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 من السياسة الغرض :األولالقسم 

ألوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بتشجيع "التنمية يلتزم البنك ا
المستدامة والسليمة من الناحية البيئية" في جميع أنشطته، وفقًا التفاقية 

. ويؤكد البنك أن االستدامة البيئية واالجتماعية تمثل جانبًا 1تأسيس البنك
بدعم التحول. ومن ثم فإن مهمته أساسيًا من تحقيق نتائج تتسق مع 

يع التي تعزز االستدامة البيئية واالجتماعية تقع في أعلى المشار
 أولويات أنشطة البنك.

 إن هذه الوثيقة: 

  البيئية واالجتماعية  التأثيراتالبنك للمخاطر و تقييمتوضح كيفية
 ومتابعتها. لمشاريعل

 البيئية والمخاطر التأثيرات إلدارة المتطلبات من األدنى الحد تحدد 
 األوروبي البنك من الممولةاريع المش عن جمةالنا واالجتماعية

 ؛اريعالمش حياة فترة إلعادة اإلعمار والتنمية طوال

 البيئية منافعال ذات للمشاريع للترويج للبنك استراتيجيًا هدفًا تحدد 
 العالية؛ واالجتماعية

 في تصميم  ءعمالالتحدد أدوار ومسؤوليات كل من البنك و
 هذه السياسة.وفقًا ل ،المشاريع وتنفيذها وتشغيلها

الخاصة  2014عام ل واالجتماعية البيئية السياسة محل الوثيقة هذه تحل
  الصلة ذات األداء ومتطلبات بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

  

                                                      

 ( من االتفاقية المؤسسة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.7) 2.1المادة  1
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  تعاريفال :الثاني القسم

 كالتالي: السياسة هذه في المستخدمة تُفسر المصطلحات

ق أو األنشطة التي ال يتم تمويلها من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية كجزء المراف "المرافق ذات الصلة"
من المشروع والتي تعتبر في نظر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية مهمة في تحديد نجاح 

من لتي ا( 1أو األنشطة الجديدة: ) المرافق تُعدالمشروع أو في تحقيق نتائجه المتفق عليها. وتلك 
أو  اأو تنفيذه اأو توسيعه الن يتم إنشاؤهالتي ( 2، و)نفيذلن يكون المشروع قابالً للت ادونه

 إذا لم يكن المشروع موجوًدا. اتنفيذهلالتخطيط 

 المهرة المهنيين من مقبول بشكل المتوقع واالستبصار والحصافة واالجتهاد المهارة ممارسة "الممارسات الدولية الجيدة"
 على مماثلة ظروف أو الظروف نفس ظل في األنشطة من النوع نفس في العاملين الخبرة وذوي

 التقنيات أنسب المشروع يوظف هذه الممارسة أن نتيجة ستكون. اإلقليمي أو العالمي المستوى
 .بالمشروع الخاصة الظروف في والمعايير

 ال وحيث التنموية، األنشطة بداية منذ اجتماعية أو بيئيةسلبية  تأثيرات خلق لتفادي التدابيراتخاذ  "التسلسل الهرمي للتخفيف"
 أو/و موازنة أخير، كحل أو/و وتخفيف تقليل شأنها من إضافية تدابير تنفيذ ممكنًا، ذلك يكون

 .محتملة متبقية ةسلبي تأثيرات أيتعويض 

 التمويل اتفاقيات في محددةال األعمال أنشطة أو/و و/أو الخدمات و/أو السلع األعمال مجموعة "المشروع"
 وافق والتي إلعادة اإلعمار والتنمية، األوروبي البنك قبل من تمويلها البنك عميل يطلب والتي
 اإلدارة مجلس قام في حالة أو إلعادة اإلعمار والتنمية، األوروبي البنك إدارة مجلس عليها

 .البنك بواسطة إدارة الموافقة، سلطة بتفويض

 بالوضع والمتعلقة ،والعمال ومجتمعاتهم بالمشروع المتأثرين باألشخاص تتعلق التي اياالقض "اجتماعي"
 وحقوق النوع االجتماعي، وهوية والنوع االجتماعي، ضرر،توالقابلية لل االقتصادي، االجتماعي
 والسالمة والصحة والعمال، العمل وظروف الثقافي، والتراث الجنسي، والتوجه اإلنسان،

 .القرار صنع يف والمشاركة

 /ضرر أكثر من غيرهمتللين القابل"األشخاص 
 "الذين لديهم قابلية للتضرر

 

 من أكثربشكل سلبي  المشروع بتأثيرات يتأثرون قد الذين األشخاص مجموعات أو األشخاص
 الميول النوع االجتماعي أو هوية النوع االجتماعي أو مثلمعينة  خصائص بسبب غيرهم
 والشباب األطفال ذلك في بما) السن الشعوب األصلية أو وضع أو العرق أوالدين  أو الجنسية
 الوضع أو السياسية، النظر أو وجهات واألمية، العقلية والبدنية، اإلعاقة أو( والمسنين
 أوضاع في يعيشون الذين األشخاص الحصر، ال المثال سبيل على أيًضا،  يشمل قد. االجتماعي

 وحيدة العائل، واألسر الفقر، خط تحت يعيشون الذين اصاألشخ مثل قابلية التضرر،
واألشخاص  ،والالجئين المهاجرين، والعمال الطبيعية، الموارد على تعتمد التي والمجتمعات
 التشريعات خالل من بالحماية يتمتعون ال قد الذين المشردين من غيرهم أو داخليًا، المشردين
 .العام الدولي القانون أو/و الوطنية
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النطاق القسم الثالث:

 ومسؤولياته البنك دور .1

تتسق مسؤوليات البنك مع دوره كمؤسسة مالية دولية تقدم  .1.1
التمويل المصرفي للمشاريع المعتمدة من قبل البنك األوروبي 

فيما يخص أي مشروع استثمار أو  إلعادة اإلعمار والتنمية.
ا لطبيعة تعاون فني بعينه، يتم تحديد مستوى مشاركة البنك وفقً 

المشروع ونطاقه، وتوافر التمويل من الجهات المانحة، 
 باإلضافة إلى الظروف المحددة للتعاون والعالقة مع العميل.

. اجتماعية أو بيئية ألسباب مشروع تمويل عن البنكيمتنع  قد .1.2
 لقائمة" وفقًا البنك يمولها ال التي األنشطة من أنواع عدة هناكو

( 1كملحق رقم ) المرفقة ،"للبنك ماعياالجتالبيئي و االستبعاد
 .السياسة لهذه

تمتثل المشاريع أو و .الجهات المانحةيدير البنك عدًدا من صناديق  .1.3
 الجهات المانحةاألنشطة الممولة كليًا أو جزئيًا من قبل صناديق 

لجهات المانحة خاصة بايتم تطبيق شروط إضافية   لهذه السياسة.
 من الممول للمشروع و االجتماعيةبالقضايا البيئية أذات صلة 

 البنك بين عليه المتفق النحو على المانحة صناديق الجهات
 .المانحة إلعادة اإلعمار والتنمية والجهات األوروبي

 التزامات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية .2

يجب هيكلة جميع المشاريع الممولة من البنك األوروبي إلعادة  .2.1
 لتلبية متطلبات هذه السياسة. اإلعمار والتنمية

 البنك يلتزم ،2للبيئة األوروبية المبادئ على الموقعين أحد بصفته .2.2
 لتلبية المشاريع هيكلة بضمان والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي
 لالتحاد البيئيةالموضوعية  والمعايير والممارسات المبادئ

 ضبغ المشروع، مستوى على تطبيقها يمكن حيث ،3األوروبي
 لوائح بين اختالف وجود عندو. الجغرافي موقعه عن النظر
 األوروبي، لالتحاد الموضوعية البيئية والمعايير المضيفة الدولة
 .صرامة أكثرها تلبية المشروع من سيطلب

ن يقوم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن علم بتمويل ل .2.3
االلتزامات  المشاريع التي تتعارض مع القوانين الوطنية أو

القطرية بموجب االتفاقيات والمعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات 
 أثناء تقييم المشروع. كما يتم تحديدهالصلة، 

يلتزم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باحترام حقوق  .2.4
في المشاريع التي يمولها. سيطلب البنك من العمالء،  4اإلنسان
ة، احترام حقوق اإلنسان، وتجنب أنشطتهم التجاريممارسة في 

 التأثيراتانتهاك حقوق اإلنسان لآلخرين، ومعالجة المخاطر و
ة بحقوق اإلنسان الناجمة عن األنشطة التجارية للعمالء. سلبيال

سوف يقوم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بتحسين 
المشاريع التي يمولها بشكل مستمر وفقًا للممارسات الدولية 
الجيدة وسيسعى بشكل تدريجي إلى تعزيز العمليات لتحديد 

 ومعالجة مخاطر حقوق اإلنسان أثناء تقييم المشاريع ومتابعتها.

فيما يعتقد البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية أن المساواة  .2.5
النوع االجتماعي هي جانب أساسي القتصاد السوق  يخص

جيد، وهو ملتزم بمنع والمجتمع الديمقراطي الذي يعمل بشكل 
النوع االجتماعي وتعزيز المساواة بين النوع  المبني علىالتمييز 

                                                      

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، وبنك االستثمار األوروبي، ومؤسسة تمويل البيئة في الشمال وبنك االستثمار الشمال. إن تم تبني المبادئ األوروبية للبيئة من قِبل بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، والبنك  2

التزامات المبادئ األوروبية للبيئة في متطلبات األداء  المشاريع. تنعكس المبادئ األوروبية للبيئة هي مبادرة أطلقت استجابةً للتوجه نحو زيادة تنسيق المبادئ والممارسات والمعايير البيئية المرتبطة بتمويل
 (.10( و)4( و)3( و)1أرقام )

مؤسسات االتحاد ات. القواعد اإلجرائية الموجهة إلى الدول األعضاء وتم تضمين المعايير البيئية األساسية لالتحاد األوروبي في التشريعات الثانوية لالتحاد األوروبي، على سبيل المثال، اللوائح والتوجيه 3
األشخاص االعتباريين والطبيعيين في االتحاد األوروبي، مستثناة من األوروبي واألحكام القضائية لمحكمة العدل األوروبية والمحكمة االبتدائية التي تنطبق على الدول األعضاء ومؤسسات االتحاد األوروبي و

 هذا التعريف.

 روبي إلعادة اإلعمار والتنمية بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان واالتفاقيات األساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية.ألغراض هذه السياسة، سيسترشد البنك األو 4

االجتماعي في إطار مهمته. يطلب البنك األوروبي إلعادة 
غير  تأثيرات سلبيةاإلعمار والتنمية من عمالئه تحديد أي 

متعلقة بالنوع االجتماعي ووضع تدابير تخفيف  متناسبة محتملة
. سيطلب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار التأثيرات تلكللحد من 

والتنمية من عمالئه اتخاذ تدابير لمنع ومعالجة أي شكل من 
التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، و/أو أشكال العنف، 

العنف القائم على النوع و/أو االستغالل واإليذاء، و/أو 
 الل.الترهيب، و/أو االستغو/أو ، التنمرو/أو االجتماعي، 

يطلب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية من عمالئه س .2.6
ضرر أكثر من تالقابلة للتحديد األشخاص أو المجموعات 

 ،الذين قد يتأثرون بشكل غير متناسب بالمشاريع غيرها،
القابلين وتطوير وتنفيذ تدابير التخفيف بحيث ال يتأثر األشخاص 

ب. وسيشمل ذلك بشكل غير متناسللتضرر أكثر من غيرهم 
التعريفة التي على تقييم إلى أي مدى يمكن أن تؤدي التغييرات 

تسببها المشاريع إلى مشاكل في القدرة على تحمل تكاليف 
المستويات األساسية من الخدمات لفئات السكان المحرومة و/أو 

المعرضة للخطر وضمان وضع خطط فعالة للتخفيف من 
 ف.تحديات القدرة على تحمل التكالي

نمية أهمية معالجة تيدرك البنك األوروبي إلعادة اإلعمار وال .2.7
سوف  في البلدان التي يعمل بها. هونتائجأسباب تغير المناخ 

يشارك البنك، كلما كان ذلك مناسبًا، في االستثمارات االبتكارية 
والمساعدة الفنية لدعم االستثمارات عديمة/منخفضة الكربون 

تغير المناخ والتكيف معه، وكذلك  تأثيراتوفرص التخفيف من 
غازات الدفيئة التحديد الفرص لتجنب أو تقليل أو خفض انبعاثات 

في المشاريع. سيطلب البنك من عمالئه تقييم المخاطر الناجمة 
عن تغير المناخ للمشاريع. كما سيدعم البنك عمالئه في تطوير 

مناخ تدابير التكيف مع المناخ واالستثمارات المتأقلمة مع ال
 وكذلك في إدارة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

سيطلب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية من عمالئه  .2.8
توخي الحذر في نهجهم لحماية الموارد الطبيعية الحية وحفظها 

التأكد من أن هم يُطلب منكما وإدارتها واستخدامها المستدام. 
ماية النظم اإليكولوجية المشاريع ذات الصلة تتضمن تدابير لح

والتنوع البيولوجي التي يدعمونها، وحيثما كان ذلك ممكنًا، 
بهدف تحقيق عدم الخسارة الصافية للتنوع البيولوجي وكذلك 
 إدارة الموارد الطبيعية الحية واستخدامها على نحو مستدام.

يلتزم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بمبادئ الشفافية  .2.9
ءلة وإشراك أصحاب المصلحة، وتشجيع اعتماد وتنفيذ والمسا

هذه المبادئ من قبل عمالئه. يطلب البنك من عمالئه االمتثال 
عن المعلومات  فصاحباإل فيما يتعلقوانين المحلية لمتطلبات الق
حتمل تأثرهم بالمشاريع المتحديد أصحاب المصلحة و والتشاور،

تنفيذها. ويطلب البنك و/أو المهتمين بها، ووضع آلية للتظلم و
 التأثيراتمن عمالئه، وبما يتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر و

البيئية واالجتماعية للمشروع، اإلفصاح عن معلومات كافية عن 
عن المشاريع، والمشاركة مع  تجةالنا التأثيراتالمخاطر و

أصحاب المصلحة بطريقة هادفة وفعالة وشاملة ومالئمة ثقافيًا 
 تبار اآلراء الواردة من خالل هذه المشاركة.ويضع في االع
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يقوم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ببناء شراكات مع  .2.10
العمالء لمساعدتهم في إضافة قيمة ألنشطتهم، وتحسين 

االستدامة طويلة األجل وتعزيز قدراتهم في مجال اإلدارة البيئية 
الدولية األخرى  واالجتماعية. سيعمل البنك مع المؤسسات المالية

واالتحاد األوروبي والجهات المانحة الثنائية ووكاالت األمم 
المتحدة وغيرها من المنظمات في تنسيق التدخالت الفعالة 

لتعزيز االستدامة البيئية واالجتماعية على المستوى اإلقليمي أو 
القطاعي في البلدان التي يعمل بها. وعند التمويل المشترك 

ك التنمية متعددة األطراف ومؤسسات التنمية لمشاريع مع بنو
الثنائية، سيتعاون البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية معها 

وتقديرها من أجل االتفاق على نهج مشترك لتقييم المشاريع 
البيئية، والمتابعة وإعداد التقارير. قد  التأثيراتوإدارة المخاطر و

نك األوروبي إلعادة اإلعمار يكون النهج المشترك مقبوالً لدى الب
والتنمية، شريطة أن يكون هذا النهج متسقًا من الناحية المادية 
في المحتوى والنتائج مع هذه السياسة، بما في ذلك متطلبات 
األداء. سيطلب البنك من العمالء تطبيق إما متطلبات البنك أو 

 النهج المشترك للمشروع.

اعية والسياسات التي يتبعها القطوستدمج االستراتيجيات القطرية  .2.11
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية التحديات البيئية 

واالجتماعية المحتملة والفرص المرتبطة باألنشطة التي يضطلع 
 بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

السياسات، يسعى البنك بشأن حوار المن خالل التعاون الفني و .2.12
اإلعمار والتنمية إلى إيجاد فرص لبناء األوروبي إلعادة 

 التأثيراتو وإلدارة المخاطرألخذ بعين االعتبار القدرات 
والفرص البيئية واالجتماعية في البلدان التي يعمل بها. سوف 
يسهل البنك تطوير بيئة مواتية لعمالئه لتحقيق نتائج مستدامة 

 بيئيًا واجتماعيًا في مشاريعهم.

 ئي واالجتماعيالبي متطلبات األداء .3

 شاملة مجموعة والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك تبنى .3.1
 البيئية لالستدامة الرئيسية للمجاالت المحددة األداء متطلبات من

 األمور منو. بها للوفاء المشاريع لزمتُ  التي واالجتماعية
 الدولية الممارسات تطبيقمتطلبات األداء هو  في األساسية
 .للتخفيف الهرمي التسلسلاتباع و الجيدة

 فيما يلي بيان متطلبات األداء: .3.2

البيئية واالجتماعية  التأثيراتتقييم المخاطر و 1مطلب األداء 
 وإدارتها

 العمال وظروف العمل 2مطلب األداء 

كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث  3مطلب األداء 
 والسيطرة عليه

 الصحة والسالمة واألمن 4مطلب األداء 

االستحواذ على األراضي وقيود استخدام   5ب األداء مطل
 األراضي وإعادة التوطين القسري 

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

 الشعوب األصلية 7مطلب األداء 

 التراث الثقافي 8مطلب األداء 

 ةمؤسسات الوساطة المالي 9األداء مطلب 

                                                      

 قد يكون الطرف الثالث، ضمن جهات أخرى، وكالة حكومية أو مقاول أو مورد يكون للمشروع/العميل عالقة تعاقدية أو مشاركة كبيرة معه. 5

المباشر هو مزود الخدمات المالية أو صندوق األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية إلى "مشاريع استثمارية مباشرة" و"مشاريع وساطة مالية". في حالة مشاريع الوساطة المالية، العميل تنقسم مشاريع البنك  6
 االستثمار أو كيان آخر مماثل. يشار إلى جميع المشاريع األخرى باسم مشاريع االستثمار المباشر.

اإلفصاح عن المعلومات وإشراك أصحاب  10مطلب األداء 
 المصلحة

متطلبات  10و 8إلى  1تتضمن متطلبات األداء أرقام من 
 9و 2المشاريع االستثمارية المباشرة. ويتضمن مطلبي األداء 
 (4رقم ) ومتطلبات السالمة والصحة المهنية في مطلب األداء

. يتضمن كل مطلب (FIمتطلبات مشاريع الوسطاء الماليين )
أداء متطلبات محددة لعمالء البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية فيما يتعلق بالمشاريع التي يمولها البنك بغض النظر 
عما إذا كان يتم تنفيذها مباشرة من قبل العميل أو من خالل 

. يُعد االمتثال للقانون الوطني ذي الصلة جزًءا ال 5أطراف ثالثة
 جميع متطلبات األداء.يتجزأ من 

يتم تصميم المشاريع التي تتضمن أنشطة أو مرافق جديدة  .3.3
وإذا كان المشروع يتضمن  لتطبيق متطلبات األداء من البداية.

تحديث أو رفع كفاءة أنشطة أو مرافق قائمة ال تفي بمتطلبات 
األداء في توقيت موافقة مجلس إدارة البنك، أو تفويض المجلس 

إلدارة البنك، على المشروع، أو عدم تلبية سلطة الموافقة 
المشروع لمتطلبات األداء من البداية، فسيتم مطالبة العميل بتبني 
خطة عمل بيئية واجتماعية، تتضمن سلسلة من التدابير المجدية 

من حيث التكلفة لتحقيق توافق تلك المرافق أو  فعالةوفنيًا وماليًا 
 ر زمني مقبول للبنك.األنشطة مع متطلبات األداء ضمن إطا

ل يوفي خطة العمل البيئية واالجتماعية تلك، يوافق البنك والعم
على اإلجراءات التصحيحية والوقائية المحددة وإجراءات 
التخفيف واإلطار الزمني للتنفيذ، الذي يتعهد العميل بتنفيذه 

البيئية واالجتماعية للمشروع بما  التأثيراتإلدارة المخاطر و
طلبات األداء. ستشكل خطة العمل البيئية واالجتماعية يتفق مع مت

جزًءا من اتفاقيات التمويل وتتضمن، حسب الضرورة، التزامات 
 العميل لتنفيذ خطة العمل البيئية واالجتماعية.

 التأثيراتيشمل التقييم البيئي واالجتماعي للمشروع تقييم المخاطر و .3.4
سيُطلب من العمالء التأكد البيئية واالجتماعية للمرافق المرتبطة به. 

البيئية و/أو االجتماعية  التأثيراتالمخاطر و إدارة وتخفيف من
الناشئة عن المنشآت المرتبطة وفقًا للقانون المعمول به، 

والممارسات الدولية الجيدة وأهداف متطلبات األداء. إلى الحد الذي 
بات ال يمكن فيه تنظيم المرافق المرتبطة به لتلبية أهداف متطل

البيئية و/أو  التأثيراتاألداء، سيحدد تقييم المشروع المخاطر و
 هذه المرافق ذات الصلة إلى المشروع. تنتجهااالجتماعية التي قد 

بيئية و/أو اجتماعية هامة  تأثيراتندما يتم تحديد مخاطر وع .3.5
محتملة من مرافق أو أنشطة أخرى في المنطقة المجاورة 

ق الحالية والمرافق أو األنشطة للمشروع، وكانت تلك المراف
الموجودة خارج سيطرة العميل، والتي ال تنطبق عليها متطلبات 

األداء، فإن العميل سوف يبذل جهود معقولة لتقييم وتخفيف 
 المخاطر على المشروع.

 دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية في المشاريع .4

 تصنيف المشاريع

 6االستثمارات المباشرة

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية كل مشروع  يصنف البنك .4.1
لتحديد طبيعة ومستوى الفحوصات البيئية واالجتماعية، 
واإلفصاح عن المعلومات ومشاركة أصحاب المصلحة 

بما يتناسب مع طبيعة المشروع وموقعه وذلك . ةالمطلوب
البيئية واالجتماعية المحتملة  تأثيراتهوحساسيته وحجمه، وأهمية 

 واإلضافية. والجديدة
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( عند احتمال تسببه في إحداث Aيُصنّف المشروع من الفئة ) .4.2
بيئية و/أو اجتماعية، بما في ذلك التأثيرات البيئية  تأثيرات

واالجتماعية المباشرة والتراكمية، والتي تعد جديدة وإضافية، 
وفي وقت التصنيف، ال يمكن تحديدها أو تقييمها بسهولة. 

البيئي  األثرتقييم  دراسة( تتطلب Aفئة )المشاريع المصنفة من ال
نموذجية توجد قائمة  رسمي وتشاركي.بشكل واالجتماعي 

( لهذه 2( في الملحق رقم )Aبالمشاريع المصنفة من الفئة )
 السياسة.

البيئية و/أو  تأثيراته( عندما تكون Bيصنف المشروع من الفئة ) .4.3
الموقع نطاق دة باالجتماعية السلبية المحتملة مستقبالً مرتبطة عا

فعالة و/أو يمكن تحديدها ومعالجتها بسهولة من خالل تدابير 
 إطار. يحدد البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تخفيفلل

 التقييم البيئي واالجتماعي على أساس كل حالة على حده.

 التأثيرات( عند احتمال أن تكون Cيصنف المشروع من الفئة ) .4.4
و االجتماعية المحتملة في المستقبل ضئيلة أو السلبية البيئية و/أ

 معدومة.

إذا لم تتوافر معلومات كافية وقت التصنيف، فسيتم تنفيذ  .4.5
"الدراسات البيئية واالجتماعية األولية" لتحديد فئة التقييم ونطاقه 

 المناسب.

 الوسطاء الماليين

( إذا كان هيكل التمويل FIسيتم تصنيف المشروع من الفئة ) .4.6
 وفير التمويل من خالل مؤسسات مالية.يتضمن ت

 النهج الشامل لتقييم المشروع

تخضع كافة المشاريع إلجراء تقييم بيئي واجتماعي لمساعدة  .4.7
ما إذا  أخذ قرارالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية على 

كان ينبغي تمويل المشروع، وإذا كان األمر كذلك، الطريقة التي 
البيئية واالجتماعية في  التأثيراتاطر وينبغي بها معالجة المخ

تخطيط وتنفيذ وتشغيل المشروع. في حين سيتم تحديد النطاق 
 مالئماالدقيق للتقييم على أساس كل حالة على حدة، سيكون ذلك 
لطبيعة وحجم المشروع ويتناسب مع مستوى المخاطر 

المخاطر  بتقديرالبيئية واالجتماعية. سيقوم التقييم  التأثيراتو
البيئية واالجتماعية للمشروع وقدرة العميل والتزامه  التأثيراتو

بتنفيذ المشروع وفقًا لمتطلبات األداء ذات الصلة. عندما يشتمل 
المشروع على منشآت أو أنشطة تجارية حالية، و/أو مرافق ذات 

البيئية  التأثيراتالمخاطر واالعتبار التقييم في  أخذسيصلة، 
 بتلك المرافق واألنشطة.واالجتماعية المرتبطة 

دقيقة حتى كافية ويتحمل العميل مسؤولية ضمان تقديم معلومات  .4.8
جتماعي وفقًا لهذه االبيئي والتقييم اليتمكن البنك من إجراء 

( 2( مراجعة معلومات العميل؛ و)1السياسة. دور البنك هو: )
توجيه لمساعدة العميل في وضع التدابير المناسبة بما التقديم 
البيئية  التأثيراتق مع التسلسل الهرمي للتخفيف لمعالجة يتواف

( المساعدة 3متطلبات األداء ذات الصلة؛ و)لتلبية واالجتماعية 
 في تحديد الفرص لتحقيق منافع بيئية أو اجتماعية إضافية.

في الحاالت التي ال يتم توجيه استثمارات البنك إلى مشروع أو  .4.9
المال العامل وبعض  أصول مادية محددة، مثل تمويل رأس

أنواع االستثمارات في األسهم، أو سيؤدي إلى استثمارات في 
المستقبل، فإن االستخدام المقترح للعائدات والبصمة البيئية 
واالجتماعية غير محدد إلى حد كبير في وقت قرار البنك 

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لالستثمار. لذلك سوف يقوم 
 التأثيراتم االستثمار بناًء على المخاطر و( بتقيي1البنك: )

( تقييم قدرة 2المالزمة للقطاع المعني وسياق نشاط األعمال؛ و)

                                                      

األوراق المالية التي ال يتم تداولها علنًا لكنها تظل خاضعة لقيود على تشير معامالت سوق رأس المال إلى المعامالت في األوراق المالية المتداولة في البورصة مثل السندات واألسهم المدرجة أو المعامالت في  7
 .عامةالمتاجرة في تلك األوراق المالية بناًء على معلومات جوهرية غير 

البيئية واالجتماعية  التأثيراتالعميل والتزامه بإدارة المخاطر و
 وفقًا لمتطلبات األداء ذات الصلة.

عندما يتضمن المشروع تموياًل عاًما للشركة، أو رأس مال  .4.10
تمويل أسهم لشركة متعددة المواقع، وحيث ال يتم عامل أو 

توجيه استخدام العائدات إلى أصول مادية محددة، فسيُطلب من 
العميل مواءمة أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية للشركة مع 
متطلبات األداء ووضع تدابير على مستوى الشركة إلدارة 

 .هااتالمخاطر البيئية واالجتماعية المرتبطة بنشاط

، يخضع اإلفصاح عن الوثائق 7في معامالت سوق رأس المال .4.11
البيئية واالجتماعية قبل االكتتاب وبعده لقواعد وأنظمة سوق 
رأس المال المعمول بها التي تمنع التداول في األوراق المالية 
المدرجة على أساس المعلومات غير العامة والمبادئ المتعلقة 

ن. ونظًرا لطبيعة معامالت بالمساواة في المعاملة للمستثمري
سوق رأس المال، سيكون التقييم البيئي واالجتماعي للبنك قائًما 
على المخاطر. قد يُضطر إلى االعتماد فقط على المعلومات 
المتاحة للجمهور لتقييم قدرة العميل والتزامه بإدارة المخاطر 
ع البيئية و/أو االجتماعية المرتبطة بأنشطة أعماله )ومع المشاري
االستثمارية التي يتم تمويلها من خالل العائدات التي يتم جمعها 
من خالل معامالت سوق رأس المال( وبما يتفق مع القوانين 
الوطنية ذات الصلة والممارسات الدولية الجيدة ومتطلبات 
األداء. سيحدد التقييم ما إذا كانت المعلومات المتاحة كافية 

يئية واالجتماعية للمشروع الب التأثيراتلتحديد المخاطر و
واالمتثال لمتطلبات األداء. بعد االكتتاب، سيطلب البنك من 

العمالء االلتزام بمتطلبات األداء. لن يتم تمويل المشاريع عالية 
" من خالل أدوات Aالمخاطر أو المشاريع المصنفة من الفئة "

 سوق رأس المال.

ر والتنمية تمويل عندما يُطلب من البنك األوروبي إلعادة اإلعما .4.12
مشروع قيد اإلنشاء، أو عند تلقى المشروع تصاريحه من البلد 

المضيف، بما في ذلك الموافقة على تقييمات األثر البيئي 
واالجتماعي المحلية، سيشمل تقييم البنك تحليل الثغرات في 

متطلبات األداء لتحديد ما إذا ب رنةً مقاتصميم وتنفيذ المشروع 
لى أي دراسات و/أو تدابير تخفيف إضافية كانت هناك حاجة إ

 لتلبية متطلبات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

يتطلب تقييم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية من العمالء  .4.13
تحديد أصحاب المصلحة المحتمل تأثرهم بالمشاريع و/أو 
خاطر المهتمين بها، واإلفصاح عن المعلومات الكافية حول الم

الناشئة عن المشاريع والمشاركة مع أصحاب  التأثيراتو
المصلحة بطريقة مجدية ومناسبة ثقافيًا. على وجه الخصوص، 

يطلب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية من عمالئه 
إشراك األشخاص المتأثرين بالمشاريع وأصحاب المصلحة 

لمرتبطة بالمشروع المحتملة ا التأثيراتالمعنيين، بما يتناسب مع 
ومستوى اهتمام أصحاب المصلحة. بالنسبة للمشاريع الخاضعة 

أن لها  من الممكنتقييم األثر البيئي واالجتماعي التي دراسة ل
، سيتم تنفيذ مشاركة أصحاب بشكل مهم على البيئة تتأثر

المصلحة هذه مع مراعاة روح ومبادئ اتفاقية "لجنة األمم 
روبا" بشأن الوصول إلى المعلومات المتحدة االقتصادية ألو

والمشاركة العامة في صنع القرار واالحتكام إلى القضاء في 
القضايا البيئية. بالنسبة للمشاريع المحتمل أن يكون لها تأثيرات 
بيئية كبيرة عبر الحدود الدولية، سيشجع البنك نهج "اتفاقية لجنة 

البيئي في إطار  األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا لتقييم األثر
حدود، بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمشروع. للبر اع
يجوز للبنك، في بعض الحاالت، إجراء أنشطة االستشارات و

 آراء أصحاب المصلحة. تقديرلالعامة الخاصة به 
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(، سيقوم البنك األوروبي FIمن الفئة ) ةبالنسبة للمشاريع المصنف .4.14
لفحوصات النافية للجهالة على إلعادة اإلعمار والتنمية بإجراء ا
 ( ومحفظتها لتقييم: FIالمشاريع المصنفة من الفئة )

( السياسات واإلجراءات البيئية واالجتماعية الحالية للوسيط 1)
البيئية  التأثيرات( المخاطر و2)والمالي وقدرته على تنفيذها؛ 

واالجتماعية المرتبطة بالمحفظة الحالية للوسيط المالي 
( التدابير الالزمة لتعزيز 3)والمستقبلية المتوقعة؛  والمشاريع

 نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي للوسيط المالي.

 صنع القرار

إلى مجلس إدارة للموافقة على المشروع تتضمن الوثائق المقدمة  .4.15
البنك، أو إذا فوض مجلس اإلدارة سلطة الموافقة إلدارة البنك، 

الهامة،  التأثيراتاالجتماعي، والمخاطر ووصفًا للتقييم البيئي و
وتدابير التخفيف، وملخص إشراك أصحاب المصلحة، 

لمخاطر امعالجة ب لعمالءقيام اية ومعلومات عن طريقة أو كيف
سلطة اتخاذ ويأخذ مجلس اإلدارة أو اإلدارة، حسب  .التأثيراتو

، في االعتبار آراء أصحاب المصلحة ومخاوفهم ضمن القرار
والمخاطر الشاملة  منافعتخاذ القرار كجزء من تقييم العملية ا

 للمشروع.

يجوز لمجلس إدارة البنك الموافقة، كشرط لتمويل البنك، على  .4.16
إجراء عناصر محددة من التقييم البيئي واالجتماعي بعد صدور 

ويدرس  موافقة مجلس اإلدارة وبعد توقيع اتفاقيات التمويل.
عند  ه.منافعمقترح ومخاطره والنهج ال تأثيراتمجلس اإلدارة 

ن "وثيقة يتضميتم الموافقة على مشروع يخضع لتلك الشروط، 
 ملخص المشروع" وصفًا لهذا النهج.

 الوثائق القانونية

تتضمن اتفاقيات تمويل المشاريع بين البنك األوروبي إلعادة  .4.17
اإلعمار والتنمية والعميل، شروًطا محددة تعكس المتطلبات البيئية 

من بينها التوافق مع جميع متطلبات األداء  اعية للبنك.واالجتم
باإلضافة إلى الشروط الخاصة بإعداد التقارير البيئية  ذات الصلة

وتشمل  واالجتماعية وإشراك أصحاب المصلحة والمتابعة.
الوثائق القانونية أيًضا، عند اللزوم، حقوق البنك و/أو تعويضاته 

مستثمرة في تنفيذ الشروط في حال فشل المقترض أو الشركة ال
 البيئية أو االجتماعية بما يتفق مع متطلبات اتفاقيات التمويل.

 المتابعة

سيقوم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بمتابعة وتقييم  .4.18
ومشاريع الوسطاء الماليين التي يمولها  المشاريع الممولة مباشرةً 

الذي يكون للبنك أهداف هذه السياسة طوال الوقت  بالتوافق مع
المتابعة مع المخاطر وطريقة مصلحة مالية فيها. سيتناسب مدى 

يراجع البنك والبيئية واالجتماعية المرتبطة بالمشروع. 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية التقارير البيئية واالجتماعية 
السنوية عن األداء البيئي واالجتماعي للمشروع، وتنفيذ خطة 

واالجتماعية وامتثال العميل للتعهدات البيئية  العمل البيئية
واالجتماعية في اتفاقيات التمويل. إذا فشل العميل في االمتثال 
اللتزاماته البيئية واالجتماعية، على النحو المنصوص عليه في 

اتفاقيات التمويل، فيجوز للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
العالجية التي يتعين  والتنمية االتفاق مع العميل على التدابير

على العميل اتخاذها لتحقيق االمتثال. وفي حالة فشل العميل في 
االمتثال للتدابير العالجية المتفق عليها، يجوز للبنك اتخاذ مثل 

هذه اإلجراءات و/أو ممارسة هذه الحقوق و/أو المعالجات 
الواردة في اتفاقيات التمويل التي يراها مناسبة. قد يقوم البنك 

ألوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية أيًضا بالتحقق بشكل دوري ا
من معلومات المتابعة التي يقدمها العمالء من خالل زيارات 

جريها أخصائيو البنك و/أو الخبراء الموقع للمشاريع التي يُ 
في الحاالت والمستقلون في مجال الشئون البيئية واالجتماعية. 

معلقة مع العميل، قد يتم تقييد التي تكون فيها إجراءات قانونية 
 قدرة البنك على المتابعة.

 في المشروع التغييرات

يمكن إجراء تغييرات في طبيعة المشروع ونطاقه بعد صدور  .4.19
وقد يكون لتلك  موافقة البنك والتوقيع على اتفاقيات التمويل.

وعند  بيئية أو اجتماعية كبيرة مرتبطة بها. تأثيراتالتغيرات 
جراء تغييرات جوهرية، يقوم البنك بإجراء تقييم التفكير في إ

بيئي واجتماعي للتغييرات ذات الصلة وفقًا لهذه السياسة. ويتم 
إدراج أي متطلبات إضافية تتعلق بإشراك أصحاب المصلحة 

والتقييم، وتدابير التخفيف البيئية واالجتماعية في وثائق 
في تغييرات عندما تؤدي ال المشروع الُمعّدل/الُمعاد هيكلته.

إلى سيناريو بيئي و/أو اجتماعي يختلف اختالفًا المشروع 
ا وافق عليه مجلس اإلدارة، يتم اإلبالغ عن التغيير جوهريًا عمّ 

ذات إلى اإلدارة العليا، عند اللزوم، بما يتفق وسياسات البنك 
 ، ويُعرض على مجلس اإلدارة لإلحاطة أو الموافقة.الصلة

 عامة للبنكالمساءلة والتقارير ال .5

يلتزم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بمبادئ الشفافية  .5.1
والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة. سيقوم بنشر تقرير 

استدامة سنوي يقدم معلومات عن الجوانب البيئية واالجتماعية 
لعملياته وأنشطته االستثمارية، وعن تنفيذ هذه السياسة. سوف 

 يجدمُ إلعادة اإلعمار والتنمية في حوار  يشارك البنك األوروبي
وفقًا لتوجيه الوصول ومع أصحاب المصلحة المعنيين بالبنك، 

إلى المعلومات الخاص بالبنك. سيقوم البنك بتشجيع الممارسات 
 الجيدة المماثلة بين عمالئه.

سيقوم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بتلخيص  .5.2
ة واالجتماعية المتعلقة بالمشاريع في البيئي التأثيراتالمخاطر و

وثائق ملخص المشاريع وفقًا ألحكام توجيه الوصول إلى 
 المعلومات الخاص بالبنك.

"آلية المساءلة المستقلة للمشاريع"  لدى البنك توفر آلية المساءلة .5.3
لألفراد والمجموعات والمنظمات التي ترى ضرًرا من مشروع 

الشكاوى وطلب المساعدة في حل البنك، اإلمكانية لتقديم يموله 
ويمكن  المشاكل بشكل مستقل عن العمليات المصرفية للبنك.

لألفراد والجماعات استخدام اآللية أيًضا لتقديم شكوى عند 
االعتقاد بعدم توافق البنك مع هذه السياسة أو مكونات محددة من 

 المشروع مع توجيه الوصول إلى المعلومات.

 لتنفيذيةالترتيبات المؤسسية وا .6

 بشكل أعاله المذكورة االستراتيجية التوجهات معالجة لضمان .6.1
 والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك يوزع مناسب،

 .السياسة لهذه الفعال للتنفيذ المناسبة والموارد المسؤوليات
 التقييم عمليات على لإلشراف كافية بشرية بموارد البنك ويحتفظ
 مفيدة بمشاريع والمبادرة المتابعة توعمليا واالجتماعي البيئي
 .وتطويرها واجتماعيًا بيئيًا

يطور البنك ويحتفظ باإلجراءات البيئية واالجتماعية والمذكرات  .6.2
واألدوات التوجيهية المناسبة للمساعدة في تنفيذ هذه السياسة، 

ويضمن حصول الموظفين على التدريب المناسب حول 
 متطلبات هذه السياسة.

