغال ،هذا المكون وحدة إدارة المشروع من خالل توفير السلع

. وتشمل التكاليف اإلضافية التي المشروع ذ، ورصد وتقييم ومراجعة حساباتالتشغيل اإلضافية المرتبطة بإدارة، وتنفي
ومعدات  ،عملياتالالمعدات و و أعمال إعادة تأهيل المكاتب، و لموظفين، لسيتم تمويلها التكاليف اإلضافية التعاقدية 

 .وعمليات النقل والسفر الداخلي، على سبيل المثال ال الحصر
 

 الخصائص الفيزيائية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إذا كانت معروفة(موقع المشروع وأبرز  ه.   
تكثيف  من المقترحلمجال اإلجراءات التدخلية للتمويل اإلضافي الثاني تتكون أساسا مبادئ االستهداف الجغرافي 

ز اإلنجازات الحالية في بينما تعز  ،المجاورة جديدةالصيد الفي المناطق الرعوية ومناطق  الرئيسيأنشطة المشروع 
على مناطق الرعي المشاع المحلية المعترف لمشروع اإلجراءات التدخلية لوتقوم . بالفعل المجاالت التي تمت تغطيتها

" المشتركة بين مجموعة معينة من القرى والمجتمعات المحلية التي تمتلك parcoursبها بشكل تقليدي أو المسارات "
 في المجموع، سوف تغطي منطقة المشروع باإلضافة إلى  .ى مساحة مشتركة من المراعيحقوق الرعي التقليدية عل

 ةثالث لتمويل اإلضافي الثاني: من  تمويلبإضافية مسارات  ستة ،بالفعل المشروع الرئيسي مسارا التي يغطيها 12الـ 
في  ومسارانبالهو( -)جارابتيسام اواحدة في تاجور و ساداي وادي(، و أندولي، -مولهوليالاليلو، -في أوبوك، )فيديديس

ضافية في مناطق المشروع، اإلمصائد األسماك لدير إيال(. كما سيتم تضمين موقعين ا داوداي جاجاديو-دخيل )كوري



مشروع تنمية المجتمعات الريفية وتعبئة الموارد أنشطة توسيع نطاق  وتجدر اإلشارة إلى أن بالج.  وأرتامثل جوبيت 
 تتطلبضافي لن اإلتمويل الاجتماعيا ومناطق الصيد الجديدة من خالل  المتصلة المجاورةق الرعي طر ليشمل  المائية

الذي ( ESIAFاالجتماعي الحالي )و  البيئياألثر تقييم مسبقا  في إطار  تقديمهتم  يتجاوز ما إضافيإعداد تقييم بيئي 
ة ي. سيتم تحديث إطار اإلدارة البيئد المائيةمشروع تنمية المجتمعات الريفية وتعبئة الموار من أجل  تم اعداده

ضمان اإلدارة السليمة والتقليل قدر لالمتعلقة بالمدخالت الزراعية،  القضايا( لمعالجة ESMFاالجتماعية الحالي )و 
 .آثار سلبية ةاإلمكان من أي

 
 أخصائيو اإلجراءات الوقائية االجتماعية والبيئية و.

 (GSU05) فاتو فال
 (GEN05) وااإيشانلوسين أودي

 
  التنفيذ ثانيا.    

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية
سوف تستمر و أو اإلدارة المالية. التوريداتأو ترتيبات  يةالترتيبات المؤسسية والتنفيذ على يتم إدخال أية تغييراتلم 

( من خالل وحدة إدارة MAEPERH) السمكية وزارة الزراعة والمياه ومصائد األسماك والثروة الحيوانية والثروةوزارة 
كما ذكر سابقا، سيتم تعزيز التمويل اإلضافي الثاني. و  مسؤولة عن تنفيذالالجهة المنفذة  في كونهاالمشروع القائمة 

