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 المقدمة
 

. سیقوم R20لـة یسلسلالت القیم) هو صندوق شامل لنشر Global SnCFالصندوق العالمي للمناخ (
الصندوق بتوسیع نطاق تنفیذ مشاریع البنیة التحتیة المتوسطة الحجم والمنخفضة الكربون والمرونة مع 

تسییر العالمیة في تحسین  SnCFنموا. سوف تستثمر مؤسسة  األقلالبلدان و التركیز على البلدان النامیة 
اریع المیاه والصرف الصحي من أجل النفایات والطاقة المتجددة ومشاریع اإلضاءة الموفرة للطاقة ومش

توسیع نطاق المساهمات المحلیة في خطط المناخ الوطنیة والمساهمات المحددة وطنیًا بموجب اتفاقیة 
) غیر الهادفة للربح جهات فاعلة R20باریس للمناخ. لتحدید المشاریع، ستجلب مناطق العمل المناخي (

مشاریع وتنظیمه وتطویره لیصبح قابًال للتمویل لكي ینظر لا عدد منعامة وخاصة ومحلیة ودولیة لتحدید 
لتمویل دراسات  R20) التي ینسقها TAفیه الصندوق. سیتم استخدام المساعدة الفنیة الممولة من المنح (

 الجدوى.
 

، كجزء من التزامه باإلدارة السلیمة لمخاطر البیئة والصحة والسالمة والعملیات المسؤولة والتنمیة المستدامة
) بما یتوافق مع متطلبات ومعاییر ESMSسیقوم الصندوق بتشغیل نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة (

 Green Climate Fund (GCF)) وال سیما تلك التي تطبقها صندوق DFIsمؤسسات تمویل التنمیة (
العالمي إلى أن یكون متوافًقا مع الشهادة مع أهداف  SnCFومعاییر أداء مؤسسة التمویل الدولیة. یهدف 

) ، GS4GGالتنمیة المستدامة ، وتطویر المشاریع بما یتماشى مع المعیار الذهبي لألهداف العالمیة (
واإلبالغ عن األداء وفًقا لمعاییر التنفیذ المحددة للمشروع. وبالتالي سیساهم الصندوق في العدید من أهداف 

(الوصول إلى  SDG 7، (اإلجراءات المناخیة) ،  SDG 13") ، وال سیما SDGsدامة ("التنمیة المست
(صحة  SDG 3(المجتمعات المستدامة) و  SDG 11(خلق فرص العمل) ،  SDG 8الطاقة النظیفة) ، 

 جیدة وعافیة).
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SnCF 1 Global  السیاسة البیئیة واالجتماعیة -العالمي 
 

 المقدمة
الصندوق العالمي للمناخ دون الوطني (أو "الصندوق") بالتصدي لتغیر المناخ وبناء  Global SnCFیلتزم 

اقتصاد أخضر عالمي من خالل العمل على المستوى دون الوطني (المناطق والمحافظات والمدن). تدرك 
Global SnCF  أن الحكومات المحلیة الفرعیة في جمیع أنحاء العالم تثبت قیمة التتبع السریع لالنتقال

إلى مجتمعات منخفضة الكربون شاملة ومرنة یمكنها أن تساعدنا في تحقیق أهداف خطة التنمیة المستدامة 
 واتفاقیة باریس للمناخ. (SDGs)وأهداف التنمیة المستدامة  2030لعام 

في االستثمار في تحسین النفایات ، والطاقة المتجددة ، واإلضاءة الموفرة  Global SnCFتتمثل طموحات 
والتي تتناسب بشكل هادف  و المحلي للطاقة ، ومشاریع المیاه والصرف الصحي على المستوى دون الوطني

ریع البنیة مع أهداف التنمیة المستدامة وتسمح بإعداد تقاریر موثوقة ویمكن التحقق منها طوال عمر مشا
 التحتیة.

 
، وهي شركة خاصة بدیلة  Pegasus Capital Advisorsالعالمي من قبل  Global SnCFتتم إدارة 

مناطق العمل المناخي ، وهي منظمة غیر  - R20إلدارة األصول مقرها الوالیات المتحدة ، بالشراكة مع 
شاریع البنیة التحتیة الجاهزة لالستثمار م -حكومیة مقرها سویسرا ، تقدم مشروع "تدفق الصفقات" في شكل 

) وتأثیرات أهداف التنمیة المستدامة. سیعمل الصندوق E&S، ورصد وتقاریر األداء البیئي واالجتماعي (
 ع لتعزیز القدرات المحلیة.یر ابقدر اإلمكان مع المطورین المحلیین والجهات الراعیة األخرى للمش

Pegasus Capital Advisors )PCALP(  هي شركة أسهم خاصة أسسها ویقودها كریج كوجوت. منذ
عبر خمسة صنادیق أسهم خاصة وتدیر حالًیا ما یقرب من  PCALP، استثمرت  1996إنشائها في عام 

. تستثمر الشركة في الشركات ضمن قطاعات االستدامة والعافیة التي تسعى 1ملیار دوالر من األصول 1.5
 ستراتیجي.االنمو الإلى تحقیق 

 
R20 -  من قبل حاكم  2011بحة تأسست في عام امناطق العمل المناخي هي منظمة دولیة غیر ر

كالیفورنیا السابق ، أرنولد شوارزنیجر ، بالتعاون مع األمم المتحدة وعدد من المناطق الرائدة وبنوك التنمیة 
دعم الحكومات المحلیة الفرعیة وشركات التكنولوجیا النظیفة والهیئات األكادیمیة والمنظمات غیر الحكومیة ل

                                                           
 قید التسجیل اإلداري لدى لجنة األوراق المالیة األمریكیة. PCALP، هو تاریخ أحدث األصول التنظیمیة لشركة  2018دیسمبر  31اعتباًرا من  1
طات الحكومیة تشمل الجهات الراعیة / المطورین والمقاولین / المقاولین من الباطن وسلسلة التورید والمؤسسات المالیة وشركات الطاقة المتجددة والسل  

 لنفایات والمؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة.المحلیة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومقدمي خدمات إدارة ا
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حول العالم لتطویر وتمویل مشاریع البنیة التحتیة الخضراء. من خالل نهج سلسلة القیمة الفرید الخاص 
بتعبئة مجموعة كبیرة من الجهات الفاعلة واالتصال والتعاون معها لتسریع عملیة االنتقال  R20بها، تقوم 

، وقد عملت منذ افي جنیف R20بون. یقع المقر الرئیسي لشركة إلى مجتمعات شاملة ومرنة ومنخفضة الكر 
 تأسیسها على مشروعات في شمال إفریقیا وجنوب الصحراء الكبرى وشرق آسیا وأمریكا الالتینیة.

 
 المبادئ والقیم

 
والتي تهدف إلى  ، R20وأهداف  PCALP بشكل كامل مع كل من أهداف Global SnCFیتماشى 

) وخلق قیمة أساسیة وتأثیر دائم R20تسریع استثمارات البنیة التحتیة دون الوطنیة في االقتصاد األخضر (
 ).PCALPللشركات. معالجة االستدامة من خالل الهیاكل االستثماریة اإلبداعیة (

 
 الشریكة لها.باالستثمار المسؤول وتتوقع نفس االلتزام من المؤسسات  Global SnCFتلتزم 

 
) E&Sالعالمیة األولویة لإلدارة الفعالة للمخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة ( Global SnCFتعطي 

العالمیة بشكل خاص بتقلیل غازات الدفیئة. حمایة التنوع  Global SnCFالمتعلقة باستثماراتها. تهتم 
والشعوب األصلیة ؛ تعمیم مراعاة المنظور الجنساني؛  البیولوجي والموارد الطبیعیة ؛ احترام التراث الثقافي

معاییر العمل وظروف العمل وكذلك صحة وسالمة العمال ؛ صحة وسالمة المجتمع ؛ الحد من التلوث؛ 
العالمیة  Global SnCFوتجنب إعادة التوطین القسري أو فقدان سبل العیش. على هذا النحو ، لن تستثمر 

(ما یسمى مشاریع الفئة أ) ، وستقتصر على المشاریع ذات المخاطر المتوسطة  في المشاریع عالیة المخاطر
 إلى المنخفضة (الفئة ب وج).