نك تلقيه المساعدة من المجلس االستشاري للشئون يُواصل الب .6.3
البيئية واالجتماعية التابع له الذي يتم االستعانة بوجهات نظره 

حول القضايا المتعلقة بالسياسات العامة وحول السياسات 
كما يمكن  واالستراتيجيات القطاعية قبل االنتهاء من وضعها.
تتعلق  االستعانة بوجهة نظر المجلس حول قضايا محددة

 بمشاريع البنك وأنشطته.

 المالحق .7

 جزء من هذا القسم الثالث. 10إلى  1حق من محتويات المال
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اإلعفاءات واالستثناءات  القسم الرابع:
 واإلفصاح

 اإلعفاءات .1

لمطلب من متطلبات األداء الواردة يجوز لمجلس اإلدارة منح استثناء 
شروط هذه المسموح به صراحةً بموجب خالف هذه السياسة في 

 السياسة.

 االستثناءات .2

وحوار السياسات  االستشارية،ال تنطبق هذه السياسة على الخدمات 
و/أو المنفذة من  ةالممولالمجتمعية ، ومشاريع المبادرة فنيوالتعاون ال

الحوكمة ، أو عمليات إلعادة اإلعمار والتنميةقبل البنك األوروبي 
 .إلعادة اإلعمار والتنميةوروبي اإلدارة واتخاذ القرارات في البنك األو

 اإلفصاح .3

عن هذه السياسة على موقع البنك فوًرا بعد موافقة مجلس  اإلفصاحيتم 
 اإلدارة عليها.

 األحكام االنتقالية القسم الخامس:

 8ع التي تحصل على موافقة مبدئية من قبل إدارة البنكيراستخضع المش
بها في وقت الموافقة هذه السياسة للسياسة المعمول سريان قبل بدء 

 المبدئية على المشروع.

 تاريخ السريان القسم السادس:

 .2020 )كانون الثاني( يناير 1في التنفيذ حيز هذه السياسة تدخل 

 القسم السابع: إطار صنع القرار

 الخضوع للمساءلة

 عن هذه السياسة.خاضع للمساءلة نائب الرئيس للمخاطر واالمتثال 

 المسؤولية

 المسؤول عن هذه السياسة. ودارة البيئة واالستدامة هتنفيذي إلالمدير ال

                                                      

 روع".في وقت اعتماد هذه السياسة، لالستثمار المباشر وعن طريق الوسطاء الماليين، يشار إلى الموافقة المبدئية هذه باسم "مراجعة فكرة المش 8

 وإعداد التقاريرالمراجعة  القسم الثامن:

 مراجعةال .1

 .2024عام، في عام مع إجراء تشاور تخضع السياسة للمراجعة، 

لسياسة في أي لمراجعات إجراء  يجوز لمجلس اإلدارة أن يوافق على
ليست المراجعات تكون  عندماة مرحلة دون الحاجة إلى مشاورات عام

بنك أخرى للأو تنشأ نتيجة للتغييرات في سياسة جوهرية ذات طبيعة 
 كانت موضوع مشاورات عامة.

 إعداد التقارير .2

 .غير مطبق

 ذات الصلة الوثائق القسم التاسع:

بشأن الوصول  اتالتوجيهو( 2019سياسة الوصول إلى المعلومات )
 إلى المعلومات

 مساءلة المستقلةال( وآلية 2019ع )يراالمشبشأن  مساءلةال سياسة
 (2019) ات: التوجيهللمشاريع
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 قائمة االستبعاد البيئي واالجتماعي للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 1الملحق رقم 

بشكل لن يمول البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن علم، 
ات المالية، المشاريع التي مباشر أو غير مباشر من خالل المؤسس

  :تستخدم فيها عائدات البنك في األنشطة المتعلقة بما يلي

إنتاج أو التجارة في أي منتج أو نشاط غير قانوني بموجب  .أ
أو اللوائح أو االتفاقيات ( الوطنية)قوانين البلد المضيف 

واالتفاقات الدولية، أو التي تخضع للتخلص التدريجي أو الحظر 
  ثل:الدولي، م

إنتاج أو التجارة في منتجات تتضمن مركبات ثنائي الفينيل  (1
 .9متعدد الكلور

إنتاج أو االتجار في األدوية والمبيدات الحشرية/ المبيدات  (2
 10.العشبية والمواد الخطرة األخرى

 .11إنتاج أو االتجار في المواد المستنفدة لألوزون (3

 12الثابتة. إنتاج أو استخدام أو االتجار في الملوثات العضوية (4

نتاج أو التجارة في منتجات إالتجارة في الحياة البرية أو  (5
الحياة البرية المنظمة بموجب "اتفاقية التجارة الدولية في األنواع 
المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية" المعروفة 

 .13(CITESاختصاًرا باسم )

عبر لعام انقل النفايات المحظورة بموجب القانون الدولي  .ب
 .14الحدود

 .15عمليات اإلخالء القسري .ج

تعدين الفحم الحراري أو محطات توليد الكهرباء التي تعمل  .د
 بالفحم

 التنقيب عن النفط .ه

، باستثناء في حاالت نادرة التنقيب عن النفطمشاريع تطوير  .و
واستثنائية، حيث تستهدف حصيلة المشروع حصريًا خفض 

 ن الحقول المنتجة الحالية.محرقها انبعاثات غازات الدفيئة أو 

 األنشطة التي تنطوي على التغذية القسرية للبط واإلوز. .ز

                                                      

ات والمفاتيح الكهربائية والمحوالت الكهربائية المعبأة بالزيت، التي يعود تاريخها مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور: هي مجموعة من المواد الكيميائية شديدة السمية. من المحتمل أن تكون موجودة في المكثف 9
 .1985-1950إلى 

بصيغتها المعدلة من وقت  بشأن تصدير واستيراد المواد الكيميائية الخطرة 2012يوليو  4الصادرة عن البرلمان األوروبي والمجلس المؤرخة  649/2012الوثائق المرجعية: الالئحة )االتحاد األوروبي( رقم  10
قيودا صارمة أو لم توافق عليها؛ اتفاقية بشأن الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات  عليها فرضت أو أو بيعها أو سحبتها/آلخر؛ القائمة الموحدة للمنتجات التي حظرت الحكومات استهالكها و

 )اتفاقية روتردام(؛ وتصنيف المبيدات حسب الخطر الموصى به من منظمة الصحة العالمية.آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية 

مستنفدة لطبقة نطاق واسع. يسرد بروتوكول مونتلاير بشأن المواد ال المواد المستنفدة لألوزون: المركبات الكيميائية التي تتفاعل مع وتستنزف أوزون الستراتوسفير، مما تؤدى إلى اتساع "ثقب األوزون" على 11
(،  بروتوكول مونتلاير، والتي تتضمن الهباء الجوي )األيروصول األوزون المواد المستنفدة لألوزون ومواعيد التقليل المستهدف والتخلص التدريجي. وهناك قائمة بالمركبات الكيميائية التي تخضع لرقابة

 لبيئة.حماية من الحرائق، باإلضافة إلى تفاصيل البلدان الموقعة والمواعيد المستهدفة للتخلص التدريجي، وهو متاح من برنامج األمم المتحدة لوالمبردات، وعوامل نفخ الرغوة )الفوم(، والمذيبات، وعوامل ال

 2009الوثيقة المرجعية: اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة بصيغتها المعدلة في عام  12

 ."البرية والنباتات الحيوانات من باالنقراض المهددة األنواع في الدولية التجارة ة لدى سكرتارية "اتفاقيةتتوفر قائمة باألنواع المدرج 13

نفايات؛ والقرار  بشأن شحنات ال 2006يونيو  14المؤرخة  1013/2006( رقم ECالوثائق المرجعية: اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود؛ الالئحة ) 14
C(2001)107/Final/  مجلس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن تنقيح القرارC(92)39/Final  .بشأن متابعة حركة النفايات العابرة للحدود الموجهة لعمليات االستعادة 

ر قسري أو دائم أو مؤقت لإلفراد واألفراد والجماعات من المنازل و/أو األراضي وموارد الممتلكات العامة التي "اإلخالء القسري" يشير إلى اإلجراءات المتخذة و/أو غير المتخذة التي تنطوي على تهجي 15
مناسبة من الحماية القانونية أو  ون توفير، والوصول، إلى أشكاليشغلونها أو يعتمدون عليها، مما يلغي أو يحد من قدرة فرد أو جماعة أو مجتمع على أن يقيم أو يعمل في مسكن أو إقامة أو موقع معين، د

  غيرها من أشكال الحماية.

للبرلمان األوروبي والمجلس بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد  1907/2006( رقم ECالمعدلة للملحق السابع عشر من الالئحة ) 2016يونيو  22المؤرخة   (EU)2016/1005الئحة المفوضية األوروبية  16
  ( فيما يتعلق بألياف األسبست )الكريسوتيل(.REACHالمواد الكيميائية )

 بشأن الزئبق 2017مايو  17للبرلمان األوروبي والمجلس المؤرخ  2017/852الالئحة )االتحاد األوروبي(  17

دارة السالمة الدولية(، الناقالت المدرجة في القائمة السوداء من قبل االتحاد األوروبي ( )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر االمتثال لقواعد إSOLASشهادات االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحر ) 18
 25عن .  ال ينبغي استخدام أي بدن سفينة يزيد عمره G13( والناقالت المستحقة للتخلص التدريجي بموجب الئحة ماربول Paris MOUأو المحظورة بموجب مذكرة تفاهم باريس بشأن مراقبة دولة الميناء )

 عاًما.

تربية الحيوانات بغرض إنتاج الفراء بشكل رئيسي أو أي أنشطة  .ح
 تنطوي على إنتاج الفراء.

واستخدامها،  .تصنيع ألياف األسبستوس وطرحها في األسواق .ط
ياف المضافة وكذلك المواد والمخاليط المحتوية على هذه األل

 .16عمداً 

وتصنيع وتصدير واستيراد  الزئبق،تصدير الزئبق ومركبات  .ي
 .17مجموعة كبيرة من المنتجات المضاف إليها الزئبق

األنشطة المحظورة بموجب تشريع البلد المضيف أو االتفاقيات  .ك
الدولية المتعلقة بحماية موارد التنوع البيولوجي أو التراث 

 .الثقافي

طولها تجاوز يالبيئة البحرية باستخدام شبكات  الصيد بالجرف في .ل
 .كم 2.5

ال تتوافق مع  مراكبشحن النفط أو المواد الخطرة األخرى في  .م
 .18متطلبات المنظمة البحرية الدولية

التجارة في السلع بدون تراخيص تصدير أو استيراد أو أدلة  .ن
أخرى على إذن العبور من الدول المصدرة أو المستوردة، وعند 

وم، دول العبور المعنية.اللز
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 (Aالمشاريع المصنفة بالفئة ) 2الملحق رقم 

في الفئات المذكورة أدناه. أنواع المشاريع الكبرى التحويل التحول أو ينطبق هذا على قائمة "المشاريع الجديدة" أو مشاريع التوسع أو 
تحتاج  وبالتالي  .وجديدةإضافية  يئية و/أو اجتماعية كبيرة محتملةالمدرجة أدناه هي أمثلة من المشاريع التي يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات ب

بيئية أو اجتماعية فعلية أو محتملة  تأثيراتتقييم األثر البيئي واالجتماعي. ويعتمد تصنيف كل مشروع على طبيعة وأهمية أي دراسة إلى 
 .هوحجم هتسيوحسا هوموقع المشروعالنحو الذي تحدده تفاصيل طبيعة  وجديدة، علىإضافية 

النفط الخام )باستثناء مشاريع تصنيع زيوت التشحيم فقط  مصافي .1
طن أو أكثر من  500من النفط الخام( وتجهيزات تغويز وتسييل 
 الطفل الحجري أو القاري في اليوم الواحد.

محطات توليد الطاقة الحرارية وغيرها من تجهيزات االحتراق  .2
أو أكثر،  19واطغا مي 300ذات قدرة انتاجية حرارية تبلغ

ومحطات الطاقة النووية والمفاعالت النووية األخرى، بما في 
ذلك تفكيك أو إيقاف تشغيل تلك المحطات أو المفاعالت )باستثناء 
تجهيزات البحوث إلنتاج وتحويل المواد االنشطارية والخصبة، 

حمل حراري  واطكيلو  1التي ال تتجاوز طاقتها القصوى 
 مستمر(.

إلعادة معالجة الوقود النووي المشع؛ و)ب( يزات التجه)أ(  .3
إلنتاج الوقود النووي أو تخصيبه  (1: )المصممةالتجهيزات 

النفايات المشعة عالية  معالجة الوقود النووي المشع أو( ل2و)
، الوقود النووي المشع النهائي منلتخلص ل( 3المستوى، و)

( فقط 5)النهائي من النفايات المشعة؛ و ( فقط للتخلص4)و
 10لتخزين الوقود النووي المشع )المخطط له ألكثر من 

 .النفايات المشعة في موقع مختلف عن موقع اإلنتاجأو سنوات( 

األعمال المتكاملة للصهر األولي للحديد الزهر والصلب؛  .4
غير الحديدية من المعدن الخام أو الخام وتجهيزات إنتاج المعادن 

وية من خالل عمليات التحليل المواد الخام المركزة أو الثان
 ي المعدني أو الكيميائي.ائالكهرب

هي التجهيزات للتصنيع على  التجهيزات الكيميائية المتكاملة: .5
نطاق صناعي للمواد باستخدام عمليات التحويل الكيميائي، التي 
يتم فيها وضع عدة وحدات جنبًا إلى جنب وربطها وظيفيًا مع 

المواد الكيميائية العضوية  ج:بعضها البعض، والتي هي إلنتا
أو المواد الكيميائية غير العضوية األساسية؛ أو األساسية؛ 
والنيتروجين أو األسمدة القائمة على البوتاسيوم )األسمدة  الفسفور

منتجات الصحة النباتية األساسية أو البسيطة أو المركبة(؛ 
ستخدام المنتجات الصيدالنية األساسية باأو والمبيدات الحيوية؛ 

 المتفجرات.أو عملية بيولوجية أو مادة كيميائية، 

تشييد خطوط السكك الحديدية ذات المسافات الطويلة؛ المطارات  .6
الطرق متر أو أكثر؛  2.100ذات طول المدرج األساسي 

ربعة ممرات أو أكثر، األجديدة ذات الطرق والوالطرق السريعة 
ح أربعة ممرات أو أو إعادة تنظيم و/أو توسيع طرق قائمة لتصب

أكثر، بحيث يكون طول الطريق الجديد أو المعاد تنظيمه و/أو 
 كم أو أكثر مسافة واحدة. 10األقسام الموسعة من الطريق 

ملم ويبلغ طولها  800يبلغ قطرها أكثر من التي  خطوط األنابيب .7
، والمحطات والمرافق المرتبطة بها الخاصة كم 40أكثر من 

لنقل أو  المواد الكيميائية على نطاق واسعبنقل الغاز والنفط و
ثاني أكسيد الكربون ألغراض التخزين الجيولوجي، بما  تدفقات

 في ذلك محطات التعزيز المرتبطة بها.

 .مواقع التخزين للتخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون .8

                                                      

 الواحدة. ميغا واط لمحطات التوليد بالبخار أو توربينات الغاز ذات الدورة 140توليد طاقة كهربائية إجمالية تعادل  19

 3متًرا وذات حجم خزان أكثر من  15و 5لتي يبلغ ارتفاعها بين متًرا أو أكثر من األساس. وتصنف أيًضا السدود ا 15السد الكبير بأنه السد الذي يبلغ ارتفاعه  )ICOLD (تعرف اللجنة الدولية للسدود الكبيرة 20
 ماليين متر مكعب كسدود كبيرة.

التقاط تدفقات ثاني أكسيد الكربون ألغراض التخزين  تجهيزات .9
كون إجمالي التقاط ثاني أكسيد الكربون سنويًا الجيولوجي، حيث ي

 طن أو أكثر. ميغا 1.5

الممرات المائية والموانئ الداخلية أيًضا الكبيرة و يةموانئ البحرال .10
الموانئ التجارية وأرصفة التحميل ولحركة المرور الداخلية؛ 

وخارج الموانئ )باستثناء أرصفة بر والتفريغ المتصلة بال
 العبارات(.

ت معالجة النفايات والتخلص منها عن طريق الحرق أو تجهيزا .11
المعالجة الكيميائية أو دفن النفايات الخطرة والسامة أو النفايات 

 الخطرة.

تجهيزات التخلص من النفايات على نطاق واسع عن طريق  .12
بسعة تتجاوز  الحرق أو المعالجة الكيميائية للنفايات غير الخطرة

 .طن في اليوم 100

األخرى المصممة لحجز المياه تجهيزات وال 20بيرةالسدود الك .13
كمية المياه المحتجزة أو تكون حيث  خلفها أو تخزينها بشكل دائم

 ماليين متر مكعب. 10ضافية تتجاوز اإلجديدة أو الالمخزنة 

أنشطة استخراج المياه الجوفية أو مخططات تغذية المياه الجوفية  .14
جم المياه السنوي االصطناعية في الحاالت التي يصل فيها ح

مليون متر مكعب أو  10المراد استخراجه أو إعادة تغذيته إلى 
 أكثر.

نقل الموارد المائية بين أحواض األنهار حيث األعمال الخاصة ب .15
يهدف هذا النقل إلى منع النقص المحتمل في المياه وحيث تتجاوز 

مليون متر مكعب في السنة، أو  100كمية المياه المنقولة 
بنقل الموارد المائية بين أحواض األنهار حيث ل الخاصة األعما

 2000لحوض التجريد المتعدد يتجاوز متوسط التدفق السنوي 
تتجاوز كمية المياه المنقولة وعندما مليون متر مكعب في السنة 

٪ من هذا التدفق. )في كلتا الحالتين يتم استبعاد عمليات نقل 5
 مياه الشرب عبر األنابيب.(

( إنتاج اللب من أ) غرض:الصناعية المخصصة ل المنشآت .16
( إنتاج الورق والورق بالخشب أو المواد الليفية المماثلة؛ أو )

طن متري مجفف في الهواء  200المقوى بطاقة إنتاجية تتجاوز 
 في اليوم الواحد.

 25المحاجر والتعدين المكشوف حيث يتجاوز سطح الموقع  .17
حيث يتجاوز سطح الموقع  ،(الخثالجفت )أو استخراج  هكتارا،
  .اهكتارً  150

حيث تتجاوز  استخراج النفط والغاز الطبيعي ألغراض تجارية .18
ألف  500طن/يوم في حالة البترول و 500الكمية المستخرجة 

 .متر مكعب في اليوم في حالة الغاز

تجهيزات تخزين النفط والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية  .19
 .طن أو أكثر 200.000 بسعة
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قطع األشجار ونقلها على نطاق واسع أو إزالة الغابات من  .20
 .مناطق واسعة

البلدية التي تتجاوز طاقتها الصحي محطات معالجة مياه الصرف  .21
 ساكن. 150.000ما يعادل 

معالجة النفايات الصلبة البلدية ومرافق التخلص منها على نطاق  .22
 واسع.

 سع.التنمية السياحية وتجارة التجزئة على نطاق وا .23

 تشييد خطوط الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي المكشوفة. .24

تجهيزات طاقة الرياح على نطاق واسع إلنتاج الطاقة )مزارع  .25
  الرياح(.

 عمليات استصالح األراضي وتجريف البحر على نطاق واسع. .26

الحراجة أو الزراعة األولية التي تتضمن تكثيف التشجير أو  .27
التنوع البيولوجي ذات  سماتتحويل تغيير استخدام األراضي أو 

 الهامة. الموائلاألولوية و/أو 

مصانع دباغة الجلود الكبيرة والصغيرة التي تتجاوز طاقة  .28
 طنًا من المنتجات النهائية في اليوم. 12المعالجة 

لدواجن أو الخنازير األكثر المكثفة لتربية التجهيزات مزارع  .29
( ب)أو للدجاج؛  60.000مكانًا للفروج و 85.000( أ) من:

 900( ج(؛ أو )مكغ 30مكانًا لخنازير اإلنتاج )أكثر من  3.000
 مكانًا ألنثى الخنزير.

المخطط تنفيذها أو من المحتمل أن يكون لها تأثير  21المشاريع .30
بما في ذلك التأثير التراكمي باالقتران مع التطورات  ،ملموس

على  األخرى ذات الصلة في الماضي والحاضر والمتوقعة،
ية أو اإلقليمية، محلالمواقع الحساسة ذات األهمية الدولية أو ال

وتشمل مثل  هذه القائمة.ضمن فئة المشروع  توجدحتى لو لم 
مناطق حماية هذه المواقع الحساسة، من بين مواقع أخرى، 

معترف بها دوليا، أو المقترح الو/أو  قانونبالمحمية الالطبيعة 
الهامة  الموائل، وحكومات الوطنيةمن قبل الالوضع  منحها هذا

التنوع البيولوجي  سماتالتي تدعم  البيئيةأو غيرها من النظم 
ذات األولوية، والمناطق ذات األهمية األثرية أو الثقافية، 

مناطق ذات األهمية للشعوب األصلية أو غيرهم من الو
 .األشخاص المعرضين للضرر

على اعية سلبية كبيرة اجتم تأثيراتالمشاريع التي قد تؤدي إلى  .31
ة أو من متأثر أشخاص أو مجموعة أو مجموعات من األشخاص

 .بالمشروعمباشرة أو بشكل غير مباشر  أثرهايحتمل ت

المشاريع التي قد تنطوي على عمليات إعادة توطين غير طوعي  .32
 اقتصادي كبيرة. تشريدأو 

                                                      

 تشمل على سبيل المثال ال الحصر، المشاريع التي تراعي الجوانب البيئية أو االجتماعية )مثل مشاريع الطاقة المتجددة(. 21
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والتأثيرات  المخاطرتقييم وإدارة  :للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 1مطلب األداء رقم 
 البيئية واالجتماعية

 مقدمة

المخاطر مطلب األداء هذا أهمية إجراء تقييم متكامل لتحديد  يحدد .1
البيئية واالجتماعية المرتبطة بالمشاريع وإدارة العميل  التأثيراتو

نظام يمنح  لألداء البيئي واالجتماعي طوال مدة المشروع.
أداء بيئي واجتماعي الناجح والفعال االجتماعية اإلدارة البيئية و

سليم ومستدام، ويمكن أن يؤدي إلى تحسين النتائج المالية والبيئية 
عملية حيوية مستمرة، تبادر به وتدعمه فهو واالجتماعية. 

بين العميل والعمال ُمجدي اإلدارة، ويشمل التواصل ال
لزوم، أصحاب المشروع، وعند البة أثرالمتوالمجتمعات المحلية 
 المصلحة اآلخرين.

طلب األداء هذا مسؤوليات العميل في عملية تقييم يوضح م .2
البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة  التأثيراتالمخاطر و

 التأثيراتوالمخاطر بالمشروع، ووضع إجراءات إلدارة تلك 
  تابعتها. وم

 األهداف

 :يمطلب األداء هف اهدأ .3

  البيئية واالجتماعية  التأثيراتالمخاطر وتحديد وتقييم
 ؛للمشروع

 المخاطر لمعالجة  تبني نهج التسلسل الهرمي للتخفيف
الناتجة عن أنشطة البيئية واالجتماعية  التأثيراتو
 ؛والبيئة تأثرةالمعلى العمال والمجتمعات مشروع ال

  بما يتناسب مع  اإلدارة البيئية واالجتماعيةتطوير نظام
لبيئية واالجتماعية للمشروع بطريقة ا التأثيراتالمخاطر و
 األداء ذات الصلة؛  متطلباتتتفق مع 

  ألداء البيئي واالجتماعي المستمر لتحسين التشجيع
 .للعمالء من خالل االستخدام الفعال لنظم اإلدارة

 نطاق التطبيق

ينطبق مطلب األداء هذا على جميع المشاريع الممولة من قبل  .4
على النحو المحدد في  عمار والتنميةالبنك األوروبي إلعادة اإل
يحدد العميل، كجزء من عملية و .السياسة البيئية واالجتماعية
، المتطلبات ذات الصلة بمطلب لديهالتقييم البيئي واالجتماعي 

األداء هذا، وكيفية معالجتها وإدارتها من خالل تصميم المشروع 
عادة إلى إيقاف التشغيل أو اإلغالق واإل وأوتشييده وتشغيله، 
  الوضع السابق.

تصميم المشاريع التي تتضمن أنشطة أعمال أو مرافق جديدة  يتم .5
يتضمن المشروع إذا كان لتلبية متطلبات األداء من البداية. 

أو أنشطة أعمال خاصة بالعميل  مرافق قائمةلتطوير تحديث أو 
ال تلبي متطلبات األداء وقت صدور موافقة مجلس إدارة البنك، 

، أو عندما ال وافقة اإلدارة بناء على التفويض الصادر لهاأو م
يلبي المشروع متطلبات األداء من البداية، فإنه يُطلب من العميل 

المالية  خطة عمل بيئية واجتماعية، تشمل سلسلة من التدابير تبني
مع أو األنشطة لتحقيق توافق تلك المرافق  والفنية المجدية

مقبول من البنك األوروبي  زمني متطلبات األداء خالل إطار
، خطة العمل البيئية واالجتماعية فيو. إلعادة اإلعمار والتنمية
والعميل على إلعادة اإلعمار والتنمية يوافق البنك األوروبي 

اإلجراءات التصحيحية والوقائية المحددة، وإجراءات التخفيف 
دارة واإلطار الزمني للتنفيذ، والتي يتعهد العميل بتنفيذها إل

لمتطلبات وفقًا البيئية واالجتماعية للمشروع  التأثيراتالمخاطر و
جزًءا من اتفاقيات  خطة العمل البيئية واالجتماعية. ستشكل األداء

التمويل وتشمل، حسب االقتضاء، التزامات العميل لدعم تنفيذ 
 خطة العمل البيئية واالجتماعية. 

ذات االجتماعية للمرافق البيئية و/أو  التأثيراتتُدرج المخاطر و .6
إدارة يضمن العميل وفي عملية التقييم البيئي واالجتماعي.  الصلة

البيئية و/أو االجتماعية الناشئة عن  التأثيراتالمخاطر ووتخفيف 
الممارسات الدولية المنشآت المرتبطة وفقًا للقانون المعمول به و

  متطلبات األداء.وأهداف الجيدة 

محتملة كبيرة أو اجتماعية /بيئية و تأثيراتوتحديد مخاطر إذا تم  .7
أو نشطة أخرى في منطقة مجاورة للمشروع، أأو  رافقمن م

ومرافق أو أنشطة موجودة خارج سيطرة العميل، رافق قائمة م
يبذل العميل جهوًدا فسوف ، متطلبات األداءوالتي ال تنطبق عليها 

 معقولة لتقييم وتخفيف المخاطر على المشروع.

كة مع أصحاب المصلحة في المشروع جزء ال يتجزأ من المشار .8
هذه العملية. تم توضيح المتطلبات المتعلقة بمشاركة أصحاب 

 .(10)رقم  مطلب األداءالمصلحة في 

 المتطلبات

 التقييم البيئي واالجتماعي

المخاطر االعتبار التقييم البيئي واالجتماعي للعميل في ضع سي .9
عية المرتبطة بالمشروع. عندما البيئية واالجتما التأثيراتو

أو أنشطة أعمال حالية، و/أو مرافق  مرافقيتضمن المشروع 
درس ، فإن التقييم البيئي واالجتماعي للعميل سيذات صلة
البيئية واالجتماعية المرتبطة بهذه المرافق  التأثيراتالمخاطر و
 معلوماتالتستند عملية التقييم البيئي واالجتماعي إلى . واألنشطة
بما في ، حديثة، والبيانات األساسية االجتماعية والبيئيةالحالية/ال

على مستوى النوع االجتماعي، ذلك البيانات المصنفة حسب 
( 1) مناسب من التفاصيل. ينبغي أن تحدد عملية التقييم ما يلي:

القوانين البيئية واالجتماعية المعمول بها والمتطلبات التنظيمية 
لتي يعمل فيها المشروع، بما في ذلك تلك للسلطات القضائية ا

 القوانين المنفذة اللتزامات البلد المضيف بموجب القانون الدولي
 ( الشروط المعمول بها بموجب متطلبات األداء.2؛ و)العام

والعامل األساس لهذا النهج هو تطبيق التسلسل الهرمي للتخفيف 
 والممارسات الدولية الجيدة. 

معقول، ، إلى حد تقييم البيئي واالجتماعيعملية الوتصف تحدد  .10
التراكمية للمشروع باالقتران مع المخاطر  التأثيراتالمخاطر و

األخرى ذات الصلة والتطورات السابقة والحالية  التأثيراتو
األنشطة غير المخطط لها لكن  باإلضافة إلىالمتوقعة المعقولة، 



 2019ابريل )نيسان(  السياسة البيئية واالجتماعية 14

قد تحدث في  المشروع والتيوجدها سوف ييمكن التنبؤ بها التي 
 وقت الحق أو في موقع مختلف.

بيئية  وتأثيراتمخاطر التي قد يكون لها لمشاريع بالنسبة ل .11
، كجزء أساسي العميلسيحدد واجتماعية سلبية كبيرة محتملة، 

أصحاب المصلحة في المشروع وتصميم خطة  من عملية التقييم،
للتفاعل مع أصحاب المصلحة بطريقة هادفة ألخذ وجهات 

م وشواغلهم في االعتبار عند التخطيط للمشروع وتنفيذه نظره
عملية  قرر. يجب أن ت(10) لمطلب األداء رقموفقًا  وتشغيله

بشكل المحتمل تضررهم  شخاصاألتحديد أصحاب المصلحة 
. سيتم تطوير وتنفيذ تدابير التخفيف المشروعمن غير متناسب 

بشكل غير رها أكثر من غيضرر تللالقابلة بحيث ال تتأثر الفئات 
 متناسب.

المحتملة  التأثيراتستكون عملية التقييم متناسبة مع المخاطر و .12
 التأثيراتلمشروع وستغطي، بطريقة متكاملة، جميع المخاطر ول

مشروع، للالبيئية واالجتماعية المباشرة وغير المباشرة 
جوانب مراعاة  سيتمدورة المشروع. ب مراحل ذات الصلةالو

والمخاطر الناجمة عن تغير المناخ للمشروع النوع االجتماعي 
خالل عملية التقييم. قد يكون من المناسب للعميل استكمال تقييمه 
البيئي واالجتماعي بمزيد من الدراسات التي تركز على المخاطر 

المحددة، مثل حقوق اإلنسان. سيحدد التقييم أيًضا  التأثيراتو
   .فرص التحسين المحتملة

تنطوي على قد ، أو التي الخالفيةالمعقدة أو  عاريبالنسبة للمش .13
فقد  األبعاد،متعددة و كبيرةاجتماعية  مخاطر أو تأثيرات بيئية أو
ف دوليًا. وأو أكثر معرخبير مستقل يُطلب من العميل إشراك 

، جزًءا من لجنة يشكل هؤالء الخبراء، وفقًا للمشروعويمكن أن 
، وسيقدمون مشورة لة أو يتم توظيفهم من قِبل العمياستشاري

 وإشراف مستقلين على المشروع.

" عندما يمكن أن يؤدي إلى A"من الفئة ف المشروع صنيُ  .14
البيئية  التأثيراتبما في ذلك  كبيرة،تأثيرات بيئية و/أو اجتماعية 

وال واالجتماعية المباشرة والتراكمية، التي تعد جديدة وإضافية، 
ها بسهولة. تتطلب ، تحديدها أو تقييموقت التصنيفيمكن، 
ألثر اتقييم دراسة عملية إجراء  (Aمن الفئة )المصنفة  عيراالمش

تضمن ي. يجب أن تشاركيو رسميبشكل البيئي واالجتماعي 
، من المناسبةتحلياًل للبدائل تقييم األثر البيئي واالجتماعي دراسة 

والمستوى حيث موقع المشروع، والتكنولوجيا، والحجم، 
وجود عدم ، وسيناريو "ات التخفيفوالتصميم، وخيار

في  (A)الفئة المصنفة من مشاريع القائمة ب يوجدمشروع". ال
 السياسة.هذه ب 2الملحق 

البيئية التأثيرات تكون عندما ، (Bمن الفئة )يُصنف المشروع  .15
أو لمستقبلية المحتملة خاصة بالموقع، و/االسلبية أو االجتماعية و/

، تدابير تخفيف فعالة من خاللة بسهوليتم تحديدها ومعالجتها 
سيتم تحديد نطاق التقييم البيئي واالجتماعي من قبل البنك 

على أساس كل حالة على إلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي 
 حدة.

عندما يكون من المحتمل أن  (Cمن الفئة )صنف المشروع يُ  .16
بيئية و/أو تأثيرات يكون له الحد األدنى أو ال يكون له أي 

 .محتملةسلبية اعية اجتم

عمليات متعددة المواقع عميل لديه وفي الحاالت التي يسعى فيها  .17
تمويل عام للشركات، أو تمويل استثمار في  الحصول على إلى

وحتى  (9) األسهم، فقد يكون التقييم المبين في الفقرات من رقم
يتم تقييم نظام اإلدارة في مثل هذه الحاالت، وغير مناسب.  (15)

من  ية واالجتماعية الحالي واألداء السابق والحالي للعميلالبيئ
يتم وضع خطة بل متطلبات األداء المعمول بها ومقا قبل البنك

والمخاطر البيئية  التأثيراتإلدارة عمل بيئية واجتماعية 
اتخاذ ويمكن  .وتنفيذها على المستوى المؤسسيواالجتماعية 

  موقع.ت خاصة بالاإجراء

 بيئية واالجتماعية نظم اإلدارة ال

 تأسيس واالحتفاظ بنظام إدارة بيئية واجتماعيةالعميل يجب على  .18
 تأثيراتهمناسب لطبيعة المشروع وحجمه ويتناسب مع مستوى 

 الدولية الجيدة.لممارسات ل وفقًاالبيئية واالجتماعية مخاطره و

الهدف من نظام اإلدارة هذا هو دمج تنفيذ المتطلبات البيئية 
عية في عملية مبسطة ومنسقة، ولتضمينه في األنشطة واالجتما

 . للعميلالتشغيلية الرئيسية 

 ية واالجتماعيةئالسياسة البي

العميل، عند اللزوم، سياسة شاملة تحدد األهداف والمبادئ  يضع  .19
تحقيق األداء البيئي  البيئية واالجتماعية التي تمكن المشروع من

إطاًرا لعملية التقييم واإلدارة وتوفر السياسة  السليم. واالجتماعي
 البيئية واالجتماعية بما يتفق مع مبادئ متطلبات األداء. 

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

مع األخذ بعين االعتبار نتائج عملية التقييم البيئي واالجتماعي  .20
ونتائج إشراك أصحاب المصلحة، يطور العميل وينفذ برنامج 

البيئية واالجتماعية  التأثيراتو المخاطرإجراءات لمعالجة 
وتدابير تحسين األداء األخرى لتلبية متطلبات  ،للمشروع المحددة

األداء. قد يتكون البرنامج، اعتماًدا على المشروع، من مزيج من 
السياسات التشغيلية الموثقة ونظم اإلدارة واإلجراءات والخطط 

عًا والممارسات واالستثمارات الرأسمالية، المعروفة م
  ‘.خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية’باسم 

تعكس خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التسلسل الهرمي  .21
عملية األفضلية ل تعطيللتخفيف، وعندما تكون مجدية فنيًا وماليًا، 

أو  هاوتخفيف هاتقليلعملية عن التأثيرات ومنعها المخاطر وتجنب 
المشروع ذات  ، وتضمن تنظيم جميع مراحلعنها تعويضال

الصلة لتلبية القوانين المعمول بها والمتطلبات التنظيمية 
 ومتطلبات األداء.

ة كمجموعات محرومة أو متأثرعند تحديد األفراد أو الجماعات ال .22
تشمل أثناء عملية التقييم،  أكثر من غيرها ضررتالمعرضة لل

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية تدابير متباينة بحيث ال تقع
يستطيعون بصورة غير متناسبة و التأثيراتالمخاطر وعليهم 

  االستفادة من الفرص المتاحة لالنتفاع من المشروع.

يتناسب مستوى التفصيل والتعقيد لخطة اإلدارة البيئية  .23
تحسين فرص أي المشروع و تأثيراتو مخاطرواالجتماعية مع 

ائج المطلوبة حدد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية النتت .لمشروعل
كأحداث قابلة للقياس قدر اإلمكان مع األهداف ومؤشرات األداء 

ومع وضع  محددة.زمنية التي يمكن تتبعها على مدى فترات 
الطبيعة الديناميكية لعملية تطوير المشروع وتنفيذه في االعتبار، 

تجابة عة االسسربخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية يجب أن تتسم 
 واألحداث غير المتوقعة ظروف المشروع للتغيرات في

والمراجعة، ويتم تحديثها  متابعةوالتغيرات التنظيمية ونتائج ال
 .حسب الضرورة

 القدرة التنظيمية وااللتزام

ينشئ العميل ويحتفظ ويعزز، عند اللزوم، هيكالً تنظيميًا يحدد  .24
األدوار والمسؤوليات والسلطة لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية 

 ماعية لضمان التوافق المستمر مع المتطلبات التنظيميةواالجت
ويخصص  ية ذات الصلة، ومتطلبات األداء.محلال والقوانين

العميل موظفين محددين، بما في ذلك ممثل )ممثلين( لإلدارة، 
بمسؤوليات وسلطات واضحة للحفاظ على خطة اإلدارة البيئية 

البيئية  لياتويتم تحديد المسؤو واالجتماعية وتنفيذها.
ويوفر  إلى الموظفين المعنيين. يتم تبليغهاوة يواالجتماعية الرئيس

العميل الدعم والموارد البشرية والمالية الكافية بشكل مستمر 
 لتحقيق األداء البيئي واالجتماعي الفعال والمستمر.
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عن مباشرة  نيضمن العميل تدريب وتأهيل الموظفين المسؤولي .25
  اء البيئي واالجتماعي للمشروع.ألنشطة ذات الصلة باألدا

 الثالثة األطراف مخاطر

ي ذلك أي سوف تنطبق خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، بما ف .26
، على المشروع بغض النظر عما إذا متطلبات وإجراءات محددة

 كان يتم تنفيذه مباشرة من قبل العميل أو من خالل أطراف ثالثة.

المقاولين العاملين تلبية  تقع على عاتق العميل مسؤولية ضمان .27
اإلدارة البيئية واالجتماعية في مواقع المشروع متطلبات نظام 

 تتضمن .ينمن خالل اعتماد وتنفيذ نظام مناسب إلدارة المقاول
 :يلي ما الفعالة المقاولين إدارة

 باألعمال المرتبطة واالجتماعية البيئية المخاطر تقييم 
 اإلدارة خطة شروط وتضمين عليها المتعاقد والخدمات

 حسب المناقصة، وثائق في الصلة ذات واالجتماعية البيئية
 تلك بتطبيق تعاقدي بشكل المقاولين ومطالبة ،االقتضاء
اإلجراءات العالجية و/أو  ؛للتخفيف تدابير وتوفير المعايير

 ؛في حالة عدم االمتثال

  المقاولين المعرفة والمهارات امتالك اإلشراف على
ف البيئية ا للظروداء مهام مشروعهم وفقً الالزمة أل

 ؛واالجتماعية التعاقدية

  امتثال المقاول للشروط البيئية واالجتماعية متابعة
 التعاقدية؛

 مطالبة المقاولين بأن يكون في حالة التعاقد من الباطنو ،
 لديهم ترتيبات بيئية واجتماعية مع مقاولين من الباطن.

