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مقدمة

ٌعتزم البىك ألاوزوبي إلعادة إلاعماز والحىمُة ثلدًم كسض مع طمان سُادي ًمكً أن ًبلغ  022ملُىن ًىزو لشسكة الىاظىز غسب
املحىسط (الىاظىز غسب املحىسط أو امللترض) ،لحمىٍل بىاء مشسوع مُىاء الىاظىز غسب املحىسط ("املشسوع") .كما ًححمل أن ٌساهم كل
مً البىك ألاوزوبي ل السخمماز والبىك ألارسٍلي للحىمُةاوالصىدوق العسبي للحىمُة الاكحصادًة والاجحماعُة في ثمىٍل هرا املشسوع .ا
ا
الىاظىز غسب املحىسط شسكة في ملك الحكىمة املغسبُة خاطعة لللاهىن الخاص .أوشئد لحيهئ وإهجاش املشسوع الري ًحظمً بىاء مُىاء في
يحظس أن ٌسحلبل املُىاء سفىا ضخمة هاكلة للحاوٍات
املُاه العمُلة وكرا البيُة الحححُة التي ًححاجها بخلُج بطُىة شمال غسب املغسب ً .ا
وأن ثخصن رُه مىحىجات بترولُة وأن ثخصن وجعالج وثحمل وثىلل مىاد خام بما ربها الفحم .سُخصص كسض البىك ألاوزوبي إلعادة
البىاء والحىمُة لخشُِد البيُة الحححُة ألاساسُة للمُىاء (السدود ،ألازصفة ،الحجسٍف ،إلخ ).التي سخسحعمل ،في مسحلة اسحغلل املُىاء،
مً طسف الشسكات التي سححصل على امحُاش اسحغلل املُىاء في أوشطة ثجازٍة وأوشطة معالجة .مسحلة اسحغلل املُىاء لِسد جصءا مً
املشسوع مىطىع الحمىٍل مً طسف البىك .ولرلك لم جشملها دزاسة الحأثير على البِئة املعدة في ًىلُىش  0202ورلا للخشسَع املغسبي .اومع
ذلك ،اعحبازا لألخطاز املسثبطة بهرا الىىع مً املشازَع ًلحض ي هظس البىك اخحباز ثىرس امللترض على ثىظُم كفُل بحدبير هره ألاخطاز في
ثىارم مع املمازسات الفظلى وطىُا ودولُا خصىصا في ما ًحعلم باألشغال املىكىلة لشسكات أخسي اوبمىظىمات الحدبير البُئي والاجحماعي
اوبحدبير الُد العاملة .ا
ًحعلم ألامس ببىاء مُىاء كبير في مىكع بكس .لرلك صىفه البىك في الفئة أ .وهى ما ٌعني طسوزة إجساء ثلُُم بُئي اجحماعي شامل وطسوزة
وشس هرا الحلُُم خلل ً 002ىما .أهجصت خطة العمل البُئُة الاجحماعُة هره بعد رحص ثىرس املحطلبات البُئُة الاجحماعُة .وهي
جعسض بحفصُل ألاوشطة ال الشمة لُكىن إهجاش املشسوع محىارلا مع محطلبات ألاداء للبىك .ا
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الرقم

النشاط

الناظور غرب
المتوسط بدعم
من مختصٌن
خارجٌٌن

بدء آنً فٌما ٌتعلق
بمتطلب األداء 1
للبنك فً افق تنفٌذ
ملموس للنظام مع
انطبلق استغبلل
المقالع ،5412 -ثم
طوال مدة المشروع

.5.1

إعداد وتنفٌذ سٌاسة بٌبٌة اجتماعٌة
مصادق علٌها من طرف اإلدارة
العامة للشركة

على شركة الناظور غرب المتوسط
أن ترسم التزامها بحماٌة البٌبة
البٌوفٌزٌابٌة واالنسانٌة

متطلب األداء 1
للبنك

الناظور غرب
المتوسط لتوقٌع
المدٌر العام

ا الربع الثانً من
5412

.1.1

بناء واإلبقاء على وتقوٌة (حسب
الحاجة) بنٌة تنظٌمٌة تحدد األدوار
والمسإولٌات لتنفٌذ خطة العمل هذه
ونظام التدبٌر المرتبط بها بما فً
ذلك (ولكن لٌس فقط) توظٌف
مسإول عن القسم البٌبً االجتماعً
مكلف كذلك بالسبلمة ملحق مباشرة
باإلدارة العامة وعون مكلف بربط
الصلة مع المجتمع المحلً
واختصاصً فً حٌازة األراضً
فً إطار نظام التدبٌر البٌبً المشار
إلٌه أعبله ( ،).1.1إعداد وتنفٌذ
برنامج لتدبٌر المتعاقدٌن ٌضمن أن
ٌلتزم كل المتعاقدٌن المشتغلٌن فً

ٌجب أن ٌتجسد التزام الناظور غرب
المتوسط باالستجابة للمتطلبات البٌبٌة
واالجتماعٌة للبنك األوروبً إلعادة
اإلعمار والتنمٌة من خبلل توظٌف
مختصٌن فً المٌادٌن البٌبٌة
واالجتماعٌة لتنفٌذ مختلف المهام
التً تقتضٌها هذه االستجابة.

