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 لمعايير األداءالتوجيهية  اتالمذكر

 الخاصة باالستدامة البيئية واالجتماعية
 
 2012كانون الثاني /يناير 1

 
 مقدمة 

 
 صةالخا األداء لمعايير المقابلة التوجيهية راتkالمذ من مجموعة بإعداد الدولية التمويل مؤسسة قامت .1

 في الواردة المتطلبات حول مفيدة إرشادات التوجيهية المذكرات هذه وتقدم .واالجتماعية باالستدامة البيئية
 أداء تحسين أجل من الجيدة االستدامة وممارسات إليها الرجوع يمكن التي المواد ذلك في بما األداء، معايير

 ذلك من بدال تقوم إنما ذاتها، حد في اساتسي وضع التوجيهية المذكرات هذه من ُيقصد وال .المشروعات
 .األداء معايير متطلبات بشرح

 
المناسبة  الطرق أفضل باستخدام معها المتعاملة الجهات من جهة كل قيام الدولية التمويل مؤسسة وتتوقع. 2

األداء،  اييرمع تلبية على معها المتعاملة الجهة ولمساعدة .األداء معايير متطلبات استيفاء أجل من لمشروعها
آثار  وحجم الُمضيف، بالبلد الخاص السياق مثل متغيرات االعتبار بعين الدولية التمويل مؤسسة تأخذ سوف

 فيما المشروع أداء اعتبارات وكذلك بذلك، المرتبطة والتكاليف المنافع واعتبارات تعقيدها، ومدى المشروع
نصائح قيمة، ولكنها ال تعد  التوجيهية المذكرات وتقدم .األداء معايير بمقتضى المطلوب المستوى يتجاوز

 التمويل مؤسسة وخبراء المتعاملة الجهات جانب من التقدير وصالحيات السليم الحكم ممارسة عن بديالً 
 .ومعايير األداء بالمشروع الخاصة القرارات بين االتساق تحقيق بشأن الدولية

 
 األداء معيار في الوارد النص إلى وعريض مائل بخط ةالتوجيهي المذكرة في مكتوب نص أي يشير. 3

 أخرى مرة وتقديمها التوجيهية المذكراتكل مذكرة من  نص في الواردة اجعالمر تم تجميع كافة. لها المقابل
 .توجيهيةال مذكرةال آخر في قائمة المراجع المذيلةفي 

 
 من لالستفادة دورية بصفة التوجيهية المذكرات معلومات بتحديث الدولية التمويل مؤسسة تقوم سوف. 4

 جديدة في جيدة ممارسات أية منو األداء، معايير تنفيذ مجاالت في المؤسسة خبرات من المستمدة الدروس
 .المراجع تحديثمن و الخاص، القطاع

 
 
 
 

 



  
 

 
  

1 

  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم

 
 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

 
 تفسیر الوسطاء المالیین الخاصة  مذكرة  االطالع على . یرجى1رقم   األداء معیار األولى تطبیق  التوجیھیة المذكرة  ھذه تقابل

 ویرجى  وغیرھا من المرافق.، والصنادیق، الوسطاء المالیین على مختلف  1رقم معیار األداء لتطبیق بمؤسسة التمویل الدولیة
رقم 2 رقم األداء  معاییر إلى الرجوع أیضا  إضافیة. معلومات على للحصول المقابلة التوجیھیة المذكرات وكذلك ، 8إلى 

 .المراجع قسم في موجودة التوجیھیة المذكرة ھذه نص في إلیھا المشار بالمراجع الخاصة المعلومات
 

 المقدمة 
 

على أھمیة إدارة األداء البیئي واالجتماعي طوال مدة المشروع. ویعد نظام تقییم    1یؤكد معیار األداء رقم  1. 
الفعال عملیة دینامیكیة ومستمرة تبدؤھا اإلدارة وتدعمھا،    )وإدارة الجوانب البیئیة واالجتماعیة (نظام اإلدارة

لمحلیة المتأثرة بالمشروع  ویتضمن المشاركة بین الجھة المتعاملة (مع المؤسسة) والعاملین بھا والمجتمعات ا
 ً واستناداً إلى    .1مباشرةً (المجتمعات المحلیة المتأثرة) وغیرھا من أصحاب المصلحة عندما یكون ذلك مالئما

،  "التخطیط والتنفیذ والمراجعة واتخاذ اإلجراءات"عناصر العملیة المقررة إلدارة نشاط العمل والتي تشمل 
من  أسلوب  توفر  اإلدارة  نظام  المخاطریستلزم  إلدارة  واالجتماعیة  2ھجي  البیئیة  منظم   3واآلثار  نحٍو  على 

والبیئي  االجتماعي  األداء  المشروع وحجمھ  یتناسب مع طبیعة  الذي  الجید  اإلدارة  نظام  ویشجع  ومستمر. 
 السلیم والمستدام، ویمكن أن یؤدي إلى تحسین النتائج المالیة واالجتماعیة والبیئیة.

 
قد یكون تقییم بعض المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة وإدارتھا مسؤولیة الحكومة   وفي بعض األحیان،2. 

ومن األمثلة على الحاالت التي    4أو أطراف أخرى لیس للجھة المتعاملة مع المؤسسة سیطرة أو تأثیر علیھا.
ثر في اختیار موقع عندما تتخذ الحكومة أو الغیر قرارات التخطیط المبكرة بما یؤ   (1)قد یحدث فیھا ذلك:  

عند تنفیذ الحكومة أو أطراف أخرى إجراءات معینة ترتبط مباشرة    (2)المشروع وتصمیمھ، أو أي منھما  
بالمشروع، مثل توفیر األرض للمشروع، ربما تضّمن في مرحلة سابقة إعادة توطین مجتمعات محلیة أو 

الرغم من أن الجھة المتعاملة ال یمكنھا التحكم    أفراد وأدى إلى فقدان التنوع البیولوجي، أو أي منھما. وعلى
وال حتى التأثیر في ھذه اإلجراءات التي تتخذھا الحكومات أو األطراف األخرى، یجب أن یحدد نظام اإلدارة 
للجھة   بالنسبة  تمثلھا  مخاطر  من  ذلك  یقابل  وما  تؤدیھا،  التي  واألدوار  المشاركة  الكیانات  مختلف  الفعال 

التعاون مع األطراف األخرى للمساعدة على تحقیق نتائج بیئیة واجتماعیة تتفق مع معاییر    المتعاملة، وفرص
األداء. عالوة على ذلك، یدعم ھذا المعیار استخدام آلیة فعالة للتعامل مع الشكاوى والتظلمات بما یمكنھا من  

تضرروا أنھم  یعتقدون  لمن  عاجلة  وإجراءات عالجیة  مؤشرات  لوضع  مبكًرا  الجھة   التنبؤ  إجراءات  من 
 المتعاملة. 

 
ویجب على أنشطة األعمال احترام حقوق اإلنسان، ویعني ذلك البعد عن التعدي على الحقوق اإلنسانیة  3. 

فیھا.   یسھم  أن  أو  اإلنسان  على حقوق  العمل  نشاط  یسببھا  أن  یمكن  التي  السلبیة  اآلثار  ومعالجة  لآلخرین 
ى عناصر متعلقة بأبعاد حقوق اإلنسان التي قد یواجھھا المشروع أثناء  ویشتمل كل معیار من معاییر األداء عل

عملیاتھ. ومن شأن إجراء العنایة الواجبة، استناداً إلى معاییر األداء تلك، أن یمكن الجھة المتعاملة مع المؤسسة 
 من معالجة العدید من القضایا ذات الصلة بحقوق اإلنسان في مشاریعھا. 

 
 األھداف 

  المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع وتقییمھا. تحدید 
  اعتماد ھیكل ھرمي إلجراءات التخفیف لتوقع المخاطر واآلثار وتجنبھا أو، في حالة تعذر تجنبھا، التقلیل

المتأثرة 5منھا المحلیة  للعمال والمجتمعات  بالنسبة  التعویض عنھا  یتم  متبقیة،  آثار  ، وفي حالة ظھور 
 والبیئة.

____________________________________________ 

أصحاب المصلحة اآلخرون ھم الذین ال یتأثرون بالمشروع على نحٍو مباشر وإن كانوا مھتمین بھ. ویمكن أن یتضمن ھذا المفھوم  1
 السلطات الوطنیة والمحلیة والمشروعات المجاورة والمنظمات غیر الحكومیة، أو أي منھا.

 االجتماعیة والبیئیة مجموعة من احتماالت وقوع حوادث خطرة معینة، وشدة اآلثار الناجمة عن ھذه الحوادث. تمثل المخاطرة  2
اآلثار، الناجمة    (2)البیئة المادیة أو الطبیعیة أو الثقافیة،    (1)تشیر اآلثار البیئیة واالجتماعیة إلى أي تغیر، محتمل أو فعلي، في:   3

 عن نشاط العمل المزمع مساندتھ، على المجتمع المحلي المحیط والعمال.  
یُعتبر المقاولون الذین تتعامل معھم الجھة (الجھات) المتعاملة، أو یعملون لحسابھا، تحت السیطرة المباشرة للجھة المتعاملة وال  4

 یعتبرون من األطراف األخرى ألغراض ھذا المعیار.
تباین الخیارات المقبولة للحد من المخاطر واآلثار وتتضمن: تخفیف اآلثار وتصحیحھا وإصالحھا واستعادتھا، أو أي منھا، كما  ت  5

، حسبما  8إلى    2ھو مالئم. نناقش مرة أخرى الھیكل الھرمي لتخفیف المخاطر واآلثار ونحدده في سیاق معاییر األداء من رقم  
 یقتضي الحال. 
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  الفعال االستخدام  المؤسسة من خالل  مع  المتعاملة  للجھات  واالجتماعي  البیئي  األداء  تحسین  تشجیع 

 ألنظمة اإلدارة.  
   المتأثرة المحلیة  المجتمعات  من  المقدمة  والتظلمات  للشكاوى  الصحیحة  واإلدارة  االستجابة  ضمان 

 واالتصاالت الخارجیة من أصحاب المصلحة اآلخرین. 
  في المشروع  دورة  طوال  المتأثرة  المحلیة  المجتمعات  مع  المالئمة  للمشاركة  وسیلة  وتوفیر  تشجیع 

القضایا التي یمكنھا التأثیر فیھا وضمان نشر المعلومات البیئیة واالجتماعیة ذات العالقة بھا واإلفصاح 
 عنھا. 

 
یشكل1ت وإدارة   .  واالجتماعیةتقییم  البیئیة  واآلثار  تطبقھا من جزءا المخاطر  التي  العملیات   مع المتعاملة الجھة مجموعة 

 أھمیة على 1 رقم األداء ویشدد معیار  .لھذه المشاریع  ناجح ومستدام  ألداء  ھذه العملیات ضروریة  مشاریعھا. إلدارة المؤسسة
 نظام تقییم یتیح االستثمار. حیاة   دورة طوال  )واألمن والصحة والسالمة العمالة ذلك في بما (البیئي واالجتماعي األداء إدارة

 وبیئیة  واجتماعیة ومالیة اقتصادیة نتائج إلى أن یؤدي ویمكن البیئي واالجتماعي للمشروع، األداء تحسین  مواصلة جید وإدارة
 .أفضل

 
معاییر األداء معتمدة على . أحیانا، قد تكون قدرة الجھة المتعاملة مع المؤسسة على تحقیق نتائج بیئیة أو اجتماعیة متسقة مع  2ت

قد یكون ھذا الطرف الثالث وكالة حكومیة تلعب دور طرف منظم أو متعاقد، أو مقاوال أو موردا یتعامل معھ  أنشطة طرف ثالث. 
بالمشروع. مرتبطة  منشأة  مشغل  أو  كبیرة،  بطریقة  واالجتماعیة المشروع  البیئیة  اإلدارة  نظام  یعترف  أن  بأدوار   وینبغي 

السیاق   ومسؤولیات مراعاة  مع  المناسبة،  الواجبة  العنایة  من خالل  بمشاركتھا  المتعلقة  المخاطر  یحدد  وأن  الثالثة،  األطراف 
المخاطر (مثل   تلك  إلى تخفیف  الرامیة  والتدابیر  الثالث،  الطرف  المؤسسة على  المتعاملة مع  الجھة  المحلي، وتأثیر وسیطرة 

یقوم نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة بتحدید القیود المحتملة   . في النھایة، ینبغي أنالحفاظ على العالقات مع األطراف الثالثة)
سوف تعتمد ھذه النتائج على طبیعة الطرف الثالث وعلى العالقة التي تحكم  عند تحقیق النتائج المرجوة، ومعالجتھا إن أمكن ذلك.

تقوم الوكالة الحكومیة التي تفصل في نزاعات استخدام األراضي    تواصلھ مع الجھة المتعاملة مع المؤسسة. على سبیل المثال،
(مثال من خالل نھج التخطیط اإلقلیمي أو رمز التقسیم) بلعب دور محوري في تصمیم أو تنفیذ المشروع، ولكن في ھذه الحالة،  

ثیرات المحتملة المرتبطة بھا. في حین  تكون لدى الجھة المتعاملة مع المؤسسة قدرة محدودة للسیطرة أو التأثیر على النتیجة والتأ
ترتیب تعاقدي مع مورد، من جھة أخرى، مثاال على حالة تستفید فیھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة على المستویات التعاقدیة  یعتبر

أثیرات المتعلقة بھ، من والمالیة، وبالتالي التشغیلیة، مما یمكنھا من مزاولة سلطة قادرة على التأثیر مباشرة على أداء المورد والت
التقلیل منھا أو التخفیف من آثارھا أو تعویضھا.  وینبغي أن تقوم عملیة تقییم وإدارة المخاطر  حیث تجنبھا أو الوقایة منھا أو 

ى  واآلثار البیئیة واالجتماعیة باالعتراف باالختالفات في ھذه العالقات وخلق أحكام مناسبة لھا من أجل التأثیر بشكل أفضل عل 
النتائج اعتمادا على القیود أو الفرص الكامنة. وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن تأخذ الجھة المتعاملة مع المؤسسة بعین االعتبار 

 .خطر التواطؤ في أعمال أو تجاوزات األطراف الثالثة من خالل دعمھا أو تأییدھا أو االستفادة منھا
 

عن واجبات الدولة الحترام وحمایة   والمستقلة الخاص في احترام حقوق اإلنسان مسؤولیة القطاع1 معیار األداء رقم  . یدعم3ت
، تقوم الجھات 1من خالل تنفیذ العنایة الواجبة تجاه معاییر األداء، كما ھو مطلوب في معیار األداء رقم   وضمان حقوق اإلنسان.

 1ة. وباإلضافة إلى ذلك، یتطلب معیار األداء رقم  المتعاملة مع المؤسسة بمعالجة العدید من قضایا حقوق اإلنسان ذات الصل 
 .للحصول على إرشادات إضافیة 109وت 108الرجوع إلى الفقرتین ت تطویر وتنفیذ آلیة تظلم فعالة. یرجى

 
 نطاق التطبیق

 
ینطبق ھذا المعیار على أنشطة األعمال التي تنطوي على مخاطر وآثار اجتماعیة وبیئیة، أو أي منھا.  4. 

إلى مجموعة محددة من أنشطة األعمال، بما في ذلك تلك    "مشروع"وألغراض ھذا المعیار، یشیر مصطلح  
. 6یمكن أن تخلف مخاطر وآثاراً التي لم یتم الوقوف بعد على عناصرھا المادیة المحددة وجوانبھا ومرافقھا التي  

المشروع   لإلعداد طوال مدة  األولیة  المراحل  بدایة من  ــ  االقتضاء، جوانب  ذلك، حسب  أن یشمل  ویمكن 
 بأكملھا (التصمیم، واإلنشاء، والتجھیز، والتشغیل، ووقف التشغیل أو إنھاء الخدمة، واإلغالق، أو

____________________________________________ 

شراءھا، وصنادیق  6 أو  منشآت جدیدة  تطویر  تنوي  أو  قائمة،  مادیة  لدیھا مجموعات أصول  التي  الشركات  المثال،  على سبیل 
 االستثمار أو شركات الوساطة المالیة التي لدیھا مجموعات قائمة من األصول أو ترغب في االستثمار في منشآت جدیدة، أو كالھما. 
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ذ المادیةمرحلة ما بعد اإلغالق إن كان  ــ لألصول  المعیار على كافة  7لك منطبقاً)  . وتنطبق متطلبات ھذا 

 .أنشطة األعمال، ما لم  تتم اإلشارة إلى خالف ذلك في القیود الخاصة المبینة في كل من الفقرات التالیة
___________________________________________ 

متنوعة من المؤسسات المالیة والمستثمرین وشركات التأمین وأصحاب حقوق وعلى ضوء أن ھذا المعیار تستخدمھ مجموعة   7
 وشركات والتشغیل، یجب على كل مستخدم أن یحدد على نحٍو مستقل أنشطة األعمال التي یجب أن یطبق علیھا ھذا المعیار.   /الملكیة

 
 أنشطة تجاریةضمان  في إطار التمویل و  ینومستثمر   ومندوبي تأمین  خبراء مالین  من قبل  معاییر األداء  نظرا الستخدام  .4ت

كما ھو   "المشروع"، فإن مصطلح  المستمر  ومنح التوجیھتقییم االمتثال  عموما في إطار  الشركات  ومن قبل    عامة،  أومحددة  
 النظر فیھا.التي یجري   لألنشطة التجاریة محددة  حدودا مادیة  أو  تمویل المشاریع  ال یعني بالضرورة  األداء  معاییر  مستخدم في

األداء  ل  مستخدم  یجب على كل  بل التجاریة  تحدید  معاییر  األداء، وبناء  تنطبق علیھا  التي    األنشطة   تقییم وإدارةل  نھجمعاییر 
التي   االجتماعیةالبیئیة والمخاطر    مستوىومع    ھذا المعیار  معاالجتماعیة. یجب أن یتسق ھذا النھج  البیئیة وواآلثار  المخاطر  
 .اإلدارة طلبتت یتوقع أن

 
 المتطلبات 

 التقییم البیئي واالجتماعي ونظام اإلدارة
 

ستقوم الجھة المتعاملة مع المؤسسة، بالتنسیق مع الھیئات الحكومیة المسؤولة واألطراف األخرى حسبما    5.
، بإجراء عملیة تقییم بیئي واجتماعي وإنشاء نظام إدارة والمحافظة علیھ بحیث یالئم طبیعة 8یقتضي األمر

ة. وسیتضمن نظام اإلدارة العناصر المشروع ونطاقھ ویتناسب مع مستوى مخاطره وآثاره البیئیة واالجتماعی
  (5)الكفاءة والقدرة التنظیمیة،  (4)برامج اإلدارة،  (3)تحدید المخاطر واآلثار،  (2)السیاسات،  (1)التالیة: 

 المتابعة والمراجعة.  (7)إشراك أصحاب المصلحة،  (6)االستعداد للطوارئ والتصدي لھا، 
____________________________________________ 

 أي األطراف الملزمة قانوناً والمسؤولة عن تقییم وإدارة مخاطر وآثار معینة (مثالً، عملیة إعادة التوطین التي تقودھا الحكومة).  8

 
التخطیط، والتنفیذ، "  الضروریة من أجل   العناصر السبعة  نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الذي یتطلبھ ھذا المعیار. یضم  5ت

وبھذه   .8إلى رقم    2من رقم    معاییر األداء  المذكورة في  واالجتماعیة  النتائج البیئیةب  فیما یتعلق بفعالیة    "التصرفوالمراجعة، و
. ومع 14001و  9001، مثل ایزو  الجودة والبیئة  لنظم إدارة  الدولیة المقبولة طر  شبیھا باأل  النظر إلیھ باعتباره  یمكن  الطریقة،

لنتائج األداء المذكورة في نظام   —البیئة والعمالة والمجال االجتماعي—الرئیسیة في نطاق تطبیق أوسع    االختالفاتذلك، تكمن  
، ومیزات أقوى إلشراك أصحاب مصلحة خارجیین. وعلى أي، وكما ھو حال جمیع نظم اإلدارة، یجب تصمیم  1معیار األداء رقم  

عملیة تنطبق على جمیع   1نظام إدارة معیار األداء رقم   ي احتیاجات المنظمة. یحكمنظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة بشكل یلب
التي األھداف  والمبادئ، و  ،یشمل القیم  أي بیان التزام—تبدأ ھذه العملیة بتحدید مجموعة من السیاسات أنواع األنشطة التجاریة.

، وتطویر  )اآلثارخاصة المخاطر و(ما ھو مھم    تحدید، أي  یطالتخط  عنصر   ویلي ذلك  ھذا النشاط.واالجتماعي ل  األداء البیئي  تحكم
 غیر المتوقعةاألحداث    على  التركیز بصورة واضحة  اإلدارة، مع  لتنفیذ برنامج  ھیكل تنظیميیتم تأسیس  ثم   مقابلة لھا.  برامج إدارة

 .)إشراك أصحاب المصلحة(منھم  مع التعلم    یتوجب إعالمھم  أولئك الذین  وإشراك  )واالستجابة لھاالتأھب لحاالت الطوارئ  (
على  وأخیرا یجب  أدائھا  المنظمة،  یكون  والتصرف  أیضا مراجعة  یحتاج  مناسبا   عندما ال  عندما  لضمان   أو  وذلك  للتحسین، 

 .)رصد والمراجعةال( على المسار الصحیح السیر مواصلة
 

نظم    وأوسع إلشراك أصحاب المصلحة مقارنة بمعاییرعملیة أقوى    1األداء رقم    في معیار  المطلوب  نظام اإلدارة. یتطلب   6ت
أصحاب  مجموعة من   مع بناءة وصیانة عالقة إقامة إلىأصحاب المصلحة  مشاركة تھدف.  14001، مثل ایزو  اإلدارة األخرى

واجتماعیة فعال وقابل  في نظام إدارة بیئیة   مھمة عملیة  المشاركة ھذه وتعتبر المشروع. حیاة دورة طوال المصلحة الخارجیین
أصحاب المصلحة، خاصة المجتمعات المحلیة وھواجس مختلف   واھتمامات آلراء االستماع الفعالة المشاركة عملیة وتتیح للتكیف.
 المنافع بالمشروع وتحقیق الخاصة القرارات في االعتبار وفھمھا وأخذھا بعین  )المجتمعات المتأثرة (مباشرة بالمشروع  المتأثرة  

  .ائیةاإلنم
 

آثار ومخاطر   مستوى على لھ المخصصة  والموارد والبیئیة االجتماعیة اإلدارة نظام وتعقید تفصیل مستوى . یجب أن یتوقف7ت
نظام   ویشترط التوفر على المتعاملة مع المؤسسة. الجھة لدى التنظیمي  الھیكل وطبیعة المشروع الذي سیتم تمویلھ، وعلى حجم

  النظامھذا    یأخذ  أن  یمكنوالبیئیة.   االجتماعیة واآلثار المخاطر مع مستوى ومتناسب المشروع، وحجم لطبیعة ومالئم جید إدارة
كما  متفاوتة منأن یشتمل على مستویات  و  أشكاال مختلفة أن یكون التعقید.  أو  یمكنھ  بذاتھ،  العملیات    مع جمیع  متكامال  قائما 
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  یجب و عملیات.وال  أن یعلن بنفس عن اكتفاءه من حیث النطاق والمضمون  أو  خارجیة،من طرف ھیئة    مصادقا علیھأو    التجاریة،

  تحقیق   یمكن من خاللھ ھیكل  منظمة ذاتھذا النظام    أن یوفر  ینبغي ھذا النظام فریدة من نوعھا. تصمیم وتنفیذكذلك أن تكون نیة 
  واآلثار  ھذه المخاطرتحدید   لضمانسیلة ووأن یوفر  وع،المشر المرتبطة بأنشطة واالجتماعیة البیئیة واآلثارفھم كاف للمخاطر 

 .وقت الحقإدارتھا في و
 

 الذي التنظیمي الھیكل مستوى على المفعول ساري 1 رقم األداء معیار الذي یستوفي متطلبات اإلدارة نظام یكون أن . یجب8ت
تمویل  حالة وفي .)محددة أنشطة أو الشركة مستوى على  أي (الدولیة التمویل مؤسسة استثمارات من أموال استخدام فیھ سیتم

 والبیئیة االجتماعیة القضایا إدارة النظام ھیكل على یجب فإنھ قائمة أو جدیدة، تشغیل محددة، سواء كانت وحدات أنشطة أو
في    )موقع محددأصول في    أي (مرافق محددة    بدون المؤسسیة االستثمارات حالة  وفي تمویلھ. الجاري المشروع بسبب الناشئة

 .على مستوى الشركة أو المؤسسة لإلدارة إطار صیانة أو توطید أو إنشاء غالبا ، فھذا یعنيوقت االستثمار
 

 أنظمة استخدام ویمكن المتعاملة. الجھة والسیاسات القائمة لدىالممارسات   على إدارة نظام إلنشاء  الالزم الجھد یتوقف .9ت
 في 1 رقم األداء معیار مع متسق إدارة نظام لبناء كأساس المتعاملة للجھة التنظیمي الھیكل في والنوعیة باإلنتاج المعنیة اإلدارة

 المتعاملة على الجھة تتوفر عندما االجتماعیة. القضایا البشریة والموارد والسالمة والصحة البیئة إلدارة قائم نظام توفر عدم  حالة
 المالئمة بالصورة توسیعھا  أو  قد یتوجب تعدلیھا أو 1 رقم األداء معیار  لمتطلبات مستوفیة تكون قد عناصره فإن إدارة قائم، نظام

 أو/و والسالمة والصحة  والعمالة البیئة بإدارة خاص  رسمي نظام وتنفیذ بإعداد  المتعاملة الجھة قیام عند المتطلبات. تلك الستیفاء
 (دولیا، فقد تكفي مطابقة المعاییر القانونیة وغیرھا لمعاییر األداء ذات الصلة ولمقب معیار مع یتماشى بما  االجتماعیة القضایا
 رسمیة إدارة أنظمة توفر  1رقم   األداء معیار یشترط . وال1رقم   األداء معیار متطلبات الستیفاء  )مناسب  إدارة برنامج وتنفیذ

ھذا المعیار، قد  تلبي معظم متطلبات قد المصادق علیھا األنظمة أن بعض   وفي حین الدولیة. المعاییر بموجب  ومصادق علیھا
 تكون ھناك حاجة لمراجعة المتطلبات القانونیة وغیرھا لدمج جمیع أھداف معاییر األداء التي تنطبق على المشروع.

 
  من   36إلى    25  الفقرات من، إال أن  لعملیات االتصال الخارجیة  رسمیةال  دارةاإل  نظمةأ  العدید منذكر    . على الرغم من 10ت

التنمیة الخاصة  مرحلة  و،  السلبیة، واآلثار  مخاطرحسب ال  إشراك أصحاب المصلحة  متطلبات  تقوم بتعریف   1  معیار األداء رقم
آثار سلبیة أو  مستمرة    تتسبب في مخاطر  أن  محددة یحتمل  عناصر مادیةمرافق وجوانب و  یشمل المشروع  عندما  بالمشروع. 

تعمل .  المحددة  تظلم  آلیات  لتشمل  االتصاالت الخارجیة  توسیع  یحدد متطلبات  1  معیار األداء  فإن  عات المحلیة المتأثرة،للمجتم
 . التغییر االجتماعي اإلیجابي كبرى تخلق عملیات ودعم المخاطر،، والحد من المجتمعمعالجة شواغل منع و على ھذه اآللیات

 السیاسات 
بھا   6. یسترشد  التي  واالجتماعیة  البیئیة  والمبادئ  األھداف  تحدد  شاملة  سیاسة  المتعاملة  الجھة  ستضع 

السلیم. واالجتماعي  البیئي  األداء  لتحقیق  البیئیة    9المشروع  الجوانب  تقییم  لعملیة  إطاراً  السیاسات  وتتیح 
األعمال، حسب أنشطة  (أو  المشروع  أن  على  وتنص  وإدارتھا،  بالقوانین   واالجتماعیة  سیلتزم  االقتضاء) 

واللوائح المطبقة في مناطق االختصاص التي ینفذ فیھا، بما في ذلك تلك القوانین الخاصة بتنفیذ التزامات البلد 
القانون الدولي. ویجب أن تتفق ھذه السیاسة مع المبادئ الواردة في معاییر األداء. وفي  المضیف بموجب 

المتعاملة أیضاً على معاییر دولیة أو برامج اعتماد أو قواعد ممارسة أخرى  بعض الحاالت، قد تعتمد الجھات  
معترف بھا دولیاً، وھذه أیضاً یجب تضمینھا في السیاسات. عالوة على ما سبق، یجب أن توضح السیاسات  
حكومیة  ھیئة  إلى  (بالرجوع  وتنفیذھا  للسیاسات  االمتثال  ضمان  عن  المتعاملة  الجھة  في  المسؤول  الفرد 
مختصة أو طرف آخر، حسبما یقتضي الحال)، على أن تقوم الجھة المتعاملة بتعمیم ھذه السیاسات على جمیع  

 مستویات منظمتھا.  
____________________________________________ 

قائمة التي ربما  یعتبر ھذا الشرط سیاسة مستقلة خاصة بالمشروع ولیس الھدف منھا التأثیر على (أو طلب تعدیل) السیاسات ال9
 تكون الجھة المتعاملة حددتھا للمشروعات غیر ذات العالقة أو أنشطة األعمال أو أنشطة الشركات رفیعة المستوى. 

 
، على سبیل المثال السیاسات.  عدیدة ومختلفة من  ألنواع   المنظماتالمشاریع أو  و الشركات أو  أ  . قد تحتاج الجھات المتعاملة11ت

تجاریة أخرى یجب تحدیدھا وفھمھا    أھداف، واألخالق، وحوكمة الشركات، ومثل الموارد البشریة  قضایا  السیاساتقد تعالج  
األداء رقم    معیار  في  المطلوبة  السیاسة أولئك الذین تحتاج أعمالھم إلى االحتكام إلى محتواھا واالسترشاد بھا. تتعلق  وإرسالھا إلى

یتم الذي س  مشروعال  بوضوح علىتنطبق  والتي    )تمویل المشاریعمثل  (  توفر على نطاق وأصول محددةالتي تمشاریع  بال  )أ(  1
 الكیان  جمیع أنشطةتنطبق على  والتي    )جزء من تمویل الشركات  مثل(أصول محدد    نطاق ال تتوفر علىوتلك التي   )ب(؛  تمویلھ

المثال، الذي سیتم تمویلھ. على سبیل  إذا كتبت بأسلوب یبرھن بوضوح علىاستثمار  سیاسة  لن تنجح    التجاري  إال  أنھا   جدید 
غیرھم من االطراف المعنیة والموردین و   والمقاولین  لموظفین ذلك ل  سوف یسمح سیتم تمویلھ.الذي    للمشروع   خصیصا  مكتوبة
 .ھذه السیاسة بالرجوع إلى بالمشروع مباشرة
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بخصوص   الجھة المتعاملة  فلسفةالسیاسة    تعكس، ینبغي أن  تجاري أوسع  كیان  أو  معینةمشروع    أصول  سواء انطبقت على.  12ت
 البیئي واالجتماعي، أدائھاب في ما یتعلق الجھة المتعاملة أھداف وتطلعاتتشمل وأن االجتماعیة، البیئیة و واآلثارالمخاطر  إدارة

  األنشطة التجاریة   التي توجھاالجتماعیة  ألھداف والمبادئ البیئیة ول  شامال   إعالنا  یعتبر ھذا المطبقة.  معاییر األداء  بما یتفق مع 
 .للجھة المتعاملة

 
البلد المضیف .13ت البیئیة واالجتماعیة المعمول بھا في  القوانین واألنظمة  البلدان   باإلضافة إلى االلتزام باالمتثال لجمیع  أو 

قد تشمل   المشروع،  تنفیذ  فیھا  یتم  التي  المتعاملة، مثل  المضیفة  للجھة  أخرى  بیئیة واجتماعیة كبرى  التزامات  أیضا  السیاسة 
 1ت.االمتثال للبروتوكوالت الدولیة أو معاییر ومدونات ممارسات خاصة بقطاعات معینة

 
ظائف منظمة  . السیاسة الفعالة ھي التي یؤیدھا فریق اإلدارة العلیا للجھة التعاملة ویبلغ بھا الموظفین في جمیع مستویات وو14ت

الجھة المتعاملة. تشمل الممارسات الجیدة أیضا اإلفصاح العام عن السیاسة لألطراف الخارجیة، وتقدیمھا في بیانات وتقاریر  
االقتضاء  عند  وإبالغھا  المتأثرة،  للمجتمعات  وإبالغھا  المتعاملة،  للجھة  اإللكتروني  الموقع  على  ونشرھا  المتعاملة،  الجھة 

عندما یشمل المشروع عناصر مادیة وجوانب ومرافق  خرین في االجتماعات وعبر وسائل اتصال أخرى.ألصحاب المصلحة اآل
محددة یحتمل أن تتسبب بمخاطر مستمرة وآثار سلبیة للمجتمعات المتأثرة، یمكن للمجتمعات الواعیة بمضمون السیاسة اإلدالء 

یمكن أن یكون ھذا النوع من التواصل قیما في دعم مشروع لتحسین  ة.ببیانات مستنیرة بشأن المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعی
 .األداء البیئي واالجتماعي

 تحدید المخاطر واآلثار 
تلتزم الجھة المتعاملة بوضع خطوات لتحدید المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع وتطبیق ھذه  7. 

للتعرف على متطلبات الكفاءة). ویسترشد نطاق ومستوى الجھد المكرس لعملیة   18الخطوات (انظر الفقرة  
تحدید المخاطر واآلثار بنوع المشروع وحجمھ وموقعھ. ویجب أن یتسق نطاق عملیة تحدید المخاطر واآلثار 

والمالئمة. مع تحدید المناھج وأدوات التقییم الالزمة    10مع الممارسات الدولیة السلیمة في الصناعة المعنیة،
وقد تتضمن ھذه الخطوات تقییماً شامالً لألثر البیئي واالجتماعي، أو تقییماً محدوداً أو مركزاً للنواحي البیئیة 
واالجتماعیة، أو تطبیقاً مباشراً لمعاییر اختیار الموقع بما یتالئم مع البیئة أو معاییر التلوث أو معاییر التصمیم 

اإلنشاءات. معاییر  أو  وعندم  11أو  البیئیة  المراجعات  تكون  فقد  قائمة،  أصول  على  المشروع  یشتمل  ا 
المخاطر تقییمات  أو  كلتاھما،  أو  كانت /االجتماعیة،  فإذا  واآلثار.  المخاطر  لتحدید  وكافیة  األخطار مالئمة 

البیئیة   للعنایة  فمن شأن وضع خطوات  بعد،  تُحدد  لم  تمویلھا  أو  اقتناؤھا  أو  تطویرھا،  المطلوب  األصول 
المادیة  العناصر  تُفھم  عندما  المستقبل  في  ما  مرحلة  في  واآلثار  المخاطر  یحدد  أن  الواجبة  واالجتماعیة 
واألصول والمرافق فھماً جیداً. ستستند خطوات تحدید المخاطر واآلثار إلى أحدث البیانات األساسیة البیئیة  

بعین االعتبار جمیع المخاطر واآلثار  واالجتماعیة التي تشتمل على تفاصیل مناسبة. ستأخذ ھذه الخطوات  
، واألطراف 8إلى    2البیئیة واالجتماعیة المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك القضایا المحددة في معاییر األداء من  

المخاطر واآلثار. بھذه  تأثرھا  انبعاثات غازات   12المحتمل  أیضاً  المخاطر واآلثار  وستراعي عملیة تحدید 
التكیف معھا، واآلثار المحتملة االحتباس الحراري والم خاطر ذات الصلة المصاحبة لتغیر المناخ وفرص 

  العابرة للحدود، مثل تلوث الھواء أو استخدام المجاري المائیة الدولیة أو تلوثھا.
___________________________________________ 

الواجبة والحیطة والحذر وبعد النظر التي یفترض توفرھا منطقیاً لدى المھنیین تُعرف بأنھا ممارسة المھارات المھنیة والعنایة   10
 ذوي المھارات والخبرات القائمین بأداء نوعیة المشروع نفسھا في ظل ظروف مماثلة على المستوى العالمي أو اإلقلیمي.

وانب، والمنشآت المعینة على نحٍو محدد، والتي  وبالنسبة لإلنشاءات الجدیدة أو التوسعات الكبیرة ذات العناصر المادیة، والج 11
من المرجح أن تتسبب في آثار بیئیة أو اجتماعیة كبیرة محتملة، فستجري الجھة المتعاملة تقییماً شامالً لآلثار البیئیة واالجتماعیة،  

 یتضمن البحث في البدائل، متى كان ذلك مناسباً. 
فیھا     12 التي تكون  الظروف  المخاطر  في  تحدید  المتعاملة خطوات  الجھة  المستحسن أن تستكمل  العالیة محدودة، من  المخاطر 

 واآلثار البیئیة واالجتماعیة التي تتخذھا بإجراء العنایة الواجبة الخاصة بقضایا حقوق اإلنسان ذات الصلة بنشاط العمل المحدد. 
___________________________________________ 

، ومنظمة األغذیة  لالختبار والموادعلماء الصحة الصناعیة الحكومیین، والجمعیة األمریكیة  المؤتمر األمریكي ل  التي وضعھا ، تلك  ل المثال على سبی  1ت
 .، وغیرھاالصحة العالمیة ، ومنظمة األمریكیة للوقایة من الحرائق، والجمعیة الوطنیة الدولیة ، ومنظمة المالحة والزراعة
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 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

الحاالت التي یشتمل فیھا المشروع على عناصر وجوانب ومرافق مادیة محددة تحدیداً دقیقاً یُحتمل  وفي  8.  
 أنتحدث آثاراً، فیجب تحدید المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة في سیاق منطقة تأثیر المشروع. 

 
 وتشتمل منطقة تأثیر المشروع، حسب االقتضاء، على:  

 

   :وأنشطة الجھة المتعاملة ومنشآتھا    13المشروع  (1)المنطقة التي من المحتمل أن تتأثر بما یلي
المملوكة لھا أو التي یتم تشغیلھا، وإدارتھا (بما في ذلك عن طریق المقاولین) مباشرةً والتي  

اآلثار الناجمة عن التطورات غیر المخططة التي یمكن   (2)؛  14تعتبر أحد مكونات المشروع
  (3)ث الحقاً أو في موقع مختلف؛ التنبؤ بھا والتي یتسبب المشروع في حدوثھا، والتي قد تحد

آثار المشروع غیر المباشرة على التنوع البیولوجي أو على خدمات النظم اإلیكولوجیة التي 
 تعتمد علیھا سبل كسب العیش في المجتمعات المحلیة المتأثرة. 

   لم المرافق ذات الصلة والتي تعرف بأنھا المرافق التي ال یتم تمویلھا في إطار المشروع والتي
والنمو   لالستمرار  قابالً  المشروع  یكون  ولن  المشروع،  لوال  توسیعھا  أو  إنشاؤھا  لیتم  یكن 

  15بدونھا.
 الناتجة عن األثر اإلضافي، على المناطق أو الموارد المستخدمة أو المتأثرة   16اآلثار التراكمیة

ال القائمة، أو المخططة أو  بالمشروع، من التطورات األخرى  محددة على نحو تأثراً مباشراً 
 معقول في وقت إجراء عملیة تحدید المخاطر واآلثار.  

 
أخرى،  9.  أطراف  بھا  قامت  إجراءات  ناتجة عن  المشروع  تأثیر  في منطقة  وفي حالة نشوء مخاطر وآثار 

فستعالج الجھة المتعاملة تلك المخاطر واآلثار على نحو یتسق مع سیطرة الجھة المتعاملة وتأثیرھا على الغیر،  
 مع األخذ في االعتبار تضارب المصالح. 

 
ممارسة السیطرة، یجب أن تراعي    -في حدود المعقول-وفي الحاالت التي تستطیع فیھا الجھة المتعاملة  10. 

 2عملیة تحدید المخاطر وآثارھا واآلثار المرتبطة بسالسل التورید الرئیسیة طبقاً لتعریفھا في معیار األداء رقم  
 ).30(الفقرة  6ومعیار األداء رقم  )29 - 27(الفقرات 

 
المشروع على عناصر وجوانب ومرافق مادیة  11.  فیھا  التي یشتمل  الحاالت    -محددة على نحٍو دقیق-وفي 

االستنتاجات   واآلثار  المخاطر  تحدید  خطوات  تراعي  أن  ینبغي  واجتماعیة،  بیئیة  آثار  إلى  تؤدي  أن  یُحتمل 
المعنیة وترتبط الحكومیة  السلطات  التي أعدتھا  المطبقة  التقییمات  أو  الدراسات  أو  المتعلقة بالخطط   والنتائج 

التنمیة االقتصادیة الرئیسیة والخطط على مستوى ویشمل ذلك خطط    17ارتباطاً مباشراً بالمشروع ومنطقة تأثیره.
أو  اإلقلیمیة  أو  التراكمیة  البیئیة  والتقییمات  البدیلة  والتحلیالت  الجدوى  ودراسات  اإلقلیمیة  الخطط  أو  الدولة 
القطاعیة أو اإلستراتیجیة حسبما یقتضي الحال. كما یجب أن تأخذ عملیة تحدید المخاطر واآلثار في االعتبار 

 عملیة المشاركة مع المجتمعات المحلیة المتأثرة، حسب االقتضاء.نتائج 
___________________________________________ 

 من األمثلة على ذلك مواقع المشروعات أو السقیفة الھوائیة المباشرة ومستجمع األمطار المباشر أو طرق النقل.   13
األنابیب والقنوات واألنفاق وطرق النقل والترحیل الرئیسیة والفرعیة ومناطق تجمیع المخلفات  تشمل األمثلة ممرات نقل الكھرباء وخطوط   14

 والتخلص من النفایات ومعسكرات التشیید والبناء واألراضي الملوثة (مثل التربة والمیاه الجوفیة والمیاه السطحیة والرواسب). 
السكك الحدیدیة والطرق ومحطات الطاقة الكھربائیة الحبیسة أو خطوط النقل  من الممكن أن تشمل المرافق ذات الصلة خطوط  15

 وخطوط األنابیب والمرافق العمومیة والمستودعات ومحطات الخدمات اللوجستیة.
  تنحصر اآلثار التراكمیة في اآلثار المعترف بھا عموماً بوصفھا آثاراً مھمة على أساس المخاوف العلمیة والمخاوف التي تعرب 16

ة  عنھا المجتمعات المحلیة المتأثرة، أو أي منھما. ومن األمثلة على اآلثار التراكمیة ما یلي: إسھام/ دور االنبعاثات الغازیة التراكمی
في تكوین السقیفة الھوائیة، وتقلص تدفقات المیاه إلى مستجمعات األمطار نتیجة عملیات السحب المتعددة، والزیادات في األحمال 

ي مستجمعات األمطار، والتداخل مع طرق الھجرة أو حركة الحیاة البریة، أو زیادة االختناقات المروریة بسبب الزیادات  الرسوبیة ف
 في حركة مرور السیارات على الطرق داخل المجتمعات المحلیة. 

التراكمیة في اآلث  17 المشروع  بالتركیز على إسھامات  المتعاملة ھذه األمور  الجھة  المتعارف على یمكن أن تراعي  المحددة  ار 
أھمیتھا بوجھ عام على أساس المخاوف العلمیة والمخاوف التي تعرب عنھا المجتمعات المحلیة المتأثرة، أو أي منھما، في المنطقة  

 التي تتناولھا ھذه الدراسات اإلقلیمیة أو التقییمات التراكمیة األوسع نطاقاً. 
 

یُحتمل   -محددة على نحٍو دقیق-على عناصر وجوانب ومرافق مادیة    في الحاالت التي یشتمل فیھا المشروع  12.
أن تؤدي إلى آثار، على الجھة المتعاملة أن تقوم، في إطار خطوات تحدید المخاطر واآلثار، بتحدید األفراد  
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یتسم بالضعف  والجماعات الذین قد یتأثرون بالمشروع تأثراً مباشراً ومتبایناً أو غیر متناسب نتیجة وضعھم الذي 
ت محرومة أو ضعیفة، یجب أن تقوم الجھة المتعاملة باقتراح وعندما یتم تحدید أفراد أو جماعا  18أو الحرمان.

وتنفیذ تدابیر مختلفة للحیلولة دون تعرض ھؤالء األفراد أو الجماعات آلثار المشروع على نحٍو غیر متناسب  
 وضمان عدم حرمانھم من تقاسم منافع وفرص التنمیة.  

___________________________________________ 

ھذا الوضع من الضعف أو الھشاشة التي یعاني منھا الفرد أو الجماعة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین    وقد ینشأ18
القومي أو االجتماعي أو الملكیة أو المولد أو أي وضع آخر. ویجب على الجھة   أو أي رأي آخر أو األصل  أو الرأي السیاسي 

بعین   تأخذ  أن  المؤسسة  مع  بالقراءة  المتعاملة  اإللمام  ونسبة  والثقافة  العرقي  الجنس واألصل  ونوع  السن  مثل:  االعتبار عوامل 
 والكتابة والمرض واإلعاقة الجسدیة أو العقلیة والفقر أو الحرمان االقتصادي واالعتماد على موارد طبیعیة نادرة. 

 
 یجب على الجھة المتعاملة،  واألصول معروفین   نطاقحیث یكون الویتم تمویلھا،  أو القائمة التي س  جدیدةالفي المشاریع  .  15ت

بما في  ،  التمویل  ینطبق علیھا  التي  دورة حیاة المشروع  مرحلة من مراحل  لكل  السلبیة المحتملة  اآلثار والمخاطرتوثیق  تحدید و
یجب   حسب االقتضاء.  وحتى ما بعد اإلغالق  غالق،اإل  أووقف التشغیل  و، والتجھیز، والتشغیل،  البناءو  والتصمیم،  ذلك التخطیط

  المرتبطة بتحدید  الخطوات على غیر معروف العائدات استخدام التي یظل فیھا للمشاریعاآلثار المخاطر و  أن تركز عملیة تحدید
  أسالیب   تتم مناقشةفیھا.    مشاریع  أو الحصول على  تطویر  تعتزم المؤسسة  التيالمناطق الجغرافیة  و  في القطاع  المخاطر الكامنة

 .أدناه 30 إلى 22في الفقرات من  واآلثار عملیة تحدید المخاطر وأدوات تقییم
 

 ذلك في بما(مخاطر واآلثار  النطاق الشامل لل   ،بطریقة متكاملة  والمخاطر البیئیة واالجتماعیة،   تحدید اآلثار عملیة تتناول 16.ت
 وتعتبر عملیة الذي سیتم تمویلھ. المرتبطة بالمشروع  )واألمن والسالمة والصحة بالعمالةالبیئیة واالجتماعیة، وتلك المتعلقة  

 یساعد حیث للمشروع، واالجتماعي األداء البیئي وتحسین إدارة في مھمة أولى خطوة والمخاطر البیئیة واالجتماعیة تحدید اآلثار
 سواء(بالمشروع  ترتبط أن المحتمل من التي الصلة ذات والمخاطر اآلثار كافة على فحص وتقییم المؤسسة مع المتعاملة الجھة
 الوفاء من المشروع التي یجب أن تمكن تصحیحیة أو تخفیفیة تدابیر أیة وتحدید ،)األداء أم ال معاییر خالل من معالجتھا تمت

 أیة تلبیة على عالوة ساریة، محلیة ولوائح قوانین وأیة 8 إلى رقم 2 رقم من األداء معاییر في علیھا المنصوص بالمتطلبات
 .المؤسسة مع المتعاملة الجھة تحددھا البیئي أو االجتماعي لألداء إضافیة وأھداف أولویات

 
تحتاج الجھات المتعاملة   قد  ،1رقم    معیار األداء  وصفھا فيدارة المخاطر كم تم  نھجھا إل، وفي إطار  في بعض الظروف17. ت

 یمكن تحدیده  فرید من نوعھ   سلبي  مثال لتأثیر .8إلى رقم    2من رقم    معاییر األداء  ال تغطیھا  ومخاطر معینة وفریدةآثار    تحدید  إلى
 عمال حصول قدرة فقدان  ھو  الصناعات االستخراجیةفي إطار تنمیة    )األخرى  معاییر األداء  ال تغطیھو(  1األداء    بموجب معیار

البیئیةللدولة المملوكة األسطح تحت  التعدین حقوق على الحرفیین المناجم االعتبارات  إدماج   تحدید   في عملیة  واالجتماعیة  . 
 التخاذ قرارات مستنیرة.  ومنافع المشروع مخاطر توضیح جمیع عملیة تمكن الجھات المتعاملة من للمشروعاآلثار لمخاطر وا

 
 توضیح إمكانیة تسبب إلى األداء، ومعاییر المحلیة واألنظمة القوانین  ضوء في للمشروع، األولي التحلیل . یجب أن یؤدي18ت

 تحدید اآلثار عملیة في إضافیة خطوات اتخاذ طریق عن تحلیل إضافي تحتاج إلى بیئیة قد   أو اجتماعیة مخاطر في المشروع
البیئیة واالجتماعیة   الفقرات من ت(والمخاطر  أیضا   محتملة سلبیة ود مخاطر وآثاروج حالة . في)أدناه  30ت  إلى  22انظر 

القیام بعملیة تحدید  نطاق تقریر سینبغي فإنھ األولي، التحلیل بموجب عملیة تحدید اآلثار والمخاطر. وسیكون من الضروري 
المباشرة  المصلحة أصحاب وبمراعاة وجدت، إن العالقة، ذات األساسیة البیانات إلى استنادا(وتحلیل أعمق لھذه المخاطر واآلثار

 وإذا التخفیفیة الممكنة. والتدابیر المتأثرة، المحلیة والمجتمعات اآلثار، ھذه طبیعة وحجم من وذلك للتحقق  )الذین تم تحدیدھم
سلبیة آثار على المشروع انطواء إلى األولي التحلیل عملیة خلصت  الجھة على سیتوجب فإنھ منعدمة، أو ضئیلة ومخاطر 

 استنتاجاتھا.  التحلیل عملیة توثیق المؤسسة مع المتعاملة
 

الجغرافي   . ینبغي أن تستند عملیة تحدید المخاطر واآلثار على معلومات حدیثة تشمل وصفا مفصال للمشروع في سیاقھ19ت
الجدیدة أو  ( . مثال، في حالة تمویل المشاریع)المعلومات البیئیة واالجتماعیة األساسیة(والبیئي واالجتماعي والصحي والزمني  

المشروع  )القائمة یتطلبھا  قد  مرافق  أیة  الصلة  ذات  المعلومات  تشمل  أن  ینبغي  خطوط(،   والطرق الخاصة، األنابیب مثل 
 الخام المواد تخزین ومستودعات  اإلسكان، ووحدات بالمیاه، اإلمداد ومرافق الكھربائیة المركزیة، الطاقة ومحطات الموصلة،
المشروع. عندما یشمل  تشغیل لنجاح الضروریة الثالثة   األطراف وأنشطة مرافق  على الوصف  ھذا  یشتملویجب أن   .)والمنتجات

وتحلیل المعلومات والبیانات   المشروع عناصر مادیة وجوانب ومرافق یحتمل أن تتسبب في آثار بیئة أو اجتماعیة، فإن جمع
المشاریع ووصف الظروف الفیزیائیة   ضروریان لتحدید منطقة نفوذالبیئیة واالجتماعیة األساسیة على مستوى مالئم من التفصیل  

الصلة، ذات  العمل  والصحیة وظروف  واالقتصادیة  واالجتماعیة  والبیئیة  البیولوجیة  في   و  متوقعة  تغییرات  أي  ذلك  في  بما 
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  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم

 
 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

 
اخ ھام أو تغیر یتطلب تدابیر تكییف  لتغیر من بما في ذلك التقلبات المتوقعة في الظروف المناخیة والبیئیة نتیجة(المستقبل المنظور  

الحالیة والمقترحة داخل المنطقة العامة للمشروع  . كما یجب أن یشمل الوصف كذلك أنشطة التنمیة)قد تحدث خالل حیاة المشروع
 ریةوضرو مھمة خطوة األساسیة المعلومات تجمیع مرحلة تعتبر   .والتي ال تربطھا عالقة مباشرة بالمشروع الذي سیتم تمویلھ

 .للمشروع المحتملة والمخاطر اآلثار تحدید أجل من األحیان أغلب في
 

 ویمكن التحقق منھا. حدیثة رئیسیة  معلومات على بالمشروع وموقعھ المرتبطة یرتكز تحدید اآلثار والمخاطر أن یجب   20.ت
 المعلومات تجمیع الضروري من یظل أنھ إال المشروع، تأثیر بمنطقة خاصة ثانویة معلومات إلى اإلشارة تتم  أن المقبول ومن

المعلومات أجل من المیدانیة المسوحات من األساسیة على  للمشروع  المحتملة والمخاطر لآلثار المناسبة األساسیة الحصول 
 األكادیمیة. والدراسات الحكومیة، غیر والمنظمات المضیفة، ھیئات الحكومات قد تكون معلومات ذات صلة متاحة لدى المقترح.

 التوفر على الضروري ومن .المحتملة البیانات  وفجوات البیانات مصادر تقییم المؤسسة مع المتعاملة الجھات على یجب  أنھ إال
 االفتقار أو إنمائیة، عملیة أو مشروع  بسبب الداخلیة  الھجرة مثل التغیر، السریعة األوضاع ألن وحدیثة، دقیقة أساسیة معلومات

 بشكل قد تؤثر أوضاع ھي المتأثر، المحلي المجتمع داخل الحرمان أو الضعف من تعاني التي والجماعات األفراد عن بیانات إلى
 ونوعیة حجم مثل البیانات، قصور أوجھ تحدید وضوح بكل یتم أن یجب االجتماعیة. كما التخفیفیة التدابیر فعالیة خطیر على

 .بالتنبؤات  المرتبطة الیقین عدم ونواحي الرئیسیة، المعلومات وفجوات وفرضیات المتاحة، البیانات
 

حجم    ینبغي تحدید، فإنھ  تتسبب في آثار سلبیة  أن   محددة یحتمل  عناصر مادیة مرافق وجوانب و  یشمل المشروع  عندما.  21ت
 الناشئة باآلثار  تتأثر  المرجح أن  المساحة اإلجمالیة  أي   المشروع،في منطقة تأثیر    المحتملة  ومدى تعقید اآلثار السلبیة والمخاطر

 تفاوت ھناك یكون أن یمكن  .المرافق المرتبطة بھا، داخل وخارج الموقع   بما في ذلكالمرافق،  واألصول و   أنشطة المشروععن  
المنطقة حسب طبیعة المشروع   ھذه داخل المحتملةواالجتماعیة   البیئیة والمخاطر واآلثار المشروع تأثیر منطقة حجم  بین كبیر 

 في ثالث طرف إلى تعزى قد األداء، معاییر في وصفھا ورد التي بما فیھا تلك والمخاطر، اآلثار ھذه فبعض الذي سیتم تمویلھ.
 إلى أداءه انعدام أو ثالث طرف تصرفات تؤدي أن احتماالت زادت المشروع، تأثیر منطقة تسعت كلماا المشروع. تأثیر منطقة

  خالل  تأثیرال في منطقة أو مخطط لھا لمشاریع أخرى قائمة اآلثار التراكمیةینبغي أیضا تحدید  قد  للمشروع.  مخاطر التسبب في
أیضا بعین   واآلثار  تحدید المخاطرأن یأخذ    ینبغي،  وعندما یقتضي األمر .)أدناه43 إلى ت  37من ت   الفقرات  انظر(  ھذه العملیة

،  المشروع  بقدر ما تشكل خطرا على  )والموردین  والمقاولین  الحكومات المحلیة والوطنیة  مثل(  أطراف ثالثة   دور وقدرة  االعتبار
أعمال الجھة المتعاملة ب  تحكممدى    مع  تتناسب  بطریقةاآلثار  المخاطر و  معالجة ھذهمع إدراك ضرورة قیام الجھة المتعاملة ب

 .یرھا علیھاطراف الثالثة وتأثاأل وتصرفات
 

 اآلثارو وأدوات تقییم المخاطر تحدید طرق
تقییم  أو قیاس أو    أو تحلیلتحدید  التدابیر والطرق الالزمة لفحص أو    جمیع اآلثار  المخاطر وتشمل عملیة تحدید    یجب أن .22ت

السلبیة  والمخاطر   فیھا  (  المحتملةاآلثار  واالجتماعیةبما  ب  البیئیة  المتعلقة  وتلك  ووالصحیة  واألمنالسالمة   المرتبطة   )العمالة 
طرق  الجھة المتعاملة مع المؤسسة    أن تطبق  ویجب تمویلھا، وذلك من الناحیة الكمیة إلى أقصى حد ممكن.  المشاریع التي سیتمب
بنوع المشروع الذي    ة وذات صلة مناسب، والتي تكون  الصناعة  الممارسات الدولیة الجیدة في قطاع  معأدوات التقییم المتسقة  و
 التقییمات البیئیة   (2)  ؛االجتماعيالتقییم الشامل لألثر البیئي و  (1)ھذه الطرق، على سبیل المثال ال الحصر:    وتشمل یتم تمویلھ.س
عاییر  أو م  التلوثییر  لمعاییر اختار الموقع بما یتالءم مع البیئة أو معا  التطبیق المباشر  (3)  أو المركزة؛  جتماعیة المحدودةاال  أو/و

مخاطر/  دراسات عملیة ل  أو  الصحي   تقییمات األثراالجتماعیة المستھدفة، مثل  الدراسات البیئیة و  (4)؛  معاییر البناء  أو  التصمیم
  .البیئیة واالجتماعیةمراجعة وعملیات ال العنایة الواجبة (5)؛   نشطة معینة، حیثا كان ذلك مناسباأ أخطار

 
 واالجتماعي  األثر البیئيتقییمات 

أو    توسیعأنشطة    على سبیل المثال ال الحصر،،  بما في ذلك(  والمشاریع الجدیدة الستثماراتا، خاصة  بعض المشاریع. في  23ت
اجتماعیة بیئیة وآثار  مخاطر و  یحتمل أن تتسبب فيمحددة    ومرافقوجوانب    مادیة  عناصر  التي تنطوي على  )تحویل كبرى-تحول
 تشمل العملیاتجتماعي.  لتقییم األثر البیئي واال واسعة النطاقو  شاملةعملیة    إجراء  یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة  ،سلبیة

 المصلحة أصحاب تحدید   (3)تحلیل البدائل؛    (2)  ؛  التقییم عملیة نطاق وتحدید للمشروع األولي التحلیل  (1)للتقییم عادة:   الرئیسیة
مباشرة مع  (المباشرة   المتأثرین  على  بھا     (4)والبیئیة؛ االجتماعیة األساسیة البیانات وتجمیع  )التركیز  والتنبؤ  اآلثار  تحدید 
المتبقیةتقییم  اآلثار و  أھمیة  (6)إدارتھا؛   أو اآلثار بتخفیف الخاصة واإلجراءات التدابیر إعداد  )(5؛  وتحلیلھا   (7)؛  التأثیرات 

 مع متناسبین التحلیل ونوع نطاق وعمق اتساع یكون أن ویجب.  )جتماعيتقریر تقییم األثر البیئي واال  أي(  عملیة التقییم  توثیق
البیئي   یتطابق أن ویجب التقییم. عملیة مسار في لتحدیدھا طبقا المقترح للمشروع المحتملة اآلثار وحجم طبیعة األثر  تقییم 
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  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم

 
 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

 
 المعلومات عن باإلفصاح الخاصة المتطلبات ذلك في بما المضیف، البلد في البیئي التقییم ولوائح قوانین متطلبات مع جتماعيواال

انظر قسم المراجع  (  الصناعةفي قطاع    الجیدة  ئ الممارسات الدولیةالجمھور. كما یجب تطویر التقییم طبقا لمباد مع والتشاور
 . )لمزید من التوجیھات 

 
 واالجتماعي بالتنبؤ بالمخاطر واآلثار السلبیة المحتملة للمشروع وتقییمھا الكمي قدر اإلمكان.. تقوم عملیة تقییم األثر البیئي  24ت

الثالثة. البیئیة واالجتماعیة للمرافق المتعلقة بالمشروع وغیرھا من أنشطة األطراف  كما یتم تحدید   یتم تقییم المخاطر واآلثار 
البیئی التخفیف من اآلثار  المشروع  وتعریف مجموعة من تدابیر  تنفیذ  التدابیر خالل  اتخاذ ھذه  ة واالجتماعیة وإدارتھا؛ یتعین 

لتجنب أو تقلیل أو تعویض/مكافحة المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة السلبیة حسب أولویتھا والجداول الزمنیة لتنفیذھا. كما  
آثار سلبیة متبقیة یتعذر تخفیفھا   أیضا أي  التقییم  ا(یحدد ھذا  أیضا  للتدابیر   61وت  60لفقرتین تانظر  الھرمي  التسلسل  حول 

. یجب تحدید النتائج المرجو تحقیقھا من تدابیر التخفیف واإلدارة على شكل أحداث قابلة للقیاس إلى أقصى حد ممكن، )التخفیفیة
العملیة إلى المسؤولیات    مثل مؤشرات األداء أو األھداف أو معاییر القبول التي یمكن تتبعھا على مدى فترات زمنیة محددة. تشیر

وتقوم عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي أیضا بتحدید وتقدیر نطاق ونوعیة البیانات   المطلوبة لتنفیذ برنامج التخفیف واإلدارة.
 .االھتمامالمتاحة وفجوات المعلومات األساسیة والشكوك المرتبطة بالتنبؤات، كما تقوم بتحدید القضایا التي ال تتطلب مزیدا من  

 ،)القسریة التوطین إعادة مثل(االجتماعي   المجال في غالبا ومركزة كبیرة  تكون أن یحتمل آثار على المنطویة للمشاریع وبالنسبة
 المالئمة، األساسیة االجتماعیة البیانات استخالص على كبیر بشكل تقییم المخاطر واآلثار عملیة تركیز ینصب أن یجب فإنھ

 . )التوطین بإعادة المعنیة العمل خطة مثل(تخفیفھا  وتدابیر المشروع على المترتبة اآلثار وتحلیل
 

. في إطار المشاریع الجدیدة، یتضمن تقییم األثر البیئي واالجتماعي فحصا للبدائل الممكنة تقنیا ومالیا لمصدر تلك اآلثار،  25ت
دائل إلى تحسین أخذ القرارات بشأن تصمیم وبناء وتشغیل المشروع  یھدف تحلیل الب وتوثیق سبب اختیار مسار العمل المقترح.

بإمكان ھذا التحلیل تسھیل مراعاة المعاییر البیئیة واالجتماعیة في المراحل المبكرة   المرتكزة على بدائل مجدیة للمشروع المقترح.
ینبغي إجراء تحلیل البدائل في   رات الحقیقیة.من تطویر المشروع واتخاذ القرارات استنادا إلى االختالفات الموجودة بین الخیا

أسرع وقت ممكن خالل عملیة التقییم لدراسة البدائل الممكنة مثل مواقع وتصمیمات وعملیات تشغیل المشروع البدیلة، أو طرق  
 .بدیلة للتعامل مع اآلثار البیئیة واالجتماعیة

 
المؤسسة من   .26ت مع  المتعاملة  الجھة  تتأكد  أن  الالزمة  یجب  واألحكام  الشروط  استیفاء  للتحقق من  المناسبة  البرامج  تنفیذ 

 .للحصول على موافقة السلطات الحكومیة ذات الصلة، وإجراء أنشطة الرصد لقیاس وتقییم فعالیة تدابیر التخفیف
 

 التقییمات البیئیة واالجتماعیة المحدودة أو المركزة
تقییم    تتطلبأنشطة محددة ذات مخاطر و/أو آثار بیئیة واجتماعیة سلبیة محتملة ال  قد تضم المشاریع التي سیتم تمویلھا   .27ت

قد تشمل ھذه المشاریع، على   األثر البیئي واالجتماعي على نطاق واسع بموجب قوانین وأحكام التقییم البیئي لدى البلد المضیف.
وي على توسعات أو تحوالت كبرى؛ المشاریع العقاریة في  سبیل المثال، تحدیث ورفع كفاءة مرافق اإلنتاج الحالیة التي ال تنط

مناطق حضریة و/أو مناطق متقدمة تتوفر على البنیة التحتیة الالزمة؛ وتطویر البنیة التحتیة االجتماعیة مثل المرافق الصحیة  
واجتماعیة محدودة أو مركزة   والتعلیمیة، وغیرھا. تتطلب ھذه المشاریع من الجھات المتعاملة مع المؤسسة إجراء تقییمات بیئیة

ذات نطاق ضیق، مقارنة بتقییم األثر البیئي واالجتماعي على نطاق واسع، والتي تكون متعلقة بمخاطر و/أو آثار بیئیة أو اجتماعیة  
مة في إطار بعض ھذه المشاریع، ینبغي ضمان مالء  مرتبطة بالمشروع.  )بما في ذلك العمالة والصحة والسالمة واألمن(محتملة  

   .عملیة تأكید وتوثیق تطبیق المعاییر البیئیة المتعلقة بالموقع، أو معاییر التلوث، أو معاییر التصمیم، أو معاییر البناء
 

 .18)انظر الفقرة ت(. ینبغي تحدید نطاق التحلیالت والتقییمات المحدودة والمركزة الالزمة من خالل عملیة الفحص األولي  28ت
خالل عملیة الفحص، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة القیام بمراجعة منھجیة وموثقة للمخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة  

تعدیل   (2) المخاطر واآلثار المحددة؛  )تخفیف(إزالة أو تقلیل   (1)   :تمویلھ، وتحدید الحاجة لما یلي  المحتملة للمشروع الذي سیتم
انبعاثات ملوثات الھواء والتأثیر على  إجراء تقییم مركز إضافي. تشمل (3) خطة مشروع؛ التقییمات المركزة دراسات  أمثلة 

لتأثیر على موارد المیاه، وتقییمات وأبحاث التلوث، ودراسات حركة نوعیة الھواء، ودراسات الضوضاء واالھتزاز، ودراسات ا
 السیر على طول ممرات النقل، واألسس االجتماعیة، وتقییمات إعادة التوطین وعملیات مراجعة أوضاع العمل والعمال.

 
 

 تقییمات المخاطر/األخطار  
الموارد والحد من التلوث، عندما یحتمل إطالق مشروع    : كفاءة استخدام3. اعتمادا على ما  نوقش في معیار األداء رقم  29ت
لمواد سامة  أو خطرة أو قابلة لالشتعال أو قابلة لالنفجار، أو عندما قد تؤدي عملیات المشروع إلى إصابة عمال  )جدید أو قائم(

ة المتعاملة مع المؤسسة  المصنع أو الجمھور  حسبما ھو محدد في عملیة تحدید المخاطر واآلثار، فإن سوف یتعین على الجھ
، ودراسات (HAZID)غالبا ما یتم القیام بتحلیل األخطار بالتوازي مع دراسات تحدید المخاطر تحلیل األخطار وتقییم المخاطر.
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 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

التشغیل    وقابلیة  المخاطر  للمخاطر   (HAZOP)حول  الكمي  والتحلیل   ،(QRAs)  لتقییم أخرى  عملیات  على  أمثلة  تشمل   .
: صحة وسالمة  4المطلوبة بموجب معیار األداء رقم  (المخاطر/األخطار التقییمات الخاصة بحیاة الناس والسالمة من الحریق  

یرة على مثل المنشآت الصناعیة ذات االنبعاثات الكب(، وتقییمات األخطار على الصحة البشریة والبیئة  )وأمن المجتمعات المحلیة
.  )البیئة، ومشاریع التنمیة المھجورة التي یحتمل أن تتسبب في التلوث وأن تتحول من استخدامات صناعیة إلى تجاریة أو سكنیة

 .توجد إرشادات إضافیة حول تقییمات المخاطر/األخطار في قائمة المراجع
 

 التدقیقات البیئیة واالجتماعیة
البیئیة  30ت التدقیقات  التي تنطوي على أصول قائمة . یمكن أن تكون  المشاریع  الواجبة) مناسبة في  العنایة  واالجتماعیة (أو 

وعملیات شراء ممتلكات وأصول. إذا لم یتم بعد تحدید األصول التي سیتم تطویرھا أو شراءھا أو تمویلھا، فقد یكفي القیام بعملیة 
اآلثار في مرحلة ما في المستقبل، بعد فھم معقول للعناصر عنایة واجبة بیئیة واجتماعیة لضمان التحدید المناسب للمخاطر و

المادیة واألصول والمرافق. ینبغي استخدام عملیات التدقیق لتحدید المخاطر واآلثار، وتقییم فعالیة نظام اإلدارة القائم، واستیفاء  
البیئیة واالجتماعیة   التدقیقات  التنظیمي. ینبغي أن تسمح  البیئیة  معاییر األداء، واالمتثال  بتحدید وتقدیر حجم المخاطر واآلثار 

واالجتماعیة بما في ذلك المسؤولیة، وذلك بطریقة منھجیة وموثقة وموضوعیة. یجب أن یقوم التدقیق بتوثیق أھم الجوانب البیئیة 
القذرة، والنفایات   المیاه  السائلة في  والنفایات  الھواء،  انبعاثات  المرتبطة باألصول (مثل  التلوث  واالجتماعیة  الخطرة وسوابق 

العمالة،  ومعاییر  وإدارة  الجمھور/المجتمع،  المھنیة، وسالمة  والسالمة  والصحة  األراضي،  حیازة  الملوثة، وقضایا  والمواقع 
البیئیة  المخاطر واآلثار  أھم  الداخلیة والخارجیة، والنزاعات)؛ وأن یقوم كذلك بتحدید  الثقافیة، والمظالم  الموارد  واآلثار على 

الجتماعیة المرتبطة باألصول، بما في ذلك أوجھ عدم االمتثال للمتطلبات الوطنیة ومعاییر األداء الماضیة والحالیة أو المحتملة. وا
التدقیق أیضا بتقییم تدابیر التخفیف واإلدارة، وتحدید اإلجراءات التصحیحیة األخرى الالزمة لضمان االمتثال.   یجب أن یقوم 

ا النظر في فرص  أنظف،  وینبغي  الطاقة، وتكنولوجیات  الحصر، كفاءة  المثال ال  ذلك، على سبیل  في  بما  لتحسین وتحدیدھا، 
وخفض استھالك المیاه، والحد من االنبعاثات، وظروف عمل أكثر أمنا، وبرامج تنمیة المجتمع. وینبغي أن تھدف عملیات التدقیق 

ة بیئي واجتماعي فعال للمشروع الذي سیتم تمویلھ. لمزید من إلى تحدید أسس تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة ووضع نظام إدار
 و مذكرتھ التوجیھیة المرفقة). 2التوجیھات حول تدقیقات أوضاع العمل والعمال (یرجى الرجوع إلى معیار األداء رقم 

 
 اآلثار العالمیة

 وغیرھا من القضایا البیولوجي والتنوع ناألوزو وطبقة المناخ تغیر على الفردي ال یؤثر بشكل كبیر المشروع . في حین أن31ت
 العالمي. اإلقلیمي أو أو الوطني المستوى على مؤثرا یجعلھ  قد أخرى بشریة أنشطة عن الناشئة باآلثار اقتران تأثیره أن إال البیئیة،

 عملیة التحدید ھذه سینبغي أن تشمل فإنھ السلبیة، العالمیة البیئیة اآلثار تفاقم تزید كبرى قد آثار ما على عندما ینطوي مشروع
معیار األداء    النظام اإلیكولوجي في وخدماتالبیولوجي  بشأن التنوع  المحددة والتوجیھات المتطلبات على االطالع یمكن اآلثار.

یمكن   في حین المقابلة لھ؛ التوجیھیة مذكرةاإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة، والحفاظ على التنوع البیولوجي وال :6رقم 
  آثار والمذكرة التوجیھیة المقابلة لھ اللذان یناقشان مخاطر و   3  معیار األداء رقم   وفي  أدناه،  المناخ  اعتبارات تغیر  العثور على

  لطبقةاألزون. المستنفدة والمواد الحراري لالحتباس المسببة الغازات نبعاثالمرتبطة با مشروعال
 

 تغیر المناخ 
. قد تؤثر تقلبات الطقس بسبب تغیر المناخ، بما في ذلك تقلب المناخ والظواھر الجویة المتطرفة، على المشاریع بطرق  32ت

مختلفة، بما في ذلك المخاطر المادیة الناشئة عن األضرار المرتبطة بأحداث مناخیة كبرى مثل العواصف والفیضانات، واآلثار 
ثل المیاه أو غیرھا من خدمات النظام اإلیكولوجي، والتأثیرات المحتملة على سلسلة التورید  المرتبطة بتوافر الموارد الطبیعیة م

اآلثار المحتملة األخرى المتعلقة بالتقلبات المناخیة  وعلى عملیات أو ممارسات عمل المشاریع.  )مثل ارتفاع تكالیف المواد الخام(
 .دمة من طرف المشاریع التي سیتم تمویلھامتأصلة في تغیر أنماط الطلب على السلع والخدمات المق

 
. ضعف المشروع تجاه تغیر المناخ وقدرتھ على زیادة ضعف النظم اإلیكولوجیة والمجتمعات المحلیة تجاه تغیر المناخ  33ت

البنیة  ضعف المشروع على نوع   أمران یجب أن یحددا نطاق اعتبارات تغیر المناخ في عملیة تحدید المخاطر واآلثار. یعتمد
یعرف الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر   التحتیة المعنیة، واألنشطة التي یدعمھا المشروع، والموقع الجغرافي للمشروع.

المناخ الضعف بأنھ درجة تعرض النظام لآلثار السلبیة لتغیر المناخ أو عدم قدرتھ على التعامل معھا، بما في ذلك تقلب المناخ  
یرتبط الضعف بطبیعة وحجم ومعدل تغیر المناخ الذي یتعرض لھ النظام، وعلى حساسیتھ وقدرتھ   تطرفة.والظواھر الجویة الم

 .على التكیف
 

. عندما یشمل المشروع عناصر مادیة وجوانب ومرافق محددة یحتمل أن تتسبب في آثار بیئیة واجتماعیة سلبیة، وعندما 34ت
تأخذ الجھة المتعاملة مع المؤسسة بعین االعتبار جوانب معینة تتعلق بالمناخ  یقع في منطقة معروفة بخطرھا المناخي، یجب أن  

 في تحلیالتھا األساسیة، وذلك باستخدام بیانات مناخیة وتغیرات الظروف المناخیة والبیئیة المتوقع حدوثھا في حیاة المشروع.
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  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم

 
 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

 
المناخیة في البیانات  أحدث  استخدام  المؤسسة  المتعاملة مع  الجھة  الدراسات   یجب على  للمشروع، وفي  التحتیة  البنیة  تصمیم 

 األخرى ذات الصلة مثل مصیر الملوثات ونماذج النقل ودراسات األثر على الموارد المائیة.  
 

أي تلك التي یحتمل أن تتأثر  (ینبغي تحدید المخاطر المرتبطة بتغیر المناخ للمشاریع التي تقع في مناطق حساسة المناخ   .35ت
صلة بالمناخ، بما في ذلك الظواھر الجویة المتطرفة مثل الفیضانات والجفاف، وفترات طویلة من الدفء، وتقلب بمحفزات ذات 

مستویات ھطول األمطار، والعواصف، وموجات البرد، ودورات تجمید وذوبان الجلید، والتعریة الساحلیة، والفیضانات الساحلیة  
تحدید اآلثار السلبیة المحتملة المباشرة وغیر   (1) عملیة التحدید بما یلي:  . یجب أن تقوم)نتیجة الرتفاع مستوى سطح البحر

تحدید اآلثار السلبیة المحتملة المباشرة وغیر   (2) المباشرة المتعلقة بالمناخ والتي قد تؤثر على المشروع خالل دورة حیاتھ؛  
المشروع؛   تتفاقم بسبب  أن  بالمناخ والتي یمكن  المتعلقة  التخفیف والتكییف حسب ت(3) المباشرة  الرصد وتدابیر  حدید برنامج 

 .االقتضاء
 

 للحدود العابرة اآلثار
 طابع ذات لیست ولكنھا للمشروع، المضیف البلد حدود خارج متعددة، بلدان إلى تمتد آثار ھي للحدود العابرة اآلثار  36.ت

 ،2تتلوثھا أو الدولیة المائیة المجاري واستخدام متعددة، بلدان إلى أثرھا الممتد الھواء في المحمولة الملوثات مثال وتضم عالمي.
 على ینطوي المشروع  (1)أن   عملیة تحدید المخاطر واآلثار بموجب  تقرر وإذا .3ت للحدود العابرة  المعدیة األمراض وانتقال
أن   أو المجاري؛ ھذه تلوث  أو الدولیة المائیة المجاري من المیاه استخراج أو الھواء  تلوث خالل من سلبیة آثارا تحدث قد أنشطة

 أو الھوائیة السقیفة بخصوص مؤسسیا إطارا أنشأت أو ترتیبات أو اتفاقیات أیة المضیف البلد مع  أبرمت قد المتأثرة البلدان (2)
 المتأثرة البلدان بین تسویتھا تتم لم اختالفات ھناك (3) أو أن تأثرھا؛ أخرى یحتمل موارد أو الجوفیة المیاه أو المائي المجرى

  تحدید الحاجة مع المؤسسة المتعاملة الجھة یتوجب على قد فإنھ وحلھا ال یبدو وشیكا، تأثره  المحتمل المورد بشأن المضیف والبلد
 .الحكومیة ذات الصلة تجاه السلطات أي التزامات لتلبیة

  
 اآلثار التراكمیة

مثل مستجمعات المیاه التي تتوفر  (. تركز تنازالت و/أو تطورات األعمال الحكومیة عادة على الموارد الطبیعیة المتاحة  37ت
، مما قد یؤدي  )على إمكانیة تولید الكھرباء، وموارد الریاح، والموانئ الساحلیة، واحتیاطیات النفط، وموارد التعدین، والغابات

قد تؤدي مختلف اآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشاریع القائمة، باإلضافة إلى   المنطقة الجغرافیة. إلى وجود عدة مشاریع في نفس  
اآلثار المحتملة للمشاریع المستقبلیة المقترحة و/أو المتوقعة، إلى آثار تراكمیة كبیرة ال یمكن توقعھا في مشروع أو نشاط تجاري  

 .منفرد
__________________________________________ 

 بلدین بین الفاصل الحد یشكل مائي مسطح أو بحیرة،  أو قناة،  أو نھر،  أي  )أ(ھو:   الدولي المائي المجرى فإن الدولیة،  التمویل مؤسسة لتعریف طبقا 2ت 
 رافد أي  )ب(الدولیة أم ال؛   التمویل مؤسسة في األعضاء البلدان بین البلدان ھذه كانت سواء أكثر،  أو بلدین عبر یسیر مائي مسطح أو نھر أي أو أكثر،  أو
ً  یعتبر سطحیة لمیاه آخر مجرى أو  مضایق،  أو كبیرة،  خلجان أو صغیرة،  خلجان أیة  )ج(أعاله؛    )أ(البند   في موصوف مائي مجرى أي مكونات من مكونا
 یدخل نھر وأي – أخرى وبلدان المفتوح البحر بین لالتصال ضروریة كقنوات معتبرة واحد،  بلد أراضي في كانت إذا أو،  أكثر أو بلَدان یحدھا قنوات،  أو

 .المیاه ھذه
 المعدیة،  األمراض من فالكثیر البیئات. من العدید في مالحظتھا  تمت  والتي جیدا المعروفة األمور من للحدود العابرة األمراض المعدیة انتقال یعتبر  3ت

 أعداد اجتذاب إلى المشروع یؤدي عندما وخاصة الوطنیة،  الحدود عبر وسھولة بسرعة تنتشر أن یمكن الشوكیة،  المخیة  والحمى واألنفلونزا الكولیرا مثل
 أعمال ألداء الخارج من العمال من كبیرة أعداد جلب إلى المشروع یفضي أن یمكن وبالمثل،  والبناء. التشیید مرحلة أثناء عمل عن الباحثین من كبیرة

 عن تماما مختلفة األجانب العمال ینقلھا األمراض التي مجموعة تكون ربما بعض المواقف،  وفي والبناء. اإلنشاءات مجال في األجل قصیرة متخصصة
بعض   في المالئم من یكون وقد والخبیثة. النشیطة  المالریا وأشكال متعددة، أدویة ضد المناعة ذات مرض السل عصیات مثل المضیف،  البلد األمراض في 

 الطیور أنفلونزا مثل اإلقلیمي،  أو العالمي المستوى على األمراض المعدیة تفشي احتماالت ببحث للحدود العابرة العمالقة المشاریع تقوم أن الحاالت
 . )سارز( المفاجئ  الحاد التنفسي الجھاز والتھاب

 
 

محددة یحتمل   ومرافقوجوانب    مادیة  عناصر  المشروع  یتضمن ، عندما1رقم    معیار األداء  من 8في الفقرة    . كما ھو مبین38ت
مكونات  بیئیة واالجتماعیة تقییما لجمیع آثار الاآلثار الالمخاطر و، ینبغي أن تتضمن عملیة تحدید  تتسبب في آثار بیئیة واجتماعیة   أن
   تأثیر المشروع. ویجب في منطقة )المرتبطة بھاالمرافق والطرق و المحاجر مثل (المشروعب المرتبطة متعددةال

 القطاعیة  أو اإلقلیمیة أو  بیئیة التراكمیةال  تقییمات استنتاجات ونتائج جمیع ال  بعین االعتبار  تأثیر المشروع  منطقة  یأخذ تحدیدأن  
ھو  كما  افیة،المنطقة الجغرفي نفس  مشاریع    عند وجود أو توقع عدة حكومیة.  والتي قامت بھا سلطة  ذات الصلة  ستراتیجیةاال  أو

ولكن في بعض    .ثارمخاطر واآلعملیة تحدید ال  كجزء من تراكمیةثار اللجھة المتعاملة تقییم اآل، قد یتوجب على اموضح أعاله
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 مشاریععدة    آثار (1) أو مالئما، مثل:  عملیاالتراكمیة   اآلثار  بتقییم  مطوري المشاریع  یكون قیام الجھة المتعاملة أو، قد ال  الحاالت

 السقیفةو  مستجمعات المیاه  مثل(  الحدود القضائیة  قد تتعدى  على مساحة واسعةأو تطویر مشاریع    طراف ثالثةأل  حالیة أو مستقبلیة
معینة للنظام    خصائص  مكونات أو  على  آثار  (3)؛  على مدى فترة زمنیة أطول  ستحدث  أو  قد حدثت  آثار (2) ؛)الغاباتالھوائیة و

 طراف ثالثة،أل   أو المستقبلیة  القائمة  المشاریع  سلسلة من  في سیاق  تقییمھا   عند  عدم قابلیة اإلعادة  و/أو  أھمیة  التي ستزید من  البیئي
 التراكمیة اآلثار فیھا تنشأ أن یحتمل التي الحاالت وفي ھذه   .قید االستعراض  المرتبطة بالمشروع  اآلثار  في سیاق  ولیس فقط

 إجمالي من نسبیا صغیرا جزءا المتعاملة بالجھة الخاصة العملیات آثار تشكل وقع أنالمنطقة، ویت في ثالثة  أطراف أنشطة بفعل
 بشأن التوجیھات من مزید على لالطالع التراكمیة. التراكمیة، فقد یكون تقییم إقلیمي أو قطاعي مناسبا أكثر من تقییم اآلثار اآلثار

 أدناه.  54 الفقرة انظر التقییمات، ھذه
 

التراكمیة ھي اآلثار التي تنتج عن التأثیر اإلضافي للمشروع عندما یضاف إلى مشاریع أخرى قائمة، أو مخطط . اآلثار  39ت
أمثلة عن اآلثار التراكمیة الظروف المحیطة مثل المساھمة التدریجیة  لھا، أو یمكن التنبؤ بھا في المستقبل بشكل معقول. تشمل

أو زیادة تركیزات الملوثات في المیاه والتربة، أو الرواسب أو التراكم األحیائي، أو الحد  لالنبعاثات الملوثة في السقیفة الھوائیة،  
من تدفق المیاه في مستجمعات المیاه بسبب عملیات سحب متعددة، وزیادات الرواسب في مستجمعات المیاه، أو زیادة التعریة، 

الضغط على القدرة االستیعابیة أو بقاء األنواع التي تعتبر مؤشرات  أو التدخل في مسارات الھجرة أو حركة الحیاة البریة، أو زیادة  
في نظام بیئي معین، وانخفاض أعداد الحیوانات البریة بسبب زیادة الصید وموتھا في حوادث طرقیة والعملیات الغابویة، واستنفاذ  

مثل   الثانویة  أو  االجتماعیة  واآلثار  األشجار،  قطع  عملیات  لتعدد  نتیجة  المروري  الغابات  االزدحام  من  المزید  أو  الھجرة، 
 .والحوادث على طول طرق المجتمع بسبب ارتفاع نشاط النقل في منطقة نفوذ مشروع ما

 
بتوسیع نطاق التقییم وإطاره الزمني، حتى لو لم تكن اآلثار التراكمیة ذات نوعیة مختلفة مقارنة  . یقوم تقییم اآلثار التراكمیة40ت

كز على منطقة معینة وفي إطار زمني متعلق بالتداعیات المباشرة  جتماعي المرتقییم األثر البیئي وااللیلھا في  باآلثار التي تم تح
وعلى المستوى العملي، یعتبر العنصر الحاسم في مثل ھذا التقییم ھو تحدید مساحة المنطقة المحیطة  للمشروع وبجدول تنفیذه. 

واإلطار الزمني المناسب لذلك، وكیفیة تقییم التفاعالت المعقدة بین المشاریع المختلفة التي تحدث  بالمشروع والتي یجب تقییمھا،  
یتجاوز تطویر مشروع واحد، فعادة ما تتطلب التدابیر المحتملة لإلدارة أو التخفیف  في أوقات مختلفة. وألن تقییم اآلثار التراكمیة

حة لضمان التنسیق والتنفیذ. وعالوة على ذلك، یجب أن تشارك السلطات  مشاركة عدد أكبر وأكثر تنوعا من أصحاب المصل
الحكومیة بفعالیة لتقییم المساھمة اإلضافیة لكل مشروع للتأثیرات التراكمیة، ورصد وتنفیذ تدابیر التخفیف الخاصة بكل مشروع، 

 ستویات أخرى، یظل تقییم اآلثار التراكمیةوعلى م  .وتحدید تدابیر التخفیف اإلضافیة الالزمة، وتنسیق وضمان توثیق تنفیذھا
، بما في ذلك  جتماعيتقییم األثر البیئي واال، وغالبا ما یعتمد على ممارسات تمت في إطار  جتماعياألثر البیئي واال  شبیھا بتقییم

 .4تالفحص، وتحلیل اآلثار، وتقییم األھمیة، وتحدید تدابیر التخفیف، والمتابعة
 

، عندما یشمل المشروع الذي سیتم تمویلھ عناصر مادیة وجوانب ومرافق محددة   1ن معیار األداء رقمم  8. بموجب الفقرة  41ت
یحتمل أن تتسبب في آثار بیئة واجتماعیة، فإنھ ینبغي أن تقوم عملیة تحدید المخاطر واآلثار بتحدید وتقییم اآلثار التراكمیة لعملیات  

ي مشروع قائم أو ظرف قد تتفاقم آثاره بسبب المشروع، والتطورات األخرى تطویر إضافیة مخطط لھا في إطار المشروع، وأ
من ھذا القبیل والتي تم تعریفھا بطریقة واقعیة أثناء عملیة تحدید المخاطر واآلثار. وینبغي أیضا تحدید وتقییم آثار األحداث، التي  

  والتي قد تحدث في وقت الحق أو في موقع مختلف.  وینبغي   لم یتم التخطیط لھا ولكن التي یمكن التنبؤ بھا، والناتجة عن المشروع
مع المساھمة اإلضافیة ومصدر وحجم وشدة اآلثار التراكمیة المتوقعة، وأن یقتصر فقط على اآلثار المعترف  التقییم یتناسب أن

ین االعتبار اآلثار المحتملة ال ینبغي األخذ بع عموما بأھمیتھا على أساس المخاوف العلمیة و/أو مخاوف المجتمعات المتأثرة.
  التي یمكن أن تحدث دون المشروع أو بشكل مستقل عنھ. یجب أن تتوقف الحدود 

__________________________________________ 
  للعاملین على ھذا الرابط: اآلثار التراكمیة لتقییم جید مرجع یمكن للمختصین االطالع على 4ت
 1&toc=show-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=43952694-http://www.ceaa 

الجغرافیة والزمنیة للتقییم على فحص وتحدید اآلثار التراكمیة المحتملة التي تتوافق مع المعاییر المشار إلیھا أعاله. وینبغي أن 
مقبولة   یقوم التقییم بتحدید ما إذا كان المشروع مسؤوال عن تأثیر سلبي على مكونة أو خاصیة محددة للنظام البیئي ویتجاوز عتبة

من قبل الجھة الحكومیة المختصة، وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنیین باألمر. ولھذا،    )قدرة االستیعابیةال(ومحددة سلفا  
فعلى الرغم من تحدید مجموع اآلثار التراكمیة بسبب مشاریع متعددة عادة في التقییمات التي ترعاھا الحكومة، إال أنھ یجب على 

 .قییمھا لمدى مساھمة المشروع قید االستعراض لھذه آلثار التراكمیةالجھة المتعاملة أن تحرص على تحدید ت
 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=43952694-1&toc=show
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  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم

 
 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

 
أوضاع مرتبطة بالمشاریع القائمة التي قد تتفاقم  أي  بتحدید المتعاملة للجھة األساسیة االستقصائیة الدراسة  تقوم أن . ینبغي42ت

 األولویة إعطاء یجب  مستقبال،  المتوقعة لمشاریع ل وبالنسبة بسبب المشروع الذي سیتم تمویلھ والتي قد تؤدي إلى آثار تراكمیة.
وتطورات   بالمشروع المرتبطة اإلضافیة  مثل التطورات الذي یتم النظر في تمویلھ، المشروع عن  الناشئة التراكمیة اآلثار لتقییم

قد یشمل ذلك أي مجموعة  (أخرى من نفس النوع في منطقة نفوذ المشروع والتي تم تعریفھا بطریقة واقعیة أثناء التقییم   مستقبلیة
 . )من التطورات المقترحة، أو المرخص لھا أو التي توجد تصاریح بشأنھا

 
،  الحكومیة المختصةك السلطات  شراتجاریا إل  یجب على الجھة المتعاملة من المؤسسة بذل جھودا معقولة  .عند االقتضاء،43ت

تدابیر تنفیذ  و  وتصمیم  في تقییمحیثما كان ذلك مناسبا،  المتأثرة، وأصحاب المصلحة المعنیین    آخرین، والمجتمعاتومطورین  
 .المشروعنفوذ  مشاریع في نفس منطقةتعدد ال من الناجمة المحتملة اآلثار التراكمیة إلدارة منسقةال التخفیف

 
 التجاریة وحقوق اإلنساناألعمال 

یمكن االطالع على أھم مفاھیم حقوق اإلنسان في الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان، والتي تتألف من اإلعالن العالمي لحقوق  .44ت
.  5تاإلنسان، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

في حین أنھ من واجب الدول تنفیذ االلتزامات الواردة في ھذه الصكوك، فشركات القطاع الخاص تتحمل مسؤولیة احترام ھذه  
قامت عدة تحالیل ھامة بخصوص األعمال التجاریة وحقوق اإلنسان مؤخرا بدراسة أھمیة الحقوق الواردة   .الحقوق في عملیاتھا

في الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان، وخلصت إلى أن األنشطة التي ال یتم تسییرھا مع ضمان احترام جمیع حقوق اإلنسان األساسیة  
 . 6تباألعمال التجاریة سي أھمیة خاصة للقیام قادرة على خلق مخاطر للشركة، وبأن بعض الحقوق تكت

 
الشركات الحترام حقوق اإلنسان من قبل الممثل الخاص لألمین العام المعني بمسألة حقوق اإلنسان    مسؤولیة  . وضعت45ت

واجب الدولة للحمایة ضد انتھاكات   المرتكز على ثالث أسس:  "حمایة واحترام وعالج"واألعمال التجاریة، الذي أسس إطار  
سؤولیة الشركات الحترام حقوق اإلنسان؛ وإتاحة فرص أكبر أطراف ثالثة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك األعمال التجاریة؛ وم

لتنفیذ ھذا اإلطار مبنیة على تفعیل    المبادئ التوجیھیة لوصول الضحایا لسبل انتصاف فعالة، سواء كانت قضائیة أو غیر قضائیة.
  تنطبق على جمیع   حقوق اإلنسان  على أن مسؤولیة الشركات الحترام  المبادئ التوجیھیة . تؤكد"احترام وحمایة وعالج"إطار  

جوانب   1معیار األداء رقم  یعكس    أطراف أخرى.  مع  عالقاتھا، بما في ذلك  المؤسسات التجاریةجمیع  حقوق اإلنسان وعلى  
 في إطار الممثل الخاص لألمین العام.  "عالجال"و  "االحترام"

 
االتفاقات   أن تحرص على عدم صیاغة، إال أنھ یتعین على الشركات  األداء لھذا األمر بشكل مباشرمعاییر    رغم عدم تطرق  .46ت

التي   الخاصة باألطراف  حقوق اإلنسان  مع  قد تتداخل  بطریقة  وما شابھھاوالعقود    الحكومات المضیفة  تتفاوض بشأنھا مع  التي
تفي الدول بالتزاماتھا  .  المتعلقة بحقوق اإلنسان  للوفاء بالتزاماتھا  بحسن نیة  الدولة المبذولة  وبجھود،  بالمشروع  یحتمل أن تتأثر

یجب أن تقترح   ، الھذه العقود  في  شروط الثبات بشأن    عند التفاوضتطبیق القوانین.  و   جزئیا بتمریر  المتعلقة بحقوق اإلنسان
الممارسات الدولیة  تعكسو  ات تطبیق عامذ  قوانین  إذا قدمت ھذه األخیرة  على الدولة  اقتصادیة أو غیرھا  فرض عقوباتالشركات  

 المجاالت التي وغیرھا منوعدم التمییز،  البیئة واألمن ووالعمل  الصحة والسالمة في مجاالت مثل الجیدة
__________________________________________ 

واألشخاص  ، والتعذیب، وحقوق الطفل، والمھاجرین، واالختفاء القسري،  حقوق المرأة  على  األخرى  الدولیة األساسیة  اإلنسان  تركز معاھدات حقوق   5ت
 ، انظر: كل معاھدة  نصولالطالع على  للحصول على المزید من المعلومات اإلعاقة. ذوي

http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm.  ھذه الصكوك  في    تحتاج الجھات المتعاملة مع المؤسسة إلى النظر، قد  ظروفھا  بناء على  
 .والقوانین الدولیة حقوق اإلنسان وغیرھا من

تقریر الممثل الخاص لألمین العام المعني   إطار لألعمال التجاریة وحقوق اإلنسان: حمایة واحترام وعالج:م المتحدة، مجلس حقوق اإلنسان التابع لألم 6ت
دلیل   ؛ ترجمة حقوق اإلنسان:A/HRC/8/5،  2008بمسألة حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال، جون روغي، أبریل  

تب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان،  ، مركز كاستان لقانون حقوق اإلنسان، والمنتدى العالمي لقادة األعمال، ومكمرجعي لألعمال التجاریة 
 ).النسخة األولى والثانیة(، وأداة تقییم االمتثال حقوق اإلنسان من المعھد الدنمركي لحقوق اإلنسان  2008ومكتب المیثاق العالمي لألمم المتحدة،  

 
 

 . 7توحقوق اإلنسان األعمال التجاریة تھم
 

اعتمادا على األعمال التجاریة، كما    اإلنسان  الخاصة بحقوق  العنایة الواجبةب  المتعاملة مع المؤسسة القیام. إذا قررت الجھة  47ت
الواردة    حقوق اإلنسان  جوانب  الرجوع إلى  تجد أنھ من المفید  فقد   ،1  معیار األداء رقم  من  12  في الحاشیة رقمتمت اإلشارة إلیھا   

 الدلیلالمقدمة في    حقوق اإلنسانالمتعلقة ب  المختلفة للمخاطر  وإلى السیناریوھات  ,ارواآلث  المخاطرإدارة  في عملیات تحدید و
 .األعمال لقادة الدولي المنتدى مع باالشتراك الذي أصدرتھ مؤسسة التمویل الدولي اإلنسان، حقوق آثار وإدارة لتقییم اإلرشادي

 

http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm
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 المحرومة  أو الضعیفة الجماعات

یعانوا أكثر من   أن والذین یمكن خاصة، بصفة محرومة أو ضعیفة جماعات أو أفرادا المشروع تأثیر منطقة تشمل . قد48ت
 المجتمعات من وتمس بالعدید شاسعة تأثیر مناطق الكبرى التي تمتد على فالمشاریع المقترح. للمشروع السلبیة اآلثار من غیرھم

 على والمنطویة حجما األصغر مقارنة بالمشاریع أكبر بدرجة السلبیة لآلثار الجماعات وتلك األفراد ھؤالء تعرض المحلیة،
 عملیة تستخدم أن یجب فإنھ أكثر،  أو مجتمع محلي الذي سیتم تمویلھ على المشروع یؤثر أن یتوقع وحیثما الموقع. محدودة قضایا

اجتماعیة وصحیة واآلثار طرقا  المخاطر   داخل الضعیفة الجماعات أو  الضعفاء األفراد ومكان ھویة لتحدید معروفة تحدید 
 والتحلیلیة، التفصیلیة المعلومات  ھذه وباستخدام وتحلیلي. تفصیلي أساس على البیانات من خالل تجمیع المتأثر، المحلي المجتمع

 والمسببات، على العوامل باختالف المختلفة اآلثار ذلك في بما المحتملة، اآلثار بتقییم المؤسسة مع المتعاملة الجھة تقوم أن یجب
 الجماعات وتلك األفراد ھؤالء مع  بالتشاور  )األمر لزم إن ومستقلة (محددة تدابیر واقتراح الجماعات، وتلك األفراد ھؤالء

 داألفرا ھؤالء  تمكین من بد وال مالئمة. عنھا بصورة التعویض أو تخفیفھا، أو المحتملة، اآلثار والمخاطر ھذه تفادي لضمان
 المجتمعات باقي مع متكافئة بصورة المشروع في  المتاحة الفرص من االستفادة من المحرومة أو الضعیفة الجماعات وتلك

 أن من التأكد مثل(األسباب   باختالف  تختلف بطرق المنافع تاقسم  ومستویات إتاحة عملیات ذلك یستلزم وقد المتأثرة؛ المحلیة
 التدریب وتوفیر األسرة، ورب ربة إلى  متساو نحو على تقدیمھ تم  قد التوطین إعادة خالل علیھ االستیالء تم بیت عن التعویض

 على القدرة من والتأكد  المشروع، في وظیفة على للعثور الالزمة المھارات إلى افتقارھم یرجح الذین الجماعات أو لألفراد
 مسار تتبع  المشروع رصد یتولى  أن ویجب.  )ذلك غیر إلى وما  المشروع بسبب الناشئة للحاالت الطبي العالج على الحصول

 في األصلیة الشعوب  بشأن محددة  وتدابیر العتبارات وصف ویرد  .مفصل تحلیلي أساس على الجماعات تلك أو األفراد ھؤالء
 .المقابلة لھ التوجیھیة والمذكرة 7 رقم األداء معیار

 
 واإلعاقة  العجز

 واإلعاقة، العجز حاالت من یعانون الذین باألشخاص خاصة بصفة معنیة أخرى وطنیة وتوجیھات وأنظمة قوانین . ھناك49ت
 اإلطار عندما ینعدم المشاریع التي سیتم تمویلھا.  عن الناتجة السلبیة لآلثار متناسبة غیر مما قد یعرضھم بشكل كبیر وصورة

 أو تخفیف أو تقلیل أو لتفادي المناسبة البدائل بتحدید تقوم أن لةالمتعام الجھة على یجب فإنھ المالئم، القانوني
 سبل خلق على البدائل ھذه تركز أن ویجب لألشخاص ذوي اإلعاقة. بالنسبة المحتملة السلبیة والمخاطر اآلثار عن التعویض
 العمل، وفرص والتدریب، الطبیة،  والمساعدة التعلیم، على الحصول  مثل(والخدمات   الموارد على المحلي المجتمع حصول

 العمل، ومنشآت المستوصفات،/والمستشفیات والمدارس، النقل، وسائط إلى المادي والوصول االستھالكیة؛ والسلع والسیاحة،
 تصمیم  دلیل على لالطالع المراجع قسم  انظر .)األخرى وغیرھا من المناطق التجاریة التجاریة، والمحالت والمطاعم، والفنادق،
 الخدمات. على األشخاص ذوي اإلعاقة بحصول المعني األمریكي والمجلس الحواجز من الخالیة بالبیئة  المعنیة البرامج
 المنتجات تصمیم بأنھ تعریفھ یفید الذي(العام   التصمیم مبادئ تضمین أیضا في تفكر أن المؤسسة مع المتعاملة الجھات على ویجب

 يف  )8تمتخصص تصمیم  أو تكییف  إلى حاجة دون ممكن، قدر بأكبر الناس،  جمیع یستعملھا لكي والخدمات والبرامج والبیئات
 جدیدة إنشاء كانت عملیات سواء ،)واإلخالء بالطوارئ  الخاصة الخطط ذلك في بما (وتشغیلھا  إنشائھا  ومراحل المشاریع تصمیم

 فیھم بما المستخدمین، جمیع جانب من ممكن قدر بأكبر االستعمال تیسیر بھدف للمنشآت، تحدیث أو توسع أو ھیكلة إعادة  أو
 .المرافقة لھ والمذكرة التوجیھیة 4انظر أیضا معیار األداء رقم   .اإلعاقة ذوي األشخاص

__________________________________________ 
، للمفاوضین   توجیھات المستثمر:و  بین الدولة   التفاوض على العقود  حقوق اإلنسان في  مخاطر  إدارة  دمج المسؤولة:  عقودال  ضافة: مبادئاإل   انظر أیضا  7ت

A/HRC/17/31/Add.3 .المسؤولة العقود الواردة في مبادئ العدید من المفاھیم تتضمن معاییر األداء. 
 األمم اتفاقیة من الثانیة المادة(إلیھا  حاجة ھناك تكون حیثما اإلعاقة األشخاص ذوي من معینة لفئات المساعدة األجھزة   "العام التصمیم"یستبعد  ال 8ت

  .2006)األول  كانون/دیسمبر 13 في المعتمدة اإلعاقة األشخاص ذوي بحقوق المعنیة المتحدة
 

 الجنسین بین المساواة
 وتفاوت واالقتصادیة االجتماعیة أدوارھم الختالف نتیجة والرجال، النساء على  مختلفة آثار على  المشاریع تنطوي . قد50ت

 ممارسات أو وأعراف، تقالید ھناك تكون وقد العمل وحصولھم علیھا. وفرص المنتجة والموارد في األصول تحكمھم درجات
األمر   یحتمل ولكن النساء، عادة (الجنسین أحد من ألشخاص الكاملة المشاركة تعوق قانونیة حواجز أو مجتمعیة، یتعلق  أن 
 والمجتمعیة القانونیة والممارسات المعاییر ھذه تؤدي  وقد المنافع. تقاسم أو القرارات، اتخاذ  أو التشاور، عملیة  في  )أیضا بالرجال

عملیة تحدید  تقترح أن ینبغي كما الجنس، باختالف المختلفة اآلثار  تقییم ویجب بینھما. المساواة وعدم الجنسین بین التمییز إلى
 ذلك یتضمن وقد المشروع. سیاق  في  اآلخر بالجنس مقارنة للحرمان الجنسین أحد تعرض عدم لضمان تدابیر  المخاطر و اآلثار 

 والمظالم،  بالتشاور خاصة مستقلة آلیات عبر القرار  صنع عملیة في  التام والتأثیر الكاملة  المشاركة لتعزیز الالزمة  الفرص توفیر
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  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم

 
 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

 
 ملكیة صكوك مثل(المنافع   على  والرجال النساء حصول في المساواة تحقیق شأنھا من التي واإلجراءات التدابیر وإعداد

 .)الشغل وفرص والتعویضات، األراضي،
 

 الثالث  الطرف من الناشئة اآلثار
 والمصالح الھیئات مثل الثالثة، األطراف على للتأثیر منعدمة أو محدودة على قدرة المؤسسة مع المتعاملة الجھة تتوفر . قد51ت

الطرق  تستغل التي األشجار لقطع المشروعة غیر العملیات أو المنطقة، إلى الوافدة الھجرة في التحكم عن المسؤولة الحكومیة
 الثالثة باألطراف الخاصة واألنشطة المرافق على المشروع منطقة نفوذ تشتمل أن حال، أیة على ویجب، الغابات. عبر الموصلة

 تأثیر منطقة على مشروع ینطوي تحدید مخاطر وآثار عملیة تضطلع أن یجب كما المشروع، تشغیل لنجاح ضروریة تعتبر التي
 وینبغي الثالثة. األطراف أداء انعدام  أو وتصرفات  ألعمال نتیجة المحتملة والمخاطر واآلثار الثالثة األطراف  أدوار بتحدید كبیرة،

 تلك على تأثیرھا درجة بقدر إجراءات من تستطیعھ ما واتخاذ الثالثة األطراف مع التعاون المؤسسة مع المتعاملة الجھات على
 .وتصرفاتھا أعمالھا في تحكمھا أو األطراف

 
 رقم   األداء معیار من 8 الفقرة   انظر (بالمشروع   المرتبطة المرافق بتشغیل القائمة الجھات الثالثة األطراف . تشمل ھذه52ت
 التجاري النفوذ ببعض المؤسسة مع المتعاملة الجھة فینبغي أن تتمتع العالقة، لھذه ونظرا وثیقة بالمشروع. تتمتع بعالقة التي  1)

 تشغیل بوجوب بالتشغیل القائمین من تعھدات أخذ یمكن فإنھ النفوذ،  ھذا مثل یسمح وحیثما المرافق. ھذه بتشغیل القائمین على
 مع المتعاملة الجھة تقوم أن ینبغي لذلك، وباإلضافة التطبیق. الواجبة األداء معاییر مقتضیات مع یتماشى بما المرافق ھذه

 بالمرافق بتشغیل القائمة الجھات إجراءات تكملة أو دعم شأنھا من والتي وجدت، إن بھا، الخاصة اإلجراءات بتحدید المؤسسة
 .بالمشروع المرتبطة

 
 التورید بسالسل المرتبطة االعتبارات

 التورید ســالســل مع المشــاریع عالقات فإن أعاله، الموصــوفة الثالثة األطراف ومخاطر آلثار بالنســبة الحال ھو ما. ك53ت
ــة تـحدیات تثیر قد   9األولـیة  والمخاطر واآلثار األدوار بتحدید تقوم الجھة المتعاملة أن یجب معینة. لذا قـطاعات في خاصــ

ــل توریدھا المرتبطة ــالس ــایا یتعلق فیما بس ــري والمخاطر الكبرى المتعلقة(والعمال  العمل بقض ــغیل األطفال والعمل القس  تش
ــالمة المھنیة ــحة والس ــفة .6ورقم   2والتنوع البیولوجي، كما تم تعریفھا في معاییر األداء رقم   )بالص  تتمتع عندما عامة، وبص

ــبة تخفیف تدابیر األولیین القتراح موردیھا مع فعلیھا التعاون معقول، بتأثیر المتعاملة الجھة  على المحددة المخاطر مع متناس
 من الثانیة أو األولى الشـریحة نطاق یتجاوز فیما التورید سـالسـل ثارآ ومعالجة تقییم أن إدراك مع حدة، على حالة كل أسـاس

 قضــایا معالجة حول إضــافیة معلومات توجد المورد. أو المؤســســة مع المتعاملة للجھة مجدیة تكون مفیدة أو قد ال الموردین
 والعمل القسـري األطفال بتشـغیل المرتبطة تلك سـیما وال المؤسـسـة، مع المتعاملة بسـلسـلة تورید الجھة الخاصـة والعمال العمل

ــالـمة المھنـیة، في ـــحة والســ  والـمذكرة 29) إلى الفقرة  27من الفقرة  ( 2رقم  األداء معـیار والمـخاطر الكبرى المتعلـقة ـبالصــ
  30)الفقرة (  6 رقم األداء معیار انظر التورید، ســـلســـلة في البیولوجي التنوع قضـــایا على ولالطالع المقابلة لھ. التوجیھیة
 .المقابلة لھ التوجیھیة والمذكرة

 
 االستراتیجیة  أو القطاعیة أو اإلقلیمیة التقییم عملیات

یتطلب    1رقم    معیار األداء، فإن  آثار  تتسبب في  حتمل أنمحددة ی  ومرافقجوانب  و  عناصر مادیة  یشمل المشروع  عندما.  54ت
والتقییمات ذات الصلة والتي تم والدراسات  خططال من نتائج واالستنتاجاتال االعتبار فياآلثار المخاطر وأن تأخذ عملیة تحدید 

الحكومیة السلطات  قبل  من  ترتبطو  المختصة  إعدادھا  ومنطقة    التي  بالمشروع  التنمیة   نفوذه.مباشرة  بخطط  األمر  ویتعلق 
 األمر، یتطلب قد  .عند االقتضاء  التراكمیةتقییمات البیئیة  البدائل والتحلیالت  ودراسات الجدوى و  اإلقلیمیة  والخطط  االقتصادیة

 تقییم إلى باإلضافة االستراتیجیة أو أو القطاعیة تقییم بیئي واجتماعي على المستویات اإلقلیمیة إجراء استثنائیة، ظروف في
 .العام القطاع جانب من عادة التقییمات ھذه تنفیذ والبیئیة. ویجري االجتماعیة اآلثار

 
__________________________________________ 

   .للمشروع األساسیة جزءاً من سلسلة تورید السلع أو الموارد األساسیة الالزمة ألنشطة العمل-مستمر   أساس على-ھو مورد یوفر   . المورد الرئیسي 9ت
ئة األولى) أو إلى المورد الرئیسي من الفئة األولى (مورد رئیسي  وقد یوفر المورد الرئیسي السلع أو المواد مباشرة إلى المشروع (مورد رئیسي من الف 

 ]. 2021یونیو/حزیران   14من الفئة الثانیة) أو قد یكون ضمن فئة أعمق من سلسلة التورید الرئیسیة. [تم تحدیث ھذا البند في  
 

تطویرات متعلقة   سلسلة أو سیتم تمویلھالمشروع الذي   انطواء یتوقع عندما إقلیمي تقییم إجراء . قد یكون من الضروري55ت
 . كما)منطقة ساحلیة أو المیاه، مستجمعات أو الحضریة، المنطقة مثل(المنطقة أو على تنمیتھا   على كبیر تأثیر على بالمشاریع
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  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم

 
 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

 
 حدود المشروع  ارعندما یحتمل أن تتجاوز آث أو أكثر، أو بلدین المشروع  تأثیر منطقة شملت إذا مناسبا التقییم ھذا إجراء قد یكون

 مثل(بھ   مرتبطة في مجاالت أو القطاع نفس في مشاریع عدة تنفیذ اقتراح عند مجدیا القطاعي التقییم قد یكون المضیف. البلد
 عن طریق أو مع المؤسسة وحدھا المتعاملة الجھة طریق عن إما  البلد، نفس في   )الزراعة أو أو النقل، الكھربائیة، الطاقة مشاریع

 والمخاطر اآلثار التقییم االستراتیجي ویبحث .)مع قیام الجھة المتعاملة بدور رئیسي(أخرى   أطراف  مع بالتعاون الجھة  ھذه
والخاص، وقد یكون ضروریا  العام القطاعین  غالبا ذلك ویشمل محدد، برنامج أو محددة خطة أو سیاسة أو باستراتیجیة المرتبطة

 التقییم یكون وقد المتعاملة فاعال رئیسیا في تطویر ھذه االستراتیجیة أو السیاسة أو الخطة أو ھذا البرنامج.عندما تكون الجھة  
 القانونیة الجوانب وتقییم البدیلة، اإلنمائیة الخیارات ومقارنة تأثیر لتقییم أیضا ضروریا االستراتیجي أو القطاعي  أو اإلقلیمي

 .المستقبل في والبیئیة االجتماعیة اإلدارة بشأن تدابیر واسعة النطاق باتخاذ والتوصیة اطر،والمخ باآلثار المتعلقة والمؤسسیة
 

 تحدید المخاطر واآلثار عملیة توثیق
 عندما خاصة مستقال، تحلیال أو أكثر تضم وثیقة ھذه العملیة تنتج تحدید المخاطر واآلثار. قد عملیة نتائج توثیق . یجب56ت

في بعض الحاالت، قد تكفي   .المتعددة  األداء معاییر قضایا لمعالجة الخبراء من متنوعة مجموعة بإشراك المتعاملة الجھة تقوم
 معاییر البناء.  أو عاییر التصمیمأو م التلوثمعاییر اختیار الموقع بما یتالءم مع البیئة أو معاییر تطبیق وثائق  

 
،  محدودة  آثار سلبیةو  تتسبب في مخاطر  محددة یحتمل أن  ومرافق  انبوجو  عناصر مادیة . المشاریع التي تنطوي على57ت

 عن اإلفصاح وعملیة المقترحة، والتدابیرالتخفیفیة اآلثار،طر ووتحلیل المخا ،ثارواآل  طرتصنیف المخا توثیق عملیة   بحاجة إلى
 المؤسسة مع المتعاملة الجھة أن تقوم ویجب .)متأثرة محلیة مجتمعات ھناك كانت إذا(أصحاب المصلحة  ومشاركة المعلومات،

 :بتوثیق ما یلي على األقل
 

 والبیئیة، بما في ذلك الخرائط والرسومات  االجتماعیة وجوانبھ المشروع •
 تأثیر المشروع، بما في ذلك الخرائط منطقة وصف أو معالم تحدید •
 والتنظیمي، واالتساق مع معاییر القانوني لإلطار واالمتثالواألمن،   والصحة البیئة بشأن  المشروع  أداء مستویات   •

 التطبیق  الواجبة األداء
 المتأثرة  المحلیة المجتمعات تحدید مع المحتملة، السلبیة والمخاطر تحدید اآلثار •
  لھا التصدي مواصلة والتي تتطلب للقلق مثیرة مجاالت وأیة المرتقبة التخفیف تدابیر •
 أصحاب المصلحة  مشاركة عملیة •

 
تنطوي على58ت التي  للمشاریع  بالنسبة  تتسبب في مخاطر وآثار سلبیة   .  أن  عناصر مادیة وجوانب ومرافق محددة یحتمل 

التطبیق،  والواجبة  الصلة  ذات  القانونیة  المتطلبات  یستوفي  واالجتماعي  البیئي  األثر  لتقییم  رسمي  تقریر  إعداد  یجب  كبرى، 
 ملخصات تقوم أن یجب المشاریع، لھذه . وبالنسبة)انظر قائمة المراجع للمزید من التوجیھات (الدولیة الجیدة  بموجب الممارسات  

 .العادي للشخص مفھومة وموضوعیة، وأن تكون بوضوح المستخلصة االستنتاجات بشرح التحلیالت
 

 األوضاع مراجعة تقاریر إعداد ینبغي القائمة، للمرافق  )أو تحلیالت مركزة(عندما تنطوي المشاریع على عملیات تدقیق   .59ت
الملحقالمعروفة.   الدولیة للممارسات طبقا المخاطر/األخطار تقییم وتقاریر واالجتماعیة البیئیة یناقش أ  انظر  العملیة    الذي 

 .المقبولةالممارسات عن   وبعض األمثلة من ھذا القبیلعملیات التدقیق  إلجراء المستخدمة
 

  لم یتم بعد تحدید األصول التي سیتم تطویرھا أو شراؤھا أو تمویلھا، فیجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة توثیق   إذا60. ت
یتم   في المستقبل عندما  مرحلة مافي    بشكل كافاآلثار  المخاطر و  تحدید  لضمان  البیئیة واالجتماعیة  العنایة الواجبة  إنشاء عملیة

 .والمرافق فھما معقوال واألصول العناصر المادیةفھم 
 

 برامج اإلدارة  
تماشیاً مع السیاسة الخاصة بالجھة المتعاملة واألھداف والمبادئ التي تتضمنھا ھذه السیاسة، ستقوم  13. 

تدابیر وإجراءات التخفیف وتحسین األداء الخاصة   -باختصار-الجھة المتعاملة بوضع برامج إدارة تصف  
 بمعالجة ما تم تحدیده من مخاطر وآثار بیئیة واجتماعیة للمشروع.

 
موثقة من اإلجراءات  واعتم14.  البرامج من مجموعة  تتكون ھذه  قد  المشروع وحجمھ،  على طبیعة  اداً 

والمدارة  القانونیة)  االتفاقات  فیھا  (بما  الصلة  ذات  المؤیدة  والمستندات  والخطط  والممارسات  التشغیلیة 
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جھة المتعاملة،  ویمكن تطبیق البرامج على نطاق واسع على مستوى الھیكل التنظیمي لل  19إدارةً منھجیة. 
التأثیر   أو  اإلداریة  السیطرة  المتعاملة  الجھة  تملك  الذین  الرئیسیون  والموردون  المقاولون  ذلك  في  بما 
تُعنى   لتدابیر التخفیف، التي  البنیة الھرمیة  ل  علیھم، أو على مواقع أو منشآت أو أنشطة معینة. وستُفّضِ

ع اآلثار  تفادي  المحددة،  واآلثار  المخاطر  المتبقیة، بمعالجة  اآلثار  استمرار  حالة  وفي  منھا  التقلیل  لى 
   21الناحیتین الفنیة والمالیة. 20ستفضل التعویض عنھا مادام ذلك مالئماً من

 
وفي حالة تعذر تفادي المخاطر واآلثار التي تم تحدیدھا، یجب أن تحدد الجھة المتعاملة تدابیر التخفیف 15. 

التنظیمیة  واللوائح  للقوانین  امتثاالً  المشروع  بما یضمن عمل  معھا  المتوافقة  اإلجراءات  وتقرر  واألداء 
األداء من رقم   معاییر  متطلبات  التفصیل والتعقید  .  8إلى    1المطبقة، وتلبیة  یتناسب مستوى  أن  وینبغي 

لبرنامج اإلدارة الجماعیة ھذا وأولویة التدابیر واإلجراءات المحددة مع مخاطر وآثار المشروع وأن یأخذا 
 في االعتبار نتائج أیة عملیة مشاركة أجریت مع المجتمعات المحلیة المتأثرة، حسب االقتضاء. 

 
، التي ستحدد النتائج واإلجراءات المرغوبة 22مل البیئیة واالجتماعیةوستضع برامج اإلدارة خطط الع 16.

للتعامل مع القضایا الناشئة عن عملیة تحدید المخاطر واآلثار، مثل العوامل القابلة للقیاس، بأقصى قدر  
رھا  ممكن، باستخدام عناصر مثل: مؤشرات األداء أو األھداف المرجوة أو معاییر القبول التي یمكن تتبع مسا

خالل فترات زمنیة محددة، واستخدام التقدیرات الخاصة بالموارد والمسؤولیات المتعلقة بالتنفیذ. ویجب أن 
دور اإلجراءات واألحداث ذات الصلة التي یتحكم فیھا الغیر    -حسب مقتضى الحال-یراعي برنامج اإلدارة  

تحد تم  التي  واآلثار  المخاطر  مع  التعامل  بھدف  الخطة  في  الطبیعة ویدمجھا  إدراك  من  وانطالقاً  یدھا. 
الدینامیكیة للمشروع، سیستجیب برنامج اإلدارة للتغیرات التي تطرأ على أوضاع المشروع واألحداث غیر  

   المتوقعة ونتائج عملیات المتابعة والمراجعة.
__________________________________________ 

الجھة المتعاملة واألطراف األخرى التي تتناول إجراءات التخفیف فیما یتعلق تشكل االتفاقات القانونیة القائمة بین  19
 بآثار معینة جزءاً من برنامج ما. ومن أمثلة ذلك، مسؤولیات إعادة التوطین التي تدیرھا الحكومة المحددة في أیة اتفاقیة. 

حة باستخدام المھارات والمعدات والمواد  ترتكز الجدوى الفنیة على مدى إمكانیة تنفیذ التدابیر واإلجراءات المقتر 20
والبنیة األساسیة   والسكانیة،  الجغرافیة  المناخ واألوضاع  السائدة، مثل:  المحلیة  العوامل  تجاریاً، مع مراعاة  المتاحة 

 .واألمن والسالمة والحوكمة وجدارة االعتماد على القدرات والعملیات التشغیلیة
تبارات التجاریة، بما في ذلك الحجم النسبي للتكلفة المتزایدة العتماد ھذه التدابیر  ترتكز الجدوى المالیة على االع  21

واإلجراءات مقارنة بتكالیف المشروع الخاصة باالستثمار والتشغیل والصیانة، كما ترتكز على ما إذا كانت ھذه التكلفة  
 . المتزایدة ستجعل المشروع غیر مجدي بالنسبة للجھة المتعاملة مع المؤسسة

من الممكن أن تشتمل خطط العمل على خطة عمل بیئیة واجتماعیة عامة الزمة لتنفیذ مجموعة من تدابیر التخفیف   22
أو خطط العمل المتخصصة، مثل خطط عمل إعادة التوطین أو خطط عمل التنوع البیولوجي. ویمكن أن تكون خطط  

بما یضمن اتساقھا مع معاییر األداء أو خطط مستقلة   العمل في صورة خطط مصممة لسد ثغرات برامج اإلدارة القائمة
على أنھ خطط اإلدارة    "خطة العمل"تحدد إستراتیجیة التخفیف الخاصة بالمشروع. ویتفھم بعض الممارسین مصطلح  

 أو خطط التنمیة. واألمثلة في ھذه الحالة عدیدة وتشمل مختلف أنواع خطط اإلدارة البیئیة واالجتماعیة. 
 

 الجھات على  یتعین سوف فإنھ محتملة مرتبطة بالمشروع، ومخاطر وجود آثار اآلثارت عملیة تحدید المخاطر وأكد إذا61. ت
 السلبیة اآلثار موازنة أو  عن التعویض أو تخفیف، أو تقلیل، أو لتفادي، الالزمة واإلجراءات ابیرالتد وضع المؤسسة مع المتعاملة
عملیة  أن تقوم یجب السلبیة، والبیئیة االجتماعیة اآلثار بشأن عام وكمبدأ المفیدة إن وجدت. أو اإلیجابیة اآلثار تعزیز أو المحتملة،

 أو منھا الحد بمساعي مقارنةً  األول، المقام في اآلثار ھذه حدوث دون  بالحیلولة التدابیر الكفیلةبتطبیق   اآلثارتحدید المخاطر و
 بالجدوى متسمة خیارات من مستمدة تدابیرالتخفیف تكون أن  حتى إذا لم یكن ذلك ممكنا دائما، فیجب عنھا. التعویض أو تخفیفھا

. یجب توثیق تبني أولویة التخفیف من  1)رقم   األداء معیار من   22و   21 الحواشي في الوارد للتعریف طبقا(والمالیة   الفنیة
 اآلثار، ینبغي أیضا القیام بالتوثیق. ھذه عن التعویض أو التخفیف أو التفادي بین التبادلیة المفاضالت في النظر المخاطر. وعند

 ترتبط التي األطراف وتحدد واالجتماعیة، والبیئیة والمالیة یةاالقتصاد والمنافع التكالیف الجھة المتعاملة تبحث  أن كذلك وینبغي
 التأثیر، أو التحكم على المؤسسة مع المتعاملة الجھة قدرة نطاق في واقعة اآلثار  ھذه كانت  وحیثما والمنافع. التكالیف ھذه بھا

 .اإلدارة البیئیة واالجتماعیة برنامج خالل من وتنفیذھا اإلدارة برنامج في التصحیح أو التخفیف تدابیر إدراج علیھا یجب فإنھ
 

اعتماد   62.ت تدابیر  یعتبر  في  تجنبأ  لتوقع  التخفیف تسلسل ھرمي  التجنب –أو    و  یتعذر  أو  –عندما    تعویض/موازنة   تقلیل 
اآلثار المخاطر و  الصناعیة في إدارةممارسات الدولیة  نھجا جیدا لل  المتأثرة والبیئة،  والمجتمعات  على العمال  واآلثارمخاطر  ال

ھذه الممارسة   مع  تعتمد الجھات المتعاملة مع المؤسسة نھجا متسقا  أنمعاییر األداء  وھكذا، یتطلب المبدأ العام ل البیئیة واالجتماعیة.
 :، على النحو التالي)وتثبت تطبیقھا لھ(
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 :كلما كان   )المحتملةأو موقعھ  (  المشروع  تصمیم  إجراء تغییرات علىالجھة المتعاملة تحدید و  یجب على  التجنب
  تجنب ال  یعتبر البیئیة.   و/أو  المیزات االجتماعیة  على  السلبیة  واآلثار  تقنیا ومالیا لتجنب المخاطر  وممكنا   ذلك متاحا

 قبوال.   شكل التخفیف األكثر
 :یمكنیتعذر    عندما التقلیل من  التجنب،  و  التقلیل  خالل    السلبیةالمخاطر  اآلثار  بیئیةمن   التدابیر/نھج/تصامیم 

  اآلثار   أو استعادةو/واإلصالح    التخفیف والتصحیح تشمل ما یلي:و  لتقلیلل  مقبولةال  الخیارات  تختلف واجتماعیة.
   .حسب االقتضاء

 موازنة/تعویض  تدابیر  تصمیم وتنفیذ  من المناسب  قد یكون،  أو التقلیل  عندما یتعذر التجنب الموازنة:/التعویض 
وال إلى المتبقیة.  اآلثارمخاطر  اإلشارة  التدابیر  تجدر  المحددة  المخاطر واآلثار  ال تقضي على  أن ھذه  ،  السلبیة 

 .إیجابیةبأخرى  )على األقل(ھا تعویض تسعى إلىولكنھا  
 

 .حیثما كان ذلك مناسبا  ،8 إلى رقم 2من رقم  معاییر األداءاآلثار في المخاطر و تتم مناقشة التسلسل الھرمي للتخفیف من
 

بالنسبة    .للمشروع المتوقعة والمخاطر  اآلثار مع متناسبا اإلدارة برنامج في والتعقید التفصیل مستوى یكون أن یجب63. ت
تقییما شامال لألثر البیئي واالجتماعي، یجب أن یعالج   تتطلبو   كبیرة  ومخاطر سلبیة محتملة  التي تنطوي على آثار  للمشاریع

المناسب. كما    في تقریر التقییم  وتم توثیقھا  عملیة التقییم  التي حددتھا  البیئیة واالجتماعیة  واآلثار  جمیع المخاطر  برنامج اإلدارة
بطریقة    تدابیر التخفیف  جمیع  أجل إدارة من  اتفاقات قانونیة  و ممارسات وأ  العمل أو إجراءات  أو  أي خطط لإلدارةینبغي أن یشمل  

 .منھجیة
 

و/أو  اآلثار ھذه بمعالجة اإلدارة برنامج یقوم أن یجب المحدودة، المحتملة اآلثار والمخاطر السلبیة ذات للمشاریع بالنسبة64. ت
 اإلدارة على تدابیر برنامج یشتمل أن  المرجح  من  قائمة، مرافق وجود حالة وفي تعقیدا. المخاطر المحدودة، وسیكون بالتالي أقل

،  وبالمثلوالبیئیة الموصوفة أعاله.   االجتماعیة األوضاع مراجعة عملیة في المحددة تحسین المجاالت أجل من وخطط  تصحیحیة
  المتخصصةوالدراسات    التقییمات  ومسندة إلیھ من  إجراءات محددة موصى بھا  ویضم،  نتائجال  برنامج اإلدارة  یعكسینبغي أن  

 .المذكرة التوجیھیة في ھذا تلك المذكورة أعاله مثل
 

اإلضافیة   عندما تعتبر المساھمة وعالمیة.  وعابرة للحدود  تراكمیةآثار  المشاریع في    أنواع معینة منتتسبب أو تساھم    قد   65.ت
دعم جھود الجھات المختصة    تساھم في  حددةم  إجراءات وتدابیر تخفیف  برنامج اإلدارة  یشمل، ینبغي أن  كبیرة  قید التقییم  للمشاریع

 .على نطاق أوسع التأثیراتمراقبة ھذه إلدارة و الرامیة
 

  األولیین   والموردین  المقاولین، بما في ذلك  الجھة المتعاملة  في مؤسسة  على نطاق واسع  برنامج اإلدارة  ینبغي تطبیق   66.ت
مرتبطة اتفاقات  أحكاما و  سیشمل البرنامج أنشطة محددة.  أومواقع أو مرافق    الذین یخضعون لسیطرة الجھة المتعاملة، وعلى

في مثل ھذه الحاالت، یجب تقییم   ھامة. سالسل التوریدب المخاطر واآلثار المرتبطة، قد تكون بالنسبة لبعض المشاریع بالمرافق.
إجراءات متعلقة  من تستطیعھ ما التخاذ  )مناسبة(ثالثة   أطراف مع  التعاون المؤسسة مع  المتعاملة الجھات على ھذه اآلثار، وینبغي

یجب إدراج جمیع ھذه األعمال في برنامج إدارة الجھة    .األطراف تلك على تأثیرھا درجة سالسل التورید بقدر بمخاطر وآثار
 المتعاملة مع المؤسسة.

 
 تعزیز أجل من الداخلي خاصة بأداءھا تدابیر  وضع في المؤسسة مع المتعاملة الجھة ترغب قد اإلدارة، برنامج إطار في67. ت

 مثل تدابیر العوامل ھذه وتتضمن .ممكن قدر للقیاس ألقصى قابلة المرجوة على شكل عوامل النتائج وتدعیم اإلیجابیة اآلثار
 أجل من محددة، زمنیة تراتف مدى على مسارھا تتبع یمكن التي المقبولة المعاییر أو المرجوة، أو األھداف األداء، مؤشرات

 .المجاالت ھذه في األداء تحسن استمرار ضمان
 

 المسؤولین األشخاص وتحدید المالیة  للموارد  المالئم التخصیص بتحدید وتوثیق المؤسسة  مع المتعاملة یجب أن تقوم الجھة 68. ت
 .المتعاملة عن تنفیذ برنامج اإلدارة للجھة التنظیمي الھیكل داخل

 
العملیة، یجب أن تشمل برامج   ھذه خالل التشاور نتیجة ذلك في بما تحدید المخاطر واآلثار، عملیة نتیجة إلى استنادا69. ت

التي یجب أن تركز    )أو خطط اإلدارة أو خطط التنمیة كما تسمیھا بعض المجتمعات(اإلدارة خطط العمل البیئیة واالجتماعیة  
 واألنظمة لمعالجة قضایا عملیة تحدید المخاطر واآلثار. یجب أن تمتثل ھذه التدابیر للقوانین الالزمة واإلجراءات التدابیر على
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 بیئیة واجتماعیة  )أو إدارة(خطة عمل    خطط العمل  تتضمن  قدالتطبیق.   الواجبة األداء معاییر متطلبات الساریة، وأن تلبي الوطنیة

كما تشمل   ،اآلثارالمخاطر وتحدید   عملیة  الناجمة عن  الموضوعیة  أو الخطط  یفتدابیر التخف  مجموعة من   لتنفیذ  شاملة والزمة
،  التنوع البیولوجي  خطط عمل، وإعادة التوطین  خطط عملمثل  (  االجتماعیةو  مختلف الخطط المتعلقة باإلدارة البیئیة والصحیة

السكان    تنمیة المجتمع، وخطط  وخطط  سالمة المجتمع،، وخطط  استعادة النظام اإلیكولوجي، وخطط  إدارة الموارد المائیةوخطط  
  قد تكون   أو،  معاییر األداء  االتساق مع  القائمة لضمان  برامج اإلدارة  في  موجودة  سد ثغرات  إلى  تھدف خطط العمل   قد .)األصلیین

 مثل داخلیة،  طبیعة تذا المعلومات  لتخفیف من آثار المشروع. ومكن أن تستبعد خطط العملا استراتیجیة  خططا مستقلة لتحدید
 واإلجراءات المفصلة، المشروع، موقع وسالمة بأمن تضر قد  التي والمعلومات التكالیف، وبیانات بالملكیة، المتعلقة المعلومات
 . )اإلدارة برنامج في تضمینھا یجب لتيا(بالعمال  الخاصة والتعلیمات التجاریة، والعملیات

 
وتدابیر    تنفیذ إجراءات  بعد  البرنامج،  واستعراضاالجتماعیة  الظروف البیئیة و  رصد  نھجا مرنا.  الفعالةاإلدارة    . تتبع برامج70ت

السیاسات   لضبط  إجراءات  وضع وتنفیذ  یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة  إدارة كاف.نظام  ھي عناصر أساسیة ل،  التخفیف
العملیة   ھذه. تعزز  البیئي واالجتماعي  بیانات الرصد  استنادا إلى  ضاء،حسب االقتإجراءات وتدابیر التخفیف  وتكییف  العملیات،  و

الطبیعیة، ویمكن النظم االجتماعیة و  تنوع تدرك أھمیة، و الشكوك  االعتبار  اتخاذ القرارات التي تأخذ بعینعملیة    مرونة  المكررة
 األحداث. وغیرھا منوتدابیر التخفیف  اإلداریة اإلجراءات تعدیلھا بعد فھم أفضل لنتائج

 
ضرورة اتخاذ الجھة المتعاملة   اكتشاف  إلى   للمشاریع بصورة مستقلة  . قد یؤدي قیام الخبراء المالیین ببذل العنایة الواجبة 71ت

  وغیرھا من االلتزامات   مضیفمن أجل ضمان االمتثال لمعاییر األداء وقوانین البلد الإضافیة  إجراءات  مع المؤسسة لتدابیر و
  تلك  إدماج، ینبغي  عند الحصول على مثل ھذه النتائج إدارتھا.  من قبل الجھة المتعاملة في برامج  اإلجراءات المحددة  تتجاوزالتي  

إدارةفي    اإلضافیةاإلجراءات  التدابیر و المتعاملة  برنامج  أن تتضمن  و،  الجھة  لیجب  تدابیر وإجراءات إضافیة محددة وصفا 
والجدول الزمني    ذات الصلة  اإلنجاز  والتدابیر، ومؤشرات  تنفیذ اإلجراءات  الجھة المسؤولة عنو معاییر األداء،  لضمان االمتثال ل

 .المتفق علیھ
 

 الكفاءة والقدرة التنظیمیة
ستقوم الجھة المتعاملة، بالتعاون مع الغیر من األطراف المعنیة والمالئمة، بإنشاء ھیكل تنظیمي والحفاظ 17. 

الضرورة من أجل تحدید األدوار والمسؤولیات والصالحیات الالزمة لتنفیذ نظام اإلدارة.  علیھ وتعزیزه حسب  
والصالحیات  والسلطات  المسؤولیات  اإلدارة، وتوضیح  ممثلو  ذلك  في  بما  الُمكلفین،  األفراد  تحدید  ویجب 

 وإبالغھا لألفراد المعنیین  المسندة إلیھم. كما یجب تحدید المسؤولیات البیئیة واالجتماعیة الرئیسیة تحدیداً جیداً 
وباقي وحدات الھیكل التنظیمي لدى الجھة المتعاملة. وسیتم تقدیم الرعایة اإلداریة الكافیة والموارد البشریة 

 والمالیة على نحٍو مستمر لتحقیق األداء البیئي واالجتماعي الفعال والمستمر. 
 

التنظی18.  الھیكل  في  المكلفون  األشخاص  یتمتع  أن  البیئي ویجب  األداء  بمسؤولیة  المتعاملة  للجھة  مي 
واالجتماعي للمشروع بالمعلومات والمھارات والخبرات الالزمة ألداء عملھم، بما في ذلك المعرفة الحالیة  

المطبقة. كذلك یجب أن یكون لدى   8إلى    1بالمتطلبات التنظیمیة للبلد المضیف ومتطلبات معاییر األداء من  
المحددة في نظام اإلدارة  األفراد المعرفة وال التدابیر واإلجراءات  تنفیذ  التي تمكنھم من  مھارات والخبرات 

 والطرق المطلوبة لتنفیذ اإلجراءات بكفاءة وفاعلیة.
 

وستتألف عملیة تحدید المخاطر واآلثار من تقییم وعرض یتسمان بالموضوعیة والدقة والكفایة یعدھما  19. 
وبالنسبة للمشروعات التي یحتمل أن تتضمن آثاراً ضارة كبیرة أو تشتمل على مشكالت  مھنیون متخصصون.  

تحدید  عملیة  في  للمساعدة  خارجیین  بخبراء  باالستعانة  المتعاملة  الجھات  مطالبة  الممكن  من  فنیاً،  معقدة 
 المخاطر واآلثار.

 
ینبغي   لذلك، ووفقا  .المؤسسة مع المتعاملة بمنظمة الجھة والعاملین اإلدارة اإلدارة على التزام برنامج تنفیذ نجاح یعتمد  72.ت
 والصالحیات والسلطات المسؤولیات مع توضیح اإلدارة، ممثلي ذلك في بما داخلیین، أفراد بتعیین المتعاملة الجھة تقوم أن

أن یعمل ممثلو    ینبغي داخل المنظمة.  ةأساسیوظیفة    ممثل اإلدارةیعتبر منصب    .والبیئیة االجتماعیة القضایا بشأن لھم المخولة
وتحافظ على تدابیر التخفیف    تنفذ  التي یجب أن  داخل المنظمة  اإلدارات  فيالعاملین  كبار صناع القرار و  كحلقة وصل بین  اإلدارة

 .فریق اإلدارة العلیا اإلدارة جزءا منممثلو یجب أن یكون  ..اإلدارة البیئیة واالجتماعیةوتدابیر 
 

والذین یعتبرون عادة على أنھم   في اإلدارات  جھود العاملین  یعتمد على  نجاحھا  تزاید الوعي بأن  نظم اإلدارة،  تطور. مع  73ت
مناطق اإلنتاج أو المشتریات  الموارد البشریة أو    األقسام، مثل  اإلدارات أویجب النظر إلى   البیئیة واالجتماعیة.  القضایا  بعیدون عن
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 واالجتماعیة  القضایا البیئیة  إدارة  مع العلم أن نظام اإلدارة.  نجاح  تساھم في  أخرى، على أنھا  متخصصة   أو وظائفأو الصیانة   
ؤثر بشكل كبیر  سی  الشركة ككل  في  ما لھذه الجوانب  منظمة، فكیفیة إدماج  البیئیین واالجتماعیین  المھنیین  تحت قیادة  سوف تستمر

متناسبا    أعالهالمذكورة    اإلدارات  في  دور األفرادیكون    ینبغي أن االجتماعیة.البیئیة و  واآلثارالمخاطر    في التعامل مع  النجاح  على
، وأداء العقود )الموارد البشریة  إدارة(احتیاجات التدریب  التي تم تحدیدھا. مثال، إدارة    االجتماعیةالبیئیة و  واآلثارمع المخاطر  

التلوث وتعزییز كفاءة الطاقةلدعم الحد م  المعدات، وصیانة  )المشتریات(والمقاولین   غیرھا من حاالت ات وتسربتجنب ال و  ن 
عن الوظائف التي    أمثلة قلیلة  لیست سوى   )مناطق اإلنتاج (  والتقلیل من النفایاتالصیانة)، وتخزین ومناولة المواد  (  الطوارئ

مھنیین لیسوا  بأنھم  یعتبرون  أشخاص  بھا  واجتماعیین  یوجد  لعب    بیئیین  الصدد.وبإمكانھم  ھذا  في  ھامة   االستفادة من  أدوار 
 فعالة من حیث التكلفة ذكیة و  وسیلة البیئین واالجتماعیین، المھنیین، بتوجیھ المركزة لكثیر من األفراد داخل المنظمة المساھمات

المخاطر  ب  المرتبطة  في كیفیة دمجھا للمتطلبات  أن تنظر بعنایة  یجب على المنظمات  .البیئیة واالجتماعیة  المؤسسة  إلدارة مخاطر
 خارجیین أو أطراف ثالثة، مقاولین إلى وظائف إنجاز إسناد حالة وفي  .سیاستھاوفقا ل  أفضل  إلدارة، وذلك  داخل المنظمةاآلثار  و

لتمكین ھذه  الالزمة والتدابیر اإلجراءات وھذه األطراف المؤسسة مع المتعاملة الجھة بین المبرمة االتفاقیة فالبد أن تتضمن
 مجموعة من   تعیین والمعقدة الكبیرة التنظیمیة الھیاكل في یتم اإلدارة.  نظام وبرامج مع  یتسق بما االتفاقیة ھذه تنفیذ من األطراف

 یجب المسؤولیات. بھذه واحد شخص یضطلع فقد  الحجم، المتوسطة أو الصغیرة المشاریع العملیات؛ أما في وحدات أو األفراد
 البشریة الموارد تخصیص ویجب التنظیمي. لباقي الھیكل وإبالغھا بوضوح الرئیسیة والبیئیة االجتماعیة المسؤولیات تحدید أیضا

 قد التي األسئلة بعض باألداء. خاصة  إضافیة تدابیر وأیة اإلدارة نظام وبرامج تنفیذ بمسؤولیة المكلفة لألطراف  المالئمة والمالیة
 وعملیاتھا ھي كما یلي:  قدراتھا كفاءة مدى لتقییم المؤسسة مع تعاملةالم للجھات بالنسبة مفیدة تكون

 
 والمالیة  كیف یقوم الھیكل التنظیمي للجھة المتعاملة مع المؤسسة بتحدید وتوزیع الموارد البشریة والتقنیة

 الالزمة، بما في ذلك الخبراء الخارجیین، إلدارة األداء االجتماعي والبیئي؟ 
 كیف تم إدراج اإلدارة االجتماعیة والبیئیة في العملیة العامة إلدارة األعمال واألنشطة؟  
 ھداف األ ما ھي عملیة موازنة وحل التناقضات بین األھداف واألولویات االجتماعیة والبیئیة وغیرھا من

  واألولویات الخاصة باألعمال واألنشطة المؤسسیة؟
 على القضایا   ما ھي المسؤولیات وحدود مساءلة األفراد القائمین بإدارة وأداء والتحقق من األعمال المؤثرة

   االجتماعیة والبیئیة، وھل یتم تعریفھا وتوثیقھا بصورة جیدة؟
 مي وتدعیمھ وإبالغھ لألطراف المعنیة؟كیف قامت اإلدارة العلیا بترسیخ االلتزام التنظی  
 بالمشروع؟   ھل ھناك عملیة خاصة باالستعراض الدوري لبرنامج اإلدارة في حالة تغیر الظروف المحیطة 

 
األداء  في معاییر    (یشار إلیھم  خارجیین مستشارین أو/و داخلیین بموظفین  تستعین أن المؤسسة مع  المتعاملة للجھات . یمكن74ت

التوجیھیة في معاییر األداء والمذكرات    (یشار إلیھم والمذكرات التوجیھیة على أنھم "مھنیون مختصون") أو خبراء خارجیین
 ویجب .األداء معاییر في الواردة المتطلبات استیفاء بشرط ،للقیام بعملیة تحدید المخاطر واآلثارعلى أنھم " خبراء خارجیین") 

 مناسب، بشكل  مھمتھم أداء من  یمكنھم وضع  في یكونوا أنبعملیة تحدید المخاطر واآلثار   ئمینالقا المھنیین المختصین على
 على المنطویة للمشاریع  بالنسبة .األساسیة والخبرات المؤھالت توفرھم على وجوب عن فضال ،الالزمتین والموضوعیة وبالدقة
یكون   المؤسسة مع المتعاملة الجھات على ینبغي بیرة،ك سلبیة وآثارا مخاطر تشكل قد  قضایا منھا)  (وقد   في النظرمطلوبا 

والبیئ التقییم إجراء على  لمساعدتھا أكفاء   خارجیین بخبراء االستعانة أو جزئیا.  ياالجتماعي  الخارجیون    كلیا  الخبراء  لیعتبر 
 إعداد مبكرة من  مرحلة  یشاركوا في أن ویجب .مماثلة أكفاء، یجب أن یطلب منھم أن یتوفروا على خبرة مھمة في مشاریع

 االستعانة إلى الحاجة تنشأ ذلك،  وباإلضافة إلى   . المشروع وتشغیل وإنشاء لتصمیم المختلفة المراحل في وإن لزم األمر المشروع،
في معیار النحو المنصوص علیھ  (على  بإعادة التوطین   المتعلقة القضایا معینة، بشأن ظروف في الخارجیین األكفاء بالخبراء

على النحو المنصوص علیھ  األصلیة (والشعوب    )،6وفقا لما ینص علیھ معیار األداء رقم  )، والتنوع البیولوجي (5األداء رقم  
 .)8رقم وفقا لما ینص علیھ معیار األداء )، والتراث الثقافي (7 في معیار األداء رقم

 
نظام وبرامج   لتنفیذ الالزمة  والمھارات  المعارف بتحدید المتعاملة مع المؤسسةالھكیل التنظیمي للجھة   یضطلع أن . یجب75ت

 المستمر، والتعلیم المھارات، وتطویر. السیاق السابق، واألقدمیة في العمل، والتدریب،  العمل متطلبات خطط ذلك في بما ،اإلدارة
قد تلعب دورا في تحدید ما إذا كان شخص ما یتوفر على المعارف والمھارات الالزمة للقیام    معلوماتوالتجارب السابقة، كلھا  

والتي ساھمت  التي سبق ذكرھا    العناصرلجھة المتعاملة مع المؤسسة النظر في جمیع  ابدوره في نظام وبرامج اإلدارة. یجب على  
 موظفین ذلك ، یجب أن تفكر في توظیف الضرورة اقتضت وإذا  ،بمھامھمموظفیھا، لتحدید ما إذا كانوا أكفاء للقیام    في مسار

 .جدد لضمان توفرھا على األفراد المناسبین لالضطالع بالمھام
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یجب أن  ناجحة،  برامج التدریب  تكون    . لكيمعارف إضافیةبمھارات واألفراد    لتزوید  شائعالتدریب أسلوب  .  76ت

 :القائمة أدناه العناصر الرئیسیة التي ینبغي النظر فیھا كجزء من برنامج التدریبتقدم  منھجیة. بو بعنایة  مدروسة  تكون 
ألحداث ماضیة (حوادث   نتیجة  تنشأ ھذه االحتیاجات. یمكن أن  لموظفي المنظمةتحدید االحتیاجات التدریبیة   •

ات التدقیق، قصور في األداء كما حددتھا عملیألوجھ    وأطوارئ أو شكاوى داخلیة أو خارجیة)،  أو حاالت  
قتراحات أو طلبات مباشرة من الموظفین أنفسھم. وینبغي  الأو    أخرى،  مع شركات أو منظمات  أو لمقارنة

التدریبیةتحدید  أیضا   لآلخرین  ،  االحتیاجات  الحاجة،  یشتغلونحسب  المنظمة  الذین  بشكل  لحساب  ، سواء 
 .مثل المقاولین والموردین  ،مباشر أو غیر مباشر

یمكن  ات والذيالخبرواإلدراك و المھارات ما یخصفی ما الذي ینقص .المحددة االحتیاجات لتلبیة تدریب خطة إعداد •
 ینبغي أن تتضمن الخطة؟ في عملھ لیعتبر خبیرا شخص ما ما الذي یحتاجھ باختصار؛ من خالل التدریب معالجتھ

 جھا وما إلى غیر ذلك.اوتواترھا ومنھومدتھا   الدورات التدریبیة تحدید
 .التنظیمیة االعتبارات خرى مثلاأل متطلباتالو، السیاسة التنظیمیة االتساق مع التدریب لضمان برامج التحقق من •
 أو، ادوریأو مرة واحدة، أو سمي (أثناء العمل)،  وغیر ر ارسمیذلك كون ی یمكن أنو المستھدفین. تدریب الموظفین •

 .غیر ذلك
 المؤسسات المالیة وأ ،الحكومیة الھیئات أو ،الجھات التنظیمیة على لعرضھ ،المتلقى التدریب توثیق •

  .التطویر الوظیفي كجزء من للمتدربین توفیر سجل ، وھاغیرو
 المھمة في متناول الید لتنفیذ امختص قد أصبح ما إذا كان الفردم التحقق. فعالیتھ لتحدید المتلقى التدریب تقییم •

سیتوجب على المنظمة ، فعالة غیر التدریب أو برامج أن برنامج  إذا ثبت .التدریب أو فشل نجاح یؤكد
  ماحدید ) لتوغیرھا(المناھج، والتسلیم، وكفاءة المدرب،  ، حسب االقتضاءالتدریب  جوانب استعراض جمیع

 دوریا،  متكرربشكل   فراداأل كفاءة تقییم  وینبغي .نتائج ناجحة للحصول على ، وذلكإن وجد، ینبغي تغییره
 .التدریب في برنامج، إعادة التدریبتدابیر محددة، مثل تضمین و

 
 :. ھذه بعض األسئلة التي قد تطرحھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة لمساعدتھا على تخطیط وتنظیم البرامج التدریبیة77ت

 واالجتماعیة؟كیف یحدد الھیكل التنظیمي للجھة المتعاملة مع المؤسسة االحتیاجات التدریبیة البیئیة  •
 كیف یتم تحلیل االحتیاجات التدریبیة لمھام وظیفیة محددة؟ •
 ھل التدریب ضروري للمقاولین و / أو الموردین؟  •
 ھل یتم تطویر ومراجعة وتعدیل وتحدیث التدریب حسب الحاجة؟  •
 كیف یتم توثیق وتعقب التدریب؟ •

 
راف الثالثة المسؤولین بشكل مباشر عن األنشطة المتعلقة . یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة تدریب موظفیھا واألط78ت

باألداء االجتماعي والبیئي للمشروع الذي یجب تمولیھ، لكي تضمن كفاءتھم وتوفرھم على المعرفة والمھارات الالزمة ألداء  
الواجب    8إلى    1ألداء من رقم  أعمالھم، بما في ذلك المعرفة الحدیثة بالمتطلبات القانونیة لدى البلد المضیف ومتطلبات معاییر ا

أسالیب ضمان ذلك المتطلبات وااللتزامات المحددة بموجب نظام وبرامج اإلدارة، واإلجراءات المطلوبة   تتبعتطبیقھا. یجب أن  
 للقیام بتدابیر اإلدارة والتخفیف بكفاءة وفعالیة. 

 
 أن یكون یجب  المتأثرة، المحلیة المجتمعات  داخل محرومة أو ضعیفة جماعات أو أفراد على. عند احتمال تأثیر المشاریع  79ت
 .الجماعاتأو   األفراد بھؤالء الخاصة فھمھم للقضایا لضمان أكفاء    الجماعاتأو   األفراد ھؤالء مع سیتعاملون الذین نولموظفا

 قد یكون من الضروري تزوید ھؤالء الموظفین بتدریب خاص.
 

 المتعاملة الجھة  على  یجبف خارجیین،  مقاولین إلى اإلدارة نظام وبرامج تنفیذ أو المشروع من معینة جوانب إسناد  . في حالة80ت
لنظام   طبقابكفاءة   العمل ألداء الالزمة والمھارات والتدریب األساسیة بالمعرفة المقاولین ھؤالء تمتع من دكتتأ أن المؤسسة مع

 .األداء معاییر  ومتطلبات اإلدارة وبرامج
 

 االستعداد للطوارئ والتصدي لھا 
التي یشتمل فیھا المشروع على عناصر وجوانب ومرافق مادیة محددة على نحٍو دقیق  . في الحاالت  20

لھا   والتصدي  للطوارئ  لالستعداد  نظام  ویقر  اإلدارة  نظام  سیؤسس  آثار،  إلى  تؤدي  أن  یُحتمل  والتي 
بالتعاون مع الغیر م ن األطراف المعنیة  والمحافظة على ھذا النظام مما یجعل الجھة المتعاملة مستعدة، 
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المالئمة، لالستجابة للمواقف العرضیة والطارئة المرتبطة بالمشروع بما یسھم في منع وتخفیف أي ضرر   
قد یلحق باألشخاص أو البیئة، أو بكلیھما. ویتضمن ھذا االستعداد تحدید المناطق التي قد تقع بھا الحوادث 

المحتمل تأثرھم، وإجراءات االستجابة، وتوفیر المعدات والمواقف الطارئة، والمجتمعات المحلیة واألفراد  
والموارد، وتحدید المسؤولیات، واالتصاالت، بما في ذلك االتصال بالمجتمعات المحلیة المحتمل تأثرھا،  
والتدریب الدوري لضمان االستجابة الفعالة. وینبغي مراجعة أنشطة االستعداد واالستجابة للطوارئ دوریاً  

 لتعكس الظروف المتغیرة.  -كلما یلزم -وتعدیلھا 
 

المجتمعات 21 مع  والتعاون  المساعدة  بتقدیم  المالئمة،  المواقف  في  أیضاً،  المتعاملة  الجھة  وستقوم   .
رقم   األداء  معیار  (انظر  تأثرھا  المحتمل  استعداداتھا 4المحلیة  إطار  في  المحلیة  الحكومة  وھیئات   (

، وخاصة عندما تكون عملیة مشاركة الجھة المتعاملة وتعاونھا  لالستجابة الفاعلة في المواقف الطارئة
ضروریة لضمان االستجابة الفاعلة. وفي الحاالت التي تكون فیھا قدرة الھیئات الحكومیة المحلیة ضعیفة 
أو معدومة بشأن االستجابة الفاعلة، فإن الجھة المتعاملة مع المؤسسة ستلعب دوراً نشطاً في االستعداد 

أنشطة وموارد للطوارئ   بتوثیق  تقوم  أن  المتعاملة  للجھة  وینبغي  لھا.  والتصدي  بالمشروع  المرتبطة 
المحلیة   المجتمعات  إلى  المالئمة  المعلومات  وتقدیم  لھا،  والتصدي  للطوارئ  االستعداد  ومسؤولیات 

 .  المحتمل تأثرھا والھیئات الحكومیة المعنیة
  

عمال  تؤثر على    قدالحاالت الطارئة التي    (أ)  إلى  1. تشیر متطلبات االستعداد واالستجابة للطوارئ في معیار األداء رقم  81ت
،  )2ما ھو موضح في معیار األداء رقم  كحمایة صحة وسالمة عمال المشروع (  (ب) ضرورة،  الذي سیمول  مرافق للمشروعو

. یجب على الجھة المتعاملة )4ما ھو مبین في معیار األداء رقم  ك(   المتأثرة  المجتمعات المحلیةضرورة حمایة صحة وسالمة    (ج)
كان عندما ینطوي المشروع (سواء كان في مجاالت جدیدة أو    .االستعداد للطوارئ واالستجابة لھا بطریقة متكاملةمع المؤسسة  

مرافق مادیة محددة قد تتسبب في آثار، فإنھ یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة  قائما) على عناصر وجوانب و مشروعا  
المرتبطة   الطارئة  المواقف  المحتملة  معالجة  العرضیة  والظروف  العملیات  الخاصة  باضطراب  الخطط  استخدام  خالل  من 

، في إطار نظام اإلدارة الخاص  الصناعيأو أدوات أخرى مماثلة بما یتناسب مع القطاع  ،  واالستجابة لھاللطوارئ    االستعدادب
أن.  ابھ المترتبة عن  تتجاوز  عندما یحتمل  الطارئة  النتائج  المشروع،  حدود  األحداث   حدود ملكیة  خارج  تنشأأن    أو   ممتلكات 
النقل على الطرق العامة)، فإنھ یتوجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة    مشروعال أثناء   یم تصم(مثل تسرب المواد الخطرة 

التي تم تحدیدھا  و  المجتمع المحلي  وسالمة  صحة  التي تتعرض لھاالمخاطر    على أساس  خطط استعداد واستجابة لحاالت الطوارئ
  إضافیة عن   إرشادات  توجدوالمذكرة التوجیھیة المرافقة لھا).    4عملیة تحدید المخاطر واآلثار (انظر معیار األداء رقم    خالل

الطوارئ لحاالت  واالستجابة  التوجیھیة  االستعداد  المبادئ  والسالمة  الخاصة    في  والصحة  في بالبیئة  سواء  الدولي،    للبنك 
 .الصناعیة، حسب االقتضاءالخاص بالقطاعات  في المبادئ التوجیھیة أوحة والسالمة بالبیئة والصالعامة الخاصة  التوجیھات

 
الجھات المتعاملة مع المؤسسة على االستعداد للحصول  وخطط االستجابة لھا     لحاالت الطوارئ  االستعداد  فعالیة. تساعد  82ت

المخاطر  مسؤولیات محددة بوضوح فیما یتعلق بتقییم درجةفي ظل أسوأ التصورات. ویجب أن تعرف   على أفضل النتائج حتى
یجب أن یكون    أنواع الطوارئ.  مختلف  بشأن  تحدید من یجب علیھ االتصال بمنالتي تتھدد الحیاة والممتلكات والبیئة، إلى جانب  

استنادا إلى فئة مستوى  مستوى التخطیط والتواصل متناسبین مع األخطار المحتملة. یجب أن تحدد ھذه الخطط إجراءات محددة  
وقف ت خاصة بءاإجراواالستجابة لھا     لحاالت الطوارئ  االستعدادوال بد أن تتضمن خطط    الطوارئ (مستویات الطوارئ).  