لمخاطر المتعلقة اناسب لتحديد الجهد المبذل العميل  مطلوب من .28
و/أو تدابير  إجراءاتيجب إدراج أي . 22بالموردين الرئيسيين

عند و، الفحوصات النافية للجهالةتخفيف تم تحديدها أثناء 
عندما يكون لدى  .االقتضاء، في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

على الموردين  عقولةللعميل القدرة على ممارسة السيطرة الم
لديه، فإن عملية التقييم البيئي واالجتماعي تأخذ في رئيسيين ال

من المحتمل ارتباط الموردين  كان االعتبار أيًضا ما إذا
البيئية واالجتماعية. وإذا كان والتأثيرات بالمخاطر  الرئيسيين

اإلمداد نظاًما إلدارة سلسلة العميل سوف يتبنى فالوضع كذلك، 
المخاطر واإلمداد عقيد سالسل وينفذه بما يتناسب مع درجة ت

البيئية واالجتماعية ذات الصلة المناسبة لطبيعة  التأثيراتو
المشروع وحجمه. يشمل نظام اإلدارة عمليات التخاذ اإلجراءات 

البيئية واالجتماعية التي يتم  التأثيراتالمخاطر والالزمة لمعالجة 
مرة، مع المست متابعةتحديدها خالل تقييم سلسلة اإلمداد أو ال

( ما إذا كان العميل قد تسبب أو أ) األخذ بعين االعتبار ما يلي:
( نفوذ العميل على ب)و؛ التأثيراتالمخاطر وساهم في هذه 

( مستوى خطورة د)و ( مدى أهمية العالقة للعميل؛ج)ود؛ ورّ المُ 
( ما إذا كان إلنهاء العالقة مع ه)؛ ووالتأثيراتالمخاطر هذه 

متطلبات معايير العمل في سلسلة اإلمداد  .سلبيةالمورد عواقب 
 (؛ وتم تحديد متطلبات سالسل2مذكورة في مطلب األداء رقم )
 (. 6ة في مطلب األداء رقم )اإلمداد للموارد الطبيعية الحي

 المشاريع متابعةإعداد التقارير و

يراقب العميل األداء البيئي واالجتماعي للمشروع. والمقصود من  .29
( تحديد ما إذا كان المشروع يتم تنفيذه وفقًا 1و: )ه متابعةهذه ال

( االستفادة من الدروس وتخصيص 2لمتطلبات األداء؛ و)
 الموارد وتحديد فرص التحسين المستمر. 

                                                      

ات ل مستمر، بتوفير السلع أو المواد الضرورية للوظائف التشغيلية األساسية للمشروع. تتمثل الوظائف التشغيلية األساسية للمشروع في عمليالموردون الرئيسيون هم هؤالء الموردين الذين يقومون، بشك 22
 اإلنتاج و/أو الخدمات التي تعد ضرورية لنشاط مشروع معين وبدونه ال يمكن للمشروع أن يستمر.

المخاطر ومع طبيعة المشروع  تابعةتتناسب متطلبات الم .30
 ما يلي: متابعةالبيئية واالجتماعية. تتناول عملية ال التأثيراتو

  بيئية واجتماعية هامة يتم تحديدها  تأثيراتومخاطر أي
 .أثناء عملية التقييم البيئي واالجتماعي

  األجزاء ذات الصلة من متطلبات األداء كما تم تحديدها
 ؛الالحقةوالمتابعة خالل عملية تقييم المشروع 

 اإلجراءات المحددة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 ؛ماعية، حسب الضرورةأو خطة العمل البيئية واالجت

  التظلمات الواردة من العمال وأصحاب المصلحة
 ؛الخارجيين، وكيف تم حلها

 ؛متابعةأي متطلبات تنظيمية إلعداد التقارير وال 

   إعداد تقارير مطلوبة من قبل أطراف و متابعةأي عملية
أخرى )على سبيل المثال، من متعهدي شراء اإلنتاج 

 هات منح الشهادات(.المستقبلي أو الممولين أو ج

لتنفيذ المناسبين يضمن العميل توفر النظم والموارد والموظفين  .31
واتخاذ إجراءات  متابعةمراجعة نتائج الو. متابعةعملية ال

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للعميل  تصحيحية عند الضرورة.
استخدام أطراف خارجية، مثل الخبراء المستقلين أو المجتمعات 

 متابعةات المجتمع المدني الستكمال معلومات الالمحلية أو منظم
عندما تكون السلطات المعنية أو والخاصة به والتحقق منها. 

 التأثيراتالمخاطر وأخرى مسؤولة عن إدارة  ةف خارجياطرأ
صلة، يتعاون المحددة ذات الوتدابير التخفيف البيئية واالجتماعية 

جية األخرى في العميل مع السلطات المعنية أو األطراف الخار
 تدابير التخفيف تلك.متابعة و تحديد

يقدم العميل تقارير منتظمة إلى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار  .32
والتنمية عن األداء البيئي واالجتماعي للمشروع، بما في ذلك 

التوافق مع متطلبات األداء وتنفيذ نظام اإلدارة البيئية 
جتماعية وخطة العمل واالجتماعية وخطة اإلدارة البيئية واال

البيئية واالجتماعية وخطة إشراك أصحاب المصلحة عند 
، يحدد العميل أية إجراءات المتابعةنتائج وبناء على  اللزوم.

تصحيحية ووقائية الزمة ويأخذها في االعتبار في خطة إدارة 
بيئية واجتماعية أو خطة عمل بيئية واجتماعية معدلة، على النحو 

ينفذ العميل اإلجراءات التصحيحية  البنك.المتفق عليه مع 
 والوقائية المتفق عليها، ويتابع تلك اإلجراءات لتحسين أدائها. 

 ةادث بيئيوث أو حاحدأيجب على العميل إخطار البنك فوًرا بأية  .33
، أو من اتعلق بالعميل أو المشروع يكون لهت ةأو اجتماعي

  ، تأثير سلبي كبير.االمحتمل أن يكون له

جب على العميل إخطار البنك فوًرا بأية تغييرات على نطاق كما ي .34
المشروع أو تصميمه أو تشغيله من المرجح أن تغير بشكل مادي 

البيئية أو االجتماعية له. ويقوم العميل بتنفيذ  التأثيراتالمخاطر و
صحاب مصلحة إضافيين وفقًا أأي عملية تقييم إضافية وإشراك 
اإلدارة البيئية واالجتماعية أو خطة لمتطلبات األداء ويعدل خطة 
على النحو المتفق عليه مع لذلك العمل البيئية واالجتماعية وفقًا 

 البنك.

 مخاطربالنسبة للمشاريع التي من المحتمل أن يكون لها  .35
بيئية واجتماعية سلبية كبيرة، قد يكون من الضروري  وتأثيرات

مراجعات  على العميل إشراك خبراء خارجيين معنيين إلجراء
لمخاطر  متابعةدورية مستقلة للمشروع، أو إلجراء عمليات 

بيئية أو اجتماعية محددة. ويتم تحديد نطاق هذا العمل  تأثيراتو
 .ةحدوإجراءات المتابعة على أساس كل حالة على 
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 ةظروف العمل والعمال للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: 2مطلب األداء رقم 

 مقدمة

أن القوة العاملة هي أحد األصول على مطلب األداء هذا  يؤكد .1
ذات القيمة للعمالء وأنشطة أعمالهم، وأن إدارة الموارد البشرية 
الجيدة والعالقة السليمة بين العمال واإلدارة القائمة على احترام 
حقوق العمال، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والحق في 

نات األساسية الستدامة أنشطة المفاوضة الجماعية، هي المكو
  األعمال.

 األهداف

 أهداف مطلب األداء هي: .2

 األساسية للعمال 23احترام وحماية المبادئ والحقوق. 

 المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص  ضمان
 .24وفقًا لبرنامج العمل الالئق للعمال

  تأسيس عالقة سليمة بين العمال واإلدارة والحفاظ عليها
 .ينهاوتحس

 أي قوانين العمال والتوظيف المحلية والتوافق مع  ضمان
 .اتفاقات جماعية يكون العميل طرفًا فيها

  حماية النساء والرجال في العمل، بما في ذلك العمال
مثل العمال الشباب  القابلين للتضرر أكثر من غيرهم

واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال المهاجرين والالجئين 
لعاملين في سلسلة بل أطراف ثالثة واوالعاملين من ق
 ؛التوريد للعميل

  وعمل األطفال )كما هو محدد  القسريمنع استخدام العمل
من قبل منظمة العمل الدولية( من حيث صلته بأنشطة 

 ؛المشروع

 شكاوىوسائل إلثارة ومعالجة  ضمان إتاحة وفعالية 
 للعمال.مكان العمل ب متعلقة

 نطاق التطبيق

التي يمولها البنك  عيراعلى جميع المشداء هذا مطلب األنطبق ي .3
على النحو المحدد في السياسة  إلعادة اإلعمار والتنميةاألوروبي 

هذا مطلب األداء البيئية واالجتماعية. سيتم تحديد نطاق تطبيق 
خالل عملية التقييم البيئي واالجتماعي ويعتمد على نوع العالقة 

 روع.التعاقدية بين العميل وعمال المش

حدد مطلب األداء هذا متطلبات للعمالء فيما يتعلق جميع ي .4
كامل، الدوام نظام الالعاملين في المشروع بما في ذلك العمال ب

، ينموسميوال، محدد المدةو، ينمؤقتوال، ئيجزالدوام وال
، سواء كان ذلك مباشًرا من قِبل العميل أو من قِبل ينمهاجرالو

. عمال الرئيسيينددة للموردين جهة خارجية، ويحدد متطلبات مح
المشروع هم أولئك العمال الذين يعملون في موقع المشروع أو 
 يؤدون أعمااًل مرتبطة مباشرة بالوظائف األساسية للمشروع.

                                                      

 الدولية:وفقًا لالتفاقيات األساسية لمنظمة العمل  23
C087 ( 1948بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم )C098 ( 1949بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية) 
C029 ( وبروتوكوله الملحق 1930بشأن العمل الجبري )P029 (2014) C105 ( 1957بشأن إلغاء العمل الجبري) 
C100 ( 1951بشأن المساواة في األجر) 
C111 ( 1958مييز )العمالة والمهنة( )بشأن التC138 ( 1973بشأن الحد األدنى للسن) 
C182 ( 1999بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال) 

ألسر، وآفاق أفضل للتنمية الشخصية مل، والحماية االجتماعية ليلخص العمل الالئق طموحات الناس في حياتهم العملية. فهو ينطوي على فرص للعمل تتسم باإلنتاجية وتحقيق دخل عادل، واألمن في مكان الع 24
 فرص والمعاملة بين جميع النساء والرجال.واالندماج االجتماعي، والحرية للناس للتعبير عن همومهم، وتنظيم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم والمساواة في ال

 هم العميل بشكل مباشر، بل يعملون من خالل أطراف ثالثة مثل المقاولين أو الوكالء أو السماسرة أو الوسطاء اآلخرين."العمال غير الموظفين" هم من عمال المشاريع الذين ال يستخدم 25

على العمال غير المنطبق مطلب األداء متطلبات تم توضيح  .5
. من هذا المطلب (34)حتى  (22أرقام )في الفقرات  25الموظفين

العمل ذات الصلة بسلسلة اإلمداد مذكورة في الفقرات  متطلباتو
 .من هذا المطلب (27)حتى  (25أرقام )

مذكورة في مطلب والصحة المهنية وأألمن متطلبات السالمة  .6
 .4األداء رقم 

 المتطلبات

 عام

( قوانين العمل 1يجب أن تتوافق المشاريع، كحد أدنى، مع ) .7
ادئ والمعايير األساسية ( المب2ية والضمان االجتماعي، و)محلال

األساسية،  المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 .( هذا المطلب3و)

 إدارة عالقات العمال

 سياسات الموارد البشرية 

يتبنى العميل و/أو يحافظ على سياسات موارد بشرية ونظم إدارة  .8
مناسبة لحجمه وقوة العمل التي تحدد نهجه مكتوبة أو إجراءات 

ي إدارة القوى العاملة وفقًا لمتطلبات مطلب األداء هذا والقانون ف
وتكون هذه السياسات واإلجراءات مفهومة وفي متناول  ي.محلال

  ة التي يتحدث بها العمال.يباللغة )اللغات( الرئيستنشر العمال، و

 عالقات العمل

لعمال عقود مكتوبة في بداية عالقة العمل وعند لالعميل  يوفرس .9
أو شروط العمل، مع  ظروفأي تغييرات جوهرية على  حدوث

العمال  حقوقالعقد وصف عالقة العمل مع العميل. سيحدد 
ية وأي اتفاقات جماعية محلالوالتوظيف ن العمل يانوبموجب ق
بما في ذلك حقهم )ظروف العمل وشروطه، فيما يخص  مطبقة

، وفترات الراحة في الحصول على األجر، وساعات العمل
 منافع، وأي (يبات العمل اإلضافي ومقابل العمل اإلضافيوترت

مثل األجازات المرضية وأجازات األمومة/األبوة أو العطالت، 
وتكون هذه  .على العمال أي تغييرات جوهريةيتم توثيق ونشر و

المعلومات مفهومة وفي متناول العمال، ومتوفرة باللغة )اللغات( 
نظم إدارة الموارد تضمن  ة التي يتحدث بها العمال.يالرئيس

حقوق العمال في تحترم وتوظيف محدثة سجالت وجود البشرية 
 الخصوصية وحماية البيانات.

( 1) بهدف تزويد العمال بما يلي: مبادرات التواصل سيتم إدارة .10
على يهم، المعلومات الوافية المتعلقة بالتغييرات التي قد تؤثر عل

 المرتبطة بالمشروعالتغييرات المتوقعة  حولوجه الخصوص 
كجزء من التحسين المستمر، بما في  اآلراء( فرص تقديم 2و)

من هذا  (21كما هو مفصل في الفقرة رقم ) تظلمذلك كيفية تقديم 
 .المطلب
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 عمل األطفال

ية ذات الصلة أو معايير العمل محليمتثل العميل لجميع القوانين ال .11
ة أعلى من الدولية بشأن عمالة القاصرين، أيهما يوفر درج

 الحماية للطفل.

العميل األطفال بطريقة استغاللية من الناحية  يستخدمال  .12
رجح أن تكون خطيرة أو أن تمثل إعاقة لتعليم االقتصادية، أو يُ 

الطفل، أو أن تكون ضارة بصحة الطفل أو بنموه البدني أو 
يحدد العميل  العقلي أو الروحي أو المعنوي، أو االجتماعي.

 وال يتم تشغيلهم في األعمال الخطرة.عاًما  18سن الشباب دون 

عاًما  18وتخضع جميع األعمال الموكلة لألشخاص دون سن 
المنتظمة تابعة والم ،قبل بدء العمل ةلعملية تقييم مخاطر مناسب

  للصحة وظروف العمل، وساعات العمل.

 العمل القسري

و خدمات ال ال يوظف العميل العمالة القسرية، والتي تتضمن أعمال أ .13
ؤدى بشكل طوعي يفرضها شخص ما عنوة تحت التهديد باستخدام تُ 

بما في ذلك من خالل ممارسات التوظيف المسيئة  القوة أو العقوبة
هذا العمالة غير الطوعية أو اإلجبارية، مثل ويشمل  .واالحتيالية

أو السخرة أو ترتيبات  ،العمل القسري في السجنالعمل اإللزامي، 
 .26االتجار في البشر تعاقدية المماثلة أوالعمل ال

 عدم التمييز وتكافؤ الفرص

مع المتطلبات ذات الصلة بعدم تتوافق  يجب على المشاريع أن .14
على وجه الخصوص، بالنسبة  التمييز في مجال التوظيف.

 للمشروع، يقوم العميل بما يلي:

 ال  عدم اتخاذ قرارات توظيف على أساس سمات شخصية
 نوع االجتماعيال، مثل األصيلةتطلبات الوظيفة عالقة لها بم

أو العرق أو الجنسية أو الرأي السياسي أو االنتماء إلى اتحاد 
أو االجتماعي أو السكان األصليين، أو  عرقيالأو األصل 

الدين أو المعتقد أو الحالة االجتماعية أو العائلية أو اإلعاقة أو 
 ؛الجتماعيا السن أو التوجه الجنسي أو هوية النوع

  يؤسس عالقة العمل على مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة
عالقة من جوانب جانب أي بالعادلة، وأال يميز فيما يتعلق 

العمل، بما في ذلك التوظيف والتعيين، والمهام الوظيفية، 
(، وظروف منافعوالتعويض )بما في ذلك األجور وال

عمل العمل وشروط التوظيف، بما في ذلك تهيئة مكان ال
، بالشكل المعقول الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة

والحصول على التدريب، والترقية، وإنهاء الخدمة أو 
 التقاعد، واالنضباط.

  أي شكل من أشكال ومعالجة اتخاذ التدابير الالزمة لمنع
 و/أو لتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسياالعنف و
، ستغاللالترهيب و/أو اال أو/و )فرض السيطرة( التنمر

النوع بما في ذلك أي شكل من أشكال العنف القائم على 
 .27االجتماعي

التدابير  من التمييز:نوع لن يُنظر إلى اإلجراءات التالية على أنها 
الخاصة بالحماية أو المساعدة في معالجة إجراءات تمييزية سابقة؛ أو 

ا إلى تعزيز فرص العمالة المحلية؛ أو اختيار وظيفة معينة استنادً 
  ي.محلمتطلبات أصيلة بالوظيفة، المتوافقة مع القانون ال

                                                      

االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة  من أشكال اإلجبار أو يتم تعريف االتجار في البشر على أنه تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استالم األشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها 26
غالل. النساء واألطفال معرضون بشكل خاص لممارسات استخدام السلطة، أو استغالل حالة الضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بغرض االست

 االتجار بالبشر.

أو نفسي اجتماعي أو اقتصادي، بما في رش" كسلسلة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة، أو التهديدات، سواء كان ذلك حدثًا واحًدا أو متكرًرا، بهدف التسبب في ضرر بدني يجب أن يُفهم "العنف والتح 27
ارة ترتكب ضد إرادة أي شخص وتستند إلى الفروق بين النوع االجتماعي المنسوبة اجتماعيا. ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي. العنف القائم على النوع االجتماعي هو مصطلح شامل ألي أعمال ض

 الحرية. هذه األفعال، واإلكراه وغيره من أشكال الحرمان من يشمل العنف القائم على النوع االجتماعي األفعال التي تلحق األذى أو المعاناة البدنية أو العقلية أو الجنسية، والتهديد بارتكاب مثل

 منظمات العمال

انتخاب ممثلين عنهم، أو تشكيل بحقهم في العميل العمال  يحيط .15
منظمات عمال أو االنضمام إلى منظمات من اختيارهم أو 

ال يميز  .وطني، وفقًا للقانون الالمفاوضة الجماعيةالمشاركة في 
م من العمال الذين يعملون كممثلين، أو يشاركون العميل أو ينتق

في المفاوضة  أو يسعون إلى المشاركة في مثل هذه المنظمات أو
 .الجماعية، وال يتدخل في تشكيل أو عمل منظمات العمال

، وفقًا للقانون يشارك العميل مع ممثلي أو منظمات العمالس
في  ويزودهم بالمعلومات الالزمة للتفاوض الجدي ،وطنيال

ي تأسيس أو عمل محلوعند حظر القانون ال الوقت المناسب.
من وضع آليات بديلة لعمال ايمنع ال منظمات العمال، فإن العميل 

وحماية حقوقهم المتعلقة بظروف العمل رغباتهم للتعبير عن 
لن يسعى  وشروط التوظيف تتناسب مع حجمه والقوة العاملة.

 يتضمن الاآلليات. عندما لك تالعميل إلى التأثير أو التحكم في 
ل العمال عن ، لن يثني العميأحكاًما بشأنهاالقانون الوطني 

لى منظمات ، أو تشكيل أو االنضمام إانتخاب ممثلي العمال
، ولن يميز أو ، أو من المفاوضة الجماعيةالعمال التي يختارونها

، في ون، أو يسعون إلى المشاركةالعمال الذين يشاركمن ينتقم 
مع ممثلي  المنظمات والمفاوضة الجماعية. سيتعامل العميل هذا

، ويزودهم بالمعلومات الالزمة للتفاوض العمال ومنظمات العمال
  الهادف في الوقت المناسب.

 األجور والمزايا وظروف العمل 

تماثل األجور والمزايا وظروف العمل المقدمة )بما في ذلك ت .16
لك التي يقدمها أصحاب ، على األقل مع تةساعات العمل(، عام

 العمل النظراء في البلد/المنطقة والقطاع المعني ذي الصلة.

سيكون العمل اإلضافي طوعيًا وسيتم تنفيذه وتعويضه وفقًا 
 .للقوانين الوطنية

به ا عندما يكون العميل طرفًا في اتفاق مفاوضة جماعية أو ملتزمً  .17
عدم وجود مثل وفي حالة  ، يتم احترام هذا االتفاق.بطريقه أخرى

هذه االتفاقات، أو عدم تناولها لظروف العمل وشروط التوظيف، 
تتناسب مع  يوفر العميل ظروف عمل وشروط توظيف معقولة

 القانون الوطني.

ن مشاركتهم بشروط ضميالعميل العمال المهاجرين و يحدد .18
لعمال غير المهاجرين شروط وظروف افعليًا لمساوية وظروف 

 مل.القائمين بنفس الع

 إقامة العمال

سيقوم العميل بوضع  ،المشروع عند توفير العميل اإلقامة لعمال .19
وتنفيذ سياسات تحكم جودة وإدارة أماكن اإلقامة وتقديم الخدمات. 

 الجيدةالدولية لممارسات لسيتم توفير خدمات اإلقامة وفقًا 
وبطريقة تتفق مع مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص، بما في 

نات ضد التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف ذلك الضما
. وال يجوز، بشكل غير معقول، تقييد القائم على النوع االجتماعي

العمال في االنتقال من وإلى السكن الذي يوفره صاحب  حرية
 العمل.
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 من العمل  الفصل الجماعي

لعمالة له عالقة ل 28جماعي (استغناء)فصل قبل تنفيذ أي  .20
 عمالةالعميل إجراء تحليل لبدائل خفض البالمشروع، يجب على 

قابلة للفصل الجماعي وإذا لم يحدد التحليل بدائل  .المخطط
وينفذها من  الفصل الجماعيللتطبيق، فإن العميل يضع خطة 

على عمالة خفض اللالسلبية  التأثيراتأجل تقييم وتقليل وتخفيف 
يدة، والممارسات الدولية الج وطنيلقانون الوفقًا لالعمال، 

يجب أن تتسم عملية و واستنادا إلى مبادئ عدم التمييز والتشاور.
بالشفافية، وتستند إلى معايير عادلة عمالة خفض الاختيار 

سوف  وموضوعية ومطبقة باستمرار، وتخضع آللية تظلم فعالة.
يلتزم العميل بجميع المتطلبات القانونية والمتفق عليها بشكل 

بما في ذلك إخطار  لجماعي،اجماعي فيما يتعلق بالفصل 
وتوفير المعلومات والتشاور مع العمال  العامة،السلطات 

ومنظماتهم. ستعكس خطة الفصل الجماعي النهائية نتائج 
 منافعيتم دفع جميع األجور والمشاورات مع العمال ومنظماتهم. 

( 1) المتأخرة: منافعالضمان االجتماعي ومساهمات التقاعد وال
( عند اللزوم، 2و قبل إنهاء عالقة العمل؛ أو )أثناء أللعمال 

( وفقًا لجدول زمني متفق عليه من خالل 3لمصلحة العمال؛ أو )
، سيتم المدفوعات لصالح العمالإجراء تم ي عندما اتفاق جماعي.
المدفوعات. سيقدم العميل إخطاًرا تلك على بإثبات تزويد العمال 

ن خفض بشأمار والتنمية إلعادة اإلعمسبقًا إلى البنك األوروبي 
البنك األوروبي من قبل طلب ال، وعند وى العاملة المخطط لهالقُ 

، نسخة من الخطة المقترحة للفصل إلعادة اإلعمار والتنمية
 .الجماعي

 آلية التظلم

يوفر العميل آلية تظلم فعالة للعمال )ومنظماتهم، حيثما وجدت(  .21
يبلغ العميل العمال و مكان العمل.المتعلقة بمخاوف ال للتعبير عن

 بآلية التظلم عند التوظيف، ويجعلها في متناولهم بسهولة.

 شكاوىالوتتضمن اآللية مستوى مناسب من اإلدارة ومعالجة 
فوًرا، وذلك باستخدام عملية مفهومة وشفافة توفر ردود األفعال 

 في الوقت المناسب لمن يعنيهم األمر، ودون أي عقاب.

وتلك التي تتطلب الشكاوى السرية شروط اآللية أيًضا ستتضمن و
مثل تقارير العنف المستند إلى النوع إجراءات حماية خاصة 

إدارية أو  ولاآللية الوصول إلى وسائل حللن تمنع  االجتماعي.
قضائية أخرى التي قد تكون متاحة بموجب القانون أو من خالل 

عن آليات تكون بديالً  نإجراءات التحكيم أو الوساطة القائمة، ول
 العمال أو االتفاقات الجماعية. منظماتالتظلم المتوفرة من خالل 

 العاملون غير الموظفين

من خالل مقاولين المراد إشراكهم بالنسبة للعمال غير الموظفين  .22
من قبل التعاقد معقولة  االعميل جهودً  يبذلأو غيرهم من الوسطاء 

من أو الوسطاء ن يالمقاولهؤالء السابق لداء األتقييم ( 1) أجل:
للوقوف على القدرة  حيث التوظيف والصحة والسالمة المهنية

رقم األداء الحالية على تطبيق متطلبات هذا المطلب ومطلب 
( مطالبتهم بتطبيق المتطلبات المنصوص عليها في 2؛ و)(4)

من هذا المطلب والفقرات  (21)و (19)حتى  (7أرقام )الفقرات 
 .(4)طلب رقم من الم( 17( حتى )11من )

                                                      

 أو ألسباب شخصية أخرى. تغطي عمليات الفصل الجماعي جميع عمليات الفصل المتعددة الناتجة عن سبب اقتصادي أو فني أو تنظيمي؛ أو ألسباب أخرى ال تتعلق باألداء 28

 .105و 29و 182و 138على النحو المحدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية  29

 لالطالع على تعريفات الموردين الرئيسيين والوظائف التشغيلية األساسية للمشروع. 22(، الفقرة 1مطلب األداء رقم ) انظر 30

سوف يحدد العميل المخاطر المرتبطة بتوظيف ومشاركة  .23
سياسات وتسريح عمال المشروع من قبل أطراف ثالثة وتحديد 

أداء أصحاب العمل الخارجيين  متابعةإلدارة ومناسبة وإجراءات 
وباإلضافة إلى  فيما يتعلق بالمشروع وشروط مطلب األداء هذا.

عقولة لدمج تلك الشروط في العميل الجهود الم بذليذلك، 
اللزوم، االتفاقات التعاقدية مع أصحاب العمل الخارجيين، وعند 

في حالة التعاقد من الباطن،  ضع وينفذ خطة إلدارة المقاول.ي
سيبذل العميل جهوًدا معقولة لجعل األطراف الثالثة تدرج 

 متطلبات مكافئة في اتفاقياتهم التعاقدية مع المقاولين من الباطن.

يضمن العميل وصول العمال غير الموظفين إلى آلية تظلم سوف  .24
. وفي الحاالت التي ال هذافعالة تلبي شروط مطلب األداء 

تستطيع فيها األطراف الخارجية توفير آلية للتظلم، يوفر العميل 
 آلية تظلم فعالة لخدمة العاملين لدى طرف خارجي.

 سلسلة اإلمداد

ة اإلمداد الموضحة في مطلب كجزء من عملية التقييم لسلسل .25
م مخاطر عمالة األطفال قيّ (، يحدد العميل ويُ 1األداء رقم )

في عمليات الموردين الرئيسيين المستخدمة  29والعمل القسري
  .30لديه

إذا حدد تقييم المخاطر هذا وجود مخاطر كبيرة لعمالة األطفال أو  .26
عارض مع في عمليات الموردين الرئيسيين بما يتالة القسرية معال

معايير منظمة العمل الدولية، أو عندما يتم اإلبالغ عن مخاطر 
في المستويات األدنى الة القسرية معكبيرة لعمالة األطفال أو ال

من سلسلة توريد البضائع والمواد الضرورية للوظائف التشغيلية 
سيتخذ العميل الخطوات المناسبة لعالج ذلك فاألساسية للمشروع، 

  :ات التاليةوفقًا للمتطلب

جهود حسن النية يبذل العميل عمالة األطفال، فيما يتعلق ب (1
شراء في العميل  ويستمر إلصالح هذه المشكلة أو تخفيفها.

تلك السلع أو المواد من المورد فقط في حال تلقيه تعهدات 
بتنفيذ برنامج للقضاء على  التزامه رضية أو أدلة منه علىمُ 

وفقًا  زمنية معقولة هذه الممارسات في غضون فترة
عن التقدم تقارير م العميل د. يقللممارسات الدولية الجيدة

 ؛المحرز في تنفيذ هذا البرنامج بشكل منتظم

، يستمر العميل في شراء هذه عمالة القسريةفيما يتعلق بال (2
رضية البضائع أو المواد من الموردين الذين تلقوا تعهدات مُ 

وردين قد اتخذوا الخطوات من الموردين أو دليل على أن الم
 التي تشكل العمل القسري؛ الظروفالمناسبة للقضاء على 

عند وجود مخاطر تتعلق بعمالة األطفال و/أو العمل القسري،  (3
على أساس مستمر لتحديد  الموردين الرئيسيينيراقب العميل 

أي تغييرات هامة في سلسلة اإلمداد لديه، أو ظهور مخاطر 
 لة األطفال و/أو العمل القسري.جديدة أو حاالت لعما

باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك خطر إلحاق ضرر 
بعمال المورد الرئيسي، سيطلب العميل من المورد الرئيسي 

تقديم إجراءات وتدابير رقابية أخرى لمنع أو تقليل  المعني
خطر اإلضرار بصحة العمال وسالمتهم. سيتم مراجعة هذه 

رقابة من قبل العميل بشكل دوري للتأكد اإلجراءات وتدابير ال
 .من فعاليتها
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تتوقف قدرة العميل على معالجة تلك المخاطر بشكل كامل على  .27
مستوى العميل في إدارة الجودة أو قدرته على التأثير على 

سيقوم العميل فإذا لم يكن العالج ممكنًا،  الموردين األساسيين.
ثرين خالل فترة زمنية بإعادة توجيه الموردين الرئيسيين المتأ
إلعادة اإلعمار والتنمية معقولة متفق عليها مع البنك األوروبي 

 مطلب األداء هذا.لللموردين الذين يمكنهم إثبات أنهم يمتثلون 
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كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث  للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: 3مطلب األداء رقم 
 والسيطرة عليه

 ةمقدم

 وانبعاثات المناخ تأثيرات تجاه نهجال هذا األداء مطلب يوضح .1
 على عليه والسيطرة 31التلوث ومنع الموارد إدارةو الدفيئة
 للتخفيف، الهرمي التسلسل إلى يستند فهو المشاريع، مستوى
 مصدرها، في البيئية األضرار معالجة ضرورة أولوية ومبدأ
 التأثيراتو المخاطر يمتقي الضروري ومن ".يدفع الملوث" ومبدأ

 واالنبعاثات النفايات وتوليد للموارد المشروع باستخدام المتعلقة
 اعتماد ينبغي .المحلية البيئية والظروف المشروع موقع سياق في

 أجل من للتخفيف مناسبة وممارسات وتكنولوجيات تدابير
 ومكافحته، التلوث ومنع للموارد، والفعال الكفء االستخدام
 .منها والحد الدفيئة غازات نبعاثاتا وتقليل

الدورة هذا أيًضا مفهوم وممارسة اقتصاد يدرك مطلب األداء  .2
أو استرداد الموارد حيث يمكن إنشاء منتجات قابلة /و 32الكاملة

قيمة أو اشتقاقها مما كان ينظر إليه سابقًا على ذات لالستخدام و
 .33أنه نفايات

أفضل التقنيات المتاحة هذا أهمية استخدام يدرك مطلب األداء  .3
والممارسات الدولية الجيدة لتحسين استخدام الموارد ومنع التلوث 

 والسيطرة عليه بشكل فعال.

 األهداف

 أهداف مطلب األداء هي: .4

  التأثيراتتبني نهج التسلسل الهرمي للتخفيف لمعالجة 
السلبية على صحة اإلنسان والبيئة الناشئة عن استخدام 

 ؛لمنبعث من المشروعالموارد والتلوث ا

  انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة تجنب وتقليل وإدارة
 ؛بالمشروع

 المرتبطة بالمواد تأثيراتتجنب وتقليل وإدارة المخاطر وال 
 ؛ بما في ذلك المبيدات الحشرية الخطرة،

  ًالفرص المتعلقة بالمشروع اتحديد، حيثما كان ذلك ممكن ،
 .الموارد استخدام لتحسين كفاءة

                                                      

الملوثات المناخية  رى مثل التصريف الحراري للمياه وانبعاثاتيشير مصطلح "التلوث" إلى كل من الملوثات الكيميائية الخطرة وغير الخطرة في المراحل الصلبة أو السائلة أو الغازية، ويشمل مكونات أخ 31
لطاقة الكهرومغناطيسية وخلق تأثيرات بصرية محتملة، بما في ذلك القصيرة والطويلة األجل، وتلوث وسائط البيئة )بما في ذلك التربة والهواء والماء(، الروائح المزعجة، الضوضاء، االهتزاز، اإلشعاع، ا

  الضوء.

  للمفوضية األوروبية.كما هو مبين في حزمة اقتصاد الدورة الكاملة  32

 بشأن إهدار وإلغاء بعض التوجيهات )توجيه االتحاد األوروبي الخاص بإطار النفايات(. 2008نوفمبر  19الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ  EC/2008/98على النحو المحدد في التوجيه  33

لجغرافيا والبنية المقترحة يمكن تنفيذها مع المهارات والمعدات والمواد المتوفرة تجاريًا، مع وضع العوامل المحلية السائدة في االعتبار مثل المناخ وا تستند الجدوى الفنية إلى ما إذا كانت التدابير واإلجراءات 34
لحجم النسبي للتكلفة اإلضافية لتبني مثل هذه التدابير واإلجراءات مقارنة مع تكاليف التحتية واألمن والحوكمة والقدرة والموثوقية التشغيلية. وتستند الجدوى المالية إلى االعتبارات التجارية، بما في ذلك ا

 االستثمار والتشغيل والصيانة للمشروع.

مطلب األداء هذا، تعتبر كفاءة استخدام الموارد أو مقياس تخفيض جراء. لغرض يتم تحديد فعالية التكلفة وفقًا لرأس المال والتكاليف التشغيلية والفوائد المالية للمقياس المأخوذ في االعتبار على مدى عمر هذا اال 35
 مع المشروع نفسه.انبعاثات غازات الدفيئة فعاالً من حيث التكلفة إذا كان من المتوقع أن يوفر عائًدا محسوب المخاطر على االستثمار مقارنًا على األقل 

 نطاق التطبيق

ع الممولة مباشرة من يراعلى جميع المشمطلب األداء هذا نطبق ي .5
كما هو محدد في إلعادة اإلعمار والتنمية البنك األوروبي 

حدد العميل، كجزء من عملية . يالسياسة البيئية واالجتماعية
التقييم البيئي واالجتماعي الخاصة به، المتطلبات ذات الصلة 

مدة  طوالوكيفية معالجتها وإدارتها  بمطلب األداء هذا،
تتم إدارة عملية تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتلبية شروط  المشروع.

 وخططمطلب األداء هذا ضمن نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية 
  اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالمشروع.

 المتطلبات

 كفاءة استخدام الموارد

ي واالجتماعي الفرص والبدائل لكفاءة تحدد عملية التقييم البيئ .6
ا للممارسات الدولية استخدام الموارد المتعلقة بالمشروع وفقً 

 34وبذلك، يتبنى العميل إجراءات مجدية فنيًا وماليًا الجيدة.
لتقليل استهالكه وتحسين كفاءة استخدامه  35واقتصادية التكلفة

وكذلك للطاقة والمياه والموارد األخرى والمدخالت المادية 
تطويعها ألغراض أو استعادة مواد النفايات وإعادة استخدامها 

يكون التركيز الرئيسي على األنشطة و في تنفيذ المشروع.أخرى 
نظر أيًضا إلى التي تعتبر المهام األساسية للمشروع، ولكن يُ 

الفرص المماثلة في أنشطة األعمال األخرى للعميل التي ليست 
توفر بيانات القياس، يقارن تقييم وعند  جزًءا من المشروع.

العميل عملياته مع الممارسات الدولية الجيدة لتحديد مستوى 
 الكفاءة النسبية.

يدمج العميل تدابير كفاءة استخدام الموارد ومبادئ اإلنتاج  .7
األنظف في عمليات تصميم المنتجات واإلنتاج بهدف المحافظة 

مواد توليد  وتقليلوتجنب على المواد الخام والطاقة والمياه، 
  .النفايات

 المياه

نيًا وماليًا والفعالة من حيث فتحديد جميع الفرص المجدية  سيتم  .8
وفقًا للممارسات الدولية الجيدة  استردادهاوالتكلفة لتقليل المياه 

إمدادات ما تكون عند واعتبارها جزًءا من تصميم المشروع.
حيثما  العميل، يسعى ،لإلنشاءتحتاج  بالمشروعالمياه الخاصة 

ألغراض فنية غير مخصصة إلى استخدام مياه  ممكنًا،كان ذلك 
 مناسبة لالستهالك البشري.

متر  5.000تتجاوز لمياه )كثيفة االستخدام لبالنسبة للمشروعات  .9
 تطبيق ما يلي:سيتم مكعب/اليوم(، 

  أثناء عملية التقييم  توازن االحتياج المائيوضع سيتم
 ؛نك سنويًاغها إلى البوإبال الحفاظ عليهاو
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 تقاس كمية المياه  المحددتقييم استخدام المياه  سيتم(
 ؛(المستخدمة لكل وحدة إنتاج

 والممارسات مقارنة العمليات مع معايير الصناعة  سيتم
 ؛المتوفرة لكفاءة استخدام المياهالدولية الجيدة 

 تحديد فرص التحسين المستمر من حيث كفاءة استخدام  يتم
 .المياه

، كجزء من عملية التقييم البيئي يضع العميل في اعتباره .10
التراكمية المحتملة الستخراج المياه على  تأثيراتال واالجتماعي،

 التقييم هذاأخذ سي المحلية. البيئيةالمستخدمين الخارجيين والنظم 
 تحديد عندو. المناخ لتغير المحتملة تأثيراتال أيًضافي االعتبار 

 مناسبة تخفيف تدابير العميل سينفذ ،السلبية تأثيراتوال المخاطر
نهج التسلسل الهرمي ل وفقًا تأثيراتوال المخاطر هذه من للتخفيف

 للتخفيف والممارسات الدولية الجيدة.