متطلب األداء 1
للبنك والمعاٌٌر
10441 ISO
وOHSAS
1044

الناظور غرب
المتوسط

ٌعد الهٌكل التنظٌمً
خبلل الثبلثة أشهر
األولى من 5412
وتتم التوظٌفات خبلل
 5412قبل انطبلق
األشغال التً سٌكون
الموظفون مسإولٌن
عنها

نظام تدبٌر بٌبً
اجتماعً منفذ بكل
عناصره التً سبق
وصفها ،خصوصا
منظومة قٌاس األداءات
التً تسمح بمقارنة
األداء الفعلً مع
األهداف المعلنة وبتتبع
تنفٌذ التدخبلت
التصحٌحٌة.
السٌاسة الموقعة مشاعة
داخل الشركة ومنشورة
على الموقع االلكترونً
للشركة
تعرض مبلمح
الوظابف على البنك
ٌتم تؤكٌد التوظٌفات
للبنك

أولوٌة
مرتفعة

مأ1
.1.1

تقٌٌم وتدبٌر اآلثار والمشاكل البٌئٌة االجتماعٌة
إعداد وتنفٌذ نظام تدبٌر بٌبً أعدت خطة تدبٌر بٌبٌة اجتماعٌة لكن المتطلب 1
اجتماعً ( )SGESمندمج متوافق مع أنشطة التدبٌر المقررة بقٌت ذات للبنك
المعاٌٌر الوطنٌة والدولٌة المطبقة فً طابع عمومً .إذ لٌس هناك تدابٌر شهادة ISO
ما ٌتعلق بالبٌبة والسبلمة فً العمل لتؤمٌن تنفٌذ هذه األنشطة
10441
والقضاٌا
االنسانٌة
والعبلقات
وOHSAS
االجتماعٌة بما فً ذلك مع متطلبات
1044
األداء للبنك االوروبً إلعادة
خبلل مرحلة
اإلعمار والتنمٌة
ستغبلل المٌناء

باعتبار أن المتعاقدٌن سٌشكلون
المصدر األساسً ألغلب األخطار
البٌبٌة االجتماعٌة من البلزم أن
ٌصمم تدبٌر المتعاقدٌن والمتعاقدٌن

متطلب األداء 1
للبنك
والممارسة
الفضلى فً

الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة
التً وقع علٌها

منتهً قبل منح عقد
المقاولة العامة،

.0.1

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

المتطلب
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الوثابق التعاقدٌة معدة
ومدمجة فً مسطرة
إعبلن العروض
تتبع أداء المتعاقدٌن

أولوٌة
مرتفعة
أولوٌة
مرتفعة

الرقم

.2.1

1.1

.1.1

.0.1

النشاط

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

المتطلب

المشروع بااللتزامات البٌبٌة
واالجتماعٌة للمشروع ،بما فً ذلك
متطلبات األداء للبنك األوروبً
إلعادة اإلعمار والتنمٌة
فً إطار نظام التدبٌر البٌبً المشار
إلٌه أعبله ( ،).1.1وضع مإشرات
ومساطر لتتبع وقٌاس االستجابة
للبنود البٌبٌة واالجتماعٌة التً
تتضمنها االتفاقٌات القانونٌة وخطة
العمل البٌبٌة االجتماعٌة التً بٌن
أٌدٌنا ومتطلبات األداء وكذا التغٌر
بالنسبة للوضعٌة األصلٌة التً تم
التعرف علٌها خبلل تقٌٌم المشروع
تقٌٌم األخطار البٌبٌة المرتبطة بتغٌٌر
مسار وادي إغزر انتٌا ،البلزم لبناء
المٌناء وتخاذ القرار فٌما ٌتعلق
بتدبٌر مسار الماء حسب ما ٌفضً
إلٌه تحلٌل مختلف األخطار

الفرعٌٌن وٌنفذ بعناٌة من طرف
الناظور غرب المتوسط

مجال البناء

القٌام بتقٌٌم بٌبً اجتماعً وبتحلٌل
لئلخطار ٌشمل كل الكارٌانات
المحتمل استعمالها لجلب المواد التً
ٌحتاجها بناء المٌناء(.انظر كذلك
أسفله  ).11.1بما فً ذلك اإلغبلق
وإعادة التؤهٌل)
إعداد تقارٌر سنوٌة للتتبع البٌبً
واالجتماعً وتقدٌمها للبنك

الوسائل
والمسؤولٌات
االختٌار لبناء
المٌناء

ٌومٌة اإلنجاز

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

تتبع االستجابة واألداء ٌعطً اتساقا
لنظام التدبٌر البٌبً واالجتماعً
وٌضمن سٌره
لذلك ٌجب وضع تقارٌر التتبع فً
مرتبة علٌا نظرا للدور الذي تلعبه
فً التدبٌر.

متطلب األداء 1
للبنك ،معاٌٌر
إٌزو 10441
وأوهاس 1044

الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة
التً وقع علٌها
االختٌار لبناء
المٌناء
والمقاوالت
الفرعٌة

استكمال المساطر بما
فً ذلك مإشرات
التتبع قبل بدء البناء

مساطر رسمٌة ،توفر
المعطٌات عن األداء
البٌبً واالجتماعً

األخطار لٌست واضحة تماما مادام
قرار تغٌٌر مسار المٌاه أو أي حل
آخر لم ٌتخذ.

متطلب األداء 1

الناظور غرب
المتوسط

قبل انطبلق البناء،
الربع الثانً أو الثالث
من 5412

الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة
التً وقع علٌها
االختٌار لبناء
المٌناء
الناظور غرب
المتوسط

قبل انطبلق استغبلل
المقالع

إعداد تقرٌر تحلٌلً
لؤلخطار البٌبٌة
وعرضه على أنظار
البنك.
ٌجب أن ٌعلل التقرٌر
قرارا متعلقا بتحوٌل
مجرى الماء وتفاصٌل
تدابٌر خفض التؤثٌر
والمحتمل طلبها
تقٌٌم مناطق المشروع
مرفقة بخطط العمل
المطلوبة مبعوثة إلى
البنك

ٌمثل جلب مواد البناء قدرا واسعا من متطلب األداء 1
المخاطر البٌبٌة االجتماعٌة المحتملة
وٌنبغً فهم و توقع هذه األخطار بما
فً ذلك إغبلق المنطقة.
التقرٌر بشؤن أداء المشروع وتنفٌذ
خطة العمل البٌبٌة االجتماعٌة

متطلب األداء 1
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ابتداء من الربع األول التقارٌر مقدمة ؛
من  ،5411ثم سنوٌا نموذج تقرٌر للبنك