 
العالمي األولویة للمشاریع التي تساهم بشكل هادف وقابل للقیاس في أهداف  Global SnCFكما یعطي 

 SDG 8ورة ونظیفة) ، (طاقة میس SDG 7(العمل المناخي) ،  SDG 13التنمیة المستدامة ، ال سیما 
 (المدن والمجتمعات المستدامة ). SDG 11(العمل الالئق والنمو االقتصادي) ، 

 

) المعتمد على ESMSالعالمیة بالحفاظ على نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ( Global SnCFتلتزم 
نظام تصنیف  ESMSالمستندات وتنفیذه وتحسینه باستمرار لضمان تنفیذ هذه السیاسة. یتضمن نظام 

E&S ) یتسق مع الممارسات المعادلة لبنك التنمیة األلمانيKfW) مؤسسة التمویل الدولیة ، (IFC بنك ، (
 ).DFIs) ومؤسسات تمویل التنمیة األخرى (EIBاالستثمار األوروبي (
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 النطاق والتطبیق
 

نفایات ، والطاقة المتجددة التسییر العالمي على المیاه والصرف الصحي ، وتحسین  Global SnCFیركز 
ومشاریع اإلضاءة الموفرة للطاقة التي یتم تطویرها وتنفیذها على المستوى دون الوطني ، والتي تقع إما في 

 Globalهذه على  E&Sتنطبق سیاسة  (منخفضة المخاطر) . C(متوسطة المخاطر) أو الفئة  Bالفئة 
SnCF ها / مشاریعها.ئ، وكذلك على شركا 

 
 االستبعادقائمة 

 
العالمیة قائمة استبعاد تتوافق مع قوائم االستثناء من مؤسسات تمویل التنمیة  Global SnCFتبنت مؤسسة 

، بما في ذلك مؤسسة التمویل الدولیة ، بنك التنمیة األلماني ، بنك االستثمار األوروبي ، البنك األوروبي 
). تتطلب Category Aع عالیة المخاطر () ، وما إلى ذلك. في المشاریEBRDلإلنشاء والتعمیر (

Global SnCF  من شركائها تنفیذ أنشطتها بما یتوافق مع القانون الوطني، وبطریقة تتماشى مع معاییر
) والممارسات الصناعیة الدولیة الجیدة، بما في ذلك إرشادات الصحة PSsأداء مؤسسة التمویل الدولیة (

المبادئ والمعاییر الواردة في التشریعات البیئیة لالتحاد بولي ذات الصلة والسالمة البیئیة لمجموعة البنك الد
األوروبي، حیثما ینطبق ذلك. ویلتزم الصندوق أیًضا باالتفاقیات األساسیة الثماني لمنظمة العمل الدولیة 

)ILOة الدولیة لحقوق اإلنسان، والتي تنعكس أحكامها الرئیسیة في معاییر أداء مؤسسة التمویل ی) والشرع
 ).SnCFلقائمة االستبعاد الشاملة لـ  ESMS 1الدولیة ذات الصلة. (راجع ملحق 

 
العالمیة لتطبیق معاییر أداء مؤسسة التمویل الدولیة لتلبیة متطلبات بنك  Global SnCFتخطط مؤسسة 

) ، مع احترام لوائح البلد GCFر األوروبي، وبنك التنمیة األلماني، وصندوق المناخ األخضر (االستثما
 أن تفعل الشيء نفسه.  هامشاریعال/  ئهاشركاالالمضیف أیًضا ، وتتوقع تماًما من 

) لتسهیل االستثمارات الخاصة لمؤسسات EPالعالمیة أیًضا بمبادئ خط االستواء ( Global SnCFالتزمت 
) وكذلك مبادئ األمم المتحدة UN) ، واالتفاق العالمي لألمم المتحدة (EPFIsویل مبادئ خط االستواء (تم

بالعمل بشكل واقعي وعملي نحو تطبیق هذه  Global SnCF). تلتزم UNPRIلالستثمار المسؤول (
 المعاییر بمرور الوقت.
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 تنفیذ السیاسات
 

) ESMSالعالمیة نظام إدارة بیئیة واجتماعیة ( Global SnCFطورت مؤسسة  من أجل تنفیذ هذه السیاسة ،
لضمان تنفیذ السیاسة بشكل كامل في جمیع أنحاء سلسلة القیم (تحدید المشروع ، والتطویر ، واالستثمار ، 

 والمراقبة ، واإلبالغ).
 

 العناصر التالیة: ESMSیتضمن إطار نظام 
 E&Sسیاسة • 
 تم دمجها بالكامل مع دورة االستثمار اإلجمالیة للصندوقاإلجراءات التي ی• 
 o (بما في ذلك قائمة االستبعاد) فحص المعامالت 
 o تصنیف المخاطر 
 o  العنایة الواجبةE&S 
 أدوات •
 مواد إرشادیة وبروتوكوالت إعداد التقاریر• 
 

   Global SnCF) من MRVتقاریر المراقبة والتحقق الفریدة ( 2
 

بإحراز تقدم ذي مغزى نحو أهداف التنمیة المستدامة واتفاقیة باریس (تغییر الزمیلة)  Global SnCFتلتزم 
، وبالتالي فهي تعمل من أجل الحصول على شهادة على مستوى الصندوق من المعیار الذهبي لألهداف 

خفیف والتكیف) ) ، وهو معیار تطویر شامل تم إنشاؤه لضمان أن العمل المناخي (التGS4GGالعالمیة (
. من خالل تطبیق 2یساهم أیًضا في أهداف التنمیة المستدامة بطریقة قابلة للقیاس والتحقق والموثوقة

 ، سیمیز الصندوق نفسه كرائد في هذا المجال. GS4GG MRVمتطلبات 
 
 
 
 

                                                           
أهداف المعیار الذهبي لألهداف العالمیة هو معیار الجیل التالي الذي یمّكن المبادرات من تحدید كمیة آثارها وٕاقرارها تجاه األمن المناخي و   2

لمصلحة المحلیین استمرار المعیار الذهبي في تقدیم أعلى التنمیة المستدامة ، بینما تضمن الضمانات المعززة وٕادارة المقایضات وٕاشراك أصحاب ا
 /https://www.goldstandard.orgمستویات السالمة البیئیة واالجتماعیة. 
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 E&Sمسؤولیات 
 

المسؤولیة العامة عن وضع هذه السیاسة واإلشراف على تنفیذها. قام  Global SnCFیتحمل مجلس إدارة 
وتقدیم تقریر إلى المجلس  ESMSو  E&Sمؤهل إلدارة تنفیذ سیاسة  E&Sمجلس اإلدارة بتحدید مدیر 

 ).ESMSمن  4في الفصل  ESM(انظر المزید من مسؤولیات  ESMSحول أداء 
 

 یة مناسبة وٕاعادة مصادر لتنفیذ هذه السیاسة.إن مجلس اإلدارة مسؤول عن ضمان وجود میزان
 

 إعداد التقاریر والمساءلة
 ESMS) العالمي تقاریر دوریة حول تنفیذ وفعالیة نظام Global SnCFسیتلقى مجلس إدارة ومساهمي (

 هذه. E&Sللصندوق وامتثاله لسیاسة 
 

ذات الصلة للجمهور من خالل صفحة الویب الخاصة بها  E&Sإتاحة معلومات  Global SnCFتعتزم 
على صفحة ویب  E&Sوفي منشوراتها. وهذا یشمل نشر سیاسة  PCALPوالمخصصة على موقع 

Global SnCF  وٕادراج المعلومات الموجزة في تقریرها السنوي. باإلضافة إلى ذلك، سیتم الكشف عن
 .PCALP (www.pcalp.com)نشرها على موقع  للمشاریع الفردیة للجمهور من خالل ESSتقاریر 

 
العالمیة آلیة للتظلم تمكن األطراف الثالثة من إثارة المخاوف بشأن امتثال الصندوق  Global SnCFلدى 

لمشاریعه الممولة. یمكن الوصول إلى آلیة التظلم من خالل صفحة  E&Sلهذه السیاسة و / أو تأثیرات 
من جمیع المشاریع تنفیذ آلیة التظلم  Global SnCF، سیطلب  . عالوة على ذلكGlobal SnCFویب 

 ، ال سیما فیما یتعلق باألداء البیئي واالجتماعي ، والتي ستكون متناسبة مع مخاطر وآثار المشروع.
 

 موافقة
 .العالمي Global SnCF مدراء مؤقًتا من قبل مجلس ESMSو  E&Sتمت الموافقة على سیاسة 

 

 الغرض والتطبیق -) ESMSالبیئیة واالجتماعیة (نظام اإلدارة  3
بإدارة وأداء المخاطر البیئیة واالجتماعیة ، بدًءا من عملیاتها الخاصة. وبالتالي ،  Global SnCFتلتزم 

والموارد البشریة الداخلیة للصندوق ، والتي تم اعتمادها  E&Sبسیاسات  Global SnCFیسترشد موظفو 
 Global. تضمن هذه السیاسات الداخلیة أن یتم التعامل مع موظفي IFC PS2وتتوافق مع  PCALPمن 
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SnCF  .بشكل عادل ، وتزویدهم بظروف عمل آمنة ، وممارسة حمایة البیئة وفًقا لقوانین البلد المضیف
 تتوفر نسخ من هذه السیاسات الداخلیة عند الطلب.