 36النفايات

النفايات ويقلل من أضرارها إلى  إنتاجيتجنب العميل أو يقلل  .11
تم  النفايات ولكنإنتاج تجنب يتعذر وعندما  أقصى حد ممكن.

التقليل منها، يعيد العميل استخدام أو إعادة تدوير أو استرداد 
 لصحة آمنة بطريقةالنفايات، أو استخدامها كمصدر للطاقة 

 إعادة أو النفايات تدوير إعادة يمكن ال وعندما. والبيئة اإلنسان
أو /العميل بمعالجتها ويقوم يجب أن  استردادها، أو استخدامها

 المناسب التحكم تتضمن بيئيًاوآمنة  مناسبةالتخلص منها بطريقة 
 مواد ومعالجة مناولة عن الناتجة والمخلفات االنبعاثات في

 لالتحاد األساسية البيئية للمعايير وفقًا االقتضاء، وعند النفايات،
  .األوروبي

للقواعد الوطنية و/أو وفقًا  خطرة المنتجةإذا اعتبرت النفايات  .12
في االعتبار القيود المطبقة ضع يعميل ، فإن الاالتحاد األوروبي

 النقل عبر الحدود والمتطلبات القانونية األخرىعمليات على 
  .المعمول بها

 إدارتهانها خارج الموقع و/أو عند نقل النفايات والتخلص م .13
سلسلة  وثائقأطراف خارجية، يحصل العميل على بواسطة 

لديهم تراخيص المسؤولية إلى الوجهة النهائية ويستخدم مقاولين 
 على العميل يحافظو من قبل الهيئات التنظيمية ذات الصلة.

  النفايات. بإدارة يتعلق فيما المناسب العناية واجب

 منع التلوث والسيطرة عليه

تحدد عملية التقييم البيئي واالجتماعي للعميل األساليب المناسبة  .14
والممارسات  كنولوجياوالتلمنع التلوث والسيطرة عليه 

ويأخذ التقييم في  التقنيات"( التي يتم تطبيقها على المشروع.)"
االعتبار خصائص المرافق والعمليات التي تشكل جزًءا من 

المشروع والموقع الجغرافي والظروف البيئية المحلية المحيطة 
المجدية فنيًا  التلوث منع وسائل التقييم عملية ستحدد للمشروع.
وتقنيات التحكم في التلوث  فةالتكل حيث من فعالةالووماليًا 
 اإلنسان صحة على ةسلبيال تأثيراتال تقليل أو لتجنب األنسب
 تجنب أو منع المشروع على المطبقة التقنيات ستفضل. والبيئة

 للتسلسل وفقًا األدنى، الحد إلى التقليل على تأثيراتوال المخاطر
 ،الممارسات الدولية الجيدة مع يتوافق وبما للتخفيف الهرمي
 ةسلبيال تأثيراتوال المخاطر وحجم لطبيعة مناسبة وستكون
 .للمشروع

                                                      

ة و/أو كيميائية زيج غير متجانس من المواد/المكونات الغازية و/أو السائلة و/أو الصلبة التي تحتاج إلى المعالجة باستخدام عمليات مادية و/أو بيولوجيألغراض مطلب األداء هذا، تم تعريف النفايات على أنها م 36
  مناسبة قبل أن يتم التخلص منها بشكل آمن في البيئة.

تحاد األوروبي على مستوى المشروع حيث تتضمن الوثيقة التشريعية الثانوية لالتحاد األوروبي نفسه على المتطلبات الكمية أو النوعية لغرض مطلب األداء هذا، يمكن تطبيق المعايير البيئية الموضوعية لال 37
  واضحة القابلة للتطبيق على مستوى المشروع )في مقابل، على سبيل المثال، مستوى المحيط(.

  بشأن االنبعاثات الصناعية )منع التلوث المتكامل والسيطرة عليه(. 2010نوفمبر  24لمؤرخ للبرلمان األوروبي والمجلس ا EU/2010/75التوجيه  38

 البيئية المعايير يلبي بحيث المشروع بتنظيم العميل سيقوم .15
 مستوى على تطبيقها يمكن حيث األوروبي، لالتحاد الموضوعية
 طبيعتهامع  بما يتناسب، يعراالمشستخضع . 37المشروع
 االنبعاثات بشأن وروبياأل االتحاد توجيهاتتلبية ل وحجمها،
 مستوياتو ،ها الجغرافيموقع عن النظر بغض ،38الصناعية
 االتحاد في المتاحة التقنيات بأفضل المرتبطة االنبعاثات
 األوروبي االتحاد استنتاجات في الوارد النحو علىاألوروبي 

 .المتاحة التقنيات أفضل بشأن

روبي على جد معايير بيئية أساسية لالتحاد األواعند عدم تو .16
البنك األوروبي  مستوى المشروع، يحدد العميل، باالتفاق مع

 اوفقً  مناسبةأخرى  بيئية معايير، إلعادة اإلعمار والتنمية
 تصميم سيتم ذلك، إلى باإلضافةوللممارسات الدولية الجيدة. 

 تشغيلها وسيتم به، المعمول الوطني القانون مع لتتوافق اريعالمش
 التنظيمية المتطلبات من وغيرها الوطنية انينللقو وفقًاوإدارتها 
 المستويات عن المضيفة الدولة لوائحاختالف  عند. بها المعمول
 لالتحاد يةعوموضال البيئية المعايير فيالواردة  والتدابير
 المحددة، المناسبة البيئية المعايير من غيرها أو األوروبي

 .مةصرا كثراألاللوائح  تلبية لمشاريعطلب من ايُ س

 لالتحاد الموضوعية البيئية المعايير تلبية يطلب من المشاريع .17
 والمتطلبات عليها، المتفق األخرى البيئية المعايير أو األوروبي
 /و منشآت المشاريعتنطوي  عندما. البداية منذ الوطنية التنظيمية

تلبية  العمليات أو/و المرافقيُطلب من تلك  قائمة، عمليات أو
 زمنية فترة خالل 15 أو/و 14 الفقرةردة في الوا متطلباتال

 للمعايير وفقًا ألدائها رسمي تقييم خالل من تحديدها يتم معقولة،
 .بها المعمول

 االتحاد في األعضاء الدول في الموجودة بالمشاريع يتعلق فيما .18
 األوروبي االتحاد إلى لالنضمام المرشحة والبلدان األوروبي
 تأهيل إعادة على تنطوي والتي المحتملة، المرشحة والبلدان
 بيئيةال معاييرال تحديد تم وحيثما القائمة العمليات أو/و المنشآت

 الزمني اإلطار فإن الصلة، ذات األوروبي التحادالموضوعية ل
 أي االعتبار في أخذي سوف المعايير هذه مع االمتثال لتحقيق
 يعجم في للمشاريع بالنسبةو. اوطنيً  عليها متفق زمنية أطر

 للمعايير االمتثال لتحقيق الزمني اإلطار سيأخذ األخرى، البلدان
 الظروف االعتبار في األوروبي لالتحادالموضوعية  البيئية
 الجوار سياسة مع متسقًا وسيكون التطبيق، وتكلفة المحلية

 بين عليها متفق عمل خطط أو ثنائية اتفاقات وأي األوروبية
 .فالمضي والبلد األوروبي االتحاد

 منع أساليب بتطبيق العميل سيقوم المشروع، حياة دورة طوال .19
 لتقليل للتخفيف الهرمي التسلسل مع يتوافق بما ومكافحته التلوث

 الحفاظ مع والبيئة اإلنسان صحة على المحتملة السلبية تأثيراتال
 على ينطبق وهذا. التكلفة حيث من والمالية الفنية الجدوى على

 أو روتينية غير أو روتينية ظروف بسبب الملوثات تسريب
 .عرضيةظروف 

 غازات الدفيئة

في االعتبار  للعميل واالجتماعي البيئي التقييم ستأخذ عملية .20
 التكلفة حيث من وفعالة وماليًا تقنيًا مجدية خيارات وتنفذ البدائل
 أثناء بالمشروع المرتبطة الدفيئة غازات انبعاثات تقليل أو لتجنب
وتشمل تلك الخيارات، على سبيل . تشغيلهو المشروع تصميم

المثال ال الحصر، تقنيات أو عمليات أو مواقع بديلة للمشروع، 
وتبني مصادر طاقة متجددة أو منخفضة الكربون، وممارسات 
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اإلدارة الزراعية والغابات والثروة الحيوانية المستدامة، 
 وتخفيض االنبعاثات الهاربة وتخفيض حرق الغاز.

 ،تطلق أن المتوقع من أو ،تطلقإما ( 1) :التي مشاريعللبالنسبة  .21
 أكسيد ثاني مكافئ طنألف  100 عن تزيد انبعاثات إجمالي
 صاف تغيير إلى تؤدي أن المتوقع من( 2) أو سنويًا، الكربون

 25000 من أكثر سلبية، أم إيجابية أكانت سواء االنبعاثات، في
حدد سي االستثمار، دبع سنويًا الكربون أكسيد ثاني مكافئ من طن

البنك األوروبي إلعادة  لبروتوكول وفقًا االنبعاثات هذه العميل
 تقييم نطاق يشمل. الدفيئة غازات انبعاثات لتقييماإلعمار والتنمية 

 واألنشطة المرافق من المباشرة االنبعاثات جميع الدفيئة غازات
 إلى باإلضافة المشروع، من جزًءا تشكل التي والعمليات

 في المستخدمة الطاقة بإنتاج المرتبطة المباشرة غير نبعاثاتاال
 من الدفيئة غازات النبعاثات كمي تحديد إجراء سيتم. المشروع

إلعادة اإلعمار  األوروبي البنك وإبالغ سنويًا العميل قبل
 .والتنمية

 االستخدام اآلمن وإدارة المواد والمواد الخطرة

المشروع، يتجنب العميل أو في جميع األنشطة المتصلة مباشرة ب .22
يقلل من استخدام المواد والمواد الخطرة، ويأخذ في االعتبار 
استخدام بدائل أقل خطورة وذلك لحماية صحة اإلنسان والبيئة 

وعندما يكون التجنب أو  المحتملة.التأثيرات السلبية من 
طبق العميل تدابير مناسبة إلدارة المخاطر ، يُ الستبدال غير ُمجد  ا

أجل التقليل أو السيطرة على انبعاث تلك المواد/المواد  من
الخطرة في الهواء و/أو الماء و/أو التربة الناتج عن عمليات 

اإلنتاج والنقل والمعالجة والتخزين واالستخدام والتخلص المتعلقة 
  بأنشطة المشروع.

تجار في، واستخدام المواد والمواد ، واالتصنيعيتجنب العميل  .23
اضعة للحظر الدولي أو التخلص التدريجي بسبب الخطرة الخ

يتها العالية للكائنات الحية، أو مقاومتها للتحلل البيئي، أو ذات مّ سُ 
 إمكانية التراكم األحيائي، أو ذات احتمالية استنفاد طبقة األوزون.

 إدارة اآلفات

يقوم العمالء الذين يديرون أو يستخدمون المبيدات الحشرية  .24
هج اإلدارة المتكاملة لآلفات المعروفة اختصاًرا بصياغة وتنفيذ ن

( و/أو المكافحة المتكاملة للحشرات الناقلة لألمراض IPMباسم )
ينسق  ( ألنشطة إدارة اآلفات.IVMالمعروفة اختصاًرا باسم )

برنامج العميل لإلدارة المتكاملة لآلفات والمكافحة المتكاملة 
ت والمعلومات البيئية للحشرات الناقلة لألمراض استخدام اآلفا

جنبًا إلى جنب مع وسائل مكافحة اآلفات المتاحة، بما في ذلك 
والبيولوجية والوراثية، الوسائل الكيميائية  التقليديةالممارسات 

عندما تشمل  لمنع المستويات غير المقبولة من أضرار اآلفات.
 أنشطة إدارة اآلفات استخدام المبيدات، يسعى العميل جاهًدا للحد

المبيدات على التنوع البيولوجي والصحة البشرية  تأثيراتمن 
والبيئة األوسع، وبشكل أعم، لتحقيق استخدام أكثر استدامة 

في مخاطر المبيدات واستخداماتها  كبيرللمبيدات وكذلك تخفيض 
 بما يتفق مع الحماية الضرورية للمحاصيل.

 يتضمن االستخدام المستدام للمبيدات: سوف .25

  ،المبيدات على التنوع  تأثيرات، تقليل تعذر ذلكا إذوتجنب
 ؛البيولوجي والصحة البشرية والبيئة األوسع

  خفض مستويات المواد الفعالة الضارة عن طريق استبدال
البدائل األكثر خطورة باألكثر أمنًا )بما في ذلك غير 

 ؛الكيميائية(

  اختيار المبيدات منخفضة السمية، المعروفة بفعاليتها ضد
على  تأثيراتنواع المستهدفة، ذات الحد األدنى من الاأل

 ؛األنواع غير المستهدفة، مثل حشرات التلقيح والبيئة

  أو الخالية من  المبيداتتشجيع زراعة المحاصيل منخفضة
 IPM العلى استراتيجيات  تعتمدالتي  المبيدات الحشرية

 ؛IVMـ ال أو

 مستهدفة ومنع تقليل اإلضرار باألعداء الطبيعيين لآلفات ال
 تطور المقاومة في اآلفات.

يتعامل العميل مع المبيدات ويخزنها ويستخدمها ويتخلص منها  .26
وفقًا للممارسات الدولية الجيدة
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 واألمن الصحة والسالمة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: 4مطلب األداء رقم 

 مقدمة

لصحة ا مخاطر إدارةيؤكد مطلب األداء هذا على أهمية  .1
والمستهلكين على العمال والمجتمعات المحلية واألمن والسالمة 
 للتسلسل اوفقً  المشروع، بأنشطة ينالمرتبط بالمشروع ينالمتأثر
األمن  ظروف توفيرينتج عن . 39المخاطر على للسيطرة الهرمي
 كفاءة تحسين مثل ملموسة، والصحة للعاملين، ومنافعواألمان 
  .العمالء ةشطأن وإنتاجية

معدات والبنية التحتية للمشروع من النشطة واألقد تزيد  .2
 احتماالت تعرض العامل والمجتمع لمخاطر الصحة والسالمة

 اإلعداد والتشييدبعمليات  ، بما في ذلك تلك المرتبطةواألمن
 .البضائع والخدماتنقل و، التشغيل والصيانةوإيقاف  تشغيلوال

فير ظروف آمنة المسؤولية الرئيسية عن تو يليتحمل العم .3
وتدريبهم واإلشراف وإرشادهم وصحية للعاملين وإعالم العمال 

يتحمل العمال و عليهم والتشاور معهم بشأن الصحة والسالمة.
مع صاحب العمل واالهتمام بصحتهم  فعاليةمسؤولية التعاون ب

 وسالمتهم وصحة وسالمة العمال اآلخرين.

ية وتعزيز صحة مع االعتراف بدور السلطات المعنية في حما .4
مخاطر إدارة وسالمة الجمهور، يقع على عاتق العميل ضرورة 

 المشروع.ب أثرةالمتلمجتمعات الصحة والسالمة واألمن على ا

 األهداف

 أهداف مطلب األداء هي: .5

  العاملين من خالل  وأمنسالمة صحة وحماية وتعزيز
وتنفيذ نظام وسليمة وآمنة ضمان ظروف عمل صحية 

 ؛لمخاطر ذات الصلة المرتبطة بالمشروعلإدارة مالئم 

 وأمن صحة وسالمة إدارة مخاطر وتقييم و تحديد
المشروع والمستهلكين خالل ب ثرةأالمتالمجتمعات المحلية 
غير  وأالروتينية أكانت سواء  األنشطةمدة المشروع من 

 الروتينية.

 التطبيقنطاق 

 البنك ايموله ع التييالمشار جميع مطلب األداء هذا على ينطبق .6
 عليه المنصوص النحو علىاإلعمار والتنمية  إلعادة األوروبي

يحدد العميل، كجزء من عملية  .واالجتماعية البيئية السياسة في
، المتطلبات ذات الصلة بمطلب لديهالتقييم البيئي واالجتماعي 

 قد األداء هذا، وكيفية معالجتها وإدارتها خالل مدة المشروع.
 المتأثرة والمجتمعات العمال على حتملةالم المخاطر تختلف

عمليات اإلعداد  ذلك في بما المشروع، لمرحلة وفقًا بالمشروع
 وأ اإلغالق أو التشغيل وإيقاف والصيانة والتشغيل والبدء والبناء
تتم إدارة عملية تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتلبية . التشغيل إعادة

نظام اإلدارة البيئية شروط مطلب األداء هذا كجزء ال يتجزأ من 
و/أو خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الشامل واالجتماعية 

الخاصة بالمشروع على النحو المنصوص عليه في مطلب األداء 
 (.1رقم )

                                                      

مخاطر لمنع ( عزل ال3( تقليل الخطر عن طريق استبدال الحالة الخطرة أو المادة الخطرة بمادة غير خطرة أو أقل خطورة؛ )2( التخلص من المخاطر؛ )1يشير التسلسل الهرمي للسيطرة على المخاطر إلى: ) 39
( توفير المعلومات والتعليم والتدريب للعمال والمجتمعات، حسب االقتضاء، بشأن المخاطر وأنظمة العمل اآلمنة 5( إدخال الضوابط الهندسية التي تحمي القوى العاملة والمجتمع بشكل جماعي؛ )4التعرض؛ )

  وخطط الطوارئ ومتطلبات إعداد التقارير واإلشراف اإللزامي.

لسالمة في العمل التي تحدد الحد األدنى من متطلبات الصحة ني معايير االتحاد األوروبي للصحة والسالمة المهنية المتطلبات األساسية في المتطلبات التشريعية لالتحاد األوروبي في مجال الصحة واتع 40
 والسالمة لحماية العمال.

على صحة  المخاطرالمتطلبات التفصيلية للوقاية والسيطرة على  .7
ة في ذكورالبيئة بسبب انبعاث التلوث معلى  تأثيراتالاالنسان و

 (.3مطلب األداء رقم )

 المتطلبات

 واألمن المتطلبات العامة إلدارة الصحة والسالمة

لتحديد ومنع وقوع الحوادث واإلصابات إجراءات العميل  يتبنى .8
المشروع المتأثرة بواألمراض للعمال والمجتمعات المحلية 
أنشطة  تنفيذخالل الناشئة عن أو المرتبطة أو التي تحدث 

وخطط  وحمائية ذ تدابير وقائيةينفتو عداديقوم بإالمشروع، و
 للسيطرة الهرمي للتسلسل وفقًاإلدارة مخاطر الصحة والسالمة 

 .الجيدة الدولية للممارساتو المخاطر على

بالمعلومات  بالمشروعة متأثريزود العميل العمال والمجتمعات ال .9
والتدريب المتعلق بمخاطر الصحة  رشادذات الصلة واإل
خاطر وتدابير الحماية والوقاية وترتيبات الطوارئ والسالمة والم
في جميع مراحل  حتهم وسالمتهم وأمنهمصلالضرورية 
 المشروع.

أو حدوثه في اعتالل للصحة ادث، أو إصابة أو وعند وقوع أي ح .10
سياق األعمال المرتبطة بالمشروع، أو وجود احتمال لمثل تلك 

تحليل للنتائج األحداث، يقوم العميل بإجراء تحقيق وتوثيق و
القانون، إخطار  يقتضيويتخذ التدابير لمنع تكرار ذلك، وحيثما 

سيضمن العميل التعويض المالي  الجهات المعنية والتعاون معها.
المناسب ألي شخص يعاني من إصابة أو اعتالل صحي ناتج 

 عن أنشطة المشروع.

 الصحة والسالمة المهنية

ل آمنة وصحية، مع األخذ في بيئة عملكافة العاملين يوفر العميل  .11
االعتبار المخاطر الكامنة في القطاع الذي يعمل به وفئات معينة 

يحدد العميل مخاطر الصحة  من المخاطر قد تكون موجودة.
والسالمة وتدابير الحماية المناسبة لمرحلة المشروع وحجمه 

الصحة والسالمة المهنية لالتحاد  40وطبيعته وفقًا لمعايير
 ألساسية ذات الصلة والممارسات الدولية الجيدة.األوروبي ا

طور بإجراء التقييم المناسب لمستوى المخاطر ويويقوم العميل 
خطة صحة وسالمة خاصة بالمشروع، وعند االقتضاء، يتم 

سيتم مراجعة الخطة  دمجها في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.
 .ات الصلةبشكل دوري لتقييم فعاليتها في معالجة المخاطر ذ

بمساعدة الصحة والسالمة المهنية  وينفذ ترتيباتالعميل يخطط  .12
شخص مسؤول عن الصحة والسالمة المهنية باتباع التسلسل 

معدات الوقاية الشخصية دون أي وفر الهرمي لرقابة المخاطر وي
ويطالب العميل العمال غير الموظفين،  .تكلفة على العمال

األخرى العاملة المشاركين في  والمقاولين واألطراف الخارجية
العمل في مواقع المشروع أو تنفيذ العمل مباشرة المتصل بالمهام 

 األساسية للمشروع بالتوافق مع خطة الصحة والسالمة.

أثناء سير أي نشاط من أنشطة العمل، يتأكد العميل من توفير  .13
اإلشراف المناسب والمستمر على جميع العاملين لضمان 
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الصحة ومعايير تنفيذ تدابير من لمعدات العمل واالستخدام اآل
 والسالمة وإنفاذها بشكل سليم.

بشأن معهم العمال ويتشاور ورعاية يراقب العميل صحة  .14
إيقاف العمل في على ويشجعهم ترتيبات الصحة والسالمة المهنية 

واإلبالغ عن األفعال  وشيًكا خطًرا تشّكل المواقف التي
على سبيل ويشمل هذا،  اكن العمل.في أموالظروف غير اآلمنة 

ووضع ، التحقيق في الحوادث، وتقييم المخاطر المثال ال الحصر
 العمل.معدات واختيار نظم آمنة للعمل 

عند وجود مخاطر معينة مرتبطة بأنشطة عمل معينة يمكن أن  .15
العاملين ورعاية سلبية على صحة وسالمة  تأثيراتتؤدي إلى 
واإلعاقة أو  االجتماعي النوعحساسيات مثل العمر وذوي ال

جرى العميل تقييًما قصيرة أو طويلة األجل، يُ الالظروف الصحية 
للمخاطر وتعديالت لمنع اإلصابات والمشاكل أكثر تفصيالً 

 الصحية.

 الصحة والسالمة المجتمعية

ه السلبية تأثيراتيحدد العميل ويقيم المخاطر المتعلقة بالمشروع و  .16
ويطور  .المشروعب أثرمعات المحتمل توسالمة المجتعلى صحة 

والمخاطر،  تأثيراتتدابير حماية ووقاية وتخفيف تتناسب مع ال
العميل مع  يتواصل وتناسب مرحلة المشروع وحجمه وطبيعته.

ذي الصلة وأصحاب المصلحة  بالمشروعة متأثرالمجتمعات ال
ويجب أن  اآلخرين، عند اللزوم، بشأن خطط وتدابير التخفيف.

المخاطر تلك التدابير مع التسلسل الهرمي لتخفيف تتسق 
 والممارسات الدولية الجيدة.

الصحية وسالمة  تأثيراتقد تكون تدابير تجنب أو تخفيف ال  .17
وفي  المجتمع للمشروع من مسؤولية السلطات العامة المعنية.

بالغ السلطات إل، يوضح العميل دوره ومسؤوليته ةهذه الحال
 ا.المعنية والتعاون معه

 العنف المستند إلى النوع االجتماعي

لى النوع االجتماعي إ المستنديقوم العميل بتقييم مخاطر العنف  .18
المرتبطة بالمشاريع المتمثل في التحرش الجنسي واالستغالل 

. عند بالمشروعة متأثرالالجنسي واإليذاء لألشخاص والمجتمعات 
اطر ومعالجتها، ، يعتمد العميل تدابير محددة لمنع هذه المخاللزوم

بما في ذلك توفير قنوات سرية لإلبالغ عن الحوادث وتقديم 
 الدعم.

 المتطلبات الخاصة إلدارة الصحة والسالمة

 تصميم وسالمة البنية التحتية والبناء والمعدات

يدمج العميل اعتبارات الصحة والسالمة في عملية التصميم  .19
قاف التشغيل وإيوالصيانة التشغيل بدء التشغيل ووالتشييد و

للعناصر الهيكلية أو مكونات المشروع وفقًا للممارسات الدولية 
سالمة صحة والجيدة مع األخذ في االعتبار المخاطر التي تهدد 

ويتم تصميم  .بالمشروع ةمتأثراألطراف الخارجية والمجتمعات ال
إجراء يتم و العناصر الهيكلية وتشييدها بواسطة فنيين مؤهلين.

لكافة المباني العامة الجديدة وعمليات لسالمة مراجعة على ا
 قبل تشغيلها أو استخدامها.التجديد الرئيسية 

تصميم عمليات البناء والترميم الكبرى للمباني المستخدمة  يتم .20
 .41إمكانية الدخول للجميعألغراض مشتركة وفقًا لمفهوم 

عندما تكون العناصر أو المكونات الهيكلية، مثل السدود والسدود  .21
الركامية أو برك الرماد في مواقع مرتفعة المخاطر بحيث تهدد 

أو حدوث  انهيارهاالعمال والمجتمعات في حال  سالمةو صحة

                                                      

 يع األعمار والقدرات في حاالت مختلفة وتحت ظروف مختلفة.تعني إمكانية الدخول للجميع حرية وصول األشخاص من جم 41

 نسان.تشير المواد الخطرة إلى المواد التي لها خاصية خطرة متأصلة أو أكثر والتي يمكن أن تؤدي إلى تأثير سلبي كبير على البيئة أو صحة اإل 42

خلل بها، يشرك العميل خبيًرا أو أكثر مؤهاًل ذي خبرة مناسبة 
عن  ومعترف بها في المشاريع المماثلة، ويكون مستقالً 

بمراجعة قوم الخبراء ي .المسؤولين عن عملية التصميم والتشييد
عاجلة أثناء تطوير المشروع وطوال مراحل تصميم المشروع 

سالمة اللتأكيد سالمة و وتشييده وتشغيله وإدخاله إلى الخدمة
  .الهيكلية لهذه العناصر الهيكلية للمكونات

 سالمة المواد الخطرة

ات يمنع العميل أو يقلل احتماالت تعرض العمال والمجتمع .22
 التي قد تصدر عن المشروع 42للمواد الخطرة شروعبالمة متأثرال

عند وجود و .عن طريق تبني التسلسل الهرمي لرقابة المخاطر
 بالمشروع ةمتأثرالات احتمال لتعرض العمال والمجتمع

تعرضهم أو تقليله دارة إلالعميل العناية الواجبة يبذل للمخاطر، 
مادة ال التخلص من أوالتخلص أو استبدال أو عزل عن طريق 

 المسببة للمخاطر.

عندما تكون المواد الخطرة جزًءا من المرافق القائمة أو العمليات  .23
العميل العناية الواجبة عند بدء تشغيل  يبذلالمرتبطة بالمشروع، 

تعرض العمال  من منع األنشطة للتحققتشغيل  أو إيقافوصيانة 
وفي  لتلك المواد الخطرة. بالمشروع ةمتأثروالمجتمعات ال

المواد، يتخذ العميل التدابير  تلكحاالت التي يتحتم فيها استخدام ال
والتخلص  هاونقل هاتخزينومع تلك المواد  اآلمن للتعاملالالزمة 
 وفقًا للممارسات الدولية الجيدة.منها 

للمواد والمؤمن يبذل العميل جهوًدا معقولة لضمان النقل اآلمن  .24
ى تطبيق تدابير لتجنب أو ، باإلضافة إلبما فيها النفايات الخطرة
 .لها بالمشروعة متأثرات التعرض المجتمعتقليل 

 سالمة المنتجات

، يةكتجار في منتجات استهالعندما يشمل المشروع إنتاج و/أو اال .25
يضمن العميل سالمة المنتج من خالل عمليات التصنيع 

المنتجات المعدة  التعامل معوالتصميم الجيد، باإلضافة إلى 
ومن الضروري اتباع  قلها وتخزينها بشكل سليم.للتوزيع ون

الممارسات الدولية الجيدة، بما في ذلك متطلبات السالمة العامة 
الخاصة الخاصة بمعايير سالمة المنتجات وقواعد الممارسات 

 وبلد بعينه.معين قطاع أعمال ب

صحة مخاطر اليحدد العميل ويُقيّم أثناء عملية تقييم المشروع،  .26
بمنتجاته طول فترة  ينالمرتبط المستهلكينى علسالمة الو

التسلسل الهرمي بيلتزم نهج سالمة المنتجات هذا  المشروع.
ويضمن توفير معلومات كافية عن مخاطر لرقابة المخاطر 
بالنسبة و لمستهلكين.على المنتج الخاصة باالصحة والسالمة 

للحاالت التي تشمل منتجات قد تشكل تهديدات صحية خطيرة، 
 اتن العميل عملية استدعاء المنتجات، ووجود سياسيضم

 وإجراءات الستدعاء المنتجات.

 المجتمع خدماتفي سالمة مخاطر الصحة وال

عندما ينطوي المشروع على توفير خدمات للمجتمعات المحلية،  .27
نظم إدارة ويطبق يضمن العميل سالمة وجودة تلك الخدمات 

مخاطر على ال تشكل مات تلك الخدأن الجودة المناسبة للتأكد من 
  صحة وسالمة العمال أو المجتمع.

عندما ينطوي المشروع على توفير خدمات عامة، يدمج العميل  .28
 .على قدر اإلمكان إمكانية الوصول للجميعمبادئ 
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عندما يتضمن المشروع تقديم الخدمات الصحية و/أو استخدام  .29
المضادات الحيوية، سيدمج العميل رعاية مضادات 

 .43وباتالميكر

 حركة المرور والسالمة على الطرق

يحدد العميل ويُقيّم ويراقب المخاطر المحتملة لحركة المرور  .30
ة متأثرالوالسالمة على الطرق على العمال والمجتمعات المحلية 

طوال مدة المشروع، وعند اللزوم، يضع تدابير  بالمشروع
للمشاريع التي تشغل معدات وبالنسبة  وخطط التصدي لها.

تحركة على الطرق العامة وغيرها من أشكال البنية التحتية، م
يسعى العميل إلى منع وقوع الحوادث واإلصابات ألفراد 

 الجمهور المرتبطين بتشغيل تلك المعدات.

إدارة السالمة على الطرق  44يأخذ العميل في االعتبار معايير .31
وحركة المرور الخاصة باالتحاد األوروبي ذات الصلة، ويحدد 

لمستخدمي الطرق اآللية وغير اآللية ابير السالمة على الطرق تد
جدية فنيًا واقتصاديًا وفعالة ويدرج مكونات سالمة على الطرق مُ 
المحتملة للسالمة  تأثيراتالتكلفة في تصميم المشروع لتخفيف ال
حيثما كان ذلك  ة.متأثرعلى الطرق على المجتمعات المحلية ال

يقًا للسالمة على الطرق في كل مرحلة مناسبًا، يجري العميل تدق
بشكل روتيني تقارير الحوادث يراقب و ،من مراحل المشروع

واألحداث العرضية لتحديد المشاكل أو االتجاهات السلبية 
بالنسبة للعمالء الذي يسيرون مركبات أو  للسالمة وحلها.

سيقدم العميل ترتيبات الممارسات أساطيل )مملوكة أو مؤجرة(، 
يوفر التدريب و 45ة الجيدة إلدارة الطرق ومخاطر المرورالدولي

ويجري العميل  المناسب للعاملين على سالمة السائق والمركبة.
  الصيانة الدورية لجميع المركبات الخاصة بالمشروع.

 األخطار الطبيعية

يحدد العميل ويُقيّم المخاطر المحتملة الناجمة عن المخاطر  .32
أو االنهيارات األرضية أو لجفاف أو االطبيعية، مثل الزالزل 

قد يتطلب ذلك من  المشروع.بالفيضانات من حيث اتصالها 
العمالء إجراء تقييم لمدى تعرض المشروع للمخاطر الناجمة 
عن تغير المناخ وتحديد تدابير مالئمة للتكيف مع تغير المناخ 

 وإدماجها في تصميم المشروع.

جمة عن المخاطر الطبيعية الناالمخاطر يتجنب العميل و/أو يقلل  .33
أو التغيرات في استخدام األراضي التي قد تسببها أنشطة 

  المشروع.

 التعرض لألمراض

من أجل المساعدة في منع أو تقليل احتماالت تعرض العمال  .34
لألمراض، مع األخذ بعين  بالمشروعة متأثرات الوالمجتمع

الية االعتبار التمييز بين التعرض المتباين والحساسية الع
، يطور العميل أكثر من غيرها المعرضة للتضررللمجموعات 

ويتخذ  تدابير التخفيف المالئمة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة.
لتجنب أو تقليل انتقال األمراض المعدية التي  العميل اإلجراءات

 قد تتزامن مع تدفق العمالة المؤقتة و/أو الدائمة للمشروع.

ة متأثروطنة في المجتمعات المحلية العند وجود أمراض معينة مت .35
، يهتم العميل بتحديد الفرص في جميع مراحل مدة بالمشروع

المشروع المتاحة لتحسين الظروف التي قد تساعد على تقليل 
بين العمال أو المجتمعات أكانت معدل اإلصابة بها، سواء 

                                                      

ه منظمة الصحة العالمية والذي يشجع االستخدام المناسب لمضادات الميكروبات )بما في ذلك المضادات الحيوية(، ويحسن نتائج إن اإلشراف على مضادات الميكروبات هو برنامج منسق على النحو الذي حددت 43
 المرضى، ويقلل من مقاومة الميكروبات، ويقلل من انتشار االلتهابات التي تسببها الكائنات المتعددة المقاومة لألدوية.

 حول إدارة السالمة للبنية التحتية للطرق. 2008نوفمبر )تشرين الثاني(  19المؤرخ  EC/8/96200بما يتفق مع أهداف التوجيه  44

 إدارة السالمة المرورية على الطرق.  39001ISOوفقًا للممارسات الدولية الجيدة مثل  45

EC /96/82ادث الكبيرة، التي تنطوي على مواد خطيرة والمعدلة والناسخة الحقًا لتوجيه المجلس بشأن السيطرة على مخاطر الحو 2012يوليو )تموز(  4المؤرخ  EU/2012/18كما هو موضح في التوجيه  46

(EU SEVESO III Directive). 

لتجنب أو  ويتخذ العميل اإلجراءات .بالمشروعة متأثرال المحلية
ومنع المخاطر المستندة إلى النوع  ليل انتقال األمراض المعديةتق

التي قد تتزامن مع تدفق العمالة المؤقتة و/أو الدائمة  االجتماعي
 للمشروع.

 التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ 

لحوادث واألحداث العرضية وحاالت منع ايستعد العميل إلى  .36
لمخاطر التشغيلية ا تتناسب معبطريقة لها االستجابة والطوارئ 

السلبية  تأثيراتالمتعلقة بالمشروع، والحاجة إلى منع أو تقليل ال
والممارسات  المحتملة ووفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها

 .46الدولية الجيدة

يحدد العميل ويقيّم مخاطر الحوادث الكبيرة، ويتخذ جميع   .37
المخاطر د من التدابير الالزمة لمنع وقوع حوادث كبيرة أو الح

 من المشروع ةمتأثرعلى العمال والمجتمعات المحلية ال
البيئة، بهدف ضمان مستويات عالية من على السلبية والتأثيرات 

يتم تحديد تلك  الحماية لألشخاص والبيئة بطريقة متسقة وفعالة.
التدابير في سياسة التأهب للطوارئ/منع الحوادث الكبيرة وخطة 

ويتم دمجها في نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية اإلدارة المالئمة، 
تشمل هذه الخطة الهياكل التنظيمية والمسؤوليات  الشامل للعميل.

واإلجراءات واالتصال والتدريب والموارد والجوانب األخرى 
الالزمة لتنفيذ هذه السياسة لضمان توفر قدرة العميل على 

 بأخطار المشروع االستجابة بفعالية لحاالت الطوارئ المرتبطة
 وفقًا للممارسات الدولية الجيدة.

بالنسبة للمشاريع التي يوجد بها مخاطر حوادث كبرى، يساعد   .38
العميل ويتعاون مع الجهات المعنية والمجتمعات المتأثرة 

بالمشروع في االستعدادات الخاصة باالستجابة الفعالة لحاالت 
جهات االستجابة  السلطات المحلية أوكانت قدرات إذا  الطوارئ.
يقوم العميل بدور نشط في اإلعداد ف، ضئيلة أو معدومة بفعالية

واالستجابة لحاالت الطوارئ المرتبطة بالمشروع، ويقدم أدلة 
كافية إلثبات قدرته على االستجابة لحوادث يمكن التنبؤ بها بشكل 

 معقول، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر.

 األمن

لعمال على اهديدات أمن المشروع م تقيّ يُ العميل ويُحدد  .39
. عندما يتم تحديد المخاطر، سيتم بالمشروعة متأثرالوالمجتمعات 
لممارسات الدولية الجيدة ت إدارة األمن المناسبة وفقًا لتنفيذ ترتيبا

 دارة هذه المخاطر.إل

 نموظفيالبموظفين أو مقاولين لتوفير األمن لحماية االحتفاظ  عند .40
المخاطر التي تفرضها هذه الترتيبات العميل م قيّ ممتلكات، يُ الو

األمنية على أولئك الموجودين داخل وخارج موقع المشروع. 
العميل بمبدأ التناسب  توجيهعند اتخاذ مثل هذه الترتيبات، سيتم 

والقوانين المعمول بها من حيث الممارسات الدولية الجيدة و
سلوك  متابعةالتوظيف وقواعد السلوك والتدريب وتجهيز و

هؤالء الموظفين. لن يوافق العميل على أي استخدام للقوة إال عند 
استخدامه لألغراض الوقائية والدفاعية بما يتناسب مع طبيعة 

 ومدى التهديد.