الوضع

الرقم

النشاط

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

تبقى الحاجة إلى تحدٌد المخاطر،
 .1.1تقٌٌم المخاطر البٌبٌة واالجتماعٌة
المرتبطة بتواجد  5244عامل خبلل فمصدر الٌد العاملة لٌس معروفا
مرحلة البناء وب 1544عامل خبلل حتى اآلن كما لٌست معروفة آلٌات
مرحلة االستغبلل .إعداد خطة لتدبٌر إٌوابهم وال كٌف سٌإثر تواجدهم
على المجتمع المحلً وعلى الخدمات
التدفق (تدفق العمال) حسب الحاجة
والتجهٌزات الجماعٌة
ال ٌوجد حتى اآلن تقٌٌم آلثار المٌناء
 14.1إعداد دراسة آلثار المنطقة الحرة
والمنطقة الحرة مجتمعة أخذا بعٌن
مجتمعة من أجل تقٌٌم أولً لآلثار
االعتبار مختلف أنوع الصناعات
المحتملة للصناعات المتوقعة فٌها
المتوقعة فً المنطقة الحرة لبطٌوة.
مجتمعة وللتؤكد من أن هذه اآلثار
مجتمعة لن تخرج عن حدود المقبول .تتضمن هذه اآلثار (دون أن تنحصر
فٌها)  :تدفق العمال والباحثٌن عن
تدرج فً هذه الدراسة آلٌة لتحٌٌن
العمل؛ االنبعاثات الفضابٌة ،النفاٌات
التحلٌل كلما طرأ تغٌر مهم على
السابلة؛ النفاٌات الصلبة.
المعطٌات
ال ٌوجد تقٌٌم آلثار البناء مجتمعة
 .11.1إعداد مخطط للنقل للحد من اآلثار
المجتمعة المرتبطة بجلب المواد من خصوصا فً عبلقة مع كمٌة المواد
البلزم جلبها من المقالع
المقالع
 .15.1تعٌٌن مستشار مستقل للتتبع البٌبً
واالجتماعً لتتبع استجابة أداء
المشروع لمتطلبات األداء للبنك
خبلل مرحلة البناء وبداٌة مرحلة
االستغبلل

ٌجب أن ٌكون هناك تتبع مستقل
لتنفٌذ االلتزامات البٌبٌة واالجتماعٌة
التً أخذتها على عاتقها شركة
الناظور غرب المتوسط والمقاولة
العامة

المتطلب

الوسائل
والمسؤولٌات

متطلب األداء 1
ومتطلب األداء
 5ومتطلب
األداء  0وربما
متطلب األداء 2

الناظور غرب
المتوسط
والمقاولة
العامة

قبل انطبلق أشغال
البناء (الربع األول
والربع الثانً من
)5412

متطلب األداء 1
متطلب األداء 1
متطلب األداء0

الناظور غرب
المتوسط فً
عبلقة مع
السلطات
الوطنٌة

قبل انطبلق مرحلة
تنمٌة المنطقة الحرة

متطلب األداء1
ومتطلب
األداء0

الناظور غرب
المتوسط
والمقاولة العامة

متطلب األداء 1
متطلب األداء 1
والممارسة
الدولٌة الفضلى

الناظور غرب
المتوسط

توفر مخطط للنقل
قبل بدء بناء المٌناء
والتراخٌص البلزمة
(النصف الثانً من
من السلطات المغربٌة
سنة 5412
فٌما ٌتعلق بالمقالع
على البنك أن ٌهٌا
قبل بدء األشغال
مرتان فً السنة خبلل الوثٌقة المرجعٌة
مرحلة البناء
( )TDRلعمل المستشار
مرة فً السنة خبلل
المستقل
العامٌن األولٌن من
اختٌار المستشار
مرحلة االستغبلل
المستقل خاضع
على المستشار
لمسطرة "ال اعتراض"
المستقل أن ٌسلم
من طرف البنك.
تقارٌره إلى الناظور
غرب المتوسط وإلى
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ٌومٌة اإلنجاز

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

الوضع

بعد ذلك

مسلم من طرف البنك
للناظور غرب المتوسط
تقٌٌم المخاطر وخطة
تدبٌر تقدم للبنك إذا
دعت الضرورة إلى
ذلك

أولوٌة
مرتفعة

تقدٌم الدراسةللبنك
األوروبً إلعادة
اإلعمار والتنمٌة ونشره
موقع الناظور غرب
المتوسط بالفرنسٌة
وبالعربٌة

أولوٌة
مرتفعة

الرقم

النشاط

مأ2
.1.5

ظروف التشغٌل والعمل
إعداد سٌاسة لعبلقات العمل
والمصادقة علٌهاٌ .نبغً أن تكون
هذه السٌاسة واضحة ومفهومة وأن
تحمل توقٌع المدٌر العام للناظور
غرب المتوسط .ستلزم هذه السٌاسة
الناظور غرب المتوسط بؤن تلتزم
بالتشرٌع المغربً وبالمعاٌٌر
المنصوص علٌها فً متطلب االداء
 5للبنك وتنشر بلغات فً متناول
المستخدمٌن
ضمان وثابق طلب العروض والعقود
تتضمن بنودا تطلب االستجابة
لمتطلب األداء  5وتتبع االستجابة
الفعلٌة للمتعاقدٌن والمتعاقدٌن
الفرعٌٌن المتواجدٌن فً مناطق
المشروع عن طرٌق فحص منتظم
ٌتعلق بعبلقات العمل وبالتشغٌل
(انظر كذلك ).2.1

.1.5

االمتثال لمقتضٌات مدونة الشغل
الجاري بها العمل بالمغرب
ولمتطلبات البنك االوروبً إلعادة
اإلعمار والتنمٌة فٌما ٌتعلق بظروف
العمل وفٌما ٌتعلق بدلٌل BERD/SFI
حول سكن العمال وافتحاص
المتعاقدٌن والمتعاقدٌن الفرعٌٌن
حول استجابتهم لهذه المتطلبات