 
إلجراءات التي سیتم اتباعها لضمان استیفاء ) مجموعة من اESMSیتضمن هذا النظام البیئي واالجتماعي (

) العالمیة. یتضمن هذا عملیة لفحص E&Sالعالمیة لسیاسة البیئیة واالجتماعیة ( Global SnCF شروط
، لضمان عدم االستثمار في المشاریع  Go / No Goاالستثمارات المحتملة مقابل قائمة االستبعاد قبل قرار 

ة مستبعدة. تسمح عملیة الفرز بالتصنیف المؤقت للمشاریع المقترحة في أو الشركات التي تعمل مع أنشط
مشروعات ذات مخاطر عالیة ومتوسطة ومنخفضة (الفئة أ أو ب أو ج على التوالي) والتي تحدد بعد ذلك 

العالمي مشروعات الفئة أ من  Global SnCFاستبعاد المشاریع عالیة المخاطر (الفئة أ). سوف یستبعد 
ب األنشطة ذات المخاطر البیئیة واالجتماعیة السلبیة الكبیرة التي ال رجعة فیها أو التي لم یسبق خالل تجن

 IFC PS 5العالمي المشاریع التي تؤدي إلى  Global SnCFلها مثیل ، وبشكل عام ، سوف یتجنب 
شاریع التي تشمل (أي حیازة األراضي وٕاعادة التوطین غیر الطوعي ، فقدان التنوع البیولوجي ، والم 8 -

العالمي على المشاریع  Global SnCFمجتمعات الشعوب األصلیة أو مواقع التراث الثقافي). سوف یركز 
) فقط ؛ ستلتزم هذه المشاریع بمستوى العنایة جأو  بالتي تقع في فئات متوسطة أو منخفضة المخاطر (

لالزمة لتقلیل اآلثار المحتملة. یجب أن الواجبة في مجال البیئة والصحة والسالمة وستتخذ اإلجراءات ا
للمتطلبات التنظیمیة للبلد المضیف، ومعاییر أداء  Global SnCFتمتثل جمیع المشاریع التي تمولها 

مؤسسة التمویل الدولیة ذات الصلة والممارسات الصناعیة الجیدة، على التوالي، إرشادات البیئة والصحة 
 والسالمة لمجموعة البنك الدولي.

 

التقییم األولي للمشروع، وتطویر المشروع، والبناء والعملیات، حتى خروج المشروع  ESMSیغطي نظام 
 (من الصندوق) ویغطي ما یلي:

 التقییم األولي والفرز• 
 المحتملة E&Sتصنیف مخاطر • 
 E&Sتقییم مفصل للمشروع / العنایة الواجبة وتحدید معاییر • 
 بة واإلدارة الالزمة لضمان االمتثال للمعاییر المناسبةتحدید تدابیر التخفیف والمراق• 
 استشارة ومشاركة أصحاب المصلحة المستنیرة• 
 آلیة التظلم• 
 في الوثائق القانونیة للمشروع E&Sإدراج متطلبات • 
 رصد أداء المشروع لضمان االمتثال للمعاییر • 
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 Global SnCF منللمشاریع الممولة  E&Sإعداد تقاریر داخلیة عن أداء • 
 إعداد التقاریر الخارجیة ألصحاب المصلحة• 
 

 ملخص العملیة (انظر الرسم البیاني االنسیابي أدناه):

 

 التنظیم والمسؤولیات 4
. ESMS) لدیه اإلشراف على تطبیق نظام ESMمخصص ( E&Sالعالمیة مدیر  Global SnCFلدى 

ومصادر االستدامة، باإلضافة  R20و  PCALPتتمتع اإلدارة السلیمة بیئیاً بإمكانیة الوصول إلى بیئة شركة 
إلى أي متخصصین خارجیین محلیین / دولیین إضافیین واستشاریین ، لضمان إجراء االستثمارات وفًقا 

 .E&Sلسیاسة 
 

 تشمل مسؤولیات اإلدارة السلیمة بیئیًا ما یلي:
 ومراجعاته الدوریة وتحسیناته وتعدیالته. ESMSف على تنفیذ نظام اإلشرا• 
 ESMSالعالمي حول أداء نظام  Global SnCFتقدیم تقاریر منتظمة إلى مجلس • 
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التأكد من أن كل مشروع قد تم فحصه في ضوء السیاسة العالمیة للصحة والسالمة والبیئة ، وقائمة • 
 تم تصنیفه على أنه خطر محتمل على البیئة والصحة والسالمة ؛، وأن المشروع المقترح قد االستبعاد

 العالمیة للصحة والسالمة ؛ Global SnCFتتوافق مع سیاسة  ESIAالتأكد من أن اختصاصات • 
تأكد من اتباع إجراءات المراجعة العالمیة للصحة والسالمة الشاملة،  أثناء بذل العنایة الواجبة للمشروع ،• 

واإلرشادات والقوائم المرجعیة للمشروع ، وتقییم األداء / االمتثال البیئي للمشروع مقابل المتطلبات المطبقة 
 ؛
 مول بها ؛ضمان اإلشراف على المشاریع في المحفظة ومراقبتها مقابل االمتثال المستمر للمتطلبات المع• 
 المقدمة E&Sاستعراض جمیع تقاریر رصد المشروع • 
إعداد تقریر سنوي عن البیئة واألداء االجتماعي ، بناًء على تقاریر المراقبة الدوریة التي تعدها الشركات • 

 المستثمر فیها ، وتقاریر أخرى تتعلق بالصحة والسالمة قد تكون مطلوبة ؛
 ؛ E&Sر على سیاسات وٕاجراءات توفیر التدریب لفریق االستثما• 
اإلدارة العلیا لضمان توفر الموارد الكافیة للتنفیذ الفعال  R20و  PCALPو  Global SnCFالعمل مع • 

 ؛ E&Sلسیاسات وٕاجراءات 
االحتفاظ بملف من االستشاریین والمتخصصین البیئیین المؤهلین الذین یمكن استدعاؤهم للمساعدة في • 

 )10إجراء المراجعات البیئیة ومراجعات الحسابات وتقییم األثر البیئي واالجتماعي ؛ (انظر الملحق 
العالمیة للصحة والسالمة  Global SnCFالتأكد من وجود آلیة للتظلم وٕادارة التعلیقات بالتوافق مع سیاسة • 

 )12و  11؛ (انظر الملحقین 
 R20للمشروع تدار بشكل صحیح وتودع في نظام إدارة الملفات  E&Sالتأكد من أن وثائق • 
 

 فحص وتصنیف المخاطر المحتملة  5
المبكرة للمشروعات والموافقة على المضي قدًما في المشروع كنتیجة  E&Sینطبق هذا القسم على مراجعة 

. وهذا یشمل فحص قائمة االستبعاد، وتحدید المخاطر األولیة، Go / No Goالجتماع القرار المبكر 
المؤقت وٕابالغ مدیر  E&Sالمعمول بها، وتخصیص تصنیف  PSsالمحتملة، وتخصیص  E&Sوقضایا 

 المشروع بالنتائج.
العالمیة فقط في  Global SnCFأعاله ، سوف تستثمر مؤسسة  3و  2و مذكور في القسمین كما ه

). وألنواع المشاریع هذه آثار ضارة محدودة ، یتوقع فئة ب أو جالمشاریع المتوسطة والمنخفضة المخاطر (
. تشمل أن تكون خاصة بالموقع وقلیلة العدد ویمكن تخفیفها بسهولة Global SnCFالصندوق العالمي 

فرز النفایات المحسنة ، ومصانع إعادة  Global SnCFفي محفظة  جو  باألمثلة على أنواع المشاریع 
التدویر ، ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي ، ومزارع الطاقة الشمسیة ومزارع الریاح الصغیرة ، 
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ة في جدول تصنیف المخاطر والزراعة المتجددة ومشروعات اإلضاءة الموفرة للطاقة (انظر القائمة الكامل
العالمي دائًما إلى تجنب المشاریع التي تؤدي إلى تشغیل أجهزة  Global SnCFأدناه ). سوف یهدف 

PSFC  أي حیازة األراضي وٕاعادة التوطین غیر الطوعي ، وفقدان  8-5التابعة لمؤسسة التمویل الدولیة)
عات الشعوب األصلیة أو مواقع التراث الثقافي). التنوع البیولوجي الكبیر ، والمشاریع التي تشمل مجتم

 Global SnCFتتضمن بعض المخاطر المتوسطة المعتادة التي یحتمل أن تكون مرتبطة بأنواع مشاریع 
لمن یلتقطون النفایات بشكل غیر رسمي) ، أو ظروف  العالمیة النزوح االقتصادي (على سبیل المثال ،

العمل غیر اآلمنة ، أو الضرر الذي یلحق بالموارد الطبیعیة (على سبیل المثال ، أثناء بناء مزارع الطاقة 
الشمسیة وطاقة الریاح ، أو مشاریع البنیة التحتیة األخرى) ، وتشكك المجتمع في التقنیات الجدیدة التي 

لى أنها غیر آمنة (على سبیل المثال ، أثناء إدخال تقنیات معالجة میاه الصرف الصحي ُینظر إلیها ع
الجدیدة). من أجل تجنب هذه المخاطر من البدایة ، ولضمان أن تكون اآلثار خاصة بالموقع ، أو قابلة 