األمنية هي مسؤولية السلطات الحكومية ذات الخدمات إذا كانت  .41
الصلة، فسوف يتعاون العميل، بالقدر المسموح به، مع السلطة 

مطلب األداء ة المسؤولة لتحقيق النتائج التي تتفق مع الحكومي
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محتملة الناشئة عن هذا . يقوم العميل بتحديد وتقييم المخاطر الاهذ
، وإبالغ السلطات العامة المعنية بقصده أن يتصرف االستخدام

أعاله، ويشجع  40موظفو األمن بطريقة تتفق مع الفقرة 
ن الترتيبات األمنية السلطات العامة ذات الصلة على الكشف ع

 .الُملّحةلمرافق العميل للجمهور، مع مراعاة المخاوف األمنية 

( بإجراء تحقيقات معقولة للتحقق من عدم تورط 1) :يقوم العميل .42
العميل لتوفير األمن في معهم طرف  الموظفين أو العمال المتعاقد

سب )أو تحديد أنهم ( تدريبهم بشكل منا2)واالنتهاكات السابقة؛ 
( على استخدام القوة )وحيثما ينطبق ذلك، اا جيدً مدربون تدريبً 

األسلحة النارية(، والسلوك المناسب تجاه العمال والمجتمعات 
( مطالبتهم بالتصرف في حدود القانون 3؛ و)بالمشروعة متأثرال

مطلب األداء رقم المعمول به وأي متطلبات منصوص عليها في 
 النحو المحدد من قبل العميل. أخرى علىمتطلبات أداء وأي  (2)

آلية فعالة للتظلم للسماح للمجتمع  وإدارةيقوم العميل بإنشاء  .43
بالتعبير عن مخاوفهم بشأن  بالمشروعين متأثرالوالعمال 

الترتيبات األمنية وإجراءات موظفي األمن، وسيبلغ المجتمعات 
ا لمطلب األداء هذوالعمال بتوافر واستخدام آليات التظلم، وفقًا 

 .(10) ومطلب األداء رقم

العميل في أي ادعاءات بوقوع أفعال غير قانونية أو مسيئة  يحقق .44
من جانب أفراد األمن، واتخاذ إجراءات )أو حث األطراف 
المعنية على اتخاذ إجراءات( لمنع تكرارها، وعند الضرورة 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية إبالغ السلطات العامة و
 ال غير القانونية والمسيئة.باألفع
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 القيوداالستحواذ على األراضي و للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: 5مطلب األداء رقم 
 المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين القسري

 مقدمة

المترتبة على عمليات  تأثيراتيتناول مطلب األداء هذا ال .1
علقة بالمشروع، بما فيها القيود المت 47االستحواذ على األراضي

والوصول إلى األصول  48المفروضة على استخدام األراضي
ل اقتناال) ماديال تشريدالوالموارد الطبيعية والتي قد تتسبب في 

 تشريدالأو /و ،(األرض أو المأوى أو فقدانمن السكن 
فرض قيود على أو  األرض أو األصولاالقتصادي )فقدان 

ؤدي إلى فقدان مصادر ي الطبيعية بماارد أو المو هااستخدام
يشير مصطلح "إعادة  .(49األخرى سبل كسب المعيشةالدخل أو 

وعمليات تخفيف  تأثيراتالتوطين القسري" إلى كل من هذه ال
وتعويضها. تعتبر إعادة التوطين ال إرادية عندما  تأثيراتال تلك

الحق في رفض ة متأثرالال يكون لألشخاص أو المجتمعات 
األراضي أو فرض قيود على استخدام األراضي الستحواذ على ا

وغيرها من األصول والموارد الطبيعية، حتى لو تم استخدام 
 .االستحواذ اإلجباري كمالذ أخير فقط بعد عملية التفاوض

االحترام العالمي "يدعم تطبيق مطلب األداء هذا ويتسق مع  .2
ه التحديد وحقوق اإلنسان ومراعاتها، وعلى وج 50"للحريات
والتحسين المتواصل  51السكن المالئمالملكية الخاصة والحق في 
 المعيشة.لظروف 

قد ينتج عن إعادة التوطين القسري، إذا لم تتم إدارته بشكل  .3
 52صحيح، صعوبات طويلة المدى وإفقار لألشخاص

ة، فضالً عن األضرار البيئية، متأثروالمجتمعات المحلية ال
واالقتصادية السلبية في المناطق التي تم االجتماعية  تأثيراتوال

يجب على العميل النظر في تصاميم ومواقع  توطينهم فيها.
على  االستحواذعمليات المشاريع البديلة الممكنة لتجنب أو تقليل 

وغيرها من  هااألراضي أو القيود المفروضة على استخدام
البيئية منافع األصول والموارد الطبيعية مع موازنة التكاليف وال

على  تأثيراتللواالجتماعية والمالية، مع إيالء اهتمام خاص 

                                                      

االستحواذ على حقوق الوصول ضي والممتلكات ويشير مصطلح "االستحواذ على األراضي" إلى جميع طرق الحصول على األراضي ألغراض المشروع، والتي قد تشمل الشراء المباشر ومصادرة األرا 47
راضي أيًضا ما يلي: )أ( االستحواذ على األراضي غير المأهولة المؤقتة أو الدائمة، مثل حقوق االرتفاق، وحقوق الطريق؛ وضع قيود على الوصول إلى المناطق المحمية وغيرها. قد يشمل االستحواذ على األ

أم ال؛ )ب( استعادة ملكية األراضي العامة التي يستخدمها أو يشغلها أفراد أو أسر؛ )ج( تأثيرات المشروع  المعيشةهذه األرض ألغراض الدخل أو سبل  أو غير المستخدمة سواء كان مالك األرض يعتمد على
ق بها بشكل دائم، مثل المحاصيل والمباني وغيرها من التحسينات، التي تؤدي إلى غمر األراضي أو جعلها غير صالحة لالستعمال أو يتعذر الوصول إليها. تشمل "األرض" أي شيء ينمو على األرض أو يلح

 والمسطحات المائية الملحة.

اشرة وتطبيقها ا من األراضي التي يتم إدخالها مب"القيود المفروضة على استخدام األراضي" إلى القيود أو الحظر المفروض على استخدام األراضي الزراعية أو السكنية أو التجارية أو غيرهمصطلح شير ي 48
الوصول إلى موارد الملكية العامة األخرى، والقيود المفروضة  كجزء من المشروع. وقد تشمل هذه القيود المفروضة على الوصول إلى المتنزهات والمناطق المحمية المعينة قانونًا، والقيود المفروضة على

 على استخدام األراضي داخل مرافق االرتفاق أو مناطق األمان.

المكتسب من خالل مؤسسة أو من خالل بيع  "سبل العيش" إلى مجموعة كاملة من الوسائل التي يستخدمها األفراد واألسر والمجتمعات لكسب العيش، مثل األجور من العمل؛ الدخل النقديمصطلح شير ي 49
ي؛ والدخل من الحصاد أو تربية الحيوانات، وحصة من المحصول )مثل ترتيبات زراعة المحاصيل المختلفة( أو المنتجات أو السلع أو الحرف اليدوية أو الخدمات؛ وإيرادات اإليجار من األرض أو المبان

دام الشخصي أو المنزلي أو التجارة المشتقة غذاء والمواد والوقود والسلع لالستخاإلنتاج الحيواني؛ والبضائع المنتجة ذاتيا أو المنتجات المستخدمة للتبادل أو المقايضة؛ والبضائع أو المنتجات المستهلكة ذاتيا؛ وال
 من الموارد الطبيعية أو المشتركة؛ والمعاشات وأنواع مختلفة من العالوات الحكومية.

 وهي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  50

تحتية األساسية، مثل مرافق إمدادات لكافية؛ والمساحة؛ والوصول المادي؛ واألمان؛ وأمن الحيازة؛ واالستقرار والموثوقية الهيكلية. اإلضاءة والتدفئة والتهوية. البنية ال" يشير إلى الخصوصية االمالئم"السكن  51
 لمناسب ويمكن الوصول إليه فيما يتعلق بالعمل والمرافق األساسية.المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات؛ والجودة البيئية المناسبة والعوامل المتعلقة بالصحة؛ والموقع ا

مشروع، والقيود المفروضة على استخدام األراضي أو "الشخص المتأثر" إلى الشخص االعتباري أو الطبيعي الذي يعاني من التشريد المادي أو االقتصادي نتيجة لالستحواذ األراضي المتعلقة بالمصطلح يشير  52
 خرى أو الموارد الطبيعية.األصول األ

ات والمجتمعات المحلية من المنازل و/أو األراضي وموارد الملكية يشير مصطلح "اإلخالء القسري" إلى اإلجراء المتخذ و/أو غير المتخذ الذي ينطوي على التشريد القسري الدائم أو المؤقت لألفراد والجماع 53
اسبة من الحماية القانونية يلغي القدرة أو يحد منها لفرد أو جماعة أو مجتمع يقيم أو يعمل في مسكن أو إقامة أو موقع معين، دون توفير، أو الوصول إلى، أشكال من العامة التي يشغلونها أو يعتمدون عليها، مما

 أو غيرها من أشكال الحماية المنصوص عليها في مطلب األداء هذا.

المطالبين باستخدام لألصول باإلضافة إلى تكاليف المعامالت المتعلقة باستعادة مثل هذه األصول. حساب تكاليف االستبدال معقدة بسبب تنوع إمكانات األرض، وعادة ما يتم احتساب هذا حسب القيمة السوقية  54
المجتمعات التي سيتم تشريدها والتشاور معها نتيجة لالستحواذ على األرض، وتفاوت مستويات تنمية سوق األراضي في مختلف البلدان األعضاء. ولهذا السبب يجب أن يحدد العمالء جميع األشخاص و

ت واالستخدام. يجب توثيق طريقة التقييم لتحديد تكلفة األراضي وكذلك المجتمعات المضيفة التي تستضيف من سيتم إعادة توطينهم، وذلك للحصول على معلومات وافية حول ملكية األراضي، والمطالبا
تعانة بخبراء تقييم خارجيين مستقلين محترفين عادة التوطين و/أو استعادة سبل كسب المعيشة المعنية. وعندما تكون أسواق األراضي ال تزال في مرحلة التكوين، ينبغي على العمالء االساالستبدال في خطط إ

 ( أدناه14( و)12أيًضا المالحظتين رقمي )إلجراء التقييم )وإال، يتم االستعانة بخبراء آخرين لديهم خبرة مقبولة للبنك والعميل(. انظر 

ني، حيث تتم حمايتهم من خطر اإلخالء وحيث تكون حقوق الحيازة يشير مصطلح "ضمان الحيازة" إلى األفراد الذين أعيد توطينهم أو المجتمعات التي تم إعادة توطينهم في موقع يمكنهم شغلهم له بشكل قانو 55
  قافيًا.الممنوحة لهم مناسبة اجتماعيًا وث

ال وفي الحاالت التي . ينمتأثرال األشخاصالنوع االجتماعي و
من خالل التصميم، يجب التقليل إلى الحد األدنى من  ايمكن تجنبه

والتخطيط المناسب للتدابير المناسبة للتخفيف من  ،تشريدال
  والمجتمعات المضيفة وتنفيذها. فراداأل على السلبية تأثيراتال

 األهداف

 أهداف مطلب األداء هي: .4

 أو، في الحاالت الحتمية،  إعادة التوطين القسري تجنب
مواقع تقليل إعادة التوطين القسري من خالل استكشاف 

 .مجدية تصاميم مشروع بديلةو

 53تجنب اإلخالء القسري. 

 الحتمية السلبية االجتماعية واالقتصادية  تأثيراتتخفيف ال
األشخاص إعادة التوطين القسري على  الناتجة عن

في الوقت ( تقديم التعويضات 1) ين عن طريق:متأثرال
؛ الكاملة 54عن فقدان األصول بتكلفة االستبدالالمناسب 

االستحواذ على األراضي ( ضمان تنفيذ أنشطة 2و)
األصول وغيرها من  هاوالقيود المفروضة على استخدام

المشاركة إعادة التوطين مع و ،ارد الطبيعية األخرىوالمو
وفقًا لمعلومات، عن ااإلفصاح و الهادفالتشاور و

 ؛(10)لمتطلبات مطلب األداء رقم 

  سبل كسب المعيشة، أو على األقل استعادة، تحسين 
مستويات ين مقارنة بمتأثراألشخاص الومستويات معيشة 
  ما قبل التشريد.

 من خالل توفير  ماديًاشردين تحسين ظروف معيشة الم
الخدمات األساسية والمرافق( بما في ذلك )السكن المالئم، 

 في مواقع إعادة التوطين. 55الحيازة ضمانمع 
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 نطاق التطبيق

 األثرهذا أثناء عملية تقييم مطلب األداء قابلية تطبيق  تحديديتم  .5
 .(1)مطلب األداء رقم  فيالمذكورة البيئي واالجتماعي 

أو االقتصادي، الذي  ماديال تشريدطلب األداء هذا على الطبق ميُ  .6
ناجم عن ويمكن أن يكون كامالً أو جزئيًا أو دائًما أو مؤقتًا، 

 أنواع التعامالت التالية:

 تم االستحواذ عليها التي األصول أو و/ 56حقوق األراضي
 ؛من خالل نزع الملكية أو إجراءات إلزامية أخرى

 تم االستحواذ عليها  التي لو/أو األصو حقوق األراضي
كان من الممكن من خالل إعادة التوطين التفاوضي، إذا 

في لزامية األخرى اإل اتنزع الملكية أو العمليتنفيذ بدء 
 ؛فشل المفاوضاتحال 

  القيود التي تؤدي إلى فقدان األشخاص الوصول إلى
سبل كسب أو األصول أو الموارد الطبيعية األراضي أو 

الحصول على حقوق فرض عن النظر بغض  المعيشة
القيود عن طريق التفاوض أو نزع الملكية أو الشراء 

 اإلجباري أو عن طريق التنظيم الحكومي.

  األشخاص دون حقوق استخدام رسمية تغيير مكان سكن
أو تقليدية أو معترف بها بموجب القوانين الوطنية، الذين 

 هائي؛ الن التاريخيشغلون األرض أو يستخدمونها قبل 

 المشروع التي تجعل  تأثيراتلاألشخاص نتيجة  تشريد
أراضيهم أو أصولهم غير قابلة لالستخدام أو يتعذر 

 الوصول إليها.

د يتشرأو  ماديد يتشرأيًضا على أي ا هذمطلب األداء نطبق ي .7
اقتصادي يقوم به العميل أو الحكومة ألغراض تتعلق بالمشروع 

. عندما دة اإلعمار والتنميةإلعاقبل مشاركة البنك األوروبي 
د بالفعل قبل تدخل البنك، يجب إجراء تدقيق يالتشر حدوث

مقابل مطلب األداء ( أي فجوات في األنشطة السابقة 1لتحديد: )
( اإلجراءات التصحيحية التي قد تكون ضرورية 2؛ و)هذا

سوف تصف خطة العمل . هذامطلب األداء لضمان االمتثال ل
مطلب األداء نشطة للوصول إلى االمتثال لالتصحيحية جميع األ

ا، بما في ذلك الميزانية، وترتيبات هذا في شكل خطة محددة زمنيً 
 التنفيذ، وتوزيع األدوار والمسؤوليات، والجدول الزمني للتنفيذ.

 ال يُطبق مطلب األداء هذا على:  .8

  إعادة التوطين الناتجة عن معامالت األراضي الطوعية
كره أو يُ أو فيها البائع يُجبر تي ال )معامالت السوق ال

للبيع وال يمكن للمشتري فيها اللجوء إلى ى رشيُ ف أو خوّ يُ 
نزع الملكية أو إجراءات إلزامية أخرى إذا فشلت 

أولئك وحيث تؤثر هذه المعامالت فقط على  المفاوضات(،
حقوق معترف بها قانونًا. ومع ذلك، سيتم تطبيق لهم  الذين

عندما تؤدي هذه المعامالت الطوعية مطلب األداء هذا 
األشخاص، بخالف البائع، الذي  ديتشرلألراضي إلى 

بحقوق ملكية األرض مثل  أو يطالب أو يستخدم يشغل
أو مستخدمي األراضي  ينغير الرسمي ينالمستأجر

 اآلخرين الذين ليس لهم حق بموجب القانون الوطني؛

  ًلكوارث ا وضحايا اتوطين الالجئين والمشردين داخلي
 .57الطبيعية أو النزاع أو الجريمة أو العنف

                                                      

ة المستمدة من اتفاقية رسمية أو غير رسمية أو من " حقوق الملكية الكاملة والدائمة التي يقرها قانون البلد، سواء كانت مسجلة أو عرفية؛ حقوق االنتفاع )االستخدام( الدائمة أو المؤقتيضاتشمل "حقوق األر 56
راعي والمشاركة في المحصول، وكذلك االستخدام الرسمي أو غير الرسمي للموارد الطبيعية التي تحتفظ بها المجتمعات المحلية مثل الغابات والمالعرف، بما في ذلك اإليجار طويل أو قصير األجل، واإليجار 

  مائية؛ حقوق الطريق التي ينص عليها القانون أو العرف؛ وقيود االستخدام أو الوصول المنصوص عليها في القانون أو العرف.المسطحات الو 

 وجيهية بشأن التشريد الداخلي )مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان(.في الحاالت التي يكون فيها التشريد نتيجة للنزاع قبل التشريد الناجم عن المشروع، ستسترشد عملية إعادة التوطين القسري بالمبادئ الت 57

 

 المتطلبات

 عام

في مرحلة مبكرة من عملية التقييم البيئي واالجتماعي الموضحة  .9
، يجب على العميل تحديد ما إذا كان (1)مطلب األداء رقم  في

و/أو اقتصادي محتمل بسبب المشروع  ماديأي تشريد هناك 
ألراضي والموارد في ملة من امحتوتقييم أي احتياجات إضافية 

 مشروع.للالمستقبل 

، يجب أن تميز عملية التقييم شريدللت تأثيراتعندما تكون هناك  .10
الظروف االجتماعية واالقتصادية األساسية للمشردين والمخاطر 

يجب أن يكون مدى والمحتملة للمشروع عليهم.  تأثيراتوال
 حتمالية وشدة التأثيرومدى اا لوصف األهمية المحتملة التقييم كافيً 

ين وأصحاب المصلحة متأثرومراعاة آراء األشخاص ال
 الرئيسيين المعنيين.

 تأثيراتالتقييم أن المشروع قد يترتب عليه مخاطر ود ا يحدعندم .11
واالقتصادي لألشخاص و/أو  ماديالد يمادية مرتبطة بالتشر

إعادة التوطين في العميل بخبير )خبراء(  يستعينالمجتمعات، 
هدف وضع بإعادة التوطين،  مخططلمساعدة في إعداد وثيقة ل

للتسلسل  المشردين وفقًالى ع تأثيراتوتنفيذ تدابير لمعالجة ال
سوف يحدد البنك طبيعة وثيقة التخطيط والهرمي للتخفيف. 

ها العميل كجزء من عملية التقييم عدّ إلعادة التوطين التي سيُ 
إعادة التوطين  مخططقة البيئي واالجتماعي. يجب أن تتضمن وثي

تجنب  يةتحلياًل لتصميمات ومواقع المشاريع البديلة إلظهار كيف
المادي واالقتصادي أو تقليله. سيتناسب نطاق ومستوى د يتشرال

المحتملة  هتأثيراتتفاصيل الخطة مع طبيعة وحجم المشروع، و
 أصحاب المصلحة. مخاوفومستوى د يالتشرعلى 

 ديالتشرتجنب أو تقليل 

جب على العميل النظر في تصاميم ومواقع المشاريع البديلة الممكنة ي .12
المادي و/أو االقتصادي.  ديالتشرلتجنب أو على األقل التقليل من 

مطلب التجنب هو النهج المفضل وفقًا للتسلسل الهرمي للتخفيف في و
أو  ماديال ديالتشر. من المهم بشكل خاص تجنب (1)األداء رقم 

اجتماعيًا أو أكثر من غيرهم  ضررتلل قابلينالء االقتصادي لهؤال
تجنب النهج المفضل في المواقف الاقتصاديًا. ومع ذلك، قد ال يكون 

قد تكون والتي تتأثر فيها الصحة العامة أو السالمة سلبًا نتيجة لذلك. 
هناك أيًضا حاالت يمكن أن توفر فيها إعادة التوطين فرص تنمية 

ات، بما في ذلك تحسين ظروف اإلسكان مباشرة لألسر أو المجتمع
الحيازة أو تحسينات أخرى  ضمانوالصحة العامة، أو تعزيز 
 لمستويات المعيشة المحلية.

 تجنب اإلخالء القسري

ال تعتبر ممارسة وال يجوز للعميل اللجوء إلى اإلخالء القسري.  .13
أو المصادرة أو الحيازة اإلجبارية أو ما شابه ذلك  نزع الملكية

بل العميل إخالًء قسريًا شريطة امتثالها لمتطلبات القانون من قِ 
وتجري بطريقة تتفق مع ا هذمطلب األداء الوطني وأحكام 
)بما في ذلك تقديم إشعار  اإلجرائية لألصولالمبادئ األساسية 
، وتجنب رص مجدية لتقديم الشكاوى والطعونمسبق كاف، وف

 اسبة أو المفرطة(.استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتن
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 التفاوضية التسويات

على حقوق ملكية األراضي من خالل لالستحواذ ل يالعميسعى  .14
تسويات تفاوضية حتى إذا كان لديه الوسائل القانونية للحصول 

التسوية ساعد تحيث  على األراضي دون موافقة البائع.
التأخيرات اإلدارية أو والمصادرة أو تقليل على تجنب  ةالتفاوضي

قدر اإلمكان، تقليل القضائية المرتبطة بالمصادرة الرسمية و
 وعادة ين بالمصادرة الرسمية.متأثرعلى األشخاص ال تأثيراتال

عن طريق تقديم تعويض  ةالتفاوضي سويةما يمكن تحقيق الت
 ة.متأثرعادل ومناسب لألشخاص أو المجتمعات المحلية ال

 في االعتبار هاغيرأكثر من  ضررتلل القابلةوضع المجموعات 

على الفئات  تأثيراتيجب على العميل تحديد وتقييم ومعالجة ال .15
. (1)وفقًا لمطلب األداء رقم أكثر من غيرها  ضررتلل القابلة

 وبالتحديد:

 االجتماعية االستقصائية الدراسات إجراء وقت في ،القيام (1
 ذات الضعف عوامل لتحديد تحليل بإجراء واالقتصادية،

 أصحاب مع بالتعاون المشروع، منطقة سياق في الصلة
 ة؛متأثرال المجتمعات ذلك في بما المعنيين المصلحة

 نتائج على بناءً أكثر من غيرها ضرر تللالقابلة  الفئات تحديد (2
 ؛أكثر من الغير القابلية للتعرض للضرر تحليل

أكثر من  ضررتللالقابلة  الفئات مع محددة مشاورات إجراء (3
 ؛غيرها

 المختلفة لالحتياجات وفقًا المصممة لمساعدةا تدابير طيتخط (4
 التدابير هذه ووصف ،أكثر من غيرها ضررتللالقابلة  للفئات
 تنفيذها على وتنص التوطين، إعادة مخطط وثيقة في

لالستحواذ على  اإلجمالية الميزانية من كجزء وتمويلها
 .التوطين وإعادة األراضي

 وضع جوانب النوع االجتماعي في االعتبار

محددة أبعاد لها االقتصادي د يأو التشر ماديد اليالتشرعملية  .16
 الدراساتيجب مراعاتها في جميع جتماعي االنوع مرتبطة بال

. يتم اتخاذ والمتابعةاألساسية وتقييم األثر وعمليات التخفيف 
في أي مشاورات تدابير لضمان المشاركة الفعالة للمرأة والرجل 

بة لالجتماعات، لك األوقات المناس، بما في ذحول إعادة التوطين
، وكذلك عقد اجتماعات للنساء فقط والنقل، ودعم رعاية األطفال

إلى فهم التأثيرات  عيرايجب أن تسعى المشوعند الضرورة. 
األراضي والقيود المفروضة على الستحواذ على التفاضلية ل
وإعادة التوطين القسري على الرجال والنساء.  هااستخدام

ضرورة، قد يشمل ذلك، حسب ال ،التأثيراتا على أهمية اعتمادً و
 :ما يلي

 دخل مصادر فياالختالفات  لتحديد األسرة داخل التحليل (1
 الرسمية؛ غير المصادر ذلك في بما والنساء، الرجال

، بما لها واستخدامها يضااألرالمتعلقة بتحليل حقوق المرأة  (2
األراضي  على ينفي ذلك حقوق الملكية واالستخدام المشترك

 الجماعية وغيرها من األصول؛

ثر إعادة التوطين على قدرة المرأة على القيام تحليل أل (3
 بالعمل.

النوع في الحسبان قضايا  وتسليمهاستأخذ استحقاقات التعويض  .17
، نشطة اإلنتاجية واألسرية للمرأة( األ1، بما في ذلك )االجتماعي

                                                      

و األنشطة المحددة التي تهدف إلى دعم األشخاص المتأثرين في تحسين سبل عيشهم أو على األقل استعادتها مقارنة بمستويات ما قبل يشير مصطلح "تحسين سبل كسب المعيشة أو استعادتها" إلى البدالت أ 58
 التشريد.

يؤكدها األشخاص المتأثرون، بما في ذلك الحقوق القائمة على  يجب أن يتضمن "الجرد" حسابًا مفصالً، تم إعداده من خالل عملية استشارية ونزيهة وشفافة، للمجموعة الكاملة من الحقوق التي يملكها أو 59
 والحقوق المشتركة. المعيشةالعرف أو الممارسة، والحقوق الثانوية مثل حقوق الوصول أو االستخدام ألغراض سبل 

صص الملكية في وح النقدي،( الطرائق العادلة لدفع التعويض 2)
إعادة التوطين. ينظر العميل في تقديم طرق و/أو طرق بديلة 
للتعويض، خاصة في البلدان والمناطق التي تقل فيها فرص 
وصول النساء إلى المؤسسات المالية الرسمية و/أو الحسابات 

في ظل الظروف التي ال يعترف فيها القانون والمصرفية. 
ل اتبداسرأة في حيازة أو الوطني ونظم الحيازة بحقوق الم

لضمان، إلى أقصى حد ممكن،  يتم وضع شرطالممتلكات، 
 حصول المرأة على ضمان الحيازة.

يجب أن تضمن عملية التشاور الحصول على وجهات نظر  .18
إعادة  مخططالمرأة ومراعاة مصالحها في جميع جوانب 

يتم استكشاف وتوثيق تفضيالت النساء والتوطين وتنفيذها. 
واستبدال األراضي أو  التعويض،ل فيما يتعلق بآليات والرجا

 الوصول البديل إلى األصول والموارد الطبيعية بدالً من
 .يالنقد التعويض

أو  سبل كسب المعيشةالمساعدة على تحسين إتاحة يجب  .19
مثل تحسين األنشطة الزراعية القائمة، والتدريب  ،58استعادتها

، وريادة األعمال، على المهارات، والوصول إلى االئتمان
فرص العمل على قدم المساواة للرجال والنساء وتكييفها مع و

 احتياجاتهم.

 ةواالقتصادي ةاالجتماعيالدراسات 

االجتماعية الميدانية يجب على العميل إجراء المسوحات  .20
ين متأثرواالقتصادية لوصف الظروف األساسية لألشخاص ال

د يالتشرأو  ديماد اليالتشرحيث قد ينطوي المشروع على 
مزيًجا من األساليب الكمية  المسوحات تلكاالقتصادي. ستستخدم 

 ةاالجتماعي المتابعةوالنوعية وسيتم تصميمها لتسهيل المزيد من 
المسوحات ستشمل ين. متأثرلظروف األشخاص ال ةواالقتصادي

 :ما يلي االجتماعية واالقتصادية األساسية

 ألشخاص ل صاديةواالقت تحديد البيانات االجتماعية
 الجنس حسب البيانات ة مع تصنيفمتأثرال والمجتمعات

 والعمر؛

  المتأثرة وأهميتها  سبل كسب المعيشةتحديد مصادر
 ين؛متأثرالعامة لل سبل كسب المعيشةبالنسبة ل

  ؛ةمتأثرالتحديد أنظمة حيازة األراضي في المنطقة 

  قد تؤثر علىمرتبطة بالنوع االجتماعي تحديد أي قضايا 
 األراضي وإعادة التوطين؛االستحواذ على عملية 

  ذات الصلة ووضع  القابلية للتعرض للضررتحديد عوامل
 .أكثر من غيرها القابلة للتعرض للضررقائمة بالفئات 

 النهائيتاريخ والة متأثرجرد األصول الو التعداد

ين من أجل: متأثرلألشخاص ال تعداديجب على العميل إجراء  .21
( تحديد 2المشروع؛ و)ين بسبب متأثرشخاص ال( تحديد األ1)
ومساعدة. يجب أن يأخذ التعداد  تعويضللحصول على  ينمؤهلال

في االعتبار مستخدمي الموارد الموسميين الذين قد ال يكونون 
 .حاضرين في منطقة المشروع وقت إجراء التعداد

، بما في ذلك ةمتأثراللألصول  59يجب على العميل إجراء جرد .22
والهياكل والمحاصيل والمرافق المجتمعية والموارد  األراضي

 الطبيعية إلرساء األساس لمزيد من التقييم لهذه األصول.
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: إماالمتأثرين وذلك  60أهليةالنهائي لتقرير تاريخ الالعميل حدد ي .23
( 2) في التشريعات المعمول بها؛ أومنصوص عليه ( كما هو 1)

يجب وباستخدام تاريخ انتهاء التعداد أو الجرد )أيهما أحدث(. 
. سيتم النهائيتاريخ الن بيمتأثرعلى العميل إبالغ األشخاص ال
النهائي بشكل جيد وسيتم تاريخ توثيق المعلومات المتعلقة بال

نشرها في جميع أنحاء منطقة المشروع على فترات منتظمة في 
)حسب االقتضاء( وباللغات المحلية أشكال مكتوبة وغير مكتوبة 

ذات الصلة. سيشمل ذلك تحذيرات منشورة بأن األشخاص الذين 
قد يتعرضون النهائي تاريخ اليستقرون في منطقة المشروع بعد 

لإلزالة. ال يُطلب من العميل تعويض أو مساعدة المستوطنين 
 .النهائي التاريخاالنتهازيين الذين ينتهكون منطقة المشروع بعد 

( للفترة 1ساري المفعول إما: )األهلية النهائي تاريخ اليكون  .24
( لفترة زمنية 2؛ أو )منصوص عليها في القوانين الوطنيةال

في حالة انقضاء فترة أطول و. الجردمعقولة من تاريخ التعداد أو 
، يتم ةمتأثراألراضي التعويض  ومنح العميلالنهائي تاريخ البين 

 التقييم الناتج.تحديث التعداد والجرد و

 المتأثرة واألصول األراضي تقييم

مقيمون مؤهلون. نفذه يجب أن يكون التقييم بتكلفة بديلة كاملة وي .25
يجب توثيق منهجية التقييم لتحديد تكلفة االستبدال وإدراجها في و

أن يكون لضمان وإعادة التوطين ذات الصلة. مخطط وثائق 
معدالت التعويض حديث تتطلب يالتعويض بتكلفة االستبدال، قد 
التضخم مرتفعًا أو فيها يكون التي المقررة في مناطق المشروع 

تكون الفترة الزمنية بين حساب معدالت التعويض وتسليم 
 .كبيرةالتعويضات 

 تصنيف األهلية

 ين كما يلي:متأثريمكن تصنيف األشخاص ال .26

األشخاص الذين لديهم حقوق قانونية رسمية في األرض )بما  (1
ك الحقوق العرفية والتقليدية المعترف بها بموجب في ذل

 األصول؛القوانين الوطنية( أو 

األشخاص الذين ليس لديهم حقوق قانونية رسمية في أو  (2
م مطالبة ولكن لديه التعداد،األرض أو األصول وقت إجراء 

قابلة تم االعتراف بها أو باألرض أو األصول التي 
  نية؛الوطبموجب القوانين لالعتراف بها 

معترف األشخاص الذين ليس لديهم حق قانوني أو مطالبة أو  (3
 باألرض أو األصول التي يشغلونها أو يستخدمونها. ابه

 ينمتأثرلألشخاص الوالمنافع تعويضات ال

األراضي أو القيود االستحواذ على عندما يتعذر تجنب  .27
وغيرها من األصول والموارد  هاالمفروضة على استخدام

 61، يقدم العميل تعويًضااء كانت دائمة أو مؤقتة(يعية )سوالطب
، ومساعدات كاملةين بتكلفة استبدال متأثرعن نقل األشخاص ال

تحسين أو على األقل في أخرى قد تكون ضرورية لمساعدتهم 
، مع مراعاة الخاصة بهم سبل كسب المعيشةت واستعادة مستويا

 .هذامطلب األداء األحكام الواردة في 

لجميع األشخاص  62المساعدة في إعادة التوطين يقدم العميل .28
أو المساعدة في  سبل كسب المعيشةوتحسين ، ماديًاالمشردين 

، بغض النظر عن فئات اقتصاديًا المشردينألشخاص ل تهااستعاد

                                                      

 ة التوطين، بما في ذلك تواريخ التوقف ذات الصلة.يشمل تعريف "األشخاص المشردين" ومعايير تحديد أهليتهم للحصول على تعويضات وغيرها من المساعدات إلعاد 60

 االستحواذ عليها أو تضررها بالمشروع.يشير مصطلح "التعويض" إلى الدفع نقًدا أو عينيًا مقابل فقد األرض أو األصول األخرى أو الموارد الطبيعية والوصول إليها، والتي يتم  61

  ة الفنية والمالية المقدمة للمشردين باإلضافة إلى التعويض لدعم جهودهم في االنتقال إلى منزل جديد واستعادة سبل عيشهم.تشير "المساعدة في إعادة التوطين" إلى المساعد 62

 ياكل المساعدة.يشير مصطلح "الممتلكات" إلى المباني أو األراضي أو كليهما معًا، بما في ذلك جميع األصول الثابتة المرتبطة باألرض مثل األشجار واله 63

 المستندة إلى األراضي" إلى أنشطة مثل تربية الماشية ورعيها وكذلك محصول الموارد الطبيعية. المعيشةتشير عبارة "سبل  64

فإن التزامات  ذلك،باإلضافة إلى واألهلية المشار إليها أعاله. 
من الفئات الثالث  العميل المتعلقة بالتعويض هي كما يلي لكل فئة

 :(26) رقم الموضحة في الفقرة

تقديم تعويضات )عينية أو نقدية( عن   (1لفئة )ا
القانونية وغيرها من األصول بتكلفة  63ممتلكاتهم

 االستبدال الكاملة.

ين للحصول متأثرتقديم الدعم القانوني لألشخاص ال  (2الفئة )
على اعتراف بمطالبتهم باألرض حتى يمكن 

زيد من التعويض لهم عن ممتلكاتهم تقديم م
المحجوزة قانونيًا بتكلفة االستبدال الكاملة، 

 وتغطية تكاليف عملية االعتراف هذه.

على تقديم تعويض عن أي هياكل أو تطورات  ( 3الفئة )
، (ررض )بما في ذلك المحاصيل واألشجااأل

سبل كسب وفقدان مصادر الدخل وغيرها من 
 .المعيشة

معايير التعويض لفئات األراضي واألصول عن  اإلفصاحسيتم  .29
الثابتة وتطبيقها بشكل متسق. قد تخضع معدالت التعويض 
في ولتعديل تصاعدي حيث يتم استخدام استراتيجيات التفاوض. 

، م توثيق أساس واضح لحساب التعويض، سيتميع الحاالتج
 .وسيتم توزيع التعويض وفقًا إلجراءات شفافة

أو فرض قيود الوصول على  ديالتشرقبل  تايتم تقديم التعويض .30
في حالة فشل الجهود المتكررة لالتصال واألراضي أو األصول. 