خارج موقع المشروع. وباإلضافة (أي نقطة الحشد)  معدات العمل وعملیات اإلنتاج، وعملیات اإلخالء، بما في ذلك مكان التجمع  
شروط  (أي المحاكاة والتدریبات) والمحددة للتدریب والممارسة  زمنیة  تشتمل خطط الطوارئ الفعالة على جداول  لذلك، یجب أن  

لتھدیدات والحوادث (مثل ل  واالستجابةالمھام الطبیة،  والمسؤولون عن عملیات اإلنقاذ،    العمالالمتعلقة بالمعدات التي یستخدمھا  
المشروع.    بمواقع ومرافق وأنشطة  الخاصةمن االستجابات األخرى  وإطفاء النیران، وغیرھا  مكافحة تسرب المواد الخطرة)،  

 :واالستجابة لھا الخاصة باالستعداد لحاالت الطوارئ التالیة الجوانب خطط الطوارئتشمل  ینبغي أن وباختصار،
 

 رئالطوا سیناریوھات تحدید •
  الستجابة لحاالت الطوارئإجراءات محددة ل •
  الستجابة لحاالت الطوارئفرق مدربة ل •
(بما في ذلك   االتصال  بروتوكوالت   /وأنظمة    ،الطوارئ  األشخاص الذین یجب االتصال بھم في حالة •

 المجتمعات المتأثرة عند الضرورة)  االتصال مع 
 (الطوارئ، والصحة، والسلطات البیئیة) الحكومیة مع السلطات  للتواصل إجراءات •
دائم (مثل محطات اإلسعافات األولیة، ومعدات مكافحة بشكل    المتمركزة  الطوارئومرافق  معدات   •

 الحرائق، ومعدات مكافحة التسربات، ومعدات الحمایة الشخصیة لفرق االستجابة للطوارئ)
   الطوارئ ومرافق معداتستخدام بروتوكوالت ال •
 حشد ال ونقاطرق اإلخالء طتحدید واضح ل •
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   المخصصة مستویات الطوارئ على أساسدوریتھا الطوارئ و تدریبات •
 الحدود المادیة  داخلمنھ    والحد  التلوث  الحتواء  عالجیة عاجلة   تدابیر  تنفیذ  ووسائل  إجراءات التطھیر •

 .إلى أقصى حد ممكن المشروع أصولو  لممتلكات
 المتابعة والمراجعة

المتعاملة بوضع إجراءات لمتابعة ومراجعة فاعلیة برنامج اإلدارة، وكذلك االمتثال ألي ستقوم الجھة  22. 
فیھا   في الحاالت التي تتحمل  قانونیة وتعاقدیة، أو أي منھما، وأي متطلبات تنظیمیة ذات صلة.  التزامات 

المرتبطة   التخفیف  معینة وتدابیر  إدارة مخاطر وآثار  أو أطراف أخرى مسؤولیة  ستتعاون  الحكومة  بھا، 
إمكانیة   المتعاملة  الجھات  ستدرس  أمكن،  وحیثما  ومتابعتھا.  التخفیف  تدابیر  وضع  في  المتعاملة  الجھة 

المتابعة. أنشطة  في  للمشاركة  المتأثرة  المحلیة  المجتمعات  ممثلین من  برنامج یجب أن یخضع    23إشراك 
ئم في المنظمة. بالنسبة للمشروعات ذات المتابعة لدى الجھة المتعاملة لإلشراف من جانب المستوى المال

بالمتابعة   الخاصة  معلوماتھا  من  للتحقق  خارجیین  بخبراء  المتعاملة  الجھة  ستستعین  الكبیرة،  اآلثار 
والرصد. ویجب أن یكون نطاق المتابعة مناسباً لحجم مخاطر وآثار المشروع البیئیة واالجتماعیة ومتطلبات  

 االمتثال.
 

جیل المعلومات لتتبع مسار األداء ووضع الضوابط التشغیلیة، ینبغي للجھة المتعاملة باإلضافة إلى تس23. 
استخدام آلیات دینامیكیة، مثل عملیات التفتیش والمراجعة الداخلیة، حیثما كان ذلك مالئماً، من أجل التأكد  

تسجیل   المتابعة عادةً  تشمل  المرغوبة.  النتائج  تحقیق  نحو  تقدم  المعلومات ومتابعة من االلتزام وحدوث 
األداء ومقارنة النتائج بالمعاییر القیاسیة أو المتطلبات المحددة مسبقاً في نظام اإلدارة. یجب تعدیل المتابعة 
ستقوم الجھة المتعاملة  الرقابیة المعنیة.  بواسطة الھیئات  بحیث تالئم خبرة األداء واإلجراءات المطلوبة 

ج اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة الالزمة في برنامج اإلدارة المعدل بتوثیق نتائج المتابعة وتحدید وإدرا
اإلجراءات   ھذه  المالئمة،  المعنیة  األطراف  من  الغیر  مع  بالتعاون  المتعاملة،  الجھة  وستنفذ  وخططھ. 

 التصحیحیة والوقائیة وستتابع أداءھا في دورات المتابعة التالیة لضمان فاعلیتھا.  
 

اإلدارة العلیا في الھیكل التنظیمي للجھة المتعاملة تقاریر دوریة الستعراض األداء حول فاعلیة  ستتلقى  24. 
نظام اإلدارة استناداً إلى تجمیع البیانات المنتظمة وتحلیلھا. سیتوقف نطاق ھذه التقاریر ودوریة إصدارھا  

الجھة المتعاملة والمتطلبات األخرى على طبیعة ونطاق األنشطة المحددة والُمنفذة وفقاً لنظام اإلدارة لدى  
باتخاذ   العلیا  اإلدارة  ستقوم  األداء،  مراجعة  عملیات  نتائج  إلى  استناداً  المشروع.  بشأن  تطبیقھا  الواجب 
سیاسة الجھة المتعاملة، واستمرار   الخطوات المالئمة والضروریة لضمان العمل على تحقیق الغرض من 

 والتأكد من فاعلیتھا تنفیذ اإلجراءات والممارسات والخطط  
______________________________________________________ 

  على سبیل المثال، المتابعة المشتركة للمیاه.    23

 
نظام   تنفیذ بشأنالمحرز   التقدم وتقییم لتتبع المؤسسة مع المتعاملة الجھة تستخدمھا التي الرئیسیة الوسیلة الرصد . یشكل83ت

 تنشئ أن المؤسسة مع المتعاملة الجھات على ویجب .العمل طخط في المحددة اإلجرائیة البنود وبرامج اإلدارة، بما في ذلك جمیع
من: (أ) اآلثار والمخاطر الرئیسیة للمشروع على العاملین والمجتمعات المحلیة والبیئة الطبیعیة كما   یتكون والرصد للقیاس  نظاما

تم تحدیدھا؛ (ب) االمتثال للقوانین واألنظمة؛ (ج) التقدم المحرز فیما یخص تنفیذ برامج اإلدارة. ویجب أن یكون نوع ونطاق  
المخاطر واآلثار والمنصوص   تحدیدلة للمشروع كما تم تحدیدھا في عملیة  وتواتر الرصد متناسبین مع المخاطر واآلثار المحتم

 المؤسسة مععلیھا في نظام اإلدارة. وباإلضافة إلى ذلك، وتبعا لنوع المشروع، فإنھ قد یكون من المالئم أن تقوم الجھة المتعاملة  
الوقت من أج  ومقاییسبتتبع وقیاس مؤشرات رئیسیة   أو تسلیط ضیح  تول  أخرى خاصة باألداء بمرور  المشروع  أداء  تحسن 

 الضوء على المجاالت التي تستلزم بذل المزید من الجھود. 
 

 بإنشاء ة مع المؤسسةالمتعامل الجھة  تقوم أن  المالئم من سیكون اإلدارة، نظام في الموضوعة الرصد. وفي سیاق برامج  84ت
 المجتمع ةكمشار ممارسات مع تضمین المشروع، لنجاح یفیةك و میةك  وتدابیر ،االجتماعیة للتنمیة رئیسیة ومؤشرات مقاییس
أو تسلیط الضوء على المجاالت التي تستلزم  المحددة االجتماعیة القضایا بشأن األداء تحسین أجل  من العمل طخط في المحلي

 المزید من الجھود. بذل 
 

 البیئیة، والنماذج الھندسیة، التقدیرات -ولكن ال تقتصر على-  بیئي رصد برنامج إنشاء عند بحثھا یتم التي لعواملا تشمل. 85ت
 ونوعیة والضجیج، ،(مثل االنبعاثات إلى الغالف الجوي، ومیاه الصرف الصحي، والنفایات الصلبة والخطرة) التلوث ومصادر

یمكن    مشاریع،لبالنسبة لبعض ا  .العمل مكان تلوث ومقاییس،  المحیط الھواءجودة  و(السطحیة والجوفیة)،   المیاه المحیطة وكمیة
البیولوجي  أن یكون التنوع  والمذكرة   6(یرجى الرجوع إلى معیار األداء رقم    الرصد الشامل  من برنامج  عنصرا ھاما  رصد 
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 قیاسا الملِوثات  إطالق مخاطر مع  متناسبین الرصد ونطاق  یزترك  یكون أن ویجب التوجیھیة المرافقة لھ للمزید من التوجیھات).  

 صحتھا على المشروع بمخاطر یتعلق  فیما المتأثرة المحلیة المجتمعات  تصورات مراعاة مع المحیطة، المناطق ساسیةح على
من   عینات وأخذ  المعدات، واختبار األدوات، معایرة مثل البیانات، موثوقیة ضمانل مالئمة عملیات وجود ویجب .البیئة وسالمة
التحلیل وأخذ العینات التي یجب    وأسالیب ،التي یجب قیاسھا معاییرال على البیئي لرصدا تدابیر وتشتمل .الحاسوب وأجھزة برامج

الت القیاس، عملیات تواتر ومدى العینات، أخذ ومواقع ،استخدامھا  تنذر يوحدود الكشف (حسب المالئمة)، وتعریف الحدود 
، ینبغي  عینات  تحلیل  الخدمات التحلیلیة  غیرھا من  خارجیة أو مختبرات  یطلب من  عندما  .تصحیحیة إجراءات اتخاذ إلى  بالحاجة

 .والبیانات المقدمة القیاساتوموثوقیة  لضمان صحة معترف بھا وطنیا مخططات على األقل في ظل أن تكون موثقة
 

الجھات المتعاملة مع المؤسسة . ینبغي توثیق نتائج الرصد وتحدید اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة المحددة. ویجب على  86ت
أن تتأكد من تنفیذ ھذه اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة، ومن وجود متابعة منتظمة للتحقق من فعالیتھا. كما ینبغي على الجھة  

امج المتعاملة مع المؤسسة أن تقوم بتنفیذ الرصد، باستخدام مھنیین مؤھلین أو خبراء خارجیین آخرین، بوصفھ جزءا من نظام وبر
اإلدارة. في بعض الحاالت (مثل المشاریع التي تنطوي على آثار ومخاطر سلبیة كبیرة محتملة)، قد یؤدي حذر الممولین إلى  
فرض المزید من الرصد و/أو التحقق على الرصد الذي قامت بھ الجھة المتعاملة مع المؤسسة (مثال كجزء من خطة العمل المكملة  

جھة المتعاملة مع المؤسسة)، بما في ذلك تعیین خبراء خارجیین مؤھلین ومتمرسین لكي یتحققوا بشكل التي تم االتفاق علیھا مع ال
التصحیحیة والوقائیة كما ھو   الخارجیة ھذه في اإلجراءات  الرصد  أنشطة  استنتاجات  الرصد. یجب تضمین  نتائج  مستقل من 

معات المحلیة المتأثرة) حسب مقتضى الحال (المشاریع التي مناسب. كما ینبغي النظر في الرصد التشاركي (أي بمشاركة المجت
تنطوي على آثار ومخاطر سلبیة كبیرة محتملة). وفي ھذه الحاالت، ینبغي على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تقوم بتقییم قدرة  

 .المشاركین في الرصد وتزویدھم بالتدریب والتوجیھات حسب مقتضى الحال
 

 المتعاملة الجھة تقوم أن وینبغي .اإلدارة برامج في التخفیفیة التدابیر  تعدیل تحدیث أو  وجوب إلى  الرصد نتائج . قد تشیر 87ت
تواجھ ل آلخر  وقت من اإلدارة برامج تحدیثتعدیل وب ،الخاصة بھا  اإلدارة برنامج على المستمر  الحفاظ سیاق  في ،مع المؤسسة
المؤسسة،  مع المتعاملة الجھة أو ظروف أعمال في ریتغی أي من الناشئة والبیئیة االجتماعیةواآلثار   المخاطر تغیر بشكل كاف

مسؤولیة   أو طرف آخر  الحكومة  عندما تقع على عاتق والطبیعیة.  النظم االجتماعیة  تباین، مع االعتراف بآخر  أي شكأو من  
التخفیف    تنفیذ المتوقع  اآلثارالمخاطر و  إدارةومسؤولیة  تدابیر  فمن  المؤسسة  مراقبة  وجوب،  مع  المتعاملة  ھذه    تنفیذل  الجھة 

  األطراف األخرى   التي تنفذھا  اآلثار  وإدارةتدابیر التخفیف    وفعالیة  اكتمال  بتحدید وقیاس  رصد المالئمالیقوم  أن    وینبغي التدابیر.
الثغرات المتعاملة مع وفقا    أحكامبیانات التخاذ  وتوفیر معلومات و   ،المحتملة  وتحدید  للجھة  البیئیة واالجتماعیة  اإلدارة  لنظام 

 .الفرص أو الكامنة  والمعوقات نظرا للقیود أفضل على النتائج للتأثیر بشكل المؤسسة
 

 مع المتعاملة للجھة التنظیمي الھیكل في العلیا اإلدارة إبالغ ویجب .والبیئي االجتماعي الرصد نتائج وتوثیق تقییم . ینبغي88ت
 التقاریر تقدم أن ویجب .اإلدارة نظام وظائف إحدى ذلك نظرا لكون الرصد، ونتائج المحقق التقدم  عن دوریة بصفة المؤسسة

 .اإلدارة برامج تنفیذ بشأن المحرز  والتقدم المضیف البلد في القانونیة للمتطلبات االمتثال لتحدید الالزمة والبیانات  المعلومات
 ویجب .والتوصیات لالستنتاجات ملخص  على تشتمل أن یجب ولكنھا ،المنظمة لطبیعة تبعا التقاریر ھذه أشكال تختلف أن ویمكن
 حسب وللموظفین المؤسسة مع  المتعاملة للجھة التنظیمي الھیكل داخل واسع نطاق على متاحة المعلومات ھذه تكون أن أیضا

 .الحال مقتضى
 

 :نوع ومدى ونطاق وتواتر وإدارة برنامج الرصد یكون من المفید طرحھا عند النظر في. بعض األسئلة التي قد 89ت
 

 كیف یتم رصد األداء االجتماعي والبیئي بصفة منتظمة؟ •
أداء    • المؤسسة  ك میة و/أو  ك ھل تم وضع مؤشرات  المتعاملة مع  الجھة  امتثال   ج ونظام وبرامیفیة مرتبطة بمتطلبات 

 اإلدارة، وما ھي ھذه المؤشرات؟
 الموجودة من أجل المعایرة المنتظمة وأخذ عینات القیاس البیئي ورصد المعدات واألنظمة؟ الرقابةما ھي عملیات  •
ما ھي طرق الرصد االجتماعي المستخدمة لتتبع اآلثار االجتماعیة وتقییم التقدم المحقق بشأن تخفیف اآلثار والنتائج    •

 اإلنمائیة؟
 ؟ما ھي العملیة المستخدمة إلجراء تقییم دوري لالمتثال للقوانین واألنظمة وتلبیة معاییر األداء الواجبة التطبیق •

 
 :. لإلبالغ عن نظام اإلدارة عموما، والنظر في األطراف التي قد ترغب في رؤیة ھذه المعلومات90ت
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التي  •  واالجتماعیة  البیئیة  المعلومات  ھي  إبالغھاما  المؤسسة،  ل  یتم  مع  المتعاملة  الجھة  مسؤولي   والممولین،كبار 

 والمجتمعات المتأثرة؟ 
 كیف تتم إدارة ھذه المعلومات؟• 
 المعلومات ألولئك الذین یحتاجون إلیھا عندما یحتاجون إلیھا؟ تتم إتاحة ھل• 

 
 مشاركة أصحاب المصلحة

إقامة عالقات قویة وبناءة وحساسة باعتبارھا  تمثل مشاركة أصحاب المصلحة الركیزة األساسیة في  25. 
تعد مشاركة أصحاب المصلحة عملیة   24شرطاً أساسیاً لإلدارة الناجحة آلثار المشروع البیئیة واالجتماعیة.

قد تتضمن   العناصر التالیة: تحلیل أصحاب المصلحة والتخطیط، واإلفصاح   -بدرجات متفاوتة    -مستمرة 
عن المعلومات ونشرھا، والتشاور والمشاركة، وآلیة التظلم وتقدیم التقاریر على نحٍو مستمر للمجتمعات 
المحلیة المتأثرة. قد تختلف طبیعة الجھد المبذول إلشراك أصحاب المصلحة ودوریة تنفیذه ومستواه اختالفاً  

  تبعاً لمخاطر المشروع وآثاره الضارة ومرحلة التطویر التي یمر بھا المشروع.  كبیراً 
___________________________________________ 

یمكن الوصول إلى المتطلبات المتعلقة بإشراك العاملین وإجراءات التعامل مع الشكاوى والتظلمات ذات الصلة في معیار   24 
 . 2األداء رقم 

 
 دورة طوال  مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة مع بناءة عالقةوصیانة  إقامة  في  أصحاب المصلحة ةكمشار تھدف. 91ت

آثار مشروع ما، ووجود   إدارة بیئیة واجتماعیة فعال وقابل للتكیف. حسب طبیعة ومخاطر و ، وھي جزء من نظامالمشروع حیاة
أساسیة لتلقي االتصاالت    إعداد قناةمن    المطلوب  أصحاب المصلحة مشاركة  مستوى  ختلفیقد  فأو غیاب مجتمعات محلیة متأثرة،  

الخارجیة من الجمھور، إلى عملیة تشاور شاملة تتضمن التشاور والمشاركة المستنیرة والفعالة للجماعات المحلیة المتأثرة. راجع 
 .الناشئة األسواق في أعمال بأنشطة القائمة اتكللشر السلیمة الممارسة دلیل :المصلحة  أصحاب ةكمشارأیضا 

 
ص أو اأي شخ  اعلى أنھ  یتم تعریفھاعلى مشاركة المجتمعات المحلیة المتأثرة، الذین    1. تركز متطلبات معیار األداء رقم  92ت

وخاصة    یقعونمجتمعات   للمشروع،  الجغرافي  المحیط  المقترحة،   ینالقریب  أولئكقرب  أو  القائمة  المشروع  مرافق  من 
أو سبل   مالمادي، أو صحتھ  ممرتبطة بالمشروع و / أو آثار سلبیة على محیطھ  لمخاطر فعلیة أو محتملة مباشرة  ینوالمتعرض

. لیس ھناك تعریف دقیق للمجتمع، وقد یختلف من مشروع إلى آخر، ولكن بشكل عام فإنھ یشیر إلى مجموعة من مكسب عیشھ
أحیانا مصالح مشتركة (جمعیات مستخدمي المیاه، والصیادین، والرعاة،   ولدیھمفي منطقة بعینھا،    یعیشون  الذینالناس أو األسر  

 .مختلفةتماسك  درجات وتراث ثقافي وتاریخي مشترك  موما شابھ ذلك)، وغالبا ما یكون لدیھ
 

 یتعین فإنھالمتأثرة،    المحلیة للمجتمعات بالنسبة محتملة ومخاطر آثار  وجود والمخاطر اآلثار تحدید عملیة أوضحت . إذا93ت
ذات الصلة   المعلومات نشر على  ةكالمشار  ترتكز أن ویجب لتلك المجتمعات. مبكرة ةكمشار لتحقیق تسعى أن اتكالشر على

 وتدابیر ،والبیئیة االجتماعیة والمخاطر اآلثار تحدید  ةنتائج عملی  ذلك في بما ،بشكل فعال وفي الوقت المناسب  بالمشروع الخاصة
 الحاالت وفي والتي تسمح بتواصل ذي معنى.  المتأثرة المحلیة المجتمعات لدى المفضلة واألسالیب باللغات ،المناسبة التخفیف

تطبیق معیار األداء ھذا، فیجب استعراض عملیة مشاركة أصحاب المصلحة التي تقوم بھا الجھة  قبل  التقییم استكمال فیھا تمی التي
یجب تنفیذ خطة تكمیلیة لمشاركة أصحاب المصلحة من أجل سد أي ثغرات   المتعاملة مع المؤسسة؛ وإذا استدعت الضرورة،

 .لھموضمان استمرار مشاركة فعالة 
 

 االتصال قنوات تعزیزتقوم ب أن المتعاملة مع المؤسسة الجھات یجب على المشروع، حیاة دورة طوال. عند االقتضاء، و94ت
  المتعاملة الجھات تستخدم أن وینبغي  والمخاطر. اآلثار عملیة تحدید أثناء  أنشئت التيو المتأثرة المحلیة المجتمعات مع ةكوالمشار

 عن اإلفصاح من أجل ، 1رقم األداء معیار في المناسبة والتي جرى وصفھا أصحاب المصلحة ةمشارك ممارسات مع المؤسسة
  االھتمامات   وأیضا ،المتعاملة مع المؤسسة الجھات نظام إدارة في التخفیف تدابیر  تنفیذ فعالیة حول اآلراء واستقاء المعلومات
توجد توجیھات بشأن مختلف استراتیجیات المشاركة وسیناریوھات المشروع    .المتأثرة المحلیة للمجتمعات المستمرة والھواجس

 : دلیل الممارسة السلیمة للشركات القائمة بأنشطة أعمال في األسواق الناشئة.  أصحاب المصلحة  لمشاركة 2في الملحق 
 

 تحلیل أصحاب المصلحة وتخطیط عملیة مشاركتھم 
الجھات المتعاملة أن تحدد مجموعة أصحاب المصلحة الذین ربما كانوا مھتمین بإجراءاتھا  . یجب على  26

تیسیر االتصاالت الخارجیة إلقا في كیفیة  أدناه).    34مة حوار مع أصحاب المصلحة كافة (الفقرة  والنظر 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTE
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نحٍو دقیق و    مادیة محددة على  ومنشآت  المشروع على عناصر وجوانب  فیھا  یشتمل  التي  الحاالت  وفي 
الجھات   على  یجب  المتأثرة،  المحلیة  المجتمعات  على  سلبیة  وبیئیة  اجتماعیة  آثار  إلى  تؤدي  أن  یُحتمل 

 واردة أدناه.  المتعاملة تحدید المجتمعات المحلیة المتأثرة وأن تستوفي المتطلبات المالئمة ال
 

المتعاملة  27 الجھة  ستقوم  مع .  متناسبة  تكون  بحیث  وتنفیذھا  المصلحة  أصحاب  مشاركة  بإعداد خطة 
المجتمعات  واھتمامات  مع خصائص  یتفق  بما  تعدیلھا  وسیتم  التطویر،  ومرحلة  المشروع  وآثار  مخاطر 

ستتضمن خطة مشاركة أصحاب المصلحة   للسماح  المحلیة المتأثرة. وبقدر اإلمكان،  تدابیر مختلفة  أیضاً 
بالمشاركة الفاعلة للفئات المحرومة أو الضعیفة التي تم تحدیدھا. في حالة اعتماد عملیة مشاركة أصحاب  

ینبغي للجھة المتعاملة أن تبذل كل جھد مناسب  25المصلحة اعتماداً كبیراً على ممثلین للمجتمعات المحلیة،  
بالفعل وجھات نظر المجتمعات المحلیة المتأثرة وأنھ یمكن االعتماد   للتحقق من أن ھؤالء األشخاص یمثلون

 علیھم في إبالغ نتائج المشاورات بمصداقیة إلى َمْن اختاروھم. 
 

التي یكون فیھا الموقع الدقیق للمشروع غیر معروف، لكن یُتوقع إلى حد معقول اشتمالھ  . في الحاالت  28
لمشاركة أصحاب   تُعد إطار عمل  أن  المتعاملة  للجھة  ینبغي  المحلیة،  المجتمعات  ملموسة على  آثار  على 

تیجیة عامة  المصلحة في إطار برنامج اإلدارة الخاص بھا، وأن یعمل ھذا اإلطار على تحدید مبادئ وإسترا
لتحدید المجتمعات المحلیة المتأثرة وأصحاب المصلحة اآلخرین المعنیین، والتخطیط لعملیة مشاركة تتوافق 

 مع معیار األداء ھذا، على أن یبدأ تطبیقھا بمجرد معرفة الموقع المادي للمشروع.  
____________________________________________________ 

المثا 25  سبیل  وعلى  المحلیة  الحكومة  وممثلو  الدین  ورجال  المجتمع  قادة  والسیاسیونل،  المدني  المجتمع  والمعلمون  ممثلو 
 .واآلخرون الذین یمثلون مجموعة أو أكثر من أصحاب المصلحة المتأثرین

 
األداء  ألغراض.  95ت بأنھم    یتم تعریف  ،1  رقم معیار  المصلحة  أو  أصحاب  الجماعات  أو  الخارجیة    المجتمعاتاألشخاص 

األفراد  أصحاب المصلحة    یشمل  قد .بھ  أو لدیھم اھتمام  یتأثروا بالمشروع  لمشروع ما، والذین یمكن أن  للعملیات األساسیة  بالنسبة
األطراف المؤسسات ووغیرھا  المحلیة غیر الحكومیة المؤسساتوالسلطات الحكومیة المحلیة والمجتمعات المحلیة و والشركات

 المختلفة أو المجتمعات  الجماعات أو األفراد تحدید على عام، بشكل ،أصحاب المصلحة تحدید تنطوي عملیة  .المتأثرة  أو  المعنیة
 خطوات على  المصلحة  أصحاب تحدید عملیة وتشتمل بھ أو تؤثر فیھ. تتأثر قد التي  أو ،المشروع في  مصلحة لھا تكون قد التي

األفراد،   من متمیزة، تحدید  (أ)  یتأثرون والجماعات،  و بینھا:  قد  الذین  المصلحة  أصحاب  من  وغیرھم  المحلیة،  المجتمعات 
بالمشروع، إیجابا أو سلبا، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، مع بذل جھد خاص لتحدید األطراف المتأثرة بشكل مباشر وسلبي،  

 قد یؤثرون   والذین  أصحاب المصلحة بشكل أوسعأعاله)؛ (ب) تحدید    48رومة (راجع تالضعیفة أو المح  الجماعاتبما في ذلك  
لممثلین الشرعیین  ؛ (ج) تحدید اعلیھمبنفوذ سیاسي    ممجتمعات المحلیة المتأثرة أو لتمتعھلل  معلى نتائج المشروع بسبب معرفتھ

، بما في ذلك المسؤولین المنتخبین، وقادة المجتمعات المحلیة غیر المنتخبین، وقادة المؤسسات المجتمعیة غیر ألصحاب المصلحة 
الرسمیة أو التقلیدیة، والشیوخ المسنین في المجتمع المحلي المتأثر؛ (د) تخطیط المناطق المتأثرة عن طریق وضع المجتمعات  

یساعد الجھة المتعاملة مع المؤسسة على تعریف أو تنقیح منطقة تأثیر المشروع  سالمحلیة المتأثرة ضمن منطقة جغرافیة، مما  
 ).1من معیار األداء رقم  8الفقرة  راجع(

 
النساء شخاص من أحد الجنسین (ألة الكاملة  كق المشاری، أو ممارسات مجتمعیة، أو حواجز قانونیة تع تكون ھناك تقالید  . قد96ت

المنافع العائدة من المشروع. وقد تؤدي    تقاسم) في عملیة التشاور، أو اتخاذ القرارات، أو  رجال أیضاالقد یتعلق األمر بعادة، لكن  
في المشاریع التي تنطوي على  ھذه المعاییر والممارسات القانونیة والمجتمعیة إلى التمییز بین الجنسین وعدم المساواة بینھما.  

عملیة صنع القرار عبر   علىوالتأثیر    ،ة الكاملةكلتعزیز المشار  افرصالمؤسسة  مثل ھذه القضایا، قد توفر الجھة المتعاملة مع  
آلیات مستقلة خاصة بالتشاور والمظالم، وإعداد التدابیر التي من شأنھا تحقیق المساواة في حصول النساء والرجال على منافع 

العمل).المشروع (مثل صكوك ملكیة األراضي، والتعویضات،   أیضاقد  ف،  ذلك مفیداوحیثما كان    وفرص   عملیة  تكون ھناك 
 :أصحاب المصلحة  مشاركة  في  المشاركة  لعملیات  النوع االجتماعي  اعتبارات  ویمكن االطالع على .لنساءمع ا  منفصلةتشاور  

 .أعمال في األسواق الناشئةبأنشطة  القائمةللشركات  السلیمةدلیل الممارسات 
 

آخرین،    مصلحة أصحاب وإشراك  تحدیدل المخاطر عالیة مشاریع بتنفیذ القائمةمع المؤسسة   المتعاملة الجھات . قد تحتاج97ت
بالمشروع، مباشرة  متأثرین  سیكونون  الذین  أولئك  المحلي،المحلیة الحكومیة الھیئات مسؤولي مثل خالف  المجتمع  وقادة   ، 

 .معھا تتعاون أو المتأثرة المحلیة للمجتمعات الجغرافي النطاق  في تعمل التي المنظمات وخاصة المدني، المجتمع ومنظمات
 الجھة عالقةتغییر   على بالقدرة تتمتع قد أنھا إال مباشر، بشكل بالمشروع الجماعات ھذه تأثر عدم احتمال من الرغم وعلى

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTE
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTE
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTE
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  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم

 
 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

 
 المحتملة والفرص واآلثار المخاطر تحدید في دورا تلعب وقد ،أو التأثیر علیھا  المتأثرة المحلیة بالمجتمعات مع المؤسسة  المتعاملة

 .التقییم عملیةإطار  في معالجتھاو  بحثھا یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة التي
 

البد من  ف(أي المجتمع المحلي المتأثر)،    ما  محليسلبا على مجتمع  .  إذا كان من المعروف أن المشروع سیؤثر مباشرة و98ت
وآثاره  خطة لمشاركة أصحاب المصلحة. ینبغي أن یكون مستوى تعقید وتفصیل ھذه الخطة متناسبا مع مخاطر المشروع  إعداد  

مشاركة مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة. قد تشمل    ھذه الخطة  على المجتمع المتأثر، وفي بعض الحاالت، یمكن أن تشمل
المشاركة؛  وأھداف ومعاییر  خطة مشاركة أصحاب المصلحة العناصر التالیة: وصف المشروع (بما في ذلك الخرائط)؛ مبادئ  

أو متطلبات الممولین)؛ وصف المخاطر واآلثار؛ ملخص أي    ، المعاییر الدولیة  و أالمحلیة،  المستلزمات والقوانین (مثل المتطلبات  
  ات وأولوی  ووصفأنشطة مشاركة سابقة بما في ذلك أي أدلة موثقة (أي االتفاقات، ومحاضر االجتماعات، إلى غیر ذلك) ؛ تحدید  

نامج المشاركة بما في ذلك بیان بر  ؛ضعیفةأو جماعات   أفرادمباشرة وتحدید أي    المتأثرینأصحاب المصلحة، مع التركیز على  
آلیات البت )، وصف  إلى غیر ذلكاإلبالغ عن استالم المعلومات،  ولتفاعالت (أي االتفاقات،  على اكیفیة إضفاء الطابع الرسمي  

خطة  تشمل  قد    ،الموارد والمسؤولیات. في بعض الحاالت  ؛تواتر)المحددة زمنیا (الجدول الزمني /  األنشطة القائمة  في المظالم؛  
  مع  الجھة المتعاملة مع المؤسسة،  تدعمھا أو دعمتھاالتي  تنمیة المجتمع المحلي  لأصحاب المصلحة وصفا ألیة مبادرة    مشاركة
ألن ب المصلحة أصحا إطار لمشاركةالبد من إذا كان على العكس من ذلك، و. ذات الصلة أخرى لخطط إدارة المشروعمراجع 
المتوقع بشكل معقول أن  غیر معروف    المحدد للمشروع  الموقع تأثیرات ھامة على  تفي وقت االستثمار، ولكن من  لدیھ  كون 

التالیة: وصف المشروع المحتملاإلطار  ھذا  فإن  المجتمعات المحلیة،   ؛ المحتملة  هآثاره ومخاطروموقعھ و  قد یشمل العناصر 
التأثیرأو المعاییر الدولیة، أو متطلبات الممولینل المتطلبات المحلیة،  (مث  والقوانینمستلزمات  ال ؛ أصحاب المحتملة  )؛ منطقة 

عملیة  المشاركة؛ استراتیجیة  معاییر  وأھداف و المحتملة؛ مبادئ    المتأثرةمع التركیز على المجتمعات المحلیة    المحتملین،المصلحة  
إذا التظلم (خاصة  التقییم)ب  اسیتم ربطھ  كان   المشاركة وآلیة  مشاركة  لعملیة ومسؤولیات إعداد خطة    ووصف تفصیلي  ،عملیة 

أصحاب المصلحة: دلیل الممارسات الجیدة للشركات    الخاص بمشاركة  3الملحق    راجع.  امعروفعندما یكون موقع المشروع  
 .أعمال في األسواق الناشئةبأنشطة  القائمة

 اإلفصاح عن المعلومات 
المصلحة یساعد اإل29.  المتأثرة وأصحاب  المحلیة  المجتمعات  بالمشروع  المتعلقة  المعلومات  فصاح عن 

للمجتمعات  المتعاملة  الجھة  ستتیح  بالمشروع.  المحیطة  والفرص  واآلثار  المخاطر  فھم  على  اآلخرین 
الصلة ذات  المعلومات  إلى  الوصول  سبل  المتأثرة  وطبیعتھ   (1)حول:    26 المحلیة  المشروع  من  الغرض 

أیة مخاطر وآثار محتملة على ھذه المجتمعات   (3)المدة الزمنیة لألنشطة المقترحة للمشروع؛    (2)وحجمھ؛  
 آلیة التظلمات. (5)الخطوات المتصورة لمشاركة أصحاب المصلحة؛  (4)وتدابیر التخفیف ذات الصلة؛ 

__________________________________________ 

استناداً إلى حجم المشروع وخطورة اآلثار والمخاطر، قد تتراوح الوثیقة (الوثائق) ذات الصلة من التقییمات البیئیة واالجتماعیة   26 
الكاملة وخطط العمل (أي خطة مشاركة أصحاب المصلحة وخطط العمل الخاصة بإعادة التوطین وخطط العمل الخاصة بالتنوع  

الموا إدارة  المحلیة  البیولوجي وخطط  المجتمعات  الخاصة بصحة  والخطط  لھا  والتصدي  للطوارئ  االستعداد  الخطرة وخطط  د 
للقضایا   الفھم  الملخصات سھلة  إلى  إلى ذلك)  الشعوب األصلیة، وما  تنمیة  النظم اإلیكولوجیة وخطط  وسالمتھا وخطط استعادة 

ا السیاسة  أیضاً  الوثائق  ھذه  تشمل  أن  ویمكن  الرئیسیة.  تدابیر وااللتزامات  وأي  المتعاملة  بالجھة  الخاصة  واالجتماعیة  لبیئیة 
 وإجراءات إضافیة تم تحدیدھا نتیجة ألیة عملیة عنایة واجبة مستقلة یجریھا الممولون.

 
، وضمان  المتأثرة المحلیة المجتمعات إلى المشروع عن معلومات تقدیم على المعلومات عن اإلفصاح عملیة . تشتمل99ت  

 المنال سھلةتكون   أنو ،المناسبة اللغات أو باللغة المعلومات ھذه تكون أن  ویجب لك المعلومات.توصول أصحاب المصلحة إلى  
 مجالس في  أو  كل بیت،    في المعلومات  ھذه إتاحة مثال   یمكن.  المتأثرة المحلیة لمجتمعاتل المختلفة للشرائح بالنسبة ومفھومة

یجب أن یكون اإلفصاح عن  . العامة االجتماعات  وأ اإلذاعة،  أو  المحلیة، والمطبوعات الصحف  أو العامة، المكتبات   أو المدن،
وقد المؤسسة.  مع  المتعاملة  بالجھة  الخاصة  التشاور  عملیة  أساس  ونشرھا   تبعا اإلفصاح وطریقة توقیت یختلف المعلومات 

المتأثرة،  الوطني، القانون في الواردة للمتطلبات المحلیة  المجتمعات  واحتیاجات   إعداد ومرحلة التقییم، ونوع وخصائص 
على   في الوقت المناسب   أن یتضمن اإلفصاح، ینبغي  الفحص األولي  بعد  ، لكن ذلك یجب أن یكون مبكرا.تشغیلھ أو المشروع

  عن   الجھات المتعاملة مع المؤسسة للكشف  عتشجی  أیضا  . ویتم1رقم    معیار األداء  من  29في الفقرة    المعلومات المذكورة  األقل
  خلق ی  ذلك لن  أن  إذا كان من المتوقع،  المحتملة للمشروع  التنمویة  واآلثار  فوائدال  المتأثرة حولإلى المجتمعات المحلیة    المعلومات

  — IAP2    أدوات المشاركة العامة  في  لتبادل المعلومات  مختلفةتقنیات  ل  أمثلة  ویمكن االطالع على .دون داع  توقعات غیر واقعیة
 (انظر قائمة المراجع). المعلومات تشاركتقنیات 

  

http://www.iap2.org/associations/4748/files/06Dec_Toolbox.pdf
http://www.iap2.org/associations/4748/files/06Dec_Toolbox.pdf
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  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم

 
 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

 
 یؤدي أن المتوقع من انك إذا ولكن ،تحدید اآلثار والمخاطر عملیة سیاق في عادة المعلومات  عن . یتوقع اإلفصاح100ت  

 االستمرار المؤسسة مع المتعاملة الجھة على یتعین فإنھ المتأثرة، المحلیة المجتمعات على مستمرة ومخاطر آثار إلى المشروع
 متطلبات،  112ـ ت  111وت ، 1  رقم األداء معیار من 36 الفقرة وتتناول .حیاتھ دورة طوال المشروع عن معلومات تقدیم في

 عن تفصح  أن المؤسسة مع المتعاملة للجھة ویجوز .المتأثر المحلي  المجتمع إلى المؤسسة مع المتعاملة الجھة قبل من اإلبالغ
 .االستدامة تقاریر خالل من والبیئیة االجتماعیة اآلثار تعزیز وفرص المالیة غیر المعلومات

 
كما    .حمایة المعلومات السریة  والحاجة إلى  الشفافیة  توازن بین الحاجة إلىأن   المؤسسة مع . یجب على الجھات المتعاملة101ت

تكون حذرة أن  تحافظ  والمعلومات البیانات جمع عند یجب  (باستثناء   أو البیانات ھذه  سریة على  الشخصیة، وأن  المعلومات 
 خطط عن اإلفصاح 1 رقم األداء معیار یتطلب الحاالت التي یتوجب فیھا اإلفصاح عن المعلومات بمقتضى القانون). وحیثما  

 المتعاملة الجھة  على یتوجب فإنھتم جمعھا (مثل خطط العمل المعنیة بإعادة التوطین)،   شخصیة بیانات أو معلومات على  مبنیة
المجتمعات المحلیة   عن  المعلومات الحساسة،  على سبیل المثال  .بأعینھم بأفراد شخصیة معلومات أو بیانات أي ربط یتم أال ضمان

یتم ، یجب أال  األساسیة  المعلومات االجتماعیة واالقتصادیة  كجزء منالمعلومات الصحیة، والتي تم جمعھا  و  ثل الدخلم  المتأثرة،
 .األسرباألفراد و  یمكن أن تربط فیھا تلك المعلومات بطریقة الكشف عنھا

 
 آثار على المشروع ینطوي وحیثما الخصوص، وجھ  على  األساسیة والبنیة االستخراجیة الصناعات لقطاعات . بالنسبة102ت  

بالحوكمة.   المتعلقة المخاطر مع للتعامل مھمة وسیلة یصبح المعلومات عن اإلفصاح فإن العام، الجمھور علىكبیرة   محتملة
إشارات حول  ، التي تشمل  االستخراجیة الصناعات مجال في الشفافیة مبادرة بشأن التوجیھات من مزیدا المراجع  قسم ویتضمن

 .المبادرة لھذه الخاص القطاع دعم یفیةكو ،العقود وشفافیة اإلیرادات
 

 التشاور 
عندما30 الجھة   .  ستقوم  تحدیدھا،  تم  التي  السلبیة  واآلثار  للمخاطر  عرضة  المتأثرة  المجتمعات  تكون 

المتعاملة بإجراء عملیة تشاور على نحٍو یتیح للمجتمعات المحلیة المتأثرة فرصاً للتعبیر عن آرائھا بشأن  
متعاملة بمراعاة ھذه  مخاطر المشروع وآثاره وتدابیر تخفیف حدة ھذه المخاطر واآلثار، وتسمح للجھة ال

اآلراء واالستجابة لھا. یجب أن یتناسب نطاق ومستوى المشاركة المطلوبة في عملیة التشاور مع مخاطر  
المشروع وآثاره الضارة ومع المخاوف التي تثیرھا المجتمعات المحلیة المتأثرة. ونالحظ أن عملیة التشاور  

أن:   یجب  اتجاھین  ذات  عملیة  عن  عبارة  واآلثار    (1)الفعال  المخاطر  تحدید  عملیة  مبكراً ضمن  تبدأ 
واآلثار؛   المخاطر  مع ظھور  متواصلة  بصفة  تستمر  وأن  والبیئیة،  اإلفصاح   (2)االجتماعیة  إلى  تستند 

یسھل  الھادفة والتي  والموضوعیة وأیضاً  بالشفافیة  تتسم  التي  الصلة  للمعلومات ذات  المسبقین  والنشر 
غة المحلیة والشكل المناسبین، على نحو یراعي الجوانب الثقافیة ویسّھِل الحصول علیھا، والمصوغة بالل 

تركیز المشاركة الشاملة على المتأثرین تأثراً مباشراً ال على  (3)على المجتمعات المحلیة المتأثرة فھمھا؛ 
  (5)یع الخارجي؛  تكون بعیدة عن االستغالل أو التدخل أو اإلكراه أو الترو  (4)غیر المتأثرین تأثراً مباشراً؛  

أن تكون موثقة. ستقوم الجھة المتعاملة بإجراء عملیة التشاور    (6)تمكن من المشاركة المجتمعیة الھادفة؛  
باللغة أو اللغات المفضلة لدى المجتمعات المحلیة المتأثرة، ووفقاً لعملیة اتخاذ القرارات لدیھا، واحتیاجات  

الجھة المتعاملة تقوم بالفعل بھذه العملیة، فالبّد أن تقدم دلیالً   الجماعات الضعیفة أو المحرومة. وإذا كانت
 كافیاً موثقاً على ھذه المشاركة. 
 المشاورة والمشاركة المستنیرة  

ستقوم  31 المتأثرة،  المحلیة  المجتمعات  المحتملة على  الكبیرة  السلبیة  للمشروعات ذات اآلثار  بالنسبة   .
في  أعاله  الواردة  الخطوات  على  تعتمد  مستنیرة،  ومشاركة  تشاور  عملیة  بإجراء  المتعاملة  الجھة 

المتأث  "المشاورة" المحلیة  المجتمعات  من  مدروسة ومستنیرة  مشاركة  تتضمن عملیة وسینتج عنھا  رة. 
ن تبادالً أكثر تعمقاً لآلراء والمعلومات،  التشاور والمشاركة المستنیرة   وعملیة تشاور منظمة ومتكررة، تمّكِ

في   المتأثرة  المحلیة  المجتمعات  آراء  بھا  الخاصة  القرار  عملیة صنع  في  تدمج  أن  من  المتعاملة  الجھة 
تدابیر التخفیف المقترحة والمشاركة في فوائد وفرص التنمیة المسائل التي تؤثر علیھا تأثیراً مباشراً، مثل  

الرجال والنساء،    یتم تسجیل آراء كل من  (1)والقضایا المتعلقة بالتنفیذ. ویجب، بالنسبة لعملیة التشاور، أن  
إظھار المخاوف واألولویات المختلفة لكل من   (2)إذا لزم األمر من خالل منتدیات أو مشاركات منفصلة،  

الجھة الر ستقوم  أمكن.  حیثما  الصلة،  ذات  والمنافع  منھا،  التخفیف  وآلیات  اآلثار،  بشأن  والنساء  جال 
على   السلبیة  واآلثار  المخاطر  تقلیل  أو  لتفادي  المتخذة  التدابیر  خاصًة  العملیة،  ھذه  بتوثیق  المتعاملة 

 االعتبار.   المجتمعات المحلیة المتأثرة، وستطلع المتأثرین على كیفیة أخذ مخاوفھم في
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 الشعوب األصلیة 

في 32 بإشراكھم  المتعاملة  الجھة  تلتزم  الشعوب األصلیة،  سلبیة على  آثار  لھا  التي  للمشاریع  بالنسبة   .
موافقة حرة   على  بالحصول  المتعاملة  الجھة  تلتزم  معینة  أحوال  وفي  مستنیرة،  ومشاركة  تشاور  عملیة 

المتطلبات المتعلقة بالشعوب األصلیة وتعریف الظروف    7ومسبقة ومستنیرة. ویتضمن معیار األداء رقم  
 الخاصة التي تتطلب الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنیرة. 

______________________________________________________ 

 المحرومة.مثل الرجال والنساء وكبار السن والشباب والمشردین واألشخاص أو المجموعات الضعیفة أو  27  
 

عندما ینطوي المشروع على عناصر وجوانب ومرافق مادیة من المحتمل أن تتسبب في آثار بیئیة واجتماعیة سلبیة على .  103ت
متسقة مع آثار ومخاطر    ھذه  المجتمعات المحلیة المتأثرة، فمن الضروري القیام بعملیة المشاورة. یجب أن تكون عملیة المشاورة

 مع المتعاملة الجھة بین االتجاه ثنائي اتصال على التشاور عملیةتنطوي  المجتمعات المحلیة المتأثرة.  مع مخاوف  والمشروع،  
 مع  المتعاملة الجھة الستفادة  الفرص إتاحة إلى تؤدي أن الفعال التشاور  عملیة شأن ومن .المتأثرة المحلیة والمجتمعات المؤسسة
 توضیح خالل من األخیرة ھذه توقعات إدارة على عالوة المتأثرة، المحلیة المجتمعات ومخاوف معارفو  خبرات من المؤسسة

 التشاور عملیة فعالیة تحقیق ویتطلب غیر واقعیة. مطالب نشوء أو الفھم سوءأي  تفادي یتسنى حتى ومواردھا مسؤولیاتھا مدى
 .القضایا ھذه في  للنظر لھم افك وقت وتخصیص ،ألصحاب المصلحة وشرحھا بالمشروع الخاصة  المعلومات عن  اإلفصاح

 مفتوحة تكون وأن والرجال، النساء ذلك في بما ،ةالمتأثر ةالمحلی اتلمجتمعل المختلفة  الشرائح التشاور عملیة  تشمل أن ویجب
ألصحاب المصلحة (راجع   التمھیدي التحلیل نتائج إلى واستنادا ات.المجتمع هھذ في والمحرومة الضعیفة الجماعات أمام األبواب

 الخاصة المعلومات  وشرح المتأثرة المحلیة والمجتمعات المؤسسة مع المتعاملة الجھة ممثلي بین  اجتماعات عقد یجب ،)95ت
مع   جتماعاتاال إلى وباإلضافة .واالقتراحات التعلیقات إلى واالستماع والتساؤالت، االستفسارات على واإلجابة بالمشروع،

 غیر أو رسمیة قائمة آلیات أیة أفراد  و المحلیة المجتمعات قادةالمؤسسة   المتعاملة مع األفراد المتأثرین، یجب أن تحدد الجھة
المؤسسة في وقت مناسب المجتمعات   المتعاملة مع آرائھم. یجب أن تبلغ الجھة استقاء أجل من ،القرارات صنع لعملیة رسمیة

 نتیجة عملیة المشاورة، وكیف تم أخذ اقتراحاتھم ومخاوفھم بعین االعتبار.المحلیة المتأثرة بشأن 
 

محدد ومحدود من اآلثار السلبیة المحتملة   عدد  إجراء مشاورات في معظم الحاالت التي ینطوي فیھا المشروع على  یجب.  104ت
مع المجتمعات المحلیة  بالتشاور  مع المؤسسة    الجھة المتعاملة  تقومعلى المجتمعات المحلیة المتأثرة. في ھذه الحاالت، یجب أن  

كبیرة  سلبیةالمتأثرة خالل عملیة التقییم، وبعد التعرف على المخاطر واآلثار وتحلیلھا. في حالة المشاریع التي تنطوي على آثار 
 رقم تطلبات معیار األداء  باإلضافة إلى مالتشاور والمشاركة المستنیرة ضروریة.     على المجتمعات المحلیة المتأثرة، تكون عملیة

 . 8ـ  4معاییر األداء  على متطلبات التشاور في االطالع، یمكن 1
 

أو    خارجیة  بأي ضغوط   وغیر متأثرةخالیة من التخویف أو اإلكراه،    التشاور والمشاركة المستنیرة  . یجب أن تكون عملیة105ت
  للنقاد  المؤسسة المتعاملة مع الجھة  تسمحمن تسویة متفق علیھا). یجب أن  ءاالمدفوعات النقدیة جزإال إذا كانت ( نقدیةت ءاإغرا

آرائھم،  با لتسھیل مناقشة كاملة تشمل جمیع    من  الفئات  مختلف  وأن تمكنلتعبیر عن  الفرص، وذلك  التحدث بحریة مع تكافؤ 
، مع ترجمات إذا لزم األمر،  إلیھا   توفر معلومات مفھومة وذات صلة ویمكن الوصولعني  ت  المستنیرةمشاورة  الوجھات النظر.  

التشاور  كافوقت  في   بدء   اآلثار التي تخص القضایا بشأن  ومتكرر منتظم تشاور على المستنیرة ةكالمشار وتنطوي.  قبل 
 المحلیة المجتمعات ھذه آراءتضمین   من المؤسسة مع المتعاملة الجھة تتمكن حتى المتأثرة، المحلیة المجتمعات على  المحتملة

في  المتأثرة المحلیة المجتمعات مع التشاور تبدأ عملیة أن ویجب  .القرار الخاصة بھا اتخاذ في عملیة  المطروحة القضایا تجاه
،  تقییمھا سیتم التي واآلثار لمخاطرا الئحة تتضمن التي التقییم عملیة  اختصاصات یحدد الذي األساسي لنطاقا تحدید عملیةبدایة 

 المواقف أو المحددة والتدابیر اإلجراءات بتوثیق المؤسسة مع  المتعاملة الجھة تقوم أنویجب أن تستمر طیلة المشروع. ویجب  
یصف الملحق   .التشاور عملیة في ینكالمشار آراءعن  مباشرة نتجتالتي  أو التي تم التأثیر علیھا القرار بصنع المتعلقة األخرى

المستنیرة.   التشاور والمشاركة  أكثر عملیة  بتفصیل  ذات وتكون  جیم  للمشاریع  الحرة والمسبقة والمستنیرة ضروریة  الموافقة 
، ولتعریف الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة راجع 7الظروف الخاصة التي تمس الشعوب األصلیة (راجع معیار األداء رقم  

 ). 7م المذكرة التوجیھیة رق
 

 مسؤولیات القطاع الخاص في عملیة إشراك أصحاب المصلحة التي تقودھا الحكومة 
الحاالت  33.  فإن  في  المضیفة،  الحكومة  عاتق  على  المصلحة  أصحاب  مشاركة  مسؤولیة  فیھا  تقع  التي 

ستتعاون مع الھیئة الحكومیة المسؤولة، بالقدر الذي تسمح بھ تلك الھیئة   الجھة المتعاملة مع المؤسسة 
محدودة،    الحكومیة لتحقیق نتائج تتفق مع أھداف ھذا المعیار. باإلضافة لذلك، وعندما تكون قدرة الحكومة

أثناء تخطیط عملیة إشراك أصحاب المصلحة وتنفیذھا ومتابعتھا. وإذا  نشطاً  تلعب الجھة المتعاملة دوراً 
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فستقوم    معیار األداء ھذا،  في  الواردة  الصلة  بالمتطلبات ذات  تفي  الحكومة ال  تجریھا  التي  العملیة  كانت 
 التكمیلیة، حیثما كان مالئماً. الجھة المتعاملة بإجراء عملیة تكمیلیة وتحدید اإلجراءات 

 
. قد تحتفظ الحكومات المضیفة بالحق في إدارة عملیة مشاركة أصحاب المصلحة المرتبطة مباشرة بمشروع ما، خاصة 106ت

األداء رقم    إذا تضمن معیار  العملیة متسقة مع متطلبات  نتائج ھذه  تكون  أن  ذلك، یجب  التشاور. ومع  في مثل ھذه 1األمر   .
التنسیق مع الجھات  وخالل إعداد وتنفیذ ورصد ھذه العملیة،    فعال، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة القیام بدور  الحاالت

الحكومیة ذات الصلة فیما یخص جوانب العملیة التي یمكن تسھیلھا بشكل أكثر كفاءة من قبل الجھة المتعاملة مع المؤسسة أو  
و منظمات المجتمع المدني. سوف یعتمد السماح للجھة المتعاملة مع المؤسسة بلعب دور  غیرھا من العناصر مثل االستشاریین أ

فعال جزئیا على القانون الوطني الواجب التطبیق واإلجراءات القضائیة واإلداریة وممارسات الھیئة الحكومیة المسؤولة. یجب 
لة لتحقیق النتائج الالزمة لضمان االتساق مع معیار األداء  على الجھة المتعاملة مع المؤسسة التعاون مع الھیئة الحكومیة المسؤو

على اإلجراءات    تتوفر الجھة المتعاملة مع المؤسسةالحكومة، یجب أن    إشراكبغض النظر عن  و. في جمیع الحاالت،  1رقم  
مصلحة بموجب ھذا  أصحاب ال  مشاركة. یجب أن یكون واضحا أن عملیة  والبت في المظالماالتصاالت  بھا فیما یتعلق ب  ةالخاص 
مرتبطة مباشرة  بالمشروع فیما یتعلق بقضایا  ن بشكل مباشر  ی أثرالمتمع أصحاب المصلحة    مشاركةشیر إلى أي عملیة  تالحكم  

 .مشروعة عن الخارجأوسع نطاقا أو مسائل أخرى مة عاقرارات سیاسة  فیما یخصعین، ولیس بتطویر مشروع م
 

معینة،  107ت ظروف  ظل  في  ھیئة.  تكون  أخرى    قد  سلطة  أو  بالفعلحكومیة  أجرت  التشاور    قد  مباشرة  العملیة  مرتبطة 
مع متطلبات    متسقةونتائجھا  المجراة  عملیة  ال  تإذا كانما    أن تحدد الجھة المتعاملة مع المؤسسةفي ھذه الحالة، یجب   .المشروعب

األداء   یكن    ؛1رقم  معیار  لم  علیھا  كذلك،  ر  األموإذا  اإلجرایجب  إذاءاتحدید  الوضع.  لمعالجة  الممكنة  التصحیحیة  كانت   ت 
تنفیذھا في أقرب وقت ممكن. یمكن أن تتراوح ھذه الجھة المتعاملة مع المؤسسة ت التصحیحیة ذات جدوى، یجب على اإلجراءا

ذات الصلة    ى المعلومات البیئیة واالجتماعیةالحصول عل   تسھیلإلى  إضافیة  مشاركة  القیام بأنشطة    منت التصحیحیة  ءااإلجرا
 .الثقافیةمن الناحیة وضمان مالءمتھا 

 

 االتصاالت الخارجیة وآلیات التظلم
 االتصاالت الخارجیة 

ستقوم  34   (1)الجھات المتعاملة بتطبیق إجراء لالتصاالت الخارجیة ومواصلتھا تتضمن طرقاً من أجل:  . 
فحص القضایا التي تثیرھا وتقییمھا وتحدید كیفیة    (2)تلقي االتصاالت الخارجیة من الجمھور وتسجیلھا؛  

إن وجدت؛    (3)عالجھا؛   وتوثیقھا،  وتتبعھا،  الحلول،  اإلدارة،    (4)تقدیم  برنامج  االقتضاء.  ضبط  حسب 
البیئیة   استدامتھا  حول  دوریة  تقاریر  للجمھور  تتیح  أن  المتعاملة  الجھات  على  یجب  ذلك،  إلى  إضافة 

 واالجتماعیة.
 

أصحاب أن یقدم    یمكن .للمنظمات  ممارسة تجاریة جیدة  األطراف الخارجیة  أن التعامل مع  على نطاق واسع  من المقبول.  108ت
، أو  تحسین المنتجات  اقتراحات بشأن  على شكل  أن تكون ھذه المعلومات  یمكن .لمؤسسة مامعلومات قیمة    المصلحة الخارجیین

الھیئات   مساھمات األخرى منال  أو التعلیقات أو  اآلراء  عدد ال یحصى من  أو،  مؤسسة ما  تفاعل الزبناء مع موظفي  حول  آراء
 كان  احقیقی  البیئي واالجتماعي لمؤسسة ما،   فیما یتعلق باألداء  األفراد   أو، أو المجتمعات،  و المنظمات غیر الحكومیةأ  التنظیمیة،
 الستقبال  إجراءات، الذي یتطلب  ISO 14000  فياالتصاالت    على عنصر  جزئیا  االتصاالت الخارجیة  شرط  ویستند .اأو متصور

 نظام  ال یتجزأ منیجب أن یكون جزءا  و  ،المعنیة  األطراف الخارجیة   من  المعلومات والطلبات ذات الصلة   وتوثیق والرد على 
 كانت  وإنحتى    المشاریع،  أنواعكل    على  ھذا الشرطینطبق   .اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاص بالجھة المتعاملة مع المؤسسة

المجتمعات المحلیة   على  سلبیة  اجتماعیةو  بیئیة  آثار    تتسبب في  من المحتمل أن  مادیة  مرافقوجوانب  و  عناصر  ال تنطوي على
  ینبغي   .بسیط  ا جدنظام  قد یكون  األمرإال أن  ،  بالنسبة لبعض المشاریع  تختلفیمكن أن    تعقیدأن درجة ال  على الرغم منو  ،المتأثرة

عنوان أو    موقع،أو    ھاتف،رقم  بسھولة (مثل  یمكن الوصول إلیھا  و  متاحة للجمھور  على قنواتتتوفر    المؤسسات التجاریة أنعلى  
 .االجتماعيأدائھا البیئي و بشأنطلبات الحصول على معلومات و الخارجیةإلى ذلك) لتلقي االتصاالت ، وما إلكترونيبرید 

 
یتراوح مستوى    یمكن أن  المشروع،  وحسب  ،من الجمھور  االتصاالت  لتلقي  متاحة  قناة  على  ھذا اإلجراءینبغي أن ینص    .109ت

) الخطوات  3  ) المبادئ،2األھداف،  )  1العناصر التالیة:    تصف  الصفحات  ةمتعدد إلى وثیقة  من صفحة واحدة  من إجراء  تعقیدھا
) تخصیص الموارد والمسؤولیات. یجب أن تحدد الجھة المتعاملة مع المؤسسة  5) توثیق ورصد اإلجابات،  4وتدفق االتصاالت،  

 .، إن وجدالمطلوب الردأھمیة االتصال الخارجي المتلقى ومستوى 
 

 آلیة التعامل مع الشكاوى والتظلمات للمجتمعات المحلیة المتأثرة 
ستضع الجھة المتعاملة آلیة للتعامل مع الشكاوى والتظلمات  ھناك مجتمعات محلیة متأثرة،    . عندما تكون 35

البیئي  األداء  من  وتظلماتھا  المتأثرة  المحلیة  المجتمعات  مخاوف  معالجة  وتیسیر  تلقي  إلى  تھدف 
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خاطر واآلثار  واالجتماعي للجھة المتعاملة. وینبغي أن تتناسب آلیة التعامل مع الشكاوى والتظلمات مع الم 
السلبیة الناتجة عن المشروع وأن تكون المجتمعات المحلیة المتأثرة ھي المستخدم الرئیسي لھذه اآللیة. 
تلك المخاوف على الفور، من خالل عملیة تشاوریة مفھومة وشفافة ومالئمة من   یجب أن تسعى إلزالة 

تعریض الطرف الذي أثار ھذه القضیة أو الناحیة الثقافیة مع تسھیل الوصول إلیھا دون أیة تكلفة ودون  
تلك ألیة عقوبات. ال یجب أن تحول ھذه اآللیة دون اللجوء إلى إجراءات عالجیة قضائیة أو إداریة. وتقوم  
مشاركة   عملیة  سیاق  في  وذلك  اآللیة  ھذه  بتوفر  المتأثرة  المحلیة  المجتمعات  بإخطار  المتعاملة  الجھة 

 . أصحاب المصلحة المتأثرین
 

  سلبیةاجتماعیة  و  بیئیةا  آثار  تخلق   من المحتمل أن  محددة  مادیةوجوانب ومرافق  عناصر  عندما ینطوي المشروع على  .  110ت
   معیار األداء   من  35الفقرة    متطلبات باإلضافة إلى     الجھة المتعاملة مع المؤسسةیجب على    ،المتأثرة المجتمعات المحلیة    على
الوصول للمجتمعات المحلیة المتأثرة  یمكن    المشروع،على مستوى  إجراء    أن تضع،  الخارجیة  االتصاالت ب  ةالمتعلقأعاله    1رقم  
 یجبو .نأصحاب المصلحة الخارجییالبالغات المقدمة من و  يالشكاو  توثیق  /  تسجیلو  ومعالجة  استقبالبسمح  یو،  بسھولة  إلیھ

ھذا  یجب أن تضمن الجھة المتعاملة مع المؤسسة سھولة الوصول إلى  كما  .  بالشكاوى المتقدمین األشخاص  سریة حمایة ضمان
 يللشكاو حل في المؤسسة مع المتعاملة الجھة ترغب ، وإبالغ المجتمعات المحلیة المتأثرة بوجوده. قدسھولة فھمھواإلجراء  
 تمكین المالئم من یكون قدف ،ا م شكوى حل عن المشروع عجز حالة  وفي .المتأثرة المحلیة المجتمعات مع إشراك تعاوني بأسلوب

 باآللیات علم  على المؤسسة مع المتعاملة الجھات تكون أن یجب .محایدة أطراف  أو خارجیین بخبراء االستعانة من المشتكین
الرسائل  توثیق ویجب .اآللیات ھذه إلى الوصول تعرقل أالو المنازعات،  لتسویة المضیف البلد في المتوفرة واإلداریة القضائیة

 الُمتخذة؛ المتابعة وإجراءات ؛الشكوى وطبیعة وتاریخ المعنیة؛ المنظمة أو الشخصالمتلقاة والردود علیھا (مثل اسم   المظالمو
  اتخاذ  تم إذا وما المشروع؛ قبل من المتخذة الصلة ذات القراراتب إبالغ المشتكي وكیف ومتى تم الشكوى؛ بشأن النھائي والقرار

 وباإلضافة بھا.  المتأثرة المحلیة المجتمعات مستقبال)، وإبالغ أصحاب المصلحة ھواجس تكرار لتفادي اإلدارة قبل من إجراءات
 لالطالع .  7و5 و2   رقم األداء معاییر في المظالم آلیات بشأن محددة متطلبات أیضا توجد ،1  رقم األداء معیار متطلبات إلى

 المصلحة أصحاب ةكمشار بعنوان الصادر  الدولیة التمویل مؤسسة تقریر انظر المظالم، آلیات بشأن إضافیة توجیھات على
معالجة  ، و)2007(مؤسسة التمویل الدولیة،    الناشئة األسواق في أعمال بأنشطة القائمة اتكللشر السلیمة الممارسة دلیل :المباشرة

  مشاریع التنمیةل  التظلم  وتنفیذ آلیاتدلیل لتصمیم  و )،2009(مؤسسة التمویل الدولیة،  المظالم في المجتمعات المتأثرة بالمشاریع  
 .)2008(مكتب مستشار االمتثال / أمین المظالم، 

 
 بدایة ذمن متینة والمحافظة علیھا  مظالم آلیة إنشاء یجب معقدة، محتملة قضایا على المنطویة الكبرى للمشاریع بالنسبة.  111ت

یجب إبالغ المجتمعات المحلیة المتأثرة بشأن ھذه اآللیة، وتصمیمھا بشكل یناسبھم، ویسھل علیھم فھمھ، ومكیف  و.  التقییم عملیة
نولوجیا). یجب  لتحدیات التواصل التي قد یواجھونھا (مثل اللغة، ومستویات معرفة القراءة والكتابة، ومستوى الوصول إلى التك

 عاتق على لھا   واالستجابة المظالم تلقي مسؤولیة تقع أن یجب  التحقیق في الشكاوي لتحدید االستجابة ومسار العمل المناسبین.
، خالف الموظفین المكلفین بإدارة انشطة المؤسسة مع المتعاملة للجھة التنظیمي الھیكل داخل بالخبرة ومتمتعین مؤھلین أفراد

وباإل لذلكالشركة.  المفید  ف ،ضافة   المحلي، المجتمع مع دوریة اجتماعات وعقد االقتراحات، لتلقي صنادیق إنشاءأیضا  من 
 اإلدارة البیئیة واالجتماعیة المظالم جزءا من نظام . یجب أن تكون آلیةواالنتقادات اآلراء الستقاء أخرى اتصال وسائل واستخدام

الحاالت، ونظرا للظروف الخاصة بالمشروع، قد تحتاج الجھة المتعاملة مع المؤسسة إلى إشراك  . في بعض  الخاص بالمشروع
 طرف ثالث مستقل في عملیة البت في المظالم. 

 

 تقدیم تقاریر مستمرة إلى المجتمعات المحلیة المتأثرة 
ستقوم الجھة المتعاملة بتقدیم تقاریر دوریة للمجتمعات المحلیة المتأثرة تصف التقدم الذي حققھ تنفیذ   .36

خطط عمل المشروع بشأن القضایا التي تتضمن مخاطر أو آثاراً مستمرة على المجتمعات المحلیة المتأثرة  
والتظل الشكاوى  مع  التعامل  آلیة  أو  التشاور  عملیة  التي خلصت  تلك  والقضایا  وتھم  أھمیتھا   إلى  مات 

التخفیف   إجراءات  أو  تدابیر  في  تغیرات جوھریة  إلى  اإلدارة  برنامج  نتائج  أدت  إذا  المحلیة.  المجتمعات 
الواردة في خطط العمل بشأن القضایا التي  تھم المجتمعات المحلیة المتأثرة أو اإلضافة إلیھا، فسیتم أیضاً  

البیانات المتعلقة بالتدابیر أو إجراءات التخفیف. ستكون دوریة ھذه  إبالغ ھذه المجتمعات بعملیات تحدیث  
التقاریر  متناسبة مع مخاوف واھتمامات المجتمعات المحلیة المتأثرة، على أال یقل عدد مرات اإلصدار عن 

 مرة واحدة في السنة.  
 

 بشأن ، سنویااألقل   على المتأثرة المحلیة لمجتمعات ل تقدم تقاریر دوریة أن المؤسسة مع المتعاملة الجھة . ینبغي على112ت
 آثار أو مخاطر على تنطوي التي برامج اإلدارة، بما في ذلك خطط العمل في المحددة بالبنود یتعلق فیما المحقق والتقدم التنفیذ
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ات  تغییر إحداث إلى اإلدارة  برامج وتحدیثات تعدیالت تؤدي وحیثما مالئم، ھو وحسبما .المتأثرة المحلیة المجتمعات على مستمرة 

 عن اإلفصاح المؤسسة مع المتعاملة الجھة أیضا على  یتوجب المتأثرة، المحلیة المجتمعات على واآلثار في المخاطرجوھریة  
 آراء الستقاء استجابة المتأثرة المحلیة للمجتمعات المعلومات  ھذه إتاحة یجب ذلك، إلى وباإلضافة المحلیة. للمجتمعات ذلك

 االجتماعي األداء تتبع  في المتأثرة المحلیة المجتمعات إشراك لمواصلة  وسیلة وبصفتھا للمظالم، أو المحلي المجتمع وانتقادات
 .للمشروع والبیئي

 
 واالجتماعیة والبیئیة المالیة الجوانب عن لإلبالغ االستدامة بتقاریر االستعانة المؤسسة مع المتعاملة الجھات. قد ترغب 113ت

 غیر نتائج  أي إلى باإلضافة تعزیزھا، تمی  التي للمشروع اإلیجابیة واآلثار األداء تدابیر نجاح مجاالت  ذلك في بما  لعملیاتھا، 
 الجیدة، والممارسات محددة، اعاتطبق المعنیة التوجیھات ذلك في بما  والتوجیھات، اإلبالغ، مبادرات دروس مستقاة. أو  و ناجحة

 (انظر الئحة المراجع). العالمي الرصد مبادرة في یتمثل أبرزھا ولعل .المیدان ھذا في السریع التطور في آخذة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألف  الملحق  
 

 معلومات حول الممارسات الدولیة المقبولة إلجراء وإعداد تقاریر التدقیق البیئي، ومراجع، وروابط نحو أمثلة
 

المتطلبات    تعتبر  المنصوص علیھا.  للمتطلبات  خدمةأو منتج أو    عملیةأو    نشاط  درجة استیفاءلتحدید    تستخدمأداة    البیئي  التدقیق
 الوسائطعلى    ویمكن أن تركز  .التدقیقنتائج    /حاجة  تبعا لل  التدقیق  متطلبات  یمكن أن تختلف.  للتدقیقمعاییر    المنصوص علیھا

  أو النظر اإلدارة،    نظام  عنصر من عناصر  أو  ،ترخیصمتطلبات    و أ،  جزء معین من قانون مامتطلبات    وأ،  الھواء)  الماء أو   مثل(
األداء    لتقییم  یمكن استخدامھا  أو  ،)شراء  ھدف  كونت  قد  عملیاتمنطقة    معین أو  مصنع  (مثل  محدودة  جغرافیة  تغطیةفقط في  
 سیخضعون للتدقیقالذین    كیانالأو    منظمةالو  معاییر ال  تحدد  الحاجة.حسب    تجاریةأعمال    أنشطة  أخرى أو  أو سمات  المستمر

لضمان   بعنایة  تحدید النطاق  یجب  .یتعرض لھلن    ماومن حیث التعریف)  (  سیتعرض للتدقیقما    نطاقال  یحدد.  ھذا األخیرنطاق  
 .ذه العملیةالقیام بھ خالل للتدقیقبالنسبة  مادي كل ما ھو مراجعة

 
من كون التخطیط لھا، وتعیین الموظفین    للتأكد   تدقیق  إجراءات  بدقة  ھذه العملیةتتبع  ، یجب أن  التدقیق  نطاق  بغض النظر عن

ما    الفرق بین  التدقیق  یعرض  تعني أنھ عندما  الثقة بثقة.  ، والقیام بھا، سیسمحون في نھایة المطاف باستخدام النتائجالمكلفین بھا
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(على أساس المالحظات، أو السجالت المراجعة، أو    فعال  حدثما قد    أو  في الواقعیحدث    متطلبات) وماالأن یحدث (  یفترض 
 ودقیقة.  صادقةالنتائج لكونھا    المقابالت مع األشخاص من أجل الحصول على أدلة موضوعیة) فإنھ یمكن االعتماد على تلك

التي تتم    فقط   ستنتاجات ھياال  ھذه  كثیر من األحیان،في   .التدقیقاستنتاجات    وملخصة على شكل  التدقیق   في تقریر  النتائج مفصلة
على نحو  بالتدقیق  المھم جدا القیام    لذلك فمن .في إصدار القراراتالتي یتم استخدامھا  و  بالتدقیق  من قبل المكلفین أصال  مراجعتھا

 .على نحو مطلق بھا من الوثوق االستنتاجاتمتلقي ل یسمح
 

 على الموقع التالي:  (ISO) المقاییس  لتوحید الدولیة المنظمة الذي تتیحھ ،ISO 19011 داخل  التدقیقات یرد وصف جید لجمیع
http://www.iso.org/iso/home.htm 

 
 یختلف  ینبغي أن البیئي.  للتدقیقالرئیسیة    النتیجةھو    وحدھا،  التدقیق  استنتاجاتكثیر من األحیان  وفي  ،  تقریرال  كما ذكر أعاله،
تقریر    تضمینھ في  على ما یمكن  مثال جید  التالیة  الخطوط العریضةومع ذلك، ف .التدقیقطاق  ن  حسب  بالضرورة  مضمون التقریر

 .البیئي التدقیق
 

والمھنیة. ویمكن أن تتضمن   البیئیة والسالمة الصحة بشأن المثیرة للقلق لجمیع المجاالت موجزة مناقشة :ملخص تنفیذي  •
یقوم المدققون بذلك في    .االمتثال وجدول اآلثار، تخفیف وتكلفة وأولویتھا، بھا الموصى التخفیف معلومات إضافیة تدابیر

 دقة.أكثر تقدیم بیانات القضایا، ألنھا تكون في وضع أفضل ل  "تمتلك" ترك للمنظمة التيی قد  ولكن ذلكبعض األحیان، 
  إجراء   قبل  یتم االتفاق علیھا، ویجب أن  التدقیقسیر أعمال    التي توجھ  المراجع   على   مثل ھذه المعلومات  یعتمد إدراج

 .التدقیقعملیة 
(العملیات، والتنظیم، إلى غیر ذلك)،    خضع للتدقیق)، ما  التدقیق(مكان  التدقیق  ركز علیھ  یوصف لما   :التدقیقنطاق    •

 شھرا، أم سنة، أم كل العملیات منذ إنشائھا؟).التدقیق  ھل غطىمتى بدأت ومتى انتھت فترة األداء (

 والمھنیة البیئیة  والسالمة بالصحة الخاصة والسیاسات والتوجیھات  واألنظمة للقوانین ملخص جدولي :التنظیمیة البیئة  •
 .التدقیقبنطاق  عالقتھا حیث من ساریة مماثلة وأنظمة قوانین وأیة المحلیة والمجتمعات المضیف البلد لدى

. ومناقشة الستعراض  التدقیق  : عرض موجز للمنھج المستخدم في إجراءوالتحقیقات الخاصة بالموقع  التدقیق  إجراءات  •
لموقع وخطة االختبار الكیمیائي؛  أخذ عینات من ا  السجالت، واستطالعات الموقع، وأنشطة المقابالت، ووصف لخطة

 ، إن وجدت.والتحلیالت الكیمیائیة واألسالیبالعینات البیئیة  واالستقصاأت المیدانیة، وأخذ

یتعلق للقلق المثیرة المجاالت لكافة مفصلة مناقشة :للقلق  المثیرة والمجاالت االستنتاجات  •  والسالمة بالصحة فیما 
 األضرار أو والتلوث القائمة والعملیات من المرافق بكل عالقتھا حیث من المجاالت ھذه مناقشة ویجب .والمھنیة البیئیة

 اتاالستقصاء من المزید بإجراء الخاصة والتوصیات وجودتھا األوساط المتأثرة،  ذلك في بما سابقة، أنشطة عن الناتجة
وجدت. إن  التالیة:  یصنفقد   والمعالجات،  الفئات  إلى  االستنتاجات   المدى على اتإجراء  ،ةفوری اتإجراء التقریر 

 .على المدى الطویل اتوإجراء المتوسط،
المواعید  • والتكالیف وجدول  التصحیحیة،  العمل  االھتمام،  خطة  لكل مجال من مجاالت  بالنسبة  التقریر :  یتضمن    قد 

  إن كان األمر كذلك، فیجب على التقریر.  أھمیتھاوتوضیح    ھا ت التصحیحیة المالئمة لتخفیفءامعلومات محددة بشأن اإلجرا
، إن تم االتفاق على  تنفیذھال  زمني  جدولت التصحیحیة وءاتكلفة تنفیذ اإلجرالتقدیرات    أولویات العمل، مع تقدیم  تحدید

في سیاق أیة نفقات رأسمالیة   الزمنیة  بشأن ھذه الجداول  ات. وینبغي إصدار توصیقوالجھة الخاضعة للتدقی  المدققذلك بین  
 مزمعة بشأن المنشأة.  

  التدقیق ول  كخاصة ببروتو  نسخ من نماذج المقابالت، وأي تفاصیلو: ینبغي أن یشتمل ھذا القسم على المراجع،  المالحق  •
 .لم یتم تضمینھا بشكل مباشر أعالهالتي والتدقیق أثناء  الحصول علیھالبیانات التي تم وا، من قبل  اي لم یتم تضمینھتال

 
  

http://www.iso.org/iso/home.htm


  
 

 
  

34 

  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم

 
 )2021یونیو/حزیران  14(تاریخ التحدیث:   2012كانون الثاني /ینایر   1نشرت في 

 
 

 الملحق باء 
 

 المصلحة (عینة المحتویات) أصحاب  مشاركة خطة
 

 :أصحاب المصلحة، یجب للحصول على خطة جیدة لمشاركة
 

 .واإلفصاح للتشاور متطلبات أخرىأیة  أو و/والشركة،  ینالمقرضومتطلبات ، التنظیمیة المتطلبات وصف  •
 .المحلیة المتأثرةالمجتمعات ، مع التركیز على لھم وإعطاء األولویة أصحاب المصلحة الرئیسیین تحدید- •
 .المجموعات من ھذهمجموعة كل التشاور مع  لتبادل المعلومات وجدول زمني استراتیجیة و تقدیم •
 .أصحاب المصلحة مشاركة أنشطةلتنفیذ  والمسؤولیات الموارد وصف  •
 .الشركة نظام إدارة في أصحاب المصلحةمشاركة  أنشطة إدراج كیفیة وصف •

 
 .)الشركة  عملیات أو( احتیاجات المشروع متناسبین مع الخطةمستوى تفصیل نطاق و  ینبغي أن یكون

 
 مقدمة1. 

 
حیثما كان  و واالجتماعیة المحتملة. البیئیةالقضایا و عناصر التصمیم بما في ذلكللمشروع (أو عملیات الشركة) وصف موجز 

 .والمنطقة المحیطة بھموقع المشروع خرائط ، تضمین ذلك ممكنا
 
 اللوائح والمتطلبات2. 

 
المطبقة  و بمشاركة أصحاب المصلحة المتعلقة الشركة، أو  ینالمقرضمتطلبات قانونیة أو تنظیمیة، أو متطلبات  أي تلخیص

التقییم البیئي   المتعلقة بعملیةمتطلبات اإلفصاح و  التشاور مع الجمھورذلك  یشمل قدو الشركة. عملیات أو على المشروع
 .االجتماعيو

 
بما في   من ھذا النوع من قبل، قامت بأي أنشطة كانت الشركة قد إذا أصحاب المصلحة.أنشطة سابقة لمشاركة ملخص ألي 3. 
 :تقدیم التفاصیل التالیة فیجب التشاور، و/أو اإلفصاح عن المعلومات ذلك

 
، وما إلى  إذاعة ملصقات، ، كتیب، تقاریر، شفویا: على سبیل المثال( وشكلھا، المعلومات التي تم اإلفصاح عنھا نوع •

 .نشرھا وكیف تم، )ذلك
 .حتى اآلن اجتماعات أیة وتواریخمواقع  •
 .تم التشاور معھا و/أو المنظمات التي، األفراد والجماعات •
 .والمخاوف الرئیسیة التي تمت مناقشتھا القضایا •
 .إجراءات متابعة أو التزامات بما في ذلك أي على القضایا التي تمت مناقشتھا، شركةال رد •
 وإبالغ أصحاب المصلحة.  ھذه األنشطة لتوثیق العملیة المتبعة •

 
 أصحاب المصلحة المباشرة في المشروع 4.

 
. ینبغي )الشركة عملیات أو(  المشروعحول  معھم التشاورو ھمسیتم إبالغ الرئیسیین الذین سرد مجموعات أصحاب المصلحة

 :الجماعات الذین األشخاص أو ھؤالءشمل أن ی
 

 .)الشركة عملیاتب  أو( المشروعب أو غیر مباشر /و بشكل مباشرھم متأثرون  •
 .مصلحةأصحاب ھم كالتي تحدد الشركة األم في المشروع أو "مصالح" لدیھم •
  المجتمعات ھم مثال أصحاب المصلحة المحتملین ( عملیات الشركة أو نتائج المشروع التأثیر على  القدرة على ملدیھ •

شمل  یأن  أیضایمكن والسلطات الحكومیة؛ و، والمنظمات غیر الحكومیة ،المحلیة والمنظماتالمحلیة المتأثرة، 
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  ،، ووكاالت بیئیة وطنیةدینیة، ونقابات عمالیة، وأكادیمیین، وجماعات أخرى، وشركات سیاسیین أصحاب المصلحة

 .)ووسائل اإلعالم ،االجتماعیة  القطاع العام ووكاالت
 

 مشاركة أصحاب المصلحة  برنامج. 5
 

 .البرنامج (سواء لمشاریع محددة أو للشركة) ھدافأو غرض تلخیص •
توصیل  سیتم استخدامھا ل األسالیب التي وأنواع أشكال، أیة فيو، الكشف عنھا التي سیتم توصف مختصر للمعلوما •

تختلف األسالیب   قد .أعاله 4الفقرة  المحددة في مجموعات أصحاب المصلحة  إلى كل مجموعة من ھذه المعلومات
 :، على سبیل المثالللجمھور المستھدف وفقا المستخدمة

 
 واإلذاعة والتلفزیون والملصقات الصحف. 
 األخرى العروض البصریةالمعارض أو و المعلومات مراكز . 
 والملخصات غیر التقنیة على شكل وثائق أو تقاریر. الملصقات الكتیبات والنشرات و 

 
  المحددة في مجموعات أصحاب المصلحة مع كل مجموعة من للتشاور التي سیتم استخدامھا وصف موجز لألسالیب •

 :، على سبیل المثالللجمھور المستھدف  وفقا تختلف األسالیب المستخدمة قد .4الفقرة 
 

 الرئیسیینومقدمي المعلومات  ممثلي أصحاب المصلحة مع  مقابالت. 
 واستبیانات واستطالعات مسوحات. 
 مجموعات محددة  مع مجموعات تركیز أوو/ورش عمل، اجتماعات عامة و. 
 تشاركیة أسالیب.   
 القراراتاتخاذ للتشاور وأخرى  آلیات التقلیدیة . 

 
المجموعات الفرعیة (مثل األقلیات، وكبار السن، والشباب  وغیرھن من النساء أخذ آراءبھا  الكیفیة التي سیتم وصف •

 االعتبار أثناء العملیة.  بعینوما إلى غیر ذلك) 
  أوو/، مشتركشكل ب اتخاذ القرارات، والعملیات التشاركیة بما في ذلك اتخاذھا، سیتم أخرى  أي أنشطة مشاركة وصف •

من أصحاب المصلحة في   االمنظمات غیر الحكومیة، وغیرھالمجتمعات المحلیة، و التي أجریت مع الشراكات
 برامج إعادة التوطینو صحاب المصلحة،المبادرات اإلنمائیة ألو تقاسم المنافع، األمثلة برامج وتشمل المشروع.
 .الصغیرالتمویل برامج التدریب و أوو/ والتنمیة،

 
 جدول المواعید  .6
 

، واإلفصاح  بما في ذلك التشاور، مشاركة أصحاب المصلحة أنشطة مختلفمواقع و تواتر / مواعید  یحدد جدول زمني تقدیم
على مستوى المشروع   سواءالشركة ( إدارة  في نظام األنشطة تلكفیھ  سوف تدرجالتاریخ الذي و والشراكات،عن المعلومات، 

 أو على مستوى الشركة).
 

 الموارد والمسؤولیات. 7
 

 .مشاركة أصحاب المصلحةالخاص ب الشركة برنامجإلدارة وتنفیذ موظفین و موارد ما سیتم تكریسھ من  ذكر •
 ؟ھذه األنشطةل المیزانیة المخصصةھي  ما األنشطة؟ تنفیذ ھذه یكون مسؤوال عنس من داخل الشركة •
ومجموعات أصحاب  متنوعة  أو كبیرةآثار  التي تنطوي على )متعددةال عملیات الشركة أو ( للمشاریعبالنسبة  •

  أصحاب المصلحة موظف أو موظفین مؤھلین لالتصال مع تعیینشركة لل فإنھ یعتبر ممارسة سلیمة متعددة، مصلحة
أصحاب  مع  االتصال وظیفة دمج. الشركة أو / و المشروع على مستوى ھذه األنشطة وتسھیل ترتیبمن أجل 

 .الرقابةاإلدارة و إشراك، تماما مثل األخرى أمر مھم أیضا وظائف األعمال األساسیة المصلحة مع
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 المظالم  آلیة .8
 

للنظر والبت  للشركة ھمی المشروع (أو عملیات الشركة) من تقدیم شكاو  األشخاص المتأثرین منتمكن  العملیة التي وصف
 ؟ وكیف سیتم إرسال الرد إلى المشتكي؟ سیتكلف بذلكومن سیتم حلھا سیتلقى المظالم؟ كیف  من .فیھا

 
 الرصد واإلبالغ  9.

 
في  أصحاب المصلحة (بما في ذلك المجتمعات المحلیة المتأثرة) أو مراقبین خارجیین إلشراك أي خطط وصف •

 .برامج التخفیفو المشروعآثار  رصد
، المتأثرة المحلیة المجتمعات   إلى  أصحاب المصلحة مشاركة نتائج أنشطة اإلبالغ عنیتم  سوف كیف ومتى وصف •

 .من أصحاب المصلحة أوسع مجموعات فضال عن
السنویة   الرصد، وتقاریر لشركةل النشرات اإلخباریةو ،االجتماعيالتقییم البیئي و تقاریر األمثلة على ذلك تضم •

 .شركةاستدامة ال  وقرار ،شركةالسنوي للتقریر ال، وللمقرضین المقدمة
 

 اإلدارة وظائف .10
 

غیرھا من  الخاص بالشركة وفي اإلدارة البیئیة واالجتماعیة نظام في مشاركة أصحاب المصلحة إدماج أنشطة كیف سیتم
 ؟وظائف األعمال األساسیة

 
 ؟على البرنامج اإلشراف اإلداريب سیتكلف من الذي •
 ؟ أصحاب المصلحة بأعمال مشاركة الموظفین وتكلیفالتدریب، التوظیف و خطط ما ھي •
 اإلدارة العلیا؟ أصحاب المصلحة و االتصال مع يبین موظف  اإلبالغ ما ھي خطوط •
 ؟ مشاركة أصحاب المصلحة الخاصة ب استراتیجیة الشركةعن  داخلیا بالغاإل كیف سیتم •
المصلحة،   أصحابالعملیة (مثل قاعدة بیانات  وإدارة تتبعیق وتوثل التي سیتم استخدامھا ةیدوات اإلداراألما ھي  •

 تزامات ، وما إلى ذلك)؟وسجل اال
أصحاب المصلحة  المقاولین و التفاعل بین كیف ستتم إدارة، مقاولین تشركالتي  عملیات الشركةأو  للمشاریعبالنسبة  •

 ؟ عالقات جیدة لضمانالمحلیین 
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 جیم  الملحق
 

 والمشاركة المستنیرة  التشاور عملیة من التحقق وطرق لمؤشرات مثال
 
 

 العملیة صحة من التأكد لطرق أمثلة
 
 األساسیة  االعتبارات
 

 أو سیاستھا أو المؤسسة مع المتعاملة الجھة استراتیجیة
 أخرى. ثبوتیة وثائق أیة أو مبادؤھا

 
الخاصة  1 مبادؤھا  أو  سیاستھا  أو  الشركة  استراتیجیة   .

 بالمشاركة 
بالمشاركة   الخاصة  المبادئ  أو  السیاسة  أو  االستراتیجیة 

إلى   الصریحة  اإلشارة  مع  المصلحة،  ألصحاب  المستمرة 
 المجتمعات المحلیة المتأثرة والمعاییر ذات الصلة. 

 

 تقییم إطار في المباشرة المصلحة أصحاب تحلیل وثیقة
 .والبیئي االجتماعي والتقییم والبیئیة االجتماعیة اآلثار

 
 مشاركةل المؤسسة مع المتعاملة الجھة تخطیط مستندات
 االتصاالت، إستراتیجیة مثل المباشرة، المصلحة أصحاب

 واإلفصاح الجمھور مع التشاور وخطط التشاور، وخطة
 .المباشرة المصلحة أصحاب مشاركة وخطة المعلومات، عن

 تحدید وتحلیل أصحاب المصلحة المباشرة  2
في سیاق عملیة التقییم االجتماعي والبیئي، یتم تحدید كافة 

المجتمعات المحلیة المتأثرة بالمشروع، وتصنیفھا (إلى أرقام 
ومواقع) حسب المستویات المختلفة لقابلیة تعرضھا لآلثار 

  والمخاطر السلبیة للمشروع، وتحلیل وطأة اآلثار والمخاطر
السلبیة للمشروع على كل مجموعة. وفي إطار عملیة التقییم 

االجتماعي والبیئي، یجب أن یتناول ھذا التحلیل أیضا  
 .المجتمعات المحلیة واألفراد الذین سیستفیدون من المشروع

 
 وسجل المؤسسة مع  المتعاملة الجھة مواعید جدول

 .أصحاب المصلحة مشاركة
 

 التي بالمناقشات الخاص المؤسسة المتعاملة مع الجھة سجل
 بھم، مع ممثلي أصحاب المصلحة المعترف إجراؤھا تم

 للجماعات الشرعیین وكبار مقدمي المعلومات، والممثلین
 . )النساء واألقلیات مثل (الفرعیة

 
 

 مشاركة أصحاب المصلحة .3
عملیة تشاور مستمرة أثناء عملیة تخطیط المشروع (بما في 

ذلك عملیة التقییم االجتماعي والبیئي)، مع تحقیق ما یلي :(أ)  
) تحدید اآلثار 1مشاركة المجتمعات المحلیة المتأثرة في: 

) تقییم العواقب المترتبة عن ھذه 2والمخاطر المحتملة؛ 
)  3اآلثار والمخاطر على حیاة تلك المجتمعات المحلیة؛ 

یر التخفیف إدراج آراء ھذه المجتمعات المحلیة في تداب
المقترحة، وتقاسم المنافع والفرص اإلنمائیة، وقضایا التنفیذ؛ 

(ب) إثبات التشاور بشأن اآلثار والمخاطر الجدیدة التي  
 برزت إلى النور خالل عملیة التخطیط والتقییم. 

 
 بشأن المؤسسة مع المتعاملة الجھة أعدتھا التي المواد

 .والتشاور المعلومات عن اإلفصاح
 
 التي بالمناقشات الخاص المؤسسة مع المتعاملة الجھة سجل 

بھم،  المعترف أصحاب المصلحة ممثلي مع إجراؤھا تم
 للجماعات الشرعیین والممثلین مقدمي المعلومات، وكبار

 .الفرعیة
 
 

 اإلفصاح عن المعلومات .4
في الوقت المناسب عن  المؤسسة مع المتعاملة الجھةإفصاح 

المعلومات المتعلقة بالمشروع إلحاطة المجتمعات المحلیة 
غرض وطبیعة وحجم  )المتأثرة بالمشروع علما بشأن: أ

المدة الزمنیة لألنشطة المقترحة للمشروع؛  )المشروع؛ ب
أي مخاطر وآثار محتملة على تلك المجتمعات، وتدابیر   )ج

عملیة مشاركة أصحاب المصلحة   )التخفیف ذات الصلة؛ د
ویجب أن یتم اإلفصاح عن ھذه   آلیة المظالم. )المتوخاة؛ ه

 .المعلومات بشكل مفھوم وذي معنى
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 العملیة صحة من التأكد لطرق أمثلة
 
 األساسیة  االعتبارات
 

 
 التي بالمناقشات الخاص المؤسسة مع المتعاملة الجھة سجل

بھم،  المعترف أصحاب المصلحة ممثلي مع إجراؤھا تم
 للجماعات الشرعیین والممثلین مقدمي المعلومات، وكبار

 .الفرعیة
 
 

 . عملیة التشاور 5
 

 التشاور الحر أ) 
أدلة من المجتمعات المحلیة المتأثرة تفید بأن الجھة المتعاملة 

مع المؤسسة أو ممثلیھا لم یمارسوا اإلكراه أو التخویف أو 
التحفیز دون داع ضد المجتمعات المتأثرة لكي تساند 

 المشروع.
 

 التي بالمناقشات الخاص المؤسسة مع المتعاملة الجھة سجل
بھم،  المعترف أصحاب المصلحة ممثلي مع تم إجراؤھا

 للجماعات والممثلین الشرعیین مقدمي المعلومات، وكبار
 .الفرعیة

 
 
 

 التشاور المسبقب) 
یجب أن یتم التشاور مع المجتمعات المحلیة المتأثرة في 
)  1مرحلة مبكرة بشكل كاف من عملیة تخطیط المشروع:  

إلتاحة الوقت الكافي لتفسیر المعلومات الخاصة بالمشروع 
) ولجعل  2وصیاغة التعلیقات والتوصیات ومناقشتھا؛ 

التشاور ذا تأثیر ملموس على الخیارات الواسعة الخاصة  
یم المشروع (مثل البیئة المحیطة، والموقع، والطرق، بتصم

) ولجعل التشاور ذا تأثیر  3والتسلسل، وجداول المواعید)؛ 
 ملموس على اختیار وتصمیم تدابیر تخفیف اآلثار، وتقاسم  

 المنافع والفرص اإلنمائیة، وتنفیذ المشروع
 
 

 التي بالمناقشات الخاص المؤسسة مع المتعاملة الجھة سجل
بھم،  المعترف أصحاب المصلحة ممثلي مع تم إجراؤھا

 للجماعات والممثلین الشرعیین مقدمي المعلومات، وكبار
 الفرعیة. 

 

 التشاور المستنیر ج) 
التشاور مع المجتمعات المحلیة المتأثرة بشأن عملیات  
إلى   المشروع واآلثار والمخاطر السلبیة المحتملة، استنادا

إفصاح كاف وذي صلة عن معلومات المشروع، وباستخدام 
طرق اتصال شاملة (أي استیعاب مختلف مستویات التأثر  

بالمشروع)، ومناسبة ثقافیا، ومكیفة لتتناسب مع االحتیاجات  
اللغویة وعملیة صنع القرار الخاصة بالمجتمعات المحلیة، 

فیة  بطریقة تمكن أعضاء ھذه المجتمعات من الفھم التام لكی
 .تأثیر المشروع على حیاتھم
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 األساسیة  االعتبارات
 

جدول الجھة المتعاملة مع المؤسسة وسجلھا الخاص  
 بمشاركة أصحاب المصلحة. 

 
مستندات الجھة المتعاملة مع المؤسسة الخاصة بالتدابیر 

المتخذة لتفادي أو التقلیل من المخاطر واآلثار السلبیة على  
لردود أفعال أصحاب  المجتمعات المحلیة المتأثرة، استجابة 
 .المصلحة المتلقاة خالل عملیة التشاور

 
 .مسودات خطط العمل ذات الصلة 

 

 . المشاركة المستنیرة6
أدلة من جانب الجھة المتعاملة مع المؤسسة بشأن إجراءھا  

لمشاورات منظمة ومتكررة أدت إلى تضمین قراراتھا  
بالمسائل التي المحددة آلراء المجتمعات المحلیة فیما یتعلق 

تؤثر على ھذه األخیرة بشكل مباشر، مثل تفادي أو تقلیل  
آثار المشروع، والتدابیر المقترحة لتخفیف اآلثار، وتقاسم  
 .المنافع والفرص التي یسفر عنھا المشروع، وقضایا التنفیذ

 
 
 

 اآلثار تقییم إطار في المباشرة المصلحة أصحاب تحلیل
االجتماعیة واالقتصادیة  البیانات أو والبیئیة، االجتماعیة
 .والبیئي االجتماعي أو التقییم األساسیة،

 
 بمشاركة الخاص المتعاملة مع المؤسسة الجھة سجل

 تم التي المناقشات سجل ذلك في بما المصلحة، أصحاب
 .الضعیفة للجماعات الشرعیین الممثلین مع إجراؤھا

 
 بالتدابیر الخاصة المؤسسة مع المتعاملة الجھة مستندات
  على السلبیة واآلثار المخاطر لتفادي أو تقلیل المتخذة

 خالل لردود األفعال المتلقاة استجابة الضعیفة، الجماعات
 .التشاور عملیة

 
 .العمل ذات الصلة  خطط مسودات

 

 
 وتخفیف  التشاور   –الضعیفة الجماعات .7

 اآلثار 
المعرضین بشكل  الجماعات أو األفراد مشاركة على أدلة

 عملیة في للمشروع، السلبیة والمخاطر لآلثار خاص
 المستنیرة. والمشاركة والمستنیر  والمسبق الحر التشاور

 والمخاطر المحتملة، اآلثار تخفیف یتم سوف أنھ على وأدلة
األفراد  ھؤالء یرضي بشكل المتفاقمة، أو النوعیة

 .والجماعات
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 األساسیة  االعتبارات
 

 المؤسسة، مع المتعاملة الجھة التنظیمي ومسؤولیات الھیكل
 .المظالم بإدارة الخاصة واإلجراءات

 
 تم التي بالمظالم الخاص المؤسسة مع المتعاملة الجھة سجل
 ذلك في بما معالجتھا، والتي تمت المشروع بشأن  تلقیھا

  .المخالفة أو المساندة المستندات
 

 التي بالمناقشات الخاص المؤسسة مع المتعاملة الجھة سجل
 بھم، المعترف أصحاب المصلحة ممثلي مع إجراؤھا تم

 للجماعات الشرعیین والممثلین مقدمي المعلومات، وكبار
 .الفرعیة

 
 والتطبیق  واإلجراء الھیكل  –  المظالم . آلیة8

 الوجھ على وظائفھا تؤدي مظالم فعالة آلیة إجراءات
  )ب والبیئي، االجتماعي التقییم عملیة طوال )أ :الكامل
لتلقي   للمشروع التشغیلیة للمرحلة مناسبة بكونھا وتتسم
 باألداء المتعلقة المتأثرة المحلیة المجتمعات شكاوى وحل

 أن ویجب المتعاملة مع المؤسسة. للجھة والبیئي االجتماعي
 كافة أن یسھل وصول ثقافیا، و ماسنبة اآللیة ھذه تكون

 أیة وبدون مجانا المتأثرة إلیھا المحلیة المجتمعات شرائح
 .عقوبات

 
 

بمشاركة   الخاص المؤسسة المتعاملة مع الجھة سجل
 . أصحاب المصلحة

 
 بالتدابیر الخاصة المؤسسة مع المتعاملة الجھة مستندات
  على السلبیة واآلثار المخاطر لتفادي أو تقلیل المتخذة

 المتأثرة.  المحلیة المجتمعات
 

 أصحاب المصلحة ممثلي مع إجراؤھا تم التي المناقشات
 والممثلین مقدمي المعلومات، بھم، وكبار المعترف

 .الفرعیة للجماعات الشرعیین
 

 المؤسسة، مع المتعاملة الجھة جانب من المستمر، اإلبالغ
 .العمل ذات الصلة خطط تنفیذ بشأن

 
 .المنقحة العمل خطط أو اإلدارة المنقح برنامج

 

 
 المتأثرة  المحلیة للمجتمعات  التعلیقات المرسلة .9

 التشاور نتائج بتقدیم المؤسسة مع المتعاملة الجھة قیام أدلة
 توضیح كیفیة )أ إما: مع  المتأثرة، المحلیة المجتمعات إلى

 في المتأثرة المحلیة المجتمعات وتوصیات تعلیقات إدراج
 أو/و آثاره، بتخفیف المتعلقة والتدابیر المشروع، تصمیم
األساس  عرض)ب أو: اإلنمائیة؛ والفرص المنافع تقاسم

 .والتوصیات بعین االعتبار التعلیقات ھذه أخذ لعدم المنطقي
 

 
 

 المحلیة المجتمعات على أسئلة طرحل التصورات استقاء مسوحات باستخدام المؤسسة مع المتعاملة الجھة تقوم أن أیضا یمكن
 .ردودھا على والحصول المتأثرة
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 قائمة المراجع المذیلة

 
 

 وحقوق اإلنسان الدولیة  االتفاقات الدولیة
 
 ذات والتوجیھات الدولیة االتفاقیات في عنھا التعبیر تم مبادئ على 1 رقم  األداء معیار في الواردة المتطلبات من العدید رتكزت

 األمم اتفاقیة فإن الثانیة، التوجیھیة رةكالمذ في في الواردة اإلنسان بحقوق المعنیة الدولیة االتفاقیات إلى وباإلضافة .الصلة
 بقواعد خاصة مدونة، كما تقدم األشخاصھذه الفئة من  حقوق بالتفصیل توضح اإلعاقة ذوي األشخاص  بحقوق المعنیة المتحدة
 .األخرى التوجیھیة  راتكالمذ من مذكرة كل نھایة في الدولیة االتفاقیات من المزید إلى وتمت اإلشارة .تنفیذھا

 
". للحدود سیاق عابر في اآلثار البیئیة تقییم اتفاقیة. "UNECE  .(1991اللجنة االقتصادیة لألمم المتحدة الخاصة بأوروبا (

تقدم ما تسمى باتفاقیة      .http://www.unece.org/env/eia/eia.htm.  جنیفاللجنة االقتصادیة لألمم المتحدة الخاصة بأوروبا،  
 تنطوي أن یحتمل والتي النظر قید الرئیسیة كافة المشاریع بشأن البعض بعضھا  وإخطار للتشاور للدول العام االلتزام اسبو
 للحدود.  عابرة  كبیرة سلبیة بیئیة آثار على

 
لل البیئة لمنطقUNEPبیئة (برنامج األمم المتحدة  اآلثار   بتقییم المعنیة التوجیھیة الخطوط "  .2003قزوین.  بحر    ة) وبرنامج 

، وبرنامج البیئة لمنطق بحر  جنیفبیئة،  برنامج األمم المتحدة لل  ."قزوین بحر منطقة للحدود في سیاق عابر في البیئیة
 لتنفیذ إقلیمیا إطارا  ھذه التوجیھات المفصلة   تقدم  http://www.unece.org/env/eia/publications19.htmlقزوین، طھران.  

 . للحدود عابر  سیاق في البیئیةاآلثار  تقییم
 

المتحدة،   "اتفاقیة  2006األمم  نیویورك.  اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق.  المتحدة،  األمم   ."
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml  أیضا االختیاري التفاقیة حقوق  ":  راجع  البروتوكول 

 األشخاص ذوي اإلعاقة". 
 

 الدولي والبنك الدولیة التمویل مراجع من مؤسسة
 

CAO  .(مكتب مستشار االمتثال / أمین المظالم)2008a .  "  استشاریة  مالحظةمشاریع التنمیة".  ل  التظلم  وتنفیذ آلیاتدلیل لتصمیم ،
 ، واشنطن العاصمة. مكتب مستشار االمتثال / أمین المظالم 

ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf-http://www.cao 
 

——— 2008b. .  استشاریة مالحظة. وإدارة الصراع" لمنعدلیل  للمیاه: التشاركیة"المراقبة ،CAO ،.واشنطن العاصمة 
 . ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf-http://www.cao 

 
". مذكرة الممارسات الجیدة رقم الخاص القطاع لمشاریع االجتماعیة األبعاد معالجة".  2003.  (IFC)  مؤسسة التمویل الدولیة

 مؤسسة التمویل الدولیة، واشنطن العاصمة. ، 3
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainabi
lity-at-ifc/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859 

 تمولھا التيالمشاریع    من مشروع أي مستوى على  ةاالجتماعیلآلثار   تقییم إجراء حول ینللممارس دلیالتقدم ھذه المذكرة  
 .الدولیة التمویل مؤسسة

 
 

 أعمال بأنشطة القائمة اتكللشر السلیمة الممارسات دلیل :المباشرة المصلحة أصحاب إشراك  ——— .2007.
 .الدولیة التمویل مؤسسة. واشنطن العاصمة: الناشئة األسواق  في 

http://www.ifc.org/stakeholderengagement 
 في بما  المتأثرة،  المحلیة المجتمعات إلشراك الجدیدة  واألشكال لمناھجصفحة ا  201یشرح ھذا الكتاب المكون من

 .المظالم آلیات حول توجیھات ذلك
 

http://www.unece.org/env/eia/eia.htm.%D8%AA%D8%B3
http://www.unece.org/env/eia/publications19.html
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
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———   .2009a  مؤسسة التمویل 7. "معالجة المظالم في المجتمعات المتأثرة بالمشاریع". مذكرة الممارسات الجیدة رقم ،

 .الدولیة، واشنطن العاصمة
 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_gpn_grievances 

 تقدم ھذه المذكرة توجیھات للمشاریع والشركات بشأن تصمیم آلیات المظالم.
 

———  .2009b .مؤسسة التمویل الدولیة، واشنطن العاصمة .الصحیة" "مقدمة إلى تقییم اآلثار. 
 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-
at-ifc/publications/publications_handbook_healthimpactassessment__wci__1319578475704 

اآلثار   تحدیدمن أجل    الصحیة  آلثارلإرشادات بشأن الممارسات الجیدة إلجراء تقییم  إلى تقدیم  ھذه الوثیقة    تھدف
 .على صحة المجتمع المحلي نتیجة لتطور المشروعالمحتملة 

 
———  .2009c  ."."االستخراجیة الصناعات  مشاریع  في  االجتماعي  النوع  التوجیھیة   إدماج  الخاصة  المذكرة  التاسعة 

 .بالصناعات االستخراجیة والتنمیة. مؤسسة التمویل الدولیة، واشنطن العاصمة
 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_handbook_mainstreaminggenderintoextractiveindustries__wci__131957710
8523 

في   یمكن إدماج النوع االجتماعي  كیف ومتى  یة مفصلة حولتقن  توجیھات  فرق العمل  لقادةالموجھة    تقدم ھذه الوثیقة
 .للبنك الدولي االستخراجیة مشاریع الصناعات وتنفیذ واإلشراف على تصمیم

 
2009d. ———  .الداخلیةل  التصديدلیل   الناس:و  مشاریعال عن  لھجرة  مؤسسة    واشنطن .المشاریع  الناجمة  العاصمة: 

  التمویل الدولیة. 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-

ifc/publications/publications_handbook_inmigration . 
  

 .الھجرة الداخلیة خاطربشأن تقییم  وإدارة م الدلیل توجیھات تعتبر األولى من نوعھاھذا یقدم 
 

. االستثمارات االستراتیجیة المجتمعیة: كتیب عن الممارسات الجیدة للشركات التي تقوم بأنشطة أعمال في  2010  .  ———
 األسواق الناشئة. واشنطن العاصمة: مؤسسة التمویل الدولیة.  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-
at-ifc/publications/publications_handbook_communityinvestment__wci__1319576907570 

 صفحة المستخدمین من خالل تطبیق عملي.   144یساعد ھذا الدلیل المؤلف من 
العاصمة.   2012  .  ——— واشنطن  الدولیة،  التمویل  مؤسسة  المعلومات".  على  الحصول  "سیاسة   .

https://disclosures.ifc.org/access-info-policy  عن اإلفصاح  تجاه  المؤسسة  التزامات  الوثیقة  ھذه  تحدد   .
 المعلومات الخاصة بھا بوصفھا مؤسسة، وعن أنشطتھا. 

 
 ، واشنطن العاصمة. الدولیة التمویل مؤسسة ."واالجتماعي البیئي باالستعراض ةالمعنی اتاإلجراءكتیب " . ——— .2016

http://www.ifc.org/esrp    .  االستدامة سیاسة تنفیذ بشأن  الدولیة التمویل مؤسسة لموظفي توجیھاتیقدم ھذا الكتیب 
 الخاص. القطاع مشاریع قبل من والتنفیذ االمتثال واستعراض

 
 

الدولي،   المرجعي.  2001aالبنك  العاصمة:    .وتحدیثاتھ البیئي  لتقییمل الدلیل   .الدولي البنكواشنطن 
.http://go.worldbank.org/D10M0X2V10 

الكتاب مصمم لمساعدة جمیع األطراف   البیئي  المشاركة فيھذا   عن االستشاریة، المھام بشأن مساعدةویقدم    .التقییم 
التي  األخرى للمواضیع وتحلیالت العالقة؛ ذات البنك  لسیاسات وملخصات األساسیة؛ البیئیة االعتبارات مناقشات طریق
 . المشروع تنفیذ على تؤثر

 
——— 2001b.  ."واشنطن العاصمةالبنك الدولي. "المجاري المائیة الدولیة ،. 

http://go.worldbank.org/D10M0X2V10
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http://go.worldbank.org/RKU8MDSGV0 

  قد للمشاریع التي سیاسة التي تصف ،7.50 إجراءات البنك و  7.50  التشغیلیةیقدم الموقع روابط نحو السیاسة 
 .الدولیة المجاري المائیة تلویث أو تنطوي على استخدام

 
 :االجتماعیة واإلدارة والسالمة والصحة البیئة إلدارة الرسمیة ألنظمةل دولیا المقبولة لمعاییرا

 
 اللجنة األوروبیة، بروكسل.  . 1995البیئیة.  والمراجعة اإلدارة خطة. 1995اللجنة األوروبیة، 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 
 . مستمر بشكل  البیئي أدائھا التي تحسن بالمنظمات عترفت طوعیة أداةھذه 

 
 . جنیفالمقاییس،  لتوحید الدولیة المنظمة. ISO 14000"أساسیات " .2004،  (ISO) المقاییس لتوحید الدولیة المنظمة

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
 . 

 إعداد منما   منظمة تمكین أجل من البیئیة اإلدارة نظام متطلبات،  ةالبیئی  رةاإلدا، المتعلق بأنظمة  ISO 14001  یقدم
 ISOیقدم    .الكبیرة البیئیة باآلثار المتعلقة المعلوماتو التشریعیة المتطلبات مراعاة  مع أھداف ووضع سیاسة

 بنظام اإلدارة البیئیة. متعلقةمبادئ توجیھیة عامة  14004:2004
 

——— .2011.:TC207"  جنیفالمقاییس،  لتوحید الدولیة المنظمة ".اإلدارة البیئیة ..http://www.tc207.org/faq.asp 
 ISOسلسلة    إعداد، التي یتم في إطارھا  207  التقنیة رقم اللجنة  تساعد األسئلة المتداولة القراء على معرفة المزید حول

 . البیئیة دارةاإل توحید حول مفیدة معلومات تقدمالبیئیة. وھي  اإلدارة بمعاییر الخاصة 14000
 

المھنیة الصحة والسالمة  المھنیة "2007. OHSAS 18001،   (OHSAS) مجموعة  الصحة والسالمة  مجموعة .  "منطقة 
 safety.com/-and-health-occupational-18001-http://www.ohsasالصحة والسالمة المھنیة، شیشایر، المملكة المتحدة.  

 التي  المخاطر من للحد الالزمة واإلجراءات السیاسات المھنیة، والسالمة الصحةب المتعلقة الدولیة  السلسلة تحدد ھذه
 . المھنیة والسالمة الصحة إدارة أنظمة تحسینلو  والموظفون العمال لھا یتعرض

 
   الدولیة، نیویورك. المساءلة االجتماعیة.  8000"المساءلة االجتماعیة  ". 2008، (SAI) الدولیة المساءلة االجتماعیة

intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf-http://www.sa 
 حمایة بشأن وتوجیھات  معاییر قدمیو  العمل، نكأما في اإلنساني الطابع  سیادة مراعاة ھذا والتحقق  المعاییر  یضمن نظام

 .للعمال األساسیة اإلنسانیة الحقوق
 

 الوطنیة ھیئات االعتماد جھات المانحة للشھادات وقبل ال من التوجیھ والدعم
 

 /http://www.iaf.nu..  ). الصفحة الرئیسیة. المنتدى الدولي لالعتماد، شیربروك، أسترالیاIAFالمنتدى الدولي لالعتماد ( 
 ة والعالمیة المانحة للشھادات.الوطنی الھیئات تفاصیل حول یقدم ھذا الموقع

 
 اإلدارة البیئیة لتنفیذ نظام الحجم والمتوسطة  منح الدعم للمؤسسات الصغیرة

 
. "مجموعة أدوات خطة اإلدارة والمراجعة البیئیة للمنظمات الصغیرة"، خطة EMAS  .(2011خطة اإلدارة والمراجعة البیئیة ( 

 /http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit. اإلدارة والمراجعة البیئیة، باریس. 
 .على موقع المفوضیة األوروبیة متوفرةللمؤسسات الصغیرة خطة اإلدارة والمراجعة البیئیة مجموعة أدوات 

 
EMASeasy  .2011.  بیئیة سھلة إدارة ومراجعة  الصغیرة "خطة  البیئیة،   والمتوسطة"،  للشركات  اإلدارة والمراجعة  خطة 

موقع   یوفر  البیئیة  لتنفیذ  أوروبیا  إطارا  easy.eu-.emashttp://wwwباریس.  والمراجعة  اإلدارة  المشاریع   خطة  داخل 
 .الصغیرة والمتوسطة

 
 : الوكالة األوروبیة للبیئة.كوبنھاغن .مؤسسات الصغیرة والمتوسطةلل  أدوات اإلدارة البیئیة  دلیل  .1999الوكالة األوروبیة للبیئة.  

 .C-EN-065-98-14-http://www.eea.europa.eu/publications/GH  على الموقع متوفرالتقریر. 

http://go.worldbank.org/RKU8MDSGV0
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.tc207.org/faq.asp
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf
http://www.iaf.nu/
http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/
http://www.emas-easy.eu/
http://www.eea.europa.eu/publications/GH-14-98-065-EN-C
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البیئین    معھد والتقییم  لمعھد" .2011  .(IEMA)اإلدارة  أكورن  البیئین  خطة  والتقییم  لینكولن،  "اإلدارة  المتحدة..     المملكة 
www.iema.net/ems/acorn_schemehttp://  ال المرحليبریطانیا    نموذجا  موقعیعرض  بیئی  لتنفیذ  للنھج  إدارة    ة نظام 

للشركات الصغیرة    مجموعة أدواتعبارة عن  الذي ھو    ACORN  مصنف  راجع أیضا مؤسسات الصغیرة والمتوسطة.لل
 http://www.iema.net/ems/acorn_scheme/acorndownloads ، والمتوفر على والمتوسطة

 
 ، واشنطن العاصمة.الدولیةمؤسسة التمویل  .إدارة بیئیة إنشاء نظام. 2011.  (IFC)مؤسسة التمویل الدولیة 

-System-Management-Environmental-an-http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/content/en/279/Creating
.-EMS 

 حول، تضم وحدات للشركات الصغیرة والمتوسطة مجموعة أدوات قسم االستشاري لمؤسسة التمویل الدولیةأعد ال
 .خاصة بإنشاء نظام إدارة بیئیة ووحدة البیئیة المسؤولیات

 
الدولیة البیئیة  الشبكة  الدولیة".  ویب  "أدوات  .INEM  .(2011(   لإلدارة  البیئیة  الشبكة   ألمانیا.،  ھامبورغ،  لإلدارة 

http://www.inem.org/default.asp?menue=94  لمساعدة أدوات االنترنت العدید من لإلدارة البیئیة أعدت الشبكة الدولیة  
 نظم اإلدارة البیئیة.  على تنفیذ المنظمات

 
.   (FIDIC)  للمھندسین االستشارییناالتحاد الدولي  و،  (ICC)  غرفة التجارة الدولیة)، وUNEPبیئة (برنامج األمم المتحدة لل

االتحاد الدولي و؛  باریس،  غرفة التجارة الدولیةو  نیروبي؛بیئة،  برنامج األمم المتحدة لل  . "اإلدارة واألداء البیئیین"،  2011
 .، جنیفللمھندسین االستشاریین

http://www.uneptie.org/scp/business/emp/  و.http://www1.fidic.org/resources/globalcompact/ 
 . ةنظام اإلدارة البیئیة متوفر علىتدریب ال عدة

 
 ةواالجتماعی البیئیةاآلثار  لتقییم ودراسة الممارسات الدولیةأفضل  توجیھات بشأن

 
البیئةل  األمریكیةوكالة  ال وتوجیھات".  (EPA)  حمایة  (السیاسة  قانون    سیاسات  الوطنیة  الوكالة  NEPAالبیئیة   األمریكیة )". 

 .العاصمة واشنطن، حمایة البیئةل
http://www.epa.gov/compliance/resources/policies/nepa/index.html 

 
 . "تقییم اآلثار البیئیة". المدیریة العامة للبیئة، المفوضیة األوروبیة، بروكسل.2011المفوضیة األوروبیة. 

.support.htm-http://ec.europa.eu/environment/eia/eia 
 

 ".IA. "أدوات  2010المفوضیة األوروبیة، مركز البحوث المشتركة. 
.http://iatools.jrc.ec.europa.eu/bin/view/IQTool/WebHome.html 

  والتدابیر التشریعیة  آثار السیاسات  لتقییمممارسات  مجموعة من التوجیھات والمعلومات وأفضل ال  یتوفر الموقع على  
 .الجدیدة

 
 .  شمال داكوتا ، فارجو،الرابطة الدولیة لتقییم اآلثارالصفحة الرئیسیة. . 2011 . (IAIA)اآلثارالرابطة الدولیة لتقییم 

 .http://www.iaia.org/publications/     مجال أفضل الممارسات في    للنھوض باالبتكار والتنمیة، ولنشرمنتدى  الموقع  یوفر
 .اآلثارتقییم 

 
 اإلدارة والتقییم البیئین، لینكولن، المملكة المتحدة. . الصفحة الرئیسیة. معھد2011 .(IEMA)اإلدارة والتقییم البیئین  معھد

، ومراجعة حسابات،  إلدارة  معاییر أفضل الممارسات  لتعزیزربح  غیر الھادفة لل  منظمة ذات العضویةھذه ال  تم تأسیس
 /http://www.iema.net. .تقییم قطاع البیئةو

 
    /http://www.eia.nl .ھولندا،  أوتریخت ،  للتقییم البیئي  اللجنة الھولندیة . الصفحة الرئیسیة.2011.  للتقییم البیئي  اللجنة الھولندیة
 أفضل  لتحقیق  والمنظمات غیر الحكومیة  التقییم البیئي،  مھنیيوات األخرى،  قطاعالالبیئة ووزارات  المنظمة  ھذه  تساعد  

 .البیئيالتقییم  ممارسات
 

http://www.iema.net/ems/acorn_scheme
http://www.iema.net/ems/acorn_scheme/acorndownloads
http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/content/en/279/Creating-an-Environmental-Management-System-EMS-
http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/content/en/279/Creating-an-Environmental-Management-System-EMS-
http://www.inem.org/default.asp?menue=94
http://www.uneptie.org/scp/business/emp/
http://www1.fidic.org/resources/globalcompact/
http://www.epa.gov/compliance/resources/policies/nepa/index.html
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm
http://iatools.jrc.ec.europa.eu/bin/view/IQTool/WebHome.html
http://www.iaia.org/publications/
http://www.iema.net/
http://www.eia.nl/
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 المخاطر واألخطار  تقییم توجیھات بشأن

 
للبیئة   األوروبیة  م تق  2011. .(EEA)الوكالة  ومصادر  وخبرات  مقاربات  البیئیة:  المخاطر  كوبنھاغن:  علوماتییم  الوكالة  . 

 .األوروبیة للبیئة
.C2-EN-595-97-07-http://www.eea.europa.eu/publications/GH 

 
 حمایة البیئة، واشنطن العاصمة.  ل "تقییم المخاطر". الوكالة األمریكیة 2011.. (EPA) حمایة البیئةل الوكالة األمریكیة

http://www.epa.gov/risk/    یقدم مجموعة  للجمھور، كما  البیئیة  تقییم المخاطر  حولأساسیة  یوفر ھذا الموقع معلومات
 .حمایة البیئةل األمریكیة والمبادئ التوجیھیة الرئیسیة للوكالة، األدوات والتوجیھاتالروابط نحو   شاملة من

 
المملكة    ،میرسیساید،  الھیئة التنفیذیة للصحة والسالمة  ".الخبراء  إرشادات2011. "  (HSE).الھیئة التنفیذیة للصحة والسالمة  

والسالمة    للصحة  بشأن تقییم المخاطر  إرشادات مفیدةیوفر الموقع   http://www.hse.gov.uk/risk/expert.htm .المتحدة
 . المھنیة

 
 المقاییس، جنیف.  لتوحید الدولیة المنظمة الصفحة الرئیسیة.  .2011 .  (ISO)المقاییس لتوحید الدولیة المنظمة
.http://www.iso.org/iso/home.htm    المخاطر واألخطار (بما في ذلك تقییم بتقییم    مرتبطة  عدة معاییر  یتوفر الموقع على

باإلضافة  ،  التوجیھیةالمبادئ والمبادئ   :إدارة المخاطرب  الخاص   ISO 31000:2009  السالمة) وبإدارة المخاطر، مثل
 .القطاعیة المعاییر العدید من إلى

 
 10ـ1(دیسمبر) :   21البیئي، التحدیث رقم  للتقییم المرجعيالبیئیة". الدلیل  األخطار والمخاطر تقییم". 1997البنك الدولي. 

-http://siteresources.worldbank.org/INTSAFEPOL/1142947
.AndRiskAssessmentDecember1997.pdf1116493361427/20507357/Update21EnvironmentalHazard 

 
 توجیھات إضافیة 

 
 .، أریزوناسكوتسفیل، للتدقیق . الصفحة الرئیسیة. المائدة المستدیرة2011المائدة المستدیرة للتدقیق. 

.1.html-roundtable.org/fw/main/Home-http://www.auditing منظمة المھنیة بتطویر والممارسة المھنیةال تھتم ھذه 
 .السالمةوالصحي وتدقیق البیئي  للتدقیق

 
الوكالة الكندیة   . "دلیل ممارسي تقییم اآلثار التراكمیة".  1999الستشارات البیئیة.  مجموعة عمل تقییم اآلثار التراكمیة وأكسیس ل
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  األولى مذكرة التوجیھیةال
 االجتماعیة و البیئیة واآلثار المخاطر وإدارة تقییم
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 األداء معايير إلى الرجوع إضافية، يرجى معلومات على للحصول. 2رقم  األداء معيار الثانية التوجيهية المذكرة هذه تقابل
على عمالء الوسطاء الماليين   2تطبيق معيار األداء رقم . لها المقابلة التوجيهية ، والمذكرات8إلى رقم  3 ومن رقم 1   رقم

 المذكرة هذه نص في إليها المشار المراجع المعلومات المتعلقة بجميع .وارد في مذكرة تفسير منفصلة حول الوسطاء الماليين
 .في قسم المراجع موجودة التوجيهية

 
 المقدمة

 
االقتصادي عن طريق توفير فرص العمل وتوليد الدخل البد أن بأن مواصلة النمو  2يقر معيار األداء رقم 1.

إذ تمثل القوى العاملة، بالنسبة ألي شركة، أحد األصول القّيمة، كما . للعمال 1ُتوازنها حماية الحقوق األساسية
أن عدم  ذلك. تشكل العالقة السوية بين العمال واإلدارة عنصراً رئيسياً من العناصر التي تؤدي الستدامة الشركة

ترسيخ وتدعيم العالقة السليمة بين العمال واإلدارة يمكن أن يؤدي إلى إضعاف مشاعر االلتزام لدى العامل ويحول 
وعلى النقيض من ذلك، ففي ظل العالقة البناءة . دون استبقائه في العمل، كما يمكن أن يعرض المشروع للخطر

وتهيئة أوضاع العمل الصحية والمأمونة لهم، يمكن للجهات  بين العمال واإلدارة والمساواة في معاملة العمال
 .المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية تحقيق منافع ملموسة مثل تعزيز كفاءة وإنتاجية عملياتها

 
استرشدت المتطلبات الواردة في هذا المعيار جزئياً بعدد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك 2. 

 2.والمعاهدات الصادرة عن منظمة العمل الدولية واألمم المتحدةاالتفاقيات 
 

 األهداف
 
 تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص أمام العمال 
 ترسيخ العالقة بين العامل واإلدارة والمحافظة عليها واالرتقاء بها 
  تعزيز االلتزام بالقوانين الوطنية الخاصة بالتوظيف والعمال 
 ة العمال بما في ذلك الفئات الضعيفة من العمال، مثل األطفال، والعمال المهاجرين، والعمال المتعاقدين حماي

 مع أطراف ثالثة، والعمال الذين يعملون في سلسلة التوريد الخاصة بالجهة المتعاملة
 تعزيز ظروف العمل اآلمنة والصحية، وصحة العمال 
 تجنب استخدام العمل الجبري 

____________________ 
 .2كما استرشدت باتفاقيات منظمة العمل الدولية المدرجة في الحاشية السفلية رقم  1 
 :تتمثل هذه االتفاقيات الدولية فيما يلي2 

 )النقابي(الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم  87اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 98رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية 

 الخاصة بالعمل الجبري أو اإللزامي 29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 الخاصة بإلغاء العمل الجبري 105اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 )االستخدام(الخاصة بالحد األدنى لسن  138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمالة األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها  182مة العمل الدولية رقم اتفاقية منظ
 الخاصة بمساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية 100اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 دام والمهنةالخاصة بالتمييز في االستخ 111اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 32.1اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، المادة 
 اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 
 إلى باإلضافة العمالء، وخدمة واإلنتاجية، والكفاءة، والجودة، التكاليف، على والعمال اإلدارة بين العالقة تؤثرطبيعة1. ت

 هام عنصر والعمال اإلدارة بين الطيبة العالقة بأن 2 رقم األداء معيار يقر. المؤسسة مع المتعاملة الجهة سمعة على تأثيرها
 .مشروعهاو مع المؤسسة المتعاملة لجهةا نجاحل
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 ،2رقم  األداء لمعيار بتطبيقها .المتحدة واألمم الدولية العمل منظمة اتفاقيات من بعدد جزئيا 2 رقم األداء معيار يسترشد. 2ت

 لمنظمة األساسية االتفاقيات األربعة مع يتسق بأسلوب مشروعها تشغيل على مع المؤسسة قادرة المتعاملة ستصبح الجهة
التوظيف،  وشروط العمل، أوضاع مثل أخرى مجاالت أيضا 2 رقم األداء معيار يعالج ذلك، إلى وباإلضافة .1ت الدولية العمل

 الجهة المتطلبات هذه بعض وتحيل .المهنية السالمة والصحة النفقات، وآلية المظالم، وسكن العمال، وقضايا وتخفيض
 األداء معيار من صرامة أقل بمعايير الوطني القانون يقضي عندما .تطبيقه الواجب الوطني إلى القانون المؤسسة مع المتعاملة

 معيار متطلبات تلبية المؤسسة مع المتعاملة الجهة من يتوقع فإنه ،شأن مابخصوص  معايير أية يتضمن ال عندماأو  ،2 رقم
 .2ت2 األداء رقم

 
 إشراك المؤسسة مع المتعاملة الجهات على ينبغي والعمال، عملية تحديد المخاطر واآلثار المتعلقة بالعمل سياق في. 3ت

تفتيش العمل من دوائر منظمات العمال على مستوى القطاع ويجب أيضا إشراك . واُوجد إن العمالية المنظمات وممثلي العمال
واآلثار عملية تحديد المخاطر إطار  في المحددة اإلجراءات أن ويجدر بالذكر .أجل تعزيز عملية تحديد المخاطر واآلثار

 في قدم يذال اإلدارةبرنامج  من تصبح جزءا سوف ، 2رقم األداء معيار متطلبات تلبيةو الوطني للقانون والالزمة لالمتثال
 سياساتها تحديث أو تصميم المتعاملة للجهة هذه العملية تتيح سوفو .المقابلة التوجيهية والمذكرة 1 رقم األداء معيار

وحياة النشاط على المدى  تعزيز نجاح شأنها من بطرق ، والتعاقد، والشراء،التوظيفبالموارد البشرية، و الخاصة وإجراءاتها
العمالة  بشأن منتظم نهج على تنفيذ مع المؤسسة المتعاملة ةالجه سوف يساعد ذلك .العمال حقوق حماية عن فضال ،الطويل

 .)األولى التوجيهية من المذكرة 9إلى ت 5الفقرات من ت انظر(في عملياتها  وظروف العمل
 

 نطاق التطبيق
 

البيئية واالجتماعية، بينما تتم إدارة تنفيذ يتحدد تطبيق هذا المعيار أثناء عملية تحديد المخاطر واآلثار 3. 
اإلجراءات الالزمة الستيفاء متطلبات هذا المعيار عن طريق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لدى الجهة المتعاملة 

 . تلك المتطلبات 1ويوضح معيار األداء رقم . مع المؤسسة
 

فهو يسري على . عالقة بين الجهة المتعاملة والعامليتوقف نطاق تطبيق معيار األداء الحالي على طبيعة ال4.
، أو المتعاقدين من خالل طرف ثالث للقيام )العمالة المباشرة(العمال المتعاقدين بشكل مباشر مع الجهة المتعاملة 

العمالة (في المشروع لمدة طويلة  3بأعمال في مباني ومنشآت الجهة المتعاملة تتصل بالعمليات الرئيسية
  4)عمال سالسل التوريد. (، وكذلك العمال الذين يعملون في سلسلة التوريد الرئيسية)دةالمتعاق

 
 العمالة المباشرة

 . من هذا المعيار 23إلى  8وفيما يتعلق بالعمالة المباشرة، تطبق الجهة المتعاملة متطلبات الفقرات من 5.
____________________ 

أو الخدمات األساسية لنشاط أعمال معين والتي ال يمكن لنشاط األعمال أن يستمر / اإلنتاج وتمثل العمليات الرئيسية عمليات  3
 .بدونها

الموردون الرئيسيون هم الموردون الذين يقومون على أساس مستمر بتوفير السلع أو المواد الالزمة للعمليات الرئيسية  4
 .للمشروع

 
________________________________________ 

، اعتمدت منظمة العمل الدولية إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الذي يلزم الدول األعضاء باحترام وتعزيز 1998في  1ت
تشير هذه المبادئ  .المبادئ والحقوق المتعلقة بمعايير العمل األساسية األربعة، بغض النظر عن مصادقتها على االتفاقيات ذات الصلة

 .وحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية التمييز، ومكافحة الجبري، ومكافحة العمل األطفال، ة عملوالحقوق إلى مكافح
 المذكرة هذه من متفرقة في مواضع كذلك والمذكورة 2 رقم األداء معيار في إليها المشار الدولية العمل منظمة اتفاقيات إلى باإلضافة  2ت

 به، والتي يمكن االطالع عليها المتعلقة العمل واألوضاع حول األخرى االتفاقيات من العديد الدولية العمل منظمة فقد وضعت التوجيهية،
 مكاتبها المحلية بعض وتقوم األعضاء، دولها من العديد في قوي بحضور هذه المنظمة تتمتع .االلكتروني الدولية العمل منظمة موقع في

  .والعمال العمل بشأن جيدة ممارسات النتهاج الخاص القطاع توجيه أجل من متخصصة برامج بتنفيذ

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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  العمالة المتعاقدة

 .من هذا المعيار 26إلى  23من لجهة المتعاملة متطلبات الفقرات ، تطبق اقدةفيما يتعلق بالعمالة المتعا 6. 
 

 عمال سالسل التوريد
  .من هذا المعيار 29إلى  27الفقرات من وفيما يتعلق بعمال سالسل التوريد، تطبق الجهة المتعاملة متطلبات  7. 

 
 ومعاملة مختلف العمال العمل ظروف في والتحكم النفوذ من متفاوتة بدرجات المؤسسة مع المتعاملة الجهات تتمتع4. ت

 .الحقيقة هذه 2 رقم األداء معيار متطلبات تعكس. بالمشروع المرتبطين
 

عالقة  .وتحديد أنواع العمالعالقة استخدام  األطراف التي تربطها معهاتقييم على الجهات المتعاملة مع المؤسسة ينبغي . 5ت
معينة  شروطعمال أو يقدم خدمات في ظل يؤدي  الذي والمستخَدم صاحب العملبين  التي تربط ةالقانوني الصلةهي االستخدام 
 توفر .، أيا كان تعريفهااالستخداممن خالل عالقة  والمشغلحقوق وااللتزامات المتبادلة بين العامل ال إنشاء يتم .مقابل أجر

 .للعمال المباشرين والمتعاقديناستخدام مؤشرات لتحديد وجود عالقة  198توصية منظمة العمل الدولية رقم  من 13الفقرة 
 :ما يليتشمل  استخداممؤشرات وجود عالقة  فإن، استنادا على هذه التوصية

 .واالعتماد التبعية )أ (
إدماج العامل في  يقتضييؤدى وفقا لتعليمات طرف آخر وتحت إشرافه؛ : كون العمل: تعليماتالالتحكم في العمل و )ب(

؛ يؤدى بالضرورة من طرف العامل شخصيا؛ يؤدى فقط أو بصورة أساسية لحساب شخص آخر؛ المؤسسةتنظيم 
 زمنية مدةيدوم لالطرف الذي طلب العمل؛  حدده أو وافق عليهساعات عمل محددة أو في مكان عمل خالل يؤدى 
 قبلمن  أو ينطوي على توفير أدوات ومواد وآالت ؛ملالعا تواجديقتضي  ؛االستمرارية ويتسم بنوع منمعينة 

 .الطرف الذي طلب العمل
؛ كون األجر المذكور مصدر الدخل الوحيد أو الرئيسي للعامل دفع أجر بصورة دورية: عامل في المؤسسةالدمج  )ج(

ألسبوعية من قبيل الراحة اباالستحقاقات غذاء أو سكن أو نقل؛ االعتراف  دفع أجر عيني على صفةللعامل؛ 
والعطالت السنوية؛ تغطية الطرف الذي طلب العمل لنفقات سفر العامل في إطار أداء عمله؛ أو انعدام المخاطر 

 .المالية بالنسبة للعامل
 

ال تكون فيها حقوق التي  )أ (يتعلق األمر بالحاالت. أو عدمها تحديد وجود عالقة استخدام يصعبفي بعض الحاالت، . 6ت
تتسم التي  )ج(التستر على عالقة االستخدام، أو  تمت فيها المحاولة علىالتي  )ب(والتزامات األطراف المعنية واضحة، أو 

 .نواقص أو فجوات في اإلطار القانوني أو في تفسيره أو تطبيقه بوجود
 

المسؤولة عن للجهة الشركات ضمان وضوح الترتيبات التعاقدية، بما فيها تلك التي تضم أطرافا متعددة، وتحديدها يجب . 7ت
 .توفير ظروف عمل مالئمة للعمال

 
الترتيبات التعاقدية التي تخفي الوضع  )أ(ينبغي على الشركات االمتناع عن الدخول في عالقات استخدام مستترة مثل . 8ت

التي يحق لهم ؤدي إلى حرمان العمال من الحماية تالترتيبات التعاقدية التي  )ب(أو /عالقة االستخدام، ولقيقي الحالقانوني 
 .التمتع بها

 
على الفئات الضعيفة، بما في  االستخدامعالقة  عناآلثار المترتبة يجب أن تكون الجهات المتعاملة مع المؤسسة واعية ب. 9ت

لمعالجة أي آثار  الالزمة ، وبذل الجهودذوي اإلعاقةوالعمال  ،نووالعمال المهاجر ،ذلك النساء العامالت، والعمال الشباب
 .سلبية محتملة

 
ظروف العمل  في تام وتتحكم بشكلتتوفر الجهة المتعاملة مع المؤسسة على عالقة استخدام واضحة  :العمالة المباشرة. 10ت

قد تكون . تنطبق على هذه الفئة من العمال 2فجميع متطلبات معيار األداء رقم  فإن ثم ومن. ومعاملة عمالها المباشرين
 من شكليا المشغلينعلى بعض العمال  2الجهات المتعاملة مع المؤسسة مسؤولة عن تطبيق جميع متطلبات معيار األداء رقم 

 
 
 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/guide-rec198.pdf
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ظروف العمل ومعاملة على سيطر الجهة المتعاملة مع المؤسسة ت ت، إذا كان8قبل أطراف ثالثة، بصرف النظر عن الفقرة ت 

 3ت.للعمالة المباشرةهؤالء العمال بطريقة مماثلة 
 

 )والوسطاء والوكالء والسماسرة المقاولين مثل( أطراف ثالثة المشغلين من قبلالعمال بفيما يتعلق  :العمالة المتعاقدة. 11ت
، بما في 4تطويلةزمنية األساسية للمشروع لمدة التجارية عمليات البخدمات مرتبطة مباشرة يقدمون أو  يقومون بأعمالالذين و

تنفيذ سياسات ستتولى  الجهة المتعاملة مع المؤسسةفإن أو الذين يعملون في موقع المشروع،  ،بناء المشروعمرحلة ذلك 
هؤالء كون من على الرغم  .2رقم  معيار األداء لمتطلباتهذه األخيرة ثالثة، وضمان امتثال الطراف األوإجراءات إدارة 

معيار إال أن ، محدودة تجاههم قانونية وتمتع الجهة المتعاملة مع المؤسسة بمسؤوليات، مشغلين من قبل أطراف ثالثة العمال
التأكد  على الجهة المتعاملة مع المؤسسةينبغي  .26إلى رقم  24من رقم تطلبات محددة في الفقرات مينص على  2رقم األداء 

كما هو موضح في معيار مالئمة عمل ظروف ر يوفوتثالثة، الطراف األتعاقدي مع التفاق االفي  االستخدامعالقة  وضوحمن 
 .2رقم األداء 

 
ال توجد . السلع والمواد للشركة يوفرونالذين يتم توظيف هؤالء العمال من قبل الموردين : عمال سالسل التوريد .12ت

التكاليف والفوائد من  دفع، ويتم وعمال سالسل التوريد الجهة المتعاملة مع المؤسسةبين عالقة عمل مباشرة عالقة تعاقدية أو 
كبرى انتهاكات بالعمل القسري أو باألطفال أو بعمالة ة روفأولئك الذين يعملون في قطاعات معبوفيما يتعلق . قبل الموردين

العمل القسري أو  وأاألطفال  تتعلق بتشغيلحوادث  وجودتقييم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بقوم ت، سعلى مستوى السالمة
 وأعمالة األطفال  حاالتاكتشاف إذا تم . 2 رقم من معيار األداء 28و 27 تينقضايا السالمة الهامة من خالل تطبيق الفقر

اتخاذ إجراءات إذا لم يكن . الشركة مع الموردين التخاذ إجراءات تصحيحية ستعمل العمل القسري أو قضايا السالمة،
كما مخاطر عمالة األطفال والعمل القسري وقضايا السالمة  يعالجونموردين نحو الشركة  سوف تتجهف ،ممكنا تصحيحية

 .ينبغي
 

 المتطلبات
 لعمل وإدارة العالقات العماليةظروف ا

 
 سياسات وإجراءات الموارد البشرية

سياسة الموارد البشرية واإلجراءات التي تتبعها وتنفذها الجهة المتعاملة مع المؤسسة متناسبة مع ستكون 8. 
متطلبات حجم هذه الجهة والقوى العاملة لديها عالوة على تحديدها أسلوب إدارة شؤون العمال بما يتماشى مع 

 .هذا المعيار والقانون الوطني
  

الجهة المتعاملة للعمال معلومات موثقة، وواضحة ومفهومة، حول حقوقهم التي يكفلها القانون الوطني ستقدم 9. 
للعمل والتوظيف وأية اتفاقيات جماعية معمول بها، بما في ذلك حقوقهم المتعلقة بساعات العمل واألجور وراتب 

ارج ساعات الدوام الرسمي والتعويض والمزايا، وذلك عندما تبدأ عالقة العمل وعند حدوث أي العمل اإلضافي خ
 . تغييرات جوهرية

 
 لمعالجةلضمان إدارة فعالة وعادلة للعمال، يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة صياغة سياسات وإجراءات . 13ت

العاملة لدى الجهة المتعاملة  القوةحجم وطبيعة متناسبا مع سياسات ال هذهكون نطاق وعمق يينبغي أن . الموارد البشرية قضايا
، والعمال ونمباشرالفيهم العمال  االعمال بم جميع فئاتذه السياسات واإلجراءات أن تغطي هينبغي كما . مع المؤسسة

انون العمل المحلي ومعيار مع متطلبات ق على األقلالقائمة لسياسات يجب أن تتسق ا. التوريد وعمال سالسل ،نوالمتعاقد
ضمان االتساق والمراقبة الشامل من أجل لشركة افي نظام إدارة ودمجها هذه اإلجراءات يجب تحديث . 2 رقم األداء

 .عادة مثل هذه السياسات تغطيهاالتي  المواضيعللحصول على قائمة ) ب(الملحق راجع . المستمرة
 

وينبغي  .الشركة على عقد يصف عالقة االستخدام مع الشركة أو مع طرف ثالثيجب أن يتوفر جميع العاملين لحساب  .14ت
 .تقديم هذا العقد كجزء من عملية التوظيف، وأن يشرح بالتفصيل السياسات واإلجراءات المتعلقة بالعمالة وظروف العمل

________________________________________ 
 .بشأن عالقة االستخدام  198لعثور على توجيهات مفيدة في توصية منظمة العمل الدولية رقمبإمكان الجهات المتعاملة مع المؤسسة ا 3ت
 .بمدة زمنية طويلة هو االستخدام الذي يتجاوز االستخدام المتقطع وغير المنتظم المقصود  4ت
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عات العمل، والعمل ويتضمن العقد شروط ومدة عالقة االستخدام، واألجر والمزايا، وحساب الراتب وقسائم الدفع، وسا

اإلضافي، وأيام الراحة، وفترات الراحة، وإجراءات التظلم، والخصومات، وظروف العمل، وإجراءات إنهاء الخدمة، والتأمين 
 .الصحي، ومعاشات التقاعد

 
المتعاقد توظيف العمال أثناء  االستخدام لشروط عالقة مكتوب بسجل المؤسسة مع المتعاملة الجهات أن تحتفظ يجب15. ت

 .والحفاظ عليها يجب أن يقوم الشخص أو القسم المسؤول بتحديث هذه الوثائق. معهم مباشرة
 

للوظائف  األنسب األسلوب الشفوي الشرح يكون قد .كتابياأو  شفويا التوظيف وشروط عن أوضاعالعمال  إبالغ يجب 16.ت
 شروط تقديم وثائق حول المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ينبغيأخرى،  حاالت في و .مييناأل لعمالل أو على المدى القصير

 .يخصهماتفاق جماعي  يجب إبالغ العمال أيضا بأي .العمل وأوضاع
 

. االستخدام عالقةوطبيعة  لمدة مالئما التوثيق نطاق يكون أن يمكن. ومفهومة ودقيقة واضحة الوثائق تكون أن يجب 17.ت
، وظروف العمل األخرى الرئيسية والشروط ،واألجر العمل، ساعات وعدد الوظيفة، عن عام إعالنمجرد  قد يكون ،مثال
 لوظائفل االستخدام لعالقة األساسية توثيق الشروط يجب بينما ،)الطلب عند لتسليمها نسخ توفير مع (الموسميين للعمال كافيا

على قائمة المعلومات التي يجب إبالغ  يمكن االطالع. البلدان في بعض قانونيا شرطا فردية عقود إبرام يعتبر .األمد الطويلة
 .في الملحق جيم العامل بها
 

تجارية بعمليات  المتعلقةحق العمال في الخصوصية  حولسياسة الموارد البشرية أيضا بيانات  تتضمنيجب أن . 18ت
 :الغرض )ب( تم جمعها؛يعملية جمع البيانات ونوع البيانات التي  حوللعاملين ا إشعار :اإلشعار )أ(: بما في ذلكة، معين

وسرية  الحفاظ على أمن :األمن )د(؛ العمالالبيانات دون موافقة  الكشف عن عدم  :موافقةال )ج(الغرض من جمع البيانات؛ 
بياناتهم، لوصول إلى باللعمال  السماح: وصولال )و(هم؛ الجهة التي تجمع بيانات عنالعمال  إخبار :اإلفصاح  )ه(البيانات، 
البيانات للمساءلة  الجهات التي تجمع إلخضاعوسيلة  العمال على توفر: المساءلة )ز(، غير مضبوطة معلوماتأية  وتصحيح

جميع البيانات ، ويجب أن تبقى العملبمباشرة  متعلقةألسباب فقط  جمع واستخدام البياناتينبغي . المذكورة أعالهحول المبادئ 
مع ، عند استعمال وسائل مراقبة أخرى، أو للتفتيشأجسامهم  إخضاعأو  تصويرهم يتم عندمايجب إخبار العمال . الطبية سرية

أو بطريقة ال تخيف أعاله،  المبادئ المذكورةأي وسيلة من هذا القبيل تتبع وينبغي أن . هذه اإلجراءاتتوضيح أسباب اللجوء ل
 .تضايق العمال

 
تختلف  .نوع البيانات التي سيتم االحتفاظ بها وكيفية استخدامهابيجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة إخبار العمال . 19ت

الجهات المتعاملة مع المؤسسة هذه  تتبعسوف  .آلخرمن بلد المتطلبات القانونية بخصوص االحتفاظ بسجالت التوظيف 
كما  .غير المرخص بهاإلفصاح مأمن من في المعلومات دقيقة وذات صلة و لضمان كونالعمال  تقوم بإشعار، ومتطلباتال

األداء وأي شكاوى ضد الشركة أو  مراجعة تضمالحفاظ على ملفات الموظفين التي  يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة
األداء  مراجعةالخاصة ب ةمذكرات النهائيالمراسالت والأيضا الحفاظ على جميع  كما يجب عليها .الموظفين بصفة فردية
 .ينالموظف ملفات يأو اتخذت ضدهم ف العمالا واإلجراءات التي اتخذه

 
 .قس وحسن أداءك الخاص بمعايير العمل: دليل مؤسسة التمويل الدوليةراجع ، اتلمزيد من التوجيهل .20ت

 
 ظروف العمل وشروط التوظيف

المؤسسة طرفاً في اتفاقية مبرمة مع منظمة عمالية بشأن المفاوضة  عندما تكون الجهة المتعاملة مع10. 
وفي حالة عدم وجود مثل هذه االتفاقيات، أو كانت موجودة ولكن ال . الجماعية، فال بد من احترام هذه االتفاقيات
أوضاع  ، ينبغي على الجهات المتعاملة مع المؤسسة أن تقوم بتهيئة5تتطرق إلى أوضاع العمل وشروط التوظيف

 . 6عمل مناسبة وشروط توظيف تتفق، كحد أدني، مع القانون الوطني
 

ينبغي على الجهة المتعاملة التعرف على العمالة المهاجرة وأن تكفل التعاقد معها وفقاً لشروط وأحكام مكافئة 11. 
 .فعلياً لتلك التي تبرم مع العمالة غير المهاجرة التي تقوم بأعمال مماثلة

للعاملين المشمولين بهذا المعيار، ينبغي للجهة المتعاملة أن تضع وتنفذ  7تقديم خدماتاإلعاشة في حالة12. 
بأسلوب  اإلعاشةوينبغي أن تقدم خدمات . 8السياسات الخاصة بنوعية السكن وإدارته وتقديم الخدمات األساسية

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
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اشة العمالة إلى تقييد حرية حركتهم وال ينبغي أن تؤدي ترتيبات إع. يتفق مع مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص

  .أو اجتماعهم
____________________ 

من أمثلة شروط العمل وأحكام التوظيف األجور والمزايا؛ والخصومات من األجور؛ وساعات العمل؛ وترتيبات وتعويضات 5 
الوضع واإلجازات االعتيادية أو ساعات العمل اإلضافية؛ وفترات الراحة؛ وأيام الراحة؛ واإلجازات المرضية وإجازات 

 .العطالت الرسمية
الظروف المهيأة للعمل من نفس الطبيعة في الحرفة ) 1: (يمكن تقييم ظروف العمل وشروط التوظيف المناسبة بالرجوع إلى 6

االتفاقيات الجماعية أو المفاوضات األخرى المعترف بها بين ) 2(اإلقليم الذي ُينفذ فيه العمل، / أو الصناعة المعنية في المنطقة
الظروف المهيأة ) 4(أحكام التحكيم، أو ) 3(وممثلي العمال في الحرفة أو الصناعة المعنية، منظمات أرباب العمل األخرى 

 .بواسطة القانون الوطني
 .يجوز أن تقدم تلك الخدمات مباشرة من قبل الجهة المتعاملة أو أطراف أخرى 7
نظام مالئم للصرف الصحي والتخلص من  تعني متطلبات الخدمات األساسية الحد األدنى للمساحة، وإمدادات المياه، وتوافر8 

القمامة، والحماية المناسبة من الحرارة، والبرودة، والرطوبة، والضوضاء، والحريق والحيوانات الناقلة لألمراض، وتوافر 
مرافق صحية ومرافق اغتسال الئقة، وتهوية، ومرافق للطهي والتخزين، وإضاءة طبيعية وصناعية، ورعاية طبية في بعض 

 .التالحا
 

 معاملة وكيفية العمل مكان في السائدة األوضاع إلى ،2رقم  األداء معيار في كما استخدمت العمل، أوضاع تشير21. ت
 كيفية وتشمل .الصحية المرافقالوصول إلى و والسالمة، الصحة واحتياطات المادية، البيئة العمل أوضاع تشمل .العمال
 الجسدية العقوبات تفادي مثل( العمال رامةك واحترام وأسبابها، الخدمة من الفصل وعملية التأديبية، الممارسات العمال معاملة

 .)بذيئة لغة استخدام أو
 

 وترتيبات، وأيام الراحة، وفترات الراحة العمل، وساعاتخصومات، الو والمزايا، األجور التوظيف شروط ملتش22. ت
 العطلو الوضع، ، وإجازةاالعتيادية واإلجازة المرضية، واإلجازةالتقاعد،  ووالتأمين الطبي،  وتعويضاته، اإلضافي العمل

 .الرسمية
 

 وشروط العمل أوضاع بشأن مع المؤسسة المتعاملة الجهة التزامات مميزين يحددان ظرفين 2 رقم األداء معيار يحدد23 . ت
 تم عمالية منظمة مع مبرمة جماعية مفاوضة اتفاقية في المتعاملة طرفا الجهة هو عندما تكون األول الظرف .التوظيف
أو عدم  ،االتفاقيات هذه مثل غيابهو  الثاني الظرفو .العمل صاحب من جانب تدخل أي بدون العمال قبل من اختيارها
 .العمل أوضاع إلى عدم تطرقها أو ،مع المؤسسة المتعاملة الجهة الذين وظفتهم أو تعاقدت معهم العمال جميعتغطيتها ل

 
التحقق من تلبيتها لمتطلبات القانون  مع المؤسسة المتعاملة عند وجود اتفاقيات المفاوضة الجماعية، يجب على الجهة. 24ت

اتفاقيات المفاوضة  تغطيعندما  .، وتوفير ظروف وشروط عمل متسقة مع هذه االتفاقيات2الوطني ومعيار األداء رقم 
 .مناصب متشابهةعمل لجميع العاملين في الشروط وظروف ايا ونفس نفس المز، يجب توفير بعض العمال فقط الجماعية

 
 على ينبغي ،توظيف معينة عمل وشروط وضاعأل عند عدم تغطيتها أو جماعية، مفاوضة اتفاقيات حالة غياب في25. ت

 تتوفر .الوطني القانون مععلى األقل  تتماشىتوظيف  وشروط معقولة عمل أوضاع توفير المؤسسة مع المتعاملة الجهات
 والحد لألجور، األدنى الحد مثل التوظيف، العمل وشروط أوضاع من العديد تغطي شاملة قانونية أطرعلى  البلدان معظم

 واإلجازات الرسمية، والعطل االعتيادية، لإلجازات األدنى اإلضافي، والحد العمل مدفوعاتو العمل، لساعات األقصى
قد ال تعكس هذه األطر القانونية  ولكن .والسالمة حماية الصحة واحتياطات الوضع، وإجازة وإجازة إصابة عمل، المرضية،

يجب على الجهة  لذلك  .سوق صناعة أو قطاع أو موقع أنشطة الجهة المتعاملة مع المؤسسةالظروف السائدة في  اأحيان
. الجغرافيالموقع القطاع أو   أو معايير الصناعةعمال مع الموفرة لللشروط واألوضاع ا مراعاة اتساقالمتعاملة مع المؤسسة 

 .5تالبلد المعني نظرائها فيوفرها يشروط وظروف ال تقل عن تلك التي يتوقع عادة من الجهة المتعاملة مع المؤسسة توفير 
 
الصادر عن منظمة وبالسياسات االجتماعية يستند هذا على صيغ اإلعالن الثالثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات  5ت

 االقتصادي  الميدان في والتعاون التنمية ، والمبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة(2006)العمل الدولية 
(2001). 
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إذا كانت الجهة المتعاملة مع المؤسسة تعمل في بلد ال يوجد فيه أصحاب عمل مشابهين لها، فيتوجب عليها منح أجور . 26ت

 .وامتيازات وظروف عمل تحترم اإلطار القانوني
 

أال عندما تكون االتفاقيات موجودة، ولكنها لم تمر بعملية تفاوض جماعي، فيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة . 27ت
ينص المبدأ التوجيهي على أن لدى جميع العمال الحق في اختيار الخيار األنسب . تستخدمها للتمييز ضد العمال النقابيين

 .الحتياجاتهم، ويجب أن يستفيدوا من شروط توظيف متشابهة
 

 ضمن لهم ظروف عمل، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن ت)يندوليين أو داخلي (مهاجرينعند تشغيل عمال  28.ت
تشمل . 6تاألعمالغير المهاجرين الذين يؤدون نفس النوع من  العمالب تلك الخاصةمماثلة أو قريبة جدا من توظيف وشروط 

واإلجازات المدفوعة األجر،  ،والراحة األسبوعية ،والعمل اإلضافي، وساعات العمل ،األجور والظروفذه الشروط ه
وفقا للقوانين والممارسات  العمل التي تغطيها هذه الشروط ظروفمن ة، وإنهاء عالقة االستخدام، وغيرها والسالمة، والصح

العمال األمر بهذا ويتعلق . االستخدام والقيود المفروضة على العملاألخرى الحد األدنى لسن  التوظيفشروط  تشمل. الوطنية
 .ن طريق طرف ثالثبشكل مباشر أو ع سواء الذين تم تشغيلهمالمهاجرين 

 
يجب على الجهة  .أسرهم إلى مكان العمل ا منأسرهم أو أفرادفي بعض الحاالت قد يصطحب العمال المهاجرون  29.ت

 قد .ضمان إدارة أفضل لهذا الوضع لالواجبة بشأن المخاطر واآلثار المحتملة من أج االلتزام بالحيطةالمتعاملة مع المؤسسة 
األطفال لظروف خطرة عن تعرض و الجهة المتعاملة مع المؤسسة؛عمالة األطفال في عمليات اللجوء لالسلبية تشمل اآلثار 

 .إلخوعدم الحصول على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم،  ؛المعيشية الظروفسوء والعمليات؛ هذه طريق الوصول إلى 
 

مثل المصانع الكبيرة البعيدة عن المناطق الحضرية، ( بعيدبناء أو تتواجد في موقع الفي المشاريع التي تنطوي على . 30ت
 يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة،، )المزارععلى القائمة  وبعض الزراعاتومشاريع التعدين، ومشاريع النفط والغاز، 

 ،الصحي والرعاية الطبية المياه والصرف مثلتوفير السكن، والنقل، والخدمات األساسية  الذين يعملون لحسابها، أو المقاولين
 .مؤقتةاستكشاف مخيمات  إلى دائمةمساكن  ، منأشكاال مختلفةالسكن قد يتخذ  .لعمال المشروع

 
بطريقة تتماشى مع المعايير و بدون تمييز القيام بذلك ، يجبخدمات للعاملينالجهة المتعاملة مع المؤسسة قدم تعندما . 31ت

الجهة لى استخدام أي من خدمات علعمال إجبار اال ينبغي  .واألمن والكفاءة المهنيةلجودة والسالمة لالوطنية والدولية 
 معمتماشية  تكون هذه الرسوم، فيجب أن الخدمات هذه مقابلا رسومتفرض  هذه األخيرة توإذا كانالمتعاملة مع المؤسسة، 

 .خطة إلنشاء وصيانة السكن والخدماتور وضع معاييبالجهة المتعاملة مع المؤسسة  يجب أن تقوم .وشفافة وعادلة السوق
الجهة المتعاملة مع  علىويجب  .وفرضها على جميع المقاولين ومقدمي السكنهذه المعايير بشكل واضح  شرحوينبغي 
 .أوضاع السكن والخدمات المقدمة مراقبة المؤسسة

 
توجيهات تحدد مجموعة من المعايير التي يمكن قامت مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية بنشر . 32ت

مذكرة توجيهية من قبل مؤسسة التمويل الدولية والبنك   —مليات والمعاييرالع :سكن العمال (تطبيقها فيما يتعلق بسكن العمال
 .)األوروبي لإلعمار والتنمية

 
 المنظمات العمالية

  
في الدول التي يعترف قانونها الوطني بحقوق العمال في تكوين منظمات يختارونها دون تدخل، وكذلك حقهم 13. 