مشاركة المجتمع النشطة ومشاورات أصحاب  Global SnCFللعكس ، أو تخفیفها بسهولة ، ستضمن 
 حول المبادئ التوجیهیة القیاسیة الذهبیة ألصحاب المصلحة). 16لمصلحة (انظر الملحق ا

ESMS  مناسب لكل مستثمر ، وكذلكESIA  لالطالع على  2لجمیع مشروعات الفئة ب (انظر الملحق
إطار مشاركة أصحاب المصلحة ذي الصلة  16). یصف الملحق الفئة جلمشاریع  ESIAاختصاصات 
یئیة واالجتماعیة ، واستراتیجیة مشاركة أصحاب المصلحة المستمرة التي ستتبعها المشاریع ، بالمخاطر الب

) على GRMالعالمي آلیة معالجة المظالم ( Global SnCFبما في ذلك بمجرد تنفیذ المشاریع. یتضمن 
ة على مستوى الصندوق والمشروع على حد سواء للسماح ألصحاب المصلحة والمجتمعات المحلیة بالقدر 

بالتفصیل آلیة إعادة  12و  11تقدیم التغذیة المرتدة ، وتلقي الردود على هذه التعلیقات. یصف الملحقان 
 إعمار غزة.

من خالل التأكد من أن جمیع المشاركین في الخدمة  PS 2خاصة بظروف العمل سیتم استیفاء متطلبات 
، واتباع إرشادات البنك  Global SnCF ESMSفي مكانه یعكس المعیار العالمي  ESMSلدیهم نظام 

الدولي بشأن البیئة والصحة والسالمة. سیتم وضع عالمة على الكشف المبكر عن المخاطر التي یتعرض 
، والتي  3وقائمة التحقق من الملحق  2لها العمال أثناء العنایة الواجبة من خالل استخدام أسئلة الملحق 

 طر قبل تنفیذ المشروع.ستساعد بدورها على التخفیف من أي مخا
العالمیة تحظر بوضوح االستثمار في المشروعات  Global SnCFكما ذكرنا سابًقا ، فإن قائمة استبعاد 

عالیة المخاطر (الفئة أ) وستتجنب األنشطة التي تنطوي على مخاطر بیئیة واجتماعیة سلبیة كبیرة ال رجعة 
في حال  IFC PS 5 - 8من المحتمل أن تؤدي إلى  فیها أو غیر مسبوقة ، بما في ذلك المشاریع التي

العالمي في إعادة التوطین  Global SnCFلم یكن هناك أي نشاط على الصعید العالمي یتسبب فیه نشاط 
غیر الطوعي ، أو االستحواذ على األراضي ، أو التهجیر المادي أو االقتصادي ، فسیتم سن إطار سیاسة 



16 
 

لالطالع على الشروط المرجعیة لخطة حیازة األراضي ،  17لى الملحق إعادة التوطین. یرجى الرجوع إ
 وخطة عمل إعادة التوطین ، وخطة استعادة الحیاة الحیة.

 
العالمیة تحظر بوضوح المشاریع التي تؤثر  Global SnCFكما ذكرنا سابًقا ، فإن قائمة االستبعاد من 

على السكان األصلیین أو إشراك المجتمعات األصلیة. ومع ذلك ، في حالة من غیر المحتمل أن یؤدي أي 
نشاط عالمي للمؤسسة الوطنیة لمكافحة السل إلى مخاطر تتعلق بالشعوب األصلیة ، سیتم سن إطار 

لالطالع على اختصاصات خطة الشعوب  17الملحق  تخطیط للشعوب األصلیة. یرجى الرجوع إلى
 األصلیة. 

وبالمثل ، تماشیًا مع قائمة االستبعاد ، سیتم تجنب المشاریع التي تضر بالتنوع البیولوجي أو المناطق 
الطبیعیة المحمیة. في حالة من غیر المحتمل أن یؤدي أي نشاط عالمي للصناعات الخفیفة إلى فقدان 

أو المناطق المحمیة ، سیتم إعداد خطة إدارة التنوع البیولوجي أو المنطقة المحمیة. یرجى التنوع البیولوجي 
 لالطالع على الشروط المرجعیة لخطة إدارة التنوع البیولوجي / المنطقة المحمیة. 18الرجوع إلى الملحق 

 
 Global SnCFتصف الخطوات التالیة عملیة الفرز والتصنیف الخاصة بـ 

 
العالمیة وقائمة االستبعاد (انظر  Global SnCFتم فحص المشاریع المقترحة وفًقا لسیاسة : ی1الخطوة 
) في أقرب نقطة للمشاركة لتحدید ما إذا كان المشروع مقبوًال. إذا كان هذا یتضمن نشاًطا مستبعًدا 1الملحق 

فلن یتم النظر في ،  E&S(بما في ذلك مشروع واضح من الفئة أ) ، أو أن المشروع ال یمتثل لسیاسة 
 المشروع بعد ذلك.

ستضمن اإلدارة السلیمة بیئیًا إجراء تقییم  ع غیر المدرجة في قائمة االستبعاد ،یر ا: بالنسبة للمش2الخطوة 
مبدئي لمخاطر الصحة والسالمة المحتملة بناًء على معلومات المشروع التي قدمها مدیر المشروع في تلك 

 المرحلة ، وزیارة الموقع حیثما ینطبق ذلك. 
بیئیًا تعیین فئة مؤقتة ، ستضمن اإلدارة السلیمة  5باستخدام قائمة المراجعة النموذجیة الواردة في الملحق 

) للمشروع وٕادراج المخاطر المتوقعة على البیئة والصحة والسالمة. الغرض من ذلك هو تحدید جأو  ب(إما 
أثناء إعداد المشاریع ، ومدى العنایة الواجبة التفصیلیة  E&Sمستوى الجهد المبذول في تقییم مخاطر 

E&S  المطلوبة إلبالغ اجتماعات قرارGo / No Go.  یتم تحدید فئة مخاطر المشروع اإلجمالیة حسب
 الجدول أدناه:
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 E&Sتصنیف مخاطر 
 تصنیف نموذجي للبنیة التحتیة  الفئة
أنشطة األعمال التي تنطوي على  أ

مخاطر و / أو تأثیرات بیئیة أو 
اجتماعیة سلبیة كبیرة محتملة 

ومتنوعة أو ال رجعة فیها أو غیر 
 مسبوقة.

 المخلفات:
 المناطق ذات مجتمعات الزبال الضعیفة الكبیرة -
 نفایات كبیرة للطاقة -
 الحرق (باالكسجین) -
 مدافن النفایات -
 ادارة النفایات الخطرة -
 إدارة نفایات المستشفیات -

 طاقة متجددة:
 مشاریع مائیة مع سد -
 إدارة مشروعات األنهار المائیة -
 مزرعة شمسیة كبیرة -
 مزرعة ریاح كبیرة -
 المشاریع التي تتضمن خطوط نقل طویلة -

 إضاءة فعالة:
 منطقة ذات تنوع بیولوجي محمي قد یتأثر بالضوء -

األنشطة التجاریة التي تنطوي على  ب
مخاطر و / أو تأثیرات بیئیة أو 
اجتماعیة سلبیة محدودة محدودة 

وقلیلة العدد ، ومحددة بوجه عام ، 
خاصة بالموقع ، وقابلة للعكس إلى 
حد كبیر ، ویمكن معالجتها بسهولة 

 من خالل تدابیر التخفیف.
 

 المخلفات:
 تحسین فرز النفایات -
 MSWخط فرز  -
 مصنع التسمید -
 الهضم الالهوائي -
 معمل إعادة التدویر -
 االنحالل الحراري والتغویز (في غیاب األكسجین) -

 الزراعة التجدیدیة:
 الماء والنظافة:

 الصرف الصحيمحطة معالجة میاه  -
 طاقة متجددة:

 میجاوات) 10مزرعة شمسیة (< -
 میجاوات) 10مزرعة ریاح (< -
 أنظمة الشبكة الریفیة الصغیرة -

 إضاءة فعالة:
 مشاریع إنارة الشوارع الجدیدة -

أنشطة تجاریة ذات مخاطر و / أو  ج
تأثیرات بیئیة أو اجتماعیة ضارة أو 

 معدومة.

