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   خطة العمل البیئیة واالجتماعیة
  مشروع مزرعة ریاح الخالیدي

 
) أو سیتم تعیینھم(ً المذكورین في خطة العمل البیئیة واالجتماعیة یشملون أفرادا معینین UPC renewablesمن قبل ) أو الذین سیتم تعیینھم(األفراد المعینین  :مالحظة

  .من قبل أكوا باور المغرب

 اإلجراء رقم

المخاطر البیئیة 
  واالجتماعیة

/ المسؤولیة(
 )الفوائد

  المتطلبات
قانونیة، متطلبات (

األداء للبنك 
األوروبي للتعمیر 
والتنمیة، أفضل 

مارسات الم
 )الدولیة

الموارد، احتیاجات 
 الجدول الزمني االستثمار، المسؤولیة

الھدف ومعاییر 
التقییم للتنفیذ 

 بنجاح

EP1 تقییم وإدارة اآلثار والمسائل البیئیة واالجتماعیة 
  تقریر الرصد البیئي واالجتماعي ١- ١

  :تقدیم تقریر مرحلي إلى البنك األوروبي للتعمیر والتنمیة
  فیذ خطة العمل البیئیة واالجتماعیةحالة تن •
  حالة المشروع/ تقریر األداء البیئي واالجتماعي فیما یتعلق بأنشطة •

الرصد البیئي 
 واالجتماعي

 ١متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
  للتعمیر والتنمیة

 
متطلبات اتفاقیة 

 القرض

UPC 
renewables  

 
سیتم تقدیم صیغة 

التقریر السنوي من قبل 
ألوروبي للتعمیر البنك ا

 .والتنمیة

كل ستة  :التشیید
  شھور

 
نھایة  :التشغیل

الربع األول من 
كل سنة خالل 

 .فترة االئتمان

تم تقدیم التقاریر 
والموافقة علیھا 

من قبل البنك 
األوروبي 

 .للتعمیر والتنمیة

 تعین فیما بین فریق اإلدارة البیئیة واالجتماعیة خالل مرحلة التشیید ٢- ١
من واحد إلى ثالثة عمال، وتوفیر الموارد (التالیة ) ٣(لیات الثالث المسؤو

  :تحت اإلشراف المباشر لمدیر المشروع) الضروریة
فیما یتعلق بااللتزام بالقوانین البیئیة في المغرب " البیئیة"المسؤولیة  •

وتنفیذ ) بما في ذلك التوصیات البیئیة لتقییم األثر البیئي والمواصفات(
 )EP6 وEP3 وEP1(البیئیة واالجتماعیة خطة العمل 

فیما یتعلق بااللتزام بقوانین العمل المغربیة، " االجتماعیة"المسؤولیة  •
والتوصیات االجتماعیة لتقییم األثر البیئي والمواصفات، وتنفیذ وتنفیذ 

 )EP8 وEP10 وEP5 وEP2(خطة العمل البیئیة واالجتماعیة 
لق بااللتزام بقوانین الصحة فیما یتع" الصحة والسالمة"مسؤولیة  •

بما في ذلك توصیات تقییم األثر البیئي (والسالمة المغربیة 
 )EP4(وتنفیذ خطة العمل البیئیة واالجتماعیة ) والمواصفات

تنفیذ المتطلبات 
التنظیمیة وخطة 

العمل البیئیة 
 واالجتماعیة

  القوانین المغربیة
 

 ١متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 

 لتنمیةللتعمیر وا

إشراك األفراد من قبل 
UPC 

renewables 
ھذه المسؤولیات (

الثالث ال یمكن 
االستعانة بمصادر 
) خارجیة إلنجازھا
ویجب تخصیص 

  الموارد

عند دخول خطة 
العمل البیئیة 

واالجتماعیة حیز 
التنفیذ وبالنسبة 

لمدة مرحلة 
 .التشیید

یتم توظیف ثالثة 
قادة واالحتفاظ 
بھم في المكتب 

 نھایة حتى
 مرحلة التشیید
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إعداد خطة لإلدارة البیئیة واالجتماعیة والرصد قائمة على خطة اإلدارة  أ٣- ١
  البیئیة واالجتماعیة والرصد اإلطاریة

