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  الغرض من هذه السياسة : ١القسم 
 
التي تقوم على تمويلها في إلى تحقيق نتائج التنمية اإليجابية في مشروعات القطاع الخاص ) المؤسسة(تسعى مؤسسة التمويل الدولية  -١

تمثل استمرارية تنمية المشروعات االجتماعية والبيئية أحد المكونات المهمة لتحقيق نتائج التنمية اإليجابية والتي تتوقع  .األسواق الناشئة
  .األداء االجتماعية والبيئية معاييرمؤسسة التمويل الدولية تحقيقها عن طريق تطبيق مجموعة شاملة من 

 
، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على )سياسة االستمرارية (االجتماعية والبيئيةمن خالل سياسة المؤسسة الخاصة باستمرارية التنمية  -٢

 ويعتمد هذا االلتزام على مهمة المؤسسة واختصاصها، حسبما هو موضح في القسم  .تفعيل التزامها باستمرارية التنمية االجتماعية والبيئية
المتعاملين يعتمد تحويل هذا االلتزام إلى نتائج ناجحة على مجهودات مؤسسة التمويل الدولية باإلضافة إلى مجهودات  .السياسةمن هذه  ٢

من هذه السياسة، بما في ذلك مسئوليتها  ٣ وتمشًيا مع هذا االلتزام، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتنفيذ اإلجراءات الموضحة في القسم .معها
 .األداء لمعاييرالمشروعات المقترحة للحصول على تمويل مباشر وذلك للتأآد من مطابقتها  راضاستعتجاه 

 
 :األداء مما يلي معاييرتتكون  -٣
 

 نظام اإلدارة ونظام التقييم االجتماعي والبيئي :١األداء  معيار
  العمالة وظروف العمل :٢األداء  معيار
  وتخفيف آثارهالتلوث  منع :٣ األداء معيار
 صحة وسالمة وأمان المجتمع :٤ األداء معيار
 القسريةاألراضي وإعادة التوطين  امتالك :٥ األداء معيار
 القابلة لالستمرارالموارد الطبيعية شؤون الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة  :٦ األداء معيار
 الشعوب األصلية :٧ األداء معيار
 التراث الثقافي :٨ األداء معيار

 
على إدارة أدائها االجتماعي والبيئي  المتعاملين معهاواألداء هذه بمثابة وثائق أساسية تساعد مؤسسة التمويل الدولية  معايير تعد -٤

األداء متبوعًة بمتطلبات  معاييرمن  معيارتم توضيح النتائج المطلوبة في أهداف آل  .وتحسين مستواه من خالل نهج يستند إلى النتائج
 اآلثارعلى تحقيق هذه النتائج من خالل الوسائل المالئمة لطبيعة ونطاق المشروع وبحيث تتناسب مع مستوى  لمتعامليناخاصة لمساعدة 

 السلبية على اآلثارويتمثل المحور األساسي لهذه المتطلبات في نهج متسق لتجنب  ).احتمالية وقوع الضرر(والمخاطر االجتماعية والبيئية 
وتمثل  .اآلثار، وفق ما هو مناسب، في حال تعذر تجنب تلك اآلثارئة، وآذلك لتقليل أو تخفيف أو التعويض عن العمال والمجتمعات والبي

 .عملياتهم التجارية انطالًقا منها استمراريةزيادة  للمتعامليناألداء أيًضا قاعدة راسخة يمكن  معايير
  
 اعلى عاتق قع تاألداء  معاييرريقة تتوافق مع وفي حين أن إدارة المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية بط -٥

، تسعى مؤسسة التمويل الدولية لضمان أن المشروعات التي تمولها يتم تشغيلها بطريقة تتوافق مع متطلبات المتعامل
  مؤسسة التمويل الدولية ألي مشروعبهتقوم ي ذال   والبيئي االجتماعياالستعراض مثل يونتيجة لذلك،  .األداء معايير

مقترح عامًال مهًما في تقرير ما إذا آانت ستقوم بتمويل المشروع محل الدراسة أم ال، آما أنها تحدد نطاق الظروف 
ومن خالل االلتزام بهذه السياسة، تعمل مؤسسة  .االجتماعية والبيئية للتمويل الذي توفره مؤسسة التمويل الدولية

المؤسسة وعملية  تقوم بهاباإلجراءات التي شفافية والمساءلة فيما يتعلق التمويل الدولية على تحسين إمكانية التنبؤ وال
على التعامل مع المخاطر االجتماعية والبيئية وتحسين األداء، إلى جانب أنها  المتعاملينصنع القرار، آما أنها تساعد 

   .تعمل على تحسين نتائج التنمية اإليجابية على أرض الواقع
  

 الدولية التمويل مؤسسة التزام :٢ القسم
 
في القطاع الخاص في البلدان النامية بغرض المساعدة على  القابلة لالستمرارتتمثل رسالة مؤسسة التمويل الدولية في تشجيع التنمية  -١

طاع الخاص وتؤمن مؤسسة التمويل الدولية بأن النمو االقتصادي السليم القائم على استثمارات الق .الحد من الفقر وتحسين حياة الشعوب
   .هو أمر ضروري للحد من الفقر القابلة لالستمرار
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على أساس أن السعي وراء  المتعاملينوفي إطار سعيها لتحقيق هذه الرسالة، تهدف مؤسسة التمويل الدولية إلى بناء شراآات مع  -٢
نشطة التجارية المسئولة اجتماعًيا وبيئًيا تحسين حيث يمكن لأل .الفرص االجتماعية والبيئية هو جزء ال يتجزأ من النشاط التجاري الناجح

وتؤمن مؤسسة التمويل الدولية بأن هذا النهج يساعد أيًضا على  .وإيجاد قيمة لكافة األطراف المشارآة المتعاملين لدى الميزات التنافسية
ل الدولية من القيام بمهام اختصاصها التنموي، تعزيز الربحية طويلة المدى لالستثمارات في األسواق الناشئة، وعلى تمكين مؤسسة التموي

 .وآذا على تدعيم ثقة الجمهور في المؤسسة
 
ويتمثل المحور األساسي لرسالة التنمية لمؤسسة التمويل الدولية في جهودها الرامية إلى تنفيذ عملياتها االستثمارية وتقديم خدماتها  -٣

وتراعي أنه ينبغي تجنب اآلثار السلبية قدر اإلمكان، وإذا آانت هذه اآلثار أمًرا ال  . البيئةباإلنسان أو" ال تلحق الضرر"االستشارية بطريقة 
وتتعهد مؤسسة التمويل الدولية بصفة خاصة بضمان عدم وقوع  .مفر منه؛ فينبغي تقليلها والتخفيف من حدتها والتعويض عنها بشكل مناسب

لفئات الضعيفة بشكل غير متكافئ، وآذلك تتعهد بعدم اإلضرار بالبيئة خالل هذه العملية تكاليف التنمية االقتصادية على عاتق الفقراء وا
بشكل منتظم مع المجتمعات المحلية  المتعاملوتؤمن المؤسسة بأن مشارآة  .مستمرةباإلضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وبصورة 
آما تعترف مؤسسة  .وًرا مهًما في تجنب أو تقليل الضرر الذي يلحق باإلنسان والبيئةفيما يتعلق باألمور التي تؤثر فيها بشكل مباشر يلعب د

التمويل الدولية بأن أدوار ومسئوليات القطاع الخاص فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان تبرز بوصفها ملمًحا مهًما للمسئولية االجتماعية 
من القطاع الخاص على  ن معهامتعامليالتها مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة  التي وضع–األداء  معاييروالجدير بالذآر أن  .للشرآات

  . تتفق وهذه األدوار والمسئوليات الناشئة–التعامل مع المخاطر والفرص االجتماعية والبيئية 
 
تي تحدد ال  لالستمرارةالقابلوبناًء على ذلك، تبذل مؤسسة التمويل الدولية مساعيها لالستثمار في المشروعات  -٤

المخاطر االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتقوم بمعالجتها في ظل رؤية تهدف إلى التحسين المستمر ألداء 
وتسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى إيجاد شرآاء  .في نطاق الموارد ووفًقا لإلستراتيجيات الخاصة بها االستمرارية

، ولديهم الرغبة في رفع آفاءتهم للتعامل مع المخاطر القابلة لالستمراررؤيتها والتزامها بنهج التنمية يشارآونها عمالأ
 .االجتماعية والبيئية، وآذا السعي إلى تحسين أدائهم في هذا المجال

 
 أدوار ومسئوليات مؤسسة التمويل الدولية :٣القسم 

 
التعامل مع المخاطر واالثار االجتماعية  ين معهااملمتعالفي عمليات االستثمار الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، تتوقع المؤسسة من  -١

 .األداء معاييرلهذه المخاطر واآلثار، وتنفيذ التدابير الالزمة الستيفاء متطلبات  المتعاملويستلزم هذا تقييم  .والبيئية الناجمة عن مشروعاتهم
عن  اإلفصاحمن خالل  المتأثرةمع المجتمعات  مشارآتهألدائه االجتماعي والبيئي في  المتعاملويتمثل أحد المكونات المهمة إلدارة 

 .١األداء معيارمعلومات المشروع ذات الصلة والتشاور والمشارآة المستنيرة، آما هو وارد في 
 
ثار اآللتجنب  اإلجراءاتعلى وضع  المتعاملين، ومساعدة المتعاملتقييم  استعراضينصب دور مؤسسة التمويل الدولية على  -٢

األداء، وتصنيف المشروع بهدف تحديد المتطلبات  معاييروية والبيئية أو الحد منها أو تخفيفها أو التعويض عنها، بما يتفق االجتماع
عن المعلومات ذات الصلة بالمشروع، والمساعدة في تحديد فرص تحسين لإلفصاح للجمهور المؤسسية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية 

آما تقوم المؤسسة  .خالل مدة استثمار مؤسسة التمويل الدولية للمتعاملاألداء االجتماعي والبيئي  ورصدية، النتائج االجتماعية والبيئ
 متطلبات وتطبق المؤسسة . الخاصة بالكشف عن المعلوماتللسياسةعن معلومات تتعلق بأنشطتها االستثمارية والمؤسسية وفًقا  باإلفصاح

  . البيئي واالجتماعياالستعراضهذه العملية من خالل إجراء 
 
ينطبق النهج العام السابق على االستثمارات المباشرة لمؤسسة التمويل الدولية على مستوى الشرآة والمشروع على حد سواء، بما في  -٣

ة تتعلق  واألعمال االستشارية بإجراءات منفصلمؤسسات الوساطة الماليةتتسم االستثمارات من خالل  .ذلك استثمارات أسهم رأس المال
األداء هذه  معايير اإلجراء الداخلي لمؤسسة التمويل الدولية لتطبيق ستعراض تم إي ). أدناه٣٠وحتى ٢٧انظر الفقرة (األداء  معاييربتطبيق 

 .االستعراض البيئي واالجتماعيجراءات إ من خالل أنواع االستثمارات والعمليات المختلفة الخاصة بالمؤسسة في 
 

  اعي والبيئياالستعراض االجتم
 

  
للمشروع آجزء  استعراضعند تقدم مشروع للحصول على تمويل، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء  -٤النهج الشامل

 االجتماعية واآلثارتالءم مع مستوى المخاطر يطبيعة ونطاق المشروع، آما  معناسب هذا االستعراضتوي الفحص و المالي له 
 وذلك سواء في مرحلة ما قبل من قبلهاأي نشاط عمل جديد جاري فحصه آي يتم تمويله ستعراض با المؤسسة وتقوم ..والبيئية

وذلك آجزء من  بالمتعاملألنشطة األعمال األخرى الخاصة  االستعراضقد يتسع نطاق  .اإلنشاء أو اإلنشاء أو التشغيل
 اجتماعية أو بيئية تاريخية مالزمًة للمشروع ومتى ظهرت تأثيرات .اعتبارات إدارة المخاطر لدى مؤسسة التمويل الدولية

 .نحو تحديد إجراءات العالج الممكنة المتعامل التي تسبب اآلخرون فيها، فإن مؤسسة التمويل الدولية تسعى مع اآلثارشاملة
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وفي حالة مشارآة  .ة بشكل جزئي على توقيت مشارآة مؤسسة التمويل الدوليستعراض االجتماعي والبيئياالوتعتمد آفاءة وفعالية  -٥

على نحٍو أآثر فعالية بتوقع  المتعاملمؤسسة التمويل الدولية في المراحل المبكرة من تصميم المشروع، تصبح المؤسسة قادرة على دعم 
 .روع والفرص المحددة، وتتمكن آذلك من المساعدة في تعزيز آفاءة التعامل مع هذه األمور طوال فترة المشواآلثارومعالجة المخاطر 

 
المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية التي ينطوي عليها المشروع آما تم ) i( : على ثالثة مقوماتيشتمل االستعراض االجتماعي والبيئي -٦

و البيئية،  مع اآلثار المتوقعة، ويتضمن ذلك نظام اإلدارة االجتماعية والمتعامل وقدرته على التعاملالتزام ) ii(و ، المتعاملتقييمها بواسطة 
)iii ( يساعد آل مكون من هذه المكونات مؤسسة التمويل الدولية على  .األداء لمعاييردور األطراف األخرى في التأآد من مطابقة المشروع

جتمعات  المشروعات ذات اآلثار السلبية الكبيرة على الموفي .أن يتوافق المشروع مع معايير األداء أم الالتحقق مما إذا آان من المتوقع 
انظر الفقرتين  (دعم المشروع على نطاق واسع داخل المجتمعات المتأثرة، تسعى مؤسسة التمويل الدولية أيًضا إلى ضمان توفر المتأثرة

 . االجتماعي والبيئي عملية االستعراض تقييم االستعراضي فيعلئ المتعامل معهايذآر أن مؤسسة التمويل الدولية تعتمد ). أدناه٢٠ و١٩
بإجراء تقييم إضافي أو تفويض  المتعامل، تطالب مؤسسة التمويل الدولية 1األداء  معيارحاالت عدم توافق هذا التقييم مع متطلبات وفي 

   .التقييم إلى الخبراء الخارجيين إذا آان ذلك ممكًنا
  
لي للمشروع بما يشمل المخاطر المالية وتلك  لمؤسسة التمويل الدولية ضمن تقييم المؤسسة اإلجما االستعراض االجتماعي والبيئيُيدرج -٧

آما تضع مؤسسة التمويل الدولية في اعتبارها ما إذا آان من المتوقع أن تسهم استثماراتها في تنمية الدولة المضيفة  .التي تؤثر على السمعة
 لقياس المؤسسةن خالل الدراسة التي تضطلع بها وم .من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية المعنيةوأن تعود بالنفع على الفئات 

، توضح مؤسسة التمويل الدولية األساس النظري الذي استندت إليه وآذا الشروط الخاصة بالمشروع التي يجب والمنافعهذه التكاليف 
  .للموافقة عليهوع ويتم تقديمها إلى مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية عند إحالة المشر .استيفاؤها لالستثمار المقترح

 
 . األداء خالل فترة زمنية معقولةأنشطة المشروعات الجديدة التي ال يتوقع منها أن تفي بمعاييرال تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتمويل  -٨

ه األنشطة في قائمة ويمكن العثور على قائمة بهذ .آما أن هناك أنواع متعددة من األنشطة التي ال تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتمويلها
 .الخاصة بإجراء االستعراض االجتماعي والبيئياالستثناءات 

 
 تصنيف المشروعات

آثار المشروع االجتماعية والبيئية المتوقعة، تستخدم مؤسسة التمويل الدولية نظام تصنيف اجتماعي وبيئي إلجراء  استعراضآجزء من  -٩
تحديد المتطلبات المؤسسية الخاصة بمؤسسة ) ٢(و للمتعامليجة للتقييم االجتماعي والبيئي  المدرآة آنتاآلثارتوضيح مقدار ) ١( :ما يلي

 قبل تقديم المشروعات إلى مجلس إدارة المؤسسة العتمادها وفًقا للقسم للجمهورعن المعلومات الخاصة بالمشروع لإلفصاح التمويل الدولية 
  :فئات فيما يليوتتمثل هذه ال .عن المعلوماتاإلفصاح  من سياسة ١٢

 
المشروعات المتوقع أن تنطوي على آثار سلبية آبيرة على المستوى االجتماعي أو البيئي،  :الفئة أمن مشروعات  

  .وتكون هذه اآلثار متنوعة أو غير مسبوقة أو يتعذر معالجتها
ى االجتماعي أو المشروعات المتوقع أن تنطوي على تأثيرات سلبية محدودة على المستو :الفئة بمن مشروعات  

 قليلة العدد ومتعلقة بالموقع بصفة عامة ويمكن معالجتها بصورة آبيرة، هذا فضًال عن اآلثارالبيئي، وتكون هذه 
  .إمكانية التعامل معها على نحو سريع من خالل تدابير التخفيف

ر سلبية على المستوى المشروعات التي تنطوي على الحد األدنى أو ال تشتمل على أي آثا :الفئة جمن مشروعات  
ذات الحد األدنى أو التي ال تشتمل على ) FI(الوساطة المالية مؤسسات االجتماعي أو البيئي مثل بعض مشروعات 

 أي مخاطر سلبية
انظر الفقرات من (آل مشروعات الوساطة المالية باستثناء مشروعات الفئة ج  :مشروعات فئة الوساطة المالية 

   ) أدناه٢٩وحتى 2٢٧
 
  والدعم المجتمعي الكبيرمشارآة المجتمعيةال
ومن خالل  .المتأثرةتعد المشارآة الفعالة للمجتمع عامًال ضرورًيا لإلدارة الناجحة للمخاطر واآلثار التي تتعرض لها المجتمعات  -١٠

عن المعلومات اإلفصاح عن طريق  المتأثرةاالشتراك مع المجتمعات  المتعاملين معهااألداء، تطلب مؤسسة التمويل الدولية من  معايير
  .المتأثرة التي تتعرض لها المجتمعات واآلثاروالتشاور والمشارآة المستنيرة، بما يتناسب مع حجم المخاطر 

 
 التي تضمن المشاورات الحرة والمسبقة المشارآة المجتمعيةتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص لتفعيل عمليات  -١١
بالمشارآة في إحدى عمليات  المتعاملتمشًيا مع هذا االلتزام، تقوم مؤسسة التمويل الدولية عند مطالبة و .المتأثرةالمستنيرة للمجتمعات و

باإلضافة إلى ذلك ومن خالل التحقيقات التي  .الخاصة بعملية المشارآة المتعاملوثائق  باستعراضالمشاورات الحرة والمسبقة والمستنيرة 
مع الجمهور تتضمن االستشارات الحرة والمسبقة والمستنيرة وُتمكن  المتعامل بها المؤسسة، تتأآد مؤسسة التمويل الدولية أن مشارآة تقوم

وذلك قبل تقديم المشروع  المتأثرةبما يستتبع الدعم المجتمعي الكبير للمشروع ضمن المجتمعات  المتأثرةمن المشارآة المستنيرة للمجتمعات 
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 من خالل – المتأثرةويمثل الدعم المجتمعي الكبير تعبيًرا جماعًيا للمجتمعات  .بواسطة مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية قة عليهللمواف
وقد يوجد دعم مجتمعي آبير حتى في حالة رفض بعض األفراد أو المجموعات  . دعًما للمشروع–األفراد أو الممثلين المعترف بهم 

مع المجتمع آجزء من  المتعاملالمشروع من ِقبل مجلس اإلدارة، تتابع مؤسسة التمويل الدولية عملية مشارآة  قة علىالموافبعد  .للمشروع
 .اإلشراف على حافظة األوراق المالية الخاصة بها

 
 عن المعلوماتاإلفصاح المبادرات ذات الصلة بالقطاع والخاصة باإلدارة وسياسة 

طاعات البنية األساسية على وجه الخصوص، حيث يمكن أن ينطوي المشروع على تداعيات محتملة  االستخراجية وقي الصناعاتف -١٢
 .عن المعلومات آإحدى وسائل إدارة مخاطر اإلدارة واإلفصاحعلى الجمهور آكل، تقر مؤسسة التمويل الدولية بأهمية تقييم مخاطر اإلدارة 

عن  اإلفصاحفإن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك المبادرات التالية المرتبطة بالقطاعات حول ، النافذةوبناًء على ذلك ووفًقا للقيود القانونية 
  .١األداء  معيارعن المعلومات المحددة في اإلفصاح المعلومات ذات الصلة بالمشروع باإلضافة إلى متطلبات 

 
 مشروعات الصناعات االستخراجية

مثل صناعات النفط والغاز والصناعات (ار في مشروعات الصناعات االستخراجية عند قيام مؤسسة التمويل الدولية باالستثم -١٣ 
في المشروعات الكبيرة و . هذه المشروعاتلمنافع المتوقع تحقيقها مناب، فإنها تعمل على تقييم مخاطر اإلدارة فيما يتعلق )التعدينية

استعراض صافي تم تخفيف المخاطر بطريقة مناسبة باإلضافة إلى ، ي)أو أآثر من اإليرادات الحكومية% ١٠المشروعات التي تمثل نسبة (
أما إذا آان مستوى التوازن بين  .المشروعات ومخاطر هذه المشروعات في حالة اإلدارة الضعيفة وذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرةمنافع 
 بالشفافية فيما يتعلق بمدفوعات المؤسسةتطالب و .والمخاطر غير مقبول، فإن مؤسسة التمويل الدولية ال تدعم هذه المشروعات المنافع

