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 نظرة عامة حول معايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية

يحدد إطار مؤسسة التمويل الدولية المعني باالستدامة االلتزام اإلستراتيجي للمؤسسة تجاه التنمية المستدامة، ويعد جزءاً ال  .1
المؤسسة ومعايير أدائها المعنية باالستدامة  ويتألف إطار االستدامة من سياسات .يتجزأ من نهج المؤسسة تجاه إدارة المخاطر

وتصف السياسة المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية التزامات  .البيئية واالجتماعية، وسياستها إلتاحة الحصول على المعلومات
سة إلتاحة الحصول على تعكس سياسة المؤسو .المؤسسة وأدوارها ومسؤولياتها المتعلقة باالستدامة البيئية واالجتماعية

 بخدماتهاالمعلومات التزامها بتحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة في عملياتها، ويوضح التزاماتها باإلفصاح المؤسسي فيما يتعلق 
خاطر ومعايير األداء موجهة للجهات المتعاملة مع المؤسسة، لتقديم إرشاد حول كيفية تحديد الم .االستثمارية واالستشارية

واآلثار، وتهدف إلى المساعدة في تجنب المخاطر واآلثار، والتخفيف منها، وإدارتها، باعتبارها وسيلة ألداء األعمال على نحو 
مستدام، بما في ذلك مشاركة أصحاب المصلحة والتزامات الجهة المتعاملة باإلفصاح فيما يتعلق باألنشطة التي تتم على مستوى 

، )بما في ذلك تمويل المشاريع والمؤسسات المقدم من خالل مؤسسات الوساطة المالية(حاالت االستثمار المباشر وفي  .المشاريع
 .تشترط المؤسسة على الجهات المتعاملة تطبيق معايير األداء إلدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية تعزيزاً لفرص التنمية

ضافة إلى إستراتيجيات وسياسات ومبادرات أخرى لتوجيه أنشطة عملها من أجل تحقيق باإلوتستخدم المؤسسة إطار االستدامة 
 .ويجوز لمؤسسات مالية أخرى تطبيق معايير األداء أيضاً .أهدافها اإلنمائية العامة

 
0Fتشكل معايير األداء الثمانية معاً المعايير التي يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة .2

عمر  الوفاء بها على مدى 1
 :استثمار المؤسسة

 
 تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وإدارتها :1 معيار األداء رقم
 العمال وأوضاع العمل :2 معيار األداء رقم
 كفاءة الموارد ومنع التلوث :3 معيار األداء رقم
 صحة المجتمعات المحلية وسالمتها وأمنها: 4 معيار األداء رقم
 االستحواذ علي األراضي وإعادة التوطين القسري :5 معيار األداء رقم
  حفظ التنوع الحيوي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية: 6 معيار األداء رقم
    الشعوب األصلية :7 معيار األداء رقم
 التراث الثقافي :8 معيار األداء رقم

 
ل من أجل تحديد اآلثار والمخاطر والفرص البيئية واالجتماعية التقييم المتكام) 1(ألهمية  1معيار األداء رقم يرسخ  .3

المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية من خالل اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشروع والمشاورة مع ) 2(للمشاريع؛ 
البيئي واالجتماعي طوال عمر  إدارة الجهة المتعاملة لألداء) 3(المجتمعات المحلية في الشؤون التي تؤثر عليها بشكل مباشر؛ و

إلى تجنب المخاطر واآلثار على  التي تهدففترسخ لألهداف والمتطلبات  8 رقم إلى 2رقم من أما معايير األداء  .المشروع
وفي  .موازنة تلك اآلثار والمخاطر/العمال، والمجتمعات المتضررة والبيئة، والحد منها، وفي حالة وجود آثار متبقية، تعويض

 2التقييم، فإن معايير األداء رقم   جزءا من جميع المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة الوقت الذي يجب أن تعتبر فيه 
آثار وفي حال الوقوف على مخاطر و .تصف المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة التي تتطلب عناية خاصة 8إلى 

                                                 
في معايير األداء لإلشارة بصفة عامة إلى الطرف المسؤول عن تنفيذ وتشغيل المشروع " الجهة المتعاملة"يستخدم تعبير  1

فمعرف في معيار األداء رقم " المشروع"أما تعبير  .الجاري تمويله، أو المستفيد من التمويل، تبعاً لهيكل المشروع ونوع التمويل
1. 