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

الوسائل
والمسؤولٌات

المتطلب

ٌومٌة اإلنجاز

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

الوضع

البنك بعد كل زٌارة

.5.5

لٌس للناظور غرب المتوسط حالٌا
سٌاسة لعبلقات العمل رسمٌة
ومصادق علٌها ومن ثم فهً ال
تستجٌب ألحد المتطلبات (متطلب
اإلداء)5

متطلب األداء 5

الناظور غرب
المتوسط

قبل بدء األشغال

تحرم مدونة الشغل المغربٌة تشغٌل
األطفال كما أن المملكة صادقت على
اتفاقٌات منظمة العمل الدولٌة
المتعلقة بالموضوع

متطلب األداء 5

الناظور غرب
المتوسط
والمقاولة العامة

تتماشى مدونة الشغل الجاري بها
العمل فً المغرب عموما مع
المتطلبات الدولٌة المثٌلة لمتطلبات
البنك فٌما ٌتعلق بظروف العمل
وظروف إٌواء العمال .إال أن تنفٌذها
لٌس مضمونا دابما فً الممارسة.
كما أن المخاطر المتعلقة بالتشغٌل
ترتبط أساسا بسلسلة المتعاقدٌن

متطلب األداء 5

الناظور غرب
المتوسط
والمقاولة العامة

ٌستكمل عند انطبلق
الربع االول من
ٌ .5412ستكمل عند سٌرورة طلب
انطبلق سٌرورة طلب العروض ،ثم ٌإكد من
خبلل افتحاصات
العروض ثم طوال
منتظمة تتعلق بالموارد
إنجاز المشروع من
البشرٌة وبالتشغٌل
خبلل افتحاصات
منتظمة تتعلق
بالموارد البشرٌة
وبالتشغٌل
ٌتم التثبت من ذلك من
 ،5412ثم خبلل
خبلل افتحاصات
إنجاز المشروع
منتظمة للموارد البشرٌة
والتشغٌل

6

سٌاسة موارد بشرٌة
موقعة ودالبل نشرها
داخل الشركة وفً
موقع الوٌب للناظور
غرب المتوسط

أولوٌة
مرتفعة

أولوٌة
مرتفعة

الرقم

النشاط

.0.5

إنشاء آلٌة لتدبٌر الشكاوى لفابدة
العمال ٌستعمله مستخدمو شركة
الناظور غرب المتوسط كما
ٌستعمله مستخدمو المتعاقدٌن
والمتعاقدٌن الفرعٌٌن المتواجدٌن فً
موقع المشروع أو فً المنشآت
المرتبطة به

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

الوسائل
والمسؤولٌات

المتطلب

ٌومٌة اإلنجاز

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

الفرعٌٌن.
ال تفرض مدونة الشغل المغربٌة
إنشاء آلٌة لتدبٌر الشكاوى لفابدة
عمال المشروع

متطلب األداء 5

الناظور غرب
المتوسط
والمقاولة العامة

النصف الثانً من
5412
اآللٌة متوفرة عند
انطبلق أشغال البناء

سجل الشكاوى
المرفوعة والحلول التً
أعطٌت لها مع تؤكٌد مع
عٌنة من المستخدمٌن
نشر آلٌة تدبٌر الشكاوى
على موقع وٌب شركة
الناظور غرب المتوسط

م إ  3استعمال أمثل للموارد ووقاٌة من التلوث ومراقبة له
.1.1

.5.1

ال تتضمن دراسة التؤثٌر على البٌبة
إعداد أهداف ومإشرات مفاتٌح
التزاما بالحد من استعمال المٌاه
لفعالٌة اقتصاد الماء والطاقة فً
والطاقة رغم وجود خطط إلعادة
مرحلتً البناء واالستغبلل وتتبع
استعمال مواد المستخلصة خبلل
فعالٌة هذٌن الهدفٌن
عملٌة التجرٌف وتلك المستخلصة
من التبلل .نظرا للحاجة لنقل كمٌات
كبٌرة من المواد لبناء المٌناء ٌمكن
أن ٌسمح استهبلك قدر أقل من
الوقود بتوفٌر مصارٌف معتبرة.
تتضمن توصٌات دراسة التؤثٌر على
تؤمٌن مراقبة فعالة النبعاثات الغبار
البٌبة عدة إجراءات ترمً إلى
خبلل بناء المٌناء والمنشآت
التحكم فً االنبعاثات فً الهواء بما
المرتبطة به .الممارسة الفضلى فً
هذا المجال هً التقلٌل من كمٌة الماء فً ذلك رش مناطق البناء للحد من
انتاج الغبار والحفاظ على المركبات
المخصص للتحكم فً الغبار

متطلب األداء 1

الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة

وضع أهداف قبل
انطبلق اشغال البناء
فً النصف الثانً من
5412

تبٌان فعالٌة األداء قٌاسا
لؤلهداف المحددة

متطلب األداء 1

الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة

ٌتخذ القرار قبل بدء
البناء فً النصف
الثانً من 5412

الفعالٌة فٌما ٌتعلق
بمراقبة الغبار والتقلٌل
من استعمال الماء
للحصول على ذلك
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الوضع

الرقم

النشاط

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

المتطلب

.1.1

تتبع الضبابٌة فوق معدات البناء
للتؤكد من جودة األداء فٌما ٌتعلق
بمراقبة االنبعاثات الغزٌة فً الفضاء

فً حالة جٌدة مع إصبلحات سرٌعة
كلما دعت الضرورة

متطلب األداء 1

.0.1

االستجابة لمتطلبات اتفاقٌة ماربول
واالتفاقٌة الدولٌة حول مراقبة تدبٌر
المٌاه باالست  Ballastللبواخر
والرواسب (اتفاقٌة  )BWMالمتعلقة
باستغبلل الموانا و التحقق من
تنفٌذها

