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              مقدمة 1

لالستثمار النافذة العالمیة و  ( "GCFR" الصندوق" أو النظم من  التكیف  على والقدرة المرونة تعزیز إلى تسعى المرجانیة الشعاب صندوق - ("  
تقنیات أو  / و مشاریع أو / و شركات في الصندوق سیستثمر  . علیھا تعتمد التي والشركات اإلنتاجیة والنظم والمجتمعات المرجانیة للشعاب اإلیكولوجیة   

التالیة القطاعات عبر  : 
  

االستعادة وتسریع المدمرة الصید وتقنیات الجائر الصید لمعالجة للمحیطات المستدام اإلنتاج  .1 : 
a. الشبكة من والحد ،  العرضي الصید من الحد المثال سبیل  على ) المستدامة األسماك مصاید  

التورید  سلسلة تتبع وإمكانیة ، الصید بعد ما ومعالجة ، والمراقبة  المراقبة ومراقبة ،  الوھمیة ) 
b. أو األسماك وتربیة البحریة  األعشاب استزراع مثل) المستدامة البحریة األحیاء تربیة  
 (الجمبري
c. (ذلك إلى وما البدیلة واألعالف الجمبري مثل ) المستدامة المائیة  األحیاء تربیة  
d.  تكنولوجیا وشركات ، االصطناعیة المرجانیة الشعاب مشاریع  مثل ) المرجانیة الشعاب زراعة  

الجنسي التكاثر ومشاریع  المرجانیة والبستنة ، المساعدة التطور ) 
  

االستعادة وتسریع المستدامة غیر السیاحة  لمعالجة البیئیة السیاحة .2 : 
a. ترمیم وتقنیات ممارسات تنفیذ تشمل أن یمكن والتي) مستدام  بشكل المدارة الفندقیة المنتجعات  

المحیطة المرجانیة ابالشع في المرجانیة  الشعاب ) 
b.  (البحریة  والرحالت والغطس والغوص األمواج ركوب) السیاحیة األنشطة  

  
التلوث لمعالجة المستدامة التحتیة البنیة  .3 : 

a.  تدویر  وإعادة ، وفرزھا النفایات وجمع ،  البدیلة المواد مثل) البالستیكیة النفایات إدارة  
الرقمي والفرز  االصطناعي  والذكاء ،  البالستیك ) 

b. الصحي  الصرف ومیاه الصحي الصرف میاه معالجة  
c. البحریة  النظیفة  الطاقة  
d. السفن  من  المنبعثة  السائلة النفایات لمعالجة المیناء استقبال  مرافق  
e.  البدیلة األسمدة استخدام ، المثال سبیل على) المغذیات جریان لتقلیل المستدامة الزراعة  ، 

التقاطھا / المغذیات تدویر وإعادة ،  الدقیقة والزراعة ، العضویة والزراعة  ). 
f.  بالجزیرة  الزراعیة  الحدائق  

  
البیئیة  اإلدارة  نظام تشغیل  على الصندوق سیعمل ،  المستدامة والتنمیة المسؤولة والعملیات واالجتماعیة البیئیة للمخاطر السلیمة باإلدارة التزامھ  من كجزء  

التنمیة تمویل مؤسسات ومعاییر متطلبات مع  یتوافق  بما (ESMS) واالجتماعیة  (DFIs) التنمیة تمویل بمؤسسات الخاصة تلك الخصوص وجھ وعلى . 
المستدامة التنمیة أھداف  من العدید في الصندوق سیساھم ، وبالتالي .الدولیة التمویل  مؤسسة أداء ومعاییر  األخضر المناخ صندوق  ("SDGs") ،  سیما وال  

8 والھدف  ، (الصحي والصرف المیاه) 6 والھدف  ، (الجنسین  بین  المساواة) 5 والھدف  ، (الغذائي األمن) 2 والھدف ، (الفقر على القضاء) 1 الھدف  
(األرضیة  اإلیكولوجیة النظم) 15 والھدف (الماء تحت الحیاة) 14 والھدف (المناخ تغیر) 13 والھدف (المستدام النمو .(الشامل) . 

  
2              GFCR - واالجتماعیة  البیئیة السیاسة  

  
 مقدمة 

المرجانیة  الشعاب صندوق - استثمار  النافذة العالمیة و  ( "GFCR"  الصندوق" في أو اإلیكولوجیة  والنظم المرجانیة الشعاب مرونة بتعزیز ملتزمة ("  
علیھا یعتمدون الذین والسكان بھا، المرتبطة  . 

  
صندوق لدى المعتمدة المحلیة  األصول إلدارة  شركة المتحدة الوالیات مقرھا خاصة یغیر  لذلك، لالستشارات، كابیتال بیغاسوس قبل من یدار  GFCR و  

المحلیة القدرات لتعزیز المشروع  رعاة من وغیرھم المحلیین المطورین  مع العمل  إلى الصندوق  سیسعى .األخضر المناخ . 
  

في  "بیجاسوس" استثمرت ، 1996 عام في  إنشائھا منذ  .كوجوت كریج ویقودھا  أسسھا خاصة أسھم شركة ھي . بي إل ، أدفایزورز كابیتال بیغاسوس  
تحقیق  إلى تسعى التي والعافیة  االستدامة قطاعات ضمن الشركات في الشركة تستثمر . دوالر ملیار  2.6 من أكثر ووزعت خاصة أسھم صنادیق خمسة  

للنمو استراتیجي مال رأس . 
  

والقیم  المبادئ  
  
الجر  عوائد في توفر الذي الوقت في ، ذلك من المتضررین مرونة وتعزیز المناخ تغیر لمكافحة" الھدف بیغاسوس في ویساھم مع، تماما تتماشى GFCR و  
 .للمستثمرین
  



 . باالستثمار المسؤول ویتوقع نفس االلتزام من المؤسسات الشریكة  لھ]GFCR ]1 یلتزم
  
لل  الفعالة اإلدارة أولویات GFCR و  E nvironmental و S ocial (E & S) و .استثماراتھا المتعلقة واآلثار المخاطر  GFCR خاص  بشكل بالقلق تشعر  

م مع  aximising أو  المستھدفین للسكان اإلیكولوجیة النظم خدمات على والحفاظ جغرافیة، مساحة أو منطقة أنحاء جمیع في استمرار البیولوجي التنوع  
الضعیفة  البیئیة  األنواع  أو  المجتمعات استمرار وتعظیم المنطقة   

  
1 الھدف  سیما وال ، المستدامة  التنمیة أھداف تحقیق في للقیاس وقابل ھادف بشكل  تساھم التي للمشاریع األولویة الغذائي لألمن العالمي اإلطار یعطي كما  

المستدام  النمو) 8 والھدف (الصحي والصرف المیاه) 6 والھدف (الجنسین  بین المساواة ) 5 والھدف  (الغذائي األمن) 2 والھدف (الفقر  على القضاء)  
(األرضیة اإلیكولوجیة النظم) 15 والھدف (الماء  تحت الحیاة) 14 الھدف ،  (المناخ تغیر) 13 الھدف ، .(الشامل  . 

  
واالجتماعیة  البیئیة  لإلدارة  موثق  نظام على  بالحفاظ GFCR یلتزم  (ESMS)  و .السیاسة ھذه تنفیذ لضمان باستمرار وتحسینھ  وتنفیذه ESMS نظام  یشمل  
الدولیة التمویل مؤسسة  من  یعادلھا ما الممارسات مع  تنسجم التي  E & S تصنیف   ( IFC ) ، األوروبي  االستثمار بنك  ( EIB ) وغیرھا 
) D evelopment F inance I nstitutions من اإلنمائي التمویل مؤسسات ) . 
  

والتطبیق  النطاق  
الجویة  لألرصاد العالمي اإلطار  یركز  ( GFCR ) التالیة القطاعات على : 

االستعادة وتسریع المدمرة الصید وتقنیات الجائر الصید لمعالجة للمحیطات المستدام اإلنتاج  .1 : 
a. الوھمیة  الشبكة من والحد ، العرضي الصید من الحد المثال سبیل على ) المستدامة األسماك مصاید  
التورید سلسلة تتبع وإمكانیة ، الصید بعد ما ومعالجة ، والمراقبة المراقبة ومراقبة ، ) 
b. (الجمبري أو األسماك وتربیة البحریة  األعشاب استزراع مثل) المستدامة البحریة األحیاء تربیة  
c. (ذلك إلى وما البدیلة واألعالف الجمبري مثل ) المستدامة المائیة  األحیاء تربیة  
d. تكنولوجیا  وشركات ، االصطناعیة المرجانیة الشعاب مشاریع مثل) المرجانیة الشعاب زراعة  

الجنسي التكاثر ومشاریع  المرجانیة والبستنة ، المساعدة التطور ) 
  

االستعادة وتسریع المستدامة غیر السیاحة  لمعالجة البیئیة السیاحة .2 : 
a. ترمیم  وتقنیات  ممارسات تنفیذ تشمل  أن یمكن والتي) مستدام بشكل المدارة الفندقیة المنتجعات  

المحیطة المرجانیة الشعاب في المرجانیة  الشعاب ) 
b.  (البحریة  والرحالت والغطس والغوص األمواج ركوب) السیاحیة األنشطة  

  
التلوث لمعالجة المستدامة التحتیة البنیة  .3 : 

a. البالستیك  تدویر وإعادة ، وفرزھا النفایات وجمع ، البدیلة المواد مثل) البالستیكیة النفایات إدارة  
الرقمي  والفرز االصطناعي والذكاء  ، ) 
b. الصحي  الصرف ومیاه الصحي الصرف میاه معالجة  
c. البحریة  النظیفة  الطاقة  
d.    السفن  من  المنبعثة  السائلة النفایات  لمعالجة  المیناء استقبال مرافق  
e. البدیلة األسمدة استخدام ، المثال سبیل على) المغذیات جریان لتقلیل المستدامة  الزراعة  ، 

التقاطھا / المغذیات تدویر وإعادة ،  الدقیقة والزراعة ، العضویة والزراعة  ). 
f.  بالجزیرة  الزراعیة  الحدائق  

  
على ھذه واالجتماعیة البیئیة السیاسة تنطبق  GFCR ، محفظتھا مشاریع / شركات على وكذلك . 

  
االستبعاد قائمة  

بنك ، األلماني التنمیة بنك الدولیة، التمویل مؤسسة ذلك في بما و،" اإلنمائي التمویل مؤسسات  االستبعاد قوائم مع یتوافق  أن استثناء قائمة تبنت GFCR و  
والتعمیر لإلنشاء األوروبي والبنك األوروبي، االستثمار  ( EBRD ) ،  الخ  GFCR مع  تتفق وبطریقة القانون، الوطني وفقا أنشطتھا لتنفیذ شركائھا یتطلب  

األداء الدولیة التمویل مؤسسة معاییر  (PSS) والسالمة  البیئیة الصحة الصلة ذات الدولي البنك مجموعة ذلك في  بما الدولیة، الصناعیة الممارسة وحسن  
( EHS )  األوروبي  االتحاد في الواردة والمعاییر والمبادئ التوجیھیة  المبادئ  ( EU ) باالتفاقیات  الصندوق یلتزم كما . ذلك ینطبق حیثما البیئیة، التشریعات  

ذات الدولیة  التمویل مؤسسة أداء  معاییر في الرئیسیة أحكامھا تنعكس والتي ، اإلنسان  لحقوق الدولیة والشرعة الدولیة  العمل لمنظمة  الثمانیة األساسیة   
و  اللكاملة ESMS انظر) .الصلة  GFCR  1 الملحق  في االستبعاد قائمة  ). 
  
األداء معاییر لتطبیق خطط GFCR و  IFC التعاون  إطار ) األخضر المناخ صندوق و ، األلماني  التنمیة بنك اإلسالمي، اإلمارات مصرف متطلبات  لتلبیة  

و . نفسھ  للقیام مشاریع / محفظة شركاتھا تماما ویتوقع المضیف، البلد لوائح احترام مع  ، ( العالمي  GFCR  التعادل  مبادئ ىإل أیضا نفسھا التزمت  (EP) 
التمویل مؤسسات مبادئ االستواء خط من الخاصة االستثمارات  لتسھیل  (EPFIs) ، عن فضال  العالمي المیثاق ( المتحدة االمم ) المتحدة األمم و  U N مبادئ 

المسؤول  االستثمار  (UNPRI).  و GFCR الزمن مر على المعاییر ھذه تطبیق أجل من  وعملي واقعي بشكل بالعمل ملتزمة و . 
  

السیاسات تنفیذ  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1


و  السیاسة، ھذه تنفیذ أجل ومن  GFCR واالجتماعیة  البیئیة  اإلدارة  نظام طورت  ( ESMS ) القیمة  سلسلة  امتداد على  كامل بشكل  السیاسة  ھذه  تنفیذ لضمان  
( واإلبالغ والرصد واالستثمار، والتنمیة، المشاریع تحدید ). 
  

نظام عمل إطار  یتضمن   ESMS التالیة العناصر : 
واالجتماعیة  البیئیة السیاسة •  
للصندوق  العامة االستثماریة  الدورة مع كامل  بشكل تتكامل التي اإلجراءات  •  

o (االستبعاد قائمة ذلك في بما) المعامالت فحص  
o  المخاطر  تصنیف  
o واالجتماعیة  البیئیة الواجبة  العنایة  

 أدوات  •
اإلبالغ  وبروتوكوالت اإلرشادیة المواد •  

  
واالجتماعیة  البیئیة  المسؤولیات  

االستثمار  جنة الصورة GFCR و  (IC) و .تنفیذھا على واإلشراف السیاسة ھذه وضع عن  الشاملة المسؤولیة  IC المؤھلین و حددت قد  E & S  مدیر 
(ESM) سیاسة تنفیذ إدارة ل  E & S  وESMS أداء حول المجلس إلى  وتقریر  ESMS ( لل المسؤولیات من المزید انظر ESM من 4 الفصل في  ESMS ). 
  

السیاسة ھذه لتنفیذ مناسبة  وموارد میزانیة وجود ضمان عن مسؤولة الدولیة  اللجنة . 
  

والمساءلة  اإلبالغ  
وفعالیة تنفیذ عن  دوریة  تقاریر تتلقى سوف المحدودین  الشركاء و االستثمار  جنة الصورة GFCR و  ESMS السیاسة لھذه وامتثالھا الصندوق  E & S. 
  
جعل تعتزم GFCR و  E والمعلومات الصلة ذات  S واالجتماعیة  البیئیة السیاسة نشر ذلك ویشمل .اإلنترنت شبكة  على " بیغاسوس عبر للجمھور متاح  

ویب صفحة  على  GFCR السنوي تقریره في موجزة معلومات وإدراج . 
  
آلیة .الممولة للمشاریع واالجتماعیة البیئیة  اآلثار أو  / و السیاسة لھذه الصندوق امتثال بشأن  مخاوف إثارة  من الثالثة  األطراف  تمكن تظلم آلیة GFCR لدى  

شركة تحتفظ  . " بیغاسوس ویب صفحة  خالل من  إلیھا الوصول  ھو المظالم  Pegasus  اإللكتروني  البرید بعنوان  
الویب على موقعھا على "بنا اتصل" صفحة  في ( feedback@pcalp.com ) "للتعلیقات  "  : 
https://www.pcalp.com/contact/ 

و ذلك، من أكثر ذلك على وعالوة  GFCR مع  متناسبة ستكون والتي ، عيواالجتما البیئي األداء إزاء سیما وال ، للتظلم آلیة لتنفیذ المشاریع جمیع سیتطلب  
(12 و 11 الملحقین انظر ) .المشروع على المترتبة واآلثار المخاطر   

للمناخ األخضر  للصندوق  المستقلة  االنتصاف   بآلیة  أیًضا  المصلحة  أصحاب  إبالغ  -https://irm.greenclimate.fund/case ) سیتم 
register/file-complaint ) لتقدیم الشكاوى . یتم إبالغ أصحاب المصلحة بآلیة التظلم في الوقت المناسب قبل تنفیذ المشروع )على سبیل المثال أثناء 

المصلحة  أصحاب مع التشاور ). 
  
 موافقة
و السیاسة E & S ھذا  ESMS ل علیھا وافقت التي مؤقتا تم وقد  GFCR IC ، أن  یعني ما وھو  P العلیا القیادة  egasus اقتراح  تقدیم على الموافقة تمت  

ذلك في بما المرفقات، وجمیع التمویل  ESMS. 
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و من الموظفین .الخاصة عملیاتھ من بدًءا ، واالجتماعیة البیئیة المخاطر وأداء بإدارة  GFCR یلتزم  GFCR تسترشد بالتالي  E والسیاسات للصندوق الداخلي  
S الدولیة التمویل مؤسسة مع تتماشى و بیغاسوس  من اعتمادھا تم والتي  البشریة، والموارد  PS2. لل تضمن الداخلیة السیاسات ھذه  GFCR معاملة الموظفین  

الطلب عند متوفرة الداخلیة السیاسات ھذه من  نسخ  . المضیف البلد لقوانین وفقا البیئة حمایة ممارسة و آمنة، عمل ظروف توفیر مع  عادلة، . 

یضم ھو عشر   ESMS ل تلبیة استثمارات لدینا  أن  لضمان اتباعھا سیتم التي اإلجراءات  من  مجموعة  GFCR  و  البیئة الصورة S ocial ( E & 
S ) P olicy. في  یتم استثمار أي أن لضمان  اذھب ال  / العودة قرار اتخاذ قبل االستبعاد قائمة ضد المحتملة االستثمارات  التي الفرز عملیة ذلك ویشمل  

ومتوسطة عالیة  مخاطر ذات  مشاریع  إلى المقترحة  للمشاریع المؤقت  بالتصنیف الفرز عملیة  تسمح   .المستثناة األنشطة  مع  تعمل التي الشركات أو  المشاریع   
اآلثار  لتقلیل اتخاذھا یجب التي واإلجراءات المطلوبة واالجتماعیة البیئیة الواجبة العنایة  مستوى  تحدد ثم  ومن  (التوالي على  ج أو ب أو أ الفئة) ومنخفضة  

و قبل  من الممولة المشاریع جمیع .المحتملة  GFCR األداء معاییر الصلة ذات و  التنظیمیة، المضیف البلد متطلبات مع یتوافق أن  یجب  IFC الممارسة جیدة و  
الدولي البنك لمجموعة اإلرشادات  التوالي على ،  الصناعیة  . 

نظام یغطي  ESMS یلي ما ویغطي (الصندوق من) المشروع من الخروج حتى ، والعملیات  والبناء  ، المشروع  وتطویر ، للمشروع األولي التقییم : 

والفحص األولي  التقییم •  

المحتملة  واالجتماعیة البیئیة  المخاطر تصنیف  •  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.pcalp.com/contact/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint


واألمن  البیئة معاییر وتحدید الواجبة العنایة  / للمشروع تفصیلي  تقییم •  

المناسبة  للمعاییر االمتثال لضمان  الالزمة واإلدارة والمراقبة  التخفیف تدابیر تحدید •  

(13 الملحق) وإشراكھم المصلحة أصحاب استشارة •  

التظلم  آلیة •  

للمشروع  القانوني التوثیق  في واالجتماعیة البیئیة  المتطلبات إدراج  •  

المشروع  من الخروج حتى  للمعاییر االمتثال لضمان المشروع أداء مراقبة •  

إلى الممولة  للمشاریع واالجتماعي  البیئي  األداء عن الداخلیة التقاریر رفع •  GFCR 

المصلحة أصحاب إلى الخارجیة التقاریر رفع •   

  

(أدناه االنسیابي للمخطط البیاني الرسم انظر) العملیة ملخص : 
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نظام تنفیذ على یشرف (ESM) معین E & S مدیر GFCR لدى  ESMS. یتمتع ESM  شركة بیئة إلى الوصول بإمكانیة  Pegasus االستدامة  وموارد  ، 
واألمن البیئة لسیاسة وفقًا االستثمارات  تنفیذ لضمان ، مطلوبین إضافیین دولیین  / محلیین خارجیین ومستشارین متخصصین أي إلى  باإلضافة  . 

البیئیة  اإلدارة  آلیة مسؤولیات تشمل : 

نظام تنفیذ على اإلشراف •  ESMS والتعدیالت والتحسینات الدوریة  ومراجعتھ  . 
إلى  منتظمة  تقاریر  تقدیم •  T  انھ GFCR IC أداء حول  ESMS 
لسیاسة  وفقًا فحصھ تم قد  مشروع كل  أن من التأكد •  GFCR E&S ، تم  قد المقترح المشروع وأن ، االستبعاد قائمة  

؛  المحتملة  واالجتماعیة البیئیة للمخاطر وفقًا تصنیفھ  
واالجتماعي البیئي اإلطار سیاسة مع تتوافق واالجتماعي البیئي األثر تقییم اختصاصات أن  من التأكد •  ( GFCR )  ؛ 
أن  من تأكد ، الواجبة  العنایة مشروع  جي الدر  •  GFCR E & S  وقوائم اإلرشادات اتباع تم وقد  المراجعة، إجراءات  

تقییم تم وقد المطبقة المتطلبات ضد االمتثال / ه االداء آل بیئة  مشروع في  ذلك و المراجعة . 
؛  بھا المعمول للمتطلبات المستمر االمتثال مقابل ومراقبتھا علیھا اإلشراف یتم المحفظة في المشاریع أن  من التأكد •  
للمشروع  المقدمة واالجتماعیة البیئیة  المراقبة  تقاریر جمیع مراجعة •  
السنویة  البرید  إعداد •  nvironment ص أداء  واالجتماعي  eport،  قبل  من  قلص قبل الصورة  التقریر رصد الدوري إلى استنادا  

من وغیرھا ، الشركات المستثمر   E & S  مطلوبة تكون قد التي التقاریر  . 



في الخارجیة الشئون زیر  االستثمار ر ل تمطر ر  توفیر •  E & S  واإلجراءات السیاسات  . 
مع  العمل •  GFCR  م العلیا بیغاسوس و  anagement واإلجراءات  السیاسات من أوجھ تنفیذ لفعالیة الكافیة الموارد تكون أن لضمان  
E & S . 
في  للمساعدة استدعاؤھم یمكن  الذین المؤھلین البیئیین والمتخصصین االستشاریین من بملف  االحتفاظ •  

(10 الملحق انظر) ؛ واالجتماعي البیئي األثر تقییم وتقییمات والتدقیق البیئیة المراجعات إجراء   
لسیاسة وفقًا تُدار التعلیقات  وأن  التظلم آلیة  وجود ضمان •  GFCR E&S ( 12 و  11 فاق الملحق انظر) ؛  
المشروع أن  من التأكد •  E & S بیغاسوس بالوثائق االحتفاظ  للسیاسات  وفقا قدم و صحیح بشكل  تدار الوثائق  " 

  

(أدناه االنسیابي للمخطط البیاني الرسم انظر) واالجتماعیة البیئیة المسؤولیات ملخص : 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

نظام لتنفیذ التقدیریة المیزانیة  ESMS 

نظام أنشطة ستتركز  ESMS  مدیر  سیركز ،  ذلك بعد .(سنوات 7 حوالي ) الصندوق استثمار فترة خالل الغالب  في  E&S  السنویة  التقاریر  على  أساسي بشكل  
تنشأ قد  التي والشكاوى  . 

  

بالدوالر  السنویة  التكلفة نشاط  
 األمریكي 

7 ألول اإلجمالیة التكلفة  
األمریكي  بالدوالر سنوات  

وضبط تجریب  ESMS ("بالممارسة التعلم") األولى  الستة لألشھر  15000 15000 

موظفي تدریب  GFCR األولیة  التدریبات) التشغیلي المستوى على  
 (والمتكررة

10000 70000 

عمل ورش) المحلیین  المشروع مؤیدي مع القدرات بناء خدمات  ESMS 
المشروع  موقع زیارات خالل واألمن  البیئة على العملي  والتدریب ) 

20000 140.000 

بالصندوق  الخاص E&S فریق   300000 2،100،000 

البیئي  األثر تقییمات لمراجعة  المثال سبیل على) الخارجیون الخبراء  
األخرى  والمستندات واالجتماعي البیئي  التقییم وخطط واالجتماعي  ) 

100،000 700000 

ذلك  إلى وما والسفر  اللوجستیة الخدمات . 40000 280،000 

(النشر ، التصمیم ، الرصد) السنوي التقریر  40000 280،000 

Primary responsibility: 

• ES Manager 
• Investment team 
(to ensure compliance 
with eligibility criteria 
and risk categorization) 

Screening Due Diligence Investment 
Decision

Investment 
Agreement

Holding, 
Monitoring & 

Reporting
Exit

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
ensure ESIA, 
ESAP, etc. are 
conducted) 

Secondary 
responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ 

external 
consultants 

Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed decision 
taking into account 
E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 

Primary responsibility: 

• Investment and legal 
team (to include E&S 
issues in formal 
agreements) 

Support: 

• ES Manager 

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
implement ESMMP) 

Secondary responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ external 

consultants 
Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed 
decision taking into 
account E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 



      

السنة في اإلجمالي  525000   

سنوات 7 من أكثر إجمالي    3 ، 585 ، 000 
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قرار  الجتماع كنتیجة المشروع  في  قدًما  المضي  على  والموافقة للمشاریع  المبكرة واالجتماعیة  البیئیة  المراجعة على القسم  ھذا  ینطبق   Go / No Go 
األولي المخاطر  وتحدید  الفرز االستبعاد قائمة  یشمل  وھذا .المبكر ، E وقضایا  المحتملین  S،  عن  التنازل  بھا،  المعمول  الوقائي االمن  جھاز  تعیین  E & S 

ج  المؤقت  ategorization المشروع مدیر إلى النتائج واالتصاالت . 

P roposed ص rojects ضد فحص یتم  GFCR  سیاسة E & S قائمة شامل غیر و  lusion (1 الملحق انظر) ما لتحدید االشتباك ر  ن البوي أقرب في  
 إذا  .المخاطر ومستوى تطبیقلل قابلیتھا مدى  لتقییم الدولیة  التمویل  لمؤسسة التابعة  الدعم خدمات جمیع مقابل الفحص ذلك ویشمل .مقبول ھو المشروع كان إذا

لسیاسة االمتثال  في لیست المشروع أو استبعاد، النشاط على ینطوي ھذا كان  E & S ، ذلك من أكثر أي اعتبار یتم لن المشروع ثم  على ولیس للمشاریع   .
فإن االستبعاد، قائمة  ESM المحتملین  تقییم األولي أن ضمان  E & S في  المشروع مدیر یقدمھا التي المعلومات تفقد ط المشروع على القائمین وجعل المخاطر  

المطبقة  حیث  الموقع وزیارة ، المرحلة تلك  . U و ،  5 الملحق في الواردة المرجعیة العینة غناء E S M ج اللمؤقت ستضمن  ategory لھذا تعیینھ تم  
المتوقع كبیرا وقائمة  المشروع  E & S المالیة باإلفصاحات المعني العمل فریق مع  بالتوافق بالمناخ  المتعلقة الخطر عوامل في  النظر یتم كما .المخاطر  

بالمناخ  المتعلقة  (TCFD). والغرض  .المشاریع على مالي تأثیر  لھا یكون أن یمكن والتي المناخ تغیر یسببھا التي واالنتقالیة المادیة المخاطر  تقییم ذلك  ویشمل  
المخاطر تقییم في  الجھد من مستوى  تحدید ھو ذلك من  E & S مفصل مدى و المشاریع، من ن محضرات خالل  E & S إبالغ  إلى حاجة الواجبة  العنایة  

الصورة اجتماع قرار العودة ال  / العودة  . T ج انھ  ategory ھو خطر  ككل المشروع من  accordi أدناه الجدول في نانوغرام  : 

المخاطر تصنیف  E & S 
 أمثلة    فئة

 أ

أو  البیئیة المخاطر ذات التجاریة  األنشطة   
أو / و  المحتملة  الكبیرة السلبیة  االجتماعیة   

أو  فیھا رجعة  ال التي أو المتنوعة اآلثار   
المسبوقة غیر  . 

 اإلنتاج  المحیطي المستدام 
البحریة البیئة  في واسع نطاق على المتصدعة بالشباك الصید  -             

 السیاحة البیئیة 
ق خط تشغیل  كبیرة بحریة رحلة  -           

 البنیة  التحتیة المستدامة 
الخطرة المخلفات إدارة  -           
كبیرة  بحریة طاقة -           

 ب

أو  البیئیة المخاطر ذات التجاریة  األنشطة   
أو  / و المحدودة المحتملة السلبیة االجتماعیة   

عام بشكل بالموقع خاصة ، العدد القلیلة اآلثار   ، 
معالجتھا  ویمكن  ،  كبیر حد إلى  عكسھا ویمكن   

التخفیف تدابیر خالل من بسھولة . 

 اإلنتاج  المحیطي المستدام 
مثل) المائیة  األحیاء وتربیة ، البحریة األحیاء وتربیة ، المستدامة  األسماك مصاید -  

األحیاء  وتربیة  - الجمبري  أو الزعنفیة  واألسماك البحریة األعشاب استزراع   
          (البحریة 

المرجان استزراع  -           
 : السیاحة البیئیة

مستدام بشكل مدارة فندقیة منتجعات -           
  

 البنیة  التحتیة المستدامة 
النفایات فرز تحسین -  :          

الصلبة  النفایات  فرز خط •  
السماد مصنع •  
الالھوائي  الھضم •  
التدویر  إعادة مصنع •  
غیاب  في) والتغویز  الحراري االنحالل  •  
 األكسجین(]2[

المتجددة الزراعة  -           
المستدام الري -           
الصحي والصرف المیاه - :          

الصحي الصرف میاه معالجة محطة •  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2


 ج

و المخاطر من األدنى الحد مع التجاریة األنشطة   
أو  السلبیة االجتماعیة أو البیئیة  اآلثار أو /  
 .بدونھا

 اإلنتاج  المحیطي المستدام 
التورید سلسلة تتبع مشاریع -           

  
 السیاحة البیئیة 

الغطس ، الغوص  ، األمواج  :لدینا الحجم صغیرة أنشطة -           
  

 البنیة  التحتیة المستدامة 
نظام التحدیثي التعدیل ، ز ه، ) القائمة  المستدامة التحتیة  البنیة التحدیثي التعدیل -  

القائمة الري )          
  

بھا  القیام یتعین التي واالجتماعیة البیئیة المتطلبات مستوى ھذا یحدد .المحتملة المخاطر تصنیف إلى المقترحة لالستثمارات والتصنیف  الفرز عملیة تؤدي  
التالي النحو على : 

لألثر رسمي تقییم لھا یكون أن (8-5 األداء دعم برامج تنفیذ إلى تؤدي أن یحتمل التي تلك أي ) أ الفئة معامالت جمیع على یتعین •  
واالجتماعي  البیئي  (ESIA) لبنود  وفقًا إعداده تم  IFC PS1  البیئي  األثر تقییم تنفیذ سیتم .المضیف للبلد التنظیمیة والمتطلبات  

واجتماعیة بیئیة ومراقبة  إدارة خطة على  یحتوي أن ویجب مؤھل استشاري قبل  من واالجتماعي  (ESMMP). على  2 الملحق یحتوي  
مقابل االمتثال  من  للتحقق  مراجعة قائمة على 6 الملحق  ویحتوي ، والمتطلبات الدعم إلجراءات وصف  PSs  تعمل  والتي  

واالجتماعي  البیئي األثر  لتقییم تفصیلي كمخطط  أیًضا  (ESIA) واالجتماعیة البیئیة  اإلدارة وخطة  (ESMMP) . لم ، ذلك  على  عالوة  
اعتماد یتم  Pegasus یستثمر لن  ، وبالتالي ، للمناخ األخضر الصندوق قبل  من أ الفئة  لمشاریع  GFCR  ما  أ  الفئة  من مشروع أي في  

اعتماد ترقیة  یتم (وجد إن) الوقت  ذلك وحتى لم  Pegasus أ  الفئة مشروعات في باالستثمار  للسماح . 

واجتماعیة  بیئیة  ومراقبة  إدارة  خطة أیًضا یتضمن والذي  مرّكًزا  / محدودًا  اجتماعیًا بیئیًا تقییًما ب الفئة معامالت جمیع تتطلب  •  
( ES M MP ) مدیر و المشروع مطور لل أعدتھ  .المحددة المخاطر إلدارة  ES لتلبیة  ضروریا ذلك كان حیثما مؤھل مستشار ل أو  

والمطبقة و المضیف البلد احتیاجات  IFC الزناد التي للمشاریع بالنسبة  . (2 الملحق  ه  ه ق  ) الوقائي األمن جھاز  PS 5-8 ( نوعا  مثل  
التوطین  إعادة خطة إلعداد الدولیة التمویل مؤسسة لدلیل وفقا المثال سبیل على) التوطین إلعادة عمل خطة ووضع ، (التوطین  إعادة من  

التحضیر  مرحلة خالل استعداد على تكون أن یجب المثال، سبیل على ، خطة عمل  و البیولوجي التنوع استعادة العیش سبل أو (العمل   
الصادرة 6 رقم التوجیھیة المذكرة البیولوجي التنوع عمل خطة  تطویر یتبع أن  یجب . (16 والملحق 15 الملحق انظر) للمشروعات  

في  الموضحة  الوقائیة اإلجراءات . بالصناعة  الصلة ذات والمعاییر  (ب 2012 ، الدولیة التمویل  مؤسسة ) الدولیة  التمویل  مؤسسة عن  
العمل  خطط في معالجتھا یجب التي  القضایا لماھیة  كمرجع أیًضا تعمل 16 و  15 الملحقین   . 

الفئة مع المقترحة المعامالت جمیع •  C وأینما  والتنظیمیة التشریعیة المضیف البلد متطلبات مع  لیتوافق تصنیف  حاجة ھناك ستكون  
ھناك  كانت  إذا ما أو منخفضة  تزال ال  المخاطر كانت إذا ما لتحدید حیاتھا طوال المشاریع مراقبة ستتم . متطلبات ع ل  العملي  والتطبیق  

اإلضافي التقییم بعض إلى حاجة . 

ً  السلیمة اإلدارة مسؤولیات  / أدوار بیئیا  

لسیاسة وفقًا فحصھ تم قد مشروع  كل  أن من التأكد •  GFCR E&S ، البیئیة للمخاطر وفقًا تصنیفھا ثم ومن ، االستبعاد وقائمة  
؛  المحتملة واالجتماعیة  

فحص مذكرة بإعداد قم •  E&S (5 الملحق في الفرز مذكرة راجع )  ؛  

؛  الحاجة حسب والتعدیل  المخاطر لتصنیف المستمرة  المراجعة •  

یلي ما والوثائق السجالت ستشمل : 
مراجعة قائمة  في المسجلة واالجتماعیة البیئیة االعتبارات صیاغة •  G o / N o G o (5 الملحق)  ؛  
النطاق  تحدید مھمة  فإن  ، المسبقة العنایة  مھمة إجراء  تم وإذا عندما •  BTOR 
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البیئیة العنایة من  الغرض  .األولي الفحص بمرحلة  تمر التي المحتملة  االستثمارات أو واالجتماعیة  البیئیة  الواجبة العنایة  إجراءات القسم ھذا یصف  
ھو الواجبة واالجتماعیة : 

3 الملحق انظر ) المقترح  بالمشروع المرتبطة  والمفیدة السلبیة  اآلثار أو / و المحتملة  واالجتماعیة البیئیة المخاطر وتقییم تحدید •  
؛  (5 والملحق  

المشروع المتضررین واألشخاص المرتبطة  مرافق ، نفوذ منطقة المشروع، موقع زیارة •  . 
البرید أو إعداد، •  nsure ص لدیھ  المستثمر / المشروع صاحبة الجھة أن  REPAR و البیئي األثر وتقییم ، إد ESMMP فیما 

الالزمة القدرات بناء بخدمات المستثمرون  تزوید  یتم  .والسالمة والصحة الوقائي االمن  جھاز التوجیھیة المبادئ بمتطلبات یتعلق  
والمبادئ الدعم استراتیجیات بمتطلبات یتعلق فیما واالجتماعیة البیئیة  اإلدارة وخطط واالجتماعي البیئي األثر تقییمات إلعداد  



أو  واالجتماعیة البیئیة اإلدارة أو  الفنیة  المساعدة دعم خالل من (6 الملحق انظر) والسالمة والصحة البیئة بشأن التوجیھیة   
الخارجیین المستشارین . 