 بالمشروعين متأثرالأو رفض األشخاص  الغائبين،المالك ب
المطالبات المتنافسة خضوع  أو عند العادل،عروض التعويض 

 مطولة،على ملكية األراضي أو األصول إلجراءات قانونية 
لعميل إيداع أموال التعويض التي توفرها خطة إعادة يجوز ل

ا في أنشطة والمضي قدمً  للفائدةمدر التوطين في حساب 
التعويض لألشخاص  ميقدا للقانون الوطني. يجب تالمشروع وفقً 
 حل قضايا االستحقاق.فور المؤهلين 

أو  64يضااألرالمشردين مستندة إلى  ةعيشمعندما تكون سبل  .31
، يجب على العميل تقديم ملكية جماعيةضي راتكون األ عندما

عدم أو يتم إثبات عدم جدواه ، ما لم يضااألريستند إلى تعويض 
 .ينمتأثرلألشخاص القبوله 

أو األصول المفقودة  يضااألرمقابل قد يكون دفع تعويض نقدي  .32
بتكلفة االستبدال الكاملة بدالً من التعويض العيني مناسبًا في 

إلى  سبل كسب المعيشةعدم استناد ( 1الحاالت التالية: )
ولكن  يضااألرإلى  سبل كسب المعيشةاستناد ( 2)أو ؛ يضااألر
لمشروع هي جزء حساب اعليها لاالستحواذ التي تم  يضااألر

ألراضي المتبقية صالحة واة متأثرالصغير من األصول 
سواق نشطة لألراضي والسكن ( وجود أ3؛ أو )اقتصاديًا
، وهناك هذه األسواقالمشردون ألشخاص ، ويستخدم اوالعمل

 ض والسكن.اعرض كاف  لألر

عروض الون متأثرفي الحاالت التي يرفض فيها األشخاص ال .33
التي تلبي شروط مطلب األداء هذا،  اتالتعويضالخاصة ب

وكنتيجة لهذا، يتم البدء في عملية نزع الملكية أو إجراءات 
التعاون مع  العميل استكشاف فرصيجب على قانونية أخرى، 

مطلب للحصول على نتائج تتفق مع  السلطة الحكومية المسؤولة
هذا، بما في ذلك التعويض بتكلفة االستبدال الكاملة، األداء 
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أو  سبل كسب المعيشةوالمساعدة في إعادة التوطين وتحسين 
 .تهاالمساعدة في استعاد

مجتمعات شعوب أصلية، يلبي العميل الشروط تضرر عند  .34
بها في مطلب األداء هذا باإلضافة إلى الشروط الواردة المعمول 

 (.7في مطلب األداء رقم )

 التبرع الطوعي باألراضي

التي  يضا، قد يُقترح التبرع بجزء أو كل األراألحيانفي بعض  .35
سيستخدمها المشروع على أساس طوعي دون دفع تعويض 

واًل ، وقد يكون هذا مقبيخضع ذلك لموافقة مسبقة من البنككامل. 
 :جميع المتطلبات التالية استيفاءبشرط أن يوضح العميل 

 بالشكل ةالمحتملالمانح أو الجهات المانحة  إعالم تم 
روع والخيارات المش بشأن معهم والتشاور المناسب

 ؛المتاحة لهم

  عن لمانحة المحتملة ا الجهات أوالتأكيد الكتابي من المانح
 ؛رغبتها في التبرع

 ؛رشوةالتخويف أو الاه أو كراإلاستخدام  عدم 

  من بها التبرع يتم التي يضااألر مساحة ليتقلعدم 
التبرع عن اال يترتب و ؛الحالية للمانح معيشةال مستويات

 .ةالمتبقي سبل كسب المعيشةتأثر باألراضي 

 ؛ال يوجد نقل لألسر المعنية 

 ؛تفيد المانحون مباشرة من المشروعيس أن المتوقع من 

 التبرع يمكن ال ،المجتمعية أو الجماعية يضاسبة لألربالن 
أو  يضااألر يستخدمون الذين األفراد بموافقة إال

  ؛يشغلونها

 واالتفاقيات المشاورات لجميع شفاف بسجل العميل يحتفظ 
 .إليها التوصل تم التي

 المجتمعية والمرافق العامةنافع فقدان الخدمات والم

والمنافع المجتمعية لخدمات على فقدان لالمشروع نطوي عندما ي .36
يجب على العميل استبدالها ، أو الوصول إليها والمرافق العامة

، استناًدا إلى التشاور ن مستوى أفضل أو مماثل من الخدمةلضما
لتحديد البدائل الجهات الحكومية المعنية و 65متأثرالمع المجتمع 

  .المناسبة واالتفاق عليها

 إشراك أصحاب المصلحة

، ةمتأثرلألشخاص والمجتمعات امع ا الهادفور التشايتم تنظيم  .37
، من قبل العميل في جميع 66بما في ذلك المجتمعات المضيفة

إعادة التوطين وتنفيذها وفقًا للمبادئ  مخططمراحل عملية 
، ويجب دعمها (10)مطلب األداء رقم  والعمليات المحددة في

 ، على النحو التالي:عن المعلومات ذات الصلةفصاح باإل

 والتشاور الصلة ذات المعلومات عناإلفصاح يتم  أن 
دراسة  أثناء ةمتأثرال والمجتمعات لألشخاص الهادف

 ؛تصاميم المشاريع البديلة

 سبل كسب  وتحسين التوطين إعادةعملية  تضمنأن ت
ألشخاص ا يختار وبدائل خيارات تهااستعاد أو المعيشة

 ؛ة منهامتأثروالمجتمعات ال

  وتنفيذ تخطيط عملية طوال ادفه تشاور إجراءأن يتم 
حواذ على األراضي وإعادة االست عملية وتقييممتابعة و

                                                      

 جتمعات المتأثرة تشمل المجتمعات المضيفة.( والذي يعاني أعضاؤه من تشريد مادي أو اقتصادي. الم1يشير "المجتمع المتأثر" إلى المجتمع المتأثر بالمشروع على النحو المحدد في مطلب األداء رقم ) 65

  مشروع.تشير عبارة "المجتمعات المضيفة" إلى المجتمعات في المناطق المحيطة أو التي سيتم فيها إعادة توطين األشخاص المشردين ماديًا بسبب ال 66

 أو سبل كسب المعيشة تحسين ذلك في بما ،التوطين
 ؛استعادتها

 رات مع السكان المشاو على إضافية أحكام قيتطب
ً  ،األصليين المشردين  ؛(7)لمطلب األداء رقم  وفقا

  الفئات جميع مع طالتخطي مرحلة خالل التشاور يتمأن 
ة ذات الصلة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك متأثرال

أكثر من ضرر تالمعرضة لل والفئات ،الرجال والنساء
مطلب األداء  يتطلبها التي التوطين إعادة خطة فيغيرها 

 ؛هذا

 والمتابعة. التنفيذ مراحل خالل التشاور توثيق يتم 

تأكد من أن جميع عند وضع تدابير التشاور، يجب على العميل ال .38
، أكثر من غيرها ضررتتلك المعرضة للالفئات، بما في ذلك 

 .وحقوقهم وفرصهم ومزاياهموعي باستحقاقاتهم على اطالع و

وثائق  باستخدامالتشاور والمشاركة يجب على العميل دعم جهود  .39
ا تهدف إلى نشرها على بسيطة وعملية ودقيقة ومناسبة ثقافيً 

 .ينأثرمتنطاق واسع لألشخاص ال

 آلية التظلم

يجب على العميل إنشاء آلية فعالة للتظلم في أقرب وقت ممكن  .40
وفي أقصى  التوطين،األراضي وإعادة االستحواذ على في عملية 

تقدير قبل إجراء التعداد من أجل معالجة المخاوف المحددة 
سبل المتعلقة بالتعويضات أو إعادة التوطين أو تدابير استعادة 

)أو غيرهم( المشردون ا األشخاص تأثيراتهالتي  كسب المعيشة
في الوقت المناسب. يجب أن تتوافق آلية التظلم مع األهداف 

مطلب األداء رقم والمبادئ المتعلقة بإدارة التظلمات الواردة في 
مصممة لحل النزاعات لالنتصاف . ويجب أن تتضمن آلية (10)

ما في ذلك أعداد أن تنعكس نتائج آلية التظلم )بوبطريقة نزيهة. 
 .ةتابعوحلها والمعلقة( في تقارير المالتظلمات التي تم تلقيها 

 التخطيط والتنفيذ

المحددة في التقييم البيئي  تأثيراتلمعالجة المخاطر وال .41
واالجتماعي، يجب على العميل إعداد خطة إلعادة التوطين 

 :المرتبطة بالمشروع تأثيراتتتناسب مع المخاطر وال

 ستحواذعمليات بسيطة من االتتضمن إلي  يعرمشالل بالنسبة (1
 لن والتي ،هااستخدام على قيودفرض  أوعلى األراضي 

 الخطة تضع ،سبل كسب المعيشةون لها تأثير كبير على يك
حدد اإلجراءات وت ،ينمتأثرهلية لألشخاص الاألمعايير 

متابعة و تشاورال ترتيبات وتتضمن ،والمعايير للتعويض
 ؛مومعالجة المظال

 الخطة ستحدد ،ماديتشريد  تسبب التي للمشاريع بالنسبةو (2
 ؛ينمتأثرات الصلة بنقل األشخاص الذ اإلضافية التدابير

 د اقتصادي لهيتشر على تنطوي التي عيراللمش بالنسبةو (3
 تحدد ،أو توليد الدخل سبل كسب المعيشةرة على كبي تأثيرات
 كسب المعيشةسبل  بتحسين المتعلقة اإلضافية التدابير الخطة

  استعادتها؛ أو

 استخدام في تغييرات تفرض قد التي عيراللمش بالنسبةو (4
 األراضي في الموارد إلى الوصول تقيد التي األراضي
 الملكية موارد من غيرها أو المحمية المناطق أو المخصصة

 كسب ألغراض المحليون السكان عليها يعتمد قد التي العامة
 المناسبة القيود لتحديد تشاركية عملية الخطة تضع ،ةعيشمال
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 تأثيراتال لمعالجة التخفيف تدابيروتحدد  ستخداماال على
 .القيود هذه عن تنجم قد التي سبل كسب المعيشة على السلبية

يجب وضع خطة إلعادة التوطين، حيث يمكن تحديد طبيعة  .42
وحجم التأثيرات المرتبطة بشراء األراضي في وقت التقييم 

ومن تقديم خطة إعادة التوطين إلى البنك. و ماعي،واالجتالبيئي 
أن تستند الخطة إلى معلومات حديثة وموثوقة حول: الضروري 

 المشردين( المشروع المقترح وتأثيراته المحتملة على 1)
( مصفوفة االستحقاق التي 2)و ؛سلبًا ةمتأثرالوغيرهم من الفئات 

نية( لكل فئة كانت نقدية أو عيأتحدد مستحقات التعويض )سواء 
( 3)و ؛ينمتأثرمن فئات الخسائر ولكل مجموعة من األشخاص ال

( 4)و المحددة؛التأثيرات تدابير تخفيف مناسبة وممكنة لجميع 
الترتيبات القانونية والمؤسسية الالزمة للتنفيذ الفعال لتدابير إعادة 

( ميزانية مخصصة إلعادة التوطين تتناسب مع 5و) التوطين؛
 فيف.تدابير التخ

قد يكون إطار إعادة  البنك،في حاالت محددة ورهناً بموافقة   .43
التوطين مقبوالً كخطوة أولى نحو وضع خطة إلعادة التوطين 
فقط إذا كان هناك سبب محدد وملزم بوضوح يتعلق بمرحلة 

وضع خطة إعادة توطين كاملة. من تطوير المشروع يمنع 
توطين حيث تكون يجب أن يقوم العميل بإعداد إطار إعادة الو

األراضي االستحواذ على طبيعة أو حجم التأثيرات المرتبطة ب
غير معروفة بسبب مرحلة تطوير المشروع وال يمكن إجراء 

ين واألصول لهذا السبب. متأثرتعداد مفصل لألشخاص ال
الغرض من إطار إعادة التوطين هو توضيح مبادئ إعادة 

حديد مكونات المشروع التوطين والترتيبات التنظيمية. بمجرد ت
يتم إعداد خطة إعادة توطين مفصلة تتناسب مع  كافية،بتفاصيل 

هذا مطلب األداء المحتملة وفقًا لمتطلبات  تأثيراتالمخاطر وال
 .على أساس إطار إعادة التوطين

إعادة التوطين في نظام اإلدارة البيئية  مخططيجب دمج وثائق   .44
بالنسبة . (1)اء رقم مطلب األد واالجتماعية الذي يتطلبه

تقييم ، سيتم تقديمها كجزء من (A) الفئةمن المصنفة لمشاريع ل
 (1)مطلب األداء رقم بموجب  المطلوبثر البيئي واالجتماعي األ

عنها وفقًا لنفس عملية المراجعة والمشاركة  اإلفصاحوسيتم 
. (10)كما هو محدد في مطلب األداء رقم والجدول الزمني 

، قد يطلب البنك كبيًرا تشريدأضرار الم ا يكون حجعندم
المصنفة من لمشاريع لإعادة التوطين مخطط  وثائقاإلفصاح عن 

ستتم إزالة المعلومات السرية المتعلقة باألفراد (. B) الفئة
وميزانيات التعويض من وثائق التخطيط إلعادة التوطين 

 .المخصصة لإلفصاح العام

 القدرة التنظيمية وااللتزام

على أنشطة ( 1األداء رقم ) لى العميل تطبيق مطلبيجب ع .45
األراضي وإعادة التوطين حسب االقتضاء، االستحواذ على 

وعلى وجه التحديد إنشاء وصيانة وتعزيز، حسب االقتضاء، 
هيكل تنظيمي يحدد األدوار والمسؤوليات والسلطة لتنفيذ 

 مطلب األداءا لاألراضي وإعادة التوطين وفقً االستحواذ على 
، بما في ذلك ممثل على العميل تعيين موظفين محددين يجب. هذا
، مع تحديد واضح للمسؤولية والسلطة لتخطيط لي( اإلدارة)ممث

وإعادة التوطين. يجب  يضاوتنفيذ أنشطة االستحواذ على األر
على العميل تقديم الدعم الكافي والموارد البشرية والمالية على 

لفعال والمستمر لاللتزامات المتعهد أساس مستمر لتحقيق التنفيذ ا
 .األراضي وإعادة التوطين باالستحواذ علىبها فيما يتعلق 

مشاريع القطاع الخاص مع عمليات االستحواذ على األراضي 
 وإعادة التوطين التي تديرها الحكومة

قد تنطوي عملية االستحواذ على األراضي وإعادة التوطين على  .46
عندما يكون المشروع مملوًكا لحكومة حتى على امسؤوليات 

في مثل هذه الحاالت، سيقوم العميل بما يلي: وللقطاع الخاص. 
( إشراك الوكاالت الحكومية المسؤولة في مرحلة مبكرة من 1)

عملية تطوير المشروع الستكشاف طرق ووسائل الوصول إلى 
( السعي إلى لعب دور نشط في 2)و؛ هذامطلب األداء االمتثال ل
التوطين وتنفيذها إعادة األراضي وية االستحواذ على عملتخطيط 
، بالقدر ون مع الوكالة الحكومية المسؤولة( التعا3)و؛ ومتابعتها

مطلب الذي تسمح به الوكالة، لتحقيق نتائج تتفق مع أهداف 
. باإلضافة إلى ذلك، عندما تكون قدرة الحكومة اهذاألداء 

مليات االستحواذ محدودة، سيدعم العميل جهود الحكومة في ع
 على األراضي وإعادة التوطين.

 الوطنيةالعميل مسؤول عن تحديد الفجوات بين التشريعات  .47
هذا من مطلب األداء والممارسات الحكومية من ناحية ومتطلبات 

غير الشاغلين أهلية  وأناحية أخرى )مثل معدالت التعويض، 
يتحمل  ،الفجوات، أو التشاور واإلفصاح(. عند تحديد الرسميين

العميل مسؤولية سد هذه الفجوات بطريقة مقبولة للحكومة 
  والبنك.

الوثائق المعدة ل اكمإلإعادة توطين يجهز العميل خطة )أو إطار(  .48
شروط عند الضرورة، لتلبية من الهيئة الحكومية المسؤولة، 

( 1) ما يلي:ة خطهذه الالعميل في يُضّمن  مطلب األداء هذا.
المشردين المنصوص عليها في القوانين وصفًا باستحقاقات 

( التدابير المقترحة لسد أي فجوات 2)وواللوائح المعمول بها؛ 
( 3بين تلك االستحقاقات وشروط مطلب األداء هذا؛ و)

 المسؤوليات المالية والتنفيذية على الهيئة الحكومية و/أو العميل
 .في تنفيذ هذه الخطة

 المتابعة والتقييم

وتقييم تنفيذ خطة إعادة التوطين لمتابعة  يرتدابضع العميل ي .49
ويتخذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر أثناء التنفيذ لتحقيق 

عملية االستحواذ تابعة يجب أن تتم م. هذامطلب األداء أهداف 
أو  سبل كسب المعيشةعلى األراضي وإعادة التوطين وتحسين 

شمل مشاركة وسوف ت (1لمطلب األداء رقم )وفقًا استعادتها 
 .ةمتأثرال، بما في ذلك المجتمعات ينأصحاب المصلحة الرئيسي

ا مع مخاطر المشروع متناسبً  المتابعةسيكون نطاق أنشطة  .50
تأثيرات المشاريع التي تنطوي على ه. بالنسبة لجميع تأثيراتو

توطين الإعادة في مجال كبيرة، سيحتفظ العميل بخبراء تشريد 
ميم اإلجراءات التصحيحية حسب خطط، وتصالتنفيذ تابعة لم

هذا، مطلب األداء الضرورة، وتقديم المشورة بشأن االمتثال ل
داخلية دورية. يجب أن تتضمن تقارير متابعة تقارير وإعداد 
هذه التقدم المحرز مقارنةً بمؤشرات األداء الرئيسية المتابعة 

المحددة في خطة إعادة التوطين، ويجب تقديمها إلى البنك كجزء 
الدورية التي يتطلبها  ةواالجتماعي ةالبيئيالمتابعة من تقارير 

  .(1مطلب األداء رقم )

على عاتق العميل  المتابعةتظل مسؤوليات تزويد البنك بتقارير  .51
حتى في حالة تنفيذ عمليات االستحواذ وإعادة التوطين من قبل 

 طرف ثالث مثل الحكومة.
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خطة إعادة التوطين  تنفيذالتحقق من  ضمانيجب على العميل  .52
تنفيذ االستحواذ وإعادة التوطين  67من خالل تقديم تقرير

 من قبل البنك عند االنتهاء من جميع األنشطة.والموافقة عليه 

ا، قد يطلب البنك أحد كبيرً  التشريد تأثيراتعندما يكون حجم  .53
 الداخلية:المتابعة اإلجراءين التاليين أو كليهما باإلضافة إلى 

 كل فترة  68المتثالتقييم ادورية لخارجية جعات إجراء مرا
ووفقًا للصالحيات التي سيتم تحديدها في خطة إعادة 

 التوطين وباالتفاق مع البنك؛ 

 أنشطة االستحواذ نجاز إل 69خارجي تدقيق إجراء و/أو
المتطلبات الواردة في  مدى استيفاءوإعادة التوطين لتحديد 

ي خطة إعادة ام الواردة فواألحك مطلب األداء هذا
ال سيما تلك المتعلقة بتحسين أو استبدال السكن و، التوطين

أو سبل العيش. تحدد خطة إعادة التوطين توقيت ونطاق 
. يجب إجراء تدقيق اإلنجازومؤشرات النجاح لعملية 

بواسطة متخصصين في إعادة التوطين بعد  اإلنجازتدقيق 
و أ سبل كسب المعيشةاالنتهاء من إجراءات تحسين 

ويمكن قياس نتائجها. سيحدد تقرير تدقيق  تهااستعاد
اإلجراءات التصحيحية في حالة مالحظة  اإلنجاز
 .، وإذا لزم األمر سيتضمن خطة عمل تصحيحيةالفجوات

الخارجية )بما المتابعة عن تقارير  اإلفصاحقد يُطلب من العميل  .54
 ماعند( اإلنجازتدقيق في ذلك تقارير مراجعة االمتثال وتقرير 

 كبيراً. التشريد تأثيراتيكون حجم 

 والمساعدة في إعادة التوطين ماديالتشريد ال

من خالل  ماديال التشريدفي الحاالت التي ال يمكن فيها تجنب  .55
تصميم المشروع، يقوم العميل بوضع خطة إلعادة التوطين 

بغض مطلب األداء هذا تغطي، كحد أدنى، المتطلبات المطبقة في 
ين. سيتم تصميم الخطة متأثراألشخاص الالنظر عن عدد 
د، وعند االقتضاء، لتحديد يالسلبية للتشر تأثيراتللتخفيف من ال

تنفيذ، الفرص التنمية. وستشمل ميزانية إعادة التوطين وجدول 
ين )بما في ذلك متأثروتحدد حقوق جميع فئات األشخاص ال

ية فعاللمتابعة المجتمعات المضيفة(. ستشمل الخطة ترتيبات 
وكذلك  التنفيذ،أثناء  سبل كسب المعيشةو ماديال ديالتشرتدابير 

التقييم بمجرد االنتهاء من التنفيذ. وسيولى اهتمام خاص للجوانب 
. يقوم المعرضين للضررواحتياجات المتعلقة بالنوع االجتماعي 

، يضاحقوق األرلالستحواذ على العميل بتوثيق جميع المعامالت 
تغيير غيرها من المساعدة المرتبطة بأنشطة وتقديم التعويضات و

 .موقع اإلقامة

                                                      

منه عند إكمال أنشطة االستحواذ على األراضي وإعادة التوطين واستعادة سبل العيش، والذي يشمل: ملخص لتأثيرات يشير "تقرير تنفيذ االستحواذ على األراضي وإعادة التوطين" إلى تقرير يتم االنتهاء  67
ائج التشاور، بما في ذلك كيفية تأثيرها الحد منه؛ وملخًصا ألحداث ونتالمشروع )التشريد المادي واالقتصادي على حد سواء( والمبادئ التوجيهية لخطة إعادة التوطين؛ ووصفًا للجهود المبذولة لتجنب التسريد و

؛ ووصفًا ألي قضايا تمت مواجهتها وكيف تم حلها؛ وملخًصا على االستحقاقات والميزات األخرى ألنشطة االستحواذ على األراضي وإعادة التوطين واستعادة سبل العيش؛ ووصفًا لعملية تسليم التعويضات
اضي وإعادة التوطين واستعادة لك قائمة بأية شكاوي وقضايا قضائية معلقة في تاريخ تقديم التقرير؛ ووصفًا للموارد المعبأة لتخطيط وتنفيذ أنشطة االستحواذ على األرللمظالم المستلمة وكيف تم حلها، بما في ذ

 سبل كسب المعيشة.

األراضي وإعادة التوطين التي تتم خالل تخطيط وتنفيذ هذه األنشطة لتحديد ما إذا كانت المتطلبات في مطلب تشير "مراجعة االمتثال الخارجية" إلى المراجعات الخارجية الدورية ألنشطة االستحواذ على  68
  األداء هذا واألحكام الواردة في خطة إعادة التوطين قد تم تلبيتها. وسوف تشمل توصيات لتصحيح أي فجوات ملحوظة.

قد تم تلبية  ستحواذ على األراضي وإعادة التوطين التي تم االضطالع بها بعد االنتهاء من األنشطة المحددة في خطة إعادة التوطين لتحديد ما إذا كانيشير "تدقيق اإلكمال" إلى مراجعة خارجية ألنشطة اال 69
  أو استعادتها.المتطلبات الواردة في مطلب األداء هذا واألحكام الواردة في خطة إعادة التوطين، وخاصة تلك المتعلقة بتحسين سبل كسب المعيشة 

االختيار  األشخاص المشردينيجب على العميل أن يعرض على  .56
أو  الحيازة،بديلة ذات قيمة مساوية أو أعلى مع ضمان ملكية بين 

الموقع، أو أو تميز المزايا، حيث ما يعادلها أو أفضل من 
أن خيارات استبدال ن تبيتعويض نقدي بتكلفة االستبدال إذا 

ين. متأثرمن قبل األشخاص ال ةأو مقبول ةالممتلكات ليست ممكن
يجب توفير هياكل بديلة )بما في ذلك اإلسكان( و/أو تعويض 

. يجب أن توفر مواقع إعادة تغيير موقع اإلقامةنقدي قبل 
سكنًا مناسبًا كحد  المشردينتم بناؤها لألشخاص يالتوطين التي 

يشية والحصول على خدمات مكافئة على األقل أدنى وظروف مع
باإلضافة إلى فرص مستدامة وفعالة  التشريد،لتلك الموجودة قبل 

. تهااستعادعلى األقل أو معيشة من حيث التكلفة لتحسين سبل ال
نقل وإعادة إنشاء المرافق في المنازل اليتحمل العميل تكلفة 

 الجديدة.

البدني االنتقال بتوقيت  يًامادالمشردين يجب على العميل إبالغ  .57
 تأثيراتمع إشعار معقول وبعد التشاور، مع األخذ في االعتبار ال

الزراعية والمدرسية، من بين مواعيد الفصول المحتملة على 
 عوامل أخرى.

السلبية المحتملة على  تأثيراتيجب على العميل تحديد وتقييم ال .58
إعادة التوطين. المجتمعات المضيفة التي يمكن أن تتأثر بعملية 
مع  بشأنهاسيتم تضمين تدابير التخفيف التي تم التشاور 
 المجتمعات المضيفة في خطة إعادة التوطين.

في حالة قيام العميل بتطوير مواقع إعادة التوطين وإعادة بناء  .59
تكون جميع متطلبات  ة،متأثرالالمساكن وغيرها من الهياكل 

 األداء قابلة للتطبيق.

مساعدة إلعادة التوطين تناسب التقديم  يجب على العميل .60
مع إيالء اهتمام  ين،متأثرالاحتياجات كل مجموعة من األشخاص 

 .أكثر من غيرها ضررتالمعرضة للخاص الحتياجات الفئات 

 استعادتهاأو  سبل كسب المعيشةاالقتصادي وتحسين  تشريدال

، أو توليد الدخلمعيشة في حالة المشاريع التي تؤثر على سبل ال .61
لتحسين أو على األقل استعادة يضع خطة يجب على العميل أن 
ين أو سبل عيشهم. تحدد الخطة متأثردخل األشخاص ال

 الخطة ، توليمتأثرةالاستحقاقات األشخاص و/أو المجتمعات 
واحتياجات المتعلقة بالنوع االجتماعي اهتماًما خاًصا للجوانب 

يقة شفافة ومتسقة ، وستضمن تقديمها بطرالقابلة للضررالفئات 
فعالية لمتابعة يجب أن تتضمن الخطة ترتيبات كما ومنصفة. 

أثناء التنفيذ، وكذلك التقييم بمجرد االنتهاء معيشة تدابير سبل ال
االقتصادي مكتماًل عندما  تشريدالمن التنفيذ. يعتبر التخفيف من 

ة متأثراإلنجاز إلى أن األشخاص أو المجتمعات التدقيق خلص ي
وتم توفير فرصة  لها،قوا كل المساعدة التي كانوا مؤهلين قد تل

 كافية الستعادة سبل عيشهم.

التي ال  سبل كسب المعيشةعلى الدخل أو  تأثيراتيجب تحديد ال .62
الستحواذ على األراضي أو لقيود استخدام لتكون نتيجة مباشرة 

األراضي كجزء من عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي وفقًا 
. يجب اتخاذ تدابير التعويض (1مطلب األداء رقم )لبات لمتط

مطلب وفقا لمبادئ  تأثيراتلمثل هذه المعيشة واستعادة سبل ال
 .هذااألداء 
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سبل كسب ، ستشمل تدابير تحسين تأثيراتبناًء على نوع ال .63
 ما يلي: تهاأو استعاد المعيشة

 القيود أو األراضي،االستحواذ على  ؤثري عندما 
يتم  ،70األعمال على األراضي، استخدام ىعل المفروضة
 تكلفة( 1: )عن متأثرال المشغل أو العمل صاحب تعويض
 الدخل صافي( 2)و آخر؛ مكان في األنشطة تأسيس إعادة
 وإعادة نقل تكاليف( 3)و ؛71االنتقالية الفترة خالل المفقود
 حسب األخرى، المعدات أو اآلالت أو المصنع تثبيت

 االقتضاء؛

 األشخاص على المشروع فيها يؤثر التي تالحاال في 
 التي أو بها معترف األرض في قانونية حقوق لهم الذين
 توفيريتم  الوطني، القانون بموجبتراف بها عاال يمكن
 عند أو، أكبر أو مساوية قيمة ذات ملكية أو بديلة أرض

 االستبدال؛ بتكلفة نقدي تعويض االقتضاء،

 ليس الذين قتصاديًاا المشردين األشخاص تعويض سيتم 
 عن بالتعويضيمكن االعتراف بها  قانونية مطالبات لديهم
 مثل) األراضي غير المفقودة األصول عن يضااألر

 التي األخرى والتحسينات للري التحتية والبنية المحاصيل
 إلى باإلضافة. االستبدال بتكلفة ،(يضااألر على تمت
 األراضي يضاتتعو من بدالً  المساعدة العميل سيقدم ذلك،
 كسب إلعادة بفرصة األشخاص هؤالء لتزويد الكافية

 آخر؛ مكان فيالمعيشة 

                                                      

 ة.تشمل "األعمال" المتاجر والمطاعم والخدمات ومرافق التصنيع وغيرها من المؤسسات، بغض النظر عن الحجم وما إذا كانت مرخصة أم غير مرخص 70

  أثرة.تشير "الفترة االنتقالية" إلى الفترة الواقعة بين حدوث التشريد والوقت الذي يتم فيه استعادة سبل كسب المعيشة المت 71

 د الطبيعية المستخدمة بشكل مشتركالموار تتأثر عندما، 
التي  المتبقية الموارد إنتاجية تعزز مبادراتيتم وضع 

 النقدي أو العيني والتعويض ،يمكن للمجتمع الوصول إليها
 بديلة مصادر إلى الوصول وفيرت أو الوصول فقدان عن

 المفقود؛ للمورد

 األقل علىموجهة  وفرص إضافية مساعدة توفير 
 كسب علىالقدرة  تحسين، أمكن حيثما أو الستعادة،
 حالة في. المعيشة ومستويات اإلنتاج ومستويات ،الدخل

 إلى تضطر أو مؤقتة خسائر من تعاني التي الشركات
 من كل يكون بالمشروع، المرتبطللتشريد  نتيجة اإلغالق
 وظائفهم أو رواتبهم فقدوا الذين والموظفين العمل صاحب
 ؛المساعدة هذه على للحصول مؤهلين

 اقتصاديًا، للمشردين االنتقالية الفترة خالل الدعم توفير 
 الالزم للوقت معقول تقدير على بناءً  االقتضاء، حسب

 اإلنتاج ومستويات الدخل كسب على قدرتهم الستعادة
 المعيشة؛ ومستويات

 للمجتمعات واألشخاص المشردين  الفرص توفير
 .المشروع من المناسبة التنمية منافع الستخالص
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الحفاظ على التنوع البيولوجي  للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: 6مطلب األداء رقم 
 واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية

 مقدمة

 72أن حفظ التنوع البيولوجي على ء هذامطلب األدا يؤكد  .1
أساسي لتحقيق  73واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية

 االستدامة البيئية واالجتماعية.

 ةفيأهمية الحفاظ على الوظعلى مطلب األداء هذا يؤكد  .2
والتنوع  74والموائل البيئيم النظا خدماتاإليكولوجية األساسية ل

تعقيد الكائنات الحية  البيئيةنظم تدعم جميع ال .75البيولوجي
  وأهميتها. اوتختلف من حيث ثراء األنواع ووفرته

يجب أن يكون الهدف من حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة  .3
المستدامة للموارد الحية متوازنًا مع إمكانية االستفادة من القيم 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية المتعددة للتنوع البيولوجي 

 وارد الطبيعية الحية بطريقة ُمثلى.والم

 األهداف

 أهداف مطلب األداء هي: .4

 .حماية وحفظ التنوع البيولوجي باستخدام النهج الوقائي 

 في تصميم وتنفيذ  اعتماد التسلسل الهرمي للتخفيف
نقطة )صافية الخسارة عدم ال، بهدف تحقيق المشاريع
نوع ، وبالقدر المستطاع، تحقيق مكسب صافي للتالتعادل(

 ؛البيولوجي

 ؛الحفاظ على خدمات النظام البيئي 

  في اإلدارة المستدامة  تعزيز الممارسات الدولية الجيدة
  واستخدام الموارد الطبيعية الحية.

 نطاق التطبيق

الممولة مباشرة من المشاريع على جميع مطلب األداء هذا تطبق  .5
ي كما هو محدد فإلعادة اإلعمار والتنمية البنك األوروبي 

يحدد العميل، كجزء من عملية  .السياسة البيئية واالجتماعية
التقييم البيئي واالجتماعي الخاصة به، المتطلبات ذات الصلة 

بمطلب األداء هذا، وكيفية معالجتها وإدارتها خالل مدة 
تدار عملية تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتلبية شروط  المشروع.

 الشامل الجتماعيةاالبيئية ارة مطلب األداء هذا تحت نظام اإلد
 للعميل وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية لمشاريع محددة،
لهيكلة المشروع لتلبية مطلب األداء هذا ضمن إطار زمني 

متطلبات التقييم واإلدارة البيئية واالجتماعية مذكورة في  مقبول.
 (.1مطلب األداء رقم )

                                                      

المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم اإليكولوجية  لغرض مطلب األداء هذا، يُعّرف التنوع البيولوجي وفقًا لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي "بالتباين بين الكائنات العضوية الحية 72
 ". إليكولوجية التي هي جزء منها؛ ويتضمن ذلك التنوع داخل األنواع وبين األنواع والنظم اإليكولوجيةللكائنات المائية والبحرية واألرضية األخرى والمجمعات ا

الزراعة. وهي تشمل جميع أنواع ة في البرية أو في حالة التربية أو تُعّرف "الموارد الطبيعية الحية" بأنها "الحيوانات والنباتات المزروعة لالستهالك واالستخدام البشري أو الحيواني، سواء أكانت موجود 73
لمصايد البرية والطبيعية، بما في ذلك جميع أنواع الكائنات الحية في الغابات والوقود الحيوي والزراعة، بما في ذلك تربية الحيوانات وزراعة المحاصيل السنوية والدائمة، بما في ذلك الثروة الحيوانية؛ وا

  رية أو الفقارية".البحار والمياه العذبة، سواء أكانت فقا

  البيئة غير الحية. تُعّرف المناطق الطبيعية )الموائل( كوحدة جغرافية أرضية أو بحرية أو مياه عذبة أو ممر جوي يدعم تجمعات الكائنات الحية وتفاعلها مع 74

( خدمات اإلمداد، وهي المنتجات التي 1كولوجية. يتم تنظيم خدمات النظام اإليكولوجي في أربعة أنواع: )خدمات النظام اإليكولوجي هي الفوائد التي يستمدها الناس، بما في ذلك الشركات، من النظم اإلي 75
ئد غير المادية التي يحصل ( الخدمات الثقافية، وهي الفوا3( تنظيم الخدمات، وهي الفوائد التي يحصل عليها الناس من تنظيم عمليات النظام اإليكولوجي؛ و)2يحصل عليها الناس من النظم اإليكولوجية؛ و)

 ( الخدمات الداعمة، والتي هي العمليات الطبيعية التي تحافظ على الخدمات األخرى.4عليها الناس من النظم اإليكولوجية؛ و)

التي قد تتأثر فيها هذا أيًضا على المواقف مطلب األداء ينطبق  .6
، بما في ذلك الشعوب األصلية ةمتأثرالالمجتمعات معيشة سبل 

أو /التي قد يتأثر وصولها إلى أو استخدام التنوع البيولوجي، و
خدمات النظام البيئي و/أو مواردها الطبيعية الحية بأنشطة 

ة متأثرالالدور اإليجابي المحتمل للمجتمعات وضع المشروع. تم 
بما في ذلك الشعوب األصلية، في حفظ التنوع  ،بالمشروع

البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية في 
 .اهذاالعتبار في مطلب األداء 

 المتطلبات

  الحفاظ على التنوع البيولوجي

 تأثيراتوال المخاطرتقييم 

درجة مناسبة ومحددة بتميز عملية التقييم الشروط األساسية  .7
يأخذ التقييم األساسي في  .تأثيراتتوقعة وأهمية الللمخاطر الم
المخاطر ذات الصلة ، على سبيل المثال ال الحصراعتباره، 

بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، مع التركيز على 
والتدهور والتفتت،  المحتمل، (المواطن الطبيعية) الموائلفقدان 

وممرات الهجرة،  ، واالستغالل المفرط،الدخيلةواألنواع 
والتغيرات الهيدرولوجية، والتلوث واإلثراء بالمغذيات، فضالً 

في تخطيط . عن التأثيرات ذات الصلة بتغير المناخ والتكيف معه
بالتنوع  األثر وخط األساس المتعلق قييمتدراسات وتنفيذ 

البيولوجي، يراجع العميل إرشادات الممارسات الجيدة ذات 
المكتبية التشاور مع الخبراء والمراجعة ج نهواستخدام الصلة، 

وعند وجود حاجة إلجراء مزيد  والميدانية على النحو المطلوب.
 تأثيراتمن البحوث لتوفير قدر أكبر من اليقين بأهمية ال

 متابعةإجراء دراسات و/أو عمليات بالعميل  يقومالمحتملة، 
في  تسببقد تإضافية قبل القيام بأنشطة ذات صلة بالمشاريع 

 ال رجعة فيها. تأثيراتحدوث 

الفرص  العميل، خالل عملية التقييم، تحديد وتوصيف يحدد .8
والمخاطر والتأثيرات المحتملة على التنوع البيولوجي ذات 

يكون مدى  .في وقت مبكر من مدة المشروع الصلة بالمشاريع
، استناًدا إلى احتمالية األثر تأثيراتالتقييم كاف لتوصيف ال

وخطورته، ويعكس هموم المجتمعات المحتمل تضررها وأهميته 
ينبغي أن كما  وحيثما كان مناسبًا، أصحاب المصلحة اآلخرين.

المباشرة وغير المباشرة  تأثيراتيأخذ التقييم في االعتبار أيًضا ال
والتراكمية وتقييم فعالية تدابير التخفيف المطلوب تطبيقها على 

المحتملة  تأثيراتالدراسة يم التقيكما يشمل  المشروع وجدواها.
 القيود الموسمية،و/أو الحساسيات و، الطبيعية المساحاتلمستوى 

، لنظم البيئيةتلك ال اإليكولوجيةسالمة الفضالً عن التأثيرات على 
 بغض النظر عن حالة الحماية ودرجة االضطراب أو التدهور.
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 أثيراتت( ال1): يدرس التقييموفقًا للممارسات الدولية الجيدة،  .9
بما في ذلك  اإليكولوجي،المحتملة للمشروع على خدمات النظام 
استخدام ( 2المناخ؛ و)تلك التي يمكن أن تتفاقم بسبب تغير 

خدمات المجتمعات و/أو الشعوب األصلية المحتمل تضررها ل
اعتماد المشروع على ( 3و) واالعتماد عليها البيئيةلنظم تلك ا

يمتلك العميل تأثيًرا كبيًرا أو تحكًما  عندما. والبيئيةالنظم خدمات 
وفي حال تعذر  السلبية. تأثيراتإداريًا مباشًرا، فينبغي تجنب ال

استعادة تقليلها و/أو يتم تنفيذ إجراءات ل، تأثيراتتجنب تلك ال
  .خدمات النظم البيئية والتنوع البيئي

التي من المحتمل أن يكون لها مثل هذه  اريعبالنسبة للمش .10
رات على الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، يوفر التأثي

العميل فرًصا للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
( المتطلبات 1) استخدام الموارد الطبيعية الحية وفقًا لما يلي:

االقتصادي في مطلب األداء رقم  تشريدالخاصة بمعالجة قضايا ال
 المخاطرلة بإدارة ( المتطلبات المحددة ذات الص2(؛ و)5)
المحتملة على الشعوب األصلية في مطلب األداء رقم  تأثيراتوال
( المتطلبات الخاصة بإشراك أصحاب المصلحة 3(؛ و)7)

 (.10المنصوص عليها في مطلب األداء رقم )

التنوع البيولوجي ذات  سماتحماية وحفظ التنوع البيولوجي، و
 األولوية والموائل الهامة

المحتملة على التنوع البيولوجي  تأثيراتلتقييم العندما يحدد ا .11
المرتبطة بالمشروع، يدير العميل المخاطر وفقًا للتسلسل الهرمي 

يتبنى العميل نهًجا وقائيًا  للتخفيف والممارسات الدولية الجيدة.
ا تنفيذ تدابير هويطبق ممارسات اإلدارة التكيفية التي يتسم في

 متابعةللظروف المتغيرة ونتائج التخفيف واإلدارة باالستجابة 
  المشاريع في جميع مراحل مدة المشروع.

ة متأثربعض المناطق القد تتضمن مع عدم اإلخالل بما سبق،  .12
 التنوع البيولوجي ذات األولوية" التي تشمل: سمات" بالمشروع

للتضرر القابلة ( األنواع 2( المناطق الطبيعية المهددة؛ و)1)
المحددة  76التنوع البيولوجي الهامة سمات( 3؛ و)أكثر من غيرها

من قبل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة أو الحكومات؛ 
( الوظائف والبنية اإليكولوجية الضرورية للحفاظ على 4و)

التنوع البيولوجي ذات األولوية المبينة في هذه  سماتسالمة 
 الفقرة.

ة ال رجعة سلبية كبير تأثيراتعند تحديد التقييم الحتمالية وجود  .13
التنوع البيولوجي ذات األولوية، يجب  سماتفيها للمشروع على 

 على العميل عدم تنفيذ أي أنشطة ذات صلة بالمشروع إال إذا:

                                                      

اص، ولكنها على مستوى أولوية أقل من الموائل الهامة )كما تم تحديدها سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية هي مجموعة فرعية من التنوع البيولوجي ال يمكن االستغناء عنها أو معرضة للضرر بشكل خ 76
 (.13في الفقرة رقم )

يرات وتقليلها، والقيام الناتجة عن التدابير المتخذة لتجنب هذه التأثيتم تعريف "عدم الخسارة الصافية" على أنها النقطة التي يتم عندها موازنة خسائر التنوع البيولوجي المرتبطة بالمشروع مقابل المكاسب  77
    بعملية االستعادة في الموقع، وأخيًرا تعويض التأثيرات المتبقية الكبيرة، إن وجدت، على النطاق الجغرافي المناسب.

تحديد المناطق الطبيعية الهامة على أساس القوائم األخرى على النحو التالي: على النحو الوارد في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.  78
مناطق حاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، فسيتم تحديد ال( إذا تم إدراج األنواع محليًا/إقليميًا كأنواع مهددة باالنقراض أو معرضة للخطر في البلدان التي انضمت إلى التوجيه الصادر عن االت1)

( في الحاالت التي ال تتطابق فيها تصنيفات األنواع المدرجة محليًا أو إقليميًا تماًما مع األنواع الخاصة باالتحاد الدولي 2الطبيعية الهامة على أساس كل مشروع على حده بالتشاور مع المهنيين المختصين؛ و)
لحالة، ض البلدان األنواع بشكل عام كأنواع "محمية" أو "محظورة"(، وسيتم إجراء تقييم لتحديد السبب والغرض من اإلدراج في القائمة. في هذه الحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية. )على سبيل المثال، تدرج بع
 سوف يستند تحديد المناطق الطبيعية الهامة إلى هذا التقييم.