الجماعية، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن تمتثل للقانون في االنضمام إليها، وحقهم في المفاوضة 
وعندما يقوم القانون الوطني بفرض قيود كبيرة على منظمات العمال، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة . الوطني

وضاع العمل لن تفرض قيوداً حول ابتكار العمال لوسائل بديلة للتعبير عن مظالمهم ولحماية حقوقهم فيما يتعلق بأ
 .ويجب على الجهة المتعاملة عدم السعي إلى التأثير أو السيطرة على تلك الوسائل. وشروط التوظيف

 
من هذا المعيار، وفي حالة عدم تطرق القانون الوطني لهذه الحاالت، فإن  13في أي من الحالتين في الفقرة 14.

 .انتخاب ممثليهم، أو تكوينالجهة المتعاملة مع المؤسسة ستمتنع عن إثناء العمال عن 
منظمات عمالية يختارونها أو االنضمام إليها أو ممارسة المفاوضة الجماعية، ولن تمارس أي شكل من أشكال 
التمييز أو االنتقامات الثأرية ضد العمال الذين يشاركون، أو يسعون لالشتراك، في مثل هذه المنظمات والمشاركة 

 على الجهة المتعاملة التعامل مع ممثلي العمال والمنظمات العمالية وفقاً للقوانينوينبغي . في المفاوضة الجماعية
 
 . (1949)للهجرة من أجل العمل 97 راجع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم6 ت

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_workersaccommodation
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_workersaccommodation
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ويتوقع من منظمات العمال أن تكفل . الوطنية، وتزويدهم في الوقت المناسب بالمعلومات الالزمة للتفاوض المثمر 

 لالتمثيل العادل للعمال في مكان العم
 

 وشروط العمل يتعلق بأوضاع فيما عنها والدفاع العمال مصالح تعزيزتهدف ل عمال منظمة أي هي العمالية المنظمة33. ت
 المهنيين منظمات على وُيطلق .العمال نقابات أو العمالية النقابات اسم عادة العمالية المنظمات على وُيطلق. 7تالتوظيف

 يخترها لم التي المنظمات افةك 2األداء رقم  معيار بموجب هذا المصطلح يستثني .العمال اتحادات اسم غالبا واإلداريين
 .تخضع لتأثير أو سيطرة صاحب العمل أو الدولةأو تلك التي إرادتهم  بمحض نوالمعني العمال
 

تحديد  بغرض النقابات العمالية وممثلي العمل أصحاب بين ومفاوضات مناقشات عبارة عن الجماعية المفاوضة34. ت
 تنشأ قد أية اتفاقيات وإدارة تنفيذأيضا  الجماعية المفاوضة ملتش. 8تمشترك اتفاق خالل من التوظيف وشروط العمل أوضاع

 المنظمة تمثلهم ذينال العمالوالتي تخص  االستخدام عالقةإطار  في تنشأ التي األخرى القضايا وحل التفاوض الجماعي، عن
 .العمالية

 
 عمالية منظمات أو نقاباتلتكوين  القانوني بالحق العمال ، يتمتعالدولية منظمة العمل في األعضاء معظم الدول في35. ت

 بهذه تعترف التي الدولية االتفاقيات من عددا عادة الوطني القانون ويعكس .مشغليهم مع الجماعية وللمفاوضة يختارونها،
 . 9توتحميها الحقوق

 
 كأن إليها، أو االنضمام عمالية منظمات تكوين في العمال حقوق في المؤسسة مع المتعاملة الجهات تتدخل أال يجب. 36ت

 العمال بصورة إلى العمالية المنظمات هذه ممثلي وصول تقييد أو أخرى على عمالية منظمة بتفضيل المثال سبيل على تقوم
 .لعماللعادل لا تمثيلال لمبادئ طبقا وأن تتصرف العاملة القوة العمالية المنظمات تمثل أن ويجب .غير معقولة

 
 التمييز أو ،إليها االنضمام أو عمالية منظمات تكوين عن العمال بإثناء المؤسسة مع المتعاملة الجهات تقوم أال يجب. 37ت

 أو أعضاء كانوا عمال تشغيل رفض. إليها االنضمام أو عمالية منظمات تكوين محاولتهم بسبب منهم االنتقام أو العمال ضد
 أشكال تضم كما. قد يعتبر تمييزا )الوظيفي األداء أو ترتبط بالمؤهالت ال ألسباب(أخرى  شركات في عمالية منظمات في قادة

 الوظائف إنجاز إسناد جانب إلى أخرى، وظائف إلى نقلهمأو  للعمال الوظيفية المرتبة تنزي األخرى االنتقام أو التمييز
 .النقابية األنشطة تجاه فعل كرد بين المنشآت فيما العمل تحويل أو خارجية لمصادر

 
. يمثلونهم الذين إلى العمال العمالية المنظمات ممثلي تسهيل وصول أيضا المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب. 38ت

 وبعد وقبل ،المقررة الراحة فترات أثناء العمل منشآت في العمل قضايا ومناقشة االجتماعات عقد بحرية العمال يتمتع أن يجب
، عنهم نيابةبال اإلدارة مع إلجراء المحادثات ممثليهم باختيار للعمال السماح يجب فإنه ذلك، وباإلضافة إلى .العمل ساعات
 .أخرى نقابيةو تنظيمية نشاطات تنفيذو باإلنتاجية، تخل ال وبطريقة الئق بأسلوب العمل أوضاع وبحث

 
البلدان أو في  من العديد في القانون بحكم كبير حد إلى مقيدة للعمال الجماعية المفاوضة أو/و النقابية الحرية تعتبر. 39ت

 في عمالية منظمات قد توجد بينما بعض البلدان، في النقابات تكوين حظر يتم .بعدة طرق التقييد هذا ويتم .قطاعات محددة
مثل (في بعض الحاالت، يتم استبعاد فئات معينة من العمال  .ولكنها تخضغ لمراقبة أو موافقة الدولة أخرى بلدان

 في  .أو العاملين في قطاعات معينة مثل مناطق تجهيز الصادرات، من الحرية النقابية والتفاوض الجماعي )غيرالمواطنين
____________________________ 

 .)النقابي (التنظيم حق وحماية النقابية بالحرية المتعلقة 87 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية إلى استنادا 7ت
 .الجماعية والمفاوضة التنظيم حق بشأن 98 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية إلى استنادا 8ت
الخاص  الدولي والعهد ؛)المتحدة األمم (والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد الدولية االتفاقيات هذه تشمل 9ت

 واتفاقية التنظيم؛ حق وحماية النقابية الحرية بشأن 87 رقم الدولية العمل منظمة واتفاقية ؛)المتحدة األمم (والسياسية المدنية بالحقوق
 .الجماعية والمفاوضة التنظيم حق بشأن  98رقم الدولية منظمة العمل

 .الوطني القانون الف
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 وشروط العمل أوضاع تمس التي القضايا معالجة في العمال تشرك أن المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب جميع األحوال،

 وتمكين العمالية باللجان االعتراف الحصر، ال المثال سبيل آليات بديلة، على تتيح التي الطرق تضم  .التوظيف الخاصة بهم
 يخ ال التوظيف بأسلوب وشروط العمل أوضاع المشغل والتفاوض معه حول مع المحادثات إلجراء ممثليهم اختيار من العمال

 
 تكوين يمنع ال ولكنه الجماعية، المفاوضة في أو حقوقهم/و النقابية للعمال القانون الحرية يتجاهل البلدان، من في العديد. 40ت

 في العمال إشراك المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب البلدان، في هذه .الجماعية المفاوضة إجراء أو العمالية المنظمات
 تشجيع يتم قانونية، قيود أية عدم وجود حالة وفي .الخاصة بهمالتوظيف  وشروط بأوضاع العمل المرتبطة القضايا معالجة
 االنضمام إليها، أو العمال تكوينها إذا اختار العمالية بالمنظمات االعتراف على البلدان في هذه المؤسسة مع المتعاملة الجهات

 .الجماعية المفاوضةفي  والمشاركة
 

 عدم التمييز وتكافؤ الفرص
المتعاملة مع المؤسسة باتخاذ قرارات التعيين والتوظيف على أساس سمات األفراد وصفاتهم لن تقوم الجهة . 15

وسوف تستند عالقة العمل . التي ليست لها أية عالقة بالمتطلبات والشروط األساسية الخاصة بالوظيفة 9الشخصية
التمييز في أي جانب من جوانب من جانب الجهة المتعاملة إلى مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، وعدم 

وأوضاع العمل وشروط ) شاملًة األجور والمزايا(عالقة العمل، مثل إجراءات التعيين والتوظيف والتعويضات 
. التوظيف والحصول على التدريب والترقية وإنهاء الخدمة أو اإلحالة للتقاعد واإلجراءات والممارسات التأديبية

أو استغالل والتصدي لها، ال سيما /أو تخويف و/تدابير ما يمنع وقوع حاالت تحرش ووستتخذ الجهة المتعاملة من ال
 .وتسري مبادئ عدم التمييز على العمال المهاجرين. فيما يتعلق بالنساء

 
وفي الدول التي ينص فيها القانون على عدم التمييز في التشغيل، تمتثل الجهة المتعاملة ألحكام القانون . 16

وفي الحاالت التي ال تتضمن فيها القوانين الوطنية أي نصوص بشأن عدم التمييز في التشغيل، فإن الجهة . الوطني
وفي الظروف التي ال يتفق فيها القانون الوطني مع . المتعاملة مع المؤسسة سوف تقوم بتلبية متطلبات هذا المعيار

أعاله دون أن يتناقض ذلك مع  15هذا المعيار، يتعين على الجهة المتعاملة إجراء عملياتها بما يتفق ومدلول الفقرة 
 . القوانين السارية

 
سابقة أو اختيار لوظيفة  إن التدابير الخاصة المتخذة لتوفير الحماية أو المساعدة في معالجة حاالت تمييز. 17 

معينة استناداً إلى المتطلبات التي يقتضيها شغل الوظيفة، ال تعتبر من قبيل التمييز عندما تكون متسقة مع القانون 
 .الوطني

____________________ 
 .مثل الجنس، العرق، الجنسية، األصل العرقي، الدين أو المعتقد، العجز، السن، الميل الجنسي9 
 

أو  التوظيف، وأ ،التعيين عمليات في تفضيل، أو استبعاد، أو تفريق، أي على أنه والعمل التوظيف في التمييز يعرف 41.ت
 األساسية مرتبطة بالمتطلبات غير شخصية سمات أساس على يكون مبنيا التوظيف، شروط أو ،العمل أوضاع واإلقالة، أ
 األساسية المتطلبات وتشير .10تالمهنة أو في االستخدام المعاملة أو الفرص تكافؤ إضعاف أو إبطال شأنه من بما للوظيفة،
 بدنية قوةالتمتع ب اشتراط المثال، سبيل علىف. الوظيفة قيد البحث ألداء ضروريةوال ة يحقيقال مهنيةال ؤهالتمال إلى للوظيفة

اشتملت إذا  .نية بحسن المطلوبة المهنية المؤهالت من يعتبر لوظيفةمن ا وضروريا متكررا جزءا يعد األثقال الذي لرفع افيةك
 .لجنسينل اثقافيا ومناسبا مالئمالزي هذا كون يينبغي أن فزي رسمي، العمال لارتداء  متطلبات الجهة المتعاملة مع المؤسسة

االنتماء مثل ، ذات صلةغير اصة خ/تحتوي على معلومات شخصيةأال فإنها يجب ، أصدرت الشركة بطاقات هويةوإذا 
 .الثقافي أو الوضع العائلي

____________________________ 
 األخرى الوثائق الدولية وعدد من 111 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية ذكرت فقد ،111و 100 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقيتي إلى استنادا 10ت

 استبعاد أو تفريق أي بأنه "التمييز"مصطلح   111رقم الدولية منظمة العمل اتفاقية وتعرف .بمتطلبات الوظيفة المرتبطة غير الشخصية السمات أنواع
 شأنه من بما االجتماعي، األصل أو الوطني األصل أو السياسي أو الرأي الدين أو النوع االجتماعي أو اللون أو العرق أساس على يقوم تفضيل أو

 هذه جميع المتحدة األمم عن المنبثق اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ويغطي .المهنة االستخدام أو في المعاملة أو الفرص تكافؤ إضعاف أو إبطال
 وضع أيو المولد،و الثروة،و السياسي، غير وأ السياسي والرأي ،اللغة على أيضا ويشتمل ،الدولية العمل اتفاقية منظمة في الواردة الشخصية السمات

 ماك اإلثني؛ األصل النسب أو سأسا على التمييز أيضا العنصري التمييز أشكال افةك على القضاء بشأن المتحدة لألممالدولية  االتفاقية تحظرو آخر؛
 .على أساس اإلعاقة التمييز الطفل بحقوق المعنية المتحدة اتفاقية األمم تحظر
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 أي إيالء دون البحث، قيد الوظيفة أداء على على قدرة الشخص والترقية، التعيين مثل االستخدام، قرارات ارتكاز جميع مبدأ هو الفرص تكافؤ. 42ت

يمكن  الفرص، وتكافؤ التمييز بعدم الخاصة التوجيهات من المزيد على لالطالع. للوظيفة األساسية المرتبطة بالمؤهالت غير الشخصية للسمات اعتبار
 المتعاملة الجهة تقوم أن ويمكن .وتكافؤ الفرص التمييز عدم بشأن الجيدة بالممارسات الخاصة الدولية التمويل مؤسسة مذكرةو ،)د( الملحق إلى الرجوع

 في الثقافي والسياق القانوني اإلطار داخل والمقبولة الطرق الفعالة باستخدام التمييز وعدم الفرص تكافؤ مبادئ بتطبيق المؤسسة مع
القانونية الدولية استيفاء المتطلبات هدف  باإلضافة إلى .المبادئ هذهب تخل ال المستخدمة الطرق ما دامت المعني البلد

لمساواة بين الجنسين في مكان أكبر ل قيمة قد تعطي الجهة المتعاملة مع المؤسسةوااللتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، 
في أوساط  امتزايد الجميع أرباب العمل، ولكن هناك وعي قويا بنفس الشكلال يكون تبرير هذه الخطوة قد  .لعدة أسبابالعمل 

 تهاتعزيز قدربهدف قضايا المساواة بين الجنسين  ومعالجة العاملةقوة اللتركيز على توظيف واستبقاء النساء في لأرباب العمل 
تعزيز تكافؤ الفرص للنساء والرجال مع التركيز بشكل  مثال، يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة. التنافسية في السوق

 .المساواة والترقية، وتطبيق تلك المعايير على قدمختيار واألجر ر لالمعايينفس الخاص على 
 

ضد تمييزية المعاملة الاتخاذ التدابير المناسبة لمنع فيجب مهاجرين،  الجهة المتعاملة مع المؤسسة عماال إذا وظفت. 43ت
 .لعمالهؤالء ا

 
، بما في ذلك التحرش الجنسي وسوء اتمضايقال تأييدوعدم تدابير لمنع الجهة المتعاملة مع المؤسسة سوف تتخذ . 44ت

 .المعاملة النفسية في مكان العمل
 

 من عددا عادة القوانين هذه وتعكس .من العوامل مجموعة على المبني التمييز البلدان عدد كبير من في القوانين تحظر. 45ت
 بذلك خاصة نصوص ورود عدم حالة وفي .11توتحميها  تاالتفاقيا تلك في الراسخة تعترف بالحقوق التي الدولية االتفاقيات

 العمل وأوضاع والتوظيف بالتعيين المتعلقة قراراتها في تستند أن المؤسسة مع الجهات المتعاملة من يتوقع فإنه القانون، في
 .التمييز وعدم الفرص تكافؤ إلى مبادئ التوظيف وشروط

 
 وإجراءاتها سياساتها جميع في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق حمايةمع المؤسسة  المتعاملة الجهات على يجب. 46ت 

 ويجب .وينبغي أن تشمل سياسات وإجراءات الموارد البشرية أيضا ظروف العمل، ودخول وخروج ذوي اإلعاقة .العمالية
 المطبوعات مثل ديلةأشكال ب في إتاحتها يعني ما وهو ،إخبارهم بهاو اإلعاقة ذويلعمال ل واإلجراءات السياساتهذه  توفير

 .12تذلك غير إلى وما المسموعة والشرائط برايل، وطريقة بيرة،ك بحروف المكتوبة
 

 مصممة لزيادة سياسات إلى حدث في الماضي تمييز مكافحةعلى  للمساعدة أو الحماية توفيرب الخاصة التدابير تشير. 47ت
 حدث تمييز مكافحة أجل من معينة مهن في أو العاملة القوة في تمثيلهافي  قصور من تعاني التي لجماعاتا استخدامو توظيف

 المعاملةو الفرص تكافؤ فعالية تحقيق بهدف، وذلك (Affirmative Action)اإلقصائي  غير اإليجابي العمل مثل ،الماضي في
بعض تهدف وبالمثل، قد  .بذلك القانون يسمح عندما استخدامها ويجوز بأنها تمييزية التدابير هذه تعتبر لن .العمل مكان في

ذلك  يعتبريتم ذلك وفقا للقانون الوطني، لن  عندما .لمجتمع المحلي في إطار المشروعاعمل فرص تعزيز إلى المشاريع 
 .مبادئ هذه الفقرةا لانتهاك

 
 تخفيض النفقات

للبدائل الصالحة ، يجب عليها إجراء تحليل 10قبل أن تتخذ الجهة المتعاملة أي إجراءات تسريح جماعي. 18
وإذا لم يسفر التحليل عن بدائل صالحة لتخفيض النفقات، يجب في هذه الحالة وضع . 11المتاحة لخفض النفقات

 وسوف تقوم . على العمال خطة لخفض النفقات وتنفيذها من أجل التخفيف من اآلثار السلبية لعملية خفض النفقات
 

________________________________________ 

 100 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية ذلك في بما واسع، نطاق على عليها التصديق تم التي الدولية االتفاقيات إلى كثيرة قوانين تستند11ت
 المتحدة لألمم الدولية واالتفاقية والمهنة؛ االستخدام في التمييز بشأن 111 رقم الدولية العمل منظمة واتفاقية األجور؛ في المساواة بشأن

 العنصري التمييز أشكال كافة على بالقضاء الخاصة المتحدة األمم ؛ واتفاقية CERDالعنصري التمييز أشكال كافة على بشأن القضاء
 .CEDAWضد المرأة 

 واتفاقية )اإلعاقةذوي  (والعمالة المهني بالتأهيل المعنية 159 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية في إضافية مراجع على العثور يمكن 12ت
 .اإلعاقة باألشخاص ذوي المتعلقة األمم المتحدة

 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_nondiscrimination
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خطة تخفيض النفقات على مبدأ عدم التمييز، وتعكس نتائج التشاور بين الجهة المتعاملة والعمال والمنظمات 
القانونية  وسيتعين على الجهة المتعاملة االلتزام بكل المتطلبات. العمالية، والحكومة حيثما يكون ذلك مالئماً 

 .والتعاقدية المتعلقة بإخطار السلطات العامة وتقديم المعلومات للعمال والتشاور معهم ومع منظماتهم
 

يجب على الجهة المتعاملة ضمان استالم جميع العاملين إلخطار التسريح وحصولهم على مدفوعات نهاية الخدمة التي  .19 
يفرضها القانون واالتفاقات الجماعية وقت استحقاقها، وسداد جميع المستحقات المتبقية ومزايا الضمان االجتماعي 

الدفع ) 3(متى كان مالئماً لصالح العمال، أو ) 2(قة العمل أو قبلها، عند إنهاء عال) 1(واشتراكات ومزايا المعاشات للعمال 
في حالة دفع مبالغ لصالح العمال، يجب أن يمنح العمال ما يفيد ذلك . من خالل جدول زمني متفق عليه وفقاً التفاق جماعي

 . الدفع
____________________ 

المتعددة التي تنشأ عن أسباب اقتصادية أو فنية أو تنظيمية؛ أو غيرها تشمل حاالت التسريح الجماعي جميع حاالت التسريح 10 
 .من األسباب غير المرتبطة باألداء أو غيرها من األسباب الشخصية

األجل  أعمال صيانة طويلةتشمل األمثلة على ذلك التفاوض حول برامج لخفض وقت العمل، وبرامج بناء قدرات العاملين؛ و11 
 .ج المنخفض، وما إلى ذلكأثناء فترات اإلنتا

 
 الموظفين، من استغناء صاحب العمل أو تسريحه للعديد العمل أو وظائف من العديد إلغاء النفقات يعني تخفيض. 48ت

 المنفردة الحاالت النفقات تخفيض وال يشمل .التكاليف في وفورات تحقيقالسعي ل  أو مصنع إغالق إلى عموما ذلك ويعزى
سيئة أو اقتصادية ظروف نتيجة لالنفقات  تخفيض يأتيغالبا ما  .الطوعية االستقالة أوبناء على اقتراح معلل   لخدمةا إلنهاء

 .هيكلةإعادة تنظيم أو عملية إعادة نتيجة ل
 

سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإجراء تحليل بديل يصف جميع البدائل التي تم تحليلها، وعدد الوظائف التي  .49ت
كبديل لالستغناء عن خدمات العمال، ينبغي على  .بعد تطبيق كل بديل، وتحليل التكاليف لتحديد جدوى البدائلإنقاذها يتم س

الجهة المتعاملة مع المؤسسة التشاور مع العمال حول إمكانية اعتماد مجموعة من التدابير األخرى، مثل تخفيض ساعات 
وينبغي اتخاذ هذه التدابير بعد فترة من التشاور، وبموافقة  .اتبوقت؛ وتخفيض الرالعمل؛ وتحسين اإلنتاجية؛ والتسريح المؤ

 .تمتد هذه التدابير على مدة زمنية محددة ومتفق عليهاو. العمال المتضررين
 

 الحكومات أو/المتأثرين و العمال إلى مسبق إخطار على ضرورة إرسال البلدان من الكثير في الوطني القانون ينص. 50ت
 وجوب الوطنية القوانين بعض وتشترط .المقررة الحدود العددية عن الزائدة العمالة تسريح عمليات أوما  مصنع إغالق بشأن

 وقد .الجماعية المفاوضة أسلوب باستخدام العمالية المنظمات النفقات مع بتخفيض الخاصة العمليات هذه مثل بشأن التفاوض
   13.تالمتأثرين للعمالتعويضات إنهاء الخدمة  تقديم بوجوب السارية المفاوضة الجماعية واتفاقيات الوطني القانون يقضي

 
العمال  على السلبية اآلثار لمعالجة خطة إعداد ، ينبغيعدد كبير من العمال تسريح تفادي فيها يتعذر التي الحاالت في. 51ت

لالستغناء عن بدائل تخفيض النفقات؛ والجدول الزمني  مثل قضايا النفقات تخفيض خطة تعالج أن ويجب .المحلي ومجتمعهم
 ؛تعويضات إنهاء الخدمةو ؛االختيار ومعايير ؛النفقات تخفيض وإجراءات وطرق لم يكن هناك مفر منه؛إن  خدمات العمال

 .الوظيفي والتسكين ؛التدريب إعادة جهود في المساعدة أو عمل بديلة فرص وتقديم
____________________________ 

 
 :الموقع الجنسيات على المتعددة للشركات الخطوط التوجيهية في النفقات تخفيض حول مفيدة توجيهات توجد 13ت

http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html   
 والمتوفر الدولية، العمل منظمة االجتماعية الصادر عن والسياسة الجنسيات المتعددة بالشركات الخاصة للمبادئ الثالثي وفي اإلعالن

 http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/index.htm :الموقع على
 ولتنفيذ النية الحسنة للمفاوضة وقتا كافيا تتيح أن المتعاملة الجهة على يجب فإنه الجماعية، للمفاوضة النفقات تخفيض عملية إخضاع
 إخطار بتقديم تقضي قانونية بأية متطلبات االلتزام ينبغي كما .التطبيق الواجبة الجماعية المفاوضة اتفاقيات شروط
 تخفيض خطة شروط تطبيق عدمب الخاصة في الدعاوي والبت للنظر للمظالم آلية إنشاء على الجيدة الممارسات وتنص .للعمال مسبق

 .النفقات
 

http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html
http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/index.htm
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 تخفيض يرتكز أن يجب وال .وشفافة وعادلة موضوعية الذين سيتم تسريحهم العمال اختيار معايير تكون أن يجب .52ت

وينبغي على وجه  .للوظائف األساسية بالمؤهالت مرتبطة غير شخصية سمات على العاملين عدد تقليص عبر النفقات
ل عدم التمييز وحماية ممثلي والقانون الوطني حو  2من معيار األداء رقم  16و 15الخصوص مراعاة أحكام الفقرتين 

 .العمال والمسؤولين النقابيين
 

 .النفقات تخفيض خطة إعداد بشأن العمالية ومنظماتهم العمال مع تتشاور أن المتعاملة مع المؤسسة الجهات على يجب .53ت
 تسريح تخفيف عملية أو بتفادي المتعلقة وأفكارهم العمال مخاوف تعكس التي الخطط إلعداد ضرورية المشاورات هذه وتعتبر
  على سارية مفاوضة جماعية اتفاقية أو الوطني القانون ينص وحيثما. التعويضات ومدفوعات االختيار، ومعايير العمال،

 
 التشاور على مع المؤسسة المتعاملة الجهات تشجيع كما أنه يتم الحكومة، مع التشاور ضرورة على القانون ينص قد .54ت
 تكون وحيثما المحلية، على المجتمعات كبيرة آثار إلى التسريح عمليات حجم فيها يؤدي التي الحاالت في الحكومات مع

 .اآلثار لهذه التصدي على للمساعدة متاحة الحكومية المساعدة
 

 التمويل مؤسسة مذكرة راجع النفقات، بتخفيض الخاصة الجيدة الممارسات بشأن التوجيهات من المزيد على لالطالع. 55ت
 .النفقات تخفيض بشأن الجيدة بالممارسات الخاصة الدولية

 
أو االتفاقات /القانون و التي ينص عليها الخدمة إنهاء وتعويضاتمستحقة الرواتب المتأخرة والفوائد الينبغي دفع . 56ت

تكون  ،القضائيةالهيئات في بعض  .2رقم  من معيار األداء 19الجماعية في الوقت المناسب كما هو مطلوب بموجب الفقرة 
، يالتقاعد المعاشقل بعض المدفوعات إلى مؤسسات محددة مثل صندوق نبقانونا ملزمة الجهة المتعاملة مع المؤسسة 

مدفوعات مباشرة للعامل الجهة المتعاملة مع المؤسسة تقدم  ال ،وفي مثل هذه الحاالت .، وما إلى ذلكومؤسسات الدعم الصحي
 الدفعكون فيها يفي الحاالت التي  .للعمال بذلك هاقيامدلة أل ها، مع توفيرلمصلحة العاملها تدفعها لمؤسسة مناسبة ولكن

الدفع نقدا أو الدفع المباشر لمؤسسة  االختيار بينللعامل الجهة المتعاملة مع المؤسسة  تمنح ،ااختياريأخرى أمرا لمؤسسات 
 .محددة

 
 آلية التعامل مع التظلمات والشكاوى

للنظر في المخاوف ) ماتهم إن وجدتومنظ(تقوم الجهة المتعاملة بتوفير آلية للتعامل مع تظلمات العمال . 20
وسوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإبالغ العمال بشأن آلية التعامل مع التظلمات . المتعلقة بمكان العمل

ويجب أن تتضمن هذه اآللية مستوى إدارياً مناسباً . عند التعيين، وتسهيل الوصول إلى هذه اآللية واستخدامها
الفور، باستخدام عملية مفهومة وشفافة تقدم المعلومات التقييمية في الوقت المناسب إلى ومعالجة المخاوف على 

ويجب أن تسمح اآللية أيضاً بتقديم شكاوى من مجهولين والنظر . أصحاب الشأن دون تعريضهم ألية عقوبات
رى التي قد تكون متاحة وال يجب أن تحول هذه اآللية دون الوصول إلى الحلول القضائية أو اإلدارية األخ. فيها

بموجب أحكام القانون أو عن طريق إجراءات التحكيم أو أي بدائل أخرى آلليات التظلم يتم تقديمها من خالل 
 . اتفاقيات المفاوضة الجماعية

 
 مع المتعاملة الجهة على يجب العمل، بمكان المرتبطة القضايا إثارة خاللها من للعمال يمكن تظلم ليةآل توفيرها عند .57ت

 المتعاملة الجهة ترد أن ينبغي ماك. السرعة وجه على ومعالجتها القضايا هذه إلى اإلدارة انتباه استرعاء من دكالتأ المؤسسة
 لتوجيه التظلم آليات تصميم يتم وقد .لشكوى تقديمه بسبب عامل ضد أي عقوبة أية إنزال منعوأن ت الشكاوي مقدمي على

 الرؤساء ألشخاص آخرين بدل شكاويهم تقديم على العمال قدرة من دكوالتأ العامل، سرية لحماية مالئمة عملية عبر ىالشكاو
النوع االجتماعي أو العرق أو غيرها في مكان العمل، ينبغي النظر في التمثيل المالئم  بسببعندما تسود توترات . المباشرين

 المؤسسة مع المتعاملة الجهةيجب على . التظلمإلى آليات  اولهضمان إمكانية وصوالتظلمات،  نلهذه المجموعات في لجا
كما ستقوم بتعيين لجنة للتعامل مع الشكاوى، والتي سوف تشمل  ،توثيق جميع التظلمات ومتابعة أية إجراءات تصحيحية

 تؤدي أال يجبالعمال؛  شكاوى لمعالجة إدارية أو قضائية عمليات على البلدان تتوفر معظم .اإلدارة والمشرفين وممثلي العمال
 .القانون يتيحهاالتي  خرىألا داريةاإل أو قضائيةال لالحلو إعاقة أو تعطيل إلى المؤسسة مع المتعاملة الجهة تظلم آلية

 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627
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 على ، يجب2رقم  األداء معيار متطلباتل هااستيفاء مع جماعية مفاوضة اتفاقية خالل من تظلم آلية توفر حالة في .58ت

ال تشملهم هذه  عمال آخرون هناك كان إذا .االتفاقية هذه تعنى بهم الذين لعمالمع ا اآللية هذه استخدام المتعاملة الجهة
مع  خاصة بهم، أو مناقشة جدوى استخدام نفس اآللية آلية إنشاء المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ينبغي فإنه االتفاقية،

وتشجيع التظلم  كيفية استخدام آلية حول العمالمع المؤسسة بإعالم وتدريب   المتعاملة وينبغي أن تقوم الجهة .النقابات والعمال
 .شكاوى واقتراح تحسينات لتقديماستخدامها 
 

بما في ذلك  بهذه اآللية، جميع العماليجب إخبار  .التظلمإجراءات وسياسات بوضوح  التظلم آليةينبغي أن تحدد . 59ت
إلى  تؤديأن وفي الوقت المناسب بمعالجة الشكاوى دائما اآللية تسمح  أنينبغي  .واضحة ومفهومةبطريقة العاملون باإلدارة، 

زميل أو في أن يرافقه أو يمثله  حقاللعامل ايكون لدى أن ينبغي  .الحضورفي لعامل ا إذا رغبشكوى الاجتماع لمناقشة عقد 
 .ذلك إن أراداالجتماع  لحضور هذامسؤول في إحدى النقابات 

 
تقديم شكوى يجب أال يتطلب  .دون اإلفصاح عن الهويةتقديم الشكاوى إمكانية  تضمنطريقة ب التظلمينبغي تصميم آلية . 60ت

جميع  يصل إليهامجهولة المصدر في مواقع اللشكاوى عل االردود وسيتم نشر  .حضور المتشكي بنفسهمعلومات شخصية أو 
 .الموظفين

 
حماية القوى العاملة

 
 األطفالعمالة 

تتعهد الجهة المتعاملة مع المؤسسة بعدم تشغيل األطفال في أية أعمال تتسم بطبيعتها باالستغالل االقتصادي . 21 
أو في أداء أي عمل يرجح أن يعرض الطفل لألخطار أو يمثل تشويشاً وإعاقة لتعليم الطفل، أو يكون ضاراً بصحة 

ويجب على الجهة المتعاملة الوقوف على . أو المعنوي أو االجتماعيالطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي 
وفي الحاالت التي تتضمن فيها القوانين الوطنية أحكاماً خاصة . عاماً  18كافة حاالت وجود أشخاص تحت سن 

فال ولن يتم تشغيل األط. بتشغيل القاصرين، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة سوف تحترم تلك القوانين السارية
وتخضع كافة أعمال األشخاص 12. عاماً في أي أعمال تؤدي إلى تعريض هؤالء األطفال لألخطار 18دون سن 

سنة لتقييم مالئم للمخاطر ولرقابة منتظمة على الظروف الصحية وظروف العمل  18الذين تقل أعمارهم عن 
 .وساعات العمل

____________________________ 
) 2(التعرض لإليذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي؛ ) 1(ل الخطرة تلك األعمال التي تنطوي على من أمثلة أنشطة العم 12

التعامل مع اآلالت أو المعدات أو األدوات ) 3(العمل تحت األرض، تحت المياه، على ارتفاعات خطرة، في أماكن محصورة؛ 
عرض الطفل لمواد أو عوامل أو عمليات أو درجات حرارة بيئات غير صحية ت) 4(الخطرة أو التي تتطلب تداول أحمال ثقيلة؛ 

العمل تحت ظروف صعبة، لساعات طويلة، أو في وقت متأخر من الليل أو ) 5(أو ضوضاء أو اهتزازات خطرة على الصحة؛ 
 .تحت االحتجاز من قبل صاحب العمل

 

 
 األطفال القيام هو األطفال تشغيل .سنة 18الطفل هو الشخص الذي لم يتجاوز عمره  ،2رقم  األداء معيار ألغراض 61.ت
 العقلي أو البدني مبنموه أو بصحتهم تضر أو ،همتعليمتعيق  أو لخطر،ل تعرضهم أو قد ،االقتصادي باالستغالل تتسم أعمالب

بطريقة  تمت، ولكن فقط عندما ةاألطفال مقبول اي يؤديهتل الاعماأل قد تكون بعض .أو االجتماعي المعنوي أو الروحي أو
 ال تحدد فيهافي البلدان التي  .الشروطمع اختالف األطفال،  تشغيلقانونية على  اعظم البلدان قيودتفرض م. قانونية وآمنة

في بعض البلدان األقل  (14سنة   15 عنأعمارهم  تقلاألطفال الذين  ال يجب على، السن األدنىالقوانين المعمول بها 
الشركات في حالة  .معيارق أعلى ي، ينبغي تطبالعمريهذا المعيار  عنتختلف القوانين المعمول بها  عندما .العمل )تطورا

مقبوال ما العمال بشكل منتظم، قد يكون العمل الذي يؤديه األطفال  وال توظفالعائلية والصغيرة التي تنتج لالستهالك المحلي 
يتسم ) 1 :عمالاألطفال أن يؤدي أي ظرف من الظروف  ينبغي تحتال و .بأي شكل من األشكالبهم  دام غير ضار

 الروحي أو العقلي أو البدني مبنموه أو بصحتهم يضرأو  ،هميعيق تعليم أو لخطر،يعرضهم ل قد  2)أو باالستغالل االقتصادي؛
مثل هذه الممارسات مقبولة اجتماعيا أو ثقافيا في هذا القطاع أو  تغير قانوني، حتى لو كان  3)أو االجتماعي؛ أو المعنوي أو

 طبقا المؤسسة مع المتعاملة الجهةب الخاصة التوريد سلسلة لتشمل األطفال بتشغيل الخاصة االلتزامات وتمتد. المنطقةالبلد أو 
 .2 رقم األداء معيار من 29إلى  27من  الفقرات في توضيحه تم لما
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استثناءات للحد العمري األدنى لفترة محددة  قد تكون هناك .أدناهواردة تعاريف منظمة العمل الدولية لعمالة األطفال  62. ت
 .تحتاج هذه االستثناءات إلى موافقة منظمة العمل الدولية .من الزمن في بعض الدول حسب القطاع

 
   التفسير

 

 الفئات العمرية ساعات العمل
دون  األطفال تؤهل النشاط االقتصادي من واحدةساعة القيام ب 

 .عمالأطفال ك 12سن 
 سنة 0 - 12األطفال 

يهدد العمل أال  يجب
وسالمة صحة الخفيف 
 تعليمهم عوقي أو، األطفال

وتدريبهم  همهتوجي أو
 .يالمهن

 6ألكثر من  يوميا النشاط االقتصادي من تينساع أكثر منتأدية 
 مع يتعارض أو يشكل أي خطر،حتى ولو لم ، أيام في األسبوع

 أي .أطفال عمالك تلقائيا، يؤهل األطفال الواجبات المدرسية
 تلقائيا ميؤهله تعليم األطفال تعارض معيعمل  أو ريخط عمل

 .أطفال عمالك

 سنة 13 - 14 األطفال

الحد ال يقل أينبغي 
األدنى العمري الوطني 

 االنتهاء منسن  عن
الذي ، التعليم اإللزامي

 .15ة عاديكون 

شريطة األسبوع  في ساعة 40 لمدة أقصاها يسمح لهم بالعمل 
 تهددقد التي  األعمال الخطرة .لعمرهم يكون العمل مناسبا نأ

 أو سالمتهم أو أخالقهمة األخالقيو ةوالعقلي ةالبدني األطفال صحة
 .أطفال عمالك تلقائيا تؤهلهم

 

 سنة15 - 17 األطفال 

 
 معالجة. التمويل أو الواجبةالحيطة  التزام وقت فوري بشكل للعيان وظاهرا واضحا األطفال تشغيل وجود يكون ال قد 63.ت

 فإبعاد. مواجهته المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يتعين يشكل تحديا كبيرا أنشطة األعمال في األطفال تشغيلاكتشاف 
 المؤسسة المتعاملة مع الجهات على يجب. سوءا المالية أوضاعهم يزيد قد به يقومون العمل الذي عن فوري بشكل األطفال

سن إنهاء  دون فبالنسبة لألطفال .لسنهم المناسبة غير أو الضارة أو الخطيرة المهام عن األطفال بإبعاد افور تقوم أنباألحرى 
  سنيتجاوزون  الذين األطفال أما .الدراسية الساعات انتهاء فقط بعد بالعمل لهم السماح يجوز الوطنية، اإللزامية الدراسة

 الجهات على وينبغي .خطارخالية من األ أعمال إلىهم نقل فيجب خطرة، يزاولون أعماالالذين و اإللزامية إنهاء الدراسة
 آلالت، التعرض ذلك في بما المهنية، والسالمة الصحة أوضاع حيث من أي( العمل أوضاع المؤسسة استعراض مع المتعاملة
أن  من دكلتأل )مزاولتها التي تتم األعمال وطبيعة العمل، وساعات التهوية، ومسالك ،والضجيج والغبار، السامة، والمواد
 مع المتعاملة الجهات تحتاج بفعالية، ذلكوللقيام ب .تضر بهم قد ألوضاع يتعرضون ال قانونيا تم توظيفهمالذين  األطفال

 .عيق مسيرتهم الدراسيةي ما إذا كان االستخدام ألطفالتشكل خطرا على ا التي المهام أنواع فحص إلى المؤسسة
 

ال يقل عن و  الوطني القانون يحترم على األقل العمل لسن أدنى حدا تضع أن المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب. 64ت
 .68)تالسن األدنى الواردة في الفقرة  بخصوصمع بعض االستثناءات ) (في بعض البلدان األقل تطوراسنة  (14 سنة  15

ويجب أن  .وضع خطة مؤسسية ضد توظيف واستخدام واستغالل عمالة األطفال المؤسسة مع المتعاملة الجهات وينبغي على
 المستندات مراجعة المؤسسة مع المتعاملة الجهات على ينبغي .تشمل هذه الخطة إجراءات التحقق من السن عند التوظيف

عمل أن يخضع يجب . منها بصور واالحتفاظ18 لا دون سن األشخاص تشغيلوالملف الشخصي ل بالسن يتعلق فيما الثبوتية
وظروف العمل وساعات  لصحةل ةمنتظمومراقبة لمخاطر مناسب لسنة لتقييم  18األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 14ت.العمل
____________________________ 

 
الفحص الطبي : 77؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1921 )البحر (الفحص الطبي لألحداث: 16انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 14 ت

؛ واتفاقية منظمة العمل ) 1946المهن غير الصناعية (الفحص الطبي لألحداث: 78؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) 1946الصناعة (لألحداث
) الصناعة(العمل الليلي لألحداث : 90واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ؛1946) المهن غير الصناعية( العمل الليلي لألحداث: 79ولية رقم الد

 .1965 )العمل تحت سطح األرض(الفحص الطبي لألحداث : 124؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1948
 المعلومات من مزيد على العثور ويمكن. القهرية الممارسات هذه من لكي ال تستفيد، العمال توريداألطراف الثالثة التي تقوم ب

 قائمة انظر( للهجرة الدولية المنظمة ذلككو الدولية، العمل لمنظمة التابع األطفال عمل على للقضاء الدولي البرنامج في
 .)المراجع
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إيواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استعمال القوة أو االتجار بالبشر هو توظيف أو نقل أو ترحيل أو  .65ت

غيرها من أشكال اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل النفوذ أو استغالل حاالت الضعف أو إعطاء أو تلقي 
 م االعتراف بكونت .مدفوعات أو امتيازات لتحقيق رضا شخص ما يملك السيطرة على شخص آخر، بغرض االستغالل

 مع  القضايا ومعالجة هذه دراسة المتعاملة مع المؤسسة الجهات على ويجب .دولية مشكلة بغرض العمل األطفال في االتجار
 

 العمل مكان في األطفال تشغيل بشأن الدولية التمويل مؤسسة رةكمذ راجع التوجيهات، من المزيد على لالطالع .66ت
 .قس وحسن أداءك الخاص بمعايير العمل: دليل مؤسسة التمويل الدوليةو، التوريد وسلسلة

 
 العمل الجبري 

لن تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بممارسة العمل الجبري الذي يتكون من أي أعمال أو خدمات . 22 
لشخص متطوعاً بأدائها بمحض تُغتصب من أي شخص تحت التهديد باستعمال القوة أو أية عقوبة، ولم يكن هذا ا

ويشمل ذلك أي نوع من العمل غير الطوعي أو اإلجباري، مثل العمل المبني على الرق واالسترقاق، . اختياره
ويجب على الجهة المتعاملة عدم تشغيل عمالة من األشخاص . وعبودية الدْين، أو ترتيبات تعاقدية لها تأثير مماثل

 13.الذين هم ضحية االتجار
____________________ 

االتجار في األشخاص يعرف بأنه توظيف أو نقل أو ترحيل أو إيواء أو استقبال أشخاص، سواء عن طريق التهديد أو  13 
استعمال القوة أو غيرها من أشكال اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل النفوذ أو استغالل حاالت الضعف أو 

وتعد النساء . تلقي مدفوعات أو مزايا لتحقيق رضا شخص ما يملك السيطرة على شخص آخر، بغرض االستغاللإعطاء أو 
 .واألطفال الفئات األكثر عرضة لممارسات االتجار

 
 باستعمال التهديد وطأة تحت قدمها بشكل غير طوعي شخص من انتزعت خدمات أو أعمال أية هو الجبري العمل. 67ت

عقود طويلة  على المبني العمل مثل طوعي، غير إجباري أو عمل أي على الجبري العملويشتمل . 15ت عقوبة بأية أو القوة
 نسبة. الديون لسدادهي العمل  نالدي عبودية .واالسترقاق الرقو ،مماثل عوق لها تعاقدية ترتيبات أية أو نالدي عبوديةاألجل أو 

العمل اإلجباري كما يتضمن  .نذلك الديمن المستحيل أو من الصعب جدا دفع  تجعل من المال المستحق مقابل هذا العملالدين 
 غير أو كبرى غرامات أو الطول، مفرطة ومهلة إشعار ،التنقل حرية علىا مفرطة وقيود ،مفرطة نقدية إيداعاتمثل متطلبات 

 ويعتبر .القانونية حقوقهم صيانة مع إرادتهم بمحض االستخدام إنهاء من منع العمال بغرض جورأو تأخر األ فقدان أو ناسبة،م
المؤسسة  مع المتعاملة الجهة التزامات وتمتد .التعاقدية الترتيبات من األنواع تعرضا لهذه األكثر الشريحة المهاجرون العمال

 من 29إلى  27من  اتالفقر في توضيحه تم لما طبقا الجهة هذه مع المتعاملة التوريد سلسلة لتشمل الجبري بالعمل الخاصة
  . 2رقم األداء معيار

 
 منظمة اتفاقية على البلدان معظم صادقت. الجبري ممارسات العمل معظم الدول عدد كبير من في القوانين تحظر. 68ت 

16تأعاله الوارد األساس للتعريف توفر التي الجبري العمل بشأن 29 رقم الدولية العمل
. 

 
انتهاكا خطيرا  يعتبر العمل الجبري .التهديد من وخالية الحر االختيار على مبنية االستخدام عالقة تكون أن يجب. 69ت

 بدون الحياة تستطيع ال قطاعات المال في رأس إبقاء خالل من االقتصادية التنمية كما أنه يعوق للعامل، األساسية للحقوق
 .الممارسات هذه اقتراف

 
 القوة ضمن جبري عمل اكتشاف وجود تم إذا .وتلقائي فوري بشكل للعيان ظاهرة الجبري العمل ممارسات تكون ال قد. 70ت

 معها، المتعاونة التوريد سلسلة في أو المتعاقدون، أو/، بما في ذلك العمال المباشرون و المؤسسة مع المتعاملة للجهة العاملة
 االختيار حرية على قائمة شروط توظيف وتقديم العمال ضد المتعسفة الممارسات هذه لمعالجة فورية خطوات يجب اتخاذ فإنه

إلى  وينبغي أيضا اتخاذ خطوات فورية إلحالة قضايا العمل الجبري. واإلكراه التعسف أوضاع خلق إعادة دون وتحول
 .سلطات تطبيق القانون، حسب الحاجة

____________________________ 
15ت
 .الجبري العمل بشأن 29 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية إلى استنادا 
 .الجبري العمل إلغاء بشأن 105 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية في إضافية توجيهات توجد 16ت

 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_childlabor
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_childlabor
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_childlabor
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
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غير قيود  فرض مثل للعمال، أو النفسي البدني للقمع ممارسة أية تفادي المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب. 71ت

 وتتضمن .للعمل على أساس غير طوعي مضطر تخلق وضعا يشعر فيه العامل بأنه التي البدنية العقوبة أو ةكالحر علىالزمة 
 احتجاز المؤسسة مع للجهات المتعاملة يجوز وال .مسكن العمال أو العمل مكان في العمال حبس عن هذه الممارسات أمثلة

، أو ممتلكاتهم الشخصية؛ مثل هذه اإلجراءات قد تؤدي إلى خلق حالة مشابهة سفرهم جوازات، مثل العمال إثبات هوية وثائق
لى وثائقهم الشخصية، بما في ذلك الوثائق التي تصدرها الحكومة مثل إصول لوامن ن والعامل أن يتمكنيجب . للعمل الجبري

 إلجبار العمال المؤسسة مع المتعاملة جهةالأفراد األمن العاملين لدى  ال يجب اللجوء إلى .جوازات السفر، في جميع األوقات
 .على العمل

 
 للدفع، قابلة غير دين التزامات خلق في أثرها يتمثل التي الممارسات تفادي المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب. 72ت

 مع المتعاملة الجهات على ويجب .االستخدام عالقة من جزءك الطعام ووجبات لسكنمفرطة للسفر وا تكلفة فرض مثل
 من متعمدة مكاسب يحققوا ال حتى الباطن من والمقاولين الرئيسيين بالمقاولين يتعلق فيما توخي الحذر أيضا المؤسسة

 .للعمال بالنسبة الدين عقود طويلة األجل أو عبودية على المبني العمل إلى تؤدي أن شأنها من ممارسات
 

في عقود العمل، بما في وتنص عليها بوضوح حرية العامل في التنقل المؤسسة بتعترف الجهة المتعاملة مع ينبغي أن  .73ت
 .هملأن تكون مفهومة ولغة العمال بالعقود يجب توفير . ذلك الوصول إلى الوثائق الشخصية في جميع األوقات

 
 بلد ما في قانوني بوضع المتمتعين غير المهاجرين والعمال 17تاألشخاص في لالتجار خضعوا الذين العمال قد يكون. 74ت
والمسؤولين عن سماسرة ال"تجاه  الدين عبودية خالل من الجبري، العمل لمواقف خاصة بصفة المعرضين األفراد هم

 القضايا هذه استقصاء المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب .العمال لتشغيل باهظة رسوما يتقاضون الذين "التوظيف
 في الواجبة توخي الحيطة ينبغيكما  .التعسفية الممارسات هذه من االستفادةمن  لمنعهم العمالة توريد مقاولي مع ومعالجتها

 أغلب في المناطق هذه إلعفاء نظرا الصادرات تجهيز منطقة في المؤسسة مع المتعاملة الجهة فيها مشروع يقع التي الحاالت
 العمال ويشكل .بها القوانين هذه تطبيق لضعف أو والعمال العمل لشؤون المنظمة الوطنية القوانين من مراعاة األحيان

 عدة تقوم .الجبري والعمل البشر في لالتجار عرضة ثركاأل الفئات إحدى ، خاصة الفتيات والنساء الشابات،المهاجرون
 .للهجرة الدولية والمنظمة الدولية العمل منظمة ذلك في بما قضايا ضعف المهاجرين، مؤسسات بمعالجة

 
السجناء يعملون كان إذا  .عمال جبرياهناك ظروف يعتبر فيها عمل السجناء أو العمل من داخل المرافق اإلصالحية . 75ت

عادل سعر السوق السائد وإذا تلقوا أجورا تللعمل بوضوح لسجناء تطوع ا  إال إذاالعمل مقبوال فلن يكونخاصة، لفائدة شركة 
مع الجهة المتعاملة مع  المتعاونةسلسلة التوريد  فياما ال يمكن االستغناء عنه جزءا ه اءعمل السجنشكل إذا  .لك العمللذ

يفي بالمتطلبات المذكورة  عمل السجناء المقترحيدل على أن  تفصيليتقديم استعراض  فينبغي على هذه األخيرة، المؤسسة
 .أعاله

 
 الصحة والسالمة المهنية

 
بتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، آخذًة في اعتبارها المخاطر سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة . 23

المتأصلة في القطاع الذي تزاول فيه نشاطها وفئات األخطار النوعية في أماكن العمل، بما في ذلك األخطار المادية 
عاملة مع المؤسسة، وستقوم الجهة المت. والكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية، والمخاطر التي تتهدد النساء تحديداً 

قدر اإلمكان، باتخاذ خطوات لمنع وقوع الحوادث، واإلصابات، وتفشي األمراض الناشئة من العمل أو المرتبطة به 
وبأسلوب يتفق مع الممارسة . أو التي تحدث خالل سير العمل، وذلك عن طريق تقليل مسببات هذه األخطار

سه مختلف المصادر المعترف بها دولياً ومن بينها المعايير حسبما تعك(، 14الدولية السليمة في هذا المجال
، يتعين على الجهة المتعاملة )اإلرشادية الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي

  تحديد المخاطر التي يحتمل تعرض العمال لها، ال سيما المخاطر التي تنطوي على) 1(معالجة الجوانب التي تشمل 
 

____________________________ 
لمكافحة االتجار بالبشر، المتحدة  لألمم المبادرة العالميةاالتجار بالبشر،  الممارسات السليمة لمنع ومكافحة :العملو، االتجار بالبشر األمم المتحدة 17ت

2010. 
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توفير تدابير للوقاية والحماية، من بينها التعديل أو اإلحالل أو القضاء على الظروف أو المواد  )2(تهديد لحياتهم؛ 
توثيق الحوادث واألمراض واألحداث المهنية وإعداد التقارير الخاصة بها؛ ) 4(تدريب العاملين؛ ) 3(الخطرة؛ 

للمزيد من المعلومات المتعلقة . ارئةوضع ترتيبات وخطط الوقاية واالستعداد واالستجابة في المواقف الط) 5(
 .1باالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ، الرجاء الرجوع لمعيار األداء رقم 

____________________ 
يشير تعريف هذه الممارسات إلى تطبيق المهارات المهنية والعناية الواجبة والتزام جانب الحكمة والبصيرة التي يفترض 14 

لدى المهنيين ذوي المهارات والخبرات القائمين بأداء نفس نوع المهام في ظل ظروف مماثلة على المستوى  توافرها منطقياً 
 .العالمي أو اإلقليمي

 
أو  أو األمراض اإلصابات من العمال حماية تستهدف التي المساعي من مجموعة إلى المهنية والسالمة الصحة تشير 76.ت

 األخطار تنشأ وقد .العمل تأدية أثناء أو العمل مكان في ألخطار تعرضهم من الناشئةالمطفرة أو الماسخة  العناصر تأثيرات
 (العمل ظروف أو البيئية األوضاعأو  )والبيولوجية والفيزيائة الكيماوية والعوامل المواد ذلك في بما(المستخدمة  المواد من

 في المفرط واالرتفاع سجين،كنقص األو بيئاتو الليلي، واالرهاق العقلي والبدني،مثل ساعات العمل المبالغ فيها، والعمل 
 الخنادق أو الكهربائية، األنظمة أو عيوب ورداءتها، اإلضاءة وضعف المالئمة، غير التهوية ومسالك الحرارة، درجات
 والسالمة الصحة ممارسات وتشتمل. )والمعدات األدوات واآلالت ذلك في بما( التشغيل عمليات أو ،)دعامات إلى المفتقرة
 واالستبدال واالختيار واالختبار التصميم عمليات ذلك في بما وخطط االستجابة المحتملة األخطار تحديد على المهنية
 إزالة أجل من وذلك الصناعية، والعمليات العمل، وبيئة العمل، مكان في واالستخدام والصيانة والتنظيم والترتيب يبكوالتر

قد يرجع  .السالمة المهنية على النساء العامالتالصحة وبعض مخاطر  تقتصرقد  .مصادر الخطر أو تقليل تعرض العمال لها
 يشكل .بينهما االختالفات الفسيولوجية كما قد يرجع إلى، مختلفة وظائفشغل إلى  والنساءل االرج ميلجزئيا إلى ذلك 

قد . االعتبار عند تصميم آلية التظلم بعين أخذهينبغي ولنساء العامالت، على اخطرا التحرش الجنسي في أماكن العمل عادة 
الجهة المتعاملة مع يجب على  .تلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسيمؤهلين لموظفين  التوفر على يعني ذلك مثال

النساء  في إشراكأيضا  المتعاملة مع المؤسسة ترغب الجهةقد . للرجال والنساء منفصلةوخزانات ض يحاتوفير مر المؤسسة
 .السياسات والممارسات الحتياجات النساء العامالت استجابةفي لجان الصحة والسالمة المهنية للمساعدة على ضمان 

 
 ، ويتوقع من الجهة المتعاملة مع المؤسسة18تلدى معظم الدول قوانين تنظم الصحة والسالمة المهنية وأوضاع العمل. 77ت

يمكن العثور على المزيد من التوجيهات بشأن إدارة قضايا الصحة والسالمة المهنية وفقا للممارسات . االمتثال لهذه القوانين
وكذلك المبادئ  المبادئ التوجيهية لمجموعة البنك الدولي الخاصة بالبيئة والصحة والسالمةالصناعية الدولية الجيدة في 

 .التوجيهية المتعلقة بالقطاعات الصناعية
 

يجب إزالة مصادر األخطار على صحة وسالمة العمال بدال من السماح باستمرار األخطار، كما يجب توفير معدات . 78ت
، فإنه يجب على لكن عندما تكون األخطار متأصلة في نشاط المشروع أو يتعذر القضاء عليها تماما. الحماية الشخصية للعمال

مثل نظم (الجهة المتعاملة مع المؤسسة اتخاذ تدابير الحماية المناسبة، مثل مراقبة مصدر المخاطر باستخدام حلول وقائية 
، وتوفير معدات حماية شخصية كافية ومجانية )تهوية العادم، وغرف العزل، وحراسة اآلالت، والعزل الصوتي، وغير ذلك

 .الوقائية والتدريبات والمعدات ضرورية لمنع التعرض المهني لمواد خطرةستكون التدابير . للعمال
 

، الذي صنفته العديد من المنظمات الوطنية والدولية ضمن الفئة األولى )االسبستوس(يجب معالجة الحرير الصخري . 79ت
تم تحديدها في اإلرشادات العامة للمواد المسببة للسرطان، والمواد التي تحتوي على االسبستوس، من خالل الممارسات التي 

 القضايا): األسبستوس(الحرير الصخري : مذكرة الممارسات الجيدة: المعنية بالبيئة والصحة والسالمة وتوجيهات البنك الدولي
 التي تحتوي على االسبستوس في المنشآت الجديدة، بما في ذلك المنشآت يجب تجنب المواد  .الصحية المهنية والمجتمعية

____________________________ 
18ت

على تفاوضت األطراف المشاركة في منظمة العمل الدولية أيضا بشأن العديد من االتفاقيات المعنية بمعالجة هذه القضايا على المستوى العام و 
لسنة  155المعنية بالصحة والسالمة المهنية، والبروتوكول رقم  155أمثلة ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ومن بين . مستوى صناعات محددة

بشأن منع الحوادث الصناعية  174؛ واالتفاقية رقم )االسبستوس(بشأن الحرير الصخري  162؛ واالتفاقية رقم 155المتعلق باالتفاقية رقم  2002
 .الكبرى

 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www.bwint.org/pdfs/WB-AsbestosGuidanceNote.pdf
http://www.bwint.org/pdfs/WB-AsbestosGuidanceNote.pdf
http://www.bwint.org/pdfs/WB-AsbestosGuidanceNote.pdf
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 في إعادة البناء، والهدم، وإزالة البنيات التحتية المتضررة، ينبغي تحديد مخاطر االسبستوس،. لإلغاثة من الكوارثالموجهة 

 .وتبني خطة إدارة مخاطر تتضمن تقنيات التخلص من النفايات ومواقع الطمر النهائي
 

ت الصلة المرتبطة بعملهم اليومي، بما  يجب توفير التدريب لجميع العمال بشأن جوانب الصحة والسالمة المهنية ذا. 80ت
في ذلك ترتيبات الطوارئ، وملخص للزوار واألطراف الثالثة األخرى التي تدخل موقع العمل بشأن جوانب الصحة والسالمة 

وال يجب أن يواجه العمال أية إجراءات تأديبية أو عواقب سلبية بسبب إبالغهم عن قلقهم إزاء جوانب الصحة . المهنية
 .المة المهنية أو شكواهم منهاوالس

 
كما يجب حفظ . يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة توثيق اإلصابات واألمراض والوفيات المهنية واإلبالغ عنها. 81ت

وينبغي استخدام بيانات الرصد ). مثل مستويات التعرض واالختبارات الصحية(ومراجعة كافة البيانات المتعلقة بمراقبة العمال 
النظر في مثل هذه البيانات حسب النوع االجتماعي قد يوفر . الصحي للتحقق من فعالية تدابير الحماية من العوامل الخطرة

 .معلومات مفيدة حول كيفية تأثر النساء في العمل بشكل مختلف عن الرجال
 

متعاقدين وأي عمال آخرين يقدمون سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة للعمال ال. 82ت
وينبغي أن تتضمن شروط العقود للمتعاقدين الذين يزودون الجهة المتعاملة مع المؤسسة  . أعمال وخدمات مرتبطة بالمشروع

بالعمال أحكاما خاصة بتلبيتهم لمتطلبات الصحة والسالمة المهنية للجهة المتعاملة مع المؤسسة، من أجل استيفاء متطلبات 
وينبغي على هذه األخيرة مراقبة . والحد من المخاطر ومن المساءلة القانونية للجهة المتعاملة مع المؤسسة 2ار األداء رقم معي

أداء المتعاقدين فيما يخص تنفيذ متطلبات السالمة والصحة المهنية، واقتراح إجراءات تصحيحية إذا لزم األمر، وضمان 
ولتقليل  .ى اإلسعافات األولية والمساعدة الطبية عند وقوع حوادث أو إصابات عملوصول العمال المتعاقدين بشكل كاف إل

المخاطر والتعرض للمساءلة القانونية، ولتحسين األداء، يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة اشتراط تنفيذ ممارسات 
 .مماثلة من قبل الموردين

 
، على نحو يمنحه قدرات 1والبيئية، كما هو مطلوب في معيار األداء رقم يجب تصميم النظام العام لإلدارة االجتماعية . 83ت

ويجب أن يشتمل نظام اإلدارة على الرصد والمتابعة المنتظمين لقضايا . كافية لإلشراف على قضايا الصحة والسالمة المهنية
. لمعنية بالصحة والسالمة المهنيةالصحة والسالمة المهنية، والبيئات المحيطة بالعمل، وغير ذلك من المؤشرات األخرى ا

ويعتبر تطبيق المعلومات المجمعة والتدابير التصحيحية في إطار عملية متواصلة لتحسين أوضاع وإدارة الصحة والسالمة 
 .المهنية ممارسة جيدة

 
 العمال الذين تتعاقد معهم أطراف ثالثة

 
يتعين على الجهة المتعاملة بذل كل الجهود المعقولة من الناحية فيما يتعلق بالعمال الذين تتعاقد معهم أطراف ثالثة ، . 24

التجارية للتأكد من أن األطراف الثالثة التي تتعاقد مع هؤالء العمال تتمتع بسمعة طيبة وتندرج ضمن المؤسسات التي تعمل 
 19–18ا، باستثناء الفقرات بصورة قانونية ولديها نظم إدارية مالئمة للعمل بأسلوب يتفق مع متطلبات معيار األداء هذ

 .29–27و
  

ينبغي للجهة المتعاملة وضع سياسات وإجرءاتت إلدارة ومتابعة أداء أصحاب األعمال اآلخرين فيما يتصل بمتطلبات  .25
باإلضافة إلى ذلك، يتعين على الجهة المتعاملة بذل كل الجهود المعقولة من الناحية التجارية وإدراج هذه . هذا المعيار

  .المتطلبات في االتفاقيات التعاقدية مع أصحاب األعمال اآلخرين
 

 25و 24يتعين على الجهة المتعاملة التأكد من أن العمال الذين تقوم أطراف ثالثة بتعيينهم والمشمولين بالفقرات من . 26
رف اآلخر من توفير آلية تظلم وفي حالة عدم تمكن الط. من هذا المعيار لديهم القدرة على الوصول إلى آلية تظلم مناسبة

 .مناسبة، يجب على الجهة المتعاملة مد نطاق آلية التظلم الخاصة بها بحيث تشمل العمال المتعاقدين مع أطراف ثالثة
 

قد ال تكون الجهة المتعاملة مع المؤسسة قد تعاقدت بشكل مباشر مع بعض العمال الذين يشتغلون في العمليات .  84ت
المؤشرات . ية للمشروع، وإنما تم التعاقد معهم من خالل متعاقدين أو وكالء أو سماسرة أو وسطاء آخرينالتجارية األساس

هذا سيساعد الجهات المتعاملة مع المؤسسة على . 17وت 9ت التي تحدد نوع عالقة العمل ونوع العمال واردة في الفقرتين
مع هؤالء  المؤسسة تتعامل مع المتعاملة الجهة مع أن. تحديد ما إذا كانت هناك ثغرات في تغطية حقوق العمال المتعاقدين

 التجارية األساسيةمهمة للعمليات  وظائف يؤدون عادة العمال هؤالء أن إال أو خدمات، أعمال إلنجاز خارجي كمصدر العمال
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عندما يقوم هؤالء العمال بالعمليات  .مع المؤسسة المتعاملة الجهة لدى بدالء عمال كانوا لو طويلة كما لمدة المتعاملة للجهة

الوسطاء اآلخرين التجارية األساسية للمشروع، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة تتحمل مسؤولية ضمان امتثال المتعاقدين و
 .المنصوص عليها في معيار األداء هذاللمعايير 

 
في الحاالت التي تكون فيها األطراف الثالثة مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو لديها موارد وقدرات محدودة، فإن الجهة . 85ت

تمديد المتعاملة مع المؤسسة ستقيم نوع الدعم الذي يمكنها أن توفره لتحسين أداء هذه األطراف، والذي قد يشمل استخدام أو 
أنظمة أو خدمات الجهة المتعاملة مع المؤسسة لتكملة أنظمة أو خدمات األطراف الثالثة، فيما يتعلق بمتطلبات معيار األداء 

إن لم يكن تحسين أداء األطراف الثالثة ممكنا خالل فترة زمنية معقولة، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة ستحتاج إلى . هذا
 .الخدمات تقييم مصادر بديلة لهذه

 
وينبغي . يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة إعداد وتنفيذ اإلجراءات الالزمة إلدارة ومراقبة أداء األطراف الثالثة. 86ت

إدراج هذه اإلجراءات في العمليات اليومية للشركة، وإبالغ األطراف الثالثة بوضوح بشأن المتطلبات وإبالغ العمال 
 .مكنالمستخدمين من قبلها إن أ

 
. تتناول معظم القوانين الوطنية العمالة المتعاقدة، وإن اختلفت شروطها كثيرا بين البلدان وحسب أنواع عقود العمل. 87ت

يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تقييم عالقة االستخدام بين المتعاقد والعمال، وضمان استيفاء جميع المتعاقدين 
، على سبيل المثال ال الحصر، قضايا مثل الحد األدنى لألجور، وساعات العمل، ومدفوعات للمتطلبات القانونية التي تشمل

العمل اإلضافي، وأوضاع الصحة والسالمة، واشتراكات التأمين الصحي، وجدول معاشات التقاعد، وغير ذلك من شروط 
وقد تكون هناك أيضا أحكام قانونية . ثالثةالتوظيف اإللزامية بحكم القانون والمتعلقة بالعمال المستخدمين من قبل أطراف 
 .وطنية تمنع عمال المتعاقدين من العمل في الوظائف الرئيسية داخل قطاع األعمال

 
لمنع استفادتها من ممارسات العمالة  19تيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن تبذل جهودا معقولة تجاريا . 88ت

فرض : وتتضمن تلك الجهود. قانون الوطني أو المعايير الواردة في معيار األداء هذاالخاصة بأطراف ثالثة والتي تنتهك ال
 سياسة عامةتنفيذ تحديد والتزامات تعاقدية على المتعاقدين أو الوسطاء الذين يزودون الجهة المتعاملة مع المؤسسة بالعمال؛ 

 والعمال؛ الطرف الثالث العقد المبرم بين ونوع القةفي العالتدقيق العمل؛ و وشروط وكاالت التوظيف فيما يتعلق باستخدام
والقيام بزيارات مفاجئة وعمليات تفتيش بصرية للعمليات التجارية األساسية؛ والتزام الحيطة الواجبة في اإلشراف على 

ميع عمال الطرف المتعاقدين والوسطاء اآلخرين القائمين بتوريد العمال؛ ورصد امتثال األطراف الثالثة؛ وتوفير التدريب لج
وسوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بالتحري عن سجل أو أوضاع  .الثالث لشرح ظروف العمل لهذا المشروع

ينبغي كذلك على الجهة المتعاملة مع المؤسسة التحلي بأقصى درجات . المتعاقدين والوسطاء اآلخرين الذين سيوظفون العمال
 .ن أو الوسطاء اآلخرين الذين يوظفون العمال لكافة المتطلبات القانونيةاليقظة للتأكد من تلبية المتعاقدي

 
في إطار الممارسات الجيدة، يمكن للجهة المتعاملة مع المؤسسة القيام بعمليات تفتيش بصرية لجميع العاملين بالعمليات . 89ت

من أن آلية التظلم متاحة لهؤالء العمال إما يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة التأكد . التجارية األساسية الخاصة بها
في حالة تقديم آلية التظلم من قبل طرف ثالث، سوف تتلقى الجهة . مباشرة من قبل الطرف الثالث، أو من خالل الشركة

 .المتعاملة مع المؤسسة تقارير منتظمة عن المظالم التي رفعها العمال
 

ثالث ذو قدرة محدودة على التعامل مع شكاوى العمال، يجب على الجهة  عندما يكون العمال مستخدمين من قبل طرف. 90ت
المتعاملة مع المؤسسة إما أن تتخذ الخطوات الالزمة لضمان توفر الطرف الثالث على آلية تظلم، أو أن تضع إجراءات تظلم 

 .لحلها تسمح لعمال الطرف الثالث برفع الشكاوى مباشرة إليها لتقدمها بدورها إلى الطرف الثالث
 

عندما تقدم الجهة المتعاملة مع المؤسسة أو طرف ثالث خدمات للعمال المتعاقدين، يجب أن تقدم هذه الخدمات بطريقة . 91ت
ال ينبغي إجبار العمال . غير تمييزية، وبشكل يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية للجودة واألمن والسالمة والكفاءة المهنية

الخدمات المقدمة من قبل طرف ثالث، وإذا كان الطرف الثالث يفرض رسوما على هذه الخدمات، فيجب على استخدام أي من 
 .أن تكون بسعر السوق وأن تكون شفافة ونزيهة

____________________________ 
. معقوال من وجهة نظر تجارية الجهود المعقولة تجاريا تعني اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتحقيق هدف ما، ما دامت تكلفته أو عبئه 19ت

أفضل "الجهود المعقولة تجاريا هي نقيض . مثال، إذا كان تدبير ما غير اقتصادي لقطاع األعمال، يمكن أن يعتبر غير معقول تجاريا
 .، التي عادة ما تعني اتخاذ أي تدابير ضرورية، حتى ولو كانت جد مكلفة أو مرهقة"الجهود
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) العمليات والمعايير: سكن العمال(الدولية والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية مذكرة توجيهية أصدرت مؤسسة التمويل . 92ت
أن تأخذ بعين االعتبار هذه  يجب على األطراف الثالثة. حدد مجموعة من المعايير التي يمكن تطبيقها فيما يتعلق بسكن العمالت

المذكرة التوجيهية واإلرشادات التي ينص عليها القانون الوطني، وأن تضع مجموعة معايير متفق عليها للمشروع وخطة 
 .يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة مراقبة شروط السكن والخدمات المقدمة .إلنشاء وصيانة أماكن السكن والخدمات

 
 

 سلسلة التوريد
 

في سلسلة التوريد األساسية،  15في حالة وجود مخاطر عالية الستخدام عمالة األطفال أو العمالة القسرية . 27
في حالة الوقوف . أعاله 22و 21يجب على الجهة المتعاملة الوقوف على تلك المخاطر بما يتفق مع الفقرتين 

. على حاالت لعمالة األطفال أو العمالة القسرية، يجب على الجهة المتعاملة اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجتها
قبة سلسلة التوريد األساسية على نحو مستمر بغرض الوقوف على أي تغيرات ويجب على الجهة المتعاملة مرا

أو العمالة /ذات أهمية في سلسلة التوريد الخاصة بها، وفي حالة الوقوف على حاالت جديدة لعمالة األطفال و
 .القسرية، يجب على الجهة المتعاملة اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجتها

 
حالة وجود مخاطر عالية تجاه مسائل تهدد بشكل كبير سالمة العمال المعينين من قبل عالوة على ذلك، في . 28

المورد األساسي، يتعين على الجهة المتعاملة بذل جهود مناسبة من أجل ضمان اتخاذ الموردين األساسيين في 
يح مثل هذه سلسلة التوريد لخطوات تهدف للحيلولة دون وقوع مواقف تهدد حياة هؤالء العاملين أو تصح

 .المواقف
 

تعتمد قدرة الجهة المتعاملة على معالجة هذه المخاطر على مستوى سيطرة أو تأثير إدارة الجهة المتعاملة . 29
وعندما يكون العالج غير ممكن، فستقوم الجهة المتعاملة بتحويل سلسلة التوريد . على مورديها األساسيين

 .لى موردين يمكنهم إثبات امتثالهم لمعيار األداء الحالياألساسية الخاصة بالمشروع بمرور الوقت إ
____________________ 

يتم تحديد المخاطر المحتملة لعمالة األطفال والعمالة القسرية خالل إجراءات التعرف على المخاطر واآلثار على النحو  15
 .1المطلوب في معيار األداء رقم 

 
وقد تشتمل سلسلة توريد . العمليات الجارية المستخدمة في أو المنتجات السلعتشير سلسلة التوريد إلى المكونات أو . 93ت

ويمكن أن تكون سلسلة التوريد الخاصة  .السلع على موردي المواد الخام أو موردي أجزاء أو مكونات للتجميع واإلنتاج
النطاق وذات طابع عالمي، في حين تكون سلسلة التوريد الخاصة بالشركات  بالشركات المتعددة الجنسيات سلسلة واسعة

يشير مصطلح . الوطنية أو الشركات األصغر حجماً سلسلة محدودة النطاق وذات طبيعة محلية، وتضم شركات وعمال محليين
ال تنطبق  .ساسية للمشروعالمورد األساسي إلى الموردين الذين يقدمون السلع والمواد الضرورية لعمليات األعمال األ

 .على المواد أو المكونات المستخدمة في مرحلة بناء المشروع 2متطلبات سلسلة التوريد في معيار األداء رقم 
 

على . قد تتسم سلسلة التوريد الخاصة بشركة ما بالتعقيد، وتشمل عددا كبيرا من الموردين في مختلف المستويات. 94ت
يام بتقييم كامل لسلسلة التوريد، فإنه يتعين على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تحديد مجاالت المخاطر الرغم من أنه قد يتعذر الق

مثل المخاطر الكامنة في بلد أو (سياق تشغيل الموردين ) 1: (، سواء كان ذلك بسبب28و 27واآلثار المتعلقة بالفقرتين 
مثل المخاطر الكامنة في اإلنتاج أو السلع الزراعية أو (معينة  وردةمواد أو مكونات أو منتجات م) 2(؛ أو )منطقة أو قطاع ما
تتجلى الخطوة األولى في . اعتبارات أخرى ذات صلة، وإعطاء األولوية لتقييم هؤالء الموردين) 3(؛ أو )عملية االستخراج

رة المحتملة والكبيرة المرتبطة وسوف يشمل هذا تحديد الموردين، وتحديد المخاطر واآلثار الضا. رسم خرائط سلسلة التوريد
ونظرا للطابع الديناميكي لمعظم سالسل التوريد، فإن هذه . بسلسلة التوريد، وتحديد أولويات الموردين حسب مستويات الخطر

هذا سيساعد . وينبغي أن يكون تتبع أداء الموردين متكامال مع نظام اإلدارة العام. العملية تحتاج إلى التحديث بشكل دوري
لجهات المتعاملة مع المؤسسة على تحديد ما إذا كانت إجراءات وتدابير التخفيف منفذة بشكل صحيح، كما يوفر ردود الفعل ا

 .على مناطق الخطر والقلق الجديدة
 

تتوقف فعالية معالجة قضايا سلسلة التوريد على مدى النفوذ والتأثير الذي قد تتمكن الجهة المتعاملة مع المؤسسة من . 95ت
عندما تعتمد قابلية حياة أنشطة سلسلة متكاملة من الموردين على الجهة المتعاملة مع المؤسسة، فإن نفوذ هذه . ممارستهما

مع امتداد سلسلة التوريد في أوصال سوق السلع . األخيرة ومخاطر عدم األداء المحتملة من جانب مورديها سيكونان مرتفعين
تعاملة مع المؤسسة بأهمية ضئيلة، فإن استعراض الجهة المتعاملة مع المؤسسة لسلسلة األولية حيث تحظى عمليات الجهة الم

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_workersaccommodation
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وحيثما تكون للجهة المتعاملة مع المؤسسة . التوريد سوف يعكس ببساطة قضايا قطاعية بدال من فرص تخفيف آثار المشروع
 .تجهت صوب الطبقات البعيدة من الموردينعمليات معقدة مع طبقات متعددة من الموردين، فإن نفوذها سوف يتضاءل كلما ا

 
، يجب على الجهة المتعاملة مع 2بالنسبة لعمل األطفال والعمل الجبري، طبقا للتعاريف الواردة في معيار األداء رقم . 96ت

لك المؤسسة توخي الحيطة الواجبة فيما يتعلق بسلسلة التوريد من أجل تفادي تحقيق أية استفادة أو مكاسب مالية من ت
ويجب أن تبذل الجهة المتعاملة مع المؤسسة جهودا خاصة مع التزام أقصى درجات الحيطة الواجبة عندما تكون . الممارسات

هذه الممارسات شائعة أو معروفة كممارسات سائدة في مراحل معينة من سلسلة التوريد بالنسبة لصناعات محددة أو في 
من تشغيل األطفال خطرا محددا عندما تكون تكلفة العمالة عامال من عوامل  ويشكل الكسب المالي. مناطق جغرافية معينة

وال بد أن تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة باستخدام كل ما لديها . القدرة التنافسية لسلع ومواد الجهة المتعاملة مع المؤسسة
وينبغي أيضا على الجهة المتعاملة مع  .صة بهامن نفوذ للقضاء على تشغيل األطفال والعمل الجبري في سلسلة التوريد الخا

مثل التعرض ألخطار كبيرة (المؤسسة أن تتخذ الخطوات الالزمة لضمان الوقاية أو التخلص من الحاالت التي تهدد الحياة 
 .من سلسلة التوريد) للوقوع، والتعرض للمواد الخطرة، والتعرض للمخاطر الكهربائية

 
طلب يجب عليها العمل القسري وتشغيل األطفال في سلسلة التوريد،  تعاملة مع المؤسسةالجهة الم تكتشف عندما. 97ت

فإن اإلبعاد الفوري تشغيل األطفال،  في حالة .معالجة هذه المسألةالخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها ل المهنية بشأن المشورة
ت المتعاملة مع المؤسسة باألحرى أن تقوم فورا بإبعاد يجب على الجها. لألطفال من عملهم قد يزيد أوضاعهم المالية سوءا

يجب نقل األطفال الذين تجاوزوا سن مغادرة المدرسة إلى . األطفال عن األعمال الخطيرة أو الضارة أو غير المناسبة لسنهم
ونية بعد انتهاء أما األطفال دون سن مغادرة المدرسة الوطني، فيجب عليهم  العمل فقط في أنشطة قان .أعمال غير خطيرة

تنفيذ عمليات  .الساعات الدراسية، وقد يكون من المناسب في بعض الحاالت تقديم تعويضات لهم عن خسائرهم في األجور
مثل إجراءات الشراء سيضمن إدراج متطلبات محددة بشأن قضايا عمل األطفال والعمل القسري و السالمة في العمل في 

 .وردينالطلبات والعقود المبرمة مع الم
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 الملحق ألف

 والعمال العمل قضايا محتوى تقييم
 

 من الناشئة المشروع المبدئي لمخاطر التقييم إلى استنادا مختلفة، مستويات على والعمال العمل لقضايا تقييم إجراء يمكن
. عملية التقييم البيئي واالجتماعي ويمكن أن يكون هذا التقييم مستقال، أو أن يكون جزءا من. بالعمالة المتعلقة الممارسات

 المؤسسة، مع المتعاملة للجهة المحتملة التوظيف لسياسات على استعراض والعمال العمل أي تقييم لقضايا يشتمل أن ويجب
  .تنفيذها على وقدرة اإلدارة القائمة، السياسات كفاية ومدى

 
 :يلي ما على التقييم يشتمل أن ويمكن

 
النوع االجتماعي، (القوة العاملة  وتكوين والمهارات، الوظائف وأنواع العمال، عدد ذلك ويشمل ،العاملة القوة وصف •

 .وأطراف ثالثة أخرى من خالل معاقدين العاملين الموظفينأعداد و، )والسن، ووضعية األقليات، إلخ
 
المؤسسة الخاصة  مع المتعاملة الجهة سياسات وإجراءات من نسخة تقديم يجب :التوظيف وشروط العمل أوضاع وصف  •

 وما في التنظيم حقهم يمارسون العمال كان إذا ما توضيح المتعاملة الجهة على ويجب .بعالقات العمل وإدارة الموارد البشرية
 .المشروع على تنطبق التي المفاوضة الجماعية اتفاقيات جميع تضمين يجب أيضا .إليها ينتمون التي المنظمات العمالية هي

 
وتقييما المتعاملة مع المؤسسة،  بالجهة الخاصة التوريد سلسلة لهيكل ويتضمن ذلك وصفا :العمل عالقات أنواع وصف •

 بما في ذلك تقييم الشروط واألوضاع، تحديد الطريقة التي تم بها كما يجب وصف .في سلسلة التوريد المحتملة العمل لمخاطر
 .في نفس القطاع مماثلين عملبأرباب  مقارنة وغيرها من الشروط األجور

 
 رفاهية بحماية المعنية التخفيفية ذلك التدابير ويشمل :العمل والسالمة في مكان الصحة قضايا وتحديد العمل بيئة وصف •

 المعتادة، والعمليات الوظائف أداء من الناشئة تغطية كل من المخاطر ويجب .التي تم تحديدها المخاطر معالجة أو العاملة القوة
. المحلية المنطقة أو الصناعة أوساط داخل مخاطر تشكل ُيعرف أنها التي شيوعا األقل والظروف وتلك الناتجة عن الحوادث

أو  المخاطر من بالحد خاصة تدابير أو تصميم، إعادة تتطلب قد التي وعمليات العمل مناطق ومعدات التقييم يحدد أن يجب كما
 .في األخطار التحكم

 
العمل الساري، وتقديم نسخ  لقانون انتهاكات أية طبيعة وصف مع :والعمال بالتوظيف المعنية الوطنية للقوانين االمتثال •

 .االنتهاكات تلك المتخذة لمعالجة ووصف الخطوات لتقارير معدة من طرف هيئات تفتيش وطنية أو غيرها من هيئات اإلنفاذ،
 
خطر  تضم قد الذي البلد أو مما يشمل طبيعة المشروع، والقطاع :المؤسسة مع المتعاملة الجهة مشروع في األوضاع وصف •

المخاطر  أو المتعاملة مع المؤسسة الجهة مشروع في 2 رقم األداء معيار متطلبات أو والتوظيف العمل قوانين مخالفة
 .اءويجب تحديد هذه العناصر مقابل متطلبات معيار األد.والموردين  المقاولين طرف من المحتملة

 
 متطلبات في ظل التي قد تحتاج إليها التحسين وأوجه المؤسسة مع المتعاملة الجهة قبل من المتبعة التوظيف تحديد سياسة •

 في الضعف أوجه لتحديد الفرصة هذه اغتنام المؤسسة مع الجهة المتعاملة على يجب  :الوطني القانون أو  2رقم األداء معيار
 .الشركة أداء تحسين يمكنها التي والتغييرات التوظيف الخاصة بهاسياساتها أو ممارسات 
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 باء الملحق
 

 البشرية الموارد سياسات محتويات
 

يجب على  .عملياتها التجارية بعين االعتبار مع أخذ نوع الخاصة بها، سياسات الموارد البشرية إلى تطوير تحتاج الشركات
رقم  معيار األداء عناصرب ومع ذلك، فاالستعانة .واسعة النطاقاالستراتيجية ال الوثيقةمثل هذه نموذجا ل فقط أال تنسخ الشركات

 كل من أن يجب أن تتأكد الشركات .بداية جيدة سياسات الموارد البشرية كتابة كمخطط تمهيدي للعمالة وظروف العمل في 2
 وارد أدناه 2معيار األداء رقم ملخص  .2ه في معيار األداء رقم المبادئ التوجيهية المقابلة لعناصر وال سياسة يتوافق مع بيان

 .ال ينبغي االقتصار عليه، ولكن كمرجع
 

  العالقات مع العمال وإدارة ظروف العمل .1
 سياسة الموارد البشرية .أ

 عالقة العمل .ب
 التوظيف وشروط ظروف العمل .ج
 منظمات العمال .د
 تكافؤ الفرصو التمييز عدم .ه
 تخفيض النفقات .و
 آلية التظلم .ز

 حماية القوى العاملة. 2
 عمالة األطفال. أ

 العمل القسري. ب
 الصحة والسالمة المهنية. 3
 العمال المشغلون من قبل أطراف ثالثة. 4
 سلسلة التوريد. 5
 

بساطة عن بوضوح و تعلن يتعين على الشركات أن . 2معيار األداء رقم  من مباشرة الموارد البشرية سياسات يمكن أن تنبثق
وثيقة  مثل وتقنية ال يجب أن تكون هذه السياسات طويلة . 2معيار األداء رقم  عنصر من عناصر فيما يتعلق بكل سياساتها

 .للشركةها لغويا وتكييف ببساطة 2معيار األداء رقم المبادئ التوجيهية ل يمكن للشركات إعادة صياغة .قانونية
 

قس : دليل مؤسسة التمويل الدولية في سياسات الموارد البشرية حول كيفية تطوير معلومات إضافية يمكن االطالع على
 .وحسن أداءك الخاص بمعايير العمل

 
 

 الموارد البشرية إجراءات محتوى
 

 2معيار األداء رقم  مبادئ الجميع كيف سينفذ كما يجب أن تشرح بالتفصيل .بشكل واضح مكتوبة تكون اإلجراءات يجب أن
في  اللغات التي يتحدثون بها وبجميع بشكل واضح الشركة، يجب إبالغ العمال في جميع مستويات .سياسات الموارد البشريةو

 .الشركة، عن هذه اإلجراءات
للشركة،  القائمةالتجارية  إلجراءاتا تضاف إلىالتي  من األنشطة معزولة مجموعة الموارد البشرية تكون إجراءات يجب أال

 .اليومية العمليات التجارية يجب دمجها في بل
 .المشار إليه أعاله مؤسسة التمويل الدولية في دليل الموارد البشرية إجراءات معلومات إضافية حول يمكن االطالع على

 
 

 
 
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
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 الملحق جيم

 
 المعلومات المقدمة إلى العمال الفرديين

 
 

عقود ب أو مثل هذه المعلوماتب المتعلقةفي القواعد  عملهم العمال في بداية إلى المقدمةعادة ما يتم تضمين المعلومات 
 :حول ما يلي معلومات أيضا األولية والعقود الوثائق يجب أن تشمل، ولكن القانون الوطني في التوظيف

 
 ؛ومقره الرسمي المشغلاسم  •
 للعامل؛ المسمى الوظيفي •
 تاريخ بداية التوظيف؛ •
  المتوقعة للعقد إن لم يكن التوظيف دائما؛المدة  •
 ؛متنقال يكون العمل عندما الرئيسيالموقع  أو مكان العمل، •
 األخرى ذات الصلة؛ والمسائل واإلجازات المستحقة،، ساعات العمل •
 التعويض عن العمل اإلضافي؛و بالعمل اإلضافي القواعد المتعلقة •
 تتعلق أية قواعد، بما في ذلك والمزايا األخرى والمرتبات حساب األجورالمستويات والقواعد المتعلقة ب •

 ؛الخصوماتب
 العمال؛ المطبقة على الضمان االجتماعي وغيرها من ترتيباتالمعاشات التقاعدية  •
 ؛عند إنهاء التوظيفالتي يمكن للعمال توقع إعطائها أو تلقيها  شعاراإل مدة •
 الطعن؛آليات و المتاحة للعمال تمثيلال في ذلك تفاصيل بما، العمال التي تنطبق على التأديبية اإلجراءات •
 المظالم إليه؛ ينبغي تقديم الشخص الذي، بما في ذلك تفاصيل إجراءات التظلم •
 .العمال التي تنطبق على المفاوضة الجماعية ترتيبات •

 
 

في أسرع  ينبغي تقديمهاف األمر كذلك، م يكنبداية التوظيف، وإن لعند  للعمال هذه المعلوماتتقديم  من الناحية المثالية ينبغي
 .بعد ذلك وقت ممكن
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 الملحق دال

 
 آليات التظلم مبادئ -  المظالم

 
 وجود على الرغم منمثل هذه األمور، القانون الوطني مع ونادرا ما يتعامل ال يوجد نموذج محدد آلليات التظلم الداخلية، 

 .فعالة تظلم آلية تقوم عليها مبادئ متنوعة ينبغي أن لكن هناك .ذات صلة في االتفاقات الجماعية أحكام
الطريقة ب ويجب أن تكون التفاصيل الخاصة، عند توظيفهم التظلم آلية حول العمال إبالغ جميعيجب  :توفير المعلومات •

 .لوحات اإلعالناتنشرها في  أو وثائق العمال في، بإدراجها مثال بسهولة متاحة ليةهذه اآل التي تعمل بها
يجب . إلى من يمكنهم التوجه للتظلم، وكذا الدعم ومصادر المشورة المتوفرة لهم العمال يعرفيجب أن  :العملية شفافية •

 .الخاصة بمؤسستهم التظلم إجراءاتب أن يكونوا على دراية والكبار المدراء المباشرين على جميع
، مبادئ توجيهية قانونية جديدة أية خالل اإلشارة مثال إلىينبغي مراجعة وتحديث العملية بانتظام، من  :التحديث المستمر •

  .التمثيل العقود أووأي تغييرات في 
 إلى تقديم الشكوى اإلجراءات أنه ينبغي أوال حددت قد .سريةب الشكوى مع ينبغي أن تضمن هذه العملية التعامل :السرية •

  الموارد البشرية، كمدير بديل أوال إلى مدير شكوى رفع أيضا خيار يجب أن يكون هناك، لكن المدير المباشر للعمال
 .مثال

 .انتقام ألي شكوى رفع عامل أي تضمن اإلجراءات عدم تعرض يجب أن :االنتقام عدم  •
 ينبغي أن تهدف، ولكنها شكاوىتحقيق الكامل في الالوقت الالزم لل جراءاتيجب أن توفر اإل :معقولة جداول زمنية  •

بعد  إلى وضعهما الطبيعي العودة على الطرفين كلما صعب أطول،لوقت  شكوىكلما استمرت ال .سريعة إليجاد حلول
 شكوىرفع  بينمثال  مدة زمنية قصوى تحديدك هذه العملية، لكل مرحلة من مراحل وضع حدود زمنية ينبغي .ذلك

 .للتحقيق فيها لقاء وتنظيم
 لم يكن إن مستوى أعلى في اإلدارة استئناف الحكم أمام في الحق العاملينبغي أن يكون لدى  :في االستئناف الحق •

 .النتائج األولية راضيا عن
 .ممثل نقابي أو أو صديق زميل اصطحاب للعاملأن يحق  ينبغي، جلسة استماع أو أي اجتماعفي  :المرافقة الحق في  •
، مكتوبة إن أمكن األولى الشكوىتكون  وينبغي أن. في جميع المراحل بسجالت مكتوبة يجب االحتفاظ :السجالت حفظ  •

 .النتائج التي توصل إليها، وأسباب هذه النتائجوكذا مالحظات االجتماعات، و الرد عليها،وإرفاق 
عمليات  أي وينبغي اتساق ،في االتفاقات الجماعية إجراءات التظلم قد يتم تضمين :االتفاقات الجماعية مع العالقة •

 .معها إضافية
 أماكن العمل ينبغي أن تكون عمليات .العمالة قوانين في التظلم عمليات، يتم تحديد في بعض البلدان :القوانين مع العالقة •

 .مع هذه القوانين متوافقة
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 الملحق هاء

 
 خفيض النفقاتت خطة محتويات

 
 النظر في تكاليف تخفيض النفقات والحلول البديلة له

 .ينبغي التفكير في خفض عدد العاملين كمالذ أخير، وأن ينفذ فقط بعد استنفاد البدائل األخرى  •
 .يجب على الشركات النظر أوال في تكاليف وبدائل تخفيض النفقات  •
ينبغي النظر في البدائل الممكنة لتخفيض النفقات، بما فيها البدائل المقترحة من طرف الموظفين واإلدارة والمالك،  •

 .ومن قبل الجهات المعنية األخرى من خالل المشاورات األولية
 

 هومبرراتخفيض النفقات المتوقع وصف لت
عدد الرجال والنساء الموظفين حسب مستوى ( للقوة العاملة اإلطار الزمني الحجم المتوقع والمبرر وخصائص •

 ) المهارة ونوع عقد العمل
 جهة نظر تجاريةو من تخفيض النفقات إلى والحاجة مستويات التوظيف الحالية مدى كفاية •
عدد الرجال والنساء الذين سيتم االستغناء عنهم حسب مستوى المهارة ونوع عقد (المخطط له  تخفيض النفقات حجم •

 )العمل
 .خفيض النفقاتجدول ت  •

 
 ذي الصلة االقتصادي السياق
 بدء أعمال تجارية أو فرص عمل جديدة إيجادعلى  العمال المسرحين قدرةب من حيث صلته االقتصاد المحلي حالة •

 جديدة
 في االقتصاد المحلي المؤسسة /الشركة أهمية •
مثل النمو المتوقع، ومستوى العمالة، واألجور، واالستثمارات ( تعمل فيه الشركة القطاع الذي التوجهات الرئيسية في •

 ).المحلية واألجنبية
 

  وإجراءات تخفيض النفقات طرق
 )مثل التقاعد الطوعي، وتعويضات إنهاء الخدمة، والتسريح من العمل( المتوقعة الطرق •
مثال مع منظمات العمال، وممثلي العمال، ومنظمات المجتمع المحلي، وممثلي الحكومات، ( التشاور والتفاوض •

 )والمنظمات غير الحكومية
  العمال لفصل معايير االختيار •
مثل النساء أو أعضاء جماعة عرقية أو دينية ( اسب لمجموعة اجتماعية ماغير المتن تمثيلال استراتيجيات لمنع •

 .في صفوف العمال المسرحين) معينة
 

 ترتيبات اإلدارة
 تخفيض النفقات على عملية سيوجهون أو يشرفون األشخاص الذين أو الشخص •
 .والطعن التظلمإجراءات  •

 
 المؤسسي/اإلطار القانوني

 والتسريح من العمل تعويضات إنهاء الخدمة،، وتوفير التقاعد المبكر التي تنطبق على التشريعات •
 تخفيض النفقات في عملية غيرها من الهيئات التمثيلية أو القانوني للنقابات الدور •
 ممثلي العمال غيرها من أو النقابات العمالية االتفاقات ذات الصلة مع •
  واالتفاقيات المعمول بهاالتشريعات  المخطط معتخفيض النفقات امتثال   •
 رعاية اجتماعية أخرى أي برامج أو التأمين ضد البطالةمن  العمال المسرحين استفادة •
 .مساعدة أو منافع للحصول على المتعاقدين أو العمال بدوام جزئي أهلية •

 
 العمال المسرحين والمجتمعات المحلية التأثيرات المتوقعة على

 ، وأهلية العمال المسرحين)العمل/طلب السوق لمهاراتهم ومصادر بديلة للدخل(المسرحين  للعمالالممكنة  اآلفاق •
 غيرها من الفوائد أو البطالة للحصول على تعويضات

 .المقترحة والتدابير العالجية على نطاق أوسع المجتمعات المحلية اآلثار على •
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 العمال المسرحين تقدم إلىأي مساعدات إضافية سالتعويضات و
 نوع عقد العملالمهارة و حسب مستوى المتوقعة لتعويضاتا •
  برامج التدريب •
 اإلرشاد الوظيفي •
 .مقاوالت صغيرة على إنشاء المساعدة •

 
 خفيض النفقاتت متابعة عملية

 )مثل وضع العمال المسرحين، ودفع المستحقات، ونتائج المساعدة المقدمة( التي يتعين رصدها المؤشرات •
 أنشطة الرصد وتيرة •
 .أنشطة الرصدستتكلف ب الطرف أو األطراف التي •

 
 الوثائق الداعمة

 .في ملحق، والجداول، وما شابه ذلك، المتأثرين العمال المشاورات مع سجل، والمواد المكتوبة تضمين مراجع •
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 قائمة المراجع المذيلة
 

 االتفاقات الدولية
 

 تم التفاوض والتي الواردة أدناه، الدولية االتفاقيات في الواردة بالمعايير جزئيا2 رقم  األداء معيار متطلبات من العديد تسترشد
 :الدولية واألمم المتحدة، والمشار إليها بما يلي العمل منظمة خالل من بشأنها

 
 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 87اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 98اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 المتعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي 29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 المتعلقة بإلغاء العمل الجبري 105اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 بالحد األدنى لسن االستخدام المتعلقة 138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 المتعلقة بمساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية 100اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 المتعلقة بالتمييز في مجال االستخدام والمهنة 111لعمل الدولية رقم اتفاقية منظمة ا •
 32.1اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، المادة  •
 

 ILOLEXقاعدة بيانات  في منها، كل على صادقت التي والبلدان الدولية، العمل لمنظمة الثمانية باالتفاقيات قائمة توجد
 الدولية العمل منظمة اتفاقيات نصوص أما http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htmالخاصة بمعايير العمل الدولية 

 http://www.ilo.org/ ilolex/english/convdisp2.htm.الموقع  على فتوجد عليها، المصادقة البلدان وقائمة
 

"   إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل"، وافقت الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية على 1998في عام 
 )dtxt.htm-http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/com(  يتوجب على جميع الدول "الذي يعلن أنه

يات الثمانية، بأن تقوم، بإخالص وبما يتوافق مع األعضاء بموجب عضويتها في المنظمة، حتى ولو لم تصادق على االتفاق
قام عدد كبير من ". الدستور، باحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي هي موضوع تلك االتفاقيات

معايير العمل الدول بالمصادقة على األقل على بعٍض من االتفاقيات الثمانية لمنظمة العمل الدولية والتي تضم أربعة من 
وباإلضافة إلى ذلك، فمعظم الدول لديها قوانين للعمل والعمال تعكس المعايير الثمانية األساسية، سواء صادقت على . األساسية

وحيثما ال ينص القانون الوطني للبلد المعني صراحة على تلك المعايير، فإنه يتوجب على الجهات . تلك االتفاقيات أم ال
والمذكرة  2سسة تحديد وتطبيق المعايير ذات الصلة على النحو الوارد وصفه في معيار األداء رقم المتعاملة مع المؤ

 .التوجيهية المصاحبة له
 

 :تضم المذكرة التوجيهية الثانية مراجع أخرى لوثائق منظمة العمل الدولية كما يلي
 
 .بشأن الصحة والسالمة المهنية 155اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 .المتعلق باتفاقية الصحة والسالمة المهنية 2002من  155بروتوكول منظمة العمل الدولية رقم  •
 ).االسبستوس(بشأن الحرير الصخري  162اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 .بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى 174اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 

 االتفاقيات نطاق أيضا في) الواردة في األقسام ذات العالقة( 2 رقم األداء معيار يتناولها التي المواضيع مجموعة من توجد
 :المتحدة األمم رحاب في عليها التفاوض تم التي التالية الدولية

 
 ).األمم المتحدة(اإلنسان  لحقوق العالمي اإلعالن •
 ).األمم المتحدة(والثقافية  واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد •
 ).األمم المتحدة(المدنية والسياسية  بالحقوق الخاص الدولي العهد •
 .الطفل بحقوق المعنية المتحدة األمم اتفاقية •
 .العنصري التمييز أشكال كافة على بالقضاء الخاصة المتحدة األمم اتفاقية •
 .المرأة ضد العنصري التمييز أشكال كافة على بالقضاء الخاصة المتحدة األمم اتفاقية •
 

http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm
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 :الموقع على منها، كل على صادقت التي والبلدان الستة، المتحدة األمم باتفاقيات قائمة توجد

http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm الموقع  على دولة كل حسب التصديق وضعية حول معلومات توجد كما
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en 

 
 ذوي األشخاص حقوق بالتفصيل توضح التي" اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق المعنية المتحدة األمم اتفاقية "أيضا انظر

 http://www.un.org/ disabilities/convention/conventionfull.shtml: بالتنفيذ خاصة مدونة وتضع اإلعاقة
 :على الموقع "اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق الخاصة المتحدة األمم التفاقية االختياري البروتوكول"راجع أيضا 

http://www.un.org/disabilities/convention/optprotocol.shtml 
 

 التوجيهات، والتوصيات واألحكام
 

 :أدناه توجيهات إضافية مفيدةتقدم الموارد الصادرة عن المنظمات الواردة 
 

الطبعة . االجتماعية والسياسة الجنسيات المتعددة بالشركات المتعلقة للمبادئ الثالثي اإلعالن. 2006منظمة العمل الدولية، 
يقدم هذا الكتاب المتوفر للتحميل توجيهات بشأن التوظيف، والتدريب، وظروف . منظمة العمل الدولية: جنيفالرابعة، 

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--. العمل والحياة، والعالقات الصناعية
.en/index.htm 

 
، منظمة العمل الدولية." 198توصية منظمة العمل الدولية رقم ل مشروحدليل  :عالقة التوظيف" .2007. ———

 .جنيف
rec198.pdf-http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/guide 

 
——— .2011a ."منظمة العمل الدولية، جنيف. "لجنة الحرية النقابية. 

-on-tteestandards/ commi-labour-international-promoting-and-http://www.ilo.org/global/standards/applying
.en/index.htm--association/lang-of-freedom  تقوم هذه اللجنة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حق التنظيم

التي تضم تسعة ) الحكومة، وصاحب العمل، والنقابة العمالية(كما تقوم هذه  اللجنة الثالثية . والمفاوضة الجماعية
بلدان لمبادئ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، حتى وإن كانت أعضاء باستعراض الشكاوى المقدمة بشأن امتثال ال

الستعراض قضايا وحاالت في هذا الصدد، . 98و 87هذه البلدان لم تصادق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 
 Cases of the“والضغط على   ww.ilo.org/ilolex/english/index.htmhttp://wيرجي الذهاب إلى الموقع 

Committee on Freedom of Association.” .حدة على حالة كل أساس وعلى البلد مصنفة حسب الحاالت. 
 

——— .2011b ."الدولية، جنيف العمل منظمة .معايير العمل الدولية. 
 http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=EN 

 قاعدة يف البحث ويمكن. عليها المصادق العمل التفاقيات األعضاء الدول تنفيذ دورية يستعرض هذا الموقع بصفة
 .االنتهاكات ومواضيع البلدان مخالفات عنوالتوصيات  االتفاقيات المعنية بتطبيق الخبراء لجنة نتائج عن المعلومات

  
 . للهجرة، جنيف الدولية المنظمة .الصفحة الرئيسية. 2011. للهجرة الدولية المنظمة

 http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp أن بمبدأ تلتزم وهي ،1951 عام تأسست حكومية للهجرة منظمة الدولية المنظمة 
 .وللمجتمع للمهاجرين مفيدة والمنظمة الهجرة اإلنسانية

 
 والتعاون التنمية منظمة. "خطوط توجيهية للشركات المتعددة الجنسيات". االقتصادي الميدان في والتعاون التنمية منظمة

 . االقتصادي، باريس الميدان في
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html توجيهات  هذا الموقع يقدم

الرشوة، ومصالح ومكافحة الكشف عن المعلومات، والبيئة، و، وحقوق اإلنسان، عالقات الصناعيةالتوظيف، وال بشأن
 .وفرض الضرائب، والمنافسة، والعلوم والتكنولوجياالمستهلكين، 

 

http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/optprotocol.shtml
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/guide-rec198.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/%20committee-on-freedom-of-association/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/%20committee-on-freedom-of-association/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=EN
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html
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 الدولي والبنك الدولية التمويل موارد مؤسسة

 

 :يلي والمراجع، بما فيها ما التقارير من عدد بنشر الدولي والبنك الدولية التمويل مؤسسة قامت
 

مذكرة الممارسات الجيدة رقم " .التوريد وسلسلة العمل مكان في األطفال لتشغيل التطرق". 2002. مؤسسة التمويل الدولية
 .الدولية، واشنطن العاصمة التمويل مؤسسة ،1

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabil
/publications/publications_gpn_childlabority نجحت التي الجيدة الممارسات هذه المذكرة مناهج تعرض 

السلع  وموردي بائعي عمل ومواقع عملها أماكن في األطفال بتشغيل المرتبطة المخاطر بشأن تطبيقها في الشركات
 .معها المتعاملين والخدمات

 
 .الدولية، واشنطن العاصمة التمويل ، مؤسسة4الجيدة رقم  الممارسات مذكرة. "النفقات تخفيض إدارة". 2005. ———

ww1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/pubhttp://w
lications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627 صفحة  28هذه المذكرة المكونة من  تقدم

 .الوظائف من عدد كبير فقدان يتوقع النفقات وإدارتها، عندما تخفيض التخطيط لعملية كيفية حول توجيهات
 

واشنطن  الدولية، ، مؤسسة التمويل5مذكرة الممارسات الجيدة رقم ". الفرص وتكافؤ التمييزعدم " .2006. ———
.العاصمة

abilhttp://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustain
ity/publications/publications_gpn_nondiscrimination مع المتعاملة للجهات توجيهات تقدم هذه المذكرة 

 الممارسات من والتخلص والتنوع، المساواة تعزيز حول الناشئة األسواق في اآلخرين العمل وأرباب المؤسسة
 .للجدل ومثيرا صعبا الموضوع قد يكون أحيانا هذا بأن االعتراف مع التمييزية،

 
——— .2007a. "واشنطن العاصمة الدولية، مؤسسة التمويل المذكرة التوجيهية الثانية،." العمالة وظروف العمل. 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/2398880048855835bf4cff6a6515bb18/2007%2BUpdated%2
nce%2BNote_2.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1322808277977BGuida 

 مؤسسة قبل الصادرة من القطاعية التوجيهية وكذا المبادئ والسالمة والصحة بالبيئة المعنية العامة اإلرشادات تنطبق
 وتقدم الدولية، التمويل مؤسسة المرتبطة بمشاريع العمل أماكن كافة على والسالمة والصحة البيئة بشأن الدولية التمويل

 .والسالمة المهنية للصحة والمحددة العامة الجوانب حول إرشادات
 

———.2007b" . واشنطن العاصمة الدولية، مؤسسة التمويل ".والسالمة والصحة بالبيئة المعنية العامةاإلرشادات. 
/www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabilhttp:/

-ity/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+
.+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines اإلرشادات  هذه تحتوي

 للتحقيق عامة قابلة بصفة تعتبر والتي عادة، الدولية مقبولة التمويل مؤسسة تعتبرها التي األداء ومقاييس مستويات على
 .حاليا المتاحة التكنولوجيا وباستخدام معقولة في مرافق جديدة بتكاليف

 
مؤسسة  .العمالة وظروف العمل عن كتيب ، 2 معيار األداء رقم :معايير العملأداءك الخاص ب قس وحسن. 2010. ———

 .جنيف :التمويل الدولية
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Susta
inability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__131957715305

.26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C8?id=0b 
تحسين الالزمة ل موظفين الداخليينال وقدراتيهدف إلى شرح نظم اإلدارة عمليا، ويكون مرجعا هذا الكتاب مصمم ل

 .سلسلة التوريد التابعة لهاشركة ما وفي  في معايير العملأداء 
 

، مذكرة توجيهية .العمليات والمعايير: العمالأماكن إقامة . 2009. لإلعمار والتنميةوالبنك األوروبي  مؤسسة التمويل الدولية
 .لندن، لإلعمار والتنمية، واشنطن العاصمة، والبنك األوروبي مؤسسة التمويل الدولية

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_childlabor
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_childlabor
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_nondiscrimination
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_nondiscrimination
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/2398880048855835bf4cff6a6515bb18/2007%2BUpdated%2BGuidance%2BNote_2.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1322808277977
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/2398880048855835bf4cff6a6515bb18/2007%2BUpdated%2BGuidance%2BNote_2.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1322808277977
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
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 http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabil
.ity/publications/publications_gpn_workersaccommodation 

 
." القضايا الصحية المهنية والمجتمعية) : األسبستوس(الحرير الصخري : مذكرة الممارسات الجيدة. "2009. البنك الدولي

 .البنك الدولي، واشنطن العاصمة
/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdfhttp://siteresources.worldbank.org 

أفضل الممارسات موارد حول مادة األسبستوس، ويوفر المتعلقة بالتعرض ل المخاطر الصحية تناقش هذه المذكرة
 .الدولية

 
——— .2011a ."البنك الدولي، واشنطن العاصمة". النشطة وسياسات التفعيل العمل أسواق برامج. 

http://go.worldbank.org/MVGTO42OA0  والتي  المؤسسة مع المتعاملة للجهات  مفيدة معلومات الموقع هذا يقدم
 .النطاق نفقات واسعة تخفيض عمليات تنفذ

 
———.2011b  ."العاصمةالدولي، واشنطن  البنك". األساسية معايير العمل دليل. 

http://go.worldbank.org/1JZA8B2CO0 األربعة والمبادئ عن الحقوق عامة معلومات تقدم مجموعة األدوات هذه 
 معلومات مصادر روابط نحو أيضا الموقع ويقدم .الدولية العمل منظمة قبل من والمحددة في أماكن العمل، األساسية

 .مفيدة أخرى
 

 العمل ممارسات بشأن قطرية تقارير
 

منظمة التجارة العالمية ومعايير العمل حول التجارة : التقارير القطرية". 2006–1997. الحرة للنقابات الدولي االتحاد
 .بروكسيل. الحرة للنقابات الدولي االتحاد. "ومعايير العمل

http://www.icftu.org/list.asp?Language=EN&Order=Date&Type=WTOReports&Subject=ILS 
 .العمل حقوق بشأن األداء عن قطرية يقدم هذا الموقع عدة تقارير

 
 الخارجية وزارة ".اإلنسان حقوق بشأن ممارسات القطرية التقارير". 2010–1999. األمريكية الخارجية وزارة

 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/index.htm. األمريكية، واشنطن العاصمة
 والعمال العمل قضايا من العديد التقارير هذه من السادس القسم ويتناول .تقريبا البلدان جميع  بشأن التقارير هذه تصدر 

  . 2رقم  األداء معيار في الواردة
 

 التوريد سلسلة إدارة
 

 .والتوريد، مانسفيلد، إنجتلرا للمشتريات المعتمدة المؤسسة. الصفحة الرئيسية. 2011 .والتوريد للمشتريات المعتمدة المؤسسة
http://www.cips.org/ بين  والنزاهة والقدرات، المهنية، للمهارات عالية معايير وتطوير بتشجيع تقوم هذه المؤسسة

 .التوريد وسلسلة المشتريات إدارة في المنخرطين جميع
 

 الدولي يضم االتحاد /http://www.ifpmm.org .الصفحة الرئيسية.  2011.والتوريدات المشتريات إلدارة الدولي االتحاد
 نطاق في ويمكن التواصل .العالم أنحاء من مختلف وإقليمية رابطة شرائية وطنية 43 والتوريدات المشتريات إلدارة

 .المشتريات في مجال متخصص 200000 حوالي مع الدائرة هذه
 

   /http://www.ism.ws. معهد إدارة التوريدات، تمبي، أريزونا.  الصفحة الرئيسية. 2011. معهد إدارة التوريدات
 .، وهو أكبر رابطة إلدارة التوريدات في العالم1915تأسس معهد إدارة التوريدات عام 

 
 
 
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_workersaccommodation
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_workersaccommodation
http://siteresources.worldbank.org/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdf
http://go.worldbank.org/MVGTO42OA0
http://go.worldbank.org/1JZA8B2CO0
http://www.icftu.org/list.asp?Language=EN&Order=Date&Type=WTOReports&Subject=ILS
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/index.htm
http://www.cips.org/
http://www.ifpmm.org/
http://www.ism.ws/
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 المذكرة التوجيهية الثالثة 
 ومنع التلوث كفاءة الموارد

 2012كانون الثاني /يناير 1

 األداء معايير إلى الرجوع إضافية، يرجى معلومات على للحصول. 3رقم  األداء معيار الثالثة التوجيهية المذكرة هذه تقابل
 في إليها المشار المراجع الخاصة بجميعالمعلومات . لها المقابلة التوجيهية ، والمذكرات8إلى  4 ومن رقم 2 ورقم  1رقم
 .في قسم المراجع موجودة التوجيهية المذكرة هذه نص

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

مستويات تلوث الهواء والمياه واألراضي واستهالك الموارد غير المتجددة بطريقة قد تشكل تهديداً لإلنسان 
وهناك أيضاً إجماع متزايد في اآلراء على أن التركيز الحالي   1.محلي واإلقليمي والعالميوالبيئة على المستوى ال

والمتوقع للغازات المسببة لالحتباس الحراري في الغالف الجوي يهدد الصحة العامة والرفاهية لألجيال الحالية 
وتقنيات  2وفي الوقت نفسه، أصبح استخدام الموارد بصورة أكثر كفاءة وفاعلية ومنع التلوث. والقادمة

ارسات الحد من الغازات المسببة لالحتباس الحراري أموراً متاحًة على نطاق أوسع فضالً عن زيادة إمكانية ومم
وغالباً ما يتم تنفيذ هذه الممارسات من خالل أساليب التحسين . استخدامها وتطبيقها في جميع أنحاء العالم تقريباً 

أو اإلنتاجية، والمعروفة بشكل عام لدى معظم الشركات المستمر التي تشبه األساليب المستخدمة لتعزيز الجودة 
  .في قطاع الصناعة والزراعة والخدمات

 
يرسم هذا المعيار منهج المشروعات في كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث تماشياً مع التقنيات والممارسات 2. 

ى تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على وإضافة إلى ذلك، يعمل هذا المعيار عل. المنتشرة في كافة أنحاء العالم
اعتماد هذه التقنيات والممارسات بقدر ما يكون استخدامها ذا جدوى في سياق مشروع يعتمد على المهارات 

 . والموارد المتاحة تجارياً 
 
 األهداف 
 

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

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

 
  

ألغراض هذا المعيار لإلشارة إلى كل من الملوثات الكيماوية الخطرة وغير الخطرة في صورتها  "التلوث"ُيستخدم مصطلح 1
الصلبة أو السائلة أو الغازية، كما ُيقصد منه أن يشتمل على أشكال أخرى مثل اآلفات ومسببات األمراض والتفريغ الحراري في 

ئح الكريهة والضوضاء واالهتزازات واإلشعاعات والطاقة الماء وانبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري والروا
 .الكهرومغناطيسية وإيجاد تأثيرات بصرية محتملة بما في ذلك الضوء

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

 
 

 على ألنشطتها االعتبار التأثير المحتمل بعين تأخذ أن المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب األهداف، هذه لتحقيق 1. ت
 وحجم طبيعة إطار في اآلثار أو تقليل هذه لتفادي ، والسعي)بمشروعها المحيط الهواء نوعية مثل (بها المحيطة البيئات

 عن ذلك الحجم التي يحتمل أن تكون انبعاثاتها الغازية محدودة تحقيق والمتوسطة الصغيرة للمشاريع ويمكن .المنبعثة الملوثات
 في والتحكم التلوث بمنع المتعلقة األخرى المناهج وتطبيق باالنبعاثات الغازية والنفايات السائلة الخاصة المعايير تطبيق طريق
 على آثارها رصد تتطلب فقد مرتفعة، آثارها أو/و كبيرة انبعاثاتها الغازية يحتمل أن تكون التي الكبرى، المشاريع أما. آثاره
 3 رقم األداء معيار من  11 الفقرة وتقدم .رقابية تدابير تنفيذ إلى باإلضافة ،)المحيطة البيئة في التغيرات أي(المحيطة  البيئة

 .المحيطة البيئة أوضاع معالجة كيفية عن إضافية معلومات لها المرافقة التوجيهية والمذكرة
 

 التنبؤ يعتبر التي اآلثار هي من بين الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاث عن التي قد تنتج المحتملة البيئية اآلثار 2. ت
 مدى لبحث المؤسسة مع المتعاملة الجهات تشجيع لذلك يتم .العالمي طابعها بسبب من أشد العمليات تعقيدا وتخفيفها بها
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الحراري من  لالحتباس المسببة الغازات ، وللحد من انبعاثمشاريعهاوتنفيذ  إعداد عند التغير المناخي في المحتملة مساهمتها

 .لتصبح ذات تكلفة معقولة أنشطة األعمال األساسية
 
 

 نطاق التطبيق 
 
يتحدد تطبيق هذا المعيار أثناء عملية تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، بينما تتم إدارة تنفيذ  .3

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

 
 المتطلبات

 
تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة أثناء مدة المشروع بمراعاة الظروف المحيطة وتطبيق المبادئ واألساليب 4. 

المجدية من الناحية الفنية والمالية والخاصة بكفاءة الموارد ومنع التلوث والتي تمثل الخيار األنسب لتفادي اآلثار 
سوف يتم تكييف المبادئ واألساليب  .3د من هذه اآلثار إن تعذر تفاديهاوالح السلبية على صحة اإلنسان والبيئة،

المطبقة أثناء مدة المشروع لألخطار والمخاطر المرتبطة بطبيعته، وستتوافق كذلك مع الممارسات الصناعية 
كما يعكسها العديد من المصادر المعترف بها دولياً وكما وردت بإرشادات البيئة والصحة  4،الدولية السليمة

 ). EHS(والسالمة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي 
 

سوف تستعين الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإرشادات البيئة والصحة والسالمة أو المصادر األخرى المعترف 5. 
عند تقييم واختيار األساليب الخاصة بكفاءة الموارد ومنع التلوث ومكافحة آثاره  -ئماً حسبما يكون مال- بها دولياً 

وتحتوي هذه اإلرشادات على مستويات األداء والتدابير التي تنطبق على المشروعات . تحقيًقا ألغراض المشروع
والتدابير المذكورة في  وعند اختالف أنظمة ولوائح البلد المضيف عن المستويات. وتعتبر مقبولة بصفة عامة

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

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

 .المتطلبات العامة لهذا المعيار
________________________ 

على ما إذا كان باإلمكان تنفيذ التدابير واإلجراءات المقترحة باستخدام المهارات والمعدات والمواد  "الفنيةالجدوى "ترتكز 3 
المتاحة تجارياً، مع مراعاة العوامل المحلية السائدة مثل المناخ، واألوضاع الجغرافية والسكانية، والبنية األساسية، واألمن، 

وترتكز الجدوى المالية على االعتبارات التجارية، بما في ذلك . ات والعمليات التشغيليةوالحوكمة، وجدارة االعتماد على القدر
 .الحجم النسبي للتكلفة المتزايدة العتماد هذه التدابير واإلجراءات مقارنة بتكاليف االستثمار والتشغيل والصيانة للمشروع

اية الواجبة والتزام جانب الحكمة والبصيرة التي يفترض يشير تعريف هذه الممارسات إلى تطبيق المهارات المهنية والعن4 
توافرها توافراً معقوًال لدى المهنيين ذوي المهارات والخبرات القائمين بأداء نفس نوع المهام في ظل الظروف واألوضاع ذاتها 

مشروع بتطبيق أكثر التقنيات ويجب أن تكون نتيجة هذه الممارسات قيام ال. أو ما يماثلها على المستوى العالمي أو اإلقليمي
    .مالئمة في الظروف الخاصة بالمشروع

 
 )قائم نشاط ألعمال رئيسي توسع ذلك في بما (جديد مشروع إعداد) أ(
 

 الجوانب وتقيمتدرج  رئيسية، أن توسعات أو جديدة مشاريع بتطوير مع المؤسسة التي تقوم المتعاملة الجهات على يجب 3. ت
وبدائل  المشروع تصميم ذلك في بما(تصميمه  مرحلة خالل بما في ذلك االستخدام الكلي والفعال للموارد،للمشروع،  البيئية
 طبيعية ألسباب نتيجة تحدث قد التي (المحيطة األساسية البيئة ظروف األخذ بعين االعتبار كال من وينبغي .)موقعه اختيار

 مثل(بيئيا  الحساسة االستقبال ومناطق المحلية، المجتمعات وجودو ،)بالمشروع مرتبطة غير اإلنسان صنع من أسباب أو/و
 الالزمة األساسية البنية وتوفر المياه، على للمشروع المتوقع والطلب ،)المحمية المناطق أو للشرب الصالحة بالمياه اإلمداد

 .كما يجب إعادة النظر في احتماالت اآلثار التراكمية .النفايات من للتخلص
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 فيها طبيعة القطاع بما العوامل من لعدد تبعا المشروع، مراحل من مرحلة أية في رئيسية بيئية آثار تحدث أن يمكن .  4ت

 عن البحث من بدءا للمشروع المادية المراحل كافة المشروع تصميم منهج يتضمن أن لذلك يجب .المشروع وموقع الصناعي
 بعين مستقبال المحتملة التوسع عمليات تؤخذ أن ويجب. المشروع وإنهاء التشغيل حتى والبناء والتشييد للمشروع موقع

 .االعتبار في التصميم األولي إن أمكن توقعها
 

 للمشروع األولي التصميم مرحلة خالل وذلك المشروع، إنهاء بمرحلة المرتبطة البيئية الجوانب يجب كذلك مراعاة . 5ت
 .اإلدارة البيئية واالجتماعية نظام إطار في تنفيذها يتم التي الدورية االستعراضات وأثناء

 
 :القائمة المرافق تحديث وإصالح عمليات)ب(
 

تدرس كيفية  أن المتعاملة مع المؤسسة الجهات من يتوقع قائمة، فإنه مرافق من يتكون أو يتضمن إذا كان المشروع .6ت 
الفارقة المتفق عليها، والواردة في خطة  خالل المراحل من األداء تحسين إلى ، والسعي 3تلبية متطلبات معيار األداء رقم

 .العمل البيئية واالجتماعية
 

الواجب القيام به  االستثمار بتقييم قائمة، تشغيل عمليات لديها والتي المتعاملة مع المؤسسة الجهات تقوم أن يجب.  7ت
 الالزمة، مثل تقييم الدراسات إجراء طريق هذا المعيار، وذلك عنوالمخاطر تماشيا مع أهداف  البيئية الجوانب إدارة لتحسين

 بطاقة المرافق عمليات كما يجب األخذ بعين االعتبار. التشغيل وقابلية باألخطار المعنية الدراسات أو الصناعية المخاطر
 وفترات التشغيل، بدء فترات أثناء المحتملة المتقطعة التجاوزات ذلك في بما الروتينية، الظروف ظل في الكاملة تحميلها
 .والتسخين اإلحماء وفترات التشغيل، تعطل أو انقطاع

 
، وغيرها والسالمة والصحة إرشادات البنك الدولي المتعلقة بالبيئةالرجوع إلى  المتعاملة مع المؤسسة الجهة على يجب  8.ت 

 وتحتوي .المشروع في فيه التلوث والتحكم منع واختيار كفاءة الموارد، وأساليب تقييم عند من المصادر المعترف بها دوليا،
 التكنولوجيا باستخدام معقولة بتكاليف للتحقيق قابلة عامة بصفة تعتبر التي األداء ومقاييس مستويات على اإلرشادات هذه

 العددية التوجيهية والخطوط الهوائية، البيئة في الغازات وانبعاثات السائلة، النفايات تصريف أما .سواقفي األ المتاحة
 قيما كلها فتعتبر والسالمة، والصحة البيئة إرشادات في المدرجة فيه والتحكم التلوث منع ومناهج األخرى، األداء ومؤشرات
 للوصف وطبقا .أيضا بديلة ومقاييس أداء مستويات تطبيق من الممكن كان وإن الجديدة، المشاريع على تنطبق افتراضية

 ومقاييس أداء  مستويات تطبيق تطلب المؤسسة، والتي مع المتعاملة الجهات على يجب فإنه ،3رقم  األداء معيار في الوارد
 والسالمة والصحة البيئة إرشادات في المحددة تلك من صرامة أقل تكون مقاييس أو مستويات أية تبرر أو تشرح ، أن بديلة

 البيئة إرشادات وتقدم. البيئة وسالمة اإلنسان، وصحة المحيطة، البيئة نوعية على الناتجة اآلثار مراعاة جوانب وإثبات
رقم  األداء معيار في المهنية والسالمة الصحة جوانب بشأن خاصة بقطاع محدد أو عامة معلومات أيضا والسالمة والصحة

واإلدارة المستدامة  البيولوجي التنوع على والحفاظ ،4رقم  األداء معيار في المحلية المجتمعات صحة وسالمة وجوانب ،2
 . 6رقم  األداء معيار الحية بموجب الطبيعية للموارد

 
 في عملياتهاالتي تقام  أو كبيرة انبعاثات غازية ذات مشاريع لديها التي المؤسسة، مع المتعاملة الجهات على يجب . 9ت 

 البيئة إرشادات في الموضحة األداء ومقاييس مستويات يفوق لكي أدائها إلى تحسين أيضا تسعى أن فعليا، متدهورة بيئات
 .والسالمة، مع األخذ بعين االعتبار الطاقة االستيعابية للحوض المائي والسقف الهوائي إن كانت معروفة والصحة

 
 المواردكفاءة استخدام 

 
من أجل تحسين  5تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتنفيذ تدابير الجدوى الفنية والمالية وفعالية التكاليف .6

 كفاءة استهالكها للطاقة والمياه وكذلك الموارد األخرى والمستلزمات من المواد، مع التركيز على المجاالت التي 
 __________________________________ 

تتحدد فعالية التكاليف وفقاً لرأس المال وتكلفة التشغيل وكذلك المكاسب المالية للتدبير الذي تتم دراسة إمكانية تطبيقه طوال 5 
وألغراض هذا المعيار، تعتبر كفاءة استخدام المورد أو تدبير خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري فعالة . دورته

  .ن من المتوقع أن يتيح عائداً على االستثمار مراعياً للمخاطر يوصف بأنه عائد مالئممن حيث التكلفة إذا كا

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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 وتدمج هذه التدابير مبادئ اإلنتاج األكثر نظافة في تصميم المنتج وعمليات اإلنتاج. تمثل أنشطة األعمال األساسية

وعند توافر بيانات المعايير المرجعية، تجري الجهة المتعاملة . بهدف الحفاظ على المواد الخام والطاقة والمياه 
 .مع المؤسسة مقارنة للكفاءة

 
المنتجات،  تصميم في التلوث الحد من إدراج مفهوم إلى "كفاءة الموارد"و "نظافة األكثر اإلنتاج" مصطلحات تشير .10ت 

 وقائية بيئية الستراتيجية المستمر التطبيق على ذلك وينطوي. المرافقة لها، أو اعتماد عملية إنتاج بديلة جوعمليات اإلنتا
والبيئة،  باإلنسان التي قد تمس المخاطر من والحد العامة الكفاءة زيادة أجل من والخدمات، على المنتجات والعمليات متكاملة

، وهذا 1ت والخطرة السامة المواد استخدام الحد من والتقليل أو والطاقة، والمياه الخام المواد على الحفاظ طريق عن وذلك
نظافة التي تكون مصممة ومنفذة  األكثر تتسم مشاريع اإلنتاج. يعتبر ممارسة جيدة في المجال الصناعي على المستوى العالمي

مجموعة فرعية، بفعالية التكاليف وغالبا ما يكون لديها معدل بشكل جيد، والتي تعتبر فيها تدابير كفاءة استخدام الطاقة والمياه 
بإمكان جميع المؤسسات الصناعية والتجارية تقريبا تحسين عملياتها  .عائد داخلي مرتفع مقارنة بمشروع أكبر تم تطبيقها فيه

 .بتتبعها لهذه المنهجية
 

قد يؤدي . المؤسسة مع المتعاملة للجهة 2ت األساسيةإلى أنشطة األعمال 3 من معيار األداء رقم  ا البنديشير هذ. 11ت 
إلى تحقيق فوائد على مستوى التكاليف والبيئة في أنشطة األعمال غير األساسية، ولكن هذا غير مطلوب  نظافة األكثر اإلنتاج

، ألن ذلك التقنيةالممكنة من الناحية  نظافة كما أنه ليس من المطلوب تنفيذ جميع تدابير اإلنتاج األكثر .3في معيار األداء رقم 
 .قد يؤدي إلى تراجع العوائد واالستخدام غير المالئم للموارد الرأسمالية؛ ينبغي أخذ اختبار فعالية التكلفة بعين االعتبار

 
 قط�اع عل�ى المنطبق�ة نظاف�ة األكث�ر اإلنت�اج االط�الع عل�ى أح�دث تقني�ات المؤسس�ة م�ع المتعامل�ة الجه�ة يج�ب عل�ى. 12ت 

يرج�ى الرج�وع  .والمالي�ة التقني�ة كلما كان ذلك فعال التكاليف وممكنا من الن�احيتين المشروع تصميم على وتطبيقها مشروعها،
العام�ة  التوجيهي�ة المب�ادئ ف�ي إض�افية إرش�ادات وتوج�د. نظاف�ة األكث�ر اإلنت�اج أمثل�ة قس�م المراج�ع لالط�الع عل�ى بع�ضإل�ى 

توكي�ل خب�راء خ�ارجيين ف�ي  المؤسسة مع المتعاملة قد يكون من المناسب للجهة .والسالمة والصحة بالبيئة المتعلقة والصناعية
يمكن لهذا النوع من الدراسات إيجاد طرق توفير ال   .نظافة األكثر اإلنتاج/ المرافق القائمة للقيام بدراسات حول كفاءة الموارد

كم�ا تح�دد ه�ذه الدراس�ات إج�راءات ج�د . كلفة ه�ذا الدراس�ات تكلف شيئا أو ذات تكلفة منخفضة، ويكون حجم التوفير أكبر من
 .فعالة من حيث التكلفة

 
في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية التي يسهل فيها تحديد وحدة اإلخراج، مثل الصناعات التحويلية أو . 13ت 

الصناعات التي تهيمن فيها خدمات البناء على استهالك الموارد، تتوفر العديد من معايير األداء المقبولة على نطاق واسع 
. ما يكون مستوى الطاقة المستخدم لكل طن من المنتجات معيارا مقبوالمثال، غالبا . والتي تصف األداء من حيث الكم

في مستويات استهالك نزيل فندق للطاقة أو الماء في ليلة واحدة، أو مستوى القياسية وبالمثل، يمكن أن تتجلى معايير البناء 
عندما تتوفر هذه المعايير، سيتم . خيةالطاقة المستعملة لكل وحدة مساحة في أنواع البناء األخرى، لتصحيح التغيرات المنا

لكن بعض . اتخاذ أداء المشاريع التي تستوفي تطلعات معايير األداء كبرهان على تلبية المشروع لمتطلبات هذا المعيار
 .العمليات الصناعية والتجارية، كعمليات التجميع والتصنيع، ال تعتمد بسهولة على معايير األداء

 
الممارسات الصناعيات الجيدة المعترف بها دوليا في مجال  تطبيقالمشاريع التي تستخدم آالت جديدة  يجب على .14ت 

 في القطاعات . 3تت كفاءة استخدام الموارد، مع األخذ في الحسبان اختالفات المشروع المشروعة مقارنة بأفضل الممارسا
________________________________________ 

 .للبيئة المتحدة األمم برنامج1 ت
تكون أعمال الجهة  والتي بدونها للجهة المتعاملة مع المؤسسة، األعمال التجارية الضرورية لتشغيل هي األنشطة أنشطة األعمال األساسية 2ت

 .المتعاملة مع المؤسسة غير قابلة للنمو
ي يمكن التعبير عنها بدرجة حرارة يوم تبريد أو تدفئة، أو موقع المشروع، والتغيرات المناخية الت" ةاالختالفات المشروع"يمكن أن تشمل هذه  3ت

 IPPC)مثل أفضل التقنيات المتاحة ( أفضل الممارسات بعض تعاريف، مع العلم بأن التغيرات في أسعار الموارد مقارنة مع الحاالت المرجعية
 .اختبارات فعالية التكلفة تشمل
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يمها أفضل الممارسات الكثيفة االستخدام للطاقة، وعندما يتم إحضار آالت تصنيع جديدة من باعة دوليين، يتوقع أن تلبي تصام

في عملية تصنيع قائمة، أو تستخدم معدات مستعملة، قد ال يكون  المؤسسة مع المتعاملة عندما تستثمر الجهة. كلما أمكن ذلك
ينبغي دراسة ما إذا كانت التدابير المقترحة . من الممكن دائما استيفاء معايير أفضل الممارسات بسبب التكلفة أو القيود المادية

 .نة من الناحيتين التقنية والمالية، وفعالة من حيث التدابيرممك
 

المؤسسة  مع المتعاملة عندما تمنح عروض معدات بديلة مستويات مختلفة لكفاءة استخدام الموارد، يجب على الجهة .15ت 
رد، وبحثت فعالية تكلفة البرهنة على أن عملية دراسة البدائل واختيار المعدات أخذت بعين االعتبار كفاءة استخدام الموا

هذا يعني أنه عندما تتم المقارنة بين عرض منخفض التكلفة لمعدات غير فعالة، وعرض مرتفع التكلفة  .العروض البديلة
المؤسسة فحص معدل العائد الداخلي لوفورات التكاليف التشغيلية للخيار  مع المتعاملة لمعدات أكثر كفاءة، يجب على الجهة

 .ة على التكلفة اإلضافية لهذا الخيارالمرتفع التكلف
 

 الغازات المسببة لالحتباس الحراري 
يتعين على الجهة المتعاملة مع المؤسسة، بجانب تدابير كفاءة استخدام الموارد المبينة أعاله،  تنفيذ خيارات . 7

ذات جدوى فنية ومالية وفعالة من حيث التكلفة للحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري المرتبطة 
ه الخيارات، على سبيل المثال ال الحصر، على دراسة وقد تشتمل هذ. بالمشروع أثناء تصميم المشروع وتشغيله

إقامة المشروعات في مواقع بديلة، واعتماد استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة منخفضة الكربون، 
والممارسات المستدامة إلدارة األنشطة الزراعية وأنشطة الغابات وتربية الماشية، وتدابير تخفيض االنبعاثات 

 . حد من حرق الغازاتالهاربة وال
 
تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة فيما يتصل بالمشروعات التي تنتج حالياً أو يتوقع أن تنتج كميات تزيد . 8

بقياس كمية االنبعاثات المباشرة  6سنوياً ) CO2(ألف طن من الغازات المعادلة لغاز ثاني أكسيد الكربون  25على 
وكذلك االنبعاثات غير  7ا أو الخاضعة لسيطرتها ضمن الحدود المادية للمشروع،التي تصدرها المرافق المملوكة له

وُتجري الجهة المتعاملة مع المؤسسة . التي يستخدمها المشروع 8المباشرة المرتبطة بإنتاج الطاقة خارج الموقع
ً للمنهجيات والممارسات السليمة  القياس الكمي النبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري سنوياً طبقا

 ً   9.المعترف بها دوليا
____________________ 

المصادر المهمة النبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري، بما فيها يجب أن تأخذ عملية القياس الكمي في االعتبار كافة 6 
 .المصادر غير المرتبطة بالطاقة مثل غاز الميثان وأكسيد النيتروز وغيرهما

 قد تسهم التغييرات الناتجة من المشروع في محتوى الكربون بالتربة، أو الكتلة األحيائية السطحية وتحلل المواد العضوية بفعل7 
المشروع في مصادر االنبعاثات المباشرة، ويجب تضمينها في عملية القياس الكمي لهذه االنبعاثات في الحاالت التي يتوقع فيها 

 .أن تكون هذه االنبعاثات ضخمة
تشير إلى توليد الطاقة الكهربائية وطاقة التسخين والتبريد المستخدمة في المشروع من مرافق أخرى بعيدة عن موقع 8 
  .شروعالم
يقوم بتقديم المنهجيات الخاصة بإعداد تقديرات لالنبعاثات كل من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومنظمات دولية 9 

  .مختلفة والهيئات ذات الصلة في البلد المضيف
 

هي  الحراري لالحتباس المسببة  الغازات انبعاثاتتقدير كمية  .قياسه أوالمن المعروف أن كل ما يستحق اإلدارة يجب  .16ت 
معيار  كما هو مطلوب في، فعالة التكلفة بطريقة في نهاية المطافالحد منها و أول خطوة يجب اتخاذها إلدارة هذه االنبعاثات

 مع المتعاملة الجهةعلى  الحراري لالحتباس المسببة  الغازات نبعاثاتا تقديرمهمة  الالزمة لتسهيل جمع البيانات  3.األداء رقم

، علما بأن األنشطة مختلفة مواقع أداء بين ومقارنةتكلفة الخدمات العامة، يوفر شفافية أكثر بخصوص استهالك و قدالمؤسسة 
تمويل  للمشاركة في برامجالمؤسسة  مع المتعاملة الجهة ستساعد عملية التقدير الكميكما أن  .عادة ما تشكل محرك االقتصاد

تراجع عائدات ب أيضا  3معيار األداء رقميعترف  كما. مستقبال ت المحتملةنبعاثاوتجعلها مستعدة لنظم االتجار باال، الكربون
 .تحتها الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثاتحساب كمية  ال يشترط انبعاثات عتبة، لذا فإنه يحدد الصغيرة المشاريع

 الممارسات الصناعية الدولية هو جزء من على مستوى المشروع الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثاتتقدير كمية 
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حتياجاتها وفقا ال على أساس طوعي تقوم الشركات بالتقدير الكمي ومع ذلك،. االنبعاثات إدارة مخزون من منظور الجيدة

 .المناخ الدولية فاوضاتلها مع مالتجارية، وهذه العملية ال عالقة 
 

 المؤسسة، مع المتعاملة الجهة عمليات من مباشرةالحراري الصادرة  لالحتباس المسببة انبعاثات الغازات يشار إلى .17ت 
يشار إلى  بينما، 1نطاق ال انبعاثات على أنها )المرافق المرتبطة، إن وجدت بما في ذلك(للمشروع  الحدود المادية ومن داخل

تصدر  في بعض الحاالت، .2النطاق  المشروع بانبعاثات المستخدمة من قبلخارج الموقع و بإنتاج الطاقة االنبعاثات المرتبطة
تقدير كمية  في هذه االنبعاثات إدراج ال ينبغي :عملياتها من، ولكن ليس المؤسسة مع المتعاملة الجهةموقع  من انبعاثات
 الجهة مطار تشمل هذه الفئة على سبيل المثال انبعاثات الطائرات التي تستخدم. الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات
 احتراق الناجمة عن وبالمثل، فاالنبعاثات. برسم مرور طريقا انبعاثات السيارات التي تستخدم أو، المؤسسة مع المتعاملة

 عندما. )الهيدروكاربونيةتكرير المواد مشروع استخراج ونقل وأي ( وقودال تعزى لمنتجي ال الوقود األحفوري في المستقبل
 معرفة اعتمادا على هذه االنبعاثات كمية، يمكن تقدير استخدام الوقود األحفوري ناجمة عن الكربون أسيد ثاني انبعاثاتتكون 

 .)المراجع الملحق ألف والئحة راجع (خرى متوفرةمصادر االنبعاثات األ تقدير منهجيات. استخدام الوقود
 

 طريق عن المشروع، يستخدمها التي الكهربائية اآلخرين للطاقة بإنتاج المرتبطة المباشرة غير االنبعاثات تقدير يمكن 18. ت
 المتوسط مثل (الكهرباء بتوليد المتعلق الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات أداء لمعيار القومي المتوسط استخدام
 انبعاثات أداء معايير من المزيد استخدام ويجب. )البلد في مولدة كهرباء وحدة لكل الكربون أسيد ثاني النبعاثات القومي

 بانبعاث الخاص المتوسط مثل(إن وجدت  الكهرباء بتوليد والمتعلقة بالمشروع الخاصة الحراري لالحتباس المسببة الغازات
وبالمثل، ينبغي استعمال . )الكهرباء المشروع منه يشتري الذي المرفق في مولدة كهرباء وحدة لكل الكربون أكسيد ثاني

المرتبطة بشراء طاقة التدفئة أو التبريد  الحراري لالحتباس المسببة الغازات البيانات المتعلقة بالمشروع لتحديد انبعاثات
 النبعاثات القومي المتوسط بشأن إحصائيات تقدم التي المصادر من تتضمن قائمة المراجع العديد. المولدة من قبل أطراف ثالثة

 25000يحدد المرفق ألف قدرة توليد الكهرباء حسب نوع الوقود والمرتبطة بانبعاث  .الحراري لالحتباس المسببة الغازات
 .الكربون أكسيد ثاني مكافئ طن سنويا من

 
 اإلفصاح على المؤسسة مع المتعاملة الجهات تشجيع لكنه يتم، 3 مع أنه ليس شرطا رسميا بموجب معيار األداء رقم 19. ت

 الطوعية اإلفصاح آليات خالل من أو مؤسسية تقارير طريق عن الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات عن سنويا
 .اآلليات لهذه مثاال الفهرس يتضمن .الدولي الصعيد على الخاص القطاع شركات حاليا تستخدمها التي األخرى

 
 

وتشمل على سبيل المثال ال  .الحراري لالحتباس عدة أمثلة لتدابير ذات تكلفة معقولة للحد من الغازات المسببة هناك. 20ت 
الحصر، تغييرات على مستوى المنتوج للحد من استخدام المواد، مثل استعمال العبوات الزجاجية الخفيفة أو الصب بشكل شبه 

كالحفر المباشر واالستفادة المثلى من األسمدة النيتروجينية في (تدامة نهائي في الصناعة، والممارسات الزراعية المس
، واستخدام المواد المضافة لإلسمنت، واستخدام وقود منخفض )كالزجاج أو المعادن أو الورق(، وإعادة تدوير المواد )الزراعة

 م مواد كيميائية ذات مستوى منخفض فيما الحراري، واستخدا لالحتباس الكربون، والحد أو التقليل من تسرب الغازات المسببة
، والتقليل من حرق الغاز، وتجميع وحرق غازات مواقع الردم، والعديد من تدابير 4تمعامل ظاهرة االحتباس الحرارييتعلق ب

ك للحرارة وتشمل تدابير كفاءة الطاقة توليد الكهرباء بطريقة أكثر كفاءة، والتوليد المشتر. كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
والطاقة، واإلنتاج الثالثي للحرارة والطاقة والتبريد، واستعادة الحرارة، وإجراء تغييرات في العمليات، وتعزيز مراقبة 

مثل المحركات الكهربائية، وأجهزة (العمليات، والحد من التسربات، والعزل، واستخدام معدات ذات كفاءة طاقية عالية 
المزيد إرشادات البيئة والصحة والسالمة تعطي ). والسخانات، وتركيبات اإلضاءة وغيرهاالضغط، والمراوح، والمضخات، 

تتضمن أمثلة مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية أو توليد الحرارة، والطاقة الكهرومائية، . من التوجيهات بهذا الخصوص
 يمكن عادة الجمع بين نظم الطاقة المتجددة. األحيائية تلةالك وطاقة الرياح وأنواع معينة من الطاقة الحرارية األرضية وطاقة

________________________________________ 
مثال،عند إدراك أن تسرب سائل التبريد يسبب مشكلة، يجب تحديد مستوى منخفض لمعامل ظاهرة االحتباس الحراري لسوائل  4ت

 .التبريد
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، كما يمكنها خلق طاقة )كالهضم الالهوائي للنفايات السائلة(، وأجهزة التحكم في التلوث األحيائية الكتلة التي تعتمد على طاقة 

الغالف الجوي على هيئة غاز  قد يسمح ذلك بإطالق الكربون الموجود في هذه النفايات داخل. مفيدة من النفايات العضوية
يمكن لبعض أنواع الزراعة والغابات عزل . الحراري االحتباس ثاني أكسيد الكربون بدال من الميثان الذي يتسبب أكثر في

إزالة كميات كبيرة من الغاز من  وتخزين الكربون تستطيع أساليب امتصاص. كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون عن الجو
 لالحتباس يمكن لتدابير أخرى تهدف للحد من الغازات المسببة. مثل محطات توليد الكهرباء أو أفران اإلسمنت مصادر مركزة

الحراري، مثل تدمير المواد الكيميائية التي تساهم في تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري، أن تكون أكثر أهمية في حالة دعمها 
 .ببرامج تمويل الكربون

 
 المناخ بتغير المتعلقة اإلطارية المتحدة األمم التفاقيةالستة األكثر إثارة للقلق  الحراري لالحتباس بةالمسب الغازات 21.ت 
 :هي

 1)  =معامل ظاهرة االحتباس الحراري ( (CO2)الكربون  أكسيد ثاني (1)
 21)  =معامل ظاهرة االحتباس الحراري ( (CH4)الميثان  غاز(2)  
 310)  =معامل ظاهرة االحتباس الحراري ( (N2O)النتروجين  سيدكأ ثنائي (3) 

 11700) إلى   140معامل ظاهرة االحتباس الحراري من ( (HFCs)كربون  فلورو الهيدرو (4) 
 9200) إلى   6500الحراري منمعامل ظاهرة االحتباس ( (PFCs)بالفلور  المشبع الهيدروكربون (5) 
 23900)  =معامل ظاهرة االحتباس الحراري ( (SF6)الكبريت  فلوريد سادس  (6)

 
في المئة من االنبعاثات البشرية  77ويمثل  الحراري لالحتباس الغازات المسببةيعتبر ثاني أكسيد الكربون أهم . 22ت 

في  8في المئة من تلك االنبعاثات، ويتبعهما أكسيد النيتروس بنسبة  14المنشأ، ويليه في األهمية غاز الميثان الذي يشكل 
ت، مما يساهم في كربون في سوائل التبريد والمذيبا فلورو من الشائع استخدام الهيدرو .5تأ المئة من االنبعاثات البشرية المنش

 ويستخدم الهيدروكربون. ظاهرة االحتباس الحراري عند إطالقه من األنظمة المغلقة، من خالل تسرب سائل التبريد مثالً 
ويستخدم سادس فلوريد الكبريت كوسط عازل . بالفلور في صناعة االلكترونيات ويتكون في عمليات تكرير األلومنيوم المشبع

 .الكهربائية، وكغاز خامل في صناعة المغنيسيوم وغيرها من التطبيقات الصناعية المتخصصةفي الصناعات 
 

تنشأ أيضا عن إزالة  يهيمن احتراق الوقود األحفوري على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن هذه االنبعاثات .23ت 
مثل (عينة تنطوي على تكليس الحجر الجيري التربة، وعمليات صناعية ماألحيائية، وتحول  الكتلةالغابات، واضمحالل 

وينبعث غاز الميثان أثناء استخراج وتكرير ومعالجة النفط والغاز ). كصناعة الصلب( وأكسدة الكربون ) صناعة األسمنت
ربة، تصدر معظم انبعاثات أكسيد النيتروس من زراعة الت. والفحم، ومن تربية الماشية وزراعة األرز وعمليات إدارة النفايات

يحتوي الملحق أ على أمثلة توضيحية ألنشطة . مع أنها تنبعث أيضاً أثناء عمليات االحتراق ومن عمليات صناعية معينة
 .الحراري لالحتباس المشروع التي قد تؤدي إلى انبعاثات كبيرة للغازات المسببة

 
 والنقل، الطاقة، :على الحراري لالحتباس المسببة للغازات بيرةك انبعاثات تطلق أن يمكن التي القطاعات أمثلة تشتمل24. ت 

 والتحكم االنبعاثات تخفيض خيارات أما .النفايات وإدارة والزراعة، والمنتجات الغابوية، الثقيلة، ومواد البناء، والصناعات
 )ب (الطاقة، كفاءة تعزيز) أ (:على فتشتمل وغيرها القطاعات هذه في تبنيها المؤسسة مع المتعاملة الجهات تبحث والتي فيها،

 والغابات، للزراعة المستدامة األشكال تشجيع )ج(الحراري،  لالحتباس المسببة الغازات بواليع ومستودعات حماية وتعزيز
 خفض أو/و الحد من )و(وتخزينه،  الكربون امتصاص تقنيات )ه(المتجددة،  الطاقة أشكال استخدام وزيادة وتطوير تشجيع )د(

 وتوزيع ونقل إنتاج في وكذلك والفضالت، النفايات إدارة في واالستخدام االستخالص عمليات خالل من الميثان غاز انبعاثات
الحراري،  لالحتباس المسببة يمكن لتغييرات المنتوج أن تخفض بشكل كبير انبعاثات الغازات). والنفط والغازالفحم ( الطاقة

الحراري ممزوجا  لالحتباس المسببة للغازات بيرةك ذي انبعاثات فعلى سبيل المثال، يحتوي األسمنت المخلوط على كلينكر
  .فيها والتحكم الغازات انبعاثات تخفيض لتبني خيارات إضافية تمويل مصادر خلق إلى الكربون تمويل يؤدي قد .بمواد أخرى

________________________________________ 
 مساهمة فريق العمل الثالث في تقرير التقييم الرابع للهيئة .التخفيف :2007تغير المناخ  :2007بتغير المناخ،  المعنية الدولية الحكومية الهيئة5  ت

  .2004تشير البيانات إلى سنة  .بتغير المناخ المعنية الدولية الحكومية

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.html
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 استهالك المياه

عندما يكون من المحتمل أن يستهلك المشروع كمية كبيرة من المياه، باإلضافة إلى تطبيق متطلبات 9. 
مد إجراءات كفاءة استخدام الموارد الواردة في هذا المعيار، فعلى الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن تعت

من شأنها أن تتفادى أو تقلل من استخدام المياه بحيث ال يفرض استهالك المشروع للمياه آثاراً سلبية 
استخدام تدابير إضافية للحفاظ  -على سبيل المثال ال الحصر-وتتضمن هذه التدابير . بالغة على اآلخرين

مع المؤسسة، وكذلك استخدام إمدادات  على الماء تتميز بجدواها الفنية في عمليات الجهة المتعاملة
بديلة للمياه، وموازنة استهالك المياه لتقليل الطلب الكلي على موارد المياه في نطاق اإلمدادات 

  .المتوافرة، وتقييم المواقع البديلة لتنفيذ المشروع
 

 
إلى التأكيد على أن مشاريع الجهات المتعاملة مع المؤسسة ال يجب أن   3يهدف هذا الشرط من معيار األداء رقم. 25ت 

 ).بما في ذلك المجتمعات المحلية (تتسبب أو تساهم في ضغط مياه غير مقبول على أطراف ثالثة
 

قدرة عندما يستهلك مشروع ما كمية كبيرة من المياه، أو يساهم في استنزاف الموارد المائية بشكل يؤثر سلبا على . 26ت 
أطراف ثالثة على الوصول إلى المياه، فإنه يتوجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة خفض استهالك المشروع للمياه إلى 

لتحقيق هذا الهدف، تشمل اإلجراءات التي . المستوى الذي يخفف من هذه اآلثار السلبية، وفقا لما تحدده عملية إشراك المجتمع
المؤسسة النظر فيها، على سبيل المثال ال الحصر، إعادة تحديد موقع المشروع، واتخاذ تدابير  ينبغي على الجهة المتعاملة مع

باإلضافة إلى التدابير ) مثل التناضح العكسي السترجاع المياه والتبريد الجاف(إضافية لكفاءة الموارد داخل موقع المشروع 
ام إمدادات بديلة للمياه، وتعويض استهالك المياه خارج حدود ، واستخد3من معيار األداء رقم  6الالزمة الستيفاء الفقرة 

وينبغي في هذا السياق اعتبار تعويض استهالك المياه ضمن تدابير خفض استهالك اآلخرين للمياه من نفس الموارد . المشروع
مثال، . ا في هذه الفقرةالتي يستخدمها المشروع، بشكل يسمح بالتخفيف من حدة اآلثار السلبية للمشروع كما هو موضح سابق

يمكن لشركة صناعية مساعدة المجتمعات المحلية لخفض استهالكها للمياه من خالل إصالح التسربات، مع الحفاظ على جودة 
 .المياه الستخدامها من قبل هذه الشركة الصناعية “تحرير ”الخدمة، وبالتالي

 

المقترح ممكنا من الناحية  في موقع المشروع اآلثار السلبية منالتخفيف  إذا لم يكن بديل موقع مشروع اختياريجب .  27ت 
 .معيار األداءتحقيق هدف التقنية الالزمة ل التدابير غير قادر على النمو بسبب تكلفة التقنية، أو إذا كان المشروع

 
 مع الجهة المتعاملةلكن يجب على . إعادة الشحن بمعدل يتجاوز استخراج المياه هذا المعيار دون ال يحول شرط.  28ت

لمستخدمين ل آثار سلبيةفي أية  ال تتسبب هذه العمليةتبرهن على أن من الماء أن  استخراج هذه الكميات تقترحالتي  المؤسسة
 .ينتقلوا إليها المشروع أو الذين يمكن أن الموجودين في منطقة تأثير للمياه اآلخرين

 
 منع التلوث

 
تتحكم في كثافة أو حجم انبعاثها، /المتعاملة مع المؤسسة انبعاث الملوثات، أو تقللسوف تتفادى الجهة 10. 