والصحة  البیئة  بشأن  اإلرشادات  وأحكام الدولیة التمویل بمؤسسة الخاصة السالمة معاییر  لمتطلبات  االمتثال عدم مجاالت تحدید •  
؛ والسالمة   
؛  الواجبة العنایة مرحلة أثناء واالجتماعي البیئي  االمتثال لمعالجة  المطلوبة المعلومات / اإلجراءات تحدید •  
؛  للعقد القانونیة الوثائق في تناولھا یجب التي المعلومات / اإلجراءات تحدید •  
األثر تقییم في الملحوظة  الفجوات لسد مصممة  محددة مھام على تحتوي اجتماعیة  اقتصادیة عمل خطة  ، الحاجة حسب ، إعداد •  

؛ واالجتماعي  البیئي  
7 الملحق في المبین  النحو على التسلیح لحدید العز ن خالل  من المثال سبیل على) والفرص المخاطر  S & المادي E على IC یطلع •  

أخرى وثائق  أو ) 

 جھاز األمن الوقائي )انظر الملحق 2( وتحدید الفرص IFC استبیان  )انظر الملحق 5 ( مستعدة لوصف مخاطر المشروع تحت  E & S ن A : أولي التقییم
جمیع تقییم سیتم . المعاییر  ھذه ضد األداء لتحسین المتاحة  PS المحتملة بالمخاطر یتعلق فیما .  

 إلى  التفاوض على  صحیفة شروط  عالیة  المستوى مع الشركة   /المشروع  المستھدف  الذي یتضمن  فترة  من الحصریة  قبل  GFCR ورقة  الشروط :ستسعى
الفرصة على المادیة الموارد  إنفاق . 

 االستعانة  بواحد  أو  أكثر من  مستشارین من  األطراف  الثالثة  للمساعدة في العنایة الواجبة  في  مجال البیئة والصحة GFCR استشاریو  الطرف  الثالث  :یجوز  لـ 
عمل خطة وتطویر والسالمة   E&S. 

 / في العنایة  الواجبة لالستثمار لتقییم الفرصة  من  منظور مالي ، بما في  ذلك اإلدارة الرئیسیة ،  واألعمال  GFCR العنایة  الواجبة في  االستثمار  :ستشارك
في االستثمار  للجنة  أكثر أو  واحد اجتماع وسیعقد  االستثمار  لجنة  مذكرة  إعداد سیتم  .االستثمار وھیكل المالي والنموذج ،  السوق  / والصناعة  ،  العملیات   

مذكرة ستلخص .الفرصة مناقشة حالة  IC الجوھریة واالجتماعیة البیئیة  والفرص  المخاطر أیًضا . 

 اإلفصاح  العام: ستضمن آلیة  اإلدارة  البیئیة  أن المتطلبات المتعلقة  بالتشاور  العام واإلفصاح  ، كجزء  من  عملیة تقییم األثر البیئي  واالجتماعي الرسمیة ،  وكذلك 
البیئي  األثر تقییم عن الكشف سیتم ، ب الفئة مشاریع حالة  في  .المالي اإلغالق قبل  بالكامل بھا الوفاء  تم قد ، المصلحة أصحاب مشاركة متطلبات  

واالجتماعیة البیئیة  والمراقبة  اإلدارة وخطة واالجتماعي   (ES M MP) الوقائیة اإلجراءات تقاریر  ستكون  .االعتماد سلطة قرار من األقل على یوًما 30 قبل  
روابط  عبر  للمناخ األخضر  للصندوق وإتاحتھا  للمناخ األخضر الصندوق إلى التقاریر تقدیم سیتم .(اإلنجلیزیة تكن  لم إن) والمحلیة اإلنجلیزیة  باللغتین  متاحة  

سیاسة متطلبات مع یتوافق  بما المتضررین لألشخاص مالئمة مواقع في وكذلك للمناخ األخضر الصندوق وموقع بیغاسوس موقع  من كل  في إلكترونیة   
للمناخ األخضر  للصندوق واالجتماعیة البیئیة  السیاسة  .(المعلومات عن اإلفصاح) من  7.1 القسم عن والصادر  المعلومات عن اإلفصاح . 

  

ً  السلیمة اإلدارة مسؤولیات  / أدوار بیئیا  
• E للو تكفل E & S صحیح بشكل  االنتھاء تم استبیان . 
واالجتماعي البیئي القسم أن  من تأكد •  (E&S) والصحة البیئة استبیان استنتاجات یعكس المشروع معلومات ورقة في  (E&S)  ؛ 
مستشاري  من  الخدمة عروض مراجعة •  E&S المشروع جدوى  دراسات الستكمال  ؛  (E&S محتوى) 
ن أن  من التأكد •  E عمل خطة و  S (المساعدة برنامج)  كان  prepar األمر  لزم إذا ، إد  
العقود في الرئیسیة التعھدات تضمین من تأكد •  
لسیاسة لالمتثال  المشروع لوثائق النھائیة المراجعة إجراء  •  GFCR E&S. 

  
والتوثیق  السجالت  

التوثیق ملفات حفظ نظام في  التالیة المعلومات تخزین یتم  GFCR ذلك في بما : 
• TOR ل والمقترحات الصورة  E S IA  (4 الملحق انظر) الصورة  
(6 الملحق انظر) واالجتماعي البیئي األثر تقییم •  
؛  المتاحة واالجتماعي البیئي التقییم ووثائق معلومات جمیع •  
؛  التوصیات لمعالجة المتخذة اإلجراءات ذلك في بما االجتماعات محاضر •  
وثائق  أن من للتأكد علیھا المتفق تكمیلیة إجراءات أي  ذلك في بما ، الصورة المساعدة وبرنامج المشروع تقییم جوھریة معلومات •  

كاملة تقییم . 
على الموافقة •  TOR خارجي خبیر ألي استخدامھا ق . 
الواجبة  العنایة مھمة  •  E&S ( المكتب إلى العودة تقریر ) BTOR. 
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قبل  من  أحرز  مشروع و  في لالستثمار قرار نھائیة و واحدة مرة : 1 خطوة  GFCR الصورة I C ، وESM مدیر  / االستثمار مشروع مع والتنسیق  
رسمیة  أي أن ضمان ل المحامي،  ومشروع  E S M M P التمویل  اتفاقیات  في  (8 الملحق في یرد مثال تضمین یتم  ) متطلبات المساعدة برنامج أو  



واإلنشاءات الھندسیة والمشتریات باالستثمار  الخاصة  ( EPC ) / والصیانة  التشغیل  ( O&M ) / الحد  إلى  حالة كل في ، الباطن  من العقود / العقود  
 .المطبق

سیقوم : 2 الخطوة  GFCR  االستثمار  وشروط  والسالمة  والصحة البیئة أحكام على المختلفین  المشروع شركاء مع واالتفاق بالتفاوض ذلك  بعد  
القیاسیة الشروط  من عادةً  ھذه  تتكون . التمویل  اتفاقیات في  E & S  وإعداد بالمشروع  الخاصة  والظروف ، االستثمارات  جمیع  على المطبقة  

الواجبة العنایة خالل المحددة التقاریر  E & S.  كما المثال سبیل على القانونیة الوثائق في ممثال یكون أن وھي  E التعاریف و العام  S، والضمانات  التأكیدات  
ل  عقد وثائق صرف، والشروط O & M المقاولین EPC / حددھا كما یتطلبھ  إلعادة باالمتثال المتعلقة المواثیق أو / و  GFCR  الصورة E & 

S مع الفجوات معالجة  التي الحرجة المخففة  اإلجراءات .السیاسة  GFCR  الصورة E & S شروط االستثمار، اتفاق أي في إدراجھا وسیتم السیاسة  
منة االستثمار . F  في ج أو  egory المساعدة برنامج أنھا على إدراجھا لیتم ھي وھذه ، وباء ألف  المشاریع  . 

ً  السلیمة اإلدارة مسؤولیات  / أدوار بیئیا  
شروط  دمج من تأكد •  E&S القانونیة  االتفاقیة  في  
شروطا یشمل الصورة المشروع في شریك مع  استثمار اتفاقیة أن  من تأكد •  E & S ل  وفقا الصلة، ذات  GFCR سیاسة E & S 

المساعدة برنامج بوصفھ و، التخفیف إجراءات  أن وتتلخص الصورة،   

والتوثیق  السجالت  
المتابعة  خطوات وأي  إبرام تینغ البرید لي االستثمار قرار •  
• ESAP  التعاقدیة  واالجتماعیة البیئیة التعھدات / االستثمار واتفاقیة  
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وأي  استثمار  لالتفاقیة  االمتثال لضمان  ومراقبة  إشراف  تحت  تكون سوف  المشروع المقاولین  و  المشاریع أداء E & S و  ESIA، ESM M P  ومتطلبات 
األنشطة یلي ما أساس على المساعدة برنامج  : 

قبل من للموقع دوریة  زیارات •  GFCR ESM (ثالث  طرف  استشاري أو) والسالمة  والصحة البیئة  مخاطر  لمستوى وفقًا ، البناء  أثناء  
تنفیذ من  والتحقق   ESM M P و ESAP  ؛ 

قبل من مرحلیة تقاریر  روتینیة تقدیم •  EPC المتفق  المساعدة برنامج في وثقت الرصد ومتطلبات إجراءات أي ن س المقاول  
المتمیز لتصحیح علیھا   E HS السویس ھو  . 

إلى (وفیات ، اجتماعیة ، بیئیة) والسالمة والصحة بالبیئة تتعلق حوادث أي عن  اإلبالغ  •  GFCR  حدوثھا من أیام 3 غضون في  
التي الخارجیة البیئیة  المراجعة  تقاریر من التكلیف •  ESM ضروریا ذلك  یكون قد كما  . 
• A الرقابة تقریر  مكتب إلى  (BTOR) الخارجیة  واألعمال الحسابات مراجعة  وافقت میدانیة، زیارات على بناء إعدادھا سیتم  

جى احتلتا لتصحیح  E & S یھم . 

ً  السلیمة اإلدارة مسؤولیات  / أدوار بیئیا  
عنصر إكمال وتواریخ للبناء الزمني  للجدول وفقًا تتم الدوریة الموقع زیارات  أن  من تأكد •  ESAP 
مقاول  أن  من تأكد •  EPC روتینیة  مرحلیة تقاریر یقدم  
واجتماعیة  بیئیة حوادث أي عن اإلبالغ من وتأكد التقدم تقاریر راجع •  
خارجیة  تدقیق وعملیات  میدانیة  زیارات على بناءً  التقاریر إعداد من تأكد •  
المظالم  معالجة تجري أن و  فعال نحو على تنفیذھا یجري التي  مكان، في المظالم آلیة ضمان •  
مقاول  قبل من المنسق التقریر ھیكل تقدیم من تأكد •  EPC على  التقریر سیحتوي  .العملیات أثناء والصیانة التشغیل ومقاول البناء أثناء  

واالجتماعي البیئي المشروع أداء على  دلیل  (E&S) واالجتماعیة البیئیة العمل  لخطة واالمتثال  (ESAP) التنظیمیة  والشروط والعقد  
الخروج  تقاریر إعداد من تأكد •  E&S ، (الخروج مراجعة  قائمة  إكمال من تأكد ) ذلك إلى  وما ،  التصالحیة باإلجراءات  والقیام  

  
والتوثیق  السجالت  

المشروع تقاریر •  ، BTORs ،  حالة تقاریر  ESAP توثیق نظام في المقدمة  GFCR 
الجودة ومراقبة والتوثیق السجالت 9                

أمر الوثائق مراقبة .والسالمة والصحة بالبیئة  المتعلقة والوثائق والمخرجات للمھام الجودة مراقبة  لضمان المحوري الشخص  ھي واالجتماعیة البیئیة اإلدارة  
الدراسات جمیع .ضروري  E & S، ES IA  المشروع البعثة وأھداف الوثائق ، BTORs،  الصورة  المساعدة برنامج ، الصورة  التسلیح لحدید العز  ، E & S 

في بھا المرتبطة والمعلومات المخزنة  الصورة  إزالة  GFCR بیغاسوس قبل من تدار وثیقة تسجیل  نظام  . 

من  بدعم ،ESM في  GFCR یصل ما وتبقى علیھا والحفاظ  جمعھا تم التي الوثائق  و ، السجالت مراقبة  و الواجبة، العنایة  أن  یضمن  اإلداري،  الدعم موظفي  
التاریخ إلى . 

آلیة ستضمن  ESM  نظام إجراءات مراجعة  ESMS  و .دوري بشكل ESMS مراجعة  لل ستخضع انھا . الشمالي اإلقلیم  وتحسینھ مستمرة لمراجعة یخضع  
العمل من سنوات ثالث بعد  خارجیة . 



  
ً  السلیمة اإلدارة مسؤولیات  / أدوار بیئیا  

و ، واالجتماعي البیئي  األثر وتقییمات ،  واالجتماعیة البیئیة الدراسات جمیع تخزین من تأكد •  BTORs ،  و ESRS ( الملحق انظر  
وثائق من أخرى وأنواع ESAPs و ، (7  E&S المستندات  تسجیل نظام في  GFCR 
وتحدیثھا  األخرى  والوثائق المراقبة بسجالت االحتفاظ من تأكد •  
نظام إجراءات أن  من تأكد •  ESMS دوریة  داخلیة  تدقیق  لعملیات تخضع  
نظام إجراءات أن  من تأكد •  ESMS التشغیل  من سنوات  ثالث بعد خارجیة لمراجعة تخضع  

  
والتوثیق  السجالت  

ومراجعات الداخلیة  ESMS تدقیقات ، E&S تصاریح ، E&S ، ESIAs ، BTORs ، ESRSs ، ESAPs دراسات  •  ESMS 
توثیق  نظام في المودعة الخارجیة  GFCR 

  
السنویة الرصد تقاریر           10  (AMR الصورة ) 

1 الخطوة  : I  ج  ، ق المشغل  / المقاولین قبل من  أعدت المراقبة  وتقاریر  الدوري  اإلشراف إلى باإلضافة  ن  ategory A  و B  حاجة  ھناك تكون سوف  
السنوي الرصد تقریر تقدیم إلى المشاریع  (AMR) أي ضد التقدم تفاصیل  ESM M P  للشروط  االمتثال عن  تقریر تقدیم و ل ،  المساعدة برنامج عناصر و  

التالي المحتوى ذلك في بما  ، التعاقدیة   : 
؛  التشغیل تراخیص / التشغیل  تصاریح  واستالم المحلیة للوائح االمتثال إلى  یشیر البناء بعد ما حذف  تقریر •  
؛ (والضوضاء ، الصلبة والنفایات ، الصحي الصرف ومیاه ، الماء / الھواء جودة ، المثال سبیل على) مطلوبة بیئیة مراقبة بیانات أي •  
(الحرائق من  والسالمة  والحیاة والوفیات الحوادث) الضائع الوقت وحوادث المھنیة والسالمة الصحة بیانات •  . 

  
السنوي  : 2 الخطوة  E & S R eport من GFCR ( 9 الملحق ه ه ق) . لنظام الصندوق تنفیذ كیفیة بالتفصیل یوضح  سنوي أداء تقریر إعداد سیتم  ESMS 

الخاصة  اإلبالغ  لمتطلبات وفقًا  ،  فیھا المستثمر  المشاریع  / للشركات والسالمة  والصحة البیئة  أداء عن  وتفاصیل  وتحسینات تغییرات وأي ،  العام مدار  على  
الدولیة  التنمیة  بصندوق  . 

  
ملخص  : 3 الخطوة  A من E & S  على نشر یتم وسوف السنوي التقریر  GFCR صفحة  عنوان إدراج سیتم) . الموقع بیغاسوس على وتقع ویب، صفحة  

 . (الویب 
  

ً  السلیمة اإلدارة مسؤولیات  / أدوار بیئیا  
تقاریر  تقدم المشاریع أن  من تأكد •  AMR إلى GFCR 
تقدیم  و التقاریر،  من  وغیرھا ، الصورة تقریر إنجاز البناء  بعد ما ضمان •  
الصلة  ذات المراقبة برامج / البیانات قواعد في واالجتماعیة البیئیة المراقبة بیانات إدخال من تأكد •  
تقریر  إعداد من تأكد •  E&S الصندوق  مستوى على  السنوي  
ویب صفحة على ونشره السنوي التقریر لھذا  ملخص إعداد من تأكد •  GFCR 

  
والتوثیق  السجالت  

حفظ تم •  AMRs  التوثیق  نظام في  GFCR 
استبعاد قائمة :1 الملحق  GFCR 

یمول ال  GFCR ،  یلي ما تشمل  التي المشاریع  ، مباشر  غیر أو مباشر  بشكل : 
المسبوقة  غیر  أو فیھا  رجعة ال التي أو والمتنوعة الكبیرة السلبیة  واالجتماعیة البیئیة المخاطر ذات المشاریع أ الفئة •  
ذلك في بما ، المستدامة وغیر القانونیة  غیر النفایات مشاریع  • : 

o واللوائح بازل التفاقیة ممتثلة تكن لم ما ، الدولي القانون  بموجب الحدود عبر  النفایات نقل عملیات  تحظر  
 األساسیة 
o  المصنفة  غیر الكبیرة البلدیة النفایات حرق مشاریع  

النھر  تشغیل مشاریع أو  / و السدود بناء تشمل التي المائیة  والمشاریع (میجاوات 100 <) الكبیرة المائیة المشاریع  •  
(متضرر شخص 200 من أكثر) كبیر جسدي  توطین إعادة على تنطوي التي المشاریع  •  
التراث أو البیولوجي التنوع موارد بحمایة المتعلقة الدولیة االتفاقیات أو المضیف البلد تشریعات بموجب المحظورة األنشطة  •  
 الثقافي 
عالیة  حفظ  قیمة ذات مناطق تدمیر  •  
األصلیین  السكان  على سلبا تؤثر  التي المشاریع  •  
الثقافي  التراث إفساد مشاریع  •  
؛  اإلنسان حقوق انتھاك أو  ، وحریاتھم لألفراد الفردیة الحقوق تقیید إلى  تؤدي  التي المشاریع  •  



االتفاقیات أو  اللوائح، أو  (القومیة أي) القوانین بموجب المضیف  البلد قانوني  غیر یعتبر نشاط أو منتج أي ، في التجارة أو ،  إنتاج •  
مثل حظر، أو خارج دولیة  لمرحلة تخضع أو واالتفاقات، الدولیة : 

o الكلور  متعدد الفینیل ثنائي  مركبات على المحتویة المنتجات في التجارة  أو إنتاج  
o الخطرة والمواد األعشاب مبیدات  / اآلفات ومبیدات الصیدالنیة  المستحضرات في االتجار  أو إنتاج  

الدولي  الحظر أو  التدریجي للتخلص الخاضعة  األخرى  
o الدولي التدریجي للتخلص الخاضعة  لألوزون المستنفدة المواد في التجارة  أو إنتاج  
o  تنظمھا التي  البریة الحیاة منتجات في التجارة أو وإنتاج ، البریة  الحیاة في التجارة  CITES 
o  إذن على  آخر دلیل أي  أو المطلوبة االستیراد أو  التصدیر تراخیص على الحصول دون السلع  في التجارة  

العبور  ، االقتضاء وعند ، واالستیراد للتصدیر الصلة ذات البلدان  من بالعبور  
بھا  االتجار أو  والذخائر األسلحة  إنتاج •  
المحدد النحو على األطفال عمالة أو الجبري العمل من استغاللیة  أو ضارة  أشكال على تنطوي  التي األنشطة أو اإلنتاج  •  
   في معاییر  العمل األساسیة لمنظمة العمل الدولیة
الحیوانات على  اختبار على  تنطوي  التي . ذلك  إلى  وما التجمیل مستحضرات  إنتاج •  
األولیة  الرطبة  االستوائیة الغابات في لالستخدام التجاري التسجیل لیات عم •  
50 من أقل لدیھا  التي الشركات تُستثنى ) مستدام نحو على الُمدارة الغابات بخالف الخشبیة المنتجات أو األخشاب  إنتاج • ٪ 

المعتمد  اإلنتاج - الغابات  على اإلشراف مشورة  من  ) 
إباحیة  مواد یتضمن تجاري  نشاط أي •  
جدیدة  نازیة أو  / و للدیمقراطیة ومعادیة عنصریة إعالم وسائل توزیع  أو إنتاج •  
(والنبیذ البیرة باستثناء) الكحولیة  بیف أنواع في التجارة أو إنتاج احتدام •  
بھ  االتجار أو التبغ إنتاج •  
و القمار •  cas inos المماثلة  والمؤسسات  
المشعة المواد في التجارة  أو إنتاج •   
األسبستوس على المحتویة المنتجات أو  المربوطة غیر األسبست ألیاف في التجارة  أو استخدام أو إنتاج •  
البحریة  البیئة  في العائمة بالشباك الصید •  
الدولیة  البحریة المنظمة متطلبات مع تتوافق ال صھاریج في األخرى  الخطرة  المواد أو  النفط شحن •  

2 الملحق : IFC P ERFORMANCE S TANDARDS 

 مقدمة 

واالجتماعیة البیئیة االستدامة أداء  معاییر بتحدیث الدولیة  التمویل  مؤسسة قامت ، 2012 عام في  (PSs) التالي النحو على بھا المرتبطة والوثائق  : 

واالجتماعیة البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم :1 رقم  األداء معیار .1               

2 األداء معیار .2 : Labo r  العمل وظروف               

التلوث ومنع الموارد كفاءة :3 رقم  األداء معیار .3               

وأمنھ وسالمتھ المجتمع صحة :4 األداء معیار .4               

الطوعي غیر التوطین وإعادة األراضي  حیازة :5 رقم  األداء معیار .5               

الحیة  الطبیعیة  للموارد المستدامة واإلدارة البیولوجي التنوع حفظ  :6 رقم  األداء معیار .6               

األصلیة الشعوب  :7 األداء معیار .7               

الثقافي التراث :8 األداء معیار .8               

العمیل " من المتوقع الدور ھو  أھمیة األكثر التغییر  .واالجتماعیة البیئیة المخاطر إلدارة العمالء مسؤولیات الثمانیة  البرامج ھذه تحدد " . 

 :ملخص

اإلرشادیة المالحظات مع جنب  إلى جنبًا المالحظات ھذه قراءة یجب . األداء  معاییر التالیة األقسام تلخص  PS الممارسات  مالحظات مختلف إلى باإلضافة  
الدولیة  التمویل  مؤسسة قبل من تطویرھا تم التي الدولیة  التمویل لمؤسسة  الجیدة  . 

 اإلجراء : یجب اإلجابة على كل سؤال بنعم أو ال ، مع تقدیم التبریر ، وإرفاق المستندات الداعمة حسب الضرورة

  

PS 1: وإدارة تقییم  OF واآلثار  المخاطر واالجتماعیة البیئیة  

������ ������� �������� ������� �����������  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm


مقاول  / فیھا المستثمر  الشركة  لدى ھل •  EPC / M & E / Civils / O & M البیئیة  والمخاطر اآلثار  وإدارة  لتحدید إدارة  نظام  
سبیل  على) العملیات؟ ومخاطر تأثیرات تتناول التي واألداء التخفیف تدابیر النظام یحدد ھل والعملیات؟  المشروع لبناء واالجتماعیة  

واالجتماعیة والسالمة  والصحة البیئة ؛ الجودة ضمان ، المثال ) 
وتحدیثھ؟  النظام بمراجعة المستثمر یقوم مرة كم •  
ذلك؟  لدعم مخصصة موارد الشركة لدى ھل •  
الممارسات ألفضل  شھادة أي لدیھم ھل •  (ISO ) ؟ 

����� 

اإلدارة؟  نظام تنفیذ عن مسئولون أشخاص ھناك ھل •  
إدارة ذلك في بما المسؤولین لألشخاص تفصیلي مخطط تضمین  •  S&E. 

����� 

المسؤولین؟  لألشخاص تدریبیة برامج الشركة لدى ھل •  

�������� ���������  

المتضررة؟  للمجتمعات مجتمعیة  مشاركة عملیة الشركة لدى ھل •  
المتأثر؟  للمجتمع  ومستنیرة  ومسبقة مجانیة استشارة العملیة ھذه تضمن ھل ، أمكن إن •  
المتضررة؟  المجتمعات في للتظلم آلیة  الشركة لدى ھل •  

����� ��  g 

اإلدارة؟  برنامج أداء لمراقبة بھا معمول إجراءات الشركة لدى ھل •  

������� 

وأصحاب  والمستثمرین العلیا اإلدارة إلى داخلیًا دوري بشكل المناسبة واالجتماعي  البیئي األداء  معلومات عن  اإلبالغ یتم ھل •  
االقتضاء؟  حسب المصلحة  

  

PS 2: LABO U R العمل  وظروف  

����� ������� ������� ��������  

ھل  بسھولة؟  إلیھا  الوصول  الموظفین  لجمیع  ویمكن  بوضوح  مفھومة  ھي ھل  بشریة؟  موارد سیاسة  فیھا  المستثمر الشركة  لدى ھل •  
الوطني؟  والتوظیف  العمل قانون بموجب  الحقوق عن معلومات یوفر   

توجیھیة مبادئ ذلك  یشمل  ھل مباشرة؟  المتعاقدین  العمال  لجمیع  التوظیف  وشروط العمل شروط  وإبالغ  بتوثیق الشركة  قامت ھل •  
األمومة؟  وإجازة المرضیة واإلجازة المدفوعات وتواتر العقود  وأنواع  المدفوعة  واألجور اإلضافي العمل وإجراءات  العمل ساعات بشأن  

والموظفین؟  العمال مع التواصل  لغة ھي ما •  
العمال؟  مع جماعیة  اتفاقیة أي مع متوافقة واألحكام الشروط ھل •  
ومعالجتھا؟  الموظفین  شكاوى لمراجعة التظلم آلیة الشركة  نفذت  ھل •  
شفافة؟  وبطریقة المناسب  الوقت في ومتابعتھا الشكاوى  مراجعة  عن مسؤول شخص ھناك ھل •  

����� ������  

لدیھا  توجد ال الجماعیة؟  والمفاوضة إلیھا واالنضمام عمالیة منظمات بتشكیل للعمال السماح في الوطني للقانون الشركة تمتثل ھل •  
لألعضاء یحق ھل األعضاء؟  العاملة  القوى نسبة ھي ما ھذا؟ تشكیل تم فمتى ، بنعم اإلجابة  كانت إذا  عمالیة؟  نقابة أو منظمة " عمال  

خاصة؟  مزایا  على  الحصول   
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على التوظیف قرارات اتخاذ عدم لضمان والتظلم واألداء االنضباط بإجراءات یتعلق فیما شفافة إجراءات بتوثیق الشركة قامت ھل •  
مطبقة؟  تفضیلیة توظیف سیاسات أي  الشركة  لدى  ھل الوظیفة؟  بمتطلبات المرتبطة غیر الشخصیة الخصائص أساس  

������� 

العمال  استشارة  تمت ھل  النفقات؟  لتقلیص  إجراء  ھناك فھل  ، بنعم  اإلجابة كانت  إذا  الموظفین؟ من كبیر  عدد  تقلیص الشركة  تتوقع  ھل •  
 بشكل مناسب . أصدرت مؤسسة التمویل  الدولیة  مذكرة ممارسات جیدة إلدارة تقلیص النفقات .]3[
إضافیة؟  وظائف خلق إلى  ذلك سیؤدي فھل ، توسعًا  االستثمار  استلزم إذا •  
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https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3


تتحقق  ھل التورید؟ سلسلة في أو مقاولین خالل من أو مباشر بشكل القسریة العمالة أو األطفال عمالة استخدام عدم الشركة تضمن ھل •  
المقاولین  الشركة  تلزم ھل خطرة؟ أعمال في (سنة 18-15) الشباب توظیف عدم الشركة تضمن ھل الموظفین؟ جمیع اعمار من الشركة  

القسریة؟  العمالة أو األطفال عمالة  استخدام بعدم والموردین   
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الشركة ھل  : 

الشركة  اتخذت ھل  ؟  الشخصیة الحمایة بمعدات  منا العمال وإلزام العمال  تزوید ذلك  یشمل  ھل وصحیة؟ آمنة  عمل  بیئة لعمالھا توفر  •  
المخاطر؟  أسباب تقلیل طریق عن  واألمراض  واإلصابات الحوادث لمنع خطوات  

العمل  ومكان المحیطة  للضوضاء التعرض  مراقبة  ذلك یشمل ھل  العمال؟  سالمة  لضمان  المناسبة والتفتیش  المراقبة  عملیات إجراء  •  
االقتضاء؟  حسب الحرارة ودرجة الھواء وجودة ، العمل مكان وإضاءة ،  
ھل بالعمل؟ المرتبطة  الوفیات وعدد عنھا واإلبالغ  العمل  عن والتغیب الضائعة واألیام المھنیة واألمراض اإلصابة معدالت تتبع •  
com 0 pany الموظفین؟  دوران  تتبع  
المھنیة؟  والسالمة  الصحة مجال في للعاملین  تدریبیة  برامج توجد ھل •  
وأمان؟  وحیاة حریق خطة لدیك •  

PS 3: التلوث  ومنع الموارد استخدام كفاءة  
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قبل  من الشركة قامت ھل .والمیاه للطاقة الیومي  االستخدام وتقدیرات مصادر ذلك في بما الشركة موارد استخدام حول تفاصیل قدم •  
التوجیھات  أیًضا انظر) المیاه؟ استھالك ترشید وتدابیر الطاقة  كفاءة على الشركة عملیات تشتمل ھل األنظف؟  اإلنتاج على تدقیق بإجراء  

في  الواردة  PS 6 ،  المتجددة الطبیعیة الموارد واستخدام إدارة .) 
الموقع؟  في المحیط الھواء  جودة مراقبة  یتم ھل  والماء؟  الھواء انبعاثات بمراقبة  الشركة  تقوم ھل •  
بالمشروع؟  الخاصة علیھ  والسیطرة  التلوث منع  تقنیات الشركة تطبق ھل •  
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النفایات؟  إدارة تقنیات یشمل  ھذا ھل الصلبة؟ النفایات من  والتخلص  ومعالجة تخزین  إجراءات الشركة لدى ھل •  
منھا؟  التخلص  قبل السائلة  النفایات  بمعالجة الشركة  تقوم ھل •  

���� �����  

الخطرة؟  المواد من والتخلص ومناولة تخزین  إجراءات الشركة لدى ھل •  
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للطوارئ؟  واالستجابة  والتأھب للوقایة خطة الشركة لدى ھل •  

  

PS 4: وأمنھ  وسالمتھ المجتمع صحة  
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اعتبارات الشركة تأخذ ھل المحلي؟ بالمجتمع الشركة عالقة ما الشركة؟ مرافق المستثمر  من مقربة في المجتمعات أي ھناك ھل •  
المعدات  وسالمة  للشركة التحتیة  البنیة االعتبار في  متطلباتھا تأخذ ھل  عملیاتھا؟ سیاق في االعتبار في  والسالمة  والصحة  المجتمع  ، 

لألمراض؟  المجتمع وتعرض الطبیعیة الموارد واستخدام ، والتخلص النقل واعتبارات  ، الخطرة المواد وإطالق  
المجاورة  المجتمعات تثیرھا التي الشكاوى أو  المخاوف أو األسئلة تلقي عن مسؤولة المنظمة داخل اتصال جھات الشركة  عینت ھل •  

بارز بشكل  األشخاص بھؤالء  االتصال تفاصیل  عرض  سیتم  فھل ، بنعم  اإلجابة كانت  إذا  علیھا؟ والرد  اآلخرین  المصلحة أصحاب أو  
الشركة؟  منشأة  الفتات على  
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المجتمعات  على المشروع  أنشطة من  واآلثار المخاطر االعتبار في للطوارئ واالستجابة  لالستعداد الشركة  خطة تأخذ ھل •  
ثقافیًا؟  مناسبة بطریقة الكبیرة  المحتملة  باألخطار المتأثرة المجتمعات إبالغ مطلب  ذلك یشمل ھل المحلیة؟  
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كیفیة حول  إرشادات العقد  أحكام تتضمن فھل ، بنعم اإلجابة  كانت  إذا منشآتھا؟ في أمنیة خدمات لتقدیم أمن  بأفراد الشركة  تستعین  ھل •  
المنشأة؟  من  القریبة المجتمعات مع األمن أفراد  تفاعل   



والمجتمعات العمال  تجاه المناسب السلوك  على التدریب الشركة  قدمت فھل  ،  بنعم اإلجابة كانت  إذا  مسلحون؟ األمن  أفراد  ھل •  
إذا  المجاورة؟  المجتمعات  أو العمال تجاه األمن أفراد قبل من  مسیئة أو  / و قانونیة  غیر  أفعال  عن مزاعم  أي  ھناك كانت  ھل المجاورة؟  

الشركة؟  قبل من ھذه مع  التعامل تم فكیف ، بنعم اإلجابة كانت  

  

لـ اإلجراء  PS 5-8: 
بتشغیل المشروع سیقوم ھل (1  PS 5 ؟ اإلطالق على 8 إلى        
تجاھلھا ویجب المشروع على تنطبق ال التالیة األسئلة فإن  ، "ال  " اإلجابة  كانت إذا (2        
الداعمة والوثائق المقدمة، والتبریر ، لذلك وفقا اإلجابة تكون أن یجب التالي السؤال الفردي الجوع ضد العمل منظمة ه بنعم، اإلجابة  كانت إذا (3  

الضرورة عند تعلق        
  

PS 5: الطوعي  غیر التوطین وإعادة األراضي حیازة  
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ھل  علیھا؟ الحصول تم وكیف لألرض السابق االستخدام ھو فما ، بنعم اإلجابة كانت إذا المقترح؟ لالستثمار أرض حیازة أي ھناك ھل •  
الحكومة؟  قبل من  تدار  كانت  األرض حیازة  
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یرجى ، بنعم اإلجابة كانت  إذا المشروع؟ لھذا األرض حیازة نتیجة توطین وإعادة اقتصادي أو  / و مادي  تھجیر أي ھناك كان  ھل •  
والمجتمعات والنازحین النزوح بنوع یتعلق فیما مفصلة معلومات تقدیم . 

إذا المشروع؟ من  المناسبة  التنمویة  الفوائد لجني  فرًصا وفرت  أو  / و والمجتمعات النازحین  مع  بھا المستثمر  الشركة تعاملت  ھل •  
التفاصیل قِدّم ، بنعم اإلجابة كانت . 