في ) ١( :بما يليالمؤسسة على هذا األساس، تطالب و .اإليرادات الناتجة عن مشروعات الصناعات االستخراجية إلى الحكومات المضيفة
المالية التي تم أداؤها للحكومة  للجمهور عن المدفوعات المتعاملون باإلفصاحمشروعات الصناعات االستخراجية الضخمة الجديدة، يقوم 

، وآذا الشروط ذات الصلة الواردة في االتفاقيات الرئيسية والتي تعتبر )مثل الرسوم والضرائب ومشارآة األرباح(المضيفة للمشروع 
، ٢٠٠٧2007وبدًءا من يناير ) ٢(، )IGAs(واالتفاقيات الحكومية) HGAs(، مثل اتفاقيات الحكومات المضيفةالجمهورموضع اهتمام 

المشترآون في مشروعات الصناعات االستخراجية التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية بالكشف للجمهور عن مدفوعاتهم  المتعاملونيقوم 
 .المضيفة فيما يتعلق بهذه المشروعات) الحكومات(المالية إلى الحكومة 

 
 مشروعات البنية األساسية

 مثل التوزيع بالتجزئة للمياه -ئي لخدمات أساسيةتتضمن تقديم نها باالستثمار في مشروعات عند قيام مؤسسة التمويل الدولية -١٤ 
على  المتعاملين معها للجمهور بموجب شروط االحتكار، فإن مؤسسة التمويل الدولية تشجع –والكهرباء والغاز وخدمات االتصاالت 

وحجم أي دعم يل الرسوم ومعايير الخدمة وااللتزامات االستثمارية ونوع عن المعلومات المتعلقة بالرسوم المحلية وآليات تعداإلفصاح 
العلني عن  اإلفصاح بتمويل خصخصة خدمات التوزيع هذه، فإنها تشجع أيًضا المؤسسةوفي حالة قيام  .حكومي يتم تقديمه بشكل مستمر

أن يقوم بعمليات  المتعاملأو ) لطة التنظيمية المختصةمثل الس(ويجوز للجهة الحكومية المسئولة  .رسوم االمتياز أو إيرادات الخصخصة
 .هذه اإلفصاح

 
 الطرف الثالثإدارة أداء 

األنشطة التي يقوم بها طرف األداء على  لمعايير في تحقيق النتائج االجتماعية والبيئية وفًقا المتعامل األحيان، تعتمد قدرة بعضفي  -١٥
 أو طرفًا متعاقدًا أو متعهدًا رئيسيًا أو موردًا ترتبط مصالحه بالمشروع بشكل ,ة تعمل آمنظم يكون الطرف الثالث وآالة حكوميوقد .ثالث

  ).١األداء  معيارآما هو محدد في ( إلحدى المنشآت الفرعية رئيسي أو مشّغًال
 
داء، حتى لو آانت تلك النتائج تعتمد األ لمعاييروتسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى ضمان تحقيق المشروعات التي تمولها للنتائج وفًقا  -١٦

 إجراءات تأثير علىسيطرة أو  للمتعاملعالية، ويكون  الثالثوعندما تكون نسبة المخاطر الواقعة على الطرف  .طرف ثالثعلى أداء 
وتختلف الخيارات هذا  .اءاألد لمعاييرلتحقيق النتائج وفًقا الثالث التعاون مع الطرف  المتعامل من المؤسسةوسلوآه، تطلب  الثالثالطرف 

  .والمتطلبات الخاصة من حالة إلى أخرى
  
 

  المشروعات متابعة
 

 
 باإلجراءات المؤسسةبعد صياغة التزام مؤسسة التمويل الدولية بعملية التمويل في الوثائق القانونية وصرف المبالغ المعلنة، تقوم  -١٧

 :شراف على حافظة األوراق المالية الخاصة بهامن اإل فيما يعد جزءًااستثماراتها  بمتابعةالتالية 
 

دورية عن األداء االجتماعي والبيئي للمشروع، حسبما يتم االتفاق  رصدمطالبة القائمين على المشروع بتقديم تقارير  
  .عليه مع مؤسسة التمويل الدولية
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  ة وبيئيةمخاطر وآثار اجتماعيميدانية إلى بعض المواقع التي تنطوي على القيام بزيارات  
 المحددة في خطة العمل، وفًقا لما يتم اإلبالغ عنه في لمتعاملااأداء المشروع على أساس التزامات  استعراض 

 .، إذا تطلب األمرالمتعاملا، ودراسة أية فرص لتحسين األداء مع لرصد الخاصة بالمتعاملااتقارير 
 تنجم على المستوي االجتماعي أو البيئي في حالة تغير على معالجة اآلثار السلبية التي يمكن أن المتعاملالعمل مع  

 .ظروف المشروع
في االلتزام بتعهداته االجتماعية والبيئية، آما هو وارد في خطة العمل أو أية اتفاقية قانونية المتعامل في حالة فشل  

اللتزام بما تعهد به ألقصى لمساعدته على معاودة ا المتعاملمبرمة مع مؤسسة التمويل الدولية، تتعاون المؤسسة مع 
االلتزام مرًة عدم قدرته على في حالة   عند الضرورةتجاههدرجة ممكنة، وآذلك تتخذ التدابير اإلصالحية الالزمة 

  أخرى
على رفع تقارير إلى الجمهور فيما يتعلق بالجوانب البيئية والجوانب غير المالية األخرى لألداء،  المتعاملتشجيع  

 ١األداء  معيارع التقارير الخاصة بخطة العمل وفًقا لمتطلبات باإلضافة إلى رف
  من المشروعالمؤسسةاألداء بعد خروج  بمعاييرعلى االستمرار في الوفاء  المتعاملتشجيع  

 
  مؤسسات الوساطة الماليةاالستثمارات من خالل 

 

 
 يتم امج االستثمارية الهامةبرأحد التمتلك أنها رأس المال، آما لسوق  القابلة لالستمرارتتعهد مؤسسة التمويل الدولية بدعم التنمية  -١٨

أسواق رأس المال المحلية  تقويةومن خالل هذا البرنامج، تساعد مؤسسة التمويل الدولية على  .ات الوساطة الماليةسمؤستنفيذه من خالل 
ن تحقيقه عبر االستثمارات المباشرة لمؤسسة التمويل التي تدعم التنمية االقتصادية على مستوى المؤسسات والتي تكون أصغر مما يمك

ومنح  من األنشطة التي تتضمن تمويل المشروعات، المتعاملون مع المؤسسة من مؤسسات الوساطة المالية في عددويشترك  .الدولية
إلسكان، ورأس المال الخاص، مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتمويل الصغير، وتمويل التجارة، وتمويل ال القروض

  .آل على حسب ملخص المخاطر االجتماعية والبيئية الخاص به
 
باستعراض العمل الذي يقوم به المتعاملون معها من التمويل الدولية تقوم مؤسسة , االستعراض االجتماعي والبيئيمن خالل إجراء  -١٩

تتحدد ومن ثّم . هاستثماراتال للمخاطر االجتماعية والبيئية نتيجة ذه المؤسساته لتحديد األنشطة التي قد ُتعرض مؤسسات الوساطة المالية
 : حسب مستوى المخاطر المتوقعةمتعامل الوساطة الماليةمتطلبات مؤسسة التمويل الدولية من 

 
 أية مخاطر تنطوي علىالتي تنطوي على الحد األدنى أو ال تصنف مؤسسات الوساطة المالية ذات أنشطة العمل  

  وال تحتاج هذه الفئة إلى تطبيق أي متطلبات خاصة ضمن المشروعات من الفئة ج اجتماعية أو بيئية سلبية
   بتطبيق قائمة االستثناءاتتلتزم مؤسسات الوساطة المالية األخرىبينما  
ات أو تمويل للشرآ المدى التمويل طويل تطلب مؤسسات الوساطة المالية التي تقدمباإلضافة إلى قائمة االستثناءات،  

  :المشروعات من متلقي هذا التمويل القيام بالتالي

)i(.  ؛ نطاق محدود عندما تتسبب األنشطة قيد التمويل في مخاطر اجتماعية أو بيئية علىاتباع القوانين الوطنية
 و

)ii(. االلتزام بمعايير عندما تتسبب األنشطة قيد التمويل في مخاطر اجتماعية وبيئية على نطاق واسع 

بمتطلبات  أن تفي استثماراتهاعليه لضمان والمحافظة  إنشاء نظام إدارة اجتماعي وبيئي مؤسسة الوساطة الماليةلزاًما على يكون  -٢٠
  .على أساس نظام اإلدارة والتي ستقوم بدورها برصد أداء مؤسسة الوساطة المالية مؤسسة التمويل الدولية

 
 

  الخدمات االستشارية
 

 
 الدولية خدمات استشارية تبدأ من إسداء المشورة المرتبطة بعمليات خصخصة الصناعات الكبيرة وصوًال إلى تقدم مؤسسة التمويل -٢١

آما تقوم في حاالت وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتمويل بعض هذه الخدمات بشكل مباشر،  .توفير الدعم الشعبي للمؤسسات الصغيرة
وتكون لهذه المؤسسات القائمة على التبرعات إجراءات العمل الخاصة بها، بما  ..التبرعاتمن المؤسسات القائمة على اآلمول  أخرى بجمع

وعندما تقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة للمشروعات االستثمارية الكبيرة،  .في ذلك آيفية تعاملها مع القضايا االجتماعية والبيئية
في قائمة  المدرجةالمشورة لدعم األنشطة  ال تقدممؤسسة التمويل الدولية أن  يذآر .وطنيةاألداء آمرجع إلى جانب القوانين ال معاييرُتستخدم 

 . تشجع المستفيدين من خدماتها االستشارية على تعزيز الممارسات االجتماعية والبيئية السليمةعلمًا بأنها، بهااالستثناءات الخاصة 
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 المحقِّق في شكاوى االلتزام/ االستشاري  :٤القسم 
 
بمطالبتهم إزاء معالجة القضايا االجتماعية والبيئية الناجمة عن مشروعاتها وذلك  المتعاملين معهاتقوم مؤسسة التمويل الدولية بدعم  -١

 للتعامل مع المظالم والشكاوى المرتبطة بالمشروع والمقدمة من األفراد في المجتمعات اآلليات أو اإلجراءات الالزمةوإدارة بوضع 
وإلى جانب هذه اآلليات واإلجراءات التي يتم استخدامها على مستوى المشروع، ينبغي مراعاة دور اإلجراءات اإلدارية أو  .المتأثرة

المتأثرين بالمشروع اومع ذلك، ربما تكون هناك حاالت للمظالم والشكاوى المقدمة من األشخاص  .القانونية المتوفرة في الدولة المضيفة
 .األخرى الموضوعة التمويل الدولية ال يتم حلها بالكامل على مستوى المشروع، أو من خالل اآلليات  من ِقبل مؤسسةالممول

  
 بطريقة منصفة القلق والشكاوى المقدمة من األفراد المتأثرين بالمشروعإيماًنا بأهمية المساءلة واعتراًفا بضرورة التعامل مع دواعي و -٢

 المتأثرة بالمشروعلتمكين األفراد والمجتمعات  (CAO)المحقِّق في شكاوى االلتزام/ االستشاري  قبلوموضوعية وبناءة، تم وضع آلية من 
 .إلى جهة إشراف مستقلةورفعها من مناقشة دواعي القلق التي تساورهم 

 
حيث يقوم برفع الدولية  إدارة مؤسسة التمويل يعمل بشكل مستقل عنالمحقِّق في شكاوى االلتزام / االستشاري تجدر اإلشارة إلى أن   -٣

المحقِّق في شكاوى االلتزام بالرد على الشكاوى المقدمة من / يقوم االستشاري و .مجموعة البنك الدوليرئيس إلى بشكل مباشر تقاريره 
أيضًا  ويسعى  آما يسعى إلى حلها من خالل نهج مرن لحل المشكالت،, التي تمولها مؤسسة التمويل الدوليةالمتأثرين بالمشروعاتاألفراد 

المحقِّق في شكاوى االلتزام / وباإلضافة إلى ذلك، يقوم االستشاري  .النتائج االجتماعية والبيئية المترتبة على المشروعاتإلى تقوية
اسة، باإلشراف على مراجعة الحسابات الخاصة باألداء االجتماعي والبيئي لمؤسسة التمويل الدولية، السيما فيما يتعلق بالمشروعات الحس

  .واألنظمة الموضوعةللتحقق من االلتزام بالسياسات واإلرشادات واإلجراءات 
 
 / االستشاري اختصاص ضمن يقع والذي الدولية التمويل مؤسسة تموله الذيجانب من جوانب المشروع  بأي الشكاوى تتعلق أن يمكن  -٤

فرد أو مجموعة أو مجتمع أو آيان أو أي طرف متضرر آخر أو يحتمل تقديم الشكاوى بواسطة أي يمكن آما  .االلتزام شكاوى في المحقِّق
المحقِّق في /  وينبغي تقديم الشكاوى إلى االستشاري  .تضرره من اآلثار االجتماعية والبيئية ألحد مشروعات مؤسسة التمويل الدولية

 :التاليشكاوى االلتزام آتابًيا على العنوان 
 

Compliance Advisor/Ombudsman 
International Finance Corporation 

٢١٢١ Pennsylvania Avenue NW 
Room F11K-232 

Washington, DC 20433 USA 
 

١٢٠٢٤٥٨١٩٧٣  :الهاتف    
  ١٢٠٢٥٢٢٧٤٠٠  :الفاآس

  org.ifc@compliance-cao :البريد اإللكتروني
 
في إرشادات التشغيل الخاصة  المنصوص عليها وفًقا للمعايير الشكاوى ويتعامل معهاالمحقق في شكاوى االلتزام / يتلقى االستشاري  -٥

المحقق في شكاوى /  متاحة في موقع الويب الخاص باالستشاري علمًا بأن هذه اإلرشادات, المحقق في شكاوى االلتزام/ باالستشاري 
 :االلتزام

 
org.ombudsman-cao.www 

 
 موارد تنفيذ السياسات :٥القسم 

 
 مؤسسة التمويل الدولية وبرامج التمويل الخاصةمع  المتعامليندعم 

  باستمرارية التنمية االجتماعية والبيئية
 

 
الذين  للمتعاملين الداخلية لها لتوفير الدعم الفعلي قدراتالقيام بتعبئة الباإلضافة إلى تمويل المشروعات، يتسنى لمؤسسة التمويل الدولية  -١

الصغيرة والموارد المحدودة، بما في ذلك المشروعات  القدراتمن ذوي  المتعاملينيسعون إلى تحسين أدائهم االجتماعي والبيئي، والسيما 
ت المالية الدولية والقطاع الخاص بخصوص قضايا آما أن مؤسسة التمويل الدولية مستعدة أيًضا للعمل عن آثب مع المؤسسا .والمتوسطة

وعالوًة على ذلك، قد تتيح مؤسسة التمويل الدولية برامج التمويل لدعم  .المتعلقة باالستمرارية متى استلزم األمر ذلكالمشروعات والسياسة 
 . المؤسسةالخاصة بالمتعاملين معالمبادرات والبرامج االجتماعية والبيئية 
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  8من  7

 
  متعاملين الخدمات دعم 

وبناًء للقدرات وخدمات القيمة المضافة في المجال االجتماعي والبيئي، والتي تخضع  للمتعاملينتوفر مؤسسة التمويل الدولية دعًما  -٢
ي إجراء التقييم االجتماعي والبيئ فيوتشمل هذه الخدمات المساعدة  .وموارده المتاحة المتعامللتقييم مؤسسة التمويل الدولية لقدرات 

 الهيئاتالنتائج االجتماعية والبيئية، والتناقش مع  تقويةتحديد فرص  فيذوي األنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة  للمتعاملين
ى طلب المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية المعنية بالقضايا الخاصة بالمشروع بناًء عل الهيئاتالحكومية المعنية بحماية البيئية أو غيرها من 

أفضل المشورة حول إسداء باإلضافة إلى  المستشارين والخبراء الخارجيين لدى مؤسسة التمويل الدولية، وتعبئة شبكة من، المتعامل
  .الممارسات الهادفة إلى تحسين األداء

 
 نظام لإلدارة االجتماعية والبيئية  لتسهيل اتباعتقوم مؤسسة التمويل الدولية بدعم تدريب المتعاملين من مؤسسات الوساطة الماليةآما  -٣

زيادة الوعي بالمخاطر ) i( :التدريب على برامج تهدف إلىهذا يشتمل و .أدائهم االجتماعي والبيئي لتقويةوتطبيقه بشكل متسق، وآذا 
) iii(و ، للمتعامللنشاط التجاري إنشاء نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية المناسب ل) ii(و ، قد يواجهها المتعاملاالجتماعية والبيئية التي 

 .على تحديد فرص العمل التجاري، على سبيل المثال، من خالل تحديد طبيعة السوق والمنتجات المالية الجديدة المتعاملينمساعدة 
 

 تمويل المبادرات االجتماعية والبيئية
ويمكن أن  .الخاصة بالمتعاملين معهارامج االجتماعية والبيئية قد توفر مؤسسة التمويل الدولية المساعدات المالية لدعم المبادرات والب -٤

األداء، وتمويل المشروعات المبتكرة التي  معيارعلى تحسين أدائهم االجتماعي والبيئي بما يتجاوز متطلبات  المتعاملينيتضمن هذا مساعدة 
البيئية العالمية، بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي،  منافعالالبيئية المحلية، ودعم المشروعات المبتكرة ذات  المنافعتسعى إلى تعزيز 

 . الدفيئةغازاتوشراء ائتمانات الكربون من المشروعات في األسواق الناشئة التي تقلل من انبعاثات 
 

 االتصال المتبادل مع مؤسسات القطاع العام والخاص
 الممتدة جنًبا إلى جنب مع شبكتها -نك الدولي التي ترآز على القطاع الخاص أذرع مجموعة الب آأحدإن وضع مؤسسة التمويل الدولية  -٥

 يتيح لها االتصال بأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص بغرض تعزيز حوار –بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية 
 : أمثلة على دور مؤسسة التمويل الدولية في االتصالوفيما يلي . في األسواق الناشئةالتمويل المستمر للقطاع الخاصأوسع حول 

 
 .تحديد ونشر أفضل ممارسات القطاع الخاص في المجال االجتماعي والبيئي 
في البلدان النامية من خالل مبادئ التعادل، ومشارآة مديري رءوس  لالستمرارالقابلة تعزيز األسواق المالية  

 .تخدام آليات األسواق المالية األخرىاألموال الخاصة، والمحللين الماليين، واس
 االجتماعية والبيئية بالقضايافيما يتعلق  مع المؤسسات المالية الدولية األخرىفي التعامل القيام بدور البنك الرئيسي  

  .، مما يعزز التعاون الوثيق والتنسيق بين المؤسسات المشارآةفي القروض المجمعة والمشروعات المشترآة
ادل والتنسيق مع البنك الدولي حول أنظمة الدولة أو الجوانب االجتماعية أو البيئية للسياسة الوطنية أو االتصال المتب 

 الرصدقضايا التطبيق أو 
 على المستوى -الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بالتقييم البيئي  الهيئاتاالتصال بالمؤسسات المالية الدولية أو  

  .الهامة لمشروعات القطاع الخاص ذات القضايا االجتماعية أو البيئية –اعي اإلستراتيجي أو اإلقليمي أو القط
استمرارية  بهدف تقوية , باألمم المتحدة مثل االتفاق العالمي, االتصال والتنسيق مع الشرآاء والمبادرات الخارجية 

 .التنمية االجتماعية والبيئية لمشروعات القطاع الخاص
 التي من المحتمل أن تتضرر من اآلثار المتنقلة عبر الحدود والمترتبة على أنشطة إرسال إخطار رسمي إلى البلدان 

هذه البلدان في تحديد ما إذا آان المشروع المقترح يمكن أن يتسبب في مساعدة وذلك بغرض المشروع المقترح، 
 .لدوليةالمائية ا الممراتحدوث آثار سلبية من خالل تلوث الهواء أو الحرمان من الماء أو تلوث 

  
 

  وثائق داعمة أخرى خاصة بتنفيذ السياسات
 

 
 واإلجراءات واإلرشادات والتوجيهات، بعض المواد األخرى آالسياسات، تستخدم مؤسسة التمويل الدولية ير األداءيلى معاإباإلضافة  -٦

 :مثال ذلك .ة للمشروعات في األسواق الناشئةعلى تحقيق استمرارية التنمية االجتماعية والبيئي والمتعاملين معهامساعدة موظفيها بهدف 
 

 .الكشف عن المعلوماتطبقًا لسياسة مؤسسة التمويل الدولية الخاصة بعن المعلومات المؤسسية اإلفصاح يتم  
 اإلجراء الداخلي لمؤسسة التمويل الدولية والمستخدم لمعالجة القضايا االجتماعية والبيئية من خالل العثور علىيمكن  

  االستعراض االجتماعي والبيئيالمتاحة في إجراء  المختلفة من االستثمارات والخدمات االستشارية األنواع
 معاييراإلرشادات المفيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في , األداء معايير المتطابقة مع ,التوجيهية المذآرات تقدم 

  تحسين أداء المشروعلى إدفة الممارسات الهابوآذلك فيما يتعلق  المواد المرجعية، بما في ذلكاألداء، 



  
  

استمرارية التنمية االجتماعية والبيئيةبشأن  األداء والسياسة معايير     
 

  ٢٠٠٦ أبريل ٣٠ أبريل 30          
  

  8من  8

 ٣األداء  معيار التوجيهات الخاصة بممارسات القطاع والصناعة ومستويات األداء المتوافقة مع العثور علىيمكن  
 . إرشادات البيئة والصحة والسالمة الخاصة بمؤسسة التمويل الدوليةفي