  القوانین المغربیة 
 

EP1 للبنك 
األوروبي للتعمیر 

 والتنمیة

UPC 
renewables 

بدعم من استشاري 
 متخصص

قبل نھایة فترة 
التشاور بالنسبة 

وثائق تقییم األثر ل
البیئي 

واالجتماعي 
 اإلضافیة

یتم إعداد خطة 
اإلدارة البیئیة 
واالجتماعیة 

والرصد من قبل 
UPC 

Renewabl
es والموافقة 

علیھا من قبل 
البنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

)  باإلنجلیزیةESMMP (تنفیذ خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة والرصد ب٣- ١
ن البیئیین واالجتماعیین والمعنیین بالصحة والسالمة خالل من قبل المنسقی

مرحلة التشیید، بما في ذلك إبالغ مقاولي الھندسة والتشیید والمشتریات 
 .بتعھداتھم فیما یتعلق بخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة والرصد

  القوانین المغربیة 
 

 ١متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

م من قبل المنسق أو تنظ
المنسقین بدعم من 

مزودي الخدمة 
 الخارجیین عند الحاجة

أ ٣-١بعد 
وبمجرد تعیین 

المنسقین وخالل 
 مرحلة التشیید

تم تنفیذ خطة 
اإلدارة البیئیة 
واالجتماعیة 

 والرصد

 تعین ضمن فریق منسق اإلدارة البیئیة واالجتماعیة خالل مرحلة التشغیل ٤- ١
" البیئیة واالجتماعیة والمتعلقة بالصحة والسالمة"ل أو منسقین للمسائ

بما في ذلك التوصیات البیئیة (مسؤولین عن االلتزام بالقوانین المغربیة 
وتنفیذ خطة العمل البیئیة واالجتماعیة ) لتقییم األثر البیئي والمواصفات

 .لمرحلة التشغیل

تنفیذ المتطلبات 
التنظیمیة وخطة 

العمل البیئیة 
 عیةواالجتما

  القوانین المغربیة
 

 ١متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

تم إشراك األفراد من 
 UPCقبل 

renewables 
ھذه المسؤولیات (

الثالث ال یمكن 
االستعانة بمصادر 
 )خارجیة إلنجازھا

 شھور قبل ٦
نھایة مرحلة 

 التشیید

تم تعیین المنسق 
) أو المنسقین(

وتثبیتھم في 
 طوال وظائفھم

 مرحلة التشغیل

 لمرحلتي التشغیل تحدیث خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة والرصد ٥- ١
 .والتنفیذ

  القوانین المغربیة 
 

 ١متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

تنظم من قبل المنسق أو 
المنسقین المعنیین 

البیئیة "بالمسائل 
واالجتماعیة والمتعلقة 

) المةبالصحة والس
بدعم من مزودي 

الخدمة الخارجیین عند 
 الحاجة

تحدیث خطة 
اإلدارة البیئیة 
واالجتماعیة 
والرصد قبل 

بدایة المرحلة 
  التشغیلیة

 
تنفیذ خطة اإلدارة 

البیئیة 
واالجتماعیة 

والرصد خالل 
 المرحلة التشغیلیة

تم تحدیث خطة 
اإلدارة البیئیة 
واالجتماعیة 

والرصد 
وتقدیمھا بال أي 

تراضات من اع
قبل البنك 
األوروبي 

  للتعمیر والتنمیة
 

وبعدئذ تم تنفیذ 
خطة اإلدارة 
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البیئیة 
واالجتماعیة 

 والرصد
 ISO 9001 یدمج بین معاییر ًتنفیذ نظاما لإلدارة البیئیة واالجتماعیة ٦- ١

 التي تغطي كل أنشطة المشروع OHSAS 18001 وISO 14001و
 بالنسبة لمرحلة التشغیل

دة ضمان الجو
 والتحسین المستمر

 ١متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

UPC 
renewables مع 
المساعدة المحتملة 
لشركة متخصصة 

إلعداد نظام اإلدارة 
  .البیئیة واالجتماعیة

تدقیقات االعتماد من 
 .قبل شركة معتمدة

 :إعداد النظام
خالل السنة 

  األولى للتشغیل
في  :االعتماد
لثانیة السنة ا

 للتشغیل

دمج اإلعداد 
  .واالعتماد

 
مراجعة االعتماد 

 بانتظام

السالمة البیئیة واالجتماعیة / مراقبة الجودة واألداء لضمان الصحة ٧- ١
  :للعمال أو مزودي الخدمة