���� ������� �������  

فیھا المستثمر الشركة ھل  : 

• D في المستنیرة مشاركتھم وتسھیل ، المتضررة والمجتمعات األشخاص مع والتشاور ، الصلة  ذات المعلومات جمیع إغالق تم ھل  
التوطین؟  بإعادة المتعلقة القرار صنع عملیة  

فعالة؟  تظلم آلیة أنشأنا ھل •  
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فیھا المستثمر الشركة ھل  : 

والمادي؟  االقتصادي النزوح  تقلیل أو لتجنب بدیلة  تصمیمات في  فكرت ھل ج •  
مع  أساسي تعداد خالل من ومساعدة تعویض على للحصول والمؤھلین المشروع بسبب تھجیرھم سیتم الذین األشخاص حددت لقد •  

باألرض؟  مطالبتھم أو  القانونیة حقوقھم حسب النازحین  وضع التعداد حدد ھل مناسبة؟ واقتصادیة اجتماعیة أساسیة بیانات  
• P للنزوح السلبیة اآلثار یخفف الذي (المادي بالنزوح یتعلق األمر كان إذا) التوطین  إعادة إطار أو التوطین إعادة عمل خطة إصالح  
المتضررین؟  األشخاص لجمیع االستحقاق ویؤسس التنمیة فرص ویحدد ،  

�� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ������� � ��� �� �����  
������� ������� (����� ����� ����� ������� ������� ������ ���  

��� ����� ������� � ���� ������ 15  ) : 
o ����� ������� ������� ������� ���������  
o ���� ������  
o ���� �������  
o �������� �� ����� ������� ���� �����  
o ���� ��������� ��������  
o ���������� ���������  
o ������� ���������  
o ������ �������  
o ��� ������  

o المجتمعات  أو األشخاص استحقاق تحدد أن شأنھا من  التي المساعدات من غیرھا أو التعویضات لتقدیم اإلجراءات تطویر  تم  
وتعویضات ، بدیلة  ممتلكات توفیر  ذلك تضمن  ھل ؟ (المادي النزوح ولیس االقتصادي  بالنزوح یتعلق  األمر  كان  إذا ) المتضررة  ، 

لمتطلبات وفقًا انتقالي دعم أو / و ھادفة  ومساعدة  PS 5 ؟ 
o لالستحقاق؟  النھائي الموعد نشر  أو تحدید تم ھل  
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إن) الفجوات وسدّت الحكومیة اإلجراءات  الشركة استكملت  فھل ، بنعم اإلجابة كانت إذا الحكومة؟ تدیرھا التوطین إعادة كانت ھل •  
ومتطلبات الحكومة  حددتھا التي واإلجراءات االستحقاقات بین  (وجدت  PS ؟ 

  

PS 6: الحیة الطبیعیة للموارد المستدامة واإلدارة البیولوجي التنوع على  الحفاظ  S 
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عملیاتھا؟  من كجزء البیولوجي التنوع على  التأثیرات  وعالجت فیھا المستثمر الشركة  حددت ھل •  
والحرجة الطبیعیة  الموائل سیتأثر ھل •  ( في المحدد النحو على  PS 6) الشركة؟  بأنشطة  

محتمل؟  تدھور  أي  من مناسب  بشكل وقللت  البدائل في الشركة  نظرت  ھل ، الطبیعیة الموائل حالة في -  

الموائل؟  أو األنواع على قیاسھ یمكن ضار تأثیر  ھناك یكون لن أنھ مناسب بشكل الشركة قررت  ھل  ، الحرجة الموائل حالة في -  

المحمیة  المناطق متطلبات  الشركة  تناولت  فھل  ، بنعم اإلجابة كانت  إذا  قانونا؟  المحمیة  المناطق في عملیات بأي الشركة تقوم ھل •  
في  المبینة قانونًا  PS 6 ؟ 

المتعمد لإلدخال التخطیط تم إذا أنشطتھا؟ خالل من قصد غیر عن  أو قصد عن إدخالھا یتم قد غریبة  أنواع أي الشركة حددت ھل •  
المناسبة؟  الحكومیة التنظیمیة الموافقة على ذلك حصل فھل  ، غریبة ألنواع   
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مستدامة؟  بطریقة بإدارتھا والتزمت  ستستخدمھا التي  المتجددة الطبیعیة الموارد فیھا المستثمر الشركة  حددت ھل •  
والمزارع  الطبیعیة الغابات ھذه إدارة لضمان مستقلة شھادة على العمیل  حصل ھل ، والمزارع الطبیعیة  الغابات  في المشاریع حالة في •  

الشھادة؟  ھذه لتحقیق زمنیًا محددة مرحلیة عمل خطة وضع تم فھل ،  معلقة أو ، ال  اإلجابة كانت  إذا مستدام؟ نحو على  
المائیة  الموارد لھذه المستدامة لإلدارة  مستقلة شھادة على العمیل حصل ھل ، والبحریة  العذبة المیاه بیئات  في المشاریع حالة  في •  ، 

مستدام؟  بشكل تدار الموارد ھذه إلبطاء أخرى مستقلة  دراسات قدم أو  

  

PS 7: األصلیة الشعوب  
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األصلیة  الشعوب  تتأثر  أن  المحتمل  من  ھل •  (IPs)  واالجتماعي البیئي  األثر تقییم یحدد ھل  المشروع؟ لعملیات  نتیجة سلبًا  (ESIA) 
ذلك؟  أمكن حیثما تجنبھا طرق ویحدد المنفذین الشركاء على السلبیة  اآلثار  فیھا المستثمر  الشركة  أجرتھ  الذي   

في الواردة التوجیھات مع  یتفق بما ثقافیًا مناسبة بطریقة فیھا المستثمر الشركة  عّوضت  ھل •  PS 7. 
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عملیة  خالل  من  المستنیرة للمشاركة عملیة  فیھا  المستثمر الشركة أنشأت  ھل •  FPIC  ومشاركة  ،  التخفیف تدابیر  على  تركز التي  
في المبین النحو على التنفیذ وقضایا التنمویة والفرص الفوائد  PS 7 ؟ 
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فیھا المستثمر الشركة ھل  : 

العرفیة؟  / التقلیدیة بالحقوق تعترف التي تلك  ذلك في بما الوطنیة للقوانین  وفقًا بحقوقھم المنفذین الشركاء إعالم •  
فرص مع جنب إلى  جنبًا لألرض كامل قانوني  سند  لدیھم  الذین ألولئك الواجبة القانونیة واإلجراءات التعویضات األقل على  عرضت •  

ثقافیًا المناسبة التنمیة  
ممكنا؟  ذلك كان  حیثما النقدي  التعویض  من  بدال  عیني تعویض أو  األرض أساس على تعویضا قدمت •  
الناجحة؟ والنتیجة المستنیرة  مشاركتھا ووثقت المتضررة المجتمعات مع  نیة بحسن  مفاوضات في دخلت •  
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ضمنت ، ممكنًا ذلك كان  وحیثما ،  األداء معاییر متطلبات وطبقت ، نیة  بحسن  ناجحة مفاوضات فیھا المستثمر الشركة أجرت ھل •  
انتقالھم؟  سبب توقف حال في العرفیة أو التقلیدیة  أراضیھم إلى المنفذین الشركاء عودة  

  

PS 8: الثقافي التراث  
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فرصة إلیجاد إجراء وضع تم  فھل ، بنعم  اإلجابة كانت إذا  الثقافي؟ التراث  فیھا یتواجد أن  المتوقع من  منطقة  في المشروع  یقع ھل •  
في المبین النحو على  PS 8 ؟ 

إذا كبیر؟ ضرر حدوث تجنب یمكن ال حیث المھم الثقافي التراث تحدید تم ھل أو الثقافي التراث على المشروع یؤثر أن  الممكن  من ھل •  
لمتطلبات الشركة امتثلت فھل  ، بنعم اإلجابة كانت  PS 8 ؟ 

لمتطلبات الشركة  امتثلت فھل ، بنعم اإلجابة كانت إذا قانونًا؟ محددة عازلة  منطقة  أو قانونًا محمیة منطقة في المشروع  یقع  ھل •  PS 
 ؟ 8

����� ������� ������ �������  

المجتمعات  ممارسات أو االبتكارات  أو المعارف أو الثقافیة  للموارد المقترح المشروع  استخدام فیھا المستثمر الشركة  حددت ھل •  
یلي بما المجتمعات ھذه العمیل  أبلغ  فھل ، كذلك األمر  كان  إذا التجاریة؟ لألغراض التقلیدیة الحیاة أنماط تجسد التي المحلیة  : 

الوطني  القانون بموجب حقوقھم -  

المقترح التجاري التطویر وطبیعة نطاق -  

التطور  ھذا  لمثل المحتملة  العواقب  -  

فیھا المستثمر الشركة فھل ،  التسویق استمر  إذا •  : 

التقلیدي  الحیاة أسلوب  تجسد المتضرر  المجتمع مع  نیة بحسن  مفاوضات في دخلت -  

للمفاوضات الناجحة والنتیجة المستنیرة  مشاركتھم وثقوا -  

التسویق  من المتأتیة للمنافع  ومنصفا  عادال تقاسما قدمت -  
3 الملحق  : I NDICATIVE المشروع في الشركاء / المقاولین : الواجبة العنایة خالل الصورة المرجعیة القائمة  

والسالمة الصحة مخاطر :1 التحقق قائمة   

S =  مرٍض 

U = مرض  غیر  

NA =  ینطبق  ال  

األعمال جدوى في القضایا أھمیة لتحدید مقترحة أسئلة  م    

S / U   

      

       ال استشارة  في مشمولة المھنیة والسالمة الصحة ھل    

       وفحوص والسالمة للصحة وفعالة منتظمة فحوصات  توجد ھل  

        المشروع رعاة قبل من  والسالمة  الصحة  بانتھاك تتعلق معلقة  أو سابقة  دعوى  أي ھناك ھل    

        للرعا الحالي والسالمة  الصحة سجل  ھو ما  

        المرتبط المحلي المجتمع إلى الصورة والسالمة الصحة  على خطر أي ھناك ھل  

       وخاص عام تدریب توفیر یتم ھل    

       ع  المیكانیكیة الرفع مساعدات توفیر یتم ھل   

       تجر ھل  باإلحصاءات؟ االحتفاظ یتم ھل الحوادث؟ عن اإلبالغ تم ھل      

       للص برنامج یوجد ھل   

       اإلض ھل  نظیف؟  العمل  مكان ھل ؟ مجھزون اآلالت  حراس ھل     

         قبل المعدات سالمة لضمان "العمل تصریح" نظام استخدام یتم ھل    

مدربین؟ كھربائیین Ar e  م  ذات الكھربائیة التركیبات ھل               (IEE معاییر ) 

 ،  كا إمدادات) الحریق مكافحة معدات الصورة قدمت أنا و إنذار؟ نظام یوجد ھل مذیبات؟ ، وقود ، المسال البترول غاز ، (سكر ، دقیق) الغبار مثل  وانفجار حریق مخاطر توجد ھل    
   الحر میاه تصریف سیتم أین ؟(طفایات

    

       واخت طبیة فحوصات توجد ھل  الشركة؟ لسائقي مطلوب معیار  ھناك ھل   



األعمال جدوى في القضایا أھمیة لتحدید مقترحة أسئلة  م    

S / U   

      

        یتعرض  وھل  مستخدمة (اآلفات ومبیدات واألسبستوس  والغبار المذیبات مثل ) الخطرة المواد / الكیمیائیة  المواد ھل   

       الشخص الحمایة معدات توفیر یتم أم االستخراج / التھویة / الحمایة تركیب تم ھل    

        األذن  واقیات توفیر یتم فھل ، كذلك األمر  كان  إذا ؟ (أ) دیسیبل 85 عن للضوضاء الموظفین تعرض  یزید ھل   

        إسعافات ھناك ھل األولیة؟ اإلسعافات معدات توفیر یتم ھل    

       ع (الرئة  ووظائف الكیمیائیة للمواد والتعرض السمع  فقدان مثل) التوظیف قبل الروتینیة الطبیة  اإلجراءات تنفیذ یتم ھل    

       المو في للحوادث طوارئ خطط توجد ھل السالمة؟ / الحرائق  مكافحة على تدریبات إجراء تم ھل    

  

البیئیة  المخاطر :2 التحقق قائمة  

(محتملة متابعة أسئلة على النقطیة الرموز تحتوي) األعمال بجدوى المشكالت ھذه صلة مدى لتحدید استخدامھا سیتم التي األسئلة على أمثلة     

S /    

      

استخ ؟ الصلة ذات الدولیة البیئیة المعاییر صلة؟ ذات محدثة بیئیة  وشھادات تصاریح على الشركة أو المشروع رعاة حصل ھل . االستثمار في بھا المعمول واللوائح والمعاییر  البیئیة القوانین       
 ؟  elines ارشد EHS   مجموع من

    

        وتخ البیئیة  المخاطر  تحدید عملیة ھي ما   

في  تصریفھا أو  الصحي الصرف میاه معالجة المطلوبة؟ المیاه وكمیة  S ource / s   اآلخری  المستخدمین على المائیة  السائلة النفایات من التخلص أو المیاه  استھالك یؤثر أن  المحتمل من ھل     
   ال

    

     .   بنعم اإلجابة  كانت إذا الماضیة؟  سنوات 5 في الشركة  أو المشروع رعاة مع البیئیة الحوادث ذكرت أي ھناك كان  لقد ھا   

البیئي؟  األثر تقییم  خالل  من عملیاتھا آثار  تاي biodiversi   الصف حددت وقد         

        الم واستخدام للطاقة واألھداف السجالت إعادة أ    

متوقفة؟  الفعالة التثقیب أنظمة المعدات؟ أو واآلالت  المركبات من المنبعثة األدخنة أو األخرى االنبعاثات ، أوست D   الم والمنطقة الموقع وفي العمل  مكان في  الھواء جودة ھل          

        الھواء تكییف أو  التبرید أنظمة  في فلوریة الكلوریة  الكربون مركبات  تستخدم ھل   

       خز المحوالت؟ زیوت في موجودة الكلور  متعدد الفینیل ثنائي مركبات  ھل فعال؟ بشكل تدار ھل العملیة؟ في تدخل الخطرة المواد ھل   

والتغلیف  التعبئة مواد استخدام إعادة تدویر، إعادة :غرام الموالیة تقلیل           

      زراع) الموقع  في سابقة  أنشطة من  لألرض  تلوث عالمات توجد ھل   

  

  

       مض أو ضوضاء توجد ھل    

  

االجتماعیة  المخاطر :3 التحقق قائمة  

األعمال بجدوى القضایا ھذه صلة لتحدید استخدامھا سیتم التي األسئلة على أمثلة     

S /    

  

        االحتیا لتلبیة الكافي المستوى  دون ما إلى  تنخفض أن المحتمل من ھل حولھ؟  أم لألجور األدنى الحد مستوى عند األجور ھل   

       الم وأصحاب المحلیة المجتمعات على الشركة لنشاط یكون قد التي  اآلثار ھي ما أخرى؟  بطرق أو المالیة التبرعات خالل من مجتمعیة تنمیة  برامج  أي في االستثمار  یساھم ھل   

          الفعا البشریة  الموارد سیاسة  

       م عمل عقود توجد ھل  



األعمال بجدوى القضایا ھذه صلة لتحدید استخدامھا سیتم التي األسئلة على أمثلة     

S /    

  

     .  ال تقیید التشریع  ذات البلدان في المطلوبة خاصة عنایة ) فعالة؟  تظلم آلیة ن ھناك    

        و العمل نوع فما ، كذلك األمر  كان إذا  عاملین؟  18 سن دون األطفال    

       األص أو الدین أو  السیاسي الرأي أو اإلعاقة  أو اللون  أو  العرق  أو  الجنس أساس على الشركة تمیز  ھل  

        بوثا العمل صاحب یحتفظ ھل ، المثال سبیل على ، العقوبة أو  بالقوة التھدید تحت العمل من عمل أي انتزاع تم ھل    

         الخصخصة مثل  ) االستثمار عن الوظائف فقدان ینجم أن یُتوقع ھل  

        و ، والصحة ، والتعلیم ،  اإلسكان - المقترحة أو السابقة  الخدمات أو المرافق  معیار       

         تز  لمدة المرافق إلى والوصول اإلقامة  تتطلب  محلیة غیر  عاملة  قوة (الباطن  من المقاولون أو) الشركة ستستورد ھل     

        أسا على سیما وال ، االستثمار  موقع  من استبعادھم أو األشخاص نقل یتم ھل     

        الث األھمیة  إلى المحلیون السكان ینسبھا التي الطبیعیة الموارد أو ، موروث موقع أو دیني  موقع على االستثمار یؤثر ھل   

  
وفاق البیئي األثر تقییم :4 المرفق  M النائب  مخطط  

 (ESIA) مخطط تقییم األثر البیئي واالجتماعي
  

والمنھجیة  النطاق  
األداء  معاییر ھي البیئي األثر لتقییم اختیارھا تم التي (بھا  المعمول التوجیھیة والمبادئ المعاییر) المرجعي  اإلطار   IFC (PSS)  واالستدامة  البیئیة  

االستثمار مساعدة إلى وتھدف  ،(2012) االجتماعیة  ORGANI المخاطر تقییم منھجیات  تطبیق في بالجمع ض  E & S الستثماراتھم والمبادئ . 
  
PS1: واالجتماعیة  البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم  
PS2: العمل  وظروف العمل  
PS3:  التلوث ومنع الموارد استخدام كفاءة  
PS4: وأمنھ  وسالمتھ المجتمع صحة  
PS5: L الطوعي  غیر التوطین وإعادة واالستحواذ  
PS6: الحیة  الطبیعیة للموارد المستدامة واإلدارة البیولوجي التنوع حفظ  
PS7: األصلیة  الشعوب  
PS8:  الثقافي التراث  
  
 E SIA مخطط
  
 ESIA[4] و ESIA العناصر الرئیسیة لتقریر

قبل من دقیق بشكل مشمولة تكون  أن یجب العناصر  ھذه .القسم ھذا في موصوفة  وتقریرھا  واالجتماعي البیئي األثر لتقییم الرئیسیة العناصر  ESIA الكامل 
ارتفاع ل  -risk البیئي  األثر تقییم مثل األساسیة  والبیانات األساسیة المعلومات  من الكثیر الجزئي واالجتماعي البیئي األثر تقییم یتطلب ال . ق  مشروع  

تقییم دراسة (ب) الفئة  معامالت جمیع تتطلب .النجمة بعالمة  الجزئي واالجتماعي البیئي األثر تقییم یغطیھا ال التي  العناصر تمییز یتم .الكامل واالجتماعي   
واالجتماعي البیئي األثر  (ESIA) یستند أن  ینبغي  و .والتصنیف الفحص بعد واالجتماعي  البیئي  األثر  تقییم وعمق مستوى تحدید سیتم .مركزة / محدودة  

لتقییم رسمیًا تقییًما بالفعل أجرى قد المشروع مطور كان إذا .المخطط ھذا على البیئي األثر تقییم تقریر في المعلومات تقدیم بھا  یتم التي والطریقة النظام  
إضافیة جزئیة  تقییمات إجراء  ینبغي كان إذا أو المخطط ھذا مع یتسق كان إذا فیما ففكر ، واالجتماعي البیئي األثر . 

  
              ملخص غیر فني  .1
  

إدارة كیفیة الملخص  یتضمن .المحلیین المصلحة  أصحاب سیما وال ، الفني غیر  الجمھور قبل من بسھولة  فھمھا یمكن بطریقة  المھمة التأثیرات  لخص  
اإلجراءات من مزیدًا  تتطلب  معلقة قضایا أي  إلى ویشیر المحددة التأثیرات . 

  
              وصف  المشروع  .2

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4


  
ذلك في بما ، المقترح  للمشروع الرئیسیة  المعاییر بإیجاز  صف : 

المشروع في منھم كل وأدوار  (المشروع  شركاء  وكذلك الرئیسي  المشروع قائد ، المثال  سبیل  على) للمشروع المنفذة الكیانات •                        
3 المناسبة  بالخرائط  توضیحھ ویفضل للمشروع  الجغرافي  الموقع •                        
(الرئیسیة واألنشطة  المخرجات ،  المتوقعة النتائج / النتائج ، المشروع  (أھداف) ھدف) المشروع ملخص •                        
التنفیذ ترتیبات • .                       

  
              * تحلیل اإلطار السیاسي والقانوني واإلداري -3
  

ذات واالجتماعیة البیئیة  بالمسائل  تتعلق ولوائح قوانین أي وحدد المشروع تنفیذ خاللھ من  یتم الذي واإلداري القانوني واإلطار السیاسة  صف  
التي القوانین إلى باإلضافة بھا االلتزام المشروع على یجب التي االجتماعي أو  / و البیئي األثر بتقییمات المتعلقة اللوائح ذلك یتضمن .بالمشروع الصلة  

الدولي القانون بموجب المضیفة الدولة  التزامات تنفذ . 
أي على عالمة ضع .الجنسین بین المساواة  لتعزیز القانونیة األطر  االعتبار في ضع  ، االقتضاء عند .أمكن إن ، مشترك تمویل  شركاء  أي متطلبات اشرح  

االمتثال عن المشروع فیھا یقصر  قد مناطق . 
  
              تحدید وتحلیل  أصحاب المصلحة .4
  

البیئي األثر تقییم عملیة في  یشارك أن  یجب من وتوضیح المصلحة أصحاب على المحتملة اآلثار فھم ھو وتحلیلھم المصلحة أصحاب تحدید من الغرض  
تصمیم عملیة أثناء تطویره تم المصلحة ألصحاب حالي تحلیل أي على بناءً  - المعنیین المصلحة  أصحاب  جمیع  سرد خالل من ذلك یتم .وكیف واالجتماعي   

یلي ما وتوضیح - فیھ الرئیسیین المصلحة وأصحاب المشروع سیاق حول العامة المعرفة وعلى المشروع : 
  

المشروع؛ من  وتوقعاتھم المصلحة  أصحاب اھتمامات •                        
؛(إیجابا أو سلبا) المشروع على تؤثر أن یمكن كیف  •                        
و ؛  (سلبًا أو إیجابًا) بالمشروع  عیشھم سبل تأثر  لكیفیة تقدیر أو  تقدیر أول •                        
في یشاركوا  أن ینبغي كیف  •  ESIA أعاله الثالثة البنود في  الواردة المعلومات على  بناء .                       

  
في المصلحة أصحاب لتحلیل الرئیسیة النتائج تقدیم المفید من .وممكنا مناسبا ذلك كان حیثما والنساء الرجال بین المصلحة  أصحاب تصنیف یجب  

وما واالجتماعي البیئي األثر تقییم عملیة أثناء المعلومات من  المزید  توفر  مع  تعدیلھ ویجب التقدم قید عمالً  المصلحة أصحاب تحلیل یعتبر  .مصفوفة  
وإشراكھم المصلحة أصحاب مع للتشاور 13 الملحق أیًضا راجع .بعدھا . 

  
              * خط األساس البیئي واالجتماعي .5
  

على  التحلیل  یركز أن یجب ، ضروریة  الواسعة السیاقیة المعلومات  بعض أن حین في .المشروع فیھ یعمل الذي واالجتماعي البیئي  السیاق وتحلیل  وصف  
أو  تشغیلھ أو المشروع  بتصمیم المتعلقة بالقرارات صلة ذات تكون أن أجل من المحددة بالتأثیرات تتعلق  التي والجوانب المشروع لموقع المباشر  السیاق  

الذي الوضع تحلیل ذلك في بما ، الحالیة والتحلیالت الثانویة البیانات - ممكن حد أقصى  إلى - استشر  ، العام السیاق بیانات على للحصول .التخفیف تدابیر  
الموقع في األولیة  البیانات جمع عادة الضروري من ، المشروع  موقع في السیاق لفھم .المشروع لتصمیم سابقة كخطوة إجراؤه تم . 

  
الذي األساس  خط تشكل التي الحالیة واالجتماعیة البیئیة للظروف فھم توفیر ھو واالجتماعي  البیئي األثر تقییم تقریر من القسم ھذا من الرئیسي الغرض  
البیئي  األثر تقییم دراسة  تتطلب  التي  المتوسطة المخاطر ذات  للمشروعات بالنسبة .المشروع تنفیذ أثناء وقیاسھا المشروع بآثار التنبؤ خاللھ  من  یمكن   

نظام فحص نتائج  إلثبات فرصة أیًضا القسم ھذا یوفر ، نطاق دراسة تتطلب وال جزئیًا واالجتماعي   ESMS تحدید أو / و المحتملة اآلثار تأكید خالل  من  
األخرى المحتملة  اآلثار  . 

  
والبیولوجیة الفیزیائیة  السمات من مجموعة التحلیل یغطي  قد .الفحص حددھا التي  والقضایا المشروع طبیعة على األساسي التحلیل  نطاق یعتمد  

بالمشروع تتأثر أن یحتمل التي والثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة . 
  
              تقییم اآلثار  البیئیة واالجتماعیة .6
  

وفقًا .أھمیتھا ویقیم حدوثھا احتمالیة  حیث  من بالتنبؤات ویقوم ، المحددة التأثیرات ویصف یفصل .واالجتماعي البیئي األثر تقییم جوھر ھي الخطوة ھذه  
سیاسة إلطار  ESMS ، بمعاییر المتعلقة  لآلثار خاًصا اھتماًما التقییم یولي أن یجب  ESMS الوصول  قیود خالل من الناس معیشة على السلبیة اآلثار مثل  

لنظام المواضیعیة  التغطیة فإن ، ذلك  ومع .البیولوجي التنوع  على أو الثقافي التراث على ، األصلیة الشعوب على ، التوطین  إعادة أو  ESMS تتضمن 
تغیر تأثیرات أخذ في  المشروع فشل یسببھا التي المخاطر أو الضعیفة الفئات أو النساء  على التأثیرات  ذلك في بما أخرى محتملة اجتماعیة تأثیرات أیًضا  

الفحص على بناءً  - التقییم یغطیھا أن یجب التي  الرئیسیة اآلثار  بالفعل تحدد واالجتماعي البیئي األثر تقییم اختصاصات أن حین في .االعتبار في  المناخ  
وأكثر جدیدة عملیة  إجراء خاللھا یتم تكراریة عملیة  ھو  واالجتماعي البیئي األثر تقییم أن  نفھم أن المھم فمن  - (المخاطر عالیة المشاریع نطاق تحدید أو)  

(األساس خط تحلیل من  كجزء ، المثال  سبیل على ) إضافیة مھمة قضایا  تظھر وقد المعلومات على الحصول یتم قد .تفصیالً  . 
  



غیر  العرضیة اآلثار  مثل المباشرة غیر  التأثیرات مراعاة أیًضا یجب بل  ، فحسب االعتبار في المباشرة التأثیرات أخذ یجب ال ، المخاطر تحلیل عند  
األوسع التأثیر منطقة داخل أو المشروع موقع  في تحدث التي واآلثار ،  األخرى التطورات  مع التفاعل  خالل من تتحقق التي  التراكمیة اآلثار أو المقصودة  

الوقت مرور مع  تحدث التي التأثیرات و للمشروع . 
  

تكون أن یجب .النمذجة أو التفصیلیة الكمیة  المسوحات إلى البسیط  النوعي التحلیل من األسالیب من مجموعة  باستخدام المشروع تأثیرات  تحلیل یمكن   
باستخدام المھمة  لآلثار دقیق  بتقییم تسمح  أن یجب كما ، التأثیرات  وأھمیة  نوع مع  متناسبًا التحلیل وعمق المستخدمة التحلیلیة واألدوات البیانات جمع طرق  

المنطقیة واألسباب وتحلیلھا البیانات لجمع  المختارة الطرق التقریر یصف أن  یجب  .ممكن حد أقصى إلى ، الكمیة الطرق  وكذلك ، النوعیة األسالیب  
بالتنبؤات المرتبطة الیقین عدم وأوجھ الرئیسیة  البیانات فجوات  یشرح  ، االقتضاء وعند ، المتاحة البیانات جودة كذلك  یصف أن یجب ؛ الطریقة الختیار . 

  
وتمكین القضایا إلثارة  الفرصة  وإتاحة  ، للمشروع المصلحة  أصحاب فھم لزیادة منطقیًا ذلك كان  حیثما التشاركیة والتقییم البحث أدوات استخدام یجب  

التخفیف  تدابیر تحدید في المتضررة المجموعات مشاركة  . 
  

وحجم معین خطر  حدث وقوع احتمال في  النظر المھم من  ،  األھمیة لتقییم .التخفیف تدابیر إلى الحاجة أولویات لتحدید مھًما أمًرا المخاطر أھمیة فھم یعد  
اعتبارات یشمل وھذا  .االجتماعیة أو البیئیة المستقبالت على سلبًا الخطر حدث فیھ  یؤثر أن یمكن الذي المدى  إلى األخیر  یشیر .(النتیجة) المتوقعة اآلثار   

التالیة المعاییر : 
المستقبالت حساسیة  •  ،                       
التأثیرات  شدة •  ،                       
و المتوقع والنطاق المدة •                        
ال أم للعكس قابالً  التأثیر  كان إذا ما • .                       

  
الكیانات  كانت إذا وما اآلثار تلك لمعالجة بسھولة ومتاحة ومقبولة  معروفة جیدة ممارسات ھناك كانت إذا ما االعتبار  في أیًضا المخاطر أھمیة تقییم یأخذ  

التدابیر ھذه تطبیق في  خبرة لدیھم الرئیسیین المصلحة أصحاب أو  / و المنفذة . 
  
              * تحلیل  البدائل .7
  

االقتراح  مع آثارھا ومقارنة  المشروع أھداف لتحقیق  ، المشروع تنفیذ عدم ذلك في بما ، األخرى الخیارات تحدید ھو البدائل  تحلیل من الغرض  
جدًا كبیرة المحددة التأثیرات تكون  حیث المخاطر عالیة للمشروعات فقط مطلوبة الخطوة ھذه .األصلي . 

  
بالمشروع  - "مشروع یوجد ال" خیار ذلك  في بما  - ضرًرا واألقل  الممكنة البدیلة  والمواقع والعملیات والتصامیم التقنیات بین منھجي بشكل  التحلیل یقارن  

حیث من المقترح : 
  

المحتملة؛ المقایضات إلى  باإلضافة المشروع أھداف تحقیق  في  فعالیتھا •                        
المحتملة؛ واالجتماعیة  البیئیة آثارھا •                        
اآلثار؛ ھذه من التخفیف  جدوى •                        
المحلیة للظروف مالءمتھا ومدى التشغیلیة المتطلبات • .                       
والرقابیة والتدریبیة المؤسسیة متطلباتھم • .                       
و التكلفة؛ حیث من التقدیریة فعالیتھا •                        
القائمة واللوائح  والقوانین والخطط  للسیاسات مطابقتھا • .                       

  
اختیاره سبب ویوضح المفضل بالبدیل التحلیل یوصي أن  یجب . 

  
              (ES M MP) خطة اإلدارة والرصد البیئي واالجتماعي .8
  

مع بالتشاور التخفیف تدابیر تحدید یتم .اآلثار وتخفیف المخاطر إلدارة استراتیجیة في  واالجتماعي البیئي األثر تقییم لعملیة الرئیسیة المخرجات أحد یتمثل  
لتجنب أوالً  المعقولة  المحاوالت جمیع  بذل وجوب إلى للتخفیف الھرمي التسلسل  یشیر  .للتخفیف الھرمي بالتسلسل ویسترشد المتضررة المجموعات  

ً  التجنب یكن لم إذا  .السلبیة البیئیة أو  االجتماعیة اآلثار  مستویات إلى اآلثار  لتقلیل  تدابیر اتخاذ فیجب ، بالمشروع الخاص الحفظ ھدف تحدي دون ممكنا  
وعادلة مناسبة  تعویض بإجراءات  المتبقیة المتبقیة اآلثار ومعالجة  مقبولة . 

  
نموذج في المخاطر  إدارة إستراتیجیة  توثیق  تم  ESM M P والجدول  ، واالجتماعي البیئي األثر تقییم أثناء تطویرھا تم التي التخفیف تدابیر :یصف الذي  

بناء  متطلبات وكذلك المقترحة  التدابیر  واستدامة  الثقافیة  والمالءمة  ، والتشغیلیة  الفنیة الجدوى  إثبات  یجب .المطلوبة والمسؤولیات والموارد للتنفیذ الزمني  
یشیر أن یجب  .مناسبًا ذلك كان حیثما  ، المؤسسي  والتعزیز  القدرات  ES M MP أجل  من التأثیرات لتجنب  المصممة التدابیر  مراقبة  كیفیة  إلى  أیًضا  

بتطویر  الخاصة اإلرشادیة المذكرة توفر .الفعالیة  ESM M P لـ  نماذج وتتضمن  اإلرشادات من  مزیدًا  ESM M P الخطة ولرصد . 
  
              نتائج المشاورات  مع أصحاب المصلحة .9
  



لنظام أساسیًا مبدأ المصلحة  أصحاب مشاركة تعد  ESMS لتقییم مھمة إجرائیة  وأداة  ESIA أصحاب ومخاوف المحلیة الظروف فھم یحسن إنھ  .ناجح  
الثقة من مزیدًا یمنحھم القرار  صنع في  المتأثرة المجموعات إشراك إن  .السلبیة اآلثار من للتخفیف الفعالة االستراتیجیات لتحدید ضروري وھو  المصلحة  

المصلحة أصحاب بین  بناءة عالقات بناء على ویساعد المشروع شرعیة ویحسن ، واألمان  . 
  

نظام دلیل یحدد  ESMS األحكام ھذه .المشروع  دورة خطوات خالل والتشاور لإلفصاح دنیا أحكام وضع  خالل من  المصلحة أصحاب مشاركة متطلبات  
المخاطر  عالیة للمشاریع صرامة أكثر واإلفصاح أوجھ ر اللقنصل أحكام .واالجتماعي البیئي األثر تقییم بعملیة خاصة صلة ذات  (ESIA الكامل)  من 

معتدلة مخاطر ذات المشاریع   (ESIA الجزئي). وإشراكھم المصلحة أصحاب استشارة حول المعلومات من مزید على للحصول 13 الملحق راجع . 
  

یدعم ؛ المدني المجتمع ومنظمات األصلیة  والشعوب تأثرھا المحتمل المجموعات على  المشاورات تركز  أن  یجب ، واالجتماعي البیئي األثر  تقییم أثناء  
یضمن  أن یجب .االجتماعي للنوع ومراعیة  تمییزیة وغیر ثقافیًا مناسبة التشاور عملیة تكون أن یجب .معھ التشاور یتم من قرار المصلحة أصحاب تحلیل   

یتم المتضررة المجموعات جمیع وأن وتقییمھا اآلثار أھمیة من للتحقق صحیح بشكل  معھم التشاور یتم بالمشروع  حیاتھم تتأثر قد الذین األشخاص  جمیع  أن  
التخفیف تدابیر تطویر في  للمشاركة الفرصة توفیرھا . 

  
المجموعات حسب ومصممة المحددة المخاطر وأھمیة المشروع تعقید لمدى مناسبة  المصلحة أصحاب مشاركة عمق أو كثافة  تكون أن  یجب  

دلیل في 3 الشكل  في  موضح اتباعھ یجب الذي  المصلحة أصحاب إلشراك العام المنطق  .الفردیة  ESMS.  والوقت الموارد اعتبارك في تضع أن المھم من  
نتائج  على المرتدة التغذیة ثم ، األولیة المدخالت عن  أوالً  والبحث ، تكراریة خطوات  في التشاور عملیة جدولة  األفضل من .المصلحة ألصحاب الالزمین   
األثر تقییم تقریر  مسودة حول المالحظات لجمع  النھائي المصلحة أصحاب باجتماع  واختتامھا ، التخفیف  بإجراءات الخاصة واالقتراحات األولى  التقییم  

واالجتماعي  البیئي  ، ESM M P االقتضاء حسب ، األخرى العمل وخطط . 
  

بمبدأ تماًما المشاورات تلتزم أن  فیجب ، األصلیة بالشعوب الخاص المعیار  أو الوصول  وقیود الطوعي غیر  التوطین بإعادة الخاص المعیار تفعیل تم إذا  
7 رقم الدولیة التمویل  مؤسسة أداء لمعیار وفقًا والمستنیرة والمسبقة الحرة  الموافقة  . 

  
النھائي التقریر یوثق  أن  یجب  ESIA الشواغل  من ملخص وتقدیم بالمشروع  المتأثرة والمجموعات المصلحة أصحاب مع  للخروج المشاورات نتائج قامت  

و البیئي  األثر تقییم في  تناولھا النتائج ھذه كانت كیف  وشرح أثیرت  التي  ES M MP. مع ، المشاورة في النساء إشراك تم كیف  الوصف یحدد أن یجب  
بھن الخاصة المحتملة واآلثار ومسؤولیاتھن  وأدوارھن معارفھن االعتبار  في األخذ . 

  
              ثالثا. البنود األخرى التي  یجب تحدیدھا في الشروط  المرجعیة لتقییم األثر البیئي  واالجتماعي 

وأھمیة وتعقید طبیعة على التقییم وعمق نطاق  یعتمد حیث مشروع  لكل  مخصصة واالجتماعي  البیئي  األثر لتقییم الفعلیة المرجعیة الشروط تكون أن  یجب  
نظام فحص عن الناشئة القضایا  ESMS.  دراسة خالل من بالتفصیل واالجتماعي البیئي األثر تقییم نطاق تحدید سیتم ، المخاطر عالیة للمشروعات بالنسبة  

واالجتماعي البیئي األثر  تقییم تسبق  التي النطاق  . 
  