.2.1

إعداد برنامج لمراقبة حبكة الرواسب بسبب طبٌعة األعماق البحرٌة عند
البحرٌة لتشٌٌد البنٌة التحتٌة األساسٌة السدود سٌحدث هٌجان وصعود
للرواسب .ومن غٌر المرجح أن
للمٌناء من أجل اإلقبلل من نقل
تكون هذه الرواسب ملوثة .إال أن
الرواسب العالقة
الخلٌط الذي ٌنتج عن ذلك ٌمكن أن
ٌإثر على المناطق التً لٌس بها
الٌوم ترسبات.
وٌنبغً تدقٌق أنه حالٌا (موقع بكر)
هناك علوق لرواسب كثٌرة تنتج
بشكل متكرر عن فٌضانات وادي
كرت وبتؤثٌر العواصف البحرٌة
الصغٌرة .وأنه سٌكون من الصعب
جدا تجنب هذه الظاهرة.
لم ٌتم تقٌٌم الغازات المسببة
حساب االنبعاثات الغازٌة المسببة
متطلب األداء 1
لبلنحباس الحراري فً مرحلة البناء لبلنحباس الحراري فً دراسة التؤثٌر
على البٌبة .رغم أن المٌناء فً حد
(تلك المتعلقة بالنقل بالخصوص)
ذاته لن ٌكون مصدرا ذا بال
إذا تعدت هذه االنبعاثات مستوى
ٌ 25kt CO2e paقدم تقرٌر سنوي للغازات المسببة لبلنحباس الحراري،

.1.1

الوسائل
والمسؤولٌات
الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة

متطلب األداء  1الناظور غرب
اتفاقٌات ماربول المتوسط
االتفاقٌة الدولٌة
لمراقبة وتدبٌر
مٌاه Ballast
البواخر
والرواسب
متطلب األداء  1الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة
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الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة

ٌومٌة اإلنجاز

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

برنامج للتتبع ٌوضع
قبل انطبلق البناء،

الفعالٌة مبرهن علٌها
بالنسبة لؤلهداف

خبلل فترة االستغبلل

فعالٌة األداء مبرهن
علٌها

النصف الثانً من
5412
قبل انطبلق البناء

توفر البرنامج ،بما فً
ذلك مإشرات األداء

النصف الثانً من
 5412منذ انطبلق
بناء المٌناء وخبلل
مرحلة المقالع
وتجرٌف قعر البحر.

جرد لمصادر الغازات
المسببة لبلنحباس
الحراري حسب منهجٌة
البنك االوروبً
لئلعمار والتنمٌة

الوضع

الرقم

النشاط

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

للبنك حول انبعاثات الغاز المسبب
لبلنحباس الحراري

ستصبح االنبعاثات محسوسة خبلل
البناء بسبب التجفٌف ونقل المواد
البلزمة لبناء السدود وباقً البنٌة
التحتٌة ومكسر األمواج.
من المحتمل أال تطرح النفاٌات
المنتجة خبلل مرحلة االستغبلل
مشاكل تذكر رغم أن انسكاب
هٌدروكاربونات ٌمكن أن ٌإدي إلى
كمٌات كبٌرة من النفاٌات البلزم
إزالتها األكٌدةاٌ .جب اتخاذ تدابٌر
للقضاء على النفاٌات الصادرة من
السفن .نفاٌات البناء المكونة نسبة
كبٌرة منها من مواد التغلٌف قابلة
عموم إلعادة االستعمالٌ .قتضً
االقتداء بالممارسات الفضلى كذلك
بناء وحدة حدٌثة إلزالة النفاٌات فً
المنطقة الحرة تكون فً خدمة
الصناعات ستنشؤ بها إلى جانب
المٌناء
تتكون المواد الخطٌرة فً المقام
األول سواء فً مرحلة البناء أو فً
مرحلة االستغبلل من
الهٌدروكاربونات التً ستنقل
وتستعمل وتخزن كمٌات كبٌرة منها.
تتكون المواد الخطٌرة األخرى من
المذٌبات ومواد الصباغة والمواد
التً أصلها من الرصاص والمواد
القابلة لبلشتعال والمواد المثبتة
والمسرعة لئلسمنت ومبٌدات
االعشاب ومبٌدات الحشرات

.1.1

إعداد وتنفٌذ خطة لتدبٌر النفاٌات
ٌضمن توفر قدرة كافٌة لمعالجة
نفاٌات مرحلة البناء ومرحلة
االستغبللٌ .جب أن ٌعد على األقل
برنامج إلعادة استعمال نفاٌات البناء
فً إطار هذه الخطة .فً حٌن ٌجب
تسمٌد النفاٌات القابلة للتحلل

.0.1

تصمٌم وتنفٌذ خطة عمل تضمن
تزوٌدا آمنا آللٌات البناء وللعربات
بالوقود
تصمٌم وتنفٌذ خطة لتدبٌر المواد
الخطٌرة تتضمن تدابٌر تتعلق بنقل
وبتفرٌغ وبتخزٌن وباستعمال وبإزالة
المواد الخطٌرة المستعملة فً الموقع
وكذا الحاوٌات التً كانت موجودة
بهاٌ .جب أن تتضمن هذه الخطة
كذلك البحة بالمواد المحظورة
بالموقع مثل الحرٌر الصخري

.1.1

الوسائل
والمسؤولٌات

المتطلب

ٌومٌة اإلنجاز

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

متطلب األداء 1

الناظور غرب
المتوسط

النصف الثانً من
5412
قبل انطبلق بناء
المٌناء

عرض خطة تدبٌر
النفاٌات على البنك بما
فً ذلك التفاصٌل
المتعلقة بتوفر مكب
لتفرٌغ النفاٌات وكذا
تقدٌرات النفاٌات
المحتمل إنتاجها

متطلب األداء 1

الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة
الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة

النصف الثانً من
5412
قبل انطبلق البناء
النصفالثانً من
5412
قبل انطبلق البناء

أداء ممكن إثباته بالنسبة
لؤلهداف مع افتحاصات
منتظمة للنتابج
توفر خطة لتدبٌر المواد
الخطٌرة مع إثبات
األداء عن طرٌق
عملٌات تفتٌش
وافتحاص.