خالل مرحلتي التشیید والتشغیل، بالنسبة لعقود الخدمات أو العمل التي تزید 
  :ودو الخدمة مطالبین بما یليقیمتھا عن ملیون یورو، سیكون مز

  ً تعیین مسؤوال للبیئة والصحة والسالمة- 
 إدراج خطة محددة إلدارة مخاطر البیئة والصحة والسالمة في العروض - 

الخاصة بھم بحیث تتوافق مع القوانین المغربیة والسیاسة البیئیة 
مراجعة المخاطر ) ١( :واالجتماعیة للبنك األوروبي للتعمیر والتنمیة

معدات الوقایة ) ٢(وتنظیم المسائل المتعلقة بالبیئة والصحة والسالمة و
حمایة الجمھور ) ٤(إدارة النفایات الصلبة والسائلة و) ٣(الشخصیة و

إدارة الحركة المروریة ) ٥(وسالمة المجتمعات المجاورة ألنشطة التشیید و
 UPCالتدابیر المحددة األخرى التي ترید ) ٦(على الطریق و

renewablesإیضاحھا . 

  القوانین المغربیة ضمان الجودة
 

 ١متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

 UPCطلب مقدم من 
renewables  

 
سیتم تنفیذ اإلجراء من 

 .قبل مزود الخدمة

عند دخول خطة 
العمل البیئیة 

واالجتماعیة حیز 
التنفیذ وبالنسبة 

لمدة اتفاق 
 التمویل

 تم تقدیم الطلب
بشكل منھجي 

إلى مزود 
  .الخدمة

 
تعیین مدیر البیئة 

والصحة 
  والسالمة

إعداد خطة البیئة 
والصحة 
والسالمة 

بواسطة مزود 
الخدمة وتنفیذھا 

بعد الموافقة 
علیھا من قبل 

UPC 
renewabl

e. 
  التدقیق الخارجي في حالة االمتثال أو حاالت عدم االمتثال الكبیرة ٨- ١

وروبي للتعمیر والتنمیة، یتم تعیین استشاري بناءا على طلب البنك األ
 والبنك UPC renewablesیختار بموجب اتفاق بین (مستقل 

لتنفیذ التدقیق البیئي واالجتماعي والتوصیات ) واألوروبي للتعمیر والتنمیة
 .الخاصة بالتعامل مع الشكاوى أو حاالت عدم االمتثال

  القوانین المغربیة 
 

 ١متطلبات األداء 
ك األوروبي للبن

 للتعمیر والتنمیة

UPC renewables  بناءا على طلب
البنك األوروبي 

للتعمیر والتنمیة، 
في حالة الشكاوى 

أو حاالت عدم 

 تم إجراء التدقیق
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  .االمتثال الكبیرة
تدقیقان كحد (

  )أقصى في السنة
 

EP 2 األیدي العاملة وظروف العمل 
تعامل مع الشكاوى متاحة لموظفي إعداد وتنفیذ آلیة لل :إدارة الشكاوى ١- ٢

UPC renewables والموظفین التابعین لمقاولي الھندسة والتشیید 
 والمشتریات والمقاولین من الباطن العاملین معھم

 ٢متطلبات األداء  منع التعارض
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

UPC 
renewables. 

تم تنفیذ اآللیة  قبل بدایة العمل
 ةوتعمل بفعالی

  سیاسة الموارد البشریة ٢- ٢
إعداد سیاسة للموارد البشریة وإتاحتھا بشكل دائم لكل الموظفین، بما 

یتماشى مع سیاسة الصحة والسالمة الخاصة بالبنك األوروبي للتعمیر 
  :والتنمیة وبما في ذلك ما یلي

 المعاملة العادلة وعدم التمییز وإتاحة فرص متساویة لكل العاملین •
 ة في النقابات العمالیةحق العضوی •
 عدم السماح بعمل األطفال والعمل القسري •

الشفافیة وإدارة 
امتثال الموارد 

 البشریة

  القوانین المغربیة
 

 ٢متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

UPC 
renewables. 