تلك من شموالً  أقل المتوسطة  المخاطر ذات المشاریع اختصاصات .أدناه المدرجة البنود واالجتماعي البیئي األثر لتقییم المرجعیة الشروط تتضمن ما عادة  
واالجتماعي البیئي األثر  تقییم أجل من  مطلوبة غیر تكون ما عادة النجمة بعالمة تمییزھا تم التي العناصر فإن  ثم ومن ؛  المخاطر عالیة  بالمشاریع  الخاصة  

 .الجزئي
  

الرئیسیة المشروع لخصائص ملخص •                        
صلة وذات متاحة  كانت حیثما ،  بھا المعمول  والمحلیة  الوطنیة واالجتماعي البیئي األثر  تقییم بمتطلبات  قائمة  •  *                       
نظام نطاق وتحدید فحص من ظھرت التي الرئیسیة بالقضایا قائمة  •  ESMS في تحلیلھا لیتم  ESIA                       
من المطلوبة للعناصر وصف •  ESIA من  كجزء إجراؤھا یتم (وجدت إن ) إضافیة متخصصة  دراسات  أي محتوى وتحدید  

ESIA                       
واالجتماعي البیئي للتقییم (وجد إن ) المنھجي التوجیھ توفیر •  (ESIA) للنوع المستجیب التحلیل ،  المثال سبیل على) المتخصصة  والدراسات  

                       (االجتماعي 
واالجتماعي البیئي األثر تقییم خبیر / فریق قبل من المطلوبة واالجتماعیة البیئیة الخبرة نوع تحدید •                        
تقییمھا ومتطلبات  "مشروع ال" خیار  ذلك في بما الممكنة المشروع ببدائل  أولیة  قائمة  •  *                       
أصحاب  (اجتماعات) اجتماع ذلك في بما األخرى واألطراف والمجتمعات  المتضررین  األشخاص مع المطلوبة المشاورات أنواع تحدید •  

واالجتماعي البیئي األثر تقییم مشروع حول  اآلراء لجمع النھائي المصلحة  (ESIA) و ESM M P                       
الدقة  إلى  الصارمة واإلشارة  (الحاجة حسب) العمل خطط أو  األخرى  والوثائق واالجتماعي البیئي األثر تقییم تقریر  إعداد متطلبات •  

المستخدمة البیانات ومصادر والموثوقیة                        
المصلحة أصحاب مع  الفعال للتشاور الكافیة  واألموال الوقت یوفران  واالجتماعي البیئي األثر  لتقییم زمني وجدول میزانیة • .                       

  
الموضوعي بالسیاق واإللمام والكمي النوعي البحث تقنیات في  المناسبة والخبرة بالمؤھالت یتمتع  فنیًا فریقًا واالجتماعي البیئي  األثر تقییم إجراء یتطلب   

للمنظور المراعیة  المشاریع وتصمیم الجنساني والتحلیل ، التقییم ومنھجیات التشاركي التصمیم في خبرة الفریق لدى یكون أن یجب ؛ المحلي  أو واإلقلیمي   
األصلیة الشعوب  قضایا مع  ، االقتضاء وعند ، الجنساني . 

  



 (ESAP) مخطط ونموذج إرشادي لخطة العمل البیئیة واالجتماعیة

العمل  خطة ستعمل  .المرجعي اإلطار مقابل تحدیدھا تم التي  الثغرات معالجة على المستقلة العمل  خطة تعمل  ، واالجتماعي البیئي  األثر تقییم إلى  باإلضافة  
مع ) اإلجراءات إلكمال  واقعیة  نھائیة مواعید  وتحدید ، (أدناه الموضح المثال مثل ) جدولي  شكل في  التقریر  في المحددة الفجوات  تجمیع على  بجدیة ھذه  

ً  التصحیحي اإلجراء أو / و اإلجراء وصف یكون أن یجب .أدناه ظاھر المعلومات وتضمین ، (ممكن وقت أقرب في االمتثال تحقیق على التركیز مقتضبا  ، 
المناسب المعیار  مقابل إلیھ ومشار وواضح ودقیق مناسب بشكل مفصالً  ولكن . 

  
Additio العمل  خطة على نال المالحظات  : 

−� في  القضایا ھذه لمعالجة  األولویة  إعطاء  یجب ، تنظیمي إجراء  اتخاذ إمكانیة أو  بھا  مرتبطة  عالیة  مخاطر  على  تنطوي  التي القضایا  تحدید یتم عندما   
العمل خطة .        

−� للشركة واألمن البیئة إدارة قبل  من مطلوبة إضافیة مھارات  أو موظفین  أي االعتبار في العمل خطة تأخذ أن یجب .        
−� في  المحرز  التقدم رصد لتیسیر مراحل  إلى  األجل الطویلة  أو  األكبر  التصحیحیة  اإلجراءات أو  اإلجراءات  تقسیم  یجب  ، مناسبا  ذلك كان  حیثما   

        .تحقیقھا
−� مؤسسة أداء معاییر  أي) الدولیة  للمعاییر  االمتثال لتحقیق  كبیرة  تآزر  أوجھ ھناك كانت إذا ما االعتبار  في یؤخذ أن  ینبغي  ،  العمل  خطة إعداد عند   

الوطنیة والمتطلبات (الدولیة التمویل .        
  

القیاسیة المرجعیة  / 
 / القانون

regu نشوئھا  ل ل  

 أجراءات 

  

 أولویة 

 ، منخفض)
 ، متوسط
 (مرتفع

النھائي  الموعد المسئولیة  اإلنجاز مؤشر  تكلفة و م إستي   
 تید 

              

              

              

              

 مخطط (ESM M P) البیئة واالجتماعیة إدارة الرصد و خطة 

 ES M MP مكونات
واالجتماعیة البیئیة والمراقبة اإلدارة خطة  توثق  (ES M MP) دراسات جمیع نتائج تدمج "شاملة وثیقة" بمثابة وھي .المشروع مخاطر إدارة استراتیجیة  

الخاصة المعلومات إلى  باإلضافة إطالقھا تم التي المعاییر لمتطلبات لالمتثال األخرى واألحكام والخطط التصمیم مرحلة خالل إجراؤھا تم التي التأثیر   
ستصبح .المشروع مخاطر  إدارة الستراتیجیة الصلة  ذات والموقع بالبلد  ES M MP المشروع تنفیذ استراتیجیة  من  یتجزأ ال جزًءا  . 

التالي المحتوى  على ES M MP یحتوي : 

؛ للمشروع الجغرافي والمدى والموقع  المشروع  وأنشطة المنطقي  اإلطار ذلك في بما المشاریع  وصف (أ        

؛ االمتثال  المشاریع  تضمن وكیف واالجتماعیة  البیئیة باإلدارة الصلة  ذي  المضیف  البلد في القانوني  اإلطار  إلى موجزة إشارة (ب        

؛ وأھمیتھا معینة مشروع أنشطة تسببھا قد والتي تحدیدھا تم التي  السلبیة باآلثار كاملة قائمة (ج        

إلى السلبیة، االجتماعیة أو  / و البیئیة اآلثار  تجنب اللمخططة  تدابیر (د  minimi ذلك في بما . لھم لتعویض  أو  مقبولة  مستویات  إلى منھم ه ض  
التخفیف  توفیر في المتوقعة والفعالیة ، الثقافیة والمالءمة  ، الفنیة والجدوى  ، التخفیف تدابیر لتنفیذ الزمني والجدول  (التوظیف) المسؤولیات  

؛ المتضررة الفئات لجمیع        

قد التخفیف تدابیر كانت إذا وما (ذلك إلى  وما العمل لخطة الوصول وقیود األصلیة  الشعوب خطة مثل) المعاییر  تتطلبھا التي الخطط إلى اإلشارة (ھـ  
في  ال أم تضمینھا تم  ESM M P ؛       

؛ المشروع مقترح میزانیة في تضمینھا سیتم والتي  ، االمتثال ولضمان المقترحة التخفیف  إلجراءات التكلفة تقدیرات  (و         



تنفیذ على المنفذة الكیانات قدرة وصف (ز  ES M MP السلیمة اإلدارة  میزانیة في  تضمینھا یتم) الحاجة عند القدرات بناء  تدابیر  توفیر  ؛  
 ً        .(M P بیئیا

تكون أن  إلى تحتاج العملیة  تفاصیل التخفیف قیاس كل أجل من  summari للمشروع الشاملة التنفیذ خطة مع الجید التزامن  یعد .جدول شكل في إد ض  
األھمیة بالغ أمًرا واإلبالغ المراقبة ودورة . 

في النشاط  ھذا تضمین  أیًضا المستحسن من یزال  ال .للمشروع الرئیسیة التنفیذ خطة في  كنشاط التخفیف  إجراء  تصور بالفعل فیھا تم حاالت ھناك  
ES M MP قائمة من التحقق من  وللتمكن  للمشروع التخفیف الستراتیجیة شاملة  صورة توفیر أجل من األخرى التخفیف تدابیر جمیع مع جنب إلى جنبًا  

من .اآلثار من  للتخفیف  ومستدامة وممكنة بالفعل كافیة التدابیر كانت إذا ما تحلیل على  یعمل  فإنھ ، النحو ھذا على .المحددة اآلثار  مقابل التخفیف تدابیر  
الحالة ھذه في  فقط النشاط رموز إدخال یجب ،  التنفیذ وخطة  المشروع نتائج إطار  مع التكرار تجنب أجل  . 

وإشراف مراقبة  ES M MP 

مراقبة  یجب  ES M MP في  السنویة واالجتماعیة البیئیة  اإلدارة مراقبة  خطة  انظر) سنویًا ذلك  یتم أن یجب .علیھا المتفق  التخفیف  تدابیر تنفیذ في  التقدم لتتبع  
عند  .قلیالً  متأخًرا  أو  متأخًرا أو ، (مكتمل  أو المحدد الموعد قبل أو) المحدد الموعد في  التنفیذ كان إذا ما إلى اإلشارة یجب  ،  تدبیر لكل بالنسبة . (التالي  القسم  

الحلول  واقتراح األسباب توضیح یجب ، التأخیرات مواجھة  . 
تتضمن  رصد خطة وضع یجب ، معقدة  اإلجراءات تكون حیثما .مراقبة إلى أیًضا تحتاج التخفیف تدابیر فعالیة فإن  ، المحرز التقدم عن النظر وبغض  

المجموعات مع سیما ال) المصلحة أصحاب  ومشاورات  المالحظات استخدام المنفذة الوكالة على یجب . واألھداف األساس  وخط الرئیسیة  المؤشرات   
مؤشرات تتضمن قد والتي المشروع  مراقبة خطة مع  التآزر لتحقیق السعي  على أیًضا الوكالة  تشجیع  یتم كما  .التدابیر فعالیة  على الحكم أجل من (المتأثرة   

(المتضررة للمجموعات العیش سبل  مؤشرات مثل) التخفیف تدابیر فعالیة  على للحكم استخدامھا یمكن  . 

جدیدة مخاطر ألي مناسبة  تخفیف  تدابیر ووضع  المشروع بدء  منذ ظھرت تكون قد إضافیة  اجتماعیة  أو بیئیة مخاطر أي  أیًضا السنوي الرصد یحدد أن  یجب  
إلى بھا الخاصة  التخفیف  وتدابیر  اإلضافیة  المخاطر  ھذه إضافة یجب .مھمة  ES M MP  السنویة المراقبة  من كجزء عنھا واإلبالغ . 

 
 

        

  

خطة ومراقبة االجتماعیة البیئیة واإلدارة      (ESM M P) قالب 

المثال  سبیل  على) بذاتھا قائمة خطة إلى حاجة ھناك كانت ا        تسببت ESMS معاییر  
ذلك إلى  وما ، العملیة  وإطار ، األصلیة الشعوب ، ) 

الوصول  وقیود الطوعي  غیر التوطین إعادة  

  
    نعم ☐
         ال ☐

الحقًا  یحدد ☐  

  

األصلیین  السكان  

  
    نعم ☐
         ال ☐

الحقًا  یحدد ☐  

  

الثقافي  التراث   

  
    نعم ☐
         ال ☐

الحقًا  یحدد ☐  

  

للموارد المستدام واالستخدام البیولوجي التنوع حفظ  
 الطبیعیة 

    نعم ☐
         ال ☐

الحقًا  یحدد ☐  

  

نظام وأحكام لسیاسة لالمتثال أنشطة    ESMS التنفیذ  مسؤولیة التكالیف    

الختام  متطلبات          

التظلم  آلیة          



الجنساني  المنظور مراعاة تعمیم          

المصلحة أصحاب إشراك          

المراقبة  ومؤشرات ، الصلة ذات التخفیف وتدابیر ، الرئیسیة  والبیئیة االجتماعیة التأثیرات  

الصورة إمكانات  ocial 
اآلثار البرید و  

nvironmental[5] 

والفعالیة  الجدوى itigation[6] األنشطة و م التدابیر  
 واالستدامة]7[

مركز تنفیذ التكالیف  
 esponsibility وص

األداء مراقبة ت   
 

  

  

                

                

                

���� ����� ����� �����  ESMS 

                

                

                

                

 
 

        

  

 یدل مخطط و القالب (ESM M P) ملخص البیئیة واالجتماعیة إدارة خطة  الرصد

وقت في  الكشف  یمكن  التصحیحیة  والتدابیر وتنفیذھا العمل  خطة  أن  ضمان على  تساعد أن یمكن  خطة ومراقبة  إدارة  ل ملخص  مستقل  الضروري  من  و  أنا  
التأثیر  فوائد وتعظیم المحتملة  السلبیة  اآلثار لتجنب  الالزمة التدابیر  اتخاذ لضمان  المراقبة وخطط واإلجراءات التنظیمیة  المتطلبات تلخص وھي .مبكر  

محددة عناصر وتستند .المحتملة  ESMMP على ESIA ، و العمل خطة ESMMP . أساس على سنویا ملخص وضع ینبغي و  ES M مراجعة  یتم و النائب  
الدوریة المشاریع  على اإلشراف مھام من كجزء . 

  

العمل  بند  
 نشاط

  
 التأثیر

اإلدارة  / التخفیف المحتمل   المسؤولیة 
التنفیذ  حالة /  

مؤشرات مراقبة  
 األداء 

 التأثیرات
 المتبقیة
 الرئیسیة 

              

              

              

              

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7


  

  
 النموذج واالختصاصات لالستشاریین إلجراء تقییم األثر البیئي واالجتماعي 
  

  
لـ  واالجتماعي البیئي األثر لتقییم المراجع شروط  

 [مشروع]
  

2021 أغسطس 30  
  
واالجتماعیة البیئیة العنایة  تقییم إلجراء ("استشاري") مستقل  واجتماعي بیئي مستشار خدمات GFCR یتطلب   ("ESDD") المقترح  لالستثمار  

("الشركة") الشركة [وصف] في . 

  
المطلوبة الخدمات تنفیذ على التالیة المرجعیة الشروط تنطبق . 

  
الضرورة حسب تعدیلھا لیتم أدناه النقاط - مالحظة  

  
2. ��� �������         

[ الوصف أدخل ]. 
  
3. �����        

مقابل  المشروع من  والتحقق  المستقل التقییم خالل من المتابعة  ونھج  الجویة لألرصاد العالمي للمركز االستثماري القرار دعم إلى المطلوبة  الخدمات تھدف  
الالزمة والمتابعة  التخفیف وإجراءات ، االمتثال  فجوات وتحدید ، [3] القسم في  الوارد المرجعي  اإلطار  . 

  

4. ������ �������        

(الضرورة  حسب  یتكیف ) المرجعي اإلطار سیكون : 
 (المھنیة والسالمة الصحة ذلك في  بما) ودولیًا ووطنیًا محلیًا بھا المعمول  واالجتماعیة البیئیة التشریعات . 
 [ الصندوق سیاسة  ] 
 [ 2012 ، الدولیة التمویل  مؤسسة أداء معاییر  ]. 
 [ الدولي البنك لمجموعة  والسالمة  والصحة البیئة  بشأن العامة اإلرشادات  ،] 
 [ الدولي  البنك لمجموعة الصناعة  لقطاع والسالمة والصحة البیئة بشأن  الصلة ذات  اإلرشادات ]. 
 [ للتطبیق قابلة تكون  قد أخرى دولیة معاییر  ] 

  
5. ����       

والمنطقة القطاع  في مناسبة  وخبرة  خلفیة مع ، مناسب بشكل مؤھلین مستقلین  واجتماعیین بیئیین خبراء  قبل من المھمة تنفیذ یتم أن  یجب . 

محددة متطلبات أي أضف ]  ]. 

  

6. ���� ����� �������        



[3] القسم في علیھ المنصوص  اإلطار ضمن ، للمشروع واالجتماعیة والبیئیة المادیة الجوانب لجمیع  المستقل التقییم العمل نطاق  یشمل . 

  

( ����� ������� ) العمل  ھذا یستلزم سوف ، التحدید وجھ  على :  
1) [ المرجع [ ضد لھم / القیاسي مع تقییم] االمتثال و  االجتماعي، وتنفیذ اإلدارة، ونظم والبرامج البیئي الشركة مراجعة  Framewrok )؛       
الجیدة الدولیة الصناعة  لممارسات وفقًا  واالجتماعیة البیئیة  واآلثار  المخاطر إلدارة  للشركة المؤسسیة والقدرة واإلجراءات العملیات مراجعة  (2  

(GIIP) ، عام كالھما ) الدولي  البنك لمجموعة  والسالمة  والصحة البیئة وإرشادات  الدولیة التمویل مؤسسة  أداء  معاییر  في المحدد النحو على  
الصناعة قطاع إرشادات و وعام .       

[لـ وفقًا مشروع تطویر / وفقًا العمل / االمتثال] على [المشروع / الشركة] قدرة  تقییم (3  GIIP ، والتوصیة االمتثال في الثغرات  وتحدید  
؛ التنفیذ أولویات تحدید مع الضرورة حسب باإلجراءات        

على تحسینات بإدخال التوصیة ، الضرورة وعند ، مراجعة  (4  [ واالجتماعي  البیئي األثر  تقییمات  (ESIAs) / أخرى وثائق اإلدارة وخطط [  
و ؛ [المشروع] لـ  المقترحة واالجتماعیة البیئیة        

المرجعي اإلطار  مقابل الشركة  إدارة ممارسات  كفایة ومدى  للشركة  واالجتماعیة البیئیة اإلدارة  وخطط خطط تنفیذ لتقییم میدانیة بزیارات القیام (5  
       ؛

واالجتماعیة البیئیة والمبادرات التحسینات خالل من  القیمة  إضافة فرص تحدید (6 .       
واجتماعیة بیئیة عمل خطة إعداد (7  (ESAP) زمني جدول غضون  في المرجعي لإلطار االمتثال لتحقیق تنفیذھا سیتم التي اإلجراءات تصف  

أ الملحق راجع .معقول .       
أو ،  الحكومیة غیر  المنظمات حمالت / اھتمام ذلك في بما ، محتملة اجتماعیة أو  / و بیئیة مشكالت أي  ھناك كانت إذا  ما لتحدید مراجعة  إجراء (8  

أو / و  الشركة سمعة على مخاطر  إلى تؤدي قد التي العناصر  GFCR.       
  

من التقییم سیتألف  [X] مھام ( ������� ����� ) : 
A. �������� ���������  : 
 .[ِصف]

  
B. ����� ���� ������ ���� �������  : 
 .[صف]

  
C. ������ ���������  : 
 .[ِصف]

  
D. ������� ������  :  
 .[ِصف]

  
E. ����� �������� (���� ����� [6])  : 

 .[یصف]
  
7. ����� �������� ����������        

( ����� ������� ) االستشاري سیقدم : 
i.[ ���� ���� ������� �������� - سیقدم ، الموقع  استطالع انتھاء من  قصیر  وقت بعد  

موعد تحدید سیتم .المحددة والفرص والتأثیرات والمخاطر  الرئیسیة النتائج على یركز المكتب  عن موجًزا تقریًرا االستشاري  
بین جماعیة  مكالمة / اجتماع  GFCR تقریر  إلعداد الزمني والجدول الرئیسیة النتائج لمناقشة واالستشاري  ESDD و ؛  

ii. تقریًرا االستشاري  سیقدم - ����������� ������� ������� ������� �����  
خالل من القیمة إضافة فرص أو / و المرجعي لإلطار االمتثال فجوات تحدید تم حیثما .بالكامل العمل نطاق یعكس مفصالً   

حد إلى  مشابھ جدولي تنسیق باستخدام) واالجتماعیة البیئیة  العمل  خطط في عرضھا فسیتم ، واالجتماعیة البیئیة التحسینات  
أ الملحق في الوارد للمثال كبیر  )]. 

  



8. ������ ������        

 .[إدراج]
  
9. ��������       

اقتراح  یحتوي  أن  یجب   ESDD  أدناه  المذكورة  األقسام  على : 
  

أن  ویجب  .5 القسم  في  المحددة  المطلوبة  المھام  إنجاز  أجل  من  تنفیذھا  سیتم  التي  المحددة  لألنشطة  وصفًا  العمل  نطاق  یتضمن  أن  یجب  :العمل  نطاق  (1  
اإلضافیة  المكونات  أو  المھام  أن  االستشاري  شعر  إذا  .إلخ  ،  ومقابالت  ،  مراجعتھا  یجب  ووثائق  ،  مقترحة  استطالع  / میدانیة  زیارات  أي  ذلك  یشمل   

اختیاریة  مھام " أنھا  على  وتحدیدھا  ذكرھا  فیجب  ،  مضمونة  أو  مقترحة  المطلوبة  المھمة  ضمن  ".         
 

فریق  داخل  لدورھم  موجًزا  ووصفًا  ،  الباطن  من  مقاولین  وأي  الرئیسیین  الموظفین  اسم  ذلك  یشمل  أن  یجب  :والمؤھالت  المشروع  فریق  (2  
والخبرة  ،  المشروع  لھذا  المشابھة  للمشروع  السابقة  المحددة  والخبرة  ،  الصلة  ذات  الفنیة  القدرات  الموظفین  مؤھالت  تتضمن  أن  یجب  .المشروع   

المحددة  اللغویة  والمھارات  ،  الدولة  داخل  والمعرفة  .         
 

أیًضا  یجب  .المطلوب  العمل  لنطاق  ،  األمریكي  بالدوالر  ،  (تجاوزھا  یجب  ال ) المقطوعة  للتكلفة  إجمالي  إجمالي  تقدیر  تقدیم  یجب  :المقدرة  التكالیف  (3  
موظف  لكل  األیام  أو  الساعات  عدد ) المباشرة  العمالة  تكالیف  یتضمن  أن  ویجب  (جدولي  تنسیق  أي ) المھمة  حسب  المقدرة  للتكالیف  تفصیل  تقدیم   

(ذلك  إلى  وما  ،  المقاولون  والفرعي  ،  الیومي  والبدل  ،  السفر  أي ) المباشرة  غیر  العمالة  وتكالیف  (بھا  المرتبطة  الوحدة  وتكالیف  .         
 

المصالح  تضارب  (4 :       
وموضوعیة ودقیقة كافیة  مراجعة  تقدیم على قادر  وأنھ  المصالح في تضارب  لدیھ  لیس  أنھ أیًضا  االستشاري  یؤكد  أن یجب  ،  االقتراح  من  كجزء  . 

  
5) [ االقتضاء  حسب  جدیدة  أقسام  إضافة  ]:       

5 الملحق : S ج R اجتماع النھائي االستثمار قرار (ب)و اجتماع تذھب ال / الذھاب (ط) ل الصورة المرجعیة نینغ ه ه  

  
اجتماع (ط)  Go / No Go                  

  
المشروع اسم : 

  
 :دولة
  

المشروع معرف : 
# 

      
       
  

     
  

 :E&S المثمن
  

مراجعة تاریخ :E&S اعتماد :   
     

المقترح االستثمار : 
  

     

 :وصف موجز  للمشروع
  
 : ملخص المشكالت البیئیة واالجتماعیة المحتملة

التالي النحو على الرئیسیة القضایا تحدید تم ، التقییم عند : 
•   
•   
•   
•   



  
والسالمة والصحة البیئة  مخاطر لتقییم المستخدمة األسئلة مشكلة  

الكلیة  المخاطر فئة وتحدید المحتملة  
 مخاطرة 

ل / م / ح  
 NA أو

 مخاطرة 
 التبریر 

البیئیة  القضایا    
 منطقة 
 تأثیر 

المرتبطة  المرافق  جمیع  تقییم تم وھل كبیرة نفوذ منطقة  للمشروع  ھل  
نقل؟  خطوط أي ساللة ذلك في بما  

  
  

  

الماء أو  التربة أو للھواء كبیر  تلوث في  التسبب إمكانیة التلوث  . 
      

الموائل  فقدان  
على  والتأثیر  

البیولوجي  التنوع  

األراضي  استخدام  في تغییر  إلى  المشروع یؤدي أن  المتوقع  من ھل  ، 
زراعي إلى زراعي الزراعة؟ إلى الغابات من المثال سبیل على  / 

خطر  أو / و  األرض  تطھیر  ذلك  سیتضمن  ھل  كثافة؟  أكثر صناعي  
خاص بشكل الھشة المناطق على التأثیر أو استخدام المیاه؟ تلوث  

الرطبة؟  األراضي  مثل   
  

  

  

الموارد  استخدام النفایات  من التخلص  أو  المیاه استھالك یؤثر أن المحتمل  من ھل   
اإلمداد؟  لھذا  اآلخرین المستخدمین على كبیر بشكل  المائیة السائلة   

  
  

  

صفة << طبیعي  
 موارد 

یلي مما أي في المشروع  یتسبب  أن المتوقع من ھل : 
األرض؟  تآكل  

األسماك؟  مخزون انخفاض  
الغابات؟  إزالة  

األراضي؟  استصالح   
  

  

  

مستدامة؟  مصادر من  المواد ھل الموردین   
      

ملوثة  أرض زراعي ) الموقع  في سابقة  أنشطة من لألرض  تلوث عالمات توجد ھل   
تخزین  معیار  ھو  ما محصنة؟  الدبابات ھل  ؟ (وصناعي  

الورق من العام التخلص واضحة؟ تسریبات ھناك ھل البرامیل؟  / 
التلوث  الكیمیائیة؟  النفایات من التخلص / الصناعة  البالستیك؟  

ملوثة  / آمنة غیر میاه العضویة؟ بالنفایات  
  

  

  

االجتماعیة  القضایا    
في كبیرة خسائر  

 الوظائف
نزوح أو  الوظائف في كبیرة خسائر  حدوث المتوقع من ھل  

حدثت أنھا أم االستثمار؟ ھیكلة إعادة أو المشروع من  اقتصادي   
للمشروع؟  نتیجة بالفعل  

  
  

  

والمرافق  المشروع  
ومنطقة لھ المصاحبة  

والقادة النفوذ : 
التوطین  إعادة  

إلى (بالفعل  أدى  قد أو) عملیاتھ أو المشروع إنشاء  عن سینتج ھل  
غیر  أو قسریًا ، لألشخاص االقتصادي النزوح أو  التوطین إعادة  

ستكون ھل / ھناك كانت  ھل  ، كذلك األمر  كان  إذا ذلك؟  
ھل ؟ العیش سبل استعادة خطة / التوطین إلعادة عمل خطة ھناك  

مطالبات أي ھناك ھل  ھذا؟ رصد تم ھل التعویض؟ منح  تم  / 
معلقة؟  التزامات  

  

  

  

المصلحة أصحاب  
 مخاوف

(الحكومیة  غیر المنظمات ذلك في بما) المصلحة أصحاب یعبر  ھل  
المقاولین / المستثمرین من أي أو المشروع  بشأن مخاوف أي عن  

محتملة؟  المخاوف ھذه ھل  المقترحین؟   
  

  
  

 استغالل
العمل  من  

مع یتماشى  بما المشروع تشغیل / إنشاء یتم أال خطر  ھناك ھل  
متطلبات / الدولیة العمل منظمة  اتفاقیات   PS2 على األساسیة؟  

ورفض ، والتمییز ، القسري العمل أو  األطفال عمل ،  المثال سبیل  
الجماعیة  والمفاوضة الجمعیات تكوین بحریة  السماح  

  
  



  
األصلیین السكان  

 الشعوب
ھناك كانت ھل األصلیة؟  الشعوب على  المشروع أثر ھل / ھل  

ومستنیرة  ومسبقة حرة  موافقة  (FPIC) مجتمعي دعم یوجد ھل  ؟  
للمشروع؟  واسع  

  
  

  

 ثقافي
 إرث

كبیر  بشكل یؤثر أن یحتمل أو یؤثر  التخصیص قید المشروع ھل  
الثقافي التراث على  

  
  

  

 

  

  

النھائي االستثمار قرار اجتماع (2)                  

  
المشروع اسم : 

  
 :دولة
  

المشروع معرف : 
# 

      
  

  
     

  
 :E&S المثمن
  

 :E&S اعتماد
ال / نعم  

  

   :ESRS تاریخ
  

     
المقترح االستثمار : 

  
     

 :وصف موجز  للمشروع
•   
•   

  
 ؟ IFC PS جاھزة ومتوافقة مع  معاییر (ESIA) دراسة تقییم األثر البیئي واالجتماعي
  
ESMMP تم إعداده والموافقة علیھ من  قبل ESM  التابع لـ GFCR  والجھات المستثمرة؟ المقاول  /المشغل؟ 
  
 جمیع التراخیص والتصاریح  ذات الصلة  المعمول بھا؟ 
  
 :(مرفق بھذه الوثیقة - ESRS مأخوذ من) ملخص المشكالت البیئیة واالجتماعیة المحتملة

التالي النحو على الرئیسیة القضایا تحدید تم ، التقییم عند : 
•   
•   
•   
•   

  
 للمشروع )مرفق(؟  ESAP ھل تم إعداد خطة
  
 إذا كان  األمر كذلك  ، فھل تم االتفاق  علیھا والتوقیع  علیھا من قبل المقاول  /المشغل؟ 
  



 والمعاییر ذات الصلة؟  E & S الصورة سیاسة  GFCR المخاطر یمكن أن تدار  وفقا لل E & S التخصصي أن E & S یؤكد
  
  

 
 

ق األداء  معاییر مراجعة قائمة : 6 الملحق  

  
المشروع اسم : 

  
 :دولة
  

  
 

  
   

 :E&S المثمن
  

     :E&S اعتماد
    
 

  
المقترح االستثمار : 

  
  
  

   

مة     .1  
 :وصف موجز  للمشروع
  
 :E & S ملخص لقضایا

التالي النحو على الرئیسیة القضایا تحدید تم ، التقییم عند : 
•   

•   

•   

  
 :استثمار

ال  / نعم  :االستبعاد قائمة   
ESAP: ال  / نعم  

ال  / نعم  :الذھاب توصیة  
  

2.     
  
 تقییم القضایا البیئیة واالجتماعیة 

إلرشادات مادیًا المشروع  یمتثل :(S) مرٍض  •  PS  و WBG EHS التشغیل / البناء تصاریح ولدیھ المضیف البلد ولوائح . 

جزئیًا مرض  غیر  •  (PU): إلرشادات حالیًا المشروع  یمتثل ال  PS و WBG EHS  / خالل  من  القصور أوجھ معالجة سیتم ولكن ، المضیف البلد قوانین أو   

ُمرٍض  غیر  •  (U): یذھب  ال قد  االستثمار .كبیرة تصحیحیة  إجراءات اتخاذ ویلزم ، األخرى واألمن البیئة ومتطلبات الدعم لمعاییر  یمتثل ال  المشروع  

ینطبق ال •  (NA):  بالمشروع  لھ عالقة  ال . 

واالجتماعي  البیئي قییم   



واالجتماعیة  البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم نظام .1   
      S&E تقییم 1.1
وجودة إدارة برنامج 1.2  ESAP      
التنظیمیة القدرة 1.3       
      تمرین 1.4
المجتمعیة المشاركة 1.5       
      یراقب 1.6
      اإلبالغ 1.7

العمل وظروف العمل .2   
وإدارتھا البشریة  الموارد سیاسة .2.1       
العمالیة المنظمات  .2.2       
الفرص وتكافؤ التمییز  عدم 2.3       
      التخفیض 2.4
العاملة القوى  حمایة 2.5       
      یراقب .2.6
المھنیة والسالمة الصحة .2.7       

التلوث  ومنع الموارد استخدام كفاءة .3   
الطاقة وكفاءة الموارد على  الحفاظ .3.1       
الھواء  انبعاثات 3.2       
الصرف میاه 3.3       
الصلبة النفایات .3.4         
خطیرة مواد 3.5       
الحیاة وسالمة  الحریق ، للطوارئ  واالستجابة التأھب 3.6       

وأمنھ  وسالمتھ المجتمع صحة .4   
المجتمع صحة 4.1       
واألمن السالمة 4.2       
واالستجابة الطوارئ لحاالت  التأھب 4.3       
األمن أفراد متطلبات 4.4         

القسري التوطین وإعادة األرض حیازة .5      
النازحین ومزایا تعویضات  5.1          
والتظلم التشاور آلیة  5.2          
التوطین إعادة وتنفیذ  تخطیط 5.3          
الجسدي النزوح  .5.4          
االقتصادي النزوح 5.5          
الحكومة تدیرھا التي التوطین إعادة ظل في الخاص القطاع مسؤولیة 5.6         



الحیة  الطبیعیة للموارد المستدامة واإلدارة البیولوجي التنوع حفظ .6      
علیھ والحفاظ البیولوجي التنوع  حمایة 6.1          
المتجددة الطبیعیة الموارد واستخدام  إدارة 6.2         

االصلیین السكان .7      
السلبیة اآلثار تجنب .7.1          
المعلومات عن اإلفصاح 7.2          
المستنیرة والمشاركة  واالستشارة الموافقة  .7.3          
العرفیة أو التقلیدیة  األراضي على  التأثیرات  .7.4          
العرفیة أو التقلیدیة األراضي من  الفكریة  الملكیة نقل 7.5          
الثقافیة الموارد .7.6         

الثقافي  التراث .8      
وتنفیذه المشروع تصمیم في الثقافي التراث حمایة 8.1          
الثقافي التراث استخدام مشروع  8.2         

واالجتماعیة  البیئیة العمل خطة     
الدولي  البنك لمجموعة والسالمة والصحة البیئة بشأن إرشادات   

المضیف  البلد في والسالمة والصحة البیئة ولوائح قوانین   
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

المشروع أداء  E&     
واالجتماعیة  البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم .1  

  
مشروع بیانات  PS1 غیر ن ص 

 متوفر
دولیًا؟  معتمد EMS نظام .1    �   
كاملة؟  واالجتماعي البیئي األثر تقییم دراسة  إلى المشروع ھذا یحتاج ھل .2      � 
تراكمي؟  أثر تحدید تم ھل .3      � 
واقتصادیة؟  اجتماعیة  أساسیة دراسة تحدید تم ھل .4      � 
موجود؟  ألصل واجتماعي بیئي تدقیق إجراء تم ھل .5    �   
واالجتماعي؟  البیئي  األثر تقییم في استخدامھم تم (خبراء) خارجي خبیر .6      � 
مرضي؟  واالجتماعي البیئي األثر تقییم .7        
وُمرٍض؟  جاھز ESAP برنامج .8        
موثقة؟  مجتمعیة تنمیة خطة العمیل لدى ھل .9      � 

محلیا؟  المجتمع تنمیة خطة عن الكشف تم ھل .10      � 
معینة؟  ضعیفة مجموعات تحدید تم ھل .11      � 

 



المشروع أداء  E&     
؟ (االستدامة تقریر مثل) واالجتماعي  البیئي األداء عن  علنًا باإلبالغ العمیل یقوم ھل .12    �   
التورید؟  سلسلة في المنخفضة أو البیئیة العمالة تكالیف عوامل  تحدید تم ھل .13    �   
العمیل أنشأ ھل .14  FPIC ؟     � 
؟  واسعًا مجتمعیًا دعًما  الدولیة  التمویل مؤسسة  أنشأت ھل .15      � 
بھ؟  الخاصة المراقبة  معلومات من للتحقق خارجي بخبیر العمیل استعان ھل .16    �   
مجتمعیة؟  تظلم آلیة العمیل أنشأ ھل .17    �   
محلیًا؟  واالجتماعیة البیئیة  المشروع معلومات عن العمیل  كشف  ھل .18  �     

 

العمل وظروف العمل .2  
  

مشروع بیانات  PS2 غیر ن ص 
 متوفر

العمال؟  لتظلم فعالة  آلیة وجود على  دلیل یوجد ھل .1  �     
أكثر؟  أو  واحدة نقابة مع  جماعیة مفاوضة  اتفاقیة للمشروع  كان  ھل .2    �   
المباشرین الموظفین عدد إجمالي .3  :   

  

المباشرة؟  العقود موظفي وفاة أو حادثة عدد .4    
  

العمل؟  تدقیق إجراء تم ھل .5    �   
التورید؟  لسلسلة  فحص  إجراء تم ھل .6      � 
شھادة على المشروع  حصل ھل .7  SA 8000 یعادلھا؟  ما أو      � 
شھادة على المشروع  حصل ھل .8  OHSAS  مماثلة؟ شھادة أو      �   
التورید  سلسلة في األطفال عمالة ،  الجبري والعمل األطفال عمل  .9    �   

النفقات  في تقلیص أي ھناك كان  ھل .10        
11.         