وينطبق ذلك على انبعاث الملوثات في الهواء أو طرحها في الماء واألراضي نتيجة . عندما ال يكون تفاديها ممكًنا
آثار محلية وإقليمية وآثار  لألوضاع الروتينية وغير الروتينية والظروف العارضة، والتي يحتمل أن تنطوي على

وفي الحاالت التي يوجد بها تلوث تاريخي مثل تلوث األرض أو المياه الجوفية يجب على الجهة  10.عبر الحدود
فإذا ما . المتعاملة مع المؤسسة السعي لتحديد ما إذا كانت مسؤولة عن اتخاذ التدابير لتخفيف وطأة هذا التلوث

المؤسسة هي المسؤولة من الناحية القانونية، فستتم تسوية هذه المسؤوليات وفقاً تقرر أن الجهة المتعاملة مع 
 .11ة القوانين الوطنية لهذه المسألةللقوانين الوطنية أو الممارسات الصناعية الدولية السليمة في حالة عدم معالج

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

الطاقة ) 2(؛ 13األوضاع المحيطة القائمة) 1: (العوامل ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال 12المحيطة
قرب موقع المشروع من مناطق ) 4(االستخدام الحالي والمستقبلي لألراضي؛ ) 3(االستيعابية المحددة للبيئة ؛ 

. أو يستحيل تغييرها/حتمال حدوث آثار تراكمية ذات نتائج غير مؤكدة وا) 5(ذات أهمية بالنسبة للتنوع الحيوي؛ 
وباإلضافة إلى تطبيق تدابير كفاءة استخدام الموارد والتحكم في التلوث طبقاً لما يتطلبه هذا المعيار، سوف تدرس 

الحد منها، وذلك  الجهة المتعاملة مع المؤسسة إستراتيجيات وتعتمد تدابير من شأنها تفادي اآلثار المحيطة أو
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وتشتمل هذه اإلستراتيجيات، . عندما ُيحتمل أن يمثل المشروع مصدراً كبيراً لالنبعاثات في منطقة متدهورة بالفعل

 .على سبيل المثال ال الحصر، على تقييم بدائل لموقع المشروع وآليات لموازنة آثار االنبعاثات والتعويض عنها
 

  .الملوثات التي تغطيها اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدودتشمل الملوثات عبر الحدود 10 
قد يتطلب ذلك التنسيق مع الحكومة المحلية والوطنية والمجتمعات المحلية ومع الجهات األخرى المساهمة في التلوث 11 

ت الصناعية الدولية السليمة كما أوردته الموجود، وأن يتبع أي تقييم يتم إجراؤه نهجاً مستنداً إلى المخاطر يتوافق مع الممارسا
 .إرشادات البيئة والصحة والسالمة

  .مثل الهواء والمياه السطحية والجوفية والتربة12 
قدرة البيئة على استيعاب حمل متزايد من الملوثات والبقاء في الوقت نفسه عند مستويات أقل من حدود المخاطر غير 13 

  .يئةالمقبولة على صحة اإلنسان والب
 

_______________________ 
 أن ينبغي كما. 3رقم  األداء معيار متطلبات استيفاء من للتأكد انبعاثاتها رصد المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يتعين . 29ت

أو  المحتملة؛ وقد تكون هذه الوتيرة مستمرة، اآلثار وحجم وتقلبات لطبيعة مالئمة الملوثات انبعاثات مراقبة وتيرة تكون
 مناهج بشأن توجيهات على تحصل أن المؤسسة مع المتعاملة للجهات ويمكن .يومية، أو شهرية، أو سنوية، أو أقل من ذلك

 ذلك في بما دوليا بها المعترف مختلف المصادر من عملياتها، لطبيعة المالئمة التواتر ومعدالت بها، الموصى الرصد
 يكون أن ويمكن .)يرجى االطالع على الئحة المراجع(والسالمة  والصحة بالبيئة الخاصة الدولية التمويل مؤسسة إرشادات

 لاللتزامات احترامها أو البيئية للتصاريح امتثالها إثبات )أ (:حيث من المؤسسة مع المتعاملة للجهات مفيدا االنبعاثات رصد
 )ج(تصحيحية؛  إجراءات اتخاذ يلزم كان إذا ما وتحديد المشروع أداء لتقييم بمعلومات تزويدها )ب(األخرى؛  القانونية

 مستويات على الفعلية اإلضافية اآلثار لتحليل الالزمة البيانات إتاحة) د (التحسن؛ من المزيد تحقيق فرص لتحديد مساعدتها
 .)الغازات النبعاثات كبيرة آثار محتملة على المنطوية للمشاريع بالنسبة خاصة(المحيطة  البيئة

 
 غامضة ويتعذر إلغاؤها، آثار قد تكون على التي تنطوي الكبيرة للمشاريع بالنسبة أهمية خاصة الرصد عملية تكتسي30. ت 
 الجهات على يجب كما .المحيطة بوتيرة أسرع البيئة نوعية أو الغازات انبعاثات لمستويات تقييم عمليات إجراء يتطلب مما

 الكبيرة الزيادات بشأن اإلدارة البيئية واالجتماعية إلنذارها نظام في الرصد عمليات ومؤشرات إدراج المؤسسة مع المتعاملة
 التحكم البيئة المحيطة والتي قد تدل على مشاكل على مستوى عمليات التصنيع أو معدات على آثار أية أو الملوثات إطالق في
 .)له المقابلة التوجيهية والمذكرة 1 رقم األداء معيار راجع(تصحيحية  إجراءات اتخاذ تتطلب قد التي التلوث في

 
 التحسين عنصر على أيضا اإلدارة البيئية واالجتماعية نظام يشتمل ،  قد3رقم  األداء معيار في إطار تطبيق  31. ت

 وتصريف الغازات انبعاثات لمعايير أو توجيهات االمتثال نطاق تتجاوز التي األداء مستويات يشجع ينبغي أن الذي المستمر
 بيئي أداء تشغيلي أو لتحقيق المؤدية اإلنتاج عمليات في الكفاءة مكاسب تحقيق التحسين أوجه تتضمن وربما .السائلة النفايات

 على صناعي ناتج وحدة لكل السائلة/الصلبة النفايات أو إنتاج أو المياه/الطاقة و استهالك خالل تقليل أفضل، وذلك من مالي أو
 .المثال سبيل

 
 البيئي والنقل اإلطالق بعمليات الخاصة البيانات وتوزيع بتجميع تقوم التي ونقل الملوثات إطالق سجالت أظهرت 32. ت

 في سيما الصناعية، وال القطاعات بعض في التلوث الحد من مجال في فعاليتها الصناعية، والمرافق المنشآت من للملوثات
 متاحة المعلومات تكون وحين جغرافية ما في هذه العملية، منطقة في العاملة الصناعية المرافق جميع أو معظم مشاركة حالة

 1 رقم األداء معيار متطلبات استيفاء إلى فباإلضافة السجالت، هذه وجود القانون يشترط ال وعندما. المحلية للمجتمعات
 في المشاركة على المؤسسة مع المتعاملة الجهات تشجيع يتم فإنه الكبيرة المحتملة، البيئية اآلثار عن باإلفصاح المتعلقة

 .واإلقليمي الوطني الصعيدين على ونقل الملوثات بإطالق خاصة رسمية سجالت إنشاء إلى الساعية الطوعية المبادرات
 .ونقل الملوثات إطالق سجالت حول إضافية معلومات الئحة المراجع تتضمن

 
. معالجة تلوث األرض أو المياه الجوفية حتى وإن مرت سنوات على حدوثه المؤسسة مع المتعاملة الجهاتيجب على . 33ت 

. السعي لتحديد من يتحمل المسؤولية القانونية لمعالجته المؤسسة مع المتعاملةعند إيجاد مثل هذا التلوث، يجب على الجهة 
ؤولية بسبب تصرفاتها، أو عدم هذه المس المؤسسة مع المتعاملةقد تتحمل الجهة  .وتختلف هذه المسؤولية حسب الظروف
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 المتعاملةفي حاالت أخرى، قد يتم رصد التلوث سابقا وإعفاء الجهة . تصرفها، في الماضي، أو بسبب حصولها على الموقع

مسؤولة عن معالجة هذا التلوث،  المؤسسة مع المتعاملةإذا كانت الجهة  .من مسؤوليته عند حصولها على الموقع المؤسسة مع
ستكون  .لتجنب أو تقليل اآلثار الضارة على البيئة وصحة اإلنسان 3رقم  ام بذلك بطريقة تلبي هدف معيار األداءفيجب القي

خيارات معالجة التلوث خاصة بالموقع، وينبغي وضعها بالتشاور مع الجهات المعنية األخرى، وقد تشمل تدابير الحتواء 
 .التلوثالتلوث، وإنشاء مناطق عازلة، والتخفيف من حدة 

 
 القدرة االستيعابية للبيئة

 
قدرة االستيعابية للبيئة المتلقية اعتمادا على األهداف المتعلقة بنوعية التقييم  المؤسسة مع المتعاملةيجب على الجهة . 34ت 

 .الهواء والمياه عندما تكون معروفة
 
 )قائم نشاط ألعمال رئيسي توسع ذلك في بما (جديد مشروع إعداد) أ(
 

 
مدى  المؤسسة تقييم مع المتعاملة الجهات على يجب ملوثات كبيرة، انبعاثات يطلق أن يتوقع جديد مشروع عند إعداد .35ت 

 المحيطة البيئة نوعية معايير .المحيطة البيئة بنوعية المتعلقة أو اإلرشادات/للمعايير و المحيطة للبيئة الحالية المستويات امتثال
 البيئة بنوعية الخاصة واإلرشادات التنظيمية والتشريعية الوطنية أو المحلية؛ العمليات في ومنشورة محددة مستويات هي

 وعلم السموم وعلم السريرية على التجارب مبنية وقرائن لشواهد استنادا رئيسي بشكل إعدادها يتم مستويات المحيطة هي
تحديد معايير جودة المياه المتلقية حسب كل موقع،  يمكن. )العالمية الصحة منظمة نشرتها التي اإلرشادات مثل (األوبئة

 .وستعتمد على أهداف جودة المياه المتلقية
 

 البيئة أوضاع أن أي (ذات الصلة المعايير أو اإلرشادات في الواردة الحدود المحيطة البيئة مستويات تجاوزت إذا 36. ت
 تبني، الضرورة عند أو ببحث، قيامها المؤسسة مع المتعاملة الجهات تثبت أن يتوقع فإنه ،)فعلي تدهور حالة في المحيطة
 المزيد اتخاذ جانب إلى المحيطة، للبيئة تدهورا أقل أوضاع ظل في مطلوبا الذي كان سيكون المستوى من أعلى أداء مستوى

البيئة، بل  تدهور تفاقم من الحد أجل من )الموقع اختيار وتعديل عنها، والتعويض االنبعاثات موازنة مثل(التخفيف  تدابير من
 تصميم يجب فإنه ذات الصلة، المعايير أو/و لإلرشادات تمتثل المحيطة البيئة مستويات كانت وإذا .تحسن تحقيق يفضل

 وضمان الكبير التدهور احتماالت من الحد تساعد على بطريقة ملوثات كبيرة، انبعاثات التي يحتمل أن تصدر المشاريع
 في بما (المحيطة البيئة نوعية بشأن دوليا بها المعترف والمعايير الئحة المراجع روابط لإلرشادات تتضمن. االمتثال استمرار

في المئة  25ينبغي أن ال يستهلك المشروع عادة أكثر من . )العالمية الصحة منظمة عن الصادرة والمعايير اإلرشادات ذلك
إرشادات البيئة والصحة تعطي . من الطاقة االستيعابية بين وضع ما قبل المشروع ومعايير نوعية البيئة المحيطة المناسبة

المحيطة في  البيئة نوعية المزيد من التوجيهات بهذا الخصوص، بما في ذلك الحاالت التي يتم فيها تجاوز إرشاداتوالسالمة 
 .حالة ما قبل المشروع

 
يجب على المشاريع التي من شأنها تفريغ نفايات سائلة في المصب الذي يفتقر إلى الطاقة االستيعابية، أن تفكر في .  37ت 

 .تبني التعويضات وأنظمة تصريف نظيفة
 
 :القائمة المرافق تحديث وإصالح عمليات)ب(
 

 فإنه قائمة، لمرافق وإصالح تحديث عمليات على كبيرة،  ملوثات انبعاثات إلى يؤدي أن مشروع يتوقع ينطوي عندما.  38ت
 المعايير أو/و لإلرشادات المحيطة الراهنة للبيئة األوضاع مدى امتثال تقييم على المؤسسة مع المتعاملة الجهات تشجيع يتم

 وكان المحيطة، البيئة بنوعية المتعلقة المعايير أو اإلرشادات في الواردة الحدود وإذا تم تجاوز .المحيطة البيئة بنوعية الخاصة
 الجهات تشجيع يتم فإنه المقررة، الحدود عن الزائدة المؤدية إلى المستويات لالنبعاثات المصادر أحد أهم القائم المرفق

 عمليات تأهيل إعادة مثل (المختارة الخيارات وتنفيذ االنبعاثات من الحد خيارات جدوى تقييم على المؤسسة مع المتعاملة
 البيئة أوضاع تحسين أجل ، من)المشروع حدود نطاق خارج االنبعاثات عن والتعويض الموازنة آليات وترتيب قائمة،

 .المحيطة البيئة بنوعية المتعلقة المعايير أو/و اإلرشادات المتدهورة وتطبيق المحيطة
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 :منها بالقرب أو بيئيا حساسة مناطق في الواقعة المشاريع)ج(
 

 بيئيا، مثل حساسة مناطق تأثيرها منطقة تشمل مشاريع لديها التي المؤسسة، مع المتعاملة الجهات على يجب  . 39ت
 اإلضافية اآلثار من الحد أو لتفادي تدابير بتنفيذ تقوم أن العامة أو مقدمي خدمات النظام اإليكولوجي، الوطنية المنتزهات
 .للمشاريع

 
 النفايات

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

وفي حالة . ان والبيئةتوليد هذه النفايات، وعليها كذلك استعادتها وإعادة تدويرها بطريقة مأمونة على صحة اإلنس
تعذر استعادة النفايات أو إعادة تدويرها، ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بمعالجة هذه النفايات أو تدميرها 
أو التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً، ويشمل ذلك التحكم المالئم في االنبعاثات والمخلفات الناتج عن التعامل مع 

تبحث الجهة المتعاملة مع المؤسسة عن  14وإذا تقرر أن النفايات الناتجة مواد خطرة .مواد النفايات ومعالجتها
بدائل معقولة للممارسات الصناعية الدولية السليمة مع االلتزام بالقيود المنطبقة على حركة هذه النفايات عبر 

مع المؤسسة سوف  وفي حالة التخلص من النفايات عن طريق طرف ثالث، فإن الجهة المتعاملة. 15الحدود
تستعين بمقاولين ذوي سمعة حسنة وبمؤسسات مشروعة مرخصة من قبل الهيئات التنظيمية الحكومية ذات 

وعلى الجهة المتعاملة مع المؤسسة . العالقة، وستحصل على وثائق سلسلة الحفظ واإليداع حتى الوجهة النهائية
تخلص من النفايات وفقاً للمعايير المقبولة، ومن مكان هذه أن تتأكد مما إذا كان يجري تشغيل المواقع المرخصة لل

وإذا كان األمر خالفاً لذلك، فعلى الجهة . المواقع، وإمكانية استخدام الجهة المتعاملة مع المؤسسة لهذه المواقع
للتخلص  المتعاملة مع المؤسسة أن تقلل من النفايات التي ترسلها إلى هذه المواقع، وأن تدرس الخيارات البديلة

 .من النفايات، بما في ذلك احتمالية تطوير مرافق خاصة الستعادة النفايات أو التخلص منها  في موقع المشروع
 

 .طبقاً لتعريفها في االتفاقيات الدولية أو التشريعات المحلية  14 
والدولية بما في ذلك اتفاقية بازل أن تكون حركة المواد الخطرة عبر الحدود متسقة مع القوانين الوطنية واإلقليمية  يجب15 

لمراقبة حركة النفايات الخطرة العابرة للحدود، ومع اتفاقية لندن بشأن منع التلوث البحري الناتج عن طرح المخلفات والمواد 
 .األخرى

________________________ 
 يلزم ، والمخلفات من النفايات أو التخلص/و بإدارة والمرتبطة المتزايدة والتكاليف وااللتزامات البيئية للمخاطر نظرا. 40ت 

 منها، أو التخلص/و تدويرها، وإعادة النفايات، لتفادي خيارات عن بالبحث المتعاملة مع المؤسسة الجهة 3 رقم األداء معيار
 مدى المخاطر على األساسي الشرط الستيفاء هذا الالزمة الجهود مستوى ويتوقف .المشروع خالل مرحلتي تصميم وتشغيل

 موقع تستفسر عن أن المتعاملة مع المؤسسة الجهات على يجب .المشروع عن الناتجة والمخلفات النفايات بمواد المرتبطة
 ثالث، طرف طريق عن يتم منها التخلص كان وإن حتى ومدى احترامه للمعايير المقبولة، نفاياتها من النهائي التخلص
 من للتخلص مناسبة وسيلة تتوفر وإذا لم .البيئة وسالمة اإلنسان صحة على ل خطراتشك النفايات هذه كانت إذا وخاصة
مع المؤسسة التقليل من النفايات المرسلة خارج الموقع  المتعاملة الجهة على ينبغي أخرى، بوسيلة أو تجارية بطريقة النفايات

 التي المحلية األعمال جمعية خالل من العمل منها، أو التخلص أو النفايات تدوير إلعادة بها خاصة مرافق والتفكير في تهيئة
 المبادئ في كل من إضافية إرشادات توجد .للتطبيق القابلة المناهج أو البدائل تحديد أجل من مماثل آخر كيان أي أو إليه تنتمي

 .والسالمة والصحة بالبيئة الخاصة التوجيهية العامة والصناعية
 

 أو بقايا الملوثات، انبعاثات توليد من النفايات التخلص أو تخزين أو لمعالجة المختارة البدائل عندما يكون بإمكان. 41ت 
 طبقا منها الحد أو تقليلها أو االنبعاثات، هذه لتفادي المالئمة المراقبة أساليب تطبيق المؤسسة مع المتعاملة الجهة على فيتوجب

 النفايات بمعالجة الخاصة المعلومات من المزيد على االطالع يمكن 3. رقم األداء معيار من13 و 12 الفقرتين لمتطلبات
 التفاقية المساندة المطبوعات الكثيرة والسالمة، باإلضافة إلى والصحة البيئة إرشادات في بيئيا، سليمة بطريقة منها والتخلص

 الثابتة العضوية للملوثات ستوكهولم تفاقية، والمنها وبالتخلص الحدود عبر الخطرة النفايات حركة بمراقبة المتعلقة بازل
 .)الئحة المراجع انظر(
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على إثبات  المؤسسة مع المتعاملة واإليداع يعني وجوب قدرة الجهة الحفظ شرط الحصول على وثائق حول سلسلة. 42ت 

قيام ناقل مرخص له بنقل جميع النفايات الصلبة المرسلة من موقع المشروع إلى مرفق تخلص نهائي مرخص له بطريقة تلبي 
 .3أهداف معيار األداء رقم 

 
 إدارة المواد الخطرة

. ستخدم المشروع المواد الخطرة أحياناً في صورة مواد خام أو ينتجها في صورة منتجات. 13
الجهة المتعاملة مع المؤسسة إطالق المواد الخطرة، أو تقلل وتتحكم في ذلك، عندما ال يكون  وستتفادى

وفي هذا السياق، يجب تقييم عمليات إنتاج المواد الخطرة ونقلها وتداولها، وتخزينها . تفاديها ممكناً 
ائل أقل خطورة ويتعين على الجهة المتعاملة مع المؤسسة دراسة بد. واستخدامها في أنشطة المشروع

وسوف تتفادى الجهة . عندما تقرر استخدام المواد الخطرة في عمليات التصنيع أو العمليات األخرى
المتعاملة تصنيع المواد الكيماوية والمواد الخطرة الخاضعة للحظر الدولي أو إلنهاء استخدامها على 

ة من السّميات الضارة بالكائنات مراحل، واالتجار بها واستخدامها، وذلك الحتوائها على كمية عالي
في البيئة، أو لقدرتها على التراكم أحيائياً، أو قدرتها على استنفاد طبقة ) طول بقائها(الحية، أو لثباتها 

 . 16األوزون
 

فدة لطبقة بما يتماشى مع أهداف اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وبروتوكول مونتريـال بشأن المواد المستن  16 
 .وسوف تنطبق اعتبارات مماثلة على فئات معينة من مبيدات اآلفات المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية. األوزون

 
 الجهات على يجب لذا،. األول المقام في المواد هذه استخدام تفادي هي الخطرة المواد إطالق لمنع طريقة أفضل. 43ت 

 من بدال الخطرة غير المواد الستخدام السانحة الفرص باستكشاف المشروع حياة دورة طوال القيام المؤسسة مع المتعاملة
أو /و االعتيادي استخدامها حاالت في المواد هذه أخطارأو التخفيف من  منع بسهولة يتسنى ال عندما وخاصة الخطرة، المواد

 وبدائل البناء، مواد في )االسبستوس(الحرير الصخري  بدائل الستخدام ُوجدت فمثال،. حياتها دورة نهاية في منها التخلص
 العضوية الملوثات الستخدام وبدائل الكهربائية، في المعدات (PCBs)الكلور  المتعدد الفينيل الثنائية المركبات الستخدام

الئحة المراجع  تتضمن. التبريد أنظمة في األوزون لطبقة المستنفدة المواد الستخدام وبدائل اآلفات، مبيدات تركيبات في الثابتة
وتتلخص المخاطر الكيميائية في ورقة بيانات سالمة المواد   .األوزون لطبقة المواد المستنفدة بشأن إرشادات روابط نحو
(MSDS)  التي ينبغي الحصول عليها بسهولة من تجار المواد الكيميائية أو غيرها من المصادر العامة. 

 
 تؤذي أن يمكن أو عندما االنفجار، أو لالشتعال قابلة أو خطرة أو سامة ما مواد مشروع لقيحتمل أن يط عندما. 44ت 

 فإنه البيئية واالجتماعية، في عملية تحديد المخاطر واآلثار محدد هو حسبما الجمهور أو المصنع عمال المشروع عمليات
المحدقة بعملياتها، واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة  لألخطار تحليل إجراء المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يتعين سوف

 األخطار تحليل إجراء غالبا ويتم. والمذكرات التوجيهية المرافقة لها 4و  1بإدارة المواد الخطرة وفقا لمعايير األداء رقم
، وعملية إدارة السالمة (HAZOP)التشغيل  وقابلية األخطار ، ودراسات(HAZID)تحديد المخاطر  إجراء مع بالتزامن

(PSM) والتحليل الكمي للمخاطر ،(QRA)لألنظمة المنتظم التحديد المؤسسة مع المتعاملة للجهات كله هذا ؛ يتيح 
إلعطاء  يساعدها أنه كما للملوثات، وقياس هذه المخاطر إلى أقصى حد ممكن، عرضي إطالق إلى قد تؤدي التي واإلجراءات

 .التدريب وبرامج  للطوارئ االستجابة لتجهيزات الالزمة الموارد لتخصيص األولوية
 

 ستوكهولم، التفاقية وباء ألف الملحقين في المذكورة النشطة العناصر قائمة مراجعة المتعاملة الجهات على يجب. 45ت 
 في ذلك كان إذا إال العناصر، تلك يتضمن الذي المشروع كيماوية في استخدام مستحضرات أو بيع أو تصنيع عدم من والتأكد
 خمس لها كيماويات عبارة عن الثابتة العضوية الملوثات. الملحقين في نفس عليها المنصوص االستثنائية الظروف سياق

 عبر وتنتقل وطويلة األمد؛ كونها سامة؛ :هي الخصائص وهذه العامة، والصحة البيئة سالمة ناحية من مقلقة خصائص
 مقلقة قضية تجعلها الحركية العالية لهذه الملوثات. الغذائية السلسلة في الدهنية؛ وتتضخم األنسجة طويلة؛ وتتراكم في مسافات

 مستويات أدنى في حتى والحيوان اإلنسان صحة على إلى خطورتها األخرى خصائصها تشير بينما العالمي، الصعيد على
 احتياطي مخزون وجود ذلك في بما لها، سابق تعرضالعناصر أو  هذه استخدام المشروع على عندما ينطوي. لها التعرض
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الجهة  لكي تستفي خطة تخلص تدريجي خطة العمل البيئية واالجتماعية على تشتمل فيجب أن مواد كيماوية متقادمة، من

 . معقولة زمنية مدة في 3رقم  األداء معيار متطلبات المؤسسة مع المتعاملة
 

الحرق  طريق عن المتعمد، غير واإلطالق التوليد عمليات من بالحد أيضا المؤسسة مع المتعاملة الجهة تقوم أن يجب. 46ت 
 توجيهات التفاقية ستوكهولم على المساندة المطبوعات تشتمل. ستوكهولم اتفاقية من جيم الملحق في المذكورة للكيماويات مثال،

انظر الئحة (الملحق جيم من مصادر محتملة األهمية  في إليها الكيماويات المشار انبعاثات تحديد وتقدير والحد من بشأن كيفية
 بشكل يأتي الذي الثابتة، العضوية للملوثات المتعمد غير باإلطالق  (PVC)الفانيل المتعدد الرتباط الكلوريد ونتيجة .)المراجع
الجهات  على ينبغي فإنه، (PVC)الفانيل  المتعدد الكلوريد منتجات على مختلطة تحتوي نفايات مجاري حرق من رئيسي

 العامة المنافع مقارنة (PVC)الفانيل  المتعدد الكلوريد منتجات بتصنيع تقوم مشاريع المؤسسة عند إعداد مع المتعاملة
 .وصحة اإلنسان البيئة فيها تلك المتعلقة بسالمة بما بتكاليفه، للمشروع

 
 اتفاقية من الثالث الملحق في المذكورة الكيماوية العناصر قائمة مراجعة المتعاملة مع المؤسسة أيضا الجهة على يجب. 47ت 

 التجارة في متداولة معينة خطرة آفات ومبيدات ائيةيكيم مواد على علم عن المسبقة الموافقة إجراء بشأن تطبيق روتردام
 الصرامة شديدة قيود فرض أو حظر تم لقد. واستخدامها بها واالتجار تصنيعها لتفادي والسعي ،)الئحة المراجع انظر( الدولية

 اإلنسان صحة حماية أجل قضائي وطني واحد أو أكثر من تشريع في ائية المذكورة في هذه القائمةيالكيم على استخدام المواد
 كبيرة آثار على النطوائها الخطورة شديدة تعتبر التي اآلفات مبيدات تركيبات بعض القائمة وتضم .البيئة سالمة على والحفاظ

 .والبيئة الصحة على
 

 .أيضا مراجعة بروتوكول مونتلایر بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون الجهة المتعاملة مع المؤسسةيجب على . 48ت 
مركبات  ، وهيتجنب تصنيع واستهالك المركبات المذكورة في الملحقين ألف وباء الجهات المتعاملة مع المؤسسةوينبغي على 

يجوز االستمرار في استخدام . 1،1،1الكلوروفلوروكربون، والهالونات، ورابع كلوريد الكربون، وثالثي كلورو اإليثان 
ال . ممارسة جيدة في هذه الظروف الكلوروفلوروكربون الموجود داخل معدات التبريد، مع أن الحد من تسرب سائل التبريد

 2040يناير  1يتوقع بروتوكول مونتلایر استكمال التخلص التدريجي من مركبات الهايدروكلوروفلوركربون في التبريد قبل 
تدعم ؛ في كثير من هذه البلدان، تم بالفعل تبني بدائل غير مستنفدة لطبقة األوزون، كما أنها 5في البلدان العاملة بموجب المادة 

 .البنية التحتية للخدمات ويفضل استخدامها على مركبات الهايدروكلوروفلوركربون
 

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

وناقالت األمراض المهمة اقتصادياً وذات التأثير على لمكافحة ناقالت اآلفات يستهدفان حاالت تفشي اآلفات 
وسوف ينطوي هذان البرنامجان للجهة المتعاملة مع المؤسسة على دمج االستخدام المنسق . الصحة العامة

للمعلومات المتعلقة باآلفات والبيئة مع الطرق المتاحة لمكافحة اآلفات، بما في ذلك الممارسات الثقافية والوسائل 
ً التي تحدثها البيول وجية والوراثية، وكحل أخير الوسائل الكيماوية، من أجل منع األضرار غير المقبولة اقتصاديا

 . أو نقل األمراض إلى اإلنسان والحيوان/اآلفات و
 

سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة في حالة اشتمال أنشطة إدارة مكافحة اآلفات على استخدام مبيدات . 15
اختيار المبيدات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السميات الضارة بصحة اإلنسان، والمعروفة اآلفات، ب

بفعاليتها ضد أنواع اآلفات المستهدفة، وأيضاً اختيار المبيدات ذات اآلثار المحدودة على أنواع اآلفات غير 
دات آفات كيماوية، سوف يرتكز وعندما تختار الجهة المتعاملة مع المؤسسة استخدام مبي. المستهدفة والبيئة

اختيارها على المتطلبات التي تفرض تعبئة هذه المبيدات في حاويات مأمونة، وملصق عليها بطاقات بيانات 
خاصة بإرشادات االستخدام اآلمن والسليم، كما يرتكز على تصنيعها بواسطة جهة حاصلة على رخصة سارية 

 . تصةالمفعول صادرة من الهيئات التنظيمية المخ
 

) 1(وتقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتصميم نظامها الخاص باستخدام مبيدات اآلفات بطريقة تكفل . 16
) 2(تجنب األضرار لألعداء الطبيعيين لآلفات المستهدفة، والحد من هذه األضرار إذا كانت تجنبها غير ممكن و

وباإلضافة لذلك، سوف يتم . مراض لهذه المبيداتتجنب المخاطر المرتبطة  بتطور مقاومة اآلفات وناقالت األ
تداول مبيدات اآلفات وتخزينها واستخدامها والتخلص منها طبقاً للمدونة الدولية لقواعد السلوك في توزيع 
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واستخدام مبيدات اآلفات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة أو غيرها من الممارسات الصناعية الدولية 

 . السليمة
 

تزم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بعدم شراء أو تخزين أو استخدام أو تصنيع أو التجارة في المنتجات تل. 17
) شديدة الخطورة(أ -المندرجة في تصنيف منظمة الصحة العالمية الموّصى به لمبيدات اآلفات حسب رتبة الخطر ل

أو تصنيع أو التجارة في مبيدات اآلفات  كما تلتزم بعدم شراء أو تخزين أو استخدام). عالية الخطورة(ب -أو ل
، إال إذا كان المشروع يملك ضوابط مالئمة مفروضة على )معتدلة الخطورة(ل -التي تندرج تحت رتبة الخطر ل

ويجب منع الوصول إلى هذه المواد الكيماوية بواسطة  أفراد يفتقرون إلى . توزيع واستخدام هذه المواد الكيماوية
 .لمعدات والمرافق المالئمة لتداولها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها بالطرق السليمةالتدريب السليم وا

 
 أهداف لتحقيق فقط الالزم بالقدر اآلفات لمبيدات المؤسسة مع المتعاملة الجهة استخدام 3 رقم األداء معيار يشترط. 49ت 

 فعالية عدم ثبوت أو فشل ، وذلك فقط بعدالمتكاملة للنواقلنهجي اإلدارة المتكاملة لآلفات واإلدارة  في إطار المشروع
 أو المنتظم غير االستخدام حدود يتجاوز بما اآلفات مبيدات استخدام اقتراح حالة وفي. اآلفات لمكافحة األخرى الممارسات

في إطار عملية  قرائن تقديم هذه األخيرة على يجب فإنه المؤسسة، مع المتعاملة الجهة أنشطة من يتجزأ ال كجزء العرضي
 والمستخدمين المقترحة االستخدام طرق وصف مع تثبت الحاجة للقيام بذلك، تحديد المخاطر واآلثار البيئة واالجتماعية

 مراعاة أيضا المتعاملة الجهة على ينبغي الظروف، هذه ظل وفي. بذلك المرتبطة المخاطر ودرجة وكذا طبيعة المستهدفين،
 في الوارد للوصف طبقا المشروع من القريبة المحلية المجتمعات وموارد صحة على المحتملة) واإليجابيةالسلبية (اآلثار 
 الدولية واإلرشادات التوجيهات الئحة المراجع على روابط نحو تشتمل .له المقابلة التوجيهية والمذكرة 4 رقم األداء معيار

 .الخطرة الكيماوية بالمواد المتعلقة
 

 من الزراعية اآلفات مبيدات استخدام تتطلب زراعية أنشطة المشاركة في المؤسسة، مع المتعاملة الجهات على يجب. 50ت 
 طريق عن وذلك ،نهجي اإلدارة المتكاملة لآلفات واإلدارة المتكاملة للنواقل استخدام تشجيع على العمل ثالثة، أطراف قبل

 .الزراعية المناهج بهذه المتعلقة المعلومات الممكنة لنشر جميع الوسائل
 

 المختارة المبيدات تكون بحيث اآلفات، مبيدات اختيار جد حريصة عند المؤسسة مع المتعاملة الجهة تكون أن يجب. 51ت 
 الجهة على الستخدامها، ينبغي اآلفات مبيدات اختيار عند .للمشروع والعلمية تقنيةال المواصفات مطابقة تكفل مصممة بطريقة

 صحة وحماية لهذه المبيدات السليم غير االستخدام لمنع المالئمة االحتياطات التخاذ الحاجة تراعي أن المؤسسة مع المتعاملة
 2 رقم األداء معايير في الواردة والمتطلبات للمبادئ طبقا المتأثرة والبيئة، المحلية بالمشروع والمجتمعات العاملين وسالمة

 .6و 4و
 

 في المشاركين األشخاص وسالمة صحة إلى حماية 3 رقم األداء معيار في الواردة اآلفات مبيدات تعبئةشروط  تهدف. 52ت 
 حاويات أية في تعبئتها إعادة أو أخرى إلى حاوية من نقلها إلى الحاجة من وإلى الحد اآلفات، مبيدات ومناولة وتخزين نقل

 وتعليمات العبوة محتويات بتوضيح االستخدام بيانات بوضع بطاقات الخاصة األساسية الشروط تقوم أن ويجب. متوفرة
 المالئم بالشكل اآلفات مبيدات عبوات على البيانات بطاقات ولصق التعبئة تتم عمليتا أن ويجب .السالمة وإرشادات االستعمال

 ).انظر الئحة المراجع(والزراعة للقيام بذلك بطريقة سليمة  األغذية منظمة إرشادات اتباع مع سوق، لكل
 

 مع يتسق بما والنقاء النوعية لشروط األدنى للحدها استيفاء احتماالت يعزز بتصنيعها المرخص اآلفات مبيدات شراء. 53ت 
 ومعايير بالتوصيات وااللتزام االسترشاد المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب. والسالمة االستخدام بشأن المقدمة الوثائق

 ).انظر الئحة المراجع(والزراعة  األغذية منظمة نشرتها التي التوجيهات في الواردة األدنى الحد
 

 الدولية الصناعية للممارسة طبقا منها والتخلص اآلفات مبيدات واستخدام ومناولة تخزين عمليات تشتمل أن يجب. 54ت 
 بطريقة منها والتخلص وتخزينها ستوكهولم اتفاقية من ألف الملحق في المذكورة المبيدات استخدام لوقف برنامج على السليمة،

 .متقادمة المبيدات هذه تكون عندما خاصة بيئيا، سليمة
 

نهجي  إطار بطريقة مسؤولة في اآلفات مبيدات إدارة واستخدام لتعزيز السعي المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب. 55ت 
 المماثلة الهيئات أو الزراعي اإلرشاد خدمات مع التفاعل طريق وذلك عن، اإلدارة المتكاملة لآلفات واإلدارة المتكاملة للنواقل
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والسالمة على  والصحة بالبيئة المتعلقة العامة والصناعية التوجيهية المبادئ وتحتوي. على المستوى المحلي الموجودة

  .إرشادات إضافية
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 ألف الملحق
 

 كميا وقياسها الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات لرصد المقترحة الممارسات
 

 :الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات لتقدير المقترحة المنهجيات
 

 وتوجد. الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات لتقدير الخاص استخدامها القطاع لمشاريعمتعددة يمكن  منهجيات هناك
 لعام  المنقحة (IPCC) بتغير المناخ المعنية الدولية الحكومية للهيئة التوجيهية الخطوط في الموثوقة المنهجيات وأحدث أفضل

 العامة اإلرشادات (األول المجلد يقترح كل من. الحراري االحتباس غازات النبعاثات الجرد الوطنية قوائم بشأن 2006
 الزراعة (الرابع والمجلد ،)المنتجات واستخدام الصناعية العمليات (الثالث والمجلد ،)الطاقة (الثاني ، والمجلد)واإلبالغ
 .والقطاعات األنشطة من لعدد تقدير منهجيات) النفايات (الخامس والمجلد ،)األخرى األراضي واستخدام والغابات

 
 المنقحة التوجيهية على الخطوط 2006 لعام (IPCC)المناخ  بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة التوجيهية الخطوط تعتمد
 تحديث إلى باإلضافة جديدة وغازات مصادر تغطي وهي السليمة المرتبطة بها، بالممارسات المعنية والتقارير 1996 لعام

 التي تعمل―  المؤسسة مع المتعاملة يتم تشجيع الجهات .والعلمية تقنيةال المعرفة والتي تحسنت فيها نشرها التي سبق الطرق
 للهيئة التوجيهية الخطوط تستخدم كانت والتي الحراري، لالحتباس المسببة للغازات كبيرة انبعاثات تطلق مشاريع على

 2006 لعام المنقحة الجديدة التوجيهية على مراجعة الخطوط ―  1996لعام المنقحة المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية
 .لها من نفس الهيئة المكملة التوجيهية الحديثة والوثائق تطور الخطوط متابعة مع االستمرار في

 
 كبيرة انبعاثات تطلق مشاريع مع المؤسسة التي تعمل على المتعاملة يمكن للجهات للهيئة، التوجيهية الخطوط إلى وباإلضافة

 المسببة الغازات انبعاثاتبشأن تقدير  دوليا بها المعترف الحراري الرجوع إلى المنهجيات لالحتباس المسببة للغازات
 تحقق بشكل أفضل وقطاع المشروع، يجب استخدام المنهجية التي لنوع وتبعا .الحراري الواردة في الئحة المراجع لالحتباس

 .عنها واإلبالغ الحراري االحتباس غازات انبعاثات تقدير هدف
 

 لغازات االحتباس محتملة كبيرة انبعاثات عن تسفر قد التي المشاريع ألنشطة توضيحية أمثلة على التالي الجدول ويشتمل
  :)أكثر سنويا أو الكربون أكسيد ثاني مكافئ من طن (25000  الحراري

 
 النبعاثات مؤدية مشاريع الفرضيات

 من طن 25000قدرها 
 الكربون أكسيد ثاني مكافئ
 سنويا

 المشروع/القطاع

 مباشرة انبعاثات :أ
 )األحفوري الوقود احتراق (الطاقة  (1) -ألف

طن من ثاني  - 96.9االنبعاث  معامل
 تيرا جول، جزيئات/أكسيد الكربون

القيمة  ، 0.98 –الكربون المؤكسد  
 24.05   –الصافية  الحرارية

 طن  1000لكل جول تيرا

طن  – 11000  الفحم احتراق
تيرا جول    260أو (سنويا
 )سنويا

 احتراق على ينطوي مرفق
 الفحم

 

طن من ثاني  -  77.4االنبعاث  معامل
 تيرا جول، جزيئات/أكسيد الكربون

القيمة  ،0.99 –الكربون المؤكسد  
 40.19   –الصافية  الحرارية

 طن 1000جول لكل  تيرا

طن  – 8000  النفط احتراق
تيرا جول   320أو  (سنويا
 ) سنويا

 

 احتراق على ينطوي مرفق
 النفط

 

طن من ثاني  - 56.1االنبعاث  معامل طن  – 9200  الغاز احتراق   احتراق على ينطوي مرفق
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 تيرا جول، جزيئات/أكسيد الكربون

القيمة  ، 0.995 –الكربون المؤكسد  
 50.03   –الصافية  الحرارية

 طن  1000لكل جول تيرا

جول  تيرا 450أو  (سنويا
 ) سنويا

 الطبيعي الغاز

 )الكهرباء توليد(الطاقة  (2) -ألف
 لمعامل االنبعاث في العالمي المتوسط

 ثاني من غراما 901 2007–2009:
 ساعة، واط الكربون لكل كيلو أكسيد
 70%  –السنوية  الطاقة معامل

 خالل الكهربائية الطاقة توليد واط ميجا4.5  –التوليد  طاقة
 الفحم احتراق

 

 لمعامل االنبعاث في العالمي المتوسط
 ثاني من غراما 666 2007–2009:

 ساعة، واط الكربون لكل كيلو أكسيد
 70%  –السنوية  الطاقة معامل

 خالل الكهربائية الطاقة توليد واط ميجا6.1  –التوليد  طاقة
 النفط احتراق

 

 لمعامل االنبعاث في العالمي المتوسط
 ثاني من غراما 390 2007–2009:

 ساعة، واط الكربون لكل كيلو أكسيد
 70%  –السنوية  الطاقة معامل

 خالل الكهربائية الطاقة توليد واط ميجا10.5  –التوليد  طاقة
 الطبيعي الغاز احتراق

 

 )الفحم تعدين(الطاقة  (3) -ألف
 متر17.5  –االنبعاث  معامل
 جيجا  0.67فحم، طن/الميثان من مكعب
 مكعب متر الميثان لكل مليون من غرام

طن  93000  –الفحم إنتاج
 سنويا

  األرض باطن من الفحم تعدين

 متر2.45  –االنبعاث  معامل
 جيجا  0.67فحم، طن/الميثان من مكعب
 مكعب متر الميثان لكل مليون من غرام

 طن 650000 –الفحم  إنتاج
 سنويا

  سطحيا الفحم تعدين

 الثقيلة الصناعات(4) - ألف 
طن من ثاني  0.750 –االنبعاث  معامل

 أسمنت لكل طن  نأكسيد الكربو
  33,000  –األسمنت  إنتاج
 سنويا طن

  األسمنت إنتاج

طن من ثاني  1.6 –االنبعاث  معامل
 أو من الحديد لكل طن  نأكسيد الكربو

 الصلب

  –الصلب/الحديد إنتاج
 أو من الحديد طن 16,000

 الصلب سنويا

  والصلب الحديد إنتاج

 الزراعة (5) - ألف
 من كيلوغراما63  –االنبعاث  معامل

 لكل رأس سنوياالميثان 
 الحيوانات (المستأنسة الحيوانات رأس  14,000 –الماشية 

 )الالتينية أمريكا لأللبان، المنتجة
 

 من كيلوغراما40  –االنبعاث  معامل
 الميثان لكل رأس سنويا

 الحيوانات (المستأنسة الحيوانات رأس  20,000 –الماشية 
 ) أفريقيا لأللبان، المنتجة

 

 الغابات / األراضي استخدام تغير (6) - ألف
 الجافة المواد لتراكم السنوي المتوسط

 مواد طن من ال 12.5  –أحيائية  ككتلة
 جزيئات الجافة لكل هكتار سنويا،

  –الجافة  المادة في الكربوني المحتوى
0.5   

 األخشاب ذات الغابات تحويل هكتار  1100:المحولة المساحة
 النمو السريعة المدارية

 

 الجافة المواد لتراكم السنوي المتوسط
 من المواد طن 6.0  –أحيائية  ككتلة

 جزيئات الجافة لكل هكتار سنويا،
  –الجافة  المادة في الكربوني المحتوى

0.5   

 المعتدلة المناطق غابات تحويل هكتار 2300 :المحولة المساحة
 المعروفة( التنُّوب أشجار ذات

 من دوغالس، تنوب بأشجار
 )الصنوبرية الفصيلة
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 )فقط احتراق(والغاز  النفط إنتاج-  (7)ألف 

 أكسيد الكربون ثاني انبعاث معامل
(1.2E-03 Gg)  متر مليون لكل 

 .الغاز إنتاج من مكعب
 التوجيهية للهيئة الخطوط :المصدر

 المناخ المعنية بتغير الدولية الحكومية
 (IPCC) بشأن 2006 المنقحة لعام 

 غازات انبعاثات لحصر الوطنيةالقوائم 
   4.2.5 الجدول  الحراري، االحتباس
(2006). 

متر مكعب  مليون 21000
 سنويا

  الطبيعي الغاز إنتاج

 أكسيد الكربون ثاني انبعاث معامل
(4.1E-02 Gg)  مكعب متر ألف لكل 

 .الغاز إنتاج من
 التوجيهية للهيئة الخطوط :المصدر

 المناخ بتغيرالمعنية  الدولية الحكومية
 (IPCC) بشأن 2006 المنقحة لعام 

 غازات انبعاثات لحصر القوائم الوطنية
   4.2.5 الجدول  الحراري، االحتباس
(2006). 

مكعب  متر مليون  600000
 سنويا

  النفط إنتاج

 طرق تقدير للبترول، األمريكي المعهد
 4.8رقم األداة المحترق،  الغاز انبعاثات

(2004).  

مكعب  قدم مليون  350
 المحترق الغاز من معياري

 المصاحب الغاز احتراق
 النفط الستخراج

 

 )لالستهالك المشتراة الكهرباء من(المباشرة  غير االنبعاثات – باء
 لمعامل االنبعاث في العالمي المتوسط

 ثاني من غراما 504 2007–2009:
 ساعة واط الكربون لكل كيلو أكسيد

 جيجا 50  –الكهرباء  استهالك
 ساعة سنويا واط

  الكهربائي التوليد خليط متوسط

 لمعامل االنبعاث في العالمي المتوسط
 ثاني من غراما 901 2007–2009:

 ساعة واط أكسيد الكربون لكل كيلو

 جيجا28  –الكهرباء  استهالك
 ساعة سنويا واط

  الفحم احتراقبتوليد الكهرباء 

 في لمعامل االنبعاث العالمي المتوسط
 ثاني من غراما 666 2007–2009:

 ساعة واط أكسيد الكربون لكل كيلو

 جيجا38  –الكهرباء  استهالك
 ساعة سنويا واط

  توليد الكهرباء بحرق النفط

 لمعامل االنبعاث في العالمي المتوسط
 ثاني من غراما 390 2007–2009:

 ساعة واط أكسيد الكربون لكل كيلو

 جيجا65  –الكهرباء  استهالك
 ساعة سنويا واط

 الغاز الكهرباء بحرق توليد
 الطبيعي

 

 قوائم الجرد بشأن 2006و 1996لسنتي  المنقحة (IPCC)المناخ  بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة التوجيهية الخطوط (1) من مأخوذة الفرضيات هذه :ملحوظة
 (3) ؛ 2011الوقود، نسخة  احتراق من أكسيد الكربون ثاني انبعاثات – للطاقة الدولية الوكالة إحصاءات (2) الحراري؛ االحتباس غازات انبعاثات لحصر الوطنية

 المشاريع كانت إذا ما لتقرير كحد استخدامها يجب وال فقط توضيحية المستويات ألغراض بهذه االستشهاد ويتم. 2004للطاقة،  الدولية الطاقة للوكالة إحصاءات دليل
 .سنويا الكربون أكسيد مكافئ ثاني من طن 25000 مستوى تتجاوز

 
 :الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات تقييم

 
 الحراري، لالحتباس المسببة للغازات كبيرة انبعاثات تطلق مشاريعالمؤسسة التي تعمل على  مع المتعاملة الجهات يجب على

 الحدود ضمن تتحكم فيها أو تملكها التي والمنشآت المرافق من مباشرة انبعاثات: 1االنبعاثات من النوع   (1)بتقييم تقوم أن
مباشرة مرتبطة باستخدام المشروع  غير انبعاثات: 2االنبعاثات من النوع  (2) ممكنا ومجديا، ذلك كان إذا للمشروع المادية

 من الكهرباء والتسخين والتبريد الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات مثل(حدوده  خارج للطاقة ولكنها تحدث
 .)المشتراة
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 قائمة المراجع المذيلة

 
 العامة اإلرشادات

 
. مؤسسة التمويل الدولية: واشنطن العاصمة .لبيئة والصحة والسالمةإرشادات ا. 2007. مؤسسة التمويل الدولية

/www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_sihttp:/
te/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+fram

-ework+
.+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines 
أقسام أخرى االنبعاثات  تصف. ومعايير أخرى3 حول هذا الموضوع في معيار األداء رقم  تقنيةت التوجد اإلرشادا          

في الهواء ونوعية الهواء المحيط، والحفاظ على الطاقة، ونوعية المياه المحيطة والمياه الملوثة، والمحافظة على المياه، 
 هدف هذه اإلرشادات. ي الملوثة، ضمن أمور أخرىوإدارة المواد الخطرة، وإدارة النفايات، والضوضاء واألراض

تم تقديم هذه المعلومات . والصحة والسالمة البيئة بقضايا المرتبطة للسياسة الجديد الهيكل القراء عن هو إعالم تقنيةال
 .قطاعا متعلقا بالصناعة والخدمات 63بصفة عامة وبخصوص 

 
المفوضية  ."وثائق مرجعية". 2011. المفوضية األوروبية، مركز البحوث المشتركة، معهد الدراسات التكنولوجية المستقبلية

أعد مكتب المفوضية األوروبية للوقاية  /http://eippcb.jrc.es/reference.األوروبية، إشبيلية، إسبانيا
ة المتكاملة على التلوث وثائق مرجعية توفر توجيهات تقنية حول عمليات االختيار التي تعتبر أمثلة ألفضل سيطرلوا

تعرض الوثائق المرجعية أيضا اآلثار البيئية، بما فيها تلك التي تعتبر معايير . التقنيات المتاحة في االتحاد األوروبي
 .عات المختارة والتي ترتبط بأفضل التقنيات المتاحةفي مجال كفاءة استخدام الموارد في بعض القطا

 
 التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته

 
 .مؤسسة التمويل الدولية، واشنطن العاصمة ."أعمال المناخ".  2011a. مؤسسة التمويل الدولية

.http://www.ifc.org/climatebusiness   جمعت مؤسسة التمويل الدولية في موقعها حول أعمال المناخ
 .مجموعة متنوعة من الموارد المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته

 
——— .2011b ."ةمؤسسة التمويل الدولية، واشنطن العاصم. "حساب الغازات المسببة لالحتباس الحراري. 

http://www.ifc.org/ifcext/climatebusiness.nsf/Content/GHGaccounting  يناقش الموقع أداة
ت متوافقة مع منهجيات هذه المعلوما. تقدير كمية انبعاثات الكربون ويقدم رابطا لتحميلها بصيغة جدول بيانات إكسل
 .اإلبالغ عن الكربون الواردة في بروتوكول الغازات المسببة لالحتباس الحراري

 
المناخ لسنة  بتغير الدولية المعنية الحكومية للهيئة التوجيهية الخطوط. 2006. المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة

معهد االستراتيجيات البيئية : هياما، اليابان. الحراري االحتباس غازات انبعاثات لحصر الوطنية بشأن القوائم 2006
تساعد هذه التوجيهات قد  nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm-http://www.ipcc .العالمية

فيما يتعلق  المناخ بتغير المتعلقة اإلطارية المتحدة األمم لتزاماتها بموجب اتفاقيةاألطراف المعنية على احترام ا
 الحراري االحتباس غازات إزالة عمليات مصادرها، وكذلك حسب البشرية المنشأ االنبعاثات باإلبالغ عن قوائم حصر

 .التي ال تخضع لبروتوكول مونتلایر، بناء على اتفاق األطراف

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://eippcb.jrc.es/reference/
http://www.ifc.org/climatebusiness
http://www.ifc.org/ifcext/climatebusiness.nsf/Content/GHGaccounting
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm
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مساهمات مجموعات العمل األولى  .التقرير التجميعي :2007تغير المناخ  .2007 .باشوري، واندي ريسينجر. جندرا كرا
الهيئة الحكومية الدولية : جنيف .والثانية والثالثة في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

  .المعنية بتغير المناخ
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_r

eport_synthesis_report.htm 
 

 .األمم المتحدة، بون، ألمانيا. "المناخ بتغير المتعلقة اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية". 1992. المتحدة األمم
http://unfccc.int/key_documents/the_convention/items/2853.php اإلطار تحدد هذه الوثيقة 

 .المناخ تغير تحديات لمواجهة الدولية الحكومية للجهود العام
 

 .المتحدة، بون، ألمانيا األمم. "المناخ بتغير المتعلقة اإلطارية المتحدة األمم التفاقية كيوتو بروتوكول". 1998. ———
http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/2830.php   يحدد البروتوكول

 تحقيق مواصلة أجل من الحراري االحتباس غازات انبعاثات تخفيض أو تقييد بشأن قانونا الملزمة الفردية األهداف
 التي المشترك، التنفيذ من البروتوكول آلية 6مادة تحدد ال. المناخ بتغير المتعلقة اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية أهداف
 االنبعاثات في إزالة أو تعزيز الغازات انبعاثات خفض شأنه من مشروع األول بتنفيذ المرفق في الُمدرج للطرف تسمح
 وحدات حساب األول المرفق في الُمدرج يمكن حينها للطرف .األول المرفق في أيضا مدرج آخر طرف منطقة

للمزيد من المعلومات حول . كيوتو بروتوكول بموجب به الخاص الهدف تحقيق إطار في الناتجة االنبعاثات تخفيض
المشترك، يرجى زيارة الموقع  التنفيذ آلية

http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/ji/items/1674.php . آلية من البروتوكول 12تعرف المادة 
 في والمساهمة المستدامة التنمية تحقيق على األول المرفق في المدرجة غير التي تساعد األطراف النظيفة التنمية
 أيضا األطراف النظيفة التنمية وتساعد آلية .المناخ بتغير المتعلقة المتحدة اإلطارية األمم التفاقية النهائي الهدف تحقيق

 .الغازات وتخفيضها بانبعاثات المتعلقة الكمية للقيود االمتثال بشأن بالتزاماتها على الوفاء األول المرفق في المدرجة
 النظيفة، يرجى زيارة الموقع  التنمية للمزيد من المعلومات حول آلية

 .ccc.int/kyoto_mechanisms/cdm/items/2718.phphttp://unf 
 

 توجيهات بشأن كفاءة استخدام الطاقة وتقنيات التخفيف من الغازات المسببة لالحتباس الحراري 
 

تزخر العديد من المصادر بمعلومات حول كفاءة استخدام الطاقة وغيرها من تقنيات التخفيف من الغازات المسببة لالحتباس 
 :الحراري

 
 .كربون تراست، لندن .الصفحة الرئيسية. 2011. كربون تراست

http://www.carbontrust.co.uk/Pages/Default.aspx  تأسست هذه الشركة غير الربحية من قبل
خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون في  الحكومة البريطانية لمساعدة الشركات والمؤسسات العامة على

 .الغالف الجوي، وذلك عبر تحسين كفاءة الطاقة وتطوير تكنولوجيا تجارية منخفضة الكربون
 

. البيئة، واشنطن العاصمة لحماية األمريكية الوكالة. "برنامج نجمة الطاقة" .2011. البيئة لحماية األمريكية الوكالة
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home.index  يقدم هذا البرنامج توجيهات بشأن عدة

 .محاور، من بينها فرص كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات السكنية والتجارية وبعض القطاعات الصناعية المختارة
 

. الدولية الطاقة وكالة: باريس. الوقود احتراق عن الناتجة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات. 2010. الدولية الطاقة وكالة
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1825  يقدم 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_report.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_report.htm
http://unfccc.int/key_documents/the_convention/items/2853.php
http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/2830.php
http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/ji/items/1674.php
http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/cdm/items/2718.php
http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/cdm/items/2718.php
http://www.carbontrust.co.uk/Pages/Default.aspx
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home.index
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1825
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 القطاع حسب وإقليما بلدا 140 من في أكثر الكربون أكسيد ثاني انبعاثات تطور فهم على تساعد بيانات هذا الكتاب

 .الوقود ونوع

منظمة التعاون والتنمية : باريس. دليل إحصاءات الطاقة. 2004. الدولية الطاقة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ووكالة
 . الدولية الطاقة االقتصادية ووكالة

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_p
.2004-roduct_code=NRG 

 
 .الطاقة األمريكية، واشنطن العاصمة وزارة. "الطاقة األمريكية معلومات إدارة". الطاقة األمريكية وزارة

 .http://www.eia.doe.gov/environment.html  البيانات الصفحة الرئيسية للوزارة روابط نحو تقدم 
 .مفيدة أخرى أدوات إلى باإلضافة الغازات بالواليات المتحدة األمريكية بانبعاثات الخاصة

 
 .الطاقة األمريكية، واشنطن العاصمة وزارة. "برنامج التقنيات الصناعية". 2011. الطاقة األمريكية وزارة

http://www1.eere.energy.gov/industry/index.html   باعتباره برنامجا أمريكيا قياديا، يعمل برنامج
ويقدم موقع البرنامج الكثير من المواد . اءة استخدام الطاقة في الصناعة األمريكيةالتقنيات الصناعية على زيادة كف

معلومات تقنية عامة وخاصة ببعض  )ب(دراسات الحاالت، ) أ (المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك
يضا االشتراك في النشرة يمكن أ .برمجيات لتحليل المرافق الصناعية التي تستهلك الطاقة بكثافة )ج(القطاعات، و 

 .اإلخبارية للموقع
 

  الدولية والتوجيهات باالتفاقيات المتعلقة األداء معيار متطلبات
 

 :اآلتية الدولية والتوجيهات باالتفاقيات األداء معيار في المحددة المتطلبات من العديد ترتبط
 

 الملوثات ونقل إطالق بشأن سجالت توجيهات
 

 . للبيئة، جنيف المتحدة األمم برنامج  ."الملوثات ونقل سجالت إطالق". للبيئة المتحدة األمم برنامج
http://www.chem.unep.ch/prtr/Default.htm عن الصادر السمية المحتملة الكيميائية للمواد الدولي السجل يقدم 

 والمنشآت المرافق من ونقلها البيئة في السامة الكيميائية إطالق المواد عن بيانات للبيئة المتحدة األمم برنامج
 .الصناعية

 
 نظافة األكثر الحدود واإلنتاج عبر المدى بعيد الهواء تلوث توجهيات بشأن

 
 االقتصادية المتحدة األمم لجنة. "الحدود عبر المدى بعيد الهواء تلوث اتفاقية". 1979. ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة

 الهواء تلوث أضرار إطارا لمراقبة وتقليل االتفاقية تقدم http://www.unece.org/env/lrtap. جنيف ألوروبا،
 .البيئة وسالمة اإلنسان صحة على الحدود عبر

 
 :التالية من قبل المنظمات الدولية نظافة األكثر لإلنتاج متعددة أمثلة تم تجميع
 tokyo.org-http://www.apo.. لإلنتاجية، طوكيو اآلسيوية المنظمة  •
 /http://www.unep.fr/scp/cp.. للبيئة، قسم التكنولوجيا والصناعة، واالقتصاد، باريس المتحدة األمم برنامج  •
 http://www.unido.org.. الصناعية، فيينا، النمسا للتنمية المتحدة األمم منظمة  •

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=NRG-2004
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=NRG-2004
http://www.eia.doe.gov/environment.html
http://www1.eere.energy.gov/industry/index.html
http://www.chem.unep.ch/prtr/Default.htm
http://www.unece.org/env/lrtap
http://www.apo-tokyo.org/
http://www.apo-tokyo.org/
http://www.unep.fr/scp/cp/
http://www.unep.fr/scp/cp/
http://www.unido.org/
http://www.unido.org/
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 الخطرة والمواد توجيهات بشأن النفايات

 
 . الدولية، لندن البحرية المنظمة. "السفن عن الناجم البحري التلوث لمنع الدولية االتفاقية".  1973.الدولية البحرية المنظمة

-tions/Pages/Internationalhttp://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConven
.(MARPOL).aspx-Ships-from-Pollution-of-Prevention-the-for-Convention 

 .أوحوادثها السفن تشغيل عن الناجم البحرية البيئة تلويث االتفاقية بمنع بالبروتوكوالت الالحقة، تعنى المعدلة بصيغتها
 

 .المعهد الدولي للتبريد، باريس. "مونتلایر ملخص حول بروتوكول".  2005.المعهد الدولي للتبريد
 .6761.pdf-http://www.lindegas.hu/en/images/MontrealProtocol70 

 
أمانة اتفاقية . "وبالتخلص منها الحدود عبر الخطرة النفايات حركة بمراقبة المتعلقة بازل اتفاقية". 1989 .أمانة اتفاقية بازل

 القضايا بشأن وإرشادات مساعدة االتفاقية هذه تقدم  http://archive.basel.int/index.html. بازل، جنيف
 مساندة معلومات توجد .الخطرة والفضالت للنفايات السليمة اإلدارة على وتدريبا إحصائية، وبيانات والتقنية، القانونية
 http://basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html. :الموقع على بازل التفاقية

 
 .ستوكهولم، جنيف أمانة اتفاقية ."الثابتة العضوية للملوثات ستوكهولم اتفاقية" . 2001.ستوكهولم أمانة اتفاقية

.http://chm.pops.int/ عمليات من الثابتة العضوية الملوثات إطالق الحد من أو تخفيض على االتفاقية تشجع 
  .مخزونها ونفاياتهاوكذا من  الكيميائية للمواد المتعمد غير المتعمد أو واالستخدام اإلنتاج

 
 الممارسات بأفضل الخاصة المؤقتة واإلرشادات المتاحة األساليب بأفضل المتعلقة التوجيهية الخطوط". 2011. ———

  .ستوكهولم، جنيف أمانة اتفاقية ."البيئية
-http://chm.pops.int/ Programmes/BAT/BEP/Guidelines/tabid/187/language/en
.US/Default.aspx  العضوية للملوثات ستوكهولم اتفاقية من جيم والملحق  5بالمادة إرشادات متعلقة يقدم الموقع 

 .الثابتة
 

 المتحدة األمم برنامج. "األوزون لطبقة المستنفدة بالمواد المتعلق مونتلایر بروتوكول". 2000. للبيئة المتحدة األمم برنامج
 البروتوكول يحدد هذا Protocol2000.pdf-http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal.. للبيئة، نايروبي

 .األوزون لطبقة المستنفدة المواد واستهالك إنتاج من للحد المستهدفة المستويات
 

 خطرة آفات ومبيدات ائيةيكيم مواد على علم عن المسبقة الموافقة إجراء بشأن تطبيق روتردام اتفاقية". 2010. ———
 . نايروبي للبيئة، المتحدة األمم برنامج. "الدولية التجارة في متداولة معينة

2.pdf-7-http://archive.pic.int/INCS/CRC7/b2)/English/K1063398CRC  يعرض الموقع
الملحق (الدولية  التجارة في تداولها يتم معينة خطرة آفات ومبيدات كيماوية بمواد الخاصة اإلجراءات نسخة منقحة عن

 .)الثالث
 

 الضارة آثارها وتقليل البيئية الطوارئ وحاالت التقنية الحوادث وقوع من الحد بشأن توجيهات
 

. إدارة السالمة والصحة المهنية، واشنطن العاصمة. "إدارة سالمة العمليات". 2011. إدارة السالمة والصحة المهنية
.http://www.osha.gov/SLTC/processsafetymanagement/index.html   يقدم الموقع توجيهات

 .بشأن إدارة سالمة العمليات
 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.lindegas.hu/en/images/Montreal%20Protocol70-6761.pdf
http://archive.basel.int/index.html
http://basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html
http://basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html
http://chm.pops.int/
http://chm.pops.int/%20Programmes/BAT/BEP/Guidelines/tabid/187/language/en-US/Default.aspx
http://chm.pops.int/%20Programmes/BAT/BEP/Guidelines/tabid/187/language/en-US/Default.aspx
http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf
http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf
http://archive.pic.int/INCS/CRC7/b2)/English/K1063398%20CRC-7-2.pdf
http://www.osha.gov/SLTC/processsafetymanagement/index.html
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فرع . "المحلي المستوى على الطوارئ حاالت لمواجهة والتأهب الوعي برنامج". غير معرف. للبيئة المتحدة األمم برنامج

. للبيئة، باريس المتحدة األمم اإلنتاج واالستهالك المستدام، برنامج
.http://www.uneptie.org/scp/sp/process/ منع على للمساعدة أخرى ومواد تقنية تقارير  يقدم الموقع 

 .المنكوبة المناطق في االستجابة وتخطيط الكوارث وقوع
 

 المحيطة البيئة نوعية بشأن دوليا بها المعترف اإلرشادات والمعايير
 

 :بما يلي ترتبط أيضا المحيطة البيئة أوضاع بشأن األداء معيار في المحددة المتطلبات فإن اإلرشادات السابقة، إلى باإلضافة
 

 .المحلية المجتمعات في بالضوضاء المتعلقة التوجيهية المبادئ 1999. ديتريش . بريجيتا برجالند، توماس ليندفال، وشويال ه
 http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html. العالمية الصحة منظمة: جنيف

 اآلثار من الناس حماية الذين يعملون على والمهنيين البيئية بالصحة المختصة للسلطات هذه الوثيقة إرشادات تقدم
 .الصناعية غير في البيئات للضوضاء الضارة

 
 مصادر وأمن المؤينة اإلشعاعات من للوقاية األساسية الدولية السالمة معايير".  1996.الذرية للطاقة الدولية الوكالة

http://www-. الذرية، فيينا، النمسا للطاقة الدولية ، الوكالة 115رقم السالمة معايير مجموعة ."اإلشعاع
1a.pdf-Web/Pub996_web-115-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/SS   يقدم هذا

 اإلشعاع مصادر أمن وتحقيق المؤينة لإلشعاعات بالتعرض المرتبطة المخاطر للوقاية من األساسية المتطلبات التقرير
 .لإلشعاعات التعرض في تتسبب قد التي

 
 من للوقاية الدولية اللجنة توصيات:  اإلشعاع من للوقاية الدولية سجالت اللجنة" .1991. اإلشعاع من للوقاية الدولية اللجنة

. ، مطبوعات بيرغامون، أكسفورد، المملكة المتحدة 60رقم اإلشعاع من للوقاية الدولية منشور اللجنة. "اإلشعاع
http://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRPPublication60  مساعدة إلىتهدف هذه التوصيات 

 .اإلنسان وحماية المؤَينة اإلشعاعات معالجة على واالستشارية التنظيمية الهيئات
 

 مختلفة أوقات في التعرض من للحد التوجيهية المبادئ". 1996. المؤين غير اإلشعاع من بالحماية المعنية الدولية اللجنة
: (4) 74فيزياء الصحة، . ")هيرتز جيجا 300 حتى (والمغناطيسية، والكهرومغناطيسية الكهربائية، للمجاالت

522–494 ..http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf.  التوجيهية يحدد هذا المقال الخطوط 
 .اإلنسان صحة على المعروفة السلبية اآلثار من من أجل الوقاية الكهرومغناطيسي للمجال التعرض من للحد

 
 الساحلية المياه :األول المتعلقة بسالمة البيئات المائية الترفيهية، المجلد التوجيهية المبادئ. 2003. العالمية  الصحة منظمة

 .العالمية الصحة منظمة: جنيف. والعذبة
 . water_sanitation_health/bathing/srwe1/en/http://www.who.int/  آخر يصف هذا المجلد 

 .المستخدمين صحة على والعذبة بشأن تأثير االستعمال الترفيهي للمياه الساحلية المعرفية التطورات
 

إلى الطبعة  دمج اإلضافات األولى والثانية: الشرب، المجلد األول مياه بنوعية المتعلقة التوجيهية المبادئ.  2004. ———
 .العالمية الصحة منظمة: جنيف. الثالثة

 .http://www.who.int/ water_sanitation_health/dwq/gdwq3/en/ األساس هذا الكتاب  يحدد 
 .الشرب مياه سالمة لضمان الالزمة للقوانين والمعايير العالمي

 
 .جنيف العالمية، الصحة منظمة. "2005لعام  العالمي التحديث :الهواء لنوعية التوجيهية المبادئ". 2006. ———

.  http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair_aqg/en/ 
 

http://www.uneptie.org/scp/sp/process/
http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/SS-115-Web/Pub996_web-1a.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/SS-115-Web/Pub996_web-1a.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/SS-115-Web/Pub996_web-1a.pdf
http://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%2060
http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf
http://www.who.int/%20water_sanitation_health/bathing/srwe1/en/
http://www.who.int/%20water_sanitation_health/bathing/srwe1/en/
http://www.who.int/%20water_sanitation_health/dwq/gdwq3/en/
http://www.who.int/%20water_sanitation_health/dwq/gdwq3/en/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair_aqg/en/
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 :اإلشعاعات اإلضافية من الحماية

 
 المعترف والتوجيهات الحراري بالمعايير لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات بشأن األداء معيار في الواردة المتطلبات ترتبط

 :دوليا والمذكورة أدناه بها
 

 الذرية للطاقة الدولية الوكالة عن المنبثقة السالمة معايير. "مبادئ السالمة األساسية". 2006 .الذرية للطاقة الدولية الوكالة
 .الذرية، فيينا، النمسا للطاقة الدولية الوكالة ،SF-1والبيئة  الناس حماية بشأن

 .pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf-http://www   هذا المنشور يقدم
 .معلومات حول أسس ومبادئ السالمة

 
 الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات بشأن دوليا بها المعترف المنهجيات

 
 بالتنمية المعني العالمي األعمال الحراري مبادرة مشتركة بين مجلس االحتباس غازات بانبعاثات البروتوكول الخاص

 االحتباس غازات بانبعاثات للحصول على معلومات عامة حول البروتوكول الخاص. العالمي الموارد المستدامة ومعهد
البيئة المعني  لحماية األمريكية الوكالة يقدم موقع.  http://www.ghgprotocol.orgالحراري، يرجى زيارة الموقع 

وموقعها المعني ببرنامج اإلبالغ عن  )http://www.epa.gov/climatechange/index.html(بتغير المناخ 
الحراري  لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات

)http://www.epa.gov/climatechange/emissions/ghgrulemaking.html(  معلومات إضافية حول
 :تشمل الموارد األخرى ما يلي. الحراري لالحتباس المسببة الغازات المنهجيات الخاصة بانبعاثات

 
. والغاز الطبيعي النفط صناعة في الحراري االحتباس غازات انبعاث منهجيات خالصة.  2004.األمريكي للبترول المعهد

 .األمريكي للبترول المعهد: أوستن، تكساس
.http://www.api.org/ehs/climate/new/upload/2009_GHG_COMPENDIUM.pdf  قدمي 

 .واإلبالغ عنها الحراري االحتباس غازات انبعاثات بقياس خاصة الكتاب لشركات النفط والغاز الطبيعي أدوات
 

 لقياس التوجيهية المبادئ". 2009. المتحدة ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة البيئة وتغير المناخ وزارة
وتغير المناخ ووزارة البيئة والغذاء  البيئة وزارة ."عنها واإلبالغ الخاصة بكم الحراري االحتباس انبعاثات غازات

guidance-http://www.defra.gov.uk/publications/2011/03/26/ghg-. والشؤون الريفية، لندن
pb13309 برنامج في مباشر بشكل للمشاركين وبروتوكوالت باإلبالغ خاصة إرشادات مجموعة يقدم هذا التقرير 

  .االنبعاثات في باالتجار المعني المتحدة المملكة
 

الغازات  انبعاثات تقدير :الثامن المجلد الغازات، انبعاثات حصر تحسين برنامج". 1999. البيئة لحماية األمريكية الوكالة
 . واشنطن العاصمة. البيئة لحماية األمريكية الوكالة ."لالحتباس الحراري المسببة

.http://www.epa.gov/ttnchie1/eiip/techreport/volume08 
 

. "الغاباتأداة تقييم الكربون في صناعة  ".2011. لتحسين الهواء والتيارات المائيةمؤسسة التمويل الدولية والمجلس الوطني 
 . ، واشنطن العاصمةلتحسين الهواء والتيارات المائية مؤسسة التمويل الدولية والمجلس الوطني

http://www.ficatmodel.org/landing/index.html هذه األداة التي تدعمها مؤسسة التمويل الدولية بوصف  تقوم
لشركات   )وليس فقط غاز ثاني أكسيد الكربون(الحراري  لالحتباس المسببة دورة الحياة العامة لتأثير الغازات
 . ومرافق صناعة المنتجات الحرجية

 
 انبعاثات عن اإلبالغ بشأن البترول لصناعة توجيهية مبادئ".  2003.البيئة على للحفاظ الدولية البترول صناعة رابطة

  .البيئة، لندن على للحفاظ الدولية البترول صناعة رابطة. "الحراري االحتباس غازات

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf
http://www.ghgprotocol.org/
http://www.epa.gov/climatechange/index.html
http://www.epa.gov/climatechange/emissions/ghgrulemaking.html
http://www.api.org/ehs/climate/new/upload/2009_GHG_COMPENDIUM.pdf
http://www.defra.gov.uk/publications/2011/03/26/ghg-guidance-pb13309
http://www.defra.gov.uk/publications/2011/03/26/ghg-guidance-pb13309
http://www.defra.gov.uk/publications/2011/03/26/ghg-guidance-pb13309
http://www.epa.gov/ttnchie1/eiip/techreport/volume08
http://www.ficatmodel.org/landing/index.html
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.2011-reporting-gas-greenhouse-http://www.ipieca.org/publication/guidelines  تركز

الحراري واإلبالغ عنها، وتشمل  لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات حساب على خاصة بصفة توجيهات هذا التقرير
 .المؤسسي المستوى إلى من مستوى المرافق

 
 لالحتباس المسببة الغازات بانبعاث يتعلق فيما المشاريع لمحاسبة الدولية عاييرالم" .2006. )أيزو(للمعايير  الدولية المنظمة

 .جنيف للمعايير، الدولية ، المنظمة 14064رقم للمعايير الدولية المنظمة مقاييس مجموعة. "الثانيالحراري، الجزء 
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=383

82&ICS1=13&ICS2=20&ICS3=40  القياس بشأن المشاريع مستوى على إرشادات المواصفات تقدم 
 .إزالتها تعزيز أو الحراري االحتباس غازات انبعاثات عمليات خفض عن واإلبالغ والرصد، الكمي،

 
 غازات بانبعاثات البروتوكول الخاص. 2004. العالمي الموارد المستدامة ومعهد بالتنمية المعني العالمي األعمال مجلس

 بالتنمية المعني العالمي األعمال اإلبالغ، جنيف، مجلس ومعيار المؤسسية المحاسبة منهجية. الحراري االحتباس
http://www.wri.org/publication/greenhouse-. العالمي الموارد معهد :واشنطن العاصمة ؛ المستدامة

.edition-revised-standard-reporting-and-accounting-corporate-protocol-gas  يضم
 بغازات الخاص الهدف تحديد وفصال جديدا يتناول ومرفقات، حاالت، ومالحق ودراسات إضافية، توجيهاتالكتاب 

 .الحراري االحتباس
 

 المعني العالمي األعمال مجلس جنيف،. المشاريع بمحاسبة المعني الحراري االحتباس غازات بروتوكول. 2005.———
  .العالمي الموارد معهد :المستدامة؛ واشنطن العاصمة بالتنمية
.pdfprotocol_project_ghgp/ghg.org/files/ghgprotocolwww.http:// أن يهدف هذا الكتاب إلى 
ويكمن . المشاريع في الحراري االحتباس غازات انبعاثات خفض عن واإلبالغ الكمي للقياس وأداة إرشاديا دليال يكون

 .للمحاسبة التقنية والجوانب بالسياسات المتعلقة القرارات بين التمييز على قدرته في الطابع الفريد للبروتوكول
 

 معهد: المستدامة؛ واشنطن العاصمة بالتنمية المعني العالمي األعمال جنيف، مجلس ."أدوات الحساب". 2011. ———
يوفر الموقع معلومات  tools-tools/all-http://www.ghgprotocol.org/calculation .العالمي الموارد

االحتراق ) أ(الحراري لألنشطة الصناعية والتجارية العامة مثل  لالحتباس المسببة الغازاتحول حساب حجم انبعاثات 
 )ه(محطات التوليد المشترك للحرارة و الطاقة ) د(، المتحركةالنقل أو المصادر ) ج(الكهرباء المشتراة، ) ب(الثابت، 

الحراري المنبعثة من  لالحتباس المسببة الغازاتتقوم األدوات أيضا بحساب كمية . أنظمة تكييف الهواء والتبريد
م، واإلسمنت، والحديد والصلب، والجير، واألمونيا، وحمض النيتريك، وكلورو األلمنيو :القطاعات الصناعية التالية

إرشادات إضافية بعد التسجيل  يمكن الحصول على. ثنائي فلورو الميثان، ولباب الورق والورق، وحمض األديبيك
 .المجاني

 
 الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات عن الخاص القطاع عن إفصاح مثال

 عن بشأن اإلفصاح واحد عالمي طلب على جماعي بشكل مؤسسيون مستثمرون الكربون، يوقع عن اإلفصاح مشروع بموجب
للمزيد من المعلومات حول برنامج القطاع الخاص، يرجى . الحراري المسببة لالحتباس الغازات بانبعاثات المتعلقة المعلومات

 .http://www.cdproject.netزيارة 
 

 توجيهات بشأن التعامل اآلمن مع مبيدات اآلفات
 

 اآلفات مبيدات لمستخدمي الشخصية الخاصة بالحماية التوجيهية المبادئ" .1990. والزراعة لألمم المتحدة األغذية منظمة
 .والزراعة، روما األغذية منظمة. "المدارية المناخات في

http://www.ipieca.org/publication/guidelines-greenhouse-gas-reporting-2011
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=38382&ICS1=13&ICS2=20&ICS3=40
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=38382&ICS1=13&ICS2=20&ICS3=40
http://www.wri.org/publication/greenhouse-gas-protocol-corporate-accounting-and-reporting-standard-revised-edition
http://www.wri.org/publication/greenhouse-gas-protocol-corporate-accounting-and-reporting-standard-revised-edition
http://www.wri.org/publication/greenhouse-gas-protocol-corporate-accounting-and-reporting-standard-revised-edition
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/ghg_project_protocol.pdf
http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools
http://www.cdproject.net/
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http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/PROTECT.pdf  هذه  تقدم

 في بشكل مريح وفعال العمل على من قدرتهم والتأكد اآلفات مبيدات مستخدمي بحماية خاصة إرشادات الوثيقة
 .المدارية المناخات

 
. "اآلفات عبوات مبيدات على البيانات بطاقات وضع بشأن السليمة الخاصة بالممارسة التوجيهية الخطوط". 1995.———

 .والزراعة، روما األغذية منظمة
www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/fao11/fao11.pdfhttp://  بشأن إرشادات هذه الوثيقة تقدم 

 .والتصميم بالمحتوى خاصة وتعطي نصائح بطاقات البيانات إعداد
 

 .والزراعة، روما األغذية منظمة. "المخزون ومراقبة اآلفات مبيدات تخزين دليل". 1996.———
http://www.fao.org/docrep/v8966e/v8966e00.htm وال سيما البلدان من مفيد في العديد هذا الدليل 

 .اآلفات مبيدات مخزون إدارة ومراقبة فيما يخص
 

 والمناولة التخزين إلى خاصة بصفة اإلشارة مع بالتجزئة اآلفات ببيع مبيدات المتعلقة التوجيهية الخطوط". 1998.———
 حول توجيهات هذه الوثيقة تقدم .والزراعة، روما األغذية منظمة. "النامية البلدان في للمستخدمين التوريد نقطة في

 .للمستخدمين التوريد نقطة عند اآلفات مبيدات ومناولة تخزين كيفية
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Code

/Download/retail.doc 
 

 المعايير مجموعة. "المستخدمة القديمة وغير اآلفات مبيدات من صغيرة كميات إلدارة التوجيهية الخطوط" 1999 .———
 .روما والزراعة، األغذية اآلفات، منظمة مبيدات من بالتخلص الخاصة 7 رقم

http://www.fao.org/docrep/X1531E/X1531E00.htm بكيفية خاصة إرشادات هذه الوثيقة تقدم 
والحاويات  اآلفات بمبيدات المرتبطة اآلفات، والنفايات مبيدات مخزون من مستعملة غير كميات صغيرة من التخلص
 .الملوثة

 
 وإرشادات الخطر رتبة حسب اآلفات لمبيدات به الموّصى العالمية الصحة منظمة تصنيف". 2010. العالمية الصحة منظمة

 .العالمية، جنيف الصحة الكيماوية، منظمة المواد من للسالمة الدولي البرنامج. "2009التصنيف 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en هذه الوثيقة نظام تصنيف تقدم 

 صحة على من مجموعة مختارة حسب درجة الخطورة الشديدةخطورة  واألقل األكثر اآلفات مبيدات للتمييز بين
 .اإلنسان

 
 

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/PROTECT.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvstox/i/fulltext/fao11/fao11.pdf
http://www.fao.org/docrep/v8966e/v8966e00.htm
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/retail.doc
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/retail.doc
http://www.fao.org/docrep/X1531E/X1531E00.htm
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/
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 األداء معايير إلى الرجوع إضافية، يرجى معلومات على للحصول. 4رقم  األداء معيار الرابعة التوجيهية المذكرة هذه تقابل
 إليها المشار المراجع المعلومات الخاصة بجميع. لها المقابلة التوجيهية ، والمذكرات8إلى  5 ومن رقم 3 إلى رقم  1من رقم

 .المراجعالئحة في  موجودة التوجيهية المذكرة هذه نص في
 

 المقدمة
 

بأن أنشطة المشروعات ومعداتها وبنيتها األساسية يمكن أن تزيد من تعرض  4يقر معيار األداء رقم 1. 
وباإلضافة إلى ذلك، قد تواجه المجتمعات المحلية التي تعرضت بالفعل لآلثار  .المجتمعات المحلية للمخاطر واآلثار
وعلى الرغم من إدراك . أو تكثيًفا في ظهور هذه اآلثار بسبب أنشطة المشروع/الناجمة عن تغير المناخ تسارعاً و

كز على مسؤولية هذا المعيار لدور السلطات العامة في مجال تعزيز صحة الناس وسالمتهم وأمنهم، فإنه  ير
الجهة المتعاملة مع المؤسسة بشأن تفادي أو التقليل من تعرض صحة المجتمعات المحلية وسالمتها وأمنها 

 .للمخاطر واآلثار الناتجة عن أنشطة مشروعها، مع التركيز بشكل خاص على الجماعات الضعيفة
 

أعلى في المشروعات الواقعة  4ألداء رقم ومن المرجح أن يكون مستوى المخاطر واآلثار الوارد في معيار ا2. 
ويجب عدم التقليل من شأن المخاطر التي يمكن أن . في مناطق الصراعات والمناطق الخارجة من الصراعات

يؤدي المشروع إلى تفاقمها في وضع محلي يتسم بالحساسية بالفعل والضغط على الموارد المحلية النادرة ألن 
 .ن الصراعاتهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد م

 
 األهداف

 
  توقع أو تجنب اآلثار على صحة المجتمعات المحلية المتأثرة وسالمتها خالل مدة المشروع سواء كانت ناتجة

 .عن ظروف اعتيادية أو غير اعتيادية
  ضمان تنفيذ إجراءات حماية الموظفين والعاملين والممتلكات وفق مبادئ حقوق اإلنسان ذات الصلة وبطريقة

 . ادي أو التقليل من تعرض المجتمعات المحلية للمخاطرتتيح تف
 

 المتعاملة للجهة فرصةالبيئية واالجتماعية  واآلثارالمخاطر تشكل عملية تحديد ، 1رقم  معيار األداء متطلبات توافقا مع. 1ت
من  فضال عن الحد ،المتأثرةلمجتمعات ل التي قد يتسبب فيها المشروع والمخاطر اآلثارومواجهة  لتحديد وتقييم المؤسسة مع

أن تكون هناك يمكن متجانسة، و ليست المحلية المجتمعات .المشروع عن أنشطة الناتجةالوفيات و، األمراضو، اإلصابات
، الرجال والنساء، أي  أن تؤخذ بعين االعتبارالتي ينبغي  الضعيفة ات عالجما بما في ذلك، داخل المجموعات متباينة تأثيرات

وحجم  طبيعة معمتناسبين  التحليليكون نطاق وعمق ونوعية جب أن ي. واألشخاص ذوي اإلعاقة، والمسنونوالشباب 
  .المجتمع المحلي صحة وسالمة على للمشروع المحتملة واآلثار المخاطر

 بالشركة العاملين أرواح حماية المؤسسة مع المتعاملة الجهاتمن واجب ومصلحة  أيضا أن  4رقم داءيقر معيار األ 2.ت
توفير  فيجب، الهدف ذلك لتحقيق األمن بموظفي االستعانة وجوب المؤسسة مع المتعاملة الجهةارتأت إذا . ممتلكاتها وصيانة
 المحلي المجتمع بين القائمة العالقة صفو تعكر وال، للخطر المحلي المجتمعن موأ ال تعرض سالمة بطريقة األمنية الخدمات
 بتنفيذ تقضي التيوطنية ال قوانينالبما في ذلك ، المتطلبات الوطنية معيتوافق ذلك  وينبغي أن .المؤسسة مع المتعاملة والجهة

 .الممارسات الدولية الجيدةمع تتماشى التي  4رقم  معيار األداءمع متطلبات ، وبموجب القانون الدولي المضيف البلد التزامات
 
 

 نطاق التطبيق
 

يتحدد تطبيق هذا المعيار أثناء عملية تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، بينما تتم إدارة تنفيذ  3.
اإلجراءات الالزمة الستيفاء متطلبات هذا المعيار عن طريق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية في الجهة المتعاملة 

 . باتهذه المتطل 1ويوضح معيار األداء رقم . مع المؤسسة
 

بمعالجة المخاطر واآلثار المحتملة ألنشطة المشروع على المجتمعات المحلية المتأثرة  4يقوم معيار األداء رقم 4. 
، 2كما أن المتطلبات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية للعمال ُمتضمنة في معيار األداء رقم . بأنشطة المشروع
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ير البيئية الخاصة بتفادي أو التقليل من آثار التلوث على صحة على المعاي 3بينما يحتوي معيار األداء رقم 
  .اإلنسان وسالمة البيئة

 
 المتطلبات

 
 المتطلبات الخاصة بصحة المجتمعات المحلية وسالمتها 

 
ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتقييم المخاطر واآلثار على صحة وسالمة المجتمعات المحلية المتأثرة 5. 

خالل دورة حياة المشروع، كما ستقوم بوضع التدابير الوقائية وإجراءات التحكم الالزمة، بما يتوافق مع 
كما وردت في إرشادات البيئة والصحة والسالمة الصادرة عن  GIIP( 1(الدولية السليمة  الصناعيةالممارسات 

وستقوم الجهة المتعاملة مع . أو المصادر األخرى المعترف بها دولياً ) EHSإرشادات (مجموعة البنك الدولي 
وتفضل هذه . المؤسسة بتحديد المخاطر واآلثار، واقتراح تدابير التقليل منها  بما يتناسب مع طبيعتها أو حجمها

 . لتدابير تفادي حدوث هذه المخاطر واآلثار بدالً من التقليل منهاا
 
لدى يشير تعريف هذه الممارسات إلى تطبيق المهارات المهنية والعناية الواجبة والتزام جانب الحكمة والبصيرة التي يفترض توافرها منطقياً 1

 .  ين ذوي المهارات والخبرات القائمين بأداء نفس نوع المهام في ظل ظروف مماثلة على المستوى العالمي أو اإلقليميالمهني
 

، اآلثار البيئية واالجتماعيةو تحديد المخاطر المجتمعات المحلية من خالل عمليةسالمة صحة واعتبارات  ينبغي معالجة .3ت
صحية أو أمنية  مشاكلما يتعلق األمر بعند .المتأثرة للمجتمعات المعلومات عن اإلفصاح بشأنخطة عمل  تؤدي إلىالتي 
، يكون مكمال مستقل إلجراء تقييم خبراء خارجيين المتعاملة مع المؤسسة بإشراك الجهةأن تقوم  قد يكون من المناسب، معقدة

 ة الصحياآلثار  تقييم عملية تفاصيل االطالع علىيمكن . 1رقم  معيار األداء المطلوبة بموجب واآلثار لمخاطرلعملية تحديد ا
تقييم  إرشادات مفصلة حول الدليل هذا يوفر .مقدمة مؤسسة التمويل الدولية لتقييم اآلثار الصحية العناصر فيأهم  عن وأمثلة
مع  التشاور جوانب مثل يغطي كما أنه صحية متفاوتة التعقيد، آثار  التي يحتمل أكثر أن تؤدي إلى للمشاريع الصحية اآلثار

شركات القطاع  من طرف المراقبة الصحية، والظروف األساسيةالسالمة، وتقييم حول أمور الصحة و المجتمعات المحلية
. فئات المخاطر الصحية على المجتمع المحليمن أهم  وتدابير التخفيفتقييم المخاطر الصحية، الحكومات المحلية، وو الخاص

إرشادات البيئة والصحة  بشأن إدارة الجوانب الصحية واألمنية األقسام المعمول بها فياألخرى ادر اإلرشاد تشمل مص
تدابير عندما تتطلب ال .)، إدارة المواد الخطرة1.5القسم مثال، ( (EHS) الصادرة عن مجموعة البنك الدولي والسالمة
المتعاملة مع  الجهة على ينبغي ، فإنهالمحلية الحكومية اإلدارات أو الوطنية الحكومات مثل، تدخل أطراف ثالثة التخفيفية
 يستوفيمع هذه األطراف من أجل إيجاد حل  للتعاون مستعدة تكون أن –بموافقة الهيئة الحكومية المختصة  –المؤسسة

 . 4متطلبات معيار األداء رقم 

من خالل تنفيذ عملية إشراك المجتمع  4متطلبات إشراك المجتمع المحلي الواردة في معيار األداء رقم استيفاء يمكن . 4ت
، بما في ذلك عملية التشاور والمشاركة المستنيرة 1في معيار األداء رقم  25إلى  22المحلي التي تم وصفها في الفقرات 

 .اعليه ، في حالة احتمال تسبب المشاريع بآثار سلبية كبيرةالمتأثرةللمجتمعات المحلية 
 

للعمليات االجتماعية  اسليم افهمأيضا تطلب بحتة، فهي تتقنية مسألة  كونهاالمحلي المجتمع سالمة صحة وإدارة تتعدى . 5ت
فتصورات المجتمع المحلي ال تتأثر  .لمخاطر واآلثارورؤية ومعالجة االمحلية من خاللها بعيش  المجتمعات تقوموالثقافية التي 

قد المثال،  سبيل على فهم، .في محيطهمبالتغيير أعضاء المجتمع المحلي  بمدى شعوربالتقييمات التقنية والكمية مثلما تتأثر 
 المخاطر توزيع يكون عندما أو الشخصية، عن إرادتهم خارجةالو معقدةالو طوعيةالغير المخاطر تجاه ون تصورات أكبريكون

 .غير عادل نظرهم، وجهة من والمنافع،
 

 تصميم وسالمة البنية األساسية والمعدات
للمشروع وإنشائها وتشغيلها ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتصميم العناصر أو المكونات الهيكلية 6. 

وإنهاء تشغيلها وفقاً للممارسات الصناعية الدولية السليمة، مع األخذ في االعتبار مخاطر السالمة التي تتعرض 
كما ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتوجيه أهمية . لها األطراف الثالثة أو المجتمعات المحلية المتأثرة

أو األخطار الطبيعية، عندما يقوم أفراد من عامة الجمهور /لحوادث التشغيلية والعتبارات التعرض المحتمل ل

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_HealthImpactAssessment__WCI__1319578475704?id=8fcfe50048d2f6259ab2bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONT
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/47d9ca8048865834b4a6f66a6515bb18/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf?MOD=AJPERES
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وسوف يتم تصميم هذه . بدخول المباني واإلنشاءات الجديدة، على أن تكون متوافقة مع مبادئ الوصول العام
م من جانب السلطات العناصر الهيكلية وإنشاؤها من قبل الخبراء المهنيين المؤهلين والمعتمدين أو الُمواَفق عليه

وفي الحاالت التي تكون فيها عناصر أو مكونات، مثل السدود أو نفايات السدود أو . المختصة أو الهيئات المهنية
بِرك مخلفات الرماد، موجودة في مواقع مرتفعة المخاطر، وانهيارها أو تعطلها وسوء تشغيلها يحتمل أن يهدد 

لمتعاملة مع المؤسسة سوف تستعين بواحد أو أكثر من الخبراء المؤهلين سالمة المجتمعات المحلية، فإن الجهة ا
ذوي خبرة معترف بها في مشروعات مماثلة، ال تربطه أو تربطهم أية صلة بالمسؤولين عن عملية التصميم 

راحل والبناء، من أجل القيام في وقت مبكر قدر اإلمكان بإجراء المتابعة والمراجعة عند إعداد المشروع وطوال م
وبالنسبة للمشروعات التي تقوم بتشغيل معدات متحركة على . تصميم المشروع وإنشائه وتشغيله وإنهاء تشغيله

الطرق العامة وغير ذلك من أشكال البنية األساسية، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة سوف تسعى إلى تجنب 
 . وقوع أية إصابات مرتبطة بتشغيل هذه المعدات

 
. التعقيد من مماثل مستوى على مشاريع وبناءتصميم في  مثبتةخبرة  لديهمهم الذين  الخبرة ذوي نوالمؤهل الخبراء. 6ت

 أو الرسمي المهني التسجيل خالل من أو ،العملية الخبرةو الرسمي التقني التدريب بالجمع بين المؤهالت هذه إثبات ويمكن
 .الدولي أو الوطني الصعيدين على الشهادات أنظمة

 
على  ،4 رقم األداء معيار متطلبات الستيفاء الهيكلية العناصر على والموافقة المصادقة إلى الحاجة تنطوي سوف. 7ت

مجال والمتعلقة ب والميكانيكية والكهربائية الهيكليةو التخصصات الجيوتقنية ذلك في بما الهندسية السالمة كفاءات مراعاة
 المؤسسة مع المتعاملة الجهات ، يتوقع منالمحلية في بعض الحاالت التنظيمية المتطلبات إلى استنادها إلى باإلضافة. الحرائق

 الهيكلية العناصر هذه واستخدام طبيعة عن المترتبة السلبية للنتائج المحتملة المخاطر على الصدد هذا في أن تبني قراراتها
 من المزيد على العثور ويمكن .،)والزالزل والفيضانات وغيرها حدوث األعاصير إمكانية أي( الطبيعية للمنطقة والظروف
 .إرشادات البيئة والصحة والسالمة العامة والصناعية في التوجيهات

 
المتعلقة الهيكلية ومصادقة جوانبها  الجمهورعامة و العمال يدخلها ومبانٍي هياكل على المنطوية المشاريع تتطلب. 8ت

 المهنيون هؤالء يكون أن على ،الحرائق من والوقاية الهندسية بالشؤون مختصين مهنيين قبل من من الحرائقبالسالمة 
 المختصة المحلية التنظيمية الهيئات لدى مسجلين أو/و للقيام بالمصادقة الدولية أو الوطنية المهنية الهيئات لدى مسجلين

، وقوانين المحليةقوانين البناء ل وفقا للجمهورالمفتوحة  المبانيوتشغيل وبناء  تصميم يجبكما . القضايا هذه على باإلشراف
 قائالحـراألرواح والسالمة من  سالمةلدوليا  لمقبواحترام معيار مع  التأمينية المحلية،/المتطلبات القانونيةو ،المحلية المطافئ

(L&FS). مراكز المؤتمرات، و ،الفنادقو، والتعليميةالمرافق الصحية : ما يلي على سبيل المثال المباني هذا النوع من يشمل
 ومرافق، النقل العام محطات، وغيرها من والمطارات، ومرافق البيع بالتجزئة التجارية مرافقالو ،ترفيهيةالمرافق الو

 الشرطهذا  رشادات البيئة والصحة والسالمة بتعريفإل )الحـرائقاألرواح والسالمة من  سالمة( 3.3القسم يقوم  .المواصالت
المخصصة  لمبانيبالنسبة ل. سيتم تجديدهاالتي  والمباني الجديدة لمبانيل معايير السالمةمن  المتعلق بالحرائق وغيرها

يتوجب قد . البناءبعد لمشروع وا تصميمفي مرحلتي  المصادقة إجراء يجب، العالية المخاطر الهياكل غيرها من أو ،للجمهور
التشغيل  خالل التغيرات الهيكلية يكون احتمال ، خاصة عندمامرحلة التشغيل خالل المصادقة إجراء في بعض الحاالتأيضا 
 المؤسسة مع المتعاملة الجهة فيجب على، الجمهورعامة ولعمال على ا التي تشكل خطرا مشاريعلجميع البالنسبة أما . مقلقا
 .التدقيق الداخليالدوري و بما في ذلك الرصد، الحرائق من الوقاية وعمليات الهندسية عملياتها لرصد الداخلية قدراتها تقوية

 
 لحياة تهديدا تشكل قدالتي  العناصر، وتشمل المشاريع الكبرى فيبكثرة  شائعة المخاطر المرتفعة الهيكلية عناصرال. 9ت

 خارجيينوخبراء  مختصينمهنيين  قياميجب ، في هذه الحاالت. النهر أعلى الواقعة مثل السدود ،االنهيار حالة في اإلنسان
 التي قد تتطلب السدود أنواع وتشتمل .الهندسية بالمصادقة الخاصة المحلية المتطلبات استيفاءباإلضافة إلى  تقييم المخاطر،ب

 الخاصة والسدود ؛المناجم مخلفاتسدود و؛ الطاقة الكهرومائية سدود خبراء خارجيينمن قبل  مراجعة أو/و تقييم المخاطر
 والسدود األخرى؛ والسوائل المياه تخزين وسدود الحفر؛ ومخلفات أنقاض وسدود المياه؛ فائض تخزين وسدود؛ الرماد بِبرك

 يمكن التي بالمخاطر المتعلقة للمعايير أمثلةعلى  ألف الملحق ويشتمل .األمطار ومياه المستعملة المياه بإدارة الخاصة
 .السدود تقييم في استخدامها
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 رقم مع متطلبات معيار األداءوالمتسقة في الفقرات السابقة من هذه المذكرة التوجيهية،  األمنية المذكورةمخاوف لوفقا ل 10.ت
يجب أن ، تكافؤ الفرصضمان ودم التمييز المتعلقة بع 2ومع متطلبات معيار األداء رقم حماية الفئات الضعيفة، المتعلقة ب 1

المباني الجديدة  عندما تصبح .آمنة ومفتوحة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومخارجمداخل لجمهور المخصصة لمباني تضمن ال
اتفاقية في  جوانب الوصول الشاملإدراج تم . الشاملوصول المع مبادئ  امتسقتصميمها كون يينبغي أن لجمهور، ل مفتوحة

 .األشخاص ذوي اإلعاقةة حقوق تعزيز وحمايمن أجل حدد االلتزامات القانونية للدول تي تالص ذوي اإلعاقة حقوق األشخا
نساء  على مستويين، لكونهنللتمييز النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ضحايا  تجعل الثقافية والقانونية والمؤسسية العقبات عضب
مسألة الوصول من بين المبادئ الرئيسية لالتفاقية التي ينبغي أن تدرج في تصميم وتشغيل تعتبر . ذوات إعاقةلكونهن و

: األمم كما يلي من اتفاقية األمم المتحدة 2الفقرة في " الشاملالتصميم "يتم تعريف مفهوم  .المباني المخصصة لالستخدام العام
تصميم  أو تكييف إلى حاجة دون ممكن، قدر بأكبر الناس، جميع يستعملها لكي والخدمات والبرامج والبيئات المنتجات تصميم"

 ."عند الضرورة اإلعاقة األشخاص ذوي من معينة لفئات المساعدة األجهزة "الشامل التصميم" يستبعد يجب أن ال. متخصص
إلزالة  غير كاف وحدهالشامل في الحاالت التي يكون فيها التصميم " الترتيبات التيسيرية المعقولة"ويمكن استخدام مفهوم 

 والترتيبات التعديالت"تعني  "الترتيبات التيسيرية المعقولة"حسب التعريف الوارد في اتفاقية األمم المتحدة،  .عوائق الوصول
 لضمان محددة، حالة في إليها حاجة هناك تكون عندما ضروري، غير أو متناسب غير عبئاً  تفرض ال التي والمناسبة الالزمة

 ."اآلخرين مع المساواة قدم على األساسية وممارستهم للحريات اإلنسان حقوق بجميع اإلعاقة ذوي تمتُّع األشخاص
 

حتفهم مليون شخص   1.3يلقى أكثر من، )2009(األمم المتحدة العالمي عن حالة السالمة على الطرق وفقا لتقرير 11. ت
نسبة كبيرة من  تمس .قاتلةإصابات غير ب امليون شخص 50مليون  و 20ما بين بينما يصاب سنويا على الطرق في العالم، 

هيئات القطاع الخاص تقع مسؤولية كبرى على عاتق  .الناريةو الهوائية وراكبي الدراجات المشاةهذه الوفيات واإلصابات 
لها كما أن  ،لنقل البضائع أو تقديم الخدمات مملوكة أو مستأجرةمركبات أساطيل استخدام على التجارية  تهاالتي تعتمد أنشط

دور  يكتسي . معات المحلية على طرق النقلسكان المجتوعمالها  لحمايةالسير حوادث  الوقاية منفي بالغ األهمية  ادور
م اعدانطرق، وورداءة المناسبة،  إضاءةانعدام إشارات ومثل (بنية تحتية رديئة التي تتسم بواليات الفي أكبر الشركات أهمية 

منح ضعف قواعد مثل ( ضعف قوانين القيادة وعدم احترامهاو، ).لخإ، وازدحام المدن، وأرصفة مناسبة للمشاةممرات 
البنية التحتية لالستجابة  ونقص، )الحدود القصوى للسرعةكقواعد السالمة على الطرق  وعدم احترام ،التراخيص للسائقين

 خاصة برامجتنفيذ  الجهة المتعاملة مع المؤسسةلذلك، يجب على  .)واإلصاباتالطوارئ  إسعافاتانعدام أي (لطوارئ ل
الصحة البيئة وتناسب مع طبيعة ونطاق أنشطة المشروع وفقا للمبادئ الواردة في إرشادات تالسائقين وحركة المرور سالمة ب

الجهة المتعاملة  يجب علىن باألنشطة المتعلقة بالنقل، ون فرعيومقاولف لما يتكعند .)السالمة المرورية 3.4الفقرة (والسالمة 
مخاطر السالمة تحليل بتعاقديا والمطالبة ود معقولة تجاريا للتأثير على سالمة مقدمي الخدمات، جه مع المؤسسة بذل

االستجابة واالستعداد خطط دارة اإلبرامج أن تشمل وينبغي  .بسالمة السائقينمتعلقة  واعتماد وتنفيذ برامج ،المرورية
في المناطق النائية أو في حاالت  خاصةثالثة على حد سواء، الواألطراف المساعدة الطارئة للسائق  ، لتقديمالمروريةللطوارئ 

 .وإصابات خطيرة أخرى أذىمعالجة حاالت الطوارئ التي تنطوي على تنعدم فيها القدرة على 
 

 إدارة المواد الخطرة والسالمة منها
المحلية للمواد  سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتجنب أو التقليل من احتماالت تعرض المجتمعات7. 

بما في ذلك (وحيثما توجد احتماالت تعرض المجتمعات المحلية لألخطار . الخطرة التي قد تنتج عن المشروع
، وخاصة األخطار التي تهدد حياة اإلنسان، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة سوف تمارس )العمال وعائالتهم

لمجتمعات المحلية لألخطار عن طريق تعديل أو استبدال أو عناية خاصة بشأن تفادي أو التقليل من تعرض هذه ا
وفي الحاالت التي تشكل فيها المواد الخطرة جزءاً من . إزالة األوضاع أو المواد المسببة لهذه األخطار المحتملة

البنية األساسية القائمة للمشروع أو مكوناته، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة سوف تلتزم الحرص بصفة 
صة عند تنفيذ أنشطة وقف التشغيل أو إنهاء المشروع من أجل تجنب تعرض المجتمعات المحلية آلثار هذه خا

سوف تبذل الجهة المتعاملة مع المؤسسة جهوداً مناسبة من الناحية التجارية للتحكم في سالمة . المواد الخطرة
لص منها، إلى جانب تنفيذ تدابير لتفادي أو مراقبة المواد المستلمة، باإلضافة إلى المواد الخام ونقل النفايات والتخ

 . 3مدى تعرض المجتمعات المحلية لمبيدات اآلفات وفقاً للمتطلبات الموضحة في معيار األداء رقم 
 

 مع المتعاملة الجهة علىأيضا  يجب ،3رقم  األداء معيار مع يتوافق بما الخطرة المواد إطالق معالجة إلى باإلضافة 12.ت
 إلى المشروع ممتلكات حدود نطاق خارج تمتد قد التي الخطرة المواد إدارة عن الناتجة المخاطر واآلثار تقييم المؤسسة
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 لتفادي الالزمة الخطوات اتخاذ المؤسسة مع المتعاملة الجهات على ينبغي كما. المحلية المجتمعات تسكنها أو تستخدمها مناطق
 أقل بدائل استخدام في ذلكب القيام طرق إحدى وتتمثل .بالمشروع المرتبطة لألخطار المحلية المجتمعات تعرض تقليل أو

 .من حيث التكلفة وفعاال والمالية التقنية يكون ذلك ممكنا من الناحيتينعندما  خطورة
 

 معيار فإن ،حياتها  دورة نهاية في المحلية لمجتمعاتل قد تشكل خطرا كبيرا بالنسبة الخطرة المواد بعضلكون  نظرا13. ت
 بدائل انعدمت إذا إال المواد، هذه استخدام لتفادي معقولة جهود ببذل المؤسسة مع المتعاملة الجهات قيام يشترط 4 رقم األداء
 لم يعد استخدامها المواد التيتشمل . المواد هذهل آمنة إدارة ضمان المؤسسة مع المتعاملة الجهة وسعب انكإذا  أو ممكنة

الكهربائية التي  والتجهيزات ،)االسبستوس (الصخري الحريرمواد البناء التي تحتوي على  :على سبيل المثال ممارسة جيدة
 أو التشغيل وقف مرحلة لتشمل الخطرة للمواداآلمنة  اإلدارة تمتد أن ويجب .الكلور المتعدد الفنيل ثنائي على مركبات يتحتو
 بإدارة الخاصة للمتطلبات طبقا واإلزالة، الهدم امكور أنقاض ذلك في بما المتبقية، المخلفات إدارة يجب حيث المشروع إنهاء

 كما هو موضح( والسالمة والصحة البيئة إرشادات في التوجيهات من المزيد توجد. 3 رقم األداء معيار في الواردة النفايات
أن  ينبغي . الصناعية والسالمة والصحة البيئة إرشاداتفي ذات الصلة  واألقسام )إدارة المواد الخطرة - 1.5القسم  في

 أفراد المجتمع من قبل واستخدام الموارد األنشطةتباين الخطرة  التعرض للمواد المحتملة الناجمة عن تقييم اآلثاريراعي 
 على سبيل المثال، .لهذه المواد كثر تعرضاألا أو، السريعي التأثر وأاألكثر ضعفا،  األعضاء االعتبار بعينمع األخذ ، المحلي

 غسل المالبسأثناء ( التعرض للمياه الملوثة تأثرا من خالل األكثرهن  النساء أنقد يتضح ، اتملوثالبيئي للالتعرض  في تقييم
، االزمللمواد الخطرة  تقييم التعرض عندما يكون .اللعب أثناء للتربة الملوثة من خالل التعرض األطفال أو )المياه جلب أو

 القسم ،العامة والسالمة والصحة البيئة إرشادات في كما هو موضح(للمخاطر  كميتقييم مقبولة دوليا ل أطر يستند إلىأن  يجب
 .)الملوثة األرض - 1.8

 
 إجراءات في ةمباشر تحكمال فيها تستطيع ال التي الحاالت في حتى المؤسسة، مع المتعاملة الجهات على يجب. 14ت

 قضايا معالجة على قدرتها الستقصاء التجارية الناحية من معقولة وسائلاستخدام  الفرعيين، والمقاولين المقاولين وتصرفات
 السالمة، قضايا بشأن المقاولين سلوك على التأثير أو السالمة،في مجال  األداءشأن ب توقعاتها عن  بالغاإلو والسالمة، األمن

 .المشروع موقع وإلى من الخطرة المواد بنقل المعنيين أولئك خاصة
 

 خدمات النظام البيئي
قد تؤدي اآلثار المباشرة للمشروع على خدمات النظام البيئي ذات األولوية إلى حدوث آثار سلبية على صحة 8. 

وفيما يتعلق  بهذا المعيار، تقتصر خدمات النظام البيئي على توفير الخدمات  .المجتمعات المحلية وسالمتها
على سبيل المثال، تغيرات استخدام األراضي أو فقدان . 6من معيار األداء  2وتنظيمها طبقاً لتعريفها في الفقرة 

التي تخفف من آثار المناطق العازلة الطبيعية مثل األراضي الرطبة وأشجار المانغروف، والغابات المرتفعة 
الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات واالنزالقات األرضية والحرائق، التي قد تؤدي بدورها إلى زيادة المعاناة فضالً 

قد يؤدي تناقص الموارد الطبيعية أو تدهورها، على . عن المخاطر واآلثار المتعلقة بسالمة المجتمعات المحلية
وستقوم . ، إلى آثار ذات صلة بالصحة2جودة المياه العذبة وكميتها وتوافرهاسبيل المثال اآلثار السلبية على 

ويجب تفادي اآلثار . الجهة المتعاملة بتحديد هذه المخاطر واآلثار المحتملة التي يمكن أن تتفاقم بسبب تغير المناخ
ة بتنفيذ تدابير التخفيف وفقاً السلبية، وإذا كانت هناك آثار ال يمكن تفاديها، فستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسس

وفيما يتعلق باستخدام خدمات اإلمداد والتزويد بالمؤن . 6الواردتين في معيار األداء رقم  25, 24للفقرتين 
وفقدان القدرة على الوصول إليها، فستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتنفيذ تدابير التخفيف وفقاً للفقرات من 

 .5 الواردتين في معيار األداء رقم 29إلى  25
 

 .تعد المياه العذبة مثاالً على خدمات النظام البيئي لإلمداد والتزويد بالمؤن 2
 

 مثل الطبيعية، البيئة على مستوى هامة تغيرات تحدث قد التيالمشاريع  على األول المقام في المتطلبات هذه تنطبق15. ت
المشاريع  بما في ذلك؛ المائية واألنظمة الحالية، )الطبوغرافيا (الطبيعية والتضاريس األخضر، الطبيعي النباتي الغطاء

 في ويجب .الجديدة الزراعية التنمية وأنشطة األنابيب وخطوط والمطارات والطرق الصناعية والمتنزهات التعدينالمتعلقة ب
 المطيرة العواصف مياه تدفق وضمان إدارة الجيولوجي، االستقرار انعدام دون للحيلولة خاصة احتياطات اتباع الحاالت هذه

 تعتمد التي المياه مصادر حسب (والزراعي البشري لالستخدام الجوفيةو السطحية المياه توفر انخفاض ومنع ،آمنة بطريقة
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 التي التربة موارد على أيضا المتطلبات هذه وتنطبق .الموارد هذه نوعية تدهور ومنع ،)عادة المحلية المجتمعات عليها
 رتبطي التي المشاريع أي( المناخ التي تعتمد على المشاريع. أخرى مآرب أو ةيزراع ألغراض المحلية المجتمعات تستخدمها

البعلية السقوية والزراعة و ،والصرف الصحي، والمياه الطاقة الكهرمائية مثل )المحلية أو اإلقليمية المائية األنظمةب تشغيلها
؛ ) التبريدو ألغراض اإلنتاج أي( االخاصة به تصنيععمليات ال في موارد المياه العذبة من تستفيدالتي  المشاريعو والحراجة؛

ن تقوم أيجب  مشاريع؛ كلها نهيارات أرضيةال أو األنهار أو على السواحللفيضانات التي يحتمل أن تتعرض ل مشاريعالو
المعلومات  مع تحليل، على المستوى الهيدروليجي الواقعة أو المتوقعة تغيراتلالناتجة عن ا اآلثار المحتملةتقييم ب

، )الهيدرولوجيةحداث األ تواتر وشدةفي ذلك بما (التي يمكن الوصول إليها بسهولة معقولة  التاريخية الهيدرولوجية
في  التغييرات المحتملة تحليل بالمناخ المتعلقةالمخاطر  تقييم أن يشمل وينبغي .الناحية العلميةمن واالتجاهات المتوقعة 

تصميم  االعتبار في نيبعأخذت التي تدابير التخفيف و التي ستنتج عنها، المحتملة واآلثار، الهيدرولوجية سيناريوهاتال
 .التأثيرات المحتملةمع حجم توافر البيانات و معا متناسب هذا التقييم يجب أن يكونو. المشروع وتشغيل

  
 مثل األخرى الطبيعية الموارد إلى باإلضافة والمياه التربة نوعية حماية يجب ،3رقم  األداء معيار متطلبات تماشيا مع. 16ت

 حدوث منع أجل من البحرية، والموارد الغابات، ومنتجات ،)األحراج(المشجرة  واألراضي الطبيعية، والنباتات الحيوانات
 مرحلة على أيضا المتطلبات هذه وتنطبق .ملوثات لوجود نتيجة البيئة وعلى اإلنسانوسالمة  صحة على مقبولة غير مخاطر

صالحة  المحيطة البيئة نوعيةأن  من التأكد المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب حيث تشغيله ووقف المشروع إنهاء
 من22 و 21 في الفقرتين المتجددة الطبيعية الموارد واستخدام إدارة بشأن عامة معلومات توجد .يةالمستقبل لالستخدامات

 .له المقابلة التوجيهية والمذكرة 6 رقم األداء معيار
 

 تعرض المجتمعات المحلية لألمراض
ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتجنب أو تقليل احتماالت تعرض المجتمعات لألمراض المحمولة 9. 

والمنقولة عن طريق الماء واألمراض مائية المصدر واألمراض المرتبطة بالمياه وغيرها من األمراض المعدية 
التي يمكن أن تنُتج عن أنشطة المشروع، مع الوضع في االعتبار التعرض المتباين  للمجموعات المعرضة للخطر 

سسة، عند وجود أمراض متوطنة محددة في ويتم تشجيع الجهة المتعاملة مع المؤ.  والحساسية المرتفعة لها
منطقة تأثير المشروع، على استكشاف الفرص المتاحة أثناء دورة حياة المشروع لتحسين األوضاع البيئية التي 

 .من شأنها المساعدة على تقليل اإلصابة بهذه األمراض
 

معدية الذي قد يرتبط بتدفق سوف تتفادى الجهة المتعاملة مع المؤسسة أو تقلل من انتقال األمراض ال10. 
 . العمالة المؤقتة أو الدائمة في المشروع

 
 المائي النظام في بيرةك تغيرات ثتحد قد التي المشاريع على رئيسي بشكل 4 رقم األداء معيار من 9 الفقرة تنطبق17. ت
 المالئمة األساسية لبنيةل تفتقر مناطق في ةالواقع المشاريع أو ،الري وأنظمة السدود مثل ما، لمنطقة الطبيعي )الهيدرولي(

عن طريق  المنقولة األمراضحول  التفاصيل من المزيد على اءب الملحق ويشتمل .ومعالجتها الصحي الصرف مياه لتصريف
 ويتم .األمراض بهذه اإلصابة في تسهم أن يمكنها التي المشاريع أنشطة أنواع وحول ،4 رقم األداء معيار في ورةكالمذ الماء

 أنماط تحسين مثل البيئية، األوضاع لتحسين المشروع حياة دورة خالل فرص إيجاد على المؤسسة مع المتعاملة الجهة تشجيع
 أو ،المتعلقة بالماء األمراضاألمراض المائية المصدر ومحتملة لنواقل  موائل وجود من الحد أجل من الموقع في الصرف
 يمكن التي الحاالت في خاصة وتصريفها، ومعالجتها الصحي الصرف مياه تجميع أو للشرب الصالحة المياه توفير تحسين

 المجتمعات على الصحية اآلثارمراعاة  يجبورغم ذلك،  .للمشروع بالنسبة بسيطة هامشية بتكلفة التحسينات هذهب القيام فيها
 الغطاء في التغيراتتنطوي  البيئات، من العديد ففي . 1ت المعدية األمراض على حصرها وعدم بشكل عام المحتملة المتأثرة
 تصميم سوء يؤدي أن ويمكن. األمراض المحمولة بالنواقل على ملحوظة تأثيرات على الطبيعية والمواطن الطبيعي النباتي
 ومن .المجاورة المحلية المجتمعات على سلبية إلى آثار البناءب المرتبطة والمنخفضات الُحفر ونشوء السطحية الصرف شبكات

 استراتيجية األرجح على ستكون ،المالئمة البناء واتباع أساليب المناسب التصميم استخدام في المتمثلة ،األولية الوقاية فإن ثم
 ذلك، من العكس وعلى .األمامي الهندسي التصميم دورة مبكر خالل وقت في تطبيقها حالة في التكاليفمن حيث  جد فعالة

الحذر  خالل من الصحي الصعيد على ملموسة تحسينات تحقيق ويمكن .صعبة ومكلفة المادية لكوالهيا المنشآت تجهيز إعادةف
 )د( النقل؛ )ج( الصحي؛ والصرف المياه )ب( اإلسكان؛ )أ ( :حيوية قطاعات في أربعة البناء أساليبتحسين و التصميم في

تؤدي و .العامة للهياكل المادية على الصحةوالسلبية  اإليجابية اآلثار أهمية إغفال غالبا ما يتم .واالتصاالت المعلومات ومرافق
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 سبيل فعلى .والطويلالقصير  األمدين على األمراض تفشيمع احتمال  الموائل، تغيير إلى األحوال لك في البناء أنشطة
 مثل المحمولة بالنواقل مراضاأل وانتشار لتفشي بالنسبة وخيمة عواقب على المياه تخزين مرافق تنطوي أن يمكن المثال،
 المائية األنظمة على المحتملة التغييرات المحتملة اآلثار الصحية تقييميراعي أن  ويجب .الضنك وحمى والبلهارسيا المالريا

 .أعاله 16ت الفقرة  فيكما هو موضح 
 

 استمرارية على خطرااالنتقالية  األمراض تشكل أن يمكن .التقليديةاالنتقالية  المعدية األمراض من المهم أيضا مراعاة18. ت
 األمراض .العمالء قاعدة حتى أو العاملة، القوة وإنتاجية العمالة، مصدر توفر مدى على تأثيرها خالل من األعمال أنشطة

 السامة لمنتجاتها أو العدوى لنقل محددة عوامل إلى عزىت أمراض هي المعدية، باألمراض أيضا إليها ُيشار التي ،االنتقالية
متلق  إلى جامد عدوى خزان من أو المصاب الحيوان أو الشخص من منتجاتها أو العوامل هذه انتقال خالل من تنشأ التي

 ناقل وسيط أو حيواني، ُمستضيف أو وسيط، نبات خالل من مباشر غير أو مباشر بشكل العدوى تنتقل أن ويمكن .للعدوى
 والكوليرا، ،األميبا داء لمث(عن طريق الماء  منقولة أمراض علىاالنتقالية  األمراض أمثلة وتشتمل .جامدة بيئة أو للمرض،
 المنقولة واألمراض ،)المفصليات المنقولة بواسطة الفيروسية واألمراض، المالريا مثل(المتعلقة بالماء  واألمراض ،)والتيفود
، ")سفنجياإل الفيروسي الدماغي االعتالل "أوجاكوب -روتزفلدك وداء أ، الكبد والتهاب ،الوشيقي التسمم مثل( باألغذية

 واألمراض ،)الرئوي والسل ،"الوخيمة الحادة التنفسية المتالزمة" السارس داء ،االنفلونزا مثل (التنفسي الجهاز وأمراض
 انتشار في التحكم الصعب من يكون قد .)والسيالن واإليدز، والزهري، ،"الميدياالك"أو  المتدثرة مرض مثل(ا جنسي المنقولة

 الوطنية الحكومةو المحلي أفراد المجتمع تطبيقه في شتركي شامل منهج االعتماد على دوناالنتقالية  األمراض بعض
 قد تسعى، على مستوى المجتمع المحلي .الحاالت بعض في الدولية الصحة هيئات من بمساندة المحلية، الحكومية اإلداراتو

في العناية  الرئيسي، نظرا لدورهن االنتقاليةاألمراض  المساعدة في إدارةالنساء على  حثإلى الجهة المتعاملة مع المؤسسة 
 .وأدوارهن اإلنتاجية واإلنجابيةلسرعة تأثرهن أيضا ، والمحلي المجتمعبمرضى األسرة و

 
 ملتش قد والتي عمالها،فحص صحة  أجل من مالئمةرقابة  برامج على المؤسسة مع المتعاملة الجهة تتوفر أن ينبغي19. ت

 مع المتعاملة الجهة ارتأت وإذا. 2 رقم األداء معيار من 21 الفقرة لمتطلبات طبقا عنها واإلبالغ القائمة األمراض توثيق
 في التأني يتوجب عليها فإنه ،على المدى القصير البناء أنشطة من أجل أخرى جنسيات من مهرة عمال استقدام المؤسسة

 )واالنفلونزا الرئوي والسل المالريا مثل( المعدية األمراضأهم  أعباء أن من المعروف .توظيفهم قبل العمال هؤالء اختيار
 مرض عصيات مثل (األمراض مقاومة أنماط تتفاوت أن يمكن كما .العالم في أخرى إلى منطقة من ملموسة بصورة تتفاوت

 تفادي أجل من التحلي بالحيطة والحذر المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ينبغي لهذا، .)متعددة أدوية ضد المناعة ذات السل
 على ويجب .دون قصد المضيف البلد في المحلية المجتمعات إلى والعقاقير لألدوية مقاومة أمراض أو جديدة أمراض جلب
 إلى األمراض نقل في المضيف البلد في المحلية المجتمعات تسبب أي ،المنعكس الوضع تبعات وتفادي توقع المنوال نفس

 داخل المجتمع نشط دور أداء على المؤسسة مع المتعاملة الجهة تشجيع يجبو .أخرى بلدان من الوافدين "البسطاء" العمال
 المصممة والبرامج التعليمية التواصل خالل من المعدية األمراض انتقال لمنع )وعائالتهم العمال ذلك في بما( المحلي 
 العمال هؤالء فإن المحلي، المجتمع في المقيمين العمال من بيرةك نسبة من مؤلفين المتعاملة الجهة كان عمال وإذا .للتوعية

 .المضيفة المحلية المجتمعات في إيجابية صحية برامج وتقديم "األقران خالل من والتوعية لتثقيفل" مثالية مجموعة سيشكلون
 

األمراض المنقولة : (1)رئيسيين  مجالين في كبيرة صحية آثار إلىوالعمال  المتعاقدين وتصرفات أعمال قد تؤدي20. ت
 إصابة معدل يكون مثال، عادة ما .واإلصابات القاتلة والحوادث (2) اإليدز؛/البشرية المناعة نقص فيها فيروس بما جنسيا،
 على يجب .في مختلف البيئاتالمضيفة  المحلية مقارنة بالمجتمعات مرتفعا جنسيا المنقولة باألمراض الكبيرة الشاحنات سائقي

في المجال  .وعمالهم النقل لمقاولي خاصة وتدريبية تثقيفية تنفيذ برامج في بجدية التفكير المؤسسة مع المتعاملة الجهات
 مع المتعاملة السياحي، ال سيما في المجتمعات التي يرتفع فيها معدل انتشار األمراض المنقولة جنسيا، قد تكون الجهات

 قادرة على منع تزايد انتقال األمراض المعدية بعد مرحلة البناء، وذلك باتباع أفضل الممارسات المتعلقة بمنع المؤسسة
________________________________________ 

 معيشة بيئة"يشمل  الذي األوسع بمفهومها "البيئة صحة"و أمراض بعينها على الذي يركز "العامة للصحة"التقليدي التعريف بين فرق كبير هناك 1ت
 .)الفجوة في قائمة المراجع سد :البيئة انظر صحة( "اإلنسان
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مدونة قواعد السلوك لحماية األطفال من تمنح . النساء واألطفال الذي يؤثر خاصة علىالسياحة السفر و االستغالل الجنسي في

 .السياحيةالخدمات موردي توجيهات عملية ل االستغالل الجنسي في السفر والسياحة
 

 جهودها إطار في عليها تحصل التي الصحية المعلومات أن من دأكالت المؤسسة مع المتعاملة الجهة علىأيضا  يجب21. ت
 يتم لن الصحي، وغيرها من أشكال الفحص التوظيف قبل الطبية الفحوصات مثل المعدية، األمراض انتقال لمنع المبذولة

 من المزيد على لالطالع .األخرى التمييز أشكال من شكل أيممارسة ل أو التوظيف منأي شخص  ستبعادال استخدامها
مؤسسة التمويل الدولية الخاصة  مذكرة الرجوع رجىي اإليدز، مرض للتعامل مع السليمة بالممارسات الخاصة التفاصيل

 بشأن التعدين لقطاع المتاحة الموارد دليلو العمل مكان في اإليدز المبشريةبفيروس نقص المناعة  لجيدة الخاصةا الممارساتب
 .اإليدز/نقص المناعة البشرية فيروس

 
 االستعداد واالستجابة للطوارئ 

، سوف تقوم الجهة 1باإلضافة إلى متطلبات االستعداد واالستجابة للطوارئ الواردة في معيار األداء رقم 11. 
الحكومية المتعاملة مع المؤسسة أيضاً بتقديم المساعدة والتعاون مع المجتمعات المحلية المتأثرة والهيئات 

المحلية واألطراف المعنية األخرى، في استعداداتها لالستجابة بفعالية في المواقف الطارئة، وخاصة عندما تكون 
وفي الحاالت . عملية مشاركة الجهة المتعاملة مع المؤسسة وتعاونها ضرورية لالستجابة لهذه المواقف الطارئة

ضئيلة أو معدومة بشأن االستجابة الفعالة، فإن الجهة المتعاملة  التي تكون فيها قدرة الهيئات الحكومية المحلية
كما ستقوم الجهة . مع المؤسسة سوف تلعب دوراً نشطاً في االستعداد واالستجابة للطوارئ المرتبطة بالمشروع

سوف المتعاملة مع المؤسسة بتوثيق أنشطتها ومواردها ومسؤولياتها الخاصة باالستعداد واالستجابة للطوارئ، و
تفصح عن المعلومات المالئمة للمجتمعات المحلية المتأثرة أو الهيئات الحكومية المعنية أو األطراف المعنية 

 .األخرى
 

أو خارج المجتمعات المحلية  المشروع ممتلكات حدود خارج إلى الطارئة المواقف نتائج تمتد أن يحتمل عندما22. ت
يتوجب  فإنه ،)النقل عملية أثناء العامة الطرق على خطرة مواد تدفق مثل(المشروع  ممتلكات حدود خارج تنشأ أو المتأثرة،

المجتمعات  سالمةو صحة على المخاطر إلى استنادا للطوارئ لالستجابة خطط تصميم المؤسسة مع المتعاملة الجهة على
 مع الوثيق والتشاور بالتعاون الطوارئ خطط إعداد وينبغي .اآلخرين المحلية المتأثرة وأصحاب المصلحة المباشرة

 تفاصيل الخطط تلك تتضمن أن ويجب ،اآلخرينوأصحاب المصلحة المباشرة  المحتمل تأثرها المحلية المجتمعات
 من المزيد وجدت. طارئ أي حدوث حالة في المحلية والمجتمعات العمال وسالمة صحة بحماية المتعلقة االستعدادات

 في للطوارئ، واالستجابة االستعداد لخطط األساسية العناصر ذلك في بما بهذا الموضوع، الخاصة والتوجيهات المتطلبات
 .له المقابلة التوجيهية ةركوالمذ 1  رقم األداء معيار

 
 اتوالمجتمع الطوارئ، وخدمات المختصة، المحلية السلطات بتزويد تقوم أن المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب23. ت

 قد التي اإلنسان وصحة البيئة على اآلثار وحجم طبيعة عن بمعلومات اآلخرين وأصحاب المصلحة المباشرة ،ة المتأثرةالمحلي
 تصف أن وينبغي .المشروع مرافق في غير متوقعة طوارئ حاالت حدوث عن أو للمشروع االعتيادية العمليات عن تنتج

 بشأن راءاآل استقاء إلى السعي كما يجب حادثة، وقوع حالة في المناسبة السالمة وتدابير المالئم السلوك اإلعالمية الحمالت
 الجهة على يجب لذلك، وباإلضافة. اآلخرين وأصحاب المصلحة المباشرة ةالمحليات المجتمع واستعدادات المخاطر إدارة

 التدريب عمليات في وأصحاب المصلحة المباشرة اآلخرين المحلي المجتمع إشراك تفكر في أن المؤسسة مع المتعاملة
 تعويدهم على أجل من )الفعلية واألحداث التدريبات واستخالص المعلومات من والتمرينات، اة،كالمحا ثلم( المنتظمة

 الخاصة التالية الجوانب الطوارئ خطط تغطي أن ينبغي .طارئ ظرف أي حدوث حالة في الصحيحة اإلجراءات
 :لها واالستجابة للطوارئ باالستعدادات

 .للطوارئ باالستجابة خاصة معينة إجراءات •
 .للطوارئ االستجابة على المدربة الِفَرق •
 .الطوارئ حاالت في االتصال والتكبروتو / وأنظمة بهم االتصال يمكن من أسماء •
 .المحلي واإلقليمي على المستويين المختصة الصحية والسلطات الطوارئ خدمات مع بالتفاعل الخاصة اإلجراءات •

http://www.thecode.org/
http://www.thecode.org/
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http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_hivaids__wci__1319576749797
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_hivaids__wci__1319576749797
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_hivaids__wci__1319576749797
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_hivaids-mining
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_hivaids-mining
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 الرش وأنظمة الحريق، إطفاء معدات/خراطيم و األولية، اإلسعافات محطات مثل (الطوارئ ومرافق لمعدات الدائم الوجود •
 .)الحرائق إلطفاء اآللي

 .الطوارئ خدمات عربات من وغيرها اإلسعاف، وسيارات اإلطفاء، بسيارات الخاصة والتكلبروتوا •
 .التجمع ونقاط اإلخالء مسالك  •
 .)حسب الحاجةأكبر سنويا، أو بوتيرة ( التمرينات  •
 

 واالستجابة االستعدادات للطوارئ – 3.7الفقرة  ( العامة  والسالمة والصحة البيئة تإرشادا في التوجيهات من المزيد توجد
 .الصناعية القطاعات في والسالمة والصحة البيئة بشأن التوجيهية المبادئفي الفقرة ذات الصلة في و )لها

 
 

المتطلبات الخاصة بأطقم الحراسة واألمن
 

في حاالت قيام الجهة المتعاملة مع المؤسسة باالستعانة بشكل مباشر بموظفين أو مقاولين لتقديم 12. 
هذه الجهة بتقييم المخاطر  خدمات األمن والحراسة من أجل حماية األشخاص والممتلكات، سوف تقوم

وسوف تسترشد الجهة المتعاملة مع المؤسسة، عند . التي تواجه هؤالء داخل موقع المشروع وخارجه
إعداد هذه الترتيبات، بمبادئ التناسب، والممارسات الصناعية الدولية السليمة من حيث التوظيف 

ؤالء األفراد أو المقاولين، باإلضافة إلى وقواعد السلوك والتدريب والتجهيز بالمعدات والرقابة على ه
وسوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بعمل التحريات  3.االسترشاد بالقوانين واجبة التطبيق

المناسبة لضمان أن األفراد القائمين على تقديم الخدمات األمنية لم يسبق لهم التورط في ارتكاب أي 
واألسلحة النارية عندما (الصورة المالئمة على استخدام القوة اعتداءات، فضالً عن قيامها بتدريبهم ب

وقواعد السلوك السليم تجاه العمال والمجتمعات المحلية المتأثرة، وإلزامهم بالتصرف ) يقتضي األمر
ولن تفرض الجهة المتعاملة مع المؤسسة أية عقوبة على استخدام القوة . وفقاً للقانون الواجب تطبيقه

ويجب أن تتيح آلية . الها ألغراض وقائية ودفاعية بما يتناسب مع طبيعة التهديد وحجمهفي حالة استعم
التظلم للمجتمعات المحلية المتأثرة الفرصة للتعبير عن مخاوفها بشأن الترتيبات األمنية وتصرفات أطقم 

 . األمن والحراسة
 

الناجمة عن استخدام المشروع سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتقييم وتوثيق المخاطر 13. 
وسوف تضمن الجهة المتعاملة مع . ألفراد أمن تابعين للحكومة يتم نشرهم لتوفير الخدمات األمنية

أعاله، وتشجيع السلطات العامة المختصة  12المؤسسة تصرف أفراد األمن بأسلوب يتفق مع الفقرة 
ق ومنشآت الجهة المتعاملة مع المؤسسة، على اإلفصاح للجمهور عن الترتيبات األمنية الخاصة بمراف

 .مع مراعاة دواعي األمن والمصلحة األمنية العليا
 

ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بالدراسة وفي الحاالت المالئمة التحقيق في أي مزاعم بشأن أي تصرفات وأفعال 14. 
أو حث جهة االختصاص على اتخاذ (الالزم غير قانونية أو تعسفية مسيئة من جانب أفراد األمن والحراسة، واتخاذ اإلجراء 

 .لمنع تكرار ذلك، وإبالغ السلطات العامة عن األعمال والتصرفات غير القانونية والمسيئة) ما يلزم
 

3
ساسية بشأن استخدام بما في ذلك الممارسة وفقاً لمدونة قواعد السلوك لموظفي إنفاذ القانون التابعة لألمم المتحدة ومبادئ األمم المتحدة األ 

 .القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون
 

 
 علىبشكل رئيسي  المؤسسة مع المتعاملة الجهة وممتلكات عمال  بحماية المتعلقة األمنية الترتيبات تتوقفعادة ما 24. ت

 الملكية حماية إلى الحاجة أو ةكالشر سياسة مثلأخرى  مؤثرة رغم وجود عوامل التشغيل، بيئة في الماثلة األمنية المخاطر
 سعيهاخالل  التناسب مبدأ تطبيق المؤسسة مع الجهة المتعاملة يجب على. اإلنتاج عمليات في مقاييس النظافة أو الفكرية
 جانب إلى واحد، ليلي أمن بحارس االستعانة تكفي قد الظروف، من الكثير في. الضرورية معداتالو األمنية الترتيبات لتحديد
 الجيدة اإلنارة توفير أو اإلرشادية، الالفتات ووضع ،ةاألساسي األمني الوعي تدابير بعض على العمال والموظفين تدريب
 من المزيد بتعيين مباشرة تقوم أن المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يتعين قد تعقيدا، ثركأ أمنية بيئات وفي .األسوار وإقامة
 .العام األمن قوات مع مباشر بشكل التعاون حتى أو الخاص القطاع من مقاولين إشراك أو والحراسة األمن أفراد

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/dd673400488559ae83c4d36a6515bb18/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/dd673400488559ae83c4d36a6515bb18/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES
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 معلومات إلى استنادا بعملياتها، المرتبطة المخاطر وفهم بتقييم المؤسسة مع المتعاملة الجهة تقوم أن بمكان األهمية من25. ت
، مستقرة بيئات في صغيرة عمليات بتنفيذ المؤسسة مع المتعاملة الجهاتعند قيام  .منتظمة بصفة للتحديث تخضع موثوقة
 غير بيئات في المَنَفذة العمليات أو حجماً  بركاأل للعمليات بالنسبةأما  .نسبيا ومباشرا بسيطا التشغيل بيئة استعراض يكون

 مراعاة تتطلب قد الذي واآلثار المخاطر تحديدعملية  خالل من ويتم تعقيدا ثركأ التشغيل بيئة استعراض يصبح مستقرة،
 نشوبها المحتمل والصراعات للعنف وأسباب أنماط وأية واالجتماعية، والعسكرية والقانونية واالقتصادية السياسية التطورات

 السلطات وقدرة القانون تطبيق سجل بتقييم المؤسسة مع المتعاملة الجهات قيامأيضا يكون من الضروري  وقد. المستقبل في
 منطقة في اجتماعية صراعات أو اضطرابات وجود حالة فيو .قانونيو مالئم شكلب العنف لمواقف االستجابة على القضائية

 يجب بل ،فحسب وموظفيها عملياتها أمام الماثلة المخاطر بفهم المؤسسة مع المتعاملة الجهة تكتفي فيجب أال المشروع، تأثير
 الجهة عمليات انتك إذا أما .القائمة الصراعات تفاقم أو جديدة صراعات خلق إلى ستؤدي عملياتها انتك إذا ما أيضا تفهم أن

 قد العمليات هذه فإن ،4 رقم األداء لمعيار مطابقة واألمن الحراسة بأفراد االستعانة على المنطوية المؤسسة مع المتعاملة
 بموقع المحيطة المنطقة في األمنية الظروف تحسين في والمساهمة العام الوضع على السلبية اآلثار تقليل أو تفادي من تتمكن

 أنشطة مراحلجميع و نطاقب المرتبطة األمنية المخاطر مراعاة المؤسسة مع المتعاملة الجهات على ويجب .المشروع
 واآلثارالمخاطر  تحديدعملية  تعالج أن كما يجب .نقلها يجري التي والمواد ،والمنتجات ،العمال ذلك في بما عملياتها،
 بسبب المحلي المجتمع في االضطرابات تزايد احتمال مثل المحيطة، المحلية والمجتمعات العاملين على السلبية التداعيات

 .األمن أفراد يستخدمها التي النارية األسلحة وتداول سرقة مخاطر أو والحراسة األمن أفراد وجود
 

 والمجتمعات العمال مع الطيبة العالقات ألن مالئمة، أمن استراتيجية في رئيسيا جانبا المحلية المجتمعات إشراك يشكل26. ت
 المتأثرة المحلية والمجتمعات العمال إبالغ المؤسسة مع المتعاملة الجهات على ويجب .لألمن ضمان أهم تكون قد المحلية

في  األمنية الترتيبات حول المناقشات وإشراكهم في العليا، األمنية والمصلحة السالمة دواعي مراعاة مع األمنية بترتيباتها
  .1رقم  األداء معيار في وصفها الوارد المحلية المجتمعات إشراك عملية إطار

 
 مأنشطته تأثير مراعاة حتاج رجال األمني، قد وبالتالي .لرجال والنساءل االحتياجات األمنيةتختلف التجارب و عادة ما .27ت

الثقافية قضايا الالوعي ب .عملياتهم فرص نجاح زيادة من أجل والفتيات في المجتمع المحلي النساء والرجال والفتيان على
ي ذال الوسط الثقافي مع تجاوب أكثروال، المتأثر المحلي المجتمع على التكيف مع موظفي األمن ساعدسي المتعلقة بالجنسين

الجهات المتعاملة مع تفكر قد  .األمن الخاص وجود موظفيل المحليالمجتمع  قبول عززيأن  وهذا من شأنه، يعملون فيه
معالجة في تحديد و مختلف تخاذ نهجبل أيضا ال، النساء إلجراء عمليات تفتيشليس فقط  أمنات موظف في إدراج المؤسسة

 2ت .المخاطر األمنية

 

 السلوك بقواعد بهم تستعين الذين تشغلهم أو األمن أفراد تحلي تشترط أن المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب28. ت
 مستوى ويتوقف .بها المسموح واإلجراءات عملهم أهداف بشأن األمن ألفراد واضحة تعليمات إعطاء وينبغي .الحسن

 القوة استعمال األمن ألفراد مسموحا كان إذا وخاصة(بها  األعمال المسموح نطاق على بالتعليمات الخاصة التفاصيل
 تطبيقه الواجب القانون على التعليمات هذه ترتكز أن ويجب .األمن أفراد وعدد )االستثنائية الظروف في النارية واألسلحة
 مهنية تدريبية دورات طريق عن وتعزيزها والتوظيف التعيين شروط ضمن التعليمات هذه إبالغ ينبغي كما .المهنية والمعايير

 .منتظمة
 

أن  تحديد مع اللجوء للقوة، يتم متى وكيف فيجب أن توضح التعليمات القوة، باستخدام األمن ألفراد إذا كان مسموحا29. ت
اإلنسان  حقوق احترام مع التهديد، وحجم طبيعة مع يتناسب بما ودفاعية وقائية وألغراض أخير كمالذ القوة يكون استخدام

 والذخائر األسلحة ترخيص يتم أن ضروريا، يجب أمرا النارية األسلحة استخدام عندما يكون. )أدناه 31 الفقرة انظر(
 األمن أفراد إعطاء ويجب .صحيحة بطريقة منها والتخلص لها مميزة عالمات ووضع آمن مكان في وتخزينها وتسجيلها

________________________________________ 
المتحدة للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، ومركز جنيف للرقابة  معهد األمم(ركات العسكرية واألمنية الخاصة والنوع االجتماعي الش2ت

 .  2008)الديمقراطية على القوات المسلحة،
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 لتسويةول المميتة الحوادث أو اإلصابات من للوقاية وإعطاء األولوية والحذر، الحيطة والتزام النفس ضبط ضرورةب تعليمات
 ماك. الواقعة في بالتحقيق تقوم حتى الجسدية للقوة استخدام بأي المؤسسة مع المتعاملة الجهة إبالغ ويجب .للمنازعات السلمية

 .العالج لتلقي الطبية المرافق إلى المصابين نقل يجب
 

 اإلنسان حقوق واحترام األمنية الخدمات تقديم كون مبدأ على والحراسة األمن أفراد قواعد سلوك ترتكز أن يجب30. ت
 الجهة على يجب فإنه المشروع، معارضة عنوالتعبير  والتجمع الترابط المحلي المجتمع أعضاء قرر إذا ،مثال .متسقين

 التعليمات تكون أن ويجب .بذلك القيام في المحلية المجتمعات حق احترامهم مع المتفاعلين األمن وأفراد المؤسسة مع المتعاملة
 .سوء استخدامها أو للقوة التعسفي ستخداماال حظر بشأن وواضحة صريحة األمن ألفراد الموجهة

 
 على يجب من،األ أفراد توظيفعند  .الخدمات هذه تقديم كيفية أهمية نفس األمنية للخدمات المقدمة الجهات تكتسي31. ت

 ذلك في بما متاحة، أخرى سجالت وأية الوظيفي السجل على لالطالع معقولة القيام بتحريات المؤسسة مع المتعاملة الجهة
 أو اإلنسان حقوق إلى شركات قاموا باإلساءة أو بأفراد االستعانة أو توظيف وعدم األمنية، الشركات أو لألفراد الجنائي السجل

 الذين تلقوا المهنيين األمن أفراد استخدام على تقتصر أن مع المؤسسة المتعاملة الجهات على ويجب .الماضي في انتهاكها
 .يواصلون تلقي المزيد من التدريبالذين و امالئم اتدريب

 
 أو الوقائية التصحيحية اإلجراءات لتحديد فيها والتحقيق األمنية األحداث تسجيلمطالبة ب المؤسسة مع المتعاملة الجهة 32.ت

 مثل مناسبآخر  طرف أي أو( المؤسسة مع المتعاملة الجهة قيام المساءلة تعزيز ويتطلب .األمنية العمليات الستمرار الالزمة
 تفادي أو لمنع تأديبية أو/و تصحيحية إجراءات اتخاذ )المختصة العسكرية أو الحكومية السلطة أو األمنية الخدمات متعاقد
 انك سواء (األمن أفراد من فرد عند قيام أي المختصة السلطات إبالغ ويجب .للتعليمات وفقا معالجة حادث تتم لم إذا تكرار

 مع المتعاملة الجهات على يتعين قد أنه مع العلم(بتصرف غير قانوني  )العام األمن قوة أفراد من أو متعاقدا أو موظفا،
 في األشخاص بمعاملة يتعلق فيما مشروعة مخاوف لديها تانك إذا عن االنتهاكات اإلبالغ بشأن أن تحكم بنفسها المؤسسة

 عن وذلك عنها اإلبالغ تم التي القانونية غير التصرفات بمتابعة المؤسسة مع المتعاملة الجهات تقوم أن وينبغي .)الحجز
 اشترط التي ،التظلم آلية وتتيح .للموضوع الصحيحة التسوية إجراء على واإللحاح لتحقيقاتلتطور ا المتواصل الرصد طريق
 اآلخرين المباشرة المتأثرة وأصحاب المصلحة المحلية المجتمعاتو العمال أمام أخرى وسيلة إنشاءها، 1 رقم األداء معيار

 مع المتعاملة الجهة نفوذ أو لسيطرة والخاضعين خدماته بتقديم القائمين األفراد أو األمن بأنشطة المتعلقة الهواجس لمعالجة
 .المؤسسة

 
 بشكل المؤسسة، مع المتعاملة الجهة عمليات لحماية العام األمن قوات نشر الحكومة فيها تقرر حاالت هناك تكون قد .33ت

 للقوانين، مخالفا الخاصة األمن لقوات اتكالشر توظيف فيها  يعتبر التي البلدان وفي .هذه األخيرة حاجة بناء على أو روتيني
 وتتحمل .وموظفيها ممتلكاتها لحماية العام األمن قوات إشراك خيار سوى أمامها المؤسسة مع المتعاملة الجهة تجد ال قد

 ومع .األمن قوات نشر بشأن قرارال اتخاذ صالحياتوتتمتع ب والنظام القانون على الحفاظ في الرئيسية المسؤولية الحكومات
 التحلي على القوات هذه تشجيعالعام،  األمن قوات تحميها أصوال تملك التي المؤسسة مع المتعاملة الجهة فمن مصلحة ذلك،

 المجتمع مع الطيبة العالقات تعزيز أجل من الخاص أفراد األمن بشأن أعاله الموضحة والمبادئ المتطلبات مع يتفق بسلوك
عند  الهجومية القوة استخدام على قدرتها من تحد قيود أية ترفض قد العام األمن قوات مع العلم أن وصيانتها، المحلي

 والتعبير ،بالسلوك المتعلقة مبادئها عن العام األمن قوات إبالغ المؤسسة مع المتعاملة الجهات المنتظر من ومن .الضرورة
 وينبغي .وفعاال امالئم اتدريب الذي تلقوا األمن بأفراد الخاصة المعايير مع يتسق بأسلوب األمنية الخدمات تقديم في رغبتها عن
 المحلي للمجتمع األمنية ترتيباتالمتعلقة بال معلوماتعن ال اإلفصاح الحكومةمن  المؤسسة مع المتعاملة الجهة تطلب أن

وإذا كان من المطلوب أو  .العليا األمنية والمصلحة السالمة بدواعي اإلخالل عدم بشرط ،مع المؤسسة المتعاملة وللجهة
 الطلب هذا رفض خيار انك وإذا العام، األمن لقوات معدات أو تعويضات تقديم المؤسسة مع المتعاملة الجهة المشترط على

 والزي الغذاء مثل عينية تعويضات تقديم تفضل قد المؤسسة مع المتعاملة الجهات فإن فيه، مرغوب غير متاح أو غير
 احترام المؤسسة مع المتعاملة الجهات تحاول أن وينبغي .ةكفتا أسلحة تقديم أو النقدي التعويض من بدال والعربات الرسمي

هذه  استخدام أو اختالس منعمن أجل  اإلمكان وقدر الضرورة حسب والمتابعة الرصد عملياتالقيام بو والضوابط القيود
 .أعاله إليها المشار والمبادئ المتطلبات مع يتوافق ال بأسلوب المعدات
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 ألف الملحق
 

 السدود تقييم في المخاطر إلى المستندة للمعايير أمثلة
 

انات لسدودا لسالمة الخارجيين الخبراء تقييم يرتكز أن يجب  يجب على. محددة مخاطر على المبنية المعايير على والخزَّ
 البلد في األنظمة هذه مثل أما إذا لم تتوفر .بها لالسترشاد الوطنية والمنهجيات األنظمة إلى مبدئيا الرجوع الخارجيين الخبراء
 برامج تتوفر على بلدان في المختصة السلطات عن والصادرة جيدا والمطورة المتاحة المنهجيات إلى الرجوع فيجب المعني،
 العموم، وجه وعلى .المحلية األوضاع مع لتتواءم الضرورة حسب المنهجيات هذه وتكييف السدود، بسالمة يتعلق فيما ناضجة

 :التالية الجوانب المخاطر تقييم معايير قد تشمل
 الفيضانات حدوث الحسبان في تأخذ التي التصميمات •
 )األكثر مصداقية الحدث( الزالزل حدوث الحسبان في تأخذ التي التصميمات  •
 البناء مواد وخصائص البناء عملية خصائص •
 التصميمات فلسفة •
 باألساس الخاصة الشروط •
 مواد من يحتويه ما وحجم السد ارتفاع •
 البناء أثناء النوعية الجودة مراقبة •
 بالتشغيل القائمة الجهة/المؤسسة مع المتعاملة الجهة قدرات إدارة •
 واالنتهاء المالية بالمسؤولية الخاصة األحكام •
 إذا اقتضى الحال االنتهاء تكاليف ذلك في بما والصيانة، بالتشغيل الخاصة المالية الموارد •
 السد عليه المبني النهر مجرى اتجاه في مخاطرلل المعرضون السكان •
 السد انهيار حالة في لمعرضة للخطرا لألصول االقتصادية القيمة •
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 باء الملحق
 بالماء المرتبطة األمراض تعريف

 
 األمراض المنقولة عن طريق الماء األمراض المائية المصدر األمراض المتعلقة بالماء األمراض المغسولة بالماء

 أمراض هيالمغسولة بالماء  األمراض
 اليدين لبغس منها الوقاية يمكن

 التراخوماوتشمل  ،بكثرة واالستحمام
 .النهري والعمى

 بواسطة تنتشر بالماءالمتعلقة  األمراض
 في وتتكاثر تعيش التي المرض نواقل
عن  عبارة والنواقل .حوله أو الماء

 بين الطفيليات تنقل حيوانات أو حشرات
 .المصابة الحيوانات أو المصابين الناس

 ينقلها التي األمراض المالريا هذه وتشمل
 .الناموس

 المصدر تسببها المائية األمراض
 من جزءا األقل على تقضي طفيليات

 هذه وتشمل .الماء في حياتها دورة
 .البلهارسيا وداء الغينية الدودة األمراض

  المنقولة عن طريق الماء األمراض
مخلفات  بسبب ملوثة مياه استهالك يسببها
 وتنتشر .ائيةيالكيم أو حيوانية وأ بشرية

 المناطق في خاصة بصفة األمراض هذه
 الصحي الصرف مرافق إلى تفتقر التي

 والكوليرا، اإلسهال، تشملو المالئمة،
 .والتيفود

 )المستديرة الديدان مرض(اإلسكارس  •
 )الصنارية الدودة مرض(االنكلستوما  •

 المحمولة بنواقل األمراضقد تنتج  •
 بالمياه اإلمداد مشاريع عن بالماءمتعلقة 

 التي )الري وأنظمة السدود ذلك في بما(
 موائل متعمدة غير بصورة توفر

 وسيطة مستضيفات تعتبر التي للنواميس
وداء  للمالريا المسببة للطفيليات

 التهاب فيروساللمفية و الفيالريات
 .الياباني الدماغ

 المصدر المائية األمراضقد تنتج  •
 بالماء متعلقة المحمولة بنواقل واألمراض

 ذلك في ماب( بالمياه اإلمداد مشاريع عن
 بصورة توفر التي )الري وأنظمة السدود

 والحلزوناتللنواميس  موائل متعمدة غير
 للطفيليات وسيطة مستضيفات تعتبر التي

 وداء، والبلهارسيا للمالريا المسببة
 النهري، والعمى اللمفية، الفيالريات
 .الياباني الدماغ التهاب وفيروس

 إلى الملوث الماء استهالك يؤدي قد •
المنقولة عن طريق  باألمراض اإلصابة

 الفيروسي، الكبد التهاب بينها ومن الماء،
والدوسنتاريا،  والكوليرا، والتيفود،
 .تسبب اإلسهال أخرى وأمراض
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 قائمة المراجع المذيلة
 

 التالية الدولية االتفاقيات فيالمنصوص عليها  المبادئ على 4 رقم األداء معيار في الموضحة المتطلبات من العديد ترتكز
 :بها المرتبطة والخطوط التوجيهية

 
دليل : تضمين النوع االجتماعي في تقارير االستدامة. "2009. العالمية إلعداد التقارير ومؤسسة التمويل الدوليةالمبادرة 

 .المبادرة العالمية إلعداد التقارير، أمستردام، ومؤسسة التمويل الدولية، واشنطن العاصمة ."للممارسين
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sust
ainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__131957730036

HE=NONE&CON2?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CAC
. TENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page  90يساعد هذا التقرير المكون من 

قضايا  إدراج علىصفحة المؤسسات التي تتبع إطار تقارير االستدامة الخاص بالمبادرة العالمية إلعداد التقارير 
 .الجنسين في الوثائق الخاصة باالستدامة

 
لندن، المجلس الدولي . تقييم اآلثار الصحيةبشأن إرشادات الممارسات الجيدة . 2010. المجلس الدولي للتعدين والمعادن

صفحة مجموعة من  90يقدم هذا الكتاب المكون من   http://www.icmm.com/library/hia.للتعدين والمعادن
لمساعدة الممارسين في الموقع على تقييم ومعالجة المخاطر الناجمة عن الكوارث في قطاع التعدين  األدوات

 .والمعادن
 

، 2 رقم مذكرة الممارسات الجيدة". اإليدز في مكان العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية. "2002. مؤسسة التمويل الدولية
 .مؤسسة التمويل الدولية، واشنطن العاصمة

fc+sustainabilithttp://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/i
.y/publications/publications_gpn_hivaids__wci__1319576749797  تلخص هذه المذكرة تكاليف فيروس نقص

 بمكان الشركات نصائح محددة بشأن تصميم وتنفيذ برامج خاصةوتعطي  ،اإليدز في قطاع األعمال/المناعة البشرية
 .العمل

 
 المصلحة أصحاب قدرات لتنميةمورد : اإليدز لقطاع التعدين/دليل فيروس نقص المناعة البشرية" ——— . 2004.