  

ii 

 - 3 األداء معيار
  التلوث ومنع الموارداستخدام  كفاءة

 
 

بيئية واجتماعية، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة إدارتها بواسطة نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية المتوافق مع معيار 
 .1األداء رقم 

 
أيضاً طبق تويمكن أن  .على جميع المشاريع التي تتسبب في مخاطر وآثار بيئية واجتماعية 1ينطبق معيار األداء رقم  .4

وينطبق  .فيما بينها، عند اللزوم اإلشارة معايير األداء معاً مع تُقرأ  ويجب أن  .أداء أخرى، تبعاً لظروف المشروعمعايير 
المتطلبات في كل معيار أداء على جميع األنشطة الممولة في إطار المشروع، ما لم يشر إلى خالف ذلك في ب الخاص قسمال

الجهات المتعاملة على تطبيق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الموضوع في  وتُشجع .القيود الخاصة الموضحة في كل فقرة
ويتم تناول عدد من المواضيع  .روع، بغض النظر عن مصدر التمويلعلى جميع أنشطة المش 1إطار معيار األداء رقم 

 .المتداخلة مثل تغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، وحقوق اإلنسان، والمياه، في معايير األداء المتعددة
 
طنية السارية، بما في يجب على الجهات المتعاملة التقيد بالقوانين الوبجانب الوفاء بالمتطلبات المحددة في معايير األداء،  .5

 .القوانين الخاصة بتنفيذ التزامات البلد المضيف بموجب القانون الدوليذلك 
 
أمثلة عامة وأمثلة  تحتوي علىالبيئة والصحة والسالمة وثائق مرجعية فنّية ب الخاصةتعد إرشادات مجموعة البنك الدولي  .6

وتستخدم مؤسسة التمويل الدولية هذه اإلرشادات باعتبارها  .لجيدة في الصناعاتمن صناعات محددة على الممارسات الدولية ا
وتحتوي هذه اإلرشادات على مستويات األداء واإلجراءات التي تعتبر  .مصدراً فنياً للمعلومات في أثناء التقييم المسبق للمشروع

باستخدام التكنولوجيا  مناسبةفي المرافق الجديدة بتكاليف ا من جانب المؤسسة، والتي تعد بصفة عامة قابلة للتحقيق مقبولة عموم
البيئة والصحة والسالمة في ب الخاصةتطبيق اإلرشادات  يتضمنوبالنسبة للمشاريع الممولة من قبل المؤسسة، قد  .االمتاحة حالي

 عملية التقييم البيئي وقد تؤدي .، مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقها للمواقع ومحددة خاصةوضع أهداف المرافق القائمة 
، والتي يمكن أن تصبح، في حالة موافقة المؤسسة عليها، متطلبات )أعلى أو أقل(التوصية بمستويات أو إجراءات بديلة  إلى

البيئة والصحة والسالمة معلومات عن القضايا المشتركة ب الخاصةوتتضمن اإلرشادات العامة  .تخص المشروع أو الموقع بعينه
ويجب استخدامها إلى جانب اإلرشادات  .لكل من البيئة والصحة والسالمة التي يمكن تطبيقها على جميع القطاعات الصناعية

 .آلخر وقتويتم تحديث اإلرشادات من  .ذات الصلة بالقطاع الصناعي
 
عن المستويات واإلجراءات التي تنص عليها اإلرشادات لوائح التنظيمية المعتمدة في البلد المضيف تختلف ال عندما .7

وإذا كانت المستويات أو اإلجراءات األقل  .من المشاريع تطبيق أيهما أكثر صرامة قعيتو البيئة والصحة والسالمة، ب الخاصة
يحتاج األمر إلى تبرير كامل ومفصل بشأن أية بدائل مقترحة في إطار  –لمشروع المعني في ضوء أوضاع ا –صرامة مالئمة 

وينبغي أن يبين ذلك التبرير أن اختيار أي من مستويات األداء البديلة يؤمن حماية ووقاية صحة  .التقييم البيئي للموقع المحدد
 .البشر والبيئة