 طاقة متجددة:
 میجاوات) 1التركیبات الشمسیة على السطح (< -

 إضاءة فعالة:
 تعدیل اإلضاءة -
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تؤدي عملیة الفرز والتصنیف لالستثمارات المقترحة إلى تصنیف المخاطر المحتملة. یحدد هذا مستوى 
 التي یتعین القیام بها على النحو التالي: E&Sمتطلبات 

، أو تنتهك قائمة  PSs 5-8لن یتم دعم جمیع معامالت الفئة أ (أي تلك التي من المحتمل أن تشغل • 
 ) ، وبالتالي سیتم رفضها للنظر فیها من قبل الصندوق.االستبعاد

) تم إعداده ESIAیتعین على جمیع معامالت الفئة ب الحصول على تقییم تأثیر بیئي واجتماعي رسمي (• 
والمتطلبات التنظیمیة للبلد المضیف. سیتم تنفیذ تقییم األثر البیئي واالجتماعي  IFC PS1ت وفًقا لمتطلبا

). یحتوي ESMMPمن قبل استشاري مؤهل ویجب أن یحتوي على خطة إدارة ومراقبة بیئیة واجتماعیة (
ى عل 6. یحتوي الملحق ESIAالمتطلبات ، باإلضافة إلى اختصاصات  و PSs ـعلى وصف ل 2الملحق 

 .PSsقائمة مرجعیة للتحقق من االمتثال ضد 
لالمتثال للمتطلبات التشریعیة والتنظیمیة للبلد  جستلزم جمیع المعامالت المقترحة المصنفة ضمن الفئة • 

. ستتم مراقبة المشاریع طوال حیاتها لتحدید ما إذا كانت GSالمضیف وحیثما تكون المتطلبات العملیة من 
 ضة أو ما إذا كان هناك حاجة إلى إجراء تقییم إضافي.المخاطر ال تزال منخف

 
 Go / No: بالنسبة للمشروعات التي تمت الموافقة علیها خالل اجتماع اتخاذ القرار المبدئي 3الخطوة 

Go  للمتطلبات التشریعیة والتنظیمیة  ج، من المتوقع أن تمتثل تلك التي تم تصنیفها على أنها من الفئة
لنسبة للمشاریع المعتمدة التي تم تصنیفها كمشروعات من الفئة ب ، سیضمن مشروع للبلد المضیف. با

، أي دراسات إضافیة  ESIAاإلدارة السلیمة بیئیاً تنفیذ العنایة الواجبة التفصیلیة ، بما في ذلك: التكلیف من 
ارة حامل. استش -والقیام بزیارات میدانیة ضروریة وحصة  PSsضد  ESIAلـ  E&S، مراجعة  E&Sحول 

 وسیشمل ذلك االستعانة بخبراء استشاریین خارجیین حسب الضرورة.
 

 أدوار / مسؤولیات اإلدارة السلیمة بیئیاً 
التأكد من أن كل مشروع قد تم فحصه وفًقا لسیاسة الحمایة الشاملة للصحة والسالمة البیئیة ، وقائمة • 

 المحتملة ؛ E&S، ثم تصنیفها على أنها مخاطر  االستبعاد
 ) ؛5(راجع مذكرة الفرز في الملحق  E&Sإعداد مذكرة فحص • 
 ESIAمراجعة االختصاصات لـ • 
 المراجعة المستمرة لتصنیف المخاطر وتعدیلها حسب الحاجة ؛• 

 تتضمن السجالت والوثائق ما یلي:
 ) ؛5(الملحق  Go / No Goالمسجلة في قائمة التحقق  E&Sصیاغة اعتبارات • 
 ESIAاختصاصات • 
 Scoping Mission BTORمتى وٕاذا تم إجراء مهمة العنایة الواجبة ، • 
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 تطویر المشروع / السهولة 6
قبل اجتماع  Go / No Goمن اجتماع اتخاذ القرار  E&Sیصف هذا القسم إجراءات العنایة الواجبة من 

 هو: E&S. إن الغرض من العنایة الواجبة تجاه ICمقرر 
تحدید وتقییم المخاطر و / أو اآلثار المحتملة على البیئة والصحة والسالمة ، سواء كانت معاكسة أو • 

 مفیدة ، أو مرتبطة بمشروع مقترح ؛
 زیارة موقع المشروع ، ومنطقة التأثیر ، والمرافق المرتبطة واألشخاص المتضررین من المشروع ؛• 
و  PSsفیما یتعلق بمتطلبات  ESMMPو  ESIAفیه أعد  التأكد من أن مؤید المشروع / المستثمر• 

EHS Guidelines. 
توفیر خدمات بناء القدرات ، حسب الحاجة ، لتمكین المنفذین المحلیین (المؤسسات المحلیة أو مطوري • 

 .ومراقبة المخاطر الخاصة بالموقع ESMSالمشاریع) من تطبیق نظام 
التابعة لمؤسسة التمویل الدولیة وأحكام إرشادات  PSFCتحدید مجاالت عدم االمتثال لمتطلبات أجهزة • 

 البیئة والصحة والسالمة ؛
 تحدید اإلجراءات / المعلومات المطلوبة لمعالجة االمتثال للرصد والتقییم خالل مرحلة العنایة الواجبة ؛• 
 تم تناولها في الوثائق القانونیة للعقد ؛تحدید اإلجراءات / المعلومات التي سی• 
 ESIAیحتوي على مهام محددة مصممة لسد الفجوات الملحوظة في  ESAPإعداد ، حسب الحاجة ، • 
 ؛
التأكید مع محامي المشروع على أن الوثائق القانونیة والتعاقدیة تتضمن التعاریف والعهود والبنود والعناصر • 

وٕارشادات البیئة والصحة والسالمة وقانون البلد  PSsثال المشروع ألجهزة المرتبطة المناسبة لضمان امت
 (إذا لزم األمر) ؛ ESAPالمضیف و 

 ICقبل اجتماع  ESRSإعداد • 
 

) لوصف مخاطر 5(انظر الملحق  E&Sتم إعداد استبیان ی: أثناء وبعد المهمة المیدانیة األولیة ، 1الخطوة 
 تحسین األداء مقابل هذه المعاییر ؛ولتحدید فرص   PSSالمشروع بموجب 

: یتم بعد ذلك إعداد ورقة معلومات المشروع لوصف أساسیات المشروع ، بما في ذلك مخاطر 2الخطوة 
E&S  والتدابیر المحتملة للتخفیف من المخاطر وتعظیم اآلثار اإلیجابیة ، لدعم قرار ،Go / No Go 

 )13لمتابعة المشروع ؛ (انظر الملحق 
لمتابعة تطویر  Go / No Go: یتم إعداد الشروط المرجعیة لدراسات جدوى المشروع لدعم قرار 3الخطوة 

 IFC PS1وفًقا لمعیار  ESIAالمشروع ؛ تشمل االختصاصات أیًضا 
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، وتتم مراجعة العروض  E&S: یتم إرسال االختصاصات الخاصة بدراسة الجدوى إلى مستشاري 4الخطوة 
 والمشاركة فیها وتقدیم الخدمات ؛ E&Sفي  واختیار خبراء االستشارات

لتحدید  E&(ESAP) S، یتم إعداد خطة عمل  PSs: عندما یتم تحدید أي ثغرات مقابل 5الخطوة 
 .PSsاإلجراءات المطلوبة إلسراع المشروع في مقابل 

یتم الحصول على تصاریح المشروع ، وصیاغة العقود الرئیسیة  : عند استالم حزم دراسة الجدوى ،6الخطوة 
، ویتم إجراء الهیكلة المالیة األولیة (بما في ذلك  3، وصیاغة أي عقود مقاصة O&Mو  EPCمع مقاولي 

یتم تضمین العناصر في العقود لضمان تنفیذ  -المناقشات مع المستثمرین المحتملین) والتغطیة الرئیسیة 
 العالمیة للصحة والسالمة. Global SnCFیتوافق مع سیاسة  المشاریع بما

 Global SnCF E&S: یتم إعداد جمیع وثائق المشروع ومراجعتها للتأكد من مطابقتها لسیاسة 7الخطوة 
 قبل بدء العنایة الرسمیة الواجبة لالستثمار ؛

 
 أدوار / مسؤولیات اإلدارة السلیمة بیئیاً 

 قد تم استكماله بشكل صحیح ؛ E&Sالتأكد من أن استبیان • 
 ؛ E&Sمن صحیفة معلومات المشروع یعكس استنتاجات استبیان  E&Sالتأكد من أن قسم • 
 Global SnCFذات الصلة من سیاسة  E&Sالتأكد من أن اختصاصات دراسة الجدوى تشمل متطلبات • 

 العالمیة للصحة والسالمة ؛
 ) ؛E&Sالستكمال دراسات جدوى المشروع (محتوى  E&Sمراجعة عروض الخدمة من استشاریین • 
 ، عند الضرورة ESMSضمان خدمات بناء القدرات • 
 ، عند الضرورة E&(ESAP) Sتأكد من إعداد خطة عمل • 
 تأكد من أن العهود الرئیسیة مدرجة في العقود• 
 Global SnCFسیاسة إجراء المراجعة النهائیة لوثائق المشروع لالمتثال ل• 
 

 السجالت والتوثیق
 العالمي بما في ذلك: Global SnCFیتم تخزین المعلومات التالیة في نظام إیداع وثائق 