 

 

التلوث  ومنع الموارد استخدام كفاءة .3  
  

مشروع بیانات  PS3 غیر ن ص 
 متوفر

الھواء؟  في انبعاثات أي ھناك ھل .1    �   
صرف؟  میاه توجد ھل .2      � 
للمواد  استخدام وإعادة تدویر إعادة ھناك ھل .3      � 
النفایات؟  من المناسب التخلص .4      � 
ملوثة؟  أرض  على المشروع  یقع  ھل .5      � 
خطرة  مواد  المشروع یتضمن ھل .6      � 
الطوارئ  مسؤولیات ذكرت .7  �     
اإلنقاذ خطة .8  �     
والصنابیر  والطفایات والمضخات اإلطفاء میاه .9  �     

 

 
  

وأمنھ  وسالمتھ المجتمع صحة .4  
  

مشروع بیانات  PS4 غیر ن ص 
 متوفر

؟ (المجتمع ) الموظفین غیر  تشمل التي الوفیات / الحوادث  عدد .1    
  

مجتمعي؟  واستعداد  مشاركة للطوارئ  واالستجابة  االستعداد  خطط  تتطلب ھل .2    �   
المعدات؟  وسالمة  التحتیة البنیة في  خارجیین خبراء استخدام .3  �     
الخاصة؟  األمن قوى مع (ب) رسمیًا العمیل یتعاقد ھل .4    �   
بھا؟  المعمول األمن أفراد إدارة خطة .5  �     
الصحي؟  األثر تقییم إجراء تم ھل .6    �   

 

 

القسري التوطین وإعادة األرض حیازة .5  
  

مشروع بیانات  PS5 غیر ن ص 
 متوفر

   
  



المشروع أداء  E&     
كالھما؟  (ج) أو العمیل  (ب) ، الحكومة (أ) قبل من األرض حیازة .1      � 
؟  التوطین إلعادة عمل  إطار / تدقیق  / عمل خطة أعدت ھل .2        
محلیًا؟  العمل إطار / التدقیق / التوطین إعادة عمل خطة عن الكشف تم ھل .3        
جسدیا؟  النازحة  األسر عدد .4    

  

اقتصادیا؟  النازحة  األسر عدد .5    
  

الحیازة؟  ضمان  على حصلوا الذین العشوائیین  النازحین  عدد كم .6    
  

(ب) الحكومة (أ) العمیل قبل من التوطین  إعادة تتم .7        
كالھما؟  (ج ) أو .8        
علیھا تسیطر  توطین  إعادة أو  بحیازة  (أخرى  میزة أي  أو نقدًا) العمیل  استكمل ھل .9  
       الحكومة؟ 

      

  
  

المستدامة  واإلدارة البیولوجي التنوع حفظ                 .6  
  

مشروع بیانات  PS6 غیر ن ص 
 متوفر

حرج؟  موطن وجود .1      � 
المستدامة؟  الموارد إلدارة مستقلة شھادة .2        
الغریبة؟  األنواع إدخال .3        

 

   
  

االصلیین السكان                 .7  
  

مشروع بیانات  PS7 غیر ن ص 
 متوفر

األصلیة؟  الشعوب  تتأثر ھل •        � 
إعداد تم ھل •  IPDP ؟       
عناوین نقل •  IP؟         
أراضي استخدام •  IPs ؟       

 

   
  

الثقافي التراث                 .8  
  

مشروع بیانات  PS8 غیر ن ص 
 متوفر

الثقافي التراث  تحدید تم ھل .1  ( خالل من إما  ESIA الصدفة اكتشافات إجراءات أو )     � 
الثقافي؟  التراث  إزالة  تم / تم ھل / ھل .2        
الثقافي التراث جوانب بعض  بسبب  تجاریا مجدي  المشروع ھل .3        
أو / و الثقافي بالتراث  یتعلق فیما نیة  بحسن مفاوضات في فیھا المستثمر  الشركة دخلت ھل .4  

الثقافي؟  للتراث التجاري االستخدام  
      

المنافع؟  لتقاسم خطة إعداد تم ھل .5        
 

   
  

واالجتماعیة البیئیة العمل خطة  (ESAP) 
  
  
  

 

الدولي  البنك لمجموعة والسالمة والصحة البیئة بشأن إرشادات  
بھا المعمول  والسالمة والصحة البیئة بشأن إرشادات : 

والسالمة  والصحة البیئة  بشأن عامة إرشادات      •  
•      XXX 
•      XXX 

  

  
  

المضیف  البلد في والسالمة والصحة البیئة ولوائح قوانین  
•      XX 
•      XX 

الحالیة؟  والتراخیص التصاریح   

 
  



المشروع أداء  E&     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

والسالمة والصحة البیئة إرشادات تلبیة في األداء              
 المبادئ
 التوجیھیة
 المعمول
 بھا

المشروع تعلیقات / أداء تقییم   

 اإلرشادات
 العامة
 بشأن
 البیئة
 والصحة
 والسالمة
  

 س

   تقییم     
   س البیئة .1  
انبعاثات الھواء  وجودة الھواء المحیط 1.1      س 

 

   س حفظ الطاقة  1.2  
 

   س المیاه العادمة ونوعیة  المیاه المحیطة  1.3  
 

   س الحفاظ على  المیاه 1.4  
 

   س إدارة المواد الخطرة 1.5  
 

   س إدارة النفایات  1.6  
 

الضوضاء 1.7    N A   
 

   ن  N األرض الملوثة  1.8  
 

      
 

   س الصحة والسالمة المھنیة  .2
 

العام المرفق  وتشغیل تصمیم 2.1      س 
 

والتدریب  االتصال 2.2      س 
 

المادیة  األخطار  2.3      س 
 

الكیمیائیة  المخاطر 2.4      س 
 

البیولوجیة  المخاطر 2.5   متوفر  غیر      
 

اإلشعاعیة  المخاطر 2.6   متوفر  غیر      
 

الشخصیة  الحمایة  معدات 2.7   متوفر  غیر      
 

الخاصة  المخاطر  بیئات  2.8   متوفر  غیر      
 

   س المراقبة  2.9  
 

      
 

   س صحة المجتمع وسالمتھ .3
 

وتوفرھا  المیاه جودة 3.1    NI   
 

للمشروع  التحتیة للبنیة اإلنشائیة السالمة 3.2      س 
 

الحرائق  من  والسالمة الحیاة 3.3      س 
 

المروریة  السالمة 3.4   متوفر  غیر      
 

الخطرة  المواد نقل 3.5   متوفر  غیر      
 

األمراض  من  الوقایة 3.6      س 
 

لھا  واالستجابة للطوارئ التأھب 3.7      س 
 

      
 

   س البناء ووقف التشغیل .4
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-1/%24FILE/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-1/%24FILE/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-2/%24FILE/1-2%2BEnergy%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-2/%24FILE/1-2%2BEnergy%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-3/%24FILE/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-3/%24FILE/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-4/%24FILE/1-4%2BWater%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-4/%24FILE/1-4%2BWater%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-5/%24FILE/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-5/%24FILE/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-6/%24FILE/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-6/%24FILE/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-8/%24FILE/1-8%2BContaminated%2BLand.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-8/%24FILE/1-8%2BContaminated%2BLand.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/%24FILE/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/%24FILE/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf


   س البیئة  4.1  
 

المھنیة  والسالمة الصحة 4.2      س 
 

وسالمتھ  المجتمع  صحة 4.3      س 
 

      
 

الوثائق  مراجعة تم .3  
ESIA 
ESAP 

البشریة  الموارد سیاسة  
المھنیة  والسالمة الصحة بیانات  

التشغیل تصاریح / تراخیص   E&S 
  

واالجتماعیة البیئیة المراجعة ملخص شكل :7 الملحق  (ESR) 

  
واالجتماعیة  البیئیة المراجعة ملخص  

المشروع رقم  : XX 
  
                                          :دولة
P roject :                            

ب / أ :البیئیة الفئة               
                            :تاریخ
  

المشروع  وصف  
  

واالجتماعي البیئي التصنیف   
  

بھا المعمول المعاییر -ج  
  

تتفق  بطریقة إدارتھا یجب تأثیرات لالستثمار سیكون ، الحالیة  المعلومات على بناءً  ، االستثمار ھذا  على للتطبیق قابلة  األداء معاییر جمیع  أن حین في  
التالیة  األداء معاییر مع  : 

  
• PS1: البیئة  وإدارة تقییم  
االجتماعیة  والتأثیرات والمخاطر  •  
• PS2: العمل  وظروف العمل  
• PS3:  التلوث ومنع الموارد استخدام كفاءة  
• PS4: واألمن  والسالمة المجتمع صحة  
• PS5 الطوعي  غیر التوطین  وإعادة األرض حیازة  
• PS6: الحیة  الطبیعیة للموارد المستدامة واإلدارة البیولوجي التنوع حفظ  
• PS7 : األصلیة  الشعوب  
• PS8:  الثقافي التراث  

  
الصناعي القطاع  وإرشادات الدولي  البنك لمجموعة والسالمة والصحة البیئة بشأن العامة اإلرشادات  تنطبق ، ذلك إلى  باإلضافة  X ، Y  المشروع ھذا على . 

  
ونطاق مفتاح  .D المستندات  GFCR E & S  مراجعة 
  

قبل  من واالجتماعیة البیئیة الواجبة العنایة موقع زیارة إجراء تم  XXXX مرافق  إلى زیارات الموقع زیارة وشملت . (التاریخ ) في اجتماعي / بیئي أخصائي  
اجتماعات إجراء  تم . المشروع  من المتضررین  واألشخاص بھ المرتبطة والمرافق المشروع  M ممثلي مع  XX المتضررة والمجتمعات . 

  
قبل من التالیة  المستندات مراجعة  تمت  ، الواجبة  العنایة موقع زیارة إلى  باإلضافة  XXXX : 

  
• E SIA 
الجدوى  دراسة تقریر •  

  



لمشروع  البیئیة واآلثار  المخاطر بتقییم الوثائق ھذه تقوم  XX ھذا  یشكلھا التي البیئیة واآلثار المخاطر من المناسب للتخفیف سلیًما أساًسا وتوفر مناسب  بشكل  
 .المشروع
  

والتخفیف  الرئیسیة القضایا -ھـ  
  
PS1: واالجتماعیة  البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم  
- ������� ��������� �������  : 
- ������ �������  : 
- �������� ��������  : 
- ������ ���������  : 
  
PS2: العمل وظروف العمل  
- ����� �������� ������� �������  : 
- Occupatio ����� ��� ��������  : 
- ����� ������  : 
  
PS3: التلوث ومنع الموارد استخدام كفاءة  
- ����� ������ : 
- ����� �������  : 
  
PS4: واألمن والسالمة المجتمع صحة  
- ������ �������� : 
- ��������� ������� : 
  
PS5 الطوعي  غیر التوطین وإعادة األرض حیازة  
- ����� �������     
- ������� ������ ��������     
- ������ �������     
- ���� ������� �������     
- ������� �������� ������ ������� �������� ��� �����     
- �������� ������ ����� ����� ����� ������� ���� ������ �������     
  
PS6: الحیة  الطبیعیة للموارد المستدامة واإلدارة  البیولوجي التنوع حفظ  
- ����� ������� ������ ��������� ���������     
- ����� ������ ��������� ������� ����     
- ����� �������� ������� �������� ��������     
PS7: األصلیة الشعوب  
- ���� ������ �������     
- ��������� ��� ������� ��������� �� ������� ��� ���������     
- ��� ������ �������  (IPs) �� ������� ��������� �� �������     
- �������� ���������� ��������� ���������     
PS8: الثقافي التراث                                           
- ����� ������ ������� �� ����� �������� ��������     
- ����� ������� ������ �������     

واالجتماعیة البیئیة العمل لخطة مثال :8 الملحق  (ESAP) 

  
  

المرجعي المعیار  / 
الالئحة  / القانون  

 أجراءات 

  

 أولویة 

 ، منخفض)
 ، متوسط
 (مرتفع

النھائي  الموعد المسئولیة  اإلنجاز مؤشر  المتوقعة  التكلفة   



              

              

              

              

  
الجویة لألرصاد العالمي للمرفق السنوي  الرصد تقریر شكل  : 9 الملحق  (GFCR) للمستثمرین 

  
السنوي المراقبة تقریر  

  
  

[التاریخ أدخل] :اإلنجاز تاریخ  
  

 المقدمة 
  
 ESMS و  GFCR E&S سیاسة
  

سیاسة  البیئي  لألمن العالمي اإلطار طور ، المقترحة لالستثمارات والمراقبة واإلدارة الفعال واالجتماعي البیئي التقییم ضمان أجل من  E&S ونظام ESMS 
إدارة مجلس علیھا ووقع مؤخًرا بھا المرتبطة واإلجراءات الوثائق ھذه تحدیث تم . 2018 سبتمبر في  GFCR في XXX . 

  
للتواصل معلومات : 

  
بواسطة  اكتمل  :   

المنظمة في  المنصب : ESM الھاتف: XX 
االلكتروني برید : 

 
   :الفاكس

  
التقریر فترة : 

  
عند من  :إلى :

20 أكتوبر 1 xx 30 20 سبتمبر xx 
  
  
 
 

المحفظة  ومعلومات  العملیات .1  
  

الحالیة  العملیات تحدیث  
  
[ التحدیث نص أدخل  ] 
  

المحفظة  معلومات  



  
المشروعات  حافظة : 

  
 نوع   

( الحیویة  الكتلة  
SolarPV 

 ریاح 
SHPP) 

 E quity راعي 
( أمریكي دوالر ملیون ) 

المالیة  القیمة  
 شركاء

  
( مریكي    

 
   

    
   

  
 

              
              
              
              
              
              

  
المشروع تفاصیل : 

  
 ن   

الحیوی  الكتلة  
olarPV 

 ری 
HPP) 

(ج ، ب ، أ) الفئة الحالة  - واالجتماعیة البیئیة القضایا المسرح       

            
            
            
            
            
            

مشروع لكل الضرورة حسب  الجدول كرر   
  

االستبعاد لقائمة التعرض : 
  

استبعاد قائمة على األنشطة  GFCR 
 

المتضمن الخارجي االنكشاف  إجمالي من لالستثمارات المئویة  النسبة  
المستبعدة األنشطة في . 

المحفظة  إجمالي من 0٪  
  

خطوات وأي ھذه التعرض حاالت توضیح فیرجى ، صفًرا  النسبة  تكن لم إذا  
التعرض ھذا  لتقلیل اتخاذھا تم . 

متاح  غیر   

  
واالجتماعیة  البیئیة اإلدارة نظام .2  

  
والعملیة السیاسة  

  
 / نعم    

 ال
 تعلیق 

نظام وتنفیذ تطویر  2.1  ESMS ؟     
2.2 ESMS التقریر؟  فترة خالل واإلجراءات السیاسة تحدیثات  أو      
أو  بالسالمة متعلقة أو صحیة أو بیئیة  ألسباب المعامالت رفض تم ھل 2.3  

اجتماعیة؟  ألسباب  
    

والبیئیة؟  االجتماعیة اإلجراءات بتنفیذ المتعلقة القیود أو / و الصعوبات 2.4      
المضیف؟  البلد ولوائح لقوانین االمتثال 2.5      
خالل المستثمرة  بمشاریعنا المرتبطة الھامة والبیئیة االجتماعیة  القضایا 2.6  

بالتقریر؟  المشمولة الفترة  
    



المراقبة / اإلشراف  
  

 / نعم    
 ال

 تعلیق 

المشمولة الفترة خالل المشاریع من والسالمة والصحة البیئة  تقاریر 2.7  
 بالتقریر؟ 

    

المشمولة  الفترة خالل للمشاریع واالجتماعي  البیئي األداء رصد 2.8  
 بالتقریر؟ 

    

اإلشعارات / الشكاوى / التقاضي ،  الوقت ضیاع حوادث / حوادث 2.9  
الغرامات؟  أو / و  التنظیمیة  

البیئیة  للمتطلبات  االمتثال عدم حوادث •  
 واالجتماعیة 
نتیجة  المفروضة المشتركة الشروط  / التعھدات  •  

امتثال  عدم أي  

    

البیئیة إرشاداتھم واستخدام دولیة  مالیة  مؤسسة أي  مع  المشترك الرصد 2.10  
 واالجتماعیة؟ 

    

 االھلیة 

 / نعم    
 ال

 تعلیق 

واالجتماعي البیئي  المنسق  2.11  (E&S) عن الكاملة المسؤولیة  یتحمل  الذي  
نظام تنفیذ  ESMS. 

    

نظام في آخرین  أساسیین ألشخاص الحالي التوظیف  2.12  ESMS في 
تنفیذ في المشاركة المنظمة  ESMS ، 

    

على الفریق أو / و والسالمة  والصحة البیئة لمنسق التدریب توفیر تم 2.13  
نظام تنفیذ  ESMS بالتقریر المشمولة الفترة خالل . 

    

  
 اإلبالغ 
  

 / نعم    
 ال

 تعلیق 

إلى المقدم للمشروع  واالجتماعیة البیئیة القضایا حول الداخلي التقریر 2.14  
بالتقریر؟  المشمولة الفترة خالل  العلیا اإلدارة  

    

الدفیئة  غازات عن  اإلبالغ  2.15      
التنموي  األثر مؤشرات 2.16      

  
  

العمل وممارسات البشریة الموارد .3  
  
 : Labo u r إحصائیات
  

 نساء رجال   
المتوسط أو اإلجمالي  

المشمولة السنة خالل  
 بالتقریر 

الموظفین  عدد  

       إدارة 
اإلدارة  غیر         

الباطن  من  المقاولون / المقاولون        
       معاق
       المجموع 

إدارة  مجلس تشكیل        
العمر تقسیم  18 - 25       



26 - 35       
36-45       
46 - 55       
> 56       

  
التوظیف وشروط البشریة الموارد سیاسة  

  
ال / نعم      تعلیق  

البشریة؟  الموارد سیاسة 3.1      

العام؟ خالل التوظیف  شروط  في تغییرات  3.2      

الموظف  منظمة  

ال / نعم      تعلیق  
بالتقریر؟  المشمولة  الفترة خالل الموظفین  منظمات  مشاركة 3.3      
بھذا  مزاعم أو موظفین منظمة  في العضویة  بسبب فصل عملیات أي 3.4  

 المعنى؟ 
    

والھیئات الموظفین مجلس مثل ) المنظمة  داخل الموظفین  تمثیل 3.5  
 (االستشاریة 

    

التفاوض یتم وكیف المستقلة االتفاقات  أم الجماعیة المفاوضة اتفاقیة 3.6  
 علیھا؟ 

    

الفترة خالل الجماعي العمل أشكال من شكل أو للموظفین إضراب أي 3.7  
بالتقریر  المشمولة  

    

الفرص وتكافؤ التمییز عدم  

ال / نعم      تعلیق  
األخرى؟  التحرشات أو الجنسي التحرش  قضایا حول  داخلیة شكاوى  3.8      
الفرص؟  تكافؤ سیاسة 3.9      

 التخفیض 

ال / نعم      تعلیق  
تسریحھم / الموظفین خدمة إنھاء  تم 3.10      
مستوى حسب) تسریحھم سیتم الذین الموظفین عدد كم المتوقع؟ االنكماش 3.11  

؟ (العقد ونوع المھارة  
    

العمل؟  نظر وجھة من النفقات  لتقلیص  حاجة ھناك لماذا صف 3.12      
ستكتمل؟  متى التخفیض؟ عملیة لتنفیذ الزمني الجدول ھو ما 3.13      

التظلم  آلیة  

ال / نعم      تعلیق  
المخاوف؟  وإثارة  التسجیل من الموظفین  تمكن والتي  الموظف تظلم آلیة 3.14      
بالتقریر؟  المشمولة  الفترة ھذه في استخدامھ  تم مرة كم 3.15      



Labo u r المحاكم وقضایا الغرامات  

ال / نعم      تعلیق  
عمالیة؟  بقضایا تتعلق  الشركة  على  غرامات العمل  ھیئة أصدرت ھل 3.16      
الشركة؟  ضد عمالیة دعاوى أي رفع تم ھل 3.17      

  
  

والحرائق الحیاة سالمة .4  

 تنظیمیة 

ال / نعم      تعلیق  
المؤجرة تلك ذلك في بما المباني لجمیع الحرائق من السالمة تصاریح  4.1  

المختصة؟  السلطات عن الصادرة  
    

المحلیة السلطة قبل من الحرائق من  السالمة فحص إجراء  4.2  
معلقة؟  قضایا أي معالجة  تم وھل  للتفتیش الرئیسیة النتائج المناسبة؟   

    

 التشغیل

ال / نعم      تعلیق  
الحرائق؟  من والسالمة  الحیاة عن المسؤول الشخص 4.3      
الحرائق؟  من السالمة ومعدات الحیاة مراقبة 4.4      
بالتقریر؟  المشمولة الفترة  في  حریق حادث أي 4.5      

والكفاءة  والتوعیة التدریب  

ال / نعم                  تعلیق  
المشاركین؟  الموظفین عدد حریق؟ تدریبات مواعید  4.6      
للموظفین الحرائق مكافحة  على والتدریب  األولیة اإلسعافات توفیر تم 4.7  

بالتقریر المشمولة الفترة خالل . 
    

  
البیئیة  الممارسات .5  

 تنظیمیة 

ال / نعم      تعلیق  

المختصة؟  الجھات  عن الصادرة البیئیة  التصاریح  5.1      

للتفتیش  الرئیسیة النتائج المختصة؟ المحلیة السلطة قبل من البیئي التفتیش 5.2  
معلقة؟  قضایا أي معالجة  تم وھل  

    

 التشغیل

ال / نعم      تعلیق  



المخصصة؟  األدوار / والمسؤولیات بھا المعمول البیئیة اإلدارة ممارسات 5.3      

البیئیة؟  البیانات مراقبة 5.4      

بالتقریر؟  المشمولة الفترة في  متوافقة غیر بیئیة حادثة 5.5      

 اإلجراءات 

ال / نعم      تعلیق  

بھا؟ المعمول  البیئیة البصمة لتقلیل  تدابیر 5.6      
  

  

  
قائمة :10 الملحق  GFCR (تستكمل) الخارجیین بالمستشارین  

المتخصصة  االستشارات من  المزید  إشراك  یتم قد ، المشروع  احتیاجات على اعتمادًا .نھائیة لیست  الخارجیین  المستشارین  من التالیة  القائمة  أن  مالحظة یرجى  
شبكة  خالل من .المحلیة أو  / و  GFCR ، فقط إرشادیة ألغراض القائمة .متخصصین بمستشارین االستعانة یمكن : 

  

 :شبكات للعثور  على مستشارین محلیین 

IUCN: 

https://www.iucn.org/ 
  

R20: 

https://regions20.org/ 
  

 :االستشارات

ERM - البیئیة الموارد إدارة : 

https://www.erm.com/ 
  

 : rps مجموعة

https://www.rpsgroup.com/ 
  

SGS: 

https://www.sgs.com/ 
  

الجنوبي القطب : 

https://www.southpole.com/ 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.iucn.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://regions20.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.erm.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.rpsgroup.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sgs.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.southpole.com/


 :EBS استشاري 

https://ebsadvisory.com/ 
  

الصندوق مستوى على المناخ تغیر بشأن العامة الھیئة عن الصادرة التظلم آلیة :11 الملحق  

  

شركة تحتفظ  Pegasus للتعلیقات " اإللكتروني  البرید بعنوان " ( feedback@pcalp.com ) الویب على موقعھا على "بنا اتصل " صفحة في  : 

https://www.pcalp.com/contact/ 
بمسائل تتعلق شكاوى أي مشاركة  أیًضا یجب .الشركة في  االمتثال مسؤولي كبیر  إلى  العنوان ھذا  خالل من  المستلمة  اإللكتروني البرید رسائل توجیھ یتم  

ESG مسائل على یشرف الذي المناسب (األشخاص) الشخص مع  ESG. عنوان إلى المرسلة اإللكتروني  البرید رسائل بسریة االحتفاظ سیتم ، الطلب عند  
اإللكتروني البرید . 

یتضمن والذي ، للشكاوى  بسجل االمتثال  مسؤولي كبیر  یحتفظ : 
التظلم  تاریخ  .1  
منظمة  / انتماء  وأي  المتضرر الطرف  اسم .2  
المتضرر  بالطرف االتصال تفاصیل .3  
(أخرى ،  حوكمة ، اجتماعیة  ، بیئیة ) التظلم فئة  .4  
شركة  إلى موجًھا التظلم كان إذا ما .5  Pegasus إدراج فیجب ، فیھا مستثمر الشركة  كانت إذا) فیھا مستثمر شركة أو  
 (اسمھا
القضیة  ملخص .6  
السابقة  التظلم إدارة لنتائج  استئناف ھو  التظلم كان إذا ما .7  
في  للمشاركة الصلة ذات  األطراف .8  Pegasus  في ساریة  فیھا مستثمر  شركة وأي  Pegasus 
القضیة  في التحقیق  أوصى .9  

المتخذة واإلجراءات التحقیق نتیجة .10  
المتضرر  إلى  المقدمة  والمعلومات اإلغالق تاریخ  .11  

عن مسؤوالً  االمتثال  مسؤولي  كبیر یكون : 
a. شركة تحقیق بحالة المتضرر الطرف وإعالم المناسب الوقت في كتابیًا بالشكوى اإلقرار على اعمل  Pegasus في 

بذل یجب ولكن ، التظلم طبیعة على  اعتمادًا المظالم في التحقیقات  تختلف  أن یمكن .للتحقیق تقدیري زمني إطار توفیر یجب .األمر  
یوًما 90 من  ألكثر  التحقیقات معظم تستمر أال یجب .الفور على المظالم مع التعامل لضمان الجھود أقصى . 

b.  في  الصلة ذات األطراف مع العمل  Pegasus اتخاذ ینبغي  كان إذا  ما وتحدید التظلم لتقییم فیھا المستثمر  والشركات  
لمعالجتھ إجراء أي . 

c. إجراء أي  اتخاذ عدم أسباب أو اتخاذه یتم إجراء  وأي  التحقیق بنتائج المتضرر الطرف إبالغ . 
d. ملف في التحقیق  نتیجة  سجل  Excel ، إجراء اتخاذ لعدم المنطقي األساس أو المتخذة لإلجراءات  ملخص ذلك في بما  

المتضرر الطرف على الرد وتاریخ  . 

أو المتضررة األطراف من  انتقام ھناك یكون  أال  ویجب ، العملي  الحد إلى المتضرر  الطرف  سریة المظالم  وإدارة  المظالم سجل محتویات تحترم أن یجب  
المخالفات عن المبلغین . 

لشركة المناسب من یكون قد ،  الحاالت بعض  في  Pegasus خالل  من ھذا یحدث أن یمكن  .الشكوى في التحقیق أثناء أكبر بشكل المتضرر الطرف إشراك  
المتضرر الطرف  مع  المستمرة التعامالت كل  تدوین یجب .الكتابة في أكبر بشكل االنخراط  خالل من  أو جماعیة مكالمة  أو اجتماع إلى المتضرر  الطرف دعوة  

المظالم سجل في . 

  

  
التظلم آلیة :12 الملحق  GFCR المشروع  مستوى على  

  
وتقدیمھا مالءمة  األكثر اآللیة  مناقشة ینبغي ، (إلخ ، جغرافي ، ثقافي) السیاق  على اعتمادًا .للمشروع التظلم آلیة وجود ضمان عن مسؤولون المشروع رعاة  

مدخالت  تقدیم على  بالقدرة المحلیین المصلحة ألصحاب السماح ھو التظلم آلیة من الغرض . المصلحة  ألصحاب األولي  التشاوري االجتماع  من كجزء  
المظالم بتسویة والسماح ، المشروع ضد شكاوى  تقدیم أو / و  مستمرة . 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://ebsadvisory.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.pcalp.com/contact/


أن  من للتأكد المختلفة الشكاوى آلیات ومناقشة شرح یجب ، بالمشروع المتأثرین األشخاص / المحلیین المصلحة أصحاب مع األول المادي االجتماع خالل  
المصلحة أصحاب اجتماع  ملخص في وإدراجھا المناقشة  ھذه تفاصیل تسجیل یجب .األنسب ھي المختارة الطرق أن  على یتفقون المصلحة  أصحاب . 

  
المسجد ، المحلیة  الكنیسة ،  المدینة قاعة  ، المثال سبیل  على) مناسب مكان  في  فعلیًا متاًحا "المستمر  اإلدخال  / التظلم كتاب " یكون أن  یجب  ،  مشروع لكل   

األخرى الطرق تشمل  .للسیاق مناسبة تكون  أن ویجب األقل على واحدة إضافیة طریقة اختیار یجب ، الكتاب إلى باإلضافة  .( إلخ ، آخر عبادة مكان أو : 
  

• T الوصول ELEPHONE ( األمیة انتشار حالة في  مفیدة ) 
اإلنترنت  خدمة •  
معین  مستقل  وسیط •  
 آخر  •

المصلحة أصحاب إشراك وخطة المشاورات ملخص :13 الملحق  

  

 ومستوى صندوق  rogramme ص GFCR التشاور مع أصحاب المصلحة والمشاركة في و

الواقع أرض على المصلحة  أصحاب مع للتواصل  معًا وثیق بشكل  واالستثمار المنح نوافذ تعمل : 

المصلحة أصحاب تعبئة على أیًضا االستثمار نافذة تعمل  .مستمر بشكل الخارجیین والشركاء الداخلیة  الموارد من شبكتھا تعبئة على المنحة  نافذة تعمل  
الداخلیة  الموارد من  االستفادة خالل من  إما المحلیین  EA  و BNPP الوسطاء إشراك خالل من أو  (R20 و Systemiq ). 

ھؤالء .للبرنامج التحضیر أجل من مستمر بشكل استشارتھم یتم .الصندوق لصالح المجتمعة الُحّجاك بتمویل المنحة نافذة تقوم ، ھذه الشبكة تعبئة إلى باإلضافة  
ھم الوكالء  :  

الطبیعة  حفظ منظمة •  

البریة  الحیاة على  الحفاظ  جمعیة •  

للطبیعة  العالمي  الصندوق •  

الدولیة  الحفظ منظمة •  

 MAR صندوق •

األزرق  التمویل •  

برنامج االجتماع  وكالء مع  التشاور دعم وقد  GFCR  طرق بثالث . 

من لكل مھمة  محلیة واجتماعیة  بیئیة  سیاقیة  معلومات توفیر من االجتماع وكالء األرض  على وجودھم یمّكن ،  أوالً   •  IW و GW ، 
البرنامج تصمیم تحسین وبالتالي . 

المھمین واالقتصادیین واالجتماعیین السیاسیین المصلحة أصحاب إلى  الصندوق  وصول  تعزیز على  المحلیة  شبكاتھم تعمل ، ثانیًا  •  
الخاص والقطاع  األخرى  المدني  المجتمع ومنظمات الحكومة ذلك في بما ، المستھدفة البلدان في .  

من  كل  قبل  من فیھا للنظر المحتملة المشاریع تحدید خالل  من األنابیب خطوط تطویر  في یساھمون  ، أخیًرا •  IW  و GW.  
المعلومات طلب  تنفیذ تم ، ذلك جانب  إلى  (RFI)  ونماذج  لالستثمار  المواقع اختیار عند مراعاتھا یجب التي الرئیسیة  المعاییر لتحدید عالمي نطاق على  

لـ المحتملة األعمال  GFCR. نافذة فتح تم  RFI قام .2020 أكتوبر 21 إلى أغسطس 10 من  GFCR استطالعات بتعمیم  RFI العدید  وعقد واسع نطاق على  
نتیجة االستطالع  في  المطروحة  األسئلة كانت .التقدیمات لتولید الرئیسیة والشبكات المحتملین  المنفذین الشركاء  مع اإلنترنت  عبر والمناقشات الندوات من  

بـ  الخاص المعلومات طلب تلقى  .الصندوق وشركاء المرجانیة الشعاب علماء كبار  مع  والتشاور  الداخلیة  للمناقشة   GFCR  335 إجمالي  الموقع اختیار  على  
والحكومات  الحكومیة  غیر والمنظمات  الدولیة المنظمات  من  الردود كانت .المعلومات طلب من كجزء  تجاریًا نموذًجا 130 من  أكثر تقدیم تم بینما  ،  ردًا  

والشرق  (٪ 46) األطلسي المحیط  ذلك في بما المھمة المرجانیة الشعاب مناطق جمیع من  الموقع  تقاریر استالم تم .واألفراد والشركات  األكادیمیة والمنظمات  
باألفكار  قائمة إنشاء ھو المعلومات  طلب  من  الھدف  كان .(٪ 11) الھادئ والمحیط  (٪14) آسیا شرق  وجنوب (٪ 21) الھندي  والمحیط (٪ 4) األوسط   

التمویل  أدوات أو التجاریة الفرص أو المواقع لتقییم الالزمة  المعلومات جمیع توفیر ولیس  ، التوعیة من  لمزید  االتصال  وجھات والشركات  .   
  
 مستوى  roject التشاور مع أصحاب المصلحة والمشاركة في ص

وإنشاء  ،  والفرص الفجوات  وتوضیح  ، بالمشروع  المتعلقة  القضایا بشأن المصلحة أصحاب مختلف ومصالح  نظر وجھات لفھم األھمیة  بالغ  أمر  المشاركة   
الشفافیة لتعزیز حیوي  عنصر أنھ كما ؛ المشروع ملكیة تولي من المصلحة أصحاب وتمكین الصلة ذات األطراف مع المشروع أدوار أو بناءة عالقة  

األنشطة من  مجموعة یشمل شامل  مصطلح أنھا على  المصلحة أصحاب مشاركة فھم یمكن  ، العملیة  الناحیة  من .واإلدماج  الفعالة والمشاركة والمساءلة  
الجیدة  اإلدارة جوانب من أساسیًا جانبًا یعكس والتفاعالت األنشطة ھذه مثل وتنفیذ تحدید إن ؛  المشروع دورة طوال المصلحة أصحاب مع والتفاعالت  

 .للمشروع



یلي ما ضمان أجل من خطة المصلحة أصحاب إشراك مخصصة لتصمیم مشاریع یتطلب  ESMSو : 
؛  مناسب  بشكل المحتملة  المخاطر  وتحدید المصلحة أصحاب مخاوف التقاط •  
؛  وتقییمھا تأثیرات  أي  أھمیة من للتحقق صحیح بشكل  بالمشروع  حیاتھم تتأثر  قد الذین واألشخاص المجموعات استشارة تتم •  
بھم  المتعلقة  جعل في التخفیف، تدابیر تطویر في  تشارك المتضررة المحلیة  والمجتمعات الجماعات •  operationali 

تنفیذھا ومراقبة  أوجھ، ض  قرار . 

������ ������: COVID 19 � andemic 

جائحة خالل خاص بشكل مھًما أمًرا المصلحة  أصحاب إشراك یعد  COVID-19 . أصحاب مع مشاورات إلجراء خاصة تدابیر اتخاذ یلزم قد  
النطاق  واسعة قیودًا والسفر العامة التجمعات فیھ تواجھ وقت في آرائھم عن للتعبیر  المصلحة ألصحاب جدیدة طرائق  إنشاء ذلك یشمل أن یمكن .المصلحة  

مالءمة  األكثر  القنوات تحدید المعتمدة والجھة المشروع  مطوري  على یجب ، المستمر الحوار  خالل من .الفیروس انتشار من الحد إلى تھدف   
المناسبة  والسالمة الصحة تدابیر أو لالتصال اإللكترونیة المنصات تشمل أن ویمكن ھذا . المحلیة والشبكات الخبراء من بدعم المصلحة أصحاب مع للتشاور  

اإلصابة من الحمایة س ر  COVID-19. 
 خطة إشراك أصحاب المصلحة]8[

بشكل المحددین المصلحة أصحاب مشاركة كیفیة  تصف  التي  المصلحة أصحاب إشراك خطة في المشروع  إعداد  لمرحلة الرئیسیة  المخرجات إحدى تتمثل  
ل  المستقبل في  تبدو التي التخطیط  أداة ھي وإنما  . المشروع تنفیذ  أثناء  أكبر cataly  نحو  یستغرق االمر ان  وأؤكد المصلحة أصحاب إشراك  وتنظیم ه ض  

و متطلبات مع یتماشى بما  مكان فعال   ESMS على  المصلحة  أصحاب إشراك خطة  وتنفیذ متابعة  مسؤولیة  المشروع  مطورو یتحمل أن المتوقع  من  .شاملة  
مدیر قبل من الفني الدعم تقدیم یمكن .المشروع مستوى  ES خارجیین مستشارین أو .  