 . ومعلومات مرجعية حول هذه الممارساتات الجيدةالممارسأمثلة  الجيدةتعرض مذآرات وآتيبات الممارسة  
 :على الموقع التاليتتوفر هذه الوثائق 

enviro/org.ifc.www  
 : الموقع التاليعلىاالستمرارية  بنهج مؤسسة التمويل الدولية في المصادر الخاصةآما تتوفر 

sustainability/org.ifc.www  
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 i

  مقدمة
  
 اآلثار والمخاطر االجتماعية والبيئية ولتحسين فرص التنمية إلدارةاألداء  معاييربتطبيق ) IFC( تقوم مؤسسة التمويل الدولية ١

األداء من قبل المؤسسات المالية  معاييرويمكن أيًضا تطبيق  1.ويلفي تمويل القطاع الخاص في الدول األعضاء المستحقة للتم
التي يجب  المعاييراألداء الثمانية مًعا على إرساء  معاييروتعمل  .األخرى المنتخبة لتطبيقها على المشروعات في األسواق الناشئة

   : ذات الصلة أو المؤسسة المالية األخرى التمويل الدوليةاالستثمار الخاصة بمؤسسة الوفاء بها خالل مدة 2المتعاملعلى 
  

  نظام اإلدارة ونظام التقييم االجتماعي والبيئي :١األداء  معيار
  العمالة وظروف العمل :٢ األداء معيار
   منع التلوث وتخفيف آلثاره :٣ األداء معيار
  والسالمة واألمانالصحة المجتمعية:٤ األداء معيار
 القسريةي وإعادة التوطين األراض امتالك :٥ األداء معيار
 القابلة لالستمرارالموارد الطبيعية شؤون الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة  :٦ األداء معيار
 الشعوب األصلية :٧ األداء معيار
 التراث الثقافي :٨ األداء معيار

 
ر والفرص واآلثار االجتماعية والبيئية التقييم المتكامل لتحديد المخاط) i( : بإرساء أهمية ما يلي١األداء  معياريقوم  ٢

عن المعلومات المتعلقة بالمشروعات والتشاور مع المجتمعات  اإلفصاحالمشارآة الفعالة للمجتمع من خالل ) ii(و للمشروعات، 
بينما  .لمشروعطوال فترة ا والبيئيلألداء االجتماعي  المتعاملإدارة ) iii(و المحلية حول األمور التي تؤثر فيها بشكل مباشر، 

 متطلبات تفادي اآلثار الواقعة على األفراد والبيئة أو الحد من تلك اآلثار أو التخفيف من وطأتها أو ٨ إلى٢األداء من  معاييرتبرز 
آافة المخاطر االجتماعية  مراعاةعلى الرغم من ضرورة و .التعويض عنها، إلى جانب تحسين الظروف آلما آان ذلك ممكًنا

 تحدد اآلثار االجتماعية والبيئية ٨ إلى ٢األداء من  معاييرجزًءا من التقييم، فإن واعتبارها لمرتبطة واآلثار المحتملة والبيئية ا
 المتعاملوحيثما يتم التنبؤ باآلثار االجتماعية والبيئية، ُيطالب  .المحتملة التي يجب أن تلقى اهتماًما خاًصا في األسواق الناشئة

 .١األداء  معياربنظام اإلدارة االجتماعي والبيئي بما يتفق مع بإدارتها مستعيًنا 
 
المعمول االلتزام بالقوانين الوطنية  المتعامليناألداء، يتعين على  معاييروفضًال عن الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب  ٣
  .ي، بما في ذلك تلك التي تنفذ التزامات الدولة المضيفة بمقتضى القانون الدولبها
 
 معاييراألداء اإلرشادات المفيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في  معاييرتطرح مجموعة المذآرات التوجيهية المتطابقة مع  ٤

 على تحسين التي تساعد المتعاملين المواد المرجعية، وفيما يتعلق أيًضا بممارسات استمرارية التنمية الجيدة بما في ذلكاألداء، 
  .أداء المشروع

                                                 
 األداء على المشروعات التي تمولها، وفًقا لألحكام المنصوص عليها في السياسة معايير مؤسسة التمويل الدولية بتطبيق  من المقرر أن تقوم1

 عن المعلومات المؤسسية وفًقا آما سيتم اإلفصاح  .بيئية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية التنمية االجتماعية والاستمراريةالمصاحبة بشأن 
 . عن المعلوماتباإلفصاح الخاصة المؤسسةلسياسة 

لإلشارة إلى الطرف المسئول عن تنفيذ وتشغيل المشروع الذي يتم   األداءفي جميع معايير واسععلى نطاق " المتعامل"ُيستخدم مصطلح  2
 .١ األداء معيار فقد تم تعريفه في" المشروع" مصطلح أما  .، أو المستفيد من التمويل حسب بنية المشروع ونوع التمويلتمويله
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  مقدمة
 
أي نشاط تجاري يخضع للتقييم ( على أهمية إدارة األداء االجتماعي والبيئي طوال فترة المشروع ١األداء  معياريؤآد  ١

يتميز نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية الفعال بأنه عملية ديناميكية مستمرة تبدأ من اإلدارة، وتتضمن االتصال بين  ).واإلدارة
استناًدا إلى عناصر عملية إدارة  ).المتأثرةالمجتمعات  (التي تتأثر بالمشروع بشكل مباشر والمجتمعات المحلية وموظفيه المتعامل

يستلزم النظام التقييم الشامل لآلثار والمخاطر االجتماعية  ، "التخطيط والتنفيذ والفحص والعمل"األعمال التجارية والتي تتمثل في 
 األولى لتطور المشروع، آما يوفر النظام والتناسق الالزمين للتخفيف من حدة هذه اآلثار والمخاطر والبيئية المحتملة منذ المراحل
وعالوًة على ذلك، فإن نظام اإلدارة الذي يتناسب مع حجم المشروع وطبيعته يعزز من األداء  .والتعامل معها بشكل مستمر

 . يفضي إلى تحسين نتائج المشروع المالية واالجتماعية والبيئيةللمشروع، آما يمكن أن والمستمراالجتماعي والبيئي السليم 
  

 األهداف
 

 نطاق التأثير الخاص بالمشروع، في إيجابيةتحديد وتقييم اآلثار االجتماعية والبيئية، سلبية آانت أم  
ا أو التعويض والبيئة، أو تقليلها أو تخفيفهوالمجتمعات المتأثرة تفادي اآلثار السلبية الواقعة على الموظفين  

 .عنها إذا ما تعذر تفاديها
 عليهابشكل مناسب في القضايا التي يحتمل أن تؤثر  المتأثرةضمان مشارآة المجتمعات  
 اإلدارة ألنظمةتعزيز األداء االجتماعي والبيئي المحسن للشرآات من خالل االستخدام الفعال  

 
  نطاق التطبيق

 
 ذات اآلثار والمخاطر االجتماعية والبيئية التي ينبغي التعامل معها في المراحل  على المشروعاتمعيار األداء هذاينطبق  ٢

 .المبكرة من تطور المشروع وبصورة مستمرة
 

 المتطلبات
 

  نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية
 

يعة المشروع وحجمه وعلى بإقامة نظام لإلدارة االجتماعية والبيئية والمحافظة عليه، وذلك بما يتناسب مع طب المتعامليلتزم  ٣
 التقييم االجتماعي والبيئي (i) : على العناصر التاليةويشتمل هذا النظام .نحو يتفق مع مستوى اآلثار والمخاطر االجتماعية والبيئية

  .التقارير ادإعد (vii)  والرصد (vi)  و المشارآة المجتمعية (v) ووالتدريب (iv) القدرة التنظيمية (iii)  وبرنامج اإلدارة(ii) و
 
 

  االجتماعي والبيئيالتقييم 
 

يشمل (بعملية تقييم اجتماعي وبيئي تراعي بأسلوب متكامل مخاطر وآثار المشروع االجتماعية والبيئية المحتملة  المتعامليقوم  ٤
ي تعطي وصفًا دقيقًا بما في ذلك المعلومات الت,  على المعلومات الحاليةوتعتمد هذه العملية ).والصحة والسالمة العمل ذلك

اآلثار والمخاطر االجتماعية والبيئية  آافة آما يراعى في هذه العملية .والبيانات االجتماعية والبيئية األساسية المناسبة, للمشروع
 .آلثارالمخاطر وا بهذهالتي تتأثر  باإلضافة إلى القضايا ٨ وحتى ٢األداء من  معايير القضايا المحددة في بما في ذلك، للمشروع

المشروع، فيما يتعلق بالقضايا السارية الخاصة بالنطاق القضائي الذي يعمل ضمنه مراعاة القوانين والتنظيمات آما سيتم 
  .القوانين المسئولة عن تطبيق التزامات الدولة المضيفة بموجب القانون الدوليبما في ذلك االجتماعية والبيئية 
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) مواقع(موقع ) i(  :، آلما أمكنويشمل هذا النطاق .نطاق التأثير الخاص بالمشروعر في إطار  آما يتم تحليل اآلثار والمخاط ٥
بإنشائها أو التحكم فيها مثل ممرات نقل )  التابعون لهوالمقاولون( المتعاملالمشروع األساسي والمرافق المرتبطة التي يقوم 

، ومناطق التخلص من النفايات، ومعسكرات وإعادة التوطينل الطاقة، وخطوط األنابيب، والقنوات، واألنفاق، وطرق الوصو
أو  المتعامليجوز تقديم التمويل بشكل منفصل بواسطة (المرافق ذات الصلة التي ال يتم تمويلها آجزء من المشروع ) ii(اإلنشاء 

 على المشروع، والتي تعد ، وهي تلك المرافق التي يعتمد وجودها واستمرارها حصرًيا) بما في ذلك الحكومةالطرف الثالث
المناطق التي يحتمل تضررها من جراء آثار تراآمية من التطوير ) iii(منتجاتها أو خدماتها ضرورية للتشغيل الناجح للمشروع، 

المدروس للمشروع أو مشروع أو حالة قائمة أو التطورات األخرى ذات الصلة بالمشروع والتي يتم تحديدها بشكل واقعي في 
المناطق التي يحتمل تضررها من اآلثار غير المباشرة التي يمكن التنبؤ بها والتي ) iv(ء التقييم االجتماعي والبيئي، وقت إجرا

التأثير أية آثار محتملة يمكن نطاق  وال يتضمن .يتسبب المشروع في حدوثها، وإن آان يمكن حدوثها الحًقا أو في مكان مختلف
 .عنهمستقل حدوثها دون وجود المشروع أو بشكل 

 
 مرحلة ما قبل اإلنشاء واإلنشاء بما في ذلكآما يتم تحليل اآلثار والمخاطر الخاصة بالمراحل الرئيسية لدورة المشروع،  ٦

مثل  (الطرف الثالث، حسب ما يكون مناسًبا، دور وقدرات يراعي في عملية التقييمو .وعمليات التشغيل وسحب المشروع أو إنهائه
، بالقدر الذي تفرض به خطًرا على المشروع، إلى جانب اإلقرار بوجوب ) والوطنية والمقاولين والموردينالحكومات المحلية

وتتم مراعاة اآلثار  .الطرف الثالثوتأثيره في أعمال  المتعامللهذه المخاطر واآلثار بما يتناسب مع تحكم  المتعاملمعالجة 
، أو في الحاالت التي تكون األيكولوجيةالمشروع حساًسا من الناحية  يستخدمهالمرتبطة بسالسل اإلمدادات إذا آان المورد الذي 

المحتملة التي ثار اآل ويراعي التقييم أيضًا .فيها األجور المنخفضة للعمالة عامًال مهًما في القدرة التنافسية للعنصر الذي يتم توريده
باإلضافة إلى اآلثار العالمية مثل انبعاثات ائية الدولية أو تلوثها، تتنقل عبر الحدود، مثل التلوث الجوي أو استخدام المجاري الم

  .ةئغازات الدفي
 
أفراد مؤهلين وذوي إعداده بواسطة حيث تم للقضايا المطروحة، آافي و دقيق و موضوعي ويكون التقييم بمثابة تقييم وعرض  ٧

 المتعاملينعلى قضايا معقدة من الناحية الفنية، قد يكون على  السلبية الكبيرة أو التي تشتمل اآلثارفي المشروعات ذات و .خبرة
  .االستعانة بالخبراء الخارجيين للمساعدة في عملية التقييم

 
 على تقييم شامل للتأثيرات قد تشتمل عملية التقييم المحتملة المصاحبة له، واآلثارلنوع المشروع وحجمه وطبيعة المخاطر  وتبعًا ٨

اختيار المواقع بما يتالءم مع البيئة أو  لمعايير، أو تقييم اجتماعي أو بيئي محدود أو ُمرآز، أو تطبيق مباشر االجتماعية والبيئية
 إجراء أعمال قد يستلزم األمروفي حالة اشتمال المشروع على أنشطة أعمال حالية،  .معايير التلوث أو معايير التصميم واإلنشاء

 أنواع القضايا والمخاطر واآلثار المراد تقييمها، ونطاق برنامج يذآر أن .االهتمام نطاقاتأو بيئية لتحديد /مراجعة اجتماعية و
بصورة آبيرة، وذلك تبًعا لطبيعة المشروع وحجمه وموقعه قد تختلف ، )أدناه٢٣وحتى ١٩انظر الفقرات من  (المشارآة المجتمعية

  .ومرحلة تطوره
 
فسيتم  ,أو ال يمكن مواجهتها أو يتعذر معالجتها بأنها متنوعةة المحتملة والتي تتميز أما المشروعات ذات اآلثار السلبية الكبير ٩

 1المجدية هذا التقييم على فحص البدائل الفنية والمالية يث سيشتملحإجراء تقييم شامل لآلثار االجتماعية والبيئية المترتبة عليها
قد تظهر الحاجة إلى إجراء تقييم و .تيار مسار العمل المقترح بعينهاألساس النظري الخوثائق لمصدر هذه اآلثار باإلضافة إلى 
  .في الظروف االستثنائية وذلك إقليمي أو قطاعي أو إستراتيجي

  
يمكن إجراء التقييمات ذات النطاق المحدود للمشروعات ذات اآلثار المحدودة التي تتميز بأنها قليلة العدد ومتعلقة بالموقع  ١٠

  .معالجتها بصورة آبيرة، هذا فضًال عن إمكانية التعامل معها على نحو سريع من خالل تدابير التخفيفبصفة عامة ويمكن 
 
ولن تخضع المشروعات التي تنطوي على الحد األدنى أو ال تشتمل على أية آثار سلبية آبيرة ألي تقييم إضافي يتجاوز تحديد  ١١

 .هذه اآلثار
 

                                                 
على إمكانية تنفيذ التدابير واإلجراءات المقترحة باستخدام المهارات واألجهزة والمواد المتوفرة في السوق مع األخذ في " الجدوى الفنية"ترتكز  1

 والسالمة واإلدارة والقدرة وموثوقية األساسيةلعوامل المحلية السائدة، مثل المناخ والظروف الجغرافية وإحصائيات السكان والبنية االعتبار ا
 النتهاج مثل هذه التدابير واإلجراءات مقارنًة اإلضافية الحجم النسبي للتكلفة تشملعلى اعتبارات تجارية، " الجدوى المالية"ترتكز   .التشغيل

     .لمتعاملالمتعامالاستثمارات المشروع ونفقات التشغيل والصيانة واحتمالية أن تحول هذه التكلفة المتزايدة دون استمرار مشروع ب
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بتحديد األفراد والمجموعات التي قد تتأثر بالمشروع على نحو مختلف وبشكل نسبي وذلك  لالمتعامآجزء من التقييم، يتعهد  ١٢
وعند تحديد حالة بعض المجموعات آعرضه للضرر . 2 نتيجة حالة هؤالء األفراد أو المجموعات المعرضة للضرر أو الضعيفة

 بحيث ال تقع اآلثار السلبية على تلك المجموعات باقتراح وتطبيق تدابير مختلفة المتعامل، يتعهد  الموقفأو تعاني من ضعف
  .حرمانها من المشارآة في الفرص والمنافع الخاصة بعملية التنميةبنسب متفاوتة وال يتم 

 
 

  برنامج اإلدارة
 

بوضع وإدارة  المتعامل، يقوم المتأثرةبالنظر إلى نتائج التقييم االجتماعي والبيئي ذات الصلة ونتيجة التشاور مع المجتمعات  ١٣
برنامج (األداء آي يتعامل مع المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية المحددة  تحسينوإجراءات تدابير واتخاذ برنامج تخفيف 

 ).اإلدارة
 
 وقد يتم تطبيق هذه البرامج .الخاصة بالعملياتمن السياسات واإلجراءات والممارسات  مجموعةتشتمل برامج اإلدارة على  ١٤

 علمًا بأن, من خالل بعض األنشطة بعض المواقع والمنشآت أو أو في ها المتعاملل التي يتبع مؤسسةمن خالل الق واسع على نطا
 بدًال من الحد منها أو تخفيفها أو التعويض اآلثارإلى تجنب ومنع مثل هذه ستؤدي تدابير وإجراءات التعامل مع اآلثار والمخاطر 

، فسيتم تحديد تدابير  أو تجنبهاواآلثارالمخاطر   هذهمنعوفي حالة عدم إمكانية  . الفنية والماليةعنها أينما أمكن ذلك من الناحية
األداء من  معايير والتنظيمات المعمول بها ويفي في الوقت نفسه بمتطلبات وفقًا للقوانينوإجراءات التخفيف بحيث يعمل المشروع 

مع سيتوافق  وتعقيد هذا البرنامج وأولوية التدابير واإلجراءات المحددة تفصيليذآر أن مستوى  ).أدناه١٦انظر الفقرة ( ٨ وحتى١
  .مخاطر وتأثيرات المشروع

 
يحدد البرنامج النتائج المرجوة آأحداث قابلة للقياس بالقدر الممكن، وذلك من خالل عناصر مثل مؤشرات األداء أو األهداف  ١٥

 .ر فترات زمنية محددة باإلضافة إلى تقديرات الموارد والمسئوليات المطلوبة للتنفيذأو معايير القبول التي يمكن تعقبها على مدا
وفي ظل اإلقرار بالطبيعة الديناميكية لعملية تنفيذ وتطوير المشروع، يقوم البرنامج باالستجابة في حالة تغير ظروف المشروع أو 

 ).أدناه٢٤انظر الفقرة ( الرصدوقوع أحداث غير متوقعة أو نتائج عملية 
 

  خطة العمل
المعمول  بعض تدابير وإجراءات التخفيف الخاصة لكي يتوافق المشروع مع القوانين والتنظيمات عندما يقوم المتعامل باتخاذ -١٦
تعكس هذه التدابير و . ُيعد خطة العمل المناسبة لذلكيتعين عليه أن, ٨وحتى ١األداء من  معايير ولكي يفي بمتطلبات بها

 اآلثار نتائج التشاور حول المخاطر واآلثار السلبية االجتماعية والبيئية باإلضافة إلى تدابير وإجراءات التعامل مع هذه واإلجراءات
سلسلة من الخطط  إلىلتدابير التخفيف الروتينية  موجزوقد تتنوع خطة العمل من وصف . ٢١وبما يتوافق مع متطلبات الفقرة 

 و؛مجموعة من التدابير أو اإلجراءات التصويبيةتصف اإلجراءات الضرورية لتنفيذ ) i( :يذآر أن خطة العمل سوف. 3الخاصة
)ii (؛ترتب هذه اإلجراءات حسب األولوية) iii (و؛تشتمل على الجدول الزمني لتنفيذ هذه اإلجراءات) iv ( يتم اإلفصاح عنها

لخطة  المتعاملية رفع التقارير الخارجية حول تنفيذ تصف الجدول الزمني وآل) v(؛ و )٢٦انظر الفقرة  (للمجتمعات المتأثرة
 .العمل

 
 

  القدرة التنظيمية
 

 الذي يحدد األدوار والمسئوليات والسلطات الخاصة بتنفيذ والمحافظة على وتقوية الهيكل التنظيميبإقامة  المتعامليلتزم  -١٧
 في ذلك ، بمااختصاصات واضحة للمسئوليات والسلطات آما بعض األفراد اللذين لهم .برنامج اإلدارة بما في ذلك خطة العمل

ك لويتم تبًعا لذ .مؤسسةالتحديد المسئوليات االجتماعية والبيئية الرئيسية وإبالغها إلى األفراد وباقي  أيضًاوينبغي  .ة اإلداريممثل
 .ذ الفعال والمستمر لألداء االجتماعي والبيئيتوفير الرقابة اإلدارية والموارد المالية والبشرية الكافية بصورة مستمرة لضمان التنفي

 

                                                 
 أو األصل القومي أو االجتماعي أو السياسي أو أي توجه آخرقد تنشأ هذه الحالة نتيجة العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو التوجه ٢
 واإلعاقة الجسدية أو العقلية والثقافة والحاالت المرضية والعرقالعوامل مثل الجنس بعض  أيًضا مراعاة المتعامليجب على و  لملكية أو الميالدا

    . واالعتماد على الموارد الطبيعية النادرةالحرمان االقتصاديوالفقر أو 
نوع البيولوجي، وخطط التعامل مع المواد الخطرة، وخطط االستعداد للطوارئ على سبيل المثال، خطط عمل إعادة التوطين، وخطط عمل الت٣