 االختصاصات والمقترحات لتقییم األثر البیئي واالجتماعي• 
 تقییمات األثر البیئي واالجتماعي• 
 جمیع معلومات ووثائق تقییم البیئة والصحة والسالمة المتاحة ؛• 
 الجتماعات بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لمعالجة التوصیات ؛محاضر ا• 

                                                           
 ESAPالمواثیق اإلیجابیة والعهود السلبیة والظروف السابقة وحدث التقصیر و  3
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) ، بما في ذلك أي إجراءات ESAPsمعلومات تقییم المشروع الجوهریة وخطط التقییم البیئي واالجتماعي (• 
 تكمیلیة متفق علیها لضمان اكتمال وثائق التقییم ؛

 الموافقة على االختصاصات المستخدمة ألي خبیر خارجي ؛• 
 .BTOR(تقریر العودة إلى المكتب)  E&Sمهمة العنایة الواجبة  •
 
 العنایة الواجبة لالستثمار 7

یصف هذا القسم العملیة من االنتهاء من دراسة جدوى المشروع / قابلیة التحویل المصرفي حتى قرار 
تقییم األثر البیئي الموافقة على االستثمار. بالنسبة للمشاریع ذات المصادر الجانبیة حیث لم یتم إعداد 

من هذه الوثیقة. بالنسبة للمشروع حیث تم إعداد تقییم  6و  5واالجتماعي ، سیتم إعادة المشروع إلى القسم 
وٕاعادته مرة  PS1األثر البیئي واالجتماعي بالفعل ، سیتم التحقق من ذلك للتأكد من توافقه مع متطلبات 

 .6و  5أخرى إلى القسم 
 

تقییم مشروعات الفئة ب وفًقا لمتطلبات معاییر األداء لمؤسسة التمویل الدولیة (ومبادئ : سیتم 1الخطوة 
)، لتحدید ما إذا كانت 4البنك الدولي التوجیهیة بشأن البیئة والصحة والسالمة ومذكرات الممارسات الجیدة

السالمة ،  حة وهناك أي ثغرات في األداء والحاجة إلى فرض أي متطلبات إضافیة تتعلق بالبیئة والص
وكذلك لوائح البلد المضیف للمشروع / االستثمار المقترح. بالنسبة للمشاریع التي تم إعداد تقییم األثر البیئي 

لضمان  PS1واالجتماعي بالفعل والموافقة علیها من قبل السلطات المختصة ، سیتم تقییمها وفًقا لمتطلبات 
جمیع المرافق ذات الصلة واألشخاص المتضررین من  تغطیة جمیع مناطق نفوذ المشروع بما في ذلك

 المشروع.
: بعد االنتهاء من العنایة الواجبة ، وأي عمل إضافي عن تقییم األثر البیئي واالجتماعي ، ستقوم 2الخطوة 

للمشروع قد أعد) ملخص إعادة  E&Sاإلدارة السلیمة بیئیًا بإجراء تحلیل مسبق (أو ستضمن أن أخصائي 
. تلخص هذه 7) ، ومن األمثلة على ذلك كما هو موضح في الملحق ESRSئي واالجتماعي (النظر البی

الرئیسیة للمشروع وأي تدابیر مطلوبة لیتم تنفیذها أثناء اإلنشاء والتشغیل لضمان  E&Sالوثیقة مخاطر 
بیر لخطة وٕارشادات البیئة والصحة والسالمة ومتطلبات الدولة المضیفة وأي تدا PSsاالمتثال لمعاییر 
. یشكل هذا الملخص األساس ألي خطة عمل بیئیة ESIA) المحددة في ESMMPالمراقبة واإلدارة (

التشغیلي. عالوة  ESMS) سیتم دمجها في الوثائق القانونیة للمشروع و / أو اإلنشاء / ESAPواجتماعیة (

                                                           
على سبیل المثال ، لمشاریع الطاقة الشمسیة الكهروضوئیة:  4

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_utility-scale+solar+photovoltaic+power+plants 
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 E&Sاطر وتأثیرات إلعالم المستثمرین / المقرضین اآلخرین بمخ ESRSعلى ذلك ، یمكن استخدام 
 للمشروع.
: ستضمن اإلدارة السلیمة بیئیًا تلبیة المتطلبات المتعلقة بالمشاورات واإلفصاح العام ، كجزء من 3الخطوة 

عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي الرسمیة ، وكذلك متطلبات مشاركة أصحاب المصلحة ، قبل اإلغالق 
 المالي.
) الذي یقرر ما إذا ICإلى اجتماع لجنة االستثمار ( ESMوتقدیمه من قبل  ESRS: تم توقیع 4الخطوة 

 ESMبورقة االستثمار مع فقرة موجزة. یجب أن تؤكد  ESRSكان سیتم المضي في المشروع أم ال. مرفق 
یة العالم E  &Sأن المشروع إما یفي حالًیا (أو من المتوقع أن یكون قادًرا على الوفاء) بسیاسة  ICالجتماع 

بمجرد اكتمال أي إجراءات تصحیحیة محددة لتحقیق االمتثال. ستشمل ورقة االستثمار  Global SnCFلـ 
 أي مع جنب إلى جنًبا ، التبریر مع ، المشروع تصنیف ، الواجبة للعنایةملخًصا موجًزا  ICالمقدمة إلى 

 .ESMإلى  IC. سیتم توجیه أي أسئلة تطرأ قبل اجتماع ESMP / ESAP متطلبات
 

 أدوار / مسؤولیات اإلدارة السلیمة بیئیاً 
 من هذا المستند 6و  5تأكد من حدوث العملیات كما هو موضح في القسم • 
إعداد قائمة بأنشطة التقییم اإلضافیة عند االقتضاء ، بما في ذلك نطاق أي أنشطة إضافیة المشار إلیها • 

 ؛ ESRSفي 
 العام كجزء من عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعيضمان اتباع متطلبات التشاور والكشف • 
 ICوتوقیعه وتقدیمه إلى  ESRSضمان إعداد • 
، واستكمال أي إجراءات متابعة ناتجة عن  ICألي أسئلة قبل وأثناء اجتماع  ICها لـ استعدادضمان • 

 االجتماع
 

 السجالت والتوثیق
 في نظام التوثیق ESRSإیداع • 
 ICتلقي أي أسئلة • 
 ICاالستجابات المقدمة قبل أو أثناء أو بعد اجتماع • 
 
 اتفاقیة االستثمار واإلجراءات التصحیحیة لتحقیق االمتثال 8

، ستتواصل  Global SnCF IC: بمجرد اتخاذ القرار النهائي لالستثمار في المشروع بواسطة 1الخطوة 
مي المشروع ، لضمان وجود أي متطلبات رسمیة اإلدارة السلیمة بیئیًا مع مدیر المشروع / االستثمار ومحا
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) یتم تضمینها في اتفاقیات / عقود / عقود / عقود 8(یتم تقدیم مثال في الملحق  ESAPأو  ESMMPلـ 
 ).O&M) / التشغیل والصیانة (EPCالباطن للتمویل ، االستثمار في المشتریات الهندسیة (

بالتفاوض واالتفاق مع مختلف شركاء المشروع على توقعات البیئة  Global SnCF: ستقوم 2الخطوة 
القیاسیة  E&Sوالصحة والسالمة وشروط االستثمار في اتفاقیات التمویل. وتتكون هذه عادة من شروط 

المطبقة على جمیع االستثمارات ، وشروط اإلبالغ الخاصة بالمشروع والظروف المحددة أثناء العنایة 
یتم تمثیلهم في المستندات القانونیة على سبیل المثال ، مثل التعاریف العامة والضمانات  الواجبة. یجب أن

و / أو العهود المتعلقة باالمتثال  EPC / O  &Mوالضمانات وشروط الصرف ووثائق العقود لمقاولي 
راءات . سیتم تضمین إجGlobal SnCFالعالمیة لشركة  E&Sإلعادة المتطلبات كما هو محدد في سیاسة 

في أي اتفاقیة  Global SnCFالعالمیة لشركة  E&Sالتخفیف الحاسمة التي تعالج الثغرات في سیاسة 
 استثمار كشروط لالستفادة. بالنسبة لمشاریع الفئة ب ، یجب تضمینها في خطة عمل تقییم البیئة.