وعلى المصلحة أصحاب تحلیل على المشاركة من والغرض التنفیذ أثناء معھم المشاركة في االستمرار یجب الذین المصلحة  أصحاب تحدید یستند أن یجب  
أصحاب  مصلحة ستنظر المصلحة أصحاب إشراك خطة تطویر .السابقة التعاون عملیات أو المشاورات على البناء أیًضا یمكن ولكن ، التشاور  عملیة نتائج  

المشروع أنشطة تتأثر المصلحة ألصحاب المحتمل  احتمال وكذلك نجاحھا، في والمساھمة  المشروع على التأثیر على وقدرتھا المشروع في المصلحة . 

ھو الغرض  كان إذا .تضمینھا سیتم التي القرارات  وأنواع المشاركة  من  والغرض المصلحة  أصحاب على  اعتمادًا مختلفة  أشكاًال  المشاركة  تتخذ  أن  یمكن   
المصلحة  صاحب یقدم أن  المتوقع من كان إذا  .توجیھیة لجنة في بإدراجھم فیوصى ، الحوكمة  أو المشروع إدارة بشأن االستراتیجیة  القرارات في  إشراكھم  
االتفاقات  في مدخالت المصلحة أصحاب یقدم أن  توقع  یمكن كما .الموضوع ھذا  حول استشاریة مجموعة  في تضمینھ  یتم فقد ، الموضوعي للقرار مدخالت  
المناسب  الوقت في الراجعة  التغذیة  تقدیم أجل من المشروع  مراقبة  في المشاركة  ھو اآلخر  الدور یكون أن  یمكن .(المنافع تقاسم  على  االتفاق مثل ) الرئیسیة  

البرنامجیة األنشطة تكمل التي األحداث  في  أو البرنامجیة األنشطة في المشاركة یمكن كما .االنتباه تتطلب قد التي المحتملة النزاعات عن اإلبالغ أو . 

A  منظمات) المدني المجتمع  ومنظمات ، (مجموعات أو كأفراد ) النساء وبخاصة - المصلحة أصحاب من واسعة مجموعة نظمھ الذي التفاعلیة  مشاركة  
األخرى والمجموعات الخاص والقطاع األصلیة والشعوب  العرفیة،  األراضي  ومالك المحلیة،  والجماعات المحلیة  المجتمعات عن وممثلین  ، (المدني المجتمع  

في للمشاركة قدرات  بناء  أو  إضافیة  تحضیریة أنشطة  الضعیفة الفئات بعض تتطلب  قد . (المھمشة الفئات أو الشباب أو السن كبار  أو األقلیات) الصلة ذات  
نظام خالل من المشاركة  عملیة تحدید یتم ، بالمشروع  سلبًا  المصلحة أصحاب یتأثر عندما .االجتماعات ھذه مثل  ESMS / في بما - الضمانات إجراءات  

الوطنیة والمتطلبات للوائح االمتثال  إلى المشاریع بعض  تحتاج قد ، أیًضا ذلك إلى وما علیھا الحصول یجب  التي المخرجات ھي  وما ، المشاركة  یجب من ذلك  
البیئي  األثر تقییمات  من  كجزء واإلفصاح العامة  االستشارة متطلبات ذلك في  بما العامة  بالمشاركة  المتعلقة   (EIA) ، الجھة  وضعتھا التي المتطلبات  مع  أو  

وحجم  نطاق یختلف قد .الصلة ذات  األخرى الدولیة  االلتزامات وكذلك المصلحة أصحاب إشراك خطة في والمتطلبات اللوائح  ھذه تلخیص یجب .المانحة  
فمن ،  ذلك ومع .التظلم واحتمال للمشروع المحتمل والتأثیر المصلحة  أصحاب وعدد المشروع لطبیعة وفقًا المصلحة أصحاب إشراك  خطة تفاصیل  ومستوى  
التالیة العناصر من األدنى الحد وتتضمن المصلحة أصحاب بمشاركة المتعلقة اإلجراءات بوضوح المصلحة أصحاب إشراك خطة تصف أن  بمكان األھمیة : 

تضمینھم وسبب  الصلة ذات ومصالحھم المصلحة  أصحاب •  
المعلومات  نشر  ذلك في بما ، الشاملة والمشاركة الھادف التشاور لتحقیق واإلجراءات األسالیب •  
المصلحة  أصحاب مشاركة خطة  لتنفیذ والمسؤولیات األدوار •  
المشروع  دورة طوال المشاركة  توقیت •  
ھذه لدعم الصلة ذات القدرات لبناء ، االقتضاء وعند ، المشروع  دورة طوال المصلحة أصحاب بإشراك الخاصة المیزانیة •  
 المشاركة 
واإلبالغ المحرز التقدم لرصد اتخاذھا سیتم التي والخطوات ، المشروع  تنفیذ أثناء المصلحة أصحاب لمشاركة الرئیسیة  المؤشرات •  

تنشأ  التي والقضایا عنھ  

المخاطر  أو المخاوف إلى باإلضافة وحجمھ المشروع طبیعة مع متناسبة تكون أن یجب ولكن المستھدف للجمھور وفقًا المشاركة وإجراءات أسالیب تختلف قد  
یلي ما المعلومات  عن الكشف طرق تتضمن  قد .المحتملة : 

والتلفزیون والرادیو الصحف  • . 
؛  العامة األماكن في معروضة ملصقات أو منشورات أو كتیبات •  
الفنیة غیر الموجزة والتقاریر  الوثائق  • . 
؛ الرئیسیین  والمخبرین المصلحة أصحاب ممثلي مع  مقابالت •  
؛ واالستبیانات واالستطالعات المسوحات •  
؛ محددة مجموعات مع التركیز مجموعات  أو  / و العامة  االجتماعات •  
القرار واتخاذ للتشاور التقلیدیة اآللیات • . 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8


الخطبة  عن مسؤوال سیكون المنفذة الجھات من الذي  االشتباك، تدابیر الموارد بھا سیتم التي  الكیفیة شرح  أیضا یجب المصلحة أصحاب إشراك خطة و  
المصلحة  ألصحاب الرئیسیة والمعالم األحداث حول المثال سبیل على ، المعلومات من مزید تقدیم المفید من یكون ما غالبًا ، ذلك ومع .تردد أو / و وتوقیت  

المصلحة  أصحاب أحداث  توثیق وكیفیة ، المصلحة  أصحاب إشراك خطة مراقبة  وكیفیة ، المشروع حوكمة في المصلحة أصحاب مشاركة لكیفیة وملخص ،  
إشراك  خطة  و .( ذلك إلى  وما االجتماعیة والفئات الجنس حسب  المثال  سبیل على ) المطلوب  التفصیل مستوى  ھو وما (االجتماعات من  التسجیل مثل)  

واضحة  إجراءات ذلك في بما) المشروع أنشطة حول المعلومات إلى الوصول المصلحة ألصحاب یمكن كیف وصف أیضا ینبغي المصلحة أصحاب  
وھو  المصلحة أصحاب إشراك  خطة لتقدیم آخر  خیار  ھناك .المعنیة الجھات مع  الجاریة  االتصاالت سیتحقق  وكیف فعل ردود تلقي  وكیفیة ،(الطلب  لمعلومات   

المشروع إعداد مرحلة  خالل  أجریت التي المشاورات  وثائق إرفاق الجیدة الممارسات من  .المشاركة استراتیجیة  وصف  . 

المصلحة أصحاب إشراك لخطة العریضة الخطوط : 
بشأن واستشارتھم إبالغھم سیتم الذین  الرئیسیین المصلحة أصحاب بمجموعات  قائمة ضع  :المشروع في المصلحة  أصحاب •  

الذین  المجموعات أو األشخاص وتشمل المصلحة  أصحاب تحلیل إلى ھذه تستند أن یجب .المشروع : 
o  بالمشروع  مباشر غیر أو  / و  مباشر بشكل  تتأثر  
o المشروع نتائج على  التأثیر على القدرة  لدیھا . 

سیتم التي  الطرق وأنواع ،  أشكال وبأي ، عنھا  الكشف سیتم التي المعلومات وصف :عنھا اإلفصاح / المعلومات مشاركة •  
للجمھور وفقًا المستخدمة األسالیب  تختلف قد .المحددة المصلحة أصحاب مجموعات من  مجموعة  كل إلى المعلومات  ھذه إلیصال استخدامھا  

المثال سبیل  على ، المستھدف : 
o  والتلفزیون والرادیو  والملصقات الصحف . 
o  و ؛ األخرى  المرئیة  العروض أو والمعارض المعلومات مراكز  
o الموجزة الفنیة غیر والتقاریر والوثائق والملصقات والنشرات  الكتیبات . 

المستخدمة الطرق تختلف  قد .المصلحة أصحاب من مختلفة مجموعات مع  للتشاور استخدامھا سیتم التي األسالیب  وصف :التشاور •  
المثال سبیل على ، المستھدف للجمھور وفقًا : 

o ؛  المصلحة أصحاب ممثلي مع  مقابالت  
o ؛ محددة مجموعة مع التركیز مجموعات أو / و  العمل وورش العامة  االجتماعات  
o واالستبیانات واالستطالعات المسوحات  
o القرار واتخاذ للتشاور التقلیدیة  اآللیات  أو التشاركیة األسالیب . 

( المصلحة  أصحاب مع بالتشاور  الخاصة اإلرشادات بشأن أدناه انظر ) 
في  ستشارك التي المجموعات صف :اإلستراتیجیة القرارات في المشاركة من لتمكینھم المشروع إدارة / حوكمة في االنخراط •  

( أھمیتھا المثال سبیل على ) الدور لھذا  المنطقي األساس قدم ، محددة إستراتیجیة قرارات في أو للمشروع المعدة اإلدارة أو الحوكمة  آلیات  ، 
( إلخ ، االستشاریة المجموعة ، التوجیھیة  اللجنة ، المثال  سبیل على) اآللیات وشرح   . 

التي األحداث في أو معین  مشروع أنشطة تنفیذ في ستشارك التي المجموعات  وصف :البرنامجیة األنشطة  خالل  من المشاركة •  
كیفیة  حول  معلومات ذلك یشمل  أن  یجب .(الترقیم إلى إشارة تتضمن أن یمكن) الصلة  ذات األنشطة  إلى  تشیر ؛ البرنامجیة األنشطة تكمل  

أكثر تشاركیة  بطریقة المرجانیة  الشعاب حمایة لضمان التنفیذ أثناء المستھدفة المجموعات مشاركة . 
من  َمن .المصلحة أصحاب إشراك خطة وتنفیذ إلدارة  تخصیصھا سیتم التي والموارد الموظفین  حدد :والمسؤولیات الموارد •  

األنشطة؟  لھذه تخصیصھا تم التي المیزانیة  ھي ما األنشطة؟  ھذه تنفیذ  عن  مسؤوالً  سیكون المشروع  فریق  وضمن المنفذة الكیانات  
بما ، المختلفة المصلحة أصحاب مشاركة  أنشطة تنفیذ فیھا  یتم التي والمواقع التواریخ یحدد زمني جدول تقدیم :والتوقیت التكرار  •  

والشراكات ،  واإلفصاح ،  التشاور ذلك في . 

  

المصلحة أصحاب من الغرض   
 االشتباك

عملیة / آلیة  
 / المشاركة

االستشارة طریقة  

في المشاركة  
 االشتباك

إلى وما واألنشطة  
التنفیذ  أثناء ذلك  

التوقیت  / التردد موارد  المسؤولیات   

...             

...             

              

  

 استشارة أصحاب المصلحة

اإلیجابیة  المساھمات) المحتملة واالقتصادیة واالجتماعیة البیئیة اآلثار ومناقشة المتأثرین المصلحة أصحاب إشراك ھو المصلحة أصحاب استشارة من الھدف  
المرتدة  للتغذیة مستمرة آلیة وإنشاء والتنفیذ والتخطیط التصمیم أثناء  المشاریع لھا تتعرض قد التي (المحتملة  والمخاطر  . 



مجموعة  إلى للوصول المحلیین  المصلحة أصحاب مع تشاور عملیات یتطلب وھذا .الجنسین بین المساواة قضایا االعتبار في المشاریع  جمیع تأخذ أن یجب  
كامل بشكل االعتبار في االجتماعي النوع  قضایا أخذ یتم وأن ، والرجال النساء من لكل والفعالة المتساویة المشاركة تضمن  بطرق المجتمع ممثلي من واسعة  

الشاملة والبیئي االجتماعي األثر تقییمات في . 
لسیاسة واالمتثال واتباعھا أدناه الواردة اإلرشادات في  النظر المشاریع  مطوري على  یجب  GFCR أن  المتوقع من .والمشاركة  المصلحة أصحاب الستشارة  

مدیر قبل من الفني الدعم تقدیم یمكن .المشروع مستوى على المصلحة أصحاب إشراك سیاسة وتنفیذ متابعة مسؤولیة المشروع مطورو یتحمل  ES أو 
خارجیین مستشارین .  

المحلیین  المصلحة أصحاب استشارة توقیت  
فقد  ، متقدمة  مرحلة في بالفعل تكون قد المشاریع بعض ألن  نظًرا  .المشروع تصمیم مرحلة أثناء مثالي بشكل المصلحة أصحاب مشاورة توقیت  یتم أن  یجب  

معالجة الممكن من یزال ال أنھ  من التأكد المشروع مطور على یجب ، الحالة ھذه في  .التنفیذ أو التخطیط  مرحلة أثناء المصلحة أصحاب استشارة أیًضا تتم  
علیھ متفق حل على  العثور یمكن أنھ أو التشاور عن تنشأ مخاوف أي . 

  
استشارتھم المطلوب المصلحة أصحاب مجموعة  

والتعلیقات للمشاورات أدناه مذكور ھو  كما (والمھتمین والمتأثرین المحلیین) المعنیین  المصلحة أصحاب جمیع ودعوة تحدید المشروع مطور  على  یجب . 

بالمشروع  مباشر غیر أو مباشر  بشكل  المتأثرون الممثلون أو / و والمجتمعات المحلیون السكان  (أ)  
منھ  بالقرب أو المشروع  داخل األراضي  حیازة حقوق لدیھم الذین المصلحة  بأصحاب االتصال  یجب  (ب)  

المحلیة  السلطات  وممثلو المحلیون  السیاسات واضعو (ج)  
المثال  سبیل  على ،  المضیف البلد  في  المشروع عن  المسؤولة  الوطنیة  التنسیق ھیئات أو الوطنیون الحكومیون  المسؤولون  (د)  

المعینة  الوطنیة الھیئة ،  ( NDA ) 
أن یحتمل التي المحلیة المجتمعات مع تعمل أو بالمشروع  صلة ذات  مواضیع في تعمل التي النسائیة والمجموعات ،  المحلیة الحكومیة  غیر  المنظمات (ھـ)  

بالمشروع  تتأثر   
أصحاب  من أي دعوة تتم لم إذا .تعلیقاتھم دعوة تمت وأنھ المعنیین المصلحة أصحاب إلى الدعوات إرسال على دلیل تقدیم المشروع مطور على یجب  

المناسب التبریر  تقدیم المشروع  في  المشاركین على یجب ، المعنیین  المصلحة . 
  

المصلحة ألصحاب إتاحتھا الواجب المعلومات  
المصلحة  ألصحاب  تسمح التي (اللغات) واللغة التنسیق تشمل بطریقة المعلومات تقدیم المشروع مطور على یجب ، التشاور قبل  •  

یلي ما ، أمور  جملة في ، المصلحة ألصحاب إتاحتھا یتعین التي المعلومات تشمل .فیھ والمشاركة المشروع بفھم المحلیین : 

(اآلن  حتى) التنفیذ وخطة والمدة والنطاق واألھداف والتكنولوجیا المشروع  تصمیم عن معلومات ذلك في  بما للمشروع تقني غیر ملخص (أ)  
الحمایة  ومتطلبات لمبادئ وفقًا للمشروع والبیئیة واالجتماعیة االقتصادیة لآلثار ملخص (ب)  

مھتمین  المصلحة أصحاب من أي  كان إذا ، المشروع ومعلومات الفنیة التفاصیل من مزید على للحصول االتصال تفاصیل  (ج)  
المشروع فھم على المصلحة أصحاب لمساعدة صلة ذات  أخرى معلومات (د)  

التشاوري  االجتماع إلى  االنضمام یستطیعون ال  الذین ألولئك الراجعة التغذیة تقدیم وطریقة وسائل (ھـ)  
 التشاور

وجولة واحد رسمي مادي اجتماع ذلك في بما المشاورات من األقل على  جولتین من المصلحة أصحاب مشاورة تتألف أن  یجب •  
األقل على  شھرین  لمدة تستمر  واحدة المصلحة أصحاب تعلیقات . 

أصحاب مع  التشاور اجتماعات لعقد والوطنیة المحلیة للظروف مناسبة  أخرى ومقاربات وسائل استخدام یمكن ، الضرورة عند •  
مواقع  في اجتماعات عدة إجراء  یمكن  ، كبیر  واحد مادي  استشاري اجتماع  من بدالً  ،  المشروع لطبیعة نظًرا ، المثال سبیل على .المصلحة  

المعنیین المصلحة أصحاب مشاركة  لضمان مختلفة . 
یشمل  وھذا) المصلحة أصحاب استشارة في والنساء الرجال من لكل والفعالة المتساویة المشاركة  على المشروع یشجع أن  یجب •  

(المشاورات ) المشاورة وتوقیت مكان  مالءمة أیًضا ). 
في .المتطلبات بعد المصلحة  أصحاب مع التشاور  من  األولى  الجولة إجراء دون  المشروع تنفیذ  یبدأ ، رجعي  بأثر للمشاریع بالنسبة  •  

مع  السابقة المشاورات من كجزء ذلك یتم لم إذا  ، المصلحة أصحاب تعلیقات جولة مع الفعلي االجتماع دمج یجب ، الحاالت ھذه مثل   
ھذا  في المدرجة المتطلبات جمیع  المصلحة أصحاب تعلیقات  جولة خالل  إجراؤه یتم الذي الفعلي  االجتماع یتبع أن  یجب .المصلحة أصحاب  

المشروع  تصمیم وتعدیل المصلحة أصحاب مالحظات االعتبار  في تأخذ أن یجب المشاریع أن لحقیقة  خاص اھتمام إیالء یجب .المستند  ، 
معقوالً  ذلك كان حیثما . 

المستمرة والتظلم المدخالت آلیة  



أي  تقدیم بفرصة المصلحة أصحاب تزوید بغرض والتظلم والتعلیقات  للمدخالت رسمیة آلیة  إعداد المشاریع جمیع على  یجب •  
بأكملھ المشروع عمر  خالل المظالم رفع أو مالحظات . 

المناسبة الطریقة على واالتفاق المصلحة أصحاب مع  المحتملة الخیارات المشروع یناقش  أن  یجب • . 
علیھ متفق  مكان في التظلمات عن التعبیر  عملیة  ودفتر المستمرة المدخالت توفیر  یجب  ، أدنى كحد • . 
التظلم بآلیة الخاص 12 و  11 الملحق انظر  •  GFCR 

الواردة  التعلیقات في النظر  
المصلحة أصحاب تعلیقات ومالءمة مالءمة مدى تقییم أثناء جنساني  منظور تطبیق المشروع مطور  على  یجب • . 
یتضمن قد .التعلیقات  احتساب كیفیة عن تقریًرا ویقدم المصلحة أصحاب من  المقدمة  التعلیقات االعتبار  في المشروع یأخذ أن  یجب •  

أو  تعلیقات أي إدراج عدم حالة في المبررات تقدیم المشروع مطور على یجب .االقتضاء عند ، المشروع  تصمیم في تغییرات  أیًضا  
 .معالجتھا
المصلحة أصحاب تعلیقات جولة من كجزء االعتبار  في تعلیقاتھم أخذ كیفیة  حول بالتعلیقات المصلحة  أصحاب تزوید یجب • . 

المستمر  اإلبالغ  
یلي لما ، االقتضاء حسب ، والمراقبة  السنوي التقریر في معلومات تقدیم المشروع مطور  على  یجب • : 

لمعالجتھا وضعھا تم التي  التخفیف وتدابیر المصلحة أصحاب مشاورات أثناء وأثاروھا المصلحة أصحاب حددھا التي الشواغل (أ) . 
بالمشروع الخاصة التظلم آلیة  من  كجزء  المصلحة أصحاب یقدمھا تعلیقات أي  (ب) . 

المصلحة أصحاب مع التشاور وثائق  
متطلبات لتلبیة  المتخذة الخطوات جمیع لتوثیق المصلحة أصحاب مع التشاور تقریر نموذج استخدام المشروع مطور  على  یجب •  

االمتثال إلثبات األدلة وتقدیم المصلحة أصحاب مع والمشاركة  التشاور . 

 ملخص لخطوات استشارة أصحاب المصلحة والقوالب 

المصلحة أصحاب مع  التشاور لعملیة رئیسیة خطوات خمس ھناك : 
 یحضر  .1
استشاري  اجتماع عقد .2  
 وثیقة  .3
المالحظات  ضّمن .4  
الراجعة  التغذیة تقدیم .5  

تم  مشاورات أي عن معلومات التقاریر تتضمن أن ینبغي .المصلحة أصحاب مشاركة لخطة التالیة والمخططات القوالب استخدام المشروع لمطوري یمكن  
تناولھا تم / سیتم وكیف  أثیرت التي والقضایا ، واألماكن ، والمواعید ، المشاركین ذلك في بما ، اآلن حتى  إجراؤھا . 

االعتبار  في تأخذ التي الرسمیة "المصلحة أصحاب استشارة خطة" بإعداد قم .1 : 
االستشارة؟ من  الغرض ھو ما -                           
(المستند ھذا مع  تماشیا) العملیة ھي ما -                           
؟( مباشر  وغیر مباشر  بشكل  المتأثرون ) المصلحة أصحاب ھم من -                           
المفقود؟ من الجمیع؟  یشمل ھل -                           
؟ األنسب الشكل ھو  ما معھم؟ ستشترك كیف -                           
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الفئة  كود المصلحة أصحاب مجموعة  المشاركة من الغرض  المشاركة تنسیق   
غیر  أو  مباشر  بشكل  المتأثرون  المحلیون  السكان          • أ  

على  تنطوي  التي  لألنشطة  بالنسبة  .* وممثلیھم  بالمشروع  مباشر   
یجب  ،  األراضي  استخدام  في  تغییر  أو  كبیرة  إنشاءات   
حیازة  حقوق  لدیھم  الذین  المصلحة  أصحاب  بجمیع  االتصال   

المثال  سبیل  على  ،  منھ  بالقرب  أو  المشروع  داخل  األراضي   ، 
الفقیرة  األحیاء  سكان  / الرسمیة  غیر  المستوطنات  سكان  . 

غیر  المتأثرون  اآلخرون  المصلحة  أصحاب          •  
على  ھم  الذین  أولئك  ،  المثال  سبیل  على  ،  للمشروع  المحلیین   

الكبیر  البناء  من  البصر  مرمى   . 

    



في  العاملة  حجًما  األكبر  الشركات  / الشركات              •  
المحلیة  المبادرات  أیًضا  تدعم  قد  أو  تتأثر  أن  یمكن  والتي  المنطقة  . 

المحلیة السلطات وممثلي المحلیة  السیاسات واضعي .أنا  ب .          

الحدائق سلطات مثل إقلیمیة سلطات أي .ثانیا   .                 

    

الوطنیة االتصال نقطة  أو الوطنیة الحكومة  مسؤولو  ج .     
تعمل  التي (الحكومیة غیر المنظمات) المحلیة الحكومیة  غیر المنظمات د  

بالمشروع صلة ذات مواضیع على . 
    

استشاري اجتماع عقد .2  
المشروع عن شرح -                           
المصلحة أصحاب تعلیقات وجمع التأثیرات  تقییم -                           
والتظلم المدخالت آلیة " حول مناقشة - "                          
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الكتابي الرد :اسم : 

أنثى ذكر الجنس :   

االجتماعات عن انطباعك ھو ما :   
؟ المشروع في یعجبك الذي ما :   

؟ المشروع في یعجبك ال الذي ما :   
   :إمضاء

 الوثیقة .3
المشروع  في  المصلحة أصحاب مشاورة لوثائق وصور االجتماع من محضر -                           
المشاركات قائمة -                           
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والوقت  التاریخ  

    
 موقع

  

مثل ) المشارك ومنصب اسم  
ذلك إلى وما المجتمع  أدوار   ) 

تأنیث أو  تذكیر جنس  
 ذكر                        •

 أنثى                        •

 آخر                        •

 تفضل                        •
دولة  ل  عدم  

المتصل  بیانات ذات كانت إذا) المنظمة   
 (صلة

 إمضاء 

          

المالحظات تضمین .4  



التنفیذ وإجراءات المشروع  تصمیم في الراجعة التغذیة تناول -                           
االجتماع في مناقشتھا تمت التي والتظلمات الشكاوى عن التعبیر طرق على إجراؤھا تم التي التحسینات أو االنتقادات أو التعلیقات بتضمین قم -  

                          .المادي

الفعل ردود .5  
أصحاب تعلیقات جولة المسماة المشاورات  من الثانیة الجولة في االعتبار في تعلیقاتھم أخذ كیفیة حول المصلحة ألصحاب مالحظات تقدیم -  

                          المصلحة

 تقریر .6
المشاركین ذلك في بما ، اآلن حتى إجراؤھا تم مشاورات أي عن معلومات التقریر یتضمن أن یجب . وإشراكھم المصلحة  أصحاب استشارة عن تقریر -  ، 

تناولھا تم / سیتم وكیف  أثیرت التي  والقضایا ، واألماكن ، والمواعید  .          
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 مشاركون

  
 تاریخ 

  
 موقع

  
أثیرت قضایا  

  
القضایا لمعالجة إجراءات  

  •                          •                                

  
  

  

  

  

  

  

  
 
 

        

  
لنظام التنفیذیة الخطة تنفیذ :14 الملحق  ESMS 



 
 
 

        

  
األصلیین السكان وخطة العیش سبل استعادة  وخطة التوطین إعادة عمل وخطة األراضي حیازة لخطة المرجعیة الشروط :15 الملحق  

التوطین  إعادة سیاسة إطار  
  
 : مبادئ وأھداف  اإلطار  - 1

معیار  سیما وال الطوعي، غیر والوصول التوطین القیود المتعلقة  دولیا المقبولة  والمعاییر القواعد مع  متسقة تكون أن تعتزم اإلطار  التوطین إعادة سیاسة و  
الدولیة  التمویل مؤسسة من القسریة التوطین وإعادة اقتناء  أرض على  5 رقم األداء   (IFC) ،  التوطین إعادة على التشغیلیة الدولي البنك سیاسة  

التوطین إعادة عمل  خطة إلعداد الدولیة  التمویل  مؤسسة ودلیل ،  القسریة  . 
  

ھو اإلطار  من الغرض : 
التوطین  وإعادة والتھجیر األصلیة والشعوب الثقافي بالتراث المتعلقة والمتطلبات للضمانات االمتثال وضمان  وصف •  
؛  المحتملة اإلنمائیة الفوائد وتحدید للنزوح السلبیة اآلثار من التخفیف •  
؛ المضیفة  المجتمعات ذلك في بما ، المتضررین األشخاص  فئات جمیع استحقاقات تحدید •  
؛  النقل وأنشطة التعویض  إجراءات جمیع توثیق •  
و؛  ؛ المتضررین لألشخاص عادلة عملیة لضمان إجراءات  وضع •  
الضرورة  حسب التصحیحیة اإلجراءات  واتخاذ التوطین إعادة خطط تنفیذ وتقییم لمراقبة إجراءات  وضع •  

  
ھي اإلطار  مبادئ أھم و  : 

الطوعي  غیر  التوطین إعادة تجنب یجب • . 
األصول  عن وعادل كامل  بشكل بھا المتأثرین األشخاص جمیع تعویض یجب ، الطوعي غیر التوطین إعادة تجنب یمكن ال عندما •  
 .المفقودة
لذلك وفقًا وتنفیذھا المتضررین األشخاص عیش سبل  لتحسین فرصة أنھا على  الطوعي غیر التوطین إعادة إلى النظر  ینبغي  • . 
التخفیف أن من للتأكد التوطین  إعادة تخطیط  في وإشراكھم الطوعي غیر التوطین بإعادة المتأثرین األشخاص جمیع  استشارة یجب •  

ومستدامة مناسبة التوطین إعادة فوائد وكذلك السلبیة اآلثار  من . 

التوطین إلعادة عمل  خطة مطلوب  (RAP) مستوى یتناسب . المشروع إعداد مرحلة خالل الطوعیة  غیر التوطین إعادة آثار  لھا التي المشاریع لجمیع  
خطة عمل  التوطین إعادة ل إعداد ستوجھ  إطار لل الفنیة  الجوانب .الطوعي غیر التوطین إلعادة المحتملة  والمخاطر اآلثار  أھمیة مع والشمولیة  التفاصیل  . 

 الضمانات والمتطلبات  .2
  

مشروع كل على التوطین وإعادة والتھجیر األصلیة  والشعوب الثقافي بالتراث المتعلقة التالیة  الضمانات  تطبق . 
  



التوطین وإعادة والتھجیر األصلیة والشعوب الثقافي التراث مبدأ : 
الثقافي التراث استخدام من للفوائد  العادل والتقاسم علیھ والحفاظ الثقافي التراث حمایة ودعم تعزیز • . 
الثقافیة القیمة ذات واألشیاء األثریة القطع إزالة أو  إتالف أو تغییر تجنب إلى  الدعوة • . 
عام بشكل العنف  واستخدام القسري اإلخالء  حظر باحترام االعتراف • . 
في  بما ، بھ المعمول القانون بموجب بھ المعترف النحو على األصلیة للشعوب اإلنسان لحقوق الكامل  االحترام وتعزیز  االعتراف •  

التقلیدیة وثقافاتھم عیشھم وسبل  وأقالیمھم ومواردھم وأراضیھم المصیر  تقریر في حقوقھم الحصر ال  المثال سبیل  على ذلك . 
الكاملة بمشاركتھم ، معھم الشراكة  بروح مصممة  المحلیین  والمزارعین  األصلیة  الشعوب على تؤثر  قد التي المشاریع أن  من تأكد •  
 حیث قد تتأثر حقوقھم وأراضیھم ومواردھم وأقالیمھم [9](FPIC) والفعالة  ، بھدف ضمان موافقتھم الحرة والمسبقة والمستنیرة

التقلیدیة عیشھم وسبل  . 

والتاریخي الثقافي التراث مواقع متطلبات : 
المھم الثقافي للتراث ھیاكل أو  أشیاء أو  مواقع أي  إزالة أو إتالف أو  تغییر  في یتواطأ أو المشروع یتضمن أن  یجوز ال • . 
إبالغ یجب ،  المحلیة المجتمعات ممارسات أو  االبتكارات أو المعرفة  ذلك  في بما ، الثقافي التراث  استخدام المشروع یقترح  عندما •  

یلي بما المتأثرة  المجتمعات : o بھ المعمول القانون بموجب حقوقھم  ، 
و ؛ المقترح  التجاري التطویر وطبیعة نطاق •  
التطور ھذا  لمثل المحتملة  العواقب  • . 
وتقالیدھم عاداتھم مع یتفق بما ، الممارسة  أو  االبتكار أو  المعرفة  ھذه تسویق من  للمنافع  عادل تقاسم على المشروع ینص أن  یجب • . 
المشروع تصمیم في مدرجة أنھا على وإثباتھا الخبراء المصلحة  أصحاب وتوصیات آراء عن البحث یجب • . 

القسري والتھجیر اإلخالء متطلبات  
لألشخاص الطوعي غیر النقل  في متواطئًا یكون ولن المشروع  یشمل  ال • . 
إلى الوصول أو األصول  فقدان أي) االقتصادي والتشرید (المأوى  فقدان أو التوطین إعادة أي) مادیًا المشاریع تتجنب  أن  یجب •  

المجتمعات .والمضیف النازحین  األشخاص على النزوح آثار  وتخفیف ، (العیش  سبل أو الدخل مصادر فقدان  إلى تؤدي التي األصول   
خطة أو التوطین إعادة عمل خطة المشروع وثائق في المشروع  یدمج  أن یجب ، الحاالت ھذه مثل  في .النزوح تجنب یمكن ال عندما  

11 التوطین وإعادة النزوح متطلبات :5 المعیار اإلنمائي المتحدة األمم برنامج إلى الرجوع یرجى .االقتضاء حسب العیش سبل عمل   
 لمزید من  التفاصیل في ھذا الصدد.]10[
المشروع تصمیم في الوارد النحو على وإظھارھا الخبراء المصلحة أصحاب وتوصیات آراء على للحصول السعي  یجب • . 

األخرى  الحقوق ومتطلبات األرض حیازة  
المحددة األمور  / المواقع ھذه لجمیع  بالنسبة  .بالمشروع تتأثر  أن یحتمل التي  األمور / المواقع  ھذه جمیع تحدید المشروع مطور على یجب •  ، 

وحمایة احترام المشروع  على  یجب :        
أو ،  القانونیة الحقوق  •         
أو ، العرفیة الحقوق  •         
واضح بشكل للناس الروحیة أو الدینیة أو  االقتصادیة أو البیئیة أو الثقافیة األھمیة حمایة / تعزیز یجب •         

حل یجب .القوانین بھذه الصارم التقید ظل في تتم أن ویجب الصلة ذات واللوائح  القوانین  مع القانونیة الترتیبات في التغییرات تتماشى أن یجب •  
الحرة بالموافقة علیھا االتفاق تم قد أنھا على التغییرات  ھذه جمیع إثبات یجب .المناطق  ھذه في المشروع تنفیذ قبل القانونیة النزاعات جمیع  

والمستنیرة والمسبقة .        
المشروع حدود لكامل  علیھا متنازع غیر أرض  ملكیة سند المشروع مطور یمتلك  أن یجب •         
المشروع تصمیم في مدرجة أنھا على وإثباتھا الخبراء المصلحة أصحاب وتوصیات آراء على للحصول السعي یجب • .        

P األصلیین eople[11] المتطلبات 
غیر أو  مباشر بشكل تتأثر قد والتي المشروع تأثیر منطقة في األصلیة الشعوب  مجتمعات جمیع  تحدید المشروع مطور  على  یجب •  

بالمشروع مباشر  . 
في والتحكم وتطویر واستخدام امتالك في األصلیة  للشعوب الجماعیة  الحقوق ویحترم یعترف  أن المشروع مطور  على  یجب •  

األراضي ذلك في بما ، أخرى بطریقة  علیھا حصلوا أو استخدموھا أو شغلوھا أو تقلیدیًا امتلكوھا التي واألقالیم والموارد األراضي  
اللقب تمتلك .بعد ذلك یفعلوا لم التي واألقالیم . 

موافقتھم دون  األصلیة للشعوب والروحیة والدینیة والفكریة الثقافیة الملكیة  وصون  وحمایة احترام المشروع مطور  على  یجب •  
والمستنیرة والمسبقة  الحرة   (FPIC). 

أو / و االستخدام من علیھا الحصول یمكن التي للمنافع  العادل  بالتقاسم األصلیین السكان تزوید المشروع مطور یضمن أن  یجب •  
یتم أن یجب .المشروع خالل من التقلیدیة  وممارساتھم معارفھم استخدام أو واألقالیم األراضي في الطبیعیة للموارد التجاریة التنمیة  
الخدمات ذلك في  بما األساسیة الخدمات على الحصول في المساواة  أو األرض  حقوق تعیق وال  وشاملة ثقافیًا مناسبة  بطریقة  ذلك  

والسكن والالئقة اآلمنة العمل وظروف والتعلیم والطاقة النظیفة والمیاه الصحیة  . 
المشروع تصمیم في مدرجة أنھا على وإثباتھا الخبراء المصلحة  أصحاب وتوصیات آراء عن البحث یجب • . 

  
3 . P rocess  ل  ل إعداد خطة  عمل إعادة التوطین وموافقة 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn11


إعداد خالل عمل خطة تطویر یتم و  . التوطین إلعادة عمل خطة وجود یلزم ،  الطوعي غیر التوطین إعادة على تنطوي التي  المشاریع لجمیع  بالنسبة   
علیھا للموافقة المعتمدة الجھة إلى النھائیة التوطین إعادة عمل خطة تقدیم یجب .المشروع . 

