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  مقدمة
 
لمجتمعات، بما في ذلك ما  أن أنشطة المشروع والمعدات والبنية األساسية آثيًرا ما تعود بالنفع على ا٤األداء  معيار يبين  -١

قد تؤدي المشروعات إلى زيادة احتمال تعرض المجتمعات  ,ورغم ذلك .يتعلق بالتوظيف والخدمات وفرص التنمية االقتصادية
آما قد تتأثر المجتمعات باآلثار  .للمخاطر واآلثار الناشئة عن حوادث المعدات واالنهيارات الهيكلية وانبعاث المواد الخطرة

ومع التأآيد على دور الهيئات العامة في دعم  .ة على الموارد الطبيعية والتعرض لألمراض واالستعانة بموظفي األمنالمترتب
 تجاه تجنب أو تقليل المخاطر واآلثار المتعامل يتناول مسئولية معيار األداء هذاالصحة والسالمة واألمان لدى الجمهور، فإن 

معيار قد يصل مستوى المخاطر واآلثار الواردة في و . والتي قد تنشأ عن أنشطة المشروعالالحقة بصحة المجتمع وسالمته وأمنه
  . إلى حد أآبر في المشروعات الموجودة في مناطق الصراعات أو ما بعد الصراعاتاألداء هذا

 
  األهداف

 
لمشروع بفعل تجنب أو تقليل المخاطر واآلثار الالحقة بصحة المجتمع المحلي وسالمته أثناء دورة حياة ا 

 .الظروف االعتيادية وغير االعتيادية
 ضمان حماية الموظفين والممتلكات بطريقة قانونية تهدف إلى تجنب أو تقليل المخاطر التي تهدد أمن  

 .المجتمع وسالمته
 

 نطاق التطبيق
 
تم إدارة عملية تنفيذ اإلجراءات  أثناء عملية التقييم االجتماعي والبيئي، في حين تمعيار األداء هذايتم وضع أسس تطبيق  -٢

يتم توضيح متطلبات آما  .المتعامل من خالل نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية الخاص بمعيار األداء هذاالالزمة للوفاء بمتطلبات 
  .١ األداء الخاصين بمعيارالتقييم ونظام اإلدارة 

 
يمكن الوصول إلى  .من جراء أنشطة المشروع المتأثرض لها المجتمع  المخاطر واآلثار التي قد يتعرمعيار األداء هذا يتناول  -٣

اآلثار  بمنعالبيئية الخاصة  المعايير، آما يمكن الوصول إلى ٢األداء  معيار من ١٦الصحة المهنية والسالمة في الفقرة  معايير
  .٣األداء  معيارالسلبية على الصحة البشرية والبيئة نتيجة التلوث في 

 
  المتطلبات

 
  متطلبات صحة وسالمة المجتمع

 
 متطلبات عامة

وسالمته أثناء مرحلة تصميم المشروع وإنشائه  المتأثر أن ُيقيم المخاطر واآلثار التي قد تلحق بصحة المجتمع المتعاملعلى  -٤
 المخاطر واآلثار الوقائية للتعامل مع هذه المخاطر بطريقة تتناسب مع اإلجراءاتوتنفيذ وإيقاف تنفيذه باإلضافة إلى وضع 

الوقائية هادفة بشكل أآبر على منع أو تجنب هذه المخاطر واآلثار عن مجرد تقليلها  اإلجراءاتويجب أن تكون هذه  .المحتملة
   .والحد منها

 
 عن خطة العمل صحفي أن المتعامل فعلى, وسالمتها لمخاطر وآثار سلبية المتأثرةإذا آان المشروع ُيعرض صحة المجتمعات  -٥

الحكومية المعنية استيعاب هذه المخاطر  والهيئات المتأثرةوأية معلومات ذات صلة مرتبطة بالمشروع آي يتيح لتلك المجتمعات 
 معيارفي هذا األمر بشكل مستمر وبمقتضى ما يتوافق مع متطلبات  والهيئات المتأثرةواآلثار، وعليه آذلك إشراك تلك المجتمعات 

 .١األداء
  

  األساسية والمعداتسالمة البنية 
 بتصميم عناصر اإلنشاء أو مكونات المشروع وإنشائها وتشغيلها وإيقاف تشغيلها وفًقا للممارسات الصناعية المتعامل يقوم  -٦

 الوصول المعني المجتمع ألعضاء يتوفر حين سيما الطبيعية، للمخاطر التعرض احتمال خاص بشكل يراعي آما .1الدولية الجيدة