متطلب األداء 1
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الوضع

الرقم

النشاط

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

Amiante

ومبٌدات الفبران ،إلخ.

 .14.1إعداد خطة لتدبٌر انسكاب
الهٌدروكاربوناتٌ .جب أن تتضمن
هذه الخطة تدابٌر الحتواء أي
انسكاب للهٌدروكاربونات ومنع
انتشارها وإزالة المواد المنسكبة.
ٌجب أن تتضمن الخطة كذلك
الزوارق البلزمة لتنفٌذها وكذا
الموارد البشرٌة والتكوٌن البلزمٌن
لهذا التنفٌذ .كما ٌجب أجراء تمارٌن
منتظمة تحاكً حوادث حقٌقٌة
الختبار مستوى الجاهزٌة لمواجهة
هذه المشاكل فً إطار صٌرورة
للرفع المستمر من جودة هذه
الجهوزٌة.

هناك مخاطر مشابهة فً مرحلة
االستغبلل رغم أن األنشطة مختلفة.
المشكل االساسً ٌكمن فً استغبلل
الرصٌف المخصص
للهٌدروكاربونات وفً مخاطر
االنسكاب المرتبطة به.

المتطلب

متطلب األداء 1
واتفاقٌة ماربول

الوسائل
والمسؤولٌات
الناظور غرب
المتوسط

ٌومٌة اإلنجاز

قبل بدء استغبلل
الرصٌف المخصص
للهٌدروكاربونات

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

إعداد وتنفٌذ تدابٌر
للوقاٌة من انسكاب
الهٌدروكاربونات
ومحاربته .توفر
المعدات والبنٌة التحتٌة.
أداء قابل لئلثبات مع
إدماج نتابج التمارٌن
والمحاكاة المنجزة فً
تقرٌر التتبع البٌبً
االجتماعً السنوي.

م أ  4الصحة والسالمة
شركة عامة للبناء 1ذات مسإولٌة
متعاقد بشؤنها فً إعداد وتحقٌق نظام
للصحة والسبلمة قابل ألن ٌكون
موضوع شهادة (حسب نموذج
 )10441 OHASفً إطار نظام
التدبٌر البٌبً واالجتماعً.
ٌجب أن تنطبق معاٌٌر الصحة
والسبلمة كذلك على المتعاقدٌن
الفرعٌٌن.

.1.0

1

المخاطر التً ٌجب تدبٌرها من
طرف كل من شركة الناظور غرب
المتوسط والشركة فً ما ٌخص
الصحة والسبلمة فً مرحلتً البناء
واالستغبلل هً ا لتالٌة :
 العمل فً العلو؛
 الدارة الكهربابٌة التً ٌمر منها
التٌار؛
 اآللٌات المتحركة؛
 المواد الكٌمٌابٌة الخطٌرة؛

متطلب األداء0

تعتزم شركة الناظور غرب المتوسط توقٌع عقد شركة عامة (’’ )‘’ EPC Contractorمن أجل بناء المٌناء.

10

شركة الناظور
غرب المتوسط

البدء حاال مع السعً
لتوفٌر نظام قابل
للتنفٌذ عند انطبلق
البناء (-5412
)5410

نظام شغال ٌتوفر على
كل العناصر المشار
إلٌها ،خصوصا
منظومة قٌاس األداء
التً تسمح بمقارنة
األداء الفعلً باألهداف
المعلنة وبتتبع إنجاز
التدخبلت التصحٌحٌة.

الوضع

الرقم

النشاط

.5.0

إعداد وتنفٌذ خطة لتدبٌر المرور

.1.0

إعداد خطة للتدخل العاجل تغطً كل
مراحل وأنشطة المشروع وكل
العاملٌن فٌه.

.0.0

ٌجب أن ٌعد أصحاب االمتٌازات
المكلفٌن باستغبلل مختلف أجزاء
المٌناء خطط التدبٌر والمرور
والتدخل العاجل الخاصة بكل واحد
منهمٌ .مكن أن تتداخل هذه الخطط
مع بعض متطلبات التشرٌع المغربً

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة
 درجات الحرارة القصوى؛
 الضجٌج؛
 اإلشعاع؛
 العوامل البٌولوجٌة ؛
 المخاطر النفسٌة؛
 المٌاه العمٌقة.
حجم المشروع وبالخصوص حاجته
إلى نقل كمٌات كبٌرة من المواد لبناء
السدود واألرصفة ٌعنً أن حجم
النقل سٌكون كبٌرا لٌس فقط فً
موقع البناء ولكن كذلك على الطرق
المفتوحة للعموم .هناك عنصران
مهمان ٌجب أخذهما بعٌن االعتبار
فٌما ٌتعلق بسبلمة المرور ،وبسبلمة
عمال المشروع من جهة وسبلمة
األشخاص اآلخرٌن الذٌن ٌمكن أن
ٌتعرضوا لحوادث مع عربات
المشروع من جهة أخرى.
ٌمكن بسهولة لحادث واحد مدبر
تدبٌرا سٌبا أن ٌمس باألداء الجٌد
للمشروع .ألن المشروع مشروع
كبٌر واألنشطة المعرضة لمخاطر
متعددة ٌجب التعرف على وضعٌات
االستعجال وتجبٌرها بنجاعة.
كل المخاطر المرتبطة باستغبلل
المٌناء

المتطلب

الوسائل
والمسؤولٌات

ٌومٌة اإلنجاز

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

متطلب األداء0

الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة

النصفالثانً من سنة
 5412قبل انطبلق
استغبلل المقالع

األداء بالنسبة لؤلهداف
عن طرٌق افتحاص
منتظم للنتابج.