 .مؤسسة التمويل الدولية، واشنطن العاصمة ."في جنوب أفريقياالتعدين مجتمعات واالمتثال في  المباشرة
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabi

.mining-lity/publications/publications_gpn_hivaids 
 المصلحة أصحاب قدرات تنميةل التي يلزم اتباعها خطواتال اإليدز/فيروس نقص المناعة البشريةيوضح دليل موارد 

 ضافة إلىباإلقدم إطارا جديدا الستراتيجيات اإلدارة والوقاية في مكان العمل، يكما أنه . التعدينفي مجتمعات  المباشرة
 .مكافحة هذا المرض علىبرامج الرعاية والتوعية للمساعدة 

 
——— .2007a" .3.0 من المبادئ التوجيهية للبيئة والصحة والسالمة العامة ". المحلية صحة وسالمة المجتمعات

 .مؤسسة التمويل الدولية: واشنطن العاصمة. 88-77مؤسسة التمويل الدولية،  الصادرة عن
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/dd673400488559ae83c4d36a6515bb18/3%2BCommunity%

.S2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERE 
في الجمهور  عموم يدخلها التيللمباني الجديدة  الحرائق من والسالمة بالحياة المعنية رشاداتاإليمكن االطالع على 

 ".الحرائق من والسالمة الحياة"تحت عنوان ، 3.3القسم الفرعي 
 

——— .2007b " .العاصمةمؤسسة التمويل الدولية، واشنطن ". العامة والسالمة والصحة البيئة إرشادات. 
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabi

-lity/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+
 .+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines  الوثيقةتقدم هذه 

 .والسالمة والصحة البيئة بقضايا المرتبطة للسياسة الجديد بالهيكلعلما  المعنية األطراف إلحاطةتقنية  إرشادات

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www.icmm.com/library/hia
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_hivaids__wci__1319576749797
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_hivaids__wci__1319576749797
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_hivaids-mining
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_hivaids-mining
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/dd673400488559ae83c4d36a6515bb18/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/dd673400488559ae83c4d36a6515bb18/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
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———  .2009a" .توجيهات للمشاريع والشركات حول تصميم آليات . معالجة المظالم في المجتمعات المتأثرة بالمشاريع

 .، مؤسسة التمويل الدولية، واشنطن العاصمة7 رقم مذكرة الممارسات الجيدة".التظلم
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sust
ainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&

CTORCACHEWCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNE
.=NONE&SRV=Page   المبادئ األساسية  حول للشركات توجيهاتالخاصة بالممارسات الجيدة كرة هذه المذتقدم

 .المظالم إلدارة
 

———  .2009b.  " مؤسسة التمويل الدولية، واشنطن العاصمة." ةالصحي اآلثارمقدمة إلى تقييم. 
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sust
ainability/Publications/Publications_Handbook_HealthImpactAssessment__WCI__1319578475704

9ab2bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTE?id=8fcfe50048d2f625
. NTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page بشأن تقدم هذه الوثيقة إرشادات 

 .نتيجة لتطور المشروع المحلي على صحة المجتمع ةالصحي اآلثارالجيدة إلجراء تقييم الممارسات 
 

 network.org-http://www.indepth. الشبكة الدولية للتقييم الديموغرافي والصحي للسكان في الدول النامية
. طولية للسكان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلإجراء تقييمات ديموغرافية وصحية ب هذه الشبكةيقوم أعضاء 

وفعال من  راسخيمكن لبرنامج . ةالديموغرافيوة يالصحالمراقبة لمنظمة هو تعزيز القدرة العالمية لنظم اهذه هدف 
بصورة شفافة  واالقتصاديةاالجتماعية والصحية  االستقصاءات بياناتمن  كبيرةحيث التكلفة جمع وتقييم مجموعة 

 .وطولية
 

منظمة ." توجيهات للصناعات االستخراجية: الصراعات تجاه الحساسة األعمال أنشطة. "2005. الدولية منظمة اإلشعار
 .الدولية، لندن اإلشعار

http://www.international-
alert.org/sites/default/files/publications/conflict_sensitive_business_practiceforeword.pdf 

. بتحسين تأثيرها على البلدان المضيفة صفحة مجموعة من األدوات للشركات المهتمة 15هذه الوثيقة المكونة من تقدم 
 وتقليل مخاطر الصراعات والمساهمة بفاعلية في إحالللفهم  ابتكارية أكثربطريقة كما تتيح لهذه الشركات التفكير 

 .السالم
 

في  ةالصحي اآلثارتقييم دليل . "2005. والرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز البيئة، لحفظ الدولية صناعة النفط رابطة
 .، لندنوالرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز البيئة، لحفظ الدولية صناعة النفط رابطة ."صناعة النفط والغاز

datefilter[value][year]=2005&keys=Health+Impact+http://www.ipieca.org/library?tid[]=9&lang[]=28&
. Assessment&x=16&y=9&=Apply  االعتبار بعين أخذهاألنشطة التي يجب ليقدم دليل الجيب هذا قائمة موجزة 

 .ةالصحي اآلثار تقييمعند 
 

البيئة، والرابطة  لحفظ الدولية صناعة النفط رابطة ".مالريا في صناعة النفط والغازمكافحة الدليل لبرامج . "2006 .———
 .، لندنالدولية لمنتجي النفط والغاز

2006&keys=Malaria+ http://www.ipieca.org/library?date_filter[value][year]=
.management+programmes&x=17&y=7&=Apply 

مكافحة برامج  بها تتحلى التي والقيمة المنطقي واألساسيقوم دليل الجيب هذا بعرض ووصف المفاهيم العلمية 
التي التدقيق التنفيذ وبروتوكوالت قوائم ل نماذج و المالريامكافحة برامج  كما يقدم نظرة عامة واسعة عن. للمالريا

 .في صناعة النفط والغاز المالريامكافحة برامج  تشكل عادة جزءا من األنشطة الرئيسية عند تطبيق
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_HealthImpactAssessment__WCI__1319578475704?id=8fcfe50048d2f6259ab2bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_HealthImpactAssessment__WCI__1319578475704?id=8fcfe50048d2f6259ab2bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_HealthImpactAssessment__WCI__1319578475704?id=8fcfe50048d2f6259ab2bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_HealthImpactAssessment__WCI__1319578475704?id=8fcfe50048d2f6259ab2bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www.indepth-network.org/
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/conflict_sensitive_business_practiceforeword.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/conflict_sensitive_business_practiceforeword.pdf
http://www.ipieca.org/library?tid%5b%5d=9&lang%5b%5d=28&datefilter%5bvalue%5d%5byear%5d=2005&keys=Health+Impact+Assessment&x=16&y=9&=Apply
http://www.ipieca.org/library?tid%5b%5d=9&lang%5b%5d=28&datefilter%5bvalue%5d%5byear%5d=2005&keys=Health+Impact+Assessment&x=16&y=9&=Apply
http://www.ipieca.org/library?date_filter%5bvalue%5d%5byear%5d=2006&keys=Malaria+%20management+programmes&x=17&y=7&=Apply
http://www.ipieca.org/library?date_filter%5bvalue%5d%5byear%5d=2006&keys=Malaria+%20management+programmes&x=17&y=7&=Apply
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، البنك الدولي، واشنطن 422ورقة مناقشة ." سد الفجوة: ةيصحة البيئال. "2001. دوماني. ليستورتي وفادي م. جيمس أ
 .ةيصحة البيئالتقييم لمنهج البنك الدولي، تحليال مفصال من تقدم هذه الورقة، التي كتبها مستشاران . العاصمة

 
". مبادئ وتوجيهات لصناعة النفط والغاز: اإلدارة االستراتيجية للصحة. "2000. الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز  

  .الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز، لندن  ،6.88/307التقرير رقم 
.http://www.ogp.org.uk/pubs/307.pdf القوة بصحة المتعلقة االعتبارات لتضمين الالزم يقدم هذا التقرير األساس 

 .منتظم بشكل المشروع وإدارة تخطيط في المحلية والمجتمعات العاملة
 

مدونة قواعد السلوك لحماية األطفال من االستغالل الجنسي في : من أجل سياحة مسؤولة اجتماعيا. "2006كاميليا تيبيلس، 
واالتجار باألطفال ألغراض طفال منظمة إنهاء بغاء األطفال والتصوير اإلباحي لألأمانة المدونة، ." السفر والسياحة

 /http://www.thecode.org .، نيويوركجنسية
واالتجار باألطفال ألغراض جنسية، طفال إنهاء بغاء األطفال والتصوير اإلباحي لألتم وضع المدونة بدعم من منظمة 

 .، ومنظمة األمم المتحدة للسياحة العالميةوصندوق األمم المتحدة للطفولة
 

  ".القوانين إنفاذ عن المسؤولينمدونة قواعد سلوك . "1979. األمم المتحدة
http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm  تنص هذه الوثيقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم

 كل لحماية عملهم أداء ثناءأ القوانين إنفاذ عن المسؤولون به يتحلى أن يجب الذي المتحدة، على قواعد السلوك
 .القانونية غير والتصرفات األعمال من األشخاص

 
 ." القوانين إنفاذ عن المسؤولينالمبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل . "1990. ———

. http://www2.ohchr.org/english/law/firearms.htm  توفر هذه الوثيقة التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن
 .القوانين إنفاذ عن المسؤولينلمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، قواعد وأنظمة الستخدام األسلحة النارية من قبل 

 
 .األمم المتحدة، نيويورك". األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية األمم المتحدة لحقوق . "2006. ———
 .http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml  لتدخل حيز  2006تم اعتماد االتفاقية سنة

 اإلنسان حقوق بجميع اإلعاقة ذوي تمتع األشخاصوهدفها هو تعزيز وحماية وضمان . 2008التنفيذ دوليا سنة 
 .، وتعزيز احترام كرامتهماآلخرين مع المساواة قدم على األساسية وممارستهم للحريات

 
 ".حاالت الطوارئ على المستوى المحلي لمواجهةأهب الوعي والت. "برنامج األمم المتحدة للبيئة

. http://www.pnuma.org/industria_ing/emergencias_i.php  من خالل هذا الموقع، يقدم برنامج األمم المتحدة
 .من الكوارث وعلى تخطيط االستجابة في المناطق الضعيفة الوقاية على للمساعدةللبيئة تقارير تقنية ومواد أخرى 

 
المتأثرة ولة في المناطق ؤالمسالتجارية الممارسات توجيهات بشأن . "2010. تفاق العالمي لألمم المتحدةمكتب اال
تفاق العالمي لألمم المتحدة، مكتب اال". مورد للشركات والمستثمرين: والمناطق العالية المخاطر الصراعاتب

 . كنيويور
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf  يهدف

المتأثرة تنفيذ الممارسات التجارية المسؤولة في المناطق  علىصفحة إلى مساعدة الشركات  45 منهذا الدليل المكون 
 .الصراعات والمناطق العالية المخاطرب

 
للرقابة الديمقراطية على القوات  معهد األمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، ومركز جنيف

األمم ، معهد 10 رقم مذكرة الممارسة". العسكرية واألمنية الخاصة والنوع االجتماعيالشركات .  "2008. المسلحة
للرقابة الديمقراطية على القوات  المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، نيويورك، ومركز جنيف

 .المسلحة، جنيف

http://www.ogp.org.uk/pubs/307.pdf
http://www.thecode.org/
http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/firearms.htm
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.pnuma.org/industria_ing/emergencias_i.php
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf
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http://se2.dcaf.ch/serviceengine/Files/DCAF/47482/ipublicationdocument_singledocument/7483440
 .BB5A1A6A89E7/en/Practice%2BNote%2B10.pdf-AD26-4FA5-5D00-1  مذكرة مقدمة قصيرة هذه التقدم

 .معلومات عملية للقيام بذلك باإلضافة إلىعن فوائد دمج قضايا الجنسين في شركات األمن الخاصة، 
 

 ."المبادئ الطوعية بشأن األمن وحقوق اإلنسان. " 2000. حكومات المملكة المتحدة والواليات المتحدة
 .http://www.voluntaryprinciples.org/ توازن هذه المبادئ بين الحاجة إلى توفير األمن واحترام حقوق اإلنسان .

 .من العام، والعالقات مع األمن الخاصوتقدم هذه الوثيقة توجيهات بشأن تقييم المخاطر، والعالقات مع األ
 

. إرشادات الوصول للمباني والمرافق. 2002. الخدمات على اإلعاقة ذوي بحصول األشخاص المعني األمريكي المجلس
 .الخدمات على اإلعاقة ذوي بحصول المعني األمريكي المجلس: واشنطن العاصمة

board.gov/adaag/html/adaag.htm-http://www.access   تتضمن هذه الوثيقة المتطلبات التقنية لوصول
 .1990إلى المباني والمرافق في إطار قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لعام  اإلعاقة األشخاص ذوي

 
. جنيف: منظمة الصحة العالمية. التقرير المرحلي العالمي عن السالمة على الطرق. 2009. منظمة الصحة العالمية

http://www.un.org/ar/roadsafety/pdf/roadsafetyreport.pdf  عبارة عن فحة ص 287هذا الكتاب المكون من
 .2008 سنة، باستخدام بيانات مستمدة من مسح موحد أجري بلدا 178السالمة على الطرق في  أول تقييم واسع عن

 
منظمة الصحة العالمية،  .لدى منظمة الصحة العالمية) قاعدة بيانات(الصحية  المعلومات ونظماإلحصاءات 
 يقدم نظام المعلومات هذا .http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/index.html. جنيف
 المحتملة الحياة سنوات مفهوم الذي يوسع الصحية الفجوة قياسوهو  اإلعاقة، حسب المعدلة العمر سنوات معيار

 .واإلعاقة الصحة اعتالل بسبب الضائعة الجيدة الصحة سنوات منما يعادلها  ليشمل المبكرة الوفاة بسبب الضائعة
 
المتعلقة بالعمل القضايا الصحية ) — االسبستوس (الصخري الحرير: مدونة الممارسات الجيدة. "2009. البنك الدولي 

  .الدولي، واشنطن العاصمةالبنك ." وبالمجتمعات المحلية
.http://siteresources.worldbank.org/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdf 

، )االسبستوس( الصخري للحريرية الناجمة عن التعرض صفحة المخاطر الصح 17المكونة من  الوثيقةتتناول هذه 
 .توفر الموارد الالزمة ألفضل الممارسات الدوليةكما 

 
 

http://se2.dcaf.ch/serviceengine/Files/DCAF/47482/ipublicationdocument_singledocument/74834401-5D00-4FA5-AD26-BB5A1A6A89E7/en/Practice%2BNote%2B10.pdf
http://se2.dcaf.ch/serviceengine/Files/DCAF/47482/ipublicationdocument_singledocument/74834401-5D00-4FA5-AD26-BB5A1A6A89E7/en/Practice%2BNote%2B10.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.access-board.gov/adaag/html/adaag.htm
http://www.un.org/ar/roadsafety/pdf/roadsafetyreport.pdf
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/index.html
http://siteresources.worldbank.org/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdf
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 المذكرة التوجيهية الخامسة
 حيازة األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي

 
 

 

للحصول على معلومات إضافية، يرجى الرجوع إلى معايير األداء . 5تقابل هذه المذكرة التوجيهية الخامسة معيار األداء رقم 
المعلومات الخاصة بجميع المراجع المشار . ،  والمذكرات التوجيهية المقابلة لها8إلى رقم  6ومن رقم  4إلى رقم  1من رقم 

 .هية موجودة في الئحة المراجعإليها في نص هذه المذكرة التوجي
 

 المقدمة
 
أن االستحواذ على األراضي المرتبطة بالمشروع والقيود المفروضة على استخدام  5يقر معيار األداء رقم . 1

األراضي المرتبطة بمشروعات معينة يمكن أن يكون له آثار سلبية على األشخاص والمجتمعات المحلية التي 
) النزوح أو فقدان المأوى(ر إعادة التوطين القسري إلى كل من التشرد المادي وتشي. تستخدم هذه األراضي
خل أو خسارة األصول أو فقدان القدرة على الوصول إليها مما يؤدي إلى فقدان مصادر الد(والتشرد االقتصادي 

أو القيود /و 2 نتيجة لعملية االستحواذ على األراضي المرتبطة بالمشروع 1) ىفقدان سبل كسب العيش األخر
وتعتبر إعادة التوطين قسرية عندما ال يملك األشخاص المتأثرون أو . المفروضة على استخدام األراضي

المجتمعات المحلية المتأثرة الحق في رفض االستحواذ على األراضي أو القيود المفروضة على استخدامها، والتي 
النزاع القانوني على ملكية األراضي أو ) 1: (حاالتويحدث ذلك في . ينتج عنها التشرد المادي أو االقتصادي

التسوية عن طريق المفاوضات التي يجوز لجوء المشتري بموجبها إلى ) 2(تقييد استخدامها مؤقتاً أو نهائياً؛ 
 . نزع ملكية األراضي أو فرض قيود قانونية على استخدامها في حالة فشل المفاوضات مع البائع

 
التوطين القسري، إذا لم ُتدار بالطريقة المالئمة، إلى مشقة وصعوبات طويلة األجل  يمكن أن تؤدي إعادة. 2

وتتسبب في فقر المجتمعات المحلية واألشخاص المتأثرين، باإلضافة إلى األضرار البيئية واآلثار االجتماعية 
إال . إعادة التوطين القسريولهذه األسباب، يجب تجنب . واالقتصادية السلبية في المناطق التي أعيد توطينهم بها

بتخطيط وتنفيذ 3 ه والقيام بصورة متأنية ومدروسة،أنه عندما يتعذر تفادي إعادة التوطين القسري، يجب الحد من
وتضطلع الحكومة . التدابير المالئمة لتخفيف اآلثار السلبية على األشخاص النازحين والمجتمعات المحلية المضيفة

االستحواذ على األراضي وعملية إعادة التوطين القسري، بما في ذلك تحديد في الغالب بدور محوري في 
ً ثالثاً مهماً في العديد من المواقف وتثبت التجربة أن المشاركة المباشرة من . التعويضات، وبالتالي تمثل طرفا

نشطة على نحو جانب الجهة المتعاملة مع المؤسسة في أنشطة إعادة التوطين يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ هذه األ
يحقق فعالية التكاليف والكفاءة بشكل أكبر واختيار التوقيت المناسب لتنفيذ هذه األنشطة، باإلضافة إلى تقديم 

 . أساليب مبتكرة لتحسين سبل معيشة األطراف المتأثرة من إعادة التوطين
 
ومية لتهجير األشخاص بالقوة للمساعدة  في تجنب نزع الملكية وعدم الحاجة إلى االستعانة بالسلطة الحك. 3

الجبرية، يتم تشجيع الجهات المتعاملة مع المؤسسة على االستحواذ على األراضي أو الحصول عليها عن طريق 
التسويات التفاوضية كلما أمكن ذلك، حتى وإن كانت لدى هذه الجهات المتعاملة مع المؤسسة الوسيلة القانونية 

 . قة البائعللحصول على هذه األراضي دون مواف
 

  
إلى مجموعة كاملة من الوسائل التي يستخدمها األفراد واألسر والمجتمعات المحلية للمعيشة، " كسب العيش"يشير مصطلح 1

مثل الدخل القائم على األجور والزراعة والصيد وأعالف الماشية وسبل كسب عيشها المعتمدة على الموارد الطبيعية والتجارة 
  .قايضةبالسلع الصغيرة والم

  
تشتمل عملية االستحواذ على األراضي على كل من الشراء المباشر لألراضي وشراء حقوق االستخدام أو تأجيرها، مثل حق 2

 .المرور

  
 .المجتمع المحلي المستضيف هو أي مجتمع يستقبل األشخاص المشردين3
 

مشاريع القطاعين العام والخاص قسري المرتبطة بعادة التوطين الإ أن إعادة التوطين في مجالأظهرت عقود من البحث . 1ت
المرتبطة  الرئيسية االجتماعية واالقتصاديةالمخاطر . المتأثرةفي كثير من األحيان إلى إفقار األسر والمجتمعات المحلية تؤدي 

 اإلفقارومخاطر نموذج إعادة البناء  في واردة، يجب أن يعالجها المطورون، وبالتالي تلك التي القسريإعادة التوطين ب
كل قضية بالمتعلقة  5 فقرات معيار األداء رقم(على النحو التالي  ،)2000، 1997، يرنيس(على نطاق واسع  المستعمل

 :)قوسين بين واردة
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  28-27الفقرات (عدم امتالك األراضي( 
  28الفقرة (البطالة( 
  21-20الفقرات (التشرد( 
  19و 8الفقرتان (التهميش( 
 28الفقرة (ام األمن الغذائي انعد( 
  من معيار  7الفقرة  تتطلب ؛5 رقم إشارة محددة في معيار األداءليست هناك (زيادة معدالت االعتالل والوفيات

  )ذات الصلة البيئية واالجتماعيةواآلثار جميع المخاطر بالمخاطر واآلثار  عملية تحديدتهتم  أن 1األداء رقم 
  28و 5ن االفقرت(الممتلكات والخدمات المشتركة  ىالوصول إلفقدان فرص( 
  20الفقرة (التفكك االجتماعي( 

 
بتفادي أو التقليل من إلعادة التوطين،  ينيمكن أن تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، من خالل التخطيط والتنفيذ السليم. 2ت

األسر تمكين  من خاللاألثر اإلنمائي للمشروع  بتعزيزهذه المخاطر بطريقة منهجية، ويمكن أن تقوم كلما أمكن ذلك 
 منحهاومن المشاركة في تخطيط إعادة التوطين من خالل المشاركة والمشاورة المستنيرة، المتأثرة  والمجتمعات المحلية

 تماعيةاالستثمار في التنمية االقتصادية واالج. اوبالتالي تحسين مستوى معيشته ،من المنافع العائدة من المشروع انصيب
ة المضيف ةالمحلي اتالنوايا الحسنة في المجتمعمن خالل تعزيز يعود بالربح على الجهة المتعاملة مع المؤسسة قد المحلية 

فإن إعادة التوطين القسري وعلى النقيض من ذلك،  .السمعة المؤسسية للجهة المتعاملة مع المؤسسةتحسين و ،والمتضررة
ي إلى نتائج سلبية من شأنها تقليل األثر اإلنمائي للمشروع والتأثير على سمعة الجهة قد تؤد سليمين إدارةدون تخطيط و

 .المؤسسة المتعاملة مع
 

لمشروع آثارااالعتبارات عند تقييم أهم الوصول إلى موارد الملكية المشتركة والموارد الطبيعية هو أحد فرص فقدان . 3ت
فقدان أنواع األصول التي يمكن تشمل . أعاله 1ت في هو مذكوركما  المتأثرة،المجتمعات واألسر  عيشكسب سبل  على

والحطب، وغيرها  ،واأللياف ،والنباتات الطبية ،المراعي، وأشجار الفاكهة :ال الحصر ثالعلى سبيل الم ،إليهاالوصول فرص 
هذه أن  مع. السمكية والمخزونات، األحراج، البورواألراضي  ،أراضي المحاصيلو، غير الخشبية الحرجيةمن الموارد 

ا من عناصر سبل رئيسي افي كثير من األحيان عنصريعتبر  االوصول إليهإال أن فردية، أسر  ها ال تملكهاالموارد حسب تعريف
 .المشروع بسبباإلفقار خطر تواجه  قد ابدونهوالتي  المتأثرة، عيش األسر كسب 

 
القطاع  لمشاريعاإلعداد عند  وتنفيذ التشريد المادي واالقتصادي عن تخطيط مسؤولةالحكومية الهيئات غالبا ما تكون . 4ت

. عملية إعادة التوطين توجهتشريعات وطنية  علىبعض الدول تتوفر . راعية مباشرة لمثل هذه المشاريعكجهات الخاص أو 
 ضمان احترام عمليةمؤسسة الجهات المتعاملة مع الالحكومية المتطلبات القانونية الوطنية، في حين يطلب من الهيئات تتبع 

الجهود التي هذا تكميل قد يتطلب و. 5 رقم هداف معيار األداءللقوانين الوطنية وألنيابة عنهم  التي يقام بهاإعادة التوطين 
 أدناه ةالواردو الحكومة اتقوم بهالتي  إعادة التوطينب ةالخاصالفقرة تبذلها الحكومة بطرق مختلفة، على النحو المبين في 

 )74ـ ت 68لفقرات تا(
 

 األهداف
 

 تفادي أو على األقل تقليل معدالت التشرد، كلما كان ذلك ممكناً، وذلك عن طريق البحث عن تصميمات بديلة للمشروع 
 تجنب الطرد بالقوة الجبرية 

سلبية الناتجة عن في الحاالت التي يكون فيها التجنب غير ممكن، تخفيف اآلثار االجتماعية واالقتصادية ال-توقع وتجنب أو
التعويض عن خسارة األصول من خالل دفع ) 1: (االستحواذ على األراضي أو القيود المفروضة على استخدامها عن طريق

التأكد من تنفيذ أنشطة إعادة التوطين مع اإلفصاح بطريقة مالئمة عن المعلومات والتشاور ) 2(  4تكلفة اإلحالل واالستبدال؛
 من جانب األطراف المتأثرةوالمشاركة المستنيرة 

 تحسين أو استعادة سبل كسب العيش ومستويات المعيشة لألشخاص المشردين
في مواقع إعادة  5 تحسين األوضاع المعيشية لألشخاص المشردين مادياً من خالل توفير المسكن المالئم وضمان حيازته

 التوطين
ويجب عند تطبيق هذه الطريقة . فة اإلحالل واالستبدال بأنها قيمة األصول في السوق إضافة إلى تكاليف الصفقاتتعّرف تكل4

وتعّرف قيمة السوق بأنها القيمة المطلوبة للسماح . لتقدير القيمة أال يتم أخذ معدل إهالك الهياكل واألصول في الحسبان
ويجب توثيق . رين باستبدال أصول جديدة ذات قيمة مشابهة باألصول المفقودةللمجتمعات المحلية المتأثرة واألشخاص المتأث

أو إعادة التوطين /وتضمين طريقة تقدير القيمة الالزمة لتحديد تكلفة اإلحالل واالستبدال في خطط استعادة سبل كسب العيش و
 ).25و 18انظر الفقرتين (القابلة للتطبيق 

األفراد المعاد توطينهم أو المجتمعات المحلية المعاد توطينها في موقع يمكنهم أن يشغلوه يقصد بضمان الحيازة إعادة توطين  5
 .بشكل قانوني ويمكن من خالله حمايتهم من خطر التعرض للطرد
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 تؤدي إلى التشريد المادي أو االقتصادي التي األراضي حيازة تفادي على مع المؤسسة المتعاملة الجهات يتم تشجيع  .5ت

التكاليف االجتماعية للمشروع  نيتضم للبدائل الممكنة مع المؤسسة بتحليل مجد قيام الجهة المتعاملةويتطلب هذا  .للناس
 المحلية والمجتمعات األفراد على السلبية اآلثار تقليل يجب  ،الترحيل تفادي فيها يتعذر التي الحاالت وفي .المرتبطة بالتشرد

مثل خطوط األنابيب، وطرق الوصول، والمصانع، والمستودعات، وما إلى (مشروع ال مرافق ومواقع طرق تعديل خالل من
 ).ذلك

 
أن و ،القوانين الوطنية أن تحترمبالمشروع  متعلقةعملية إخالء  أي ه يجب علىفإن، أمرا ال مفر منه الترحيلكان إذا  .6ت

باإلضافة إلى . بهذا الصدد هات أكثر دقةتوجي أدناه 55ت توفر الفقرة. 5رقم تجرى على نحو يتفق مع معيار األداء 
في مبادئ األمم المتحدة التوجيهية المنصوص عليها المبادئ الدولية لحقوق اإلنسان  فإن، 55ت اإلرشادات الواردة في الفقرة

فيما يتعلق  ةمفيد ت، توفر توجيهاالتشردحماية أثناء الالمبادئ المتعلقة ب حول في القسم الثالث خاصةبشأن التشرد الداخلي، 
 1ت.حماية للمشردين داخليابحقوق و

 
شائعة على  نزاعاتفي منطقة بها  تقعالمشروع ب ت حيازة األرض المتعلقةاهتماما خاصا إذا كان ما ظروفتتطلب قد . 7ت

 تكون، وحيث )مغادرةلل أو اختيارهم( تسبب في طرد الناس قد صراع من أو منطقة قد خرجت للتو أو في بلد  ،األراضي
على علم بأن شراء األراضي  الجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب أن تكون. واضحة لحظة الشراء غير يضاملكية األر

األراضي وإعادة التوطين  حيازةالمتعلقة بلتحديات المعتادة اتعقيد  من هذه الظروف سيزيدظل المشروع في ب المتعلقة
تدخل صراع قبل نتيجة  ترحيل فيها حصلفي الحاالت التي . األراضيلى القائم عتفاقم النزاع  سبب فيي، ويحتمل أن القسري

المذكورة واألمم المتحدة  التوجيهية الصادرة عن مبادئالتطبيق  التوجيهية تدعمالمذكرة فإن هذه  الجهة المتعاملة مع المؤسسة،
 .أعاله

 
 المرتبطة المعامالت تكاليف ع زيادةملقيمة السوق،   طبقا األخرى واألصول األراضي عن التعويض حساب يجب .8ت

 لحيازة نتيجة سلبية اقتصاديةو اجتماعية آثار من قد تشمل األطراف التي تعانيعلى المستوى العملي، .األصول باستعادة
معترف بها مطالب  أو حقوق على الحائزيناألشخاص  :أو فرض قيود على استعمال األراضي/مشروع ما ول األراضي

 معترف مزاعم لديهم ليست الذين وأولئك ؛التقليدية الملكية أساس على األراضي في بحقوق المطالبينو ؛راضياأل على قانونيا
 والحطابين، ،والصيادين األسماك، صيدب واألسر المشتغلة الرعاة، مثل الموسميةالطبيعية  الموارد ومستخدمو ؛ايقانون بها

 للمطالبين المحتمل التنوع .المشروع منطقة فيالمتواجدة  المحلية جتمعاتالم مع مترابطة اقتصادية عالقات تربطهم قد الذين
 .ومعقدة صعبة عملية في المواقف المذكورة أعاله واالستبدال لإلحالل الكاملة التكلفة حساب جعلي باستخدامها أو باألراضي
 

 وتلك المتعلقةطر القانونية واالجتماعية ، في إطار تقييمها للمخاالمؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب السبب، لهذا .9ت
 سيتعرضون الذينوالمجتمعات  األشخاص مع وتتشاور تحددحيازة األراضي أو تقييد استعمالها، أن  صبسمعتها بخصو

 التي المضيفة المحلية المجتمعات إلى باإلضافة، يراضاألأو فرض قيود على استعمال /و أراض حيازة بسبب للتهجير
 والمطالبات األراضي، ملكية صكوك حول افيةك معلومات على الحصول وذلك بهدف توطينهم، المعاد اصاألشخ تستقبلس

من وينبغي استشارة جميع فئات األسر والمجتمعات المحلية المتأثرة، سواء بشكل فردي أو . هاواستخدامات المتعلقة باألراضي
 وجهات نظرالتشاور  يشملينبغي أن  .الضعيفةلفئات لتمام خاص كبيرة، مع إيالء اهأعدادها إن كانت لها عينة ممثلة خالل 

األسر والمجتمعات  جميعضمان إبالغ المؤسسة  مع المتعاملة يجب على الجهات ذلك، وعالوة على. وهموم الرجال والنساء
 الفرصة إتاحة أيضا يجب ماك .والتعويض الترحيلبشأن خياراتها وحقوقها المحلية في وقت مبكر من عملية التخطيط عن 

 يكون حتى التوطين إعادة تخطيط في المراحل األساسية لعملية المستنيرة للمشاركة المتأثرة المحلية أمام األسر والمجتمعات
 المزيد على االطالع يمكن .التوطين مستدامة إعادة عملية من وتكون المنافع المحتملة مالئما، للمشروع السلبية اآلثار تخفيف

 التوجيهية والمذكرة 1 رقم األداء معيار المحلية المتأثرة في األسر والمجتمعات وإشراك التشاور بشأن المفصلة المعلومات من
 .له المقابلة

 
من المستحسن أن تقوم . بشكل قانوني أو األراضي/حددت العديد من البلدان معدالت التعويض عن المحاصيل و. 10ت

معيار معدل الستيفاء  وتعديلها كما ينبغي ،الجهات المتعاملة مع المؤسسة بتقييم معدالت التعويض التي حددتها الحكومة
ويتمتع بمهندس زراعي متمرس أو مهني آخر له نفس المؤهالت  االستعانةبأفضل بطريقة هذه المعدالت تقييم يتم . االستبدال

 .في البلد المضيف التسعير الزراعيوالتعويض عملية بشأن أنظمة  بخبرة
__________________________________________ 

دينغ . ممثل األمين العام، السيد فرانسيس م تقرير :المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي :مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان 1ت
 .E/CN، )1998فبراير (
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. النازحة لألسر والمجتمعات المحلية االجتماعي الرفاهو العيشكسب سبل  تحسين أو استعادة ال يضمن وحده التعويض .11ت

ي ضااألر إلى الوصول فرص مترابطة مثلالصول من األالعديد  يشمالنالعيش غالبا ما كسب وتحسين سبل  استعادة
 ؛تماعيةإلى الشبكات االجالوصول فرص و؛ )المخزونات السمكية(الموارد البحرية والمائية و؛ )اإلنتاجية، والبور، والمراعي(
الصيد أراضي والمنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية، والنباتات الطبية، الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل فرص و

 التحديات وتشتمل .األموال ورؤوسزراعة المحاصيل، والمياه العذبة، وكذلك العمالة، والرعي مناطق و ،وجمع الثمار
 أو األراضي المعتمدة على استخدام العيشكسب سبل  استعادة على الريفية المناطق في التوطين بإعادة المرتبطة الرئيسية
 ذلك في بما ،المتأثرة المحلية للمجتمعات الثقافية أو االجتماعية االستمراريةب المساس تفادي وعلى ضرورة ،الطبيعية الموارد

 تؤثر وضواحيها الحضرية المناطق في التوطين عادةإ أن ماك .المهجرين توطين فيها سيتم التي المضيفة المحلية المجتمعات
 سبل استعادة في الحضرية المناطق في التوطين بإعادة مرتبط رئيسي تحد ويتمثل .المؤسساتو ،والعمالة اإلسكان، على عادة

 العمل نكاأم من القرب مثل(بالمكان  ترتبط عادة والتي مؤسساتال في العمل أو األجور تقاضي المعتمدة على العيش سبك
 .)والزبائن واألسواق

 
 المعتمدة على العيش سبك سبل أو استعادة/و بتحسين المعنية التدابير بتصميم الخاصة التوصيات ملخص يليفيما . 12ت

 :مؤسساتال في والعمل واألجور األراضي
 

 أعيد الذي الموقع أو/نوع النزوح االقتصادي و إلى استنادا :األراضي على المعتمدة العيش سبك سبل 
 على الحصول أو حيازة على المساعدة) 1(: ، فهم قد يستفيدون منينأثرتتوطين الرجال والنساء الم فيه

 المائية؛ المواردالوقود وو والغابات واألراضي البور المراعي إلى الوصول سبل ذلك في بما ،بديلة أرض
ويتها، وتوفير الطرق الموصلة إليها، مثل تمهيد األرض، وتس(الزراعية  ألراضيل اإلعداد المادي )2(

المستلزمات الزراعية ) 4( الزراعية؛ راضياأل أو لمراعيل أسوار إقامة) 3(؛ )واستقرار وثبات التربة
 في بما الصغيرة، القروض) 6( البيطرية؛ الطبية العناية) 5(؛ )مثل البذور والشتالت واألسمدة والري(

 النقدية؛ والقروض الماشية، بتربية المعني اإلقراض وبنوك رز،األ إنتاج ألغراض المقرضة البنوك ذلك
مثال من خالل وسائل النقل وتحسين سبل الحصول على معلومات حول ( األسواق إلى الوصولسبل  )7(

 ).الفرص المتاحة في األسواق
 
 لية المتأثرةاألسر والمجتمعات المح في المستأجرون يستفيد قد :األجور على المعتمدة العيش سبك سبل 

 العقود في عليها المنصوص الشروطمن و بديلة، بوظائف وااللتحاق المهارات تسابكا على تدريب من
من و المحليين، لعمالل المؤقت أو الطويل األجل توظيفال بشأن مقاولي المشروع الفرعيين مع المبرمة
أثناء النزوح  دخلهمقطع ين تم الذ المستأجرونيجب أن يتلقى  .المبتدئة شركاتال لتمويل صغيرة قروض
 منحوينبغي  .الخفية األخرىالمصاريف وغيرها من  تلك التكاليفلتغطية إعادة التوطين  عن تدالالمادي ب

كون ي قدماديا،  النازحينفي حالة  .لالستفادة من هذه األحكام ين فرصا متكافئةالنساء والرجال المتضرر
يجب النظر بعناية في  .االستقرار االجتماعي واالقتصادي في عامال مهماموقع سكن إعادة التوطين 

 تم إضعافوإذا  ؛أثناء وبعد إعادة التوطين عملهم مكان أو أماكنلوصول إلى على ا استمرار المستأجرين
 في رفاهخسارة التسبب في  وتجنبوصولهم استمرارية ضمان ل يةتخفيفتدابير  ، فيجب اتخاذهذه القدرة

 .المتضررة لمحليةاألسر والمجتمعات ا
 
 أو المتمرسون والحرفيون األعمال أصحاب يستفيد قد :المؤسسات على المعتمدة العيش سبك سبل 

من ) مثل تخطيط األعمال، والتسويق، وجرد المخزون، ومراقبة الجودة(قروض أو تدريبات  من المبتدئون
 تشجيع المؤسسة مع عاملةالمت الجهات بإمكان .محلية عمل فرص وخلق أعمالهم في التوسع أجل

 .المحليين الموردين من لمشاريعها الالزمة والخدمات السلع شراء خالل من المحلية المؤسسات
 

 مدى قياس يمكن .التوطينفي مواقع إعادة  للنازحينالحيازة  ضمانو الئقسكن توفير   5يتطلب معيار األداء رقم .13ت
 والمالءمة للسكن، والصالحية ،والسعر المعقول ، والحجم، وعدد الغرف،انواألم ،حسب الجودة المأوى أو المسكنمالءمة 
 الالئق السكن يسمح أن يجب .السكنية للمنطقة المميزة والخصائص وضمان الحيازة، ،2تالوصول إليه وسهولة الثقافية،

 البنية أو الغابات، وأيضا وغيرها من وسائل كسب العيش مثل الحقول الزراعية واألسواق، التوظيف، خيارات إلى الوصولب
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 كان وإن ، حسب السياق المحليوالتعليم الصحية والرعاية الصحي والصرف والكهرباء المياه مثل والخدمات األساسية التحتية

 تسعى أن ويجب .للفيضانات أو غيرها من المخاطر المالئمةمواقع ال أال تتعرضيجب  .سيتم دعم واستدامة هذه الخدمات
ذلك  إلى تحسين جوانب السكن الالئق المذكورة في هذه الفقرة، بما في ، كلما كان ذلك ممكنا،املة مع المؤسسةالجهات المتع

 يملكون ال لذينا ألولئك بالنسبة خاصة التوطين، إعادة موقع في أفضل معيشية أوضاع توفير أجل منوذلك  ضمان الحيازة،
، الفقرة 5معيار األداء رقم ( يينرسمالمثل المستوطنين غير  يشغلونها، لتيا األرض بشأن مزاعم أو بها معترفا قانونية حقوقا

التحسين  وينبغي أن يتم إنشاء خيارات .1رقم كما هو موضح في معيار األداء  يعتبرون ضعفاءأو أولئك الذين /و)) 3(17
 .االقتضاء والمجتمعات المضيفة، حسبفي مواقع إعادة التوطين بمشاركة النازحين  إلجراء هذه التحسيناتوتحديد األولويات 

 
يعني أن السكان هم المالك ضمان الحيازة في أعلى مستوياته . ئقمكونات السكن الال من أهمضمان الحيازة  يعتبر. 14ت

كحد أدنى، يتيح ضمان الحيازة و. لهم حرية المتاجرة بملكيتهم أو ضمان عقدهاأن ، وومبانيهمالمعترف بهم قانونيا ألرضهم 
ودون توفير أية حماية  رغما عنهم، مبانييعني طرد الناس وإزالة أمتعتهم من األرض وال ، الذياية السكان من اإلخالءحم

إيجابي على مستوى معيشة  يمكن أن يكون لتحسين ضمان الحيازة تأثير. لهم قانونية أو أي شكل آخر من أشكال الحماية
 رسمية بشأنحقوق قانونية  قد يكون لدى النازحينف، 5ار األداء رقم من معي 17كما هو موضح في الفقرة و. النازحين

مثال من خالل المطالبة التقليدية المعتادة (األرض؛ أو قد تكون لديهم حقوق معترف بها لكنها غير رسمية بشأن األرض 
 رف بها بشأن األرض التي؛ أو قد ال تكون لديهم أية حقوق قانونية معت)باألرض، أو الملكية الجماعية ألراضي المجتمع

وباإلضافة إلى ذلك، فقد يكون النازحون مستأجرين موسميين أو ). مثل المستوطنين غير الرسميين أو االنتهازيين(يشغلونها 
قد يختلف توفير ضمان الحيازة لكل فئة من السكان . دائمين، أو مهاجرين موسميين يستطيعون دفع إيجار أو يعجزون عن ذلك

  مقرر(لمبين في المبادئ األساسية لألمم المتحدة والمبادئ التوجيهية بشأن عمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية على النحو ا
 3ت).2007األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن، 

 
لطرد ا لمخاطر معرضون 5رقم  األداء معيار من) 3(17للمعنى الوارد في الفقرة  طبقا المشردون األشخاص .15ت

الحصول على  دون نقدية تعويضات على حصولهم حالة في خاصة أخرى، أطراف أو الدولة قبل من المستقبل في والترحيل
قد يكون المستأجرون مؤهلين . 45يجب التفكير في حماية إضافية لهم، كما ورد وصفها في الفقرة ت لذا .إليه ينزحون مكان

 .رى سيتم إعادة توطينهم في مساكن مماثلة مع ترتيبات حيازة مماثلة أو أفضللسكن بديل في بعض الحاالت، وفي حاالت أخ
 
 

 نطاق التطبيق
 

يتحدد تطبيق هذا المعيار أثناء عملية تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، بينما تتم إدارة تنفيذ  4 .
ارة البيئية واالجتماعية في الجهة المتعاملة اإلجراءات الالزمة الستيفاء متطلبات هذا المعيار عن طريق نظام اإلد

 .هذه المتطلبات 1ويوضح معيار األداء رقم . مع المؤسسة
 
 :أو االقتصادي الناتج عن األنواع التالية من صفقات األراضي /ينطبق هذا المعيار على التشرد المادي و .5
 

  الملكية أو اإلجراءات الجبرية الحقوق في األراضي أو حقوق استخدام األراضي المكتسبة من خالل نزع
 األخرى وفقاً للنظام القانوني للبلد المضيف

  الحقوق في األراضي أو حقوق استخدام األراضي المكتسبة من خالل التسويات التفاوضية مع مالك األراضي أو
 ناتجة عن فشل 6من يملكون حقوقاً قانونية في األراضي إذا كانت عملية نزع الملكية أو أي إجراءات جبرية أخرى

 . التسوية
__________________________________________ 

 
بما (ة يجب أن يتبع السكن أو المأوى الجديد، عند االقتضاء، مفهوم التصميم الشامل، وأن يزيل الحواجز المادية التي تمنع األشخاص ذوي اإلعاق 2ت

المشاركة الكاملة في الحياة االجتماعية واالقتصادية على الشكل الذي تم استكشافه في منشور  من) في ذلك المسنين والعجزة مؤقتا واألطفال وغيرهم
 : رابط الموقع(البنك الدولي، التصميم للجميع 

rldbank.org/DISABILITY/Resources/Universal_Design.pdfhttp://siteresources.wo( 
تقرير  :بدافع التنميةوالترحيل  عمليات اإلخالء والمبادئ التوجيهية بشأن المبادئ األساسية :لحقوق اإلنسان للمفوض السامي مكتب األمم المتحدة 3ت

 .A/HRC/4/18 ،2007 يونيو 11، ميلون كوثري السيد معيشي الئق، في مستوى عناصر الحق الالئق كعنصر من الخاص المعني بالسكن المقرر
 
 

http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Universal_Design.pdf
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  تؤدي بعض أوضاع المشروعات التي تفرض فيها القيود القسرية على استخدام األراضي والوصول إلى الموارد

الطبيعية، إلى فقدان مجتمع محلي أو مجموعات في مجتمع محلي إمكانية الوصول إلى استخدام الموارد في 
 . رف بهاأو معت 7المناطق التي يتمتعون فيها بحقوق استخدام تقليدية 

  تتطلب بعض أوضاع المشروعات طرد األشخاص الذين يشغلون األراضي دون امتالك حقوق استخدام رسمية
 8. تقليدية أو معترف بها

  القيود المفروضة على الوصول إلى األراضي أو استخدام موارد أخرى بما في ذلك الممتلكات المجتمعية والموارد
ية والمائية ومنتجات الغابات الخشبية وغير الخشبية، والمياه العذبة، الطبيعية األخرى مثل الموارد البحر

  9.والنباتات الطبية، والصيد، ومناطق التجمع، ومناطق الرعي والزراعة
 

مثل صفقات السوق (ال ينطبق هذا المعيار على إعادة التوطين الناتجة عن صفقات طوعية بشأن األراضي . 6
ا مجبراً على البيع وال يمكن أن يلجأ المشتري بموجبها إلى نزع الملكية أو أي التي ال يكون البائع في إطاره

كما أن هذا ). إجراءات جبرية أخرى مفروضة من قبل النظام القانوني للبلد المضيف في حالة فشل المفاوضات
لتغير المشروع بالنسبة المعيار ال ينطبق أيضاً على الحاالت التي تكون فيها اآلثار غير مباشرة وال يمكن إرجاعها 

 .10لألراضي التي تستخدمها الجماعات أو المجتمعات المحلية المتأثرة
 
ثيراً إذا كانت اآلثار المباشرة للمشروع تؤثر على األراضي أو األصول أو القدرة على الوصول إلى األصول تأ. 7

أو االقتصادي فيها أمراً ال مفر منه، ستقوم /سلبياً في أي مرحلة من مراحل المشروع التي يكون التشرد المادي و
، حتى وإن لم تكن هناك أية حالة لالستحواذ 5الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتطبيق متطلبات معيار األداء رقم 

 .على األراضي أو فرض قيود على استخدام األراضي
______________________________________________________ 

 .يسري هذا أيًضا على الحقوق العرفية أو التقليدية المعترف بها أو التي يمكن االعتراف بها بموجب قوانين البلد المستضيف6 
 ) كوكيل للحكومة في بعض الحاالت(ويمكن إجراء المفاوضات بمعرفة الحكومة أو الشركة 

وربما يشمل ذلك البيئات البحرية . في هذه الحاالت، ال يتمتع األشخاص المتأثرون في كثير من األحيان بالملكية الرسمية 7
ناطق التنوع الحيوي المرتبطة بالمشروع أو مناطق عازلة ويمكن أيًضا تطبيق هذا المعيار عند إنشاء م. وبيئات المياه العذبة

 .محددة بموجب القانون من قبل الجهة المتعاملة مع المؤسسة دون أن تكون مملوكة لها
رغم أن بعض األشخاص ليس لهم حقوق في األراضي التي يشغلونها، يتطلب هذا المعيار أن يتم االحتفاظ باألصول غير  8

استبدالها أو التعويض عنها، على أن تتم إعادة التوطين بموجب ضمان الحيازة، واستعادة سبل العيش  المرتبطة باألراضي أو
 .المفقودة

أصول الموارد الطبيعية المشار إليها في هذا المعيار تساوي خدمات اإلمداد الخاصة بالنظام البيئي على النحو المحدد في  9
 .  6معيار األداء 

فعلى سبيل المثال، يغطي . اآلثار األعم على المجتمعات المحلية أو جماعات من األشخاص 1رقم ويغطي معيار األداء  10
 .منع وصول عمال المناجم الحرفيين إلى مستودعات المعادن 1معيار األداء رقم 

 
 أراض استخدام حقوق أو أراض حيازة على المشتري فيها يحصل التي المعامالت على 5 رقم األداء معيار ينطبق .16ت

 على الحصول من لتمكينه حكومية سلطة إلى اللجوء للمشتريفيها  يمكن ولكن التي البائع، مع مباشرة مفاوضات طريق عن
 إذا أو السعر على والبائع المشتري يتفق لمإذا ) رتفاق أو حقوق المرورمثل حقوق اال(استخدامها  على قيود فرض أو األرض

 يقدمه عرض أفضل قبول البائع على يتعين .باألرض االحتفاظ خيار الحاالت هذه في البائع يملك وال .المفاوضات تفشل
 وبصفة .العامة للمصلحة كيةالمل نزع إلى مستندة أخرى قانونية جراءاتإل أو الملكية نزع، وإال فإنه ستيعرض لالمشتري

 الملكية نزع أو للملكية، اإلجباري النزع أو الملكية، نزع بعملية الكيفية بهذه لألراضي الحكومات حيازة تسمى عامة،
 المعامالتب المرتبطة المختلفة المخاطر من مجموعة من البائعين حماية إلى 5 رقم األداء معيار ويسعى .العامة للمصلحة

 تجرى المفاوضات انك إذا بما 5 رقم األداء معيار تطبيق ُيعنى وال .في هذه الظروف تحدث التي التفاوض على المبنية
 أنه قد يشعر البائع ألنالحكومة،  قبل من أو المؤسسة مع المتعاملة الجهة من قبل) بشكل مباشر أو عن طريق أطراف ثالثة(

 أسعار عن افيةك معلومات إلى، أو إن افتقر أقل جاذبية) الملكيةزع ن(قبول تعويض غير كاف إن علم بأن البديل على مجبر 
 بقيمة بديلة أرض أو بديل مسكن فيها يتوفر ال التي الحاالت في نقدي تعويض قبول على أيضا البائع يجبر وقد .السوق

حيث تبيع األسر المتأثرة  قد تمت حسب رغبة كل من البائع والمشتري،حيازة األرض العتبار أن  .المنطقة نفس في متساوية
استيفاء الشروط  كما يتوجبممتلكاتها وأصولها طوعا، يجب أال يكون لدى الجهة المتعاملة مع المؤسسة خيار شراء إلزامي، 

الصفقة مع الموافقة إبرام ) 2(وجود أسواق أراض أو فرص أخرى لالستثمار المثمر إليرادات المبيعات؛ ) 1(: التالية
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ينبغي لهذه المبادئ أن تنطبق على . تقديم تعويض عادل للبائع على أساس القيم السائدة في السوق) 3(ع؛ المستنيرة للبائ

 .ومجمعي ومطوري األراضي من أجل ضمان صفقات عقارية عادلة يمدمج
 

مساعدة تعويض أو الجهة المتعاملة مع المؤسسة من  ليس مطلوبا، 5رقم معيار األداء من  23الفقرة كما جاء في  .17ت
الجهة المتعاملة مع  ينبغي على ،مع ذلكو. هليةألمنطقة المشروع بعد الموعد النهائي ل ينتهكون ين الذينالمستوطنين االنتهازي

 مزاعم مشروعة بشأن انتمائهمولكن الذين لديهم  ،في وقت التسجيل غائبين الذين كانوا استيعاب األفراد أو الجماعاتالمؤسسة 
أو الرعاة الرحل الذين يستخدمون  الذين هاجروا للعملقد تشمل هذه الجماعات أفراد األسرة . المتأثري المحللمجتمع إلى ا

إذا كان هناك فارق زمني كبير بين االنتهاء من التعداد وتنفيذ خطة إعادة التوطين أو . الموارد المحلية على أساس موسمي
وقد تكون  ؛الزيادة الطبيعية في عدد السكانولحركات السكان  مخلق أحكا المخططين سبل كسب العيش، فيجب على استعادة

على الجهة المتعاملة مع المؤسسة وبالمثل، ينبغي . بعين االعتبار هذه التغيرات الطبيعيةألخذ تعداد الهناك حاجة إلى تكرار 
 لالجئين أو غيرهم منامثل في وقت التعداد، ما شروع قبل م من ا مطلوباموقع يحتلونألشخاص الذين قد ال حساب ا

لتقديم مطالبهم  ما في العودة إلى موقع ، والذين قد ال يستطيعون أو ال يرغبونأهليةاألشخاص المشردين داخليا بسبب حرب 
الجهة  أن تسعى ويستحسن ،تحدث مثل هذه السيناريوهات عموما في حاالت ما بعد الصراع. بعد الصراع بشأن أرض ما

 .بسياق البلددراية الذين لهم التنمية االجتماعية خبراء طلب المشورة من المتعاملة مع المؤسسة ل
 

الوصول إلى الموارد الطبيعية على استخدام األراضي و غير الطوعية على قيودال فيها تتسببالتي المشروع حاالت . 18ت
أو حقوق استخدام تقليدية عليها ديهم ل التيالموارد  لفرص وصولهم إلى المحلي المجتمع أو الجماعات داخل المجتمع فقدان في

موارد الملكية المشتركة مثل الغابات وأراضي  الوصول إلىفقدان فرص بيل المثال على سهذه القيود تشمل . معترف بها
القيود المفروضة على فرص الوصول إلى الموارد عادة ما تكون آثار في مثل هذه الحاالت، . صيد األسماك أماكن الرعي أو

 فقدان يعتبرأعاله،  1تفي  هو مذكوركما و. عن آثار حيازة األراضي اتمييزه ويصعب مباشرة وسلبية بالمشروع بطةوالمرت
يتطلب ، كما الجبريإعادة التوطين بالرئيسية المرتبطة اإلفقار  مخاطر ة المشتركة أحدفرص الوصول إلى موارد الملكي

 .دقيقة يةتخفيفإجراءات 
 

 ،األرض أو القيود المفروضة على فرص الوصول إلى األراضي حيازة تتعدىبآثار  المشروع ةأنشط تسبب حالة في. 19ت
معيار األداء  على الجهة المتعاملة مع المؤسسة في إطار عملية تحديد المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية بموجب يجب فإنه

فرص  فقدان السلبية اآلثار هذه وتشمل. عنها التعويض أو تخفيفها أو تقليلها أو والمخاطر اآلثار هذه مثل تفادي ، 1رقم 
 تعطيل التلوث أو أو/و دولة؛من طرف ال ةكالمملو ةالسطحي تحت 4تالتعدين حقوق إلى الحرفيين المناجم عمال وصول

 عدم من رغمال وعلى. استخدامها المشروع لم يقيد المشروع أو التي التي ليست في حيازةالوصول إلى المياه لفرص المشاريع 
 المالئمة التخفيف تدابير بحث المؤسسة  المتعاملة الجهة على يجب أنه إال المواقف، هذه على 5 رقم األداء معيار انطباق
 الذي التقييم بموجب البداية منذ تقرر إذا وحتى .)راجع المذكرة التوجيهية األولى( 1رقم  األداء معيار بموجب المتأثرين للناس
 الحقا تتغير قد المشروع أوضاع فإن بيرة،ك آثار في أية المشروعتسبب  يحتمل ال أنه مع المؤسسة متعاملةال الجهة تجريه
المشروع باستخراج المياه، مما  مثل التلوث الناتج عن المشروع مستقبال أو قيام(المحلية  المجتمعات على سلبية بصورة فتؤثر

فإنه  المستقبل، في األوضاع مثل هذه نشوء عند أو وفي حالة). مجتمعات المحليةيؤثر على الموارد المائية التي تعتمد عليها ال
بصورة  المباشرة للمشروع تفاقمت اآلثار وإذا .1رقم  األداء لمعيار طبقا المتعاملة مع المؤسسة الجهة قبل من تقييمها يجب

التوطين أو  إعادة سوى بديل أي لمحلية المعنيةا المجتمعات أمام يعد لم أنه لدرجة المشروع مراحل من مرحلة أي في ملموسة
هناك  تكن لم وإن حتى ،5رقم  األداء متطلبات معيار تطبيق المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ينبغي فإنه النزوح االقتصادي،

في حيازة  المؤسسة عم المتعاملة الجهة أمام الخيار المتاح يتمثل قد الحاالت، هذه وفي .المشروع بداية في لألراضي حيازة أية
 .5رقم  معيار األداء متطلبات تطبيق مع كبير سلبي ألثر والخاضعة الصلة ذات األرض

 
اتجة عن إنشاء معامالت األراضي، مثل القيود المفروضة على استخدام األراضي النبمباشرة  تتعلقاآلثار التي ال . 20ت

ياه المبمصايد  النزوح االقتصادي المرتبطأو تعويضات التنوع البيولوجي، فضال عن ذات الصلة بالمشروع مناطق عازلة 
هذا فقا لمبادئ و تخفيف منها والتعويض عنهالاو يجب  ،5 رقم في إطار معيار األداءواردة  كلهاالبحرية، المصايد العذبة و
الموانئ  وأالوصول إلى مناطق الصيد حول األحواض  فرص أمثلة المناطق العازلة القيود المفروضة علىقد تشمل . المعيار

خضراء حول المساحات الأو  ؛المحاجر أو مناطق التفجير وأمناطق آمنة حول المناجم إنشاء  وأ ؛أو الممرات المالحية
 / المياه العذبةب المتعلقة حقوقمن الأو ما يعادلها وق المتعلقة باألراضي الحقالحصول على  في حين يتعذر. المنشآت الصناعية

__________________________________________ 
 إما من قبل األفراد واالستغالل تحت األرض التعدين عن حقوق الناحية القانونية من األرضالحقوق المتعلقة بسطح  تختلف، في معظم البلدان 4ت

 ).عكس حقوق األرض السطحية(الية من التنظيم درجة عب غير قانونية أوبطريقة 
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أو /المادي و في النزوحالبحرية /لمياه العذبةالقيود المفروضة على استخدام موارد األراضي أو اقد تتسبب البحرية، 

وفقا لمتطلبات معيار  مع األمرويجب التعامل  ،معامالت حيازة األرضالنزوح المرتبط ب عني ال يمكن تمييزه ذاالقتصادي ال
 .المعادن تحت السطح على المناطق العازلة التي تؤثر 1معيار األداء رقم غطي وي. 5رقم  األداء

 
 

 المتطلبات
 

 مقدمة عامة 
 

 تصميم المشروع 
سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بدراسة تصميمات بديلة يمكن وضعها للمشروع من أجل تفادي أو . 8

، مع التركيز أو االقتصادي، مع موازنة التكاليف والمنافع البيئية واالجتماعية والمالية/تقليل التشرد المادي و
 .حق بالفقراء والضعفاءبشكل خاص على اآلثار التي تل

 
 التعويضات والمزايا المقدمة إلى األشخاص المشردين

تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، في الحاالت التي يتعذر فيها تفادي التهجير، بتقديم تعويضات للمجتمعات . 9
تقديم  11 إلى جانبالمحلية المهّجرة واألشخاص المهجرين وعن خسائر األصول بقيمة تكلفة االستبدال الكاملة 

مساعدات أخرى لتمكين هؤالء األشخاص وتلك المجتمعات المحلية من تحسين أو استعادة مستويات المعيشة 
وسوف تكون المعايير الخاصة بالتعويضات شفافة . السابقة أو سبل كسب العيش، طبقاً لما يقضي به هذا المعيار

وعندما ترتبط سبل كسب . المتأثرين بالتهجيرواألشخاص وستُطّبق بالتساوي على جميع المجتمعات المحلية 
 أو كانت ملكية األراضي ملكية جماعية، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة سوف 12 العيش للمهجرين باألراضي

ستقوم الجهة المتعاملة باالستحواذ على األراضي المكتسبة . عويضات في شكل أراٍض، كلما أمكن ذلكتقدم ت 13
مواقع إعادة التوطين وبدالت  -حيثما كان ذلك ممكناً -، وتوفير  14واألصول ذات الصلة فقط عند توفير التعويض

كما ستتيح الجهة المتعاملة مع  15 .مكناً االنتقال لألشخاص المشردين باإلضافة إلى التعويضات، حيثما كان ذلك م
المؤسسة الفرص أمام األشخاص المشردين والمجتمعات المحلية المشردة للحصول على المنافع اإلنمائية المالئمة 

 .من المشروع
______________________________________________________ 

 .26و 19طبقاً للوصف الوارد في الفقرتين  11
 ثل زراعة المحاصيل القائمة على حد الكفاف ورعي الماشية،أنشطة كسب العيش م" مرتبطة باألراضي"يشمل مصطلح 12 

 . إضافة إلى حصاد الموارد الطبيعية
 .من هذا المعيار للتعرف على المتطلبات اإلضافية 26ارجع إلى الفقرة  13
المثال في بعض الحاالت ال يكون من الممكن دفع تعويضات لجميع المتأثرين قبل االستحواذ على األراضي، على سبيل  14

يجب تحديد هذه الحاالت والموافقة عليها على أساس كل حالة على حدة، ويجب . عندما تكون ملكية األراضي المعنية محل نزاع
 .توفير صناديق التعويض على سبيل المثال من خالل وديعة توضع في حساب الضمان قبل إجراء التهجير

ا الحكومة، وحيثما ال يكون للجهة المتعاملة مع المؤسسة تأثير مباشر على ما لم يكن هناك دور لعملية التوطين التي تديره15 
ويجوز سداد مبالغ . من هذا المعيار 29–27وينبغي التعامل مع هذه الحاالت وفقاً للفقرات . توقيت سداد التعويضات

، إلى اضطراب األهداف التعويضات بالتعاقب في أي موقع قد تؤدي فيه المدفوعات النقدية لمرة واحدة، وبشكل واضح
 .أو أهداف إعادة التوطين، أو حيثما توجد تأثيرات مستمرة على أنشطة كسب العيش/االجتماعية و

 
مرحلة تصميم المشروع، وأخذها بعين  بدايةالتكلفة المحتملة للتخفيف من التشريد االقتصادي والمادي في  تقييميجب . 21ت

تقييم ال. ةمكلفواالقتصادي  التخفيف والتعويض عن التشريد الماديتكون إجراءات  قد. االعتبار في تصميم وتطوير المشروع
 .عع بديلة للمشرومواقأو  تصاميم أو تقنيات أو طرقلتقييم جدوى  مهم جداهذه التكلفة لمبكر ال
 

باإلضافة إلى  أي قيمة األصول في السوق(بكامل تكلفة االستبدال  الضائعة األصول عن التعويض معدل حساب يجب .22ت
كما . الناس المتأثرين بالمشروع يجب أن تكون عملية تحديد قيم التعويض شفافة ومفهومة بسهولة من قبل). تكاليف المعامالت

 الخسائر حاالت في مالئمة العينية التعويضات تكون قد .ين االعتبار، كحد أدنىعينبغي تعديل المعدالت سنويا ألخذ التضخم ب
 بقيمة موارد أو سلع شكل على التعويض هذا يكون أن ينبغي أنه إال .نقدا عنها التعويض أو بسهولة يرهاتقد يمكن ال التي
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 بالنسبة .عليه بشكل مستدام الحفاظ يستطيع المجتمع المحلي، وأن الثقافية الناحية من مالئما ، وأن يكونبركأ بقيمة أو متساوية

 :التالي النحو على لاالستبدا تكاليف تعريف يتم ،واألصول لألراضي
 

 بالقرب من ة، وتقع كافئم اتيأو إمكان إنتاجي استخدام ذات أرض :أو المراعي الزراعية يضااألر
 مماثل مستوى إلى يصالهاإل األرض إعداداألرض المتأثرة أو موقع السكن الجديد، باإلضافة إلى تكاليف 

أو  الملكية نقل وضرائب التسجيل رسوم مثل المعامالت وتكاليف المتأثرة، األرض مستويات من أفضل أو
في  كتال من األراضي البديلة المتعاملة مع المؤسسةالجهة  تحدد فيهافي الحاالت التي . م المعتادةوالرس

المحتملة األراضي تحديد الفرق بين األراضي الحالية و عليها، يجب المتأثرة لألرضمجاورة غير مناطق 
أو /إجراء تقييم مستقل لقدرة و عادة يتطلب ذلك  .مكافئة ذات إمكانياتة بديلال يضااألر كونلضمان 

عن األراضي التعويض ). مثل مسوحات التربة، ورسم خرائط القدرة الزراعية(لألرض  لقدرة االستيعابيةل
 للمستلزمات كلفة أكبرتطلب ياستعادة سبل كسب العيش و ذات إمكانيات إنتاج أقل قد يمنعض اأربالمتأثرة 

هي الشكل المفضل لتعويض  القائمة على األراضياستراتيجيات التعويض  .قبل التشرد قارنة بفترة مام
  .التي تعتمد على الزراعةاألسر 

 
 عندما  .المتأثرة األرض على مقربة من مكافئة إنتاجية قيمةذات رض ألالقيمة السوقية  :البور األراضي

 .من المستحسن تقديم تعويضات عينية هض، فإن، أو تقديم أرض كتعويقيمةال يتعذر تحديد
 
 تحتية بنية مساحة أو استخدام مكافئ، مع ذات ألرض السوقية القيمة :الحضرية المناطق في يضااألر 

 إلى باإلضافة بالمشروع، المتأثرة األرض على مقربة من وجودها ويفضل محسنة، أو مماثلة وخدمات
 . الملكية نقل وضرائب التسجيل رسوم مثل المعامالت تكاليف

 
 تكلفة ):بما في ذلك المباني العامة مثل المدارس والعيادات والمباني الدينية( األخرى والمباني المنازل 

 تكلفة أو ،أو افضل منه بالمشروع المتأثر للمبنىين تمع مساحة وجودة مماثل مبنى بديل بناء أو شراء
 التسجيل رسوم مثل المعامالت وتكاليف المقاولين وأتعاب ةالعمال ذلك في بما جزئيا، متأثر مبنى إصالح

 .وتكاليف االنتقال الملكية نقل وضرائب
 
  التي قد تشمل النباتات الطبية لقيمة السوقية للموارد الطبيعية ا :الموارد الطبيعية إلى الوصولفقدان فرص

فإنه نادرا  ،ومع ذلك .أو األسماكواللحوم  غير الخشبية المنتوجات الحرجيةالبرية والحطب وغيرها من 
تم د الطبيعية، كما الوصول إلى الموار فرص التعويض النقدي وسيلة فعالة للتعويض عن فقدانما يكون 

إلى  الوصوللتوفير أو تيسير  الممكنةد وجهالكل بذل أدناه، وينبغي  66ـ56وت 23ـ22تفي ذكره 
 .ةنقدي اتتعويضالحاجة إلى لتقليل من موارد مماثلة في أماكن أخرى، وبالتالي تجنب أو ا

 
 أو يضاحيازة الجهة المتعاملة مع المؤسسة لهذه األرقبل  المفقودة واألصول يجب دفع التعويضات عن األراضي. 23ت

. قبل الحيازة االنتقال لهمبدالت دفع توطين الناس في مواقعهم الجديدة و إعادة ما كان ذلك ممكنا، يجب أيضااألصول، وحيث
. الجهة المتعاملة مع المؤسسةعن إرادة  اخارج أو مبررا تأخر صرف التعويضات يكون فيهاقد تكون هناك ظروف  نلك

أو تلحق ؤدي إلى تعطيل مؤقت لألنشطة االقتصادية ت، قد مثل المسوحات الزلزاليةبعض األنشطة، فذلك،  وعالوة على
 الضرر قاباليكون  عندما، المسوحاتبعد استكمال  ض عنها إالوالتعوي تقييمهاالممتلكات التي ال يمكن  ضررا أو تدمر

اآلثار االقتصادية  قياس فيها حاالت يجبهناك أيضا . بعد وقوع الحدثمقبوال التعويض الحاالت، يكون في مثل هذه . للقياس
 ؛نابيباأل وطوضع خطإعادة إنشاء األراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية بعد انقطاع مؤقت بسبب  مثلمع مرور الوقت، 

 .اآلثار التي تم قياسها اعتمادا علىعلى مراحل دفع التعويضات يكون من المقبول  وهنا أيضا
 

 المعتمدة على التوطين إعادة الستراتيجيات األفضلية إعطاء يجب ،5 رقم األداء معيار دهكيؤ الذي العام للمبدأ طبقا. 24ت
 المادي التشريدفي حالة  .باألراضي عيشهم سبك سبل ترتبط الذين اقتصاديا أو ماديا المشردين صلألشخا بالنسبة األراضي

 أراض في أو الحكومة بموافقة عامة أراض في التوطين إعادة االستراتيجيات هذه تشمل أن يمكنالمجتمعات المحلية، ولألسر 
 مجموعة تكون أن يجب بديلة، أراض عرض فيها يتم التي الحاالت في .التوطين إعادة ألغراض حيازتها تتم خاصة

 أو األرض ملكية لصك القانونية والطبيعة الحيازة ضمانو الموقع ومزايا اإلنتاج إمكانيات مثل لألرض، المميزة الخصائص
 األشخاص جانب من المفضل الخيار هي األرض تكن لم وإذا .القديم تعادل على األقل خصائص الموقع االستخدام، حقوق
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 أو التوظيف فرص مثل األراضي على قائمة غير خيارات استكشاف يجب فإنه ،كافية أرض حالة عدم توفرفي  أو ،المشردين
من الصعب للغاية  .المتأثرة األخرى واألصول األرض عن ةالنقدي اتالتعويض إلى باإلضافة ،مشاريع إقامة على المساعدة

 وفي .سبل كسب عيش غير معتمدة على األراضي نقل األشخاص المشردين من سبل كسب عيش معتمدة على األراضي إلى
ات والمساعد التعويضات اتساق وجوب عنيي األراضي على المعتمدة االستراتيجيات تفضيل فإن االقتصاد، التشرد حاالت

 على المعتمدة عيشهم سبك سبل مع اقتصاديا المشردين األشخاص على عرضها سيتم التي االنتقالية الفترة خالل والمساندة
ويجب مساعدة األشخاص الضعفاء لفهم . أدناه 66ـ57الفقرات ت انظر التوجيهات، من المزيد على لالطالع .ألراضيا

الخيار المنطوي على أدنى درجة  اختيارلخيارات المطروحة أمامهم فيما يتعلق بإعادة التوطين والتعويضات، وتشجيعهم على 
 .بالنسبة لهمالخطورة من 

 
 باألراضي المرتبطة  عيشهم سبك سبل استمرار في يرغبون ال الذين األشخاص على ةنقدي اتتعويض عرض يمكن .25ت
 السكان قدراتدقيق ل تقييمب القيام يجب نقدية، تعويضات تقديم في النظر عند. بهم خاصة أراض شراء يفضلون الذين أو

التعويضات النقدية على المدى القصير قد يتسبب  بما أن استهالك. معيشتهم مستويات ستعادةال النقد استخدام على المتأثرين
مثل (، فقد يكون مالئما أكثر دفع تعويضات عينية تفاقم فقر األسرؤدي إلى تفي ضائقة لالقتصادات القائمة على الكفاف أو قد 

 إرشادات توجد ماك. والخدمات السلع من معينة أنواع لشراء مخصصة أو تقديم قسائم) الماشية أو الممتلكات األخرى المنقولة
 العمل خطة عدادالدولية إل التمويل مؤسسة دليل في المشروع من المالئمة اإلنمائية المزايا اشتقاق فرص بشأن تفصيلية
 .التوطين بإعادة المعنية

 
 

 إشراك المجتمعات المحلية 
سوف تستعين الجهة المتعاملة مع المؤسسة بالمجتمعات المحلية المتأثرة من خالل عملية التشاور . 10

اص المتأثرين في االعتبار بأقصى قدر سيتم أخذ آراء المجتمعات المحلية المتأثرة واألشخ. والمشاركة المستنيرة
ممكن، بما في ذلك المجتمعات المحلية المضيفة، وذلك في عمليات اتخاذ القرارات المرتبطة بإعادة التوطين 

وسوف يستمر اإلفصاح . واستعادة سبل كسب العيش، على أن يشمل ذلك الخيارات والبدائل حيثما كان ذلك ممكناً 
صلة ومشاركة المجتمعات المحلية المتأثرة واألشخاص المتأثرين أثناء تخطيط وتنفيذ عن كافة المعلومات ذات ال

ورصد وتقييم مبالغ التعويضات وأنشطة استعادة سبل كسب العيش وإعادة التوطين لتحقيق نتائج تتفق مع أهداف 
 . 7لمعيار األداء رقم تطبق شروط إضافية فيما يتعلق بالمشاورات مع الشعوب األصلية، وفقاً .  16هذا المعيار

 
 آلية التعامل مع التظلمات

 1سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإنشاء آلية للتعامل مع التظلمات بما يتفق مع معيار األداء رقم . 11
ومن شأن ذلك أن يسمح للجهة المتعاملة مع المؤسسة . في مرحلة مبكرة قدر اإلمكان من إعداد وتجهيز المشروع

ومعالجة المخاوف بشأن التعويضات والنزوح التي يثيرها األفراد المهجرون أو أعضاء المجتمعات المحلية بتلقي 
المضيفة في الوقت المناسب، بما في ذلك آلية حق الطعن التي تستهدف حل النزاعات بطريقة تتسم بالحيادية 

  .والنزاهة
_____________________________________________________ 

. يجب أن تضمن عملية التشاور الحصول على آراء النساء وإدراج اهتماماتهن في كافة جوانب تخطيط وتنفيذ إعادة التوطين 16
وربما تطلب التعامل مع التأثيرات على سبل كسب العيش إجراء تحليل داخل األسر في الحاالت التي تتأثر فيها سبل كسب 

ويجب دراسة تفضيالت النساء والرجال من حيث طرق التعويض مثل التعويض .ختلفالعيش الخاصة بالنساء والرجال بشكل م
 .العيني بدًال من التعويض النقدي

 
 المشروع في المباشرة المصلحة أصحاب من واسعة مجموعة انخراط التوطين إلعادة الفعال التخطيط يتطلب. 26ت

 في ،5 رقم األداء معيار ألغراض المباشرة، المصالح حابصأل األساسية مجموعاتال وتتمثل .والتشاور معهم بشكل منتظم
المسؤولة عن من األطراف غيرها وحكومية الوالهيئات ، المضيف المحلي والمجتمع ،االمشردين ماديا أو اقتصادي األشخاص

 العامة التوقعات إدارة علىيساعد التواصل المبكر  .أو تقديم الخطط والمساعدت المتعلقة بإعادة التوطين/و الموافقة على
تمكين من أجل ، متوقعة إعادة التوطين عندما تكونهذا االنخراط المبكر مهم جدا . المتوقعة ومزاياه المشروع بآثار المتعلقة
والمشاركة في  ،تلك اآلثار على حياتهم عواقبفهم  المتأثرين منوالمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين  األسر

دعم ي قدإنشاء لجان إعادة التوطين  نمع أ .من أجلهمللمشاركة  بهم ن موثوقيممثل تعيينرتبطة بها أو التخطيط الم عمليات

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
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دعوتهم إلى المشاركة في وينبغي اتخاذ خطوات لضمان إبالغ جميع النازحين إال أنه التصاالت، وجهود االتوطين  خطة إعادة

 .القرارات المتعلقة بإعادة التوطين اتخاذ
 

، مما يؤدي إلى المستنيرة على تشاور منظم ومتكررالمشاركة تنطوي ، 1 رقم و موضح في معيار األداءكما ه. 27ت
 المتأثرةنظر األسر والمجتمعات المحلية لوجهات  الخاصة بهاعملية صنع القرار تضمين الجهة المتعاملة مع المؤسسة في 

إعادة تخطيط معالم و ،من الحاجة إلى إعادة التوطين للتقليلروع بشكل مباشر، مثل تحديد بدائل المشتمسها بشأن المسائل التي 
عادة التوطين، ومعايير األهلية، وتصميم وتخطيط المساكن إلاختيار الموقع البديل  مثل(تدابير التخفيف و رحة،تالمق التوطين

وفرص ، وتقاسم فوائد )المتأثرمحلي المع المجتمع  الضعفاءوتحديد األشخاص  لاالنتقا، وتوقيت البديلةوالمرافق االجتماعية 
عملية توثيق الجهة المتعاملة مع المؤسسة بقوم تس. تنفيذ إعادة التوطين، وقضايا ، وخطط استعادة سبل كسب العيشالتنمية

أو /ستقدم خطة إعادة التوطين و. كسب العيشأو خطة استعادة سبل /وإعادة التوطين في خطة  والمشاركة المستنيرة التشاور
بما في ( بشكل مباشر المتأثرةاألسر والمجتمعات المحلية  إشراككيفية عن مؤشرا واضحا  ة استعادة سبل كسب العيشخط

. وتنفيذ ورصد إعادة التوطينتخطيط في جميع مراحل  ةومستمر ةومتكرر ةتشاور منظمعملية في ) ذلك المجتمعات المضيفة
 اوإدماجهبشكل مناسب  اهتمامات المرأة تحديدة المشاركة لضمان عمليف ييجب تكي، 47وت 41كما هو موضح أدناه في ت

 .لتخطيط وتنفيذ إعادة التوطينالرئيسية مراحل الفي جميع 
 

، يجب أن يحدث استعادة سبل كسب العيش تبدالو اتبما في ذلك التعويض النزوح، استحقاقاتأهلية والكشف عن . 28ت
لدراسة الخيارات  المحتمل تشريدهمللناس  لمنح وقت كافالتخطيط للمشروع  عمليةبداية في  بشكل مبكر بما فيه الكفاية

إعادة ب العمل المعنية خطة معلومات إضافية حول شروط وفوائد باستطاعتهم توفير خارجيينخبراء إشراك . المتاحة أمامهم
 والمجتمع المتعاملة مع المؤسسة الجهةمن اختالل توازن القوى والمعرفة بين  يحد األشخاص المتأثرين قد التوطين لصالح

 .الضعيفة الجماعات أفرادمع و، )7انظر معيار األداء رقم (األصلية  الشعوب مع التشاور على خاصة شروط تنطبق. المحلي
الفصل المعني بإشراك  إلى الرجوع يرجى المستنيرة، ةكوالمشار التشاوربعملية  المتعلقة واإلرشادات متطلباتال على لالطالع

 إضافية إرشادات وتوجد .لها المقابلة التوجيهية رةكوالمذ 1 رقم األداء معيار من 33إلى  25 من الفقراتالمصلحة في  يذو
 دليل :المباشرة المصلحة أصحاب ةكمشار: بعنوان الصادر الدولية التمويل مؤسسة دليل في الفعال العام التشاور بشأن

 .الناشئة األسواق في أعمال بأنشطة القائمة اتكللشر السليمة اتالممارس
 

بحكم مقارنة باآلخرين،  بتنوع أكبر يمسهم التشرد األشخاص الذين" للخطر ضةالمعر"أو  المجموعات الضعيفةتشمل . 29ت
كون لديهم والذين قد تجنسهم أو عرقهم أو سنهم أو إعاقتهم البدنية أو العقلية أو حرمانهم االقتصادي أو وضعهم االجتماعي، 

الفئات الضعيفة تشمل . المنافع اإلنمائية ذات الصلةاالستفادة من إعادة التوطين وما يتعلق بالمساعدة فيبلمطالبة ل قدرة محدودة
األسر التي  وأالمسنين،  وأ، أو الذين ال يملكون أرضاأيضا األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر،  التشريدفي سياق 

أو  ،الموارد الطبيعية المحلية التي تعتمد على المجتمعات وأ ،األقليات العرقية وأ ،الشعوب األصلية أو ،لأطفايرأسها نساء أو 
تحديد  يجب. تمليك األراضي وأاألراضي عن تعويض بال الخاصةالوطنية ال تحميهم التشريعات غيرهم من المشردين الذين 

مكون الدراسات ، أو من خالل )1 رقم معيار األداء( ةواالجتماعي ةئيالبياآلثار هذه المجموعات إما من خالل عملية تقييم 
تركيز مع الفئات الضعيفة والمعرضة قد تشمل تدابير خاصة مجموعات . عادة التوطينالتخطيط إل األساسية في االجتماعية

المحرومة، وضمان أن والمعرضة للخطر والضعيفة  من المجموعات عضاءأللجان إعادة التوطين احتواء ضمان مع للخطر، 
في بعض الحاالت يجب ). واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين مثل النساء(ممثلين عن هذه الجماعات لديهم مشروع ال موظفي

 القيام بذلككيفية أمثلة تشمل . ور أو منتديات المناقشةتشاالأحداث إلى الضعيفة  الفئات أفرادوصول بذل جهود خاصة لضمان 
فيما  الخيارات المطروحة أمامهم لفهم الضعفاءوينبغي مساعدة األشخاص . بشكل فرديألسر ا وزيارة توفير وسائل النقل

 .بالنسبة لهماألقل خطورة وتشجيعهم على اختيار الخيار ، اتالتوطين والتعويضيتعلق بإعادة 
 

 والمجتمعات األسر صفوف في مظالم نشوء إلى حجمها، عن النظر بصرف القسري، التوطين إعادة عمليات تؤدي قد .30ت
 المتاحة الخدمات وجودة التوطين، إعادة مواقع حديدوت ،هليةاأل ومعايير ،التعويض معدالت تشمل قضايا بشأن المتأثرة المحلية

 نالتوطي إعادة لتنفيذ حيويا أمرا وفعالة، شفافة مظالم آلية خالل من المناسب الوقت المظالم في تسوية عتبروت .المواقع تلك في
 .المقرر الموعد في المشروع تنفيذ واستكمال بشكل مرض

 
 عرقلة دون المحلي المجتمع مستوى على المظالم لتسوية ممكن جهد لك المؤسسة مع المتعاملة الجهة تبذل أن يجب .31ت

الموظفين أن من مع المؤسسة  المتعاملة الجهة تتأكد أن يجب ماك .متاحة ةإداري أو ةقضائي حلول أي إلى فرص الوصول
 معتادةأي أساليب  مراعاةمع  ،المناسبة القنوات عبر الالزمة الجهود وتنسيق المظالم تلقيل وجاهزونالمعينين مدربون 

 عملية إطار في المتأثرة، المحلية والمجتمعات األسر إبالغ وينبغي .ةالمتأثر ةالمحلي اتالمجتمع داخل النزاعات حلل وتقليدية
باإلمكانيات المتاحة للرجوع إلى وإخبارها المظالم،  آلية الوصول إلى منوتمكينها  ،المظالم سجيلعملية ت بشأن التشاور،

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTE
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTE
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 سيتفاوت، )5من معيار األداء رقم  19انظر الفقرة ( التوطين بإعادة المعنية العمل لخطة بالنسبة الحال هو ماكو .القضاء
المظالم  الوصول إلى آلية يسهل أن ويجب .به المرتبطة التشرد وعملية المشروع تعقيدمدى و حجمل تبعا المظالم آلية نطاق

إجراءات خاصة  تمكن النساء والفئات توفير للمظالم، مع  في الوقت المناسب وشفافا عادال جبرا هذه اآللية وأن توفر للجميع،
 مذكرة في التظلم بإجراءات اصةالخ اإلرشادات من المزيد وجدتو .شكاويهاوتقديم همومها عن التعبير الضعيفة والمهمشة من 

 ).2009( معالجة مظالم المجتمعات المحلية المتأثرة بالمشاريع: الممارسات السليمة لمؤسسة التمويل الدولية
 

 تخطيط وتنفيذ إعادة التوطين واستعادة سبل كسب العيش 
انت نتيجة للتسوية القائمة على أساس عندما تكون إعادة التوطين القسري أمراً ال مفر منه، سواء ك. 12

التفاوض أو نزع الملكية، تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإجراء تعداد لجمع البيانات االجتماعية واالقتصادية 
األساسية المالئمة من أجل تحديد األشخاص الذين سيتم تهجيرهم بسبب المشروع، وتحديد األشخاص المؤهلين 

ومنع األشخاص غير المؤهلين مثل المستوطنين االنتهازيين، من 17 اعدات المستحقة، لتلقي التعويض والمس
وفي حالة عدم اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة المضيفة، تقوم الجهة المتعاملة مع . المطالبة بهذه المزايا

النهائي توثيقاً جيداً وسيتم توثيق معلومات الموعد . المؤسسة بتحديد الموعد النهائي  لتحديد أهلية االستحقاق
 .ونشرها في أرجاء منطقة المشروع كافة

 
وفي الحاالت التي يرفض فيها األشخاص المتأثرون عروض التعويضات رغم استيفائها متطلبات هذا . 13

المعيار، وكان من نتائج ذلك أن بدأت إجراءات نزع الملكية أو تطبيق إجراءات قانونية أخرى، ستقوم الجهة 
مع المؤسسة ببحث فرص التعاون مع الهيئة الحكومية المختصة، وستضطلع، إذا سمحت لها الهيئة  المتعاملة

 ).32إلى  30انظر الفقرات من (الحكومية بذلك، بأداء دور نشط في تخطيط إعادة التوطين وتنفيذها ورصدها 
 

يذ خطة العمل الخاصة بإعادة وسوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بوضع إجراءات لمتابعة وتقييم تنف. 14
واتخاذ أي إجراءات تصحيحية كلما دعت ) 25و 19انظر الفقرتين (أو خطة استعادة سبل كسب العيش /التوطين و

بالنسبة . وسوف يكون نطاق أنشطة المتابعة مناسباً لحجم مخاطر المشروع واآلثار الناجمة عنه. الحاجة لذلك
ادة التوطين القسري، سوف تستعين الجهة المتعاملة مع المؤسسة بخبير للمشروعات ذات المخاطر الكبيرة إلع

مؤهل في مجال إعادة التوطين لتقديم المشورة بشأن التخطيط والتصميم، والتحقق من معلومات المتابعة الخاصة 
اص وسوف يتم إجراء مشاورات مع األشخ. بالجهة المتعاملة وتقديم المشورة بشأن االلتزام بمعيار األداء

 . المتأثرين وممثليهم أثناء عملية الرصد
 

ولن يعتبر تنفيذ خطة العمل الخاصة بإعادة التوطين أو خطة استعادة سبل كسب العيش تاًما مكتمالً إال عند . 15
ربما تكون هناك . معالجة اآلثار السلبية إلعادة التوطين بأسلوب يتفق مع الخطة فضالً عن أهداف هذا المعيار

م الجهة المتعاملة مع المؤسسة باالستعانة بخبرة خارجية لمراجعة خطة العمل الخاصة بإعادة التوطين حاجة لقيا
أو تعقيد التشرد المادي /أو خطة استعادة سبل كسب العيش لتقييم مدى الوفاء بالشروط، بناًء على حجم و

إتمام جميع إجراءات التخفيف ويجب أن تتم مراجعة استكمال الخطة بمجرد . واالقتصادي المرتبط بالمشروع
وسيتم . وحصول األفراد المشردين على فرصة كافية ومساعدات الستعادة سبل كسب عيشهم بطريقة مستدامة

إعادة التوطين بمجرد انتهاء فقرة المتابعة المتفق  تنفيذ عملية المراجعة بمعرفة متخصصين أكفاء في مجال
من المراجعة على األقل استعراض لشمولية تدابير التهجير المنفذة من قبل الجهة المتعاملة مع وستتض.  عليها

المؤسسة، ومقارنة نتائج التنفيذ مقابل األهداف المتفق عليها، وخاتمة حول ما إذا كان من الممكن إنهاء عملية 
  18.المتابعة

________________________________________________ 

قارات وترتيبات التعويض بأسماء كل من الزوج والزوجة أو المسؤول عن إعالة ينبغي إصدار وثائق ملكية أو شغل الع17 
األسر، كما ينبغي توفير مساعدات إعادة التوطين األخرى مثل التدريب على اكتساب المهارات والحصول على االئتمان وفرص 

لدان التي ال يقر فيها القانون الوطني وأنظمة وبالنسبة للب. العمل للنساء بصورة مساوية للرجال بعد تهيئتها وفقاً الحتياجاتهن
الحيازة بحق المرأة في حيازة ممتلكات أو تعاقدها على حيازتها، ينبغي دراسة التدابير الالزمة لتوفير أقصى حماية ممكنة للمرأة 

 .بهدف تحقيق المساواة مع الرجل
أو خطة استعادة سبل كسب العيش، بمجرد انتهاء فترة / سيتولى خبراء خارجيون مراجعة إتمام خطة عمل إعادة التوطين و 18

المتابعة المتفق عليها، وستتضمن تقييًما أكثر شموالً من أنشطة متابعة إعادة التوطين المعتادة، بما في ذلك على األقل مراجعة 
أو االقتصادي المنفذة بمعرفة الجهة المتعاملة، ومراجعة لنتائج التنفيذ في / يما يتعلق بالتشرد المادي ولكافة تدابير التهجير ف

مقابل األهداف المتفق عليها، وخاتمة حول ما إذا كان من الممكن إنهاء عملية المتابعة، وخطة عمل تصحيحية تتضمن 
 .اإلجراءات الضرورية لتحقيق األهداف

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV
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ق لعملية االستحواذ على األراضي أو تقييد استخدام في حالة عدم معرفة الطبيعة الدقيقة أو الحجم الدقي. 16

أو اقتصادي بسبب مرحلة إعداد المشروع، /األراضي المرتبطة بالمشروع مما قد يتسبب في حدوث تشرد مادي و
أو استعادة سبل كسب العيش يحدد /سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بوضع إطار إلعادة التوطين و

وبعد تحديد المكونات الفردية للمشروع وإتاحة المعلومات الالزمة، يجب . وافقة مع هذا المعيارالمبادئ العامة المت
أو خطة استعادة سبل كسب العيش وفقاً للفقرتين /توسيع هذا اإلطار ليشمل خطة العمل الخاصة بإعادة توطين و

 . الواردتين أدناه 25و 19
 

 وحصر ،المشردين شخاصلأل اجتماعي واقتصادي مفصل تعدادالقيام ب على التوطين إلعادة الفعال يطالتخط ينطوي. 32ت
 األصول وحصر التعداد استكمال تاريخ يمثل .ةالمحلي والمجتمعات والشركات األسر صعيد على المتأثرة واألصول األراضي

 تعويضات على للحصول مؤهلين النهائي هذا التاريخ بعد روعالمش منطقة في الذين استقروا األفراد يعتبر وال .انهائي تاريخا
وبالمثل، ال يجب . وتوثيقه ونشره بشكل جيد النهائي بالموعد اإلخطاراإلبالغ عن  شريطة ،التوطين إعادة بشأن مساعدات أو

التي حدثت بعد ) خشابمثل الهياكل المبنية، والمحاصيل، وأشجار الفاكهة، وغابات األ(الثابتة  األصول خسارة عنالتعويض 
وقت كان في  حددتالتي  النهائية" التاريخية" التواريخبالتواريخ النهائية فيما يتعلق  الشائعة التعقيدات تشمل. التاريخ النهائي

النمو يؤدي ، الحاالتفي مثل هذه  .المشروعتأخر  أصبحت منسية أو متقادمة بسبب هالكنللتطوير، و جاهزامشروع ال فيه
للحصول  ، والتي يجب اعتبارها مؤهلةاألولية المسوحاتفي لم ترد " جديدة"أسر تكون سر المؤهلة إلى لألالطبيعي  السكاني

ا النهائي موثق للتاريخحكومة ال تحديدمدى اعتبار  فيتعقيد آخر  يتجلى  .إعادة التوطينالمتعلقة ب اتوالمساعدمزايا العلى 
كان تعداد  أو إذا ذلكلم يتحقق إذا  .في منطقة المشروع المتأثرةالمحلية  األسر والمجتمعات بينبشكل كاف  ومنشورا

إلعادة تقييم األهلية لالستحقاقات بموجب  تصبح ضرورية دراسة إضافية فإن، أو غير كاف متقادما المتأثريناألشخاص 
 وقت في المشروع منطقة في جدين، مثل البدو الرعاة، متواينالموسمي الموارد مستخدموقد ال يكون . 5 رقم معيار األداء

 .مطالبهمل خاصة عناية إيالء، لذا يجب  التعداد
 

قد يشكل  النهائيةتواريخ ال تحديدإنشاء قيود على أنشطة مثل البناء، واألنشطة الزراعية، والتحسينات المنزلية بعد . 33ت
والقيود المحددة (تأخير بين التاريخ النهائي  ون هناككثيرا ما يك. المتأثرةلألسر والمجتمعات المحلية  شديدةأو صعوبة معتدلة 

ينبغي أن . المتأثرةوتطوير المشروع، بما في ذلك التعويض عن الخسائر وإعادة توطين األسر والمجتمعات المحلية ) الحقا
أن ينبغي . محدودةن المشردي النهائي وتعويض األفراد والمجتمعات المحلية التاريخ تحديدالفترة الزمنية الفاصلة بين  تكون

 فيأن تنظر  عليهاينبغي كما . الخسائر الناتجة عن تقييد استخدام األراضيعن تعويض تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بال
حصاد  المتأثرون منن والمزارع لكي يتمكن، تطوير التخطيطمثل أنشطة  النهائية، اآلثار الناجمة عن القيودمن لتقليل اطرق 

 االستعدادعلى الجهة المتعاملة مع المؤسسة فسيتوجب ، وإال وينبغي أيضا التقيد بجدول زمني صارم. ل النزوحالمحاصيل قب
قد فإنها ، ثم يتم تأخيرها ما تحسبا لخطوة المحلية المحاصيل المجتمعاتال تزرع عندما  مثال،. عن التأخير لدفع تعويضات

 .السنة لكونها لم تحصد تلكالغذائية  اتلبية احتياجاتهلتحتاج إلى مساعدة 
 

 المؤسسة مع المتعاملة الجهة مقدم من قبللعرض تعويضات  األسر أو المجتمعات المحلية المتأثرة رفض حالة في .34ت
الحكومية  الهيئاتفإن  أخرى، قانونية إجراءات اتخاذ أو الملكية نزع إلى يؤدي مما ،5 رقم األداء معيار متطلباتل ومستوف
 هذا إحالة تتم قد. لألراضي المقدرة القيمة على بناءات تعويض تعرض على األسر أو المجتمعات المحلية المتأثرةقد  المختصة

 لوجود خطر ونظرا .المقدرة القيمة على المبني التعويض المحكمة قرار يؤكد وقد .وقد يتطلب حله سنينا التقاضي إلى األمر
 مطولةال يتقاضال عملية بسبب ينالمتأثر المحلية المجتمعات أو األشخاص عيش سبك سبل أو دخل مصدر ضياع نتيجة إفقار

ت القيمة المقدرة من قبل الحكومة أو انك إذا مما دكبالتأ الجهة المتعاملة مع المؤسسة تقوم فسوف منخفضة،ال تعويضاتالو
 مستوى عن معلومات طلب طريق عن وذلك ، 5رقم األداء معيار مع ةقمتس الكيفية بتلك الملكية نزع تالمحكمة في حاال

الجهة من  يطلبقد و. الملكية نزع لهدف رةلتحديد القيمة المقد المستخدمة واإلجراءات الحكومة عرضته الذي التعويض
 وضع دفوعاتيمكن . السوقية الحالية لألصول المعنية االستبدال لتحقق من أن هذه المعدالت تعكس قيما المتعاملة مع المؤسسة

حتى يتم اتخاذ قرار  الجهة المتعاملة مع المؤسسة معلق تفتحهللمتضررين من إعادة التوطين في حساب ضمان  التعويضات
النتائج دعم و الملكية نزع أثناء عمليات الجهة المتعاملة مع المؤسسةينبغي إشراك . بشأن توقيت الدفع والمبلغ المستحق

 القانون على جزئيا يتوقف الكبير الدور هذا بأداء المؤسسة مع المتعاملة هةللج السماح. 5 رقم مع أهداف معيار األداء المتسقة
 69ـ ت 63راجع الفقرات ت .المختصة الحكومية لهيئةل واإلدارية القضائية والممارسات والعمليات تطبيقه الجاري الوطني

 .لحكومة لمزيد من التوجيهات في هذه الحالةا اتقوم بهالتي أدناه والمتعلقة بمسؤوليات القطاع الخاص في إطار إعادة التوطين 
 



  
 
 
 

43 

 المذكرة التوجيهية الخامسة
 غير الطوعيحيازة األراضي وإعادة التوطين 

 
 2012كانون الثاني /يناير 1

 
إعادة فيها عتبر ت التيظروف الإعادة التوطين في من تدقيق االنتهاء ة عن إجراء مسؤول الجهة المتعاملة مع المؤسسة.  35ت

على  جزئي بشكل حصري أو" أ"سلبية كبيرة، أي عموما في المشاريع التي تم تصنيفها آثار اجتماعية  اذ اخطرالتوطين 
إعادة بحجم متعلقة  االنتهاءتدقيق المرتبطة بشرط المرتفعة مخاطر االجتماعية القد تكون . المتوقعة إعادة التوطينآثار أساس 

أو / و بأراضارتباط قوي  التي لديها من المجموعات مثل الشعوب األصلية أو غيرها( المتأثرةضعف األسر بوالتوطين، 
حسب كل في العلوم االجتماعية اختصاصيون يحددها أخرى  سياسيةأو /اجتماعية و لعوامأو  ،)معينة طبيعيةموارد 
 مؤهلين عند انتهاءتوطين إعادة خبراء تدقيق االنتهاء ب سيتكلف، ، 5 رقم معيار األداءمن  15الفقرة كما جاء في و. مشروع

قد بذلت كانت الجهة المتعاملة مع المؤسسة ذا تحديد ما إ من تدقيق االنتهاء هوالهدف الرئيسي . فترة الرصد المتفق عليها
 المساهماتالتدقيق من تسليم جميع أن يتحقق ينبغي و. الساكنة المتأثرة عيشالستعادة مستويات ونفذت بشكل صحيح جهودا 

غي أن يقيم وباإلضافة إلى ذلك، ينب. اتتوفير جميع الخدموإعادة التوطين المعنية بعمل الالملتزم بها في إطار خطة المادية 
 ينبغي من الناحية المثالية. المرجوة لنتائجلإعادة التوطين  عمل ت التخفيف الموضحة في خطةإجراءا تحقيقدقيق االنتهاء ت

قبل إعادة  األساسية لسكانا بظروفالساكنة المتأثرة مقارنة عيش كسب  المعايير االجتماعية واالقتصادية وسبل قياس
 راجعلمزيد من اإلرشادات،  .قبل المشروع و على األقل استعادة المستويات التي كانت عليهاوأن يتم تحسينها أ ،التوطين
 .تدقيق االنتهاء محتوياتجدول : باء الملحق

 
بما في (توطين الإعادة ب المعنية عملالخطة  بموجبااللتزامات الرئيسية  تنفيذ جميع بعداالنتهاء تدقيق ينبغي إجراء . 36ت

التدقيق الجهة المتعاملة مع توقيت سيمكن ). فضال عن االلتزامات التنموية األخرى ،تعادة سبل كسب العيشسالذلك أي أنشطة 
في . المدققون الذي يوصي بهوقت محدد، إن وجدت، على النحو الملزمة بت التصحيحية ءااإلجرا استكمال من المؤسسة

الجهة المتعاملة مع مسؤولية بإبراز دقيق االنتهاء تي حددها تءات التصحيحية الاإلجرا استكماليقوم يجب أن معظم الحاالت، 
 .واستعادة سبل كسب العيش، وفوائد التنمية ،إعادة التوطين المؤسسة لالنتهاء من تعويضات

 
يجب على الجهة شخاص، ألال تؤدي إلى تشرد مادي ل في حاالت حيازة األراضي المبنية على تسوية تفاوضية . 37ت

كما يجب . تقييمهاوطرق  للممتلكات والعقارات الحاليةالقيم  حولاألشخاص المتأثرين بمعلومات  ديلمؤسسة تزوالمتعاملة مع ا
تحديد ) 1(: ب يقوموالذي استعادة سبل كسب العيش إطار  من خاللإجراءات تحديد وتسليم التعويضات  توثيق أيضاعليها 

تحديد قيمة األراضي وغيرها من ل المعتمدة األساليب وصف) 3(األصول المتأثرة؛ جرد ) 2(جميع األشخاص المتأثرين؛ 
باستالم خاص  جدولوضع ) 5(التي سيتم دفعها؛ معدالت التعويضات  توضيح) 4(؛ بكامل تكلفة االستبدالاألصول المتأثرة 

ين ص المتأثروصف العملية التي يمكن من خاللها لألشخا) 6(؛ المدفوعاتوطرق استالم  التعويضات ومدفوعات األراضي
وينبغي على الجهة المتعاملة مع المؤسسة . افيةكالممتلكات والعقارات التي يرون أنها غير  قيم الطعن واالستئناف بشأن تقدير

 تهمواإلفصاح عنها للجمهور لضمان فهم األشخاص المتأثرين إلجراءات حيازة األراضي ومعرف تلخيص هذه المعلومات
 وآلية، والمهلة التي سيتوفرون عليها للردمثل موعد تقديم عروض لهم، (لمختلفة لهذه المعاملة المراحل االخاصة ب لتوقعاتل

على الجهة المتعاملة مع المؤسسة إتاحة  ويجب). تباعها في حالة فشل المفاوضاتم، واإلجراءات القانونية الممكن االتظل
 .المعمول بهاإلى اإلجراءات  استناداة في المفاوضات كالمجتمعات المحلية المتأثرة للمشاراألسر والفرصة أمام 

 
 عيشهم سبك سبل فيها تكون التي الحاالت في المتأثرين األشخاص على باألراضي مرتبطة تعويضات عرض يجب .38ت

 ابلةق غير العقارية الحيازة لجعل يكفي بما بيرةك المأخوذة المستقطعة لألراضي المقترحة المساحةو يمعتمدة على األراض
و ) 1(17الفقرتين في حاالت األشخاص المشردين بموجب ( بديلة أرض منحتعذر  وإذا .5تاالقتصادية الناحية من لالستمرار

 عيشهم سبك سبل استعادة من األراضي بائعي بتمكين المؤسسة مع المتعاملة الجهة ستقوم، )5معيار األداء رقم من ) 2(17
وينبغي مساعدة األشخاص الضعفاء . أو افضل منها البيع وقت اعليه كانتلما لة مماث مستويات إلى معيشتهم ومستويات

 لفهم الخيارات المطروحة أمامهم فيما يتعلق بالتعويضات، وتشجيعهم على اختيار الخيار) أدناه) 3(17المذكورين في الفقرة (
 اأو خطة استعادة سبل كسب العيش وصف/إعادة التوطين وب المعنية عملالويجب أن تشمل خطة . بالنسبة لهماألقل خطورة 

 .لكيفية تنفيذ هذه االستعادة مفصال
 

 النزوح والتشرد
 

من يملكون حقوقاً قانونية رسمية في األرض أو ) 1: (يمكن تصنيف األفراد المهجرين حسب الفئات التالية. 17
من ال يملكون حقوقاً قانونية رسمية في هذه األرض أو األصول، ) 2(األصول التي يشغلونها أو يستخدمونها؛ 

 من ال يملكون حقاً ) 3(؛ 19اف بها بمقتضى القوانين الوطنية ولكن لديهم مزاعم معترف بها أو يمكن االعتر
___________________________ 

 .في المئة من إجمالي المساحة اإلنتاجية 20، ينطبق المبدأ العام إذا شكلت األرض المأخوذة أكثر من 18ك الدولي، الحاشية ، إعادة التوطين القسري، البنOP 4.12في  5ت
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وسيؤدي التعداد إلى . قانونياً أو مزاعم يمكن االعتراف بها في األرض أو األصول التي يشغلونها أو يستخدمونها

 . تحديد وضع األفراد المشردين
 

يود المفروضة على استخدام األراضي أو الق/قد تؤدي عملية االستحواذ على األراضي المرتبطة بالمشروع و. 18
ومن ثم، يمكن تطبيق متطلبات هذا المعيار على حاالت . إلى حدوث تشرد مادي وكذلك تشرد اقتصادي لألفراد

 20  .التشرد المادي والتشرد االقتصادي في الوقت نفسه
____________________________________________________ 

زاعم والمطالبات على أساس االستحواذ على األراضي أو من ترتيبات العرف أو التقاليد الخاصة يمكن أن تقوم هذه الم 19
 .بالحيازة

في ) التشرد االقتصادي( 26و 25حين يؤدي أي مشروع إلى حدوث تشرد مادي واقتصادي، يجب دمج متطلبات الفقرتين  20
صول على خطة العمل الخاصة بإعادة التوطين وخطة استعادة ال توجد حاجة للح(خطة أو إطار العمل الخاص بإعادة التوطين 

 ).سبل كسب العيش كل على حدة
 

 في ةكلمشارفرصة ا لمهجرينلتيح بطريقة ت التوطين إعادة وتنفيذ تخطيط يتوجب ،التهجير المادي تفادي يتعذر حيثما .39ت
قد يشمل الوضع األساسي،  .عيشهم مستويات ،دةاستعا األقل على أو ،تحسين اجل من التوطين إعادة أنشطة وتنفيذ تخطيط

 وتنفيذ خطيطأن يركز توينبغي  .الذي يجب تحديده قبل إعادة التوطين، دراسة اجتماعية واقتصادية وتعداد األصول األسرية
يسية فقار الرئاإلمخاطر مع شيا اتموأكثر تحديدا،  ةبصفو ؛عيش الناس كسب سبل استعادةعلى األقل  إعادة التوطين على

األراضي الزراعية توفير ): حسب مقتضى الحال(لما يلي إلى معالجة شاملة  "ستعادةاال"ينبغي أن تهدف ، 1تالمحددة في 
وضمان  معتمدة على األراضي؛العيش كسب سبل  تكون حيثما منتجة يضاهذه األر لجعلالمساعدة الكافية تقديم و ،المالئمة

 ؛)أي إيجاد أو خلق فرص العمل إذا لزم األمر(التوطين نتيجة إلعادة  المتأثرةسر األ في صفوفعدم وجود خسارة في العمل 
 عنايةإيالء و ؛خدمات اجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحيةعلى  وفرص حصولهم المتأثرينسكن األشخاص وتحسين 

إيالء اهتمام و ؛بالفئات الضعيفةيتعلق  في مواقع إعادة التوطين، خاصة فيما هاإعادة إنشاء وكيفيةشبكات االجتماعية لل خاصة
 تخفيفإجراءات تصميم و؛ ودعمها من قبل المشروع هياكل المؤسسية المحلية الالزمة لتنفيذ ودعم إعادة التوطينلل خاص

بما في ذلك توفير مكمالت مباشرة إذا ( خاصة في المراحل األولى من تنفيذ إعادة التوطين، صريحة لمعالجة األمن الغذائي
الجهات المتعاملة مع ويتم تشجيع  .مشتركة بديلة طبيعيةموارد و اتملكيإلى كافية  وصول وفير فرصوت ؛)لزم األمر
، باإلضافة إلى استعادة سبل كسب العيش، من أجل اأعيد توطينه التيالستكشاف وتطبيق مبدأ تقاسم المنافع لألسر  المؤسسة

 .كان ذلك ممكنا حيثما المتأثرينعيش األشخاص كسب تحسين سبل 
 
  (1):التالية الخطوات اتخاذ إعادة التوطين التي ال مفر منها، كما ذكرت أعاله، يجب على األقل ظروف ظل في. 40ت 

 في إشراكهم مع بإعادة التوطين، فيما واستحقاقاتهم أمامهم المتاحة بالخيارات المتأثرين األشخاص المشاركة بفعالية في إبالغ
 إعادة بشأن واالقتصادية التقنية الناحيتين من مجدية خيارات تقديم (2) النزوح؛ من للحد للمشروع دائلب عن البحث عملية

 تزويد (3) التوطين؛ إعادة لبدائل وتقييم المتأثرين األشخاص مع من خالل عملية تشاور ومشاركة مستنيرة التوطين،
 (4) المشروع؛ أنشطة ناتجة عن أصول خسارة أية عن الكاملة االستبدال بقيمة وفعالة فورية بتعويضات المتأثرين األشخاص

وموارد  دائمة سكن ومواقع )الضرورة دعت إذا(مؤقتة  مساكن توفير (5) ؛)أدناه انظر(بالنزوح  خاصة مساعدات تقديم
 خدمات توصيل مورسو المعتادة واإلتاوات والضرائب األتعاب كافة ذلك يشمل أن على دائمة مساكن لبناء )عينية أو نقدية(

   المرافق
 

على نحو  الفقراء من كبيرة شريحة ألنهن يمثلن التوطين إعادة تنفيذ أو تخطيط سوء من يعاني من عادة أول النساء. 41ت
 لذلك ويعتمدن نتيجة بالرجال؛ مقارنةً  العامة والخدمات الموارد إلى غير متناسب؛ ويتوفرن على فرص محدودة للوصول

 التوطين بصفة  إعادة عملية تهتم أن ويجب .القائمة المحلية مجتمعاتهن في الرسمية غير الدعم شبكات على مكثفة بصورة
وينبغي بذل جهود  .القرار اتخاذ عملية في للنساء دور إسناد أجل من المشاركة، عملية النساء من خالل تكييف خاصة بأوضاع

وسبل كسب العيش، بما في ذلك األنشطة غير الرسمية مثل جمع  الوسائل المدرة للدخل  (1):خاصة لتحديد ما يلي للنساء
الشبكات االجتماعية واالقتصادية بما في ذلك الروابط األسرية   (2)الموارد الطبيعية وتجارة ومقايضة الخدمات والسلع؛

وقد تقوم  .ألصحابهاملكية األصول المتأثرة بما في ذلك األراضي والمحاصيل من أجل منح تعويضات مناسبة   (3)الممتدة؛
 .خاصة على صيانة االستمرارية االجتماعية للمجتمع المحلي الذي تم تهجيره النساء مثال بتسليط الضوء بصفة
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 التشرد المادي 

في حالة التشرد المادي سوف تضع الجهة المتعاملة مع المؤسسة خطة عمل خاصة بإعادة التوطين تغطي، . 19
وسيتضمن هذا . التطبيق في هذا المعيار بغض النظر عن عدد األشخاص المتأثرينعلى األقل، المتطلبات واجبة 

وسوف يتم تصميم الخطة على . اإلجراء تقديم تعويض بكامل تكلفة االستبدال لألراضي واألصول األخرى المفقودة
وجدول زمني  النحو الذي يكفل تخفيف اآلثار السلبية للنزوح والتشرد، وتحديد فرص التنمية، ووضع ميزانية

). بما في ذلك المجتمعات المحلية المضيفة(إلعادة التوطين، وتحديد مستحقات جميع فئات األشخاص المتأثرين 
وستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة . كذلك سوف يتم توجيه اهتمام خاص الحتياجات الفئات الفقيرة والضعيفة

 . راضي، والتدابير الخاصة بالتعويضات وأنشطة التهجيربتوثيق جميع صفقات اكتساب حقوق االستحواذ على األ
 

إذا كانت هناك حاجة لنقل األفراد المقيمين في منطقة المشروع إلى موقع آخر، فعلى الجهة المتعاملة مع . 20
تعرض على المهجرين خيارات من بين خيارات إعادة التوطين المتاحة، بما في ذلك المسكن ) 1: (المؤسسة أن

تقدم مساعدات إعادة التوطين المناسبة حسب احتياجات ) 2(الالئق أو التعويض النقدي حسب المالءمة؛ البديل 
كل مجموعة من مجموعات األفراد المهجرين مع مراعاة احتياجات الجماعات الفقيرة والضعيفة على وجه 

. لألشخاص المهجرين ويجب أن تقوم مواقع إعادة التوطين الجديدة بتوفير أوضاع معيشية أفضل. الخصوص
ومن األمور التي يجب وضعها في االعتبار تفضيالت األشخاص المشردين فيما يتعلق بإعادة توطينهم في 

وسوف يتم احترام المؤسسات االجتماعية والثقافية الحالية . مجتمعات محلية ومجموعات موجودة من قبل
 .لألشخاص المشردين وأي مجتمعات محلية مضيفة

 
، سوف تقوم الجهة المتعاملة مع )2(أو ) 1( 17بة لألشخاص المشردين مادياً بموجب الفقرة بالنس. 21 

المؤسسة بعرض اختيار عقار بديل بقيمة مساوية أو أعلى، مع ضمان حيازته، وموقع ذي خصائص ومزايا 
التعويض العيني  ويجب أن يكون.متكافئة أو أفضل، أو تعويض نقدي بقيمة االستبدال الكاملة حسب مقتضى الحال

ويجب أن تكون مستويات التعويض كافية الستبدال األراضي واألصول األخرى . عوًضا عن التعويض النقدي
  21 .المفقودة بكامل تكلفة االستبدال في األسواق المحلية

__________________________________________________ 

) 2(سبل كسب العيش غير مرتبطة باألراضي؛ ) 1: (صول مالئماً عندما تكونقد يكون دفع التعويض النقدي عن خسارة األ 21
سبل كسب العيش مرتبطة باألراضي ولكن األرض المستقطعة للمشروع عبارة عن جزء صغير من األصول المتأثرة وأن 

راضي والمساكن والعمالة األسواق النشطة لأل) 3(المتبقي منها من األرض قابل لالستخدام المستمر من الناحية االقتصادية؛ 
 .موجودة مع إمكانية استخدامها من قبل األشخاص المهجرين، باإلضافة إلى توافر مستوى عرض كاٍف من األراضي والمساكن

 
 مزاعم لديهم محلية ومجتمعات أشخاص من المأخوذة جميع األراضي عن تعويضات بتقديم 5 رقم األداء معيار يقضي 42.ت

من معيار   17(1)الذين تنص الفقرة القانونيين، المالك على الشرط هذا وينطبق .األراضي تلك بشأن قانونيا بها معترف
كما ينطبق على . النهائي الموعد األرض قبل رسمية بشأن هذه قانونية يملكون حقوقا الذين األشخاص: األداء على أنهم

 قبل األرض، بشأن رسمية قانونية حقوقا يملكون ال نبأنهم األشخاص الذي  17(2)الذين تعرفهم الفقرة المزاعم، أصحاب
 .األصول أو األرض حول مزاعم لديهم ولكن النهائي، الموعد

 
 على تنطوي التي المشاريع أي مادي، تشرد إلى يؤدي مشروع ألي التوطين بإعادة المعنية العمل خطة يجب إعداد 43.ت

 حيازة على منطوية مشاريع بتنفيذ القائمة المؤسسة مع المتعاملة جهاتال أما .آخر مكان إلى منازلهم عن بعيدا الناس نزوح
 في الوارد للوصف طبقا خطة استعادة سبل كسب العيش عليها إعداد فيجب مادي، تشرد إلى تؤدي األراضي دون أن

 التشرد لحجم تبعا التوطين بإعادة المعنية العمل خطة نطاق وتفاصيل يتفاوت وسوف .5رقم  األداء معيار من   25الفقرة
 المعنية العمل خطة ستقوم الحاالت، جميع وفي .السلبية اآلثار وطأة لتخفيف اتخاذها الالزم اإلجراءات تعقيد ومدى والنزوح

 تحديد (1) :يلي ما األقل على الخطة هذه تتضمن أن ويجب .5رقم  األداء معيار أهداف تحقيق طريقة بوصف التوطين بإعادة
 (4)وصف جهود الحد من إعادة التوطين؛  (3) منه؛ مفر ال أمرا التهجير كون إثبات (2) تهجيرهم؛ يتمس الذين األشخاص

 المقبولة البدائل بشأن المتأثرين األشخاص مع التشاور والمشاركة المستنيرة عملية وصف (5)وصف اإلطار التنظيمي؛ 
المهجرين وتقييم  الناس فئات جميع استحقاقات وصف  (6)القرار؛ اتخاذ عملية في مشاركتهم ومستوى التوطين، إلعادة

ووصف  الضائعة األصول عن التعويض تعداد معدالت (7) المخاطر التي تتعرض لها الفئات الضعيفة بشأن استحقاقاتها؛
م تفاصيل تقدي) 8(الضائعة؛  األصول استبدال لتكلفة األقل على مساوية أنها أي ومالئمة، كافية كونها طريقة حسابها وإثبات
التي  المساعدات وصف (10)تقديم لمحة عامة حول خطط استعادة سبل كسب العيش إن وجدت؛  (9)حول السكن البديل؛ 

 التوطين بإعادة الخاصة العمل خطة لتنفيذ المؤسسية المسؤوليات تحديد (11) والتهجير؛ النزوح عملية ستقدم في إطار
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والتقييم ومشاركة المجتمعات المتأثرة في هذه  الرصد حول ترتيبات تفاصيل تقديم (12) المظالم؛ بتسوية المتعلقة واإلجراءات

 من المزيد على الحصول ويمكن .التوطين بإعادة المعنية العمل خطة لتنفيذ وميزانية زمني جدول تقديم (13)المرحلة؛ 
يمكن االطالع  .التوطين بإعادة المعنية العمل خطة إعداد بشأن الدولية التمويل مؤسسة دليل إلى بالرجوع التوجيهات المفصلة

 .إعادة التوطين في المرفق ألفعلى الخطوط العريضة لخطة العمل المعنية ب
 

 على المساعدات تشتمل وقد .المشروع بسبب المشردين ماديا لألشخاص بالتهجير الخاصة المساعدات تقديم يجب. 44ت
التهجير نحو موقعهم  عملية أثناء المتأثرين لألشخاص تقديمها يتم التي االجتماعية والخدمات والمأوى النقل واألكل نفقات
 المادي، خاصة النزوح عملية أثناء الضعيفة للفئات الطارئة الصحية الرعاية تقديم مثل إضافية تدابير تصميم بغيوين .الجديد
 لتعويض نقدية بدالت على أيضا المساعدات تشتمل أن ويمكن. والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال الحوامل للنساء

 االنتقال مثل الجديد، الموقع إلى النزوح نفقات ودفع التوطين إعادة سياق يف يتكبدونها التي المشقة عن المتأثرين األشخاص
 .الضائعة العمل وأيام

 
،  17(3)في حالة األشخاص المشردين ماديا والذين ال يملكون حقوقا رسمية أو معتادة بشأن أراضيهم، بموجب الفقرة. 45ت

. اص بهم من خالل ترسيم وضع حيازتهم على األرض البديلةالحيازة الخ ضمانيمكن للجهة المتعاملة مع المؤسسة تحسين 
ويمكن أن يشمل ذلك مساعدة للناس المتأثرين بالمشروع فيما يخص التسجيل الرسمي لملكية األراضي، ودفع تكاليف 

 .المعامالت المرتبطة بتسجيل الملكية، وتوفير المعرفة والموارد القانونية الالزمة لدعم عملية تسجيل الملكية
 

 مثل العقارات، شغل أو ملكية وثائق إصدار لضمان تدابير على التوطين بإعادة المعنية العمل خطة تشتمل أن يجب. 46ت
 ، باسم)التعويضات لدفع المخصصة البنكية الحسابات ذلك في بما (وتخصيص التعويضات التأجير، واتفاقات الملكية صكوك

 يمنح ال التي الظروف ظل وفي .كل حالة حسب مقتضيات أسرهن، إعالة عن تأو باسم النساء العازبات المسؤوال الزوجين
 نص إضافة يجب فإنه المحلية المعتادة للنساء حقوقا وفرصا متساوية فيما يتعلق بالملكية، الحيازة وأنظمة الوطني القانون فيها

 .مثل الرجال دون المساس بهن على ضمان الحيازة النساء ضمان حصول يكفل قانوني
 

، تعتبر الجهات المتعاملة مع المؤسسة مسؤولة عن ضمان عدم تفاقم ظروف 5في إطار االمتثال لمعيار األداء رقم . 47ت
ال يتوقع من الجهات المتعاملة مع المؤسسة المشاركة في وضع  .النساء بسبب المشروع مقارنة بوضعهن قبل المشروع

ائل المتعلقة بالنوع االجتماعي في المناقشات مع الهيئات الحكومية ولكنها مدعوة لتسليط الضوء على المس القوانين،
 .والمجموعات األخرى ذات الصلة في سياق التخطيط إلعادة التوطين،  بهدف تشجيع معاملة أكثر إنصافا للنساء المتأثرات

 
المؤسسة  ، سوف تعرض الجهة المتعاملة مع)3( 17وبالنسبة لألشخاص المشردين مادياً حسب الفقرة 22. 

عليهم انتقاء الخيارات الخاصة بالمسكن المالئم مع ضمان حيازته التي تكفل االستمرار في شغل المسكن حتى 
وفي الحاالت التي يملك . يمكن إعادة توطينهم بشكل قانوني دون تعريضهم لمواجهة مخاطر الطرد بالقوة الجبرية

الجهة المتعاملة مع المؤسسة ستقوم بتعويضهم عن فيها هؤالء األشخاص المشردون هياكل يشغلونها، فإن 
خسائر األصول بخالف األراضي، مثل المساكن والتحسينات األخرى التي أدخلوها على األراضي حسب قيمة 
. االستبدال الكاملة، شريطة أن تستند أهليتهم لالستحقاق إلى اإلقامة في منطقة المشروع قبل الموعد النهائي

عويضات العينية بدالً من التعويض النقدي كلما كان ذلك ممكناً، ال سيما بالنسبة للفئات الفقيرة وسوف يتم تقديم الت
وبناًء على المشاورات مع هؤالء األشخاص المشردين، ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتقديم . والضعيفة

  .22 ئممساعدات التهجير الكافية الستعادتهم لمستويات معيشتهم في موقع بديل مال
 

وال تكون الجهة المتعاملة مع المؤسسة ملزمة بتعويض أو مساعدة األشخاص الضالعين في التعدي على 23. 
 .ئي بوضوح وإعالنه بشكل عاممنطقة المشروع بعد الموعد النهائي ألهلية االستحقاق، بشرط تحديد الموعد النها

__________________________________________________ 
فعلى سبيل . قد ينطوي تهجير المستوطنين غير الرسميين في المناطق الحضرية على مفاضالت أو تنازالت  22 

ينبغي التعامل مع . المثال، قد تحصل األسر النازحة على ضمان الحيازة، ولكنها قد تفقد المزايا المتعلقة بالموقع
راجع الفقرة (لى الموقع والتي قد تؤثر على فرص كسب العيش وفقاً لمبادئ هذا المعيار  التغييرات التي تطرأ ع

25.(  
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
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إال وفقاً للقانون وبما يتفق   23لن تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإجراء عمليات الطرد بالقوة الجبرية24. 

 .مع أحكام هذا المعيار
__________________________________________________ 

 23
أو األراضي التي يشغلونها دون / أو المجتمعات المحلية من المنازل و/ و النقل الدائم أو المؤقت ضد إرادة األفراد واألسر 

 .توفير والوصول إلى األشكال المالئمة من الحماية القانونية واألشكال األخرى من الحماية
 

ها يشغلون التي األرض بشأن مزاعم قانونية معترف بها أو حقوقا يملكون ال الذين لألشخاص المشردين ماديا يحق 48.ت
عادة ما ينتمي هؤالء . الحيازة ضمان مع مالئم مسكن على الحصول  5)أعاله في معيار األداء رقم17(3) الفقرة (

 إلى يرجى الرجوع وضمان الحيازة،  المالئم المسكن وصف على لالطالع .األشخاص ألكثر الفئات ضعفا في المجتمع
 أن يجوز ولكن الحيازة، وأنظمة الوطني القانون على لحيازةضمان ا توفير خيارات تتوقف وسوف. 14و ت 13الفقرتين ت

 :يلي ما يتضمن
 
 المؤسسة مع المتعاملة التي تملكها الجهة األرض ملكية سند 
 المحلية الحكومة بها تبرعت التي األرض ملكية صك  
 صكوك الملكية الجماعية 
  كانباإلس معنية هيئة تنفيذه ترعى الذي "لتملك ادفع"برنامج 
 العقار لشغل خاصة ترتيبات أو األجل طويل تأجير 
 التعاوني اإلسكان 
 

عندما ال تكون ترتيبات حيازة األراضي محددة بوضوح في التشريعات أو الممارسات الوطنية، فال تعتبر أي من . 49ت
 .ألراضي الالزمة وغياب نظم النقلالعناصر السابقة خيارا عمليا للجهات المتعاملة مع المؤسسة نظرا النعدام صكوك ملكية ا

في مثل هذه الحاالت، سوف تسعى الجهات المتعاملة مع المؤسسة لتهجير األشخاص المتأثرين إلى أرض أو أراض ال تنطوي 
 .على تهديد اإلخالء في المستقبل المنظور، ولرصد وضعهم طيلة فترة زمنية معقولة عند االقتضاء

 
 تمكن التي العمل وفرص األساسية الخدمات توفر حيث من الموقع مزايا أساس على التوطين إعادة مواقع اختيار يجب. 50ت

 مع بالتشاور الخيارات طرح وينبغي .معيشتهم ومستويات عيشهم كسب سبل استعادة األقل على أو تحسين من المهجرين
وينبغي تشجيع  .أنسبها الختيار مامهمأ المطروحة الخيارات في وتفضيالتهم أولوياتهم تضمين أجل من المهجرين األشخاص

 .على اختيار الخيار األقل خطرا اإلفقارالفئات الضعيفة واألشخاص المعرضين لخطر 
 

 ولكن األراضي، عن تعويضات على الحصول بها معترفا مزاعم قانونية أو حقوقا يملكون ال الذين لألشخاص يحق ال. 51ت
. بكامل تكلفة االستبدال وذلك األرض إلى أضافوها تحسينات أي وعن يشغلونهاو يملكونها التي الهياكل عن تعويضهم يجب

 .مناسب بديل موقع في معيشتهم مستويات استعادة من لتمكينهم كافية توطين إعادة مساعدات تقديم ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة
 أولوياتهم تعكس بطريقة المهجرين األشخاص مع التشاور خالل من التوطين إعادة مساعدات خيارات طرح ويجب

 .النهائي لألهلية الموعد قبل المشروع منطقة الذين يشغلون األشخاص على الشروط وتنطبق هذه .وأفضلياتهم
 

 من والتجارية السكنية الهياكل الحضرية نقل المناطق في األساسية مستوى البنية رفع أو بناء مشاريع غالبا ما تتطلب. 52ت
 والحدائق الجانبية، والممرات واألرصفة النقل، وخطوط المرور حق طرق مثل السكان، من لوهاخ قانوناً  ُيشترط مناطق

 مواقع إلى انتقال فرص المناطق، فيجب منحها هذه في التي تقيم أو تعمل للعائالت بالنسبة أما .الخطرة والمناطق والمتنزهات،
 مقدمة لألرض، دفعة(الجديد  الموقع إلى االنتقال تيسير شأنها نم التي العينية التعويضات قد تؤدي .قانوني بشكل شغلها يمكن

 مما الدائم، أكثر المسكن بشأن حلول إيجاد إلى ).الجديد، إلى غير ذلك الموقع في األساسية البنية وإنشاء البناء، مواد وتوفير
 أغراض في القانونيين غير األرض ليلشاغ المدفوعة النقدية التعويضات كثيرا ما تستخدم .النقدي التعويض يفعله أن يمكن

 فرص غياب أيضا يؤدي وقد .عامة أو آمنة غير أخرى مناطق في رسمية غير توطين إعادة إلى تؤدي وربما استهالكية
 إلعادة رسمية غير أخرى أماكن في االستيطان إلى المشردين باألشخاص الدفع إلى بديلة توطين إعادة مواقع إلى االنتقال

 إعادة خطط تصميم عند .جديدة مناطق في القانوني غير واستقرارهم الرسمية غير وضعيتهم استدامة ا يؤدي إلىمم التوطين،
 الجهات على عامة، يجب أو خاصة أراض في الرسميين غير والمستوطنين القانونيين العقار شاغلي من لكل التوطين
على  أو خطرة أو عامة مناطق على شغل المشردين تشجع األشخاص حوافز اقتصادية خلق عدم المؤسسة مع المتعاملة
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، وحسب الوصف 5من معيار األداء رقم  23وكما جاء في الفقرة  .وشغلها خاصة أو عامة ذات ملكية أرض على التعدي

تعويض أو مساعدة المستوطنين االنتهازيين  المؤسسة مع المتعاملة أعاله، ليس مطلوبا من الجهة 17المفصل الوارد في ت
 .ذين يتعدون على منطقة المشروع بعد الموعد النهائي لألهليةال
 

األراضي التقليدية التي تملكها بشكل جماعي أو  عن األصلية للشعوب المتأثرة المحلية المجتمعات تهجير حالة في53. ت
رقم  األداء معيار وصفها فيالمتطلبات التي تم  بتطبيق المؤسسة مع المتعاملة الجهة ستقوم األراضي المعتادة التي تستعملها،

أو خطط استعادة سبل كسب /و التوطين بإعادة المعنية العمل بخطط التي تتعلق 5 رقم األداء معيار متطلبات إلى باإلضافة ،7
 أو قانونية، ملكية صكوك األصلية للشعوب المتأثرة المحلية المجتمعات أفراد فيها يملك التي الحاالت وفي .العيش وبتنفيذها

 بدال تطبق هي التي سوف 5 رقم األداء معيار متطلبات فإن لألفراد، المعتادة بالحقوق المعني الوطني القانون يعترف دماعن
 .7رقم  األداء معيار متطلبات من

 
. أعاله، فالتفكك االجتماعي خطر كبير ينبغي أخذه بعين االعتبار في عدة حاالت إعادة التوطين 1كما ذكر في ت .54ت

احترام المؤسسات االجتماعية والثقافية القائمة والروابط بين النازحين والمجتمعات المضيفة غالبا ما تكون عناصر تحديد و
قد تضم الروابط االجتماعية المتأثرة بإعادة  .رئيسية في نجاح تخطيط وتنفيذ إعادة التوطين، خاصة في السياقات الريفية

أي أشخاص يعرفون بعضهم البعض ويثقون ببعضهم (لعالقات الخاصة بالقرى التوطين القرابة، أو عالقات الجوار، أو ا
؛ أو العالقات الدينية )لكي يعلم الناس لمن يتوجهون في مناطق إعادة التوطين(؛ أو ترتيبات القيادة )البعض ويودون البقاء معا

 .أو العرقية وما إلى ذلك
 

راد ألفء اجالإ"على أنه " اإلخالء القسري"ة مصطلح لمتحدالألمم  لتابعن اإلنساق السامي لحقوض المفوامكتب يعرف . 55ت
ر أو فيوتم، ودون تهن إرادغما عم التي يشغلونها رضيهأو أرا/م ولهزمنان مم ئدالت أو اقؤلمت المجتمعاأو ا/ت ولعائالأو ا

، فحظر اإلخالء القسري ال  وحسب األمم المتحدة. 6ت"تسهيل الحصول على حماية قانونية مالئمة أو غيرها من أنواع الحماية
 . 7ت يشمل مع ذلك عمليات اإلخالء القسري التي تمت وفقا للقانون وبما يتفق مع أحكام العهود الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

على العديد من الضمانات الموضوعية واإلجرائية الالزمة إلعادة التوطين غير الطوعية التي  5يحتوي معيار األداء رقم 
عندما ال يكون هناك مفر من اإلخالء، فيجب أن يتوافق مع  .عمليات اإلخالء القسرييتعين االضطالع بها دون اللجوء إلى 

لتابع لألمم ن اإلنساق السامي لحقوض المفوامكتب وباإلضافة إلى ذلك، يحدد  .جميع المتطلبات ذات الصلة في هذا المعيار
إرسال إشعار مناسب  )ب(ي مع األطراف المتأثرة؛ توفير فرصة للتشاور الحقيق) أ: (ة إجراءات الحماية الرئيسية التاليةلمتحدا

توفير معلومات حول عمليات اإلخالء المقترحة،  )ج(ومعقول إلى جميع األشخاص المتأثرين قبل التاريخ المقرر لإلخالء؛ 
) د(وعن االستخدام البديل المقرر لألرض أو المسكن عند االقتضاء، في إطار زمني معقول لجميع األطراف المتأثرة؛ 

تحديد جميع ) ه(حضور مسؤولين أو ممثلين حكوميين أثناء اإلخالء، خاصة عندما يتعلق األمر بجماعات من الناس؛ 
عدم القيام بعمليات اإلخالء في أحوال جوية سيئة أو ليال، ما لم يوافق ) و(األشخاص المكلفين بعملية اإلخالء بشكل مالءم؛ 

وحيثما أمكن، تقديم المساعدة القانونية لألشخاص الذين ) ح(حلول قانونية؛  توفير )ز(األشخاص المتأثرون على ذلك؛ 
وحتى في مثل هذه الحاالت، يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة تجنب . يحتاجونها اللتماس االنتصاف من المحاكم

الء بعناية من أجل إدارة المخاطر المشاركة المباشرة في تنفيذ عمليات اإلخالء، وتوخي الحذر ومراقبة تنفيذ عمليات اإلخ
ويوصى باللجوء إلى مراقبين مستقلين في مثل هذه الحاالت، من أجل ضمان رقابة مستقلة . المرتبطة بسمعتها وعملياتها

 .وإدارة فعالة للمخاطر
 

 التشرد االقتصادي
لة مع المؤسسة بوضع في حالة المشروعات التي تتضمن تشرداً اقتصادياً فقط، سوف تقوم الجهة المتعام25. 

أو المجتمعات المحلية المتأثرة وتقديم المساعدات /خطة استعادة سبل كسب العيش لتعويض األشخاص المتأثرين و
 وسوف تحدد خطة استعادة سبل كسب العيش استحقاقات األشخاص . األخرى التي تلبي أهداف هذا المعيار

 
__________________________________________________ 

ق االقتصادية التعليق العام للجنة المعنية بالحقو. 1997/05/20: عمليات اإلخالء القسري: 11.1)المادة (الحق في السكن المالئم  6ت
 .، المرفق الرابعE/1998/22، الوارد في الوثيقة 3، الفقرة 7واالجتماعية والثقافية رقم 

 .نفس المرجع 7ت
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وتعتبر . انب ضمان تقديمها بطريقة شفافة ومتسقة ومنصفةأو المجتمعات المحلية المتأثرة إلى ج/المتأثرين و

عملية تخفيف آثار التشرد االقتصادي مكتملة عند استالم األشخاص المتأثرين أو المجتمعات المحلية المتأثرة 
للتعويض أو المساعدة األخرى وفقاً لمتطلبات خطة استعادة سبل كسب العيش وهذا المعيار، وسيكون هؤالء في 

 . حصل على فرص الستعادة سبل كسب عيشهم حكم من
 

إذا أدى االستحواذ على األراضي أو أدت القيود المفروضة على استخدام األراضي إلى فقدان األصول أو 26. 
فقدان سبل كسب العيش األخرى، بغض النظر عما إذا كان قد تم تشريد األشخاص المتأثرين بصورة مادية أم ال، 

 .أدناه 29إلى  27ع المؤسسة سوف تلبي المتطلبات الواردة في الفقرات من فإن الجهة المتعاملة م
 

سيتم تعويض األشخاص المشردين اقتصادًيا الذي يواجهون فقدان األصول أو إمكانية الوصول إليها عن هذه 27. 
 . الخسارة بكامل تكلفة االستبدال

 
 حاالت التي يؤثر فيها االستحواذ على األراضي التعويض المباشر ألصحاب األعمال التجارية المتأثرة، في ال

والقيود المفروضة على استخدام األراضي على الهياكل التجارية، عن التكلفة إلعادة إنشاء األنشطة التجارية 
في مكان آخر، وعن فقدان صافي الدخل خالل الفترة االنتقالية، وتكاليف نقل وإعادة تركيب المصنع واآلالت 

 .رىأو المعدات األخ
  بقيمة مساوية أو أعلى، أو تقديم ) مثل المواقع الزراعية أو التجارية(توفير الممتلكات العقارية البديلة

تعويض نقدي بتكلفة االستبدال الكاملة حسب المقتضى، لألشخاص الذين يملكون حقوقاً قانونية في األراضي 
 ]).2[و] 1[ 17ين انظر الفقرت(أو مزاعم معترفاً بها بمقتضى القوانين الوطنية 

  ًعن )] 3( 17انظر الفقرة [تعويض األشخاص المشردين اقتصادياً الذين ال يملكون مزاعم معترفاً بها قانونيا
مثل المحاصيل وهياكل الري وغير ذلك من التحسينات التي طرأت على (فقدان األصول بخالف األراضي 

المتعاملة مع المؤسسة ملزمة بتعويض أو مساعدة وال تكون الجهة . ، بقيمة االستبدال الكاملة)األراضي
المستوطنين االنتهازيين الضالعين في التعدي على منطقة المشروع بعد الموعد النهائي لتحديد أهلية 

 .االستحقاق
 

، سيتم تزويد األشخاص المشردين 27بجانب التعويض عن األصول المفقودة، إن وجدت، وطبًقا للفقرة  .28
تتأثر سبل كسب عيشهم أو مستويات دخلهم تأثًرا سلبًيا، بفرص لتحسين أو على األقل استعادة  اقتصادًيا الذين

 :وسائل قدرتهم على كسب الدخل ومستويات اإلنتاج ومستويات المعيشة
 
  بالنسبة لألشخاص الذين تعتمد سبل كسب عيشهم على األراضي، تكون األولوية لتعويضهم تعويًضا يرتبط

تمتع األراضي البديلة بمجموعة من المزايا اإلنتاجية والمكانية المحتملة والعوامل األخرى باألراضي، حيث ت
 .التي تعادل على األقل العوامل المفقودة

  وبالنسبة لألشخاص الذين تعتمد سبل كسب عيشهم على الموارد الطبيعية في المناطق التي يتم فيها تطبيق
، يتم 5الحصول على األراضي المنصوص عليها في الفقرة  القيود المرتبطة بالمشروع المفروضة على

تطبيق تدابير إما السماح بالوصول المستمر إلى الموارد المتأثرة وإما توفير إمكانية الوصول إلى موارد 
وحسبما هو مالئم، ربما تكون المزايا . بديلة مع ما يعادلها من موارد كسب الرزق وسهولة الوصول إليها

تبطة باستخدام الموارد الطبيعية الجماعية في طبيعتها بدالً من توجيهها بصورة مباشرة إلى والتعويضات مر
 .األفراد أو األسر المعيشية

  إذا حالت الظروف دون قدرة الجهة المتعاملة مع المؤسسة على تقديم األرض البديلة المالئمة أو إمكانية
ً للو صف الوارد أعاله، فستقوم الجهة المتعاملة مع الوصول للموارد الطبيعية لهؤالء األشخاص طبقا

 . المؤسسة بتقديم فرص بديلة لكسب الدخل
 

تقديم مساندة خالل الفترة االنتقالية لألشخاص المشردين اقتصادياً، كلما اقتضت الضرورة ذلك، استناداً إلى  29.
اتهم اإلنتاجية ومستوياتهم تقدير مناسب للوقت الالزم الستعادة قدرتهم على كسب الدخل واستعادة مستوي

 .المعيشية
 

ينبغي أن تحدد خطة استعادة سبل كسب العيش جميع آثار المشروع على سبل كسب العيش نتيجة القتناء األراضي أو . 56ت
 .فرض قيود على استخدام األراضي، وتحديد األشخاص المتأثرين، وتقديم خطة مفصلة للتعويض واستعادة سبل كسب العيش

ملخصا للوضع  )ج(ملخصا آلثار المشروع؛  )ب(تقديم المشروع؛  )أ(: ن توفر الخطة على األقل المعلومات التاليةوينبغي أ
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مصفوفة  )ز(معايير األهلية؛  )و(نتائج إشراك أصحاب المصلحة؛  )ه(اإلطار التنظيمي،  )د(االجتماعي في بداية المشروع؛ 

الميزانية  )ك(الرصد والتقييم وإعداد التقارير؛  )ي(القدرة التنظيمية؛  )ط(الجدول الزمني للتنفيذ؛  )ح(االستحقاقات؛ 
 .والموارد

 
 األصول أو الوظائف إلى الوصول على الناس قدرة زوال أو انقطاع يتسبب في إجراء نتيجة االقتصادي التشرد يحدث57. ت

 التشرد يحدث أن يمكن أخرى، وبعبارة .أو ال آخر مكان إلى المتأثرين األشخاص انتقال ذلك استوجب سواء المنتجة،
أو القيود المفروضة على استخدام األراضي  األراضي حيازة أن من الرغم وعلى .مادي تشرد مع أو دون االقتصادي

  تأثير لها يكون قد أنه إال األراضي، أو يستخدمون يشغلون الذين الناس نزوح على بالضرورة تنطوي ال بالمشروع المرتبطة
فعلى  .حولها أو األراضي تلك في الموجودة الموارد على يعتمدون الذين الناس عيش كسب وسبل معيشة ومستويات دخل على
مسكنها واألرض  إخالء إلى االضطرار دون ما مشروع لصالح أرضها من جزءا بالزراعة مشتغلة أسرة تفقد قد المثال، سبيل

 التهديد هذا ويشتد .المزرعة لتلك العامة اإلنتاجية إلى انخفاض يؤدي أن يمكن األرض من جزء ولو فقدان أن إال .المحيطة به
ال يملكها  أو واسع، نطاق على ومتناثرة صغيرة الزراعية عادة الحقول تكون حيث الزراعية السكانية المجتمعات بعض في

 . )مثل المزارعين المستأجرين لألراضي(األشخاص الذين يقومون بزراعتها 
 

األراضي بشكل فوري وقبل وقوع اآلثار كلما كان ذلك ممكنا،  حيازة عن الناتج االقتصادي التشرد عن يضالتعو يجب58. ت
فإنه  المختصة للتعويضات، الحكومية الهيئة دفع حالة وفي .المشردين لألشخاص الدخل تدفق على السلبية اآلثار تقليل أجل من

يتعذر  وحيثما .المدفوعات بسرعة صرف على للمساعدة الحكومية هيئةال مع المؤسسة التعاون مع المتعاملة الجهة على يجب
سوف  المؤسسة مع المتعاملة الجهة فإن الحكومية، الممارسات أو بالسياسات خاصة ألسباب فوريا التعويض مدفوعات صرف

ين خالل الفترة النازح األشخاص مساعدة أجل من التوطين، مثل دفع بدالت إعادة مساعدات بشأن خيارات أخرى تستكشف
 .الستعادة أي دخل مفقود الالزمة

 
 المتأثر الحصول التجاري العمل لصاحب يحقفإنه  التجارية، الهياكل على األراضي حيازة فيها تؤثر التي الحاالت في59. ت

وعن  نتقالية،اال خالل الفترة الضائع الدخل صافي وعن آخر، مكان في التجارية األنشطة إنشاء إعادة تكلفة عن تعويض على
ينبغي أيضا منح المساعدة لموظفي الشركة لتعويضهم عن  .األخرى المعدات أو واآلالت المصنع تركيب وإعادة نقل تكاليف

 .فقدانهم المؤقت لعملهم
 

 ذاتالطبيعية  الموارد إلى الوصول على المحلي المجتمع قدرة تقييد إلى األراضي حيازة تؤدي قد ذلك، إلى باإلضافة60. ت
 ومواد الطبية، النباتات مثل(والموارد الحرجية غير الخشبية  والمروج، واألراضي البور، المراعي، مثل الجماعية الملكية
األسماك  صيد مواطن أو الوقود، وحطب األخشاب واألحراج من أجل ،)اليدوية الحرف في المستخدمة والمواد البناء،

إما تعويض مبني على األراضي على شكل أرض بديلة مناسبة، أو فرص  ة بمنحالمؤسس مع المتعاملة الجهة وستقوم .النهرية
 هذه تأخذ أن ويمكن .الموارد لتلك المحلي المجتمع فقدان عن الوصول إلى الموارد الطبيعية في مناطق أخرى للتعويض

 إليها الوصول على بالقدرة حليالم المجتمع يحظى التي المتبقية الموارد إنتاجية تعزيز إلى تهدف مبادرات شكل المساعدات
 عن نقدي أو عيني تعويض وتقديم ،)الموارد قاعدة إنتاجية لتنشيط المقومات تحسين أو الموارد إدارة ممارسات تحسين مثل(

 .الضائعة للموارد بديلة مصادر إلى الوصول إتاحة أو الموارد إلى الوصول على القدرة فقدان
 

، ترتبط أصول الموارد الطبيعية بمفهوم خدمة النظام البيئي المندمجة في معيار 5ألداء رقم لمعيار ا  9في الحاشية رقم 61.ت
 2خدمات النظام البيئي هي المنافع التي يجنيها الناس والشركات من النظم البيئية كما تم تعريفها في الفقرتين  .6األداء رقم 

أي المنتجات التي يحصل عليها الناس من النظم  – "ت اإلمدادخدما"؛ ومن أهمها ما يشار إليه ب6لمعيار األداء رقم  3و
تشمل أمثلة خدمات اإلمداد على المحاصيل، والثروة الحيوانية، ومصايد األسماك، وتربية األحياء المائية، واألغذية  .البيئية

مياه العذبة، والموارد الوراثية، البرية، واألخشاب ومنتجات األلياف الخشبية، واأللياف األخرى، ووقود الكتلة الحيوية، وال
يعتبر انعدام فرص الوصول إلى هذه الخدمات أحد أهم العناصر التي تؤخذ بعين االعتبار في تطوير خطة . واألدوية الطبيعية

أو فرص الحصول على الموارد الطبيعية /استعادة سبل كسب العيش، وال سيما عند تقييم مدى مالءمة أراضي االستبدال و
 .توطينهم للمعاد

 
حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي أن تسمح الجهة المتعاملة مع المؤسسة للمجتمعات المحلية والشعوب األصلية بمواصلة  62.ت

ممارسة حقوق االستعمال أو القدرة على الوصول إلى األرض التي تسيطر عليها الجهة المتعاملة مع المؤسسة كما كان األمر 
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جب أن تخضع ممارسة هذه الحقوق لتدابير معقولة من قبل الجهة المتعاملة مع المؤسسة للحفاظ ولكن ي .قبل بداية المشروع

، وضمانات لصحة وسالمة وأمن المجتمع بموجب معيار 2على بيئة عمل آمنة وصحية للعمال بموجب معيار األداء رقم 
 .، ومتطلبات التشغيل المعقولة للجهة المتعاملة مع المؤسسة4األداء رقم 

 
للمرور باألراضي التي تسيطر عليها الجهة المتعاملة  –قانونية أو معتادة  –مثال، قد تكون لدى الشعوب البدوية حقوق  63.ت

قد تكون هذه الحقوق مرتبطة ببعض الموارد  .مع المؤسسة بشكل دوري أو موسمي، لكسب القوت أو ممارسة أنشطة تقليدية
ان من الحيوانات المهاجرة، أو النباتات التي تنمو بشكل طبيعي وال يمكن قطفها سوى الطبيعية مثل واحة أو ماء عين، أو قطع

في إطار الحيطة الواجبة، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تحديد ما إذا كانت للشعوب  .في وقت معين من السنة
ها الشركة، إن كان ذلك ممكنا، مع البدوية مثل هذه الحقوق، والسماح لها بممارسة هذه الحقوق على أرض تسيطر علي

 .الضمانات المذكورة أعاله
 

وباإلضافة إلى ذلك، إذا اشترت أو استأجرت الجهة المتعاملة مع المؤسسة أرضا تحتوي على موارد أساسية ضرورية  .64ت
، فإنها تتخذ تدابير )مثل الماء، أو الخشب، أو النباتات المستخدمة في الطب الطبيعي(لكسب رزق أو بقاء المجتمع المحلي 

لحماية قدرة المجتمع المحلي على الوصول إلى الموارد الموجودة على األرض أو توفير فرص بديلة للوصول إلى هذه 
 .الموارد أو خدمات النظام اإليكولوجي، مع احترام الضمانات المذكورة أعاله

 
 ال أشخاص عيش كسب دخل أو سبل فقدان إلى وعبالمشر المرتبطة األراضي حيازة فيها تؤدي التي الحاالت في 65.ت

 عادة لهؤالء األشخاص يحق فإنه بها، لالعتراف قابلة أو قانونا بها معترف األراضي على مطالبات أو قانونيا صكا يملكون
 األرض، على قائمة هياكل أي أو األصول خسارة التعويض عن ذلك في بما المساعدات، من مجموعة على الحصول
 بصورة المساعدات هذه وحجم طبيعة تعتمد وسوف .الفترة االنتقالية خالل والمساندة األهداف والمحددة الموجهة ةوالمساعد

 انظر(أعمال  بأنشطة أو باألجور أو باألراضي مرتبطة المتأثرين عيش األشخاص كسب سبل كانت إذا ما على جزئية
 بالضرورة يعني ال الظروف هذه في باألراضي المرتبط تعويضال. )أعاله 12ت التوجيهية الفقرة في الواردة اإلرشادات
في إطار ترتيبات حيازة  األراضي إلى الوصول على القدرة استمرار على يشتمل قد األرض، ولكنه ملكية صك على الحصول

 ييفتك الضروري ومن .األراضي على المعتمدة عيشهم كسب سبل على الحفاظ من المتأثرين األشخاص لتمكين مماثلة
 حيازة فيها تؤدي ال التي للحاالت وبالنسبة .المشردين األشخاص احتياجات مع يتناسب بما االستحقاق وخيارات التعويضات

 التي األرض عن عادلة تعويضات بدفع المؤسسة مع المتعاملة الجهة ستقوم العيش، كسب سبل فقدان الدخل أو إلى األراضي
 .الحال، بكامل تكلفة االستبدال مقتضى حسب األراضي تلك على لموجودةا األصول خسارة وعن في حوزتها أصبحت

 
أو مهمشين، ألن هذه الفئات تكون عادة أقل /لمشردين اقتصاديا الذين يعتبرون ضعفاء ولينبغي إيالء اهتمام خاص  66.ت

األسر التي ترأسها نساء أو  قد تشمل هذه الفئات .مرونة في مواجهة التغيير وقد تصبح أكثر ضعفا بسبب تأثيرات المشروع
أطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفقراء جدا، والمسنين والفئات التي تعاني من التمييز االجتماعي واالقتصادي، بما في 

قد يتطلب أفراد الفئات الضعيفة مساعدة خاصة أو تكميلية فيما تعلق بإعادة التوطين ألنهم  .ذلك الشعوب األصلية واألقليات
المزارعون المسنون مثال قادرين على إخالء حقول  قد ال يكون. قدرة على التعامل مع التشرد مقارنة بعامة السكانأقل 

االستبدال؛ وقد تعني زيادة المسافة بين الحقول الزراعية والمنازل عدم قدرة المزارعين ذوي اإلعاقة على قطع المسافة 
أو الخصائص الطبيعية /كثر تعلقا بأراضيها المعتادة، وبالموارد الطبيعية وقد تكون المجتمعات األصلية أ .اإلضافية مشيا

يجب أن تشمل برامج استعادة سبل كسب العيش والتعويضات  .الفريدة للمنطقة المتأثرة مقارنة بالفئات االجتماعية األخرى
قل خطورة كلما كان ذلك ممكنا، كتفضيل لفائدة الفئات الضعيفة أشكاال إضافية من الدعم، وينبغي تفضيل خيارات التخفيف األ

ومن الممارسات الجيدة أن يجري تحديد األسر الضعيفة واألفراد الضعفاء، أو على  .التعويض العيني على التعويض النقدي
 )منظمات المجتمع المحلي، كجماعات الكنيسة(األقل التحقق من ذلك، من طرف قادة المجتمع المحلي والمنظمات المجتمعية 

أو المنظمات غير الحكومية التي تتميز بدراية أفضل بالحقائق االجتماعية واالقتصادية المحلية أو توفر سياقا محليا هاما /و
 .الستكمال نتائج الدراسات االستقصائية الموحدة التي يضطلع بها استشاريون خارجيون

 
 األراضي لحيازة نتيجة االقتصادي شرد المادي أوللت األصلية للشعوب المتأثرة المحلية المجتمعات تعرض حالة في67. ت

 معيار متطلبات إلى ، باإلضافة7رقم  األداء معيار بمتطلبات المؤسسة مع المتعاملة الجهة تفي سوف المرتبطة بالمشروع،
عض الحاالت، في ب .أو خطط استعادة سبل كسب العيش وتنفيذها/و بإعادة التوطين المعنية العمل بخطط المتعلقة 5 رقم األداء

يرد وصف الظروف  .للشعوب األصلية قبل وقوع التشرد قد يشمل ذلك الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة
 .7في معيار األداء رقم   22إلى  13التي تتطلب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في الفقرات من 
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 ن التي تديرها الحكومةمسؤوليات القطاع الخاص في عمليات إعادة التوطي

 
عندما تقع مسؤولية االستحواذ على األراضي وإعادة التوطين على عاتق الحكومة، فإن الجهة المتعاملة مع 30. 

المؤسسة سوف تتعاون مع الهيئة الحكومية المسؤولة، بالقدر الذي تسمح به تلك الهيئة الحكومية، لتحقيق نتائج 
فة لذلك، وعندما تكون قدرة الحكومة محدودة في هذا المجال، فإن الجهة وباإلضا. تتماشى مع هذا المعيار

المتعاملة مع المؤسسة سوف تلعب دوراً نشطاً أثناء تخطيط إعادة التوطين وتنفيذها ومتابعتها طبقاً للوصف 
 . الوارد أدناه

 
ل الوسائل الجبرية أو في حالة اكتساب حقوق االستحواذ على األراضي أو حق االنتفاع باألراضي من خال31. 

 التسويات التفاوضية التي تنطوي على التشريد المادي، سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتحديد ووصف
وإذا لم تكن هذه التدابير كافية للوفاء بالمتطلبات ذات الصلة بهذا المعيار، . التدابير الحكومية إلعادة التوطين24

ع المؤسسة بإعداد خطة إعادة توطين إضافية من شأنها، باإلضافة إلى الوثائق فسوف تقوم الجهة المتعاملة م
المعدة من قبل الهيئة الحكومية المسؤولة، أن تعالج استيفاء المتطلبات ذات الصلة من متطلبات هذا المعيار 

الجهة المتعاملة مع  ويجب على). المتطلبات العامة ومتطلبات التشريد المادي والتشريد االقتصادي الواردة أعاله(
تحديد األشخاص المتأثرين واآلثار؛ ) 1(المؤسسة إدراج ما يلي، على األقل، في خطة إعادة التوطين اإلضافية 

وصف األنشطة المنظمة، بما في ذلك استحقاقات األشخاص المشردين المقدمة بموجب القوانين واللوائح ) 2(
إلى  19حقيق متطلبات هذا المعيار طبقاً للوصف الوارد في الفقرات من التدابير اإلضافية لت) 3(الوطنية السارية؛ 

المسؤوليات المالية ) 4(بالطريقة التي تسمح بها الهيئة الحكومية المعنية والجدول الزمني للتنفيذ؛  29
 .افيةومسؤوليات التنفيذ التي تقع على عاتق الجهة المتعاملة مع المؤسسة في تنفيذ خطة إعادة التوطين اإلض

 
في حالة المشروعات التي تتضمن تشرداً اقتصادياً فقط، تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتحديد ووصف 32. 