                                                 
 الذين يؤدون نفس المهام في الخبراء المحترفيني يتوقع توفرها لدى  والبصيرة التوالحيطةتعرف بممارسة المهارات الحرفية وصفات المثابرة  1

   .ظل ظروف متشابهة أو متطابقة عالمًيا
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آما يجب  .المجتمع أفراد بين إصابات وقوع إلى المشروع عناصر انهيار يؤدي أن الممكن من آان إذا أو البنيوية، العناصر إلى
 والمؤهلين والمرخصين أو المعتمدين من ِقبل المهنيين الخبراء المهنيينأن يعهد بتصميم عناصر إنشاء المشروع وإنشائها إلى 

 عناصر أو مكونات اإلنشاء، مثل السدود أو سدود النفايات الخام أو برك الرماد موجودة إذا آانت .المختصين أو الهيئات المختصة
 أن يستعين بواحد أو أآثر من الخبراء المتعاملفي مواقع عالية الخطورة وقد يهدد انهيارها أو تعطلها سالمة المجتمعات، فعلى 

د المشروعات المشابهة، بحيث يكون عمله مستقًال عن مسئولي المؤهلين وذوي الخبرات المناسبة والمعترف بها في أحالمهنيين 
وعبر مراحل تصميم المشروع وإنشائه بقدر اإلمكان التصميم واإلنشاء، وذلك إلجراء تقييم في المراحل المبكرة من نمو المشروع 

تنقلة في الطرق العامة واألشكال  فيها استخدام المعدات المالمتعاملوبالنسبة للمشروعات التي ينبغي على  .واإلقرار بتشغيله
   . أن يسعى إلى الحيلولة دون وقوع الحوادث الناجمة عن تشغيل هذه المعداتالمتعاملاألخرى من البنية األساسية، على 

 
 السالمة من المواد الخطرة

وإذا آان من المحتمل  .وع منع أو تقليل احتمال تعرض المجتمع للمواد الخطرة التي قد تنبعث عن المشرالمتعامل يجب على  -٧
 أن يتخذ قدًرا معيًنا من المتعاملللمخاطر، سيما تلك التي تهدد الحياة، فعلى ) بما في ذلك العمال وأسرهم(أن يتعرض المجتمع 

الحذر لتفادي أو تقليل تعرض المجتمع لتلك المخاطر، وذلك عن طريق تغيير الظروف أو المادة التي تشكل هذا الخطر أو 
إذا آانت المواد الخطرة تمثل جزًءا من البنية األساسية أو مكونات  .لها أو إزالة هذا الخطر أو التخلص من هذه المادةاستبدا

 أن يبدي قدًرا خاًصا من الحذر عند القيام بأنشطة إيقاف التشغيل بهدف الحيلولة دون تعرض المتعاملالمشروع الحالية، فعلى 
سالمة عمليات تسليم المواد  رصد بذل المجهودات المعقولة تجارًيا، والتي تستهدف المتعامل آذلك، على. المجتمع لهذه المواد

الخام ونقل النفايات والتخلص منها، وتطبيق اإلجراءات الخاصة بتفادي أو الحد من تعرض المجتمع لمبيدات اآلفات وفًقا 
  .٣داء األ معيار من ١٥ وحتى الفقرة ١٢ و٦للمتطلبات المحددة في الفقرة 

 
 قضايا البيئة والموارد الطبيعية

 آذلك العمل على تجنب أو الحد من تفاقم اآلثار المترتبة على المخاطر الطبيعية مثل االنهيارات المتعامل ويجب على  -٨
   . المشروعوفقًا لتغير أنشطةاألرضية أو الفيضانات التي قد تنشأ عن تغييرات استخدام األرض 

 
 بتجنب أو الحد من اآلثار السلبية الناشئة عن أنشطة المشروع وُتضر بالتربة والمياه وغيرها من الموارد املالمتعآما يتعهد  -٩

   .المتأثرةالطبيعية قيد االستخدام بواسطة المجتمعات 
 

 تعرض المجتمع لألمراض
 أو المحمولة لموجودة المرتبطة بهالمنقولة بالماء أو ا منع أو تقليل احتمال تعرض المجتمع لألمراض المتعامليجب على  -١٠