منذ السنة األولى 
لدخول خطة 
العمل البیئیة 

واالجتماعیة حیز 
 .التنفیذ

اد ورقة تم إعد
سیاسة "السیاسة 
الموارد 
وإتاحة " البشریة

الوصول إلیھا 
 بالمجان

  :الموارد البشریة لمقاول الھندسة والتشیید والمشتریات ٣- ٢
  :تطالب مقاولي الھندسة والتشیید والمشتریات العاملین في المغرب بما یلي

ًإدارة الموارد البشریة طبقا للقوانین المغربیة وبما یتماشى مع  •
 المتعلقة بسیاسة الصحة والسالمة للبنك األوروبي ٢تطلبات األداء م

 للتعمیر والتنمیة
إعداد خطة إلدارة الموارد البشریة خاصة بمرحلة التشیید تشمل ما  •

 :یلي
o شروط توظیف السكان المحلیین 
o ظروف العمل 
o ظروف اإلقامة والطعام 

منع المخاطر 
الداخلیة ذات 

الصلة بوجود عدد 
 املینكبیر من الع

  القوانین المغربیة
 

 ٢متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

المتطلبات الموضوعة 
 UPCمن قبل 

renewables.  
 

اإلجراء الذي سیتم 
تنفیذه من قبل مقاولي 

الھندسة والتشیید 
 .والمشتریات

یجب تقدیم كل 
خطة إدارة 

لمقاول الھندسة 
والتشیید 

والمشتریات إلى 
UPC 

renewable
sقبل بدایة العمل  

تم إرسال 
المتطلبات إلى 

كل مقاول 
للھندسة والتشیید 

  والمشتریات
 

تم اعتماد خطة 
إدارة الموارد 
البشریة لكل 

مقاول للھندسة 
والتشیید 

والمشتریات من 
قبل منسق 
المسؤولیة 

االجتماعیة التابع 
 UPCلشركة 

renewabl
es. 
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  :السالمة الشخصیة واألمن ٤- ٢
، )بشكل مباشر أو من خالل أحد مزودي الخدمة(ك موظفي األمن قبل إشرا

) المتعلقة بالصحة والسالمة وظروف العمل(یجب إجراء دراسة للمخاطر 
 .وعلى ھذا األساس إعداد خطة إدارة للتطبیق على ھذا النشاط

توقع ومنع 
المخاطر التي 
سیتعرض لھا 
 .موظفي األمن

 ٢متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 

 تعمیر والتنمیةلل

مقاول الھندسة والتشیید 
والمشتریات لمرحلة 

  .التشیید
 

 UPCشركة 
renewables 

 بالنسبة لمرحلة التشغیل

إعداد خطة تقییم 
وإدارة المخاطر 
قبل بدایة مرحلة 

  التشیید
 

تحدیث الخطة 
الخاصة بمرحلة 

 التشغیل

تم إعداد وتنفیذ 
خطة تقییم 

وإدارة المخاطر 
بشكل مباشر أو (
ن خالل مزود م

 )للخدمة

EP 3 فعالیة الموارد ومنع ومراقبة التلوث 
  :إمدادات المیاه ١- ٣

إدراج تعھد مقاولي الھندسة والتشیید والمشتریات بتزوید مواقع التشیید 
حظر (ومنشآت الموقع بالمیاه التي یتم شراءھا من مصدر مصرح بھ 

 ق العقدفي وثائ) الضخ من مصادر المیاه الجوفیة أو السطحیة

تجنب مخاطر 
االستخدام 

المتعارض للموارد 
 المائیة

  القوانین المغربیة
 

 ٣متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

إخطار مقاولي الھندسة 
والتشیید والمشتریات 

 UPCمن قبل 
renewables  

قبل بدایة أعمال 
 التشیید

/ تم إدراج التعھد
التقیید في وثائق 

 العقد الخاصة
بمقاولي الھندسة 

والتشیید 
 .والمشتریات

بعد (تتطلب إعداد وتنفیذ ما یلي  : خالل مرحلة التشییدمنع ومراقبة التلوث ٢- ٣
  ):UPC renewablesموافقة 

صلبة أو سائلة أو منزلیة أو  :كل النفایات(خطة إدارة النفایات  •
 )إلخ...مخلفات تشیید

لسیطرة على تآكل التربة إدارة األراضي وا :خطة الحفاظ على التربة •
وإعادة الغطاء النباتي للمواقع المؤقتة وطرق الوصول والدوران 

  واالقتراض ومناطق اإلزالة
/ ممنوع القیام باإلزالة غیر المراقبة للتربة على امتداد الطرق •