 
 أدوار / مسؤولیات اإلدارة السلیمة بیئیاً 

 یة القانونیةفي االتفاق E&Sضمان إدراج شروط • 
ذات الصلة ، وفًقا لسیاسة  E&Sالتأكد من أن اتفاقیة االستثمار مع شركاء المشروع تتضمن شروط • 
E&S  العالمیة التابعة لـGlobal SnCF  وأن إجراءات التخفیف یتم تلخیصها وٕادراجها على أنها خطة ،

 .ESAPعمل 
 

 السجالت والتوثیق
 وأیة خطوات متابعةاختتام اجتماع قرار االستثمار • 
 •ESAP  واتفاقیة االستثمار / مواثیقE&S التعاقدیة 
 

 المراقبة واإلشراف واإلبالغ 9
للمشاریع ومتعاقدیها لضمان االمتثال التفاقیة االستثمار وأي متطلبات  E&Sسیتم اإلشراف على أداء 

ESIA  وESMMP  وESAP :بناًء على األنشطة التالیة 
(أو مستشار طرف ثالث) أثناء البناء ، وفًقا  Global SnCF ESMزیارات دوریة للموقع من قبل • 

 ؛ ESAPو  ESMPلمستوى مخاطر البیئة والصحة والسالمة والتحقق من تنفیذ 
 ESAPحول أي إجراءات ومتطلبات رصد موثقة في  EPCتقدیم تقاریر التقدم الروتینیة من قبل مقاول • 

 العالقة ؛ EHSلتصحیح قضایا  المتفق علیه
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العالمي في غضون  Global SnCF(البیئیة واالجتماعیة والوفیات) إلى  EHSاإلبالغ عن أي حوادث • 
 أیام من حدوثها 3
 التكلیف بإعداد تقاریر المراجعة البیئیة الخارجیة من قبل اإلدارة السلیمة بیئیًا حسب الضرورة ؛• 
) على أساس زیارات الموقع والمراجعات الخارجیة BTORودة إلى المكتب (سیتم إعداد تقریر إشراف الع• 

 واإلجراءات المتفق علیها لتصحیح المسائل العالقة المتعلقة بالبیئة والصحة والسالمة ؛
 

 الزیارات اإلشرافیة الدوریة وفًقا لجدول البناء. ESM: خالل مرحلة التشیید ، ستقرر الخطوة األولى
: ستتم زیارة مشاریع ما بعد البناء من الفئة ب مرة واحدة على األقل كل عامین ، أو بشكل أكثر 2الخطوة 

تكراًرا ، اعتماًدا على نوع المشروع والبلد والموقع المحدد وطبیعة أي قضایا معلقة بشأن البیئة والصحة 
د كافیة للحكم على ما إذا كانت وأیًضا ما إذا كانت تقاریر المراقبة السنویة توفیر بیانات رص -والسالمة 

 متوافقة مع شروط االتفاقات التنظیمیة المحلیة وكذلك اتفاقیات االستثمار.
 

 أدوار / مسؤولیات اإلدارة السلیمة بیئیاً 
 ESAPالتأكد من أن زیارات الموقع الدوریة تجري وفقا لجدول البناء وتواریخ االنتهاء من البند • 
 تقاریر التقدم الروتینیة یقدم EPCضمان أن مقاول • 
 E&Sمراجعة التقاریر المرحلیة والتأكد من اإلبالغ عن أي حوادث • 
 ضمان إعداد التقاریر على أساس زیارات الموقع والمراجعات الخارجیة• 
 ضمان وجود آلیة التظلم ، وتنفیذها بشكل فعال ومعالجة المظالم• 
أثناء البناء ومقاول التشغیل والصیانة أثناء  EPCمقاول ضمان أن یتم تقدیم هیكل تقریر منسق من قبل • 

والعقود والشروط  ESAPللمشروع واالمتثال لـ  E&Sالعملیات. سیحتوي التقریر على دلیل على أداء 
 التنظیمیة

، وتم تنفیذ اإلجراءات التصالحیة ، وما إلى ذلك (تأكد من اكتمال  E&Sتأكد من إعداد تقاریر خروج • 
 عة الخروج)قائمة مراج

 
 السجالت والتوثیق

 العالمي Global SnCFالمودعة في نظام وثائق  ESAP، تقاریر حالة  BTORsتقاریر المشروع ، • 
 

 السجالت والوثائق ومراقبة الجودة 10
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ESM  هو الشخص المحوري لضمان مراقبة الجودة للمهام والنواتج والوثائق ذات الصلة بالبیئة والصحة
، أهداف  ESIA، وثائق  E&Sوالسالمة. التحكم في المستندات أمر ضروري. یتم تخزین جمیع دراسات 

م والمعلومات المرتبطة بها في نظا E&S، تصاریح  BTORs  ،ESRSs  ،ESAPsمهمة المشروع ، 
 .PCALPالعالمي الذي تدیره  Global SnCFتسجیل المستندات 

، الحفاظ على العنایة الواجبة  Global SnCF، بدعم من موظفي الدعم اإلداري العالمي  ESMتضمن 
 وسجالت المراقبة والمستندات التي تم جمعها وتحدیثها باستمرار.

بشكل دوري (انظر نموذج المراجعة في  ESMSستضمن اإلدارة السلیمة بیئیًا مراجعة إجراءات نظام 
للمراجعة والتحسین المستمر. ستخضع للمراجعة الخارجیة بعد ثالث  ESMS). یخضع نظام 14الملحق 

 سنوات من التشغیل.
 

 أدوار / مسؤولیات اإلدارة السلیمة بیئیاً 
ى من وأنواع أخر  ESAPsو  ESRSsو  BTORsو  ESIAsو  E&Sضمان تخزین جمیع دراسات • 

 العالمي Global SnCFفي نظام تسجیل مستندات  E&Sتوثیق 
 ضمان االحتفاظ بسجالت الرصد وغیرها من الوثائق وتحدیثها• 
 تخضع للمراجعة الداخلیة الدوریة ESMSالتأكد من أن إجراءات • 
 تخضع لمراجعة خارجیة بعد ثالث سنوات من التشغیل ESMSالتأكد من أن إجراءات • 
 

 التوثیقالسجالت و 
 ESMS، تدقیقات  E&S، تصاریح  E&S  ،ESIAs  ،BTORs  ،ESRSs  ،ESAPsدراسات • 

 العالمي Global SnCFالخارجیة المقدمة في نظام توثیق  ESMSالداخلیة واستعراضات 
 

 )AMRتقاریر المراقبة السنویة ( 11
: باإلضافة إلى تقاریر اإلشراف والمراقبة الدوریة التي یعدها المتعهدون / المشغلون ، ستكون 1الخطوة 

) یوضح بالتفصیل التقدم المحرز مقابل أي AMRهناك حاجة لمشاریع الفئة ب لتقدیم تقریر مراقبة سنوي (
 محتوى التالي:، واإلبالغ عن االمتثال الشروط التعاقدیة ، بما في ذلك ال ESAPو  ESMMPعناصر 

تقریر اكتمال ما بعد البناء یشیر إلى االمتثال لألنظمة المحلیة وٕاعادة استالم تراخیص التشغیل / تراخیص • 
 التشغیل ؛

أي بیانات مراقبة بیئیة مطلوبة (مثل جودة الهواء / المیاه ، میاه الصرف الصحي ، النفایات الصلبة ، • 
 الضوضاء) ؛
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المهنیة وحوادث الوقت الضائع (الحوادث ، والوفیات ، والحیاة والسالمة من  بیانات الصحة والسالمة• 
 الحرائق).
العالمي. سیتم إعداد تقریر أداء سنوي یشرح بالتفصیل  Global SnCFالسنوي لـ  E&S: تقریر 2الخطوة 

 E&Sداء على مدار العام ، وأي تغییرات ، وتحسینات وتفاصیل عن أ ESMSكیفیة تنفیذ الصندوق لنظام 
 .DFIللشركات / المشاریع المستثمر فیها ، بما یتوافق مع متطلبات إعداد تقاریر 

، التي تم Global SnCFالسنوي على صفحة الویب العالمیة  E&S: سیتم نشر ملخص لتقریر 3الخطوة 
 . (سیتم إدراج عنوان صفحة الویب).PCALPتحدید موقعها على موقع 

 
 السلیمة بیئیاً أدوار / مسؤولیات اإلدارة 

 Global SnCFإلى  AMRsالتأكد من أن المشاریع تقدم • 
 ضمان تقدیم تقاریر إنجاز ما بعد البناء ، وغیرها من التقاریر• 
 في قواعد البیانات / برامج الرصد ذات الصلة E&Sتأكد من إدخال بیانات رصد • 
 ضمان إعداد تقریر سنوي للصحة والسالمة على مستوى الصندوق• 
 Global SnCFتأكد من إعداد ملخص لهذا التقریر السنوي ونشره على صفحة ویب • 
 

 السجالت والتوثیق
 Global SnCFفي نظام التوثیق العالمي  AMRsقدمت • 
 

أدوار ومسؤولیات موظفي المشروع وأصحاب المصلحة اآلخرین فیما یتعلق بالضمانات البیئیة  12
 واالجتماعیة

یصف هذا القسم أدوار ومسؤولیات موظفي المشروع وغیرهم من أصحاب المصلحة فیما یتعلق بحمایة 
الضمانات البیئیة واالجتماعیة ، بما في ذلك تنفیذ وتطبیق المراجعات البیئیة واالجتماعیة والمراقبة واإلشراف 

 وٕاعداد التقاریر.
الة المنفذة دون الوطنیة مسؤولة عن تطبیق نظام بشكل عام ، تكون الجهة المسؤولة عن المشروع أو الوك

ESMS  الذي یحاكي نظامGlobal SnCF ESMS  العالمي. في هذه الحالة ، یتحمل مؤید المشروع
 تكلفة التنفیذ والمراقبة وٕاعداد التقاریر المتعلقة بمشروعه.

