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 .1ھيكل السياسة
 - 1السياسة البيئية واالجتماعية
الغرض ،المبادئ
وااللتزامات

مطلب األداء
رقم 1
تقييم القضايا
واآلثار
البيئية
واالجتماعية
وادارتھا

مطلب األداء
رقم 2
العمال
وظروف
العمل

مطلب األداء
رقم 3
كفاءة
استخدام
الموارد ومنع
التلوث
والسيطرة
عليه

دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية
في المشاريع

مطلب األداء
رقم 4
الصحة
والسالمة

مطلب األداء
رقم 5
حيازة
األراضي
وإعادة
التوطين
القسري
والتھجير
االقتصادي

مطلب األداء
رقم 6
الحفاظ على
التنوع
البيولوجي
واإلدارة
المستدامة
للموارد
الطبيعية
الحية

مطلب األداء
رقم 7
الشعوب
األصلية

تقديم البيانات وال ُمسائلة

مطلب األداء
رقم 8
التراث
الثقافي

مطلب األداء
رقم 9
الوسطاء
الماليون

مطلب األداء
رقم 10
اإلفصاح عن
المعلومات
وإشراك
أصحاب
المصلحة

 - 2متطلبات األداء
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 .2السياق
آخر تحديث تم على السياسة البيئية واالجتماعية في عام 2014
وتخضع للمراجعة كل خمس سنوات.
تشير مالحظات أصحاب المصلحة والدروس المستفادة من تنفيذ
السياسة البيئية واالجتماعية لعام  2014إلى أنھا توفر إطارً ا
سليمًا لمنع أو تخفيف اآلثار البيئية واالجتماعية للمشاريع التي
يمولھا البنك.
بنا ًء على ھذه التعليقات ،فإن التغييرات المقترحة:
•

الحفاظ على البنية والنھج القائم

•

التركيز على توضيح اللغة

•

تناول الدروس المستفادة من التنفيذ العملي وآراء أصحاب المصلحة
وقضايا آلية شكاوى المشاريع

سيتم تطوير توجيھات إضافية لتنفيذ متطلبات األداء
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 .3ملخص التغييرات الرئيسية )(1/7
توضيح البنية واللغة لجعل الوثائق أكثر سھولة في االستخدام
توضيح المتطلبات ومتى تنطبق/ال تنطبق

المواضيع
الشاملة
لقطاعات
متعددة

توضيح نطاق الفحوصات النافية للجھالة
تعزيز النھج والمتطلبات المتعلقة بسلسلة االمداد
تدعيم االحتياجات الالزمة لتحديد الفئات الضعيفة الى جانب تقييم
وتخفيف اآلثار الواقعة عليھم
طوال دورة حياة المشروع بما في ذلك
تعزيز اعتبارات ال
المتطلبات التي تعالج العنف القائم على النوع االجتماعي
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 .3ملخص التغييرات الرئيسية ) :(2/7تغييرات محددة
السياسة البيئية
واالجتماعية

توضيح مفاھيم "المشروع" و "المرافق
المرتبطة به"
إدخال منھج جديد للفحوصات النافية للجھالة
لمعامالت سوق رأس المال
توضيح تطبيق متطلبات األداء أو النھج
القائم على المخاطر الذي يعتمد على القانون
الوطني والممارسات الدولية الجيدة
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 .3ملخص التغييرات الرئيسية ) :(3/7تغييرات محددة

• مواءمة أفضل مع السياسة
البيئية واالجتماعية فيما يتعلق
بنطاق الفحوصات النافية
للجھالة وتطبيق متطلبات األداء
• توضيح مسؤوليات العميل
وإدارة مخاطر الطرف الثالث

• توضيح المتطلبات المتعلقة بالعمالة
القسرية ،والعنف القائم على النوع
االجتماعي ،وسكن العمال ،والفصل
الجماعي
• ادخال شرط وجود عقود عمل مكتوبة
• مطالبة العمالء بإبالغ العمال بحقوقھم
في الحرية النقابية ،والمفاوضة
الجماعية