  . األصليةوالخطط اإلنمائية للشعوباالستجابة، وخطط صحة وسالمة المجتمع، وخطط 
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 التدريب
األنشطة ذات الصلة باألداء االجتماعي والبيئي  علىبتدريب الموظفين والمتعاقدين ذوي المسئولية المباشرة  المتعامليتعهد  -١٨

لحالية بالمتطلبات التنظيمية للدولة للمشروع بحيث تتوفر لديهم المعرفة والمهارات الالزمة ألداء عملهم، بما في ذلك المعرفة ا
آما يتعامل التدريب مع التدابير واإلجراءات المطلوبة بموجب . ٨إلى ١األداء من  لمعاييرالمضيفة، والمتطلبات واجبة التطبيق 

 .برنامج اإلدارة، بما في ذلك خطة العمل، والطرق المطلوبة لتنفيذ عناصر اإلجراءات بطريقة فعالة ومالئمة
  
 
  شارآة المجتمعيةالم

 

آانت هناك احتماالت لتأثر  وإذا .تتضمن قيام المتعامل باإلفصاح عن المعلومات عملية مستمرة المشارآة المجتمعيةتمثل  -١٩
على التشاور مع هذه تشتمل حينئذ عملية المشارآة فإن  السلبية الناتجة عن المشروع، اآلثارالمجتمعات المحلية بالمخاطر أو 

وينبغي أن  . مع مرور الوقتعليها مع هذه المجتمعات والمحافظة عالقات بّناءة إقامة إلى وتهدف المشارآة المجتمعية .المجتمعات
آما ينبغي أن  .المتأثرة السلبية للمشروع التي تتعرض لها المجتمعات واآلثار وتواترها المخاطر المشارآة المجتمعيةتعكس طبيعة 

 على أساس معلومات ذات صلة تتمة من المناورة أو التدخل أو اإلآراه أو الترهيب الخارجي، وأن  خاليالمشارآة المجتمعيةتكون 
  .ومناسبة من حيث التوقيت وواضحة وفي صورة يسهل الوصول إليها

  
  عن المعلومات اإلفصاح

آلثار والفرص التي تترتب على فهم المخاطر وا المتأثرةعن المعلومات المرتبطة بالمشروع  المجتمعات  اإلفصاحساعد ي -٢٠
يتعين عليه اإلفصاح عن الوثائق الخاصة بهذه العملية ,  التقييم االجتماعي والبيئيوعندما يقوم المتعامل بعملية .على المشروع

ات أن يزود هذه المجتمع المتعامل تأثر المجتمعات بالمخاطر واآلثار السلبية الناتجة عن المشروع، فعلى وعند احتمال .للجمهور
بإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بغرض وطبيعة وحجم المشروع وفترة استمرار أنشطة المشروع المقترحة وأية مخاطر 

وفي حالة المشروعات ذات اآلثار االجتماعية أو البيئية السلبية، يجب أن تحدث عملية  .وآثار محتمل أن تلحق بهذه المجتمعات
آما يجب حلة مبكرة من عملية التقييم االجتماعي والبيئي وفي أي حدث قبل بدء إنشاء المشروع عن المعلومات في مراإلفصاح 

 ).أدناه ٢٦انظر الفقرة  (أن تتم بصفة مستمرة
 

 التشاور
أن يتولى  المتعامل السلبية الناجمة عن المشروع، ينبغي على اآلثارللمخاطر أو  المتأثرةفي حالة احتمال تعرض المجتمعات  -٢١
بطريقة توفر للمجتمعات المتضررة فرًصا للتعبير عن آرائهم حول مخاطر المشروع واآلثار المترتبة عليه،  التشاورملية ع

تقوم أن ) i( :وال بد في عملية التشاور الفعال مما يلي .بدراستها واالستجابة لها للمتعاملوإجراءات التخفيف من حدتها، وتسمح 
 في مرحلة أن تبدأ) ii (و؛مات ذات الصلة والكافية، وذلك بما يشمل مسودات الوثائق والخطط المسبق عن المعلوعلى اإلفصاح

على المخاطر واآلثار السلبية االجتماعية والبيئية والتدابير واإلجراءات أن ترآز) iii (و؛مبكرة من عملية التقييم االجتماعي والبيئي
يتم تنفيذ عملية التشاور بطريقة  .صفة مستمرة مع ظهور هذه المخاطر واآلثار بأن تتم) iv (؛ والمقترحة للتعامل مع هذه اآلثار

 المتأثرة اللغوية الخاصة بالمجتمعات وفقًا للتفضيالت عملية التشاور الخاصة به ويتعهد المتعامل بصياغة .تقافياشاملة ومناسبة 
  . وتلك التي تعاني من الحرمانفةالضعيوعملية صنع القرار الخاصة بهذه المجتمعات واحتياجات المجموعات 

 
، تضمن عملية التشاور إجراء التشاور الحر المتأثرةفي المشروعات التي تصحبها تأثيرات سلبية آبيرة على المجتمعات  -٢٢

 وتنطوي المشارآة المستنيرة على التشاور .والمسبق والمستنير مع هذه المجتمعات وتعمل على تسهيل المشارآة المستنيرة لهم
حول األمور التي تؤثر فيها  المتأثرةفي عملية صنع القرار وآراء المجتمعات  المتعاملالمنظم والمتكرر، مما يؤدي إلى مشارآة 

وينبغي  .فرص ومنافع التنمية باإلضافة إلى القضايا المتعلقة بالتنفيذبشكل مباشر، مثل تدابير التخفيف المقترحة، والمشارآة في 
 هذه العملية، السيما التدابير المتخذة لتفادي أو الحد من المخاطر واآلثار السلبية التي تتعرض لها المجتمعات توثيق المتعاملعلى 

 .المتأثرة
 

  آلية التظلمات
 السلبية اآلثار حدوث المخاطر أو فعندما يتوقع . المجتمعات ذات الصلة بالمشروعباالستجابة لمشكالت المتعامليتعهد  -٢٣

والتظلمات الخاصة  هذه المجتمعات، يجب عليه إنشاء آلية تظلمات لتلقي وتسهيل حل مشكالت المتأثرةمجتمعات في الالمستمرة 
 إذ يجب أن .يجب أن ترقى آلية التظلم إلى مستوى المخاطر واآلثار السلبية للمشروعآما  .باألداء االجتماعي والبيئي للمتعامل

، باإلضافة إلى بالوضوح والشفافية والمالءمة من الناحية الحضاريةلية تتسم باستخدام عم بشكل فوريتتعامل مع المشكالت 
يجب أال تعوق هذه اآللية إمكانية آما  .عقوباتدون أية تكلفة أو  إمكانية وسرعة وصول جميع فئات المجتمعات المتأثرة إليها
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زويد المجتمعات المتأثرة بمعلومات حول هذه اآللية أثناء يتعهد المتعامل بت , ناحيتهومن .اللجوء إلى الوسائل القضائية أو اإلدارية
  .فترة عملية المشارآة المجتمعية

  
  

  الرصد
 

باإلضافة إلى . وقياس مدى فعالية برنامج اإلدارة لرصدبصياغة اإلجراءات الالزمة  المتعاملآجزء من نظام اإلدارة، يتعهد  -٢٤
أن يستخدم اآلليات الحيوية، مثل  المتعامل ووضع ضوابط التشغيل المناسبة، على تسجيل المعلومات الالزمة لتعقب األداء وإنشاء

أما  .، وفًقا لما هو مناسب، وذلك للتحقق من االلتزام التام والمضي قدًما نحو تحقيق النتائج المرجوةاالستعراضو التفتيشعمليات 
يستعين بالخبراء  المتعامل معالجتها، فإن عذر مواجهتها أوتالمشروعات ذات اآلثار السلبية الكبيرة والتي تتميز بالتنوع أو 

 مع مخاطر وآثار المشروع من ناحية مدى الرصديجب أن يتوافق  .الخاصة به الرصدالخارجيين المؤهلين للتحقق من معلومات 
ومن  .قييمات االسترجاعيةوفقًا للخبرات السابقة والت الرصديجب تعديل .من ناحية أخرى .ومتطلبات االلتزام الخاصة بالمشروع

 .والوقائية واإلعالن عنها ضمن برنامج اإلدارة المعدل التصويبيةوتحديد اإلجراءات  الرصدبتوثيق نتائج  المتعامليقوم , ناحيته
  .لضمان فعاليتها بمتابعتهاوالوقائية وااللتزام  التصويبية بتطبيق هذه اإلجراءات ويلتزم المتعامل أيضًا

 
 

  ريرإعداد التقا
 

  إعداد التقارير الداخلية
على جمع البيانات وتحليلها  اعتمادًاتقييمات دورية عن مدى فعالية برنامج اإلدارة  المتعامل يتسلم آبار مديري مؤسسة -٢٥

 وفًقا يعتمد نطاق هذه التقارير والمعدل الدوري إلعدادها على طبيعة األنشطة المحددة ونطاقها والتي يتم تنفيذهاو .منتظمبشكل 
 .الساريةلبرنامج اإلدارة مع متطلبات المشروع األخرى 

 
  إعداد التقارير الخارجية حول خطط العمل

بتوفير التقارير الدورية التي تصف  المتعاملآما يلتزم  .للمجتمعات المتضررةبالكشف عن خطة العمل  المتعامليتعهد  -٢٦
، المتأثرةايا التي ترتبط بالمخاطر أو اآلثار المستمرة التي تهدد المجتمعات مراحل تقدم تنفيذ خطة العمل وذلك فيما يتعلق بالقض

إذا أسفر و .وفيما يخص أيًضا القضايا التي حددتها عملية التشاور أو آلية التظلمات آإحدى المشكالت المرتبطة بهذه المجتمعات
في خطة العمل فيما  الموصوفة أو إجراءات التخفيف بتدابيرأو إلحاق أية إضافات  جوهريةبرنامج اإلدارة عن إحداث تغييرات 

يذآر أن  .التي تم تحديثهاعن تدابير وإجراءات التخفيف اإلفصاح ، فيجب أيًضا المتأثرةيتعلق بالقضايا محور اهتمام المجتمعات 
تكرار هذه التقارير مع يتوافق مدى هذا و .المتأثرةالوصول إليه بواسطة المجتمعات شكًال يسهل يجب أن تتخذ التقارير هذه 

 .ولكن مع االلتزام بإعدادها على األقل سنوًيا المتأثرةمشاآل المجتمعات 
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  مقدمة
  
الدخل يجب أن يتعادل مع حماية  وإدارة بأن تعقب النمو االقتصادي من خالل إنشاء فرص التوظيف ٢األداء  معياريقر  -١

بين العامل  الجيدة، هذا باإلضافة إلى أن العالقة  عملة أحد األصول القيمة ألي نشاط القوى العاملوتمثل .الحقوق األساسية للعمال
من بين العامل واإلدارة  الجيدة اإلخفاق في دعم وتعزيز العالقة ذلك أن . النشاط التجاريتعد أحد مقومات استمراريةواإلدارة 

وعلى النقيض من  .في العمل، آما قد ُيعرض المشروع للخطرتقويض مشاعر االلتزام لدى العامل واستمراره شأنه أن يؤدي إلى 
 –ذلك، فمن خالل العالقة البناءة بين العامل واإلدارة واإلنصاف في التعامل مع العمال وتوفير ظروف العمل الصحية واآلمنة 

 . ملموسة، مثل تحسين الكفاءة واإلنتاجية في عمليات التشغيليتمكن المتعاملون من تحقيق منافع
 
التي تم و الدولية إلى عدد من اإلرشادات الخاصة باالتفاقات بشكل جزئي معيار األداء هذاتستند المتطلبات الواردة في  -٢

 UN (1(واألمم المتحدة) ILO(منظمة العمل الدولية  قبلالتفاوض بشأنها من 
 

 األهداف
 

 صياغة حدود العالقة بين العامل واإلدارة والحفاظ عليها وتحسينها 
بقوانين العمل  الفرص بين العمال وااللتزام وتكافؤعزيز المعاملة المنصفة مع العمال وعدم التمييز ت 

  والتوظيف الوطنية
 الجبري والعمل عمل األطفالحماية القوة العاملة من خالل التعامل مع  
 العمال وتحسين مستواهم الصحيتعزيز ظروف العمل اآلمنة والصحية وحماية  

 
  نطاق التطبيق

 
األداء هذا أثناء عملية التقييم االجتماعي والبيئي، في حين تتم إدارة عملية تنفيذ اإلجراءات  معيارlيتم وضع أسس تطبيق  -٣

توضيح  تم .بالمتعامل من خالل نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية الخاص بمعيار األداء هذابالمتطلبات الخاصة الالزمة للوفاء 
 .1األداء  معيارم اإلدارة في متطلبات التقييم ونظا

 
باإلضافة إلى أنواع معينة  المتعامللإلشارة إلى الموظفين العاملين لدى " العمال" ، يتم استخدام مصطلح هذا األداءمن خالل  -٤

 :لنحو التاليعلى ا تبعًا لفئة العمال معيار األداء هذايختلف تطبيق . ١٧من العمال غير الموظفين وفًقا لما هو موضح في الفقرة 
 

  .١٨و ١٧، فيما عدا المتطلبات الواردة في الفقرمعيار األداء هذاتنطبق آافة متطلبات  :لموظفونا 
 ١٧تنطبق عليهم متطلبات الفقرة  :العمال غير الموظفين 

 
 .١٨في الفقرة  2تمت معالجة قضايا سلسلة اإلمداد  -٥
 
 
 
 
 

                                                 
  :تتمثل هذه االتفاقيات فيما يلي 1

  قابي الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم الن87اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
   الخاصة بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية98اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
   الخاصة بالسخرة29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
  الخاصة بتحريم السخرة105اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 دام الخاصة بالحد األدنى لسن االستخ138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
  الخاصة بأسوأ أشكال عمل األطفال182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
  الخاصة بالمساواة في األجور100اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
  الخاصة بمنع التمييز في العمل وشغل الوظائف111اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  32.1اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، المادة 
 .تشير سلسلة اإلمداد إلى كل من العمل والعناصر المادية لدورة الحياة الكاملة لبضاعة أو خدمة ما 2
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 لمتطلباتا
 

  لظروف العمل وإدارة العالقة مع العام
 

  سياسة الموارد البشرية
سياسة الموارد البشرية المناسبة لحجم نشاطه والقوى العاملة لديه بما يجعل أسلوبه في إدارة الموظفين متوافًقا  المتعامل ينتهج  -٦

 بحقوقهم بتزويد الموظفين بالمعلومات المتعلقة - بمقتضى هذه السياسة – آما يلتزم المتعامل. معيار األداء هذامع متطلبات 
يراعى أن تتم صياغة هذه السياسة بحيث . والمنافعبموجب قانون العمل والتوظيف الوطني، بما في ذلك الحقوق المتعلقة باألجور 

 .تكون واضحة ومفهومة للموظفين، على أن يتم توضيحها وجعلها في متناول أي موظف عند تعيينه
 

  عالقة العمل
مل وشروط التوظيف وتوفيرها لجميع الموظفين والعمال الذين تعاقد معهم مباشرًة، بما في بتوثيق ظروف الع المتعامليلتزم  -٧

 .أخرى منافعذلك استحقاقهم لألجور وأية 
 

  ظروف العمل وشروط التوظيف
إذا  . االتفاقيةطرًفا في أية اتفاقية من اتفاقيات المفاوضة الجماعية مع أية منظمة عمالية، فيجب االلتزام بهذه المتعاملإذا آان  -٨

أو ساعات العمل أو  المنافعمثل األجور أو (آانت هذه االتفاقيات غير موجودة أو ال تتعامل مع ظروف العمل وشروط التوظيف 
، فعلى )ترتيبات األعمال اإلضافية وتعويض األعمال اإلضافية أو اإلجازات المرضية أو إجازات الوضع أو العطلة أو اإلجازة

 .فر ظروف العمل وشروط التوظيف المعقولة والتي تتوافق بحد أدنى مع القانون الوطنيأن يو المتعامل
 

  المنظمات العمالية
أن يلتزم بالقانون الوطني متى آان هذا القانون يقر بحق العمال في تشكيل منظمات عمالية واالنضمام إليها مع  المتعامل على  -٩

 أما إذا آان القانون الوطني يقيد تشكيل المنظمات العمالية، فعلى .فاوضة الجماعيةحرية االختيار ودون أي تدخل، وآذلك حق الم
 . أن يتيح وسائل أخرى للعمال لتوفير قناة للتعبير عن مظالمهم وحماية الحقوق المتعلقة بظروف العمل وشروط التوظيف المتعامل

 
ي حالة عدم ورود نص معني بذلك في القانون الوطني، أال ، وف٩في آلتا الحالتين الموضحتين في الفقرة  المتعاملوعلى  -١٠

يحول دون سعي العمال إلنشاء المنظمات العمالية أو االنضمام إليها وفًقا لالختيار الحر أو منعهم من إجراء المفاوضات الجماعية، 
شارآة في مثل هذه المنظمات والمفاوضة آما ال يحق له التمييز بين العمال أو االنتقام من العمال المشارآين أو الساعين نحو الم

ومن المتوقع أن تمثل منظمات العمال عمال القوى هذا  . أن يتعاون مع الهيئات الُممثلة للعمالوعلى المتعامل أيضًا .الجماعية
  .العاملة بشكل عادل

 
  الفرص وتكافؤعدم التمييز 

آما  .ى السمات الشخصية غير المرتبطة بمتطلبات الوظيفة الجوهريةبعدم اتخاذ قرارات التوظيف استناًدا إل المتعامل يتعهد  -١١
الفرص والمعاملة المنصفة وعدم تبني أية سياسة من شأنها التمييز فيما يتعلق  تكافؤ بإقامة عالقات عمل تستند إلى مبدأ يلتزم

وظروف العمل  ) والمنافعذلك األجور بما في ( والتعويض  واالستخدامبجوانب عالقات العمل المختلفة، بما في ذلك التوظيف 
وفي الدول التي  .وإنهاء الخدمة أو التقاعد والنظام المعمول به والترقياتوشروط التوظيف والحق في الحصول على التدريب 

م ترد  أما إذا ل. االلتزام بهذا القانون الوطنييتعين على المتعاملينص فيها القانون الوطني على عدم التمييز في التوظيف، 
ال تدخل إجراءات علمًا بأنه , المعياربهذا أن يلتزم  المتعاملنصوص في القوانين الوطنية بشأن بعدم التمييز في التوظيف، فعلى 

الحماية الخاصة أو المساعدة على تصحيح أي تمييز سابق أو اختيار لوظيفة معينة استناًدا إلى المتطلبات الجوهرية لتلك الوظيفة 
 .تمييزضمن أشكال ال
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  تخفيض النفقات
، وذلك في حالة توقعه إلغاء نفقات الموظفينأن يطور خطة لتخفيف حدة اآلثار الضارة الناجمة عن تخفيض  المتعامل على -١٢

ترتكز هذه الخطة على مبدأ عدم التمييز وأن تعكس في الوقت نفسه و .عدد آبير من الوظائف أو تسريح عدد آبير من الموظفين
 .مع الموظفين والمنظمات الخاصة بها والحكومة، حيثما آان ذلك مناسًبا عاملالمتتشاور 

 
  آلية التظلمات

لمناقشة القضايا المعقولة المرتبطة ) والمنظمات الخاصة بهم، في حالة وجودها( بتوفير آلية تظلمات للعمال  المتعامليتعهد  -١٣
يجب أن  . التظلمات عند تعيينهم وأن يجعل تلك اآللية في متناولهم جميًعا أن ُيخطر جميع العمال بآليةوعليه أيضًا .بموقع العمل

 وترجع .تشتمل هذه اآللية على مستوى إداري مناسب وحل تلك القضايا بشكل فوري باستخدام عملية تتسم بالوضوح والشفافية
وق هذه اآللية الوصول إلى الوسائل يجب أال تعو .عقوباتإلى األطراف المعنية دون التعرض ألية  التقييمات االسترجاعية

القضائية أو اإلدارية التي يجوز توفيرها بمقتضى القانون أو عبر إجراءات التحكيم الحالية أو تقوم مقام آليات التظلمات التي يتم 
 .توفيرها بموجب االتفاقيات الجماعية

 
 

  حماية القوى العاملة
 

 عمل األطفال
األطفال بطريقة استغاللية من الناحية االقتصادية أو بشكل يعرضهم للمخاطر أو يعوق تعليم بعدم توظيف  المتعامليتعهد  -١٤

إذا و .الطفل أو يصاحبه ضرر بصحة الطفل سواء من الناحية الجسدية أم العقلية أم الروحية أم األخالقية أو يضر بنموه االجتماعي
هذا  .السارية الخاصة بالمتعاملينأن يتبع القوانين  المتعامللى ورد بالقوانين الوطنية نصوص متعلقة بتوظيف القاصرين، فع

  . عاًما في األعمال الخطرة١٨يحظر توظيف األطفال دون و
 

  الجبريالعمل 
إلى أي عمل أو خدمة ال تتم تأديتها طواعيًة  الجبريويشير العمل  .الجبريتطبيق أي من أشكال العمل  للمتعامل ال يحق -١٥

يشمل ذلك أي نوع من أنواع العمل غير التطوعي أو اإلجباري، و .آرًها تحت وطأة التهديد بالقوة أو إنزال عقوبةوتنزع من الفرد 
  .مثل عمل عقود التدريب الصناعي أو التعهد وما إلى ذلك من ترتيبات عقود العمل

 
 