مناصرو المشروع و / أو الوكاالت المنفذة دون الوطنیة: من المتوقع أن یدیروا مخاطر وتأثیرات البیئة 
) یحاكي ESMSوالصحة والسالمة أثناء اإلنشاء والتشغیل ، وأن یحافظوا على نظام إدارة بیئیة واجتماعیة (

 العالمي ویحدثونه.  Global SnCF ESMSنظام 
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المجتمعات من  ع المتأثر أحد المكونات الهامة إلدارة أداء البیئة والصحة والسالمةیعتبر التعامل مع المشرو 
خالل الكشف عن معلومات المشروع ذات الصلة ، والمشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة والتشاور 

 والمشاركة المستنیرة (برنامج المقارنات الدولیة). 
فیذ المشروع و / أو الوكالة المنفذة دون الوطنیة بما وعلى وجه الخصوص ، من المتوقع أن تقوم وكالة تن

 یلي:
المتوافقة  E&Sمساعدة المقاول / المشغل في وضع تدابیر لتفادي أو تقلیل أو تخفیف أو تعویض تأثیرات • 

 ؛ PSsمع 
 مراجعة اآلثار و / أو المخاطر المحتملة وتدابیر التخفیف المقترحة ؛• 
 سین نتائج البیئة والصحة والسالمة ؛حیثما أمكن ، حدد الفرص لتح• 
 ؛ ESMSضمان االمتثال لمتطلبات نظام • 
ضمان الكشف عن أي مخاطر مهمة محتملة على البیئة والصحة والسالمة تم الكشف عنها ألصحاب • 

 المصلحة وٕاتاحة تقییم األثر البیئي واالجتماعي للجمهور بعد عملیة تشاور شاملة
 لوثائق القانونیة والتعاقدیة ذات الصلة ؛في ا E&Sتضمین متطلبات • 
 للمشروع طوال عمر المشروع ؛ E&Sرصد وتوثیق أداء • 
) المتفق علیها ESMPsضمان إجراء الرصد وٕاعداد التقاریر في مقابل خطط اإلدارة البیئیة واالجتماعیة (• 

راضي ، خطط قبول ، خطط حیازة األ RAPs  ،LRPs، واألطر األخرى إن وجدت (على سبیل المثال ، 
 التنوع البیولوجي ، خطط الشعوب األصلیة ، إلخ.)

 تعیین منسق داخلي للصحة والسالمة على المستوى المحلي للمساعدة في كل ما سبق• 
 

: من المتوقع أن یعمل نیابة عن مؤید المشروع و / أو الوكالة المنفذة دون المحلي للمشروع E&Sمنسق 
للمشروع بشكل صحیح ، بما في ذلك جمیع النقاط المذكورة أعاله. على  ESMSالوطنیة لضمان تنفیذ 

 المحلي بالمشروع بما یلي: E&Sوجه الخصوص ، من المتوقع أن یقوم منسق 
 للصندوق E&Sالتنسیق مع مدیر • 
 .ESMSضمان إیداع جمیع وثائق المشروع وفقا لبروتوكول إیداع • 
لواجبة للتقییم والصیانة لتقییم القضایا البیئیة واالجتماعیة الرئیسیة المساعدة في التخطیط لبعثة العنایة ا• 

 في الموقع ، ووضع جدول أعمال للبعثة ؛
تحدید نوع وأهمیة المخاطر واآلثار التي من المحتمل أن یولدها المشروع المقترح على المجتمعات • 

 المتضررة ؛
 النهج ؛، بما في ذلك مبررات  BCSو  ICPتحدید الحاجة إلى • 
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موجوًدا في المجتمعات المتأثرة  BCS) لتحدید ما إذا كان BCSإجراء تقییم دعم المجتمع الواسع (• 
 للمشروع المقترح ، من خالل إجراء مقابالت مع المجتمعات المتضررة ؛

 .FPICتحدید الحاجة إلى • 
 طلب مراجعة األقران والتأكد من حل القضایا الرئیسیة التي تظهر ؛• 
وٕارشادات قطاع  EHSو  PS، ودرجة االمتثال لمتطلبات  PSتسجیل القرارات المتعلقة بقابلیة تطبیق • 

 ؛ ESRSالصناعة في 
 للوثائق التعاقدیة. E&Sتوفیر مدخالت • 
بما في ذلك  ESRSأو شروط العقد لسد الفجوات الموضحة في  ESAPالمساعدة في صیاغة شروط • 

 وصف المهمة وتاریخ االنتهاء للمراجعة والموافقة ؛
 المؤقتة والنهائیة للمشروع ؛ E&Sالمساعدة في فئة • 
 تنفیذ احتیاجات اإلبالغ الخاصة بالمشروع ؛• 
 تحدید ما إذا كانت هناك حاجة إلى الخبرة الخارجیة ووضع االختصاصات تبعًا لذلك ؛• 
 لیات إشراك المجتمع.مراقبة أداء وفعالیة عم• 
 تخطیط زیارة رصد الموقع ؛• 
 تنسیق أنشطة المراقبة وضمان مراقبة المشاریع ؛ و• 
) تودع AMRsذات الصلة ، وتقاریر المشروع وتقاریر المراقبة السنویة ( E&Sالتأكد من أن جمیع وثائق • 

 في نظام التوثیق.
 

شروع أو الوكالة المنفذة دون الوطنیة بقوة على االستفادة . ُتشجع الوكالة الداعمة للمالمجتمع المدني وغیره
الخبراء ، وخاصة فیما یتعلق  من الخبرة والمعرفة المجتمعیة للمجتمع المدني المحلي ، والمحلیة األخرى

بالتشاور مع أصحاب المصلحة والرصد المستمر لتأثیرات المشروع. مثال على المهام التي یمكن أن یقوم 
 المدني المحلي أو الخبراء المحلیون المتضمنون:بها المجتمع 

 القیام بزیارات للمواقع المراقبة.• 
مثل اإلبالغ  المحلي بجمع المعلومات أو تحدیثات الحالة لتقاریر المراقبة السنویة ، E&Sمساعدة منسق • 

عن حوادث وحوادث البیئة والصحة والسالمة ، وتظلمات المجتمع المادي ، وتظلمات القوى العاملة المادیة 
 إضافیة . E&S، وأي حاالت عدم امتثال / انتهاكات مع متطلبات البلد المضیف ، وأي معلومات 

وجوًدا في المجتمعات المتأثرة م BCS) لتحدید ما إذا كان BCSإجراء تقییم دعم المجتمع الواسع (• 
 للمشروع المقترح ، من خالل إجراء مقابالت مع المجتمعات المتضررة ؛

 تحدید الحاجة إلى الموافقة الحرة المسبقة المستنیرة (عند االقتضاء) ؛• 
 مشاركة المجتمع والكشف عن المعلومات ؛• 
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، وتحدید الفئات الضعیفة (التشاور المساعدة في التشاور مع أصحاب المصلحة وعملیة المشاركة • 
 والتخفیف) ؛

 مهام أخرى تعتبر ذات صلة بالتشاور مع أصحاب المصلحة المحلیین ودعم المجتمع• 
 
 
 

 ESMSالتكلفة اإلرشادیة لتنفیذ نظام  13
في الغالب على السنوات الخمس األولى من تنفیذ محفظة المشاریع.  ESMSسوف تتركز أنشطة نظام 

 بشكل رئیسي على التقاریر السنویة والمظالم التي قد تنشأ. E&Sسیركز مدیر  بعد ذلك ،
 

التكلفة السنویة  نشاط
 بالدوالر األمریكي

التكلفة اإلجمالیة 
للسنوات الخمس األولى 

 بالدوالر األمریكي
 NA 15,000 ("التعلم بالممارسة") لألشهر الستة األولى ESMSتجریب وضبط 
 50,000 10,000 على المستوى التشغیلي (الدورات التدریبیة األولیة والمتكررة) Global SnCFتدریب موظفي 

والتدریب العملي  ESMSخدمات بناء القدرات مع مؤیدي المشروع المحلیین (ورش عمل 
 على البیئة والصحة والسالمة أثناء زیارات موقع المشروع)

20,000 100,000 

 1,500,000 300,000 التابع للصندوق E&Sفریق 
الخبراء الخارجیون (على سبیل المثال ، لمراجعة تقییمات األثر البیئي واالجتماعي ، خطط 

 تقییم األثر البیئي والمستندات األخرى)
100,000 500,000 

 200,000 40,000 اللوجستیات والسفر وما إلى ذلك.
 200,000 40,000 التقریر السنوي (المراقبة والتصمیم والنشر)

   
  525,000 المجموع للسنة

 2,550,000  سنوات 5المجموع ألكثر من 

 