إذا آانت بعض األمراض مستوطنة في الجماعات و .بواسطة ناقل واألمراض المعدية األخرى التي قد تنتج عن أنشطة المشروع
 العمل على إيجاد فرص من شأنها تحسين الظروف البيئية التي يمكنها المساعدة على المتعاملالمتواجدة بمنطقة المشروع، فعلى 

   .خفض نسبة اإلصابة بتلك األمراض أثناء دورة حياة المشروع
  .األمراض المعدية التي قد تقترن بتدفق العمالة المؤقتة أو الدائمة على المشروع انتقال بمنع أو الحد من المتعامليتعهد و -١١
  

 االستعداد للطوارئ واالستجابة
بأبرز المخاطر  المتأثرةناجمة عن أنشطة المشروع وإخطار المجتمعات  تقييم المخاطر واآلثار المحتملة الالمتعامل على -١٢

الحكومية المحلية في  والهيئات أيًضا أن يساعد ويتضافر مع المجتمع المتعاملعلى و .المحتملة على نحو حضاري الئق
ضافرها ضرورًيا للتعامل مع وت الهيئاتاستعداداتها لالستجابة الفعالة في مواقف الطوارئ ال سيما عندما تكون مشارآة هذه 

 أن يلعب دوًرا المتعاملالحكومية أو انتفت لديها القدرة على التجاوب بشكل فعال، فعلى  الهيئاتأما إذا افتقرت  .المواقف الطارئة
ملية  آذلك توثيق المستندات المتعلقة بعالمتعاملوعلى  .نشًطا في اإلعداد واالستجابة لمواقف الطوارئ المرتبطة بالمشروع

عن المعلومات المناسبة في خطة العمل أو  يفصحاالستعداد لمواجهة الطوارئ وأنشطة االستجابة والموارد والمسئوليات وأن 
  .الحكومية والهيئات المتأثرةالمستندات ذات الصلة األخرى للمجتمعات 

 
 

  متطلبات موظفي األمن
 

 والممتلكات الخاصة، فعليه أن ُيقيم درجة والحماية للموظفينلتوفير األمن  متعاقدين مباشرًة بأفراد أو المتعاملعند استعانة  -١٣
 لهذه المتعاملوفي إطار تنفيذ  .المخاطر التي يتعرض لها الموجودون في موقع المشروع وخارجه بسبب ترتيبات األمن

لتعيين وقواعد السلوك والتدريب وتجهيز هؤالء الترتيبات، عليه أن يسترشد بمبادئ اللياقة والممارسات الدولية الجيدة فيما يتعلق با
 آذلك أن يستفسر على نحو فعال يضمن اقتناعه الكامل بأن المتعاملعلى و .المعمول بهالموظفين ومراقبتهم باإلضافة إلى القانون 
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واألسلحة (م القوة موظفي األمن لم يسبق لهم التورط في شبهات مسبقة وأن يضمن آذلك حصولهم على التدريب الكافي في استخدا
وانتهاج السلوك المناسب تجاه العمال والمجتمع المحلي، وذلك مع مطالبة هؤالء الموظفين بمراعاة ) إذا استدعى األمرالنارية 
آما يجب أن  .وعليه أال ُيجيز استخدام القوة إال في أغراض الحماية والدفاع وعلى حسب طبيعة ودرجة التهديد .العمول بهالقانون 

   .بأن يعبر عن دواعي قلقه إزاء الترتيبات األمنية وتصرفات موظفي األمن المتأثرح آلية التظلمات للمجتمع تسم
 
، فعليه أن ُيقيم المخاطر الناتجة عن ذلك ويوضح للمتعاملأما إذا تمت االستعانة بموظفي أمن حكوميين لتوفير خدمات األمن  -١٤

 أعاله وأن يشجع السلطات العامة ذات الصلة على ١٣ بطريقة تتفق مع الفقرة الغرض من ذلك أال وهو تصرف موظفي األمن
  . أمام الجمهور، وذلك وفًقا لدواعي األمن األآثر أولويةالمتعاملعن ترتيبات األمن الخاصة بمنشآت  اإلفصاح

 
أو (ظفي األمن وأن يتخذ اإلجراءات  بالتحقيق في دعاوى األفعال غير القانونية أو التعسفية المعقولة ضد موالمتعامليقوم  -١٥

لمنع تكرار األفعال غير القانونية أو التعسفية ورفع تقارير بشأنها إلى السلطات ) يحث األطراف المعنية على اتخاذ اإلجراءات 
   .متى استلزم األمر ذلكالعامة 

 