متطلب األداء0

الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة
ومتعاقدون
آخرون

النصف الثانً من
 5412قبل انطبلق
أشغال البناء

خطة متوفرة ورد فعل
فعال وسرٌع أما أٌة
حالة طوارئ

متطلب األداء0

الناظور غرب
المتوسط

خبلل مرحلة
االستغبلل

توفر خطط لؤلداء قابلة
لئلثبات
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الوضع

الرقم

.2.0

.1.0

النشاط
خصوصا فٌما ٌتعلق بمحطة
الهٌدروكاربونات التً ستعتبر بدون
شك "منشؤة مصنفة" من طرف
التشرٌع المغربً.
إعداد خطة إلسكان العمال خبلل
مرحلة البناء بناء على اقتراحات
الشركة العامة فً هذا الشؤن (بما فً
ذلك معسكر البناء)ٌ .جب أن تتضمن
هذه الخطة تدابٌر موثوقة فٌما ٌتعلق
بالتغذٌة والماء الشروب ومعالجة
المٌاه العادمة وجمع ومعالجة
النفاٌات الصلبة.
تحدٌد منطقة تقٌٌد الحركة من أجل
السبلمة حول المٌناء باستعمال
عوامات مطابقة لتدابٌر التؤشٌر
البحري .إخبار الصٌادٌن المحلٌٌن
بمنطقة التقٌٌد هذه حتى تكون
مفهومة ومعروفة جٌدا.

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

المتطلب

الوسائل
والمسؤولٌات

األهداف هً  )1 :التخفٌف من
التدفق البشري نحو المنطقة و)5
تخفٌف الضغط على البنٌة التحتٌة
المتوفرة بجماعة إٌعزانن (خصوصا
فٌما ٌتعلق بالماء الشروب وبمعالجة
المٌاه العادمة وجمع ومعالجة
النفاٌات الصلبة

متطلب األداء0

الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة

من المحتمل أن تمثل األشغال
والمٌناء نفسه خطرا على الصٌادٌن
وقواربهم مما ٌتطلب تحدٌدا واضحا
للمناطق المسموح لهم بارتٌادها وتلك
الممنوع علٌها ولوجها.

متطلب األداء0

الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة

ٌومٌة اإلنجاز

مهٌؤ قبل انطبلق
أشغال البناء ،النصف
الثانً من 5412
بالنسبة لشركة
الناظور غرب
المتوسط وعند
انطبلق األشغال
(قاعدة الحٌاة) بالنسبة
للشركة
قبل انطبلق األشغال
فً البحر

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

الوضع

خطة مهٌؤة ومتعاقد
بشؤنها مع الشركة
العامة ومطبقة.

منطقة سبلمة محددة،
الدلٌل على إخبار
الصٌادٌن وغٌاب
حوادث تمس الصٌادٌن
أو قواربهم

م أ  5حٌازة األراضً والترحٌل القسري والترحٌل االقتصادي
.1.2

تنفٌذ إطار التعوٌض واستعادة وسابل
العٌش وإعداد خطة أكثر تفصٌبل
كالتالً :
 خطة التعوٌض عن األراضًواستعادة وسابل العٌش فٌما ٌتعلق
باألراضً الفبلحٌة المنزوعة
ملكٌتها ،على طول طرٌق الولوج
إلى المٌناء؛
 -خطة التعوٌض عن األراضً

ٌقع المٌناء فً حد ذاته بكامله على
أراضً ملك الدولة التً ال تستعمل
إال بشكل هامشً .إال أن طرٌق
الولوج إلى المٌناء تمس حوالً 51
قطعة أرضٌة خاصة ( 54مالكا) فً
حٌن تمس المنطقة الحرة حوالً
 142قطعة أرضٌة خاصة (122
مالكا) .باإلضافة إلى ذلك سٌعاد

متطلب األداء 2

الناظور غرب
المتوسط

تطبٌق إطار التعوٌض
الربع األول من
 5412بالنسبة لئلطار واستعادة وسابل العٌش
وتقدٌم الخطط الثبلثة
مع إثبات األداء فً
الربع الثانً من
 5412بالنسبة للخطة التطبٌق
المتعلقة بالطرٌق
قبل حصول اآلثار
على أراضً المنطقة
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أولٌة مرتفعة

الرقم

.5.2

النشاط

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

واستعادة سبل العٌش فٌما ٌتعلق
باألراضً الفبلحٌة المنزوعة ملكٌتها
فً المنطقة الحرة ؛
خطة إعادة التوطٌن واستعادة وسابل
العٌش لفابدة الصٌادٌن المتضررٌن
من تشٌٌد المٌناء.

توطٌن صٌادٌن ٌستعملون مناطق
رسو قرٌبة من المٌناء فً إطار
برنامج واسع تنجزه وزارة الفبلحة
والصٌد البحري .خبلل دٌلٌجنس
البنك االوروبً إلعادة اإلعمار
والتنمٌة كان جرد الممتلكات
المتضررة والدراسات
السوسٌواقتصادٌة قٌد االنجاز .وقد
بلورت وثٌقة إطار لتحدٌد مبادئ
التعوٌض ومن المفروض أن تفصل
الخطة االجمالٌة لما تتوفر المعلومات
المناسبة

إنجاز تقٌٌم مستقل للتنفٌذ ولنتابج
اإلطار والخطط المشار إلٌها أعبله
ثبلث سنوات بعد حصول الترحٌل
االقتصادي

المتطلب

الوسائل
والمسؤولٌات

ٌومٌة اإلنجاز

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

الوضع

الحرة بالنسبة للخطة
الثانٌة للتعوٌض
وقبل حصول اآلثار
المتعلقة بمشروع
المٌناء على نشاط
الصٌادٌن التقلٌدٌٌن
فٌما ٌتعلق بخطة
إعادة التوطٌن
واستعادة وسابل
العٌش
متطلب األداء 2