 
بمؤسسات  خاصةشادية، بواقع واحدة لكل معيار أداء، ومذكرة تفسيرية إضافية مجموعة من ثماني مذكرات إر هناك .8

عن المتطلبات الواردة في معايير األداء، بما في ذلك المواد المرجعية، وكذلك عن ممارسات  إرشاداتالوساطة المالية، تقدم 
 وقتالتفسيرية من /ويتم تحديث هذه المذكرات اإلرشادية .لمشاريعاالستدامة الجيدة لمساعدة الجهات المتعاملة على تحسين أداء ا

  .آلخر
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 المقدمة
 
 الهواء تلوث مستويات ارتفاع إلى الحاالت أغلب في يؤديان العمراني والتوسع االقتصادي النشاط تزايد أن 3 رقم األداء معيار يدرك .1

 و 0F1.والعالمي واإلقليمي المحلي المستوى على والبيئة لإلنسان تهديداً تشكل قد بطريقة المتجددة غير الموارد واستهالك واألراضي والمياه
 الصحة يهدد الجوي الغالف في الحراري لالحتباس المسببة للغازات والمتوقع الحالي التركيز أن على اآلراء في متزايد إجماع أيضاً هناك
1Fالتلوث ومنع وفاعلية كفاءة أكثر بصورة الموارد استخدام أصبح نفسه، الوقت وفي. والقادمة الحالية لألجيال والرفاهية العامة

 وتقنيات 2
 جميع في وتطبيقها استخدامها إمكانية زيادة عن فضالً أوسع نطاق على متاحةً أموراً الحراري لالحتباس المسببة الغازات من الحد وممارسات

 أو الجودة لتعزيز المستخدمة األساليب تشبه التي المستمر التحسين أساليب خالل من الممارسات هذه تنفيذ يتم ما وغالباً. تقريباً العالم أنحاء
   .والخدمات والزراعة الصناعة قطاع في الشركات معظم لدى عام بشكل والمعروفة اإلنتاجية،

 
 ءأنحا كافة في المنتشرة والممارسات التقنيات مع تماشياً التلوث ومنع الموارداستخدام  كفاءة في المشروعات منهج معيارالهذا  يرسم .2

 يكون ما بقدر والممارسات التقنيات هذه اعتماد على الخاص القطاع شركات قدرة تعزيز على المعيار هذا يعمل ذلك، إلى وإضافة. العالم
 . تجارياً المتاحة والموارد المهارات على يعتمد مشروع سياق في جدوى ذا استخدامها

 

 األهداف
 

 المشروعات أنشطة عن الناتج التلوث تقليل أو بتجنب البيئة وسالمة ناإلنسا صحة على السلبية اآلثار تقليل أو تجنب  

 والمياه الطاقة ذلك في بما للموارد، استدامة األكثر االستخدام تعزيز  
 بالمشروعات الصلة ذات الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات من الحد 

 
 التطبيق نطاق

 
 الستيفاء الالزمة اإلجراءات تنفيذ إدارة تتم بينما واالجتماعية، البيئية واآلثار المخاطر ديدتح عملية أثناء المعيار هذا تطبيق يتحدد .3

   .المتطلبات هذه يبين 1 رقم األداء معيار بأن علماً المتعاملة، للجهة واالجتماعية البيئية اإلدارة نظام طريق عن المعيار هذا متطلبات

 
 المتطلبات

 
لمجدية من الناحية الفنية ا واألساليب المبادئ وتطبيق المحيطة الظروف بمراعاة المشروع مدة أثناء لمؤسسةا مع المتعاملة الجهة تقوم .4

 هذه من والحد والبيئة، اإلنسان صحة على السلبية اآلثار لتفادي األنسب الخيار تمثل والتي التلوث ومنع الموارد بكفاءة الخاصةو والمالية
 وستتوافق بطبيعته، المرتبطة والمخاطر لألخطار المشروع مدة أثناء المطبقة واألساليب المبادئ تكييف يتم سوف 2F3.تفاديها تعذر إن اآلثار