  
 النظر في األطر  القانونیة الوطنیة  . 4
A  یعتبر بالمشروع  المرتبطة  التوطین إعادة بأنشطة  الصلة  ذات واللوائح  والسیاسات والمراسیم لبنانیة لیرة قوانین . T القانونیة لألحكام االمتثال  ضمان س  

التوطین إعادة خطة تشمل  أن یجب الوطنیة، : 
السیاسة ومتطلبات المحلیة القوانین بین الفجوات وتحدید المشروع على تنطبق التي  والمحلیة الوطنیة واللوائح القوانین  وصف •  

ثغرات أي معالجة كیفیة ومناقشة ؛ . 
؛  النازحین األشخاص أنواع  لجمیع  المشروع مطور  من والسیاساتیة  القانونیة االلتزامات وصف •  
والدخل األصول  استبدال تكلفة في التعویض  ومعدالت التقییمات لتحدید المستخدمة والمنھجیات مبادئ لل العریضة الخطوط • ، 

والمساعدة التعویض  تقدیم سیتم ومتى وكیف  والمساعدة للتعویض األھلیة معاییر وتحدید .العیش وسبل  . 
الرئیسیة اإلجرائیة المتطلبات لتلبیة زمني جدول وإعداد  األراضي حیازة  عملیة وصف • . 

  
 جیم المشاورات وإشراك أصحاب المصلحة فیما یتعلق بإعادة التوطین  .5

مبكر وقت في . المتضررة للفئات الشرعیین والممثلین المعنیین  المصلحة أصحاب و مع منتظمة مشاورات إجراء یتطلب الفعال التوطین إلعادة التخطیط   
األشخاص وممثلي للراعي  فرًصا الالحقة االستشارات توفر .المتوقعة وفوائده المشروع تأثیر بشأن العامة التوقعات  إلدارة ق مساعدة التشاور  

التوطین إعادة أنشطة وتوقیت ، التوطین  إعادة  في  والمساعدة ، األھلیة ومتطلبات التعویضات حزم بشأن للتفاوض المشروع  من  المتضررین  . 
الصورة إعادة من المتضررین األشخاص مع المشروع التشاور  ettlement  مشاركة ضمان ھو  المشاورات ھذه من الھدف یكون أن یجب . إلزامي  

التالیة المجاالت  في سیما ال ، التوطین إعادة وتنفیذ تخطیط في بالمشروع المتأثرین األشخاص جمیع : 
بدیل؛ مشروع تصمیم •  
المشروع؛ تأثیرات تقییم •  
التوطین  إعادة استراتیجیة •  
؛  االستحقاقات وأھلیة التعویض معدالت •  
؛  التوطین إعادة وتوقیت التوطین إعادة موقع اختیار •  
؛  التنمیة  ومبادرات فرص •  
و  ؛ النزاعات وحل المظالم معالجة إجراءات تطویر  •  
التصحیحیة  اإلجراءات  وتنفیذ والتقییم المراقبة آلیات •  

  
یلي ما واإلفصاح التشاور عملیة  تتضمن أن  یجب : 

؛ األساسیین  المصلحة أصحاب وخاصة ، المشروع  في  المصلحة أصحاب تحدید •  
؛  المشروع لدورة المختلفة  المراحل خالل استخدامھا سیتم التي  والمشاركة التشاور آلیات وصف •  
أصحاب إلشراك والتحضیر المشروع  تصمیم أثناء التوطین وإعادة المشروع  معلومات لنشر  بھا  المضطلع األنشطة وصف •  

؛  المصلحة  
التي المخاوف معالجة كیفیة  ومناقشة  ،  (المضیفة المجتمعات ذلك في بما) المتضررین األشخاص مع المشاورات نتائج ملخص •  

؛  التوطین إعادة خطة في  المقدمة والتوصیات أثیرت  
و ؛  الحقة خطط أي عن للكشف الترتیبات وإدراج المتضررین  لألشخاص التوطین إعادة خطة مسودة عن اإلفصاح تأكید •  
التشاور  وعملیة (النشر  وطریقة نشرھا سیتم التي المعلومات  نوع ذلك في بما) لھا المخطط المعلومات  عن الكشف تدابیر وصف •  

المشروع  تنفیذ أثناء المتضررین األشخاص مع  
  
6. M ethods لتقییم األصول وكیف  سیتم تنفیذ التعویض  خارج 

ً  التجنب یكون  ال عندما األدنى الحد إلى الوصول أو التوطین إعادة قیود عن الناجمة السلبیة االقتصادیة أو / و االجتماعیة  اآلثار من  التقلیل  یجب ، ممكنا  
العیش سبل خسائر عن المجتمعات لتعویض وكافیة  عادلة طریقة تطویر خالل  من . 

  
المضیفة الحكومة وضعتھا التي  التوجیھیة المبادئ  مراعاة یجب ، للتعویض  بالنسبة   . I الراعیة و التي والمنھجیة  الموضوعة، التوجیھیة  المبادئ غیاب ن  

التعویض عن فضال دفعھ الواجب  التعویض المقترحة ومستویات أنواع  فإن ذلك، إلى  وباإلضافة .توصف أن یجب القیمة  لخسائر تستخدم سوف للمشروع  
معاییر  ط شرم والمساعدة  gibility یفسر أن  یجب التعویض دفع  سیتم متى و وكیف . 

  
تحسب أن یجب ج  عام، بشكل  ompensation الضروري المبلغ على بناءً  التعویض مبلغ الطریقة ھذه تحدد . الصورة استبدال تكلفة كامل  أساس على  

من الخسائر تقییم یمكن  ال كان إذا .المعامالت تكالیف  إلى باإلضافة السوقیة القیمة  باستخدام األصول إلى  المفقود الوصول أو  المفقودة األصول الستبدال   
العامة الخدمات إلى  والوصول  ، "لألراضي سوق" بھا یوجد  ال التي المناطق في التقلیدیة المحاصیل أراضي ، المثال سبیل على) االستبدال تكلفة  خالل  ، 

والخدمات السلع  قیمة أساس على الخسارة من تقدیر (الغابات مناطق أو الرعي أو األسماك صید مثل  األصول إلى الوصول  أو  والموردین ، والعمالء  
ولكن ،  الموارد واستخدام القانونیة  وغیر العرفیة الحیازة أنظمة  إلى المستندة  الخسائر  ذلك في بما ، للتعویض مشروعة  الخسائر  جمیع اعتبار یجب .المتولدة  

قانوني غیر نشاط على تنطوي التي تلك باستثناء  . 
  



مناسبة  تكون بحیث وتصمیمھا ، المتضررة للمجموعات الشرعیین والممثلین  المعنیین المصلحة أصحاب مع بالتشاور  التعویض  آلیات تطویر یجب  
وثقافیًا واقتصادیًا اجتماعیًا  . T النقدي غیر  نوع، - لفي الخیارات من  مجموعة  تدرس على، التعویض لتقدیم وسیلة  إنشاء  أیضا المطور یجب مشروع ھو  

إعطاء  یجب ، الكفاف أو األرض على قائمة عیشھا سبل تكون  التي المتضررة لألسر  بالنسبة .االقتضاء حسب ،  (النقدیة المدفوعات) التعویض والمالي  
أشكال تشمل قد .( األقل على متساویة قیمة ذات موارد إلى الوصول أو بدیلة  أراٍض  تقدیم ، المثال سبیل على) األرض على القائمة  التعویض لنُُھج األولویة  

الدخل لكسب فرص  أو  ثقافیًا مناسبة بدیلة  عیش بسبل المجتمعات دعم العیني التعویض . 
  
 ف  مخصصات للنزوح االقتصادي  .7

األصول أو  العمل بلدھا / بلده إلى  الشخص وصول على القضاء  أو انقطاع المثال سبیل على خالل من  العیش، سبل  أو الدخل فقدان یسبب مشروع ل و أنا  
یلي بما  المشروع مطور و جسدیا، والنازحین المتضررین عدم أو وجود عن النظر بغض اإلنتاجیة، : 

حالة  في .الكاملة  االستبدال  بتكلفة  األصول إلى الوصول أو األصول فقدان عن الفور على اقتصادیًا النازحین األشخاص تعویض •  
خیارات  استكشاف المشروع مطور على یجب ، ممارساتھا  أو الحكومة سیاسة بسبب السریعة  التعویضات مدفوعات سداد إمكانیة عدم  

للدخل مؤقت  فقدان من یعانون الذین النازحین  األشخاص لمساعدة التوطین إعادة في  المساعدة . 
إنشاء  إعادة تكلفة ( 1 ) عن المتأثر العمل صاحب ، التجاریة الھیاكل  على األرض حیازة فیھا یؤثر  التي الحاالت في ، التعویض •  

أو  المصنع التثبیت وإعادة النقل تكالیف (3) و ، االنتقال فترة خالل الدخل صافي خسارة (2) ،  آخر مكان في التجاریة األنشطة   
االقتضاء حسب  ، المعدات من غیرھا أو اآلالت  . 

بتكلفة نقدي تعویض أو ، أكبر  أو  مساویة قیمة ذات  (التجاریة  أو الزراعیة المواقع ،  المثال سبیل  على) بدیلة ممتلكات  تقدیم •  
القوانین بموجب بھا  معترف أو بھا معترف بأرض مطالبات أو قانونیة حقوق لدیھم الذین  لألشخاص ، االقتضاء عند الكاملة االستبدال  

 . الوطنیة
إنتاجیة تعزز  مبادرات  شكل ذلك یتخذ أن یمكن .المشتركة المجتمع لموارد خسارة أي تعوض  أن  شأنھا من التي  المساعدة قدم •  

إلى الوصول توفیر أو  الوصول فقدان  عن نقدي أو عیني  تعویض أو ، إلیھا الوصول  المحلي للمجتمع یمكن التي  المتبقیة  الموارد  
المفقود للمورد بدیلة مصادر . 

مثل) المفقودة األصول مقابل لألرض  قانونًا بھا  معترف مطالبات لدیھم لیس الذین اقتصادیًا النازحین األشخاص تعویض •  
االستبدال بتكلفة ، األرض بخالف (األرض على  إجراؤھا تم  التي األخرى  والتحسینات للري التحتیة والبنیة  المحاصیل  

الموعد بعد المشروع منطقة على تتعدى الذین االنتھازیة  المستوطنین  مساعدة أو للتعویض  مطلوب  غیر المشروع  مطور و .الكاملة  
 .النھائي
األقل على أو تحسین وفرص  (العمل فرص أو التدریب أو  االئتمانیة التسھیالت  ، المثال  سبیل  على) ھادفة إضافیة مساعدة تقدیم •  

أو عیشھم سبل تتأثر الذین اقتصادیًا النازحین  لألشخاص المعیشة ومستویات اإلنتاج ومستویات الدخل كسب  على  قدرتھا استعادة  
كل یكون  ، بالمشروع المرتبطة اإلزاحة نتیجة اإلغالق إلى االضطرار أو العمل عن  األعمال  توقف حالة  في . سلبًا دخلھم مستویات   

المساعدة ھذه على للحصول مؤھلین  عملھم أو  رواتبھم فقدوا الذین والموظفین  العمل صاحب من . 
قدرتھم الستعادة المطلوب  للوقت معقول تقدیر  على بناءً  ، الضرورة  حسب  ، اقتصادیًا النازحین لألشخاص االنتقالي الدعم توفیر •  

المعیشة  ومستویات ،  اإلنتاج ومستویات  ، الدخل  كسب على  . 
  
 اإلجراءات  التنظیمیة  لتسلیم االستحقاقات .8

بما) المصلحة  أصحاب لجمیع ومنصفة ومتسقة  شفافة  بطریقة تقدیمھا وسیضمن المتضررة المجتمعات أو األشخاص استحقاقات المشروع مطور  سیحدد  
االستحقاقات وتقدیم منح، ،  تحدید إجراءات توثیق یجب  المشروع مطور و . (المعتمد الكیان ذلك في . 

  
H بالمشروع المرتبطة التوطین وإعادة التعویضات، األراضي، حیازة إدارة في  الحق الخارجي الفضاء معاھدة الحكومات حجز  قد . P roject  سوف 

التوطین إلعادة عمل وخطة التوطین إعادة إطار لل وفقا التوطین إعادة تنفیذ ل  الحكومة من رسمیة موافقة  على  للحصول للمطورین تحتاج  . 
  

إعادة وحدة بإنشاء عادةً  المشروع مطور یقوم ، المتضررین األشخاص توطین إعادة عن المباشرة المسؤولیة  فیھا یفترض التي الظروف ظل  في  
الذي - الوحدة ھذه رئیس  یشرف . التوطین إعادة أنشطة  لجمیع  الیومي العملي التنفیذ ومراقبة  وإدارة لتنسیق للمشروع  العام اإلداري الھیكل ضمن توطین  
أو  مقاولین  أي  وكذلك التوطین  بإعادة  المتعلقة األنشطة عن  المسؤولین  المشروع  موظفي جمیع على - للمشروع العلیا اإلدارة إلى  مباشرة  تقاریره یقدم  
لمبادرات والترقیة ، التوطین إعادة مساكن وبناء  ، واالقتصادیة االجتماعیة المسوحات تنفیذ مثل التوطین إعادة خدمات عن مسؤولة حكومیة غیر  منظمات  

التوطین إعادة عمل  خطة تنفیذ رصد أو ، التنمیة . 
  
9. I عملیة mplementation  إعادة التوطین 

لھذا واالجتماعي البیئي األثر تقییم في أساسیًا مكونًا التوطین  إعادة عمل  خطة تصبح  ، لألشخاص اقتصادیًا أو مادیًا تھجیًرا ما مشروع یستلزم عندما  
العمل وخطة  المشروع . 

  
المعمول واالجتماعیة  البیئیة الحمایة سیاسات لتلبیة اإلجراءات  من  سلسلة  وإكمال متابعة المشروع مطور على یتعین  

للمشروع المختلفة المراحل  خالل  المشروع مطور مع التشاور على  تمارس  أن یمكن المتخصصین T echnical . بھا  : prefeasibility، الجدوى، 
المشروع عمل خطة مع روابط عن  واإلعالن التوطین إعادة تنفیذ خطة بتطویر مطالب المشروع مطور .والتقییم والتنفیذ، الفني،  والتصمیم .   I ترتیبات 

mplementation تشمل : 
والضعف القوة ونقاط التوطین  إعادة بعملیة المتعلقة  الحالیة المؤسسیة الترتیبات • .        



وتعزیزھا العیش سبل واستعادة للتعویض علیھا المتفق  التدابیر وتنفیذ التوطین  إعادة  عملیة في والمسؤولیات األدوار • .        
ومراجعتھا منھا والتحقق وتوثیقھا واستالمھا المدفوعات تنفیذ وطرق ، التعویضات بمدفوعات  الخاصة  والمسؤولیات الزمني الجدول  • .        
للمشروع الزمني اإلطار  بعد والتنفیذ االستدامة  ترتیبات •  .        

  
منتظم أساس على  التوطین إعادة عمل  خطة تنفیذ لمراقبة (واإلجراءات  والموظفین الموارد أي) الالزمة األنظمة  یضع أن المشروع مطور  على  یجب  

عمل خطة  وفعالیة تنفیذ یخضع أن  یجب .المراقبة أنشطة من كجزء المتضررین األشخاص استشارة سیتم .الضرورة حسب التصحیحیة  اإلجراءات واتخاذ  
مع یتناسب  وبما االقتضاء حسب أخرى مستقلة ثالثة  أطراف  أو / و التوطین إعادة في مؤھلین متخصصین قبل من  والمراجعة  للمراقبة  التوطین إعادة  

تنفیذ ینظر  وسوف  .التوطین إعادة علیھا تنطوي التي والمخاطر الحجم  RAP مع تتسق  بطریقة تعالج كانت التوطین إلعادة السلبیة اآلثار عندما االنتھاء  
ھذا في الواردة  الصلة ذات واالحتیاجات الخطة   RAP . 

  
10. G آلیات  التعویض rievance 
R esettlement إعادة مواقع  لموقع معاییر واألھلیة التعویض معدالت بین تتراوح قضایا حول  المتضررین السكان بین المظالم إلى تؤدي حتما یعطي  

في  المشروع وإكمال التوطین  إلعادة المرضي للتنفیذ حیوي  أمر  المناسب الوقت في المظالم ھذه معالجة  إن .المواقع تلك في الخدمات وجودة التوطین  
المحدد الموعد . 

  
من  المستمدة المطالبات ذلك في بما ) مطالبة أو  شكوى بتقدیم المتضررین لألشخاص للسماح اإلجراءات وجود من التأكد المشروع مطور  على  یجب  

ذلك إلى باإلضافة  .المطالبة أو  الشكوى  لتلك المناسب  الوقت في  مرٍض  حل إلى التوصل ضمان مع تكلفة  دون  (واالستخدام العرفي القانون  ، 
المظالم معالجة  إجراءات  إلى للوصول متساویة  إمكانیة  لدیھم  الضعیفة الفئات وأعضاء النساء أن من التأكد المشروع مطور  على  یجب . 

  
تصف  أن  یجب .صحیح بشكل  المظالم مع  التعامل لضمان اإلجراءات تلك ومراقبة مطبقة المظالم معالجة  إجراءات أن المشروع تطویر یضمن أن  یجب  

تشمل أن یجب .للمشروع الراعیة الجھة أو  المضیفة  الحكومة قبل  من وضعھ سیتم الذي المظالم معالجة  إطار التوطین إعادة عمل خطة  : 
والتظلم النزاعات لحل المحلیة والممارسات  واللوائح األحكام • .        
كافیة غیر أو عادلة  غیر  یعتبرونھا التي  والموارد الممتلكات استخدام تقییمات استئناف  المتضررین لألشخاص خاللھا من یمكن  التي العملیة  • .        
األحكام وتنفیذ التعویض أو التوطین إعادة بأحكام المتعلقة  التظلمات ومعالجة تسجیل عملیة  • .        
التظلم إجراءات إلى الوصول في  المساواة  لضمان الضعیفة  والفئات للنساء خاصة أحكام • .        
التقاضي آلیة  • .        

  
T المخاوف على  المناسب الوقت  في ومعالجة  تلقي ل العملیة، ھذه في  ممكن وقت أقرب في اقامة یجب  العمیل قبل من  إنشاؤھا المزمع آلیة بالضیم انھ  

لحل  المصممة الطعن آلیة  ذلك في  بما المجتمعات، المضیف  أعضاء أو / و المشردین قبل من  تثار التي التوطین وإعادة التعویض  حول  تحدیدا  األزیاء  
ل  التحدید وجھ على التظلم آلیة  ھناك تكون  أن المتوقع من أنھ حین في . محایدة بطریقة النزاعات RAP، و 11 الملحق إلى أیضا یشار  و ق مشروع مطور  

التظلم آلیة لوضع ESMS من  12 . 
  
 الترتیبات  unding و .11

األرض حیازة لتكالیف دقیق تقییم بدون  .التوطین إعادة عمل  لخطة تفصیلیة میزانیة  في وإدراجھا بعنایة  التكالیف جمیع تقدیر یتم أن الضروري من  ، 
البدیلة  الطرق مثل  المشروع تصمیم لبدائل الحقیقیة  التكلفة تحدید المشروع لمخططي یمكن ال  ، المادیة واإلزاحة ، المفقودة األصول عن والتعویض  

التأثیر فئات حسب التوطین إعادة تكالیف تفصیل الراعي  على یجب .الخضراء الحقول لمشاریع البدیلة المواقع  أو الطاقة نقل لخطوط  
والمراقبة المشروع وإدارة التدریب ذلك في بما األخرى التوطین إعادة ونفقات  واالستحقاق . 

  
حول  واضحة تكون أن یجب المشروع مطور و . المشروع تكالیف من العیش سبل تأھیل  وإعادة التوطین وإعادة التعویض تكالیف  جمیع اعتبار سیتم  

المیزانیة تمویل  مصدر  RAP. یجب ،  التوطین إعادة في المساعدة  وبدالت التعویضات دفع مسؤولیة  المضیفة  الحكومة فیھا تتولى التي الحاالت في  
المحدد الموعد في المدفوعات سداد لضمان المسؤولة الحكومیة الوكالة مع التعاون  المشروع مطور على . W وحدھا یفترض  المشروع مطور ھنا  

المناسب الوقت في  األموال لصرف ترتیباتھا تصف أن یجب التوطین، إعادة تمویل مسؤولیة . 
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التأھیل وإعادة التوطین  إعادة ألنشطة المادي  التقدم ذلك في بما ، عنھا واإلبالغ التوطین إعادة عمل  خطة تنفیذ فعالیة مراقبة المشروع  مطوري من یُطلب  ، 
أنشطة تمویل یجب .مجتمعات .المتضررین بین التنمیة وجھود الدخل استعادة واستدامة ، المشاركة وأنشطة العام التشاور وفعالیة  ، التعویضات وصرف  

الشاملة المشروع  إدارة  عملیة في وإدماجھا ، مؤھلین متخصصین قبل من وتنفیذھا ، كافٍ  بشكل التوطین إعادة عمل بخطة  الخاصة والتقییم الرصد . 
  

وإعداد للرصد الزمني والجدول  ، والمنھجیة ،  التنظیمیة المسؤولیات تحدد متماسكة مراقبة خطة التوطین  إعادة عمل  خطة  توفر أن  یجب  
جوانب یلي ما معالجة یجب فإنھ .التقاریر : 

والتقییم المراقبة في المصلحة أصحاب مشاركة  • .        
(النشر وأنشطة ، واإلفصاح ، الوعي  زیادة وأحداث  ، التقییم) التوطین إعادة عمل خطة إطار في  المعینة األنشطة متابعة •  .        
للمشروع المنفذین  األشخاص حالة متابعة • .        
التجاریة  واألعمال ، الزراعة :العیش سبل استعادة كفاءة تحدید  أجل من التظلمات عملیة  متابعة •  .        
النھائي والتقییم المدة منتصف  تقییم لتطبیق الالزمة البیانات كافة  توفیر •         



  
كبیرة تأثیرات لھا التي للمشاریع  بالنسبة .المرجوة النتائج إلى أدى  قد  التوطین إعادة خطة تنفیذ أن من للتأكد المراقبة تقاریر بإعداد المشروع مطور سیقوم  
معلومات من للتحقق مؤھلة حكومیة  غیر  منظمات أو خبرة  وذوي مؤھلین  خارجیین  بخبراء  المشروع مطور سیحتفظ ، الطوعي غیر  التوطین إعادة على  

إلعادة كبیرة  مشكالت أي  تحدید تم وإذا  ،  الوقائي االمتثال قضایا بشأن  المشورة المشروع مطور قبل من  المعینون  الخارجیون الخبراء  سیقدم .المراقبة  
التقدم تصف سنویة نصف مراقبة  تقاریر بإعداد المشروع  مطور  سیقوم .المشكالت ھذه لمعالجة تصحیحیة  عمل خطة إعداد فسیتم ، الطوعي غیر التوطین  

إعادة مراقبة  مؤشرات كثب  عن التقاریر ھذه ستتبع .التصحیحیة واإلجراءات باالمتثال تتعلق مشكالت وأي  التوطین  إعادة أنشطة تنفیذ في المحرز  
التوطین  إعادة خطة على الموافقة وقت في  علیھا المتفق الطوعي غیر التوطین . 

االستراتیجیة االتجاھات لتعدیل الالزمة الراجعة  التغذیة  توفیر إلى باإلضافة  بالسیاسات االلتزام التقییم یضمن أن  یجب  . 

  

  
المحمیة  المنطقة / البیولوجي التنوع إدارة لخطة  المرجعیة الشروط : 6 1 الملحق  

 : مبادئ وأھداف  اإلطار  - 1
المناطق على والحفاظ البیولوجي بالتنوع المتعلقة دولیا المقبولة والمعاییر  القواعد مع متسقة  تكون  أن  البیولوجي التنوع  سیاسة  إطار  یعتزم  

الدولیة  التمویل مؤسسة من الحیة الطبیعیة  للموارد المستدامة  واإلدارة البیولوجي التنوع  حفظ على 6 رقم األداء معیار خصوصا ، الصورة المحمیة  
(IFC) . 
  

ھو اإلطار  من الغرض : 
البیئیة  الوظائف وسالمة البیئیة  والنظم والموائل األنواع تنوع على الحفاظ بھدف  ، البیولوجي التنوع فقدان تخفیف أو  تجنب •  
البشریة  االقتصادیة األنشطة توسع عن  الناتجة  الكبیرة والمحلیة واإلقلیمیة  العالمیة البیولوجي التنوع خسائر معالجة في المساھمة  •  

العالم أنحاء جمیع في  
للتخفیف  الھرمي التسلسل احترم •  
واالجتماعي البیئي األثر  تقییم خالل من تحدیدھا یتم البیولوجي لتنوعبا تتعلق  مخاطر  أي معالجة •  (ESIA) 
والحفاظ المحمیة والموائل المحمیة واألنواع الغازیة األنواع  مثل) الصلة ذات والتشریعات اللوائح :التنظیمیة للمتطلبات االستجابة •  

المیاه وإدارة  التلوث ومنع النفایات وإدارة البریة الحیاة ومعالجة الطبیعة على  ) 
  

 الضمانات والمتطلبات  .2
البیئي  األثر تقییم خالل  عادةً  تقییمھ  یتم) مشروع كل على الحرجة الموائل على والحفاظ البیولوجي بالتنوع المتعلقة التالیة والمبادئ الضمانات تطبیق یجب  

 .(واالجتماعي 
والطاقة  المناخ مبدأ : 
المستدامة والتنمیة (والتكیف التخفیف) المناخي األمن تعزیز • . 

االنبعاثات  متطلبات  
األساس خط سیناریو فوق  الحراري االحتباس غازات انبعاثات من المشاریع تزید أال  یجب • . 

الطاقة إمداد متطلبات  
اآلخرین للمستخدمین الطاقة  إمدادات وموثوقیة توافر  على  المشروع یؤثر أال  یجب • . 

الماء مبدأ : 
ووظائف بھا  المرتبط البیولوجي والتنوع الطبیعیة  للموائل التأھیل وإعادة والصیانة  والحفظ والحمایة المستدامة اإلدارة تعزیز •  

اإلیكولوجي النظام . 
یعني ھذا ، السطحیة  للمیاه بالنسبة  .المائیة الموارد على الحفاظ المشروع  یضمن أن  یجب • : 

الذي المستوى عند علیھ الحفاظ یتم الحفظ أن یوضح منھ التحقق یمكن حساب توفیر خالل من إثباتھا  یتم والتي ، الموثوقة البیئیة التدفقات على الحفاظ (أ)  
و  ،  المستقل الخبیر المصلحة صاحب بھ ینصح  

قصر یعني  ھذا ، الجوفیة  للمیاه بالنسبة .مفید بشكل االستخدام بإعادة للسماح یكفي بما عالٍ  مستوى ذات تصریفھا یتم صرف میاه أي أن من التأكد (ب)  
 للمشروع یمكن .لجوفیةا  المیاه موارد على للحفاظ الجوفي للخزان المدارة التغذیة استخدام یمكن .التغذیة معدالت تساوي أو من أقل مستویات على السحب
 الحكومیة البیانات أو  / و ترنتاإلن  عبر والمصادر  المادیة للقیاسات البیانات تسجیل خالل من  التقاریر  وإعداد  المستمرة والمراقبة  التاریخیة  السجالت استخدام

المشروع آثار  / مخاطر لتقییم . 

ومعدالت  المضخة طاقة واستھالك  التدفق  وعدادات  والمقاییس السدود استخدام .المیاه استخراج  وأحجام مصادر  لجمیع الكمي  التوثیق  :بھا  الموصى الطرق  
بعد عن واالستشعار  الحكومیة والبیانات النتح . 

منطقة داخل المیاه لندرة تحلیل إجراء للمشروع  یمكن .ندرة أو  المادي  المائي اإلجھاد منطقة في كان إذا  ما بتقییم المشروع سیقوم •  
المشروع یستخدم أن  یمكن .متكرر بشكل التأثیر  بمراقبة وسیقوم (المیاه  مستجمعات ، حوض ، المثال سبیل على) للمشروع المادیة التأثیر   



المخاطر المیاه تصفیة أطلس، المیاه الرقمیة GWSP ،قناطر ، WBCSD المیاه ندرة  ، مابلكروفت  مؤشر المیاه واإلجھاد للمیاه، العالمیة  أداة  
المشروع للتأثیر المادیة منطقة في  مع ندرة وتقییم المیاه لإلجھاد بھا معترف أخرى أدوات أو فیستر مؤشر  . 

المشروع فیھا  ینشط  التي (األحواض) الحوض في حدث الذي المائي  اإلجھاد عن منھا التحقق یمكن أدلة المشروع یقدم أن  یجب •  ، 
الحوض إجھاد زیادة .ال ، األقل على ، أو  إیجابیة آثاًرا  سیحدث أو  ضئیل (األساس خط فوق) المشروع  قبل من  المیاه استھالك أن ویوضح  

اإلجمالي السنوي  . 
الطویل  المدى  على استمرارھا لضمان  ومعالجتھا المیاه مستجمعات على سلبًا تؤثر التي المشروع (مخاطر) مخاطر تقییم یجب •  

أخرى مناسبة أو الخرائط، رسم أدوات استخدام للمشروع یمكن .المحیطة والبیئیة واالقتصادیة االجتماعیة األصول على وتأثیرھا  
recogni وسجالت ، المادي  أو الھندسي والتقییم ، اإلنترنت عبر  األدوات بھا الموصى األسالیب تشمل  .الصدد ھذا في  إد أدوات ض وطنیا  

التوصیل فحص .والمقیمین المحلیة الوكاالت مع المكتوبة  أو الشفویة واالستطالعات ، األراضي استخدام وسجالت ، التاریخیة  التدفق  
(المیتة المناطق أو الكافیة التدفقات أي) الرأسي التوصیل ذلك في بما ، التدفقات توصیل  من للتحقق والجانبي الطولي . 

األخرى  اإلیكولوجي النظام وخدمات البیولوجي التنوع  لدعم المطلوبة  المیاه موارد من االستخراج في المشروع یشارك عندما •  
أدناه المدرجة الرئیسیة المراجع أحد في الموضحة الحدیثة الطریقة  ذلك في بما ، الجیدة الممارسات مع یتوافق تدفق تقییم إجراء یجب ، . 
موارد من علیھ الحفاظ یتم والتنوع التدفق معدل أن إلثبات مطلوب المشروع فإن ، عملیة غیر البیئي التدفق تقییمات تكون عندما •  

المالئمة المستویات  عن تقل ال اإلجمالیة  التدفق معدالت  أن یوضح  میاه مصدر لكل  منھ التحقق یمكن حساب توفیر یجب .المستخرجة المیاه  
المستقلین الخبراء  المصلحة أصحاب أحد بھ نصح كما ،  النصیة الناحیة من . 

الرصد وخطة  المشروع تصمیم في مدرجة أنھا على وإثباتھا الخبراء المصلحة أصحاب وتوصیات آراء التماس یجب • . 

المائي الجسم استقرار عدم أو / و التآكل متطلبات  
یضمن أن یجب  .المشروع نجاح على تؤثر مخاطر وأي المیاه مستجمعات على سلبًا المشروع تأثیر مخاطر ومعالجة تقییم یجب •  

بتقییم المشروع یقوم أن یجب .المحیطة والبیئیة واالقتصادیة االجتماعیة األصول على وتأثیره األجل وطویلة  المستمرة جدواه المشروع  
مستجمعات ، الحوض ،  المثال سبیل على ) المشروع في المنفذ غیر  للغطاء المئویة  النسبة انخفاض بسبب المادیة  التأثیر منطقة حساسیة   

الخرائط رسم أدوات استخدام للمشروع  یمكن .األرضیة الموائل اتصال ونقص ، المائي المسطح استقرار وعدم للتآكل والتعرض  ، (المیاه  ، 
ً  بھا معترف مناسبة  أخرى  أدوات أو أدوات بھا الموصى الطرق  وتشمل  .الصلة ذي المجال  حول منشورة أو أكادیمیة  دراسات أو  ، وطنیا  

الموارد معھد أو ولفظیة الجویة، والصور التاریخیة األراضي استخدام وسجالت البدني، التقییم أو والھندسة البصري، الفحص اإلنترنت،   
المائیة المسطحات من  الجیومورفولوجیا توصیف  على المحلیة والمقیمین وكاالت  مع  عشر استطالعات ر العالمیة . 

المشروع بدء قبل التعریة وتقلیل التربة حمایة  لضمان تدابیر  وجود على المشروع  یبرھن أن  یجب • . 
قبل موجودة التدابیر ھذه وأن التآكل  من والجوفیة السطحیة  المیاه حمایة لضمان التدابیر اتخاذ سیتم أنھ المشروع  یوضح أن  یجب •  

المشروع بدء . 
الطبیعیة والمدرجات ، واألشجار السیاج صفوف ، المثال  سبیل على ) المنحدرات  على التربة تآكل لتقلیل تدابیر  اتخاذ یجب •  ، 

االعتبار في الفعال المنحدر طول مفھوم یؤخذ أن  یجب  ، التدابیر لھذه بالنسبة .(الدائم األرضي والغطاء ، التسلل  وشرائط . 
األنماط إلى بالرجوع  ووتیرتھا  المراقبة  نھج تبریر  یجب .المتأثر البیئي  النظام لسیاق مناسب بتردد التأثیر تقییم إعادة یجب •  

الطبیعیة والتغیرات . 
المصلحة أصحاب وتوصیات آراء عن البحث یجب ، المائي  اإلجھاد أو  المیاه ندرة من تعاني منطقة  في المشروع تنفیذ یتم عندما •  

المشروع تصمیم في ودمجھا الدراسة قید أنھا على وإثباتھا الخبراء  . 

األراضي واستخدام البیئة وعلم البیئة  

األراضي واستخدام واإلیكولوجیا البیئة مبدأ : 

السلبیة  البیئیة  اآلثار وتجنب الطبیعیة  الموارد لحفظ احترازي  نھج اتباع  ضمان (أ)  

التربة ومتطلبات الطبیعیة المناظر تعدیل  
الطبیعیة  المناظر  وخدمات  وظائف  في  صاف  تدھور  أي  یظھر  وال  الطبیعیة  المناظر  تقدمھا  التي  والخدمات  الوظائف  المشروع  یحدد  أن  یجب  •  
 .الحالیة 
لحمایتھا  المناسبة  التدابیر  واتخاذ  ،  التالیة  الجوانب  تحدید  یجب  ،  صحیة  تربة  لضمان  • : 

و  ،  التربة أنواع (أ)  

و ، الحیة  الكائنات (ب)  

تآكل  (ج)  
واستخدام  ،  الثقیلة  اآلالت  استخدام  وعدم  ،  والتسمید  ،  المحاصیل  تناوب  خالل  من  ،  المثال  سبیل  على ) التربة  تدھور  لتقلیل  تدابیر  إدخال  یجب  •  

بیئیًا  الضارة  المواد  استخدام  وعدم  ،  الحرث  وتقلیل  ،  للنیتروجین  المثبتة  النباتات  ). 
المجتمعات  أو  / و  المالك  صغار  قبل  من  الحیة  الطبیعیة  الموارد  إدارة  أو  / و  حصاد  أو  / و  إنتاج  تتضمن  التي  المشاریع  تتبنى  أن  یجب  •  

ثقافیاً  والحساسة  المناسبة  المستدامة  الموارد  إدارة  ممارسات  المحلیة   . 
الطبیعیة  الكوارث لمتطلبات التعرض  

أو  تجنب  مشروع  یقوم  •  minimi  ض è  االرضیة  االنھیارات  مثل  اإلنسان،  صنع  من  التي  أو  الطبیعیة  الكوارث  عن  الناجمة  اآلثار  تفاقم  
وخطة  (أمكن  إن ) التخفیف  تدابیر  المشروع  مطور  یتضمن  أن  یجب  .المشاریع  بسبب  األراضي  استخدام  في  التغیرات  عن  تنجم  قد  التي  والفیضانات   



واالستجابة  للطوارئ  االستعداد  حول  المناسبة  المعلومات  عن  الكشف  المشروع  مطور  على  یجب  .االستجابة  واستراتیجیات  للطوارئ  االستعداد   
المتضررة  للمجتمعات  والمسؤولیات  والموارد  للمشروعات  . 

الوراثیة  الموارد متطلبات  
مؤھلة  غیر  وراثیًا  المعدلة  الكائنات  استخدام  على  تنطوي  التي  المشاریع  •  
ومناسبة  معقولة  مضادة  تدابیر  واتخاذ  المشروع  منطقة  خارج  من  وراثیًا  المعدلة  الكائنات  تلوث  لمخاطر  تقییم  إجراء  یجب  • . 