 المسارات

منع ومراقبة 
 التلوث

  القوانین المغربیة
 

 ٣متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 

 التنمیةللتعمیر و

متطلبات من قبل 
UPC 

renewables   
 

اإلجراء الذي سیتم 
تنفیذه من قبل مقاولي 

الھندسة والتشیید 
 .والمشتریات

تم إعداد الخطة  قبل بدایة العمل
والموافقة علیھا 

 وتنفیذھا

  حظر استخدام مبیدات اآلفات  ٣- ٣
 المبیدات الحشریة(ال تبرر طبیعة المشروع استخدام مبیدات اآلفات 

وممنوع استخدام ھذه  .خالل مرحلتي التشیید والتشغیل) ومبیدات األعشاب
 .المواد

منع ومراقبة 
 التلوث

 ٣متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
  للتعمیر والتنمیة

 
أفضل الممارسات 

 الدولیة

متطلبات من قبل 
UPC 

renewables   
 

اإلجراء الذي سیتم 
تنفیذه من قبل مقاولي 

الھندسة والتشیید 
المشتریات بالنسبة و

لمرحلة التشیید 

منذ بدایة العمل 
وخالل مدة 

 االتفاق المالي

تمت صیاغة 
 وتطبیق الحظر
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 UPCو
renewables 

 بالنسبة لمرحلة التشغیل
   تأثیر الومیض ٤- ٣

 تنفیذ توصیة دراسة أثر الومیض
 ٣متطلبات األداء  منع تأثیر الومیض

للبنك األوروبي 
  للتعمیر والتنمیة

 
الممارسات أفضل 
 الدولیة

UPC renewables  خالل مرحلة
 التشغیل

تم تنفیذ 
 التوصیات

EP 4 الصحة والسالمة 
  خطة الطوارئ والوقایة من الحرائق ١- ٤

یجب أن  .إعداد خطة للوقایة من مخاطر الحریق وإدارة المواقف الطارئة
تشمل ھذه الخطة سالمة العمال والجمھور، وسیتم تقدیمھا إلى سلطات 

 .لحمایة المدنیةا

تعد مخاطر اندالع 
الحرائق على 

التالل المجاورة 
لموقع المشروع 

من المخاطر 
الرئیسیة على 
 سالمة العاملین

 ٤متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

متطلبات من قبل 
UPC 

renewables   
 

اإلجراء الذي سیتم 
تنفیذه من قبل كل 
مقاول من مقاولي 

لتشیید الھندسة وا
 .والمشتریات

تم إعداد الخطة  قبل بدایة العمل
والموافقة علیھا 

 UPCمن قبل 
renewabl

es وعرضھا 
على سلطات 

الحمایة المدنیة 
 .وتنفیذھا

  :خطة البیئة والصحة والسالمة لألعمال الرئیسیة ٢- ٤
 من خطة العمل البیئیة واالجتماعیة ٧- ١ینطبق اإلجراء المحدد في القسم 

السالمة البیئیة واالجتماعیة / ومراقبة األداء لضمان الصحةالجودة (
على مقاولي الھندسة والتشیید والمشتریات ) للعاملین أو مزودي الخدمة

 .والمقاولین من الباطن التابعین لھم

تجنب المخاطر 
على األفراد 
المعرضین 

  ألنشطة العمل

 ٤متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

لبات من قبل متط
UPC 

renewables   
 

اإلجراء الذي سیتم 
تنفیذه من قبل مقاولي 

الھندسة والتشیید 
 .والمشتریات

خطة البیئة 
والصحة 

والسالمة التي 
یجب على كل 
مقاول للھندسة 

والشتیید 
والمشتریات أن 

یقوم بإعدادھا قبل 
 العمل

إعداد خطة البیئة 
والصحة 
والسالمة 

بواسطة كل 
ة مقاول للھندس

والتشیید 
والمشتریات 
وتنفیذھا بعد 

الموافقة علیھا 
 UPCمن قبل 

renewabl
e. 