  السالمة والصحة المهنية
 

 ومستويات الخطر بعينهل آخًذا في االعتبار المخاطر الكامنة بقطاع عمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعما المتعامليلتزم  -١٦
 آذلك أن يتخذ الخطوات وعلى المتعامل. العمل لديه، بما في ذلك األخطار الجسدية والكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية نطاقفي 

العمل أو يرتبط به أو يحدث أثناءه، وذلك الالزمة للحيلولة دون وقوع حوادث أو إصابات أو ظهور أي مرض قد ينشأ عن سير 
 بالتعامل مع الجوانب التالية على نحٍو يتفق مع آما يلتزم المتعامل .عن طريق الحد من أسباب المخاطر إلى المستوى المعقول

 ةأعراف وتقاليد الصناعة الدولية الجيد
 حياة األفراد وتوفير تعريف العمال بالمخاطر المحتملة السيما تلك التي قد تهدد بما يشمل 3

, الظروف أو المواد التي تشكل خطًرا على العمال التخلص منتدابير الوقاية والحماية منها، بما في ذلك تغيير أو استبدال أو 
 والتوثيق واإلبالغ عن الحوادث المهنية واألمراض والحوادث وإجراءات الوقاية من حاالت الطوارئ واالستعداد وتدريبات العمال

 . وترتيبات التعامل معهالها
 
 
 

                                                 
تعرف بممارسة المهارات الحرفية وصفات المثابرة والحكمة والبصيرة التي يتوقع توفرها لدى الحرفيين أصحاب المهارات والخبرات والذين  3

   .تشابهة أو متطابقة عالمًيايؤدون نفس نوع المهام في ظل ظروف م
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  العمال غير الموظفين
 

الذين تم التعاقد معهم مباشرًة بواسطة ) i( :إلى العمال" العمال غير الموظفين"، يشير مصطلح معيار األداء هذالتحقيق  -١٧
ائف األساسية الخاصة القائمين بأعمال مرتبطة بالوظ) ii( ومؤسسات الوساطة األخرى؛أو  المتعاقدينأو من خالل  المتعامل

 أن فعليهمع العمال غير الموظفين بشكل مباشر،  المتعاملعندما يتعاقد و .أو خدماته وذلك لفترة زمنية رئيسية المتعاملبمنتجات 
المتعاقدين وفيما يخص . ١٨ و١٢ و٦فيما عدا الفقرات  معيار األداء هذايستعين بالمجهودات التجارية المعقولة لتطبيق متطلبات 

 أن يسخر المجهودات التجارية المعقولة للقيام فيجب على المتعامل العمال غير الموظفين، أو مؤسسات الوساطة األخرى التي توفر
المتعاقدين ومطالبة هؤالء ) ii(و  وأنهم يمثلون شرآات شرعية المتعاقدين أو المؤسساتالتأآد من حسن سمعة هؤالء ) i( :بالتالي

 .١٣ و١٢ و٦فيما عدا الفقرات  معيار األداء هذاطلبات  بتطبيق متأو المؤسسات
 
 

  سلسلة اإلمداد
 

تجب مراعاة اآلثار السلبية المالزمة لسالسل اإلمداد متى آانت تكلفة العمالة المنخفضة أحد العوامل المؤثرة في المنافسة  -١٨
ضمن سلسلة  الجبريي العمالة المضرة باألطفال والعمل  بالتحقيق ف يتعهد المتعامل,ومن ناحيته .الخاصة بالمنتج الذي يتم توفيره

  . أعاله١٥ و١٤اإلمداد الخاصة به، وبمقتضى ما يتفق مع الفقرة 
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  مقدمة
 
 على أن النشاط الصناعي وتطوير المدن المتزايدين غالًبا ما تنشأ عنهما مستويات متزايدة من التلوث ٣األداء  معيار يؤآد -١

 أم األراضي، وهو األمر الذي قد يمثل مصدر تهديد لإلنسان والبيئة على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو سواء في الهواء أم الماء
 متوفرة والتحكم فيهالتلوث  منعوممارسات وعلى الجانب اآلخر وبالتوازي مع حرآة التجارة العالمية، أصبحت تقنيات  1 .العالمي

 التي ينتهجه المشروع في النهج معيار األداء هذايوضح و . آافة أنحاء العالم تقريًبابصورة أآبر من ذي قبل مع إمكانية تطبيقها في
 من قدرة القطاع معيار األداء هذاآما يعزز  . والممارسات المعمول بها عالمًياهذه التقنيات بالتوافق مع منع التلوث وتخفيف آثاره

جدي والمرشد للنفقات من الناحية الفنية والمالية، وذلك في إطار الخاص على دمج مثل هذه التقنيات والممارسات إلى الحد الم
  .المشروع الذي يعتمد على المهارات والموارد المتوفرة تجارًيا

 
 األهداف

 
 التلوث التي  تقليلأوتجنب اإلنسان والبيئة من خالل المؤثرة على صحة  السلبية تجنب أو الحد من اآلثار  

  .ُتحِدثه أنشطة المشروع
 .حدوث التغيرات المناخيةالحد من االنبعاثات التي تساهم في  دعم 

 
  نطاق التطبيق

 
 أثناء عملية التقييم االجتماعي والبيئي، في حين تتم إدارة عملية تنفيذ اإلجراءات معيار األداء هذايتم وضع أسس تطبيق  -٢

يتم توضيح متطلبات آما . المتعاملاعية والبيئية الخاص ب من خالل نظام اإلدارة االجتممعيار األداء هذاالالزمة للوفاء بمتطلبات 
 .١األداء  الخاصة بمعيارالتقييم ونظام اإلدارة 

 
  المتطلبات

 
  متطلبات عامة

 
 أن يراعي الظروف المتعامل، يجب على )دورة حياة المشروع(أثناء مراحل تصميم المشروع وإنشائه وتشغيله وإنهائه  -٣

التلوث والتحكم فيه والتي تمثل الخيار األنسب  بمنعالخاصة  )التقنيات(رسات والوسائل التكنولوجية المحيطة وأن ُيطبق المما
 والبيئة مع الحفاظ على تؤثر على صحة اإلنسانأو تقليل اآلثار السلبية التي من لتجنب أو ، إذا تعذرت عملية التجنب، الحد 

يتم تعديل تقنيات مكافحة التلوث والتحكم فيه الخاصة .  2لوجية والماليةالمستوى المعقول وترشيد النفقات من الناحية التكنو
 الصادرة عن المشروع الناجمة عن االنبعاثاتبالمشروع بعينه والتي يتم تطبيقها أثناء دورة المشروع وفًقا للتهديدات والمخاطر 

، ومنها المعترف بها دوليًا في العديد من المصادر ووفًقا لما هو موضح.  3وبما يتطابق مع الممارسات الصناعية الدولية الجيدة
  .)إرشادات الصحة والسالمة والبيئة(إرشادات مؤسسة التمويل الدولية بشأن الصحة والسالمة والبيئة

 
  

 مكافحة التلوث وصيانة الموارد والكفاءة في استخدام الطاقة
ينطبق  .لحد من آثافة انبعاثها أو التحكم في حجمها إذا تعذر تجنبهاانبعاث الملوثات أو اصدور أو تقليل بتجنب  المتعامليلتزم  -٤

ذلك على انبعاث الملوثات نتيجة الظروف الروتينية أو غير الروتينية أو العارضة والتي قد يترتب عليها حدوث بعض اآلثار 

                                                 
لإلشارة إلى الملوثات المنطوية وغير المنطوية على مخاطر في الحاالت " التلوث"ألغراض تتعلق بمقياس األداء هذا، تم استخدام مصطلح 1

هة والضوضاء والذبذبات الصلبة والسائلة والغازية، آما يستخدم المصطلح نفسه لإلشارة إلى أشكال أخرى من الملوثات، مثل الروائح الكري
   .واإلشعاع والطاقة الكهرومغناطيسية والتأثيرات البصرية المحتملة، بما في ذلك الضوء

على مدى فعالية تقليل " ترشيد النفقات"ويرتكز مفهوم . 1في مقياس األداء " الجدوى المالية"ومصطلح " الجدوى الفنية"تم تعريف مصطلح  2
     .فة اإلضافية الخاصة بهذا اإلجراءاالنبعاثات المرتبطة بالتكل

 تعرف بممارسة المهارات الحرفية وصفات المثابرة والحكمة والبصيرة التي يتوقع توفرها لدى الحرفيين أصحاب المهارات والخبرات والذين 3
جهها المهنيون ذوي المهارات قد تشتمل الظروف التي يحتمل أن يوا  .يؤدون نفس نوع المهام في ظل ظروف متشابهة أو متطابقة عالمًيا

والخبرات عند تقييم نطاق تقنيات مكافحة التلوث والحد منه والمتاحة للمشروع على سبيل المثال ال الحصر مستويات متنوعة من الضرر البيئي 
  .والقدرة على االستيعاب البيئي للتلوث باإلضافة إلى المستويات المختلفة من الجدوى المالية والفنية
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مليات التشغيل الخاصة به بتدابير  أن يفحص ويستعين في عالمتعاملينبغي على  آما. 4المحلية واإلقليمية والعابرة للحدود
  .األنظفالمحافظة على الموارد وآفاءة استخدام الطاقة المتفقة مع مبادئ اإلنتاج 

 
 النفايات

إذا و . بتجنب أو تقليل تولد النفايات الخطرة وغير الخطرة الناجمة عن المشروع إلى أقصى حد عملي ممكنالمتعامليلتزم  -٥
، يلتزم بذلكتولد النفايات أو تقليلها، يلتزم بتدوير هذه المخلفات وإعادة استخدامها، وإذا تعذر القيام  تفادي المتعاملتعذر على 
 المتعامل فعلى 5إذا آانت النفايات المتولدة خطرة،و . بمعالجتها وتدميرها والتخلص منها بطريقة سليمة من الناحية البيئيةالمتعامل

السوق للتخلص البيئي السليم منها مع األخذ في االعتبار القيود المطبقة على نقل هذه المواد أن يبحث عن بدائل معقولة متوفرة في 
ذوي السمعة  تعاقدينمبال أن يستعين فعليه لطرف آخر بالتخلص من النفايات، المتعاملوإذا عهد   6.والتخلص منها عبر الحدود

  .هيئات التنظيمية ذات الصلةة على ترخيص من الصلالحاالحسنة والشرآات قانونية التأسيس 
 

  المواد الخطرة
 إذا تعذر ذلك، الحد من انبعاث تلك المواد الخطرة الناشئة عن عملية , بتجنب انبعاث المواد الخطرة أو تقليله أوالمتعامليتعهد  -٦

ع عن تصنيع المواد الكيماوية  باالمتناالمتعامليتعهد و .اإلنتاج والنقل والمعالجة والتخزين واالستخدام لصالح أنشطة المشروع
والمواد الخطرة واالتجار فيها واستخدامها، تلك المواد الخاضعة ألوامر الحظر أو المنع الدولية بسبب ما تحتويه من السمية العالية 

أقل  يراعي استخدام بدائل  وأن 7طبقة األوزون داستنفاللكائنات الحية أو االستمرار البيئي أو نتيجة الحتمالية التراآم الحيوي أو 
  ..هذه المواد الكيماوية لخطورة

 
 االستعداد للطوارئ واالستجابة

 أن يكون مستعًدا للتعامل مع المواقف المزعجة والعارضة والطارئة بطريقة تتناسب ومخاطر التشغيل والحاجة المتعامل على  -٧
ر خطة تتناول التدريب والموارد والمسئوليات واالتصال واإلجراءات يشمل هذا االستعداد تطويو. إلى منع اآلثار الضارة المحتملة

يمكنك التعرف على  . المشروعحاالت الطوارئ المصاحبة لمخاطروجوانب أخرى مطلوبة لالستجابة الفعالة لما يطرأ من 
  .٤األداء  معيار من ١٢المتطلبات األخرى الخاصة باالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ في الفقرة

 
 اإلرشاد الفني

عند تقييم واختيار تقنيات منع التلوث  البيئةو مراجعة اإلصدارات الحالية من إرشادات الصحة والسالمة المتعامليتعين على  -٨
تشتمل هذه اإلرشادات على مستويات األداء والتدابير المقبولة والمنطبقة على المشروعات في  .الخاصة بالمشروع والتحكم

عندما تكون تنظيمات الدولة المضيفة مختلفة عن مستويات األداء والتدابير الموضحة في إرشادات الصحة  .اديةالحاالت الع
أما إذا آانت المستويات أو التدابير األقل حزًما مناسبًة في  .االلتزام بالتنظيمات األآثر حزًما المتعامل، يتعين على  والبيئةوالسالمة

ويجب أن يوضح هذا المسوغ أن  . أن يقدم مسوًغا آامًال ومفصًال ألي بديل مقترحالمتعامل ظل ظروف معينة للمشروع، فعلى
  .معيار األداء هذالاختيار أية مستويات أداء بديلة يتوافق مع المتطلبات العامة 

 
 

                                                 
 .ًة إلى الملوثات العابرة للحدود، بما في ذلك تلك الواردة في اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود إشار4
   .على النحو الذي تحدده التشريعات المحلية أو االتفاقيات الدولية 5
 .حدودبما يتفق مع أهداف اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر ال 6
 تنطبق   . بما يتفق مع أهداف اتفاقية استوآهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وبروتوآول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون7

  ).WHO(اعتبارات مماثلة على بعض فئات المبيدات الحشرية وفًق لتصنيف منظمة الصحة العالمية 
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  اعتبارات الظروف المحيطة
 

يراعي عدد من العوامل مثل قدرة : (i)  أنمتعاملاليتعين على  8للتعامل مع آثار المشروع السلبية على الظروف المحيطة -٨
االستخدام الحالي والمستقبلي لألراضي والظروف المحيطة الحالية ومجاورة المشروع للمناطق  9البيئية المتناهية على االستيعاب

 دعم) ii ( ولة للتغييرأو المحمية واحتمال تكون اآلثار التراآمية ذات النتائج غير المؤآدة وغير القاب أيكولوجيًاالحساسة 
 ذلك في بما الملوثات، تلك انبعاث من الحد على وتعمل الملوثات انبعاث من تقلل ذلك، تعذر إذا أو، تتجنب التي اإلستراتيجيات
 لتلك آبيًرا مصدًرا المشروع يشكل ألن احتمالية وجود حالة في المحيطة البيئة ظروف تحسين في تسهم التي اإلستراتيجيات

، على سبيل المثال ال الحصر، على تقييم بدائل تاإلستراتيجياتشتمل هذه  .بالفعل متدهورة بيئية ظروف ذات منطقة في اثاتاالنبع
 .موقع المشروع وبدائل االنبعاثات الصادرة

 
 

  انبعاثات غازات الدفيئة
 

 ونطاقه المشروع عمليات طبيعة مع ناسبتت بطريقة بالمشروع المرتبطة من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المتعامليعزز  -١٠
  .عليه المترتبة واآلثار

 
 آمية االنبعاثات المباشرة أثناء مراحل تطور أو تنفيذ المشروعات والتي يتوقع لها أو يتولد عنها بالفعل المتعامليقيس  -١١

طرة الحدود الفعلية للمشروع باإلضافة وذلك فيما يصدر عن المنشآت الواقعة ضمن ملكية أو سي 10آميات آبيرة من غازات الدفيئة
يتم إجراء عمليات قياس آمية  .إلى االنبعاثات غير المباشرة المرتبطة بإنتاج الطاقة المستخدمة بواسطة المشروع بعيًدا عن الموقع

رات المجدية والمرشدة  الخياالمتعامل آما يقيم 11.انبعاثات غازات الدفيئة ومراقبتها سنوًيا وفًقا لألساليب المعترف بها دولًيا
الخاصة بالمشروع والذي يمكن تحقيقه أثناء  غازات الدفيئةللنفقات من الناحية الفنية والمالية بهدف تقليل أو التعويض عن انبعاثات 

تمويل الكربون وتحسين آفاءة استخدام على  , على سبيل المثال ال الحصر,قد تشمل هذه الخيارات. تصميم المشروع وتنفيذه
طاقة واستخدام مصادر طاقة متجددة وتعديل تصميم المشروع وبدائل االنبعاثات وتبني تدابير تخفيف أخرى مثل تقليل االنبعاثات ال

  .الهاربة وتقليل معدالت اشتعال الغاز
 
 

  استخدام مبيدات اآلفات وإدارتها
 

 .اآلفات مكافحةإدارة موجهة متكاملة ألنشطة  نهجأو /  أن يصوغ ويطبق نظام اإلدارة المتكاملة لآلفات و المتعاملعلى  -١٢
يستتبع برنامج اإلدارة المتكاملة واإلدارة الموجهة لآلفات االستخدام المنسق للمعلومات الخاصة باآلفات والبيئة مع األساليب 

 آحلالكيماوية فة إلى الوسائل اباإلضاالمتاحة للسيطرة على اآلفات، بما في ذلك الممارسات الثقافية والوسائل البيولوجية والعضوية
  .اآلفات األضرار التي تحدثهاأخير لمقاومة المستويات غير المقبولة من 

 
 إذا ما اشتملت أنشطة إدارة اآلفات على استخدام مبيدات اآلفات أن يختار المبيدات األقل من حيث معدل المتعامل على  -١٣

المستهدفة واألقل في تأثيرها على األنواع غير المستهدفة  أنواع اآلفاتيتها ضد السمية للبشر وهي تلك المبيدات المعروفة بفاعل
وعند اختيار مبيدات اآلفات، يجب أن يكون هذا االختيار قائًما على تعبئة المبيدات في الحاويات اآلمنة وتزويدها  .والبيئة

  .صة حالًيا من ِقبل الهيئات التنظيمية ذات الصلةبالبطاقات الموضحة لالستخدام اآلمن والمناسب وتصنيعها بواسطة جهة مرخ
 
 نظام استعمال مبيدات اآلفات بحيث يقلل من الضرر الالحق باألعداء الطبيعيين لآلفات ويمنع نمو م المتعامل بتصميمويق -١٤

ص منها وفًقا لمدونة السلوك وأن يضمن آذلك أن تتم معالجة مبيدات اآلفات وتخزينها واستعمالها والتخل .المقاومة لدى هذه اآلفات

                                                 
  .فية والتربةمثل الهواء والسطح والمياه الجو 8
   .قدرة البيئة على استيعاب مقدار متزايد من الملوثات مع عدم تخطي حد المخاطرة غير المقبولة بصحة اإلنسان والبيئة 9

 طًنا من معادل 100.000يتمثل حد معيار األداء هذا في   .يختلف حجم إسهام المشروع في انبعاثات غازات الدفيئة بين قطاعات الصناعة 10
ينطبق   .أآسيد الكربون سنوًيا إلجمالي انبعاثات المصادر المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالكهرباء التي يتم شراؤها لالستهالك الذاتيثاني 

هذا الحد وغيره من الحدود المشابهة على تلك القطاعات أو األنشطة الصناعية، مثل الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والزراعة والحراجة 
 .إدارة النفايات بهدف نشر الوعي وتقليل هذه االنبعاثاتو

والمنظمات الدولية المختلفة ووآالت الدولة ) IPCC(يتم توفير أساليب التقييم بواسطة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  11
   .المضيفة
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أو غيرها من الممارسات الدولية الجيدة ) الفاو(الدولية بشأن توزيع واستخدام المبيدات والتي أصدرتها منظمة األغذية والزراعة 
  .في مجال الصناعة

 
يدات اآلفات حسب  بتجنب استخدام المنتجات المدرجة ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية الموصى لمبالمتعامليتعهد  -١٥

، إذا آانت الدولة المضيفة )متوسطة الخطورة (IIأو الفئة ) عالية الخطورة (Ibوالفئة ) شديدة الخطورة (Iaالخطورة؛ الفئة 
للمشروع تفتقر للقيود المفروضة على توزيع أو استخدام المواد الكيماوية هذه، أو إذا آان يحتمل أن تتوفر إمكانية الوصول إليها 

 األفراد العاديين أو اآلخرين دون توفير التدريب المناسب واألجهزة والمنشآت المالئمة للتعامل مع هذه المنتجات وتخزينها بواسطة
  .واستخدامها والتخلص منها على نحو مناسب
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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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  ٤ األداء معيار
 صحة وسالمة وأمان المجتمع

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 
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  مقدمة
 
فقدان ( ، والتهجير االقتصادي )وطين أو فقدان الملجأإعادة الت(البدني  التهجيرإلى  القسرية يشير مصطلح إعادة التوطين  -١

وتعتبر إعادة التوطين  1 .)األصول أو فقدان إمكانية الوصول إلى األصول بما يؤدي إلى فقدان مصادر الدخل أو وسائل المعيشة
يحدث ذلك في و .لتهجير ااألراضي بما يؤدي إلى امتالكحق رفض  يمتلكونال  المتأثرةقسرية إذا آان األفراد أو المجتمعات 

 للمصلحة االستيالء على الملكيةالمصادرة القانونية أو فرض القيود على استخدام األرض استناًدا للحق في (i) :الحاالت اآلتية 
، االتفاقيات التفاوضية التي يحق للمشتري فيها اللجوء إلى المصادرة أو فرض قيود قانونية على استخدام األراضي (ii) و 2العامة

   .في حالة فشل المفاوضات مع البائع
 
، باستثناء الحاالت التي تتسم باإلدارة الجيدة، إلى ظهور صعوبات إلى جانب التعرض للفقر القسريةقد تؤدي إعادة التوطين  -٢