الموظفين والمركبات من أجل دعم تنفيذ بمكتب وحدة إدارة المشروع اإلقليمي الموجود في أوبوك، تاجورة ودخيل 
 ضافية. وتشمل الكيانات األخرى المشاركة في تنفيذواإلديدة الجفي منطقة المشروع  مويل اإلضافي الثانيالت أنشطة
(؛ CPLs) لجان التوجيهية المحليةالالمجتمعات المحلية المستفيدة التي نظمت في  التمويل اإلضافي الثاني أنشطة
فضال عن اللجنة التوجيهية الوطنية  ،المجتمعية المجموعاتغيرها من و ؛ (CGEPs) إدارة المراعي والمياهولجان 

  .القائمة التي تم إنشاؤها في إطار المشروع األصلي
 

 ثالثا.  سياسات اإلجراءات الوقائية التي قد تنطبق

 ()اختياري التفسر  ؟هل تم تفعيلها  اإلجراءات الوقائيةسياسات  
 شمللي الحالي ئي واالجتماعيإطار تقييم األثر البيتم تحديث   نعم  التقييم البيئي 

 مشروعالتمويل اإلضافي الثاني لدعمها ي التي ممتدةالمناطق ال 
ومعالجة القضايا  تنمية المجتمع الريفي وتعبئة الموارد المائية 

ضمان اإلدارة السليمة، والحد من و  المتعلقة بالمدخالت الزراعية،
  .سلبيةة آثار أي

OP/BP 4.01   
    
    
    
   ال  OP/BP 4.04  الموائل الطبيعية 
   ال   OP/BP 4.36  الغابات 



 التمويل اإلضافي األول،لمشروع الرئيسي و عمليات ا على غرار  ال   OP 4.09  إدارة اآلفات 
 تنمية المجتمع  مشروعلن يمول التمويل اإلضافي الثاني ل 
 توريد ي تتطلب األنشطة التأي من  الريفي وتعبئة الموارد المائية 
  .مبيدات اآلفات 

    
    
    
 OP/BP الموارد الثقافية المادية 

4.11 
     ال 
      

     ال  OP/BP  الشعوب األصلية 
4.10        

 ال  /OP القسريإعادة التوطين  
 أية أنشطة يمول  هذا المشروع لن .هذه السياسة تفعيلال يتم  
 :التي ينجم عنها غير الطوعي اضياألر إمتالك تتطلب  

BP 4.12   
    
 لألشخاص و/أو القسريإعادة التوطين  أ.     
  كسب ووسائل ( األصول، إمكانية الحصول علىفقدان )أو      

     و الموارد؛ العيش أو 

    
 لوصول إلى الحدائق إلمكانية اتقييد غير الطوعي ال  (.ب)

 طق المحمية، مما أدى إلىقانونا والمنا ةمخصصال

    
 ألشخاص بالنسبة ل اآلثار السلبية على سبل كسب الرزق  
 لمشردينا 

    
 أنشطةواستغالل قطع األراضي ألغراض اختيار سيتم تحقيق  
 استخدام األراضي بطريقة  المحددة التي تتطلبالمشروع  
 .وموثقة تشاركية 

    
    
    
     ال  OP/BP 4.37 سالمة السدود 
 المشروعات المقامة على مجاري 
  OP/BP 7.50 المياه الدولية 

     ال 
      

المشروعات المقامة في المناطق 
  OP/BP 7.60 المتنازع عليها

     ال 
      

  

 

 

 



دارتها اإلجراءات قضايا سياسات  .رابعا  الوقائية الرئيسية وا 
 

 الرئيسية الوقائية اإلجراءاتقضايا  موجز  .أ
. يرجى وصف أي قضايا لإلجراءات الوقائية واآلثار المرتبطة بالمشروع المقترح. حدد وصف أية تأثيرات محتملة 1

 واسعة النطاق، كبيرة و/أو ال رجعة فيها:
خالل  بينما قد ال يكون للمشروع آثارا سلبية كبيرة أو ال رجعة فيها، فإنه من الممكن التحكم في المخاطر الرئيسية من

تصميم وتشغيل المشروعات الفرعية. فنضوب المياه الجوفية من خالل االستخدام المتزايد لآلبار يمكن التخفيف من حدته 
 من خالل مراقبة المياه الجوفية وااللتزام الصارم بأنظمة التغذية المحددة. 