الملوثات  إطالق متطلبات  
 یجب أن  یتجنب  المشروع إطالق الملوثات .          ]12[ وھذا ینطبق على إطالق الملوثات  في الھواء والماء  واألرض بسبب الظروف  الروتینیة وغیر •

 الروتینیة  والعرضیة  . ]13[
خالل  الجیدة الدولیة الممارسات أو  الوطنیة  اللوائح مع یتفق  بما ومكافحتھ  التلوث منع وممارسات تقنیات تطبیق من التأكد المشروع مطور  على  یجب •  

المشروع  حیاة دورة .          
ضمن والجوفیة السطحیة والمیاه والھواء التربة جودة تدھور في تتسبب  والتي المشروع  عن تنتج  قد التي المحتملة التلوث مصادر جمیع تحدید یجب •  

والمراقبة التاریخیة  السجالت استخدام للمشروع  یمكن  .الموارد حمایة لضمان المناسبة والرصد التخفیف  تدابیر  تنفیذ یجب .المشروع تأثیر منطقة   
بھا الموصى الطرق تشمل .الحكومیة والبیانات اإلنترنت عبر والمصادر المادیة للقیاسات البیانات تسجیل خالل من  التقاریر  وإعداد المستمرة  

النتح ومعدالت ، المضخة  طاقة واستھالك ، التدفق وعدادات ، والمقاییس السدود واستخدام ، المیاه استخراج وأحجام مصادر لجمیع الكمي التوثیق  ، 
الحكومیة والبیانات .          

الخطرة وغیر الخطرة المخلفات متطلبات  
ً  التجنب  یكون ال عندما  ، أو  المشاریع  تتجنب  أن  یجب • وتخزینھا  ومعالجتھا ونقلھا إنتاجھا عن  الناتجة  الخطرة المواد إطالق في  وتتحكم تقلل ، ممكنا  

والنساء  الرجال على المحتملة المتمایزة  اآلثار ذلك في بما ، الصحیة  المخاطر معالجة  یجب ، ممكنًا التجنب یكون ال عندما .المشروع في  واستخدامھا  
مناسب بشكل  الخطرة  للمواد المحتمل االستخدام من ، واألطفال  .          

الكیمیائیة المواد واستخدام وتجارة تصنیع وستتجنب والمواد الكیمیائیة المواد لھذه خطورة أقل بدائل استخدام االعتبار في المشاریع تأخذ أن  یجب •  
أو ، األحیائي التراكم إمكانیة  ، البیئیة  والمثابرة ، الحیة للكائنات العالیة  سمیتھا بسبب التدریجي التخلص أو الدولي  للحظر  الخاضعة الخطرة والمواد  

 احتمالیة استنفاد طبقة األوزون .          ]14[
أخرى أمور بین  من النفایات منتجات تشمل  .ومنتجاتھا النفایات مصادر جمیع وتصنیف تحدید یجب • :          

و  ، الكیمیائیة النفایات (أ)  

و  ، الحاویات (ب)  

والزیوت  المحروقات (ج)  

و  ، البشریة النفایات  (د)  

و ، (والورقیة العضویة والمنتجات والبالستیك المعادن ذلك في بما) القمامة (ھـ)  

المھجورة المعدات  أو اآلالت أو  المباني (و) . 

  
لصحة  آمنة بطریقة استخدامھا وإعادة النفایات  تغطیة ویعید ، النفایات تولید من  المشروع  یقلل أن یجب ، النفایات تولید تجنب إمكانیة عدم حالة في •  

والبیئة اإلنسان .          
في المناسب التحكم تتضمن بیئیًا سلیمة بطریقة  منھا التخلص  أو تدمیرھا أو  معالجتھا یجب ، استخدامھا إعادة أو النفایات  استعادة إمكانیة عدم حالة في •  

النفایات مادة ومعالجة مناولة عن الناتجة والمخلفات االنبعاثات .          
 إذا كانت المخلفات المتولدة تعتبر  خطرة          ]15[ ، ستُعتمد بدائل معقولة للتخلص السلیم بیئیًا منھا مع التقید بالقیود المطبقة  على نقلھا عبر •

 . الحدود]16[
وثنائي تي.دي.دي الـ مادة ، المثال سبیل  على  .التدریجي التخلص أو الدولي للحظر الخاضعة  المواد أو  الكیمیائیة  المواد  من االستفادة للمشروع  یجوز ال •  

بروتوكول أو  الثابتة العضویة الملوثات بشأن  ستوكھولم اتفاقیات مثل الدولیة  االتفاقیات في  المدرجة  األخرى  الكیمیائیة  والمواد الكلور  متعدد الفینیل  
          .مونتریال

  
واألسمدة المبیدات متطلبات  

لآلفات المتكاملة واإلدارة  اآلفات إدارة  تتضمن التي المشاریع تبني سیتم •  (IPM) األمراض لناقالت المتكاملة  اإلدارة نھج  أو / و  (IVM) إلى وتھدف  
الكیمیائیة اآلفات مبیدات  على االعتماد تقلیل .          

المؤسسیة القدرات لتنمیة  ، الحاجة حسب ، الدعم خالل من  األدنى الحد إلى اآلفات بإدارة المرتبطة والبیئیة الصحیة المخاطر من  التقلیل  ینبغي •  ، 
لآلفات  المتكاملة  اإلدارة تطبیق وتعزیز  اآلفات  مبیدات  واستخدام توزیع ورصد تنظیم في  للمساعدة .          

األنواع ضد بفعالیتھا والمعروفة البشریة السمیة  منخفضة اآلفات مبیدات اختیار  یتم ، اآلفات مبیدات استخدام أو  اآلفات إدارة  المشاریع تشمل عندما •  
والبیئة المستھدفة غیر األنواع  على ضئیل تأثیر  ولھا المستھدفة .          

أدنى كحد السیاسة ھذه تشمل أن  یجب .بانتظام وتحدیثھا وتنفیذھا توثیقھا یتم "كیمیائیة آفات مبیدات سیاسة " ھناك تكون أن  یجب • :          

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn12
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16


o و  ، اآلمن والتطبیق والمناولة والتخزین النقل  أحكام  
o الطوارئ لحاالت أحكام . 

الفئتین  في تندرج  التي المنتجات استخدام أو  المتاجرة أو تصنیع أو تخزین  أو شراء المشروع لمطور یجوز ال •  IA (الخطورة  شدیدة) و  IB (شدیدة 
الخطر حسب اآلفات لمبیدات العالمیة الصحة  لمنظمة بھ الموصى التصنیف من (الخطورة  .          

االنجراف لمنع تدابیر  اتخاذ فیجب ، الجو من األسمدة  استخدام تم إذا .وتبریرھا استخدامھا من التقلیل أو األسمدة تجنب یجب •           
الغابات  حصاد اشتراطات  

یلي بما المشروع یقوم أن  یجب : 

؛ والصناعي  التجاري األخشاب لحصاد مصداقیة وذات  مستقلة شھادات تطبیق ذلك في بما ، للغابات المستدامة  اإلدارة تعزیز (أ)  

الغابات إدارة تحسین  فیھا یتم التي  المناطق في تعزیزھما أو اإلیكولوجي النظام ووظائف البیولوجي التنوع على الحفاظ (ب) . 

الغذاء  متطلبات  
المتضررین لألشخاص وتوفره الغذاء إلى الوصول على سلبًا المشروع  نشاط  یؤثر  لن • .          

الحیوان تربیة متطلبات  
خالل من الحیوانات رفاھیة ضمان یجب • :          

و  ، الكافیة الشرب میاه توفیر (أ)  

و  ، النھار  ضوء إلى الوصول (ب)  

و  ، الماشیة  مدربي حظر (ج)  

و  ، األساسیة  احتیاجاتھم وأداء  الحسي إدراكھم في عائق وجود عدم (د)  

(فوري توافق عدم أنھ  على  الحیوانات  معاملة  إساءة على  الدلیل مع التعامل یجب) المعاملة  سوء  لمنع  الموظفین  وتدریب  اإلدارة سیاسات (ھـ)  
األدویة جمیع تكون أن  یجب ، وبالتالي .البیطریة لألدویة المالئم غیر  أو المفرط االستخدام تجنب یجب • :          

أو  ،  والحزمة الملصق  لتعلیمات  وفقًا بدقة تدار (أ)  

مدرب بیطري  لطبیب وفقا (ب) . 
للشفاء ، األمر  لزم إذا ، وعزلھا المریضة أو المصابة الحیوانات معالجة یجب • .          
الھرمونات ذلك في بما االصطناعیة  النمو محفزات إعطاء  یجوز ال • .          
والذبح النقل  أثناء ممكن  إجھاد ألقل  الحیوانات تتعرض أن  یجب • .          
والبدنیة العقلیة الحتیاجاتھم وفقًا أرض  وحدة لكل  التخزین ومعدالت حیوان لكل المناسبة  المساحة یجب تحدید • .          
 مناطق الحفظ ذات القیمة العالیة ومتطلبات الموائل الحرجة]17[
یلي ما كل توضیح یتم لم ما أعاله المحدد النحو على المحددة الموائل على یؤثر أن یحتمل مشروع  أي تنفیذ یتم لن • :          

المدى على استمرارھا لضمان ومعالجتھا المشروع  نجاح على تؤثر التي  والمخاطر  المیاه مستجمعات على سلبًا المشروع تأثیر مخاطر تقییم یجب (أ)  
علیھا والسیطرة  البیئیة األصول على وتأثیرھا  الطویل . 

تعیین تم حابي الحرجة  التي البیولوجي التنوع  قیم أو  معاییر على  للقیاس السلبیة اآلثار  ال  (ب)  -tat، التنوع القیم تلك دعم اإلیكولوجیة العملیات وعلى  
 البیولوجي؛ 

تعیین تم التي البیولوجي التنوع قیم من صافیة مكاسب  لتحقیق  األجل وطویلة  مناسب بشكل  ومصممة قویة البیولوجي والتنوع  للموئل عمل خطة وضع (ج)  
أجلھا من الحرج الموئل  . 

یضمن أن  یجب ، الالحقة اآلثار حالة في .تعزیزه / وحمایتھ یلي ما تحدید یجب ، التدفق  تأثیر ومنطقة المشروع  مطور یدیرھا التي المنطقة  ضمن •  
المناطق ھذه على  سلبًا المشروع یؤثر ال  بحیث المشروع  حدود داخل التخفیف المشروع :          

و  ، األصلیة  األشجار ألنواع  الموجودة البقع (أ)  
و  ، المحلیة األشجار ألنواع المنفردة السیقان  (ب)  

الزوال  سریعة  واآلبار المائیة والمسطحات والمستنقعات  والبحیرات األنھار ذلك في بما  العذبة المیاه موارد جمیع (ج)  
باالنقراض  والمھددة والمھددة النادرة األنواع موائل (د)  

البیولوجي التنوع تعزیز أو لحمایة  وإدارتھا الموائل بتوصیل الصلة ذات المناطق تحدید یجب (ھـ) . 
المشروع مطور على یجب الموائل؛  ھذه مثل في یقع المشروع كان  إذا • :          

الموائل تدھور أو المبرر غیر  التحویل من حد أدنى إلى التقلیل  (أ) . 
تحدید  یجب ، الغابات وأنشطة  األراضي  استخدام متطلبات مشاریع  تطبق  التي للمشاریع  بالنسبة  .المشروع من  كجزء الموئل  لتعزیز  الفرص  تحدید (ب)  

نھج اتباع یجب ، لھذا .المحلیة البیئیة لألنظمة البیولوجي التنوع تعزیز أو  لحمایة وإدارتھا المشروع مساحة من األقل على 10٪  HCV 
(www.HCVnetwork.org). المطلوبة  المناطق أیًضا المنطقة تشمل قد .المشروع مطور ویدیرھا المشروع منطقة داخل المنطقة ھذه تقع أن  یجب  
( والغابات األراضي استخدام حالة في  المائیة للمسطحات العازلة المناطق ،  المثال سبیل  على ). 
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رسم أدوات المشروع یستخدم أن یمكن .المشروع تصمیم في  المدرجة جي كانت  لما كما وأثبتت الخبراء المصلحة ألصحاب وتوصیات آراء  اخذ یجب •  
مثل الخرائط  LEFT أو IUCN Red List أو IBAT بھا المعترف المناسبة األدوات  من غیرھا أو  ً الفحص أو استخدامھا یمكن والتي  وطنیا  

التاریخیة البیانات واستخدام ،  المادي أو  الھندسي والتقییم ،  البصري والتفتیش ، اإلنترنت عبر األدوات بھا الموصى األسالیب  تشمل  .البصري  
المحلیین السكان  مع  المكتوبة أو الشفویة واالستطالعات           

  
باالنقراض  المھددة األنواع متطلبات  

أو للخطر المعرضة أو باالنقراض المھددة األنواع  من بھ  معترف  نوع ألي السلبي التأثیر أو  تقلیل إلى الظروف من ظرف أي  تحت المشروع یؤدي لن •  
 . المھددة باالنقراض          ]18[

تعزیزھا أو  لحمایتھا التحدید وجھ على وإدارتھا باالنقراض المھددة األنواع  موائل  تحدید یجب • .          
المشروع تصمیم في  وإدراجھا فیھا النظر  عند وإثباتھا  الخبراء المصلحة  أصحاب وتوصیات آراء  التماس یجب •           
  

 تحدید خصائص خط األساس ومتطلبات الحد األدنى من تقییم التنوع البیولوجي  .3
المخاطر منخفضة المشاریع ، المثال سبیل على) الحاالت بعض في .واألثر المخاطر مستوى مع األساس خطوط إنشاء في المبذول الجھد یتناسب أن یجب  

تتطلب  قد  ، تعقیدًا  األكثر  للمشروعات بالنسبة .مناسبًا األرضي بالتعریف  مدعوًما المكتب سطح  استعراض یكون قد ( جیدًا مفھومة بیولوجي تنوع سیاق  مع  
یلي ما كل أو  بعًضا البیولوجي للتنوع  األساس خط تقییمات  : 

الصلة  ذات  الخبرة  ذوي  من  ومستقلین  موثوقین  مستشارین  قبل  من  تطویره  تم  •  
موثوقین  خارجیین  منظمات  أو  خبراء  من  (المخاطر  مع  یتناسب  مستوى  على ) مثالي  بشكل  األقران  ومراجعة  المدخالت  باستخدام  تطویره  تم  •  
األوسع  الطبیعیة  المناظر  سیاق  في  والنظر  التأثیر  منطقة  ذلك  في  بما  ،  ومعینة  بوضوح  محددة  دراسة  منطقة  •  
للمشروع  المقترحة  البصمة  مع  والتداخل  النباتي  الغطاء  وأنواع  األراضي  استخدامات  خرائط  یشمل  •  
العالمیة  المھددة  األنواع  قوائم  مع  والتسمیات  األنواع  تصنیف  مواءمة  ذلك  في  بما ) الرئیسیة  المصادر  من  المتاحة  البیانات  أحدث  إلى  استنادًا  •  / 

استشارتھم  تمت  الذین  والخبراء  المستخدمة  الموارد  لجمیع  مرجعیة  قائمة  وتتضمن  (الوطنیة   
المتكاملة  البیولوجي  التنوع  تقییم  أداة  داخل  تصنیعھ  البیانات  في  النظر  •  
لذلك  الالزمة  والمواسم  األوقات  في  إجراؤھا  یجب  ،  میدانیة  مسوحات  إلجراء  حاجة  ھناك  تكون  عندما  •  

  

 التشاور مع الخبراء  الخارجیین  وأصحاب المصلحة المھتمین  .4

توخي یجب .البیولوجي التنوع مخاطر وإدارة  تقییم لدعم  ضروریین الخارجیون الخبراء یكون  ما غالبًا  ، البیولوجي التنوع لمعرفة المتخصصة الطبیعة  بسبب   
ھناك  ستكون ، الحاالت من كثیر في .الصلة  ذات والتصنیفیة الجغرافیة الخبرة في النظر ذلك في بما  ، ما لمشروع المھارات مجموعة أنسب الختیار  الحذر  
األنواع  وتحدید المیداني المسح وطرق الطبیعیة المناظر تخطیط مثل) المشروع من مختلفة  جوانب في مختلفین متخصصین إلى حاجة  

التنوع  قضایا في التنقل  على المطورین  مساعدة معینة حمایة وأنظمة بصناعات درایة  على  ھم الذین  البیولوجي التنوع إدارة  لمتخصصي یمكن  .(الجدیدة  
من  التأكد العمالء على یجب ، حرجة موائل على  تنطوي  التي تلك  مثل ،  المخاطر عالیة المشاریع في .والبیانات والشبكات المعقدة أو الجدیدة البیولوجي  

المحلیة  والخبرة المعرفة إلى الوصول توفیر الخبراء ھؤالء لمثل یمكن . واإلدارة التقییم عملیة في اإلقلیمیة الخبرة ذوي من خارجیین خبراء مشاركة  
الطبیعة لحفظ الدولي لالتحاد التابعة  األنواع في المتخصصین مجموعات تضم ، المثال سبیل على . واإلقلیمیة  (IUCN) مجموعة إلى ینتمون عالمیین خبراء  

لجان استخدام یؤدي أن  یمكن  ، البیولوجي التنوع  قضایا في عالیة  مخاطر على تنطوي التي  المشاریع بعض في .الحفظ إدارة وقضایا األنواع مجموعات من  
أو  منظمات مع الخبراء بعض  مواءمة  یتم قد ، ذلك إلى باإلضافة .القرار صنع  في والشفافیة المشروع مستوى على الموارد تعزیز  إلى الخبراء   
تحدید في  المساعدة أیًضا الشركاء  ھؤالء  لمثل  یمكن .الشراكات عبر  والتنفیذ والمراقبة األجل طویل التخطیط  لدعم متاحة  تكون  قد التي  الحفظ وكاالت  

المحلیین المصلحة أصحاب أو األخرى  المدني المجتمع مجموعات مع المناقشات وتسھیل  ،  اإلضافیة البیانات  أو الخبرات . 

 اعتبارات  إضافیة لخطة عمل التنوع  البیولوجي للمشروعات المنفذة في الموائل  الحرجة  .5

 تقییمات  الموائل  الحرجة 

بھا  الموصى الخطوات . حدوثھا في یشتبھ أو  الحرجة  البیولوجي التنوع  سمات على آثار تحدث أن  یمكن حیث الحرج الموائل  تقییم إلى حاجة ھناك ستكون  
ھي الحرجة الموائل تقییم في : 
البیولوجي  التنوع  میزات  على  وسیعتمد  بحریة  مناظر  وحدة  أو  نسبیًا  واسعة  طبیعیة  مناظر  ذلك  یشمل  قد  .الدراسة  منطقة  تحدید  •  

ولیس  المباشرة  وغیر  المباشرة  التأثیرات  جمیع  الحرج  الموائل  تقییم  یشمل  أن  یجب  .علیھا  للحفاظ  المطلوبة  البیئیة  والوظائف  األھمیة  ذات   
بیئیًا  معقولة  كانت  إذا  دراسة  منطقة  من  أكثر  تحدید  یمكن  .المشروع  موقع  على  فقط  التركیز  . 

من  الفرز  أثناء  علیھا  الحصول  تم  التي  المتاحة  البیانات  لجمیع  المكتب  لسطح  األولیة  والمراجعة  المصلحة  أصحاب  مع  التشاور  •  
األحیان  بعض  في  أنھ  إلى  اإلشارة  وتجدر  .المعنیین  المصلحة  أصحاب  جمیع  منظور  من  الطبیعیة  المناظر  داخل  البیولوجي  التنوع  فھم  أجل   

وجھات  .إلیھا  یسافرون  ولكنھم  المنطقة  من  بالقرب  ،  نھر  نظام  أو  حدیقة  مثل  ،  محمیة  منطقة  یستخدمون  الذین  المصلحة  أصحاب  یعیش  ال  ،  
أیًضا  مھمة  ھذه  المصلحة  أصحاب  نظر  . 

إشراك  خالل  من  ،  الضرورة  عند  المیدانیة  البیانات  جمع  ذلك  في  بما  ،  الدراسة  منطقة  داخل  المتاحة  المعلومات  من  التحقق  •  
المؤھلین  المتخصصین  . 
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من  سمة  لكل  الدراسة  (مناطق ) منطقة  أھمیة  على  بناءً  الحرجة  الموائل  بمعاییر  البیولوجي  التنوع  تأكید  یفي  أن  المحتمل  من  •  
البیولوجي  التنوع  سمات  . 

جمعھا  تم  التي  البیانات  جمیع  تحلیل  على  بناءً  (دراسة  منطقة  لكل ) الحرجة  الموائل  حالة  تحدید  • . 
تعریف استخدام المشروع  مطور على یجب  IUCN المناطق تشمل .الفعالة  الوسائل من وغیرھا قانونیة بوسائل محمیة مواقع یتضمن والذي المحمیة للمناطق  

ولكن  الوطني  التشریع  بموجب محمیة  مناطق  أنھا  على  ھذه تصنیف  یتم ال  قد .الخاصة الطبیعیة  المحمیات ،  المثال  سبیل على  ،  أخرى فعالة بوسائل  المحمیة   
من  غیرھا أو قانونیة وسائل خالل من  محمیة منطقة على سلبًا التأثیر على القدرة  لدیھ أو داخل المشروع  یحدث حیث .أصحابھا قبل من النحو ھذا على تدار  

من مطلوب المشروع مطور  .الوطنیة الحكومات قبل من الوضع لھذا مقترحة أو دولیًا  بھا معترف أو / و الفعالة الوسائل  : 
على  المشروع  من  التأثیرات  تؤثر  ال  بحیث  للتخفیف  الھرمي  التسلسل  وتطبیق  بالمشروع  المتعلقة  المحتملة  اآلثار  وتقییم  تحدید  •  

البیولوجي  التنوع  أھمیة  أو  / و  الحفظ  أھداف  أو  / و  المنطقة  ھذه  سالمة  . 
داخل  الحرجة  الموائل  أو  / و  األولویة  ذات  البیولوجي  التنوع  سمات  على  سلبًا  التأثیر  على  القدرة  لدیھ  المشروع  أن  التقییم  حدد  إذا  •  

اآلثار  ھذه  تجنب  إلى  المشروع  مطور  یسعى  فسوف  ،  البیولوجي  التنوع  قیمة  ذات  دولیًا  بھا  المعترف  المناطق  أو  قانونًا  المحمیة  المناطق   . 
سوف  المشروع  مطور  أن  إلى  باإلضافة  • : 

o محدد تقییم إجراء یستلزم  قد مما  ، قانونًا بھ  مسموح  مقترح تطویر أي أن إثبات  
بھ  المعمول القانون بموجب مطلوب ھو كما المحمیة المنطقة على  بالمشروع  الصلة ذات لآلثار  

o  ھذه لمثل الحكومة قبل من بھا معترف إدارة خطط أي  مع تتفق بطریقة التصرف  
 المناطق 
o المحلیة والمجتمعات الصلة ذات والسلطات المحمیة  المناطق مدیري استشارة  

المقترح  المشروع بشأن  اآلخرین المصلحة  وأصحاب  
o المنطقة في الحفظ أھداف وتعزیز لتعزیز ، االقتضاء  حسب ، إضافیة برامج  تنفیذ  

قبل من  عالیة  مخاطر  أنھا على المحمیة المناطق داخل العملیات إلى یُنظر ما غالبًا .المحمیة  
الموجودة البیولوجي التنوع میزات  عن  النظر  بغض  ، المشروع في المصلحة  أصحاب  ، 

الموقع على الحفاظ وأھداف سالمة  على  للحفاظ احترازي  نھج اتباع مع بعنایة إدارتھا ویجب  
 .المحمي

التالیة العملیة خطوات  اتباع یجب  : 
أخرى  خطط  أو  مشاریع  مع  باالشتراك  أو  بمفردھا  إما  ،  خطة  أو  مشروع  موقع  على  المحتملة  اآلثار  تحدد  التي  العملیة  - الفرز  •  ، 

كبیرة  التأثیرات  ھذه  تكون  أن  المحتمل  من  كان  إذا  فیما  وتنظر  . 
• " خطط  أو  مشاریع  مع  باالشتراك  أو  بمفردھا  إما  ،  الخطة  أو  المشروع  موقع  سالمة  على  التأثیر  في  النظر  - "المناسب  التقییم   

للتخفیف  تقییم  إجراء  یتم  ،  سلبیة  آثار  وجود  حالة  في  ،  ذلك  إلى  باإلضافة  .علیھ  الحفاظ  وأھداف  ووظیفتھ  الموقع  بھیكل  یتعلق  فیما  ،  أخرى   
اآلثار  لتلك  المحتمل  . 

سالمة  على  السلبیة  اآلثار  تتجنب  التي  الخطة  أو  المشروع  أھداف  لتحقیق  البدیلة  الطرق  فحص  عملیة  - البدیلة  الحلول  تقییم  •  
 .الموقع 
المصلحة  لتجاوز  الحتمیة  األسباب  تقییم  ضوء  في  ولكن  ،  السلبیة  اآلثار  وتبقى  بدیلة  حلول  توجد  ال  حیث  - التعویضیة  التدابیر  تقییم  •  

ھذه  حمایة  لضمان  تعویضیة  تدابیر  االعتبار  في  األخذ  مع  ،  الخطة  أو  المشروع  تنفیذ  یتعین  یزال  ال  أنھ  المختصة  السلطات  ترى  ،  العامة   
یلي  ما  للتطبیق  القابلة  المبادئ  تشمل  ،  المحمیة  المواقع  داخل  العمل  عند  مواجھتھا  یحتمل  إداریة  تعارضات  مع  التعامل  حالة  في  . المواقع  : 

o R القرار  صنع  عملیات في ومستخدمیھا األراضي مالك إشراك أھمیة إدراك  
o  القرار  واتخاذ للتواصل  جیدة معرفیة قاعدة إنشاء  
o  المتبادل  التفاھم لتطویر األجل  طویلة التزامات المستدامة اإلدارة ضمان یتطلب  

حوار  وتشكیل  
o العدید سیكون .المصلحة أصحاب الحتیاجات المستھدف والتعلیم المعلومات توفیر  

تكون أن یمكن حیث المحمیة المناطق من القریبة للمشاریع أیًضا مفیدًا الممارسات  ھذه من  
القدر بنفس عالیة المتصورة  أو  الحقیقیة المخاطر  . 

  
 (BAP)رر ل B iodiversity A ction و .5

تھدف أن یجب المحلیة الشبكة B iodiversity A ction P و  (BAP)  لتحقیق الالزمة اإلجراءات جمیع التقاط التي العمل خطط العملیة تكون أن  
الزمنیة  والجداول المھام تحدید علیھم یجب .البیولوجي التنوع على (الربح صافي / صافیة خسائر وجود عدم مثل ) المشروع  نتائج  المطلوب  
استجابة  التكیفیة باإلدارة  یسمح مما ،  دینامیكیة تكون  أن یجب .للتدقیق قابلة الخطط  ھذه تكون بأن تسمح التي  النجاح وتدابیر  المسؤولة  واألطراف  المتوقعة  

وھیكلھا نوایاھا في التداخالت من العدید توجد .التخفیف تدابیر وتقییم المشروع رصد لنتائج . 

A BAP یصف قد .والشراكات والمشاكل البیولوجي التنوع للسیاق موجزا تتضمن سوف قبعة ر خطة مستقل ھو  BAP زمنیًا محددة إضافیة إجراءات أیًضا  
المشروع بتأثیرات المرتبطة غیر الحفظ  أولویات لدعم إضافیة  حمایة إجراءات أیًضا اإلجراءات ھذه بعض تشمل أن یمكن . المشروع  مطور من مطلوبة  ، 

أو  التعلیم أو البیولوجي التنوع أبحاث دعم مثل ) الواقع  أرض على بالنتائج  واضح بشكل  مرتبطة تكون ال قد التي  األخرى الخیریة الحفظ إجراءات أو / و  
عناصر بعض تحتاج قد .المكاسب على  الحفاظ نتائج  صافي / صافیة  خسارة أي لتحقیق  ( الحوكمة  BAP  من  تكراًرا أقل  بشكل  التحدیث إلى  BMP.  عادة 



تكون ما  BAPs من  العدید ھناك یكون  عندما ، المثال سبیل على) معقد سیاق أو / و البیولوجي للتنوع عالیة مخاطر على تنطوي التي المشاریع في مطلوبة  
بالي عمل خطة جانب إلى التقدم لرصد واضح  عمل إطار (وتنفیذ ) تطویر یجب .(المعقدة  القضایا أو المصلحة  أصحاب . 

  
 

كات الطاقة المتجددة والسلطات الحكوم�ة المحل�ة والطاقة [1] ن من الباطن وسلسلة التور�د والمؤسسات المال�ة و�ش ن / المقاولني  �شمل الرعاة / المطور�ن والمقاولني
المنظمات غ�ي الحكوم�ةمقد�ي خدمات إدارة النفا�ات والمؤسسات و المتجددة وكفاءة الطاقة و   . 

 ، إلدارة مخاوف التلوث والسالمة من أنشطة مثل التغویز واالنحالل الحراري ، یتعین على مطوري المشروع اتخاذ تدابیر ،  بما في ذلك المنشآت لرصد االنبعاثات [2]
یة واختبار اآلالت والمعدات وتقییمات المخاطر المنتظمة ، والتدابیر الوقائیة ، وتعلیمات التشغیل ، ومعدات الحمایة الشخصیة ، وإجراءات الطوارئ ، الصیانة الدور  

 . واالحتیاطات الخاصة األخرى

[3] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_gpn_retrenchment 

[4] https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_esia_guidance_note.pdf 

 یتم وصف التدابیر في ھذا الجدول  ، (وإطار العملیة ، وما إلى ذلك ، IPP مثل ) إذا تم تفعیل المعاییر وتقرر عدم تقدیم تدابیر التخفیف في شكل خطة قائمة بذاتھا [5]

 عندما تم بالفعل تصور تدابیر التخفیف على أنھا أنشطة مشروع ، یجب إدخال رموز األنشطة فقط (على سبیل المثال " -> انظر النشاط 1.2.3") ؛ أعمدة أخرى غیر قابلة للتطبیق  قادرة [6]
 . على تجنب التكرار

 أن تدابیر التخفیف المقترحة ممكنة ، وأنھا فعالة في توفیر التخفیف لجمیع الفئات المتضررة ومستدامة. في ھذا العمود إما وصف كیفیة تأكید الجدوى أو  ES M MP یجب أن یؤكد  [7]
أن الجدوى قد تم إثباتھا بالفعل في مكان آخر واإلشارة إلى مكان العثور على األدلةوضع لتأكید  . 

 والمعاییر الذھبیة ، انظر IUCN مع ممارسات Pegasus تتماشى مشاركة أصحاب المصلحة في  [8]
https://globalgoals.gol ؛ https://www.iucn.org/sites/dev/files/esms_stakeholder_engagement_guidance_note.pdf أیًضا
dstandard.org/102-par-stakeholder-consultation-requirements/ 

 یتكون اإلطار .(UNDRIP) ھي حق محدد یتعلق بالشعوب األصلیة ومعترف بھ في إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة (FPIC) الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة [9]
بشأن حقوق الشعوب األصلیة  األمم المتحدة إعالن المعیاري للموافقة المسبقة عن علم من سلسلة من الصكوك الدولیة القانونیة بما في ذلك  (UNDRIP) ،  169واتفاقیة منظمة العمل الدولیة  

(ILO 169) ،  وع البیولوجي واتفاقیة التن  (CBD). ، .یرجى الرجوع إلى الرابط لمزید من من بین أمور أخرى ، فضال عن القوانین الوطنیة  
 http://www.fao.org/indigenous-peo-ples/our-pillars/fpic/en .التفاصیل

-https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social .المعاییر االجتماعیة والبیئیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي [10]
andenvironmental-standards.html 

 في ھذه السیاسة ، یُستخدم مصطلح الشعوب األصلیة وفقًا لسیاسة الشعوب األصلیة التابعة للصندوق األخضر للمناخ بالمعنى العام لإلشارة إلى مجموعة اجتماعیة وثقافیة متمیزة [11]
زة(ب) االرتباط الجماعي بالموائل المتمی  ة: (أ) التعریف الذاتي كأعضاء في مجموعة اجتماعیة وثقافیة أصلیة ممیزة واعتراف اآلخرین بھذه الھویة ؛تمتلك الخصائص التالیة بدرجات متفاوت   

قافیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة أو السیاسیة العرفیة المتمیزة(ج) النظم الث  عیة في ھذه المناطق ؛جغرافیاً أو أراضي األجداد أو مناطق االستخدام الموسمي أو االحتالل وكذلك بالموارد الطبی   
یتضمن ذلك لغة أو لھجة (د) لغة أو لھجة ممیزة ، غالًبا ما تختلف عن اللغة أو اللغات الرسمیة للبلد أو المنطقة التي یقیمون فیھا. أو المنفصلة عن تلك السائدة في المجتمع أو الثقافة السائدة ؛  

ة ولكنھا غیر موجودة اآلن بسبب التأثیرات التي جعلت من الصعب على المجتمع أو المجموعة الحفاظ على لغة أو لھجة ممیزةكانت موجود  

 یشیر مصطلح "التلوث" إلى كل من الملوثات الخطرة وغیر الخطرة في المراحل الصلبة أو السائلة أو الغازیة ، ویشمل المكونات األخرى مثل اآلفات ومسببات األمراض والتصریف [12]
والضوضاء ، االھتزاز واإلشعاع والطاقة الكھرومغناطیسیة وخلق تأثیرات بصریة محتملة بما في ذلك الضوء المزعجة والروائح الحراري للمیاه وانبعاثات غازات الدفیئة . 

 http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html بما في ذلك تلك التي تغطیھا اتفاقیة تلوث الھواء بعید المدى عبر الحدود ، المتاحة على  [13]

 .على النحو المحدد في االتفاقیات الدولیة أو التشریعات المحلیة.  حیثما قد تتباین التشریعات المحلیة واالتفاقیات الدولیة ، فسیتم تطبیق المعیار األعلى [14]

 وبروتوكول مونتریال بشأن المواد http://chm.pops.int/default.aspx یجب أن تكون متسقة مع أھداف اتفاقیة استكھولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة والمتوفرة على الموقع [15]
 سیتم تطبیق  .http: //ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-depleteozone-layer المستنفدة لطبقة األوزون المتاح على الموقع 
 .اعتبارات مماثلة على فئات معینة من مبیدات اآلفات التابعة لمنظمة الصحة العالمیة

 یجب أن یكون  نقل المواد الخطرة عبر الحدود متسقًا مع القانون الوطني واإلقلیمي والدولي ، بما في ذلك اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود  [16]
فایات ومواد أخرى ، متاح على و اتفاقیة لندن لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق الن  ، http://www.basel.int والمتاحة على الموقع ،  http://www.imo.org. لحصول على مزیدل  
لمواد الكیمیائیة ، المتاح على الموقعھو إطار للسیاسة العامة لتعزیز اإلدارة السلیمة ل (SAICM) من اإلرشادات ، فإن النھج االستراتیجي لإلدارة الدولیة للمواد الكیمیائیة   
http://www.saicm.org/. 
 الموائل الحرجة ھي مجموعة فرعیة من كل من الموائل الطبیعیة والمعدلة التي تتطلب اھتماًما خاًصا. الموائل الحرجة ھي مناطق ذات قیمة عالیة للتنوع البیولوجي ، بما في ذلك أي [17]
 :من السمات التالیة

الموائل ذات األھمیة الكبیرة لألنواع المھددة باالنقراض و / أو المھددة باالنقراض ؛  أنا.  
الموائل ذات األھمیة الكبیرة لألنواع المتوطنة و / أو محدودة النطاق ؛  ثانیا.   

ألنواع المجمعة ؛ الموائل التي تدعم التركیزات العالمیة الھامة لألنواع المھاجرة و / أو ا ثالثا.  
و / أو المھددة بشدة و / أو النظم اإلیكولوجیة الفریدة ؛ رابعا.  

v. المجاالت المرتبطة بالعملیات التطوریة الرئیسیة. 
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 تشمل الموائل الحرجة تلك المناطق الموجودة 

محمیة قانونیا أنا.  ، 
المقترحة رسمیا للحمایة  ثانیا.   ، 

بة ذات األھمیة الدولیةموثوقة لقیمتھا العالیة في الحفاظ علیھا (مثل المناطق التي تفي بمعاییر تصنیف االتحاد العالمي للحفظ ، وقائمة رامسار لألراضي الرطتم تحدیدھا بواسطة مصادر  ثالثا.  
التقلیدیة ت المحلیةومواقع التراث العالمي لمنظمة األمم المتحدة للعلم والثقافة) ، أو المعترف بھا على أنھا محمیة من قبل المجتمعا ،  . 
  

 /https://www.iucnredlist.org جمیع األنواع المھددة باالنقراض والمعرضة لالنقراض على النحو المحدد في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة  ؛ [18]
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref18
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