EP 5 حیازة األراضي والتوطین الجبري والتحول االقتصادي 
تم إعداد وتنفیذ تم إعداد الخطة  UPC renewables ٥متطلبات األداء تجنب المخاطر   :استرداد مصدر المعیشة ١- ٥
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إعداد وتنفیذ خطة السترداد مصدر المعیشة، بناءا على خطة حیازة 
یم األثر االجتماعي، مع األراضي واسترداد مصدر المعیشة اإلطاریة وتقی
 ).ذكر، أنثى(االنتباه بشكل خاص إلى الجوانب المتعلقة بالنوع 

وخسارة مصدر 
 .المعیشة

للبنك األوروبي 
  للتعمیر والتنمیة

 
أفضل الممارسات 

 الدولیة

والموافقة علیھا 
من قبل البنك 

 للتعمیر األوروبي
والتنمیة قبل بدایة 

األعمال التي 
یمكن أن تؤثر 
على مصادر 

  .المعیشة
ًالتنفیذ فورا بعد 

  الموافقة
 

 الخطة

EP 6 إدارة التنوع البیولوجي والموارد الطبیعیة الحیة للموارد الطبیعیة الحیة 
  خطة حمایة التنوع البیولوجي ١- ٦

 بیولوجيتنفیذ خطة حمایة التنوع ال
تجنب اإلضرار 

بالتنوع البیولوجي 
 في الموقع

  القوانین المغربیة
 

 ٥متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

UPC 
renewables 

بمجرد مشاركة 
المدیر البیئي 
وخالل فترة 

 التمویل بالكامل

 تم تنفیذ الخطة

EP 8 التراث الثقافي 
  :االكتشافات غیر المتوقعة ١- ٨

نصح العمال فیما یتعلق / وتدریب .ر إجراءات البحث عن الفرصتطوی
بأنواع التراث الثقافي التي یمكن اكتشافھا وما الذي یجب القیام بھ في حالة 

 .االكتشافات غیر المتوقعة

حمایة التراث 
 الثقافي

  القوانین المغربیة
 

 ٨متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

UPC 
renewables. 

تم إعداد  .قبل بدایة التشیید
اإلجراءات قبل 

  .العمل
 .إبالغ العاملین

EP 10 الكشف عن المعلومات وإشراك أصحاب المصلحة 
  :)SEP(خطة إشراك أصحاب المصلحة  ١- ١٠

 
یجب أن  .تنفیذ خطة إشراك أصحاب المصلحة المعدة من أجل المشروع

ى المعلومات لكل یضمن تنفیذ خطة إشراك أصحاب المصلحة الحصول عل
األطراف المشاركة في المشروع، بما في ذلك المجموعات الضعیفة أو 

  ).ربات األسر األمیات وما إلى ذلك(المعرضة للخطر 
ستخضع الخطة للمراجعة والتعدیل إذا اعتبر المدیر االجتماعي لشركة 

UPC renewables أنھ من الضروري القیام بذلك وفي بدایة مرحلة 
  .ى أقل تقدیرالتشغیل عل

المعلومات العامة، 
 إدارة الشكاوى

 ١٠متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 
 للتعمیر والتنمیة

UPC 
renewables. 

بمجرد مشاركة 
المدیر االجتماعي 

وخالل فترة 
  .التمویل بالكامل

یجب إجراء 
المشاورات 

العامة التي تلي 
الكشف عن 

الوثائق البیئیة 

تم تنفیذ خطة 
إشراك أصحاب 

المصلحة من قبل 
UPC 

renewabl
es وتحدیثھا في 

 . الوقت المناسب



  

USAGE OFFICIEL 
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تنفیذ خطة إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك آلیة حل الشكاوى بالنسبة 

ألصحاب المصلحة الخارجیین، وجولة ثانیة من المشاورات العامة 
 .تستھدف النساء على وجھ الخصوص

واالجتماعیة قبل 
 .بدء العمل

   عن األداء البیئي واالجتماعي للمشروعلعامةالمعلومات ا ٢- ١٠
 توضح األداء UPCنشر مجموعة شاملة من المعلومات المحددة من قبل 

البیئي واالجتماعي الجید للمشروع عبر اإلنترنت وتحدیثھا مرة كل سنة 
 .على األقل

إیضاح األداء 
البیئي واالجتماعي 

 .للمشروع

 ١٠متطلبات األداء 
للبنك األوروبي 

 میر والتنمیةللتع

UPC 
renewables. 

منذ السنة األولى 
لدخول خطة 
العمل البیئیة 

واالجتماعیة حیز 
 .التنفیذ

صفحة الویب 
الحالیة والتحدیث 

 .ًسنویا

 