ي نزح إليها باإلضافة إلى الضرر البيئي والتوتر االجتماعي في المناطق الت المتأثرةعلى المدى الطويل لألفراد والمجتمعات 
غير أنه إذا تعذر تجنب إعادة  .على أقل تقدير منهاأو التقليل  القسريةولهذه األسباب، يجب تجنب إعادة التوطين  .هؤالء األفراد

 الذين يتم تهجيرهم، فإنه يلزم اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفيف حدة اآلثار السلبية على األفراد منهاأو التقليل  القسريةالتوطين 
وتؤآد الخبرة الفعلية أن المشارآة  . بحيث يراعى الحرص والعناية في تخطيط تلك اإلجراءات وتنفيذها3والمجتمعات المضيفة 

في أنشطة إعادة التوطين يمكن أن تؤدي إلى التطبيق المرشد للتكاليف والفعال والسريع لهذه األنشطة باإلضافة  للمتعاملالمباشرة 
   .من إعادة التوطين المتأثرةتحسين معيشة األطراف اإلبداعية ل المناهجإلى 

 
األفراد  لتهجيرتساعد االتفاقيات التفاوضية على تجنب المصادرة والقضاء على الحاجة إلى االستعانة بالسلطة الحكومية  -٣

حوافز أو المزايا األخرى لألفراد عادًة ما يتم إبرام االتفاقيات التفاوضية عن طريق توفير التعويضات الكافية والمناسبة والو .بالقوة
العمل على شراء حقوق  المتعاملينعلى  .، وعن طريق تخفيف مخاطر تباين المعلومات وسلطة التفاوضالمتأثرةأو المجتمعات 

األراضي من خالل االتفاقيات التفاوضية حيثما أمكن، حتى في حالة توفر الوسائل القانونية للوصول إلى األراضي دون موافقة 
   .البائع

 
  األهداف

 
 .بقدر اإلمكان باستكشاف تصميمات بديلة للمشروع القسريةتجنب أو على األقل الحد من إعادة التوطين  
األراضي أو القيود على استخدام األفراد  امتالكتخفيف اآلثار السلبية االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن  

 ضمان) ٢(و  اإلحالل بتكلفة األصول فقد يضاتتعو توفير) ١( :لألرض، وذلك عن طريق المتأثرين
 لألطراف المستنيرة والمشارآة والتشاورات المعلومات عن اإلفصاح مع التوطين إعادة أنشطة تطبيق
  مناسب بشكل المتأثرة

  المهجرينتحسين أو على األقل استعادة سبل العيش ومستويات المعيشة لألشخاص  
 االنتفاععن طريق توفير المساآن الكافية مع ضمان حق  هجرينالمتحسين ظروف المعيشة بين األشخاص  

 في مواقع إعادة التوطين 4
 

 نطاق التطبيق
 
 أثناء عملية التقييم االجتماعي والبيئي، في حين تتم إدارة عملية تنفيذ اإلجراءات معيار األداء هذايتم وضع أسس تطبيق  -٤

يتم توضيح متطلبات آما  .المتعاملخالل نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية الخاص ب من معيار األداء هذاالالزمة للوفاء بمتطلبات 
  .١ األداء الخاصين بمعيارالتقييم ونظام اإلدارة 

  :لمعامالت بيع وشراء األراضيالبدني أو االقتصادي الناجم عن األنواع التالية  التهجير على معيار األداء هذاينطبق  -٥
 

                                                 
1

 .تشتمل حيازة األراضي على عمليات الشراء غير المشروط للممتلكات وحقول الوصول، مثل حق المرور 
2

 .المخصصة بموجب القانونقد تشتمل هذه القيود على الوصول إلى مناطق المحافظة على الطبيعة  
3

 .المجتمع المضيف هو أي مجتمع يستقبل األشخاص الُمرحلين 
4

 .يوفر موقع إعادة التوطين ضمان حق االنتفاع، إذا آان يحمي األفراد المعاد توطينهم ضد الطرد باإلآراه 
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األراضي الخاصة بأحد مشروعات القطاع الخاص من خالل المصادرة أو اإلجراءات حقوق  : النوع األول 
 القسرية األخرى

حقوق األراضي ألحد مشروعات القطاع الخاص والتي يتم اآتسابها عن طريق االتفاقيات  : النوع الثاني 
ى الحقوق العرفية التفاوضية مع مالكي العقارات أو أصحاب الحقوق القانونية في األراضي، بما يشتمل عل

ذلك إذا آانت المصادرة أو وأو التقليدية المعترف بها أو القابلة لالعتراف بها بمقتضى قانون الدولة، 
    5العملية اإللزامية قد نتجت عن فشل المفاوضات

ل لالعتراف به فيما وليس لديهم أي حق قانوني أو إدعاء قاب المهجرين أدناه على األفراد ٢٠ وجزء من الفقرة ١٨تنطبق الفقرة 
   .يتعلق باألرض المشغولة

 
صفقات السوق التي ال يتم فيها إجبار (األداء هذا على إعادة التوطين الناجم عن صفقات األراضي االختيارية  معيارال ينطبق  -٦

في و .)فشل المفاوضاتالبائع على البيع وال يستطيع المشتري اللجوء إلى المصادرة أو غيرها من اإلجراءات القسرية في حالة 
مثل فقدان الوصول إلى (األراضي  امتالكحالة ظهور آثار سلبية اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية نتيجة ألنشطة المشروع بخالف 

، يجب تجنب مثل هذه اآلثار أو الحد منها أو تخفيفها أو التعويض )األصول أو الموارد أو القيود المفروضة على استخدام األرض
إذا تفاقمت هذه اآلثار السلبية للغاية في أية مرحلة من و. ١األداء  معيارمن خالل عملية التقييم االجتماعي والبيئي بموجب عنها 

  األصلياالمتالك  حتى في حالة غياب ٥األداء  معيار أن يراعي تطبيق متطلبات المتعاملمراحل المشروع، فيجب على 
  .لألراضي

 
  المتطلبات

 
  متطلبات عامة

 

 تصميم المشروع
 مستوى التهجيربهدف تجنب أو على األقل خفض  المجدية الوضع في االعتبار جميع تصميمات المشروع لمتعاملااعلى  -٧

  . والماليةاالجتماعية والبيئية والمنافعالجسدي أو االقتصادي مع موازنة التكاليف 
 

  للمهجرينالتعويضات واإلعانات المقدمة 
التعويضات الالزمة عن  تهجيرها أن يعرض على األفراد والمجتمعات التي يتم لمتعاملاا، فعلى لتهجيراا في حالة تعذر تجنب -٨

وذلك لمساعدتهم على تحسين أو على األقل استعادة  6الكاملة باإلضافة إلى المساعدات األخرى اإلحاللفقدان األصول بتكلفة 
 . المشروعوالتوافق معالتعويض بالشفافية  معاييرويجب أن تتسم  .ء هذااألدا معيارمستويات المعيشة أو سبل العيش آما ينص 

 أن المتعاملاقائمة على األرض أو في حالة الملكية الجماعية لألرض، فعلى  المهجرينإذا آانت سبل العيش الخاصة باألفراد و
لكي يمكنهم حصد  المهجرةفراد والمجتمعات  بتوفير الفرص لألالمتعاملايتعهد و  7يقدم التعويض القائم على األرض قدر اإلمكان

  .مزايا التنمية المناسبة من المشروع
 

 التشاور
، بما في المتأثرة التشاور مع األشخاص والمجتمعات المتعامل، يتعين على ذات الصلة عن جميع المعلومات اإلفصاح وبعد  -٩

ومن   .ي عمليات اتخاذ القرارات المرتبطة بإعادة التوطينوتسهيل المشارآة المستنيرة من ِقبلهم ف ذلك المجتمعات المضيفة،
دفع التعويض وإعادة التوطين لتحقيق النتائج المتوافقة تنفيذ ورصد وتقييم عملية تستمر هذه المشاورات أثناء مراحل المقرر أن 
   . األداء هذامعيارمع أهداف 

 
 اتآلية التظلم

 يرفعها لتلقي وحل الشكاوى المتعلقة بالتعويضات وإعادة التوطين التي ١ األداء ارمعييضع العميل آلية للتظلم متوافقة مع  -١٠
 . المنازعات بطريقة عادلةلفض أو أعضاء المجتمعات المضيفة متضمنة آلية الموارد المصممة المهجرون

  

                                                 
في حالة مشروعات القطاع الخاص   .يل الشرآة يمكن إجراء هذه المفاوضات بواسطة شرآة القطاع الخاص الحائزة لألرض أو من خالل وآ5

التي يتم فيها اآتساب حقوق األراضي بواسطة الحكومة، من الممكن إجراء المفاوضات عن طريق الحكومة أو بواسطة شرآة القطاع الخاص التي 
  .تمثل حينها وآيًال للحكومة

  .20و 18آما هو موضح في الفقرتين  6
  .9انظر أيًضا الحاشية السفلية  7
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  تخطيط وتنفيذ إعادة التوطين
ء إحصاء رسمي باستخدام البيانات االجتماعية واالقتصادية  إجراالمتعاملتعذر تفادي إعادة التوطين القسري، فعلى إذا  -١١

 تسلل التعويض والدعم وللحيلولة دون ون يستحقاألشخاص الذين من جراء المشروع ولمعرفة المهجرين المناسبة لتحديد األساسية
 أن يحدد المتعاملفة، فعلى وفي هذا اإلطار، إذا لم توجد إجراءات خاصة بالحكومة المضي  .هذه المزايال مستحقين غير أشخاص

  .منطقة المشروعأنحاء يلزم توثيق المعلومات المتعلقة بتاريخ االنتهاء وتوزيعها في جميع ا االستحقاق، آما تاريخ انتهاء هذ
  
أو )  للمصلحة العامةاالستيالء على الملكيةاآتساب حقوق األراضي استناًدا للحق في (النوع األول معامالت  في حالة  -١٢
 خطة أو إطار بوضع المتعامل الجسدي لألفراد، يلتزم التهجيروالتي تشتمل على ) االتفاقيات التفاوضية( النوع الثاني عامالتم

 األداء هذا بصرف لمعيارتوطين يقوم على تقييم اجتماعي وبيئي يغطي، بحد أدنى، جميع المتطلبات واجبة التطبيق العادة عمل إل
 وتحديد التهجيريتم تصميم الخطة أو إطار العمل للتخفيف من حدة اآلثار السلبية الناجمة عن و  .اثرينالمتالنظر عن عدد األفراد 

ومع إبداء اهتمام خاص ) بما في ذلك المجتمعات المضيفة (المتأثرينفرص التنمية وآذا تحديد استحقاقات آل فئات األفراد 
 الالزمة الآتساب المعامالت بتوثيق آل المتعامليلتزم و  ).١٢، الفقرة ١اء  األدمعيارانظر (باحتياجات الفئات الفقيرة والضعيفة 

آذلك بتحديد إجراءات لمراقبة خطط ، ويلتزم حقوق ملكية األراضي، عالوًة على توثيق تدابير التعويض وأنشطة إعادة التوطين
معالجة اآلثار السلبية لها إال بعد ادة التوطين آاملة تعتبر إعوال   . الالزمةالتصويبيةإعادة التوطين وتقييمها واتخاذ اإلجراءات 

   . األداء هذامعياربطريقة تتفق مع األهداف الواردة في خطة أو إطار عمل إعادة التوطين باإلضافة إلى أهداف 
 
فراد، على لأل) وليس الجسدي( االقتصادي التهجيرالتي تتضمن ) االتفاقيات التفاوضية( النوع الثاني معامالتفي حالة  -١٣

 معيار الحصول على التعويض والدعم اآلخر الذي يتفق مع أهداف المتأثرة لألفراد والمجتمعات تتيح إجراءات المتعامل وضع
وأن تضمن آذلك ) األفراد أو المجتمعات (المتأثرةومن شأن هذه اإلجراءات أن تحدد استحقاقات األفراد أو المجتمعات   .األداء هذا

اإلجراءات بعد تعويض األفراد أو المجتمعات هذه تطبيق ويكتمل   .الشفافية والثبات واإلنصافبريقة تتسم دفع التعويض بط
 عروض التعويض التي المتأثرينفي حالة رفض األفراد و  . األداء هذامعيار وحصولهم على الدعم اآلخر وفًقا لمتطلبات المتأثرة

 أن يستكشف المتعامل أو اتباع اإلجراءات القانونية األخرى، فعلى نزع الملكيةإلى  األداء هذا وبما يؤدي معيارتتفق مع متطلبات 
 بذلك، دوًرا نشًطا في تخطيط الهيئة الحكومية المسئولة وأن يلعب، إذا سمحت له الهيئة الحكوميةالفرص المتاحة للتضافر مع 

  .رصدهإعادة التوطين وتنفيذه و
  
 
  لتهجيراا

 

من  (ii) أو  قانونية رسمية في األرض التي يشغلونهاامن يملكون حقوًق) i( : إلى الفئات التاليةالمهجرين يمكن تقسيم األفراد -١٤
 قانونية رسمية لهذه األرض، ولكنهم يتمتعون بمطلب معترف أو قابل لالعتراف به بمقتضى القوانين الوطنية في اال يملكون حقوًق
سيؤدي هذا اإلحصاء و. 9 لالعتراف به في األرض التي يشغلونها قابًالا أو مطلًباانونًي قا ال يملكون حًقمنأ8 (iii)  أوهذه األرض

    .المهجرينإلى تحديد حالة األفراد 
 
ونتيجة لذلك، قد تنطبق متطلبات ؛  الجسدي واالقتصادي لألفرادالتهجير أراٍض مرتبطة بالمشروع امتالكقد يترتب على  -١٥

  . الجسدي واالقتصاديالتهجير
 

  الجسديالتهجير
 خيارات إعادة للمهجرينيقدم ) i( : إذا آان يجب نقل األفراد القاطنين بمنطقة المشروع إلى موقع آخر، فعلى العميل أن -١٦

يقدم مساعدات إعادة التوطين المناسب ) ii(و وفًقا لما هو مناسبالتوطين المتاحة، بما في ذلك إسكان بديل الئق أو تعويض نقدي 
ويجب   . مع مراعاة احتياجات الفئات الفقيرة والضعيفة على وجه الخصوصالمهجرينتياجات آل مجموعة من األفراد تبًعا الح

ر مواقع إعادة التوطين المنشأة يتوفو  .أو التعويض النقدي المناسب قبل الشروع في إعادة التوطين/توفير اإلسكان البديل و
  . ظروف معيشة أفضلللمهجرين

 

                                                 
  .قد تقوم هذه المطالب على الملكية السلبية أو تنشأن عن القانون العرفي أو التقليدي 8
  . الذين وصلوا حديًثا ويشغلون األرض قبل تاريخ االنتهاءاقتصادًيامثل واضعي اليد المغتصبين والمهاجرين  9
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  ٥ األداء معيار
  ةالقسري التوطين وإعادة األراضي حيازة

 أن يوفر خيار استبدال العقار بنظيره المعادل أو المتعاملفعلى ،  (ii)أو (i) ١٤ بمقتضى الفقرةالمهجرينألفراد في حالة ا -١٧
األعلى في القيمة أو خصائص ومزايا الموقع المعادلة أو األفضل أو التعويض النقدي بقيمة االستبدال الكاملة وفًقا لما هو مناسب 

10   
 
، فعلى العميل أن يوفر لتلك الفئة خيارات السكن الالئق مع )iii (١٤١٤ جسدًيا بمقتضى الفقرةنالمهجريفي حالة األفراد  -١٨

 يمتلكون المهجرونوإذا آان األفراد   .تأمين الملكية بحيث يمكنهم إعادة التوطين بشكل قانوني دون مواجهة احتمال الطرد باإلآراه
لك األصول بخالف األرض، مثل المساآن وعمليات اإلصالح األخرى  عن فقدان تتعويضهم المتعاملويشغلون مباني، فعلى 

، على لألرض بتكلفة استبدال آاملة، وذلك شريطة أن يشغل هؤالء األفراد منطقة المشروع قبل تاريخ انتهاء استحقاقهم للتعويض
اورات التي يتم إجراؤها مع تلك الفئة من فًقا للمشوو  .يتم توفير التعويض من نفس النوع بدًال من التعويض النقدي قدر اإلمكانأن 

 وليس 11، تقديم مساعدات إعادة التوطين الكافية الستعادة مستويات المعيشة في موقع بديل مالئمالمتعامل، على المهجريناألفراد 
  . يعتدون على منطقة المشرع بعد تاريخ االنتهاءلمن تعويض أو توفير مساعدات عليه

 
يلتزم جسدي للشعوب األصلية من أراضي الملكية المشاع الموروثة أو األراضي العرفية قيد االستخدام،  الالتهجيرفي حالة  -١٩

 على وجه ١٤الفقرة(٧ األداء معيار األداء هذا واجبة التطبيق باإلضافة إلى متطلبات معيار بمتطلبات المتعامل بالوفاء
  ).الخصوص

 
 الترحيل االقتصادي

 الجسدي لألفراد التهجيرراضي المرتبطة بالمشروع فقد مصدر الدخل أو سبل العيش سواء تم األ امتالكإذا نجم عن  -٢٠
 : أن يفي بالمتطلبات اآلتيةالمتعامل أم ال، فعلى المتأثرين

  
 عن فقدان األصول أو إمكانية الوصول إليها ووفًقا لتكلفة فورًا اقتصادًيا المهجرينتعويض األفراد  

 .االستبدال الكاملة
 المتأثراألراضي، يجب تعويض مالك النشاط التجاري  امتالك اإلنشاءات التجارية نتيجة تأثراالت في ح 

عن صافي الدخل المفقود أثناء آذلك  ه وتعويض،عن تكلفة إعادة إنشاء األنشطة التجارية في مكان آخر
 .آيبهافترة االنتقال وعن نفقات نقل التجهيزات أو اآلالت أو المعدات األخرى وإعادة تر

 تعويض نقدي دفع أو ،بقيمة مساوية أو أعلى) مثل المواقع الزراعية أو التجارية(تقديم الممتلكات البديلة  
 وفًقا لما هو مناسب، وذلك لألفراد أصحاب الحقوق أو الدعاوى القانونية المعترف بها االحالل التامةبتكلفة 

 ١٤انظر الفقرة (الوطنيةقوانين الاضي وذلك بموجب األر امتالكبأو التي يمكن االعتراف بها فيما يتعلق 
)i (و)ii.((  
 اقتصادًيا وال يتمتعون بحقوق قانونية يمكن االعتراف بها فيما يتعلق باألرض المهجرينتعويض األفراد  

لري والتحسينات األخرى التحتية لبنية المثل المحاصيل و(عن األصول المفقودة )) iii (١٤انظر الفقرة(
 بتعويض أو تقديم  ويلتزم المتعامل.االحالل التامةبخالف األرض وبتكلفة ) إجراؤها على األرضالتي تم 

 . الذين يتعدون على منطقة المشروع بعد تاريخ االنتهاءواضعي اليدالمساعدات إلى 
وفرص ) مثل التسهيالت االئتمانية أو التدريب أو فرص التوظيف( المساعدات اإلضافية الموجهة تقديم 

سين أو على األقل استعادة القدرة على آسب الدخل ومستويات اإلنتاج ومستويات المعيشة لألفراد تح
 . اقتصادًيا الذين تتأثر مصادر آسب الرزق أو مستويات الدخل الخاصة بهم على نحو سلبيالمهجرين

قت المستلزم  اقتصادًيا، حسب الضرورة، ووفًقا لتقدير معقول للوالمهجرين لألشخاص تقديم دعم مؤقت 
  .الستعادة قدرتهم في آسب الدخل ومستويات اإلنتاج والمعيشة

 

                                                 
آانت وسائل آسب الرزق معتمدة على األرض؛ إذا ) أ( :ت التالية عن األصول الثابتة مناسًبا في الحاالالتعويض النقدييجوز أن يكون دفع  10

آانت وسائل آسب الرزق معتمدة على األرض غير أن مساحة األرض المستغلة بواسطة المشروع ليست إال جزًءا صغيًرا من إذا ) ب(أو 
األسواق النشطة لألرض والمساآن والعمالة ) جـ(أو  ومساحة األرض المتبقية صالحة للنمو لالستخدام من الناحية االقتصادية؛ المتأثراألصل 

آافية " التعويض النقدي"ويجب أن تكون مستويات .  ويتوفر اإلمداد الكافي من األراضي والمساآنالمهجرينموجودة ويتم استخدامها بواسطة 
 .اإلحالل الكاملةالستبدال األرض المفقودة واألصول األخرى في األسواق المحلية بتكلفة 

فعلى سبيل المثال، قد تحصل العائالت التي تمت إعادة  . غير الرسميين في المناطق المدنية على عمليات مقايضةالسكان غالًبا ما تشتمل إعادة 11
 .توطينها على ضمان بحق االنتفاع، غير أنه قد يفقد هؤالء ميزات الموقع
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  ٥ األداء معيار
  ةالقسري التوطين وإعادة األراضي حيازة

 األراضي المتعلق بالمشروع، يلتزم امتالكنتيجة ) ولم يتم إعادة توطينها(في حالة التهجير االقتصادي للشعوب األصلية  -٢١
 على وجه ١٣و١٢الفقرتان (٧لبات معيار األداء المتعامل بالوفاء بمتطلبات معيار األداء هذا واجبة التطبيق باإلضافة إلى متط

 ).الخصوص
 
 

   لإلدارة الحكوميةةالتوطين الخاضعإعادة مسئوليات القطاع الخاص بمقتضى 
 

 الحكومية الهيئة أن يتعاون مع المتعاملقعان على عاتق الحكومة المضيفة، فعلى ي األراضي وإعادة التوطين  امتالكإذا آان -٢٢
 دوًرا نشًطا أثناء تخطيط المتعاملآما يلعب   . األداء هذامعيارلتحقيق النتائج التي تتفق مع أهداف تسمح به حد المسئولة إلى ال