 لية المتوقعة في منطقة المشروع:. يرجى وصف أية آثار غير مباشرة و/أو طويلة األجل بسبب األنشطة المستقب2
 ال توجد أية تأثيرات اجتماعية سلبية طويلة األجل متوقعة.

 . يرجى وصف أية بدائل للمشروع )إذا كان ذلك مناسبًا( تم النظر فيها للمساعدة في تجنب أو تقليل اآلثار الضارة.3
 غير منطبق

لجة قضايا سياسات اإلجراءات الوقائية. يرجى تقديم تقييم . يرجى وصف التدابير المتخذة من جانب المقترض لمعا4
 لقدرات المقترض على تخطيط وتنفيذ التدابير المذكورة.

في إطار المشروع الرئيسي والتمويل اإلضافي األول، نفذ المتلقي متطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية القائم بصورة 
( في المناطق التي يجري ESMPنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )مرضية. وللمشروع مراكز تنسيق مخصصة لت

فيها تنفيذ المشروع. كما تلقت المجتمعات المحلية المستفيدة تدريبا معني بالمتطلبات البيئية واالجتماعية بغية التأكد من 
ي واالجتماعي بانتظام مع الوثائق استمرار التنفيذ على طول المستويات المختلفة للمشروع. ويتم القيام بالفحص البيئ

المطلوبة. وتقوم وحدة إدارة المشروع بإعداد التقارير الشهرية المعنية بتنفيذ متطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 
(ESMF.وترسلها إلى البنك الستعراضها ) 
 

وفاء بمتطلبات هذه السياسة، قام . وللOP/BP 4.01يقوم المشروع بتفعيل منشور سياسات العمليات/إجراءات البنك 
المتلقي بإعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. ويحدد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إجراءات الفحص للمشروعات 

 الفرعية، فضال عن ترتيبات التنفيذ المؤسسية. 
. وبالنسبة لعمليات المشروع الرئيسي OP/BP 4.12ال يقوم المشروع بتفعيل منشور سياسات العمليات/إجراءات البنك 

 والتمويل اإلضافي األول، أعد المتلقي أدوات التوثيق لضمان أن اختيار واستغالل قطع األراضي طوعي وتشاركي.
. حدد أصحاب المصلحة الرئيسيين وصف آليات التشاور والكشف المعنية بسياسات اإلجراءات الوقائية، مع التركيز 5

 ن يحتمل تأثرهم.على األشخاص الذي
 من المحليات، واحدا لكل مرعي، بما في ذلك النساء. 18تم التشارو بشأن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية المنقح في  

 
 

      



 الكشفمتطلبات  .ب 
  

 أخرى// خطة اإلدارة التدقيق البيئي/ التقييم 
 2016 /آذارمارس 16  البنكمن قبل ستالم التاريخ ا  

    
 2016 /آذارمارس  16  دار معلومات البنك الدوليتاريخ التقديم إلى  
 الخاص   التنفيذي الملخص، تاريخ توزيع بالنسبة لمشروعات الفئة أ 
   للمديرين التنفيذيين بالتقييم البيئي 
   بلد" الكشف "داخل  
  
 التعليقات: 
 المعنية ينبغي معالجتها  فإن القضاياالموارد الثقافية المادية،  سياسات إدارة اآلفات و/أو بتفعيلالمشروع  قامإذا  
  .اإلدارة البيئية خطة/أو التدقيقوالكشف عنها كجزء من التقييم البيئي/ 

 إذا لم يكن من المتوقع الكشف عن أي من الوثائق المذكورة أعاله داخل البلد، يرجى توضيح السبب:
  غير منطبق 

 