                                                 
 كما الغازية، أو السائلة أو الصلبة صورتها في الخطرة وغير الخطرة الكيماوية الملوثات من كل إلى لإلشارة المعيار هذا ألغراض "التلوث" مصطلح يستخدم 1

 والروائح الحراري لالحتباس المسببة الغازات وانبعاثات الماء في الحراري والتفريغ اضاألمر ومسببات اآلفات مثل أخرى أشكال على يشتمل أن منه يقصد
 . الضوء ذلك في بما محتملة بصرية تأثيرات وإيجاد الكهرومغناطيسية والطاقة واإلشعاعات واالهتزازات والضوضاء الكريهة

 يكن لم إن منه الحد ثم أمكن، حيثما المنبع من التلوث تفادي ولكن االنبعاثات، من المطلق التخلص المعيار هذا ألغراض "التلوث منع" بمصطلح يقصد ال 2
 .معيارهذا ال أهداف تحقيق فيه يتم الذي المدى إلى الالحقة المراحل في ممكناً

 العوامل مراعاة مع تجارياً، المتاحة والمواد عداتوالم المهارات باستخدام المقترحة واإلجراءات التدابير تنفيذ باإلمكان كان إذا ما على "الفنية الجدوى" ترتكز 3
 وترتكز. التشغيلية والعمليات القدرات على االعتماد وجدارة والحوكمة، واألمن، األساسية، والبنية ،والسكانية الجغرافية واألوضاع المناخ، مثل السائدة المحلية
االستثمار والتشغيل  بتكاليف مقارنة واإلجراءات التدابير هذه العتماد المتزايدة للتكلفة لنسبيا الحجم ذلك في بما التجارية، االعتبارات على المالية الجدوى

 . المؤسسة مع المتعاملة للجهة بالنسبة للتنفيذ قابل غير المشروع ستجعل المتزايدة التكلفة هذه كانت إذا ما على ترتكز كما ،لمشروع ل والصيانة
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3Fالسليمة، الدولية الصناعية الممارسات مع كذلك

 والصحة البيئة بإرشادات وردت وكما دولياً بها المعترف المصادر من العديد يعكسها كما 4
  ). EHS( الدولي البنك مجموعة نع الصادرة والسالمة

  
 يكون حسبماً- دولياً بها المعترف األخرى المصادر أو والسالمة والصحة البيئة بإرشادات المؤسسة مع المتعاملة الجهة تستعين سوف .5

 اإلرشادات هذه وتحتوي. المشروع ضارغألتحقيقًا  آثاره ومكافحة التلوث ومنع الموارد بكفاءة الخاصة األساليب واختيار تقييم عند -مالئماً
 عن المضيف البلد ولوائح أنظمة اختالف وعند. عامة بصفة مقبولة وتعتبر المشروعات على تنطبق التي والتدابير األداء مستويات على

 كانت وإذا. صرامة أكثر أيهما تنفيذ المتعاملة الجهات من يطلب ،والسالمة والصحة البيئة إرشادات في المذكورة والتدابير المستويات
 المحددة، المشروع ظروف ظل في األنسب هي والسالمة والصحة البيئة إرشادات في الواردة تلك من صرامة األقل التدابير أو المستويات

. والبيئية االجتماعية واآلثار المخاطر تحديد عملية خالل من مقترحة بدائل أي بشأن وتفصيلياً كامالً تبريراً المؤسسة مع المتعاملة الجهة تقدم
 .المعيار لهذا العامة المتطلبات مع لألداء مختارة بديلة مستويات أي توافق التبرير هذا يثبت أن ويجب

 
 الموارداستخدام  كفاءة

 

4Fالتكاليف وفعالية والمالية الفنية الجدوى تدابير بتنفيذ المؤسسة مع المتعاملة الجهة تقوم .6

 والمياه للطاقة هااستهالك كفاءة تحسين أجل من 5
 مبادئ التدابير هذه وتدمج .األساسية األعمال أنشطة تمثل التي المجاالت على التركيز مع المواد، من والمستلزمات األخرى الموارد وكذلك
 المعايير ياناتب توافر وعند. والمياه والطاقة الخام المواد على الحفاظ بهدف اإلنتاج وعمليات المنتج تصميم في نظافة األكثر اإلنتاج