  .٢٥ إلى ٢٣ متى آانت قدرة الحكومة محدودة، ووفًقا لما هو موضح في الفقرات من رصدها وهاالتوطين وتنفيذعملية إعادة 
  
)  حقوق األراضي استناًدا للحق في في نزع الملكية أو إجراءات قانونية أخرىاآتساب( النوع األول معامالتفي حالة  -٢٣

والتي تشتمل على ) االتفاقيات التفاوضية( النوع الثاني معامالت الجسدي واالقتصادي لألفراد أو التهجيروالتي تشتمل على 
ئق التي تعدها الجهة الحكومية المسئولة وذلك  خطة أو إطار عمل مصحوب بالوثابوضع المتعامل الجسدي لألفراد، يلتزم التهجير

 التهجير، إلى جانب متطلبات ١٣المتطلبات العامة، فيما عدا تلك الخاصة بالفقرة ( األداء هذا بمعيارللوفاء بالمتطلبات الخاصة 
نصوص عليها في  المالمهجرين وصف استحقاقات (i): أن يضع في خطتهالمتعاملقد يلزم على و  .)الجسدي واالقتصادي أعاله

 المسئوليات (iii)و األداء هذا معيار التدابير المقترحة لسد أية فجوة بين هذه االستحقاقات ومتطلبات (ii)و؛ السارية اللوائحالقوانين و
 .لمتعاملااأو /المالية والتنفيذية للوآالة الحكومية و

 
 المتعامل ، يلتزم)وليس الجسدي( تتضمن التهجير االقتصادي  والتي)االتفاقيات التفاوضية(النوع الثاني معامالت في حالة  -٢٤

لم تفي هذه المتأثرة؛ فإن  المسئولة لتعويض األفراد والمجتمعات الهيئة الحكومية اإلجراءات التي تتبعها توضيح أو بتحديد
 ومتطلبات ١٢لخاصة بالفقرة  ما عدا تلك ا،المتطلبات العامة( األداء هذا بمعياراإلجراءات بالمتطلبات ذات الصلة الخاصة 

   .إجراءاته الخاصة لدعم اإلجراء الحكومييلتزم المتعامل باتخاذ  ،) االقتصادي أعالهالتهجير
  
تطبيق هذه الخطة أو اإلجراءات تبًعا (i) : علىالهيئة مع هذه المتعامل بالتعاونسيعمل ف الحكومية المسئولة، الهيئةذا سمحت إ -٢٥

 .تمامًا الحكومية إلى أن يكتمل به الهيئة اضطلعت نشاط إعادة التوطين الذي رصد (ii)ه و أعال٢٤ أو ٢٣للفقرة 
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  ٦مقياس األداء 
  القابلة لالستمرار الطبيعيةالمواردوإدارةالبيولوجيالتنوععلىالحفاظ

  مقدمة
 
 تنوع الحياة بكل صورها، بما في ذلك التنوع الوراثي – على أن حماية التنوع البيولوجي وحفظه ٦  األداءمعياريؤآد  -١

تشتمل مكونات  و.القابلة لالستمرارطور، يمثل عنصًرا أساسًيا للتنمية  وقدرتها على التغير والت–واألنواع والنظام اإليكولوجي 
 على النظم اإليكولوجية والموائل واألنواع والمجتمعات والجينات ، آما هو معلن في اتفاقية التنوع البيولوجي،التنوع البيولوجي

قياس األداء هذا أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي لحفظ آما يعكس م  .والجينوم التي تمثل جميعها أهمية اجتماعية واقتصادية وثقافية
من  ه تجنب أو تخفيفية آيففي الوقت نفسهيتناول ، والتنوع البيولوجي ودعم استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة مستدامة

 على نحو قابل د الطبيعية المتجددةموارالاإدارة احدة تهديدات التنوع البيولوجي الناجمة عن عمليات التشغيل الخاصة بهم، وآذا 
  .لالستمرار

 
  األهداف

 
 حماية التنوع البيولوجي وحفظه 
 للموارد الطبيعية من خالل اتباع الممارسات التي ُتحدث تكامًال القابلة لالستمرار دعم االستغالل واإلدارة  

 بين احتياجات حفظ التنوع البيولوجي وأولويات التنمية
 

  نطاق التطبيق
  
 األداء هذا أثناء عملية التقييم االجتماعي والبيئي، في حين تتم إدارة عملية تنفيذ اإلجراءات معيارم وضع أسس تطبيق يت -٢

بالمتعامل، تجدر اإلشارة إلى أن  األداء هذا من خالل نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية الخاص معيارالالزمة للوفاء بمتطلبات 
  .١ األداء معيارماعية والبيئية  موضحة في متطلبات نظام اإلدارة االجت

 
 معياروعلى أساس تقييم المخاطر واآلثار ومدى ضعف التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية المتوفرة، يتم تطبيق متطلبات  -٣

آانت تتمتع األداء هذا على جميع المشروعات الموجودة في الموائل سواء تعرضت هذه الموائل لخلل في السابق أم ال، وسواء 
  .بالحماية القانونية أم ال

  
  المتطلبات

 
  حماية التنوع البيولوجي وحفظه

 

، ينبغي على )٥، الفقرة ١ األداء معيارانظر (لتجنب أو للتقليل من اآلثار السلبية للتنوع البيولوجي في منطقة تأثير المشروع  -٤
االجتماعي والبيئي؛ وع البيولوجي آجزء ال يتجزأ عن عملية التقييم  تقييم أهمية آثار المشروع على جميع مستويات التنالمتعامل

يراعي التقييم القيم المتباينة المقترنة بالتنوع البيولوجي والخاصة بفئة معينة من أصحاب المصلحة، باإلضافة إلى حيث يجب أن 
لتهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي والتي ينبغي أن يرآز التقييم على ا آما .تحديد آثار ذلك على خدمات النظام اإليكولوجي

 من االستعانة ال بد للمتعامل، ١١ أو ١٠ أو ٩عند تطبيق متطلبات الفقرة  و.تشتمل على تدمير الموائل واألنواع الغريبة الغازية
  .بالخبراء الخارجيين المؤهلين وذوي الخبرات لدعم إجراء هذا التقييم

 
 الموائل

يمكن تقسيم الموائل إلى الموائل الطبيعية   و.ل بمثابة الخطر الرئيسي الذي يهدد استمرار التنوع البيولوجي يعتبر تدمير الموائ -٥
التي تتمثل في مناطق األراضي والمياه وتنشأ فيها المجتمعات البيولوجية على نحو ضخم بواسطة أنواع النباتات والحيوانات (

التي ( والموائل المعدلة )  في الوظائف اإليكولوجية الرئيسية للمنطقة بشكل أساسيالمحلية ولم يؤد النشاط البشري إلى التعديل
شهدت تعديًال واضًحا للموائل الطبيعية تزامن مع إدخال أنواع غريبة من النباتات والحيوانات، آما هو الحال في المناطق 

 في جميع المستويات، بما في ذلك األنواع المستوطنة أو يمكن أن يدعم آٌل من نوعي الموائل التنوع البيولوجي المهم و).الزراعية
   .الُمهددة

 
 الموائل المعدلة

 إبداء االهتمام الكامل للتقليل من أي تحول أو إضعاف لهذه الموائل وأن المتعاملوفي مناطق الموائل المعدلة، ينبغي على  -٦
اية التنوع البيولوجي واستمراره آجزء من العمليات الخاصة يحدد بناًء على نطاق المشروع الفرص المتاحة لتطوير الموائل وحم

  .به
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  الموائل الطبيعية

  : ما لم تتوفر الشروط التالية1 بأال يحول أو يضعف من هذه الموائل الطبيعيةالمتعاملفي مناطق الموائل الطبيعية، يلتزم  -٧
 

   بدائل ممكنة التنفيذ اقتصادًيا وفنًياعدم وجود 
  النفقات بما في ذلك المزايا الخاصة بالبيئة والتنوع البيولوجيعلىعامة للمشروع  المزايا الزيادة 
  التخفيف من حدة أي تحويل أو إضعاف بالصورة المناسبة 

 
 اإلمكان، وقد تتضمن مزيًجا من ريجب تصميم إجراءات التخفيف بحيث تتجنب تكبد خسارة آبيرة في التنوع البيولوجي قد -٨

  :ل المثالاإلجراءات، على سبي
 

 استعادة حالة الموائل بعد العمليات 
متوافقة بيئًيا في مكان آخر للحفاظ على التنوع ) مناطق( عن الخسائر من خالل إنشاء منطقة التعويض 

  2 البيولوجي
  تعويض مستخدمي التنوع البيولوجي المباشرين 

 
 الموائل الحرجة

الموائل هذه الفئة من تتضمن  و.تستحق عناية خاصةالتي عية والمعدلة و الموائل الحرجة فئة فرعية من الموائل الطبيتمثل  -٩
 4 بما في ذلك الموائل المطلوبة لبقاء األنواع المهددة بشدة واألنواع المهددة ،3قيم تنوع بيولوجي عاليةالتي تتسم بالمناطق 

طق ذات التجمعات الفريدة والمرتبطة بعمليات والمناطق ذات األهمية الخاصة لألنواع المهاجرة أو ذات النطاق المحدود والمنا
التطور الرئيسية أو توفر الخدمات األساسية للنظام اإليكولوجي والمناطق ذات التنوع البيولوجي ذي األهمية االجتماعية أو 

     .االقتصادية أو الثقافية للمجتمعات المحلية
 
  :مشروعات إال بعد الوفاء بالمتطلبات اآلتيةأنشطة خاصة بال أي  بعدم تنفيذالمتعاملفي مناطق الموائل الحرجة، يتعهد  -١٠
 

 أي آثار سلبية قابلة للقياس على قدرة الموائل الحرجة في دعم عدد السكان المحدد من األنواع عدم وجود 
 .٩ أو وظائف الموائل الحرجة الموضحة في الفقرة ٩ في الفقرة ةالموصف

المعروفة المعرضة لالنقراض بدرجة آبيرة أو المعرضة  أي انخفاض في عدد األنواع عدم وجود 
  5لالنقراض بدرجة عادية

 ٨تخفيف أي آثار أقل بما يتفق مع الفقرة  
 

 المناطق المحمية قانونًيا
، باإلضافة إلى المتطلبات واجبة التطبيق في يلتزم المتعامل باستيفاء 6في حالة وقوع مشروع ضمن منطقة محمية قانونًيا، -١١
  : أعاله، المتطلبات التالية١٠ة الفقر

 
 العمل بطريقة تتوافق مع خطط إدارة المنطقة المحمية قانونًيا 

                                                 
 التام لسالمة الموائل الحرجة أو الموائل األخرى نتيجة تغير آبير وطويل القضاء أو اإلضعاف) i( :يشير مصطلح التحويل أو اإلضعاف إلى 1

تعديل الموائل الذي يؤدي إلى تقليل قدرة هذه الموائل على حفظ السكان الصالحين من األنواع ) ii (المدى في استخدام األرض أو المياه؛ أو
 .المحلية بشكل آبير

 .التقليدية أو األصلية الشعوب مجتمعات بواسطة البيولوجي التنوع اهذ لمثل الجاري االستخدام سيحترم العميل 2
  ).IUCN( مثل المناطق التي تفي بمعايير تصنيف االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة 3
رف في أي تشريع  وفًقا لتعريف القائمة الحمراء للحيوانات المهددة باالنقراض والصادرة عن االتحاد العالمي لحفظ الطبيعية أو وفًقا لما هو مع4

 .وطني
 وفًقا لتعريف القائمة الحمراء للحيوانات المهددة باالنقراض والصادرة عن االتحاد العالمي لحفظ الطبيعية أو وفًقا لما هو معرف في أي تشريع 5

  .وطني
المخصصة قانونًيا لحماية أو حفظ  األداء هذا إلى المناطق معياريشير  و. يمكن أن تخضع المنطقة للحماية القانونية للعديد من األغراض6

  .التنوع البيولوجي بما في ذلك المناطق المعروضة بواسطة الحكومات لهذا الغرض
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استشارة القائمين على رعاية المناطق المحمية ومديريها والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة  
 األساسيين في المشروع المقترح

  أهداف حفظ المنطقة المحمية وتحسينها البرامج اإلضافية وفًقا لما هو مناسب بهدف نشر تنفيذ 
  
 

  األنواع الغريبة الغازية
 
في المناطق التي ال توجد (يمكن أن يصبح االستقدام المتعمد أو العرضي ألنواع النباتات والحيوانات الغريبة أو غير المحلية  -١٢

 الغريبة قد تتحول إلى نوع غاز ينتشر بسرعة تهديًدا آبيًرا للتنوع البيولوجي ألن بعض هذه األنواع) بها في الظروف العادية
  .ويتغلب على األنواع المحلية

 
إال ) غير الموجودة في الوقت الحالي في دولة المشروع أو منطقته( أن يتجنب استقدام األنواع الغريبة الجديدة المتعاملعلى  -١٣

أو إذا آان إطار العمل هذا موجوًدا بالفعل أو يخضع لتقييم إذا تم ذلك وفًقا إلطار العمل التنظيمي الحالي لمثل هذه االستقدامات 
 آما يلتزم .لتحديد احتماالت السلوك العدواني) آجزء من التقييمات المستمرة لألثر االجتماعي والبيئي للمشروع(المخاطر 

  وخيلةعالية أو أي أنواعالمتعامل بعدم اإلقدام عن عمد على استقدام أي أنواع غريبة تتسم بسلوآيات عدوانية ذات مخاطر 
  .معروفة، ويلتزم أيضًا بالعمل الدائب على منع االستقدام العرضي أو غير المتعمد

  
 

  إدارة الموارد الطبيعية المتجددة واستخدامها
 

ثبت نجاح أن يأيضًا، آلما أمكن، وعليه  7على نحو قابل لالستمرار،بإدارة جميع الموارد الطبيعية المتجددة   يلتزم العميل -١٤
  8 . للموارد من خالل نظام إصدار شهادات مالئم ومستقلالقابلة لالستمراراإلدارة 

 
 وتعتبر الغابات واألنظمة المائية على وجه الخصوص من المصادر الرئيسية للموارد الطبيعية ويلزم إدارتها آما هو محدد  -١٥
 .أدناه

  
  الغابات الطبيعية وغابات المزارع

 المشترآون في قطع أشجار الغابات الطبيعية أو تطوير المزارع بأال يسببوا أي تحول أو إضعاف للموائل املونالمتعيتعهد  -١٦
عدا ( قطع أراضي ال تحتوي على غابات أو قطع تم تحويلها بالفعل إلقامة المزارع  ويلتزم المتعامل، حيثما أمكن،.الحرجة

 من أن آل الغابات الطبيعية والمزارع التي المتعامل يتأآد ،باإلضافة إلى ذلك  ).عمشروإلقامة الاألراضي التي تم تحويلها تمهيًدا 
 األداء والتي تتماشى مع المبادئ المقبولة دولًيا والمعايير الخاصة بإدارة معاييرتخضع إلدارتهم معتمدة بشكل مستقل وتتوافق و

م توافق العملية مع المتطلبات الخاصة بنظام التصديق الخاص  حيث يحدد التقييم المسبق عد9على نحو قابل لالستمرار؛الغابات 
  .على تطوير خطة متعددة المراحل محددة بوقت معين للحصول على مثل هذه الشهادةبالعمل  ويلتزم المتعاملبالغابات المستقلة، 

  
 

  األنظمة النهرية والبحرية
على نحو قابل  تتم مأو األنواع المائية األخرى إثبات أن أنشطته القائمين على عمليات إنتاج األسماك وجمعها العاملينعلى  -١٧

، وذلك عن طريق تطبيق نظام معترف به دولًيا إلصدار الشهادات على نحو مستقل، إذا آان ذلك متاًحا، أو من خالل لالستمرار
 .الدراسات المناسبة التي تتم في ضوء عملية التقييم االجتماعي والبيئي

 

                                                 
يشير مصطلح إدارة الموارد المستدامة إلى إدارة استخدام الموارد وتنميتها وحمايتها بطريقة أو بمعدل يتيح لألفراد والمجتمعات، بما في ذلك  7

انية توفير الرفاهية االجتماعية واالقتصادية والثقافية الحالية مع المحافظة على استدامة هذه الموارد للوفاء باالحتياجات الشعوب األصلية، إمك
   .المعقولة المتوقعة لألجيال المستقبلية وحماية القدرة على دعم الحياة الخاصة باألنظمة اإليكولوجية للهواء والماء والتربة

ادات المناسب بأنه مستقل ومرشد للنفقات وقائم على مقاييس األداء الموضوعية القابلة للقياس وأنه مطور عبر يتصف نظام إصدار الشه 8
التشاور مع الفئة المعنية من أصحاب المصلحة، مثل األفراد والمجتمعات المحلية والشعوب األصلية ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل 

يتمتع مثل هذا النظام بإجراءات اتخاذ قرارات تتسم بروح اإلنصاف والشفافية واالستقاللية وتجنب  .يعةالمستهلك والمنتج ومصالح حفظ الطب
 .تعارض المصالح

 7 انظر الهامش 9
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  مقدمة
  
  بوصفها فئات اجتماعية تتمتع بهويات مميزة عن الفئات السائدة في المجتمعات –أن الشعوب األصلية  ٧  األداءمعيارد  يؤآ -١

فغالًبا ما تحد الحالة االقتصادية واالجتماعية والقانونية من   .عرضة للمعاناة  تدخل ضمن شرائح السكان األآثر تهميًشا و-الوطنية 
فاع عن المصالح المرتبطة باألراضي وحقوق حيازة ملكيتها والموارد الطبيعية والثقافية، آما قد ُتقيد قدرة هذه الشعوب على الد

آما تزداد هذه الشعوب ضعًفا إذا ما تم نقل األراضي والموارد الخاصة بها أو  .قدرتها على المشارآة في التنمية واإلفادة منها
وقد يشمل هذا الخطر أيًضا اللغات والثقافات واألديان  .حالة تدهورها الشديداعتدى على تلك األراضي والموارد غرباء أو في 

فمن شأن هذه الخصائص أن ُتعرض الشعوب األصلية ألنواع المخاطر ، والمعتقدات الروحية والمؤسسات الخاصة بتلك الشعوب
ئمة على الموارد الطبيعية، باإلضافة إلى التعرض المختلفة واآلثار الشديدة التي تشمل فقدان الهوية والثقافة وسبل آسب العيش القا

    .للفقر والمرض
 
 مشروعات القطاع الخاص الفرص أمام الشعوب األصلية للمشارآة في األنشطة المرتبطة بالمشروع واإلفادة منها فيما قد تتيح -٢

داء هذا على أن الشعوب األصلية يمكنها أن  األمعيارآما يؤآد  .قد يساعد على تحقيق التطلعات التنموية االقتصادية واالجتماعية
 .تلعب دوًرا في التنمية المستدامة من خالل دعم األنشطة والمشروعات وإدارتها بوصفها شريًكا في التنمية

 
 األهداف

 
 عملية التنمية االحترام التام لكرامة الشعوب األصلية، وآذلك حقوق اإلنسان والتطلعات تعزيزضمان  

 العيش القائمة على الموارد الطبيعيةوالثقافات وسبل 
تجنب اآلثار السلبية للمشروعات على مجتمعات الشعوب األصلية أو تقليل أو تخفيف أو التعويض عن هذه  

اآلثار بطريقة حضارية الئقة إذا ما تعذر تجنب تلك اآلثار باإلضافة إلى توفير الفرص التي تعود بفوائد 
  تنموية

  ه من المشروع خالل فترة استمرارالمتأثرةقة المستمرة مع الشعوب األصلية صياغة والمحافظة على العال 
نيرة مع الشعوب األصلية في حالة تنفيذ المشروعات على األراضي تدعم النوايا الحسنة والمشارآة المس 

  التقليدية أو العرفية الخاضعة الستخدام الشعوب األصلية
  ارساتها والمحافظة عليهااحترام ثقافة الشعوب األصلية ومعارفها ومم 

 
 نطاق التطبيق

 
 األداء هذا أثناء عملية التقييم االجتماعي والبيئي، في حين تتم إدارة عملية تنفيذ اإلجراءات معياريتم وضع أسس تطبيق  -٣

تم توضيح متطلبات يبالمتعامل، و األداء هذا من خالل نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية الخاص معيارالالزمة للوفاء بمتطلبات 
  .١ األداء معيارالتقييم ونظام اإلدارة في 

 
حيث يمكن اإلشارة إلى الشعوب األصلية في الدول ؛ "الشعوب األصلية" لم يتم االتفاق على تعريف مقبول عالمًيا لمصطلح  -٤

شعوب "أو " القبائل الجبلية" و أ" سكان البالد األصليين"أو " األقليات العرقية األصلية"المختلفة باستخدام مصطلحات مثل 
  ".المجموعات القبلية"أو " القبائل المدرجة في القوائم"أو " األقليات

 
لإلشارة بشكل عام إلى مجموعة اجتماعية وثقافية مميزة " الشعوب األصلية"أما في مقياس األداء هذا، فيتم استخدام مصطلح  -٥

  :تتسم بالخصائص التالية بدرجات متفاوتة
  

  باعتبارهم أعضاء مجموعة ثقافية أصلية مميزة واعتراف اآلخرين بهذه الهويةيز الذاتيالتمي 
االرتباط الجماعي بموائل مميزة جغرافًيا أو أراض انتقلت إليهم من أسالفهم في منطقة المشروع  