  المباشرة للمشروع لن تعرض للخطر أي قيمة للتنوع البيولوجي داخل منطقة الدراسة تؤدي إلى تعيين موئل هام.التأثيرات السلبية القابلة للقياس تعني أن التأثيرات المباشرة وغير  79

خالل وضع تعويض للتنوع البيولوجي كن تحقيق المكاسب الصافية من إن المكاسب الصافية هي نتائج حفظ إضافية يمكن تحقيقها لصالح قيم التنوع البيولوجي التي تم تعيين المناطق الطبيعية الهامة لها. ويم 80
( من مطلب األداء هذا دون تعويض التنوع البيولوجي، ينبغي على العميل تحقيق مكاسب صافية من خالل تنفيذ البرامج 16و/أو، في الحاالت التي يستطيع فيها العميل تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة رقم )

 الواقع( لتحسين المواطن الطبيعية وحماية وحفظ التنوع البيولوجي. التي يمكن تنفيذها في الموقع )على أرض

محلي ألجيال عديدة أو على مدى فترة زمنية طويلة. يتم تحديد نطاق االنخفاض الصافي هو خسارة فردية أو تراكمية لألفراد الذين يمنعون قدرة األنواع على االستمرار على النطاق العالمي و/أو اإلقليمي/ال 81
نواع المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ سبيل المثال، العالمي و/أو اإلقليمي/المحلي( االنخفاض الصافي المحتمل على أساس إدراج األنواع إما على )عالمي( القائمة الحمراء لأل )على

واع المدرجة في )عالمي( القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية الطبيعة والموارد الطبيعية و/أو على القوائم اإلقليمية / المحلية. بالنسبة لألن
 والقوائم المحلية/اإلقليمية، سوف يستند االنخفاض الصافي إلى العدد المحلي/اإلقليمي.

 يين.له "بدون انخفاض صافي" لألنواع المنقرضة والمهددة باالنقراض التي سيتم تحديدها على أساس كل حالة على حده وبالتشاور مع خبراء خارجيتم تحديد اإلطار الزمني الذي يجب أن يوضح العمالء خال 82

  د بدائل مجدية فنيًا وجت إثبات أنه الباستطاعته العميل كان
  ؛واقتصاديًا

 ( 10تم التشاور مع أصحاب المصلحة وفقًا لمطلب األداء رقم)؛ 

 ماح للمشروع بموجب القوانين البيئية المعمول بها، تم الس
 ؛التنوع البيولوجي ذات األولوية سماتمع االعتراف ب

  تم وضع تدابير التخفيف المالئمة، وفقًا للتسلسل الهرمي
ويفضل أن  77صافيةللتخفيف، لضمان عدم وجود خسارة 

التنوع البيولوجي ذات األولوية  سماتل صافيًايكون مكسبًا 
على المدى التي تدعمها  اإليكولوجيةائل والوظائف والمو

  الطويل، لتحقيق نتائج حفاظ قابلة للقياس.

وائل التنوع البيولوجي األكثر حساسية كم سماتيتم تعريف  .14
المهددة للغاية أو  البيئية( النظم 1) والتي تتكون مما يلي:حساسة 

لألنواع  ذات األهمية الكبيرة الموائل( 2الفريدة من نوعها؛ أو )
ذات األهمية الموائل ( 3أو المهددة باالنقراض؛ أو ) 78المنقرضة

الموائل ( 4ا؛ أو )الكبيرة لألنواع المتوطنة أو المقيدة جغرافيً 
الداعمة لألنواع المهاجرة أو التجمعات الكبيرة على مستوى 

 ة؛ ي( المناطق المرتبطة بالعمليات التطويرية الرئيس5العالم؛ أو )

 يحدث مزيد من التجزؤ أو التحويل أو التخريب ال يجب أن .15
إلى الحد الذي يعرض سالمتها اإليكولوجية أو  الحساسة لموائلل

وبناء على ذلك، ال ينفذ العميل  أهمية التنوع البيولوجي للخطر.
ما لم يتم استيفاء الحساسة الموائل في أي أنشطة للمشروع 

 الشروط التالية:

 داخل المنطقة لتطوير  عدم توفر بدائل مجدية أخرى
 ؛أقل قيمة في التنوع البيولوجي موائلالمشروع في 

 ( 10التشاور مع أصحاب المصلحة وفقًا لمطلب األداء رقم)؛ 

  السماح للمشروع بموجب القوانين البيئية المعمول بها، مع
  ؛التنوع البيولوجي ذات األولوية سماتاالعتراف ب

  قابلة للقياس على  79سلبية تأثيراتال يؤدي المشروع إلى
 الحساسةالموائل التنوع البيولوجي التي تم تعيين  سمات

 ؛(13لها على النحو المبين في الفقرة رقم )

  الهامة للموائل  80صافيةتصميم المشروع لتحقيق مكاسب
  ؛بالمشروعة متأثرال

  عدم توقع أن يؤدي المشروع إلى حدوث انخفاض صاف
باالنقراض أو المهددة أي من األنواع المهددة  81في عدد

  ؛82باالنقراض بشدة، على مدى فترة زمنية معقولة
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 التنوع  متابعةوجود برنامج قوي ومصمم بدقة لحماية و
الهامة  الموائلطويل المدى يهدف لتقييم حالة البيولوجي 

 التي تم دمجها في برنامج اإلدارة التكيفي للعميل.

المتطلبات(، يتم تلك  في الحاالت التي يستطيع فيها العميل تلبية .16
وصف استراتيجية التخفيف للمشروع في خطة إدارة التنوع 

، إذا كان ذلك 83البيولوجي أو خطة عمل التنوع البيولوجي
 مناسبًا.

نطاق خالل مرحلة تحديد الهامة تقييم الموائل  مطلبسيتم تحديد  .17
، في ختام تقييم خط األساس وسيتم تنقيحها ،المشروعأثر تقييم 
يكون له قد التقييم أن المشروع  يحدد. عندما قتضاءعند اال
، فإن العميل سيحتفظ بخبراء الهامةسلبية على الموائل  تأثيرات

المحتملة على هذا الموئل  السلبية تأثيراتمستقلين إلجراء تقييم ال
 الهام.

كمالذ أخير، قد يتم تصميم وتنفيذ تعويضات التنوع البيولوجي  .18
والتي طويلة األجل وللقياس وإضافية  لةقابحفظ  84لتحقيق نتائج

إلى خسارة صافية ويفضل تحقيق  ،بشكل معقول ،ال تؤديقد 
مكسب صاف  للتنوع البيولوجي. سوف يتقيد تصميم تعويض 

وسيتم تنفيذه  85أو األفضل"  المثل بالمثلالتنوع البيولوجي بمبدأ "
نك. للب متطلبات األداء وأفضل الممارسات الدولية بالتوافق مع

سيحتاج العميل إلى تكريس موارد الموظفين المناسبة وإظهار 
 الجدوى الفنية والمالية على المدى الطويل للقيام بالتعويض.

 سماتفي الحاالت التي يقترح فيها تعويضات التنوع البيولوجي ل .19
سيضع ، الحساسةالموائل التنوع البيولوجي ذات األولوية أو 

و خطة إدارة تعويضات التنوع العميل استراتيجية تعويضات أ
المشروع المتبقية  تأثيراتأن حسب االقتضاء إلثبات  البيولوجي
وفي  على التنوع البيولوجي سيتم تخفيفها على نحو كاف.الكبيرة 

مستقلين على دراية بتصميم هذه الحاالت، يكلف العميل خبراء 
 .وتنفيذ تعويضات التنوع البيولوجي

 سماتالمتبقية على  السلبية ثيراتتأال يمكن تعويض جميع ال .20
في مثل و. حساسةالالتنوع البيولوجي ذات األولوية و/أو الموائل 

يجب على العميل إعادة تصميم المشروع لتجنب  الحاالت،هذه 
مطلب األداء وتلبية متطلبات  التعويض،الحاجة إلى مثل هذا 

 .هذا

ة التنوع المناطق المحمية قانونيًا ومعترف بها دوليًا ذات قيم
 البيولوجي

 ،أو من المحتمل أن يؤثر سلبًا علىفي، عند وجود المشروع  .21
، أو أن الحكومة 87، و/أو معترف بها دوليًا86قانونًامنطقة محمية 

ية تقترح أن تكون المنطقة كذلك، يجب على العميل تحديد محلال
وتقييم التأثيرات المحتملة ذات الصلة بالمشروع وتطبيق التسلسل 

الناتجة عن  تأثيراتض العرّ للتخفيف بحيث ال تُ  الهرمي

                                                      

ة لتحقيق عدم الخسارة الصافية/المكاسب الصافية من سمات التنوع تتضمن خطط عمل التنوع البيولوجي عادة سلسلة من األهداف والغايات وتدابير اإلدارة والمعالم المجدولة للتخفيف من التأثيرات المتبقي 83
سلسلة من اإلجراءات ويتضمن مؤشرات اإلنجاز أو أهداف المتابعة، البيولوجي ذات األولوية أو الموائل الهامة. يجب أن يكون الهدف/األهداف واقعية وتستند إلى أهداف قابلة للقياس. يجب أن يحدد كل هدف 

يين ومنظمات الحفظ المحلية/الدولية والمجتمعات ؤول واإلطار الزمني. يجب تطوير خطط عمل التنوع البيولوجي بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومة والخبراء الخارجوالطرف المس
 المتأثرة بالمشروع.

الظروف الطبيعية، وليس في األسر أو اإليداع( وعلى نطاق جغرافي مناسب )على سبيل المثال، على المستوى المحلي أو الوطني أو  يتم عرض نتائج الحفظ القابلة للقياس للتنوع البيولوجي في الموقع )في 84
 اإلقليمي(.

جي التي تتأثر بالمشروع )تعويض "عيني"(. ومع ذلك، في حاالت ويعني مبدأ "المثل بالمثل أو األفضل" أنه في معظم الحاالت، ينبغي تصميم تعويضات التنوع البيولوجي للحفاظ على نفس قيم التنوع البيول 85
ولوجي ذات قيم متشابهة لها أولوية أعلى للحفظ واالستخدام المستدام معينة، قد ال تكون لمناطق التنوع البيولوجي التي ستتأثر بالمشروع أولوية وطنية أو محلية، وقد تكون هناك مناطق أخرى من التنوع البي

)أي، حيث يستهدف التعويض تنوع بيولوجي ذي  وشيك أو في حاجة إلى الحماية أو اإلدارة الفعالة. في هذه الحاالت، قد يكون من المناسب النظر في تعويض "غير عادي" يتضمن "المبادلة" وتحت تهديد
 األولوية أعلى من تلك المتأثرة بالمشروع(.

 حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية الخاص "بالمناطق المحمية".هذا بتعريف االتحاد الدولي ل استرشد مطلب األداء 86

لليونسكو، برنامج االنسان ومحميات المحيط الحيوي لليونسكو وقائمة  المواقع التي تم تحديدها بموجب االتفاقيات أو االتفاقات الدولية، ويتضمن على سبيل المثال ال الحصر، مواقع التراث العالمي الطبيعية 87
 راضي الرطبة ذات األهمية الدولية.رامسار لأل

ا. ومن المتوقع امتثال العمالء الراغبين في الحصول على تمويل فيما يتعلق بالشحن الدولي للبضائع والخدمات، استرشد مطلب األداء هذا باالتفاقية الدولية لمتابعة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبه 88
 مناسبة يتم وضعها في إطار هذه االتفاقية.لمشاريع تتضمن أنشطة الشحن بالتزامات 

المشروع سالمة وأهداف الحماية و/أو أهمية التنوع البيولوجي 
 في هذه المنطقة للخطر.

أهداف على إذا حدد التقييم أن المشروع له تأثير سلبي محتمل  .22
التنوع البيولوجي ذات  سماتعلى و تهوسالمالموقع حفظ 

داخل المناطق المحمية قانونيًا أو  ساسةالحالموائل األولوية و/أو 
العميل إن دوليًا ذات قيمة تنوع بيولوجي، فالمناطق المعترف بها 

باإلضافة إلى ذلك، يقوم العميل  .تأثيراتإلى تجنب هذه اليسعى 
  بما يلي:

  إثبات أن أي تطوير مقترح مسموح به قانونًا، قد ينطوي
قة بالمشروع على المتعل تأثيراتعلى تنفيذ تقييم محدد لل

 ؛الوطنيالمنطقة المحمية وفقًا للمطلوب بموجب القانون 

  التصرف بطريقة تتفق مع أي خطط إدارة للحكومة
 ؛معترف بها لمثل هذه المناطق

  ،استشارة مديري المناطق المحمية، والسلطات المعنية
والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن 

 ؛(10لمطلب األداء رقم ) المشروع المقترح وفقًا

  تنفيذ برامج إضافية، حسب الضرورة، لتشجيع وتحسين
 أهداف الحفاظ على المنطقة المحمية.

 الدخيلةاألنواع 

يجب أن يتجنب العميل وبشكل استباقي منع دخول، بشكل  .23
 تأثيراتالتي قد يكون لها  الدخيلةعرضي أو متعمد، األنواع 

 جي، وتحديًدا:سلبية كبيرة على التنوع البيولو

  في المناطق التي  الدخيلةعدم ادخال العميل عمًدا األنواع
ال توجد فيها عادة إال إذا تم تنفيذ هذا وفقًا لإلطار 

ال يجب إدخال و التنظيمي الذي يحكم مثل هذا اإلدخال.
في بيئات جديدة تحت  دخيلةاألنواع المعروف عنها أنها 

 أي ظرف من الظروف.

 وخيارات المحتملة  تأثيراتاطر واليحدد العميل المخ
التخفيف المتعلقة بالنقل العرضي واإلفراج عن األنواع 

  .88الدخيلة

  بالفعل في بلد أو منطقة الدخيلة عند وجود األنواع
المشروع المقترح، يحرص العميل على عدم انتشار 

في المناطق غير المتواجد بها تلك  الدخيلةاألنواع 
  األنواع.
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 تدامة للموارد الطبيعية الحيويةاإلدارة المس

المشاريع التي تنطوي على اإلنتاج األولي من الموارد الطبيعية  .24
بما في ذلك إنتاج المحاصيل والماشية، والغابات الطبيعية ، الحية

، فإن ألحياء المائية أو مصايد األسماكأو الحراجية، وتربية ا
لوقود الحيوي إنتاج واستخدام الكتلة الحيوية في مجال الطاقة وا
هذا، مطلب األداء سوف يمتثل لجميع المتطلبات المعمول بها في 

  باإلضافة إلى ما يلي:

 ل الموارد الطبيعية الحية من خالل تطبيق ييدير العم
والممارسات الدولية الجيدة  الوطنيةالمتطلبات التنظيمية 

والمعايير البيئية األساسية لالتحاد األوروبي ذات الصلة، 
 للمعمول به على مستوى المشروع. وفقًا

  المعترف يتبنى العميل، كلما كان مناسبًا، معايير الشهادات
تستند إلى عملية ( 1)يًا التي محلبها عالميًا أو إقليميًا أو 

( حيث 2و) ؛استشارية ألصحاب المصلحة المتعددين
أو منح الشهادات عن المستقل لتحقق ل االعتمادخضع ي

وفي حال عدم  .ناسبة لتلك المعاييرطريق جهات اعتماد م
، يلتزم المناسبة و/أو أنظمة شهادات الجودةوجود المعايير 

العميل بتطبيق ممارسات اإلدارة المستدامة المناسبة 
 وفقًا للممارسات الدولية الجيدة لصناعة محددة

  حيثما كان ذلك ممكنًا، سيحدد العميل مشاريع األعمال
تم  أو أراضحرجية ير على أرض غالبرية الزراعية 

على  تأثيراتتحويلها بالفعل من حالتها الطبيعية لتقليل ال
أو الموائل التنوع البيولوجي ذات األولوية و/ سمات

 .حساسةال

 من أو استخدام األنواع التي /لن يتم استخدام إنتاج و
ن ضوابط كافية لمنع دو المحتمل أن تكون دخيلة

 .نتاجانتشارها خارج منطقة اإلإطالقها/

 تربية األحياء أو  89مصايد األسماكع يراالنسبة لمشب
، سيقوم العميل بتقييم وتقليل مخاطر فرار األنواع المائية

تقييم غير األصلية إلى البيئة المائية. سيقوم العميل أيًضا ب
 أو الطفيليات إلى البيئة.ض و/امروتقليل احتمال نقل األ

  وذبح الحيوانات في الزراعة والنقل عند مشاركة العميل
لتصنيع اللحوم أو المنتجات الثانوية )على سبيل المثال، 

المتطلبات يتبنى العميل الحليب والبيض والصوف( 
، ومعايير الرفق بالحيوان لالتحاد الوطنيةالتنظيمية 

، األكثر ‘الممارسات الدولية الجيدة’األوروبي ذات الصلة و
 نات.تشدًدا، ويطبقها في تقنيات تربية الحيوا

 يستخدم لن ،90"الميكروبات مضادات مقاومة" لتقليل 
 المنتجة الحيوانات على الحيوية المضادات سوى العميل
 لالتحاد األساسية البيئية للمعايير وفقًا الصحية لألغذية

 .األوروبي

 ال يجوز  ،ول األعضاء في االتحاد األوروبيفي الد
ا في البيئة أو إطالقه "االكائنات المعدلة وراثيً "استخدام 

في أما  ،دون الحصول على موافقة السلطات المختصة
الدول التي يعمل بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

أو إطالقها في البيئة  ها، ال يجوز استخدامىوالتنمية األخر
، يتم إجراؤه وفقًا للمعايير البيئية للمخاطردون تقييم 

 .األساسية لالتحاد األوروبي

                                                      

غلقة مثل البحيرات، أن المخزون الجديد ال يدمر أو يحل محل ال تقتصر أنشطة المصايد بالضرورة على الحصاد. يجب أن تضمن إعادة االستزراع أو إدخال أنواع أو مجموعات مختلفة، خاصة في البيئات الم 89
  الموجودة.أنواع األسماك المستوطنة/الطبيعية 

من أصل بكتيري. هذه األدوية ضرورية لحماية صحة اإلنسان  وفقًا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، فإن العوامل المضادة للميكروبات هي األدوية المستخدمة لعالج االلتهابات، خاصة تلك التي تكون 90
 غير المناسب إلى ظهور بكتيريا مقاومة ال تستجيب للعالج بالمضادات الحيوية. يشار إلى هذا عادة باسم مقاومة مضادات الميكروبات.والحيوان، وكذلك رعاية الحيوان. يمكن أن يؤدي االستخدام المفرط أو 

 للحصول على تعريفات الموردين الرئيسيين والوظائف التشغيلية األساسية للمشروع. 22(، الحاشية 1انظر مطلب األداء رقم ) 91

 دسلسلة اإلمدا

مطلب األداء رقم المبينة في  اإلمدادكجزء من عملية تقييم سلسلة  .25
على التنوع  تأثيرات، يقوم العميل بتحديد وتقييم المخاطر وال(1)

 .91الرئيسيينالبيولوجي الناجمة عن مورديه 

التنوع البيولوجي ذات األولوية  سماتإذا حدد تقييم المخاطر أن  .26
ن قبل الموردين ثر سلبًا ميمكن أن تتأالحساسة أو الموائل و/

، أو عندما يتم اإلبالغ عن هذه المخاطر في الرئيسيين للعميل
للسلع والمواد الضرورية اإلمداد المستويات األدنى من سلسلة 
سيقوم العميل باتخاذ ف، ةاألساسيلتشغيل وظائف المشروع 

 لممارسات الدولية الجيدةالخطوات المناسبة لعالج ذلك وفقًا ل
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار ار زمني متفق عليه مع خالل إط
 والتنمية.

، بما في ذلك األغذية تري العميل سلع الموارد الطبيعيةعندما يش .27
واألخشاب واأللياف التي يُعرف أنها ناشئة عن مناطق يوجد فيها 

التنوع البيولوجي  سماتخطر حدوث تحول كبير أو تدهور في 
التقييم البيئي سيشمل ، الحساسةئل أو المواذات األولوية و/

المستخدمة  ا لألنظمة وممارسات التحققواالجتماعي للعميل تقييمً 
يفضل العمالء أيًضا شراء ومن قبل الموردين الرئيسيين. 

الموارد الطبيعية الحية التي يتم إنتاجها وفقًا لمبادئ ومعايير 
ك متاًحا ، حيثما كان ذلرة المستدامة المعترف بها دوليًااإلدا

 للمنتج الذي يتم شراؤه.

على األقل، سوف يضع العميل سياسات وإجراءات وممارسات  .28
 تحقق والتي:

 ؛منطقة المصدرلنوع الموئل و توريداتد منشأ التحد 

 تجنب الشراء من الموردين الذين يساهمون في تحويل أو ن
، التنوع البيولوجي ذات األولوية سماتتدهور ملموس ل

 ؛و/أو المناطق المحمية المعينةلحساسة االموائل أو /و

  للعميل الرئيسيين للموردينتوفر مراجعة مستمرة. 

عتمد قدرة العميل على معالجة هذه المخاطر بالكامل على ت .29
 مستوى سيطرة العميل أو تأثيره على مورديه الرئيسيين.
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 صليةاأل الشعوب للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: 7مطلب األداء رقم 

  مقدمة

بأن الشعوب األصلية هي مجموعات  هذا يدرك مطلب األداء .1
عن المجموعات ختلفة م ةعيشماجتماعية لها هويات وسبل 

السائدة في المجتمعات الوطنية. قد يكونون من بين أكثر شرائح 
وضع ال وقد يحد. أكثر من غيرها ضررتلاوقابلية ا السكان تهميشً 

من قدرتهم على الدفاع لهم قانوني االقتصادي واالجتماعي وال
لحتهم )الطبيعية عن حقوقهم في األراضي والموارد ومص

الروحي على ، إلى جانب اعتمادهم االقتصادي ووالثقافية(. هذا
، قد يجعلهم عرضة بشكل خاص ألي هذه األراضي والموارد

هذا أيًضا بأن لدى مطلب األداء للمشاريع. يعترف تأثيرات سلبية 
ألصلية معرفة وقدرات فريدة وأنهم شركاء محتملون الشعوب ا

تخطيط وتنفيذ األنشطة كل من في التنمية المستدامة يساهمون في 
 المتعلقة بالمشروع واالستفادة منها.

في  اا مركزيً أن الحكومات تلعب دورً هذا يدرك مطلب األداء  .2
حدد مسؤوليات العميل في يحماية حقوق الشعوب األصلية. و

، والمشاركة صليةمشروع ما على الشعوب األ مال تأثيراحتتقييم 
وفي ظل ظروف معينة  ة،متأثرالالفعالة مع الشعوب األصلية 

، للحصول على موافقتها الحرة هذامطلب األداء موضحة في 
هذا أيًضا التزامات مطلب األداء يحدد . والمسبقة والمستنيرة

ي تخطيط وتنفيذ ة فمتأثرالعميل بالتعاون مع الشعوب األصلية ال
وتقليلها وتخفيفها وتعويضها؛  السلبية تأثيراتالتدابير لتجنب ال

 .المشروع منافعوتبادل 

 األهداف

 هي:مطلب األداء أهداف  .3

 ع لكرامة وحقوق الشعوب األصلية يراضمان احترام المش
 همتعيشموطموحاتها وثقافاتها والقوانين العرفية وسبل 

 ؛احتراماً كامالً 

  ة للمشاريع على سلبيال 92التأثيراتالمخاطر وتوقع وتجنب
، أو عندما مجتمعات الشعوب األصلية ةعيشمحياة وسبل 

يل أو تخفيف أو تعويض هذه ، تقليكون التجنب غير ممكن
 ؛التأثيرات

  وفرص التنمية المستدامة للشعوب األصلية  منافعتعزيز
لرجال وشاملة ل امكن الوصول إليها ومناسبة ثقافيً بطريقة ي

 ؛والنساء من الشعوب األصلية

  إنشاء والحفاظ على عالقة مستمرة مع الشعوب األصلية
 ؛طوال دورة حياته بالمشروعة متأثرال

  ضمان المشاركة الفعالة للشعوب األصلية في تصميم
ثر عليها أنشطة المشروع أو تدابير التخفيف التي قد تؤ

 بشكل إيجابي أو سلبي؛ 

                                                      

نمط المعيشة التقليدية، الناتجة عن أنشطة  لضارة، على سبيل المثال ال الحصر، التأثيرات التي تحدث نتيجة لفقدان األصول أو الموارد، أو تقييد استخدام األراضي، أو تنفيذ أنشطةقد تشمل التأثيرات ا 92
 المشروع.

  خالل االندماج في المجتمع أو االقتصاد األوسع نطاقًا، أحيانًا نتيجة لسياسة الحكومة.قد تتآكل بعض الخصائص أو تكون أقل وضوًحا بالنسبة لبعض المجموعات أو المجتمعات من  93

لب األداء هذا، نقطاع القسري مؤهلة للحصول على التغطية بموجب مطال تزال المجموعة التي تفقد "االرتباط الجماعي بالمناطق الطبيعية المتميزة جغرافيًا أو بأراضي األجداد في منطقة المشروع" بسبب اال 94
ي األجداد بسبب الصراع، برامج إعادة التوطين الحكومية، إذا كان من المتوقع أن تتضرر من المشروع. يشير "االنقطاع القسري" إلى فقدان االرتباط الجماعي لمناطق طبيعية مميزه جغرافيا أو أراض

نطقة حضرية. ألغراض مطلب األداء هذا، تعني "المنطقة الحضرية" عادة مدينة أو بلدة كبيرة، وتأخذ في االعتبار كافة الخصائص وطردهم من أراضيهم، والكوارث الطبيعية، أو إدماج هذه األراضي في م
نسبة األنشطة االقتصادية غير الزراعية بالنسبة لألنشطة  ( ارتفاع3( الكثافة السكانية العالية؛ و)2( التعيين القانوني للمنطقة كمنطقة حضرية بموجب القانون المحلي؛ )1التالية، ال توجد خاصية منه نهائية: )

 الزراعية.

  الشعوب األصلية حسن النية مع مفاوضات ضمان
في موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة والحصول على 

  .هذامطلب األداء الظروف المحددة الموصوفة في 

 نطاق التطبيق

 ،مطلب األداء هذا م مصطلح "الشعوب األصلية" في ستخدي .4
بالمعنى التقني لإلشارة إلى فئة اجتماعية وثقافية، تختلف عن 

ية، وتمتلك كافة محللمجتمعات الالمجموعات السائدة داخل ا
 : 93الخصائص التالية

  ذاتية التعريف كأعضاء في مجموعة ثقافية أو عرقية
  ن بهذه الهوية.وف اآلخرعتريأصلية مختلفة و

 أو أراضي تقليدية أو أراضي  وائلبشكل جماعي بم رتبطت
موروثة من األجداد متميزة جغرافيًا في منطقة المشروع 

 .94وائلتلك األقاليم والم وبموارد طبيعية في

  مؤسسات ثقافية أو عرفية أو اقتصادية أو اجتماعية أو
منفصلة عن مؤسسات أنظمة قوانين أو  ، أوسياسية

 المجتمع أو الثقافة السائدة.

  مختلفة اللغة أو اللهجة، وغالبًا ما تكون مختلفة عن اللغة
 الرسمية أو اللهجة للبلد أو المنطقة.

أعضاء في جماعة تعيش حياة بدوية أو  أو ةتواجه جماعقد  .5
ترحال موسمي و/أو تعيش في مجتمعات مختلطة أو حضرية 

 أيًضا ،و/أو تقوم بزيارة أراضيها التقليدية بشكل موسمي فقط
قطيعة الال يجعلهم الوضع الحالي للمعيشة وال . قطيعة قسرية

  لتطبيق مطلب األداء هذا.غير مؤهلين قسرية ال

اإلجراءات الالزمة لتلبية تلك المتطلبات وفقًا  يتم إدارة تنفيذ .6
( 8( و)5( و)1لمطلب األداء هذا، ومتطلبات األداء أرقام )

  ( حسب الضرورة.10و)

 المتطلبات

 التقييم

هذا في أقرب وقت ممكن مطلب األداء يحدد العميل قابلية تطبيق  .7
عملية  أثناءفي دورة حياة المشروع ولكن في موعد ال يتجاوز 

في حالة عدم توفر المورد المناسب وييم البيئي واالجتماعي. التق
داخل منظمة العميل، سيتم طلب مشورة األخصائيين االجتماعيين 
ذوي الخبرة والمستقلين للتأكد مما إذا كانت مجموعة معينة تفي 

 . اهذمطلب األداء من  6إلى  4بالمعايير الواردة في الفقرات من 

حتمل أن تتأثر فيها الشعوب األصلية، التي من الماريع في المش .8
على الشعوب األصلية.  للتأثيراتجراء تقييم إيقوم العميل ب

يقوم ، وعند تعذر ذلك، أوالً ة سلبيال التأثيراتالعميل يتجنب 
ة محتملة سلبي تأثيراتبإعداد خطة تطوير لتقليل و/أو تخفيف أي 

 .المنافعوتحديد 
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يقوم العميل بإجراء ، روع بعدفي الحاالت التي لم يبدأ فيها المش .9
دراسة موضوعية ومستقلة تحدد جميع مجتمعات الشعوب 

بالتشاور مع األصلية التي قد تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر، و
 المحتملة للمشروع التأثيراتتقييم يتم ، ةمتأثرالشعوب األصلية ال

ضع هذا التقييم على هذه المجموعات وآرائهم بشأن المشروع. سي
مدى تعرض الشعوب األصلية للتغيرات التي تطرأ االعتبار  في

 على بيئتها وطريقة عيشها.

في الحاالت التي تكون فيها األنشطة أو العمليات أو التشييد  .10
بالفعل، يوفر العميل جميع  تبالمشروع قد بدأالمرتبطة 

المعلومات والوثائق )بما في ذلك تلك المتعلقة بأداء العميل 
( ذات الصلة حتى اآلن على الشعوب األصلية يراتالتأثو السابق

جنبًا إلى جنب مع سجل الوثائق المقدمة بالفعل إلى السلطات، 
بناء على آراء الشعوب األصلية العميل إلثبات سعي وتصرف 

 .بالمشروعة متأثرال

العميل يقوم ، ت مطلب األداء هذافي حالة عدم تلبية متطلبا .11
من مطلب  8إلى  7ات من الفقرتقييم كما هو موضح في بإجراء 

 التأثيراتبمراجعة ( 1األداء هذا. سيقوم هذا التقييم أيًضا بـ: )
( يحدد 2و)الشعوب األصلية،  ةعيشمحتى اآلن على حياة وسبل 

( تحديد اإلجراءات 3ثغرات مع متطلبات هذا المعيار؛ و)أي 
التصحيحية التي قد تكون ضرورية لضمان تحقيق النتائج 

حينئذ على خطة  العميليوافق هذا. سمطلب األداء ل المقصودة
 عمل مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. 

 الحرة المسبقة المستنيرة الهادف والموافقة التشاور 

 التشاور الهادف

ة من متأثرالعميل عالقة مستمرة مع المجتمعات المحلية اليؤسس  .12
ية التخطيط الشعوب األصلية في أقرب وقت ممكن في عمل

وينفذ عملية تشاور هادف، كما هو محدد في مطلب للمشروع 
المحتملة على  التأثيراتتتناسب مع المخاطر و(، 10األداء رقم )

، تتضمن عملية التشاور ما ذلك ىباإلضافة إل الشعوب األصلية.
  يلي:

  إشراك الهيئات التمثيلية للشعوب األصلية )على سبيل
و مجالس القرية، من بين المثال، مجالس الشيوخ أ

أعضاء منظمات الشعوب األصلية وكذلك وآخرين(، 
 ؛من السكان األصليينة متأثرالمجتمعات ال

 .فهم واحترام أي قوانين عرفية ذات الصلة 

 صنع القرار الجماعي  اتتوفير الوقت الكافي لعملي
 ؛للشعوب األصلية

  المشاركة الفعالة للشعوب األصلية في تصميم أنشطة
شروع أو تدابير التخفيف التي يمكن أن تؤثر عليها الم

 ؛بشكل إيجابي أو سلبي

  االعتراف بعدم تجانس المجتمع، مع األخذ بعين االعتبار
 ما يلي:

o  تعيش في مجتمعات قد أن الشعوب األصلية
 مختلطة مع ناس ليسوا من السكان األصليين.

o ؛ يجب ات الشعوب األصلية متعددة اللغاتمجتمع
شاملة  شاورتالوالمشاركة  ةمليعكون تأن 

والنوع  واألجيالللمجموعات المستبعدة 
 االجتماعي. 

 الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة 

مطلب ض غر، لومع ذلك ؛لحرة المسبقة المستنيرةالموافقة ا .13
تشير الموافقة إلى الدعم الجماعي للشعوب األصلية ، هذااألداء 

التي تؤثر عليهم. تقوم نشطة المشروع المقترحة ة ألمتأثرال
على توسيع عملية التشاور الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة 

، ويتم عالوما ( 10مطلب األداء رقم )الهادف المحددة في 
نية بين العميل والشعوب التأسيسها من خالل مفاوضات حسن 

إلى الشعوب األصلية توصل تنتهي إلى ، والتي ةمتأثرالاألصلية 
تطلب تتقاليدهم الثقافية والعادات والممارسات. ال ، وفقًا لقرار

اإلجماع ويمكن تحقيقه حتى في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة 
حالة عدم اتفاق األفراد أو الجماعات داخل الشعوب األصلية أو 

 فيما بينها بشكل صريح.

ة متأثرالللشعوب األصلية المستنيرة المسبقة الحرة الموافقة  .14
على  ( يؤثر1الظروف التي يكون فيها المشروع: )في ضرورية 

راضيهم التقليدية ( نقلهم من أ2)أو ؛ أراضيهم أو مواردهم العرفية
 .( يؤثر أو يقترح استخدام مواردهم الثقافية3؛ أو )أو العرفية

اجتماع مستقلين مؤهلين خبراء ، يكلف العميل الحاالتفي هذه  .15
ضات حسن النية عملية مفاو للمساعدة في إجراء وتوثيق

  .والموافقة الحرة المسبقة المستنيرة

 األراضي العرفية الموارد والتأثيرات على 

غالبًا ما ترتبط الشعوب األصلية ارتباًطا وثيقًا بأراضيها العرفية  .16
والغابات والمياه والحياة البرية والموارد الطبيعية األخرى الخاصة 

يتم تطبيق ، فتلك العالقات إذا كان المشروع يؤثر علىبها، وبالتالي 
، بموجب القانون عندما ال تخضع األراضيو .اعتبارات خاصة

غالبًا ما يمكن إثبات وتوثيق استخدام تلك فلملكية قانونية، الوطني، 
األراضي، بما في ذلك االستخدام الموسمي أو الدوري من قبل 

أو  سبل كسب المعيشةالمجتمعات المحلية للشعوب األصلية في 
 .اومجتمعه اغراض ثقافية أو احتفالية أو روحية تحدد هويتهأل

بشكل عندما يقترح العميل تحديد موقع المشروع، أو يطور  .17
داخل أراضي عرفية قيد  ،الموارد الطبيعية الموجودةتجاري 

توقع حدوث تأثيرات وياالستخدام من قبل الشعوب األصلية، 
لثقافية أو االستخدامات ا سبل كسب المعيشةعلى  سلبية

واالحتفالية أو الروحية التي تحدد هوية ومجتمع الشعوب 
الحصول على موافقتهم الحرة األصلية، يجب على العميل 

 . عالوة على ذلك، يقوم العميل:المسبقة المستنيرة

  توثيق استخدام الشعوب األصلية لألراضي والموارد من قبل
األصلية للشعوب ة متأثرالالخبراء بالتعاون مع المجتمعات 

لشعوب األصلية في األراضي، لدون المساس بأي مطالبة 
ويكون التقييم شامالً للنوع االجتماعي ويراعي على وجه 

 الموارد.التحديد دور المرأة في إدارة واستخدام هذه 

  توثيق جهوده لتجنب أو على األقل تقليل حجم األراضي
 ملكها الشعوب األصليةتشغلها أو تأو ستخدمها تالتي 

 المقترحة للمشروع.

  بحقوقهم فيما يتعلق بتلك ين متأثرالإعالم السكان األصليين
، بما في ذلك أي قانون الوطنيةلقوانين بموجب ااألراضي 

 يعترف باالستخدام أو الحقوق العرفية. وطني

 ة للتوصل إلى متأثرمنح الوقت الكافي للمجتمعات األصلية ال
 ر مباشر من العميل.اتفاق داخلي، دون تدخل مباشر أو غي

 ضمان الموارد الطبيعية، ولى إصول وضمان استمرار ال
 ؛معادل للموارد، أو كخيار نهائي، توفير التعويضبديل 

  ة من متأثرالمحلية اللمجتمعات لوصول التوفير إمكانية
األراضي التي  ،الشعوب األصلية واستخدام وعبور

يطورها العميل شرط الخضوع العتبارات الصحة 
 لسالمة واألمن السائدة.وا
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 نقل السكان األصليين من أراضيهم التقليدية أو العرفية

يستكشف العميل تصاميم بديلة ممكنة للمشروع لتجنب نقل  .18
 السكان األصليين من أراضيهم التقليدية أو العرفية المشتركة.

حجم العميل يقلل وعندما يكون إعادة التوطين أمًرا ال مفر منه، 
دون الحصول على الموافقة دمة وال ينفذ النقل األرض المستخ

ة من الشعوب متأثرالحرة المسبقة المستنيرة من المجتمعات ال
مطلب للسكان األصليين متطلبات نقل أي عملية لبي تُ  األصلية.

الشعوب سيكون من حق باإلضافة إلى ذلك، (. 5األداء رقم )
عميل من العلى التعويض العادل والمنصف الحصول األصلية 

مقابل األراضي والمناطق والموارد التي كانت تمتلكها أو تشغلها 
أو تستخدمها بصفة تقليدية، وتم مصادرتها أو االستيالء عليها أو 

قة شغلها أو استخدامها أو تدميرها كنتيجة للمشروع دون المواف
 ا.الحرة المسبقة المستنيرة منه

ية من العودة إلى وينبغي، حيثما أمكن، أن تتمكن الشعوب األصل  .19
، االتقليدية أو العرفية، إذا زال سبب إعادة توطينه اأراضيه

 ويجب أن تعاد األرض بالكامل إلى وضعها السابق.

 التراث الثقافي

أو عندما يؤثر مشروع ما بشكل كبير على التراث الثقافي المادي  .20
ة لية أو الروحانيأو الجوانب الثقافية أو االحتفا/ولهوية المرتبط با

. التأثيراتعطى األولوية لتجنب هذه ، ستُ للشعوب األصلية
، يحصل العميل على ات الكبيرةتجنب التأثيريتعذر عندما و

ويلبي ة متأثرالللشعوب األصلية المستنيرة المسبقة  الحرة الموافقة
 .(8مطلب األداء رقم )متطلبات 

 عندما يقترح المشروع استخدام الموارد الثقافية أو معارف أو .21
ابتكارات أو ممارسات الشعوب األصلية ألغراض تجارية، 

 م( حقوقه1) ينبغي على العميل إبالغ السكان األصليين بما يلي:
( نطاق وطبيعة التنمية التجارية 2و) مطلب األداء هذا؛ بموجب

( 3؛ و)( العواقب المحتملة لمثل هذه التنمية3المقترحة؛ و)
 مستنيرة. كما يحدد العميلموافقتهم الحرة المسبقة اليحصل على 

آليات تعزز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن  وينفذ
ستخدام التجاري لتلك المعارف أو االبتكارات أو الممارسات اال

  بما يتسق مع عاداتها وتقاليد الشعوب األصلية.