 . للكفاءة مقارنة المؤسسة مع المتعاملة الجهة تجري المرجعية،

 
 الحراري لالحتباس المسببة الغازات 

 ومالية فنية جدوى ذات خيارات تنفيذ أعاله،  المبينة الموارداستخدام  كفاءة تدابير بجانب ،المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يتعين .7
 تشتمل وقد. أثناء تصميم المشروع وتشغيله بالمشروع المرتبطة الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات من حدلل التكلفة حيث من وفعالة

 أو المتجددة الطاقة مصادر استخدام واعتماد بديلة، مواقع في المشروعات إقامة دراسة على الحصر، ال المثال سبيل على الخيارات، هذه
 االنبعاثات تخفيض وتدابير ،الماشية وتربية الغابات وأنشطة الزراعية األنشطة إلدارة المستدامة ارساتوالمم الكربون، منخفضة الطاقة
 . الغازات حرق من والحد الهاربة
 

 زاتالغا من طن ألف 25 على تزيد كميات تنتج أن يتوقع أو حالياً تنتج التي بالمشروعات يتصل فيما المؤسسة مع المتعاملة الجهة تقوم .8
5Fسنوياً) CO2( الكربون أكسيد ثاني لغاز المعادلة

 لسيطرتها الخاضعة أو لها المملوكة المرافق تصدرها التي المباشرة االنبعاثات كمية بقياس 6
6Fللمشروع، المادية الحدود ضمن

7Fالموقع خارج الطاقة بإنتاج المرتبطة المباشرة غير االنبعاثات وكذلك 7

 جريوتُ. المشروع يستخدمها التي 8

                                                 
 المهنيين لدى معقوالً توافراً توافرها يفترض التي والبصيرة الحكمة جانب والتزام الواجبة والعناية المهنية المهارات تطبيق إلى الممارسات هذه تعريف يشير 4

 ويجب أن تكون .اإلقليمي أو العالمي المستوى على يماثلها ما أو ذاتها واألوضاع الظروف ظل في المهام نوع نفس بأداء القائمين والخبرات المهارات ذوي
   .نتيجة هذه الممارسات قيام المشروع بتطبيق أكثر التقنيات مالئمة في الظروف الخاصة بالمشروع

 معيار،هذا ال وألغراض. دورته طوال تطبيقه إمكانية دراسة تتم الذي للتدبير المالية المكاسب وكذلك التشغيل وتكلفة المال لرأس وفقاً التكاليف فعالية تتحدد 5
 على عائداً يتيح أن المتوقع من كان إذا التكلفة حيث من فعالة الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات خفض تدبير أو المورددام استخ كفاءة تعتبر

 .مالئم عائد بأنه يوصف للمخاطر مراعياً االستثمار
 بالطاقة المرتبطة غير المصادر فيها بما الحراري، لالحتباس المسببة الغازات النبعاثات المهمة المصادركافة  االعتبار في الكمي القياس عملية تأخذ أن يجب 6

 .وغيرهما النيتروز وأكسيد الميثان غاز مثل
 مصادر في المشروع بفعل العضوية المواد وتحلل السطحية األحيائية الكتلة أو بالتربة، الكربون محتوى في المشروع من الناتجة التغييرات تسهم قد 7

 .ضخمةفي الحاالت التي يتوقع فيها أن تكون هذه االنبعاثات  النبعاثاتا لهذه الكمي القياس عملية في تضمينها ويجب اشرة،المب االنبعاثات
 .المشروع موقع عن بعيدة أخرى مرافق من المشروع في المستخدمة والتبريد التسخين وطاقة الكهربائية الطاقة توليد إلى تشير 8
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 المعترف السليمة والممارسات للمنهجيات طبقاً سنوياً الحراري لالحتباس المسببة الغازات النبعاثات الكمي القياس المؤسسة مع المتعاملة الجهة
   8F9.دولياً بها
 

 المياه استهالك 
الواردة في  الموارداستخدام  كفاءة تمتطلبا تطبيق إلى باإلضافة المياه، من كبيرة كمية المشروع يستهلك أن المحتمل من يكون عندما .9