 وارتباطهم آذلك بالموارد الطبيعية الموجودة بهذه الموائل واألراضي
 ادية واجتماعية وسياسية عرفية تميزها عن المجتمعات والثقافات المهيمنةوجود مؤسسات ثقافية واقتص 
  لغة أصلية، غالًبا ما تختلف عن اللغة الرسمية للبلد أو المنطقةوجود  

 
   . األداء هذا حكًما فنًيامعيار األصلية تحقيَقا ألغراض إلى الشعوب مجموعة بعينها إنتماء من التأآد قد يتطلب  -٦
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 الشعوب اآلصلية

  المتطلبات
 

  متطلبات عامة
 

 تجنب اآلثار السلبية
 من هضمن منطقة تأثيرلوقوعها  تحديد جميع مجتمعات الشعوب األصلية التي قد تتضرر من المشروع المتعاملينبغي على  -٧

) 1قافي الثتراثبما في ذلك ال( خالل عملية التقييم االجتماعي والبيئي، وذلك باإلضافة إلى طبيعة اآلثار االجتماعية والثقافية
  .والبيئية المتوقعة ودرجة هذه اآلثار مع محاولة تجنب تلك اآلثار السلبية آلما أمكن

 
 وضعيتم و . أن ُيقلل أو يخفف أو يعوض عن هذه اآلثار بطريقة حضارية الئقةالمتعاملإذا تعذر تجنب هذه اآلثار، فعلى  -٨

الخطة  وإدراجها ضمن خطة زمنية محددة، مثل المتأثرةألصلية  المقترحة مع المشارآة المستنيرة للشعوب االمتعاملإجراءات 
 األصلية أو خطة أوسع نطاًقا لتنمية المجتمع مع قطاعات منفصلة من الشعوب األصلية تتفق مع متطلبات اإلنمائية للشعوب

  2 .٩الفقرة
 

   عن المعلومات والتشاور والمشارآة المستنيرةاإلفصاح
 تخطيط من من الشعوب األصلية منذ المراحل المبكرة المتأثرةقة مستمرة مع المجتمعات  عالالمتعامل إقامةيجب على  -٩

 من الشعوب األصلية، يجب أن تضمن المتأثرةفي المشروعات ذات اآلثار السلبية على المجتمعات و .طوال مدة تنفيذهالمشروع و
معات وُتسهل مشارآتهم المستنيرة في القضايا التي تؤثر عملية التشاور إجراء التشاور الحر والمسبق والمستنير مع تلك المجت

وينبغي أن تكون عملية  .عليهم بشكل مباشر مثل تدابير التخفيف المقترحة والمشارآة في فرص التنمية وفوائدها وقضايا التنفيذ
تشتمل العملية بشكل  و.ألصليةمشارآة المجتمع الئقة ومتوافقة حضارًيا مع المخاطر واآلثار المحتملة التي قد تلحق بالشعوب ا

  :خاص على الخطوات التالية
 

 )مثل مجالس الشيوخ أو مجالس القرية وما إلى ذلك( األصلية إيجاد هيئات ممثلة للشعوب 
 مشارآة النساء والرجال من مختلف الفئات العمرية على نحو الئق ثقافيًا 
 صة بالشعوب األصلية الوقت الكافي لعمليات اتخاذ القرارات الجماعية الخاتوفير 
 الشعوب األصلية عن وجهات النظر ودواعي القلق واالقتراحات باللغة المختارة دون وجود تسهيل تعبير 

 لعمليات التالعب أو التدخل أو اإلآراه الخارجي ودون وساطة
 الئقًة ٢٣ بالفقرة ١ األداء معيار أن آلية التظلمات التي تم تحديدها للمشروع آما هو موضح في التأآد من 

  من الناحية الحضارية وفي متناول الشعوب األصلية
 
 

  مزايا التنمية
 

 أن يسعى نحو تحديد الفرص المتاحة لتحقيق مزايا التنمية الالئقة حضارًيا وذلك من خالل عملية التشاور المتعامليجب على  -١٠
يجب أن تتوافق هذه الفرص  و. من الشعوب األصليةأثرةالمتالحر والمسبق والمستنير وعن طريق المشارآة المستنيرة للمجتمعات 

 بطريقة الئقة حضارًيا ولدعم المتأثرةمعيشة وسبل آسب العيش في المجتمعات المع درجة آثار المشروع بهدف تحسين مستوى 
 بتوثيق مزايا التنمية ملالمتعايتعهد  آما . على المدى الطويلالتي تعتمد عليها هذه المجتمعات  الطبيعيةقابلية استمرار الموارد

   . أعاله وتوفير هذه المزايا بطريقة منصفة ومناسبة زمنًيا٩ و٨المحددة بما يتوافق مع متطلبات الفقرتين 
 
 

  متطلبات خاصة
 

نتيجة ضعف الشعوب األصلية بشكل خاص أمام ظروف المشروع الموضحة أدناه، يجب تطبيق المتطلبات التالية أيًضا في  -١١
عند تطبيق أي من هذه المتطلبات الخاصة، على  و.لموضحة وذلك باإلضافة إلى المتطلبات العامة الواردة أعالهالظروف ا
   . أن يستعين بالخبراء الخارجيين المؤهلين وذوي الخبرات لدعم إجراء هذا التقييمالمتعامل

 
   قيد االستخدامالعرفية أو التقليديةاآلثار المترتبة على األراضي 

                                                 
 . على متطلبات أخرى خاصة بالعميل تتعلق بحماية التراث الثقافي8يشتمل مقياس األداء  1
 .ون خطة تنمية المجتمع مناسبة عند دمج الشعوب األصلية في مجتمعات أآبر لحقها ضررقد تك  .يتطلب تحديد الخطة المناسبة حكًما فنًيا 2
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  ٧ األداء معيار
 الشعوب اآلصلية

 باألراضي التقليدية أو العرفية الخاصة بهم والموارد الطبيعية الموجودة على شديدة االرتباطالشعوب األصلية تكون ًبا ما غال -١٢
وفي الوقت الذي قد تكون فيه هذه األراضي غير خاضعة للملكية القانونية وفًقا للقانون الوطني، فإن استخدامها،  .هذه األراضي

 بواسطة مجتمعات الشعوب األصلية في أغراض آسب الرزق االعتيادية أو ،سمي أو الدوريبما في ذلك االستخدام المو
 ١٤ و١٣ الفقرتانتحدد هذا، و. األغراض الثقافية أو االحتفالية أو الروحية التي تحدد الهوية والمجتمع غالًبا ما يمكن إثباته وتوثيقه

  .ألراضي التقليدية أو العرفية قيد االستخدام تبًعا لما هو موضح بهذه الفقرة عندما تكون االمتعاملأدناه المتطلبات التي يلتزم بها 
 
 تحديد موقع المشروع أو إجراء التنمية التجارية للموارد الطبيعية الموجودة باألراضي التقليدية أو العرفية المتعاملإذا اقترح  -١٣

تي تلحق بسبل آسب العيش أو االستخدام الحضاري أو الشعائري أو ال 3قيد االستخدام باإلضافة إلى إمكانية توقع اآلثار السلبية
 أن يحترم استخدام هذه األراضي عن طريق اتخاذ اإلجراءات المتعاملالروحي الذي يحدد هوية ومجتمع الشعوب األصلية، فعلى 

  :التالية
 

  ترحة للمشروعتوثيق المجهودات التي يبذلها لتجنب، أو على األقل التقليل من مساحة األرض المق 
 في المتأثرةتوثيق استخدام أراضي الشعوب األصلية بواسطة الخبراء المؤهلين بالتنسيق مع المجتمعات  

 4تلك الشعوب األصلية دون الضرر بأية دعوى خاصة بأراضي الشعوب األصلية
الوطنية، إخطار مجتمعات الشعوب األصلية بحقوقها الخاصة فيما يتعلق بتلك األراضي بموجب القوانين  

  بما في ذلك أي قانون وطني ُيقر أية حقوق أو استخداٍم عرفٍي
 بأن يوفر للمجتمعات المتضررة من الشعوب األصلية، على أقل تقدير، التعويض واألصول المتعامل إلتزام 

لهذه القانونية المتاحة لتلك الفئة التي تتمتع بحق قانوني آامل في األرض في حالة إجراء التنمية التجارية 
األرض بموجب القوانين الوطنية، وذلك باإلضافة إلى فرص التنمية المالئمة حضارًيا أو التعويض القائم 

  .على األرض أو توفير التعويض من نفس النوع بديًال عن التعويض النقدي آلما أمكن ذلك
صلية وأن يعمل  من الشعوب األالمتأثرةفي مفاوضات حسنة النية مع المجتمعات المتعامل  دخول ضرورة 

  .على توثيق المشارآة المستنيرة لهذه المجتمعات ونتائج المفاوضات الناجحة
 

  إعادة توطين الشعوب األصلية من األراضي العرفية أو التقليدية
كية من األراضي ذات المل 5 النظر في تصميمات المشروع البديلة المتاحة لتجنب إعادة توطين الشعوب األصليةالمتعاملعلى  -١٤

 أال يستمر في المشروع إال بعد المتعاملإذا آان إعادة التوطين أمًرا حتمًيا، فعلى  و. أو التقليدية أو العرفية قيد االستخدام6الجماعية
 من الشعوب األصلية والعمل على توثيق المشارآة المستنيرة لهذه المتأثرةالدخول في مفاوضات حسنة النية مع المجتمعات 

يجب أن تتوافق أية عملية إعادة توطين للشعوب األصلية مع متطلبات تخطيط  هذا، و.ائج المفاوضات الناجحةالمجتمعات ونت
يجب أن تستطيع الشعوب األصلية، آلما أمكن، الرجوع إلى األراضي التقليدية أو و. ٥ األداء بمعياروتنفيذ التوطين الواردة 

  .لخاص بهمالعرفية التي يملكونها متى انتفى سبب التوطين ا
 

  الموارد الثقافية
إذا اقترح المشروع استخدام الموارد الثقافية أو المعرفة أو االبتكارات أو ممارسات الشعوب األصلية فيما بتعلق باألغراض  -١٥

نطاق ) ii(الحقوق التي يتمتعون بها بمقتضى القانون الوطني و) i( : أن ُيخطر الشعوب األصلية بالتاليالمتعاملالتجارية، فعلى 
ال يحق للعميل االستمرار في هذه األغراض التجارية إال  و.النتائج المحتملة لهذه التنمية) iii(وطبيعة التنمية التجارية المقترحة و

العمل على توثيق المشارآة  )ii(والدخول في مفاوضات حسنة النية مع المجتمعات المتضررة من الشعوب األصلية ) i( :بعد
وتوفير المشارآة العادلة والمتساوية في المزايا الناتجة عن األغراض ) iii(الشعوب ونتائج المفاوضات الناجحة والمستنيرة لهذه 

 التجارية لهذه المعرفة أو االبتكارات أو الممارسات بما يتفق مع تقاليد هذه المجتمعات وعادات أفرادها

                                                 
 قد تشتمل هذه اآلثار السلبية على اآلثار الناتجة عن فقدان إمكانية الوصول إلى األصول أو الموارد أو فرض قيود على استخدام األرض نتيجًة 3

 .ألنشطة المشروع
 أيًضا أن يعلموا أن األرض قد تخضع الستخدام بديل وفًقا لما المتعاملينعلى يجب  إثبات استخدام األرض وتوثيقه،  األداء هذامعيار بينما يتطلب 4

 .تقرره الحكومة المضيفة
حقوق باليقر القانون الوطني ذو الصلة إذا آان  يتمتعون باألهلية القانونية بشكل فردي أو المتأثرة إذا آان أعضاء مجتمعات الشعوب األصلية 5

 .وليس المتطلبات المدرجة ضمن هذا العنوان 5 األداء معياريلزم تنفيذ متطلبات فإنه العرفية لألفراد، 
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  ٨ األداء معيار
 التراث الثقافي

  مقدمة
 
 ورد في اتفاقية حماية التراث الحضاري ووفقًا لما. ي لألجيال الحالية والقادمةعلى أهمية التراث الثقاف ٨  األداءمعيار يؤآد  -١

 بشأن حماية المتعاملين األداء هذا إلى حماية التراث الثقافي الذي ال يمكن استبداله وتوجيه معياروالطبيعي والعالمي، يهدف 
األداء هذا فيما يتعلق باستخدام المشروع للتراث الثقافي جزئًيا  معيار متطلبات ترتكزآما . التراث الثقافي أثناء عملياتهم التجارية

   . في اتفاقية التنوع البيولوجيالمعايير الواردةعلى 
 

  األهداف
 

 ودعم الحفاظ عليهحماية التراث الثقافي من اآلثار السلبية ألنشطة المشروع  
  العمل على نحو يتسم باإلنصاف المرتبطة باستخدام التراث الثقافي في أنشطة تعزيز اقتسام المنافع 

 
  نطاق التطبيق

 
 األداء هذا أثناء عملية التقييم االجتماعي والبيئي، في حين تتم إدارة عملية تنفيذ اإلجراءات معياريتم وضع أسس تطبيق  -٢

يتم توضيح متطلبات  .المتعامل األداء هذا من خالل نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية الخاص بمعيارالالزمة للوفاء بمتطلبات 
  .١ األداء الخاصين بمعيارالتقييم ونظام اإلدارة 

 
 األداء هذا، يشير مصطلح التراث الثقافي إلى األشكال الملموسة من التراث الثقافي، مثل الممتلكات معيار تحقيًقا ألغراض  -٣

وحفرية وتاريخية وثقافية وفنية ودينية، باإلضافة  )ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ (  الملموسة والمواقع التي تتمتع بقيم أثرية
 ١١وعلى الرغم من ذلك ولتحقيق الهدف من الفقرة .  المقدسةالغاباتإلى ميزات الطبيعة الفريدة التي تجسد القيم الثقافية، مثل 

البتكارات وممارسات المجتمعات أدناه، فقد تم أيًضا تضمين األشكال غير الملموسة من التراث الثقافي، مثل المعرفة الثقافية وا
 يتمتع بالحماية بغض النظر عما إذا آان األداء هذا على التراث الثقافي معيارتنطبق متطلبات و .التي تجسد أنماط الحياة التقليدية

  .القانونية أو تعرض في السابق الضطراب أو خلل
 

  المتطلبات
 

  حماية التراث الثقافي في تصميم المشروع وتنفيذه
 

  لممارسات المعترف بها دولًياا
 فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي، بما في ذلك القانون الوطني المعني بتنفيذ المعمول بهباإلضافة إلى االلتزام بالقانون الوطني  -٤

لية ذات الصلة، وغيره من القوانين الدو الدولة المضيفة اللتزاماتها بموجب اتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي والعالمي
 بحماية التراث الثقافي ودعمه عن طريق االلتزام بالممارسات المعترف بها دولًيا فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المتعامليتعهد 

 المتعامليتعين على ، ١١ أو ١٠0 أو ٩ أو ٨أو ٧عند تطبيق متطلبات الفقرة و .وإجراء الدراسة الميدانية وتوثيق التراث الثقافي
  .أن يستعين بالخبراء المؤهلين وذوي الخبرات لدعم إجراء هذا التقييم

 
  إجراءات البحث عن البدائل

وإذا آان المكان المقترح .  مسئولية تهيئة المشروع وتصميمه تفاديا ألي ضرر قد يلحق بالتراث الثقافيالمتعامليتحمل  -٥
اث الثقافي بها أثناء مراحل التشييد أو عمليات التشغيل، فعلى للمشروع يقع في المناطق التي ُيحتمل وجود عناصر من التر

 بتجنب تعطيل المتعامليلتزم  .التي يتم وضعها أثناء التقييم االجتماعي والبيئي" البحث عن البدائل" تنفيذ إجراءات المتعامل
 .األداء هذامعيارتوافقة مع متطلبات  واتخاذ اإلجراءات المقديرإجراءات البحث عن بدائل إلى أن يتم تقييم من ِقَبل متخصص 

  
  التشاور

 في الدولة المتأثرة التشاور مع المجتمعات المتعامل إذا آان من المحتمل أن يؤثر المشروع على التراث الثقافي، فعلى  -٦
ألجل، وذلك المضيفة، بحيث تكون تلك المجتمعات مستخدمًة أو سبق لها استخدام التراث الثقافي في أغراض ثقافية طويلة ا

والتعرف على وجهات نظر هذه المجتمعات المتأثرة فيما يخص هذا التراث الثقافي بشكل يجعل للوقوف على التراث الثقافي المهم 
 التنظيمية القومية أو المحلية الهيئاتآما يجب أن يتضمن التشاور أيًضا . المتعامل يضعها في اعتباره عند قيامه باتخاذ القرار

  .اية التراث الثقافيالمكلفة بحم
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  ٨ األداء معيار
 التراث الثقافي

 
   التراث الثقافينقل
تتحقق أفضل درجة ممكنة لحماية التراث الثقافي عن طريق حفظه في مكانه؛ حيث قد يؤدي نقله إلى حدوث أضرار ال يمكن  -٧

  :تالية أي تراث ثقافي، إال في حالة توفر الشروط النقل بعدم المتعامليتعهد , ومن ثم .إصالحها أو تدمير التراث الثقافي
 

 فنية أو مالية مجدية لعملية النقلتعذر وجود بدائل  
  التراث الثقافينقل اإلجمالية للمشروع عن الخسارة المتوقعة نتيجة المنافعزيادة  
  الثقافي بواسطة أفضل التقنيات المتاحةنقل للتراثضمان أن تتم إدارة أية عملية  

 
  التراث الثقافي الحساس

التراث المعترف به دولًيا للمجتمعات التي تستخدم أو استخدمت التراث الثقافي بالفعل ) i( الحساس على يشتمل التراث الثقافي -٨
مناطق التراث الثقافي المحمية بموجب القانون، بما في ذلك تلك المناطق التي اقترحتها ) ii(و في أغراض ثقافية طويلة األجل 

   .ثقافي حساسالحكومات المضيفة على أن تكون مناطق ذات تراث 
 
في الظروف االستثنائية؛ حيث قد و. اإلضرار بأي تراث ثقافي حساس بدرجة آبيرةنقل أو  آذلك بعدم تعديل أو المتعامل يلتزم  -٩

البقاء الثقافي تهديد  من شأنه أو فقدان التراث الثقافي الضرريؤدي المشروع إلى الضرر البالغ بالتراث الثقافي الحساس وإذا آان 
 المتعاملالقتصادي للمجتمعات الموجودة في الدولة المضيفة والتي تستخدم التراث الثقافي ألغراض ثقافية طويلة األجل، فعلى أو ا
يجري مفاوضات حسنة النية ويعمل على توثيق المشارآة المستنيرة للمجتمعات ) ii(  أعاله و٦يفي بمتطلبات الفقرة ) i( :أن

آما يجب تخفيف أي آثار أخرى على التراث الثقافي الحساس بطريقة مناسبة في إطار  .ه المفاوضات والنتائج الناجحة لهذالمتأثرة
  .المتأثرةالمشارآة المستنيرة للمجتمعات 

 
، آما يتطلب األمر اتخاذ عليه تمثل المناطق المحمية بموجب القانون أهميًة خاصة لحماية التنوع البيولوجي والمحافظة  -١٠

إذا آان المشروع المقترح و . في هذه المناطقالمعمول بها ألية مشروعات ُيسمح بها بموجب القوانين الوطنية  إضافيةإجراءات
 المتعامليقع في نطاق إحدى المناطق المحمية بموجب القانون أو منطقة تم تحديدها بموجب القانون على أنها منطقة فاصلة، فعلى 

  :، الوفاء بالمتطلبات التالية٩حة أعاله في الفقرة إضافًة إلى متطلبات التراث الثقافي الموض
 

  .االلتزام بتنظيمات التراث الثقافي الوطنية أو المحلية أو خطط إدارة المنطقة المحمية المحددة 
 في المصالح الحقيقية المحمية ومديريها والمجتمعات المحلية وأصحاب الجهات الراعية للمناطقأن يستشير  

 .المشروع المقترح
أهداف الصيانة الخاصة بالمنطقة  دعم وتعزيز بغرضينفذ البرامج اإلضافية وفًقا لما هو مناسب أن  

  المحمية
 

  استخدام المشروع للتراث الثقافي
 

إذا اقترح المشروع استخدام الموارد الثقافية أو المعرفة أو االبتكارات أو ممارسات المجتمعات المحلية التي تجسد أنماط  -١١
الحقوق التي يتمتعون بها بمقتضى ) i( : أن ُيخطر هذه المجتمعات بالتاليالمتعاملقليدية في أغراض تجارية، فعلى الحياة الت

 هذه تنفيذ للمتعاملال يحق و .النتائج المحتملة لهذه التنمية) iii( نطاق وطبيعة التنمية التجارية المقترحة و) ii( القانون الوطني و
 )ii( و  التي تجسد أنماط الحياة التقليديةالمتأثرةالدخول في مفاوضات حسنة النية مع المجتمعات ) i( :األغراض التجارية إال بعد

 التقسيم العادل والمتساوي للمنافع التي )iii(و العمل على توثيق المشارآة المستنيرة لهذه المجتمعات ونتائج المفاوضات الناجحة 
  .المعرفة أو االبتكارات أو الممارسات بما يتفق مع تقاليد هذه المجتمعات وعاداتها يتم الحصول عليها من وراء التجارة في هذه

 
 