التدابير التي تخطط الهيئة الحكومية المسؤولة الستخدامها لتعويض المجتمعات المحلية المتأثرة واألشخاص 
لصلة بهذا المعيار، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة ستقوم وإذا لم تلِب هذه التدابير المتطلبات ذات ا. المتأثرين

قد يتضمن هذا األمر تقديم تعويض إضافي عن ضياع . بوضع خطة عمل إضافية الستكمال اإلجراءات الحكومية
 . األصول وبذل جهود إضافية الستعادة سبل كسب العيش المفقودة عند االقتضاء

______________________________________________________ 

 .يجوز استخدام الوثائق الحكومية، عندما يكون ذلك ممكناً، لتحديد هذه التدابير 24 
 

المضيفة، خالل استعدادها لمشاريع القطاع الخاص أو بصفتها راعيا مباشرا لمثل هذه  الحكومات عادة ما تكون 68.ت
 إعادة وعملية التعويضات ومدفوعات األراضي، وحيازة قتصادي،المشاريع، مسؤولة عن تصميم وتنفيذ التشريد المادي واال

 تلعب أن الحاالت هذه مثل في ويجب 5. رقم األداء معيار متطلبات مع متسقة العملية هذه نتيجة تكون أن وينبغي. التوطين
 الحكومية السلطات مع نسقوأن ت العملية، هذه ومتابعة وتنفيذ إعداد مراحل خالل فعاال دورا المؤسسة مع المتعاملة الجهات

 وكالء أو المؤسسة مع المتعاملة الجهة قبل من كفاءة أكثر بصورة تنفيذها تيسير يمكن التي العملية هذه جوانب بشأن المختصة
 بصورة كبير دور بأداء المؤسسة مع المتعاملة للجهة السماح ويتوقف .المدني المجتمع منظمات أو االستشاريين مثل آخرين
 تتوفر .المختصة الحكومية للهيئة واإلدارية القضائية والممارسات والعمليات الوطني الواجب التطبيق لى القانونع جزئية

 الهيئاتتتبع  .بعض الدول على تشريعات وطنية توجه عملية إعادة التوطين، رغم أنها قد ال تفي بجميع متطلبات هذا المعيار
ي حين يتعين على الجهات المتعاملة مع المؤسسة ضمان استفياء إعادة التوطين التي الحكومية المتطلبات القانونية الوطنية، ف

ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتقييم مدى قدرتها على التعاون مع الوكالة  .يضطلع بها نيابة عنها ألهداف هذا المعيار
 وعندما تتأكد. 5ضمان االتساق مع معيار األداء رقم الحكومية المختصة واالتفاق على النتائج الرئيسية التي يجب تحقيقها ل

 ،5رقم  األداء معيار لمتطلبات الحكومة تديرها التي التوطين إعادة نتيجة الجهة المتعاملة مع المؤسسة من احتمال عدم استيفاء
بية تلك االحتياجات، فإنه ال وعندما تكون الجهة المتعاملة مع المؤسسة غير قادرة أو غير مسموح لها بملء الثغرات الالزم لتل

 .ينبغي المضي قدما في المشروع
 

األسر أو  أو المتأثرين األشخاص عيش كسب وسبل الدخل موارد قاعدة فقدان عن اإلفقار الناتجة لمخاطر نظرا69. ت
ن تقوم بها وتعويضات منخفضة في إطار عملية إعادة توطي مطّولة ملكية نزع عملية بسبب المتأثرة المحلية المجتمعات
 معيار مع اتساقها من للتأكد الملكية نزع هذا النوع من عمليات باستعراضالمؤسسة  مع المتعاملة الجهةستقوم  الحكومة،

 .5رقم  األداء
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 خال المؤسسة بموقع مع المتعاملة الجهة أخرى بتزويد  سلطة أو حكومية تقوم وكالة معينة، قد ظروف ظل في70. ت

 تمت إذا .راهنة، والذي تعرض مستخدمو أراضيه أو سكانه السابقون للتشرد ومطالبات مزاعم أية شأنهب توجد ال للمشروع،
 مع المتعاملة الجهة على ينبغي فإنه المشروع، تسبق مباشرة تنفيذ لم ولكنها من األرض تحسبا للمشروع التوطين إعادة عملية

 كذلك فعليها األمر يكن لم وإن ، رقم األداء معيار متطلبات مع تتفق بطريقة توطينهم المعاد تعويض تم تحديد ما إذا المؤسسة
 الفترة طول )أ(: التالية العوامل مراعاة الظروف هذه مثل في ويجب .الوضع هذا لمعالجة مجد تصحيحي إجراء أي تحديد

 )ج(التوطين؛  إعادة تنفيذ مقتضاهاب تم التي واإلجراءات والقوانين العملية )ب(المشروع؛  وتنفيذ األراضي حيازة بين الفاصلة
 األراضي حيازة في شرع الذي الطرف بين العالقة )د(األراضي؛  حيازة عن المترتبة وحجم اآلثار المتأثرين األشخاص عدد

إذا كانت اإلجراءات التصحيحية ممكنة . المتأثرين وموقعهم لألشخاص الراهن الوضع )ه(مع المؤسسة؛  المتعاملة والجهة
 .المؤسسة اتخاذها قبل تنفيذ المشروع مع المتعاملة على تحسين مستوى عيش المشردين، فيجب على الجهة وقادرة

 
المختصة لتحديد  الهيئاتالتعاون مع  المؤسسة مع المتعاملة الجهة على عندما تقوم الحكومة بإعادة التوطين، ينبغي71. ت

 اإلطار أو التوطين بإعادة المعنية العمل خطة سياق في ثرينالمتأ لألشخاص الكافية التعويضات أساليب حساب وتوفير
 فجوات توجد عندما أو ،بكامل تكلفة االستبدال التعويض على الوطنية السياسة أو الوطني ينص القانون ال عندما. بها الخاص

 األداء معيار في بالتفصيل الواردة المشردين باألشخاص الخاصة والمتطلبات الوطنية أو السياسة الوطني القانون أخرى بين
 .5رقم  األداء معيار أهداف مع متسقة نتائج لتحقيق بديلة تدابير تطبيق المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ينبغي فإنه ،5رقم 

 ماتخد تقديم بشأن اتخاذ ترتيبات إلى عينية، أو نقدية تكميلية بدالت لدفع، الترتيب أو دفع، من التدابير هذه تتراوح أن ويمكن
 .وينبغي تناول هذه الثغرات والتدابير في خطة العمل اإلضافية .األغراض لهذه مكرسة مساندة

 
 .التعويضات مدفوعات توزيع في المحلية الحكومية السلطات التعاون مع المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب72. ت

 تقديم ومكان ووقت حول تاريخ العامة اتاإلعالن طريق مسبقا عن التعويضات المؤهلين للحصول على إخطار ويجب
 التعويضات على اإليصاالت، مدفوعات استلموا الذين األفراد جميع الحصول على توقيع ويجب .التعويضات مدفوعات
عندما تطرح مشكلة األمية، يجب تحديد بدائل مقبولة ثقافيا لالتصال . والمراجعة التدقيق بهذه األخيرة ألغراض واالحتفاظ

 من منها والتحقق التوطين، بإعادة المساعدات المتعلقة وتقديم التعويضات دفع مراقبة ينبغي كما. )مثل أخذ البصمات(يع والتوق
 قد .المجتمع المحلي منظمات يشملون غالبا الذين المتأثرة المحلية المجتمعات وممثلي المؤسسة مع المتعاملة الجهة مندوبي قبل

 مجال في ومعتمدة مسجلة شركة االستعانة بخدمات الحكومية والسلطات المؤسسة مع ملةالمتعا للجهة المناسب من يكون
 .التعويضات مدفوعات ومراقبة لرصد المحاسبية المراجعة

 
 الجارية المراقبة عملية في المشاركة من المؤسسة مع المتعاملة الجهة ستمّكن المعنية الحكومية الهيئة كانت إذا73. ت

 خاص اهتمام إيالء مع المراقبة برنامج وتنفيذ تصميم المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب فإنه ،المتأثرين لألشخاص
 واستعادة وتقديم المساعدات، التوطين، بإعادة وفعالية التعويضات المرتبطة عيشهم مستويات ورصد لتتبع والضعفاء فقراءلل

اد واألسر والمجتمعات، فإنها قد تؤدي إلى عواقب متباينة حسب وألن إعادة التوطين قد تكون مرهقة لألفر .العيش كسب سبل
 الحكومية والهيئة المؤسسة مع المتعاملة الجهة تتفق أن ويجب .النوع االجتماعي على التغذية والحالة الصحية، خاصة لألطفال

 المتعاملة عندما يتم منع الجهة .حيةالتصحي واإلجراءات بتدقيق االنتهاء يتعلق فيما للمسؤوليات المناسب التوزيع على المعنية
من رصد تنفيذ خطة إعادة التوطين بصورة كافية، وعند وجود خطر عدم رصد الخطة وفقا لمعيار األداء رقم  المؤسسة مع
 .عدم المضي قدما في المشروع المؤسسة مع المتعاملة ، فقد تختار الجهة5

 
جهود إعادة التوطين، إال أن التجارب السابقة أثبتت وجود فرص عامة الحكومية بقيادة  الهيئاتعادة ما يتم تكليف  .74ت

للجهات المتعاملة مع المؤسسة إما للتأثير على تخطيط وتنفيذ ورصد إعادة التوطين التي تقودها الحكومة، أو لتكملتها من أجل 
 .5تحقيق نتائج متسقة مع معيار األداء رقم 
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 الملحق ألف
 

 نية بإعادة التوطينلمحة عن خطة العمل المع
 

 
 .منطقة المشروع وتحديد للمشروع وصف عام :المشروعوصف . 1
 
 :تحديد ما يلي :اآلثار المحتملة .2

 
 إعادة التوطين؛ التي تؤدي إلى المشروع عنصر أو أنشطة )أ

 هذه األنشطة؛ عنصر أوهذا ال تأثير منطقة )ب
 ؛ ة التوطين أو التقليل منهلتجنب إعادالتي تم أخذها بعين االعتبار  البدائل )ج
 .تنفيذ المشروعخالل إلى أقصى حد ممكن  إعادة التوطين للحد منالتي تم إنشاؤها  اآلليات )د

 
األهداف الرئيسية لبرنامج إعادة التوطين، وملخص الدراسات التي أجريت لدعم : األهداف والدراسات التي أجريت .3

تاءات اإلحصائية، والدراسات االجتماعية واالقتصادية، واالجتماعات، ودراسات تنفيذ إعادة التوطين، مثل االستف /تخطيط
 .اختيار الموقع، إلى غير ذلك

 
 .القوانين ذات الصلة للبلد المضيف، وسياسات وإجراءات الجهة المتعاملة مع المؤسسة، ومعايير األداء :اإلطار التنظيمي. 4
 
 .نظمات غير الحكوميةالبنية السياسية، والم :اإلطار المؤسسي. 5

 
ملخص المشاورات العامة واإلفصاح المرتبطين بتخطيط إعادة التوطين، بما في ذلك إشراك  :إشراك أصحاب المصلحة. 6

أو الوطنية، ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وغيرها /األسر المتأثرة، والسلطات المحلية و
ينبغي أن يشمل ذلك على األقل قائمة أهم أصحاب  .ين تم تحديدهم، بما في ذلك المجتمعات المضيفةمن أصحاب المصلحة الذ

والقضايا التي  ،).االجتماعات، ومجموعات التركيز، إلى غير ذلك(المصلحة الذين تم تحديدهم، والخطوات التي تم اتباعها 
 .، وخطة للمشاركة المستمرة طوال تنفيذ إعادة التوطين)إن وجدت(تمت إثارتها، والردود المعطاة، والمظالم الرئيسية 

 
نتائج الدراسات االجتماعية واالقتصادية التي ستجرى في المراحل المبكرة من إعداد  :االجتماعية واالقتصادية الخصائص. 7

اإلحصائية، ومعلومات  المشروع وبمشاركة األفراد الذين يحتمل تشردهم، بما في ذلك نتائج المسوحات األسرية واالستفتاءات
عن الفئات الضعيفة، ومعلومات عن سبل كسب العيش ومستويات المعيشة، وحيازة األراضي ونظم النقل، واستخدام الموارد 

 .الطبيعية، وأنماط التفاعل االجتماعي، والخدمات االجتماعية والبنية التحتية العامة
 

م للحصول على التعويضات وغيرها من أنواع المساعدة المتعلقة بإعادة تعريف المشردين ومعايير تحديد أهليته :األهلية8. 
 .التوطين، بما في ذلك التواريخ النهائية ذات الصلة

 
، ووصف أنواع كلفة االستبدالالمنهجية المستخدمة في تقدير الخسائر من أجل تحديد : تقدير الخسائر والتعويض عنها9. 

قانون المحلي، والتدابير التكميلية الالزمة لتحقيق التكلفة االستبدالية لألصول ومستويات التعويض المقترحة بموجب ال
 .المفقودة

 
ملخص ألعداد من وما سيتعرض للتأثير من أشخاص وأسر وهياكل ومبان عامة وشركات وأراض : حجم التشرد10. 

 .مزروعة وكنائس وما إلى غير ذلك
 

المتأثرين والخيارات الممنوحة لهم في الماضي والحاضر، ويفضل أن عرض جميع فئات األفراد : إطار االستحقاق11. 
 .تلخص في جداول
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التدابير المختلفة التي ستيم اللجوء إليها لتحسين أو استعادة سبل كسب عيش  :تدابير استعادة سبل كسب العيش .12
 .المتشردين

 
نتقال، ومواقع إعادة التوطين البديلة التي يتم أخذها بعين بما في ذلك اختيار وإعداد الموقع، واال :مواقع إعادة التوطين. 13

 .االعتبار وشرح المواقع المختارة، واآلثار المترتبة على المجتمعات المضيفة
 

السكن والبنية التحتية  )أو تمويل تزويد المعاد توطينهم ب(خطط لتقديم  :السكن والبنية التحتية والخدمات االجتماعية. 14
؛ وخطط لضمان توفير )مثل المدارس والخدمات الصحية (، والخدمات االجتماعية )المياه والطرق الفرعيةمثل إمدادات (

 .خدمات مماثلة للساكنة المضيفة؛ والتطوير الالزم للموقع، والهندسة، والتصاميم المعمارية لهذه المرافق
 

ث للنزاعات الناشئة عن إعادة التوطين؛ يجب أن تأخذ إجراءات معقولة التكلفة ومتاحة لتسوية طرف ثال :إجراءات التظلم. 15
 .آليات التظلم بعين االعتبار إمكانية اللجوء إلى القضاء وإلى اآلليات التقليدية والمجتمعية لتسوية النزاعات

 
نفيذ تدابير إعادة المسؤولة عن ت الهيئاتاإلطار التنظيمي لتنفيذ إعادة التوطين، بما في ذلك تحديد  :المسؤوليات التنظيمية. 16

والسلطات القضائية المعنية بالتنفيذ؛ وأية  الهيئاتالتوطين وتوفير الخدمات؛ والترتيبات الالزمة لضمان تنسيق مناسب بين 
المنفذة على تصميم وتنفيذ أنشطة إعادة التوطين؛ وأحكام نقل  الهيئاتلتعزيز قدرة  )بما في ذلك المساعدة التقنية(تدابير الزمة 

لية إدارة المرافق والخدمات المقدمة في إطار المشروع إلى السلطات المحلية أو إلى المعاد توطينهم، ونقل مسؤوليات مسؤو
 .مشابهة من وكاالت تنفيذ التوطين إن اقتضى األمر

 
ك التواريخ جدول زمني يغطي جميع أنشطة إعادة التوطين من اإلعداد إلى التنفيذ، بما في ذل :الجدول الزمني للتنفيذ .17

وينبغي أن يشير هذا  .المستهدفة لتحقيق الفوائد المتوقعة لفائدة المعاد توطينهم والمضيفين، وتقديم مختلف أشكال المساعدة
 .الجدول الزمني إلى العالقة بين أنشطة إعادة التوطين وتنفيذ المشروع ككل

 
يع أنشطة إعادة التوطين، بما في ذلك بدالت التضخم، والنمو جداول تبين تقديرا مفصال لتكاليف جم :التكاليف والميزانية. 18

السكاني، وغيرها من حاالت الطوارئ؛ وجداول زمنية للنفقات؛ ومصادر التمويل؛ والترتيبات الالزمة لتدفق األموال في 
 .المنفذة الهيئاتالوقت المناسب وتمويل إعادة التوطين، إن وجد، في المناطق التي تقع خارج اختصاص 

 
الترتيبات الالزمة لرصد أنشطة الوكالة المنفذة إلعادة التوطين، والمستكملة من قبل  :الرصد والتقييم وإعداد التقارير. 19

مراقبين مستقلين لضمان معلومات كاملة وموضوعية؛ ومؤشرات رصد األداء لقياس مداخل ومخارج ونتائج أنشطة إعادة 
لرصد؛ وتقييم أثر إعادة التوطين لفترة زمنية معقولة بعد االنتهاء من جميع أنشطة التوطين؛ وإشراك المتشردين في عملية ا

 .إعادة التوطين واألنشطة اإلنمائية ذات الصلة؛ واستخدام نتائج رصد إعادة التوطين لتوجيه تنفيذها الحقا
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 الملحق باء
 

 جدول محتويات تدقيق االنتهاء
 

التوطين التي تم القيام بها حتى اآلن، والحاجة إلى استمرار إعادة التوطين، موجز مقتضب إلعادة : الملخص اإلداري. 1
وحجم التشرد، واألنشطة المضطلع بها، والمظالم والقضايا الرئيسية التي تمت معالجتها، وعمليات الرصد و التقييم المستمرة 

 .أو المعلقة والتوصيات الرئيسية
 

اآلن، مع تغطية المشروع والمجتمعات المتأثرة، وحجم التشرد، واآلثار وصف موجز لعملية الرصد حتى  :الخلفية 2.
العيش، واإلطار القانوني، ومعايير األهلية و إطار االستحقاق، وتوقيت مختلف  كسب الرئيسية إلعادة التوطين على سبل

سب العيش والتعويض المقدم، أو استعادة سبل ك/عناصر التشرد المادي واالقتصادي المضطلع بها، وأنشطة إعادة التوطين و
 .والمظالم أو القضايا الرئيسية أو المعلقة

 
العيش، وملخص  كسب أو خطة استعادة سبل/لمحة عامة عن األهداف الرئيسية لخطة إعادة التوطين و :أهداف المراجعة .3

، االستشارة األولية والمستمرة، مثال(للدراسات واألنشطة المضطلع بها لدعم تنفيذ إعادة التوطين واستعادة سبل كسب العيش 
وخارطة أصحاب المصلحة واالستفتاءات اإلحصائية، ومسوحات األصول، والدراسات االجتماعية واالقتصادية األساسية، 

بما في ذلك (، وتقييم العملية والنتائج )واجتماعات التخطيط التشاركي، ودراسات اختيار الموقع، والهياكل التنظيمية للتنفيذ
 .)اهج المستخدمة للرصد التشاركي والتقييمالمن

 
 :1ى، ما يليتشمل القضايا التي سينظر فيها، من بين أمور أخر :النتائج الرئيسية .4

 مدى اإلعالم والتشاور العامين قبل حيازة األرض، وكفاية التشاور المستمر  •
استبدال األصول المفقودة، وظروف السكن، مثل التعويض الكافي لتغطية تكاليف (أنواع التعويض المقدم وكفايته  •

 )االستحقاقات، وتدابير استعادة الدخل واستدامة سبل كسب العيش/والتعويض
مستوى مشاركة السكان المتأثرين في القرارات المتعلقة بمعدالت التعويض، ومواقع إعادة التوطين الجديدة، وخيارات  •

 استعادة سبل كسب العيش
مثل الصحة، والتعليم، والمياه، (يلة من حيث البنية، والموقع، والحصول على الموارد والخدمات كفاية المساكن البد •

والصرف الصحي، والنقل، والضمان االجتماعي والطبي، واألراضي الزراعية والرعوية، وفرص العمل والتدريب 
 )ومبادرات التنمية المجتمعية

 فعالية تدابير استعادة سبل كسب العيش •
 دماج في المجتمعات المضيفةاالن •
 التأثير على الممتلكات الثقافية •
 )المتأثرة(التدابير المتخذة لحماية األشخاص والفئات الضعيفة  •
 التظلم تسويةكفاية عملية ونتائج  •
 .عملية ونتائج الرصد والتقييم •
 

نتاجات والتوصيات، وأي ثغرات أو قضايا ملخص موجز لالست :اإلجراءات التصحيحية/االستنتاجات والتوصيات الرئيسية .5
عالقة، وتوفير خطة عمل تصحيحية ذات إطار زمني محدود مع إجراءات أساسية، وموارد بشرية مخصصة، وإطار زمني 

 .مقترح لالنتهاء وميزانية
 
 
 .الظروف المحليةالتأثير و على مستوى، وهذا يتوقف مشروع حسب كل المحتوى يختلف سوف 1
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 مراجع المذيلةقائمة ال

 
–1569 :(10) 25التنمية في العالم " .المخاطر ونموذج إعادة البناء إلعادة توطين السكان المشردين". 1997. سيرني. مايكل م

87. 
 

في المخاطر وإعادة " .نموذج لتشرد السكان وإعادة التوطين :المخاطر واإلجراءات الوقائية وإعادة البناء". 2000. ———
 :واشنطن العاصمة. 55–11سيرني وكريس ماكدويل، . األفراد المعاد توطينهم والالجئين، بتحرير مايكل م تجارب :البناء

 .البنك الدولي
 

 .دليل للممارسين :تضمين النوع االجتماعي في تقارير االستدامة .ومؤسسة التمويل الدولية المبادرة العالمية إلعداد التقارير
 .مؤسسة التمويل الدولية :عداد التقارير؛ واشنطن العاصمةالمبادرة العالمية إل :أمستردام

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sust
derSustainabilityReporting__WCI__131957730036ainability/Publications/Publications_Report_Gen

2?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CON
. TENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page  77هذا الكتاب المكون من  يصف 

ظر أيضا قاعدة بيانات النساء، واألعمال التجارية ان .صفحة االختالفات بين أدوار وحقوق الجنسين في مختلف البلدان
 .الستكشاف هذه المواضيع /http://wbl.worldbank.orgوالقانون في 

 
 التمويل مؤسسة: واشنطن العاصمة.  التوطين بإعادة المعنية العمل خطة إعداد دليل.  2001.الدولية التمويل مؤسسة

 .دوليةال
te_site/ifc+sustainabilhttp://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corpora

.ity/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424  100هذا الكتاب المكون من  يقدم 
 المرجعية القوائم أدوات عملية مثل على يشتمل كما التوطين، إعادة تخطيط عملية مفصلة حول صفحة إرشادات

يقدم هذا الكتاب أيضا توجيهات مفصلة حول فرص جني فوائد  .لرصدا وأطر للمسوحات، وعينات بالتنفيذ، الخاصة
 .إنمائية من المشروع

 
 األسواق في أعمال بأنشطة القائمة للشركات الممارسات السليمة دليل :المباشرة المصلحة أصحاب. 2007. ———

 .الدولية التمويل مؤسسة: واشنطن العاصمة .الناشئة
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sust

ainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?
All=TRUE&CACHE=NONE&CONTEid=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.Reset

 .NTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page  201هذا الكتاب المكون من  يشرح 
المظالم ومشاركة  آليات بشأن إرشادات ذلك في بما المتأثرة، المحلية المجتمعات إلشراك جديدة صفحة مناهج وأشكال

 .النساء
 

مبادئ توجيهية للمشاريع والشركات حول تصميم : ة المتأثرة بالمشروعمعالجة مظالم المجتمعات المحلي". 2009. ———
 .، مؤسسة التمويل الدولية، واشنطن العاصمة7مذكرة الممارسات الجيدة رقم  " .آليات التظلم

Susthttp://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20
ainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&
WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE

.=NONE&SRV=Page 
 
 

 الحيازة ضمان لممارسات،ا دليل أفضل. 2003. )برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية(المتحدة  موئل األمم
 .المتحدة موئل األمم: نايروبي. األراضي وفرص الوصول إلى

.http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1587 ن يحدد هذا الكتاب المكون م
 ضمان اتجاهات على التأكيد مع األراضي إدارة مجال في العالمي الصعيد على االبتكارات صفحة آخر 117

 .الحيازة

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://wbl.worldbank.org/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1587
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. الحضرية المناطق في للفقراء المالئم المسكن توفير لدعم أداة :الحيازة لضمان العالمية الحملة.  2004. ———
 .المتحدة موئل األمم: نايروبي

.http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1482  هذا الكتاب المكون من  يقدم
 العشوائية والمستوطنات الفقيرة األحياء في ويعملون يعيشون الذين الناس أوضاع تحسين كيفية بشأن صفحة إطارا 80

 .العالم حول
 

.——— 2005a. موئل األمم المتحدة: نايروبي .لمحة عامة :حقوق الشعوب األصلية في السكن المالئم .
ionID=1799http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicat الكتاب المكون من  يتضمن هذا

صفحة مجموعة شاملة من التوصيات لتحسين ظروف سكن وعيش الشعوب األصلية، ويدعو إلى إيالء  219
 .المزيد من االهتمام لقضايا حقوق اإلنسان

 
——— .2005b .موئل األمم المتحدة :نيروبي .خيارات الحيازة المشتركة للنساء. 

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2304 
 

عمليات اإلخالء  :11.1)المادة (الحق في السكن المالئم ". 1997. مكتب المفوضة السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
، الفقرة 7اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  " .05/20/1997: القسري

 .مكتب المفوضة السامية لحقوق اإلنسان: جنيف .، المرفق الرابعE/1998/22، الوارد في الوثيقة 3
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/959f71e476284596802564c3005d8d50?Opendocument 

 
دينغ، ممثل األمين العام، في فبراير . تقرير فرانسيس م" .المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي". 1998. ———

1998 ،E/CN .اإلنسان مكتب المفوضة السامية لحقوق :جنيف. 
 

لتقرير  1الملحق " .المبادئ األساسية وتوجيهات بشأن عمليات اإلخالء والتشرد القائمة على التنمية" .2007. ———
ميلون كوثري، المقرر الخاص المعني بالسكن الالئق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، في 

 .سامية لحقوق اإلنسانمكتب المفوضة ال :جنيف .A/HRC/4/18، 2007يونيو   11
.http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf 

 
راجع  .http://go.worldbank.org/DZDZ9038D0البنك الدولي  :واشنطن العاصمة .الدليل التشغيلي .2001. ———

 http://go.worldbank.org/GM0OEIY580 18إعادة التوطين غير الطوعي، الهامش  — OP 4.12بصفة خاصة 
في المئة من إجمالي المساحة  20مأخوذة أكثر من توضح المذكرة أن المبدأ العام ينطبق إذا مثلت األرض ال

 .المنتجة
 

واشنطن  .التخطيط والتنفيذ في مشاريع التنمية :القسري التوطين إعادة بشأن المرجعي الكتاب. 2004. ———
  .البنك الدولي: العاصمة

 .http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=2444882 
 قضايا ويناقش التوطين، إعادة عمليات ورصد وتنفيذ بتصميم خاصة صفحة إرشادات 468الكتاب المكون من  يقدم

 الطبيعية، الموارد وإدارة الحضرية، لتنميةا مثل مختلفة، قطاعات في للمشاريع اإلنمائية بالنسبة المهمة التوطين إعادة
 .السدود وبناء

 
 .البنك الدولي: واشنطن العاصمة .اآلثار المترتبة على العمليات البنكية :التصميم للجميع. 2008. البنك الدولي

 http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Universal_Design.pdf  يجب على المساكن
أو المالجئ الجديدة اتباع مفهوم التصميم الشامل حيثما كان ذلك مناسبا، وإزالة الحواجز المادية التي تمنع 

من المشاركة الكاملة في الحياة  )ا واألطفالبما في ذلك المسنين والمقعدين مؤقت(األشخاص ذوي اإلعاقة 
 .االجتماعية واالقتصادية كما تطرق إليها البنك الدولي في هذا المنشور

 

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1482
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1799
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2304
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/959f71e476284596802564c3005d8d50?Opendocument
http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf
http://go.worldbank.org/DZDZ9038D0
http://go.worldbank.org/GM0OEIY580
http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=2444882
http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Universal_Design.pdf


 6المذكرة التوجیھیة 
 حفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة

 2019یونیو/حزیران  27

1 

 

 

 
وكذلك المذكرات  8–7 و 5 –1. كما یرجى الرجوع إلى معاییر األداء رقم 6تقابل المذكرة التوجیھیة السادسة معیار األداء رقم 

 التوجیھیة المناظرة لھا لالطالع على مزید من المعلومات.
 

  مقدمة  
 

علیھ، واستبقاء خدمات النظام اإلیكولوجي، واإلدارة بأن حمایة التنوع البیولوجي والحفاظ  6یقر معیار األداء رقم  .1
المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة تُعّد أموراً أساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة. وقد استرشدت المتطلبات المنصوص علیھا في 

”تباین الكائ نات العضویة الحیة المستمدة من معیار األداء ھذا باتفاقیة التنوع البیولوجي، التي تعّرف التنوع البیولوجي بأنھ 
كافة المصادر بما فیھا، ضمن أمور أخرى، النظم اإلیكولوجیة األرضیة والبحریة واألحیاء المائیة والمركبات اإلیكولوجیة التي 

“  تعد جزءاً منھا، وذلك یتضمن التنوع داخل األنواع وبین األنواع والنظم اإلیكولوجیة.
 

ة إلى المنافع التي یجنیھا البشر، بما في ذلك مؤسسات األعمال، من النظم اإلیكولوجیة. تشیر خدمات النظم اإلیكولوجی .2
) الخدمات التموینیة، وھي المنتجات التي یحصل علیھا البشر من النظم 1وتُقسم خدمات النظم اإلیكولوجیة إلى أربعة أنواع: (

) الخدمات 3لبشر من العملیات التنظیمیة للنظام اإلیكولوجي؛ () الخدمات المنظمة، وھي المنافع التي یجنیھا ا2اإلیكولوجیة؛ (
) الخدمات الداعمة، وھي العملیات الطبیعیة 4الثقافیة، وھي المنافع غیر المادیة التي یجنیھا البشر من النظم اإلیكولوجیة؛ (

 1التي تحافظ على الخدمات األخرى.
 

ن اإلنسان ھي تلك التي تعتمد على التنوع البیولوجي. ولذا، فكثیراً ما غالباً ما تكون خدمات النظم اإلیكولوجیة المقدرة م .3
تؤدي اآلثار الواقعة على التنوع البیولوجي إلى التأثیر سلباً على تقدیم خدمات النظام اإلیكولوجي. ویتناول معیار األداء الحالي 

نوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي وتخفف كیف یمكن للجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تدیر اآلثار الواقعة على الت
 منھا، على نحو مستدام، طوال دورة حیاة المشروع.

 
) تشمل الخدمات المنظمة تنقیة المیاه السطحیة، 2) تشمل الخدمات التموینیة األغذیة والمیاه العذبة واألخشاب والنباتات الطبیة؛ ( 1فیما یلي بعض األمثلة: (  1

) تشمل الخدمات الثقافیة المناطق الطبیعیة التي تمثل مواقع مقدسة ومناطق 3الكربون واحتجازه، وتنظیم المناخ، والحمایة من األخطار الطبیعیة؛ (وتخزین  
 ) تشمل الخدمات الداعمة تكوین التربة ودورة المواد الغذائیة واإلنتاج األولي. 4ذات أھمیة لالستجمام والمتعة الجمالیة؛ (

 
وتفسیرھا الوارد في ھذه المذكرة التوجیھیة باالتفاقیة المتعلقة بالتنوع  6. تسترشد المتطلبات المنصوص علیھا في معیار األداء رقم 1ت

وحسبما أبرز في  1ت وأھداف أیتشي للتنوع البیولوجي. 2020-2011البیولوجي، بما في ذلك الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
حرج برنامج التنوع البیولوجي من أجل التنمیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، من الممكن أن یسفر فقدان التنوع البیولوجي عن نقص  

ریة. وینطبق في السلع والخدمات التي توفرھا نظم األرض اإلیكولوجیة، والتي تسھم جمیعھا في تحقیق الرخاء االقتصادي والتنمیة البش
ذلك على وجھ الخصوص على البلدان النامیة التي یسود فیھا اعتماد سبل كسب العیش على الموارد الطبیعیة. وتجدر اإلشارة أیضاً إلى أن  

لیة عام االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي تدعو ”مؤسسات األعمال إلى مراعاة معاییر األداء المنقحة الصادرة عن مؤسسة التمویل الدو
 ، للمؤتمر الحادي عشر لألطراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي. 7-11من القرار  2“ وذلك في الفقرة 2012

 
وجمیع   2تمأخوذ من تقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة.  6من معیار األداء رقم    2. إن تعریف خدمات النظام اإلیكولوجي الوارد في الفقرة  2ت

عیار األداء الفئات األربع لخدمات النظام اإلیكولوجي (التموینیة، والمنظمة، والثقافیة، والداعمة) یقر بھا معیار األداء المشار إلیھ. كما یقر م
وجي أو خدمات النظم اإلیكولوجیة بأنھ من غیر الممكن تحقیق التنمیة المستدامة طالما كانت جھود التنمیة تتسبب في فقدان التنوع البیول  6رقم  

یفرض على الجھات المتعاملة مع  6وتدھورھما. وعلى الرغم من اإلقرار بكون ھذین البعدین صنوین ال یفترقان، فإن معیار األداء رقم 
تطلب إدارة التنوع  المؤسسة متطلبات منفصلة لكل من التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة. ویرجع السبب في ذلك، جزئیاً، إلى

، الصونالبیولوجي لخبرة ومعرفة علمیة تتوافر باألساس لدى شبكة الممارسة المھنیة التي تضم علماء البیئة والبیولوجیین المتخصصین في  
خبرات األخصائیین تتطلب  في حین أن تنفیذ برامج تقییم خدمات النظام اإلیكولوجي، والتخفیف من اآلثار الواقعة علیھا، وإدارتھا غالباً ما

الجیولوجیا المائیة، وأخصائیي  في االجتماع وغیرھم من األخصائیین (مثل العلماء الزراعیین، والجیولوجیین، والھیدرولوجیین، وعلماء
 التربة ومكافحة االنجراف، وأخصائیي اإلدارة المائیة) والمشاركة المباشرة من جانب المجتمعات المحلیة المتضررة.

 
،  ”االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي“ ،2020–2011أھداف التنوع البیولوجي للخطة اإلستراتیجیة  1ت

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268. 
 .http://www.millenniumassessment.org، 2006 ،”تقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة“ اإلیكولوجیة،الصفحة الرئیسیة لتقییم األلفیة للنظم  2ت

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268.
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268.
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268.
http://www.millenniumassessment.org/
http://www.millenniumassessment.org/
http://www.millenniumassessment.org/
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. یمثل التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة أھمیة خاصة لدى القطاعات المنتجة للسلع األساسیة من الموارد الطبیعیة، 3ت

ارة المستدامة للعدید من ھذه القطاعات في الزراعة، والحراجة، ومصائد األسماك، وتربیة الحیوانات. وقد قُننت ممارسات اإلد مثل
معترف بھا دولیاً. ولھذا السبب، فرضت متطلبات إضافیة على الشركات العاملة في اإلنتاج األولي للسلع األساسیة من الموارد  معاییر

 الطبیعیة الحیة. 
 

  األھداف 
 .حمایة التنوع البیولوجي والحفاظ علیھ 
  خدمات النظم اإلیكولوجیة.استبقاء المنافع الناشئة عن 
  تعزیز اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة من خالل اعتماد الممارسات التي من شأنھا إحداث التكامل بین

 احتیاجات الحفاظ على التنوع البیولوجي وأولویات التنمیة.
 

  نطاق التطبیق 
حدید المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة، ویُدار تنفیذ یتحدد مدى قابلیة تطبیق معیار األداء الحالي أثناء عملیة ت .4

اإلجراءات الالزمة الستیفاء متطلبات معیار األداء الحالي عن طریق نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاص بالجھة المتعاملة 
 .1مع المؤسسة، والمحددة عناصره في معیار األداء رقم 

 
) الواقعة في الموائل 1المخاطر واآلثار، تطبق متطلبات معیار األداء ھذا على المشروعات (استناداً إلى عملیة تحدید  .5

) التي یُحتمل أن تؤثر أو تتوقف على خدمات النظام اإلیكولوجي التي للجھة المتعاملة مع 2المعّدلة والطبیعیة والحرجة؛ (
ي تتضمن إنتاج موارد طبیعیة حیة (مثل، الزراعة وتربیة ) الت3المؤسسة سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر علیھا؛ أو (

 الحیوانات ومصائد األسماك والغابات).
 

أثناء عملیة تحدید المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة. وترد المتطلبات العامة الواجبة على الجھة  6. یتحدد تطبیق معیار األداء رقم 4ت
، والتوجیھات المصاحبة الواردة في الفقرات 1من معیار األداء رقم  12–7العملیة، في الفقرات المتعاملة مع المؤسسة، بخصوص ھذه 

بالمذكرة التوجیھیة األولى. ویجب أن تتضمن عملیة تحدید المخاطر واآلثار تحدید نطاق المشكالت المحتملة ذات الصلة  28ت–15ت
یتخذ تحدید النطاق شكل التحلیل المكتبي المبدئي واستعراض المؤلفات والمواد بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة. ویمكن أن 

للتنوع   المنشورة، بما في ذلك استعراض الدراسات والتقییمات اإلقلیمیة، واالستعانة بأدوات فحص عالمیة أو إقلیمیة مثل أداة التقییم المتكامل
واستشارة الخبراء. ویمكن أن یجرى تحدید نطاق خدمات النظام اإلیكولوجي من  البیولوجي. وقد یفید أیضاً إجراء استطالع میداني مبكر

بمعیار األداء   33–25خالل التشاور مع المجتمعات المحلیة المتضررة في إطار متطلبات إشراك أصحاب المصلحة، الواردة في الفقرات  
 وجیھیة األولى).في المذكرة الت 105ت–91والتوجیھات المصاحبة لھ (انظر الفقرات ت 1رقم 

 
تتفاوت عملیة تحدید المخاطر واآلثار تبعاً لطبیعة المشروع، ونطاقھ، وموقعھ. ولكن ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة، كحد أدنى،   .5ت

مع أخذ ما  فحص وتقییم المخاطر على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي واآلثار المحتملة علیھما، في منطقة تأثیر المشروع،
) سالسل توریداتھا (على النحو المطلوب في الفقرة  2) موقع وحجم أنشطة المشروع بما في ذلك المرافق الملحقة؛ (1یلي في االعتبار: (

) قرب المشروع من مناطق لھا أھمیتھا من حیث التنوع البیولوجي أو المناطق المعلوم تقدیمھا لخدمات 3)؛ (6من معیار األداء رقم  30
) أنواع التكنولوجیا المزمع استخدامھا (على سبیل المثال، التعدین تحت األرض في مقابل التعدین المكشوف، والحفر 4لنظام اإلیكولوجي؛ (ا

ء، بالماالموجھ والمنصات متعددة اآلبار في مقابل المنصات عالیة الكثافة وحیدة البئر، والمكثفات المبردة بالھواء في مقابل األبراج المبردة  
(على سبیل المثال، من خالل وسائل وصول  ) إمكانیة إحداث المشروع آلثار بفعل أطراف ثالثة5( وھلم جراً) وكفاءة المعدات المقترحة؛ و

في حالة عدم وجود مخاطر معلومة على  6جدیدة إلى المناطق النائیة)، مثل سكان العشوائیات أو الصیادین. وال ینطبق معیار األداء رقم 
محددة من خالل فحص  –بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالفجوات المعرفیة المحتملة  –ع البیولوجي أو خدمات النظام اإلیكولوجي التنو

 فاعل.
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سیون) في معظم الحاالت عندما یكون المستفیدون المباشرون (الرئی  6. فیما یتعلق بخدمات النظام اإلیكولوجي، سیطبق معیار األداء رقم  6ت
ولن یطبق معیار  3ت .1من معیار األداء رقم  1من ھذه الخدمات ھم المجتمعات المحلیة المتضررة، طبقاً للتعریف الوارد في الفقرة من 

یة مباشرة أو تأثیر كبیر على في الحاالت التي ال تكون فیھا للجھة المتعاملة مع المؤسسة، من خالل مشروعھا، سیطرة إدار 6األداء رقم 
ومثال ذلك خدمات النظام إیكولوجي المنظمة التي منافعھا عالمیة النطاق (مثل، تخزین محلي للكربون یسھم في التخفیف  –تلك الخدمات 

، وبعض 1ألداء رقم من آثار تغیر المناخ عالمیاً)؛ حیث تندرج اآلثار على مثل ھذا النطاق ضمن عملیة تحدید المخاطر واآلثار بمعیار ا
بالمذكرة التوجیھیة المصاحبة لھ. أما المتطلبات الواجبة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة،  35ت–31التوجیھات الواردة في الفقرات ت 

من  26ت–16، وفي الفقرات ت3من معیار األداء رقم  8 و 7المتعلقة بانبعاثات غازات االحتباس الحراري، فیرد وصفھا في الفقرتین 
 المذكرة التوجیھیة المصاحبة لھ. 

 
 على جمیع المشروعات التي تنطوي على إنتاج أولي من تلك الموارد.  6. فیما یتعلق بالموارد الطبیعیة الحیة، سیطبق معیار األداء رقم  7ت

 

  المتطلبات 
 عام

، أن تضع في اعتبارھا اآلثار 1یجب على عملیة تحدید المخاطر واآلثار، كما ھو منصوص علیھ في معیار األداء رقم  .6
المباشرة وغیر المباشرة ذات الصلة بالمشروع على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي وتحدید أي آثار متبقیة 
كبیرة. كما یجب أن تضع ھذه العملیة في اعتبارھا التھدیدات ذات الصلة التي تواجھ التنوع البیولوجي وخدمات النظام 

ي، مركزةً بشكل خاص على فقدان الموائل والتدھور والتجزئة ووجود األنواع الغریبة الغازیة وفرط االستغالل اإلیكولوج
والتغیرات الھیدرولوجیة وحموالت المغذیات والتلوث. وستضع في الحسبان أیضا القیم المختلفة المرتبطة بالتنوع البیولوجي 

المحلیة المتضررة، وحیثما أمكن، أصحاب المصلحة اآلخرین. وفي الحاالت وخدمات المنظومة البیئیة من منظور المجتمعات 
، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تأخذ بعین االعتبار اآلثار ذات الصلة بالمشروع 19–13التي تسري فیھا الفقرات  

 على مستوى المنظر الطبیعي أو المنظر البحري المتأثر.
 

للجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تسعى إلى تفادي وقوع آثار على التنوع البیولوجي وخدمات على سبیل األولویة، ینبغي   .7
النظام اإلیكولوجي. وفي حالة تعذر تفادي اآلثار، یجب تنفیذ تدابیر لتقلیص اآلثار إلى أدنى حد واستعادة التنوع البیولوجي 

ؤ بآثار المشروع على التنوع البیولوجي وخدمات النظام وخدمات النظام اإلیكولوجي. ونظراً للصعوبة الشدیدة في التنب
فذ فیھا تدابیر  اإلیكولوجي على األجل الطویل، ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة اعتماد إحدى ممارسات اإلدارة التكیفیة، تُن

 حیاة المشروع. تخفیف اآلثار وإدارتھا على نحو متجاوب مع الظروف المتغیرة ونتائج الرصد الذي یتم طوال دورة
 

، یجب أن تستعین الجھة المتعاملة مع المؤسسة بمختصین أكفاء للمساعدة 15–13في الحاالت التي تسري فیھا الفقرات   .8
، یجب على الجھة المتعاملة مع 19–16في إجراء عملیة تحدید المخاطر واآلثار. وفي الحاالت التي تسري فیھا الفقرات 

جیین ذوي خبرة إقلیمیة مناسبة للمساعدة في وضع تسلسل ھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار المؤسسة أن تستعین بخبراء خار
 یلتزم بمعیار األداء ھذا، والتصدیق على تنفیذ ھذه التدابیر.

 
 

 6األداء رقم إلى اكتمال عملیة تحدید المخاطر واآلثار بمجرد أن یتقرر انطباق معیار  6من معیار األداء رقم  8–6. تشیر الفقرات 8ت
على المشروع. ویمكن أن تتم عملیة تحدید المخاطر واآلثار على ھیئة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، ویجب أن تستمر في إطار نظام 

 اإلدارة االجتماعیة والبیئیة. وسیتوقف نطاق التقییم على طبیعة المشروع ونطاقھ والحساسیات
 

وخدمات النظام اإلیكولوجي. ویجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة الرجوع إلى اإلرشادات المعنیة المتعلقة بسمات التنوع البیولوجي 
بأفضل الممارسات، وغیرھا من الوثائق المرجعیة عن تحدید خطوط األساس للتنوع البیولوجي، وتقییم اآلثار، وإدارتھا. وفیما یتعلق 

من ھذه المذكرة التوجیھیة، والتي    122ت–106تاملة مع المؤسسة الرجوع إلى الفقرات  بخدمات النظام اإلیكولوجي، ینبغي للجھات المتع
 تقدم توجیھات بشأن التقییم المنھجي لخدمات النظام اإلیكولوجي.

 
 من المذكرة التوجیھیة األولى.  92تیتوفر المزید من التوجیھات حول ھذا التعریف في الفقرة  3ت
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. في إطار تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، یجب إجراء دراسات خط األساس لسمات التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي 9ت

والمواد المنشورة، وإشراك أصحاب المصلحة ذات الصلة. ویجب أن تتضمن دراسات خط األساس نوعاً من الجمع بین استعراض المؤلفات  
 والتشاور معھم، والمسوح المیدانیة، وغیرھا من التقییمات المناسبة. وستتفاوت متطلبات دراسة خط األساس تبعاً لطبیعة المشروع ونطاقھ؛

جي، ینبغي أن یتضمن خط األساس مسوحاً ففي المواقع التي قد تكون لھا آثار كبیرة على الموائل الطبیعیة والحرجة وخدمات النظام اإلیكولو
میدانیة لمواسم متعددة، یجریھا متخصصون أكفاء، وبمشاركة خبراء خارجیین، إذا اقتضى األمر. ویجب أن تكون المسوح المیدانیة 

الملحقة، ومنطقة تأثیر والتقییمات حدیثة، وینبغي أن تسجل البیانات البصمة البیئیة المباشرة للمشروع، بما في ذلك المرافق المرتبطة و
 في ھذه المذكرة). 58المشروع، وما قد یتجاوزھا (انظر الفقرة ت

 
. یجب أن تسترشد دراسات خط األساس باستعراض المؤلفات والمواد المنشورة وتحلیل مكتبي مبدئي. وسیتوقف مدى استعراض 10ت

تبطة بمنطقة تأثیر المشروع وخدمات النظام اإلیكولوجي التي من المؤلفات والمواد المنشورة على حساسیة سمات التنوع البیولوجي المر
) الدوریات 1الممكن أن تتأثر. ویمكن أن تتضمن استعراضات المؤلفات والمواد المنشورة مصادر منھا على سبیل المثال ال الحصر: (

بیل المثال، اإلستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة بشأن ) وثائق التخطیط الوطنیة أو اإلقلیمیة (على س3) التقییمات اإلقلیمیة، (2المحكمة، (
) 5) التقییمات والدراسات التي أجریت في موقع المشروع ومنطقة تأثیره، (4التنوع البیولوجي وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي)، (
الطبیعة،  لحمایة، الصادرة عن االتحاد الدولي لمھددةالقائمة الحمراء لألنواع االبیانات المنشورة على اإلنترنت مثل المعلومات الواردة في 

) التقییمات 8) برامج تحدید أولویات المناظر الطبیعیة، بما فیھا مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة، (7) الكتب والقوائم الحمراء الوطنیة، (6(
 ه.) أطروحات الماجستیر والدكتورا9( ، وللصونوالخطط المعنیة بالتخطیط المنھجي 

 
. تبعاً لطبیعة المشروع، ونطاقھ، وموقعھ، من الممكن أن تشكل البیانات المكانیة وخرائط المناظر الطبیعیة جزءاً من التحلیل المكتبي  11ت

المجتمعات أو مناطق تعتمد فیھا  –معدل أو طبیعي أو حرج  –المبدئي. ویعد ذلك ذا أھمیة خاصة في المشروعات الواقعة في أي موئل 
المحلیة المتضررة اعتماداً كبیراً على خدمات النظام اإلیكولوجي. ویجب أن یعتمد ھذا التحلیل المبدئي على تصنیف األراضي وخرائط 
استخدام األراضي، وصور األقمار االصطناعیة أو الصور الجویة، وأنواع الغطاء النباتي وخرائط النظام اإلیكولوجي، والخرائط 

ة والھیدرولوجیة مثل خرائط مستجمعات المیاه والمناطق المحصورة بین نھرین. وھناك العدید من الجھود اإلقلیمیة لرسم خرائط الطبوغرافی
النظام اإلیكولوجي التي نُفذت، أو یجري تنفیذھا، بمعرفة مؤسسات أكادیمیة وحكومیة، ومنظمات حكومیة دولیة، ومنظمات غیر حكومیة. 

أن تُثري إثراًء مباشراً تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، وأي تقییمات ذات صلة معنیة بسالمة المناظر الطبیعیة،  ویمكن لھذه المعلومات
 وتحلیالت تنمیة الموارد وإدارتھا، وتقویمات خدمات النظام اإلیكولوجي، وإعداد تقاریر عن االتجاھات البیئیة والتنبؤ بھا. 

 
التشاور معھم أساسیاً في فھم اآلثار المتعلقة بالتنوع البیولوجي وتحدید االستجابات المناسبة للتخفیف . یعد إشراك أصحاب المصلحة و12ت

تأخذ منھا. ویتوقع من تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أو أي تقییمات متابعة ذات صلة بالتنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي، أن 
لتي تولیھا المجتمعات المحلیة المتضررة للتنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي. ویشمل ذلك القیم المعینة  في االعتبار القیم المتباینة ا

متطلبات   7والقوائم الوطنیة. كما یتضمن معیار األداء رقم    االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةالصادرة عن  القائمة الحمراء لألنواع المھددة  في  
وبالنسبة لخدمات النظام  4تد تؤثر على خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األھمیة لدى الشعوب األصلیة.تخص المشروعات التي ق

من ھذه المذكرة. ویجب على الجھة المتعاملة   122ت–106اإلیكولوجي، ستشكل ھذه العملیة جزءاً من التقییم المنھجي المبین في الفقرات ت
أن تأخذ في االعتبار القیم المتباینة التي یولیھا أصحاب المصلحة المعنیون، محلیاً ووطنیاً ودولیاً، لسمات التنوع البیولوجي   مع المؤسسة

المخصوصة. ومن بین أصحاب المصلحة الذین ینبغي مشاورتھم المجتمعات المحلیة المتضررة، والمسؤولون الحكومیون، والمؤسسات 
لخبراء الخارجیون المشھورون باالعتناء بسمات التنوع البیولوجي، والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة األكادیمیة والبحثیة، وا

المعنیة بحفظ التنوع البیولوجي، حسب االقتضاء. ویجب أن یشكل استعراض المؤلفات والمواد المنشورة، وإشراك أصحاب المصلحة 
والمذكرة  7انظر معیار األداء رقم  4تیة، معاً، مجموعة أساسیة من قیم التنوع البیولوجي والتشاور معھم، والمسوح والتقییمات المیدان

 التوجیھیة السابعة بشأن متطلبات الشعوب األصلیة.
 

 الشعوب األصیلةالمتعلقة ب متطلباتفیما یخص ال  7رقم والمذكرة التوجیھیة  7 رقم شاھد معیار األداء  4ت
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 لیتم تناولھا في تحلیل اآلثار وتحدید تدابیر تخفیف اآلثار وإدارتھا. –وكذلك السمات اإلیكولوجیة، والوظائف، والعملیات التي تدعمھا –

 
كثیرة، وفي مثل ھذه . في بعض المشروعات، ربما كانت قیم التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي المرتبطة بموقع ما 13ت

الحاالت، توصى الجھة المتعاملة مع المؤسسة بترتیب ھذه السمات حسب األولویة. ومن بین الطرق التي یمكن من خاللھا تحدید أولویات 
دث فیھا حفظ ) عدد الخیارات المكانیة المتبقیة التي یمكن أن یح1(  :التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي القیام بذلك على محورین

) الوقت المتاح إلجراء عملیة الحفظ قبل فقدان السمة (أي، 2( السمة)؛ و تعذر استعواضالتنوع البیولوجي (أي الحدود المكانیة أو مدى 
ابة معینة ). على سبیل المثال، قد توفر غقابلیة تأثرھاالحدود الزمنیة التي تفرضھا التھدیدات التي تضرب السمة المعنیة، وبذلك یتبین مدى  

انات، نوعاً من األلیاف أو النباتات الطبیة التي ال یوجد مثلھا في مكان آخر، أو یوفر نتوء منخفض في األرض مصدراً فریداً للتحكم في الفیض
یولوجي وخدمات فھذه جمیعاً تعد من قیم التنوع الب أو أنواع تتوطن موقعاً واحداً فقط، أو نظام إیكولوجي فرید في إحدى المناظر الطبیعیة.

النظام اإلیكولوجي المحدودة مكانیاً بحیث یتعذر استعواضھا في المنظر الطبیعي. وعلى غرار ذلك یمكن تطبیق مفھوم التھدید أو قابلیة  
ل فقدان بعض التأثر: ومن أمثلة الحدود الزمنیة أو التھدیدات معدل إزالة الغابات أو غیر ذلك من أنواع فقدان النظام اإلیكولوجي، أو احتما

. وبالتالي، یمكن االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةبواسطة قوائم األنواع المھددة مثل القوائم الصادرة عن    مقاسةاألنواع في فترة زمنیة محددة  
ً لوضعھا على ھذین المحورین: مدى  في المنظر  تعذر استعواضھاتحدید األھمیة النسبیة لحفظ سمة ما في إطار عملیات المشروع تبعا

 من حیث إمكانیة بقائھا ھناك.قابلیة تأثرھا الطبیعي / المنظر البحري ومدى 
 

التھدیدات للتنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي التي ینبغي للجھة المتعاملة   عدداً من  6من معیار األداء رقم    6. تورد الفقرة  14ت
ؤخذ مع المؤسسة أخذھا في االعتبار في إطار تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة ونظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاص بھا. ویجوز أن ت

ً للسیاقات  اإلقلیمیة و/أو المحلیة. ویجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تقدم سرداً دقیقاً تھدیدات أخرى في االعتبار أیضاً، تبعا
للتھدیدات، بما فیھا التھدیدات على المستوى اإلقلیمي، ذات الصلة بموقع المشروع ومنطقة تأثیره. كما یجب علیھا وصف أي تھدیدات 

جب االستعانة بتحلیل للتھدیدات لالسترشاد بھ في تقییم اآلثار. فعلى سبیل سابقة الوجود، ومدى احتماالت تسبب المشروع في تفاقمھا. وی
المثال، إذا كانت ھناك أنشطة جاریة لصید حیوانات األدغال، أو المتاجرة في األحیاء البریة، أو قطع لألخشاب، فھل ستؤدي إمكانیة 

 الوصول المحَدثة نتیجة المشروع إلى زیادة تفاقم الوضع؟
 

ینص تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة على اآلثار المرتبطة بالمشروع على األنواع، والنظم اإلیكولوجیة، وخدمات النظام   . یجب أن 15ت 
)  1ة: ( اإلیكولوجي المحددة في دراسات خط األساس، سواء منھا اآلثار المباشرة، أو غیر المباشرة، أو المتبقیة. ویمكن أن تشمل اآلثار المباشر 

انخفاض في تجمعات أنواع األحیاء أو موائلھا (على سبیل المثال، من االصطدام بتوربینات الریاح؛ والموت على الطریق؛ أو  اضطراب أو 
) التغییرات  3(   ) اآلثار الناجمة عن االنبعاثات والمخلفات السائلة، 2الناتجة من الضوضاء، واألضواء، والحركة المروریة البحریة أو البحریة)؛ ( 

الحافة، وعوائق االنتشار؛   وتأثیرات ) المنافسة من قبل األنواع الغاِزَیة، 4لوجیا السطحیة، وأشكال األرض، والعملیات الساحلیة؛ ( في الھیدرو 
) التراجع في إمكانیة الحصول على خدمات النظام اإلیكولوجي، بما في ذلك فقدھا أو تدھورھا. ویمكن أن تشمل اآلثار غیر المباشرة  5(  و 

إمكانیة وصول أطراف خارجیة المحدثة نتیجة للمشروع، والھجرة الوافدة وما یصاحبھا من آثار على استخدام الموارد بما في ذلك تحویل  
للتصدي    األراضي، والصید، والمتاجرة في األحیاء البریة، وانتشار األنواع الغریبة الغازیة. ومن ثم، یجب تحدید تدابیر تخفیف اآلثار وإدارتھا 

، فإن اآلثار المتبقیة ھي تلك التي  1آلثار السلبیة على التنوع البیولوجي أو خدمات النظام اإلیكولوجي. وكما سبق ذكره في معیار األداء رقم ل 
ادة قابلیتھا  قد تبقى بعد اتخاذ التدابیر الرامیة إلى تفادي أو تقلیل اآلثار الواقعة على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي و/أو استع 

المثیرة    لالستمرار. وتجدر اإلشارة إلى أن تحدید اآلثار المتبقیة على التنوع البیولوجي، لكي یكون موثوقاً، یجب أن یأخذ في االعتبار الجوانب 
لمؤسسة على ضمان  للشك في مدى فاعلیة تدابیر تخفیف اآلثار المقترحة. ولھذا األمر أھمیة خاصة فیما یتعلق بقدرة الجھة المتعاملة مع ا 

استعادة التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي بصورة كافیة. ومتى ما وجدت شكوك كبیرة، فیجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة  
سة مسؤولیة أخذ ھذه  أن تنتھج نھجاً متحفظا في التأكد من أھمیة اآلثار المتبقیة. وفیما یخص اآلثار التراكمیة، تتحمل الجھة المتعاملة مع المؤس 

 وكما ھو مبین في المذكرة التوجیھیة المصاحبة لھ.   1من معیار األداء رقم    8اآلثار في االعتبار بما یتوافق مع الفقرة  
 

”األھداف“ . یتوقع من الجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تنفذ تنفیذاً كامالً التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار، المحدد في قسم 16ت
ویولي معیار األداء رقم   ).16وفي ھذه الفقرة (ت  6من معیار األداء رقم    7، والمبین بمزید من التفصیل في الفقرة  1في معیار األداء رقم  

 7الفقرة  تركیزاً كبیراً على تفادي اآلثار الواقعة على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي. ویظھر ذلك من العبارة األولى في 6
. وفي بعض األحیان، ال یعني تفادي اآلثار سوى الحیلولة دون حدوث فقدان ال یمكن استعواضھ في التنوع البیولوجي  6من معیار األداء رقم  

آلثار أو خدمات النظام اإلیكولوجي المرتبطة بھ؛ ومن ثم ینبغي أن یكون التشدید على تفادي اآلثار في التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف ا
 متناسباً مع مدى تعذر استعواض التنوع البیولوجي المتضرر و/أو خدمة النظام اإلیكولوجي وقابلیة تأثرھما، على النحو المبین في الفقرة

، یمكن االسترشاد بتقییم منطقة 6من ھذه المذكرة. ولتنفیذ التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار، فیما یخص معیار األداء رقم  13ت
ادي أثیر المشروع داخل المنظر الطبیعي القائم، بما فیھا المرافق الملحقة، في تحدید البدائل، وفحصھا، وتصمیمھا، باعتبارھا أحد أشكال تفت

اآلثار. وقد تشتمل ھذه البدائل على أشكال مختلفة لتصمیمات منشآت المشروع، وعملیات ھندسیة وتصنیعیة وممارسات إنشائیة بدیلة،  
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مواقع مختلفة أو مسارات مختلفة للمرافق الخطیة، وتصنیف الموردین البدالء لتحدید أكثرھم مالءمة ألنظمة إدارة المخاطر البیئیة واختیار  
) طرق إنشاء 2) تصمیم أنظمة تصریف، (1واالجتماعیة. وثانیاً، ما إن یقع االختیار على البدائل المفضلة، یمكن الحد من اآلثار من خالل (

) تنفیذ 5) اختیار معالجات مختلفة إلخماد التلوث، (4) نمط إزالة الغطاء النباتي، (3(المثال، للحد من الغبار والضوضاء)،  (على سبیل
) إنشاء طرق عریضة لألحیاء البریة (على سبیل المثال، سدادات للخنادق أو جسور في حاالت 6تدابیر لمكافحة االنجراف والترسب، (

من المذكرة الحالیة بالتفصیل تدابیر الحد المتعلقة بالموائل الطبیعیة.   42) تخطیط البنیة التحتیة. وتبین الفقرة ت7( )، والبنیة التحتیة الخطیة
وثالثاً، في حالة حدوث اضطراب في أوضاع التنوع البیولوجي أو خدمات النظام اإلیكولوجي، فمن الممكن إصالحھا على ھیئة إعادة  

ویشمل ذلك إعادة تأھیل الغطاء النباتي (مكافحة االنجراف والتجدید الطبیعي المیسر لألنظمة اإلیكولوجیة)؛ واستعادة   5ت    التأھیل واالستعادة.
یة، مثل نوع الموئل األصلي (حیثما تكون األسالیب المناسبة معلومة أو باإلمكان إعدادھا)؛ واستعادة خدمات النظام اإلیكولوجي الرئیس

دسة، تیسیر تدفق المجاري المائیة. ویجب تصمیم تدابیر لتخفیف اآلثار أو مراجعتھا بمعرفة األخصائیین المناسبین في التنوع البیولوجي والھن
تنوع  لضمان تجوید أعمال التخفیف بما یتفق مع التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار. وللتعویض عن اآلثار المتبقیة الكبیرة على ال

ت البیولوجي، یجوز للجھة المتعاملة مع المؤسسة النظر في االستعانة بتعویضات التنوع البیولوجي، على أال یتم ذلك إال بعد تقییم الخطوا
 المسبقة في التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار، واتخاذھا إن أمكن.

 
، في الموائل الطبیعیة والحرجة، ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة  6رقم  من معیار األداء  6. وفقاً لما ھو منصوص علیھ في الفقرة 17ت 

المناظر  یر  أن تأخذ بعین االعتبار اآلثار المرتبطة بالمشروع على مستوى المناظر الطبیعیة أو المناظر البحریة المحتمل تأثرھا. مع العلم بأن تعب 
الوارد في ھذه   المناظر الطبیعیة/المناظر البحریة یتضمن موائل المیاه العذبة الموجودة داخل المنظر الطبیعي الكلي. كما أن تعبیر  الطبیعیة 

  كولوجیاً، المذكرة، ال یقابل بالضرورة وحدة مسبقة التحدید من المناطق الجغرافیة؛ بل ھو تعبیر ذو تعریف واسع النطاق یمكن أن یقابل إقلیماً إی 
أو منطقة أحیائیة، أو أي وحدة مساحیة أخرى ذات أھمیة إیكولوجیة على المستوى اإلقلیمي (أي ال یختص بموقع محدد). وفي بعض األحیان،  

  لمقصودیمكن أن تحدد وحدة المنظر الطبیعي/المنظر البحري بداللة الحدود اإلداریة أو اإلقلیمیة أو منطقة خاصة مقسمة ضمن المیاه الدولیة. وا 
  من المتطلب ھو أن تحدد الجھات المتعاملة مع المؤسسة اآلثار المرتبطة بالمشروع، وخاصة على الربط بین الموئل، و/أو مناطق المستجمعات
الواقعة عند المصب، خارج حدود موقع المشروع. ویعد تحلیل المناظر الطبیعیة/المناظر البحریة خطوة أساسیة في تحدید خیارات التخفیف  

ً بالمنطقة. وستدعم تلك التحلیالت اختیار وتصمیم إستراتیجیة التخفیف، بما فیھا  المناس  بة إیكولوجیاً، المتسقة مع جھود الحفظ األوسع نطاقا
ع.  التخفیف التعویضي، التي تسھم في تحقیق أھداف حفظ التنوع البیولوجي على المستوى اإلقلیمي بدالً من اآلثار المقتصرة على مستوى الموق 

ینطوي تحلیل المناظر الطبیعیة/المناظر البحریة بالضرورة على جمع البیانات المیدانیة من خارج موقع المشروع؛ فمن الممكن أن یساعد    وال 
  یرھا في التقییم المكتبي، بما في ذلك أعمال رسم الخرائط والتشاور مع األخصائیین اإلقلیمیین، الجھة المتعاملة مع المؤسسة على فھم منطقة تأث 

في الحیلولة دون تدھور الموئل الطبیعي أو تجزؤه،   السیاق األوسع للمناظر الطبیعیة/المناظر البحریة. وھذا النوع من التحلیل ذو أھمیة خاصة 
من جراء اآلثار التراكمیة على وجھ الخصوص. فعلى سبیل المثال، یمكن أن تبدو آثار مزرعة الریاح مختلفة تماماً في حال تقییمھا في 

 اق منظر طبیعي أكبر، توجد بھ مزارع ریاح متعددة تؤثر على نفس تجمعات الطیور.سی
 

. المشروعات كبیرة الحجم والمركبة، التي تنطوي على مخاطر وآثار كبیرة تؤثر على مجموعة متعددة من قیم التنوع البیولوجي  18ت
في فھم البیئة التي یقع فیھا المشروع. وكما ھو مبین في  كولوجينھج النظام اإلیوخدمات النظام اإلیكولوجي، یمكن أن تنتفع من تطبیق 

التي تعزز االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، یعد نھج النظام اإلیكولوجي ”إستراتیجیة لإلدارة المتكاملة لألراضي والمیاه والموارد الحیة  
ظام اإلیكولوجي“ باعتباره ”مجمعاً حیویاً لمجموعات الكائنات العضویة الحفظ واالستخدام المستدام بطریقة منصفة.“ وتعرف االتفاقیة ”الن

عینة أو  الدقیقة النباتیة والحیوانیة یتفاعل مع بیئتھا غیر الحیة باعتبار أنھا تمثل وحدة وظیفیة.“ وال یُعین ھذا التعریف أي وحدة مكانیة م
اق التحلیل والعمل على حسب المشكلة الجاري معالجتھا. ویتبع معیار األداء رقم نطاقاً معیناً. فبدالً من ذلك، توصى االتفاقیة بأن یُحدد نط

 .الموائلأیضاً نھجاً مشابھاً في تعریف  6
 

. یركز نھج النظام اإلیكولوجي على العالقة بین مكونات النظام اإلیكولوجي وعملیاتھ. وھو یسلم بأن المكونات العدیدة للتنوع 19ت
ات البیولوجي تتحكم في مخازن الطاقة والمیاه والمواد الغذائیة وتدفقاتھا داخل النظم اإلیكولوجیة، األمر الذي یوفر مقاومة ضد االضطراب

وستسھم الدرایة بھیكل النظام اإلیكولوجي ووظیفتھ في التوصل لفھم لقدرة النظام اإلیكولوجي على الصمود وآثار فقدان التنوع  الكبیرة.
 البیولوجي وتجزئة الموائل. ویقر نھج النظام اإلیكولوجي بأن التنوع البیولوجي الوظیفي في النظم اإلیكولوجیة یقدم العدید من المنافع

األھمیة االقتصادیة واالجتماعیة (أي، خدمات النظام اإلیكولوجي). وینبغي أخذ ھذا النھج في االعتبار عند إعداد عملیة والخدمات ذات 
 تحدید المخاطر واآلثار، والتي غالباً ما تحلل اآلثار بمعزل عن بعضھا بعضا، وتصف تدابیر التخفیف بالطریقة ذاتھا. وینبغي للجھات 

 
ل بأنھا تثبیت التضاریس األرضیة، وضمان سالمة الجمھور، وتحسین الجانب الجمالي، وإعادة األرض إلى ما یعتبر، ضمن السیاق اإلقلیمي،  تعرف إعادة التأھی 5ت

ً مفیداً. وربما تطلب إعادة الغطاء النباتي توطید نوع واحد فقط أو بضعة أنواع. ویستخدم تعبیر إعادة التأھیل بالتبادل مع تعبیر في ھذه المذكرة  الح االستص غرضا
لنظام اإلیكولوجي مسترجعاً عندما التوجیھیة. وتعرف االستعادة بأنھا عملیة المساعدة في استرجاع النظام اإلیكولوجي الذي تعرض للتدھور، أو التلف، أو الدمار. ویعتبر ا

ضافیین. وسیكون قادراً على االستمرار ذاتیاً من الناحیتین التركیبیة والوظیفیة،  یحتوي على موارد أحیائیة وغیر أحیائیة تكفي الستمراره في النمو دون مساعدة أو دعم إ
یة من النظم اإلیكولوجیة  وإظھار قدرة على الصمود في مواجھة النطاقات الطبیعیة من الضغوط واالضطرابات البیئیة، والتفاعل مع التدفقات األحیائیة وغیر األحیائ

 المجاورة والتفاعالت الثقافیة.
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، وخاصة في المشروعات الكبیرة االجتماعیة اإلیكولوجیةالمتعاملة مع المؤسسة مراعاة تنفیذ نھج متكاملة ومبتكرة وآنیة لتقییم البیئة 
 والمركبة، ذات اآلثار البیئیة و/أو االجتماعیة الكبیرة المتفردة، أو المتعددة، أو المتنوعة، أو الجامعة لذلك كلھ.

 
لإلشارة إلى نھج عملي للتعامل مع الجوانب المشكوك فیھا في التخطیط للتخفیف  اإلدارة التكیفیةتعبیر  6. یستعمل معیار األداء رقم 20ت

 لوجي،من اآلثار على التنوع البیولوجي وإدارتھا. فكما یحدث كثیراً لدى تحدید المخاطر واآلثار على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكو
 ربما كانت ھناك ثغرات في البیانات، حتى بعد إمضاء وقت طویل في جمع البیانات، وإتمام تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة أو الدراسات

اإلضافیة. ویجب أن تكون إستراتیجیة الجھة المتعاملة مع المؤسسة المعنیة بتخفیف اآلثار متناسبة مع مخاطر المشروع وآثاره، ضماناً 
ً للمخاطر؛ یحدد بوضوح جوانب الشك في نتائج تدابیر التخفیف 6اء متطلبات معیار األداء رقم الستیف ً متجنبا ، ویجب أن تتبع نھجا

ر ویستوعبھا. ویجب أن یتسم نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للجھة المتعاملة مع المؤسسة بالمرونة بحیث یتسنى تكییف نھج تخفیف اآلثا
 ً ألدائھ على مر الزمن. وعملیة اإلدارة التكیفیة لیست عملیة تعلم بالتجربة والخطأ، ولكنھا باألحرى نھج منظم ”للتعلم وإدارتھا، تبعا

بالممارسة“. ویجب على خطط الرصد تعریف حدود األداء أو العوامل المفعلة؛ التي لدى بلوغھا یتم تكییف تدابیر التخفیف من اآلثار 
. ویوصى بتعریف االستجابات التكیفیة لتلك العوامل المفعلة مسبقاً في نظام اإلدارة البیئیة  6معیار األداء رقم    وإدارتھا، حتى تحقق متطلبات

ل واالجتماعیة، مع اإلقرار بإمكانیة تغیر تلك الخیارات المعنیة بتخفیف اآلثار وإدارتھا مع مرور الزمن، نتیجة للمعرفة المكتسبة من خال
كما یمكن أن تظھر نتائج جدیدة من برنامج الرصد الخاص بالجھة المتعاملة مع المؤسسة، أو من مصادر مستقلة.   الخبرة أو تغیر الظروف.

ا وفي كلتا الحالتین، تقع على عاتق الجھة المتعاملة مع المؤسسة مسؤولیة تحدیث نھجھا بحیث یضم تلك النتائج، وأن تحسن باستمرار أسلوبھ
 لوجي، والخدمات اإلیكولوجیة، والموارد الطبیعیة الحیة. الحالي في إدارة التنوع البیو

 
. تقع على عاتق الجھات المتعاملة مع المؤسسة مسؤولیة تحدید األخصائیین األكفاء الذین ستوكل إلیھم مھمة تحدید قیم التنوع  21ت

ق األخصائیین واسع، كما أن مجموعة المھارات البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي، واقتراح خیارات تخفیف اآلثار المناسبة. إذ إن نطا
خبرة في الالزمة متنوعة؛ فعلى سبیل المثال، ربما كان مناسباً االستعانة بعلماء البیئة ذوي الخبرة النوعیة بالمنطقة، وعلماء األحیاء ذوي ال

تحدید قیم معینة من قیم التنوع البیولوجي.   صنف معین، أو علماء األحیاء المتخصصین في عملیات التطّور أو في المناظر الطبیعیة، في
ومن شأن وجود أخصائیین في إدارة التنوع البیولوجي، ملمین بالمجال المعني (على سبیل المثال الصناعات االستخراجیة، والطاقة 

تلفة في تحدید خیارات الكھرومائیة، وطاقة الریاح، والحراجة، ومصائد األسماك، والصناعات الزراعیة) أن یضفي مجموعة مھارات مخ
وسیكون من المفید االستعانة بأخصائیین في االتجار في األحیاء   التخفیف، تتسق مع الممارسات المثلى الدولیة المعمول بھا حالیاً في القطاع.

ید خصائص بیئتھ، البریة في المناطق یشكل فیھا ھذا الجانب شاغالً. وربما احتاج مشروع واحد إلى العمل مع أخصائیین متنوعین لتحد
ال، ووضع إستراتیجیة للتخفیف من اآلثار. وربما تطلب تقییم خدمات النظام اإلیكولوجي عدة أخصائیین، تبعاً للخدمة المعنیة: على سبیل المث

خصائیین أخصائیین في التربة ومكافحة االنجراف، وجیولوجیین وھیدرولوجیین، وعلماء زراعیین، وعلماء بیئیین للمراعي الفسیحة، وأ
في التقویم االقتصادي للموارد الطبیعیة، وأخصائیین في إعادة التوطین والجوانب االجتماعیة ممن لھم درایة بسبل كسب العیش المعتمدة 

 على الموارد الطبیعیة. 
 

ى الجھات المتعاملة مع . في المشروعات الواقعة في موائل حرجة (بما فیھا المناطق المحمیة قانوناً والمعترف بھا دولیاً) یجب عل22ت
 المؤسسة الحرص على إشراك خبراء خارجیین، یتمتعون بخبرة بالمنطقة، في تقییم التنوع البیولوجي و/أو الموائل الحرجة. وإذا كان الموئل

األنواع المتعرف   مصنفاً موئالً حرجاً نظراً لوجود أنواع مھددة باالنقراض بشكل حرج أو مھددة باالنقراض، فتتعین مشاركة أخصائیین في
ت علیھا (على سبیل المثال، إشراك أفراد من الفرق التخصصیة بلجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة). وفي المناطق ذا
ثاره الموائل الحرجة، سیكون من المفید للجھات المتعاملة مع المؤسسة وضع آلیة خارجیة لمراجعة عملیة تحدید مخاطر المشروع وآ

ة  وإستراتیجیة التخفیف المقترحة. وتزداد أھمیة ذلك في حالة وجود شكوك كبیرة، أو وجود آثار محتملة معقدة و/أو مثیرة للجدل، أو في حال
عدم وجود سوابق لتدابیر التخفیف المقترحة (مثل بعض أنواع التعویضات)، أو كل ذلك معاً. ویجب على مثل ھذه اآللیة أن تعزز أیضاً 

 دل الممارسات الدولیة الجیدة فیما بین المشروعات وتحسین الشفافیة في اتخاذ القرار.تبا
 

. تحث الجھات المتعاملة مع المؤسسة على إقامة شراكات مع منظمات الحفظ الموثوقة والمعترف بھا، أو المؤسسات األكادیمیة، أو  23ت
ت لحدوث أعمال تطویر في الموائل الطبیعیة أو الحرجة؛ فبإمكان المنظمات كلیھما معاً. وتزداد أھمیة ذلك األمر في حالة وجود احتماال

أن الشریكة أن تضیف ما تتمتع بھ من خبرة إقلیمیة في حفظ التنوع البیولوجي، والتي تفتقر الجھات المتعاملة مع المؤسسة إلیھا. كما یمكن  
إجراء المسوح المیدانیة، وتقدیم المشورة في خطط اإلدارة، وتنفیذ برامج تساعد المنظمات الشریكة في تحدید أخصائیي األنواع الالزمین، و

ا رصد التنوع البیولوجي، وتقدیم المشورة بشأن خطط العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي، وإدارة العالقات مع جماعات المجتمع المدني وغیرھ
 من األطراف المحلیة صاحبة المصلحة.
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 حمایة التنوع البیولوجي والحفاظ علیھ

یُعرف الموئل بأنھ وحدة جغرافیة توجد على األرض أو في المیاه العذبة أو البیئة البحریة أو ممر ھوائي یدعم تجمعات  .9
بیعیة الكائنات الحیة وتفاعالتھا مع البیئة غیر الحیة. وألغراض تنفیذ معیار األداء ھذا، تُقسم الموائل إلى موائل معدلة وط

 وحرجة. وتعد الموائل الحرجة مجموعة فرعیة من الموائل المعدلة أو الطبیعیة.
 

ألغراض حمایة التنوع البیولوجي والحفاظ علیھ، یتضمن التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار تعویضات التنوع  .10
تفادي اآلثار، وتقلیصھا إلى أدنى حد، واستعادة البیولوجي التي ینبغي أال تؤخذ في االعتبار إال بعد تطبیق التدابیر المناسبة ل

في حدود المعقول   –یُتوقع منھا    3ویجب تصمیم تعویضات التنوع البیولوجي وتنفیذھا لتحقیق نتائج حفظ قابلة للقیاس  2الموئل.
كن یشترط في أن تؤدي إلى عدم إحداث خسارة صافیة في التنوع البیولوجي، بل ویفضل أن ینتج عنھا مكسب صاٍف فیھ؛ ول  –

"المثل بالمثل أو أفضل" ویجب   4الموائل الحرجة تحقیق مكسب صاٍف. ویجب أن یلتزم تصمیم تعویض التنوع البیولوجي بمبدأ 
تنفیذه بما یتفق مع أفضل المعلومات المتاحة والممارسات الحالیة. وعندما تدرس إحدى الجھات المتعاملة مع المؤسسة إعداد 

 ستراتیجیة التخفیف، یجب أن تشرك خبراء خارجیین لدیھم درایة بتصمیم وتنفیذ التعویض.عملیة تعویض في إطار إ
 

تمثل تعویضات التنوع البیولوجي نتائج حفظ یمكن قیاسھا ناجمة عن إجراءات مصممة للتعویض عن اآلثار السلبیة المتبقیة الكبیرة على   2
 المشروع، والتي تستمر بعد اتخاذ التدابیر المناسبة لتفادیھا وتقلیصھا واستعادتھا. التنوع البیولوجي، الناشئة عن تطویر 

یجب إثبات تحقق نتائج الحفظ القابلة للقیاس للتنوع البیولوجي في الموقع (على األرض) وفي نطاق جغرافي مناسب (على سبیل المثال، على   3
 مستویین الوطني واإلقلیمي). المستوى المحلي، أو على مستوى المنظر الطبیعي، أو ال

ر یبیّن مبدأ ”المثل بالمثل أو أفضل“ ضرورة تصمیم تعویضات التنوع البیولوجي للحفاظ على قیم التنوع البیولوجي نفسھا التي تتعرض لتأثی 4
روع أولویة وطنیة وال محلیة،  المشروع (تعویض "عیني"). ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد ال تمثل مناطق التنوع البیولوجي التي ستتأثر بالمش

 وربما تكون ھناك مناطق أخرى للتنوع البیولوجي ذات أولویة أعلى للحفظ واالستخدام المستدام ومعرضة لتھدید وشیك أو في حاجة إلى حمایة
ابل“ (أي عندما یستھدف  أو إدارة فعالة. وفي ھذه الحاالت، قد یكون من المناسب النظر في تعویض ”مختلف النوع“ یشتمل على ”زیادة المق

طلبات التعویض تنوعاً بیولوجیاً ذا أولویة أعلى من ذلك التنوع المتضرر من المشروع)، والذي سیكون مستوفیاً، في حالة الموائل الحرجة، للمت
 من معیار األداء الحالي. 17الواردة في الفقرة 

 
 

لمتطلبات التنوع البیولوجي، بالقوانین واالتفاقات الدولیة، ویدعم تنفیذھا، بما فیھا ، في معرض إعداده 6. یسترشد معیار األداء رقم 24ت
 ما یلي:

  ،1992االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي 
  ،(معاھدة بون) 1979معاھدة المحافظة على األنواع المھاجرة من الحیوانات البریة 
  1975والنباتات البریة المعرضة لالنقراض، اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات 
  ،(اتفاقیة رامسار) 1971اتفاقیة األراضي الرطبة ذات األھمیة الدولیة خصوصاً لكونھا موائل للدواجن المائیة 
  ،(اتفاقیة الیونیسكو للتراث العالمي) 1972اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي 

 
دات بشأن أفضل الممارسات المعنیة بإدراج التنوع البیولوجي في تقییم اآلثار وبإدارة التنوع البیولوجي. وینبغي  . یوجد العدید من اإلرشا 25ت 

.  للجھات المتعاملة مع المؤسسة االستفادة من مثل ھذه الوثائق المرجعیة في حالة توقع وجود آثار مرتبطة بالمشروع على التنوع البیولوجي
لتوجیھات ودراسات الحالة الخاصة بمناطق وقطاعات محددة. ومن بین مصادر المعلومات األخرى الدوریات  كما یتوافر قدر كبیر من ا 

 األكادیمیة المتخصصة في تقییم اآلثار البیئیة. 
 

مائیة إلى تقدیم تعریف واسع النطاق للموائل باعتبارھا وحدات جغرافیة (تشمل المناطق ال 6من معیار األداء رقم  9. عمدت الفقرة 26ت
ي  البحریة وعذبة المیاه فضالً عن الممرات الھوائیة)، في ابتعاد عن التعریف اإلیكولوجي التقلیدي للموئل (أي المكان أو نوع الموقع الذ
ناًء  ینشأ فیھ الكائن العضوي أو التجمع بشكل طبیعي). وتشیر الموائل المعدلة، والطبیعیة، والحرجة إلى قیمة التنوع البیولوجي للمنطقة ب

ضمن عملیة تحدید المخاطر واآلثار   –على األنواع، والنظم اإلیكولوجیة، والعملیات اإلیكولوجیة. ویجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة  
سترشاد إعداد وتقدیم خریطة للموائل المعدلة، أو الطبیعیة، أو الحرجة، أو جمیعھا، الموجودة بالمناظر الطبیعیة لمنطقة تأثیر المشروع، لال  –

 .6بھا في تقریر مدى انطباق معیار األداء رقم 
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الطبیعیة    . توجد الموائل الطبیعیة والمعدلة، في الواقع العملي، في سلسلة ممتدة تتراوح بین الموائل الطبیعیة التي لم تمتد إلیھا ید والموائل 27ت 

المكثفة. وتقع المشروعات في الغالب في فسیفساء من الموائل المتفاوتة في درجات االضطراب  البكر إلى الموائل المعدلة الخاضعة لإلدارة 
الناجم عن أسباب من صنع اإلنسان، أو طبیعیة، أو كلیھما معاً. وتقع على عاتق الجھة المتعاملة مع المؤسسة مسؤولیة تعیین حدود موقع  

لة والطبیعیة. ویجب أن یستند ھذا التعیین إلى مستوى االضطراب المحَدث بالفعل  المشروع على أفضل صورة ممكنة من حیث الموائل المعد 
البشري (على سبیل المثال، وجود أنواع غازیة، ومستوى التلوث، ومدى تجزؤ الموئل، ومدى قدرة تجمعات األنواع الموجودة طبیعیاً على  

وف التاریخیة، ودرجة تدھور أنواع الموائل األخرى) وقیم التنوع البیولوجي  الحیاة، وتماثل وظیفة النظام اإلیكولوجي القائم وھیكلھ مع الظر 
ة). ویجب  بالموقع (على سبیل المثال األنواع المھددة، والنظم اإلیكولوجیة، والعملیات اإلیكولوجیة الالزمة للحفاظ على الموائل الحرجة المجاور 

لمناظر الطبیعیة/المناظر البحریة األوسع نطاقاً، التي یقع ضمنھا المشروع. وبعبارة  تحدید مستوى اآلثار التي من صنع اإلنسان بالنسبة إلى ا 
أخرى، ھل یقع موقع المشروع (أو أجزاء منھ) بمنطقة مضطربة وسط منظر طبیعي سلیم على خالف ذلك؟ ھل یعد موقع المشروع (أو أجزاء  

الضطراب شدید أو خاضع لإلدارة؟ ھل یقع موقع المشروع بالقرب من  منھ) منطقة منعزلة من الموائل الطبیعیة ضمن منظر طبیعي تعرض  
  مناطق ذات تنوع بیولوجي عالي القیمة (على سبیل المثال، مالجئ أو ممرات لألحیاء البریة أو مناطق محمیة)؟ أم أن موقع المشروع یقع في 

 تنوعة األھمیة من حیث الحفظ؟ فسیفساء من الموائل المعدلة والطبیعیة التي تحتوي على قیم تنوع بیولوجي م 
 

 
. ربما تضمنت الموائل الطبیعیة والمعدلة كالھما تنوعاً بیولوجیاً عالي القیمة، ومن ثم تصنف باعتبارھا موئالً حرجاً. وال یقصر 28ت

ً م. فربما تكون إحدى المناطق موئالً الطبیعیة الحرجةتعریفھ للموائل الحرجة على الموائل  6 معیار األداء رقم كذلك. وبالتالي  عدالً حرجا
 ال یعد بالضرورة مدى التعدیل المحدث بالفعل البشري في الموئل مؤشراً على قیمة التنوع البیولوجي بھ أو على وجود موئل حرج.

 
الحفظ . تشیر بعض القطاعات، مثل الزراعة والحراجة على وجھ الخصوص، إلى المناطق ذات قیمة الحفظ العالیة لدى تقریر قیمة 29ت

لمساحة من األرض أو وحدة إداریة. وتقدم شبكة الموارد ذات قیمة الحفظ العالیة معلومات ودعما حول االستخدام المتطور لقیمة الحفظ 
العالیة، ضماناً التباع نھج متسق؛ وھي مجموعة معترف بھا دولیاً تشمل منظمات غیر حكومیة بیئیة واجتماعیة، ووكاالت إنمائیة دولیة، 

ت اعتماد المنتجات الخشبیة والغابیة، وموردین، ومشترین، ومدیري غابات. وتعترف الشبكة بستة أنواع ذات قیمة حفظ عالیة، بناًء وجھا
على كل من التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي. وھذه األنواع معدة خصیصاً وفقاً لمعاییر وطنیة بواسطة مجموعات أدوات أو  

ً الستیفاء معاییر  6وطنیة. وال یتطلب معیار األداء رقم  من خالل تفسیرات إجراء تقییمات لقیمة الحفظ العالیة إال إذا كان ذلك مطلوبا
 االعتماد الخاصة بأطراف أخرى. ونظراً للفروق الموجودة في التعاریف والممارسات، تعد تقییمات قیمة الحفظ العالیة من مصادر المعلومات

 ، وسد الثغرات، إن وجدت.6زم في العادة إجراء تقییم إضافي إلثبات االتساق مع متطلبات معیار األداء رقم المفیدة، إال إنھ یل 
 

“ على األرض، قادرة على موازنة نتائج حفظ قابلة للقیاس. یعرف تعویض التنوع البیولوجي بأنھ مجموعة من اإلجراءات التي لھا ”30ت
وال یلجأ إلیھ إال بعد تطبیق التدابیر لبیولوجي، الناجمة عن المشروع التابع للجھة المتعاملة مع المؤسسة،  الخسائر المتبقیة الكبیرة في التنوع ا

مع تحقیق مكاسب مكافئة في التنوع البیولوجي، من حیث الخصائص المناسبة لتفادي اآلثار، وتقلیصھا إلى أدنى حد، واستعادة الموائل، 
ل“) وحجم المكاسب المتوقعة. وبالتالي، فال یعد قرار تعویض التنوع البیولوجي على اإلطالق بدیالً عن اإلیكولوجیة (”المثل بالمثل أو أفض 

تنفیذ ممارسات اإلدارة الجیدة المانعة من حدوث آثار كبیرة. ویجب أن تصمم اإلجراءات على نحو یحقق نتائج حفظ ”على األرض“ طالما 
 حد أو عدة مواقع تقع ضمن المنطقة.بقیت آثار المشروع، عادة في موقع تعویض وا

 
) التعویضات المقدمة ألجل 1. ھناك نوعان عامان من أنواع التعویضات التي یمكن استخدامھا للتعویض عن اآلثار المتبقیة الكبیرة:  31ت

) االستعادة، التي تعالج األضرار السابقة التي لحقت بالتنوع البیولوجي (من جراء عوامل غیر مرتبطة بمشروع الجھة المتعاملة مع المؤسسة
ق إعادة تأھیل مكونات التنوع البیولوجي أو تحسینھا (أو حتى إعادة إنشاء النظم اإلیكولوجیة وما یرتبط بھا من قیم تنوع بیولوجي)  عن طری

) التعویضات ألجل الحمایة أو تجنب الخسائر، والتي تحمي التنوع البیولوجي في المنطقة التي ثبت وقوعھا 2المناسبة؛    التعویضفي مواقع  
ید الوشیك أو المتوقع لحدوث خسائر بھا (من جراء عوامل غیر مرتبطة بمشروع الجھة المتعاملة مع المؤسسة). ویجب أن تستند  تحت التھد

التوقعات بشأن خسائر التنوع البیولوجي التي سیتم تجنبھا بواسطة التعویض إلى تحلیل موثوق لھذه االتجاھات. وقد ال یكون ھذا النوع 
ً ف من ي بعض الحاالت التي یكون فیھا الشك كبیراً أو ال یوجد فیھا دعم من جانب أصحاب المصلحة للتحلیل الداعم التعویض مناسبا

 التوقعات. لھذه
 

. في الحاالت التي تكون فیھا االستخدامات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة للتنوع البیولوجي (أي، خدمات النظام اإلیكولوجي) محل 32ت
من الممكن أن تشمل تعویضات التنوع البیولوجي تقدیم حزم تعویضات للمجتمعات المحلیة المتضررة من المشروع نقاش أو نزاع، ف

، 6من معیار األداء رقم  25 و 24وتعویض التنوع البیولوجي. وتجدر اإلشارة إلى تناول خدمات النظام اإلیكولوجي في الفقرتین 
 .8 ، و7 ، و5اییر األداء رقم والتعویض عن خدمات النظام اإلیكولوجي في مع
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) تحدید نطاق أنشطة الحفظ المحتملة ومواقع التعویض ضمن 1. تشمل الخطوات الرئیسیة لتصمیم عملیة تعویض التنوع البیولوجي (33ت
ي ”المثل بالمثل أو أفضل“)، بالتشاور المنظر الطبیعي التي من الممكن أن تفید قیم التنوع البیولوجي المحتمل تأثرھا من جراء المشروع (أ

) تقدیر ما إذا كان من الممكن تعویض خسائر التنوع البیولوجي في موقع المشروع بالمكاسب التي 2مع أصحاب المصلحة المعنیین؛ (
ال، الحمایات ) تحدید وسائل تأمین أنشطة التعویض على المدى الطویل، بما في ذلك، على سبیل المث3ستتحقق في موقع التعویض؛ (

) وضع عملیة فعالة للمجتمعات المحلیة المتضررة بأنشطة التعویض لتشارك من خاللھا في تصمیم عملیة تعویض التنوع  4القانونیة؛ (
) تحدید أنشطة التعویض النوعیة، وكیفیة تنفیذھا، في خطة إلدارة تعویض التنوع البیولوجي، تتضمن األدوار، 5البیولوجي وتنفیذه؛ (

) إنشاء آلیة تمویل لدعم التعویض طوال مدة بقاء آثار المشروع (انظر 6سؤولیات، وتوقعات الموازنة لكل من األطراف المشاركة؛ (والم
) ضمان تلبیة المشروع لجمیع القوانین، واللوائح، 8( ) تصمیم نظام للرصد، والتقییم، واإلدارة التكیفیة؛ و7من ھذه المذكرة)؛ ( 49ت

وكان أعضاء برنامج قطاع األعمال وتعویضات التنوع البیولوجي أول   ول بھا، ذات الصلة بتعویضات التنوع البیولوجي.والسیاسات المعم
من یعد مجموعة من المبادئ المعترف بھا دولیا بشأن تعویضات التنوع البیولوجي، ویرد تصمیم جید لھذه التعویضات في دلیل البنك الدولي 

وقد یتحقق تصمیم ھذه التعویضات، وبخاصة تقییم الخسائر والمكاسب، من  6تلبیولوجي: دلیل المستخدم". المعنون "تعویضات التنوع ا
 خالل عملیة یقودھا خبراء و/أو من خالل تقییم یتناسب مع المخاطر التي تھدد التنوع البیولوجي.

 
المتطلبات التنظیمیة، وال تملك الجھة المقدمة للمشروع سوى قدر محدود . في بعض البلدان (البرازیل، مثالً)، تعد التعویضات من 34ت

من التحكم في عملیة التصمیم. وحیثما أمكن، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة التعاون مع الھیئة الحكومیة المسؤولة، إلى أقصى حد  
. وإذا لم یتحقق ذلك، یتعین على 6مان االتساق مع معیار األداء رقم یسمح بھ القانون، لالتفاق على النتائج الرئیسیة التي یجب تحقیقھا لض

، والسیما مفھوم ”المثل بالمثل أو أفضل“، 6الجھات المقدمة للمشروعات تكملة عملیة التعویض التنظیمیة بمتطلبات معیار األداء رقم 
 الطویل. وتحقیق نتائج حفظ على األرض، ورصد نجاح أنشطة التعویض المحددة، على األجل

 
 الموئل المعدل 

الموائل المعدلة ھي مناطق قد تحتوي على نسبة كبیرة من النباتات، و/أو أنواع الحیوانات غیر األصلیة، و/أو التي أدى  .11
وقد تشمل الموائل   5النشاط البشري فیھا إلى تعدیل تكوین األنواع والوظائف اإلیكولوجیة الرئیسیة في المنطقة بشكل فعلي.
واألراضي الرطبة  6المعدلة المناطق المدارة ألغراض الزراعة، والمزارع الحرجیة، والمناطق الساحلیة المستصلحة

 المستصلحة.
 

ینطبق معیار األداء ھذا على مناطق الموائل المعدلة التي قد تحتوي على قیمة تنوع بیولوجي كبیرة، وفقاً لما تم تحدیده  .12
. وینبغي أن تقلص الجھة المتعاملة مع المؤسسة من 1ار المطلوبة بموجب معیار األداء رقم في عملیة تحدید المخاطر واآلث

 اآلثار على التنوع البیولوجي إلى أدنى حد، وتنفذ تدابیر تخفیف، حسب االقتضاء.

 
 یستثنى من ذلك الموئل الذي تم تحویلھ تحسباً لتنفیذ المشروع.  5
 السیاق ھو عملیة إنشاء أرض جدیدة من المناطق البحریة والمائیة األخرى الستخدامھا في عملیات اإلنتاج. االستصالح المستخدم في ھذا  6

 
. من الممكن أن یتسبب النشاط البشري في تعدیل ھیكل الموائل الطبیعیة وتكوینھا إلى درجة أن تصبح األنواع غیر األصلیة ھي 35ت

الوظائف اإلیكولوجیة الموئل، أو كال األمرین معاً. وفي الحاالت المتطرفة، یتخذ األمر شكل التحول السائدة، أو إحداث تغییر جوھري في 
إلى مناطق حضریة. ولكن، ثمة مجموعة واسعة من الموائل المعدلة التي تتضمن مناطق زراعیة، ومزارع حراجیة، وأراض تعرضت 

ى. كما سیؤثر سیاق المنظر الطبیعي (على سبیل المثال، تجزؤ الموئل لتدھور جزئي من جراء مجموعة من التدخالت البشریة األخر
الطبیعي المحیط، إن وجد) على درجة اعتبار موقع المشروع معدالً. وحیثما كان ھناك شك فیما إذا كان موئل ما معدالً أم طبیعیاً، راجع 

ً الفقرة ت 39الفقرة ت ً 27من ھذه المذكرة. وراجع أیضا ً بشأن تقییم الموائل المعدلة والطبیعیة على نطاق ، التي تعرض سیاقا إضافیا
 المناظر الطبیعیة.

 
المشروع في موئل معدل بدالً من الموائل الطبیعیة أو   وضع موقع. یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تعمل جاھدة على 36ت

 المشروع أثناء عملیة تحدید المخاطر واآلثار.الحرجة، وأن تبرھن على بذلھا ذلك الجھد من خالل إجراء تحلیل لبدائل 
 
 
 

لدیك وري جونسون، تعویضات التنوع البیولوجي: دلیل للمستخدم،   6ت
http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/344901481176051661/Biodiversity-offsets-a-user-guide
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من المشروعات التي تنطوي على قیم تنوع بیولوجي كبیرة في موائل معدلة أن تقلص من آثارھا إلى  6األداء رقم . یتطلب معیار 37ت
د في أدنى حد وأن تنفذ تدابیر للتخفیف منھا وإدارتھا، حسبما یلزم لحفظ تلك القیم. وتشمل قیم التنوع البیولوجي الكبیرة التي یمكن أن توج

ات األھمیة لحفظ التنوع البیولوجي (على سبیل المثال، األنواع المھددة أو التي تعتبر مھمة بالنسبة ألصحاب  الموائل المعدلة األنواع ذ
المصلحة ألسباب أخرى) والسمات اإلیكولوجیة المتبقیة المستمر وجودھا في المناظر الطبیعیة المعدلة، والسیما تلك التي تؤدي وظائف 

التنوع البیولوجي الكبیرة إلى تطبیق متطلبات الموائل الطبیعیة أو الحرجة،  من الممكن أن تؤدي قیمإیكولوجیة مھمة. وفي بعض الحاالت،  
 وفي ھذه الحالة سیتعین التعامل معھا من خالل اإلرشادات الخاصة بتلك التصنیفات. 

 
المتعاملة مع المؤسسة وفقاً لوصفھ المقدم من إلى مشروع الجھة  6بمعیار األداء رقم  5. تشیر كلمة ”المشروع“ الوارد في الحاشیة 38ت

إذا كان تعرض  –ولن یعتبر موئالً معدالً  –أجل التمویل المقترح، وستحتفظ الموائل بتصنیفھا السابق على المشروع من حیث التعدیل 
رضة أو الموافقات التنظیمیة على  للتدھور مؤخراً بفعل الجھة المتعاملة مع المؤسسة أو طرف ثالث ترقباً للحصول على تمویل من جھة مق

المشروع الذي تدرس مؤسسة التمویل الدولیة االستثمار فیھ. ولن تؤدي االضطرابات الطبیعیة مثل حرائق الغابات، أو األعاصیر، أو 
ق، ینبغي للجھة الزوابع، التي تؤثر على الموئل الطبیعي إلى إعطائھ تصنیف الموئل المعدل. وفي حالة وجود شك بشأن حدوث تعدیل ساب 

المتعاملة مع المؤسسة أن تقدم دلیالً یدعم سبب اعتقادھا بعدم انطباق تصنیف الموئل السابق على المشروع من حیث التعدیل. وكذلك، 
تحویل  تواریخ وقف التمویل بسبب  6بشأن ”اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة“، یحترم معیار األداء رقم  26حسبما تقتضي الفقرة 

الموئل الطبیعي، كما ھو محدد بموجب المعاییر الطوعیة المعترف بھا دولیاً، مثل مجلس رعایة الغابات واجتماعات المائدة المستدیرة 
 المعنیة باستدامة زیت النخیل. 

 
 الموئل الطبیعي 

النباتات و/أو األنواع الحیوانیة األصلیة إلى الموائل الطبیعیة ھي مناطق تتكون من تجّمعات قادرة على الحیاة والنمو من   .13
حٍد كبیر و/أو التي لم یؤِد النشاط البشري فیھا إلى تعدیل جوھري في الوظائف اإلیكولوجیة الرئیسیة للمنطقة وتركیبات أنواعھا 

 في المنطقة.
 

الموائل الطبیعیة إال إذا أمكن إثبات كل في  7یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أال تحدث تحویالً أو تدھوراً كبیراً  .14
 ما یلي:

 
 عدم وجود بدائل أخرى یمكن تطبیقھا في المنطقة من أجل تطویر المشروع في الموئل المعدل؛ 
  أوضح التشاور وجھات نظر أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلیة المتضررة، فیما یتعلق بمدى التحول

 و 8والتدھور ؛
 ي تحویل أو تدھور وفقاً للتسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار.یتم تخفیف أ 

 
في التنوع البیولوجي، كلما  9في مناطق الموائل الطبیعیة، تُصمم تدابیر التخفیف بطریقة تكفل عدم إحداث خسارة صافیة .15

 كان ذلك ممكناً. وتشمل التدابیر المناسبة ما یلي:
 

  10البیولوجي عن طریق تحدید األراضي التي ینبغي تجنیبھا وحمایتھا؛تفادي اآلثار على التنوع 
 تنفیذ تدابیر التقلیل من تجزئة الموائل، مثل الممرات البیولوجیة؛ 
 استعادة الموائل أثناء العملیات و/أو بعد العملیات؛ و 
 .تنفیذ تعویضات التنوع البیولوجي 

 

اإلزالة أو التناقص الشدید في طبیعة نظام الموئل وسالمتھ نتیجة لتغیر رئیسي و/أو طویل األجل في  ) 1التحویل أو التدھور الكبیر ھو: ( 7
 ) تعدیل الموئل بطریقة تقلل من قدرتھ على الحفاظ على العناصر القابلة للحیاة من أنواعھ األصلیة.2استخدام األراضي أو المیاه؛ أو (

 .1المصلحة والتشاور معھم، على النحو المبین في معیار األداء رقم  یُجرى في إطار عملیة إشراك أصحاب  8
ف عدم إحداث خسارة صافیة على أنھ النقطة التي تتوازن عندھا اآلثار المرتبطة بالمشروع على التنوع البیولوجي عن طریق اإلجراءا  9 ت یُعرَّ

في الموقع، وأخیراً لتعویض اآلثار المتبقیة الكبیرة، إن وجدت، على مستوى  التي تم اتخاذھا لتفادي آثار المشروع وتقلیلھا، ولتنفیذ االستعادة 
 نطاق جغرافي مناسب (على سبیل المثال محلي، على مستوى المنظر الطبیعي، وطني، إقلیمي).
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المشروع أو المناطق التي تخضع للسیطرة اإلداریة للجھة المتعاملة مع  األراضي المجنَّبة ھي مساحات من األراضي الواقعة في نطاق موقع    10

یولوجي المؤسسة، والمستبعدة من عملیة التنمیة، والھدف منھا تنفیذ تدابیر تعزیز الحفظ. وتحتوي األراضي المجنَّبة في الغالب على قیم تنوع ب
لمستوى المحلي أو الوطني أو اإلقلیمي، أو على جمیع المستویات. وینبغي  كبیرة، و/أو تقدم خدمات نظام إیكولوجي مھمة، أو كالھما، على ا

 تعریف األراضي المجنبة من خالل األسالیب أو المنھجیات المعترف بھا دولیاً (مثل، قیمة الحفظ العالیة، التخطیط المنھجي للحفظ).
 

المتاحة. وینبغي إجراء تقییم ومقارنة بین الظروف الحالیة  . یحدد الموئل الطبیعي بناًء على تحلیل علمي موثوق ألفضل المعلومات39ت
ن تقییم المخاطر واآل ثار والتاریخیة، مع االستعانة بالمعارف والخبرات المحلیة. وفي حالة االشتباه في وجود موائل طبیعیة، یجب أن یُضمَّ

لموائل الطبیعیة باعتبارھا الموائل البكر أو التي لم تصل إلیھا ید. خرائط تبین مواقع الموائل الطبیعیة والمعدلة وامتدادھا. وینبغي أال تفسر ا
فإن أكثر الموائل المصنفة باعتبارھا طبیعیة قد خضعت، في الغالب، لدرجة ما من اآلثار بشریة الصنع سواء تاریخیاً أو في وقت قریب؛ 

، ال یزال یتضمن الخصائص والوظائف الرئیسیة للنظم اإلیكولوجیة والمحك ھو درجة ھذا التأثیر. فإذا كان الموئل، وفقاً لتقدیر أخصائي كفؤ
األصلیة، فینبغي اعتباره موئالً طبیعیاً بغض النظر عن وجود بعض درجات التدھور و/أو وجود بعض األنواع الغریبة الغازیة، أو غابات 

 ثانویة، أو مناطق مأھولة، أو غیر ذلك من التعدیالت المحدثة بفعل البشر.
 

. ال ینبغي إحداث أي تحویل أو تدھور كبیر في الموئل الطبیعي إال إذا أثبتت الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن جمیع المتطلبات الثالثة  40ت
قد نُفذت، وبرھنت الشركة على أن أنشطتھا المقترحة تتوافق مع اللوائح المنظمة الستخدامات   6من معیار األداء رقم    14الواردة في الفقرة  

األراضي والترخیص. ویتمثل المتطلب األول في عدم وجود بدائل عملیة للمشروع على موئل معدل (ضمن المنطقة). وفي ھذه الحاالت، 
، دون عملي  یجب إجراء تحلیل معد جیداً للمواقع البدیلة لبحث مدى وجود خیارات عملیة محتملة للتطویر على موئل معدل. ویقصد بتعبیر  

جدیة من الناحیتین الفنیة والمالیة. ویأتي ھذا التحلیل، في الغالب، إضافة إلى تحلیل البدائل الذي یجرى في إطار عملیة قصر، البدائل الم
یقدم   تحدید المخاطر واآلثار. وینبغي أن یكون تحلیالً أعمق بكثیر من ذلك الذي یجرى في إطار عملیة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، وأن

ائل المتاحة في المناظر الطبیعیة التي سیقام علیھا المشروع، فضالً عن تفصیل لزیادة التكلفة التي ستنجم عن إقامة المشروع تفصیالت للبد
 في الموئل المعدل مقارنة بالموئل الطبیعي.

 
وارد أن یتسبب أحد المشروعات بالمعیار بإشراك أصحاب المصلحة والتشاور معھم. فإذا كان من ال  14. تتعلق النقطة الثانیة من الفقرة  41ت

في إحداث تحویل أو تدھور كبیرین في الموائل الطبیعیة، فیجب إشراك الفئات المعنیة من أصحاب المصلحة في حوار دقیق، ومنصف، 
ومتوازن یضم جھات متعددة صاحبة مصلحة. وترد المتطلبات المفروضة على الجھات المتعاملة مع المؤسسة بشأن إشراك أصحاب 

، ویمكن االطالع على التوجیھات المصاحبة لھا في المذكرة التوجیھیة األولى. وینبغي إشراك أصحاب 1مصلحة في معیار األداء رقم ال
) قیم التنوع البیولوجي وخدمات 3) تحلیالت البدائل؛ (2) مدى التحویل والتدھور؛ (1المصلحة تحدیداً في األمور التي تتعلق بما یلي: (

) خیارات التخفیف من اآلثار، بما في ذلك األراضي المجنبة وتعویضات التنوع البیولوجي؛ 4لوجي المرتبطة بالموئل الطبیعي؛ (النظام اإلیكو
) تحدید الفرص اإلضافیة لحفظ التنوع البیولوجي. ویجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة االحتفاظ بسجل ألنشطة إشراك أصحاب 5( و

، وإثبات كیفیة استعراض وجھات النظر المطروحة وإدراجھا في تصمیم المشروع. وینبغي أن تنبثق عن مشاركة المصلحة والتشاور معھم
أصحاب المصلحة مجموعة متنوعة من الخیارات من مصادر ذات درایة، بما في ذلك الخبراء العلمیون والفنیون المحلیون، والسلطات 

بیولوجي أو تنظیم خدمات النظام اإلیكولوجي وإدارتھا، وأعضاء منظمات الحفظ الوطنیة والوكاالت المعنیة المسؤولة عن حفظ التنوع ال
 والدولیة، باإلضافة إلى المجتمعات المحلیة المتضررة.

 
اآلثار. وتقدم  بالمعیار التأكید على أھمیة البرھنة على تنفیذ التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف 14. تعید النقطة الثالثة من الفقرة 42ت

من ھذه المذكرة توجیھات عامة عن التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار. ولكن، یطرح ھنا المزید من التوجیھات بشأن  16الفقرة ت
وفیما تنفیذ تدابیر التخفیف بالموقع كوسیلة للحد من تدھور الموئل، وھو األمر الذي یكتسي أھمیة خاصة عند العمل في الموائل الطبیعیة. 
لبیئیین یتعلق بتدابیر التخفیف بالموقع، فھناك العدید من أنواع التدابیر المحتملة، والتي یفضل في أكثر األحوال تحدیدھا بمعرفة المھندسین ا
عامة، واألخصائیین في مكافحة االنجراف أو اإلعادة إلى الوضع األصلي، باإلضافة إلى األخصائیین في إدارة التنوع البیولوجي. وبصفة 

ینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تحد من تدھور الموئل عن طریق االلتزام بمبدأ تقلیل البصمة البیئیة للمشروع إلى أدنى درجة 
المنطویة ویعد تدھور الموائل من أھم التھدیدات المباشرة المحتملة للتنوع البیولوجي، التي تصاحب المشروعات    طوال دورة حیاة المشروع.

على أعمال تطویر كبیرة لألراضي. وباإلضافة إلى تقلیل البصمة البیئیة للمشروع إلى أدنى حد، ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة أن 
 ستراتیجیات المناسبة الستعادة األوضاع اإلیكولوجیة، بما في ذلك وضع خطط وطرق الستعادة األوضاع الطبیعیة، وإعادة التأھیل،تنفذ اال

وإعادة اإلنبات (أو استعادة الغطاء النباتي)، في أقرب وقت ممكن بمرحلة التخطیط للمشروع. وینبغي أن تشتمل المبادئ الموجھة لھذه  
) حمایة التربة السطحیة واستعادة الغطاء النباتي في أسرع وقت ممكن بعد االنتھاء من اإلنشاء ومسببات االضطراب، 1ستراتیجیات على (اال
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) اتخاذ تدابیر الحد بما في ذلك الضوابط اإلداریة 3ادة تأسیس الموئل األصلي إلى ما كان علیھ قبل اإلنشاء وحدوث االضطراب، () إع2(
، فینبغي النظر في أسالیب الحفظ في الموقع) في حالة تعذر استبقاء األنواع األصلیة (والسیما األنواع المحمیة) 4( وتوعیة قوة العمل، و

 7ت  .االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةوالنقل إلى مواقع أخرى وفقاً إلرشادات  مثل الترحیل
 

، ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة، فیما یتعلق بجمیع مناطق الموئل الطبیعي، 6من معیار األداء رقم    15. كما ھو مبین في الفقرة  43ت
إلحداث تحویل أو تدھور كبیرین، أن تصمم، وتنفذ، تدابیر تخفیف تكفل عدم إحداث خسارة صافیة في وبغض النظر عن أي احتماالت 

 التنوع البیولوجي، كلما كان ذلك ممكناً، عن طریق تطبیق مختلف تدابیر التخفیف سواء في الموقع أو تعویضیة. ویجب على الجھة المتعاملة
، وإذا لم یكن ذلك ممكناً، فیجب 3بمعیار األداء رقم  3وفقاً لما ورد في الحاشیة ممكناً  كلما كان ذلكمع المؤسسة مراعاة معنى مصطلح 

على الجھة المتعاملة مع المؤسسة توثیق األسباب الفنیة، والمالیة، وغیرھا من األسباب التي تجعل من المتعذر التوصل إلى عدم إحداث  
على أنھ ”النقطة التي تتوازن عندھا اآلثار  6من معیار األداء رقم  9في الحاشیة  عدم إحداث خسارة صافیةخسارة صافیة. ویُعّرف تعبیر 

المرتبطة بالمشروع على التنوع البیولوجي عن طریق اإلجراءات التي تم اتخاذھا لتفادي آثار المشروع وتقلیلھا، ولتنفیذ االستعادة في 
، على مستوى نطاق جغرافي مناسب (على سبیل المثال محلي، على مستوى الموقع، وأخیراً لتعویض اآلثار المتبقیة الكبیرة، إن وجدت

المنظر الطبیعي، وطني، إقلیمي).“ ویشمل عدم إحداث خسارة صافیة الموائل الطبیعیة وما یصاحبھا من قیم تنوع بیولوجي كبیرة. وقد 
جي (على سبیل المثال، األنواع المھددة، أو المحمیة بموجب تشمل قیم التنوع البیولوجي الكبیرة األنواع ذات األھمیة لحفظ التنوع البیولو

القانون، أو التي تعتبر مھمة بالنسبة ألصحاب المصلحة ألسباب أخرى) والسمات اإلیكولوجیة الموجودة في المناظر الطبیعیة والمھمة 
عدم إحداث خسارة صافیة. وھناك العدید من بالنسبة ألصحاب المصلحة. ویجب تقدیم أساس منطقي یمكن الدفاع عنھ لكیفیة التوصل إلى 

نوعاً، وتقدیر احتماالت نجاح إجراءات التخفیف  والطرق المستخدمة لحساب الخسائر والمكاسب في قیم التنوع البیولوجي المحددة، كماً 
مستندة إلى شواھد، وتستعین واإلدارة المقترحة. ومھما یكن من تفاوت في الطرق والمقاییس المناسبة من موقع آلخر؛ ینبغي أن تكون 

بطرق كمیة وشبھ كمیة كمدخالت لعملیة یقودھا خبراء. ویجب أن یكون مستوى الثقة في نتائج التحلیل متناسباً مع المخاطر واآلثار التي 
 یفرضھا المشروع على الموئل الطبیعي.

 
التخفیف المحتملة التي تتوافق مع التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف سلسلة من تدابیر  6من معیار األداء رقم  15. تصف الفقرة 44ت

اآلثار، والتي تتعلق بشكل خاص بالوصول إلى عدم إحداث خسارة صافیة في الموائل الطبیعیة. وتحدد النقطة األولى ”األراضي المجنَّبة“ 
ن المناطق المجاورة، التي تخضع للسیطرة اإلداریة وھي ”المساحات من األراضي، الواقعة عادة في نطاق موقع المشروع أو غیرھا م

من المعیار). كما یمكن  10للجھة المتعاملة مع المؤسسة والمستبعدة من عملیة التنمیة، والھدف منھا تنفیذ تدابیر تعزیز الحفظ“ (الحاشیة 
. وینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة أن من ھذه المذكرة) 29أن تكون األراضي المجنبة مناطق ذات قیمة حفظ عالیة (انظر الفقرة ت

 تعین حدود األراضي المجنبة بوضوح وترسم خریطة لھا لضمان حمایتھا طوال مدة حیاة المشروع.
 

. تعد األراضي المجنبة وتعویضات التنوع البیولوجي من المفاھیم المرتبطة على الرغم من اختالفھما. فالغرض من تعویضات التنوع 45ت
ھو التعویض عن اآلثار المتبقیة الكبیرة، ویتعین أن تثبت عدم إحداثھا لخسارة صافیة، ویفضل أن تحقق مكاسب صافیة إضافیة البیولوجي  

ة، للتنوع البیولوجي. وتعد األراضي المجنبة مكافئة لتدابیر التفادي في التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار. وخالفاً لألراضي المجنب
لتنوع البیولوجي ممارسین ماھرین إلجراء تقییم لتحدید ما إذا كان الفقد في التنوع البیولوجي بالموقع سیعوض بمكاسب تتطلب تعویضات ا

الفقرات   والتوجیھات المصاحبة عن التعویضات الواردة في  6في معیار األداء رقم    10في التنوع البیولوجي بموقع التعویض. (انظر الفقرة  
.) وفي حال كانت األراضي المجنبة تحقق نتائج تفوق تلك التي یحققھا مجرد تفادي اآلثار على قیم التنوع من ھذه المذكرة 34ت–30ت

وجي البیولوجي بالموقع، الناجمة عن اآلثار التي تتسبب فیھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة، كأن تحقق مكاسب إضافیة في نوعیة التنوع البیول
وضع الطبیعي أو الحمایة الفاعلة من التھدیدات الخارجیة، وكانت تلك النتائج قابلة لالستمرار طوال مدة ومقداره من خالل اإلعادة إلى ال

 بقاء المشروع، فمن الممكن اعتبار األرض المجنبة إجراًء تعویضیاً.
 

المتعاملة مع المؤسسة في االعتبار اتخاذ تدابیر على ضرورة أن تضع الجھة    6بمعیار األداء رقم    15. تشدد النقطة الثانیة من الفقرة  46ت
ما   تخفیف تھدف إلى الحد من تجزؤ الموئل. حیث یعد تجزؤ الموائل أحد اآلثار السائدة على التنوع البیولوجي في الموائل الطبیعیة، وكثیراً 

ة إلى مناطق لم تكن تصلھا أیادي العبث سابقاً، یؤدي إلى تدھور طویل األمد في الموئل نظراً لآلثار الحافیة، وزیادة وصول أطراف خارجی
ملة وإلى عزل جیني للتجمعات الحیوانیة والنباتیة في بعض األحیان. وعندما یقع المشروع في منطقة بریة سلیمة وممتدة، فینبغي للجھة المتعا

ریة أو غیرھا من التدابیر التي تسھم في ضمان مع المؤسسة السعي إلى تحدید تدابیر تخفیف تحد من التجزؤ، مثل تصمیم ممرات لألحیاء الب
بشأن االعتبارات على  6من معیار األداء رقم  6االتصال بین الموائل والتجمعات الموجودة. ویرتبط ھذا المتطلب بذلك الوارد في الفقرة 

ً الفقرة ت لتحلیالت على مستوى المناظر من ھذه المذكرة). ومن شأن ا 17مستوى المناظر الطبیعیة/المناظر البحریة (انظر أیضا
 غیرالطبیعیة/المناظر البحریة أن تساعد الجھة المتعاملة مع المؤسسة في تحدید تدابیر التخفیف ذات القیمة على نطاق أوسع. كما أن اآلثار  

 

 . 1.0الحفظ، اإلصدار ، إرشادات لعملیات إعادة اإلدخال وغیرھا من عملیات النقل لغرض االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 7ت
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المباشرة المصاحبة لما یترتب على المشروع من إمكانیة الوصول المحَدثة ألطراف خارجیة، قد تكون مدمرة للتنوع البیولوجي إلى حد 

خطیة و/أو طرق وصول كبیر، ولھا ارتباط بموضوع تجزؤ الموائل. ولذلك، فعلى الجھات المتعاملة مع المؤسسة، التي تنشئ بنیة تحتیة 
تعبر الموائل الطبیعیة و/أو قد تیسر على أطراف خارجیة الوصول إلى الموائل الطبیعیة، أن تجعل على رأس أولویاتھا وضع وسائل صارمة 

بالمشروع تضبط استخدام األطراف الخارجیة لھذه البنى التحتیة. ویجب أن تناقش تدابیر التخفیف مع كل من مدیري اإلنشاءات والعملیات 
 بشكل كامل، ضماناً التباع نھج منسق وطویل األجل. ویجب أن تحاط الحكومة علماً، بما في ذلك ھیئات إنفاذ القانون، بشكل تام بالتزامات

شاء  المشروع تجاه ذلك األمر، فربما كانت مھتمة بإبقاء مسارات الوصول الخاصة بالمشروع متاحة لالستخدام العام بعد انتھاء مرحلة اإلن
 و/أو وقف عمل المشروع. ویفضل تنفیذ تدابیر التخفیف من ھذا النوع من خالل خطة إدارة الوصول المحَدث.

 
في ھذه المذكرة  16، انظر التوجیھات ذات الصلة الواردة بالفقرة ت6بمعیار األداء رقم  15. فیما یتعلق بالنقطة الثالثة من الفقرة 47ت

 الموائل. استعادةعن 
 

، یعد تنفیذ تعویضات التنوع البیولوجي أحد الخیارات المھمة 6بمعیار األداء رقم  15. أخیراً، فیما یتعلق بالنقطة الرابعة من الفقرة 48ت
ت راالتي قد تمكن الجھة المتعاملة مع المؤسسة من التوصل إلى عدم إحداث خسارة صافیة في التنوع البیولوجي بالموائل الطبیعیة. وتقدم الفق

  10من ھذه المذكرة توجیھات عن تعویضات التنوع البیولوجي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن جمیع المتطلبات المحددة في الفقرة    34ت–30ت
بشأن تعویضات التنوع البیولوجي تنطبق على ھذه الحاالت: على سبیل المثال، المثل بالمثل أو أفضل، والبرھنة  6من معیار األداء رقم 

 ، أو على األرض، إلى آخره.بالموقعائج حفظ قابلة للقیاس على تحقیق نت
 

. یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة وضع آلیات لتمویل االستصالح، عن المشروعات الواقعة في موائل طبیعیة، وتتسم بآثار 49ت
في األراضي. ویصدق ھذا خصیصاً على الصناعات   كبیرة محتملة، نظراً لبصمتھا البیئیة، وبصمة منشآتھا الملحقة، وما یرتبط بھا من تحویل

االستخراجیة، وإن كان ال یقتصر علیھا. ویجب أن تضمن التكالیف المرتبطة بأنشطة االستصالح و/أو ما بعد اإلغالق في تحلیالت جدوى 
ال الالزمة لتغطیة تكلفة االستصالح األعمال أثناء مراحل تخطیط المشروع وتصمیمھ. وینبغي أن تشمل االعتبارات الدنیا ضمان توافر األمو

وإغالق المشروع في أي مرحلة من مدة حیاة المشروع، بما في ذلك احتیاطیات لالستصالح أو اإلغالق المبكرین أو المؤقتین. وتعد آلیات 
الدولي للبیئة والصحة من إرشادات مجموعة البنك    1.4تمویل االستصالح من األمور الراسخة في صناعة التعدین، وھي موضحة في القسم  

 ویمكن وضع آلیة مماثلة في حالة تنفیذ تعویضات التنوع البیولوجي.  المعنیة بالتعدین. 8ت  والسالمة
 

البیولوجي، وإجراءات . یجب أن یسجل نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للجھة المتعاملة مع المؤسسة التزاماتھا المرتبطة بالتنوع 50ت
التخفیف من اآلثار وإدارتھا. وفیما یتعلق بجمیع المشروعات التي من شأنھا أن تحدث تحویالً أو تدھوراً كبیرین في الموائل الطبیعیة، 

ة التنوع والمشروعات الواقعة في الموائل الحرجة، یجب أن تسجل اإلجراءات المتعلقة بالتنوع البیولوجي في خطة واحدة مكرسة إلدار
البیولوجي أو مدمجة في خطط إدارة تتناول موضوعاً أو عدة موضوعات خاصة (على سبیل المثال، خطة إدارة األنواع الغاِزیَة، خطة 
إدارة الوصول المحدث، أو خطة إدارة المیاه). ویجب أن تكون خطة إدارة التنوع البیولوجي، أو ما یكافئھا، خطط إدارة قابلة للتدقیق، 

ة في نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع، الذي یحدد األطراف المسؤولة عن كل إجراء، ومتطلبات رصده و/أو التحقق منھ، ومدمج
ر وجدول أو معدل تنفیذه. وتعتبر خطة إدارة التنوع البیولوجي، أو ما یكافئھا، أدوات تشغیلیة لمدیري الموقع والمقاولین تركز على تدابی

موقع. وفي حال تضمنت خطط إدارة أخرى تدابیر لتخفیف اآلثار على التنوع البیولوجي وإدارتھا، فیجب أن تتضمن إحاالت  التخفیف بال
 مرجعیة إلى خطة إدارة التنوع البیولوجي، أو األقسام المعنیة بالتنوع البیولوجي في نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة. ویجب أن تعكس

من ھذه المذكرة)، حسب االقتضاء. وقد یشترط على بعض  20لمناظرة مبدأ اإلدارة التكیفیة (انظر الفقرة تمتطلبات الرصد/التحقق ا
من  91المشروعات الواقعة في موائل طبیعیة إعداد خطة عمل معنیة بالتنوع البیولوجي، جنباً إلى جنب مع تلك الوثائق (انظر الفقرة ت

 ھذه المذكرة).
 

صد طویل األجل للتنوع البیولوجي، للتثبت من دقة اآلثار والمخاطر المتوقع أن تلحق بقیم التنوع البیولوجي . ربما اشترط إجراء ر51ت
خط ) 1من جراء المشروع، والفعالیة المتوقعة إلجراءات إدارة التنوع البیولوجي. وینبغي لبرنامج الرصد والتقییم أن یتضمن ما یلي: (

، نتائج) 3( ، رصد تنفیذ تدابیر التخفیف والضوابط اإلداریة؛ وعملیة) 2جي قبیل آثار المشروع؛ (، یقیس وضع قیم التنوع البیولوأساس
رصد وضع قیم التنوع البیولوجي أثناء حیاة المشروع، مقارنة بخط األساس. باإلضافة إلى ذلك، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة 

مناطق مقارنة، ال تحدث فیھا آثار المشروع، للكشف عن التأثیرات التي ال عالقة   ، بحیث یتم الرصد فيعناصر ضابطةأن تراعي اتخاذ 
 لھا بآثار المشروع. ویتوقع من الجھة المتعاملة مع المؤسسة إعداد مجموعة عملیة من المؤشرات (مقاییس) لقیم التنوع البیولوجي التي 

 
مجموعة البنك الدولي، إرشادات بشأن البیئة والصحة والسالمة من أجل التعدین،   8ت

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B- 
%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157 

 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final+-
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، أي قدرتھا على إثراء القرارات منفعتھاتتطلب إجراءات تخفیف وإدارة. وینبغي اختیار المؤشرات وتصمیم عملیة أخذ العینات على أساس  
بقوة إحصائیة كافیة، في ضوء النطاقات المقدرة للتفاوت ، أي قدرتھا على قیاس اآلثار  فاعلیتھاالمتخذة بشأن التخفیف من اآلثار وإدارتھا، و

الطبیعي في كل من قیم التنوع البیولوجي. وربما كانت ھناك حاجة إلى االستعانة بمؤشرات بدیلة لبعض قیم التنوع البیولوجي للوفاء 
 المعاییر. بتلك

 
تكییف خطة (أو خطط) اإلدارة، لمعالجة أي قصور في  . یجب تعیین عتبات محددة لنتائج الرصد، تفعل لدى بلوغھا الحاجة إلى52ت

األداء. ویجب استعراض نتائج برنامج الرصد بانتظام؛ فمتى ما أشارت إلى عدم تنفیذ اإلجراءات المحددة في خطة (خطط) اإلدارة على 
یة الموارد، حدود زمنیة غیر واقعیة، النحو المخطط، فیجب الوقوف على أسباب اإلخفاق (على سبیل المثال عدم كفایة الموظفین، عدم كفا

إلخ.) وتصحیحھا. وإذا ما أشارت نتائج رصد النواتج إلى وجود قصور في تقدیر اآلثار الواقعة على قیم التنوع البیولوجي، أو مبالغة في 
 خطط تقییم اآلثار وإدارتھا. تقدیر المنافع العائدة على التنوع البیولوجي من اإلجراءات اإلداریة، بما فیھا التعویضات، فیجب تحدیث

 
 الموائل الحرجة

) الموائل ذات األھمیة الكبیرة لألنواع المھددة 1الموائل الحرجة ھي مناطق ذات قیمة تنوع بیولوجي عالیة، تشمل ( .16
مقیدة ) الموائل ذات األھمیة الكبیرة لألنواع المتوطنة و/أو 2؛ (11باالنقراض بشكل حرج و/أو المھددة باالنقراض

) النظم اإلیكولوجیة المھددة 4) الموائل الداعمة لتجمعات األنواع المھاجرة و/أو المتجمعة ذات األھمیة العالمیة؛ (3(النطاق؛
 ) المناطق المرتبطة بعملیات تطّوریة رئیسیة.5بشدة و/أو الفریدة؛ و/أو (

 
ى قوائم  كما ھو وارد في القائمة الحمراء لألنواع المھددة باالنقراض التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة. ویتحدد الموئل الحرج استناداً إل 11

ان ملتزمة  ) إذا كان النوع مدرجاً وطنیاً / إقلیمیاً بوصفھ مھدداً باالنقراض بشكل حرج أو مھدداً باالنقراض في بلد1أخرى على النحو التالي: 
، فإنھ یتم تحدید الموئل الحرج، على أساس كل مشروع على حدة بالتشاور مع المختصین األكفاء؛  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةبتوجیھات 

(مثالً، بعض   االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة) في الحاالت التي ال تتطابق فیھا تصنیفات األنواع المدرجة وطنیاً أو إقلیمیاً مع تصنیفات 2( و
  البلدان تدرج النوع على وجھ العموم بوصفھ "محمیاً" أو "محظوراً")، یُجرى تقییم لتحدید األساس المنطقي لإلدراج والغرض منھ. وفي ھذه 

 الحالة، یستند تحدید الموئل الحرج إلى التقییم المذكور. 
 

 تعریف الموئل الحرج
 

مع المعاییر المأخوذة من مجموعة من التعاریف للموائل   6من معیار األداء رقم    16رة . یتسق تعریف الموئل الحرج الوارد في الفق53ت
ئل ذات األولویة لحفظ التنوع البیولوجي، المستعملة في مجتمع الحفظ، والمضمنة في التشریعات واللوائح الحكومیة ذات الصلة. وتعتبر الموا

من معیار  16مة واحدة على األقل، أو أكثر، من القیم الخمس المحددة في الفقرة الحرجة مناطق ذات قیمة تنوع بیولوجي عالیة تتضمن قی
و/أو قیم التنوع البیولوجي العالیة األخرى المعترف بھا. ولیس ھناك معیار واحد أھم من األخرى یضفي على الموئل تصنیف    6األداء رقم  

لة اإلحالة، یشار إلى ھذه القیم باعتبارھا معاییر الموئل الحرج“ في سائر . ولسھو6 الموئل الحرج، أو یحدد التوافق مع معیار األداء رقم
. وفیما یلي معاییر الموئل الحرج والتي ینبغي أن تشكل األساس 83ت–70ھذه الوثیقة. ویرد وصف تفصیلي لكل معیار منھا في الفقرات ت

 ألي تقییم للموائل الحرجة:
 

 باالنقراض بشكل حرج و/أو المھددة باالنقراض: األنواع المھددة 1المعیار رقم  •
 : األنواع المتوطنة أو مقیدة النطاق2المعیار رقم  •
 : األنواع المھاجرة أو المتجمعة3المعیار رقم  •
 : النظم اإلیكولوجیة المھددة للغایة أو الفریدة4المعیار رقم  •
 : العملیات التطّوریة الرئیسیة5المعیار رقم  •

 
ً بكونھا ذات قیمة تنوع بیولوجي عالیة، قد تتطلب إجراء تقییم  . 54ت ً و/أو وطنیا المشروعات الواقعة ضمن مناطق معترف بھا دولیا

 للموائل الحرجة. وفیما یلي بعض األمثلة: 
 

 9ت . عةاالتحاد الدولي لحمایة الطبیالمحددة من قبل  II و Ia ،Ibالمناطق المستوفیة لمعاییر فئات المناطق المحمیة  •
 التي تتضمن مناطق مھمة للطیور والتنوع البیولوجي. 10تمناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة،  •

 
 

 :categories-area-areas/about/protected-.iucn.org/theme/protectedwww//https، “فئة المناطق المحمیة”، االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 9ت
 https://portals.iucn.org/library/node/46259، 2016، ”معیار عالمي لتحدید مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة“، االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 10ت

http://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories
http://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories
https://portals.iucn.org/library/node/46259
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، فإن بعض المناطق لن تُقبل للحصول  6من معیار األداء رقم    17اآلثار وإدارتھا، الواردة في الفقرة  . بناء على متطلبات التخفیف من  55ت

على تمویل، مع إمكانیة استثناء المشروعات المصممة خصیصاً لإلسھام في حفظ المنطقة. ویلزم إجراء مشاورات مع المنظمات الوطنیة 
تحدید ھذه المناطق أثناء تقییم الموائل الحرجة، وإحاطة مؤسسة التمویل الدولیة علماً بھا في والدولیة المعنیة لتعیین ھذه المناطق. وینبغي 

 أقرب وقت ممكن أثناء عملیة التمویل. وھي تشمل ما یلي:
 

 مواقع التراث العالمي الطبیعي والمختلط للیونسكو •
 11ت لمنع المطلق لالنقراض المواقع المتوافقة مع معاییر التعیین الموضوعة من قبل التحالف من أجل ا •

 
 تحدید الموائل الحرجة

 
. تسھیالً التخاذ القرار، وضعت عتبات عددیة للمعاییر األربعة األولى للموائل الحرجة (أي األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج 56ت

طاق؛ األنواع المھاجرة أو المتجمعة؛ النظم اإلیكولوجیة المھددة للغایة أو الفریدة). و/أو المھددة باالنقراض؛ األنواع المتوطنة أو مقیدة الن
االتحاد والعتبات المعروضة في ھذه المذكرة التوجیھیة مأخوذة من العتبات العددیة الموحدة عالمیاً، المنشورة في المنشورین الصادرین عن  

ً بأن ھذه العتبات فئات ومعاییر القائمة الحمراءو مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیةمعیار عالمي لتحدید : الدولي لحمایة الطبیعة . علما
ً أو تلقائیة التخاذ القرار بشأن الموائل الحرجة. وم ن إرشادیة، ویسترشد بھا فقط في عملیة اتخاذ القرار. فال توجد صیغة مقبولة عالمیا

 قییمات خاصة بالمشروع، والسیما عندما تكون البیانات محدودة (كما ھو الحال غالباً).األھمیة القصوى مشاركة خبراء خارجیین وإجراء ت
 

؛ لذا، یجب االستعانة بأفضل المعلومات العلمیة والرأي الخبیر لالسترشاد بھما في اتخاذ القرار 5. ال توجد عتبات عددیة للمعیار رقم  57ت
 الحاالت.بشأن ”الحرجیة“ النسبیة للموئل في ھذه 

 
ویتوقف نطاق تقییم  وحدات المناظر الطبیعیة والمناظر البحریة الواسعة نسبیاً قد تكون مؤھلة للتصنیف باعتبارھا موائل حرجة. .58ت

الموائل الحرجة على سمات التنوع البیولوجي الموجودة في الموئل المعني بصفة خاصة، واألنماط والعملیات اإلیكولوجیة الالزمة للحفاظ 
علیھا. وحتى داخل الموقع الواحد المعین موئالً حرجاً، ربما كانت ھناك مناطق أو سمات ذات قیمة تنوع بیولوجي أعلى أو أقل. وفي بعض 
 الحاالت، قد یقع المشروع ضمن منطقة أكبر معروفة باعتبارھا موئالً حرجاً، في حین أن موقع المشروع نفسھ قد تعرض لتعدیل كبیر. 

ویجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تكون على استعداد  غي أن یركز تقییم الموائل الحرجة فقط على موقع المشروع.ولھذا، ال ینب
ي، إلجراء تقییمات مكتبیة، واستشارة الخبراء واألطراف األخرى صاحبة المصلحة لفھم األھمیة النسبیة للموقع أو تفرده على النطاق اإلقلیم

و/أو إجراء مسوح میدانیة تتجاوز حدود موقع المشروع. وینبغي أن تشكل ھذه االعتبارات جزءاً من تحلیالت المناظر بل والعالمي كذلك،  
 من ھذه المذكرة.  17وفي الفقرة ت 6من معیار األداء رقم  6الطبیعیة/المناظر البحریة المشار إلیھا في الفقرة 

 
األنواع الموجودة  لكل من  احیة اإلیكولوجیة إلجراء التحلیل لتقریر مدى وجود موئل حرج  . ینبغي للمشروع أن یحدد منطقة مناسبة من الن 59ت 

. وینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة تعیین حدود ھذه  4- 1، المندرجة تحت المعاییر  النظام اإلیكولوجي بانتظام في منطقة تأثیر المشروع، أو  
األنواع أو النظم اإلیكولوجیة (داخل منطقة تأثیر المشروع وأحیاناً تمتد خارجھا) واألنماط، والعملیات،  المنطقة، مع األخذ في االعتبار توزیع  

ولوجیة.  والسمات، والوظائف اإلیكولوجیة الضروریة للحفاظ علیھا. وقد تشمل ھذه الحدود مستجمعات المیاه، أو األنھار الكبیرة، أو المظاھر الجی 
  83ت – 70مع المؤسسة منطقة التحلیل ھذه في تقییم مدى انطباق معاییر الموئل الحرج وحدوده (انظر الفقرات ت وستستخدم الجھة المتعاملة 

طاقھا  من ھذه المذكرة) لتقریر الموئل الحرج لألنواع و/أو النظم اإلیكولوجیة محل االھتمام. ویجب أن تكون حدود الموائل الحرجة مكافئة في ن 
ة إدارة الحفظ العملیة المستندة إلى الموقع. وبالنسبة لبعض األنواع واسعة النطاق، یمكن التعرف على الموائل  للمناطق المخططة إلجراء أنشط 

الحرجة من خالل مناطق التجمع، أو جلب أفراد جدد، أو غیر ذلك من سمات الموئل ذات األھمیة لألنواع. وفي جمیع األحوال، یجب أن  
وحیثما   . ه السمات الموجودة في المنظر الطبیعي/المناظر البحریة والعملیات اإلیكولوجیة الداعمة لھا یراعي الموئل الحرج توزیع واتصال ھذ 

ثبت وجود قیم متعددة ذات متطلبات وتوزیعات إیكولوجیة متداخلة بصورة كبیرة، فربما كان من المناسب إنشاء منطقة مشتركة أو مجمعة  
أن تراجع بناء على المعرفة اإلضافیة الموثقة    نھائیة للموئل الحرج التي ستُقیم آثار المشروع علیھا للموئل الحرج. وینبغي للمنطقة (المناطق) ال 

 من خالل العمل المیداني وتقییم آخر یجرى بعد إجراء التقییم المبدئي للموائل الحرجة.
 

باإلضافة إلى خریطة بمواقعھ  ،www.zeroextinction.orgض على: یمكن االطالع على المعاییر الخاصة بمواقع التحالف من أجل المنع المطلق لالنقرا 11ت
ق لالنقراض القریبة من مواقع الحالیة. ویمكن للجھات المتعاملة مع المؤسسة إجراء عمل میداني إضافیة للتثبت من التصنیف الحالي لمواقع التحالف من أجل المنع المطل

 المشروع المقترحة.

http://www.zeroextinction.org/
http://www.zeroextinction.org/
http://www.zeroextinction.org/
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التنوع البیولوجي مرتبطة بطبیعة الحال بالمشروع والموقع المحددین، نظراً التساع النظم اإلیكولوجیة، . ستكون الطرق المحددة لتقییم  60ت

. ومن ثم، ال تقدم المذكرة التوجیھیة السادسة 6واألشكال المتنوعة للموائل الحرجة، ونطاق األنواع المندرجة ضمن معیار األداء رقم 
جي. ولكنھا تقدم، بدالً من ذلك، الخطوات الثالث واسعة النطاق المذكورة أدناه، إرشاداً للجھة منھجیات إلجراء تقییمات التنوع البیولو

د  المتعاملة مع المؤسسة في تصمیم النطاق العام لتقییم الموائل الحرجة. وسیؤخذ في االعتبار الموقع التقریبي للمشروع ومنطقة تأثیره عن
إلى  1ستراتیجیات التخفیف منھا، في تنفیذ الخطوات من ان یعتد بنوع المشروع، وآثاره، وتحدید مساحة التحلیل اإلیكولوجي، في حین ل

. وذلك ألن تعریف الموئل الحرج واآلثار التي یسببھا مشروع بعینھ، مفھومان غیر مرتبطین. فتعریف الموئل الحرج یستند إلى وجود 3
م لم یُقم. وال ینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تؤكد عدم وجودھا في قیم تنوع بیولوجي كبیرة سواء أقیم مشروع في ذلك الموئل أ

موئل حرج استناداً إلى البصمة البیئیة للمشروع أو آثاره. فعلى سبیل المثال، إذا كانت قیمة التنوع البیولوجي تتمثل في زواحف مھددة 
لمؤسسة بصدد إنشاء مزرعة ریاح في مثل ھذا الموئل الحرج، فإن الجھة )، وكانت الجھة المتعاملة مع ا1(المستوفیة لعتبات المعیار رقم 

وفي كلتا الحالتین، تقع  المتعاملة مع المؤسسة تعتبر في موئل حرج بغض النظر عن آثار (أو ”انعدام آثار“) مزرعة الریاح المشار إلیھا.
 البیولوجي الموجودة في المنطقة التي ستوجد بھا.على عاتق الجھة المتعاملة مع المؤسسة مسؤولیة التعرف على قیم التنوع 

 
 : التشاور مع أصحاب المصلحة/االستعراض المبدئي للمؤلفات والمواد المنشورة1الخطوة 
 : التوصل إلى فھم للتنوع البیولوجي داخل المنظر الطبیعي من منظور جمیع أصحاب المصلحة المعنیین.الھدف

 تبي.: استشارات میدانیة وبحث مكاإلجراء
 

. من الضروري لتقریر ما إذا كان موقع المشروع واقعاً بموئل حرج إجراء استعراض مبدئي مكثف للمؤلفات والمواد المنشورة، 61ت
والتشاور مع أصحاب المصلحة المعنیین بما في ذلك منظمات الحفظ الراسخة، والسلطات الحكومیة وغیرھا من السلطات المعنیة، 

والعلمیة األخرى، والخبراء الخارجیین المعروفین، بما فیھم األخصائیون في األنواع. وینبغي أن یفضي التشاور مع والمؤسسات األكادیمیة  
أصحاب المصلحة واستعراض المؤلفات والمواد المنشورة إلى تكوین فكرة عن قیم التنوع البیولوجي المرتبطة بمنطقة تأثیر المشروع. 

من ھذه المذكرة الخاصة بالمتطلبات العامة من الجھات المتعاملة مع المؤسسة   12ت–10في الفقرات توتشبھ ھذه الخطوة التوجیھ الوارد  
، ولكن یتوقع أن تكون أشد صرامة ودقة في المشروعات الواقعة في الموائل الحرجة. ویجب أال تركز ھذه المرحلة 6في معیار األداء رقم  

البیولوجي تؤھل المنطقة ألن تكون موئالً حرجاً و/أو ما إذا كان المشروع سیخلف آثار على  من التقییم على معرفة ما إذا كانت قیم التنوع
قیمة معینة من قیم التنوع البیولوجي؛ بل یجب أن یكون تركیز ھذه المرحلة على اكتساب فھم محاید لقیم التنوع البیولوجي بالمناظر 

ائل الحرجة على نحو یتسق مع ما ھو قائم من برامج تحدید أولویات المناظر الطبیعیة الطبیعیة/المناظر البحریة. وینبغي أن یتم تقریر المو
من حیث حفظ التنوع البیولوجي، كما ھو محدد من قبل شبكة منظمات الحفظ الكائنة في البلد، ومجموعات الحفظ العالمیة، والمؤسسات 

ذلك في تلك المرحلة السعي للحصول على تقییمات التخطیط المنھجي للحفظ األكادیمیة، و/أو الحكومات المحلیة والوطنیة. ومن ثم، ینبغي ك
 التي تجریھا الھیئات الحكومیة، والمؤسسات األكادیمیة المعترف بھا، و/أو المنظمات المعنیة األخرى المؤھلة (بما في ذلك المنظمات غیر

 یكولوجیة المھددة، وأنواع الغطاء النباتي، وفئات األراضي.الحكومیة المعترف بھا دولیاً). وربما وفر ھذا معلومات عن النظم اإل
 

 : جمع البیانات المیدانیة والتحقق من المعلومات المتاحة2الخطوة 
 جمیع بیانات میدانیة والتحقق من المعلومات التفصیلیة المتاحة الالزمة لتقییم الموائل الحرجة :الھدف

تعیین أخصائیین مؤھلین لجمع بیانات میدانیة، حسب االقتضاء، من داخل منطقة التحلیل المناسبة إیكولوجیاً ومن خارجھا على  :اإلجراء
 في ھذه المذكرة) 59حد سواء (انظر ت

 
حو ربما تكون بیانات التنوع البیولوجي المیدانیة قد ُجمعت بالفعل في إطار التقییم الكلي لآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع، على الن.  62ت

من ھذه المذكرة. وفي حال كانت البیانات غیر كافیة، أو كانت البیانات/القیاسات الكمیة غیر المجمعة ال  10ت – 9المبین في الفقرتین ت
جزءاً من تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، فینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة جمع مثل ھذه البیانات باستخدام مجموعة من الطرق:  تعد

على سبیل المثال مسوح أساسیة للتنوع البیولوجي، والمسوح المركزة بمعرفة أخصائیین، والبحوث اإلیكولوجیة، واستشارة الخبراء، 
كذلك  حسب المتاح. 12ت  ستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجياأخوذة من المواد العلمیة المنشورة حدیثاً، ووالبیانات الم

داخل منطقة تأثیر سواء    –یجب جمع المعلومات عن األنواع، والموائل، والنظم اإلیكولوجیة، والعملیات التطّوریة، والعملیات اإلیكولوجیة  
 ،2المشروع أم في السیاقات الوطنیة، واإلقلیمیة، والعالمیة األوسع نطاقاً، حسب االقتضاء. ویالحظ أن البیانات المجموعة في الخطوة 

االجتماعیین   یمكن االستفادة منھا أیضاً في موضوع خدمات النظم اإلیكولوجیة المستقل، وإن كان ذا صلة. وربما كان التنسیق مع األخصائیین
ً في بعض المشروعات، خاصة إذا كانت سبل كسب العیش في المجتمعات المحلیة المتضررة تعتمد على  وتبادل المعلومات معھم مھما

ة االتحاد الدولي لحمایوفیما یتعلق باألنواع، یتوقع من الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تراجع النسخة الحالیة من قائمة  الموارد الطبیعیة.
 الحمراء لألنواع المھددة، وكتب البیانات الحمراء والقوائم الحمراء الخاصة بالبلد، وأفضل البیانات العلمیة المتاحة.  الطبیعة

 
 http://www.cbd.int/nbsapاالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، ”اإلستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي“،  12ت

http://www.cbd.int/nbsap
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 : تقریر الموئل الحرج3الخطوة 
 : تقریر ما إذا كان المشروع واقعاً في موئل حرج.الھدف

 : تحلیل وتفسیر البیانات المكتبیة والمیدانیة المجموعة.اإلجراء
 

ینبغي فحص قیم التنوع البیولوجي باالستعانة بمعاییر ، 2 و 1. استناداً إلى المجموعة الواسعة من البیانات المحصلة في الخطوتین 63ت
 . 59من ھذه المذكرة) على نطاق إیكولوجي مناسب، كما ھو محدد في ت 83–70الموائل الحرجة وعتباتھا (الفقرات ت

 
المشروع واقعاً في موئل ستكون الجھة المتعاملة مع المؤسسة، بعد إجراء ھذه الخطوات، في وضع یسمح لھا بتقریر ما إذا كان  .64ت

وال عالقة لھذا التقریر بنوع المشروع وال آثاره، وال إستراتیجیة   حرج، بناء على قیم التنوع البیولوجي العالیة التي تم الوقوف علیھا.
 التخفیف المتخذة حیالھا.

 
لتمكن من الحصول علیھا بوسائل معقولة من . في حالة عدم توافر تقدیرات حول تجمعات األنواع العالمیة و/أو المحلیة (أو عدم ا65ت

موئل خالل التقییم المیداني في حالة التجمعات المحلیة)، یتوقع من الجھة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة بآراء الخبراء، لتقریر أھمیة ال
حجم التجمعات (على سبیل المثال، مدى الحرج المحتمل بالنسبة للتجمعات العالمیة. وسیكون ضروریاً في ھذا الصدد االستعانة ببدائل ل

 .3إلى  1الوجود، تقدیرات المساحة اإلجمالیة للمواقع المعلومة، تقدیرات مساحة الموئل المشغول). وینطبق ذلك على المعاییر من 
 

، االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةالصادرة عن  القائمة الحمراء لألنواع المھددة  . یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تراجع دائماً  66ت
. ولكن، ثمة حدود لقائمة االتحاد الحمراء 3–1والقوائم الوطنیة المستندة إلى منھجیة القائمة الحمراء، عند تقییمھا لمدى انطباق المعاییر 

االتحاد  األنواع التي لم تقیم بعد من قبل  والقوائم الوطنیة؛ فربما كانت ھذه القوائم متقادمة، أو تستند إلى معلومات محدودة، وھناك العدید من  
والسلطات الوطنیة. وفي حالة وجود احتمال لعمل تغییرات جوھریة في نھج تخفیف اآلثار الخاصة بالمشروع،  الدولي لحمایة الطبیعة

االتحاد الدولي لحمایة واع بفینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة بأخصائیین (على أن یكون من بینھم أعضاء من إحدى فرق األن
) إلجراء تقییم غیر رسمي (یتضمن إجراء تحدیث لتقدیرات أوضاع حفظ التنوع البیولوجي الحالیة) باالستعانة بمنھجیة القائمة الطبیعة

 الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة. ویجب أن یُقیم ذلك على أساس كل حالة على حدة. 
 

(كأن تُدرج بعض البلدان   االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةات األنواع المدرجة وطنیاً أو إقلیمیاً مع تلك الخاصة ب. في حالة عدم توافق فئ67ت
 األنواع بصورة أكثر عمومیة باعتبارھا محمیة أو محظورة) فیجب وضع أساس منطقي قبل النظر فیھا باعتبارھا معیاراً للموئل الحرج.

 
ضمن القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ  ھامّ ضفرعیة والتجمعات الفرعیة بصورة مستقلة من حیث . في حالة تقییم األنواع ال68ت

 ، حسب االقتضاء. 1الطبیعة، فمن الممكن اعتبارھا مندرجة ضمن المعیار رقم 
 

معیار منطقة التنوع البیولوجي تستند إلى المعاییر والعتبات المحددة في  3-1. تجدر اإلشارة إلى أن معاییر الموائل الحرجة 69ت
 13ت  الرئیسیة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة.

 
 التوجیھات حسب المعیار

 
 : األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج والمھددة باالنقراض1المعیار رقم 

 
القائمة الحمراء . األنواع المھددة باالنقراض عالمیاً والمصنفة ضمن األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج والمھددة باالنقراض على  70ت

نواع المھددة باالنقراض بشكل حیث تواجھ األ 14ت .1لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، یجب اعتبارھا جزءاً من المعیار رقم  لألنواع المھددة
 حرج خطراً عالیاً للغایة لالنقراض في البریة. في حین تواجھ األنواع المھددة باالنقراض خطراً عالیاً جداً لالنقراض في البریة.

 
 

 https://portals.iucn.org/library/node/46259، 2016، ”معیار عالمي لتحدید مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة“، االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 13ت
 .www.iucnredlist.orgالطبیعة“،  ، ”القائمة الحمراء لألنواع المھددة لالتحاد الدولي لحفظاالتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 14ت

 

https://portals.iucn.org/library/node/46259
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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، ینبغي أن یُحدد إدراج األنواع المصنفة وطنیاً/إقلیمیاً باعتبارھا مھددة 6بمعیار األداء رقم  11. كما ھو مبین في الحاشیة 71ت

، 1ضمن المعیار رقم  15ت  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةباالنقراض بشكل حرج أو مھددة باالنقراض، في البلدان التي تلتزم بتوجیھات 
 على أساس كل مشروع على حدة، بالتشاور مع متخصصین أكفاء.

 
 :1. فیما یلي عتبات المعیار رقم 72ت

 
المناطق التي تدعم التركیزات ذات األھمیة العالمیة من األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج أو المھددة باالنقراض،  ) أ ( 

من   16ت وحدات تكاثریة  5≤٪ من التجمع العالمي و 0.5≥الحمراء ( ایة الطبیعةاالتحاد الدولي لحمالمدرجة على قائمة 
 المھددة باالنقراض بشكل حرج أو المھددة باالنقراض). األنواع

 
المناطق التي تدعم التركیزات ذات األھمیة العالمیة من األنواع المعرضة باالنقراض، والتي قد یؤدي فقدھا إلى تغیر  ) ب( 

إلى مھددة باالنقراض أو مھددة باالنقراض بشكل  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةوضعھا على القائمة الحمراء لالتحاد 
 (أ). 72حرج، وتستوفي العتبات الواردة في ت

 
المناطق المحتویة على تركیزات مھمة من األنواع المصنفة وطنیاً أو إقلیمیاً باعتبارھا مھددة باالنقراض أو مھددة  ) ج ( 

 باالنقراض بشكل حرج، حسب االقتضاء.
 

روبولوجیة. . یجب إیالء اعتبارات خاصة بالقردة العلیا (الغوریالت، وإنسان الغاب، والشمبانزي، والبونوبو) نظراً ألھمیتھا األنث73ت
یجب استشارة الشعبة المعنیة بالقردة العلیا، ضمن الفریق المتخصص في الرئیسیات، بلجنة بقاء   17تفحیثما یحتمل وجود قردة علیا، 

ة العلیا في منطقة تأثیر األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، في أقرب وقت ممكن للمساعدة في تقریر مدى وجود القرد
المشروع. وفي الغالب، ستعامل أي منطقة یوجد بھا قردة علیا باعتبارھا موئالً حرجاً. ولن تقبل المشروعات في مثل ھذه المناطق إال 

المعنیة بالقردة العلیا، ضمن الفریق المتخصص في الرئیسیات، بلجنة بقاء األنواع   في ظروف استثنائیة، ویتعین وجود أفراد من الشعبة
 .ستراتیجیة للتخفیف من اآلثاراالتابعة لالتحاد، للمشاركة في إعداد أي 

 
 : األنواع المتوطنة ومقیدة النطاق2المعیار رقم 

 
 النطاق. ویشیر تعبیر مقید النطاق إلى محدودیة مدى الوجود.. ألغراض ھذه المذكرة التوجیھیة، یعرف تعبیر المتوطن بأنھ مقید 74ت

 

ألف   50فیما یتعلق بالفقاریات والنباتات، تعرف األنواع محدودة النطاق بتلك األنواع التي تقل محدودیة مدى وجودھا عن   •
 ).2متر مربع (كم كیلو

 100االحتیاط، ھي تلك تقل محدودیة مدى وجودھا عن  ما یتعلق بالنظم البحریة، تعتبر األنواع محدودة النطاق، على سبیل   •
 .2ألف كم

كم عند أي نقطة (األنھار  200بالنسبة لألنواع الساحلیة والنھریة والمائیة األخرى، في الموائل التي ال یتجاوز عرضھا  •
من المدى الجغرافي الخطي كم    500على سبیل المثال)، یعرف النطاق المحدود بأنھ النطاق العام الذي یقل عن، أو یساوي،  

 (أي المسافة بین أبعد نقطتین من المناطق المأھولة).
 

 :2. فیما یلي عتبة المعیار رقم 75ت
 

 وحدات تكاثریة من أنواع ما. 10٪ من حجم التجمعات العالمیة و≥10المناطق التي تضم على نحو منتظم ≥ ) أ ( 
 

. 2003. االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةانظر أیضاً  .http://www.nationalredlist.org/site.aspx  القوائم الحمراء الوطنیة، جمعیة الحیوان في لندن  15ت
. غالند، سویسرا: لجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي  3.0الدولي لحفظ الطبیعة على المستویات اإلقلیمیة، النسخة إرشادات لتطبیق معاییر القائمة الحمراء لالتحاد 

 لحفظ الطبیعة.
األفراد الناضجة الالزمة لمناطق التنوع البیولوجي التعریف التالي للوحدة التكاثریة: ”الحد األدنى لعدد ومجموع  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةیستخدم معیار  16ت

ناث، وخمسة أفراد  لتحفیز حدث تكاثري ناجح في الموقع، على سبیل المثال، تتضمن الوحدات التكاثریة الخمس: خمسة أزواج، خمس إناث منجبة في تجمع واحد لإل
 .The Evolution of the Reproductive Unit in the Class Mammalia .1977تكاثریة في األنواع النباتیة.“ آیزنبرغ، 

 ./A.P.E.S ،(.http://apesportal.eva.mpg.deبوابة مسوح بیئات تجمعات القردة العلیا( 17ت

http://www.nationalredlist.org/site.aspx
http://apesportal.eva.mpg.de/
http://apesportal.eva.mpg.de/
http://apesportal.eva.mpg.de/


 6المذكرة التوجیھیة 
 حفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة

 2019یونیو/حزیران  27

22 

 

 

 
 : األنواع المھاجرة والمتجمعة3المعیار رقم 

 
المھاجرة بأنھا أي أنواع تنتقل فیھا نسبة كبیرة من أفرادھا دوریاً، وبطریقة یمكن التنبؤ بھا، من منطقة جغرافیة . تعرف األنواع 76ت

 ألخرى (بما في ذلك داخل نفس النظام اإلیكولوجي).
 