 استهالك يفرض ال بحيث المياه استخدام من تقلل أو تتفادى أن شأنها من إجراءات تعتمد أن المؤسسة مع المتعاملة الجهة فعلى ،لمعيارهذا ا
 الماء على للحفاظ إضافية تدابير استخدام -الحصر ال المثال سبيل على- التدابير هذه وتتضمن. اآلخرين على بالغة سلبية آثاراً للمياه المشروع

 الطلب لتقليل المياه استهالك وموازنة للمياه، بديلة إمدادات استخدام وكذلك المؤسسة، مع المتعاملة الجهة عمليات في الفنية بجدواها تتميز
 . مشروعال لتنفيذ البديلة المواقع وتقييم المتوافرة، اإلمدادات نطاق في المياه موارد على الكلي

 
 التلوث منع

 

. ممكنًا تفاديها يكون ال عندما انبعاثها، حجم أو كثافة في تتحكم/تقلل أو الملوثات، انبعاث المؤسسة مع المتعاملة الجهة تتفادى سوف .10
 العارضة، لظروفوا الروتينية وغير الروتينية لألوضاع نتيجة واألراضي الماء في طرحها أو الهواء في الملوثات انبعاث على ذلك وينطبق

 المياه أو األرض تلوث مثل تاريخي تلوثبها  يوجد وفي الحاالت التي 9F10.الحدود عبر وآثار وإقليمية محلية آثار على تنطوي أن يحتمل والتي
 تقرر ما فإذا. ثالتلو هذا وطأة لتخفيف التدابير اتخاذ عن مسؤولة كانت إذا ما لتحديد السعي المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب الجوفية

 الممارسات أو الوطنية للقوانين وفقاً المسؤوليات هذه تسوية فستتم القانونية، الناحية من المسؤولة هي المؤسسة مع المتعاملة الجهة أن
 10F11.المسألة لهذه الوطنية القوانين معالجة عدم حالة في السليمة الدولية الصناعية

 
11Fالمحيطة األوضاع على للمشروع المحتملة السلبية لآلثار تصديها حال المؤسسة مع المتعاملة الجهة تدرس .11

 بما الصلة ذات العوامل 12
االستخدام الحالي والمستقبلي ) 3( ؛الطاقة االستيعابية المحددة للبيئة ) 2( ؛ 12F13 القائمة المحيطة األوضاع )1(: المثال سبيل على ذلك في

 مؤكدة غير نتائج ذات تراكمية آثار حدوث احتمال) 5( الحيوي؛ للتنوع بالنسبة أهمية ذات مناطق من المشروع موقع قرب) 4( ؛لألراضي
 الجهة تدرس سوف المعيار، هذا يتطلبه لما اًطبق التلوث في والتحكم الموارداستخدام  كفاءة تدابير تطبيق إلى وباإلضافة. يستحيل تغييرها أو/و

 مصدراً المشروع يحتمل أن يمثل عندما وذلك منها، الحد أو المحيطة اآلثار تفادي شأنها من تدابير وتعتمد إستراتيجيات المؤسسة مع المتعاملة
 المشروع لموقع بدائل تقييم على الحصر، ال الالمث سبيل على اإلستراتيجيات، هذه وتشتمل. بالفعل متدهورة منطقة في لالنبعاثات كبيراً

 .عنها والتعويض االنبعاثات آثار لموازنة وآليات
 

 النفايات 
 يتعذر وحيثما. خطرة وغير خطرة مواد نفايات توليد تقليل أو بتفادي ممكن، عملي حد أقصى إلى المؤسسة، مع المتعاملة الجهة تقوم .12

 تدويرها وإعادة استعادتها كذلك وعليها النفايات، هذه توليد من الحد على العمل المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ، يتعينالنفايات توليد تفادي
 بمعالجة المؤسسة مع المتعاملة الجهة ستقوم ،تدويرها إعادة أو النفايات استعادة تعذر حالة وفي. والبيئة اإلنسان صحة على مأمونة بطريقة

 مواد مع التعامل عن الناتج والمخلفات االنبعاثات في المالئم التحكم ذلك ويشمل بيئياً، سليمة بطريقة منها خلصالت أو تدميرها أو النفايات هذه

                                                 
 في الصلة ذات والهيئات مختلفة دولية ومنظمات المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة من كل لالنبعاثات تقديرات بإعداد اصةالخ المنهجيات بتقديم يقوم 9