 صد االمتثال على مستوى الشركات مؤشرات ر   ج.     
             -OP/BP/GP 4.01  التقييم البيئي 
خطة اإلدارة مستقل )بما في ذلك  تقييم بيئي هل يتطلب المشروع 

 [ Xنعم ]  البيئية(
 

 ] [  ال
 

 غير 
 ] [ منطبق  

             التقرير؟ 
مدير أو وحدة البيئة اإلقليمية  هل قامتإذا كان الجواب نعم،  

قرار تقرير ب ( PM) الممارسة  [ Xنعم ]  ؟تقييم البيئيالاستعراض وا 
 

 ] [  ال
 

 غير 
 ] [ منطبق  

 [ Xنعم ]  لخطة اإلدارة البيئيةإدراج التكاليف والمسؤوليات  هل تم 
 

 ] [  ال
 

 غير 
 ] [ منطبق  

             في االئتمان/القرض؟ 
             كشف عن المعلوماتالب المعنيةسياسة البنك الدولي  

 [ Xنعم ]  الوقائية ذات الصلة إلىاإلجراءات تم إرسال وثائق سياسات هل  
 

 ] [  ال
 

 غير 
 ] [ منطبق  

             ؟الدولي لبنكا درا معلومات 

 [ Xنعم ]  البلد في مكان عام داخلالوثائق ذات الصلة  م الكشف عنتهل  
 

 ] [  ال
 

 غير 
 ] [ منطبق  

             يمكن الحصول عليها من قبل المجموعاتبشكل ولغة مفهومة و و  



  

 جهات االتصال .  خامساً 
 البنك الدولي

 جهةاالتصال: محمد ميدوار
  أول يزراعأخصائي سمى الوظيفي: المُ 

  
 العميل/المتلقي/المقترض

 االسم: وزارة االقتصاد والمالية المسؤولة عن الصناعة والتخطيط
 لةاو االسيد إلياس موسى د معاليجهة االتصال: 

 سمى الوظيفي: وزيرالمُ 
 Imoussa@gmail.comيد اإللكتروني: البر 

  
 الوكاالت المنفذة

 (MAEPERH) االسم: وزارة الزراعة والمياه ومصائد األسماك والثروة الحيوانية والثروة السمكية
 جهة االتصال:

 سمى الوظيفي: المنسق الوطنيالمُ 
 maepe.baragoita@gmail.com البريد اإللكتروني:

  
  
 
 

             المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية؟ 
             اإلجراءات الوقائية جميع سياسات 
 واضحةالمؤسسية الالمسؤوليات و الميزانية و التقويم،  هل تم اعداد 
 [ Xنعم ]  ؟اإلجراءات الوقائية سياساتبنفيذ التدابير ذات الصلة لتة مرضيال 

 
 ] [  ال

 

 غير 
 ] [ منطبق  

 اإلجراءات سياسات تدابير بالتكاليف ذات الصلة   هل تم ادراج 
 [ نعم ]  تكلفة المشروع؟ الوقائية في 

 
 [ X]  ال

 

 غير 
 ] [ منطبق  

 آثار وتدابير نظام الرصد والتقييم للمشروع رصد هل تضمن  
 اإلجراءات  سياساتبالمتصلة  اإلجراءات الوقائية سياسات 
 [ نعم ]  الوقائية؟ 

 
 [ X]  ال

 

 غير 
 ] [ منطبق  

  مرضية مع المقترض التم االتفاق على ترتيبات التنفيذ  هل 
 [ نعم ]  القانونية؟ المشروعنحو كاف في وثائق  على هاانعكسو  

 
 [ X]  ال

 

 غير 
 ] [ منطبق  



 :بـ لمزيد من المعلومات الرجاء االتصالللحصول على ا . سادساً 
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 فقةالموا .سابعاً 

  
 رئيس )رؤساء( فريق   
   دوارمحمد م :االسم  العمل 
        الموافقة من قبل   

  
اإلجراءات مستشار  
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 مارس/آذار  18: التاريخ 
 2016  
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 مارس/آذار  18: التاريخ 
 2016 
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