أي أساس آخر منتظم . تعرف األنواع المتجمعة بأنھا تلك األنواع التي یتجمع أفرادھا في مجموعات كبیرة بطریقة دوریة أو على 77ت
 و/أو یمكن التنبؤ بھ. وفیما یلي بعض األمثلة:

 األنواع التي تشكل مستعمرات. •
األنواع التي تشكل مستعمرات ألغراض التكاثر و/أو حیث تتجمع أعداد كبیرة من أفراد نوع ما في نفس الوقت ألغراض  •

 ).مبیتوال البحث عن الغذاءأخرى غیر التكاثر (مثل 
 ).األنواع التي تستخدم مضیقاً تتجمع فیھ أعداد كبیرة من أفراد نوع ما لفترة زمنیة مركزة (من أجل الھجرة مثالً  •
األنواع ذات التوزیعات الكبیرة والمتجمعة في ذات الوقت؛ حیث یتركز عدد كبیر من األفراد في موقع واحد أو بضعة  •

 األفریقي). النّومواقع، في حین تتناثر سائر األنواع (مثل، توزیعات 
یدة إلى األنواع في أماكن تجمعات المنبع حیث تؤوي مواقع معینة تجمعات من أنواع تسھم إسھاماً بالغاً في جلب أفراد جد •

 أخرى (وھو أمر ذو أھمیة خاصة في األنواع البحریة).
 

 :3فیما یلي عتبات المعیار رقم  .78ت
 

% من التجمعات العالمیة ألنواع مھاجرة أو متوقعة في أي مرحلة من مراحل دورة 1المناطق المعروفة باستبقاء ≥  ) أ ( 
 .حیاة األنواع، بشكل دوري أو أي شكل منتظم آخر

 
 % من التجمعات العالمیة ألنواع خالل فترات االضطرابات البیئیة. 10المناطق التي یمكن التنبؤ بدعمھا ≥  ) ب( 

 
 

 : األنظمة اإلیكولوجیة المھددة للغایة أو الفریدة4المعیار رقم 
 

ً مماثالً للنھج المتبع مع القائمة الحمراء لألنواع  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة. یِعد 79ت ً نھجا قائمة حمراء للنظم اإلیكولوجیة، متبعا
ولي  المھددة. وینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة بالقائمة الحمراء للنظم اإلیكولوجیة حیثما أجریت تقییمات رسمیة لالتحاد الد

تقییمات رسمیة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، یجوز للجھة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة بتقییمات  في حالة عدم إجراء  الطبیعة. لحمایة
تتبع طرقاً منھجیة على المستوى الوطني/اإلقلیمي، تجریھا ھیئات حكومیة، أو مؤسسات أكادیمیة معترف بھا، أو غیر ذلك من المؤسسات 

 الحكومیة المعترف بھا)، أو كل تلك الجھات.المعنیة المؤھلة (بما في ذلك المنظمات غیر 
 

 :4. فیما یلي عتبات المعیار رقم 80ت
 

٪ من المدى العالمي ألحد أنواع النظم اإلیكولوجیة المستوفي لمعاییر وضع التھدید باالنقراض 5المناطق التي تمثل ≥ ) أ ( 
 بشكل حرج أو التھدید باالنقراض وفقا لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة.

، ولكن تقرر كونھا ذات أولویة عالیة لحفظ التنوع االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةالمناطق األخرى التي لم تقیم بعد من قبل  ) ب( 
 البیولوجي من خالل التخطیط المنھجي للحفظ على المستوى اإلقلیمي أو الوطني.

 
 : العملیات التطّوریة الرئیسیة5المعیار رقم 

 
. السمات التركیبیة لمنطقة ما، مثل الطبوغرافیا، والجیولوجیا، والتربة، ودرجة الحرارة، والغطاء النباتي، والتولیفات المختلفة من 81ت

ھذه المتغیرات، من شأنھا أن تؤثر على العملیات التطّوریة التي تفضي إلى تكوینات إقلیمیة من األنواع والخصائص اإلیكولوجیة. وفي 
االت، تكون السمات المكانیة الفریدة أو التمییزیة للمنظر الطبیعي مرتبطة بتجمعات أو تجمعات فرعیة من األنواع النباتیة  بعض الح

الباً ما والحیوانیة المتفردة جینیاً. وتوصف السمات المادیة أو المكانیة بأنھا بدائل أو محفزات مكانیة للعملیات التطّوریة واإلیكولوجیة، وغ
ك السمات بتنوع األنواع. وأصبح الحفاظ على ھذه العملیات التطّوریة الرئیسیة المتأصلة في المناظر الطبیعیة، فضالً عما ینتج ترتبط تل
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عنھا من أنواع (أو تجمعات فرعیة من األنواع)، من مجاالت االھتمام الرئیسیة لحفظ التنوع البیولوجي في العقود األخیرة، والسیما حفظ 
. ومن خالل حفظ تنوع األنواع داخل المنظر الطبیعي، فإن العملیات التي تقود تشكل األنواع الجدیدة (االنتواع)، فضالً عن التنوع الجیني

 التنوع الجیني داخل األنواع، ستضمن المرونة التطّوریة في النظام، وھو األمر الذي یكتسي أھمیة خاصة في ظل مناخ سریع التغیر.
 

 ورد فیما یلي بعض األمثلة الممكنة للسمات المكانیة المرتبطة بعملیات تطّوریة:. ألغراض اإلیضاح، ن82ت
تعد من القوى الدافعة لتشكل أنواع جدیدة، حیث تنتقى األنواع طبیعیاً    عدم التجانسالمناظر الطبیعیة التي فیھا قدر عال من   •

 بناء على قدرتھا على التكیف والتنویع.
، تنتج موائل انتقالیة؛ ارتبطت بعملیة تشكل األنواع والتنوع  المناطق االنتقالیة، والتي تعرف أیضاً باسم التدرجات البیئیة •

 العالي في األنواع والخصائص الجینیة. 
عبارة عن تراصفات بین أنواع التربة (مثل النتوءات السربنتینیة، والحجر الكلسي، والرواسب  تالقي األسطح التربیة •

 الجبسیة) أدت إلى تكون مجتمعات نباتیة فریدة تتسم بالندرة والتوطن على حد سواء.
بین الموائل (على سبیل المثال، الممرات البیولوجیة) تضمن ھجرة األنواع والتدفق الجیني، وھو أمر ذو أھمیة خاصة   الربط •

أیضاً الممرات البیولوجیة التي تمر عبر التدرجات   بالنسبة للموائل المجزأة ولحفظ التجمعات المنفصلة مكانیاً. ویتضمن ذلك
 والمناخیة ومن ”القمة إلى الشاطئ“. في االرتفاعات

سواء بالنسبة لألنواع أو النظم اإلیكولوجیة، تندرج أیضاً تحت ھذا   التكیف مع تغیر المناخالمواقع ذات األھمیة المؤكدة في   •
 المعیار.

 
في المنظر الطبیعي التي من شأنھا التأثیر على العملیات التطّوریة على أساس كل حالة على حدة،  . ستتحدد أھمیة السمات التركیبیة83ت

وسیعتمد تقریر الموئل الحرج اعتماداً كبیراً على المعرفة العلمیة. وفي غالبیة الحاالت، سیطبق ھذا المعیار في المناطق التي سبق 
ریة فریدة أو یشتبھ في ذلك. وعلى الرغم من وجود طرق منھجیة لقیاس العملیات التطّوریة استقصاؤھا، وُعلم فعلیاً ارتباطھا بعملیات تطوّ 

 في المناظر الطبیعیة وتحدید أولویاتھا، فإنھا تخرج عن النطاق المعقول للتقییمات التي بإمكان القطاع الخاص إجراءھا.
 

 مناطق الموائل الحرجة، إال بعد إثبات ما یلي:لن تنفذ الجھة المتعاملة مع المؤسسة أي أنشطة خاصة بالمشروع في  .17
 

 عدم وجود بدائل عملیة أخرى داخل المنطقة من أجل تطویر المشروع في الموائل المعدلة أو الطبیعیة غیر الحرجة؛ 
   على العملیات ال یؤدي المشروع إلى آثار سلبیة قابلة للقیاس على قیم التنوع البیولوجي التي ُحدد الموئل الحرج من أجلھا، وال

 12البیئیة الداعمة لقیم التنوع البیولوجي تلك؛
 المھددة باالنقراض بشكل حرج  13ال یؤدي المشروع إلى انخفاض صاٍف في تجمعات األنواع العالمیة و/أو الوطنیة/ اإلقلیمیة

 و 14أو المھددة باالنقراض على مدى فترة زمنیة معقولة؛
 ویل المدى لرصد وتقییم التنوع البیولوجي في برنامج اإلدارة للجھة المتعاملة مع إدراج برنامج قوي، وجید التصمیم، وط

 المؤسسة.
 

ستراتیجیة ا، ستُوصف  17في الحاالت التي لن تتمكن فیھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة من تلبیة المتطلبات المحددة في الفقرة   .18
في قیم التنوع  15لبیولوجي، وستُصمم على نحو یحقق مكاسب صافیةالتخفیف الخاصة بالمشروع في خطة العمل المعنیة بالتنوع ا

 البیولوجي التي ُحدد الموئل الحرج من أجلھا.
 

ستراتیجیة التخفیف، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة افي الحاالت التي تقترح فیھا تعویضات للتنوع البیولوجي في إطار   .19
آثار المشروع المتبقیة الكبیرة على التنوع البیولوجي ستخفف بقدر كاٍف الستیفاء متطلبات الفقرة أن تثبت من خالل تقییم تجریھ أن 

17. 
 

 ستحدد قیم التنوع البیولوجي والعملیات اإلیكولوجیة الداعمة لھا على نطاق مالئم إیكولوجیاً. 12
قدرة األنواع على البقاء على النطاق العالمي و/أو اإلقلیمي/الوطني ألجیال االنخفاض الصافي ھو خسارة مفردة أو تراكمیة في األفراد تؤثر على  13

إما في عدیدة أو على مدى فترة زمنیة طویلة. ویتحدد النطاق (أي عالمي و/أو إقلیمي/وطني) لالنخفاض الصافي المحتمل بناًء على إدراج األنواع 
ة و/أو في القوائم اإلقلیمیة/الوطنیة. وبالنسبة لألنواع المدرجة في كل من القائمة الحمراء (العالمیة) القائمة الحمراء (العالمیة) لالتحاد الدولي لحفظ الطبیع

 لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والقوائم الوطنیة/اإلقلیمیة، فسیكون االنخفاض الصافي على أساس تجمعات األنواع الوطنیة/اإلقلیمیة. 
تثبت فیھ الجھة المتعاملة مع المؤسسة ”عدم وجود انخفاض صاٍف“ في األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج   یتحدد اإلطار الزمني الذي ینبغي أن  14

 واألنواع المھددة باالنقراض، على أساس كل حالة على حدة بالتشاور مع خبراء خارجیین. 
ي التي حدد الموئل الحرج من أجلھا. ویمكن تحقیق مكاسب صافیة المكاسب الصافیة عبارة عن نتائج حفظ إضافیة یمكن تحقیقھا لقیم التنوع البیولوج   15

من معیار   17من خالل إعداد عملیة تعویض للتنوع البیولوجي و/أو، في الحاالت التي یمكن للجھة المتعاملة مع المؤسسة فیھا استیفاء متطلبات الفقرة  
المتعاملة مع المؤسسة مكاسب صافیة من خالل تنفیذ البرامج التي یمكن تنفیذھا  األداء الحالي دون تعویض للتنوع البیولوجي، ینبغي أن تحقق الجھة

 بالموقع (على األرض) لتعزیز الموئل وحمایة التنوع البیولوجي والحفاظ علیھ.
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 المتطلبات المفروضة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة في الموئل الحرج

 
من  19–17اتخاذ القرار بشأن قدرة الجھة المتعاملة مع المؤسسة على االمتثال للفقرات . ھناك العدید من العوامل التي تدخل في 84ت

 . وفیما یلي أكثرھا شیوعاً:6معیار األداء رقم 
 من ھذه المذكرة). 13تعذر التعویض النسبي لقیم التنوع البیولوجي وقابلیة تأثرھا (انظر ت •
 الموائل الحرجةنوعیة تقییم التنوع البیولوجي و/أو تقییم  •
 نوع المشروع •
القدرات اإلداریة للجھة المتعاملة مع المؤسسة، والتزامھا، وسجل أدائھا، بما في ذلك شمولیة نظام اإلدارة البیئیة   •

 واالجتماعیة الخاص بھا
 التخفیف الخاصة بالجھة المتعاملة مع المؤسسة واعتبارات تعویضات التنوع البیولوجي ستراتیجیة اشمولیة  •
 مستوى الثقة في التنبؤات وضمان نتائج التدابیر الواردة في التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار •
 توقیت ھذه التدابیر في سیاقات الخطورة العالیة وانعدام الیقین •
استعداد الجھة المتعاملة مع المؤسسة لالستعانة بخبراء خارجیین وھیئات استشاریة و/أو أنواع أخرى من الھیئات   •

 العلمیة
ستراتیجیة فعالة وطویلة األجل مع الحكومة والمؤسسات ااستعداد الجھة المتعاملة مع المؤسسة إلقامة شراكات  •

 ً  األكادیمیة والبحثیة والمجتمعات المحلیة المتضررة و/أو منظمات الحفظ غیر الحكومیة المعترف بھا دولیا
 قدرات الحكومة المضیفة •
 درجة الشك في المعلومات •

 
على أھمیة السعي لتجنب الموائل الحرجة تماماً كوسیلة أولى للبرھنة  6بمعیار األداء رقم  17. تؤكد النقطة األولى من الفقرة 85ت

على االمتثال للتسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار. وھذا األمر مطلوب في أي مشروع مقترح في الموائل الحرجة بغض النظر 
والبد للجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تقدم دلیالً على تفادیھا لذلك من خالل تحلیل دقیق لبدائل المشروع.  عن حجم بصمتھ البیئیة. 

وفي حال كانت األراضي المجنبة جزءاً من أعمال التجنب، فینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة رسم خریطة للمناطق ضماناً لحمایتھا 
 طوال مدة حیاة المشروع.

 
بوضوح على قیم التنوع البیولوجي التي ُحدد الموئل الحرج من أجلھا، كوسیلة للتأكید على   17لنقطة الثانیة من الفقرة . تشدد ا86ت

أن اآلثار المباشرة وغیر  17أھمیة أخذ قیم التنوع البیولوجي بعین االعتبار على نطاق أوسع. ومن ثم، تعني النقطة الثانیة من الفقرة 
قوض استمراریة قیم التنوع البیولوجي، التي ُحدد الموئل الحرج من أجلھا، على األجل الطویل، مع األخذ بعین  المباشرة للمشروع لن ت

االعتبار مجموعة تدابیر التخفیف التي نفذتھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة طوال مدة حیاة المشروع، وبما یتسق مع التسلسل الھرمي 
 18ت  إلجراءات تخفیف اآلثار.

 
فقط (األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج واألنواع المھددة باالنقراض).   1على المعیار رقم    17. تنطبق النقطة الثالثة من الفقرة  87ت

. ویرد تعریف االنخفاض فال ینبغي للمشروعات أن تؤدي إلى انخفاض صاف في ھذه األنواع على النطاق العالمي و/أو اإلقلیمي/الوطني
أیضاً فكرة عن معنى ”و/أو“، أي عندما یُحدد االمتثال على نطاق  13. كما تقدم الحاشیة 6من معیار األداء رقم  13الصافي في الحاشیة 

حرجاً على أساسھا   التجمعات العالمیة وعندما یُحدد على النطاق الوطني/اإلقلیمي. ویعتمد ھذا على قائمة األنواع التي تقرر تصنیف الموئل
. وفي معظم الحاالت، سیكون الموئل حرجاً بناء على القائمة  6من معیار األداء رقم  11في المقام األول. وھذا األمر موضح في الحاشیة 

في الحاالت التي الحمراء العالمیة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، وفي ھذه الحاالت، سیتحدد االنخفاض الصافي بالنسبة للتجمعات العالمیة. و
ً للمعیار رقم  ً وفقا ، بناًء على قائمة األنواع المھددة اإلقلیمیة و/أو الوطنیة، فسیتحدد االنخفاض الصافي 1یتقرر فیھا كون الموئل حرجا

أفراد من الفرق  بالنسبة لتجمعات األنواع اإلقلیمیة و/أو الوطنیة. ویجب اتخاذ مثل ھذه القرارات بالتشاور مع متخصصین أكفاء، من بینھم
 التخصصیة بلجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة.

 
أیضاً تعبیر ”على مدى فترة زمنیة معقولة.“ ویتعلق ھذا بمسألة الموعد الذي یتوقع أن  17. تستعمل النقطة الثالثة من الفقرة  88ت

 م حدوث انخفاض صاف. وھذا اإلطار الزمني بطبیعة الحال خاص تكون فیھ الجھة المتعاملة مع المؤسسة قادرة على إثبات عد
 

 من ھذه المذكرة. 19ت و 18انظر نھج النظام اإلیكولوجي المبین في الفقرتین ت 18ت
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المتغیرات المحددة لقدرتھا بكل حالة على حدة، ویجب أن یأخذ في االعتبار الدورة التكاثریة لألنواع، والمدى العمري، وغیرھا من  

على التعافي بنجاح من آثار المشروع. وال ینبغي تفسیر االنخفاض المقبول في تجمعات األنواع على أنھ قدرة كل فرد بالموقع على 
یر البقاء. فذلك، وإن كان ھو الحال في بعض الحاالت، على سبیل المثال مع األنواع المھددة باالنقراض بشكل حرج التي على شف

البریة، إال إن عدم وجود انخفاض صاف یستند إلى ”قدرة األنواع على البقاء على النطاق العالمي و/أو اإلقلیمي/الوطني االنقراض في
 ).6من معیار األداء رقم  13ألجیال عدیدة أو على مدى فترة زمنیة طویلة“ (الحاشیة 

 
من معیار األداء   17 و 7ب الجوھریة في إثبات االمتثال مع الفقرتین . یعد برنامج رصد وتقییم التنوع البیولوجي من الجوان89ت

 51. ولالطالع على وصف لبرنامج رصد وتقییم التنوع البیولوجي المناسب، راجع الفقرتین ت1، وكذلك معیار األداء رقم 6رقم 
 .52ت و

 
ات تحقق مكاسب صافیة في قیم التنوع البیولوجي . یتوقع من الجھات المتعاملة مع المؤسسة، في مناطق الموائل الحرجة، إثب90ت

ورد تعریف المكاسب الصافیة  . 6 من معیار األداء رقم 18التي حدد الموئل الحرج من أجلھا، على النحو المنصوص علیھ في الفقرة 
عدم إحداث خسارة صافیة“؛ ومن ثم، فإن المتطلبات المحددة للموائل الحرجة    زیادة على، ویمكن اعتبارھا ” 6من معیار األداء رقم    15في الحاشیة  

في تستند إلى تلك المحددة للموائل الطبیعیة وتتوسع فیھا. ویمكن تحقیق المكاسب الصافیة من خالل تعویض التنوع البیولوجي. وكما ھو مبین 
افیة في قیم التنوع البیولوجي على نتائج حفظ إضافیة یمكن قیاسھا. ویجب ، یجب أن تنطوي المكاسب الص6من معیار األداء رقم  15الحاشیة 

حدده إثبات تحقق ھذه المكاسب على مستوى نطاق جغرافي مالئم (مثالً، محلیاً، على مستوى المناظر الطبیعیة، وطنیاً، إقلیمیاً) على نحو ما ی
التخفیف الخاصة بالجھة المتعاملة مع المؤسسة ستراتیجیة  انوع البیولوجي جزءاً من  الخبراء الخارجیون. وفي الحاالت التي ال یشكل فیھا تعویض الت

ي ھذه (أي، ال توجد أي آثار متبقیة كبیرة)، فیمكن تحقیق مكاسب صافیة من خالل مساندة الفرص اإلضافیة لحفظ قیم الموائل الحرجة المعنیة. وف
 رأي خبیر.الحاالت، یكفي إلثبات المكاسب الصافیة دلیل نوعي و

 
. یلزم وجود خطة عمل معنیة بالتنوع البیولوجي للمشروعات الواقعة في الموائل الحرجة، ویوصى بھا في المشروعات عالیة 91ت

) تولیفة اإلجراءات واألساس المنطقي لكیفیة 1المخاطر المقامة في الموائل الطبیعیة. وتصف خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي (
) نھج كیفیة اتباع التسلسل الھرمي 2(التخفیف الخاصة بالمشروع مكاسب صافیة (أو عدم إحداث خسارة صافیة)،  اتیجیة  ستراتحقیق  

) أدوار ومسؤولیات الموظفین الداخلیین والشركاء الخارجیین. وتعد خطط العمل المعنیة بالتنوع  3إلجراءات تخفیف اآلثار، و(
أطراً زمنیة متفقاً علیھا إلجراء استعراض دوري لھا وتحدیثھا كلما ظھرت معلومات جدیدة،    البیولوجي وثائق حیة، ینبغي أن تتضمن

ومع مضي المشروع قدماً في التنفیذ، وتغیر سیاق الحفظ على مر الزمن. وفي حالة إدراج تدابیر تخفیف آثار المشروع في نظام 
من ھذه المذكرة)، فینبغي اإلشارة إلیھا في خطة العمل المعنیة   50فقرة تاإلدارة البیئیة واالجتماعیة/خطة إدارة التنوع البیولوجي (ال

بالتنوع البیولوجي. وتختلف خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي عن خطة إدارة التنوع البیولوجي في كون األخیرة تعتبر وثیقة 
)؛ في حین أن خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي 50تشغیلیة معدة بصفة عامة من أجل مدیري الموقع والمقاولین (انظر الفقرة ت

تتضمن، بصورة شبھ دائمة، إجراءات تخص المناطق الواقعة خارج الموقع (على سبیل المثال، التعویضات واإلجراءات اإلضافیة)  
ة العمل المعنیة بالتنوع  ویشارك فیھا شركاء خارجیون (مثل الشركاء المنفذین، أو المراجعین، أو المستشارین). وربما أرفدت خط

البیولوجي بوثائق تعد في إطار زمني الحق، مثل خطة إدارة التعویض، أو برنامج رصد وتقییم التنوع البیولوجي؛ وفي ھذه الحاالت، 
لمشروع ینبغي تحدیث خطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي، لإلشارة إلى تلك الوثائق بالغة األھمیة لدى إعدادھا. وبحسب طبیعة ا

ستراتیجیة وخطاً زمنیاً لتحدید اإلجراءات التي من شأنھا أن اخطة العمل المعنیة بالتنوع البیولوجي  تصفونطاقھ، من الممكن أن 
 تحقق مكاسب صافیة (أو عدم إحداث خسارة صافیة).

 
ً للممارس92ت ات الدولیة الجیدة، وأن تبقى  . یجب أن تحدد أي عملیات تعویض مزمعة في الموائل الحرجة، وتصمم، وتدار وفقا

 34ت–30كما تنطبق التوجیھات المعنیة بتعویضات التنوع البیولوجي الواردة في الفقرات ت 19ت مستمرة، ما دامت آثار المشروع.
 من ھذه المذكرة على الموائل الحرجة أیضاً.

 
ً المناطق المحمیة قانوناً والمعترف بھا   دولیا

20.  ً یجب على   17أو منطقة معترف بھا دولیاً،  16في األحوال التي یكون فیھا المشروع المقترح واقعاً في منطقة محمیة قانونا
في معیار األداء ھذا، حسب االقتضاء. وإضافة إلى  19إلى  13الجھة المتعاملة مع المؤسسة الوفاء بمتطلبات الفقرات من 

 ع المؤسسة بما یلي:ذلك، ستقوم الجھة المتعاملة م
 

 إثبات أن التنمیة المقترحة في ھذه المناطق مسموح بھا قانوناً؛ 
 

 .trends.org/guidelines/principles.pdf-http://bbop.forestبرنامج قطاع األعمال وتعویضات التنوع البیولوجي،  19ت

http://bbop.forest-trends.org/guidelines/principles.pdf
http://bbop.forest-trends.org/guidelines/principles.pdf
http://bbop.forest-trends.org/guidelines/principles.pdf
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 التصرف بطریقة تتفق مع أي خطط إدارة معترف بھا لدى الحكومة لتلك المناطق؛ 
  التشاور حول المشروع المقترح مع الجھات الراعیة للمنطقة المحمیة والقائمین على إدارتھا والمجتمعات المحلیة

 المتضررة، والشعوب األصلیة، وغیرھم من أصحاب المصلحة، حسبما یقتضي األمر؛ 
 18نطقة.تنفیذ برامج إضافیة، حسب االقتضاء، لتشجیع وتعزیز أھداف الحفظ واإلدارة الفعالة للم 

 
: ”منطقة جغرافیة محددة بوضوح ومعترف االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةیقر معیار األداء ھذا بالمناطق المحمیة قانوناً التي تستوفي تعریف    16

الطویل مع خدمات  لتحقیق الحفاظ على الطبیعة على المدى  -من خالل الوسائل القانونیة أو وسائل اإلنفاذ األخرى-بھا ومخصصة ومدارة 
ذا  األنظمة اإلیكولوجیة والقیم الثقافیة ذات الصلة.“ وألغراض معیار األداء الحالي، یشمل التعریف المناطق التي تقترحھا الحكومات ضمن ھ 

 التصنیف. 
احتیاطیات المحیط الحیوي معرفة على نحو حصري على أنھا مواقع التراث العالمي الطبیعیة التابعة لمنظمة الیونسكو، وبرنامج اإلنسان و 17

التابع لمنظمة الیونسكو، ومناطق التنوع البیولوجیة الرئیسیة، واألراضي الرطبة المخصصة بموجب اتفاقیة األراضي الرطبة ذات األھمیة  
 الدولیة (اتفاقیة رامسار).

 بیئیة جدیدة. قد ال یكون ضروریاً تنفیذ برامج إضافیة للمشروعات التي ال تترتب علیھا بصمة   18
 

، على االتحاد الدولي لحمایة الطبیعةعلى المناطق المحمیة قانوناً، المستوفیة لتعریف  6من معیار األداء رقم  20. تنطبق الفقرة 93ت
نوع ”المناطق المعترف بھا دولیاً،“ وھي مناطق ذات أھمیة معلومة في حفظ التو، 6من معیار األداء رقم  16النحو الوارد في الحاشیة 

ار البیولوجي، إال إنھا لیست محمیة قانوناً في جمیع األحوال. ویرد تعریف واضح للمناطق المؤھلة للتصنیف معترفاً بھا دولیاً وفقاً لمعی
دولیاً“، حیث تستخدم  محددة بھا دولیاً“ بدالً من ”مناطق معترف تعبیر ”مناطق  6. ویعتمد معیار األداء رقم 17في الحاشیة  6األداء رقم 

في الغالب في وصف المناطق المحمیة المحددة من قبل الحكومات. وتختلف االتفاقیات، من حیث التحدیدات الدولیة، في المصطلحات محددة  
ب نظراً لكونھ ھو األنسالمعترف بھا  التي تستخدمھا (على سبیل المثال، المسجلة، المعتمدة، المحددة، المعترف بھا)، ومن ثم رئي أن تعبیر  

 األكثر تعمیماً.
 

. إذا كان المشروع یقع في منطقة محمیة قانوناً، أو معترفاً بھا دولیاً، أو على مقربة منھما، فیجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة 94ت
 لبیئة. مراجعة المصادر التالیة، التي أعدھا المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة ل

 
تمثل قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة حصرا للمناطق المحمیة. وتزود   20ت    .قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة •

اء اإلقلیمیین.  قاعدة البیانات بالمعلومات من الحكومات الوطنیة، والمنظمات غیر الحكومیة، واالتفاقیات الدولیة، والشرك
وتدار وتطور بالتعاون بین المركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، واالتحاد الدولي لحفظ 

 البیئة. 
 

دلیالً على اإلنترنت، یحوي  من األلف إلى الیاء یعد  21ت  المناطق ذات األھمیة للتنوع البیولوجي من األلف إلى الیاء.  •
معلومات تفصیلیة لعدد من األنظمة المعروفة التي تمنح األولویة والحمایة للمناطق ذات األھمیة للتنوع البیولوجي المندرجة 
تحت فئتین رئیسیتین: المناطق الواقعة تحت أطر المناطق المحمیة المدعومة بالمؤسسات الوطنیة أو دون الوطنیة فضالً 

 فاقیات والبرامج الدولیة، وبرامج ترتیب األولویات العالمیة المطورة من قبل المنظمات األكادیمیة والمعنیة بالحفظ.عن االت
 

ع . بالنسبة للتخفیف من اآلثار، یتوقع من الجھة المتعاملة مع المؤسسة االمتثال لمتطلبات الموائل الطبیعیة أو الحرجة، بحسب قیم التنو95ت
 البیولوجي المؤھلة، الموجودة في المنطقة المحمیة قانوناً (بما فیھا المناطق المقترحة رسمیاً للحمایة) أو المعترف بھا دولیاً.

 
. في حالة وجود المشروعات في مناطق محمیة قانوناً، ومعترف بھا دولیاً، یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تتأكد من 96ت

شروع مع أي استخدام وطني لألراضي، وكذلك استخدام الموارد، ومعاییر اإلدارة (بما في ذلك خطط إدارة المناطق اتساق أنشطة الم
 المحمیة، أو اإلستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، أو الوثائق المماثلة). وسیستتبع ذلك تأمین الموافقات الضروریة من

 التشاور مع الجھات الراعیة للمنطقة المحمیة، والمجتمعات المحلیة المتضررة، والشعوب األصلیة، وغیرھمو الھیئات الحكومیة المسؤولة،
 

 Protected Planet ،otectedplanet.nethttp://www.prبرنامج األمم المتحدة للبیئة، ”قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة“،  20ت
 .z.org-http://www.biodiversityaبرنامج األمم المتحدة للبیئة. ”المناطق ذات األھمیة للتنوع البیولوجي من األلف إلى الیاء“ 21ت

http://www.protectedplanet.net/
http://www.biodiversitya-z.org/
http://www.biodiversitya-z.org/
http://www.biodiversitya-z.org/
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أصحاب المصلحة، والتشاور معھم، أمر الزم في جمیع المشروعات الواقعة في مناطق من أصحاب المصلحة المعنیین. علماً بأن إشراك 

إلى مدى   6بمعیار األداء رقم    20محمیة قانوناً، ومعترف بھا دولیاً. ویشیر تعبیر ”حسبما یكون مناسباً“ الوارد في النقطة الثالثة من الفقرة  
ھم في ھذه العملیة. وفیما یتعلق بالمناطق المعترف بھا دولیاً، غیر المحمیة قانوناً،  مالئمة/مناسبة فئات أصحاب المصلحة الذین سیتم إشراك

ینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة التشاور مع وكاالت الحفظ المالئمة المسؤولة عن التحدید. وترد المتطلبات المفروضة على الجھات 
، والتوجیھات ذات الصلة التي یمكن 1بمعیار األداء رقم  33–26قرات المتعاملة مع المؤسسة بشأن إشراك أصحاب المصلحة في الف

بالمذكرة التوجیھیة األولى. كما ترد المتطلبات من الجھات المتعاملة مع المؤسسة ذات الصلة  105ت –91االطالع علیھا في الفقرات ت
فیما یتعلق بالتراث الثقافي، مع ما یصاحبھما من مذكرات  8فیما یتعلق بالشعوب األصلیة، وفي معیار األداء رقم  7في معیار األداء رقم 

 توجیھیة.
 

ً عن فوائد ملموسة ألھداف الحفظ في تلك 97ت . یجب أن تسفر المشروعات المقترحة داخل مناطق محمیة قانوناً أو معترف بھا دولیا
ریق تنفیذ البرامج التي تقوم، على سبیل المثال، المنطقة، ویجب اكتساب مزایا جلیة للحفظ من وجود المشروع. ویمكن إنجاز ذلك عن ط

مة بتقدیم المساندة إلدارة المتنزھات، أو معالجة سبل كسب العیش البدیلة للمجتمعات المحلیة المتضررة، أو دعم و/أو تنفیذ األبحاث الالز
وعات التي ال تتسبب في بصمة بیئیة جدیدة  لتحقیق أھداف حفظ التنوع البیولوجي في المنطقة المحمیة. وقد تُستثنى من ذلك فقط المشر

 ).6من معیار األداء رقم  18(انظر الحاشیة 
 

. في حالة عدم وجود خطة إدارة للمنطقة المحمیة أو المحددة، فینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة النظر في دعم إعداد واحدة، 98ت
 حسبماباالشتراك مع الوكاالت الحكومیة ومنظمات الحفظ المناسبة. ویمكن اعتبار ھذا النوع من النشاط كافیاً بوصفھ ”برنامجاً إضافیاً“،  

، إذا كان قد أُعد و/أو نفذ بطریقة تنطوي على دعم من أصحاب المصلحة 6من معیار األداء رقم  20النقطة الرابعة بالفقرة ورد في 
 المعنیین.

 
 األنواع الغریبة الغازیة

إن االستحداث المقصود أو العرضي ألنواع غریبة أو غیر أصلیة من النباتات والحیوانات بإدخالھا إلى مناطق ال توجد  .21
ھا ھذه األنواع في الظروف العادیة، یمكن أن یؤدي إلى نشوء تھدید كبیر للتنوع البیولوجي، حیث یمكن أن تصبح بعض فی

 األنواع الغریبة غازیة وسریعة االنتشار ومزاحمة ومنافسة لألنواع األصلیة.
 

جد حالیاً في البلد أو المنطقة التي یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أال تتعمد إدخال أي أنواع جدیدة غریبة (ال تو .22
یقع فیھا المشروع) ما لم یتم تنفیذ ذلك وفقاً لإلطار التنظیمي القائم بشأن مثل ھذا اإلدخال. وعلى الرغم مما سبق، ال یجوز أن 

ان ھذا تتعمد الجھة المتعاملة مع المؤسسة إدخال أي أنواع غریبة ذات سلوك غازي عالي المخاطر، بغض النظر عما إذا ك
اإلدخال مسموحاً بھ بموجب اإلطار التنظیمي القائم. وینبغي أن تخضع كل عملیات إدخال أنواع غریبة لتقییم المخاطر (في إطار 
عملیة تحدید اآلثار والمخاطر البیئیة واالجتماعیة التي تجریھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة) من أجل تحدید احتماالت ھذا 

غي للجھة المتعاملة مع المؤسسة تنفیذ تدابیر من أجل تفادي احتمال حدوث ھذا اإلدخال العرضي أو غیر السلوك الغازي. وینب
المقصود، بما في ذلك نقل الركائز وناقالت األمراض (مثل التربة ومیاه الصابورة ومواد الزراعة) التي قد تؤوي األنواع 

 الغریبة.
 

أو المنطقة محل المشروع المقترح، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة    عند ثبوت وجود أنواع غریبة بالفعل في البلد .23
بذل الجھد الواجب لعدم نشر ھذه األنواع في المناطق التي لم یثبت انتشارھا فیھا بالفعل. وإن أمكن، ینبغي أن تتخذ الجھة 

 ضعة لسیطرتھا اإلداریة.المتعاملة مع المؤسسة إجراءات الستئصال ھذه األنواع من الموائل الطبیعیة الخا
 

. األنواع النباتیة أو الحیوانیة الغریبة، أو غیر األصلیة، ھي تلك التي یجري إدخالھا إلى موضع خارج نطاق توزیعھا الطبیعي. أما 99ت
ومنافستھا الشدیدة للنباتات  األنواع الغریبة الغازیة فھي أنواع غیر أصلیة، قد تصبح غازیة أو سریعة االنتشار عن طریق مزاحمتھا 

إدخالھا إلى موئل جدید یفتقر إلى العوامل الضابطة وفقاً لقواعد التكیف الطبیعي. وتعتبر األنواع الغریبة   والحیوانات األصلیة األخرى، عند
 الغازیة مصدر تھدید عالمي كبیر للتنوع البیولوجي. 

 
طار عملیات الجھة المتعاملة مع المؤسسة، للتقییم من أجل تحدید مدى االمتثال . یجب أن یخضع إدخال أیة أنواع غریبة، یتم في إ100ت

لإلطار التنظیمي القائم لدى البلد المضیف بشأن ھذا اإلدخال. ویجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أال تتعمد إدخال أي أنواع جدیدة  
یعمل فیھا المشروع) ما لم یتم تنفیذ ذلك وفقاً لإلطار التنظیمي القائم، إن وجد.  غریبة (أي تلك التي ال توجد حالیاً في البلد أو المنطقة التي

وفي حالة عدم وجوده، ینبغي إجراء تقییم مخاطر لمدى غزوانیة األنواع، بالتنسیق مع متخصصین أكفاء لدیھم درایة باألنواع المحددة محل  
كھا الغازي عالي المخاطر في موقع مشروع تحت أي ظرف من الظروف، حتى التقییم. ویجب عدم إدخال األنواع الغریبة المعروفة بسلو

 ولو لم یكن ھذا اإلدخال محظوراً في اإلطار التنظیمي القائم بالبلد المضیف.
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اع الحیوانیة والنباتیة  . على الرغم من تقییم المخاطر واإلطار التنظیمي الحالي، فمن الصعوبة بمكان التنبؤ باإلدخال العرضي لألنو101ت

حیوانیة  الغازیة. وینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة اتخاذ كل التدابیر الوقائیة الرامیة إلى الحد من مخاطر نقل أو إدخال أنواع نباتیة أو 
خطراً كبیراً على الموائل غریبة غازیة، أو آفات، أو مسببات أمراض عبر أنشطتھا. وفي المنطقة التي یُعلم أن األنواع الغاِزیَة تشكل 

الطبیعیة والحرجة فیھا، ینبغي إدراج عملیات مسح واستعراض ھذه األنواع الغازیة في دراسات خط األساس، التي تجریھا الجھة المتعاملة 
صة (على مع المؤسسة قبل اإلنشاء، ومتابعة احتماالت انتشارھا طول مدة المشروع. وفي ھذه األحوال، ینبغي وضع خطة إدارة مخص

سبیل المثال خطة إدارة األنواع الغازیة، واآلفات، ومسببات األمراض)، تحدد التدابیر الوقائیة وتدابیر التخفیف، كالتفتیش والغسیل 
وإجراءات الحجر الصحي، المعدة خصیصاً للتصدي النتشار األنواع الغازیة. وتعد خطة اإلدارة من ھذا النوع مھمة، خاصة في المشروعات 

 اقعة في الموائل الحرجة، والتي یشكل انتشار األنواع الغازیة في مثل ھذه الموائل مخاطر عالیة.الو
 

. تعتبر تدابیر الوقایة والتخفیف ضروریة في حالة انطواء المشروع على بنیة تحتیة خطیة، مثل خطوط األنابیب، أو خطوط النقل، 102ت
دي حق المرور، في الغالب، إلى اجتیاز عدة موائل، والربط بینھا عبر ممر واحد، مما أو الطرق، أو إنشاءات السكك الحدیدیة، حیث سیؤ

ل  یوفر الوسیلة المثلى النتشار األنواع سریعاً عبر المنطقة. وفي بعض الحاالت، والسیما في المشروعات التي تعمل غالباً في موائل لم تص
دراج أحكام في عقود الموردین تمنع وصول األنواع الغریبة إلى داخل البالد، في حالة إلیھا ید، ینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة أیضاً إ

نقل الشحنات من خارجھا. ویمكن أن یتضمن ذلك شروطاً بإجراء تفتیش للحاویات والمعدات الثقیلة وإخضاعھا للحجر الصحي. ویجب أن 
 یة.تصل المعدات ”نظیفة كالجدیدة“ لمنع مخاطر إدخال األنواع الغاز

 
. فیما یتعلق بالشحن الدولي للسلع والخدمات، یتوقع من الجھات المتعاملة مع المؤسسة االمتثال لاللتزامات المناسبة، الموضوعة 103ت

المتعاملة مع في إطار االتفاقیة الدولیة لمراقبة وتصریف میاه صابورة السفن ورواسبھا (اتفاقیة إدارة میاه الصابورة). وینبغي للجھات 
بة المؤسسة كذلك، للحد من نقل الكائنات الحیة المائیة الضارة والعوامل المسببة لألمراض، الرجوع إلى المبادئ التوجیھیة المتعلقة بمراق

 22ت  وتصریف میاه صابورة السفن، المنشورة من قبل المنظمة الدولیة للمالحة البحریة.
 

. في الكثیر من الحاالت، ربما تكون األنواع الغازیة قد استقرت بالفعل في المنطقة التي یقع فیھا المشروع قبل البدء فیھ. وفي ھذه  104ت
مناطق التي لم تستقر فیھا بعد. على  الحاالت، على الجھة المتعاملة مع المؤسسة اتخاذ تدابیر لمنع األنواع من االستمرار في االنتشار في ال

غابة سبیل المثال، في حالة وجود بنیة تحتیة خطیة، ربما تنتشر أعشاب ضارة غازیة في الموائل الغابیة، والسیما إذا كانت الغطاء النباتي لل
تفاقم ذلك األمر، في حال أدت أنشطة ال یستطیع توطید نفسھ مرة أخرى (نظراً للحاجة إلى اإلبقاء على حق المرور ألسباب تشغیلیة). وقد ی 

سة الزراعة االنتھازیة، أو قطع األخشاب إلى توسیع حق المرور، مما یسھل االنتشار. وفي ھذه الحاالت، یتوقع من الجھة المتعاملة مع المؤس
لبیئیة واالجتماعیة العام، كما ینبغي أن تحدد مدى شدة التھدید، وطریقة انتشار تلك األنواع. وینبغي متابعة الوضع في إطار نظام اإلدارة ا
 للجھة المتعاملة مع المؤسسة اتخاذ تدابیر فعالة لتخفیف اآلثار، بالتنسیق مع السلطات المحلیة والوطنیة.

 
ي إلى األنواع  . یمكن اعتبار الكائنات الحیّة الُمعّدلة أیضاً أنواعاً غریبة، لھا نفس قابلیة السلوك الغازي، وكذلك قابلیة التدفق الجین 105ت

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة.ذات الصلة. ویجب تقییم أي عملیة إدخال جدیدة ألي من ھذه الكائنات الحیة في ضوء 
 

 إدارة خدمات النظام اإلیكولوجي 

مشروع سلبیاً على خدمات النظام اإلیكولوجي، على النحو الذي یتقرر من خالل عملیة عندما یكون من المحتمل أن یؤثر   .24
تحدید اآلثار والمخاطر، یجب أن تجري الجھة المتعاملة مع المؤسسة مراجعة منھجیة لتحدید خدمات النظام اإلیكولوجي ذات 

ن لعملیات المشروع تأثیر علیھا، في األغلب، ومن ) الخدمات التي سیكو1األولویة. وھذه الخدمات ذات األولویة ذات شقّین: (
) الخدمات التي یعتمد علیھا المشروع اعتماداً مباشراً في 2ثم تنتج آثاراً سلبیة على المجتمعات المحلیة المتضررة؛ و/أو (

ك في تقریر خدمات عملیاتھ (مثل المیاه). وعندما یكون من المحتمل أن تتأثر المجتمعات المحلیة المتضررة، ینبغي أن تشار
 .1النظام اإلیكولوجي ذات األولویة، وفقاً لعملیة إشراك أصحاب المصلحة المحددة في معیار األداء رقم 

 
 

 
, GoBallast Partnership, 1997 المنظمة البحریة الدولیة، المبادئ التوجیھیة لمراقبة وإدارة السفن“.  22ت

http://globallast.imo.org/868%20english.pdf. 

http://www.cbd.int/biosafety/default.shtml
http://globallast.imo.org/868%20english.pdf
http://globallast.imo.org/868%20english.pdf
http://globallast.imo.org/868%20english.pdf
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یجب تجنب اآلثار السلبیة، فیما یتعلق باآلثار على خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األولویة المھمة بالنسبة للمجتمعات  .25
ا كان للجھة المتعاملة مع المؤسسة سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر على خدمات النظام المحلیة المتضررة، ومتى م

اإلیكولوجي. فإذا كان من المتعذر تفادي ھذه اآلثار، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة تقلیلھا وتنفیذ تدابیر تخفیف تھدف 
وفیما یتعلق باآلثار على خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األولویة،  إلى الحفاظ على قیمة ھذه الخدمات ذات األولویة ووظائفھا.

التي یعتمد علیھا المشروع، یجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة تقلیل اآلثار على خدمات النظام اإلیكولوجي، وتنفیذ تدابیر 
شروط إضافیة لخدمات النظام اإلیكولوجي . وھناك 3تزید من كفاءة موارد عملیاتھا، على النحو المبین في معیار األداء رقم 

 19. 8و  7و  5و  4واردة في معاییر األداء أرقام 
 

 17–13؛ والفقرات 5بمعیار األداء رقم  29–25و  5؛ والفقرات 4بمعیار األداء رقم  8اإلشارات إلى خدمات النظام اإلیكولوجي وردت في الفقرة  19
 . 8بمعیار األداء رقم  11والفقرة ، 7بمعیار األداء رقم  20 و
 

 
خدمات النظام اإلیكولوجي بأنھا ”المنافع التي یجنیھا الناس، بما في ذلك مؤسسات األعمال، من النظم  6. یُعّرف معیار األداء رقم 106ت

، بمعیار 1من الحاشیة    2وكما ھو مبین في الفقرة    23ت)، وھو ما یتفق مع تعریف تقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة.2اإلیكولوجیة“ (الفقرة  
 ، تنتظم خدمات النظام اإلیكولوجي في أربع فئات رئیسیة:6األداء رقم 

 
) المنتجات الزراعیة، واألغذیة البحریة 1التي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، ( خدمات النظام اإلیكولوجي التموینیة •

) 3) ألغراض المیاه من أجل الشرب والري واألغراض الصناعیة؛ (2الصید، واألغذیة البریة، والنباتات العرقیة؛ (و
مساحات الغابات التي تشكل األساس للعدید من المستحضرات الدوائیة الحیویة، ومواد اإلنشاء، والكتلة الحیویة للطاقة  

 المتجددة. 
) تنظیم المناخ وتخزین الكربون واحتجازه؛ 1تي تشمل على سبیل المثال ال الحصر، (ال  خدمات النظام اإلیكولوجي المنظمة •

) تخفیف 5) مكافحة اآلفات، واألمراض، واإللقاح؛ (4) تنقیة المیاه والھواء؛ (3) تحلیل النفایات وإزالة السموم؛ (2(
 المخاطر الطبیعیة.

) األغراض الترفیھیة مثل 2، المواقع الروحیة والمقدسة؛ (والتي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر الخدمات الثقافیة •
 ) االستكشاف العلمي والتعلیم.3الریاضة، والصید، وصید األسماك، والسیاحة البیئیة؛ (

) 2) التقاط المغذیات وإعادة تدویرھا، (1وھي العملیات الطبیعیة التي تحافظ على الخدمات األخرى مثل ( الخدمات الداعمة •
 ) مسارات التبادل الجیني. 3ولي، (اإلنتاج األ

 
 

بأھمیة مبادرة اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنّوع البیولوجي، وھي دراسة طویلة األجل، تعتمد على  6. یقر معیار األداء رقم 107ت
خدمات النظم اإلیكولوجیة. وتعرف الخبرات من جمیع أنحاء العالم، في تقییم تكالیف فقدان التنوع البیولوجي، وما یصاحبھ من انخفاض في  

ضاً المبادرة خدمات النظام اإلیكولوجي بأنھا ”اإلسھامات المباشرة وغیر المباشرة للنظم اإلیكولوجیة في رفاھة البشر.“ وتشیر المبادرة أی
بحاً یجنیھ المجتمع من رأس إلى مفھوم رأس المال الطبیعي؛ فمن المنظور االقتصادي، یمكن اعتبار تدفقات خدمات النظام اإلیكولوجي ر

 المال الطبیعي، ومن شأن الحفاظ على أرصدة رأس المال الطبیعي أن یتیح استدامة التزوید بتدفقات خدمات النظام اإلیكولوجي المستقبلیة؛
 األمر الذي یسھم في استمراریة رفاھة البشر.

 
لوجود مستفید (بشري) محدد (أي، مستخدم). وترتبط خدمات النظام . تعد خدمات النظام اإلیكولوجي خدمات حقیقیة نظراً 108ت

لیة. اإلیكولوجي بالعملیات الفیزیائیة الحیویة في البیئة، ولكنھا ال تعتبر خدمة إال إذا استفاد شخص، أو مجموعة من األشخاص، من ھذه العم
ي. فعلى سبیل المثال، فإن األغذیة البریة والمیاه العذبة، التي تجمعھا وھذا المستفید قد یكون على النطاق المحلي، أو اإلقلیمي، أو حتى العالم

المجتمعات المحلیة، تعود بمنافع على المستخدمین على النطاق المحلي؛ وقدرة النظم اإلیكولوجیة على الحد من األضرار الناجمة عن 
ات على النطاق اإلقلیمي (فضالً عن النطاق المحلي)؛ والغابات الكوارث الطبیعیة، مثل األعاصیر والزوابع، قد تفید متلقي مثل ھذه الخدم

 السلیمة، التي تحبس ثاني أكسید الكربون، وتخزنھ وتنظم المناخ، تفید متلقي مثل ھذه الخدمات على النطاق العالمي.
 
 

 .http://www.maweb.org، 2006 ،الصفحة الرئیسیة لتقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة، ”تقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة“  23ت

http://www.maweb.org/
http://www.maweb.org/
http://www.maweb.org/
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. في السنوات األخیرة، أُعدت مجموعة متنوعة من التقاریر، والوثائق اإلرشادیة، وأدوات رسم الخرائط، واألدلة دعماً لتطبیق ھذه 109ت
مجموعة كبیرة من المواد المنشورة عن المبالغ المالیة المدفوعة مقابل خدمات النظام اإلیكولوجي، ولكنھا المفاھیم. ویوجد منذ عدة سنوات  

، وبالتالي لم تتم اإلحالة علیھا في ھذه المذكرة التوجیھیة. وتركز المتطلبات المفروضة على 6ال تنطبق بشكل مباشر على معیار األداء رقم  
ى التخفیف من اآلثار على خدمات النظام اإلیكولوجي، والمزایا التي یمكن أن تجلبھا خدمات النظام الجھة المتعاملة مع المؤسسة عل

اإلیكولوجي للشركات بدالً من التركیز على التقویم االقتصادي لھذه الخدمات. وفي حالة وجود أنظمة لدفع مبالغ مقابل خدمات النظام 
ة المتعاملة مع المؤسسة أعمالھا، أو بالقرب منھا، فینبغي أن تكون الجھة المتعاملة على اإلیكولوجي، في المناطق التي تمارس فیھا الجھ

 درایة بھا، بما یتفق مع أي أطر تنظیمیة قائمة وأي مبادرات ساریة أخرى.
 

بل خدمات النظام . أعدت وثائق وأدوات إرشادیة أخرى تأخذ في االعتبار خدمات النظام اإلیكولوجي، خالف المبالغ المدفوعة مقا110ت
یة  اإلیكولوجي. وبعضھا یجنح أكثر إلى وضع السیاسات، والتخطیط اإلقلیمي، والتعلیم، والتوعیة، في حین تفید األخرى في التطبیقات المیدان

الخرائط، في للقطاع الخاص. وینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة االستفادة من الوثائق اإلرشادیة المناسبة وذات الصلة، وأدوات رسم 
ت الحاالت التي تشكل فیھا خدمات النظام اإلیكولوجي المحاور الرئیسیة للمشروع، مع إدراك أنھ لم یتم اختبار كل األدوات بقوة في تطبیقا

مشروعات القطاع الخاص. وربما كانت ھناك أدوات محددة مناسبة لمختلف مراحل دورة حیاة المشروع، ویجوز استخدام أدوات متعددة 
ع بعضھا بعضا، إلدماج االعتبارات اإلیكولوجیة واالجتماعیة لخدمات النظام اإلیكولوجي في عملیات التقییم، والتخفیف، واإلدارة، م

 والتخطیط.
 

. یمكن أن یشكل تدھور خدمات النظام اإلیكولوجي أو فقدھا مخاطر تشغیلیة، ومالیة، ومخاطر على السمعة؛ تؤثر على استدامة 111ت
) تلك التي قد تشكل مخاطر على 1وفیما یتعلق بالمخاطر، یمكن تصنیف خدمات النظام اإلیكولوجي بصفة عامة إلى ما یلي: ( المشروع.

) تلك التي تمثل فرصة للجھة المتعاملة مع 2( الجھات المتعاملة مع المؤسسة إذا كانت تلك الخدمات قد تأثرت بآثار مرتبطة بالمشروع، و
علیھا اعتماداً مباشراً في عملیات أنشطتھا (على سبیل المثال مشروع الطاقة الكھرومائیة). وعالوة على ذلك، یتزاید   المؤسسة، كونھا تعتمد

ى اعتراف األطر القانونیة والتنظیمیة بالنظم اإلیكولوجیة وحمایتھا. وقد أدرجت بعض البلدان خدمات النظام اإلیكولوجي في تشریعاتھا، عل
مستوى المقاطعات والمناطق. ویجب أن تكون الجھات المتعاملة مع المؤسسة على إلمام بمثل ھذه التشریعات  المستوى الوطني، وعلى

 القائمة بالبلدان التي تعمل فیھا.
 

. تعد خدمات النظام اإلیكولوجي موضوعاً متجاوز التخصصات؛ ومن ثم یستعرض تحت عدد من معاییر األداء. وبالنسبة لخدمات 112ت
یكولوجي التموینیة والثقافیة، فإن مجتمع الممارسة من أخصائیي التنمیة االجتماعیة (والسیما أخصائیي إعادة التوطین وأخصائیي النظام اإل

استعادة سبل كسب العیش) وأخصائیي التراث الثقافي، ھم األكثر إلماماً بتقویم وتقییم ھذا الموضوع. وھو أمر صحیح للغایة في ضوء 
المصلحة. وعلى الجانب اآلخر، ربما كان أخصائیو إدارة التنوع البیولوجي، والمھندسون البیئیون، في وضع أفضل أھمیة إشراك أصحاب  

وفي كلتا الحالتین، تعتبر خدمات النظام اإلیكولوجي موضوعاً   لالضطالع بتقییم خیارات التخفیف الفنیة، لتنظیم خدمات النظام اإلیكولوجي.
ما یستدعي التعاون بین األخصائیین البیئیین واالجتماعیین للجھة المتعاملة مع المؤسسة. وكما ھو منصوص علیھ اجتماعیاً إیكولوجیاً، وھو  

من ھذه المذكرة، قد یتطلب التقییم الواحد عدداً غیر محدد من األخصائیین، على حسب الخدمة المعنیة. ومن ھؤالء   21في الفقرة ت
رض ومكافحة انجراف التربة، والجیولوجیون والھیدرولوجیون، والعلماء الزراعیون، والعلماء األخصائیون في تحلیل مقدرة التربة واأل

البیئیون للمراعي الفسیحة، واألخصائیون في التقویم االقتصادي للموارد الطبیعیة، واألخصائیون في تخطیط استخدامات األراضي وإعادة 
ى الموارد الطبیعیة، واألخصائیون في استعادة سبل كسب العیش، وعلماء التوطین ممن لھم درایة بسبل كسب العیش المعتمدة عل

 األنثرولوبوجیا الحضاریة.
 

(”صحة المجتمعات المحلیة وسالمتھا وأمنھا“)؛ ومعیار األداء رقم   4. ورد مفھوم خدمات النظام اإلیكولوجي في معیار األداء رقم  113ت
(”التراث  8(”الشعوب األصلیة“)؛ ومعیار األداء رقم  7لقسریة“)؛ ومعیار األداء رقم (”االستحواذ على األراضي وإعادة التوطین ا 5

(”كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث“) بخدمات النظام اإلیكولوجي التي تعتمد علیھا عملیات  3الثقافي“). وثمة صلة لمعیار األداء رقم 
). ویوجد جدول موجز بالمرفق 9–6ذي یتناول ”كفاءة استخدام الموارد“، الفقرات أنشطة الجھة المتعاملة مع المؤسسة (وذلك في القسم ال

 .6ألف من ھذه المذكرة التوجیھیة، یبین تكامل ھذا الموضوع مع مختلف معاییر األداء، والعالقة بمعیار األداء رقم 
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بشأن خدمات النظام اإلیكولوجي  6المؤسسة الواردة في معیار األداء رقم . ال تنطبق المتطلبات الواجبة على الجھة المتعاملة مع 114ت
جي إال إذا كانت للجھة المتعاملة مع المؤسسة ”سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر“ على تلك الخدمات. وبالتالي، فخدمات النظام اإلیكولو

. ومن ذلك خدمات 6ال تندرج تحت معیار األداء رقم    24ت    نطاق اإلقلیمي،التي یكون المستفیدون منھا على النطاق العالمي، وأحیاناً على ال
المتعلقة النظام اإلیكولوجي المنظمة، مثل تخزین الكربون أو تنظیم المناخ، والتي تكون المنافع الناجمة عنھا على النطاق العالمي. أما اآلثار  

سسة سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر علیھا، فإنھا بالمشروع على خدمات النظام اإلیكولوجي، التي ال تكون للجھة المتعاملة مع المؤ
 .1تُقیم وفقاً لمعیار األداء رقم 

 
من ھذه المذكرة، ستشتمل عملیة تحدید المخاطر على تعیین نطاق خدمات النظام اإلیكولوجي،   6ت–4. كما ھو مبین في الفقرات ت115ت

لفات والمواد المنشورة، والتشاور مع المجتمعات المحلیة المتضررة، في إطار والتي یجب أن تتم في المقام األول من خالل استعراض المؤ
من المذكرة التوجیھیة األولى. ومن   105ت–91، والمتناولة في الفقرات ت1عملیة إشراك أصحاب المصلحة المبینة في معیار األداء رقم  

تمعات المحلیة الفقیرة والضعیفة، وخاصة الشعوب األصلیة (انظر األمور ذات األھمیة الخاصة في خدمات النظام اإلیكولوجي، إشراك المج
). وینبغي أیضاً إیالء اھتمام خاص بإشراك النساء، الالتي یعتبرن 7متطلبات خدمات النظام اإلیكولوجي ذات الصلة في معیار األداء رقم 

یرة تتعلق بالمشروع على خدمات النظام اإلیكولوجي، في الغالب مستخدمات للموارد الطبیعیة. وفي حالة الوقوف على مخاطر محتملة كب
فستكون الجھة المتعاملة مع المؤسسة مسؤولة عن تحدید أولویات خدمات النظام اإلیكولوجي. وتعرف خدمات النظام اإلیكولوجي ذات 

ثیر علیھا، في األغلب، ومن ثم تنتج ) الخدمات التي سیكون لعملیات المشروع تأ1بأنھا ( 6من معیار األداء رقم  24األولویة في الفقرة 
) الخدمات التي یعتمد علیھا المشروع اعتماداً مباشراً في عملیاتھ (مثل، المیاه). 2آثاراً سلبیة على المجتمعات المحلیة المتضررة؛ و/أو (

من معیار  24ألولویة (الفقرة ویجب تحدید خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األولویة، باستخدام طریقة منھجیة في االستعراض وتحدید ا
 25ت.تقییم منھجي لخدمات النظام اإلیكولوجي). وألغراض ھذه المذكرة التوجیھیة، یطلق على ھذه العملیة 6األداء رقم 

 
 ، تصنف خدمات النظام اإلیكولوجي إلى نوعین:6. ألغراض تنفیذ معیار األداء رقم 116ت

 
 خدمات النظام اإلیكولوجي التموینیة، والمنظمة، والثقافیة، والداعمة، التي للجھة المتعاملة مع المؤسسة سیطرة النوع األول :

 .تأثیر سلبي على المجتمعات المحلیةإداریة مباشرة أو تأثیر كبیر علیھا، وحیثما یكون لآلثار على تلك الخدمات 
 

 خدمات النظام اإلیكولوجي التموینیة، والمنظمة، والثقافیة، والداعمة، التي للجھة المتعاملة مع المؤسسة سیطرة النوع الثاني :
(وترد أمثلة لھذا النوع من  علیھا المشروع اعتماداً مباشراً في عملیاتھیعتمد إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر علیھا، والتي 

 أدناه).  122خدمات النظام اإلیكولوجي في الفقرة ت
 

. وفي الحاالت التي من المرجح أن تكون للمشروع فیھا آثار على خدمات النظام اإلیكولوجي، ینبغي للتقییم المنھجي فحص كال 117ت
النوعین، األول والثاني، من خدمات النظام اإلیكولوجي، في موقع المشروع ومنطقة تأثیره، وترتیب أولویات خدمات النظام اإلیكولوجي 

) السیطرة اإلداریة المباشرة للمشروع أو تأثیره كبیر على تلك 2( ) احتمالیة تسبب المشروع في آثار على الخدمة و1ًء على ما یلي: (بنا
 الخدمة.

 
 . یعتبر النوع األول من خدمات النظام اإلیكولوجي ذو أولویة في الظروف التالیة:118ت

 
 كبیر على خدمة النظام اإلیكولوجي؛من المرجح أن تتسبب عملیات المشروع في تأثیر  •
من شأن اآلثار أن تسفر عن تأثیر سلبي مباشر على المجتمعات المحلیة المتضررة؛ من حیث ”سبل كسب العیش،  •

 والصحة، والسالمة، و/أو التراث الثقافي؛“ و،
 للمشروع سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر على الخدمة. •

 
 

على خدمات النظام اإلیكولوجي، التي یكون المستفیدون منھا على النطاق اإلقلیمي، وذلك في المشروعات ذات البصمة   6یمكن أن تنطبق متطلبات معیار األداء رقم  24ت
ي الرطبة الكبیرة أو المناطق الساحلیة الالزمة للتخفیف  البیئیة الكبیرة جداً، والتي قد تؤثر على خدمات النظام اإلیكولوجي على المستوى اإلقلیمي (على سبیل المثال، األراض 

 من اآلثار. من األخطار الطبیعیة). ویمكن أن یتقرر وجود تأثیر كبیر للجھة المتعاملة مع المؤسسة على ھذه الخدمات من خالل تطبیق تدابیر التخفیف  
ھانسون، كریغ، استعراض خدمات النظم اإلیكولوجیة للشركات،  : iمعھد الموارد الدولیة وضع مصطلح استعراض خدمات النظام اإلیكولوجي لتقییم اآلثار من قبل  25ت

review-services-ecosystem-https://www.wri.org/publication/corporate .  المصطلح في ھذه المذكرة التوجیھیة نفس تطبیق   وال یقصد باستخدام ھذا
، یمكن للجھات المتعاملة مع  المعھد لھذا المصطلح. فطریقة معھد الموارد الدولیة في استعراض خدمات النظام اإلیكولوجي ما ھي إال طریقة واحدة من عدة طرق موصى بھا 

 المؤسسة اختیارھا لتقییم ھذا الموضوع. 

https://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review
https://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review
https://www.wri.org/publication/corporate-ecosystem-services-review
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 . یعتبر النوع الثاني من خدمات النظام اإلیكولوجي ذو أولویة في الظروف التالیة:119ت
 

 اعتماد المشروع اعتماداً مباشراً على الخدمة في عملیاتھ الرئیسیة؛ و •
 للمشروع سیطرة إداریة مباشرة أو تأثیر كبیر على الخدمة. •

 
خدمات النظام اإلیكولوجي، یجب إجراء تقییم منھجي في إطار عملیة تشاور تشاركیة مع أصحاب . بالنسبة للنوع األول من 120ت

من  33–25المصلحة. وسیكون األخصائیون االجتماعیون العناصر الرئیسیة التي تجري ھذا التشاور، والواردة متطلباتھ في الفقرات 
في المذكرة التوجیھیة األولى. ویجب على  105ت–91لة في الفقرات ت. ویمكن االطالع على التوجیھات ذات الص1معیار األداء رقم 

 الجھة المتعاملة مع المؤسسة، في إطار التقییم المنھجي، أن تأخذ ما یلي بعین االعتبار:
 

 استعراض طبیعة خدمات النظام اإلیكولوجي ومداھا في موقع المشروع ومنطقة تأثیره. •

 واالتجاھات، والتھدیدات الخارجیة (من غیر المشروع) على تلك الخدمات.تحدید الحالة،  •

 تمییز المستفیدین من تلك الخدمات. •

 تقییم مدى اعتماد المشروع على الخدمات المحددة أو احتماالت تأثیره علیھا. •

 تقییم أھمیة الخدمات من حیث سبل كسب العیش، والصحة، والسالمة، والتراث الثقافي. •

 خاطر األساسیة المصاحبة سواء االجتماعیة، أو التشغیلیة، أو المالیة، أو التنظیمیة، أو المؤثرة على السمعة.تحدید الم •

 تحدید إجراءات العمل وتدابیر التخفیف التي یمكن أن تقلل من المخاطر المحددة. •
 

ت ذات أولویة، یجب على الجھات المتعاملة مع ، التي تقرر كونھا خدماالنوع األول. فیما یتعلق بخدمات النظام اإلیكولوجي من 121ت
رجة، المؤسسة تنفیذ التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار بھدف تفادیھا، وإذا تعذر تفادیھا، فعلى الجھة المتعاملة أن تقللھا إلى أدنى د

. ونظراً 6من معیار األداء رقم  25ي الفقرة “ على النحو المبین فقیمة الخدمات ذات األولویة وعملھاوتنفیذ خیارات تخفیف للحفاظ على ”
ً لھذا الھدف، فلن تُفصل تدابیر التخفیف في ھذه المذكرة التوجیھیة. بل ی نبغي  للتنوع الكبیر في تدابیر التخفیف التي یمكن تنفیذھا تحقیقا

بات تعویض سبل كسب العیش المعتمدة على تحدیدھا باالشتراك مع األخصائیین البیئیین واالجتماعیین المعنیین. وجدیر بالذكر أن متطل
. ویتوقع من الجھات المتعاملة مع المؤسسة إثبات 5الموارد الطبیعیة، وإمكانیة الوصول إلى الموارد الطبیعیة، واردة في معیار األداء رقم  

 وضاع، قبل النظر في تقدیم تعویضات. تنفیذھا للتسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار، من حیث تفادي اآلثار، والحد منھا، واستعادة األ
 

، التي تقرر كونھا خدمات ذات أولویة، یجب على الجھة المتعاملة مع النوع الثاني. فیما یتعلق بخدمات النظام اإلیكولوجي من 122ت
  25عملیاتھا على النحو المبین في الفقرة  المؤسسة تقلیل اآلثار على خدمات النظام اإلیكولوجي وتنفیذ تدابیر تزید من كفاءة استخدام موارد  

. ویشیر ھذا المتطلب إلى اإلجراءات التي یمكن للجھات المتعاملة مع المؤسسة تنفیذھا داخل البیئة الطبیعیة، للحفاظ 6من معیار األداء رقم  
لحفاظ على الغطاء النباتي على طول على الخدمات التي تقدمھا النظم اإلیكولوجیة لعملیات نشاط العمل. على سبیل المثال، من شأن ا

المنحدرات الغابیة أن یزید من سعة خزان السد وخرج الطاقة بمشروعات الطاقة الكھرومائیة؛ ومن شأن حمایة أشجار المانغروف، وغیرھا 
د الثروة السمكیة وغیرھا من النظم اإلیكولوجیة القریبة من الشاطئ، التي توفر موائل لصغار األسماك واألنواع البحریة األخرى، أن یفی

ات من عملیات الزراعة المائیة؛ ومن شأن حمایة الشعاب المرجانیة والموارد البحریة األخرى أن یحسن القیمة الترفیھیة للموارد الساحلیة ذ
التموینیة، والمنظمة،   األھمیة في صناعة السیاحة. وتعتبر كل ھذه اإلجراءات وسائل لتعزیز اعتماد الشركة على خدمات النظام اإلیكولوجي

، التي تغطي كفاءة استخدام الموارد في جانب 3بتلك الواردة في معیار األداء رقم    –ولكن مع اختالف    –والثقافیة. وھذه المتطلبات ترتبط  
 استھالك الطاقة والمیاه، في إطار عملیات تصمیم وإنتاج المشروع (أي تدابیر الكفاءة ”الداخلیة“). 

 
 ة اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیّ 

سوف تخضع الجھات المتعاملة مع المؤسسة، المنخرطة في اإلنتاج األولي للموارد الطبیعیة الحیة، بما في ذلك الغابات  .26
لى إ 26الطبیعیة والمزروعة، والزراعة، وتربیة الحیوانات، والمزارع السمكیة، ومصائد األسماك، لمتطلبات الفقرات من 

، باإلضافة إلى بقیة معیار األداء ھذا. وحیثما كان مجدیاً، ینبغي للجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تقیم مشروعات 30
الصناعات الزراعیة والغابات، المعتمدة على األراضي، على أراض غیر غابیة، أو على أراض محولة بالفعل. ویجب أن 

ة في ھذه الصناعات، الموارد الطبیعیة الحیة على نحو مستدام، من خالل تدیر الجھات المتعاملة مع المؤسسة، المنخرط
سلیمة الخاصة بالصناعة، والتكنولوجیات المتوافرة. وفي حال كانت ھذه الممارسات اإلنتاجیة  تطبیق الممارسات اإلداریة ال

ھة المتعاملة مع المؤسسة تنفیذ ممارسات األولیة مقننة في معاییر معترف بھا عالمیاً، أو إقلیمیاً أو وطنیاً، فیجب على الج
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إداریة مستدامة متوافقة مع معیار واحد أو أكثر من المعاییر الموثوقة ذات الصلة، مع إثبات ذلك من خالل الحصول على 
 مصادقة أو شھادة من جھة مستقلة.

 
ربیة الحیوانات لالستھالك واالستخدام اآلدمي أو . یعرف اإلنتاج األولي، ألغراض معیار األداء الحالي، بأنھ زراعة النباتات وت123ت

ك الحیواني، سواء في البریة أو األماكن المزروعة. ویشمل ھذا: جمیع أنواع الحرجة، سواء في الغابات الطبیعیة أو المزارع الحرجیة، وكذل
في ذلك كل من المحاصیل السنویة والمعمرة جمیع منتجات الغابات غیر الخشبیة، والتي قد تُحصد من الغابات الطبیعیة؛ والزراعة، بما 

یة وتربیة الحیوانات، بما فیھا الماشیة؛ وكذلك مصائد األسماك الطبیعیة، بما في ذلك كافة أصناف كائنات المیاه العذبة والبحریة، الفقار
الجھة المتعاملة مع المؤسسة، بإدارة الموارد والالفقاریة على السواء. وقصد بھذا النطاق أن یكون واسعاً، لیشمل كل الحاالت التي تقوم فیھا  

 الطبیعیة الحیة من أجل الصالح العام.
 

. المبدأ األساسي ھو أن الجھات المتعاملة مع المؤسسة المشاركة في ھذه األنشطة مطالبة بإدارة المورد بطریقة مستدامة. ویعني 124ت
ر الزمن، وعدم تسبب ممارسات الزراعة والزراعة المائیة في تدھور البیئة ذلك احتفاظ موارد األرض والمیاه بقدرتھا اإلنتاجیة على م

ة، المحیطة. وتضمن اإلدارة المستدامة أیضاً استشارة األفراد المعتمدین على ھذه الموارد بصورة مالئمة، وتمكینھم من المشاركة في التنمی
 وتقاسم منافع تلك التنمیة بطریقة منصفة.

 
على أن اإلدارة المستدامة ستتحقق عن طریق تطبیق الممارسات اإلداریة السلیمة الخاصة    6من معیار األداء رقم    26الفقرة  . تنص  125ت

بالصناعة والتكنولوجیات المتوافرة. وعلى حسب القطاع الصناعي والمنطقة الجغرافیة، ینبغي الرجوع إلى مجموعة من الموارد. وتتركز 
البیئة والصحة المھنیة والسالمة، وإن كانت الجوانب االجتماعیة یجري تناولھا حالیاً بصورة متزایدة. ومن  ھذه بصفة عامة على جوانب

بین مصادر المراجع األولیة، التي یمكن أن تفید الجھات المتعاملة مع المؤسسة، إرشادات البیئة والصحة والسالمة، ومذكرات الممارسات 
المطبوعات ذات الصلة. وھذه اإلرشادات الخاصة بمجاالت صناعیة محددة تتمیز بدینامیكیتھا العالیة؛ الجیدة لمؤسسة التمویل الدولیة، و

حیث تنشر منھا مواد جدیدة بانتظام. ومن شأن إجراء بحث دقیق على اإلنترنت أن یسفر عن مجموعة من المصادر المفیدة والحدیثة. ومن 
 26ت  عاییر وممارسات اإلدارة، خریطة معاییر مركز التجارة الدولیة.بین المصادر الرائعة آلخر المستجدات بشأن الم

 
. في السنوات األخیرة وضع عدد من القطاعات الصناعیة و/أو اعتمد معاییر رسمیة لالستدامة البیئیة واالجتماعیة، تشتمل على 126ت

مثل تلك المعاییر الرسمیة، التي تتضمن مبادئ، ومعاییر، ومؤشرات محددة خاصة باحتیاجات  ممارسات بیئیة واجتماعیة جیدة. وااللتزام ب
قطاع أو منطقة جغرافیة ما، یمكن أن یخضع لتدقیق مستقل وتحقق من االمتثال. وفي قطاع الغابات، تشمل معاییر اإلدارة المستدامة 

ى مجموعة من معاییر الغابات الوطنیة (مثل مبادرة الحراجة المستدامة في للغابات، تلك التي وضعھا مجلس رعایة الغابات، باإلضافة إل
  Programa Brasileiro de Certificaçãoالوالیات المتحدة؛ ومعیار اإلدارة المستدامة للغابات لجمعیة المعاییر الكندیة؛ 

Florestal (CERFLOR)    في البرازیل؛Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable  
)CERTFOR ( وھي مطبقة حالیاً على العدید من المحاصیل عالیة 1992في شیلي؛ إلخ.). وقد أنشئت شبكة الزراعة المستدامة عام ،

القیمة. وفي اآلونة األخیرة، أعدت مبادرات متعددة أصحاب المصلحة، تختص بسلع محددة، مثل اجتماعات المائدة المستدیرة المعنیة 
إلى مبادئ ومعاییر خاصة بھا إلنتاج زیت النخیل، وثمة مبادرات  2008استدامة زیت النخیل. حیث تستند معاییرھا التي طبقت عام ب

مماثلة یجري إعدادھا في قطاعات أخرى للسلع (قصب السكر، القطن، الصویا، وما إلى ذلك). وإذا كان لدى أي قطاع معیار ”مالئم“ (على 
یُلزم الجھات المتعاملة مع المؤسسة بتطبیق ھذا المعیار،  6ه) لالستدامة البیئیة واالجتماعیة، فإن معیار األداء رقم النحو المعرف أدنا

والحصول على مصادقة أو شھادة من جھة مستقلة، وأن تكون متوافقة في جمیع العملیات التي تحت أیدیھا مباشرة أو التي لدیھا سیطرة 
 إداریة علیھا.

 
حیثما كان مجدیاً، ستقیم الجھة المتعاملة مع المؤسسة مشروعات الصناعات الزراعیة والغابات أیضاً على أنھ ” 26الفقرة . تنص 127ت

 14.“ ویجب تنفیذ ھذا المتطلب، جنبا إلى جنب مع الفقرة المعتمدة على األراضي على أراض غیر غابیة أو على أراض محولة بالفعل
ال توجد بدائل  (انظر الموائل الطبیعیة)، والتي تتطلب من الجھات المتعاملة مع المؤسسة إثبات أنھ ”  6داء رقم  (النقطة األولى) من معیار األ

 .“ أخرى یمكن تطبیقھا في المنطقة ... من أجل تطویر المشروع في الموائل المعدلة
 

وینبغي أن یوضع في   .http://www.standardsmap.org/Index.aspxخریطة طریقك إلى تجارة مستدامة“،  -مركز التجارة الدولیة، ”خریطة المعاییر 26ت
بلداً وسلعة وتشمل   250والتي تغطي مخاطر سلسلة التورید في أكثر من ، )http://gmaptool.org(الحسبان أیضاً استخدام الخریطة العالمیة إلنتاج السلع الزراعیة 

 خطط إصدار الشھادات ذات الصلة من خریطة معاییر مركز التجارة الدولیة.

http://www.standardsmap.org/Index.aspx
http://gmaptool.org/
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ً أو  .27 ً أو إقلیمیا ً لإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة ھي المعاییر التي (المعاییر المعترف بھا عالمیا ) تتسم 1وطنیا

) تشجع التحسینات التدریجیة 3) تقوم على أساس عملیة تشاوریة متعددة أصحاب المصلحة؛ (2تھا وقابلیة تحقیقھا؛ (بموضوعیّ 
خالل الھیئات المناسبة والمعتمدة التي ) تنص على الحصول على مصادقة أو شھادة من جھة مستقلة من 4والمستمرة؛ و(

 _  20تصّدق على ھذه المعاییر.
اسھا،  یجب أن یكون نظام إصدار الشھادات ذو المصداقیة نظاماً مستقالً، متسماً بفعالیة التكلفة، ومرتكزاً على معاییر أداء موضوعیة یمكن قی  20

لحة، مثل المجتمعات المحلیة وسكانھا والشعوب األصلیة ومنظمات المجتمع ویتم إعداده من خالل التشاور مع ذوي العالقة من أصحاب المص
فة المدني التي تمثل المستھلكین والمنتجین والجماعات المھتمة بالحفاظ على الطبیعة. ویتصف ھذا النظام باشتمالھ على إجراءات عادلة وشفا

 صالح.ومستقلة بشأن عملیة اتخاذ القرارات بأسلوب یتیح تفادي تعارض الم
 

 . على الرغم من طرح عدد كبیر من المعاییر، فإن العدید منھا یفتقر إلى التغطیة الكافیة لقضایا االستدامة ذات الصلة، أو إلى إمكانیة128ت
 تطبیقھا بشكل مستقل وموحد. ولكي یكون المعیار مالئماً، ینبغي أن یتوفر فیھ ما یلي:

 
  ّبأن یكون مبنیاً على نھج علمي لتحدید المشكالت، وواقعیاً في تقییم كیفیة معالجة  –التحقیق سام بالموضوعیة وقابلیة االت

 ھذه المشكالت على أرض الواقع في ظل مجموعة متنوعة من الظروف العملیة.

   ازنة یجب أن تكون ھناك مدخالت متو  –اإلعداد أو االستبقاء من خالل عملیة تشاور مستمر مع أصحاب المصلحة المعنیین
من جمیع فئات أصحاب المصلحة المعنیین، بما في ذلك المنتجون، والتجار، والمصنعون، والممولون، والسكان المحلیون 
والمجتمعات المحلیة، والشعوب األصلیة، ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل المستھلكین، والمصالح البیئیة واالجتماعیة، 

 یر مبررة، أو حق النقض على المحتوى.على أال تكون ھناك فئة تملك سلطة غ

  سواء في المعیار أو في تطبیقھ لممارسات اإلدارة األفضل، وأن یلزم بوضع  –تشجیع التحسینات التدریجیة والمستمرة
 أھداف مجدیة ومعالم محددة لبیان التقدم المحرز بمرور الوقت بناًء على مبادئ ومعاییر.

   التي تتبع إجراءات تقییم محددة وصارمة تتجنب تضارب    –ھیئات االعتماد أو التحقق المستقلة  قابلیة التحقق منھ من خالل
 المصالح، وتتوافق مع توجیھات المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس بشأن إجراءات االعتماد والتحقق.

 
ییر االجتماعیة والبیئیة الصادرة عن التحالف . بشكل عام، تعتبر المعاییر التي تتوافق مع مدونة الممارسات الجیدة لوضع المعا129ت

 متوافقة مع المتطلبات المذكورة أعاله.  27ت   الدولي المعني بإصدار شھادات االعتماد ووضع العالمات االجتماعیة والبیئیة
 

جیة، وفقاً لمعیار اختیاري، باعتبار ذلك وسیلة لتقدیم  الحصول على مصادقة أو شھادة من جھة خار 6. یشترط معیار األداء رقم 130ت
ضمان إضافي بأن الجھات المتعاملة مع المؤسسة تعالج قضایا االستدامة البیئیة واالجتماعیة بشكل كاٍف. وفي حین یشترط معیار األداء 

وجود معیار مالئم)، فإنھ ال یصادق على  الحصول على مصادقة أو شھادة من جھة خارجیة على اإلدارة المستدامة للموارد (حال 6رقم 
استیفاء أي معیار بعینھ لمتطلباتھ، طالما كانت المعاییر عرضة ألن یطرأ علیھا التغییر في كل من محتواھا، وتطبیقھا على أرض الواقع، 

ر، ونظام المصادقة والشھادة من مع مرور الوقت. ویدرس تطبیق المعاییر على أساس معاملة كل حالة على حدة، لتحدید ما إذا كان المعیا
 الجھة الخارجیة الخاص بھ، متسقین بشكل عام مع المتطلبات المذكورة أعاله.

 
. قد ال تكون ھناك ضرورة للحصول على مصادقة أو شھادة على معاییر متعددة، إذا كان ھناك معیار واحد یغطي القضایا األساسیة، 131ت

سسة اختیار أن تصبح معتمدة في عدد المعاییر، حسب احتیاجاتھا الخاصة إلدارة المخاطر، ودرجة ولكن یجوز للجھات المتعاملة مع المؤ
تعقید سالسل التورید الخاصة بھا، ومطالب األسواق المستھدفة. وتشجع الجھات المتعاملة مع المؤسسة على اختیار المعاییر التي تلبي  

 اطر البیئیة واالجتماعیة إلى أدنى حد.المتطلبات المبینة أعاله وتساعدھا على تقلیص المخ
 

بالحصول على المصادقة أو الشھادة   6. في حالة عدم توافر معیار واحد شامل وقواعد خاصة بسلعة معینة، یسمح معیار األداء رقم 132ت 
الصلة، ویجوز جمعھا إلى معاییر أخرى  وفقاً لمجموعة من المعاییر التي تغطي جوانب التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي ذات 

 یئیة. تغطي قضایا بیئیة واجتماعیة أخرى مثل الصحة والسالمة المھنیة، والقضایا االجتماعیة والخاصة بالعمل، ونوعیة المنتجات، واإلدارة الب 
 

تحصل بعد على مصادقة أو في حالة وجود معیار (أو معاییر) موثوق وذو صلة، إال أن الجھة المتعاملة مع المؤسسة لم  .28
 ً  لمدى  شھادة مستقبلة بناء على ھذا المعیار (أو المعاییر)، فعلى الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تجري تقییماً مسبقا

 

 .http://www.isealalliance.org/codeالتحالف الدولي المعني بإصدار شھادات االعتماد ووضع العالمات االجتماعیة والبیئیة، وثائق الممارسة الجیدة،  27ت

http://www.isealalliance.org/code
http://www.isealalliance.org/code
http://www.isealalliance.org/code
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للمعیار (أو المعاییر) المعمول بھ واتخاذ اإلجراءات الكفیلة بالحصول على ھذه المصادقة أو الشھادة خالل فترة  مطابقتھا

 زمنیة مناسبة.
 

یتوافر فیھا معیار مالئم، إال أن الجھة المتعاملة مع المؤسسة لم تحصل بعد على المصادقة أو الشھادة بشأنھ، . في الحاالت التي 133ت
فیجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة، في المراحل األولى لتصمیم المشروع، إجراء تقییم مسبق أو تحلیل للثغرات الموجودة في التوافق 

ممارس یتمتع بخبرة مناسبة، لبیان المجاالت التي تحتاج فیھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة إلى إعداد مواد مع المعیار المحدد، تحت إشراف  
وإجراءات، وتحسین ممارستھا فیھا، قبل تحدید موعد للتدقیق الرسمي لالمتثال ألغراض المصادقة أو الحصول على الشھادة. وسیشكل 

القضایا، مع جدول زمني مناسب. ولدى االتفاق على الجدول الزمني المناسب، لتحقیق التوافق  التقییم المسبق أساساً لخطة عمل تعالج ھذه
ً أن یؤخذ بعین االعتبار طبیعة عملیات الجھة   مع المعیار (المعاییر)، وكذلك الحصول على المصادقة أو الشھادة المناسبة، یجب أیضا

 المتعاملة مع المؤسسة وقدرات مواردھا البشریة.
 

حالة عدم وجود معیار عالمي أو إقلیمي أو وطني مالئم وموثوق للمورد الطبیعي الحّي المعین في البلد المعنّي، یجب على في  .29
 الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن:

 
 تلتزم بتطبیق مبادئ التشغیل الصناعیة الدولیة والممارسات اإلداریة والتكنولوجیات الجیدة؛ و 
 عیار وطني، حیثما كان مالئماً، بما في ذلك الدراسات التي تساھم في تعریف ووصف تشارك بفعالیة وتدعم وضع م

 الممارسات المستدامة.
 

. في حال لم یُعَّد معیار مناسب بعد، أو لم تتم بعد الموافقة على تفسیر وطني ألحد المعاییر العالمیة العامة الستخدامھا في منطقة 134ت
الجھات المتعاملة مع المؤسسة العمل بما یتفق مع روح الممارسة الصناعیة الجیدة المقبولة دولیاً. جغرافیة أو بلد محددین، یجب على 

والقصد من ذلك ھو أن تستغل الجھة المتعاملة مع المؤسسة ھذه المدة في التحضیر للحصول على المصادقة أو الشھادة مستقبالً. وعالوة 
سسة أن تنخرط بجد في عملیة إعداد المعیار ذي الصلة، بالقدر المناسب مع طبیعة عملیاتھا على ذلك، یتوقع من الجھات المتعاملة مع المؤ

ونطاقھا. ویمكن أن تشمل ھذه المشاركة، على سبیل المثال ال الحصر، تنظیم ورش عمل محلیة و/أو المشاركة فیھا، أو االختبار المیداني  
االنتھاء من إعداد المعیار، یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة التقدم للحصول    لمتطلبات معینة من المزمع إدراجھا في المعیار. وعند

 على المصادقة أو الشھادة بناًء على ھذا المعیار، عن جمیع العملیات التي تحت أیدیھا بشكل مباشر أو التي لھا علیھا سیطرة إداریة.
 

 سلسلة التورید

المؤسسة منتجات أولیة (خاصة السلع الغذائیة واأللیاف ولیس حصراً) معلوم أنھا منتجة في حالة شراء الجھة المتعاملة مع  .30
في مناطق توجد بھا مخاطر حدوث تحویل معتمد في الموائل الطبیعیة و/أو الحرجة، ستُعتمد أنظمة وممارسات مصادقة في 

وستقوم األنظمة  21سسة لتقییم الموردین الرئیسیین.إطار نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة الخاصة بالجھة المتعاملة مع المؤ
) التمكین من إجراء مراجعة مستمرة 2) تحدید مصدر التورید ونوع الموئل بھذه المنطقة؛ (1وممارسات المصادقة بما یلي (

لى إثبات عدم ) االقتصار على الشراء من الموردین القادرین ع3لسالسل التورید الرئیسیة للجھة المتعاملة مع المؤسسة؛ (
إسھامھم في إحداث تحویل جذري في الموائل الطبیعیة و/أو الحرجة (ویمكن إثبات ذلك عن طریق تورید منتج معتمد بشھادة، 

) حیثما 4أو المضي قدماً نحو الحصول على مصادقة أو شھادة بموجب أحد البرامج الموثوقة في سلع و/أو أماكن معینة)؛ و(
حویل سلسلة التورید الرئیسیة للجھة المتعاملة مع المؤسسة مع مرور الوقت إلى موردین قادرین أمكن، اشتراط إجراءات لت

على إثبات عدم تسببھم في تأثیر سلبي كبیر على ھذه المناطق. وتتوقف قدرة الجھة المتعاملة مع المؤسسة على معالجة ھذه 
 ة أو نفوذ على الموردین الرئیسیین لھا.المخاطر اعتماداً كامالً على مستوى ما تمارسھ من سیطرة إداری

 
. قد تشتري الجھة المتعاملة مع المؤسسة األغذیة، واأللیاف، واألخشاب، والحیوانات، والمنتجات الحیوانیة، والسلع ذات الصلة 135ت

وة على ذلك، من الممكن أن إلجراء المزید من التصنیع أو المتاجرة فیھا، دون أن تشارك مباشرة في زرع أو حصاد ھذه المنتجات. وعال
تمر ھذه المنتجات عبر عدة وسطاء قبل أن تحصل علیھا الجھات المتعاملة مع المؤسسة. وعلیھ، یجب أن تدرك ھذه األخیرة المخاطر 

رض إنتاجھا الكبیرة التي تحیق بسمعتھا، إذا شاركت في سالسل تورید، تم الوقوف على آثار سلبیة جسیمة لھا على التنوع البیولوجي في مع
 لھذه المنتجات. 

 
 
 

الموردون الرئیسیون ھم الموردون الذین یوفرون، على أساس مستمر، غالبیة الموارد الطبیعیة الحیة، والسلع أو المواد الالزمة للوظائف  21
 األساسیة للمشروع. 
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فیھا تحویل كبیر في الموئل الطبیعي والحرج، طبقاً للتعریف الوارد . تشمل المخاوف واآلثار السلبیة المناطق واألحوال التي یحدث  136ت

 .6، بالترتیب، من معیار األداء رقم 16 و 13في الفقرتین 
 

. یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة المشاركة في تصنیع تلك السلع أو المتاجرة فیھا، وضع وتنفیذ سیاسات وإجراءات  137ت
نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لدیھا، لتحدید مخاطر سالسل التورید الخاصة بھا، وتقییم درجة تعرض عملیاتھا وسمعتھا مناسبة، في إطار  

لتلك المخاطر. ویجب أن تتوافر لدى الجھات المتعاملة مع المؤسسة أنظمة مناسبة لضمان الجودة وإمكانیة التتبع تسمح لھا بتحدید مصدر 
قة. ویجب أن تكون أنظمة التتبع أو تحدید سلسلة المسؤولیة ذات كفایة، بحیث تسمح للجھة المتعاملة مع المؤسسة بإبعاد منتجاتھا ومنشأھا بد

 المنتجات أو الموردین غیر الملبین لسیاساتھا وإجراءاتھا وتشكل مخاطر على التنوع البیولوجي.
 

عاملة مع المؤسسة إیجاد سبل لمعالجتھا والحد من مخاطرھا بطریقة . في حالة إثبات وجود مثل تلك المخاوف، على الجھات المت 138ت
تتناسب مع درجة سیطرتھا وتأثیرھا على سلسلة التورید الخاصة بھا. وعلى وجھ الخصوص، ینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة تحدید 

 ، والسلع والمواد الضروریة لعملیاتھا األساسیة.موردیھا الرئیسیین، الذین یزودونھا بصفة مستمرة بغالبیة الموارد الطبیعیة الحیة
 

یجب على الجھات المتعاملة مع المؤسسة العمل مع ھؤالء الموردین الرئیسیین لتشجیعھم ومساعدتھم على تحدید المصادر التي . 139ت
مكن لھؤالء الموردین الرئیسیین ومتى ما أمكن، في تحدید أین وكیف ی  تنشأ منھا المخاطر والمخاوف في سالسل التورید الخاصة بھم،

العمل على منع حدوث تحویل كبیر و/أو تدھور الموائل الطبیعیة والحرجة، وتأمین إدارة مستدامة للموارد الطبیعیة الحیة من خالل تطبیق 
إطار نظم اإلدارة البیئیة  وینبغي للجھات المتعاملة مع المؤسسة، في ممارسات إدارة جیدة خاصة بالقطاع، واستعمال التكنولوجیا المتاحة.

  ومقاییس وطرق لقیاس األداء المستمر للموردین الرئیسیین، حیثما كان ذلك مناسبا. واالجتماعیة الخاصة بھا، وضع وتنفیذ أو اعتماد أدوات  
 

شأ، فینبغي تشجیع الجھات . في حالة وجود أنظمة إصدار شھادات ومصادقة مناسبة، لإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة في بلد المن140ت
المتعاملة مع المؤسسة على النظر في شراء منتجات معتمدة معھا شھادات أو مصادقات مثبتة، في إطار سلسلة مسؤولیة موثوقة، ذات صلة 

 بالسلعة أو المنتج المعنیین.
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 األداء األخرى. اإلشارات إلى خدمات النظام اإلیكولوجي في معاییر أالمرفق 
 
 

 والعالقة بھا  6اإلشارة إلى معیار األداء رقم  رقم الفقرة معیار األداء
 
 

1 

 

/ النقطة 8الفقرة 
 األولى

فیما یتعلق بتعریف منطقة تأثیر المشروع، یجب أن تؤخذ في الحسبان آثار المشروع غیر 
اإلیكولوجیة، التي تعتمد علیھا سبل المباشرة على التنوع البیولوجي، أو على خدمات النظم 

 كسب العیش في المجتمعات المحلیة المتضررة.

 
 

4 

 
 

 8الفقرة 

تصف مسؤولیة الجھة المتعاملة مع المؤسسة في أن تأخذ في الحسبان اآلثار المباشرة 
المحتملة للمشروع على خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األولویة التي قد تؤدي إلى حدوث 

 سلبیة على صحة وسالمة المجتمعات المحلیة المتضررة.آثار 
وتقتصر خدمات النظام اإلیكولوجي على الخدمات التموینیة والمنظمة. وتحیل المتطلبات 

 . 6في معیار األداء رقم  25المفروضة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة إلى الفقرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

 1 / الحاشیة1الفقرة 

 

الحاشیة أن سبل كسب العیش المعتمدة على الموارد الطبیعیة تعتبر توضح 
 .5”سبل عیش“ وفقاً لمعیار األداء رقم 

 

/ 5الفقرة 
 الثالثة  النقطة

ینطبق على الحاالت التي یؤدي فیھا النزوح االقتصادي  5تنص على أن معیار األداء رقم 
استخدام األرض والوصول إلى الموارد الناجم عن القیود التي یفرضھا المشروع على 

الطبیعیة إلى فقدان المجتمع المحلي (أو فئات داخل المجتمع المحلي) للقدرة على االستفادة 
 من الموارد.

تنص على أن تعبیر ”أصول الموارد الطبیعیة“ على النحو المشار إلیھ في معیار األداء رقم   9 / الحاشیة5الفقرة 
 . 6كما یعرفھا معیار األداء رقم    خدمات النظام اإلیكولوجي التموینیة یكافئ مصطلح    5

 
 27الفقرة 

تصف المتطلبات العامة من الجھة المتعاملة مع المؤسسة بخصوص األشخاص النازحین 
اقتصادیاً والذین یواجھون فقدان األصول أو القدرة على الوصول إلیھا، بما في ذلك أصول 

 الموارد الطبیعیة.
 
/ 28الفقرة 
 الثانیة  النقطة

تصف المتطلبات اإلضافیة من الجھة المتعاملة مع المؤسسة بخصوص استعادة سبل كسب 
العیش لألشخاص الذین یعتمدون على الموارد الطبیعیة في كسب رزقھم، وفي حالة فرض 

المشروع قیوداً على الوصول إلى الموارد الطبیعیة، بمعنى أنھ سینظر إلیھا باعتبارھا 
المجتمعات المحلیة ولھا أھمیتھا لدى  یة ذات أولویةخدمات نظام إیكولوجي تموین

 .6وفقاً لمعیار األداء رقم  المتضررة

 
 

7 

 
/ 11الفقرة 

 5 الحاشیة

تنص على أن تعبیر ”الموارد الطبیعیة والمناطق الطبیعیة ذات القیمة الثقافیة“، على النحو 
النظام اإلیكولوجي التموینیة  ، یكافئ مصطلحي خدمات 7المشار إلیھ في معیار األداء رقم 

 .6والثقافیة، الواردین في معیار األداء رقم 

/ 13الفقرة 
 6 الحاشیة

تنص على أن تعبیر ”أصول الموارد الطبیعیة“، على النحو المشار إلیھ في معیار األداء رقم 
 .6الوارد في معیار األداء رقم  خدمات النظام اإلیكولوجي التموینیةمصطلح  ، یكافئ7
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 والعالقة بھا  6اإلشارة إلى معیار األداء رقم  رقم الفقرة معیار األداء
  

 14الفقرة 
تصف المتطلبات المفروضة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة في حال اقترحت ھذه األخیرة 

تقلیدیاً أو مستخدمة إقامة المشروع، أو التطویر التجاري لموارد طبیعیة، على أراض مملوكة 
 تاریخیاً من قبل الشعوب األصلیة.

 
 
 
/ 14الفقرة 

 9 الحاشیة

تنص على أن تعبیر ”الموارد الطبیعیة والمناطق الطبیعیة ذات األھمیة“، على النحو 
كما  خدمات النظام اإلیكولوجي ذات األولویة، یكافئ 7المشار إلیھ في معیار األداء رقم 

من حیث نصھا على  5. وتختلف ھذه الحاشیة قلیالً عن الحاشیة 6یعرفھا معیار األداء رقم 
اآلثار الواقعة على الموارد الطبیعیة والمناطق الطبیعیة ذات األھمیة    أنھ عندما تتطلب

على الجھة المتعاملة مع المؤسسة،  7تطبیق المتطلبات الواردة في معیار األداء رقم 
 .6وفقاً لمعیار األداء رقم  فستعتبر خدمات نظام إیكولوجي ذات أولویة

 
/ 16الفقرة 
 13 الحاشیة

تصف المتطلبات المفروضة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة بشأن اآلثار على التراث الثقافي 
أن ذلك یتضمن ”المناطق الطبیعیة ذات القیمة  13الحرج للشعوب األصلیة. وتوضح الحاشیة 

وفقاً لمعیار  خدمات نظام إیكولوجي ثقافیة ذات أولویةالثقافیة و/أو الروحیة،“ ومن ثم تعتبر 
 . 6داء رقم األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 3الفقرة 

توضح أن ”خصائص البیئة الطبیعیة الفریدة أو األشكال الملموسة التي تجسد قیماً ثقافیة (مثل  
(ما لم    8البساتین، والصخور، والبحیرات، والشالالت المقدسة) تندرج ضمن معیار األداء رقم  
  من   16تكن ھذه المواقع الثقافیة تابعة لشعوب أصلیة ففي ھذه الحالة فھي تندرج تحت الفقرة  

). وتكافئ ”خصائص البیئة الطبیعیة الفریدة أو األشكال الملموسة التي تجسد  7معیار األداء رقم  
 . 6المستعمل في معیار األداء رقم    خدمات النظام اإلیكولوجي الثقافیة قیماً ثقافیة“ مصطلح  

 
 

 12 و 11الفقرتان 
 

المؤسسة بشأن التراث الثقافي ”القابل تصفان المتطلبات الواجبة على الجھة المتعاملة مع 
”غیر القابل للتكرار“. فخدمات النظام اإلیكولوجي الثقافیة المستوفیة للتعریف  للتكرار“ و

تندرج تحت المتطلبات الواردة في الفقرتین  8من معیار األداء رقم  3) الوارد بالفقرة 2(3
”غیر القابل  ابل للتكرار“ و، حسب االقتضاء. وتعاریف التراث الثقافي ”الق12أو  11

 .8من معیار األداء رقم  5 و 3للتكرار“ مبینة في الحاشیتین 

 
 
/ 11الفقرة 

 4 الحاشیة

تصف المتطلبات المفروضة على الجھة المتعاملة مع المؤسسة بشأن التراث الثقافي ”القابل 
. 8تماشیاً مع معیار األداء رقم للتكرار“ وتتضمن التسلسل الھرمي إلجراءات تخفیف اآلثار 

وتشدد ھذه المتطلبات على ”الحفاظ على أي عملیات إیكولوجیة الزمة لدعم (التراث الثقافي) 
 أو استعادتھا.“

خدمات النظام اإلیكولوجي المنظمة ذات ویكافئ مصطلح ”العملیات اإلیكولوجیة“ أساساً  
 .6 على النحو الُمعرف في معیار األداء رقم األولویة
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 موارد إنترنت مختارة

 
AZE (Alliance for Zero Extinction) is a global initiative of biodiversity conservation organizations that 

identifies sites in critical need of protection and safeguarding to prevent imminent species 
extinctions. For more information, visit http://www.zeroextinction.org. 

 

BBOP (Business and Biodiversity Offsets Program) provides guidelines and principles for designing and 
implementing biodiversity offsets and for measuring their conservation outcomes. Numerous 
publications, guidance, and references are available on biodiversity offsets and related topics 
through BBOP’s online library and toolkit at https://www.forest-trends.org/bbop/ 

 

BirdLife International. A global partnership of conservation organizations that focuses on conservation 
of birds, bird habitats, and global biodiversity. BirdLife International makes available data on 
endangered bird species and important bird areas (IBA) through its publications and online 
database. For IBA criteria, see BirdLife International, “BirdLife International Data Zone,” 
BirdLife International, Cambridge, U.K. http://datazone.birdlife.org/site/ibacriteria 

 

BSR (Business for Social Responsibility) is a global nonprofit organization that works with a network of 
250 companies and other partners. Among the resources BSR provides are reports and tools 
for ecosystem services assessments. For more information, visit http://www.bsr.org. 

 

CBD (Convention on Biological Diversity) is an international agreement entered into force in 1993 with 
three main objectives: i) the conservation of biological diversity; ii) the sustainable use of the 
components of biological diversity; and iii) the fair and equitable sharing of the benefits arising 
out of the utilization of genetic resources. A central component of the convention is the 
commitment to develop National Biodiversity Strategies and Action Plans. For more information 
on the convention, protocols, and programs, visit https://www.cbd.int. 

 

CSBI (Cross-Sector Biodiversity Initiative) is a partnership between IPIECA, ICMM, the Equator Principles 
Association, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), IFC (International 
Financial Corporation), and IDB (Inter-American Development Bank), that develops and shares 
good practices related to biodiversity and ecosystem services in the extractive industries. For 
more information, visit http://www.csbi.org.uk. 

 

FAO (Food and Agriculture Organization) of the United Nations specializes in agriculture, forestry, and 
fisheries. For more information, visit http://www.fao.org. 

 

GEO (Group on Earth Observations) coordinates international efforts to build a Global Earth 
Observation System of Systems (GEOSS). Its website offers access to a wide array of systems 
for monitoring and forecasting global environmental change. For more information on GEOSS, 
visit http://www.earthobservations.org/geoss.shtml. 

 

GISP (Global Invasive Species Programme) addresses global threats caused by invasive alien species 
and supports the implementation of Article 8(h) of the Convention on Biological Diversity. 
GISP’s website contains links to databases and related information on invasive species. For 
more information, visit http://www.gisp.org 

 

GloBallast is an initiative to assist developing countries to reduce the transfer of harmful aquatic 
organisms and pathogens in ships’ ballast water and implement the International Maritime 
Organization’s Ballast Water Management Convention. For more information, visit 
http://archive.iwlearn.net/globallast.imo.org/index.html. 
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HCV (High Conservation Value) Resource Network provides guidance, manuals, tools, and studies for 

assessing high conservation value areas. For more information, visit https://hcvnetwork.org. 
 

IAIA (International Association for Impact Assessment) is a network of practitioners that promotes best 
practices in impact assessment. The IAIA website provides numerous resources on biodiversity 
inclusive impact assessment. For more information, visit http://www.iaia.org. 

 

IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool) is a joint project of BirdLife International, Conservation 
International, International Union for Conservation of Nature, and United Nations Environment 
Programme’s World Conservation Monitoring Centre. IBAT provides users map-based 
information on the occurrence of threatened species and high-priority sites for conservation, 
such as protected areas and key biodiversity areas. For more information, visit 
https://www.ibatforbusiness.org 

 

ICMM (International Council on Mining and Metals) provides mining-specific information on biodiversity 
management. For information, visit http://www.icmm.com/en-gb/environment/biodiversity. 

 

IFC’s Environmental, Health, and Safety Guidelines are available at: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustaina 
bility-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines. 

 

See also IFC’s “A Guide to Biodiversity for the Private Sector: Why Biodiversity Matters and 
How It Creates Business Value.” This online guide is designed to help companies that are 
operating in emerging markets to better understand their relationship to biodiversity issues and 
how they can effectively manage those issues to improve business performance and to benefit 
from biodiversity. It provides a useful source of sector-specific biodiversity management issues. 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustaina 
bility-at-ifc/publications/biodiversityguide. 

 

IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association) includes 
biodiversity and ecosystem services management as focus areas. For more information, visit 
http://www.ipieca.org. 

 

IUCN (International Union for Conservation of Nature) is a membership Union of government and civil 
society organizations that provides knowledge and tools for biodiversity conservation. For more 
information on IUCN, visit https://www.iucn.org. Key resources provided by IUCN include: 

 

Business and Biodiversity Programme, https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity; 
 

Key Biodiversity Areas, https://www.iucn.org/resources/conservation-tools/world-database-on- 
key-biodiversity-areas 

 

Protected Areas Categorization, https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected- 
area-categories; 

 

Red List of Ecosystems, https://iucnrle.org; 
 

Red List of Threatened Species, http://www.iucnredlist.org; 
 

Species Survival Commission, https://www.iucn.org/species/about/species-survival- 
commission. 
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Millennium Ecosystem Assessment produced Ecosystems and Human Well-Being: Opportunities and 

Challenges for Business and Industry in 2006. Their website includes links to full synthesis 
reports, graphic resources, presentations, and videos. For more information, visit 
http://www.millenniumassessment.org. 

 

Natural Capital Project – Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST) is a 
family of online planning tools to map and value ecosystem services and to assess the trade- 
offs linked to different natural resource management scenarios. For more information, visit 
http://www.naturalcapitalproject.org. 

 

NatureServe provides scientific information on species and ecosystems to inform decision making. For 
more information, visit http://www.natureserve.org. 

 

Plantlife International offers a database of “Important Plant Areas.” For more information, visit 
http://www.plantlifeipa.org/home. 

 

Protected Planet is a map-based database of the world’s protected areas maintained by the United 
Nations Environment Programme’s World Conservation Monitoring Centre with support from 
IUCN and its World Commission on Protected Areas. For more information, visit 
https://www.protectedplanet.net. 

 

Ramsar provides information on wetlands of international importance. For more information, visit 
https://www.ramsar.org. 

 

SER (Society for Ecological Restoration International) advances the science, practice and policy of 
ecological restoration. The website offers numerous resources on ecological restoration. For 
more information, visit http://www.ser.org. 

 

SPE (Society of Petroleum Engineers) supports the OnePetro online library of technical papers for the 
oil and gas sector, including topics related to the management of biodiversity. For more 
information, visit http://www.onepetro.org. 

 

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) houses reports and resources related to the 
evaluation of ecosystem services, the economic costs of biodiversity loss, and the costs and 
benefits of actions to reduce losses. For more information, visit http://www.teebweb.org. 

 

UNEP (United Nations Environment Programme) Finance Initiative is a global partnership between 
UNEP and the financial sector. More than 190 institutions, including banks, insurers, and fund 
managers work with UNEP to understand environmental and social considerations for financial 
performance. Through peer-to-peer networks, research, and training, the UNEP Finance 
Initiative carries out its mission to identify, promote, and realize the adoption of best 
environmental and sustainability practices at all levels of financial institution operations. For 
more information, visit http://www.unepfi.org. 

 

UNEP (United Nations Environment Programme) – WCMC (World Conservation Monitoring Centre) 
supports an online database called A to Z Areas of Biodiversity Importance, which catalogues 
recognized systems to prioritize and protect areas of biodiversity importance that fall into two 
main categories: (a) areas under protected area frameworks that are supported by national or 
subnational institutions and by international conventions and programs and (b) global 
prioritization schemes that are developed by academic and conservation organizations. For 
more information, visit http://www.biodiversitya-z.org. 
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UNEP (United Nations Environment Programme) – WCMC (World Conservation Monitoring Centre) 

supports the Ocean Data Viewer, which provides map-based data related to conservation of 
marine and coastal biodiversity. For more information, visit http://data.unep-wcmc.org. 

 

WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). Is a global CEO-led organization  of 
200 member companies working together to accelerate a transition to sustainability, and 
provides resources on management of biodiversity and ecosystem services. For more 
information, visit http://www.wbcsd.org. 

 

ZSL (Zoological Society of London) maintains a database of national Red Lists that can be accessed 
at https://www.nationalredlist.org. 

 

ZSL (Zoological Society of London) EDGE of Existence Program uses a scientific framework to identify 
and protect the world’s most evolutionarily distinct and globally endangered (EDGE) species. 
For more information, visit https://www.edgeofexistence.org. 

 

 
 اجتماعات مائدة مستدیرة مختارة معنیة بالسلع األولیة والمنظمات والموارد المعنیة بوضع المعاییر 

 
ASC (Aquaculture Stewardship Council) promotes a certification standard that rewards responsible 

farming practices. For more information, visit https://www.asc-aqua.org. 
 

AWS (Alliance for Water Stewardship) aims to establish a global water stewardship program that will 
recognize and reward responsible water managers and users by creating opportunities for 
enhanced community standing and competitive advantage. For more information, visit 
http://www.allianceforwaterstewardship.org. 

 

BAP (Best Aquaculture Practices) is a certification system that combines site inspections and effluent 
sampling with sanitary controls, therapeutic controls, and traceability. For more information, 
visit http://www.aquaculturecertification.org. 

 

Bonsucro (Better Sugar Cane Initiative) is dedicated to reducing the environmental and social impacts 
of sugar cane production. For more information, visit http://www.bonsucro.com. 

 

CERFLOR (Brazilian National Forestry Certification Scheme) is Brazil’s national forest certification 
scheme. For more information, visit http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp. 

 

CSA Group provides certification services for a range of sectors including environment and natural 
resources. For more information, visit http://www.csa-international.org. 

 

FSC (Forest Stewardship Council) promotes responsible management of the world’s forests via forestry 
certification. For more information, visit https://ic.fsc.org. 

 

GAA (Global Aquaculture Alliance) is an international, non-profit trade association dedicated to 
advancing environmentally and socially responsible aquaculture and has developed the Best 
Aquaculture Practices certification standards. For more information, visit 
http://www.gaalliance.org. 

 

GlobalG.A.P. sets voluntary standards for the certification of agricultural production around the globe. 
For more information, visit http://www.globalgap.org. 

 

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) promotes the adoption of systems 
based on the principles of organic agriculture. For more information, visit http://www.ifoam.org. 
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International Trade Centre maintains a “Standards Map” that enables analyses and comparisons of 

private and voluntary standards by registered users. For more information, visit 
http://www.standardsmap.org. 

 

ISEAL Alliance promotes “Codes of Good Practice” as the global association for social and 
environmental standards and works with established and emerging voluntary standard 
systems. For more information, visit http://isealalliance.org/code. 

 

ISO (International Organization for Standardization) is an independent non-governmental global 
organization that develops voluntary standards with a membership of 164 national standards 
bodies. http://www.iso.org/iso/standards_development.htm. 

 

Leonardo Academy helps organizations develop sustainability practices. Among its products is a 
sustainable agriculture standard and standard reference library. For more information, visit 
http://www.leonardoacademy.org/programs/standards/agstandard/development.html, and 
https://sites.google.com/a/leonardoacademy.org/sustainableag-referencelibrary/standards. 

 

MSC (Marine Stewardship Council) promotes a fishery certification program and seafood ecolabel that 
recognizes sustainable fishing. For more information, visit http://www.msc.org. 

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) conducts forest certification, particularly 
for small forest owners. For more information, visit http://www.pefc.org/. 

 

Rainforest Alliance provides certification and assurance, as well as sourcing assistance for agriculture, 
forestry and tourism. For more information, please visit https://www.rainforest- 
alliance.org/business/solutions/sourcing/# 

 

RSB (Roundtable on Sustainable Biofuels) is an international initiative that brings together farmers, 
companies, nongovernmental organizations, experts, governments, and intergovernmental 
agencies concerned with ensuring the sustainability of biofuels production and processing. For 
more information, visit http://rsb.org. 

 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) a not-for-profit that unites stakeholders from the 7 sectors 
of the palm oil industry: oil palm producers, processors or traders, consumer goods 
manufacturers, retailers, banks/investors, and environmental and social non-governmental 
organizations (NGOs), to develop and implement global standards for sustainable palm oil. For 
more information, visit http://www.rspo.org. 

 

RTRS (Round Table on Responsible Soy) is a civil society organization that promotes responsible 
production, processing and trading of soy on a global level. For more information, visit 
http://www.responsiblesoy.org. 

 

SFI (Sustainable Forestry Initiative). SFI maintains an internationally recognized sustainable forestry 
certification program. For more information, please visit http://www.sfiprogram.org. 

 

2BSvs is a voluntary certification scheme that enables sustainability claims for biomass used as raw 
material and biofuels processed from that biomass, following criteria set by the European 
Directive 2009/28/EC, modified by the Directive 2015/1513. For more information, visit 
https://www.2bsvs.org. 

 

http://www.standardsmap.org/
http://isealalliance.org/code
http://www.iso.org/iso/standards_development.htm
http://www.leonardoacademy.org/programs/standards/agstandard/development.html
https://sites.google.com/a/leonardoacademy.org/sustainableag-referencelibrary/standards
http://www.msc.org/
http://www.pefc.org/
https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/sourcing/
https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/sourcing/
http://rsb.org/
http://www.rspo.org/
http://www.responsiblesoy.org/
http://www.sfiprogram.org/
https://www.2bsvs.org/
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 معايير إلى أيضا الرجوع رجىللحصول على معلومات إضافية، ي . 7رقم األداء معيار السابعة التوجيهية المذكرةهذه  تقابل
 المراجع بجميع المتعلقة المعلومات .لها المقابلة التوجيهية راتكالمذو ،8 رقم األداء ومعيار6 رقم  إلى 1 رقممن  األداء

 .المراجع قسم في موجودة التوجيهية رةكالمذ هذه نص في إليها شارالم
 

 المقدمة
 

بوصفها جماعات اجتماعية ذات هوية متميزة عن الجماعات -بأن الشعوب األصلية  7يقر معيار األداء رقم 1.
ً  -المهيمنة في نسيج المجتمعات الوطنية . تعتبر في أغلب األحيان من بين الشرائح السكانية األشد تهميشاً وضعفا

يرة يؤدي الوضع االقتصادي واالجتماعي والقانوني لهذه الشعوب األصلية إلى تقييد قدرتها على وفي حاالت كث
الدفاع عن حقوقها ومصالحها في األراضي والموارد الطبيعية والثقافية، كما يمكن أيضاً أن يحد من قدرتها على 

بصفة خاصة في حاالت تحويل أراضيها وتعتبر هذه الشعوب ضعيفة . المشاركة في عملية التنمية واالستفادة منها
وقد تتعرض . ومواردها واالعتداء عليها من قبل أطراف خارجية أو تعرض هذه األراضي والموارد لتدهور شديد

ويترتب على ذلك . اللغات والثقافات والديانات والمعتقدات الروحية ومؤسسات هذه الشعوب للتهديد أيضاً 
نواع مختلفة من المخاطر، وربما كانت اآلثار المرتبطة بتنمية المشاريع أشد احتماالت تعرض الشعوب األصلية أل

وطأة عليها من وطأتها على المجتمعات المحلية غير األصلية، بما في ذلك فقدان الهوية والثقافة وسبل كسب 
 . العيش المعتمدة على الموارد الطبيعية، إلى جانب تعرضها لإلفقار واإلصابة باألمراض

 
ن لمشروعات القطاع الخاص أن تتيح الفرص أمام الشعوب األصلية للمشاركة في األنشطة المرتبطة يمك2.

. بالمشاريع واالستفادة منها، مما قد يساعدها على تحقيق طموحاتها فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
المستدامة عن طريق تشجيع وإدارة وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للشعوب األصلية أن تضطلع بدور في التنمية 

كما تضطلع الحكومات في كثير من الحاالت بدور محوري في إدارة . األنشطة والمؤسسات كشركاء في التنمية
قضايا الشعوب األصلية، وبذلك يجب على الجهات المتعاملة أن تتعاون مع السلطات المسؤولة فيما يتصل بإدارة 

 1.نشطتهاالمخاطر واآلثار المترتبة على أ
 

 األهداف
 
  ضمان أن تؤدي عملية التنمية إلى تعزيز االحترام الكامل للحقوق اإلنسانية للشعوب األصلية وكرامتها

 وتطلعاتها وثقافاتها وسبل كسب عيشها المعتمدة على الموارد الطبيعية
 هذه اآلثار أو  توقع وتفادي اآلثار السلبية للمشروعات على مجتمعات الشعوب األصلية، أو التقليل من

 أو التعويض عنها، عندما يكون تفاديها غير ممكن /استعادتها و
 تعزيز منافع وفرص التنمية المستدامة للشعوب األصلية بطريقة مالئمة من الناحية الثقافية 
  إقامة عالقة مستمرة تستند إلى التشاور المستنير والمشاركة مع الشعوب األصلية المتأثرة بالمشروع

 عليها طوال دورة حياة المشروع  والحفاظ
  ضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة للمجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية على تصميم

 .المشروع وتنفيذه والنتائج المتوقعة منه حال وجود الظروف الخاصة التي يبينها هذا المعيار 
 حفاظ عليهااحترام ثقافة ومعارف وممارسات الشعوب األصلية وال 

___________________________ 
عالوة على استيفاء متطلبات معيار األداء الذي نحن بصدده، يجب على الجهات المتعاملة االلتزام بالقوانين الوطنية المطبقة، 1

 .بما في ذلك القوانين التي تطبق التزامات البلد المضيف بموجب القانون الدولي
 

انظر (االتفاقيات الرئيسية المعنية بحقوق اإلنسان والمنبثقة عن األمم المتحدة، أن بولية تقر مؤسسة التمويل الد. 1ت
 تذلك، قام وعالوة على. الشعوب األصلية في العالم أفراد جوهر الصكوك الدولية التي تقدم إطارا لحقوقتشكل ، )المراجع

اتفاقية منظمة  مثلحماية الشعوب األصلية، متعلقة بإقليمية بعض البلدان بإقرار تشريعات أو المصادقة على اتفاقيات دولية أو 
الشعوب  حقوق تتناولمختلفة  وقرارات هناك إعالنات كما أن. 1تبلدا 17التي صادق عليها  169العمل الدولية رقم 

 هذه الصكوك تحديد وعلى الرغم من  .)2007( األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية إعالن بما في ذلك األصلية،
___________________ 

 
والدليل العملي لمؤسسة التمويل الدولية لفائدة الجهات المتعاملة معها في بلدان  ،والقطاع الخاص 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم راجع  1ت

 169.  صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_ILO169/$FILE/ILO_169.pdf
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شؤونها بطريقة تكفل الحفاظ على هذه الحقوق وعدم مسؤولة عن إدارة  ات القطاع الخاصكمسؤوليات البلدان، إال أن شرل
 مشاريع يتوجب علىفإنه أنشطة األعمال الناشئة،  ا منها لطبيعة بيئةكوإدرا. التدخل في التزامات البلدان بموجب هذه الصكوك

سب عيشها كوسبل  ها،وثقافات ها،وطموحات تها،كرامكذا و لحقوق الشعوب األصلية، القطاع الخاص تشجيع االحترام الكامل
 .المألوفة

 
الطبيعية التي تعتمد  ردالشعوب األصلية ارتباطا وثيقا باألرض التي تعيش فيها والمواالعديد من رتبط ثقافات وهويات ت. 2ت

 مرتبطةالخاصة بالشعوب األصلية  والمعارف التقليدية والتاريخ الشفوي ةوالهوي ةالثقافعناصر مثل تكون  عادة ماو. عليها
بهذه األراضي والموارد الطبيعية، كما يتم الحفاظ على تلك الخصائص من خالل استعمالها لهذه األراضي والموارد الطبيعية 

ويمكن أن ينطوي استخدام المواقع المقدسة . هذه األراضي والموارد مقدسة أو ذات أهمية روحية تكونوقد . بهاوعالقتها 
وأماكن أخرى ذات أهمية ثقافية على وظائف هامة بشأن الحفاظ عليها وتحقيق االستخدام المستدام للموارد الطبيعية التي تعتمد 

ومن ثم فإن آثار المشروع على األراضي والغابات والمياه والحياة . رفاهيتها سب عيشها وتحقيقكعليها الشعوب األصلية في 
 ،وتنميتها االقتصادية ،وسبل كسب عيشها ،من الموارد الطبيعية قد تؤثر على مؤسسات الشعوب األصليةها البرية وغير

على هذه  المشاريعبتأثير  خاصة متطلبات نوعية 7يحدد معيار األداء رقم . هويتها وثقافاتهاعلى صون وتنمية وقدرتها 
 .العالقات

 
على مجتمعات الشعوب األصلية التي  للمشاريععلى الحاجة إلى تفادي اآلثار السلبية  7تؤكد أهداف معيار األداء رقم . 3ت

قة أو التعويض عنها بطري/تقليل هذه اآلثار وفيجب تعيش في منطقة تأثير المشروع؛ وعندما يكون التفادي غير ممكنا، 
من خالل آليات يتم ذلك لشعوب األصلية، ول المحلية المتأثرةتتناسب مع حجم مخاطر وآثار المشروع وضعف المجتمعات 

 .إعدادها خصيصا طبقا للخصائص النوعية واالحتياجات الصريحة للشعوب األصلية
 

عالقة مستمرة طوال على وب األصلية الجهة المتعاملة مع المؤسسة والمجتمعات المحلية المتأثرة للشعتحافظ يجب أن . 4ت
على الجهة المتعاملة مع المؤسسة االنخراط في عملية تشاور  7ولتحقيق هذه الغاية، يشترط معيار األداء رقم . المشروع

الجهة ستضمن ، 7من معيار األداء رقم  17إلى  13 من في الظروف الخاصة الوارد وصفها في الفقرات. ةمشاركة مستنيرو
اإلشارة إليه  توكما تم. ة مع المؤسسة الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات المتأثرة في الشعوب األصليةالمتعامل

 ، لذلك فألغراض معايير األداء، فليس هناك تعريف مقبول عالميا للموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة7في معيار األداء رقم 
، والذي 7معيار األداء رقم من  12وافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة الوارد في الفقرة المتم استعمال تعريف ، 8و 7و 1 رقم

طبيعة فهم الشعوب األصلية للتغيرات الناشئة عن  مراعاة من شأن. 26إلى ت 24ت من في الفقراتبشكل مفصل  تم تقديمه
تعزيز فعالية التدابير الخاصة يمكن بالمثل، و. اآلثار اإليجابية والسلبية للمشروع كل من على تحديدالمساعدة  المشروع 

المسائل التي  وجهات نظر وآراء الشعوب األصلية فيل األخذ بعين االعتباراآلثار والتعويض عنها من خالل  وتخفيف بتفادي
 .عملية صنع القرار فيوإشراكها  ،تهمها

 
 نطاق التطبيق

 
اطر واآلثار البيئية واالجتماعية، بينما تتم إدارة تنفيذ يتحدد تطبيق هذا المعيار أثناء عملية تحديد المخ3. 

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

 
إال أنه ". الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة"أو " األصلية الشعوب"ال يوجد تعريف مقبول عالمياً لمصطلح 4. 

 "األقليات العرقية األصلية"قد ُيشار إلى الشعوب األصلية في بلدان مختلفة بعبارات اصطالحية مثل 
)Indigenous ethnic minorities( ،"السكان األصليون" )aboriginals( ،"التي تعيش  القبائل األصلية

" القبائل المصنفة"، )minority nationalities( "الشعوب األقلية"، )hill tribes( "في التالل
)scheduled tribes( ،"األمم األولى" )first nations( الجماعات القبلية"، أو" )tribal groups(. 
 
اعياً وثقافياً في هذا المعيار بمعناه العام لإلشارة إلى جماعة متميزة اجتم" الشعوب األصلية"ُيستخدم مصطلح . 5

 :وتمتلك السمات والخصائص التالية بدرجات متفاوتة
 
 الهوية الذاتية كأفراد في جماعة أصلية ثقافية متميزة ومعترف بها من قبل اآلخرين 
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 سالف واألجداد في منطقة المشروع وبالموارد االرتباط الجماعي بموائل متميزة جغرافياً أو بأرض األ
 الطبيعية في هذه الموائل واألراضي

  وجود مؤسسات ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ُعرفية مميزة ومستقلة عن مثيلتها السائدة لدى
 طوائف المجتمع أو الثقافة المهيمنة

 لرسمية للبلد أو المنطقة التي يقيمون فيهاالتحدث بلغة أصلية، تختلف في أغلب األحيان عن اللغة ا. 
 

ينطبق هذا المعيار على جماعات أو مجتمعات الشعوب األصلية التي تحتفظ بارتباط جماعي، أي التي ترتبط 6. 
هويتها كجماعة أو مجتمع محلي بموائل متميزة أو بأرض األسالف واألجداد وبالموارد الطبيعية في هذه الموائل 

يمكن أن ينطبق المعيار أيضاً على الجماعات أو المجتمعات التي فقدت ارتباطها الجماعي بالموائل كما . واألراضي
المتميزة جغرافياً أو بأرض األسالف واألجداد في منطقة المشروع، األمر الذي يحدث خالل حياة أفراد الجماعة 

ن من قبل الحكومات أو نزع حيازة األراضي المعنية، بسبب االبتعاد اإلجباري أو الصراعات أو برامج إعادة التوطي
 .أو الكوارث الطبيعية أو إدخال هذه األراضي في نطاق إحدى المناطق العمرانية

 
العمل على االستعانة برأي  7وقد يُطلب من الجهة المتعاملة مع المؤسسة ألغراض تطبيق معيار األداء رقم 7. 

 .ينة من الشعوب األصلية أم الخبير مؤهل أو أكثر للتأكد من اعتبار جماعة مع
 

لمجتمعات اإلنسانية بموجب القانون من االعشرين سنة الماضية كمجموعة متميزة مدى على " الشعوب األصلية"برزت . 5ت
كما أن تعبير  ."لشعوب األصليةل"إال أنه ال يوجد تعريف مقبول دوليا . الدولي وفي التشريعات الوطنية للكثير من البلدان

لشعوب ا" ال يقدم تعريفا لتعبير 7فإن معيار األداء رقم  ولهذا السبب،. قد يكون حساسا في ظروف معينة" األصلية الشعوب"
بدال من ذلك، فإنه من المسلم به أن هناك تعابير . األداءهذا ، وال يستعمله، وال يشترط استعماله لتحديد سريان معيار "األصلية

قبائل التالل، األصلية، و األقليات العرقية :على سبيل المثال ال الحصر، وهي ألصليةالشعوب ا لتحديدمختلفة قد تستعمل 
، فإن 7 رقممعيار األداء  ألغراض، ووفقا لذلكو .المجموعات القبلية، والعشائر األولى، ووأقلية الجنسيات القبائل المقررة،و

بصورة مستقلة، وال يتم إعطاء  خاصيةويتم تقييم كل  .فقرته الخامسة الواردة في الخصائص األربع أساس حدد علىيسريانه 
على الجماعات أو المجتمعات المحلية  7معيار األداء رقم ينطبق وباإلضافة لذلك، . ألخرىا منوزنا أكبر  منها خاصيةأية 

 أو السياسي وضعاليؤثر على  ال  7رقم معيار األداء من أجل أصلياما  مجتمع أو مجموعة كون تحديد .األفراد على وليس
 معيار األداءتلبية متطلبات ل دفع الجهة المتعاملة مع المؤسسةي ، بل إنهةبلدان معين في المجتمعذلك  أوالجماعة  تلكلالقانوني 

 .كبيرةمحتملة ال التي تكون مخاطرهاالظروف   وإدارةعملية المشاركة ضمان ، والمشروع ثيراتتأ تجنب من حيث 7 رقم
 

جماعة أو مجتمعات محلية ما شعوبا كون  تحديدات المتعاملة مع المؤسسة إلى إصدار حكم سليم بشأن سوف تحتاج الجه. 6ت
هذا الحكم، بتنفيذ عدد من  وقد تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، في سياق إصدار. 7أصلية ألغراض معيار األداء رقم 

بموجب القانون  البلد المضيف التزامات التي تعكسفي ذلك القوانين بما ( المعمول بها القوانين الوطنية تحديداألنشطة بما فيها 
بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالثقافة، والعادات، (وبحوث إثنوغرافية  ث في السجالت والمحفوظاتوببحالقيام و، )الدولي

. حلية المتأثرة للشعوب األصليةالمجتمعات المتشاركية مع تقييم ، واتباع مناهج )، وغيرهاالمألوفةوالمؤسسات، والقوانين 
شعوب أنها ما على  مجتمع محلي بمجموعة أو واعترافات سابقة االعتراف القانونياألخذ بعين االعتبار كل من  وينبغي

بخبراء وينبغي على الجهة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة . 7 معيار األداء رقم لتطبيق عامال حاسما ليسأصلية، ولكن ذلك 
 .هذا العمل لمساعدتها في مختصين

 
 معينة بموائل جماعي على تعلق للشعوب األصلية التي تحافظ الجماعات أو المجتمعات المحلية على األداء معيارينطبق . 7ت

 :شمل ما يليتقد و .بها وكذا الموارد الطبيعية، أجدادها أو أراضي
 

 يهاجرونأو أولئك الذين  البدو الرحلولمشروع، اب المتأثرة األراضي على لتي تقيماالشعوب األصلية  مجتمعات 
 موسمية؛ دورية أوذا طبيعة  أجدادهمبأراضي  والذين يكون تعلقهم نسبيا لمسافات قصيرة موسميا

  األراضي المتأثرة بالمشروع، ولكنها ما زالت محتفظة  ال تقيم علىالمجتمعات المحلية للشعوب األصلية التي
لها، بما في ذلك االستخدام الموسمي  المألوفأو استخدامها /ل ملكيتها التقليدية لها وبروابط بتلك األراضي من خال

 مع بروابط والتي تحتفظ في المناطق الحضرية وقد يشمل هذا التصنيف الشعوب األصلية المقيمة .أو الدوري
 المشروع؛ب المتأثرة األراضي
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  المشروع، تأثير منطقة  ضمنوأقاليم  بأراضالجماعي المجتمعات المحلية للشعوب األصلية التي فقدت ارتباطها
 خالل حياة أفراد المجموعة المعنية، نتيجة ابتعاد إجباري، أو صراعات، أو برامج إعادة توطين قسري من قبل

 ال تزالولكنها  منطقة حضرية؛ إدماجها في أوالحكومات، أو التجريد من حيازة األراضي، أو الكوارث الطبيعية، 
 المتأثرة بالمشروع؛ األراضي مع وابطبر تحتفظ

 ا واحد اجزء المتأثرة الشعوب األصلية تشكلبحيث ، مختلطة في مستوطنات الشعوب األصلية المقيمة مجموعات
 أو على نطاق أوسع؛معرف  مجتمع من فقط

  المناطق الحضرية التي تقع فيأجدادها أراضي ب الشعوب األصلية المتعلقة بصورة جماعية مجتمعات. 
 

واالجتماعي  االقتصاديوضعها  يجعلها الشعوب األصلية التي مجتمعات أو/جماعات و على األداء معيارينطبق  .8ت
إطار في  والتي قد تكون متضررة، مجتمع األغلبية عنمختلفة ، لغتها أو/و ثقافتهاوأعرافها  و ،مؤسساتهاأو /القانوني وو

، داخل المنطقة المتأثرة بالمشروعالشعوب األصلية المقيمة  مجتمعات ؤثر علىالتي ت المشاريع .هويتهابسبب  عملية التنمية
 زالت ملزمةال ، مجتمع األغلبية مع إلى حد كبير التي تتكامل أو للشعوب األصلية أكبر ساكنة إقليميةمن  والتي تشكل جزءا

كما هو موضح في األجزاء (بير التخفيف تداأن تكون  في هذه الحاالت ومع ذلك، يجب. هذا األداء متطلبات معيار لبيةبت
 .للشعوب األصلية للمجتمعات المتأثرة مصممة حسب الظروف الخاصة) الالحقة

 
أما الجماعات الضعيفة األخرى المتأثرة اقتصاديا . بالشعوب األصلية المتعلقةمواطن الضعف  7يعالج معيار األداء رقم . 9ت

إدارة من خالل و ة،والبيئي ةاالجتماعي المخاطر واآلثار تقييم شؤونها من خالل عملية فتتم معالجة ،واجتماعيا وبيئيا بالمشروع
 .والمذكرة التوجيهية المقابلة له 1اآلثار االجتماعية والبيئية المحددة في معيار األداء رقم 

 
 المتطلبات

 
 مقدمة عامة 

 
 تفادي اآلثار السلبية 

من خالل عملية تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، بتحديد  سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة،8. 
جميع المجتمعات المحلية للشعوب األصلية التي قد تتأثر بالمشروع في منطقة تأثيره، باإلضافة إلى طبيعة ودرجة 

والبيئية التراكمية  2)يالثقافبما في ذلك التراث (اآلثار المباشرة وغير المباشرة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 .المتوقعة بالنسبة لهذه المجتمعات المحلية

 
وسوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، في . يجب حيثما أمكن تفادي اآلثار السلبية على الشعوب األصلية9. 

ا بطريقة مالئمة أو التعويض عنه/الحاالت التي يتعذر فيها تفادي اآلثار السلبية، بتقليل هذه اآلثار واستعادتها و
من الناحية الثقافية ومتناسبة مع طبيعة هذه اآلثار وحجمها ومع مقدار المعاناة التي تتعرض لها الشعوب األصلية 

وسيتم إعداد خطط عمل مقترحة من جانب الجهة المتعاملة مع المؤسسة بشأن التشاور والمشاركة . المتأثرة
ة مع إدراجها ضمن خطة زمنية محددة، مثل الخطة الخاصة بتنمية المستنيرة من جانب الشعوب األصلية المتأثر

ً لتنمية المجتمعات المحلية تتضمن مكونات مستقلة خاصة بالشعوب  الشعوب األصلية، أو خطة أوسع نطاقا
 3.األصلية

_______________________ 
 .افيمتطلبات إضافية فيما يتعلق بحماية التراث الثق 8يتضمن معيار األداء رقم  2

وقد تكون خطة تنمية المجتمعات المحلية مالئمة في . ير مؤهلسوف يتطلب تحديد الخطة المالئمة مساهمة من خب3 
 .الظروف التي ال تشكل فيها الشعوب األصلية إال قسماً واحداً من مجتمعات محلية متأثرة بشكل أوسع نطاقاً 

 
ر واآلثار االجتماعية والبيئية بتحديد وجود مجتمعات الشعوب مرحلة الفحص في عملية تقييم المخاطتقوم يجب أن  .10ت

، والتي من المحتمل أن )1 من معيار األداء رقم  8و 7الفقرتين طبقا للتعريف الوارد في  (األصلية في منطقة تأثير المشروع
 فإنه األصلية، الشعوب على محتملة سلبية اآثار وضحت عملية الفحص وإذا .المؤسسة مع المتعاملة الجهة بمشروع تتأثر
 واالقتصادية االجتماعية الجوانب أهم تغطيةمع  المجتمعات، تلك حول أساسية بيانات لجمع الدراسات من المزيد إجراء ينبغي

 للمشروع المحتملة والمنافع اإليجابية اآلثار بتحديد أيضا هذه الدراسات قومت أن ويجب .بالمشروع تتأثر قد التي والبيئية
 ومناهج المحتملة االجتماعية اآلثار بشأن التوجيهات من المزيد وجدتو .تعزيزها طرق وبحث ،األصلية للشعوب بالنسبة
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 القطاع لمشاريع االجتماعية األبعاد معالجة :السليمة بالممارسات الخاصة الدولية التمويل مؤسسة رةكمذ منها في التخفيف
 .التوجيهية كون:أكوي مبادئ في واالجتماعية والبيئية الثقافية التقييمات بإجراء خاصة إرشادات توجد ماك، الخاص

  
مع طبيعة وحجم اآلثار المحتملة للمشروع المقترح على المجتمعات ونوعية التقييم نطاق وعمق  يتناسب أن يجب .11ت

: ما يلي الضعف واطنم دراسة ستراعي .المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصليةضعف مع درجة و ،المتأثرةالمحلية 
اعتمادها ) 3؛ لغتهاأو /ومؤسساتها وعاداتها وثقافتها  )2الوضع االقتصادي واالجتماعي والقانوني للشعوب األصلية؛  )1

 سياقالفي الضعف  .السائد قتصادواالالمهيمنة الماضية والمستمرة مع المجموعات وعالقتها  )4على الموارد الطبيعية؛ 
 بين طبيعة العالقة تحدده والذي ،المجتمع المحلي أو / و مستوى المجموعةإلى ضعف على يشير  أعاله الموصوف
 .الفرد األسرة أو مؤشرات الضعف على مستوى بدال من ،ومجتمع األغلبيةلشعوب األصلية، ل المتأثرة المحلية المجتمعات

مناهج هذه الدراسة ستخدم تيجب أن  كما .المشروع تقييم كجزء من مواطن الضعف في دراسة مختص خبير ينبغي أن يشارك
من لمتوقعة اوالمنافع المخاطر واآلثار  فيما يخصلشعوب األصلية لالمتأثرة المحلية آراء المجتمعات  وأن تعكس تشاركية

  .مشروعال
 

ية وأمنها يمكن للمشاريع أن تؤثر سلبا على هوية الشعوب األصلية وسبل كسب عيشها المعتمدة على الموارد الطبيع .12ت
 دراسة من خالل، لهذه األسباب، يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة تفادي هذه اآلثارنظرا . الغذائي ووجودها الثقافي

وطلب المشورة من الخبراء  ،المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصليةالتشاور مع وبديلة وصالحة للمشروع،  تصاميم
 .المختصين

 
بشكل أو التعويض عنها /و تقليلهام إمكانية تفادي اآلثار السلبية، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة في حالة عد .13ت

كما يجب أن تقوم الجهة . المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصليةاآلثار ومدى ضعف تلك وحجم  ةيتناسب مع طبيع
أو التعويض عنها بطريقة  /اآلثار السلبية وتحدد إجراءات تقليل  لشعوب األصليةخاصة باالمتعاملة مع المؤسسة بإعداد خطة 

قائمة بذاتها،  خاصة بالشعوب األصلية تكون إعداد خطةيمكن ما يجوز، تبعا للظروف المحلية، ك. مالئمة من الناحية الثقافية
في  موجودةلشعوب األصلية لأثرة المت المحلية المجتمعات عندما تكوننطاقا تنمية مجتمعية أوسع أوجعلها أحد مكونات خطة 

وينبغي . أوسعساكنة متأثرة الشعوب األصلية ضمن  عندما تكونأو  ،نفس المنطقة مع مجتمعات محلية متأثرة أخرى مماثلة
أو التعويض عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية /ومن ت الالزمة للتقليل باإلجراءاالتفاصيل الخاصة  الخطةأن تقدم هذه 

ويمكن أيضا أن تشتمل . تعزيز اآلثار اإليجابية للمشروع على الشعوب األصليةبت الخاصة ءاوتحديد الفرص واإلجرا ،السلبية
لتشجيع صون واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الشعوب على تدابير  في الحاالت المناسبة الخطةهذه 

المتأثرة المحلية من قبل المجتمعات  استخدام األراضيأو تدابير المشروع إلدارة  ،6بما يتفق مع معيار األداء رقم األصلية، 
التمويل والموارد، وجدوال  وإسهاماتبيانا واضحا بشأن األدوار والمسؤوليات،  ةوينبغي أن تتضمن الخط. للشعوب األصلية

وجد المزيد تما ك. صليةاألشعوب خاصة بالطة محتويات موصى بها لخ األوليقدم الملحق . والميزانية ،زمنيا خاصا باألنشطة
دليل مؤسسة التمويل الدولية الخاص بموارد تنمية المجتمعات من التوجيهات بشأن برامج تنمية المجتمعات المحلية في 

 .استدامة المجتمعات المحلية من خالل تحسين ممارسات أنشطة األعمال: االستثمار في الناس، المحلية
 

 التشاور والمشاركة  المستنيرة
مع المجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة على تلتزم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بعملية مشاركة   10. 

وتتضمن عملية المشاركة تحليل ألصحاب المصلحة وتخطيط . 1النحو المحدد في متطلبات معيار األداء رقم 
وبجانب ذلك تتضمن .المشاركة واإلفصاح عن المعلومات والتشاور والمشاركة، بطريقة مالئمة من الناحية الثقافية

 :ما يلي هذه العملية
 

  كمجالس الحكماء أو مجالس القرى على سبيل (إشراك الهيئات أو المنظمات الممثلة للشعوب األصلية
 ، وكذلك أفراد مجتمعات الشعوب األصلية )المثال

 4 توفير الوقت الكافي لعمليات اتخاذ القرارات من جانب الشعوب األصلية  
 

ية المتأثرة معرضة بشكل خاص لفقدان العزلة من أو استغالل ربما تكون المجمعات المحلية للشعوب األصل11. 
واعتراًفا بهذا التعرض، بجانب المتطلبات العامة لهذا .  5أراضيهم والوصول إلى الموارد الطبيعية والثقافية

المعيار، ستحصل الجهة المتعاملة مع المؤسسة على الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة للمجتمعات المحلية 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
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وتنطبق الموافقة الحرة . من هذا المعيار 17 -13متأثرة للشعوب األصلية في الظروف الموصوفة في الفقرات ال
والمسبقة والمدروسة على التصميم والتنفيذ والنتائج المتوقعة ذات الصلة باآلثار التي تطال المجتمعات المحلية 

ة المتعاملة بإشراك خبراء خارجيين للمساعدة وحين تنطبق أي من هذه الظروف، ستقوم الجه. للشعوب األصلية
 .في تحديد مخاطر المشروع وآثاره

  
، 8و 7و  1وألغراض معايير األداء . ال يوجد تعريف مقبول عالمًيا للموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة12. 

وتستند الموافقة الحرة والمسبقة . يكون للموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة المعنى الموصوف في هذه الفقرة
، 1دروسة إلى عملية التشاور والمشاركة المستنيرة وتوسع نطاقها والتي ورد وصفها في معيار األداء رقم والم

وسيتم تأسيسها من خالل المفاوضات القائم على حسن النوايا بين الجهة المتعاملة والمجتمعات المحلية المتأثرة 
العملية المقبولة بشكل مشترك بين الجهة المتعاملة ) 1: (وتقوم الجهة المتعاملة بتقييم ما يلي. للشعوب األصلية

وال تتطلب . دليل االتفاق بين األطراف على نتيجة المفاوضات) 2(والمجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية 
الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة بالضرورة تحقيق اإلجماع ويمكن تحقيقها حتى لو كان ثمة أفراد أو 

 .ل المجتمع المحلي يرفضون رفًضا صريًحاجماعات داخ
_______________________ 

فقد يكون هناك خالف داخلي، ويطعن بعض . إن عمليات صنع القرارات الداخلية عامة ولكنها ليست دائماً ذات طبيعة جماعية4
ل هذه الديناميكيات وتسمح بوقت كاٍف لعمليات ومن ثم على عملية التشاور أن تراعي مث. أفراد المجتمع المحلي في القرارات

 .صنع القرارات الداخلية بالوصول إلى نتائج يمكن اعتبارها نتائج شرعية من غالبية األطراف المعنية المشاركة
ي والخدمات الموارد الطبيعية والمناطق الطبيعية ذات القيمة الثقافية المشار إليها في هذا المعيار تساوي إمدادات النظام البيئ 5

 .6الثقافية حسبما يصفها معيار األداء رقم 
 

 
 للمشاركةالمبادئ العامة 

 
منطقة تأثير  داخلللشعوب األصلية المتأثرة المجتمعات المحلية  إشراكيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة  .14ت

للخصائص العامة  ويرد وصف. ةالمستنيرة كالتشاور والمشارعملية المشروع من خالل عملية اإلفصاح عن المعلومات و
رة التوجيهية المقابلة له، كما يتم وصفها بمزيد من التفصيل كوالمذ 1إلشراك المجتمعات المحلية المتأثرة في معيار األداء رقم 

 . 2تانطباقها على الشعوب األصلية حسبأدناه 
 

كما . ر أو تدخل أو إكراه خارجيوالمشاركة المستنيرة على تشاور حر وطوعي، وبدون أي تأثي تنطوي عملية التشاور. 15ت
يجب تسهيل حصول المجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة على المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالمشروع قبل اتخاذ 
أي قرار من شأنه التأثير عليهم، بما في ذلك المعلومات الخاصة باآلثار االجتماعية والبيئية السلبية المحتملة على تلك 

لتحقيق هذا الهدف، ). أي تصميم البناء، والتشغيل، واإلنهاء(معات المحلية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع المجت
 .يجب أن تتم عملية المشاورة قبل وأثناء التخطيط للمشروع

 
والهويات االجتماعية  ستأخد عملية المشاركة بعين االعتبار الهياكل االجتماعية  والقيادة وعمليات صنع القرار القائمة، .16ت

 :مثل النوع االجتماعي والعمر؛ وستدرك هذه العملية جملة أمور منها ما يلي
 

 وجود تقاليد ذكورية وأعراف اجتماعية وقيم قد تحد من مشاركة المرأة في األدوار القيادية وعمليات صنع القرار؛ 
 الحاجة لحماية وضمان الحقوق القانونية لنساء السكان األصليين؛ 
  الوعي المحدود المحتمل للمجموعات الهامشية أو الضعيفة بحقوقها االقتصادية واالجتماعية بسبب الفقر وقلة فرص

 .الوصول إلى الموارد االقتصادية أو الخدمات االجتماعية أو عمليات صنع القرار
 

د على المؤسسات المألوفة يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة تبني مناهج تشاور ومشاركة مستنيرة تعتم .17ت
 لكن ينبغي على الجهات. وعمليات صنع القرارات القائمة التي تستخدمها المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية

_______________________ 
ائمة الق للشركات السليمة الممارسات دليل :المباشرة المصلحة أصحاب مشاركة) 1: في المشاركة بعمليات الخاصة اإلرشادات من المزيد توجد2 ت

  ICMM 2010. دليل الممارسات السليمة: الشعوب األصلية والتعدين) 2الناشئة، و  األسواق في أعمال بأنشطة
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القضايا  مجموعة واسعة من مععلى التعامل  القائمةعمليات صنع القرار المؤسسات و تقييم قدرة المتعاملة مع المؤسسة
 صنع القرار المؤسسات وعملياتتكون قضايا مشاريع التطرح ، االتفي كثير من الح .المشروع سيطرحهاالتي  الجديدة
 علىوخيمة  عواقب ذاتنتائج قرارات و إلى والخبرة عدم كفاية القدرةقد يؤدي  .تهالمعالجغير مجهزة جيدا  القائمة

تشكل الضعيفة قد  ائجوالنت القراراتو العمليات فإن، التحديدوب .معها مشروعالعالقات على و المتأثرة المحلية المجتمعات
المجتمعات  االتفاقات بين نزاعات حولإلى قد تؤدي و، المعترف بها والقيادة القائمة عمليات صنع القرارلمؤسسات ول تحديات
 ،توقعهاالتي من المعقول  معالجة القضاياعلى  الوعي والقدرات بناءمن شأن  .والمشروع لشعوب األصليةل المتأثرةالمحلية 

على سبيل ، بما في ذلك طرق بعدةويمكن بناء القدرات  .معهااتفاقات المشاريع ، والمتأثرة المحلية المجتمعات من كل تقوية
توقيع و ة؛يالحكوم اإلرشاد أو وكاالت المدني منظمات المجتمع مثل المحلية المختصة إشراك المنظمات :المثال ال الحصر

إقامة و المجتمعات المحلية؛ب تتعلق ئيةإجرا أو تطبيقية بحوثتي تقوم بالبحث المراكز  أو المؤسسات األكاديمية مع عقود
والدعم  المواردوتوفير  ؛وكاالت أخرى أو الحكومة التي تديرهاو لمجتمعات المحليةفائدة ال القائمة برامج الدعم روابط مع

 .مشاركة المجتمعات المحليةوتعزيز  تسهيلل البلدية المحليةسلطات التقني لل
 

ينبغي أال يغرب عن بال الجهات المتعاملة مع المؤسسة أن المجتمعات المحلية للشعوب األصلية ليست متجانسة  .18ت
 الشيوخ أو وجهات نظر :جارب أنتت الحلقد أوض. داخلها وجهات نظر وآراء متباينةيمكن أن تكون هناك بالضرورة، وأنه 

 عن وجهات نظر تكون مختلفةقد  كبار السنووجهات نظر  متعلمين؛وجهات نظر األشخاص ال قد تختلف عن التقليديين قادةال
ومع ذلك، ففي الكثير من األحيان، يلعب شيوخ أو قادة  .النساء قد تختلف عن وجهات نظر الرجال؛ ووجهات نظر الشباب

شرائح  ذلك، فبعض وباإلضافة إلى. بالضرورة المسؤولين المتنخبين لهذه المجتمعاترغم عدم كونهم  دورا رئيسيا جتمعمال
ويجب أن يأخذ التشاور . المجتمع المحلي، مثل النساء والشباب وكبار السن، قد تكون أكثر عرضة آلثار المشروع من غيرها

شرائح بعض لمناهج الثقافية التقليدية التي قد تقصي بافي الحسبان مصالح هذه الشرائح في المجتمع المحلي مع العلم التام 
 .عملية صنع القرار نمالمجتمع المحلي 

 
مع وداخل المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية على فترة  ةعمليات التشاور والمشاركة المستنيركثيرا ما تمتد  .19ت

توفير المعلومات المالئمة ألعضاء المجتمع المحلي للشعوب األصلية بشأن اآلثار السلبية المحتملة للمشروع . زمنية طويلة
 يجب لذلك. إلشراك شرائح مختلفة من المجتمع المحلي متكررةلتخفيف والتعويض المقترحة، قد ينطوي على عملية وتدابير ا

التي تقوم بها  المشاركة أن تهدف عملياتو) 2(اآلثار؛  أن يبدأ التشاور في أبكر وقت ممكن من عملية تقييم المخاطر و) 1(
المخاطر  وتفهم تعيالمحلية المتأثرة للشعوب األصلية لمجتمعات ا سكانجميع  نالتأكد من أ إلىالجهات المتعاملة مع المؤسسة 

مع استخدام اللغات األصلية حيثما  مفهومةبصيغ توفير المعلومات وإتاحتها وأن يتم ) 3(؛ المشروعاآلثار المصاحبة لتطوير و
فق اآلراء وإعداد ردود بشأن قضايا المشروع لبناء تواقت كاف وعلى المجتمعات المحلية  أن تتوفرو) 4(يكون ذلك مالئما؛ 

ومعالجة  لمراعاة الكافيالوقت الجهات المتعاملة مع المؤسسة أن تخصص و) 5(؛ التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم
 .في تصميم وتنفيذ المشروعالمشروع  الشعوب األصلية بشأن اقتراحاتوشواغل 

 
على االنخراط في عملية التشاور  للشعوب األصلية ت المحلية المتأثرةالمجتمعا قدرة تقييمتقوم عملية يجب أن  .20ت
الفعال  بالتواصلقد تبحث الجهة المتعاملة مع المؤسسة تنفيذ برامج خاصة  .المشاركةعملية  بتعريف ةالمشاركة المستنيرو

 صلية ومشاركتها المستنيرة فيمع الشعوب األ ةمن أجل تعزيز فعالية عملية التشاور والمشاركة المستنير وبناء القدرات
 :الجهة المتعاملة مع المؤسسةفعلى سبيل المثال، . الجوانب الرئيسية للمشروع

 
  من جانب المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية طوال المراحل  نشطةمشاركة  تحقيقلأن تسعى يجب

 .الرئيسية لعملية تقييم المخاطر واآلثار المتعلقة بقضايا تخصهم
 من المصاحبة لتطوير المشروع المحتملة اآلثار المخاطر و فرصة لتقييم المتأثرة المحلية المجتمعات تقدم ألعضاء قد

 .مماثلةمشاريع زيارات ل خالل تسهيل
 وحق اتالتعويضب المتعلقةواستحقاقاتها  الشعوب األصلية من الحصول على مشورة قانونية بشأن حقوقها قد تمكن ،

 .القانون الوطني التي ينص عليهائية، والمزايا الضمانات اإلجرا
  تضمن التمثيل الكافي لوجهات نظر جميع المجموعات في اتخاذ القرارأن يجب. 
  عملية  قيادة أو التي ال توجد فيها أية لمجتمعات المحليةلتنفيذ عملية صنع القرار بصورة مالئمة ثقافيا يجب أن تسهل

 .راسخة لصنع القرارات
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  وتنمية المجتمعات المحلية المراقبة التشاركيةاء القدرات والمشاركة في مجاالت مثل بنقد تعزز. 
 