 .المضيف البلد
 .الحدود عبر المدى بعيد الجوي التلوث اتفاقية تغطيها التي الملوثات الحدود عبر الملوثات تشمل10
 إجراؤه يتم تقييم أي يتبع وأن الموجود، التلوث في المساهمة األخرى الجهات ومع المحلية والمجتمعات والوطنية المحلية لحكومةا مع التنسيق ذلك يتطلب قد 11

 .والسالمة والصحة البيئة إرشادات أوردته كما السليمة الدولية الصناعية الممارسات مع يتوافق المخاطر إلى مستنداً نهجاً
 .والتربة والجوفية طحيةالس والمياه الهواء مثل 12
 .والبيئة اإلنسان صحة على المقبولة غير المخاطر حدود من أقل مستويات عند نفسه الوقت في والبقاء الملوثات من متزايد حمل استيعاب على البيئة قدرة 13
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13Fخطرة مواد الناتجة النفايات أن تقرر وإذا. ومعالجتها النفايات

 الصناعية للممارسات معقولة بدائل عن المؤسسة مع المتعاملة الجهة تبحث 14
 ثالث، طرف طريق عن النفايات من التخلص حالة وفي 14F15.الحدود عبر النفايات هذه حركة على المنطبقة بالقيود تزاماالل مع السليمة الدولية

 الحكومية التنظيمية الهيئات قبل من مرخصة مشروعة وبمؤسسات حسنة سمعة ذوي بمقاولين تستعين سوف المؤسسة مع المتعاملة الجهة فإن
 كان إذا مما تتأكد أن المؤسسة مع المتعاملة الجهة وعلى. النهائية الوجهة حتى واإليداع الحفظ سلسلة وثائق على وستحصل العالقة، ذات

 مع المتعاملة الجهة استخدام وإمكانية المواقع، هذه مكان ومن المقبولة، للمعايير وفقاً النفايات من للتخلص المرخصة المواقع تشغيل يجري
 وأن المواقع، هذه إلى ترسلها التي النفايات من تقلل أن المؤسسة مع المتعاملة الجهة فعلى لذلك، خالفاً ألمرا كان وإذا. المواقع لهذه المؤسسة

 موقع في  هامن تخلصال أوالنفايات  ستعادةال خاصة مرافق تطوير احتمالية ذلك في بما النفايات، من للتخلص البديلة الخيارات تدرس
 .المشروع

 

 الخطرة المواد إدارة 
 المؤسسة مع المتعاملة الجهة وستتفادى. منتجاتفي صورة  ينتجها أو خام مواد صورة في أحياناً الخطرة المواد المشروع ستخدمي .13

 ونقلها الخطرة المواد إنتاج عمليات تقييم يجب السياق، هذا وفي. ممكناً تفاديها يكون ال عندما ذلك، في وتتحكم تقلل أو الخطرة، المواد إطالق
 تقرر استخدام عندما خطورة أقل بدائل دراسة المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ويتعين. المشروع أنشطة في واستخدامها وتخزينها ،اوتداوله
 الخاضعة الخطرة والمواد الكيماوية المواد تصنيع المتعاملة الجهة تتفادى وسوف. األخرى العمليات أو التصنيع عمليات في الخطرة المواد
 بالكائنات الضارة السميات من عالية كمية على الحتوائها وذلك واستخدامها، بها واالتجار مراحل، على استخدامها إلنهاء أو ليالدو للحظر
  15F16.األوزون طبقة استنفاد على قدرتها أو أحيائياً، التراكم على لقدرتها أو البيئة، في) بقائها طول( لثباتها أو الحية،

 

 إدارتهاو اآلفات مبيدات استخدام 
 يستهدفان اآلفات ناقالت لمكافحة متكامل نهج أو/و اآلفات لمكافحة متكامل برنامج وتنفيذ بإعداد المؤسسة مع المتعاملة الجهة ستقوم .14

 المتعاملة للجهة البرنامجان هذان ينطوي وسوف. العامة الصحة على التأثير وذات اقتصادياً المهمة األمراض وناقالت اآلفات تفشي حاالت
 الممارسات ذلك في بما اآلفات، لمكافحة المتاحة الطرق مع والبيئة باآلفات المتعلقة للمعلومات المنسق االستخدام دمج على المؤسسة مع