مطلب األداء 1

مطلب األداء 2

تقييم وإدارة اآلثار والقضايا
البيئية واالجتماعية
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 .3ملخص التغييرات الرئيسية ) :(4/7تغييرات محددة

• توضيح المفاھيم ،واالمتثال
بالممارسات الدولية الجيدة
• إعادة التأكيد على التزام
البنك بتنفيذ المعايير
الجوھرية لالتحاد األوروبي
وأفضل التقنيات المتاحة

• تعزيز نھج الصحة والسالمة المھنية
والعامة واألمن
• تبني أولوية تجنب األخطار فضالً
عن مواجھتھا
• توضيحات لدعم الوعي الدولي
المتنامي بكل من :مقاومة المضادات
الحيوية ،والعنف القائم على النوع
االجتماعي ،والتھديدات األمنية

مطلب األداء 3

مطلب األداء 4

كفاءة استخدام الموارد ومنع
التلوث والسيطرة عليه

الصحة والسالمة واألمن
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 .3ملخص التغييرات الرئيسية ) :(5/7تغييرات محددة
• إعادة ھيكلة مطلب األداء لجعله أكثر
عملية وشفافية
• تأمين التوازن بين النزوح البشري
واالقتصادي
• بيان حقوق اإلنسان بشكل أكثر وضوحً ا
من خالل المتطلبات المتعلقة بتجنب
اإلخالء القسري ،وتوفير السكن المالئم،
وتقييم وإدارة التأثيرات على النوع
االجتماعي والفئات الضعيفة.

• إدخال مفھوم "خدمات النظم
اإليكولوجية" وتبسيط المتطلبات المتعلقة
بإدارة الموارد الطبيعية الحية
• توضيح اللغة فيما يتعلق بتعويضات
التنوع البيولوجي
• شمول المتطلبات المتعلقة باإلدارة
المستدامة للموارد الطبيعية الحية،
وإدخال مفھوم "مقاومة المضادات
الحيوية"

مطلب األداء 5

مطلب األداء 6

حيازة األراضي وإعادة التوطين
القسري والتھجير االقتصادي

حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة
المستدامة للموارد الطبيعية الحية
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 .3ملخص التغييرات الرئيسية ) :(6/7تغييرات محددة
• مواءمة تعريف "الشعوب األصلية"
مع مؤسسات التمويل الدولية األخرى
• توضيح مفھوم "الموافقة الحرة
والمسبقة والمستنيرة "
• تطبيق "الموافقة الحرة والمسبقة
لمشروع ما
والمستنيرة" عندما يمكن
ٍ
أن يؤثر بشكل كبير على التراث
الثقافي للشعوب األصلية

• تم تحديث تعريف التراث
الثقافي لتقنين المفاھيم
والممارسات الحالية
• تم إضافة حكم السرية فيما
يتعلق بالتراث الثقافي
الحساس

مطلب األداء 7

مطلب األداء 8

الشعوب األصلية

التراث الثقافي
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 .3ملخص التغييرات الرئيسية ) :(7/7تغييرات محددة

• إعادة تقديم إحالة المشاريع الممولة
من الوسطاء الماليون عالية المخاطر
استنا ًدا إلى المخاطر البيئية
واالجتماعية )إعادة التوطين غير
الطوعي ،التأثيرات على الموائل
الحيوية الھامة ،التأثيرات على
الشعوب األصلية  ،الخ(.

• توضيح تعريف "التشاور
الھادف"
• تقديم األسباب التي
تستدعي األنشطة المناسبة
لمشاركة أصحاب
المصلحة

مطلب األداء 9

مطلب األداء 10

الوسطاء الماليون
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 .4الخطوات المقبلة

فبراير )شباط( 2019

التشاورات بشأن
مسودة السياسة

مارس )آذار( 2019

مراجعة السياسة
البيئية واالجتماعية

مايو )أيار( 2019

إصدار التقرير
الخاص بالتشاور
العام

مايو )أيار( 2019

اإلفصاح عن السياسة

 1يناير )كانون الثاني( 2020

بدء سريان السياسة
البيئية واالجتماعية
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ً
شكرا لكم
ھل لديكم أي أسئلة
ESPReview2019@ebrd.com
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