 هةالمتأثرة للشعوب األصلية عرض مظالمها وشكاويها وتلقي ردود الجالمحلية يجب أن يكون بمقدور المجتمعات  .21ت
، أو آلية 1 متطلبات معيار األداء رقمل طبقاوع مشرللعامة  تظلمآلية  هذه األخيرةقد تستعمل . بشأنها المتعاملة مع المؤسسة

لتحقيق هذا  1 تستجيب لمتطلبات معيار األداء رقمالتي و لشعوب األصليةلالمتأثرة  للمجتمعات المحلية مكرسة خصيصا تظلم
مالئمة  التظلمة ويجب أن تكون آلي. للشعوب األصليةالمتأثرة بالتشاور مع المجتمعات المحلية  التظلميجب تصميم آلية . الهدف

للشعوب األصلية  المتأثرة عدم التدخل في شؤون أية عمليات أو مؤسسات قائمة داخل المجتمعات المحلية ثقافيا مع ضمان
في الوقت المناسب، وأن تقوم ومجانية منصفة وشفافة  بتوفير حلول التظلميجب أن تقوم آلية . تسوية الخالفات فيما بينهال

المجتمعات  إعالم ، يجبةكإطار عملية المشار وفي .قديم أحكام خاصة بالنساء والشباب وكبار السنبت حيثما دعت الضرورة
 . لدى الجهة المتعاملة مع المؤسسة للتظلمبوجود آلية  للشعوب األصلية المتأثرة المحلية

 
وجهة  األطرافهذه  ن لدىيكو أن بمكان ، من المهملجميع األطراف المشتركةالمنفعة  وضمان ناجحة تحقيق نتائجل .22ت

ويجب أن  .الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وعند االقتضاء، ةالتشاور والمشاركة المستنيرعملية  لتحقيق نظر مشتركة
 دون منح التوصل إلى اتفاقالتركيز على  مع، في عملية صنع القرار للشعوب األصلية المشاركة الفعالة العمليات هذهتضمن 

تقع تحت  جوانب ال الموافقة علىعلى  الجهة المتعاملة مع المؤسسة غصب أو، رعيةجماعات ف فراد أوأل حق النقض
عمليات على  االتفاق لشعوب األصليةل المتأثرة المحلية والمجتمعات الجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب على .سيطرتها
 .المجتمعات المحلية ومدى ضعفتأثير  حجمل مثالي مع بشك، بما يتناسب وقت ممكن أبكرفي المناسبة  التشاورو المشاركة

عملية شعوب األصلية، ولل المتأثرة المحلية ممثلي المجتمعات خطة تحدد أو عمل إطار من خالل أن يتم ذلك ينبغي
فق عليها المت الطعن ووسائلالمشاركة  عملية في لجميع األطراف، والمسؤوليات المتبادلة المتفق عليهاالتشاور وبروتوكوالت 

 موافقة عناصرهذه الخطة  تحدد أن أيضا ينبغي، ذلك مناسبايكون حيثما و). 23تانظر ( الوصول إلى طريق مسدودفي حال 
 منمتفق عليها ال العملية دعمتوثيق  الجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب علىو .لشعوب األصليةل المتأثرةالمجتمعات المحلية 

 .المتأثرينالسكان  قبل
 

، بما في جادة مشاركة لضمان عملية لشعوب األصليةل المتأثرةمع المجتمعات المحلية  الشركات مسؤولية العمل تتحمل .23ت
لشعوب ل المحلية المتأثرةالمجتمعات من  يتوقع وبالمثل، .حيثما كان ذلك مناسبا الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة تحقيقذلك 

ه قد من المسلم به أن .هذه العمليةفي  واالنخراطمقبولة،  مشاركةعملية  إلنشاء ة مع المؤسسةالجهة المتعامل عمل معال األصلية
يتفق  يجب أن .في التوصل إلى اتفاق اتأو تأخير انتكاسات إلى في بعض الحاالت قد تؤدي وأنها، في الرأي اتاختالف تنشأ

 التماسذلك  يشمل قدو .في مثل هذه الحاالت ي يمكن تطبيقهاالت ووسائل الطعن أو معقولة على اختباراتمنذ البداية  الطرفان
الجهة المتعاملة  بين المشاركةعملية ف، 26ت في هو مذكوركما و .الطرفينكال من  ةمقبول ةثالث أطراف من نصيحة أو وساطة

قرارات عمليات و منفصلة عن األداء معايير مطلوبة فيال للشعوب األصلية المجتمعات المحلية المتأثرةو مع المؤسسة
 .ذات الصلة بالمشروع الحكومة

 
 والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة تعريف

 
والممارسات تعريف الأن ووالمسبقة والمستنيرة،  للموافقة الحرةتعريف مقبول عالميا  أنه ال يوجد المعروفمن  .24ت

معيار  من 12في الفقرة  والمسبقة والمستنيرة قة الحرةتم تعريف المواف ،معيارهذا ال ألغراض .آخذة في التطوربها  المتعلقة
 .أدناهمن التفصيل  مزيدال، مع 7األداء 

 
التشاور عملية متطلبات العملية على  تعتمد. العملية والنتيجةوالمسبقة والمستنيرة كال من  الموافقة الحرة تشمل .25ت

، باإلضافة إلى التفاوض )ةوالمستنير ةوالمسبق ةالحر مشاركةوال تشاورالعملية التي تشمل متطلبات ( ةوالمشاركة المستنير
التفاوض  يتطلب. شعوب األصليةلل المتأثرة المحلية والمجتمعات الجهة المتعاملة مع المؤسسة المبني على النوايا الحسنة بين

الجتماعات في ا ، ولحضورفي هذه العملية للمشاركة االستعداد (1): من كل األطراف ما يليالمبني على النوايا الحسنة 
بحث القضايا الرئيسية ذات ) 3(تقديم المعلومات الضرورية إلجراء تفاوض مستنير؛ ) 2(معقولة؛  وبوتيرةأوقات معقولة 

االستعداد لتغيير الموقف المبدئي وتعديل العروض المقدمة ) 5(تفاوض مقبولة من الطرفين؛  استخدام إجراءات) 4(األهمية؛ 
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إبرام إلى التفاوض المبني على النوايا الحسنة  يؤدي نجاح .اف لعملية اتخاذ القراركوتخصيص وقت ) 6(؛ لما أمكن ذلكك
 .دليل على ذلكالتوفير و قاتفا

 
اتخاذ القرارات بشأن تنمية الموارد وفقا للقانون الوطني الواجب التطبيق، بما في ذلك القوانين التي تنفذ  يحق للدول .26ت

وقد يكون . لدولة في تنمية مواردهامع حق ا 7 معيار األداء رقمال يتعارض . المضيف بموجب القانون الدوليالتزامات البلد 
األمور المتعلقة  حولالحرة والمسبقة والمستنيرة  اموافقتهلالشعوب األصلية  تقديمدولة التزامات أو تعهدات لضمان لدى ال

الموافقة الحرة والمسبقة على مستوى الدولة تختلف عن متطلبات  االلتزاماتهذه . راضي السكان األصليينبالتنمية الشاملة أل
 ،65إلى ت 62ت الفقرات من كما هو موضح فيو. 7 رقم في معيار األداء ةموضحوالعلى مستوى المشروع والمستنيرة 

مراجعة  لة مع المؤسسةالجهة المتعام، يجب على على مستوى المشروع إجراءاتات وتشمل العمليات الحكومية قرار ماحيثف
 .كلما أمكن ذلكمتطلبات معيار األداء ومعالجة الثغرات المحددة لهذه العمليات استيفاء 

 
 والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة مطلب

 
 المشاريعفالشعوب األصلية،  سلبا على التي تؤثر عملية التشاور والمشاركة المستنيرة للمشاريع مطلب عالوة على .27ت

بتصميم فيما يتعلق  لشعوب األصليةل المحلية المتأثرةمع المجتمعات والمسبقة والمستنيرة  الموافقة الحرة عملية تسهيلمة بملز
 :المحددة أدناه السلبية المحتملة اآلثار من أيب مرتبطة كانت إن والنتائج المتوقعة ،المشروعوتنفيذ 

 
  ؛مألوفملكية تقليدية أو الستخدام ل الخاضعةعلى األراضي والموارد الطبيعية اآلثار  
  لملكية تقليدية أو الستخدام عرفي؛ الخاضعةنقل الشعوب األصلية من األراضي والموارد الطبيعية  
  حياة ل ةالروحيأو االحتفالية  وأأو الجوانب الثقافية /لهوية والضروري  الحرجكبيرة على التراث الثقافي آثار

والمسطحات مقدسة، الحدائق الأو الروحية مثل /مناطق الطبيعية ذات القيمة الثقافية والشعوب األصلية، بما في ذلك ال
 ؛3ت المقدسة الصخورو، المقدسة األشجارو، المقدسة والمجاري المائية المائية

  لشعوب األصلية ألغراض تجاريةاممارسات وابتكارات واستخدام التراث الثقافي، بما في ذلك معارف. 
 

 الحرة والمسبقة والمستنيرة تطبيق الموافقة
 

تنطبق الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على جوانب تصميم وأنشطة ونتائج المشروع المرتبطة بآثار سلبية محتملة  .28ت
في بعض الحاالت، يكون  .، والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية للسكان األصليين 27محددة ورد وصفها في ت

تشمل أمثلة  .افقة الحرة والمسبقة والمستنيرة محدودا ويستهدف أجزاء معينة من األرض أو جوانب المشروعنطاق المو
المشاريع الطولية التي تخترق موائل بشرية متعددة قد تتطلب موافقة ) 1: (الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة المحددة ما يلي
أو التي /المشاريع ذات المرافق المتعددة و) 2(أراضي الشعوب األصلية؛ حرة ومسبقة ومستنيرة فقط للمكون الذي يخترق 

تضم عدة مشاريع فرعية يقع بعضها على أراضي الشعوب األصلية، قد تتطلب موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة فقط للمرافق 
وي على توسيع مرافق قائمة، بالنسبة للمشاريع التي تنط) 3(أو المشاريع الفرعية الواقعة على أراضي الشعوب األصلية، /و

 .ينبغي أن تركز الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على األنشطة الجديدة للمشروع إلى أقصى حد ممكن
 

بما في ذلك (قد يتعذر أحيانا تحديد جميع جوانب ومواقع المشروع، لذا يجب تحديد المجتمعات المحلية المتأثرة  .29ت
 قييم البيئي واالجتماعي للمشروع وخطط التخفيف ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار بشأن جوانبومراجعة الت) الشعوب األصلية
تحقيق يصبح في غياب هذه العناصر، ). في مجال الصناعات االستخراجية ستكشافاال مثل أنشطة مرحلة( تصميم المشروع

 ألن التحديد يجب أن يتصل أو قد ال يعتبر جادا/ممكن و غيروالمسبقة والمستنيرة قبل الموافقة على المشروع  الموافقة الحرة
 لتحقيق المناسب التسلسليشمل . اتصاال وثيقا باآلثار المحددة لمشروع معروف على المجتمعات المحلية المتأثرة بشكل مباشر

جوانب  حولالتشاور  ثم، إطار عام من خالل المبادئ الرئيسية االتفاق أوال على عموماوالمسبقة والمستنيرة  الموافقة الحرة
 )1: (على الجهة المتعاملة مع المؤسسة يتوجب، في مثل هذه الظروف .معروفة مواقعوال متقدمةالتصاميم  عندما تكون ةمحدد

_______________________ 
 ألنها قد تكون ، نظرا6معيار األداء رقم  الوارد تعريفها في في ذات األولوية خدمات النظام البيئي الثقافية ذات القيمة المناطق الطبيعية تعادل 3ت

 .الشعوب األصليةحياة أو الروحية ل و االحتفاليةأ ب الثقافيةالجوان أو/و لهوية محورية بالنسبة
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ضمان أن ) 2(مسارات التنمية المحتملة، ب همعلموضمان المعنيين  المصلحةشراك أصحاب إلوضع استراتيجيات مستقبلية  
األراضي، والغابات، ونظم (لموارد ا فيما يخصهم مات المتعلقة بحقوقالمعلو ويفهمون بشكل كافيدركون أصحاب المصلحة 

 االلتزام بتنفيذ عملية) 3(، تلك المعلوماتوضمان وصولهم ل، )لخإ، التي وضعتها الحكومةتعويضات الأطر والحيازة، 
ين على النحو المبين في يؤثر سلبا على السكان األصليقد مشروع للي تطور الحق أل والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة

إطار  والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة تحقيقلالوثائق التي يمكن أن تقدم  تشمل قد. عندما تكون تلك اآلثار معروفة، 27ت
 .الخطط الخاصة بالشعوب األصلية و ،والمسبقة والمستنيرة تظهر الموافقة الحرةحول المشاركة والتشاور، واتفاقات  االتفاق

 
مع المجتمعات  المشاركة عملية، ولكن معروفين المشروعوموقع نطاق  يكون فيها قد تكون هناك حاالت بالمثل، .30ت

 عند والمسبقة والمستنيرة على الموافقة الحرةلحصول لبالقدر الكافي  بعد متطورة غير لشعوب األصليةل المتأثرةالمحلية 
 لحصول علىا معاييروعملية المشاركة، و ،العامة لمبادئا االتفاق على ، يجبفي مثل هذه الحاالت .الموافقة على المشروع

والمسبقة  لموافقة الحرةاألقل على ا الحصول على ينبغي .الموافقة على المشروع قبل والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة
 .ستنيرةوالمسبقة والم الموافقة الحرة التماس التي تتطلب أي من الظروفحدوث  قبل والمستنيرة

 
 المتأثرة السائدة لمجتمعاتل بتحقيق كل من عملية التشاور والمشاركة المستنيرة تحدث ظروف تلزم مشروعا ما قد .31ت
 تعبر التي الطولية مشاريعال مثل، المشروعب المتأثرة للشعوب األصلية والمسبقة والمستنيرة والموافقة الحرةالمشروع، ب

األغلبية مجتمع  كل من يعيش فيهامناطق في  المنفذةوالمشاريع  ؛األصليةالشعوب ة واألصلي الشعوب غير كل من أراضي
تحقيق كل من عملية  أحيانابما أنه يصعب  .مختلطةمجتمعات  في أو ،ولكن منفصلة قريبة مجتمعات في والشعوب األصلية

مع مجموعات مختلفة داخل مجتمع منفصلتين كعمليتين والمسبقة والمستنيرة  التشاور والمشاركة المستنيرة والموافقة الحرة
تحقيق عملية مشاركة يوصى بواحد، أو بين مجتمعات متقاربة، أو قد يكون ذلك سببا للتفرقة داخل المجتمع، فإنه عادة ما 

المبني  مثل التفاوض(ترجع العملية واالتفاق إلى المعايير العليا  في مثل هذه الحاالت، يجب أن. واحدة تؤدي إلى اتفاق واحد
كون االتفاق سينطوي على فوائد متباينة . )والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة على النوايا الحسنة، واالتفاق الذي يبرهن على
 .المشروعآثار  وطبيعة المتأثرة،المجتمعات المحلية المشروع، و للفئات المتأثرة المختلفة أمر سيعتمد على سياق

 
وإعادة مثل شراء األرض (ات اتخاذ القرار الحكومية بشكل مباشر على مستوى المشروع عندما يتم تطبيق عملي .32ت

على  هذه العملياتإجراء تقييم من أجل  للجهالة النافي الفحص القيام بعملية ينبغي على الجهة المتعاملة مع المؤسسة ،)التوطين
 لمعالجة الوضع إجراءات تصحيحيةدراسة إمكانية القيام با وإن لم يكن األمر كذلك، فعليه ؛معيارهذا المتطلبات  مع نحو يتفق

إعادة و شراء األراضي ، مثلللمشروع الرئيسية القراراتالمتعاملة مع المؤسسة في الجهة  تتحكم عندما ال ). 63انظر ت(
انظر ( سبقة والمستنيرةوالم الموافقة الحرة بما في ذلك شرط، معيارهذا ال جميع عناصرتحقيق  عليهافإنه قد يتعذر ، التوطين
عن مواصلة الناتجة  اإلجمالية تقييم المخاطرالمتعاملة مع المؤسسة الجهة ، يجب على في هذه الحاالت ).23أيضا ت

 .األداء معايير جوانببعض  استيفاء المشروع دون
 

أفراد المجتمعات  جميعقبل  من باالجماع إلى دعم انتحتاج الوالمسبقة والمستنيرة  الموافقة الحرة ونتيجة عملية .33ت
 المتأثرةللمجتمعات المحلية  سمحت عمليةوالمسبقة والمستنيرة ك الموافقة الحرة اعتبارينبغي  .لشعوب األصليةل المتأثرةالمحلية 

 داخل األفراد والجماعات مع العلم بأن، واالتفاق عليه التنمية المقترحةتجاه  موقف جماعي باتخاذللشعوب األصلية 
هذه ينبغي لمثل  .المقترحة التنميةب المتعلقة حول مختلف القضايا مختلفة نظربوجهات  يحتفظونقد  المتأثرة المحلية معاتالمجت

التنمية فيما يخص  وجهة نظرهم مع تمثيل، ككل المتأثرة المحلية المجتمعات مستمدة من للمجتمع أن تكون" الموافقة الجماعية"
على نطاق  المتأثرة المحلية المجتمعات اتفاق يعكسوالمسبقة والمستنيرة  الموافقة الحرة علىفاالتفاق ، وبالتالي .المقترحة

 .المتخذةالقرارات المشاركة و شرعية عملية بشأن واسع
 

كما هي ، وتدابير تخفيفية محددةالمشروع وآثار أنشطة  الموافقة علىعلى والمسبقة والمستنيرة  تنطوي الموافقة الحرة .34ت
لمشاريع بالنسبة ل إال أنه ،المشروع طوال مدة ساري المفعولاالتفاق   يكون .الموافقة إعطاء هفي الوقت الذي تم في متوقعة

خطط  مراقبة الخطط الخاصة بالشعوب األصلية أو غيرها منعلى جيدة الممارسات ال فتنطوي ،طويلالتنفيذي ال عمرال ذات
االلتزامات و المبادئ العامة مع الحفاظ على، الظروف عند تغير حسب الحاجة تكييفهالمماثلة، والتحلي بالمرونة لا عملال
 .االتفاق الواردة في المتبادلةالمسؤوليات و



  
 
 

 
 

11 

 المذكرة التوجيهية السابعة
 الشعوب األصلية

 
 2012كانون الثاني /يناير 1

 المستنيرةوالمسبقة و الحرةالموافقة  عملية تحقيق
 

مثل التفاوض ( عمليةال كال من تعالج الجهة المتعاملة مع المؤسسةأن  المستنيرةوالمسبقة و الحرةالموافقة  تحقيقيتطلب  .35ت
عملية ) 1: (توثيق الجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب على). أي الدليل على االتفاق(والنتيجة  )المبني على النوايا الحسنة

المتأثرة للشعوب األصلية، و  المحلية والمجتمعات ض المقبولة من الطرفين، بين الجهة المتعاملة مع المؤسسةوالمشاركة والتفا
المحلية المجتمعات في ويجب معالجة اآلثار على الفئات الضعيفة . نتائج المفاوضات حولدليل على اتفاق الطرفين ال) 2(

 .المتأثرة للشعوب األصلية بشكل كاف خالل المفاوضات وفي الوثائق ذات الصلة
 

رة للمجتمعات المتأثرة للشعوب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيتحقيق الساعية لعملية الأن يراعي تصميم ينبغي  .36ت
 :ما يليمن بينها  أمور عدة، األصلية
 
المجتمعات المحلية  وساكنةالمشروع  تأثير عادة منطقةاآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع  تقييم عمليةتحدد ) 1(
لرسميين وغير ا قادة وهيئات صنع القرارال يكون، قد في ظروف معينةلكن ، المتأثرة مباشرة لشعوب األصليةل

 ؛هذه المنطقةللشعوب األصلية خارج المتأثرة لمجتمعات المحلية ل الرسميين
 المتعلقة بالحكامةالقضايا بلشعوب األصلية لمحلية لالعديد من المجتمعات، قد تتأثر المجتمعات افي كما هو الحال ) 2(
التقليدية والنظم اإلدارية  تعترفعندما . كة والتفاوضعملية المشاربتعريف هذه القضايا سيقوم تقييم . يةالقيادة والتمثيلو
أو  المتأثرينسكان البشكل هامشي فقط تمثل أو /قيادة مسيسة للغاية والمن المعروف أن  يكونوعندما ، ينقادة مختلفب

أعداد  تحديدعلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة يجب أن تعتمد فمجموعات متعددة تمثل مصالح مختلفة، توجد 
 ؛واالعتراف بها وضمان مشاركتها صاحبة المصلحة فرعيةالمجموعات للأعلى  تمثيليةأكبر أو صفة 

ا هبين أوالمتأثرة للشعوب األصلية،  المحلية المجتمعات داخل ـ الماضية والحاضرةـ  الصراعات يجب تقييم نشوب) 3(
، طبيعة الصراع من حيث) أو الدولة/ركات، ومثل السكان غير األصليين، والش( أصحاب المصلحة اآلخرين وبين

 ؛حل النزاع وآلياتالصراع إدارة الخاص بالمتأثرة المجتمعات المحلية  ونهج ،وجماعات المصالح المختلفة
 ، في النتيجة الراسخةالمصالح  ذوي ينالخارجيدور ومسؤوليات ومشاركة أصحاب المصلحة ) 4(
 ةأيطرف من ) بما في ذلك الرشوة والفساد والتحرش والعنف واإلكراه( ممارسات غير مقبولةوجود إمكانية  )5(

 .لشعوب األصليةالمتأثرة لالمجتمعات المحلية  داخل وخارج معنيةجهات 
 

االستثمار للمجتمعات المتأثرة للشعوب األصلية  الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةتحقيق ل الرامية عمليةلا قد تتطلب .37ت
على الجهات المتعاملة مع وينبغي  .المتأثرةالمجتمعات المحلية ، وقدرة صنع القرار، وعمليات ات ذات صلةمؤسس في بناء

مع  التنمية المنفذةستدامة أنشطة يعطي األولوية ال تنمويمن منظور  الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة تحقيق المؤسسة
 .األصليةالمتأثرة للشعوب  المحلية المجتمعات

 
الجهة المتعاملة بين تفاوض مبني على النوايا الحسنة   من خالل عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة سيتم إنشاء .38ت

يجب مبني على النوايا الحسنة، التفاوض ال عمليةتنجح عندما  .المتأثرة للشعوب األصلية المحلية مع المؤسسة والمجتمعات
) 2(عملية المشاركة والتشاور المتفق عليها، ) 1: (قد يشمل ذلك. محددفي اتفاق الطرفين والتزامات  أدوار ومسؤوليات توثيق

إطار أو ترتيبات التعويضات والنفقات؛ ) 3(، )بما في ذلك إدارة األراضي والموارد(إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية والثقافية 
 مات أخرى مثل تلك المتعلقة باستمرار الوصول إلى األراضي، التزا) 6(ترتيبات الحكم؛ ) 5(التوظيف وفرص التعاقد، ) 4(

وينبغي أن يشمل . التسليم المتفق عليها لتلبية التزامات كل طرف/آليات التنفيذ) 7(؛ 4توالمساهمة في التنمية، وما إلى ذلك
جتمعات المحلية أو الخطة االتفاق بين الطرفين المتطلبات الالزمة لتطوير خطط تنفيذ محددة زمنيا، مثل خطة تنمية الم

 .نوايا، وبيانا مشتركا للمبادئالتفاهم، وخطاب التشمل أمثلة االتفاقات مذكرة . الخاصة بالشعوب األصلية
 

الدائرة  مناضح بتأييد و االتفاقيات تحظى وينبغي أن .إبرام االتفاق االتفاقات خطوة مهمة فيدعم  تأكيد ريعتب .39ت
 والتفاوض المبني على النوايا  عملية المشاركةمعها واآلثار، والتي وقعت المخاطر عملية تقييم  لالمحددة من خال االنتخابية

_______________________ 
يدة، للمزيد من التوجيهات حول مختلف جوانب ، الشعوب األصلية والتعدين، دليل الممارسات الج2010راجع المجلس الدولي للتعدين والمعادن  4ت

 .اتفاقات مماثلة



  
 
 

 
 

12 

 المذكرة التوجيهية السابعة
 الشعوب األصلية

 
 2012كانون الثاني /يناير 1

 من باإلجماع إلى دعم تحتاجان الالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة  ونتيجة عمليةف، 33ت هو موضح فيكما  لكن. الحسنة
 دليال على دعم) 41ت( االتفاق توثيقأن يشمل  وينبغي .يةالمتأثرة للشعوب األصل المحلية المجتمعات أعضاء جميعقبل 

طلب  تفاق، ينبغياال إبرام أو المناسبة المشاركة عملية عندما يتعذر تنفيذ .المتأثرة للشعوب األصلية المحلية المجتمعات
 .23ت في الفقرة هو موضح كما طرف ثالث أو وساطة مشورة

 
 ذاتالمشاريع  قد تقرر. فقط موافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة مرة واحدةيمكن تقديم ال، 33هو موضح في تكما  .40ت

مثل الخطط المتعلقة بالشعوب (دورية تنمية خطط حياة طويلة وضع اتفاق ينطوي على التزامات يجري تسليمها خالل  اتدور
قد ف ،ومع ذلك .سياق محددوع ومشر بكلمتعلق تطور مثل هذه االتفاقات  .تخطيط المشاريعلتغطي فترات محددة ) األصلية

نماذج التنمية  نحوالمشروع وتدابير التنمية آثار مثل هذه االتفاقات من التركيز على التخفيف من تتطور يكون من المتوقع أن 
 .أو آليات تقاسم المنافع/مساهمات مشروع محدد و بدعم منن والسكان األصليالتي يسيرها 

 
 يجب اعتبار .المشروع دورة مراحلمختلف خالل االتفاقات و الخططالوثائق و لفة منأنواع مخت سيتم عادة إنتاج .41ت

التحليل  تجمع بينومكررة  متواصلةعملية بمثابة  1 رقم معيار األداء في ةعملية تقييم اآلثار البيئية االجتماعية المذكور
 التوجيهي المبدأ ينص .مناسبة رصدآليات  مع خطط عمل محددة، ووضع وتنفيذ إشراك أصحاب المصلحةو ،التشخيصو

الخطط  مثل يةخطط التنفيذاليتوجب تحضير  بينما ،دورة المشروع في أي وقت خالل هذه الوثائق تحضير يةعلى إمكانالعام 
. للشعوب األصلية المجتمعات المحلية مباشرة على سلبيةآثار  ةأي حدوث قبل يةتخفيفتدابير اتخاذ و بالشعوب األصلية الخاصة 

 :عادة ما يلي رئيسيةالوثائق التشمل 
 

  وثيقة هيكلية تحتوي، في جملة أمور، على مبادئ المشاركة، وتصميم المشروع، وعملية التنفيذ من حيث صلتها
بالمجتمعات المحلية للشعوب األصلية، ومبادئ الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة عند االقتضاء 

 .(انظر أدناه(
 ة بالشعوب األصلية أو خطة عمل مشابهةخطة خاص. 
 ت المقترحة، من قبل الجهة ءااتفاق موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة يعكس الموافقة المتبادلة على هذه العملية واإلجر

قد يشير هذا االتفاق إلى خطة خاصة . المتعاملة مع المؤسسة والمجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية
خطة خاصة بالشعوب األصلية أو  بالشعوب األصلية أو خطة عمل مشابهة ويدعمها، لكنه قد يقرر أيضا تطوير

 .عليها بعد الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةخطة عمل مشابهة أو وضع اللمسات األخيرة 
 
 

 الظروف الخاصة التي تتطلب موافقة حرة ومسبقة ومدروسة
 
 اآلثار المترتبة على األراضي والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو قيد االستخدام العرفي 

الموجودة في تلك   6وثيقاً بأراضيها والموارد الطبيعية ترتبط الشعوب األصلية في أغلب الحاالت ارتباطاً  .13
وعلى الرغم من أن تلك األراضي قد . 7األراضي التي كثيراً ما تكون خاضعة للملكية التقليدية أو االستخدام العرفي

ً للقانون الوطني، فمن الممكن في أغلب األحوال يق إثبات وتوث ال تكون مملوكة قانوناً للشعوب األصلية طبقا
استخداماتها لهذه األراضي، بما في ذلك استخدامها الموسمي أو الدوري، من أجل سبل كسب عيشها أو ألغراض 

 .ثقافية أو احتفالية أو روحية تمثل هويتها والطابع المميز لمجتمعاتها
 

في الحاالت التي تقترح فيها الجهة المتعاملة مع المؤسسة إنشاء مشروع أو التطوير التجاري لموارد  .14
 ،8طبيعية في أراٍض تقليدية مملوكة للشعوب األصلية أو خاضعة لالستخدام العرفي لها، مع توقع نشوء آثار سلبية

 :فإن على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تنفيذ الخطوات التالية
 
 توثيق الجهود الرامية إلى تفادي أو تخفيض مساحة األرض المقترحة لتنفيذ المشروع. 
 للشعوب  9 توثيق الجهود الرامية إلى تفادي أو تخفيف اآلثار على الموارد والمناطق الطبيعية المهمة

 .األصلية
 ل حصص الملكية واالستخدامات التقليدية قبل شراء أو تأجير األرضتحديد ومراجعة  ك. 
  تقييم وتوثيق استخدام الموارد بالمجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة دون اإلخالل بمطالبات الشعوب

ويجب أن يشمل تقييم استخدام األراضي والموارد الطبيعية مراعاة الفروض   10.األصلية في تلك األراضي
 .بين الجنسين وأن يضع في االعتبار بشكل خاص دور المرأة في إدارة هذه الموارد واستخدامها
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  ضمان إخطار المجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة بحقوقها المرتبطة بهذه األراضي بموجب
 .القوانين الوطنية، بما في ذلك أي قانون وطني يقر حقوق االستخدام العرفي

 هة المتعاملة للمجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة التعويض والضمانات اإلجرائية سوف تقدم الج
الواجبة في حالة التنمية التجارية ألراضيهم ومواردهم الطبيعية باإلضافة إلى فرص التنمية المستدامة 

 :المالئمة من الناحية الثقافية بما في ذلك
 

  11.ضات عينية بدالً من التعويض النقدي كلما كان ذلك ممكناً تقديم التعويضات في شكل أراٍض أو تعوي -
قد ترتبط تنمية المشاريع بفقدان القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية وفقدان الموارد الطبيعية  -

وفي هذه الظروف، يجب أن تحدد الجهة . ذاتها بصورة مستقلة عن االستحواذ على أرض المشروع
تي تضمن الوصول المستمر للموارد الطبيعية، وتحدد ما يعادل الموارد البديلة، أو المتعاملة التدابير ال

 .تقدم كخيار أخير تعويضاً وتحدد سبل كسب معيشة بديلة
عندما تعتزم الجهة المتعاملة استغالل الموارد الطبيعية التي تشكل ركيزة محورية لهوية الشعوب  -

خدامها لهذه الموارد من الخطر على سبل كسب العيش األصلية وسبل كسب عيشها، وعندما يفاقم است
يجب على الجهة المتعاملة استطالع اآلليات التي تضمن التقاسم المنصف والعادل للمنافع المرتبطة 

 . باستخدام المشروع للموارد
على  كما ستأخذ الجهة المتعاملة في االعتبار إتاحة القدرة للمجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة -

الوصول واالستخدام والعبور باألراضي التي تقوم بتنميتها وفقاً العتبارات الصحة والسالمة واألمن 
 .األساسية

___________________________ 
تشمل األمثلة منتجات الغابات المستخرجة من األخشاب وغيرها المستخرجة من الموارد البحرية والمائية،  6

تعادل أصول الموارد الطبيعية . الصيد والقنص والتجميع، ومناطق الرعي والمحاصيل والنباتات الطبية، وأراضي
 . 6كما ورد في معيار األداء هذا خدمات النظم البيئية التي تقوم باإلمداد حسبما يصفها معيار األداء رقم 

تأجير األراضي المملوكة أو /حيازة و 5تعالج فقرة حيازة األراضي وإعادة التوطين القسري بمعيار األداء رقم  7
 .قانوناً 

قد تشتمل هذه اآلثار السلبية على اآلثار المترتبة على فقدان القدرة على الوصول إلى األصول أو الموارد أو تقييد  8
 .استخدام األراضي نتيجة ألنشطة المشروع

ذا خدمات النظام البيئي ذات تعادل الموارد والمناطق الطبيعية ذات األهمية المشار إليها في معيار األداء ه  9
وهي تشير إلى تلك الخدمات التي يكون للجهة المتعاملة سيطرة إدارية . 6األولوية كما يعرفها معيار األداء رقم 

مباشرة عليها أو تأثير مهم، كما تشير إلى تلك الخدمات التي يترجح أن تشكل مصادر خطر من ناحية آثارها على 
  .األصلية المتأثرة المجتمعات المحلية للشعوب

بالرغم من أن هذا المعيار يتطلب إثبات وتوثيق استخدام هذه األراضي، يجب على الجهات المتعاملة مع  10
 .المؤسسة أن تعي بأن األراضي قد تكون بالفعل قيد استخدام بديل على النحو المقرر من قبل الحكومة المضيفة

 هو هذا أن يثبت ما تقديم المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب المالئمة، البديلة لألرض المؤسسة مع المتعاملة الجهة تقديم دون الظروف حالت وإذا 11
 األراضي على القائم غير الدخل لكسب فرصاً المتأثرة األصلية للشعوب المحلية تمعاتللمج المتعاملة الجهة تتيح سوف الظروف، هذه وفي. القائم الوضع
 النقدي؛ التعويض إلى إضافة

 
، 7رقم  من معيار األداء 14تخدام األراضي، طبقا للوصف الوارد في الفقرة في حالة تحديد القضايا المرتبطة باس. 42ت

 قبلة نشطة من كإلجراء التقييم مع مشار الجهة المتعاملة مع المؤسسة بخبراء مختصينسوف تستعين مرحلة التصنيف،  أثناء
 الخاصلألراضي والموارد  التقليدي نظام الحيازة التقييم يصفوينبغي أن . للشعوب األصلية المتأثرة المجتمعات المحلية

التقييم جميع أوجه يحدد ويسجل  ما ينبغي أنك. في منطقة تأثير المشروع )اأو جماعي افرديكان سواء ( الشعوب األصليةب
وأي استخدام خاص أو  لألراضي والموارد، بما في ذلك االستخدام الثقافي أو االحتفالي أو الروحي، المألوفاالستخدام 

، وأية آثار )، أو استخراج الغابات واألحراجوصيد األسماك والرعي القنصك(أو دوري لألراضي والموارد الطبيعية موسمي 
منذ زمن القائمة لألراضي والموارد إلى أنماط االستخدام  المألوفويشير االستخدام . مثل هذا االستخدام سلبية محتملة على

االستخدام  عاداتها وتقاليدها، بما في ذلكلللشعوب المحلية و المألوفةا للقوانين ألراضي وموارد المجتمعات المحلية طبق طويل
االستخدامات الثقافية  وتشكل. الدولة أصدرتهاألراضي والموارد صكوك حيازة رسمية لالموسمي أو الدوري، بدال من 

عميقة ومتأصلة في أنظمة  كما أنهاها، ال يتجزأ من عالقات الشعوب األصلية بأراضيها وموارد ءاواالحتفالية والروحية جز
ما يمكن أن تحدث كيمكن أن تكون هذه االستخدامات متقطعة، . لسالمتها الثقافية أساسية وتعتبرالفريدة،  هاومعتقدات تهامعرف

 على هذايجب توثيق أية آثار سلبية محتملة . ، بل ويمكن أال تكون مرتبطة بموقع محدد بعينهعن المستوطناتفي مناطق بعيدة 
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المتعاملة مع  معلومات مستمدة من تقييم الجهةأية ر أن كالجدير بالذمن و. هذه األنظمةفي سياق  ااالستخدام ومعالجته
، في منطقة تأثير 8ورقم  6حدد وجود موائل حرجة وموارد ثقافية حرجة، بما يتسق مع معياري األداء رقم ي الذيالمؤسسة 
الشعوب مطالب توثيق  كذلكيجب . ويجب أخذها بعين االعتبار التحليلصلة في سوف تكون معلومات ذات  ،المشروع

. من عملية التقييم ءاهذا التوثيق جز وجعل ،ا بمقتضى القانون الوطنيية قانونكاألصلية بشأن األراضي والموارد غير المملو
 ، لن يؤديالمطالب تلك غيابأو  ،راضيالمرتبطة باأل المطالبتوثيق  يجب أن تضمن الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن غياب

 .ت قانونية حالية أو مستقبلية تتخذها الشعوب األصلية إلثبات ملكيتها القانونيةءاإلى اإلخالل بأية إجرا
 

تحديد التدابير الالزمة لتفادي اآلثار السلبية على هذه األراضي  هواألولوية في عملية التقييم الذي يحظى بالهدف . 43ت
وحيثما ال يكون التفادي ممكنا، فإنه يجب وضع تدابير لتخفيف هذه اآلثار . استخدام الشعوب األصلية لهاعلى ، ووالموارد

عنها من أجل ضمان توفر، والوصول إلى، األراضي والموارد الطبيعية الالزمة لكسب العيش والبقاء الثقافي  أو التعويض/و
 قطع أرضيةتوفر شريطة شكل أراض  علىويجب تفضيل التعويض المقدم  .للشعوب األصلية للمجتمعات المحلية المتأثرة

للشعوب المتأثرة المتعاملة مع المؤسسة بمراقبة حق حصول المجتمعات المحلية  وينبغي باإلضافة إلى ذلك قيام الجهة. مناسبة
الحاالت، قد تكون األراضي  وفي بعض. مثل اإلخطار المناسب والرد على االستفسارات األصلية على الضمانات اإلجرائية،

األصلية مخصصة بالفعل من قبل الحكومة المضيفة الستخدامات بديلة، بما فيها المحميات الطبيعية،  الشعوب تطالب بهاالتي 
 ويجب على الجهة. صكوك حيازتهايملكون  أشخاصمن قبل  فردية أرضيةقطع استعمالها ك ومناطق امتياز التعدين، أو

مع  ؤسسة أن تسعى في هذه الحالة إلى إشراك الهيئة الحكومية المختصة في أية مشاورات ومفاوضاتالمتعاملة مع الم
 .للشعوب األصليةالمتأثرة المجتمعات المحلية 

 
المسبقة الموافقة الحرة ولضمان  اخاضعاألراضي  هذه محتملة على سلبية آثار ذيتنفيذ أنشطة مشروع  كوني أن يجب. 44ت

 مع المؤسسة مع المتعاملة الجهة تتعاون أن الحاالت بعض في يمكن .ةاألصلي للشعوب المحلية المتأثرة معاتللمجت والمستنيرة
 المحلية المتأثرة المجتمعات تستخدمها أو بها تطالب التي باألراضي القانوني االعتراف تسهيل أجل من وطنية حكومية هيئة

 المؤسسة مع المتعاملة لجهةل ويمكن .األراضي حيازة بصكوك المعنية ميةالحكو بالبرامج يتعلق فيما وذلك ،األصلية للشعوب
 ، وأن تساعدالتقييم عملية خالل جمعتها التي لألراضي المألوفة الحيازة معلومات على الشأن هذا فيعملها  أن تركز

 ذلك األصلية الشعوب تطلب عندما األراضي، حيازة بصكوك المطالبة مواصلة على أعضائها أو المتأثرة المحلية المجتمعات
  .البرامج هذهمثل  في وتشترك

 
  نزوح الشعوب األصلية من األراضي والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو قيد االستخدام العرفي

سوف تقوم الجهة المتعاملة ببحث تصميمات بديلة للمشروع من أجل تفادي نزوح الشعوب األصلية من . 15
وفي . والخاضعة للملكية التقليدية أو االستخدام العرفي 12 لموارد الطبيعية التي في حوزتها الجماعيةاألراضي وا

حال تعذر تفادي هذا النزوح، فإن الجهة المتعاملة لن تمضي في تنفيذ المشروع ما لم تحصل على الموافقة الحرة 
للشعوب األصلية متماشياً مع متطلبات تخطيط  والبد أن يكون أي نزوح. والمسبقة والمدروسة كما هو مبين آنفاً 

وينبغي أن تكون الشعوب األصلية النازحة قادرة، كلما . 5وتنفيذ إعادة التوطين الواردة في معيار األداء رقم 
 .أمكن، على العودة إلى أراضيها التقليدية أو العرفية، عند زوال السبب الذي دفعها إلى النزوح عن تلك األراضي

___________________________ 
عادًة ما تطالب الشعوب األصلية بحقوقها في األراضي والموارد وإمكانية الوصول إليها واستخدامها من خالل  12

وقد ال يكون هناك اعتراف بهذه . األنظمة التقليدية أو العرفية، والتي يحتم الكثير منها حقوق الملكية الجماعية
وفي الحاالت التي يمتلك فيها أفراد المجتمعات المحلية . ارد في ظل القوانين الوطنيةالمطالبات باألراضي والمو

للشعوب األصلية المتأثرة صكوك حيازة قانونية فردية، أو حيثما يعترف القانون الوطني المختص بالحقوق العرفية 
 .من هذا المعيار 17في الفقرة ، بدالً من المتطلبات الواردة 5لألفراد، سوف تطبق متطلبات معيار األداء رقم 

 
بيرة ال يمكن تغييرها بالنسبة للبقاء كآثار سلبية  عنهوقد تترتب  بشكل خاصلشعوب األصلية عملية معقدة انزوح . 45ت

فإنه من المتوقع أن تبذل الجهة المتعاملة مع المؤسسة قصارى جهدها للبحث عن تصميمات بديلة للمشروع من ؛ لذا الثقافي
 يكونوقد . التي في حوزتها الجماعية وتقوم باستخدامها المألوفةلشعوب األصلية عن األراضي التقليدية أو اي نزوح أجل تفاد

مثال، (استخدام األراضي أو الموارد  علىفرض قيود أو تغييرات  بسبب حيازة المشروع لألراضي أول نتيجةالنزوح المحتمل 
من قبل  تقوم باستخدامها مخصصةالتي تي في الحوزة الجماعية للشعوب األصلية وال المألوفةتكون األراضي التقليدية أو  قد

لحفاظ على الموارد لالهيئة الحكومية المختصة الستخدام آخر بالتزامن مع المشروع المقترح، مثل إنشاء مناطق محمية 
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 وبعد حصولها ،ة عدم وجود أي بديل ممكنالجهة المتعاملة مع المؤسس إثباتإال بعد  التفكير في النزوح ينبغيال ). الطبيعية
 .ها المستنيرةمشاركتللشعوب األصلية بعد  المتأثرة لمجتمعات المحليةعلى الموافقة الحرة والمسبقة ل

 
المسؤولين  إذا قررت الحكومة المضيفة تهجير الشعوب األصلية، فيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة التشاور مع. 46ت

إذا تم إجراء تفاوض مبني على النوايا الحسنة بناء  يين من أجل فهم األساس المنطقي لهذا التهجير، ومعرفة ماالحكوميين المعن
على المشاركة المستنيرة للشعوب األصلية فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالمشروع وبتهجير المجتمعات المحلية المتأثرة 

 .إن وجدت والنتائج عمليةال في معالجة أية ثغرات مع المؤسسة قد يتوجب على الجهات المتعاملة. للشعوب األصلية
 

 المتعاملة الجهة ، ستقوماألصلية الشعوب تهجير على التي تنص الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة عملية اختتام بعد .47ت
 وطبقا المفاوضات، اختتام مع يتسق بما التوطين أو خطة الستعادة سبل العيش،  بإعادة خاصة عمل خطة بإعداد المؤسسة مع

 بالفقرة المؤسسة مع المتعاملة الجهة تسترشد أن ويجب .5 رقم األداء معيارمن  29إلى  25من ، و24إلى  19 من للفقرات
 للمجتمعات يسمح نص على الخطة هذه تشتمل أن وينبغي .األرض عن التعويض مستوى بشأن 5 رقم األداء معيار من 9

 .عنها نزوحها إلى أدت التي األسباب زوال عند أراضيها إلى العودةب ومجديا، ممكنا ذلك كان يثماح المحلية المتأثرة،
 

المملوكة تقليديا أو االستخدام  األراضي فيها تكون التي للحاالتمصممة  7من معيار األداء رقم  15متطلبات الفقرة . 48ت
 الحاالت على 5 رقم األداء معيار متطلبات تنطبق. بشكل جماعيب األصلية التي تستخدمها حوزة الشعو للموارد في المألوف

 الوطني القانون يعترف حيثما أو قانونية، حيازة صكوك األصلية للشعوب المتأثرة المحلية المجتمعات أعضاء فيها يمتلك التي
 اكصكو األصلية للشعوب لمتأثرةا المحلية المجتمعات من أفراد يمتلك عندما حتى أنه إال .لألفراد المألوفة بالحقوق المختص

 يتخذه الذي القرار بأن تدرك أن المؤسسة مع المتعاملة الجهة ه يتوجب علىنفإ فردي، أساس على األراضي لحيازة قانونية
 ،المحلي المجتمع مستوى على القرار صنع لعملية خاضعا قد يكون والنزوح الصكوك عن التنازلشأن ب العالقة ذوي األفراد

 .األسالف يضابل أر خاصة ممتلكات تعتبر ال قد األراضي ذهه أن حيث
 

 التراث الثقافي الحرج
أو /حيثما يكون للمشروع آثار على الموارد الثقافية التي تمثل ركيزة محورية لهوية الشعوب األصلية و .16

ن خالل المحافظة على االحتفالية أو الروحية يجب توجيه األولوية لتفادي هذه اآلثار م 13 حياتها الثقافية أو
يجب أن تحصل الجهة المتعاملة على الموافقة الحرة والمسبقة والمدروسة للمجتمعات المحلية . الموارد الثقافية

 . للشعوب األصلية المتأثرة في حالة عدم إمكانية تفادي اآلثار الكبيرة للمشروع على الممتلكات الثقافية
 

الموارد الثقافية أو المعارف أو االبتكارات أو الممارسات الخاصة عندما يقترح مشروع معين استخدام  .17
) 1: (بالشعوب األصلية ألغراض تجارية، فسوف تخطر الجهة المتعاملة مع المؤسسة الشعوب األصلية بما يلي

التنمية النتائج المحتملة لهذه ) 3(مجال وطبيعة التنمية التجارية المقترحة؛ ) 2(حقوقها بموجب القانون الوطني؛ 
ً التأكد من التقاسم . الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمدروسة) 4(و  ويجب على الجهة المتعاملة أيضا

المنصف والعادل للمنافع المتأتية من االستغالل التجاري لهذه المعارف واالبتكارات والممارسات، وبما يتماشى مع 
 .عادات وتقاليد الشعوب األصلية

_____________________________ 

أو الروحية مثل البساتين المقدسة واألجسام المقدسة في المياه /يشتمل على المناطق الطبيعية ذات القيم الثقافية و13 
المناطق الطبيعية ذات القيم الثقافية تعادل خدمات النظام البيئي ذات . والمجاري المائية واألشجار والصخور المقدسة

 .6عرف في معيار األداء رقم األولوية حسبما هو مُ 
 

إلى معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية على أنها معرفة تقليدية، وتشمل أشكال التعبير ما يشار غالبا . 49ت
وعالوة على ذلك، . يسمى هذا النوع من المعارف التراث الثقافي غير المادي .الفولكلوري أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي

الطقوس واألغراض المقدسة، وقد يحافظ المجتمع  ما تظل معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية مستخدمة في غالبا
وتمثل التنمية التجارية للتراث الثقافي غير المادي موضوعا للمناقشات  .المحلي أو أعضاؤه المعنيون على طابعها السري

ولعل االستثناء الوحيد يتمثل في . آخذة في التطور بوتيرة بطيئة المجال هذا في الدولية الراهنة، حيث أن المعايير الدولية
والمعارف التقليدية المرتبطة بها لدى المجتمعات المحلية األصلية أو التقليدية، كما ورد في  االستخدام التجاري للموارد الجينية

وترد  .وإدارته ، التي ذكرت أيضا دور المرأة الحيوي في الحفاظ على التنوع البيولوجيبالتنوع البيولوجي ةاالتفاقية المعني

http://www.biodiv.org/default.aspx
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لتقاسم العادل والمنصف بشأن الحصول على الموارد الجينية وا مبادئ بون التوجيهيةتوجيهات مفيدة بهذا الخصوص في 
ن احترام للسلوك األخالقي لضما ري:مدونة تغاريوايي، وكون:المبادئ التوجيهية ألكوي، وكذا للمنافع الناشئة عن استعمالها

انظر الئحة (الصادرة بموجب االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي  التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية
التجارية على االستغالل التجاري للمعارف الطبية التقليدية أو األساليب المقدسة أو التقليدية  وتشتمل أمثلة التنمية). المراجع

التعبير الثقافي التقليدي، مثل بيع الفن أو  أشكال التعامل معوينبغي . النباتات واأللياف أو المعادن بتجهيز المعنيةاألخرى 
 .الموسيقى، طبقا للقانون الوطني والممارسات الدولية الناشئة

 
لق باستخدامها االمتثال للقوانين الوطنية المطبقة، إن وجدت، فيما يتع يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة. 50ت

المجتمعات المحلية للشعوب األصلية قد نظرا ألن و .الشعوب األصلية ألغراض تجارية لمعارف وابتكارات وممارسات
وأن المجتمع المحلي أو أعضاؤه المعنيون قد أغراض مقدسة، طقوس أو هذه المعلومات والعمليات والمواد ل مثلتستعمل 

حاالت، فإنه يتوجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة الحصول على الموافقة يحافظون على طابعها السري في بعض ال
المجتمعات المحلية المعنية المستنيرة للمالك أو المالك قبل استخدام تلك الموارد أو الكشف عنها؛ وعلى كل حال، يجب تمكين 

 .أو االحتفالية المألوفةاالستمرار في استخدام المواد الجينية لألغراض  من
 

المادي، الذي يشمل معارف وابتكارات وممارسات  غير الثقافي التراث استغالل وتطوير مشروع ما يقترح عندما. 51ت
التراث الثقافي األصلي  التقصي عن ملكية) 1(: الشعوب األصلية، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة القيام بما يلي

الحصول ) 2(؛ األصلي لتراث الثقافيا صاحب أو أصحابأية اتفاقات مع  فردية أو جماعية قبل إبرامما إذا كانت  وتحديد
 االستخدام هذا من العائدة المنافع تقاسم )3(؛ الستخدامه  األصليالتراث الثقافي  أو أصحاب على الموافقة المسبقة من صاحب

استخدام معلومات تعاملة مع المؤسسة الجهة الميجب على . لشعوب األصليةل المحلية المتأثرةالمجتمعات مع  بطريقة مناسبة
، حتى األصلي لتراث الثقافيا من أصحاب سعيها للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةفي  ةخبراء غير منحاز

 الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة توثيقالجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب على . نزاع موضوعملكية ال تلو كانو
لقانون اوفق أخرى شروط  ةلشعوب األصلية من أجل التنمية التجارية المقترحة، باإلضافة إلى أيل المحلية المتأثرة مجتمعاتلل

وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة كجزء من عملية  تحديد هذه األخيرةتقاسم المنافع، ينبغي في حالة توقع  .الوطني
 التدريب وتوفير العمالة، توظيف شكل على إنمائية مزايا مثال الفوائدهذه قد تشمل . الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة تأمين

تسويق عن صنع والناتجة  المنافع مماثلة، وكذا برامج وتنفيذ المحلية المجتمعات تنمية عن المترتبة والمزايا المهني،
أن تضع في اعتبارها متطلبات  لة مع المؤسسةيجب على الجهات المتعام. والترخيص لبعض أشكال التعبير الثقافي التقليدي

معالجة الثغرات التي تم تحديدها  وقد يتوجب عليها، الصلةذات  ةالوطنيالقوانين الموافقة المحددة بموجب االتفاقيات الدولية أو 
 .إن وجدت

 
يرها من األشياء التي وغ األصلية الشعوب صورو أسماء استخدام بأن المؤسسة مع المتعاملة الجهات تدرك أن يجب. 52ت

 يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تقييم المعايير. حساسة مسألة يكون قدفيها، تعيش البيئة التي تصورها وتصف 
 إطالقها مثل أغراض في حتى العناصر هذه استخدام قبل المعنية المحلية المجتمعات مع التشاورواألفضليات المحلية، و

 .المعدات وقطع وعالمشر مواقع على أسماءك
 

 8األداء رقم  يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة الرجوع إلى المتطلبات والتوجيهات المماثلة الواردة في معيار. 53ت
 .بالشعوب األصلية والمذكرة التوجيهية المقابلة له فيما يتعلق بالتراث الثقافي للمجتمعات المحلية بخالف تلك المتعلقة

 
 ومنافع التنميةتخفيف اآلثار 

 
التفادي (سوف تحدد الجهة المتعاملة والمجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة تدابير تخفيف اآلثار  .18

، كما يتعين عليها تحديد فرص 1وفق التسلسل الهرمي المبين بمعيار األداء رقم ) أو التعويض/أو االستعادة و/و
ويجب على الجهة المتعاملة ضمان وصول . المالئمة من الناحية الثقافيةالحصول على منافع التنمية المستدامة و

 . التدابير المتفق عليها إلى المجتمعات المحلية للشعوب األصلية المتأثرة بمنهجيات منظمة وعادلة
 

يمها سوف تضع تدابير تخفيف اآلثار، وكذلك التدابير األخرى المتعلقة بتحديد التعويض وتقاسم المنافع وتسل .19
وتوزيعها على الشعوب األصلية المتأثرة، في االعتبار قوانين الجماعات المتأثرة ومؤسساتها وعاداتها باإلضافة 

http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308
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ويمكن أن تكون أهلية الحصول على التعويض قائمة على أساس فردي أو . إلى مستوى تفاعلها مع المجتمع العام
لتعويض على أساس جماعي، سيتم تحديد وتنفيذ اآلليات وعند تقديم ا 14 . جماعي، أو على الجمع بين الحالتين

 .التي تعزز من فعالية التسليم والتوزيع ألفراد الجماعة المؤهلين كافة
 

هناك عوامل متعددة تحدد كيفية استفادة الشعوب األصلية المتأثرة من المشروع، وهي تشمل على سبيل  .20
ويجب أن تهدف هذه الفرص . رض هذه الشعوب للمعاناةالمثال ال الحصر طبيعة المشروع وسياقه ومدى تع

المحددة إلى تحقيق أهداف وتفضيالت الشعوب األصلية بما في ذلك تحسين مستويات معيشتها وسبل كسب عيشها 
بطريقة مالئمة من الناحية الثقافية وتعزيز االستدامة طويلة األجل للموارد الطبيعية التي تعتمد عليها هذه 

 . الشعوب
_____________________ 

عندما يغلب الطابع الجماعي على التحكم في الموارد واألصول وصنع القرار ، فسوف تبذل الجهود لضمان أن  41
 .تكون المنافع والتعويضات جماعية، حيثما أمكن ذلك، وأن تراعي االحتياجات والفوارق بين األجيال

 
مثل األفراد (متباينة األصلية مجموعات متعددة ووحدات اجتماعية المتأثرة للشعوب  المحلية المجتمعات تضمقد . 54ت

، قد يؤثر مثال. قد يؤثر المشروع على الوحدات االجتماعية بطرق مختلفة. الجماعاتهذه داخل ) والعشائر والقبائل، وغيرها
شكل خاص على مطالبة ب لكنه سيؤثر، لهاواستعمالهم استالم األرض على وصول جميع األعضاء إلى األراضي والموارد 

ينبغي للتقييم االجتماعي أن يكون أساس تحديد الجماعات . حالي للمواردالستخدام وعلى االباألرض، عشيرة واحدة فقط 
 .محددةالثار اآلالمتأثرة وفهم طبيعة 

 
ما يتعلق باألرض على سبيل المثال، في. معا األهلية للحصول على تعويضات إما فردية أو جماعية، أو االثنينتكون . 55ت

وأفراد الموارد،  لملكية وإدارة الوراثيةحقوق ال ذويأفراد المجتمع  ذات األهليةاألصلية قد تشمل الشعوب والموارد الطبيعية، 
الهيكل واآلليات المناسبة كذا تحديد األهلية و. لموارد في الوقت الراهنيستعملون ا وأفرادستخدام، االحقوق  على يتوفرون

وعادات  ومؤسساتقوانين و ؛االعتبار نتائج التقييم االجتماعي بعينتأخذ عملية يجب أن دارة التعويضات إليصال وإ
لمجتمعات المحلية لالمشروع  والمستحدثة التي يتسبب فيهاوالتغييرات المباشرة  ؛لشعوب األصليةل المتأثرةالمجتمعات المحلية 

 .الجيدةالدولية والممارسات  ؛مجتمع األغلبيةالقات مع العتغيير بما في ذلك  ،األصليةالمتأثرة للشعوب 
 

 التخفيف والتعويض
 

رة للشعوب األصلية، بتصميم آليات تخفيف ثمع المجتمعات المحلية المتأ ، بالتعاونستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة. 56ت
المتفق  والتعويض التخفيف تقديم يستفيد قد بعض الحاالت،في . وتعويض مناسبة لمعالجة اآلثار الضارة الناتجة عن المشروع

 وإدارتها هذه المزايا األصلية وذلك لضمان حمايةالمتأثرة للشعوب ا من تطوير قدرات الموارد البشرية للمجتمعات معليه
 .تقديمهاالمستدامة، واستمرار 

 
 قانونياوصالحة  نماذج آمنةب تقديم يجلشعوب األصلية، ل المتأثرةلمجتمعات ل ديلةبموارد و أراضيتم توفير عندما . 57ت

 ؛نتائج التقييم االجتماعي استنادا إلى أساس فردي أو جماعي،توزيع سندات ملكية األراضي على  يتم وقد. لحيازة األراضي
ا وقوانين ومؤسسات وعادات المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية؛ والتغييرات المباشرة والمستحدثة التي يتسبب فيه

 .مجتمع األغلبيةالمشروع للمجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية، بما في ذلك تغيير العالقات مع 
 

على شكل اتفاق، وتقديمها ) التدخالت التنموية المرتبطة بهاكذا و( المتفق عليها تخفيف و التعويضآليات التوثيق  يجب. 58ت
هذه األخيرة مناسبة كون تقد . المحلي تنمية المجتمعلأو خطة  األصلية لشعوبخطة خاصة با على شكلإما كبرنامج متكامل 

التي ليست شعوبا أصلية، ولكنها تشترك معها تعيش الشعوب األصلية جنبا إلى جنب مع غيرها من الفئات المتأثرة  أكثر عندما
 .العيش ذات الصلةفي نفس نقاط الضعف وسبل 

 
 لتنمية أوسعفرص 

 
 فالجهةالسياق، المشروع و وحسب .للشعوب األصلية أوسعتنمية فرصا فريدة ل القطاع الخاص عملياتقد تقدم . 59ت



  
 
 

 
 

18 

 المذكرة التوجيهية السابعة
 الشعوب األصلية

 
 2012كانون الثاني /يناير 1

لشعوب ل المتأثرةالمجتمعات المحلية دعم تنمية ل تنمويةبرامج  تقديم مباشرة دعمت أو/و حفزتالمتعاملة مع المؤسسة قد 
أوسع تنمية  توفير فرصلكن  ،7 رقم معيار األداء لمتطلب امتثاال الناجمة عن المشروع اآلثار السلبيةمعالجة تعتبر  .األصلية

، قد الكبرىمشاريع ال في .موصى به كممارسة جيدة عندما تتوفر الفرص، لكنه ليس إجباريا فهذا األمر .ليس كذلك نطاقا
تنمية المجتمع جهودها ل من، كجزء أكثر شموالمنافع تنموية  مجموعة على تقديم ةقادر تكون الجهة المتعاملة مع المؤسسة

فرص  أيضا عن مع المؤسسة تبحث الجهة المتعاملةقد  .الشركات المحليةاالقتصاد و إلنعاش تهامحاول المحلي واإلقليم، أو
صحة األم وبرامج   ،ثنائية اللغةال البرامج التعليمية مثل للشعوب األصلية، تنمويةتحقيق فوائد مصممة لال القائمةدعم البرامج ل
مع  التفاعلعند  .خطط القروض الصغيرةوالترتيبات الالزمة ل، فرص العمل خلقأنشطة التغذية، وج براموالطفل و

 المتعلقة بالتخفيف الحقوق واالستحقاقات بين واضحا التمييز يكون أن، فمن المستحسن للسكان األصليين المجتمعات المحلية
 توقعاتخلق و أي خلط تجنبوذلك ل، أخرى جهةمن  ة األوسعالتنمي وفرص، من جهة السلبية الناتجة عن المشروعآلثار ا من

 .اإلضافية التي يمكن تقديمها الفوائدوالقيام به،  من الجهة المتعاملة مع المؤسسة هو مطلوب حول ما ةغير معقول
 

ل برامج تنمية مث(مختلفة دعم أولويات التنمية للشعوب األصلية من خالل برامج ) 1: (برامج التنمية ما يلي تشملقد . 60ت
التعاون مع الشعوب بوضعتها الحكومات ) المجتمعات المحلية والصناديق االجتماعية المدارة محلياتستند على اعتبارات 

كثير من الشعوب األصلية، بما  فياألجيال التي توجد القضايا المشتركة بين معالجة قضايا النوع االجتماعي و) 2(األصلية؛ 
لشعوب األصلية ل ملفات تعريف تشاركيةإعداد ) 3( السكان األصليين؛ أطفالو وشبابنساء لاصة في ذلك االحتياجات الخ

والتنظيم االجتماعي، والمؤسسات، ونظم اإلنتاج،  ،بين األجيالو العالقات بين الجنسينو ،ةالديموغرافيوبنيتها  ،ثقافتهالتوثيق 
وتنفيذ ورصد على إعداد الشعوب األصلية ومنظمات ز قدرة مجتمعات تعزي) 4(المعتقدات الدينية، وأنماط استخدام الموارد؛ و

 بمختلف الوسائل، بما في ذلك حماية معارف السكان األصليين) 5(؛ وتقييم برامج التنمية والتفاعل مع االقتصاد الرئيسي
ظمات المجتمع المدني، ومن ،ومنظمات الشعوب األصلية ،تسهيل الشراكة بين الحكومة) 6( ؛الملكية الفكرية حقوق تعزيز

 .تعزيز برامج تنمية الشعوب األصليةمن أجل والقطاع الخاص 
 

 بالتشاور الوثيق برامج التنمية وتخطيط وتنفيذ تحديد من المهم .بالتفاوت المناسبة فرص التنمية طبيعة وحجمستتسم . 61ت
أو  اإلقليمية خطط التنمية في إلنمائية األوسع نطاقاا التدخالت توثيق يمكن .للشعوب األصلية مع المجتمعات المحلية المتأثرة

 .المحلي، حسب االقتضاء المجتمعخطط تنمية 
 

 مسؤوليات القطاع الخاص عندما تكون الحكومة مسؤولة عن إدارة قضايا الشعوب األصلية
 

ين على الجهة عندما تضطلع الحكومة بدور محدد في إدارة قضايا الشعوب األصلية المرتبطة بالمشروع، يتع .21
المتعاملة التعاون مع هيئات الحكومة المسؤولة، إلى أقصى حد ممكن ومسموح به من جانب هذه الهيئات، من 

وعالوة على ذلك، عندما تكون قدرة الحكومة محدودة، يجب . أجل تحقيق النتائج التي تتفق وأهداف هذا المعيار 
طة التخطيط والتنفيذ والرصد، إلى أقصى حد تسمح به الهيئات أن تلعب الجهة المتعاملة دوراً فعاالً أثناء أنش

 . التابعة للحكومة
 

بجانب الوثائق المعدة من قبل الهيئة الحكومية المسؤولة، ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإعداد خطة  .22
اج الجهة المتعاملة مع وقد تحت. من شأنها أن تعالج استيفاء المتطلبات ذات العالقة من متطلبات هذا المعيار

تخطيط عملية اشتراك أصحاب المصلحة والمفاوضات المبنية على النوايا ) 1: (المؤسسة إلى اشتمال خطتها على
) 3(وصف الستحقاقات الشعوب األصلية المتأثرة؛ ) 2(الحسنة وتنفيذها وتوثيقها عندما يكون ذلك مناسباً؛ 

المسؤوليات المالية والتنفيذية ) 4(االستحقاقات ومتطلبات هذا المعيار؛  التدابير المقترحة لسد أية فجوات بين هذه
 أو الجهة المتعاملة مع المؤسسة/للهيئة الحكومية و

 
دور ، مع الحد من قضايا الشعوب األصلية إدارة مسؤولياتبتعريف  وقوانين حكومة البلد المضيف تشريعات تقوم قد. 62ت

وعالوة  .للشعوب األصلية على المجتمعات المحلية المتأثرة آلثار السلبيةل لق بالتصديفيما يتع القطاع الخاص ومسؤوليات
تحد  فقد وبالتالي  ،7 رقم معيار األداء مع متطلبات غير متناسقة حكومة البلد المضيفوقوانين  تشريعات قد تكون على ذلك،

في مثل هذه  .معيار األداء المرجوة منتحقيق النتائج و المطلوبة العمليات لتنفيذ عمل الجهة المتعاملة مع المؤسسة نطاقمن 
 ،وتحقيق أهدافه 7رقم   معيار األداء متطلباتاالمتثال لالبحث عن سبل  يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة ،الظروف

إعداد وتنفيذ  اللخ ئيسير بدور القيام تقترح الجهة المتعاملة مع المؤسسة وينبغي أن .القوانين المعمول بها مخالفةدون 
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بشكل أكثر  هايمكن تسهيل العمليات التي جوانبفيما يخص  الحكومية ذات الصلة مع الجهات أن تنسق و، العملياتمراقبة و
 .منظمات المجتمع المدني أو المستشارين مثل ،األطرافغيرها من  أو الجهة المتعاملة مع المؤسسةمن قبل  كفاءة

 
وتكون هذه ، لتنفيذ المشروعأرض غير مأهولة ب لجهة المتعاملة مع المؤسسةا تزودأن  في ظل ظروف معينة، يمكن. 63ت

األرض تحسبا أو تحضير إخالء تم إذا . وكالة حكومية أو سلطة أخرىأية أو بحالية،  مطالببأي  ةغير مرتبطاألرض 
مع المؤسسة تحديد ما إذا تمت عملية على الجهة المتعاملة  فإنه يتوجبتنفيذ المشروع، قبل للمشروع، ولكن ليس مباشرة 

 رقم معيار األداء ،وعند االقتضاء(معيار هذا العلى نحو يتفق مع متطلبات تأمين األرض وأية عملية إعادة توطين مطلوبة 
هذه في ظل . لمعالجة الوضع أية إجراءات تصحيحية مجديةب إمكانية القيامتحديد فيجب كذلك،  األمر وإذا لم يكن ؛)5

عملية والقوانين ال) 2(؛ وتنفيذ المشروع األرضالفاصلة بين حيازة  فترةالطول ) 1: (العوامل التالية مراعاةف، ينبغي الظرو
وأهمية تأثير حيازة األرض؛  المتأثرينعدد األشخاص ) 3( حيازة األرض وإعادة التوطين؛ بموجبها تمتالتي  اإلجراءاتو
 سكان المتضررينللالوضع الحالي ) 5(، ة األرض والجهة المتعاملة مع المؤسسةحياز الذي شرع في الطرفالعالقة بين ) 4(

 .وموقعهم
 

إجراءات التعويضات بموجب القانون الوطني أو السياسة العامة، فيتعين على الجهة المتعاملة مع  ةم معالجتتعندما ال . 64ت
 .المحلية المتأثرة للشعوب األصلية المؤسسة وضع وسائل لتحديد التعويضات المناسبة وتوفيرها للمجتمعات

 
عندما تمكن الجهة المسؤولة الجهة المتعاملة مع المؤسسة من المشاركة في المراقبة المستمرة لألشخاص المتأثرين، . 65ت
ل جيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تصميم وتنفيذ برنامج رصد مع إيالء اهتمام خاص للفقراء والضعفاء، وذلك من أف
يجب على الجهة  .وفعالية التعويض، والمساعدة في إعادة التوطين، واستعادة سبل كسب العيش ،تبع مستوى معيشتهمت

المتعاملة مع المؤسسة والجهة المسؤولة االتفاق على توزيع مناسب للمسؤوليات فيما يتعلق بعمليات التدقيق واإلجراءات 
 .التصحيحية
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 ألف الملحق
 

 األصلية بالشعوب لخاصةا الخطة
 
 

 للمشروع تبعا الخطة هذه في التفاصيل مستوى ويتفاوت مرنة وواقعية، بطريقة األصلية بالشعوب الخاصة الخطة إعداد يتم
 هو وحسبما عام تتضمن، بشكل أن يجب األصلية بالشعوب الخاصة الخطة أن إال .معالجتها الواجب اآلثار وطبيعة المحدد
 :لتاليةا العناصر مالئم،

 
 ) من عملية تقييم المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية(المعلومات األساسية )  أ(
 

يقدم هذا القسم ملخصا للمعلومات األساسية ذات الصلة التي تعرف بالمجتمعات المحلية المتأثرة وتعرض أوضاعها وسبل 
 .تمد عليها الشعوب األصليةكسب عيشها، كما يقدم وصفا وقياسا كميا للموارد الطبيعية التي تع

 
 ) من عملية تقييم المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية(تحليل اآلثار والمخاطر والفرص : االستنتاجات الهامة) ب(
 

يقدم هذا القسم ملخصا ألهم االستنتاجات، وتحليال لآلثار والمخاطر والفرص، وتوصيات بشأن التدابير الممكن اتخاذها 
ثار السلبية وتعزيز اآلثار اإليجابية، وللحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام، ولتحقيق للتخفيف من اآل

 .التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية
 
 والمشاركة المستقبلية) خالل عملية تقييم المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية(نتيجة المشاورات ) ج(
 

ا لعملية اإلفصاح عن المعلومات، وعملية التشاور والمشاركة المستنيرة، وحيثما كان ذلك مناسبا، عملية يقدم هذا القسم وصف
 الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بما في ذلك التفاوض المبني على النوايا الحسنة واالتفاقات الموثقة مع المجتمعات المحلية

المستقبلية  وينبغي أن يقدم إطار التشاور بشأن المشاركة. جة القضايا المطروحةالمتأثرة للشعوب األصلية؛ وكذا كيفية معال
 .ولمشاركة هذه األخيرة في تنفيذ وتشغيل المشروع) رجاال ونساء(للتشاور المستمر مع الشعوب األصلية  وصفا واضحا

 
 تفادي وتقليل وتخفيف اآلثار السلبية وتعزيز اآلثار اإليجابية) د(
 

 المستنيرة والمشاركة وعملية التشاور المعلومات عن اإلفصاح عملية بشأن عليها المتفق للتدابير واضحا وصفا سمالق هذا يقدم
كما يقدم التفاصيل الخاصة  .اإليجابية اآلثار األصلية، وتعزيز الشعوب على السلبية اآلثار تفادي وتقليل وتخفيف أجل من

انظر ) (من، وكيف، وأين، ومتى(ؤوليات، والجدول المتفق عليه، وتفاصيل التنفيذ اتخاذها، وتحديد المس بالتدابير التي سيتم 
تحظى تدابير  يجب أن). والمذكرة التوجيهية المقابلة له للمزيد من التفاصيل بشأن محتويات خطة العمل 1رقم  معيار األداء

 .فيف اآلثار السلبية أو التعويض عنها، كلما أمكن ذلكتفادي اآلثار السلبية أو التدابير الوقائية باألسبقية مقارنة بتدابير تخ
 
 مكون إدارة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية) ه(
 

لبقاء هذه المجتمعات  ينبغي أن يركز هذا المكون، حسبما هو مالئم، على وسائل ضمان استمرارية أنشطة كسب العيش المهمة
وقد تشتمل هذه األنشطة على الرعي، أو الصيد، أو القنص، أو التجميع، أو . ا التقليدية والثقافيةالمحلية والستمرار ممارساته

الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية  ويحدد هذا المكون بوضوح كيفية الحفاظ على. الصيد التقليدي لألسماك
 .فيها هذه الموارد، وكيفية إدارتها واستخدامها بشكل مستدام التي توجدالمتأثرة، وكذا المناطق والموائل المتميزة جغرافيا 
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 تدابير تعزيز الفرص) و(
 

المشروع، ولتدابير  يقدم هذا القسم وصفا واضحا لتدابير تمكين الشعوب األصلية من االستفادة من الفرص المتاحة من قبل
. الشعوب األصلية، وكذا إدارتها بشكل مستدام ن نوعها التي تعتمد عليهاالحفاظ على استخدام قاعدة الموارد الطبيعية الفريدة م
 .يجب أن تكون هذه الفرص مالئمة من الناحية الثقافية

 
 آلية التظلم) ز(
 

يقدم هذا القسم وصفا للتدابير المناسبة لمعالجة مظالم المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية الناتجة عن تنفيذ المشروع 
القضاء  عند تصميم اإلجراءات المتعلقة بالمظالم، ستراعي الجهة المتعاملة مع المؤسسة توفر حق اللجوء إلى .شغيلهوت

) رجاال ونساء(ويجب إعالم المجتمعات المحلية المتأثرة . واآلليات العرفية لتسوية النزاعات فيما بين الشعوب األصلية
ية والقانونية، وإخبارها بأية معونة قانونية متوفرة لمساعدتها في إطار عملية بحقوقها واإلمكانات المتاحة للحلول اإلدار

ويجب أن تقدم آلية التظلم حلوال منصفة وشفافة ومجانية وفي الوقت المناسب ، وأن تقدم، إذا . التشاور والمشاركة المستنيرة
لضعيفة األخرى داخل المجتمع المحلي، من وكبار السن والجماعات ا دعت الضرورة، توصيات خاصة بشأن النساء والشباب

 .أجل تمكينهم من تقديم شكاويهم
 
 التكاليف، والميزانية، والجدول الزمني، والمسؤوليات التنظيمية) ح(
 

والمسؤوليات  يشتمل هذا القسم على ملخص واف لتكاليف التنفيذ، والميزانية ومسؤولية التمويل، ومواعيد صرف النفقات،
 .إدارة أموال ومصاريف المشروع التنظيمية بشأن

 
 الرصد والتقييم واإلبالغ) ط(
 

والتعليقات،  بما في ذلك المسؤوليات، ومعدالت التواتر، واستقاء اآلراء(يصف هذا القسم آليات الرصد والتقييم واإلبالغ 
باإلفصاح المستمر عن  وينبغي أن تشتمل آليات الرصد والتقييم على ترتيبات خاصة). وعمليات اإلجراءات التصحيحية

وضمان مشاركتها المستنيرة، وكذا ) رجاال ونساء(المعلومات، والتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة للشعوب األصلية 
 .تنفيذ وتمويل أية إجراءات تصحيحية في عملية التقييم
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 قائمة المراجع المذيلة

 
 .الواردة في قائمة المراجع هذه التوجيهية والمبادئ الدولية باالتفاقيات ألداءا معيار في الواردة المتطلبات ترتبط

 
 بالشعوب األصلية ذات صلةو اتفاقيات منبثقة عن األمم المتحدة ست

 
 .تضم الالئحة أدناه اتفاقيات األمم المتحدة المتعلقة بقضايا الشعوب األصلية

 
 المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املةالمع ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية  •
 المرأة ضد التمييز أشكال كافة على القضاء اتفاقية  •
 الطفل حقوق اتفاقية  •
 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد  •
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد  •
 العنصري التمييز أشكال كافة على لقضاءل الدولية االتفاقية  •

 
 كما http://www2.ohchr.org/english/law :الموقع على المتحدة األمم عن المنبثقة الست االتفاقيات هذه روابط توجد
 لموقع ا على البلدان حسب االتفاقيات على التصديق وضعية حول معلومات توجد

 .http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id= 4&subid=A&lang=en 
 

 والمبادئ التوجيهية، المعاهدات واإلعالنات
 

. منظمة العمل الدولية، جنيف ."القبلية في البلدان المستقلةوبشأن الشعوب األصلية  االتفاقية". 1989. منظمة العمل الدولية
lex/convde.pl?C169-http://www.ilo.org/ilolex/cgi 

 
أمانة االتفاقية المعنية . 1992، "االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي". 1992. أمانة االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي

والئحة البلدان  االتفاقية، عن معلوماتيقدم هذا الموقع   http://www.cbd.int..بالتنوع البيولوجي، مونتلایر
 .مفيدة أخرى وخبراء التنوع البيولوجي الموقعين عليها، ومعلومات

 
 عن الناشئة للفوائد والمنصف العادل والتقاسم الجينية الموارد على الحصول بشأن جيهيةالتو بون مبادئ". 2002  ———

www.cbd.int/doc/publications/cbd-. مونتلایر االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي، أمانة. "استخدامها
en.pdf-lsgd-bonn على والتدابير واإلدارية التشريعية التدابير وضع معلومات حول التوجيهية المبادئ تقدم هذه 
 .بذلك الخاصة التعاقدية الترتيبات ومناقشة وتقاسم فوائدها، الجينية الموارد على الحصول بشأن السياسات مستوى

 
 

.  معنية بالتنوع البيولوجي، مونتلایراالتفاقية ال. "التوجيهية ألكوي كونالمبادئ ". 2004 ———
 .en.pdf-brochure-www.cbd.int/doc/publications/akwe معلومات حول الطوعية تقدم هذه المبادئ 

 تؤثر على، المقترحة التي ستقع في، أو قد بالتطورات المتعلقة واالجتماعية والبيئية الثقافية اآلثار تقييمات إجراء
 .المحلية المجتمعات أو األصلية عادة الشعوب تستخدمها أو تشغلها التي المقدسة والمياه واألراضي المواقع

 
2011a ———   ."قرار(ناغويا  بروتوكول X/1 والتقاسم الجينية الموارد على الحصول بشأن) العاشر األطراف لمؤتمر 

 بالتنوع المتعلقة االتفاقية ".البيولوجي بالتنوع المتعلقة لالتفاقية استخدامها عن الناشئة للمنافع والمنصف ادلالع
 الموارد استخدام منافع اقتسام إلى الدولي االتفاق يهدف  . /http://www.cbd.int/abs. البيولوجي، نيويورك

فبراير  2وسيكون بروتوكول ناغويا مفتوحا للتوقيع من قبل أطراف االتفاقية من . عادلة ومنصفة يقةبطر الجينية

http://www2.ohchr.org/english/law
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=%204&subid=A&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=%204&subid=A&lang=en
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www.cbd.int/abs/
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 بون مبادئ محل سيحل البروتوكول، فإنه هذا عندما تتم المصادقة على.  2012فبراير  1، إلى غاية 2011
 .التوجيهية

 
———  2011b ."الفكري للمجتمعات األصلية التراث الثقافي وم ضمان احترال للسلوك األخالقي ري:مدونة تغاريوايي

 .األمانة العامة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مونتلایر  ".والمحلية
.http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308 ي ناغويا، نابعة عن مؤتمر األطراف العاشر ف المدونة

 بالمعارف التقليدية والموارد فيما يتعلق المجتمعات المحلية واألصلية خاصة بالعمل مع وتقدم مبادئ توجيهية طوعية
 .التي تستخدمها

 
 . األمم المتحدة، جنيف". إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. "2007. األمم المتحدة

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf 
 

، البنك الدولي، واشنطن OP 4.10. ور سياسات العمليات رقمـمنش ."الشعوب األصلية". 2005. البنك الدولي
 وموظفي المقترضين تؤكد هذه السياسة على حاجة p://go.worldbank.org/TE769PDWN0htt..العاصمة

 واستفادتها البنك، يمولها التي العمليات في مشاركتها وضمان معها، والتشاور األصلية، الشعوب لتحديد البنك الدولي
 السلبية على الشعوب األصلية، اآلثار ديضمان تفا كما تهدف هذه السياسة إلى. ثقافيا مالئمة بطريقة العمليات هذه من

 .اآلثار هذه وتخفيف تقليل ذلك، تعذر أو إن
 

 توجيهات إضافية
 

المجلس الدولي للتعدين . الشعوب األصلية والتعدين: دليل الممارسات الجيدة. 2010. المجلس الدولي للتعدين والمعادن
 http://www.icmm.com/library/indigenouspeoplesguide.. والمعادن، لندن

 
 .التوطين بإعادة المعنية العمل خطة إعداد دليل. 2001a . الدولية التمويل مؤسسة

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_si
te/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__13195776594

 على يشتمل كما التوطين، إعادة تخطيط عملية بشأن تفصيلية إرشادات لمكون من مئة صفحةالدليل ا هذا يقدم  24
 .الرصد وأطر ونماذج االستطالعات، بالتنفيذ، الخاصة القوائم المرجعية مثل أدوات عملية

 
———  2001b ."مؤسسة  ."لأنشطة األعما استدامة المجتمعات المحلية من خالل تحسين ممارسات: االستثمار في الناس

 . التنمية الدولية، واشنطن العاصمة
wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_sihttp://www1.ifc.org/wps/

te/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__
.1319578798743 

 .للمجتمعات المحلية هذه الوثيقة عبارة عن دليل موارد خاص بإنشاء برامج تنموية فعالة
 

، مؤسسة التمويل 3الممارسات الجيدة رقم  مذكرة. "بعاد االجتماعية لمشاريع القطاع الخاصمعالجة األ" .2003 ———
 .الدولية، واشنطن العاصمة

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_si
te/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__13195

78072859 
التي  االجتماعية على مستوى المشروع بالنسبة للمشاريع عبارة عن دليل للمارسين بشأن تقييم اآلثار هذه المذكرة

 .تمولها مؤسسة التمويل الدولية
 

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://go.worldbank.org/TE769PDWN0
http://go.worldbank.org/TE769PDWN0
http://www.icmm.com/library/indigenouspeoplesguide
http://www.icmm.com/library/indigenouspeoplesguide
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__1319578798743
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_socialdimensions__wci__1319578072859
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مؤسسة  للجهات المتعاملة معأسئلة وأجوبة  :والقطاع الخاص 169رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية " .2007  ———
 .، واشنطن العاصمةمؤسسة التمويل الدولية  ."التمويل الدولية

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_s
ite/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__13
19577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=T

E=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONERUE&CACH
.&SRV=Page 

 البلدان التي صادقت على التي تعمل في مؤسسة التمويل الدولية للجهات المتعاملة مع بمثابة دليل عملي هذه المذكرة
 .األصلية والقبلية بشأن الشعوب 169االتفاقية رقم 

 
 األسواق في أعمال القائمة بأنشطة للشركات الجيدة الممارسات يلدل :المباشرة المصلحة أصحاب مشاركة .2007  ———

 .مؤسسة التمويل الدولية: واشنطن العاصمة. الناشئة
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_s

ainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagite/IFC%20Sust
ement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM

_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECT
ORCACHE=NONE&SRV=Page جتمعات الم مع مناهج وأشكال جديدة للمشاركة هذا الكتاب يشرح

 .المتأثرة المحلية
 

 .مؤسسة التمويل الدولية :العاصمة واشنطن .دليل معالجة الهجرة الناتجة عن المشروع :الناسو المشاريع. 2009  ———
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_s
ite/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI_
_1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.Reset

All=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=N
.ONE&SRV=Page جرة الناجمة عن المشاريع، وآثارها اله طبيعة يستكشف موارد الكتاب بمثابة دليل هذا

 .الشعوب األصلية، بما في ذلك على المجتمعات المضيفة المحتملة
 

منظمة العمل . "دليل): 169رقم (القبلية بشأن الشعوب األصلية و منظمة العمل الدولية اتفاقية". 1989. منظمة العمل الدولية
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/ Guidelinesandmanuals/lang--. الدولية، جنيف

WCMS_088485/index.htm--en/docName اتفاقية حول مفيدة وإرشادات يقدم هذا الدليل تعاريف 
 .والقبلية األصلية بالشعوب بشأن 169 رقم الدولية العمل منظمة

 
منظمة العمل  مشروع بحث لمحة عامة عن". 2009. الشعوبلحقوق اإلنسان وواللجنة اإلفريقية  منظمة العمل الدولية

  فيحقوق الشعوب األصلية ل الدستورية والتشريعية حمايةالشعوب حول اللحقوق اإلنسان و واللجنة االفريقية الدولية
 .منظمة العمل الدولية: جنيف. "دا إفريقيابل  24
--en/docName--http://www.ilo.org/indigenous/Resources/Publications/lang

WCMS_115929/index.htm 
 

 .األمم المتحدة، نيويورك. "قضايا الشعوب األصليةمجموعة أدوات الموارد بشأن  2008 ." .األمم المتحدة
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/resource_kit_indigenous_2008.pdf

. 
ضمان حقوق ومشاركة نساء : لمحة سريعة. "2004. ئة منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةهي

صحيفة وقائع هيئة منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هيئة منظمة ". الشعوب األصلية
 .الجنسين وتمكين المرأة، نيويوركاألمم المتحدة المعنية بالمساواة بين 

.http://www.unifem.org/materials/fact_sheets.php?StoryID=288 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__1319577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__1319577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__1319577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__1319577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_ILO169__WCI__1319577902926?id=f6b6410048d2f0ef8d17bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI__1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI__1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI__1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI__1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_Inmigration__WCI__1319576839994?id=2277158048d2e745ac40bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/%20Guidelinesandmanuals/lang--en/docName--WCMS_088485/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/%20Guidelinesandmanuals/lang--en/docName--WCMS_088485/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/%20Guidelinesandmanuals/lang--en/docName--WCMS_088485/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/Publications/lang--en/docName--WCMS_115929/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/Publications/lang--en/docName--WCMS_115929/index.htm
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/resource_kit_indigenous_2008.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/resource_kit_indigenous_2008.pdf
http://www.unifem.org/materials/fact_sheets.php?StoryID=288
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 .جنيف :تحدةاألمم الم .قضايا الشعوب األصلية مبادئ توجيهية بشأن .2008 .اإلنمائية مجموعة األمم المتحدة

..pdfUNDG_training_16ENhttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/ 
 

 والمستنيرة الموافقة الحرة والمسبقة تطوير
 

 :بوسطن. فوائد وتحديات :ومسبقة ومستنيرة في الشركة حرة سياسة موافقة تنفيذ. 2010. سميث. غاري أو لير،. ك ايمي
 /http://www.foleyhoag.com/NewsCenter هوغ فولي

Consent_Policy.aspxPublications/eBooks/Implementing_Informed_  
 

 للشعوب والمستنيرة والمسبقة الحرة الموافقة مبدأ حول أولية عمل ورقة". 2004. أنتونيال لوليا موتوك ومؤسسة تيبتيبا
 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 ".الطبيعية ومواردها أراضيها المؤثرة على بالتنمية يتعلق فيما األصلية

 .حقوق اإلنسان، جنيفل األمم المتحدة السامي مكتب مفوض
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/documents22.htm 

 
هد العالمي للموارد، واشنطن المع". حالة األعمال لموافقة المجتمع المحلي: التنمية بدون نزاع. "2007. جوناثان سون

 conflict-without-http://www.wri.org/publication/development. .العاصمة
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 المذكرة التوجيهية الثامنة
 التراث الثقافي

  
  2012 كانون الثاني/يناير1 

 األداء معايير إلى الرجوع رجىإضافية، ي معلومات على للحصول .8رقم  األداء معيار الثامنة التوجيهية المذكرة هذه تقابل
 هذه نص  في إليها شارالم المراجع جميعالمعلومات الخاصة ب .لها المقابلة التوجيهية راتكوالمذ ،7رقم  إلى 1 رقم من
 .في قسم المراجع موجودة التوجيهية رةكالمذ

 
 المقدمة

 
حماية  وتمشياً مع اتفاقية. ال المستقبلبأهمية التراث الثقافي لألجيال الحالية وأجي 8يقر معيار األداء رقم . 1

إلى حماية التراث الثقافي الذي ال يمكن تعويض  8التراث الحضاري والطبيعي العالمي، يهدف معيار األداء رقم 
خسارته أو فقدانه، وتوجيه الجهات المتعاملة مع المؤسسة بشأن كيفية حماية هذا التراث الثقافي في إطار أنشطة 

متطلبات هذا المعيار المعنية باستخدام أي مشروع للتراث الثقافي وباإلضافة إلى ذلك، فإن . األعمال التي تقوم بها
 . تستند في جزء منها إلى المعايير المحددة في اتفاقية التنوع الحيوي

 
 األهداف

 
  حماية التراث الثقافي والحضاري من اآلثار السلبية الناشئة عن أنشطة المشروعات ومساندة

 .المحافظة على بقائه
 لمنصفة والعادلة للفوائد والمنافع الناتجة عن استخدام التراث الثقافي في تشجيع المشاركة ا

 .المشروعات
 

 نع الناشئة السلبية آلثارا تفادي خالل من وحمايته الثقافي التراث على الحفاظ إلى 8 رقم األداء معيار هدفي. 1ت 
 تشارك أن يمكن ذلك، إلى وباإلضافة .الحاالتوتعويضها في بعض بل ترميمها كلما أمكن ذلك، و أو الحد منها، المشروعات
 الثقافي لتراثا استخداممعين  كلما اقترح مشروعو .الثقافي لتراثا التوعية حول أهمية تقدير في الخاص القطاع مشروعات

 سوف الثقافي للتراث التجاري االستخدام نع الناشئةاإلنمائية  المنافع أن من دكالتأ إلى  8رقم  األداء معيار يسعى ،ما مجتمعل
 .المتأثرة المحلية المجتمعات ومنصف عادل تفيد بشكل

 
 نطاق التطبيق

 
أثناء عملية تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، بينما تتم إدارة تنفيذ  معياريتحدد تطبيق هذا ال. 2

اإلجراءات الالزمة الستيفاء متطلبات هذا المعيار عن طريق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية في الجهة المتعاملة 
في االعتبار آثار المشروع  وخالل دورة حياة المشروع، سوف تضع الجهة المتعاملة مع المؤسسة .مع المؤسسة

 . هذه المتطلبات 1ويوضح معيار األداء رقم  .المحتملة على التراث الثقافي، وسوف تطبق نصوص هذا المعيار
 
األشكال الملموسة من التراث الثقافي، ) 1(، يشير التراث الثقافي إلى 8لألغراض الخاصة بمعيار األداء رقم . 3

، أو القيمة الحفرية )التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ(ية ذات القيمة األثرية مثل الممتلكات والمواقع الماد
) 2(الكاشفة عن أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السابقة، أو القيمة التاريخية والثقافية واإلبداعية والدينية، 

) 3(لبحيرات والشالالت المقدسة خصائص البيئة الطبيعية التي تجسد القيم الثقافية مثل البساتين والصخور وا
األشكال غير المادية للتراث الثقافي مثل المعارف الثقافية واإلبداعات واالبتكارات والممارسات الخاصة 

 .بالمجتمعات المحلية والتي تجسد أنماط الحياة التقليدية لهذه المجتمعات
 
لالطالع على المتطلبات . 16-6ضمنة في الفقرات المتطلبات المتعلقة باألشكال المادية من التراث الثقافي مت. 4

 .16، انظر الفقرة )3( 3المتعلقة باألمثلة الخاصة لألشكال غير المادية من التراث الثقافي الواردة في الفقرة 
 
على التراث الثقافي بصرف النظر عن توافر أو عدم توافر حماية قانونية له أو معيار تنطبق متطلبات هذا ال. 5

وال تنطبق متطلبات هذا المعيار على التراث الثقافي للشعوب . ألي تعٍد على حرماته في السابق من عدمهتعرضه 
 .تلك المتطلبات 7األصلية، ويصف معيار األداء رقم 
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دينية، علمية أو روحية أو  قيمة ثقافية أووذا موردا فريدا من نوعه وغير قابل للتجديد،  المادي الثقافي التراث يعتبر. 2ت 
ويشمل أشياء منقولة أو ثابتة، أو مواقع، أو مجموعات هياكل، أو سمات وخصائص طبيعية، أو مناظر طبيعية ذات قيمة أثرية 

 ألمثلة مستفيضاوصفا  ألف الملحق ويقدم .أو غيرها من القيم الثقافية جماليةأو معمارية أو دينية أو  أو تاريخية أو حفرية
 .المادي يالثقاف من التراث مختلفة

 
 األضرار ألن ضروريا، أمراعملية تقييم المشروع ونظم إدارته  في وحمايته الثقافي التراث على الحفاظ إدراج يعد. 3  ت

 قد إذ .المباني وتجديد إصالح أو والتنقيب الحفر أعمال بخالف أخرى أنشطة عن تنجم أن يمكن الثقافي بالتراث تلحق التي
 في طريق شق أو مثال، ساحلي موقع تآكل كازدياد الثقافي، التراث على بشكل غير مباشر المشروع جوانب بعض تؤثر

انعكاسات البيئة الطبيعية التي قد تؤثر على  يتوجب تركيز اهتمام خاص علىقد . سابقايصعب الوصول إليها  كان منطقة
أشياء  تمسالتنوع البيولوجي أو عمليات النظام البيئي التي بالبيئة الطبيعية انعكاسات  قد تضر .المادياستدامة التراث الثقافي 

هذه اآلثار المحتملة  مراعاةمع المؤسسة يجب على الجهة المتعاملة   .مثل الحدائق المقدسة أو المناظر الطبيعية الثقافية
تستند عملية تحديد المخاطر سوف "، 1معيار األداء رقم من  7للفقرة وفقا  .والتصدي لها من خالل اتخاذ التدابير المناسبة

جمع أيضا عملية هذه الأن تتضمن  يجب، وعند الضرورة ."واآلثار على بيانات أساسية اجتماعية وبيئية حديثة ومفصلة
 .واحتمال وجود تراث ثقافيهذا األخير كافية عن التراث الثقافي قبل بدء المشروع، حسب طبيعة ميدانية أو مكتبية معلومات 

 
للمشروع  المحتملة اآلثارو ومدى تعقيد المخاطر حجمواآلثار تحديد المخاطر في عملية أن تحدد مرحلة الفحص  يجب. 4ت 

يكون  فسوف محتملة، سلبية آثار وجودإذا أشار الفحص إلى ). 1من معيار األداء رقم  8راجع الفقرة ( الثقافي التراث على
يجب أن يكون عمق  .منها تخفيفلل تدابيراقتراح و ،اآلثار هذه وحجم طبيعةللتأكد من  ةمعمق بدراسةالقيام  من الضروري

 االستعانة ويجب .متناسبين مع طبيعة وحجم اآلثار السلبية المحتملة للمشروع على موارد التراث الثقافي هذه الدراسةونوع 
 .التقييم عملية إطار في التحليل هذا إلجراءبمهنيين مختصين 

 
 الفرص برصد اإلمكان قدر القيام مع ،الثقافي التراث على المحتملة السلبية اآلثار بمعالجة عموما التقييم يقوم أن يجب 5. ت

 لم يكن التقييم وإن حتى زكمر تقييم إجراءقد يلزم  ،كبرى قضية الثقافي التراث فيها يشكل التي الحاالت فيو .لتعزيزه المتاحة
 والبيئية االجتماعية اإلدارة ونظام المشروع برنامج إدارة كل من يقدمأن  ويجب .ضروريا والبيئية االجتماعية لآلثار شاملال

 وتبعا ،التي تؤثر على األرض للمشروعات وبالنسبة. 1 رقم األداء معيار في المبين النحو على المشاكل التي تم اكتشافها
 وهي الصدفة، طريق عن األثرية تشافاتكاال على بالعثور الخاصة اإلجراءات إعداد المالئم من يكون فقد المشروع، لموقع

 8  الفقرة انظر(بناء المشروع أو تشغيله  مراحل أثناءالتراث الثقافي المكتشف بشكل غير متوقع  حماية تكفل التي اإلجراءات
 .التقييم في بالتراث المتعلقة بالجوانب الخاصة العملية التوجيهات من مزيدا باء الملحق ويقدم. 8) رقم األداء معيار من 
 

اآلثار السلبية المحتملة على موارد تخفيف  وألتجنب أو تقليل يجب جمع البيانات وإجراء الدراسات التقييمية األخرى . 6ت 
دون  ،إحداث أية تغييرات فيها وال ،وال يجب القيام بأية أعمال حفر في المواقع التي تحتوي على تراث ثقافي. التراث الثقافي

لم أما إذا . إن كان ذلك ممكنا وتوصي أفضل األساليب والممارسات الدولية بعدم المساس أصال بموارد التراث الثقافي. داع
بإجراء في التراث الثقافي  يكن هناك مفر من القيام بأعمال الحفر، فإنه ينبغي أن يضطلع متخصصون محليون ودوليون

 .رسات المعترف بها دولياوأية أنشطة أخرى طبقا للمماالحفريات 
 

طلب إلى  ةالمؤسس مع المتعاملة تسعى الجهة يجب أن الثقافي، التراث ضمن ما شيء تصنيف حول الشك حالة في. 7ت 
تكتسي معرفة  .المحلية المجتمعات وأفراد الحكومية، والسلطات والدوليين، المحليين الخبراء المختصين من المشورة

 أعين وخافيا عن الطبيعية بالبيئة مرتبطا يكون قد الذي الثقافي التراث كبيرة فيما يتعلق بتحديدأهمية  المحلية المجتمعات
 .الغرباء

 
إن تحديد ما إذا كانت المعارف واالبتكارات أو الممارسات ذات القيمة التجارية تندرج ضمن التراث الثقافي غير . 8ت 

تطوير على وتتوقع الممارسة الدولية من القائمين . للوصول إلى منبعها تلك المعارفالمادي لمجتمع ما يتطلب تتبع مسار 
 ).8من معيار األداء رقم  16انظر الفقرة (منشأ الملكية الفكرية ب دراية تامةالبيئة الطبيعة أن يكونوا على  نابعة منمنتجات 
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يمكن أن تتخذ الجهة المتعاملة . تغيير من قبل أو السواء طرأ عليه أي على التراث الثقافي  8ينطبق معيار األداء رقم .  9ت 
تم تغييره من قبل، والتي تختلف عن اإلجراءات المتعلقة بالتراث  مع المؤسسة التدابير الالزمة لحماية التراث الثقافي الذي

تعرضه للتغيير، بعد ان عليه إلى ما كيعود ال يمكن أن الذي  الثقافي وهناك العديد من أنواع التراث. غير قطتالثقافي الذي لم ي
 .بقيمتهيظل محتفظا  ولكنه قد

 
أو استخدامه ألغراض تجارية، يرجى الرجوع إلى معيار  ،التأثير على التراث الثقافي للشعوب األصلية في حالة. 10ت 

 .المذكرات التوجيهية المتعلقة بهو  7 رقم األداء
 

 المتطلبات

 المشروع وتنفيذه حماية التراث الثقافي في مرحلتي تصميم
 

باإلضافة إلى االلتزام بالقانون الوطني لحماية التراث الثقافي، بما في ذلك القانون الوطني الخاص بتنفيذ . 6
التزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي والقوانين الدولية األخرى ذات 

مع المؤسسة بحماية ومساندة التراث الثقافي عن طريق تنفيذ الممارسات العالقة، ستقوم الجهة المتعاملة 
 . المعترف بها دولياً بشأن الحماية والدراسة الميدانية وتوثيق التراث الثقافي

 
إذا توصلت عملية تحديد المخاطر إلى وجود فرصة لحدوث آثار على التراث الثقافي، فستستعين الجهة . 7

وتخضع عملية إزالة . المتعاملة مع المؤسسة بمتخصصين أكفاء للمساعدة في تحديد وحماية التراث الثقافي
لثقافي الحرج، تسري متطلبات الفقرات وفي حالة التراث ا. أدناه 10التراث الثقافي للمتطلبات اإلضافية للفقرة 

13-15 . 
 

المخاطر  تحديدأيضا يتعين عليها  ،الحالي الجهات المتعاملة مع المؤسسة للقانون الوطني امتثالباإلضافة إلى  .11ت 
. بعد ادق عليهوقع عليها ولكنه لم يصا قديكون البلد دولية اللتزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية المشروع بمخالفة المرتبطة 

من أجل استيفاء قد تلغيه ، لكن الحكومة معين فقد تمتلك إحدى الشركات، على سبيل المثال، امتيازا مرتبطا بموقع تراث ثقافي
 .ما عندما يتم المصادقة عليهاشروط اتفاقية 

 
مسوحات الموقع، وأعمال الحفر  علىيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تطبيق الممارسات المعترف بها دوليا . 12ت 

المهارات  هيالمعترف بها دوليا  اتالممارس. والتنقيب، والحفظ والصيانة، والنشر، باإلضافة إلى االمتثال للقانون الوطني
نفس النشاط في ظل نفس الظروف ب يقومونمهنيين متمرسين  من ةوالتبصر المتوقع، والحذر، والحرصالمهنية، والمعرفة، 

المعترف بها دوليا، فإن  اتبشأن الممارس شكوكالجهة المتعاملة مع المؤسسة  ساورتوإذا . مماثلة عالمياأو ظروف 
 .الدوليين قادرون على تقديم اإلرشادات الالزمة المراجعين

 
كافيين  اوتقديم اتقييم تشملعملية تحديد المخاطر واآلثار سوف "على أن  1 رقم معيار األداءمن  19الفقرة نص ت . 13ت

قد يتوجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة إشراك خبراء . ن من قبل خبراء مختصينيودقيقين وموضوعيين، معد
مشاكل تقنية  تنطوي علىآثار سلبية محتملة هامة أو التي  لهاللمشاريع التي  خارجيين في عملية تحديد المخاطر واآلثار

خاصة سبة للقضايا المتعلقة بالتراث الثقافي، ألنها غالبا ما تتطلب مستوى معرفة هذا الشرط أهمية خاصة بالنيكتسي ". معقدة
 .ومنطقة المشروعبالموضوع جدا 

 
في هذا  وبنفس الطريقة المتبعة ،توثيق التقييمفي إطار  مكونات التراث الثقافي استنتاجات تقييم اإلفصاح عن يجب. 14ت 

، بالتشاور مع الخبراء المختصين، أن من شأن هذا مع المؤسسة الجهة المتعاملة ت إذا ارتأتءااستثنا هناك إال أن. األخير
مصدر المعلومات الخاص بالتراث على  يشكل خطراأو أن /و ،للخطريعرض سالمته أو  التراث الثقافي يقوضاإلفصاح أن 

 .ن وثائق التقييمم بهذه الجوانبويمكن في مثل هذه الحاالت حذف المعلومات الحساسة المتعلقة . الثقافي
 

 اإلجراءات الخاصة بالعثور على المكتشفات األثرية عن طريق الصدفة
تعتبر الجهة المتعاملة مع المؤسسة مسؤولة عن تحديد موقع المشروع وإعداد تصميماته بطريقة تضمن . 8

ويجب أن تحدد عملية تحديد المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية . تفادي أية آثار سلبية كبيرة على التراث الثقافي
توقع فيها العثور على تراث ثقافي، إما خالل عملية الحالة التي يكون فيها الموقع المقترح للمشروع في مناطق ي

وفي هذه الحاالت، وفي إطار نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لدى . التشييد والبناء أو خالل عمليات المشروع
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الجهة المتعاملة مع المؤسسة، ستقوم هذه الجهة بتوفير مخصصات إلدارة عمليات العثور على المكتشفات األثرية 
العثور على تراث ثقافي عن طريق الصدفة، على أن يتم تطبيقه في حالة اكتشاف   2من خالل إجراء 1 دفةبالص

وتلتزم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بعدم المساس بأي مكتشفات أثرية يتم كشفها بطريق . تراث ثقافي فيما بعد
يتفق مع متطلبات  الصدفة إلى حين قيام خبراء متخصصين بتقييم هذه المكتشفات وتحديد اإلجراءات الالزمة بما

 .هذا المعيار 
___________________ 

 نشاء المشروع أو تشغيله|التراث الثقافي المادي المكتشف بشكل غير متوقع أثناء 1 
تخاذها في حالة جراء العثور على تراث ثقافي عن طريق الصدفة هو إجراء خاص بالمشروع يحدد اإلجراءات الواجب ا2  

 .اكتشاف تراث ثقافي لم يكن معروًفا مسبًقا
 
 

يحدد و ،عن طريق الصدفة إجراء نوعيا خاصا بالمشروع األثرية مكتشفاتاليعتبر اإلجراء الخاص بالعثور على  .15ت 
، خالل في السابق كانت مجهولةخاصة موارد أثرية و ،الخطوات التي سيتم اتباعها في حالة العثور بالصدفة على موارد تراث

الخبراء المختصين، وتعليمات  المراجعة من قبلت ءاويشتمل هذا اإلجراء على حفظ السجالت وإجرا. بناء أو تنفيذ مشروع ما
ضروريا  يكونإيداع المكتشفات المنقولة، ومعايير واضحة بشأن احتماالت التوقف المؤقت عن العمل الذي قد حفظ و

ت بتحديد األدوار ءاومن األهمية بمكان أن تقوم هذه اإلجرا .بتلك المكتشفات المتعلقةللتصرف السريع بشأن القضايا 
ل من موظفي المشروع وأية هيئة مختصة بالتراث، باإلضافة إلى أية كوالمسؤوليات ومواعيد االستجابة المطلوبة من جانب 

وتنفيذه من خالل نظام اإلدارة االجتماعية  اإلدارةبرنامج تضمين هذا اإلجراء في  ويجب. متفق عليهامشاورات ت ءاإجرا
، فإنه ةوالبيئي ةاالجتماعياآلثار ما هو الحال بالنسبة للتراث الثقافي المحدد خالل تقييم كو. للجهة المتعاملة مع المؤسسة والبيئية

 .لة للمشروع من أجل تفادي إلحاق أية أضرار جسيمة بالتراث، مراعاة إيجاد مواقع أو تصميمات بديسيتعين، حسب اإلمكان
 

 التشاور
سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، عندما يكون هناك تأثير متوقع للمشروع على التراث الثقافي، . 9

الذاكرة الحية بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة في البلد المضيف الذي يستخدم، أو دأب في حدود ما تعيه 
على استخدام، التراث الثقافي ألغراض تراثية قائمة بذاتها، وذلك من أجل تحديد التراث الثقافي بالغ األهمية 
وإدراج آراء المجتمعات المتأثرة، فيما يتعلق بهذا التراث الثقافي، في عملية اتخاذ القرار لدى الجهة المتعاملة مع 

ً الهيئات الوطنية المعنية أو الوكاالت التنظيمية المحلية التي أوكلت  وسوف تضم عملية التشاور. المؤسسة أيضا
 .لها مهمة حماية التراث الثقافي

 
 وصول المجتمعات المحلية

إذا كان موقع مشروع الجهة المتعاملة مع المؤسسة يحتوي على تراث ثقافي أو كان يعوق الوصول إلى . 10
مكناً في السابق أو يتم استخدامها أو كانت ُتستخدم من قِبل المجتمعات مواقع تراث ثقافي كان الوصول إليها م

المحلية المتأثرة في حدود ما تعيه الذاكرة الحية ألغراض تراثية قائمة منذ أمد بعيد، فستسمح الجهة المتعاملة مع 
وفر طريقاً بديالً ، بالوصول إلى الموقع الثقافي أو ست9المؤسسة، بناء على المشاورات المذكورة في الفقرة 

 . للوصول إليه وفقاً العتبارات الصحة والسالمة واألمن األساسية
 

أو حمايته بموجب القانون، فإن التشاور وسيلة مهمة لتحديد التراث الثقافي  هتوثيق دائما ال يتم أن التراث الثقافي بما. 16ت 
وتوجد  .واستكشاف الخيارات المتاحة لتخفيف هذه اآلثاري قد تمسه، تال المحتملةاآلثار وتوثيق وجوده ومغزاه، وتقييم 

 . 1 من معيار األداء رقم 33إلى  25 من في الفقرات المحلية المتأثرةالمتطلبات الخاصة بإشراك المجتمعات 
 

 :الجماعات التالية يكون مناسبا التشاور معبالنسبة لقضايا التراث الثقافي، قد . 17ت 
 والمالّك التاريخيون أو التقليديون للتراث الثقافي المستخدمون. 
 المجتمعات التقليدية التي تجسد أنماط الحياة التقليدية. 
 الهيئات الوطنية أو المؤسسات المعنية بالتراثما شابهها من اآلثار والثقافة أو  اتوزار. 
 المتاحف الوطنية والمحلية، والمؤسسات الثقافية، والجامعات. 
 ظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث الثقافي أو حفظ التاريخ، والمناطق ذات األهمية البيئية أو العلمية، من

 .عتبر التراث الثقافي مقدسا بصورة تقليديةت، والجماعات الدينية التي المحلية المتأثرةت اوالمجتمع
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التاريخيين أو التقليديين  أو المالك للتشاور مع المستخدمينيجب أن تبذل الجهة المتعاملة مع المؤسسة جهودا خاصة . 18 ت
قد تكون مختلفة هم متأثرة بالمشروع في البلد المضيف، ألن مصالحالمنطقة الفي منهم المقيمين  لتراث الثقافي المادي، خاصةل

أن بعض األماكن تعي بأن  ةويجب على الجهة المتعاملة مع المؤسس. المسؤولين الحكوميينأو المختصين  عن رغبات الخبراء
كما يجب على الجهة المتعاملة . المقدسة قد تستعمل من قبل مجتمعات ال تقطن في المنطقة والتي قد تزورها بشكل دوري فقط

وأية آثار سلبية  ،االستخدام العام، وتغيير الموقع ما يخصمع هذه الجماعات في والتواصلتقديم إخطار مبكر  مع المؤسسة
تحديد هواجس مستخدمي أو مالّك التراث الثقافي إلى عملية التشاور  تسعىوينبغي أن . أخرى على موارد التراث الثقافي

 . لتراث الثقافيلالمشروع تسيير  فيحيثما أمكن أخذ هذه الشواغل في الحسبان والمادي، 
 

الجهة على  يجبثقافي، إلى تراث الوصول  يمنععندما أو  ،ثقافيعندما يحتوي موقع بناء أو تشغيل على تراث  .19ت 
الصحة والسالمة  مع مراعاة دواعي، ذلك التراثالمحلية المتأثرة إلى المجتمعات  ضمان وصول المتعاملة مع المؤسسة

التشاور من خالل  المباشر إلى التراث لوصولل، ينبغي تحديد بدائل عند أخذ الصحة والسالمة واألمن بعين االعتبار .واألمن
توفير  وأ، التي سيمكن فيها الوصول إلى التراثتحديد التواريخ واألوقات  وأبديلة،  االبدائل طرق هذه قد تشمل .المجتمع مع

 تضمن الوصول إلى التراث مع مراعاة، أو غيرها من التدابير التي الموقعمستخدمي  لصحة وسالمةتدريبات معدات و
 .إلى التراث الثقافي الوصول بشأن المحلية المتأثرةمع المجتمعات  المبرمة اتيتفاقوينبغي توثيق اال .واألمنالسالمة الصحة و

تهدف فقط لمنح بل إنها ؛ للمشروع على التراث الثقافي المادياآلثار المحتملة  استبعاد 10أحكام الفقرة بليس المقصود 
 .أو طيلة مدة المشروع حياة المشروع من هذا التراث خالل جزءموقع الوصول إلى 

 
 نقل التراث الثقافي القابل للتكرار

وليس حرًجا، ستقوم بتطبيق   3عندما تواجه الجهة المتعاملة مع المؤسسة تراًثا ثقافًيا مادًيا قابل للتكرار. 11
وفي حالة تعذر التجنب، ستقوم الجهة المتعاملة بتطبيق التسلسل الهرمي . تدابير التخفيف التي تفضل التجنب
 :إلجراءات التخفيف على النحو التالي

 اث تقليل اآلثار السلبية وتنفيذ تدابير االستعادة في الموقع من أجل ضمان المحافظة على قيمة ووظيفة التر
 .المطلوبة لدعم هذا التراث 4 الثقافي، بما في ذلك صيانة أو إعادة عمليات النظام البيئ

  في حالة تعذر إعادة التراث إلى حالته السابقة في الموقع، تتم استعادة وظيفة التراث الثقافي، في موقع
 .مختلف، بما في ذلك عمليات النظام البيئي المطلوبة لدعم هذا التراث

 أعاله 7و 6ذ اإلزالة الدائمة للتحف والهياكل التاريخية واألثرية طبًقا لمبادئ الفقرتين يتم تنفي. 
  يتم التعويض عن خسارة التراث الثقافي المادي فقط في الحاالت التي يثبت فيها أن تقليل اآلثار السلبية

تستخدم فيها المجتمعات  واالستعادة غير مجدية لضمان قيمة ووظيفة التراث الثقافي، أو في الحاالت التي
 .المحلية المتأثرة التراث الثقافي المادي ألغراض ثقافية قائمة منذ زمن بعيد

___________________ 
موقع آخر أو استبدال يعرف التراث الثقافي المادي القابل للتكرار بأنه األشكال المادية من التراث الثقافي التي يمكن نقلها إلى  3

ويمكن اعتبار المواقع األثرية . هيكل مشابه أو سمات طبيعية بها، والتي يمكن نقل القيم الثقافية إليها باستخدام الوسائل المالئمة
ياكل أو ه/ أو التاريخية قابلة للتكرار عندما تكون العصور أو القيم الثقافية الخاصة التي تمثلها ممثلة بشكل جيد في مواقع و

 .أخرى
 .والمرتبطة بخدمات النظام البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي 6تماشًيا مع المتطلبات الواردة في معيار رقم 4  

 
 الحدأو  تقليللل، فإنها ستسعى حرجغير و للتكرار قابال اماديا ثقافيا تراث الجهة المتعاملة مع المؤسسة تصادفعندما . 20ت 
 ترميمال أو/و السلبية اآلثار التقليل من كان إذا .ظيفتهووقيمته  لحفاظ علىا بهدف ترميمالتدابير  واتخاذ، عليه اآلثار السلبية من

للجهة المتعاملة يمكن  .مختلف في موقع التفكير في الترميم فإن بإمكان الجهة المتعاملة مع المؤسسة، في الموقع غير ممكنين
 التراث الثقافي نقل قد يتطلب .الترميم والحد من اآلثار السلبيةفي  ينمحليو ينووطني يندوليخبراء  إشراك مع المؤسسة

 المجتمعات توصياتل إيالء أهمية كبرى يجب، تحديد الخبراء المحليين عند .أيضا البلد المضيف حكومة إشراك المادي
 .المعالجين التقليديينو، والوسائط، والكهنة، كبار السن مثل، مستعملي التراث الثقافي المعروفين ، خاصةالمتأثرة المحلية

 
بقيام خبير مختص  تبرير ذلك الجهة المتعاملة مع المؤسسةيجب على ، اآلثار السلبية الحد منو عندما يتعذر الترميم. 21ت 

 وتدفع .الماديالتراث الثقافي على  لآلثار السلبيةللتصدي  وسيلةك عويضالت اعتبار يمكن فقط حينئذ، الظروفاستعراض ب
 تدفع ال .قائمة منذ أمد بعيد  غراض ثقافيةألالتراث الثقافي  التي تستخدم المتأثرةللمجتمعات المحلية  فقط تعويضاتال

تراث  من أجل أو الحالية المتأثرةالمحلية  المجتمعات تسبق تاريخ الثقافية التي اآلفاق من األثرية المواد إلزالةالتعويضات 
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التراث الثقافي غير  خسائر فيأية عن  تعويضات ال تمنح أية كما .للمجتمع الذاكرة الحية في يتم استخدامهلم آخر  ثقافي
 .1 رقم معيار األداء في التراث الثقافي غير المادي على للمشروع اآلثار السلبية من لتخفيفا النظر في تدابير ويمكن .المادي

 
 نقل التراث الثقافي غير القابل للتكرار 

تتمثل أفضل طريقة لحفظ معظم التراث الثقافي في اإلبقاء عليه في مكانه، حيث يحتمل أن يؤدي نقله من . 12
وتلتزم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بعدم نقل أي تراث . مكانه إلى أضرار ال يمكن إصالحها أو تدمير ذلك التراث

 :التالية، إال بعد استيفاء الشروط  5 ثقافي غير قابل للتكرار
 

 عدم وجود أي بدائل عن النقل يمكن تحقيقها من الناحية الفنية أو المالية. 
 المزايا الكلية المترتبة على المشروع تتفوق على الخسارة المتوقعة لنقل التراث الثقافي. 
 استخدام األساليب المعترف بها عالمياً في أي عمليات نقل للتراث الثقافي. 

___________________ 
قد يرتبط التراث الثقافي غير القابل للتكرار بالظروف االجتماعية والثقافية والبيئية والمناخية للشعوب السابقة  5

يكون ) 1(التالية وأنظمتها البيئية المتطورة وإستراتيجيات التكيف وأي أشكال مبكرة من اإلدارة البيئية في الحاالت 
يكون التراث الثقافي فريًدا أو فريًدا نسبًيا في ) 2(التراث الثقافي فريًدا أو فريًدا نسبًيا بالنسبة للفترة التي يمثلها أو 

 .الربط بين عدة فترات في الموقع نفسه
 

يؤدي من موضعه سوف عليه في مكانه، ألن نقله الحفاظ  هي، غير قابل للتكرار تراث ثقافيلحماية أفضل طريقة . 22ت 
 امدينة أو معبد غير القابل للتكرارأمثلة التراث الثقافي  وتشمل. لتراثا ذلك تدميرإلى أو  ،اال يمكن إصالحه أضرار إلى

فل تفادي يك بشكلتصميم المشروعات  ، يجبلذلك. اي يمثلهتال الفترة الزمنية من ناحيةمن نوعه  افريد ا، أو موقعقديمين
عندما . أو بفعل األنشطة المرتبطة بالمشروع، مثل أعمال التشييد والبناءرار بالتراث الثقافي من خالل نقله إلحاق أية أض

على الجهة  يجبمزايا المشروع تفوق خسارة التراث الثقافي، فإنه للنقل، وأية بدائل  وال توجد ،تفادي نقل التراث يتعذر
أفضل أسلوب متاح مقترح من قبل  وسيتعرض. نقل التراث الثقافي وحفظه بأفضل األساليب المتاحة مع المؤسسة المتعاملة

دوليين خارجيين، للتأكد من أنه  خبراءمن قبل ستعراض الالذي يمثلها،  المختص الجهة المتعاملة مع المؤسسة، أو الخبير
ألن نقل التراث الثقافي سيعني  متاح تيار أفضل أسلوبيتوجب اخ. ليست هناك أية أساليب أخرى أفضل من األسلوب المختار

بالتشاور مع يجب أن تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة قبل نقل التراث الثقافي، ف ،باإلضافة إلى ذلكو. بالضرورة تدميره
أخذ و ،8ار األداء رقم من معي 9المالّك والمستخدمين التاريخيين أو التقليديين للتراث الثقافي، طبقا لما تنص عليه الفقرة 

 .بعين االعتبار همآراء
 

ألجيال ل ليس فقط للجيل الحالي، بل أيضا، ملك عامخسارة  غير القابل للتكرارتعتبر خسارة التراث الثقافي المادي . 23ت 
فع العامة المنا ز علىك، يجب أن ير8، ألغراض معيار األداء رقم أخذ مزايا المشروع بعين االعتبارفإن  ،ومن ثم. المستقبلية

 ستستمرينبغي أيضا تحديد ما إذا كانت تلك المزايا . بالتراث للمشروع، وخاصة بالنسبة لألشخاص الذين لهم عالقة مباشرة
 غيرهاالستخدام التجاري أو تنتج عن كانت س التي ضائعةالالمنافع يجب أيضا األخذ بعين االعتبار . حتى بعد نهاية المشروع

 . الذي يحتوي عليه ثقافيالتراث اللى للموقع استنادا إ
 التراث الثقافي الحرج 

تراث المجتمعات المحلية المعترف به عالمياً وتستخدمه تلك ) 1(يتكون التراث الثقافي الحرج من . 13
المجتمعات، أو التراث الثقافي الذي دأبت في حدود ما تعيه الذاكرة الحية على استخدامه المجتمعات المحلية 

مناطق التراث الثقافي المحمية قانوناً، بما فيها المناطق المقترحة من ) 2(ض تراثية قائمة منذ وقت بعيد؛ألغرا
 . قبل الحكومات المضيفة لهذا الغرض

 
تلتزم الجهة المتعاملة مع المؤسسة باالمتناع عن إحداث أي تغييرات ملموسة أو أضرار أو نقل للتراث . 14

وفي الظروف االستثنائية التي يتعذر فيها تجنب اآلثار على التراث الثقافي الحرج، تستخدم الجهة . الثقافي الحرج
للمجتمعات المتأثرة على النحو الوارد في معيار  المتعاملة مع المؤسسة عملية التشاور والمشاركة المستنيرة

وتستعين الجهة المتعاملة . وتقوم بإجراء تفاوض قائم على النوايا الحسنة يؤدي إلى نتيجة موثقة 1األداء رقم 
 . مع المؤسسة بخبراء خارجيين للمساعدة في حماية التراث الثقافي الحرج

 
على جانب كبير من األهمية بالنسبة لحماية وصيانة التراث  6انوناً تعتبر مناطق التراث الثقافي المحمية ق. 15

الثقافي، وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير إضافية بالنسبة للمشروعات المسموح بها بموجب القوانين الوطنية 
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طقة وفي ظل الظروف التي يقع فيها مشروع مقترح في منطقة محمية قانوناً أو من. المطبقة في هذه المناطق
عازلة يحددها القانون، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة ستقوم، باإلضافة إلى استيفاء المتطلبات الخاصة 

 :أعاله، بتلبية المتطلبات التالية 14بالتراث الثقافي الحرج الواردة في الفقرة 
 المحمية االلتزام بلوائح التراث الثقافي الوطنية أو المحلية المحددة أو خطط إدارة المناطق 
  التشاور مع الجهات الراعية والجهات القائمة بإدارة المناطق المحمية والمجتمعات المحلية وغيرهم من

 أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن المشروع المقترح
 تنفيذ برامج إضافية، إذا اقتضى األمر، لتشجيع وتعزيز أهداف الحفاظ على المنطقة المحمية 

___________________ 
 .تشمل األمثلة مواقع التراث العالمي والمناطق المحمية على المستوى الوطني 6 

 
فعندما وباإلضافة لذلك، . قانونامن منطقة تراث ثقافي محمية  اءجز يكونحرجا عندما تراثا  ماقافي يعتبر تراث ث. 24ت 

، فإن منذ أمد بعيدفي استخدامه ألغراض تراثية قائمة  الذين يستمرونحرجا بالنسبة للناس  معترف به دوليا ثقافييكون تراث 
يكون معترفا  نلكي يعتبر تراث ثقافي حرجا، يجب أ .يعد حرجا حتى وإن لم يكن يحظى بالحماية القانونيةقد مثل هذا التراث 

 عندما يمكن أن تهددوعندما يكون هذا التراث الثقافي مستعمال ألغراض ثقافية منذ أمد بعيد، . به دوليا قبل اقتراح المشروع
االحتفالية أو الروحية التي  وأأو األغراض الثقافية  ،المجتمع المحلي المتأثر عيشسبل كسب خسارة أو تدمير هذا التراث 

إلى  8معيار األداء رقم  ويهدف. 8من معيار األداء رقم   14، فإنه يجب تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرةهويتهمعالم تحدد 
عادلة  نتائجوالتفاوض على  ،مستقبل ذلك التراث التي تخصة في اتخاذ القرارات كالسماح لهؤالء المستخدمين بالمشار

 .ةمنافع هامأيضا توفر فقط، بل  خسارةالتفوق ال ومنصفة 
 

وإذا تبين أن . يتوجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تفادي إلحاق أية أضرار جسيمة بالتراث الثقافي الحرج. 25ت 
بالتراث الثقافي الحرج، يمكن للجهة المتعاملة مع المؤسسة أن تشرع في تنفيذ أنشطة  اكبير يلحق ضررامشروعا ما قد 

وبصفة . مشروعها فقط بعد مفاوضات بحسن نية مع المجتمعات المحلية المتأثرة، وتوثيق المشاركة المستنيرة لهذه األخيرة
لحضور ولمشاركة في هذه العملية ستعداد لاال) 1: (تنطوي بالنسبة لكل طرف على ما يلي فالمفاوضات بحسن نية عامة، 

) 3(تقديم المعلومات الضرورية إلجراء تفاوض مستنير؛ ) 2(االجتماعات في أوقات معقولة وبوتيرة مقبولة لكل األطراف؛ 
 .االستعداد لتغيير الموقف المبدئي وتعديل العروض المقدمة كلما أمكن ذلك) 4(بحث القضايا الرئيسية المهمة؛ 

 
 الجهة المتعاملة مع المؤسسة المتفق عليها بينالعملية ) 1( :ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتوثيق ما يلي .26ت 

 الثقافية هيئةالويتطلب هذا موافقة . الدليل على اتفاق الطرفين على نتائج المفاوضات) 2(والمجتمعات المحلية المتأثرة، و 
من خالل تحليل اجتماعي يقوم به الهيئة هذه وسيتم تحديد . داخل المجتمعات المتأثرة القرارت المسؤولة عن اتخاذ المناسبة

 والجهة التي يخول لها إبراملهم  بصفتها الممثلة الشرعيةلقرار ل الصانعةهيئة الهذه مع األغلبية تتعامل خبير خارجي، وسوف 
األفراد أو الجماعات  بعض يبرم رغم معارضةأن ويمكن  ،بالضرورة اإلجماعاالتفاق ال يتطلب . اتفاق ساري المفعول

أو بصرف النظر عن تأييدهم ، المتأثرةالجميع في المجتمعات المحلية  بينتفاق االال بد من تقاسم منافع فومع ذلك، . الفرعية
 .لمشروع لمعارضتهم 

 
مثل مواقع التراث العالمي والمناطق المحمية على ( التي تحظى بحماية القانونقد تتراوح المشروعات في المناطق . 27ت 

تنفيذها يسترعي تعدين حماية التراث الثقافي، ومشروعات أهداف  تدعم فعالبين مشروعات سياحية ما ) الصعيد الوطني
أن يحترم يجب و. الحاليةثر من مجرد استيفاء القوانين الوطنية كهذه المشروعات ضمانات أمثل ويتوقع أن تقدم . اشديد اانتباه

التقييم هذه المتطلبات  يحددوينبغي أن . والخطط المنطبقة على المنطقة المحمية األحكامافة ك تصميم المشروع وتنفيذه
ذوي مع أصحاب المصلحة  المستنيرين والمشاركةالتشاور أيضا ن المعلومات، وإفصاح عبعملية  القيامما يجب ك. ويعالجها

في  هم المشروعابد أن يسوباإلضافة إلى ذلك، ال. المناطق المحمية التي تدير، بما في ذلك الجهات الراعية والجهات الصلة
 . عملية الحماية، بما في ذلك عمليات التنوع البيولوجي أو النظم اإليكولوجية التي يمكن أن تدعم الحفاظ على التراث الثقافي

هداف الحفاظ على أ وتعزيز تنفيذ برامج إضافية من أجل تشجيعيجب مساهمة جوهرية، ال ينطوي المشروع على أية  وعندما
، بما في ذلك عمليات التنوع البيولوجي أو النظم اإليكولوجية التي توفرها البيئة الطبيعية في دعمها لحماية المنطقة المحمية

إلى تنفيذ مشروعات محددة الستعادة  ،كل والحفاظ عليهاكوقد تتراوح هذه البرامج بين مساندة حماية المنطقة  .التراث الثقافي
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةلقائمة التراث العالمي وتقدم . السمات والخصائص النوعية الهامةأو تعزيز 

 .ث العالميمواقع الترا حولمعلومات إضافية ) اليونسكو(

http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
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 استخدام المشروع للتراث الثقافي
 

عندما يقترح مشروع معين استخدام التراث الثقافي بما في ذلك المعارف أو االبتكارات أو الممارسات . 16
د أنماط الحياة التقليدية ألغراض تجارية ، فسوف تخطر الجهة المتعاملة 7 الخاصة بالمجتمعات المحلية التي تجسِّ

) 3(مجال وطبيعة التنمية التجارية المقترحة؛ ) 2(حقوقها بموجب القانون الوطني؛ ) 1: (المجتمعات بما يليهذه 
وال يجوز أن تبدأ الجهة المتعاملة مع المؤسسة في تنفيذ هذا االستغالل التجاري إال . النتائج المحتملة لهذه التنمية

وتستخدم  1يرة على النحو المحدد في معيار األداء رقم الدخول في عملية تشاور ومشاركة مستن) 1: (في حالة
التقاسم العادل والمنصف للفوائد والمنافع ) 2(عملية تفاوض قائم على النوايا الحسنة تؤدي إلى نتيجة موثقة و 

 المترتبة على االستغالل التجاري لهذه المعرفة أو االبتكارات أو الممارسات بما يتفق مع عادات هذه المجتمعات
 .المحلية وتقاليدها

___________________ 
تشتمل األمثلة على سبيل المثال ال الحصر االستغالل التجاري للمعرفة الطبية التقليدية أو غيرها من األساليب المقدسة أو  7

 .التقليدية لمعالجة النباتات أو األلياف أو المعادن
 

أو /واالبتكارات و إلى الموارد الثقافية والمعارف التراث الثقافي غير المادييشير ، 8ألغراض معيار األداء رقم . 28ت 
ويمثل التراث الثقافي غير المادي وتنميته التجارية موضوعا . ممارسات المجتمعات المحلية التي تجسد أنماط الحياة التقليدية

ولعل االستثناء الوحيد يتمثل في االستخدام التجاري . ببطئ المتعلقة به المعايير الدولية تطويرمع للمناقشات الدولية الراهنة، 
تقدم  .البيولوجي بالتنوع المتعلقةفي االتفاقية  كما هو مبين ،للموارد الجينية المستمدة من المعارف التقليدية للمجتمعات التقليدية

الصادرة في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي توجيها  كون التوجيهية -ومبادئ أكويالمبادئ التوجيهية لبون كل من 
بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن  بشأنبروتوكول ناغويا . مفيدا في هذا الصدد

ستحتاج  ه إلى قوانين وطنية في البلد الموقع،بعد ترجمتو .بلدخمسين  حصوله على توقيعاستخدامها سيدخل حيز التنفيذ بعد 
 .المسبقة والمستنيرة للقيام بذلك موافقتهلموارد الجينية إلى بشأن ا محلي  مجتمعل المعارف التقليدية المشاريع التي تستعمل

 
التجاري على االستغالل التجاري للمعارف الطبية التقليدية أو األساليب األخرى المقدسة أو  التطويرتشتمل أمثلة .  29ت 

أيضا على التصاميم الصناعية المعدة  8معيار األداء رقم ينطبق  .األلياف أو المعادن وأالنباتات  بتحويلالتقليدية المعنية 
. ، مثل بيع األعمال الفنية أو الموسيقى)الفولكلور(ى الفنون الشعبية علال تنطبق  8من معيار األداء رقم  12الفقرة لكن . محليا

 .هذه األشكال التعبيرية بمقتضى القانون الوطني التعامل معوينبغي 
 

إذا كانت ملكية المعارف بتحديد ما  ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، الموارد لهذه التجارية التنمية قتراحا عند. 30ت 
غالبا ما تكون هذه  .المحليين المزعومين اتفاقات مع أصحاب الملكية الفكرية ةجماعية قبل الدخول في أي أمفردية المحلية 
، بما في ذلك النساء واسعة من المجتمعأو استخدامها مشاركة إليها وصول القرارات تتطلب وملكية جماعية، الموارد 

ومن من حقه تحديد ملكية الموارد، الجهة المتعاملة مع المؤسسة على  ، يجبوفي هذا اإلطار .والمجموعات الفرعية األخرى
 يمكنفي بعض الحاالت،  .لظروفا حسبملكية النتائج تحديد قد تختلف . المالك أو المالكيناتفاق نيابة عن  إبرام وواجبه

في هذه الحاالت، ينبغي تحديد االبتكار  .فرادبعض األأنشأها عناصر مبتكرة المملوكة جماعيا، والتقليدية العناصر الجمع بين 
 اعندم .نفس مبادئ الملكية الجماعية على أساسجماعية العناصر الملكية فردية، في حين يمكن التعامل مع  واعتبارهالفردي 

نية تعتمد بشكل كبير على ممثلي المجتمع المحلي، فإن الحسن المبنية على والمفاوضات  ،ملكية جماعيةالتم التوصل إلى أن ي
وجهات نظر أصحاب  يمثلون حقاللتحقق من أن هؤالء األشخاص  اما في وسعهبذل كل تالجهة المتعاملة مع المؤسسة س

يجب على  .بأمانة لألشخاص الذين يمثلونهمنتائج المفاوضات  إليصال موأنه يمكن االعتماد عليه المحليين، الملكية الفكرية
جراء مفاوضات بحسن نية مع أصحاب إلخبير خارجي ومعلومات غير منحازة ب الجهة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة

توثيق الجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب على   .نزاع موضوع هذه المعارفالمعارف التقليدية المحلية، حتى لو كانت ملكية 
التنمية التجارية المقترحة،  بشأن المتأثرةلمفاوضات بحسن نية مع المجتمعات المحلية ل لناجحةا النتائج أيضاو ،العمليةهذه 

في هذا  المتأثرةبعض القوانين الوطنية موافقة المجتمعات المحلية تتطلب  .شروط وفقا للقانون الوطني ةباإلضافة إلى أي
 .الصدد

 
 الجهة المتعاملة مع المؤسسةالعملية المتفق عليها بين ) 1( :ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتوثيق ما يلي. 31ت 

ويتطلب هذا موافقة الهيئة الثقافية . الدليل على اتفاق الطرفين على نتائج المفاوضات) 2(والمجتمعات المحلية المتأثرة، و 
خالل تحليل اجتماعي يقوم به وسيتم تحديد هذه الهيئة من . المناسبة المسؤولة عن اتخاذ القرارت داخل المجتمعات المتأثرة

خبير خارجي، وسوف تتعامل األغلبية مع هذه الهيئة الصانعة للقرار بصفتها الممثلة الشرعية لهم والجهة التي يخول لها إبرام 
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ال يتطلب االتفاق بالضرورة اإلجماع، ويمكن أن يبرم رغم معارضة بعض األفراد أو الجماعات . اتفاق ساري المفعول
ومع ذلك، فال بد من تقاسم منافع االتفاق بين الجميع في المجتمعات المحلية المتأثرة، بصرف النظر عن تأييدهم أو . الفرعية

 .معارضتهم للمشروع 
 

تجسد أنماط الحياة ابتكارات أو ممارسات  وأالجهة المتعاملة مع المؤسسة استغالل وتنمية أية معارف  أرادتإذا . 32ت 
ا يملزمة قانون احماية أية ملكية فكرية ناتجة عن هذه التنمية، فإنه ، وإذا أرادتألغراض تجارية ،المحليةللمجتمعات التقليدية 

إذا استطاعت الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن تبرهن  ضرورياقد ال يكون هذا اإلفصاح . مصدر هذه الموادباإلفصاح عن 
مكانية استخدام هذه المواد في ونظرا إل. قترحة لالستخدامات الطبيةالمواد الجينية الم ومثال على ذلك. على اكتشاف مستقل

 هذه المجتمعات المحلية أو أعضائها المعنيينكون  الحتمالو ،مقدسة من قبل المجتمعات المحلية المتأثرةطقوس وأغراض 
فإنه يجب  فاوضات بحسن نية،هناك اتفاق مع المجتمع استنادا إلى م كانحتى وإن  ،يحافظون على الطابع السري لهذه المواد

أن تضمن السرية، استنادا إلى مبدأ أنه فقط األشخاص الذين  على مشروعهاعلى الجهة المتعاملة مع المؤسسة قبل اإلقدام 
المجتمعات المحلية المتأثرة وفي جميع األحوال، يجب تمكين . يحتاجون أن يعرفوا سيكونون على علم باستعمال هذه الموارد

 .االستمرار في استخدام المواد الجينية لألغراض العرفية أو االحتفاليةمن 
 

يشترط على الجهة  8مادي، فإن معيار األداء رقم تراث ثقافي غير وتسويق  وتنميةاستغالل  ما مشروععندما يقترح . 33ت 
، اوظائفنمائية اإلهذه المنافع  تشملقد و. المتعاملة مع المؤسسة تقاسم منافع هذا االستخدام مع المجتمعات المحلية المتأثرة

 .تنمية المجتمعات المحلية وتنفيذ برامج مماثلةب ومزايا متعلقة، امهني اوتدريب
 

، بما في ذلك المحلية أو التقليدية أو الصور بأن استخدام األسماء أن تدركيجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة . 34ت 
يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة إجراء تقييم . اإلعالم األخرى، قد يكون مسألة حساسةالصور الفوتوغرافية ووسائل 

حتى أو الصور، األسماء  تلكالتشاور مع المجتمعات المحلية المعنية قبل استخدام  مع أو المكافآت المحتملة،/لألخطار و
يتعين على الشركات أن تدرك أيضا أن استخدام  .اعلى أسمائه مواقع المشروع وقطع اآلالت والمعدات تسميةغراض مثل أل

أو المكافآت /بعض الفنون أو الموسيقى قد يكون أمرا حساسا على المستوى الثقافي، وينبغي، مرة أخرى، تقييم المخاطر و
 .المحتملة قبل استخدامها
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 الملحق ألف
 أنواع موارد التراث الثقافي المادي

 
قد . االستيطان البشري زة لنشاط بشري سالف، خاصةكالموقع األثري عبارة عن بقايا مادية نمطية ومر: الموقع األثري. أ

وقد يكون الموقع األثري . سمات أثرية للتربةأثري على قطع أثرية، وبقايا نباتات وحيوانات، وبقايا هيكلية، وتمل موقع يش
الترسبات األخرى أو البقايا السطحية السريعة غيرها من أو  ،جزئيا تحت التربة السطحيةليا أو كمدينة كبيرة قديمة مدفونة 

بما في ذلك بقايا السفن  ،وقد تكون المواقع مغمورة تحت الماء. مؤقت أو أي نشاط آخر قصير األجل مخيم بدوالزوال لبقايا 
 تشكل سجال) خارج المواقع(قع والمكتشفات المعزولة على الرغم من أن جميع الموا. طمورة بفعل الفيضاناتسكنية مومواقع 

تحديد المواقع استنادا إلى البقايا  عمومايمكن . الموقعتختلف تبعا لنوع وحالة قد  ةثرياألقع اموالللنشاط البشري، إال أن أهمية 
و العلمية على أساس الفحص السطحية أو الطبوغرافيا اإلرشادية، إال أنه ال يمكن تحديد سمات الموقع وأهميته الثقافية أ

 . السطحي وحده
 

ية الظاهرة فوق على السمات المعمار ، وتشتمل هذه الفئةاآلثار التاريخيةأيضا  الهيكل التاريخي يسمى: الهيكل التاريخي. ب
مثل االرتباط بحادثة  ،سمات أخرى لديهاأو  عمرا معيناالتي بلغت ) كنيسة وأسوق  وأمعبد  وأمثل منزل (سطح األرض 

ما هو الحال بالنسبة للمواقع كو. ضمن الموارد التراثيةالتصنيف وتستحق " تاريخية"أو شخص مهم، مما يجعلها /مهمة و
بعض الهياكل التاريخية  قد ترتبط. وحالة الهيكل بير تبعا لعمر ونوعإلى حد ك ةكل التاريخيات أهمية الهياألثرية، تتفاو

أو مأهوال  مهجوراتاريخي ويمكن أن يكون هيكل . في نفس الوقت ل تاريخية وموارد أثريةكا يجعلها هيابترسبات أثرية مم
 .بالسكان

 
 مشكال مرتبطة بها، خصائص طبيعيةتجمع متجاور لهياكل تاريخية والمنطقة التاريخية عبارة عن : المنطقة التاريخية. ج

االعتبارات الرئيسية التي  هاوضوعموتمثل سالمة المنطقة وأهمية . فقط واحدهيكل منطقة أكبر من  على ممتدا موردا تراثيا
ملها في بعض األحيان، أكواألحياء السكنية الحضرية، وقرى أو مدن ب ،والمقابر ،ويمكن تصنيف أفنية المعابد. أهميتهاحدد ت

من حيث  المنطقةأو غير ُمسهمة في إثراء  ل غير مرتبطةكوقد تشتمل المناطق التاريخية على هيا. باعتبارها مناطق تاريخية
ضد اآلثار  حمايتهاوقد تتطلب الهياكل والمناطق التاريخية . قد تستحق أو ال تستحق الحماية في حد ذاتها والتيالموضوع، 

المنطقة التاريخية أو  خل أو قربادالمتنافرة البنايات وقد تستوجب . المرئي بعدهاالمادية المباشرة، إال أنه ينبغي أيضا مراعاة 
 .على موارد التراث" ةالمرئي"ثار اآل من تخفيفاللتصاميمها، وذلك بهدف يالء اعتبارات خاصة إالهيكل التاريخي 

 
ات سموحفظ التقليدية الستخدام األراضي إلى خلق  أدت فيها األنماط التي يتعلق األمر بالمناطق: الثقافيةوالمناظر الطبيعية . د

 المشاهدوقد تشتمل . اعتبارها ضمن الموارد التراثية تستحقمعينة تاريخية نمط حياة، أو فترة زمنية  وأتعكس ثقافة،  مشاهد
 قد يتوفر. أهميتها هذه المناظر أهم عوامل الحكم على وتفرد وتعتبر سالمة. تاريخية ومواقع أثرية أيضاآثار التاريخية على 
قد . إلى منطقة غير حضرية ذات قيمة تراثيةعادة ، إال أن هذا المصطلح يشير اريخيةنفس سمات منطقة ت علىمنظر تاريخي 

. المقدسة والغابات والشالالت ن الناحية الثقافية مثل البحيراتيشتمل هذا النوع من الموارد أيضا على سمات طبيعية هامة م
 .فريقيااالكثير من األشجار المقدسة في  مثال، توجد

 
. قع أثري أو مكتشف أثري منعزلمومن  ءاجز نشاط بشري سالف وأصبحتة ناتجة عن منقول أشياءهي : األثريةقطع ال. ه

قطع التعتبر غالبا ما و". مكان وجودها األصلي"من نقلها  عندمن قيمتها الثقافية والعلمية  جزءا كبيرااألثرية  القطعتفقد معظم 
 واالستعمال العلمي جمعال مراقبةويتم . ، ملكا للحكومة الوطنيةأو خارجهوجودة في مواقعها األصلية ، سواء كانت ماألثرية

ويحظر القانون الوطني والمعاهدات . الهيئات الوطنية المعنية بالتراث قبل هذه القطع من خالل إصدار تراخيص بذلك منل
يتمتع بنفس الوضعية القانونية لقطعة  شيء منقول من هيكل تاريخي والجدير بالذكر أن أي. قطع األثريةالتصدير والدولية بيع 

 .أثرية
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 باء الملحق
 العمليات بشأن توجيهات

 
تتمثل إحدى الممارسات السليمة في تحديد القضايا والتكاليف المحتملة الخاصة : دراسات الجدوى المعنية بالتراث الثقافي .أ

المشروع أو إجراء دراسات  فحصمن خالل  ، وذلكةوالبيئي ةاالجتماعيتحديد المخاطر واآلثار عملية  بداية فيبالتراث 
المناجم،  وأمثل مد األنابيب،  ،أو استخراج الموارد التحتيةوينطبق ذلك بصفة خاصة على المشروعات الكبيرة للبنية . جدوى

الطرق الرئيسية السريعة، أو أي مشروع ينطوي على  وأقليمية، أنظمة الري اإل وأ بناء السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، وأ
ويجب أن تشتمل هذه . رات واسعة النطاق في األنماط الهيدرولوجيةيأعمال الحفر، أو تغي وأكبيرة لتمهيد األرض،  أشغال

منطقة المقترحة أو المتوقعة في ال المعروفةالدراسات على مقارنة بين السمات العامة للمشروع واألوضاع األساسية 
. مهندسينأو /و ،عيراتخطيط المشفي والتراث مختصين في خبراء الدراسات  أن تتضمن فرق عمل هذهويجب . للمشروع

وتظل . المشروع تصاميممفروضة على كبيرة أو قيود  تكاليف، مثل "جسيمةعيوب "تحديد أية  إلىالدراسات  وتهدف مثل هذه
اآلثار االجتماعية  تقييمالعموم في إطار عملية ت سرية لحين انتهاء مرحلة التشاور مع استنتاجات هذه األنواع من الدراسا

 .والبيئية
 

بالنسبة للمشروعات المنطوية على قضايا معروفة أو : ةوالبيئي ةاالجتماعياآلثار تقييم عملية جوانب التراث الثقافي في . ب
أوضاع ) 2بدائله؛ ووصف تفصيلي للمشروع المقترح ) 1: التقييم غالبا على العناصر التاليةيشتمل محتملة خاصة بالتراث، 

تحديد اآلثار المحتملة؛ لتحليل بدائل المشروع وعالقتها باألوضاع األساسية ) 3التراث األساسية في منطقة تأثير المشروع؛ 
عن طريق إجراء تعديالت أو تخفيف اآلثار تفادي لن تدابير التي قد تتضمو ،آثار المشروع من تخفيفلالتدابير المقترحة ل) 4

أو /ضية مثل استرجاع البيانات وتعويت تخفيف ءا، وإجرابناء وتنفيذ خاصةت ءاأو استحداث إجرا/المشروع و تصاميمفي 
 .مفصلةدراسات 

 
مختصين في  الستعانة بخبراءل ستكون هناك حاجةحالما يتم تحديد قضايا التراث، : الخبرات الالزمة لدراسات التقييم. ج

 وذوي تجربةالتراث  في مجالخبرات عامة ذوي  أشخاصتعيين من المفيد للغاية سيكون . في فريق التقييمللمشاركة  التراث
مثل خبير (وعلى الرغم من الحاجة إلى نوع معين من الخبراء المختصين بالتراث . التخطيط البيئي أو إدارة التراثفي مجال 

أو قضايا معينة، إال أن االستعانة  التعامل مع مكتشفاتمن أجل ) مثال األواني الفخارية من العصر البرونزي األوسطفي 
 .عادة اإلجراء األنسبهي ) خبير في الجغرافيا الثقافية مثال(أوسع ذي منظور بخبير 

 
إلى تصريح رسمي من الهيئة  ي معظم الحاالتتحتاج دراسات تقييم التراث ف: والموافقة عليها دراسات التقييمب السماح. د

صياغة  يتوجبتفصيلية خاصة بالتنفيذ، فإنه قد  أحكامإلى  عادةونظرا الفتقار قانون التراث الوطني . بالتراث المكلفةالوطنية 
يتم التفاوض والتوقيع عليها من قبل ممثلي المشروع و ،شكل اتفاقية مرتبطة بالمشروع علىالتدابير المطلوبة لحماية التراث 

الذين تعتبرهم مختصين في شؤون التراث التمتع الجهة المتعاملة مع المؤسسة بصالحيات توظيف ت. والهيئة المعنية بالتراث
الذي ألفراد ا على توافقو التحرياتالهيئات الوطنية المعنية بالتراث تنفيذ  أن تقبل قد يكون من الضروري، إال أنه مناسبين

 .ابإجراءه سيتكلفون
 
المشروع، بما في ذلك  عن البيانات الخاصة بالتراث فيللعموم المبكر والمفصل  يعتبر اإلفصاح :اإلفصاح والتشاور. ه

ال يتجزأ من نموذج التخطيط والتشاور التي توصل إليها فريق تقييم التراث، جزءا واالستنتاجات والتحليالت  منهجية التقييم
وبنفس الطريقة المتبعة التقييم تقرير من  كجزء بتقييم التراث الثقافيويجب اإلفصاح عن االستنتاجات الخاصة . عملية التقييمل

 لمعنيةالموارد الثقافية الطبيعية اتقويض اإلفصاح إلى  هذا ، باستثناء الحاالت التي يمكن أن يؤدي فيهافي هذا األخير
ويجوز في هذه الحاالت حذف المعلومات الحساسة المتعلقة بهذه الجوانب الخاصة من الوثائق العامة . للخطر وتعريضها

وقد تحتاج الجهة المتعاملة مع المؤسسة إلى إجراء مناقشات مع الهيئة المعنية بالتراث في البلد المضيف من أجل . للتقييم
ومراعاة الصالحيات التقليدية  من جهة، بشأن قضايا التراث العمومحاجة إلى التشاور مع التوصل إلى حل وسط مقبول بين ال

 .ث من جهة أخرىالتي تتمتع بها الهيئة الوطنية المختصة بالترا
 
مع المؤسسة والهيئة  هم مشترك بين الجهة المتعاملةامن األهمية بمكان أن يكون هناك تف :غرض ونطاق دراسات التقييم. و

يتم جمع البيانات وإجراء دراسات التقييم . المناسب لدراسات تقييم التراثالغرض والنطاق  حول ،ية المعنية بالتراثالوطن
بناء "وقد يتمثل . والحد منها تخفيفالاألخرى من أجل تفادي اآلثار السلبية المحتملة للمشروع على موارد التراث الثقافي أو 

بطرق لصالح المشروع وبرنامج التراث في البلد المضيف في بناء القدرة التنظيمية للهيئة المعنية بالتراث " الطاقات والقدرات
 .مشروع الجهة المتعاملة مع المؤسسةمرتبطة على وجه التحديد ب
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في عملية التقييم، في  المحددة فيف اآلثار السلبيةيجب إدراج التدابير الضرورية لتفادي وتخ :المشروعوتنفيذ تصميم . ز
وبخالف معظم الموارد . عمل المشروعبالتنسيق مع البنود األخرى المطلوبة في خطة  اتنفيذهيجب و ،المشروعبرنامج إدارة 

ثر كير المشروع أينحصر التأثير المباشر على التراث في منطقة بناء المشروع، مما يجعل منطقة تأث عادة ما البيئية األخرى،
المصادر الطبيعية لإلمداد بالمياه، أو األنواع  وأ، ةئل الحرجامقارنًة بالموارد األخرى مثل المو الجغرافية ةالناحيمن تحديدا 

 تصميمإدخال تغييرات طفيفة على بيمكن في أغلب الحاالت تفادي اآلثار السلبية على التراث لذلك، . المعرضة لالنقراض
ويتم عامة . ، فإن أفضل وسيلة لحمايته تتمثل في اإلبقاء عليه في موضعهغير متجددالتراث الثقافي  لكونونظرا . المشروع

ما هو الحال كو. دمير هذا التراثوتؤدي جزئيا إلى تعملية باهظة التكلفة  ألنها، نقله من مكانه علىتفضيل هذه الطريقة 
 ة التنفيذ، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة قد تحتاج إلى االستعانة باستشاريين متخصصينبالنسبة للتدابير المتخذة قبل مرحل

 .)كخطة عمل التراث الثقافي(برنامج إدارة المشروع لتنفيذ الجزء المعني بقضايا التراث في  في التراث
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 قائمة المراجع المذيلة
 
 :باالتفاقيات الدولية والمبادئ التوجيهية والتوصيات التالية 8المتطلبات الواردة في معيار األداء رقم رتبط العديد من ت
 

. نيويورك، االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي". تاريخ االتفاقية. "1992. بالتنوع البيولوجيالمتعلقة االتفاقية 
http://www.cbd.int/history/   يقدم الموقع معلومات عن إنشاء االتفاقية، والئحة البلدان وخبراء التنوع البيولوجي

 .الموقعين عليها، ومعلومات أخرى مفيدة
 

.  أمانة االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي، مونتلایر. "ألكوي كون التوجيهيةالمبادئ ". 2004  ———
.en.pdf-brochure-http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe خاصة طوعية مبادئ يقدم الكتيب 

 واألراضي المواقع علىوالتي قد تؤثر  المقترحة بالتطورات المتعلقة واالجتماعية والبيئية الثقافية اآلثار تقييمات بإجراء
 .المحلية المجتمعات أو األصلية الشعوبعادة  تستخدمها أو تشغلها التي المقدسة والمياه

 
———  2011a" . قرار (بروتوكول ناغوياX/1 الجينية والتقاسم الحصول على المواردبشأن )  لمؤتمر األطراف العاشر 

االتفاقية المتعلقة بالتنوع . "التنوع البيولوجيبالمتعلقة  تفاقيةالل عن استخدامها للمنافع الناشئة العادل والمنصف
 منافع استخدام الموارد الوراثية اقتسام إلى دوليال يهدف االتفاق.  /http://www.cbd.int/abs.، نيويوركالبيولوجي

 .التوجيهيةمبادئ بون  محليحل  تطبيق هذا البروتوكول .عادلة ومنصفة بطريقة
 

———  2011b ." الفكري للمجتمعات األصلية التراث الثقافي وضمان احترام ل للسلوك األخالقي ري: تغاريواييمدونة
 .التنوع البيولوجي، مونتلایرالمتعلقة بتفاقية الاألمانة العامة ل  ".والمحلية

.http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308 ناغويا، وتقدمالعاشر في ألطراف امؤتمر نابعة عن  المدونة 
التي  بالمعارف التقليدية والموارد فيما يتعلق المجتمعات المحلية واألصلية العمل معب خاصة مبادئ توجيهية طوعية

 .يستخدمونها
 

 الموارد على الحصول بشأن التوجيهية بون مبادئ". 2002، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بالتنوع البيولوجيالمتعلقة االتفاقية 
مونتلایر؛  ،االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أمانة. "ااستخدامه عن الناشئة للفوائد والمنصف العادل والتقاسم الجينية

gdls-bonn-http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd- .وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واشنطن العاصمة
.en.pdf بشأن السياسات مستوى على والتدابير واإلدارية التشريعية التدابير وضع بشأن توجيهية مبادئ الكتيب هذا يقدم 

 .بذلك الخاصة التعاقدية الترتيبات ومناقشة ،وتقاسم فوائدها الجينية الموارد على الحصول
 

 ومنع لحظر اتخاذها الواجب بالتدابير المتعلقة االتفاقية". 1970، والثقافة للتربية والعلم منظمة األمم المتحدةاليونسكو، 
 .اليونسكو، باريس. "مشروعة غير بطرق الثقافية الممتلكات ملكية ونقل وتصدير استيراد

 .URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/en/ev.php
 .بشكل خاص هذه االتفاقية محتويات التشريعيعرض و
 

 . ، باريس1972 اليونسكو ."والطبيعي الثقافي اتفاقية حماية التراث العالمي". 1972  ———
.http://whc.unesco.org/en/conventiontext/  الثقافي التراث وحماية تحديدل نظام دعائم االتفاقية هذه ترسي 

 .يوالطبيع الثقافي للتراث األجل الطويلةو الطارئة الحماية من لك وتوفير ،بشكل جماعي عليه والحفاظ والطبيعي
 

  .، باريساليونسكو ."الماء سطح تحت الثقافي التراث بحماية المتعلقة االتفاقية". 2001  ———
.http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126065e.pdf 
 

 .باريس اليونسكو، ."المادي غير الثقافي التراث صون اتفاقية". 2003  ———

http://www.cbd.int/history/
http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www.cbd.int/abs/
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308
http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126065e.pdf
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 المذكرة التوجيهية الثامنة
 التراث الثقافي

  
  2012 كانون الثاني/يناير1 

.http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf ضمان على االتفاقية هذه تعمل 
 .المجال هذا في والدولي اإلقليمي المستويين على والتعاون التضامن وتعزيز ،الدولي الثقافي التراث صون

 
 ملفات عن عبارة الملفات هذه .البنك الدولي، واشنطن العاصمة. "الثقافي للتراث القطرية الملفات" .2011، الدولي البنك

 والتي ،المشروع عدادإل األولية المرحلة في توجد التي الدولي البنك مع المتعاملة للجهات قيمة معلومات على تحتوي بيانات
التقنية ومعلومات  البيانات على الملفات وتحتوي .المضيف البلد في القائمة والقيود المحتملة التراث قضايا بشأن شواغل لديها

 .عليها الحصول ينبغي التي اإلضافية بالمعلومات وقائمة المتاحة، االتصال
 

 http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31. .اليونسكو، باريس. "العالمي التراث قائمة". 2011  ———
 من جزءاتشكل لذلك فهي . عنصرا 936 على والطبيعي الثقافي العالمي التراث حماية اتفاقية عن الالئحة المنبثقةتحتوي 
معلومات  كما توفر هذه القائمة. ه ينطوي على قيمة عالمية كبيرةأن العالمي التراثلجنة  والطبيعي الذي ترى الثقافي التراث

 .مواقع التراث العالمي إضافية حول
 

يضم هذا الكتيب . البنك الدولي: مةصواشنطن العا. كتيب السياسة الوقائية المعنية بالموارد الثقافية المادية .2002 ———
مفيد على نطاق  كما أنه. المتعلق بالموارد الثقافية المادية 4.11تعليمات خاصة بتنفيذ منشور سياسة عمليات البنك الدولي رقم 

تعريفا الكتيب  هذايقدم و. لتعامل مع الموارد الثقافية المادية باعتبارها أحد عناصر تقييم اآلثار البيئيةللكونه دليال عاما  واسع
ويشتمل على إرشادات محددة بالنسبة لوكاالت تمويل . للموارد الثقافية المادية، ووصفا لكيفية إدماجها في تقييم اآلثار البيئية

ويناقش هذا الدليل أيضا اآلثار المشتركة . المشروعات، والمقترضين، وفرق تقييم اآلثار البيئية، ومراجعي تقييم اآلثار البيئية
الموارد الثقافية المادية للمشروعات في عدة قطاعات، بما فيها قطاع الطاقة الكهرومائية، والطرق، والتنمية الحضرية،  على

تم تصميمه لمساعدة المهنيين و ين،غير المتخصص هذا الدليل القراءيستهدف . والتراث الثقافي، وإدارة المناطق الساحلية
 .ا في ذلك التحديد والتحضير والتنفيذ والتقييم، بمكافة مراحل المشروعفي  المشاركين

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
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