 أو/و اآلفات تحدثها التي اقتصادياً المقبولة غير األضرار منع أجل من الكيماوية، الوسائل أخير وكحل والوراثية، البيولوجية والوسائل الثقافية
 . والحيوان اإلنسان إلى األمراض نقل
 

 المبيدات باختيار اآلفات، مبيدات استخدام على اآلفات مكافحةإدارة  أنشطة اشتمال حالة في المؤسسة مع المتعاملة الجهة تقوم سوف .15
 اختيار وأيضاً المستهدفة، اآلفات أنواع ضد بفعاليتها والمعروفة اإلنسان، بصحة الضارة السميات من منخفضة نسبة على تحتوي التي

 آفات مبيدات استخدام المؤسسة مع المتعاملة الجهة تختار وعندما. والبيئة المستهدفة غير اآلفات أنواع على المحدودة اآلثار ذات المبيدات
 خاصة بيانات طاقاتب عليها وملصق مأمونة، حاويات في المبيدات هذه تعبئة تفرض التي المتطلبات على اختيارها يرتكز سوف ،كيماوية

 التنظيمية الهيئات من صادرة المفعول سارية رخصة على حاصلة جهة بواسطة تصنيعها على يرتكز كما والسليم، اآلمن االستخدام بإرشادات
 . المختصة

 
 لألعداء األضرار تجنب) 1( تكفل بطريقة اآلفات مبيدات باستخدام الخاص نظامها بتصميم المؤسسة مع المتعاملة الجهة وتقوم .16

 اآلفات مقاومة تطورب تجنب المخاطر المرتبطة ) 2(، والحد من هذه األضرار إذا كانت تجنبها غير ممكن والمستهدفة لآلفات الطبيعيين
 الدولية للمدونة طبقاً امنه والتخلص واستخدامها وتخزينها اآلفات مبيداتتداول  تمي سوف لذلك، وباإلضافة. المبيدات لهذه األمراض وناقالت
 . السليمة الدولية الصناعية الممارسات من غيرها أو والزراعة األغذية منظمة عن الصادرة اآلفات مبيدات واستخدام توزيع في السلوك لقواعد

                                                 
 .المحلية التشريعات أو الدولية االتفاقيات في لتعريفها طبقاً 14
 الخطرة النفايات حركة لمراقبة بازل اتفاقية القوانين الوطنية واإلقليمية والدولية بما في ذلك مع متسقة الحدود عبر ةالخطر المواد حركة تكون أن يجب 15

 منع التلوث البحري الناتج عن طرح المخلفات والمواد األخرى بشأن لندن اتفاقية ومع للحدود، العابرة
 تنطبق وسوف. األوزون لطبقة المستنفدة المواد بشأن الـمونتري وبروتوكول الثابتة العضوية الملوثات بشأن ستوكهولم اتفاقية أهداف عم يتماشى بما 16

 .العالمية الصحة منظمة قبل من المصنفة اآلفات مبيدات من معينة فئات على مماثلة اعتبارات
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 منظمة تصنيف في ةالمندرج المنتجات في التجارة أو تصنيع أو استخدام أو تخزين أو شراء بعدم المؤسسة مع المتعاملة الجهة تلتزم .17

 أو شراء بعدم تلتزم كما). الخطورة عالية( ب-ل أو) الخطورة شديدة( أ-ل الخطر رتبة حسب اآلفات لمبيدات به الموصى العالمية الصحة
 يملك المشروع كان إذا إال ،)الخطورة معتدلة( ل-ل الخطر رتبة تحت تندرج التي اآلفات مبيدات في التجارة أو تصنيع أو استخدام أو تخزين
 يفتقرون أفراد ويجب منع الوصول إلى هذه المواد الكيماوية بواسطة . الكيماوية المواد هذه واستخدام توزيع على مفروضة مالئمة ضوابط

 .السليمة بالطرق منها والتخلص واستخدامها وتخزينها لهالتداو المالئمة والمرافق والمعدات السليم التدريب إلى
 