خبٌر من خارج
الشركة

ثبلث سنوات بعد
حصول الترحٌل
االقتصادي

تقرٌر التقٌٌم مقدم للبنك

م أ  6الحفاظ على التنوع البٌولوجً والتدبٌر المستدام للموارد الطبٌعٌة الحٌة
.1.1

قامت الناظور غرب المتوسط
توسٌع نطاق المعطٌات األساسٌة
متطلب األداء 1
حول الحٌاة البرٌة والحٌاة النباتٌة من بدراسات أساسٌة مفصلة حول الحٌاة ومتطلب األداء
خبلل تنفٌذ مقاطع عرضٌة عبر
البرٌة والحٌاة النباتٌة .فً هذا اإلطار 1
هناك معطٌات مفصلة حول البٌبة
الحقل والتبلل فً موقع المشروع
البحرٌة أمكن استعمالها فً تصمٌم
حتى ٌمكن نقدر ما إذا كانت هذه
المٌناء .تتضمن هذه الدراسات
التبلل تؤوي أنواع حساسة و/أو
األساسٌة بالخصوص معلومات
موابل حرجة .فً حالة ما إذا تم
التعرف على خصابص هامة للتنوع حول التٌارات وحول األمواج العاتٌة
البٌولوجً ستكون هناك حاجة لتدابٌر وحول الرواسب وحول النظم
اإلٌكولوجٌة السطحٌة والنظم
إضافٌة لضمان االستجابة لمبدأ
اإلٌكولوجٌة القاعٌة وحول جودة
"صفر خسارة صافٌة".
المٌاه .أما النظم اإلٌكولوجٌة البرٌة
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قبل اجتماع مجلس
الناظور غرب
إدارة البنك األوروبً
المتوسط
إلعادة اإلعمار
والخبراء
المكلفٌن بدراسة والتنمٌة ،الربع
التؤثٌر على
الثانً من 5412
البٌبة

تقرٌر ٌثبت وجود (أو
على العكس ممن ذلك
ٌثبت غٌاب) أنواع
حساسة
إعداد خطة عمل
للتنوع البٌولوجً إن
اقتضت الضرورة.

أولوٌة
مرتفعة

الرقم

النشاط

.5.1

القٌام بتصمٌم مفصل لتقٌٌم المخاطر
التً ٌمكن أن ٌحملها إغراق كبٌر
لموقع رامسار فً المذار الثبلث
إدماج تدابٌر مبنٌة على هذا التحلٌل
فً خطة التدخل فً حالة انسكاب
عرضً الواردة فً النقطة  1.1من
هذه الخطة البٌبٌة االجتماعٌة.

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

المتطلب

فقد اعتبرت متدهورة من طرف
دراسة التؤثٌر على البٌبة دون أن
تخضع لدراسة بنفس المستوى من
التفصٌل .لم تعتبر دراسة التؤثٌر على
البٌبة أن هناك تؤثٌرات ٌمكن أن
تمس أنواعا مهددة .ولكن بناء على
أن األنظمة التلٌة معروفة بكونها
تمثل موببل هاما هناك ضرورة
لدراسة تكمٌلٌة تثبت أن األمر ال
ٌتعلق بموبل حرج.
تشٌر دراسة التؤثٌر على البٌبة أنه
متطلب األداء 1
من المرجح عدم وجود أثر للمشروع ومتطلب األداء
على المنطقة الرطبة إال أن مخاطر
1
من انسكاب آت من رصٌف
الهٌدروكابونات على هذه المنطقة لم
تحظ بالتقٌٌم.

الوسائل
والمسؤولٌات

الناظور غرب
المتوسط

ٌومٌة اإلنجاز

قبل انطبلق مرحلة
استغبلل المشروع،

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم

تحدٌد خصابص
المخاطر ونوع
االنسكاب وتدابٌر
الوقاٌة والمعالجة
مدرجة فً خطة التدخل

م أ  8التراث الثقافً
لم تبرز دراسة التؤثٌر على البٌبة
عناصر خاصة من التراث الثقافً
ٌمكن أن تتضرر من المشروع

..1.0

إعداد مسطرة قابلة للتطبٌق فً حالة
اكتشاف غٌر متوقع تشمل المٌناء
والمنطقة الحرة

مأ
01

نشر المعلومات ومشاركة األطراف المعنٌة

متطلب األداء 0

تنفٌد خطة لمشاركة األطراف المعنٌة االستشارة التً أنجزت حتى الٌوم ال متطلب األداء
 .1.14وتتبع تنفٌذها وإرسال تقارٌرسنوٌة
تستجٌب لمتطلبات متطلب األداء 14 14
بشؤنها للبنك االوروبً إلعادة
للبنك األوروبً إلعادة اإلعمار
اإلعمار والتنمٌة فً إطار التقرٌر
والتنمٌة .باإلضافة إلى ذلك ال تتوفر
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الناظور غرب
المتوسط
والشركة العامة

الناظور غرب
المتوسط

قبل انطبلق البناء،
النصف الثانً من
5412

التنفٌذ منذ الربع
األول من  5412ثم
طول مدة المشروع

عملٌات تفتٌش
وافتحاص

تقارٌر اجتماعات .
تقرٌر عن أنشطة
التواصل العمومً وعن
الشكاوى تدمج فً

الوضع

الرقم

النشاط

األخطار البٌئٌة واالجتماعٌة

السنوي للتتبع البٌبً واالجتماعً.
تتضمن خطة مشاركة األطراف
المعنٌة ،من بٌن مكونات أخرى،
تدابٌر تتعلق بوضع آلٌة لمعالجة
الشكاٌات وباستشارات إضافٌة حول
دراسة التؤثٌر على البٌبة (أٌام أبواب
مفتوحة تنظم بداٌة  )5412وبإنشاء
مكتب إخبار فً جماعة إعزانن

شركة الناظور غرب المتوسط حالٌا
على آلٌة رسمٌة لتدبٌر الشكاٌات وال
لوسابل خاصة لربط الصلة
بالمجتمعات المحلٌة.

المتطلب

الوسائل
والمسؤولٌات

ٌومٌة اإلنجاز

معاٌٌر النجاح والتقٌٌم
التقرٌر البٌبً
واالجتماعً السنوي

15

الوضع