 تقاسم المنافعو التعويض

يضات عادلة ، تعوباالتفاق مع المجتمع المحلي العميل،سيضمن  .22
نتيجة معيشة عن أي خسارة في سبل الة متأثرللشعوب األصلية ال

لألنشطة المتعلقة بالمشروع. عند حساب التعويض، سوف يفي 
ويأخذ في االعتبار  (5مطلب األداء رقم ) العميل بمتطلبات

المعتادة  95سبل كسب المعيشةللمشروع على سلبية ال التأثيرات
التنقل الرعوي، وكذلك  /الرحلذلك ممارسات البدو  بما في

ألجور النساء خاصة الحياة األسرية للشعوب األصلية مع مراعاة 
. وسيتم ذلك بالتعاون مع ممثلي أنشطة الحد األدنى للكفافو

وخبراء الشعوب األصلية. تنطبق أحكام هذه الفقرة أيًضا في 
الحاالت التي يتعين على العميل فيها دفع تعويضات للهيئات 

 مية المحلية أو اإلقليمية.الحكو

تحويل ناحية القانونية لسيتم تطوير آليات مقبولة وممكنة من ال .23
أو الموارد. قد يتم توفيرها على أساس جماعي لتعويض و/ا

تكون األرض والموارد مملوكة ملكية جماعية. سيتم تيسير عندما 
المساعدة من قبل العميل وذلك لتمكين إنشاء نظم اإلدارة 

المناسبة التي تضمن التوزيع الفعال للتعويضات لجميع  ةكمووالح
، أو االستخدام الجماعي للتعويضات بطريقة ناألعضاء المؤهلي

 .تفيد جميع أعضاء المجموعة

                                                      

  المعتادة" بمرونة )بحيث تشمل التعديالت المعاصرة مثل السياحة العرقية وتجهيز األغذية(. المعيشةيجب تفسير طبيعة "سبل  95

ة للحصول على متأثرسيوفر العميل فرًصا للشعوب األصلية ال .24
وينبغي أن تتناسب تلك الفرص مع  .إنمائية مناسبة ثقافيًا منافع
المشروع، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم  راتتأثيدرجة 

بطريقة مناسبة وتعزيز االستدامة طويلة  سبل كسب المعيشةو
 منافعيتم تقديم  األجل للموارد الطبيعية التي قد يعتمدون عليها.

 . في الوقت المناسب التنمية

سيتم تضمين اإلجراءات المقترحة من قبل العميل لتقليل  .25
تعويضها وتحديد المنافع ومشاركتها في خطة ة وسلبيال التأثيرات

 ً ، أو خطة تنمية ، مثل خطة تنمية الشعوب األصليةمحددة زمنيا
مجتمع أوسع مع مكونات منفصلة للشعوب األصلية. سيتم تطوير 

يحتفظ العميل ة. متأثرور مع الشعوب األصلية الهذه الخطة بالتشا
ة مناسبة ومالئمة أيًضا بخبراء اجتماعيين مؤهلين لديهم خبرة فني

بشكل منهجي خطة تنمية الشعوب األصلية م يقتإلعداد الخطة. س
 جتماعينوع االالالتأثيرات المختلفة للمشروع فيما يتعلق ب

تضمن إجراءات لمعالجة هذه تواألجيال المختلفة، وسوف 
التأثيرات على المجموعات المختلفة في المجتمع. سيختلف 

باختالف نمية الشعوب األصلية خطة تمستوى التفاصيل ونطاق 
 ع.المشروع المحدد وطبيعة ونطاق أنشطة المشرو

حيثما توجد عوامل ضمنية تستثني الشعوب األصلية واألفراد من  .26
، ستشمل أنشطة عرقيمثل فرص العمل، على أساس  ،نافعالم

( إبالغ منظمات الشعوب 1المشروع تدابير تصحيحية مثل: )
بموجب العمل. والتشريعات األصلية وأفرادها بحقوقهم 

( 2)و؛ المتاحة االنتصافوالتجارية وآليات االجتماعية والمالية 
على نحو مناسب وفعال  تدابيرالو تدريبالنشر المعلومات و

إلزالة الحواجز التي تعوق المنافع والموارد مثل االئتمان 
والتوظيف وخدمات األعمال والخدمات الصحية والخدمات 

؛ سرها المشروعالتي يولدها أو يي منافعا من الالتعليمية وغيره
األعمال واد ور ةاألصلي من الشعوب ( منح العمال3)و

والمستفيدين نفس الحماية الممنوحة بموجب القوانين الوطنية 
، مع مراعاة ين في القطاعات والفئات المماثلةلألفراد اآلخر

اق العرقية في السلع وأسوالتفرقة والنوع االجتماعي قضايا 
 .، وكذلك العوامل اللغويةالعمل

 آلية التظلم

، كما هو موضح أن آلية التظلم المنشأة للمشروع يتأكد العميل من .27
، مناسبة ثقافياً ومتاحة للشعوب (10مطلب األداء رقم )في 

األصلية وتأخذ في االعتبار توافر سبل االنتصاف القضائية 
لك اعتماًدا أقل وآليات تسوية المنازعات العرفية. قد يستلزم ذ

 على اإلجراءات المكتوبة وزيادة استخدام قنوات اإلبالغ الشفهية.

 اعتبارات أخرى

إلعادة العميل البنك األوروبي يبلغ ، سوف خالل تنفيذ المشروع .28
بين الشعوب األصلية والعميل خالف أي بعلى الفور اإلعمار والتنمية 

 .لم من المشاريعالتظال يزال دون حل على الرغم من مروره بآلية 

 التأثيراتعندما يكون للحكومة دور محدد في إدارة المخاطر و .29
يل مع ، سيتعاون العمعوب األصلية فيما يتعلق بالمشروععلى الش

من قبل به ح وسمم، بالقدر الممكن والالوكالة الحكومية المسؤولة
األداء هذا. مطلب توافق مع أهداف ت، لتحقيق النتائج التي الوكالة
، ما تكون القدرات الحكومية محدودة، عندضافة إلى ذلكباإل

إلى ها تومتابعسيلعب العميل دوًرا نشًطا أثناء تخطيط األنشطة 
 الحد الذي تسمح به الوكالة.
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 التراث الثقافي للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: 8مطلب األداء رقم 

 مقدمة

لثقافي ألجيال يؤكد مطلب األداء هذا على أهمية التراث ا .1
والهدف هو حماية التراث الثقافي وتوجيه  الحاضر والمستقبل.

السلبية على التراث الثقافي  التأثيراتتجنب أو تخفيف لالعمالء 
مبدأ وقائي إلدارة انتهاج العمالء يٌطلب من  في سياق أعماله.

 واستخدام مستدام للتراث الثقافي.

غير ملموس أصوالً  وأ املموسً أكان عد التراث الثقافي سواء يُ  .2
ا ال هامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والتي تشكل جزءً 

يتجزأ من استمرارية الهوية والممارسات الثقافية )بما في ذلك 
المهارات والمعارف التقليدية والمعتقدات و/أو اللهجات واللغات 

 الثانوية(.

ترشد السعي نحو تحقيق أهداف الحماية والحفظ، يسفي إطار  .3
مطلب األداء هذا باالتفاقيات الدولية المعمول بها وغيرها من 

ويؤكد أيًضا على ضرورة احترام جميع األطراف  األدوات.
للقوانين واللوائح ذات الصلة بالتراث الثقافي التي قد تتأثر 

بالمشروع وااللتزامات بموجب المعاهدات واالتفاقات الدولية 
قد تكون هذه  لبلدان المضيفة.ذات الصلة التي صادقت عليها ا
التخطيط تصاريح ، أو التأثيراتالقوانين بشأن التراث الثقافي أو 

أو البناء، والحفاظ على المناطق، والمناطق المحمية، والقوانين 
المبني، أو القوانين المتعلقة التراث واألنظمة األخرى التي تحكم 

يلية لحماية المتطلبات التفص بحماية ثقافات الشعوب األصلية.
 (.7الشعوب األصلية مذكورة في مطلب األداء رقم )

 األهداف

 أهداف مطلب األداء هي: .4

 ؛دعم حماية وحفظ التراث الثقافي 

  تبني نهج التسلسل الهرمي للتخفيف لحماية التراث الثقافي
 ؛السلبية الناجمة عن المشروع التأثيراتمن 

 تخدام تشجيع التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن اس
 ؛التراث الثقافي في أنشطة األعمال

  ،تعزيز الوعي عند تحديد عناصر هامة من التراث الثقافي
المنافع باإلضافة إلى لتراث الثقافي والتحسين لوالتقدير 

 االقتصادية واالجتماعية المحتملة للمجتمعات المحلية.

 نطاق التطبيق

مباشرة من  يُطبق مطلب األداء هذا على كافة المشاريع الممولة .5
قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية كما هو محدد في 

العميل، كجزء من عملية  حدديوالسياسة البيئية واالجتماعية. 
التقييم البيئي واالجتماعي الخاصة به، شروط مطلب األداء هذا 
ذات الصلة، وكيفية معالجتها باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من نظام 

و/أو خطة اإلدارة البيئية  ئية واالجتماعية الشاملة البياإلدار
تم توفير متطلبات التقييم  واالجتماعية للمشروع الخاصة بالعميل.

(. 1واإلدارة البيئية واالجتماعية في مطلب األداء رقم )
طبق العميل مطلب األداء هذا أثناء تنفيذ وباإلضافة إلى ذلك، يُ 

المحتمل أن يؤثر على  المشروع إذا كان المشروع يؤثر أو من
غير ملموس( ولم يتم  وأ املموسً أكان  التراث الثقافي )سواء

 تحديده سابقًا.

التراث "ألغراض مطلب األداء هذا، يتم تعريف مصطلح  .6
كمجموعة من الموارد الموروثة من الماضي التي  "الثقافي

يحددها األشخاص، بصرف النظر عن الملكية، كانعكاس وتعبير 
ويشمل  وقيمها المتطورة. هاوتقاليد هاها ومعارفعن معتقدات

التراث الثقافي الملموس وغير الملموس، والمعترف به على 
، أو في إطار المجتمع الوطنيالمستوى المحلي أو اإلقليمي أو 

  الدولي.

  إلى المواقع، ومجموعات  الملموسيشير التراث الثقافي
عن  فضالً  المباني واألغراض المنقولة أو غير المنقولة،

األماكن الثقافية أو المقدسة المرتبطة بها، والمعالم 
أو الطبيعية والمناظر الطبيعية ذات األهمية الثقافية 

أو األثرية أو الحفرية أو التاريخية أو اإلثنولوجية 
 ؛المعمارية أو الدينية أو الجمالية أو غيرها

  يشير التراث الثقافي غير الملموس إلى الممارسات
ورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي والتص

تعترف بها المجتمعات والمجموعات، وفي بعض 
الحاالت، األفراد، كجزء من تراثها الثقافي الذي يتم تناقله 

 من جيل إلى جيل.

المواقع أو األغراض أو التقاليد الثقافية التي  تأثرإدراًكا بإمكانية  .7
بشكل  في أماكن غير متوقعة تمثل قيمة أو أهمية تراثية ثقافية

، فإن المشروع مباشر أو غير مباشر أثناء تطوير المشروع
 يخضع لشروط مطلب األداء هذا إذا كان:

  أو تصريف حفر أو هدم أو تحريك للتربة يتضمن عمليات
غمر كبيرة أو غيرها من التغييرات في البيئة أو مياه 
 ؛المادية

 من قبل البلد التي  يتواجد في موقع تراث ثقافي معترف به
 ؛بها المشروع أو في محيطه

  له تأثير سلبي على أشكال التراث الثقافي غير الملموس
 لألشخاص، بما في ذلك الشعوب األصلية.

هذا على التراث الثقافي بغض مطلب األداء تنطبق متطلبات  .8
أم أو العبث به في السابق النظر عما إذا كان قد تم حمايته قانونًا 

، تنطبق متطلبات الملموستعلق بالتراث الثقافي غير ي . فيماال
هذا فقط إذا كان للمكونات المادية للمشروع تأثير مطلب األداء 

مادي على هذا التراث الثقافي أو إذا كان المشروع يعتزم 
 .استخدام هذا التراث الثقافي ألغراض تجارية

  المتطلبات

مصلحة ، وأصحاب الالتشاور مع األشخاص، والمجتمعات
 ينمتأثرال اآلخرين

وتوفير المعلومات فيما مجدية يقوم العميل بإجراء مشاورات  .9
يتعلق بالمشروع مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف: 

ة التراث )ب( فهم أهميو؛ أثرهت)أ( تحديد التراث الثقافي المحتمل 
الثقافي ألصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية؛ 

د( تطبيق التسلسل الهرمي )و؛ والمخاطر التأثيراتيم )ج( تقيو
تبع ت. سللمجتمع المحتملةالمنافع فرص )هـ( تحديد للتخفيف؛ و

المجدية مشاورات التحديد أصحاب المصلحة وإجراء عملية 
 األوصياءوسيشمل  (10مطلب األداء رقم )متطلبات 

هذا يشمل كما والمستخدمين الرئيسيين للتراث الثقافي المحدد. 
 .أكثر من غيرها ضررتللالقابلة النساء والفئات 
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ين متأثرسيحدد العميل، من خالل المشاورات مع األشخاص ال .10
، ما إذا كان لمجتمعات وأصحاب المصلحة اآلخرينالرئيسيين وا

أو أمن عن المعلومات المتعلقة بالتراث الثقافي قد يهدد  اإلفصاح
، يحافظ العميل االتفي مثل هذه الحوراث الثقافي. سالمة الت

على سرية المعلومات المتعلقة بالتراث الثقافي وقد يحذف 
 .المعلومات الحساسة من اإلفصاح العلني

 التأثيراتتقييم المخاطر و

العميل، في مرحلة مبكرة من التقييم البيئي واالجتماعي، إذا  يحدد .11
ما كان من المرجح حدوث تأثير سلبي على التراث الثقافي 

 .تراث ثقافيم احتماالت وجود فرص قيّ لمشروع، ويُ بواسطة ا
وبذلك، يتشاور العميل مع السلطات المعنية والخبراء 

والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين حسب 
 الضرورة.

المحتملة  التأثيراتتميز عملية التقييم خط األساس والمخاطر و .12
لوصف  افيً يكون مدى التقييم كاولمشروع على التراث الثقافي. ل

األهمية المحتملة للتأثير واحتماله وشدته ومراعاة آراء أصحاب 
المصلحة الرئيسيين المعنيين. يقوم العميل بتطوير وتنفيذ تدابير 

على التراث الثقافي وفقًا للتسلسل  التأثيراتالتخفيف لمعالجة 
التقييم حدد الهرمي للتخفيف والممارسات الدولية الجيدة. عندما ي

مادية على التراث تأثيرات و شروع قد يكون له مخاطرأن الم
التراث الثقافي في العميل بخبير )خبراء( يستعين ، الثقافي

 .، حسب االقتضاءإعداد خطة إلدارة التراث الثقافيللمساعدة في 

يقوم العميل بتطبيق الممارسات المعترف بها دولياً للمسوحات  .13
ي المتعلق بالمشروع الميدانية وتوثيق وحماية التراث الثقاف

وضمان تطبيق هذه الممارسات على المقاولين واألطراف الثالثة 
 األخرى.

 تراث ثقافيوجود اإلجراء الخاص بفرص 

، تراث ثقافيوجود يضمن العميل وجود أحكام إلدارة فرص  .14
بشكل غير متوقع أثناء  ملموسوهي العثور على تراث ثقافي 

وتشمل  .حسب االقتضاء وتضمينها في العقود، تنفيذ المشروع
هذه األحكام إخطار الهيئات المختصة ذات الصلة باألغراض أو 

وتدريب العاملين بالمشروع، بما المواقع التي تم العثور عليها، 
والمقاولين الفرعيين على اإلجراءات المقاولين العاملين لدى فيهم 

احتمال وجود فرص اكتشاف تراث ثقافي؛ المتبعة في حال 
منطقة االكتشافات لتجنب المزيد من االضطراب أو وتأمين 
ال يعطل العميل أي فرص اكتشافات حتى يتم إجراء تقييم  الدمار.
القوانين وتحديد اإلجراءات بما يتفق مع خبير )خبراء( من قبل 
 ومطلب األداء هذا.الوطنية 

 اوالمعترف بها دولي   االمناطق المحمية قانون  

تأثيرات سلبية إمكانية أن يكون له على لمشروع ينطوي اعندما  .15
 على التراث الثقافي في منطقة محمية من خالل وسائل قانونية أو

، أو مقترحة أو معترف بها دوليًاغيرها من الوسائل الفعالة، و/
، سيسعى العميل إلى ةا الوضع من قبل الحكومات الوطنيلهذ

ا تجنب في الحاالت التي ال يمكن فيهو. التأثيراتتجنب مثل هذه 
، فإن العميل سوف يبدأ ثيرات وال توجد بدائل أخرى ممكنةالتأ

 في تطوير المشروع فقط عند تنفيذ المتطلبات التالية:

  تلبية المتطلبات المحلية والوطنية والدولية ذات الصلة
 بالتراث الثقافي المعني؛

  إثبات أن أي تطوير مقترح مسموح به قانونًا، وقد يتطلب
المتعلقة بالمشروع على  للتأثيراتم ذلك إجراء تقيي

 المنطقة المحمية؛

  االمتثال ألحكام خطط اإلدارة الحكومية لمثل هذه المناطق
من خالل إعداد وتنفيذ تقييم التراث الثقافي وخطة اإلدارة 

 المرتبطة به؛

  استشارة مديري المناطق المحمية والسلطات ذات الصلة
اآلخرين بشأن والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة 

 ؛(10)مطلب األداء رقم قترح وفقًا لالمشروع الم

  على ظ االحف مهمةاستكشاف الفرص وتنفيذ برامج لتعزيز
لمنطقة المحمية والمساهمة في التنمية االجتماعية ا

ا لخطة إدارة المنطقة واالقتصادية للمجتمعات المحلية وفقً 
 المحمية.

 استخدام المشروع للتراث الثقافي

ينطوي المشروع على استخدام موارد ثقافية أو معارف أو  عندما .16
ابتكارات أو ممارسات للمجتمعات المحلية تجسد أساليب الحياة 

إبالغ السكان األصليين بالعميل  يقومالتقليدية ألغراض تجارية، 
؛ وطني( حقوقهم بموجب القانون ال1) بما يلي:بشكل دوري 

( العواقب 3لمقترحة؛ و)( نطاق وطبيعة التنمية التجارية ا2و)
ال يمضي العميل قدًما في االستخدام و المحتملة لمثل هذه التنمية.

( يدخل في مفاوضات مع توفر حسن النية 1) التجاري هذا ما لم:
ة التي تجسد أساليب الحياة متأثرمع المجتمعات المحلية ال

؛ حالناجالتفاوض ( يوثق مشاركتهم الواعية ونتيجة 2التقليدية؛ و)
( توفير التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن 3و)

االستخدام التجاري لتلك المعارف أو االبتكارات أو الممارسات، 
عندما يقترح المشروع استخدام  بما يتسق مع عاداتهم وتقاليدهم.

الموارد الثقافية أو المعارف أو االبتكارات أو الممارسات 
 (.7مطلب األداء رقم ) للشعوب األصلية، يتم تطبيق شروط

مواد التراث والتجارة في يتخذ العميل تدابير للحماية من سرقة  .17
، ويخطر الجهات المعنية افي المنقولة والمتأثرة بالمشروعالثق

 بأي نشاط من هذا القبيل.
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  الوسطاء الماليون للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: 9مطلب األداء رقم 

 مقدمة

األداء هذا على أن الوسطاء الماليين أداة رئيسية  يؤكد مطلب .1
لتعزيز األسواق المالية المستدامة وتوفير وسيلة لتوجيه التمويل 

يتضمن الوسطاء  إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الماليون مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات المالية، بما في 

خاصة والبنوك صناديق األسهم المن جملة أمور أخرى،  ،ذلك
  وشركات التأجير وشركات التأمين وصناديق التقاعد.

ن يالماليتعني طبيعة التمويل عن طريق وسيط أن الوسطاء  .2
يتحملون المسؤولية المنوطة بهم إلجراء التقييم البيئي 

المخاطر وكذلك إدارة المحافظ  متابعةواالجتماعي، وإدارة و
التفويض أشكاال مختلفة  وقد تأخذ طبيعة االستثمارية بشكل عام.

ييم فعالية ويتم تق تبعًا لعدد من العوامل، مثل نوع التمويل المقدم.
ن للمخاطر البيئية واالجتماعية ومراقبتها يإدارة الوسطاء المالي

  بشكل مستمر طوال مدة المشروع.

 األهداف

 أهداف مطلب األداء هي: .3

  المخاطر  إدارةبتقييم والوسطاء الماليين تحديد كيفية قيام
بالمشاريع البيئية واالجتماعية المرتبطة  التأثيراتو

 ؛الفرعية التي يقومون بتمويلها

  في الجيدة البيئية واالجتماعية اإلدارة تعزيز ممارسات
 ية الممولة من قبل المؤسسات المالية؛عالمشاريع الفر

  للموارد البشرية والسليمة الجيدة البيئية تعزيز اإلدارة
 ء الماليين.داخل الوسطا

 نطاق التطبيق

إلى  "فرعي مشروعألغراض مطلب األداء هذا، تشير كلمة " .4
مؤهلة للتمويل من قبل الاالستثمارات أو األنشطة، حسب الحالة، 

من البنك في إطار  المقدمالتمويل المؤسسات المالية التي تستخدم 
 .(FIمصنف بالفئة )مشروع 

ى جميع المشاريع يتم تطبيق متطلبات مطلب األداء هذا عل .5
 الفرعية.

التمويل المقدم من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار عندما يشمل  .6
االستثمار بما في ذلك عن طريق ، للشركات تمويل عاموالتنمية 

حيث ال يمكن تتبع تمويل مشاريع فرعية محددة، في رأس المال، 
يتم تطبيق شروط مطلب األداء هذا على جميع المشاريع الفرعية 

 لمستقبلية للوسطاء الماليين.ا

لن يحتاج الوسيط المالي إلى تطبيق أي إجراءات إدارة مخاطر  .7
على المشاريع الفرعية التي من المحتمل أن  بيئية واجتماعية

 جتماعيةاالالبيئة أو لها حد أدنى أو ال من المخاطر يكون 
 .السلبية

من يجوز أن يطلب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  .8
تبني وتنفيذ متطلبات بيئية واجتماعية إضافية  ينالمالي اءالوسط

أو بديلة، ويتوقف هذا على طبيعة الوسيط المالي وأنشطته 
البيئية واالجتماعية  التأثيراتومستوى المخاطر والتجارية، 

والمشاريع الفرعية والبلد الذي االستثمارية المصاحبة لمحفظته 
م إدراج هذه المتطلبات اإلضافية أو سيت .حسب االقتضاء يعمل به

البديلة في إجراءات بيئية واجتماعية محددة يتم االتفاق عليها بين 
عند قيام والوسيط المالي إلعادة اإلعمار والتنمية البنك األوروبي 

 .ستثمارالبنك باال

 المتطلبات

 القدرة التنظيمية داخل الوسيط المالي

د بشرية ونظم إدارة يحتفظ الوسيط المالي بسياسات موار .9
 (ظروف العمل والعمال) (2وممارسات وفقًا لمطلب األداء رقم )

السالمة المهنية لمطلب األداء الصحة ومتطلبات إلى سيمتثل و
  إبالغ العمال لديه.سيتم  واألمن(. الصحة والسالمة) (4رقم )

يكون من اإلدارة العليا لديه أو أكثر ممثل يعين الوسيط المالي  .10
 مسؤولية شاملة عن البيئة والصحة والسالمة والقضايا مسؤوالً 

االجتماعية، بما في ذلك تنفيذ مطلب األداء هذا ومطلب األداء 
والمتطلبات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في ( 2رقم )

يجب أن يقوم ممثل اإلدارة العليا  (.4رقم )مطلب األداء 
التنفيذ اليومي عن  ينمسؤول ين( تعيين موظف1) ـب المسؤول

( 2للمتطلبات البيئية واالجتماعية وتوفير الدعم لعملية التنفيذ؛ و)
تحديد االحتياجات التدريبية البيئية واالجتماعية والميزانية 

أكانت ( ضمان توفر الخبرة الفنية الكافية، سواء 3المطلوبة؛ و)
داخلية أو من الخارج، إلجراء عمليات التقييم وإدارة المشاريع 

البيئية أو االجتماعية السلبية  التأثيراتالمخاطر ولفرعية ذات ا
 الهامة المحتملة.

نظام إدارة بيئية واجتماعية محدد بوضوح، يضع الوسيط المالي  .11
بما في ذلك سياسة بيئية واجتماعية وإجراءات بيئية واجتماعية 

تتناسب مع طبيعة الوسيط المالي ومستوى المخاطر البيئية 
  المشاريع الفرعية.بالمرتبطة  واالجتماعية

عندما يستطيع الوسيط المالي إثبات وجود نظام إدارة بيئية  .12
واجتماعية لديه بالفعل، عليه أن يقدم أدلة موثقة كافية على نظام 

نظام عند ضرورة إنشاء أو تحسين  اإلدارة البيئية واالجتماعية.
ك األوروبي مع البن ط الماليالوسيوافق ي، إدارة بيئية واجتماعية

 ل.على خطة عمإلعادة اإلعمار والتنمية 

 متابعةتتضمن اإلجراءات البيئية واالجتماعية آليات لتقييم و .13
 المخاطر، حسب الضرورة، للقيام بما يلي:

  قائمة ’فحص كافة العمالء/المشاريع الفرعية مقابل
الخاصة ‘ االستبعاد البيئي واالجتماعي للوسيط المالي

السياسة البيئية ’( في 1ي الملحق رقم )المضمنة فبالبنك 
المدرجة  ‘إحاالت الوسيط الماليقائمة ’و ‘واالجتماعية
 .( من مطلب األداء هذا1كملحق رقم )

  تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية للمشاريع الفرعية
لقائمة تصنيف ’المقترحة )منخفضة/متوسطة/عالية( وفقًا 

ك األوروبي إلعادة المخاطر البيئية واالجتماعية للبن
 الماليين. للوسطاء‘ والتنميةاإلعمار 

  ضمان هيكلة المشاريع الفرعية، من خالل تقييمها، لتلبية
ية المتعلقة بالمسائل البيئية محلالمتطلبات التنظيمية ال

عند الضرورة، المتطلبات واالجتماعية، بما في ذلك، 
صاح المتعلقة بالتشاور العام واإلف الوطنيةالتنظيمية 

بتنفيذ خطط عمل  ، عند الضرورة،اشتراط قيام العمالء
 ؛تصحيحية

  االحتفاظ بالسجالت البيئية واالجتماعية الخاصة بالمشاريع
 الفرعية وتحديثها بانتظام.

 المشاريع الفرعية لضمان التوافق مع القوانين  متابعة
 بشأن البيئة والصحة والسالمة والعمال. الوطنية
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لمعايير امالي بتمويل مشروع فرعي يلبي عند قيام الوسيط ال .14
( المضمنة في Aلمشاريع المصنفة من الفئة )قائمة االواردة في 
لسياسة البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي ل( 2الملحق رقم )

يجب أن تلبي تلك المشاريع الفرعية  ،إلعادة اإلعمار والتنمية
 (.10( و)8( حتى )1)من متطلبات األداء أرقام 

( 1، المدرجة في الملحق )‘إحاالت الوسيط الماليقائمة ’رد تس .15
، عدًدا من األنشطة ذات المخاطر البيئية هذابمطلب األداء 

عندما يتضمن مشروع فرعي وواالجتماعية العالية بشكل خاص. 
حيل ي، هذامطلب األداء " من 1األنشطة المدرجة في الملحق "

إلعادة البنك األوروبي هذا المشروع الفرعي إلى الوسيط المالي 
 .اإلعمار والتنمية

 إشراك أصحاب المصلحة

الخارجي بشأن  التواصليضع الوسيط المالي نظاًما للتعامل مع  .16
ويرد الوسيط المالي على تلك  المسائل البيئية واالجتماعية.

كما يُشجع الوسطاء  االستفسارات والمخاوف في الوقت المناسب.
ئية واالجتماعية للشركات أو ملخص الماليون لنشر السياسة البي

لنظام اإلدارة البيئة واالجتماعية الخاصين بهم على موقع الويب، 
متاحة للعام يضع الوسطاء الماليون رابًطا ألي تقارير  إن وجد.

البيئية واالجتماعية للمشاريع الفرعية  التأثيراتخاصة بتقييم 
لويب الخاص ( التي يمولونها على موقع اAالفئة )من  المصنفة

عن المعلومات كما يفصح أيًضا الوسطاء الماليون للعام  بهم.
المتعلقة بالمخاطر البيئية واالجتماعية ألي مشروع فرعي يتم 

 وفقًا للفقرةإلعادة اإلعمار والتنمية إحالته إلى البنك األوروبي 
يف المقترحة تدابير التخفعن ومطلب األداء هذا من  (15رقم )

، وفقًا للقيود التنظيمية المعمول بها أو لمخاطرلمعالجة هذه ا
 .حساسيات السوق أو موافقة راعي المشروع الفرعي

 إعداد التقارير للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

بالصيغة المقبولة للبنك األوروبي إلعادة يقدم الوسيط المالي  .17
ة إلى البنك التقارير البيئية واالجتماعية السنوياإلعمار والتنمية، 

مطلب وحول تنفيذ نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص به، 
(، ومتطلبات الصحة والسالمة 2األداء هذا ومطلب األداء رقم )

(، فضال عن األداء 4بمطلب األداء رقم )ذات الصلة المهنية 
 البيئي واالجتماعي لمحفظة مشاريعه الفرعية.
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 المالي ت الوسيط: قائمة إحاال1الملحق 

ألي من األمور التالية لإلحالة الوسطاء الماليين يخضع التمويل من قبل 
 :96إلعادة اإلعمار والتنميةإلى البنك األوروبي 

 األداء طلبم –دي إلى إعادة التوطين القسري تؤ التي األنشطة (1)
 إلعادة اإلعمار والتنمية. األوروبي لبنك( ل5رقم )

 على سلبًا التأثير على القدرة الديه أو داخل تحدث التي األنشطة (2)
ا لهذ مقترحة أو ،أو معترف بها دوليًاقانونًا و/ محمية منطقة

 والنظم ،الحساسة الموائل ،الوضع من قبل الحكومات الوطنية
التنوع البيولوجي ذات  سمات تدعم التي األخرى اإليكولوجية

األولوية، ومواقع االهتمامات العلمية، موائل األنواع 
األسماك ذات األهمية  مصايدو ،نقراضباال المهددةة/النادر

 األهمية ذات ةولياألالغابات غابات النمو القديمة/االقتصادية، أو 
( للبنك األوروبي إلعادة 6مطلب األداء رقم ) - اإليكولوجية

 اإلعمار والتنمية.

مطلب األداء رقم  - للماشية المكثفة التربية تشمل التي األنشطة (3)
 .ألوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية( للبنك ا6)

أراضي تشغلها أو في منبع  مجاورة أو داخل تقع التي األنشطة (4)
أكثر من  ضررتللالقابلة  المجموعات أوالشعوب األصلية و/

 في المستخدمة المائية والمجاري األراضي ذلك في بما ،غيرها
 - األسماك صيد أو الصيد أو الماشية رعي مثل الكفاف أنشطة
 ( للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.7ب األداء رقم )مطل

 أو الثقافية األهمية ذات المواقع على سلبًا تؤثر قد التي األنشطة (5)
( للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 8مطلب األداء رقم ) - األثرية
 والتنمية.

 اوراثيً  المعدلة الكائنات إطالق إلى تؤدي أن يمكن التي األنشطة (6)
( للبنك األوروبي 6مطلب األداء رقم ) - الطبيعية بيئةال في

 إلعادة اإلعمار والتنمية.

 أو ةصغير أومتناهية الصغر محطات طاقة كهرومائية  أي (7)
 معايير - (A) الفئةمشاريع  متطلباتتستدعي  ال الحجم ةمتوسط
للبنك  الصغيرة الكهرومائية الطاقة محطات مشاريع أهلية

 .ار والتنميةاألوروبي إلعادة اإلعم

 البيئية للسياسة 2 الملحق في مدرج A الفئة من مشروع أي (8)
 إلعادة اإلعمار والتنمية. األوروبي للبنك واالجتماعية
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عن المعلومات وإشراك  اإلفصاح والتنمية:للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار  10مطلب األداء رقم 
 أصحاب المصلحة

 مقدمة

ية وجود مشاركة مفتوحة وشفافة يؤكد مطلب األداء هذا على أهم .1
، والمجتمعات المحلية وممثلي العاملين لديه بين العميل والعاملين

، وعند الضرورة، جميع بالمشروعين متأثرالواألشخاص 
كعنصر أساسي من في المشروع أصحاب المصلحة اآلخرين 

الممارسات الدولية الجيدة ومواطنة الشركات. كما تُعد تلك 
الشاملة لتحسين االستدامة البيئية واالجتماعية  المشاركة وسيلة

خاصة، وأن المشاركة المجتمعية الفعالة، التي تناسب  للمشاريع.
طبيعة المشروع وحجمه، تعزز األداء البيئي واالجتماعي 
المستدام والسليم، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج مالية وبيئية 

  واجتماعية مع تحقيق منافع مجتمعية محسنة.

إشراك أصحاب المصلحة أمر أساسي لبناء عالقات ملية إن ع .2
المخاطر اءة وقوية وسريعة االستجابة الضرورية لنجاح إدارة بنّ 
عملية شاملة فهي  البيئية واالجتماعية للمشروع. التأثيراتو

ومستمرة تكون أكثر فاعلية عند البدء في مرحلة مبكرة من 
 متابعةدارة والمشروع وتشكل جزًءا ال يتجزأ من تقييم وإ

 .البيئية واالجتماعية للمشروع التأثيراتالمخاطر و

 األهداف

 أهداف مطلب األداء هي: .3

  إلشراك أصحاب المصلحة، وضع أسلوب تعامل منهجي
على بناء والحفاظ على عالقة  عميلمن شأنه أن يساعد ال

  اءة مع أصحاب المصلحة.بنّ 

 اب توفير وسائل للمشاركة الفعالة والشاملة مع أصح
 المشروع؛حياة المصلحة في المشروع طوال دورة 

  عن المعلومات البيئية واالجتماعية  اإلفصاحضمان
مع أصحاب المصلحة في  تشاور هادفالمناسبة وإجراء 

المشروع، وعند االقتضاء، يتم أخذ التعليقات المقدمة من 
التأكد من إدارة تظلمات و ؛خالل المشاورات في االعتبار

 ة واالستجابة لها بشكل مناسب.أصحاب المصلح

 نطاق التطبيق

تقوم كحد أدنى،  .يُطبق مطلب األداء هذا على جميع المشاريع .4
 لتظلملآلية وضع تحديد أصحاب المصلحة وبجميع المشاريع 

أصحاب المصلحة إشراك المزيد من كما يتم إجراء . وتنفيذها
طبيعة هذا، بما يتناسب مع: مطلب األداء على النحو المبين في 

البيئية  التأثيراتوحجم المشروع وأصحاب المصلحة والمخاطر و
  أو االجتماعية المحتملة.

كجزء ال يتجزأ من  همويعمل معل أصحاب المصلحة ييحدد العم .5
ارة البيئية اإلدنظام عملية التقييم البيئي واالجتماعي للمشروع و

 العميلبالخاصة  اإلدارة البيئية واالجتماعية واالجتماعية وخطة
ينبغي قراءة مطلب  (.1على النحو المبين في مطلب األداء رقم )
( بشأن التعامل مع 2األداء هذا بالتزامن مع مطلب األداء رقم )

بالمشاركة في بشأن  (4ومع مطلب األداء رقم ) ،العمال
في حالة المشاريع التي  .االستعداد للطوارئ واالستجابة لها

طين قسري و/أو تشريد اقتصادي، إعادة توعمليات تنطوي على 
على التراث  سلبيالتي تؤثر على الشعوب األصلية أو ذات تأثير 

الثقافي، يطبق العميل أيًضا متطلبات اإلفصاح والتشاور الخاصة 
 (.8( و)7( و)5على النحو المذكور في متطلبات األداء أرقام )

 المتطلبات

تحديد  الية:ن عملية إشراك أصحاب المصلحة العناصر التيضمت .6
فصاح واإل، شراكعملية اإلأصحاب المصلحة وتحليلهم وتخطيط 

، وتقديم لتظلملآلية تنفيذ ، والمجديعن المعلومات والتشاور 
  التقارير المستمرة ألصحاب المصلحة المعنيين.

ك أصحاب المصلحة على أساس تزويد اشرإيقوم العميل ب .7
لصلة في أصحاب المصلحة بالوصول إلى المعلومات ذات ا

الوقت المناسب والمفهومة والتي يمكن الوصول إليها، بطريقة 
هادفة وفعالة وشاملة ومناسبة ثقافيًا وخالية من التالعب والتدخل 

 .واإلكراه والترهيب واالنتقام

في أصحاب المصلحة في أقرب وقت ممكن عملية إشراك تبدأ   .8
ب تناس .تطوير المشروع وتستمر طوال دورة حياة المشروع

في جميع مراحل تطوير طبيعة وتواتر إشراك أصحاب المصلحة 
البيئية تأثيراته مخاطره ومع طبيعة المشروع وحجمه والمشروع 

 المصلحة.اهتمام أصحاب السلبية المحتملة مستوى واالجتماعية 

فيما يتعلق الوطني مع متطلبات القانون العميل توافق يو
ذلك تلك القوانين المنفذة بالمعلومات العامة والتشاور، بما في 

 .العام اللتزامات البلد المضيف بموجب القانون الدولي

واضحة وكذلك السلطات المسؤوليات والدوار واألد العميل يحدت .9
أنشطة إشراك أصحاب  متابعةتنفيذ ولن موظفين محددين يعيت

 المصلحة.

 عملية اإلشراك أثناء اإلعداد للمشروع

 تحديد أصحاب المصلحة 

والمعرفين كأفراد أو أصحاب المصلحة العميل ويوثق يحدد  .10
( تأثرت أو يحتمل أن تتأثر )بشكل مباشر أو 1) :جماعات مختلفة
( قد يكون لها 2أو) ،(ةمتأثر)األطراف ال بالمشروعغير مباشر( 

  مصلحة في المشروع )األطراف المهتمة األخرى(.

 وأ أفراد) بالمشروعة متأثراألطراف اليحدد العميل هوية  .11
القابلية الحرمان أو قد تكون ظروف معينة بسبب  (جماعات

وبناء على هذا التحديد، يقوم العميل ، للتضرر أكثر من غيرهم
اهتمامات التي لها مجموعات الأو ألفراد لتحديد بمزيد من ال

التخفيف آليات وأولويات مختلفة حول تأثيرات المشروع و
عملية لفة و/أو منفصلة من أشكاالً مخت ونيتطلبوالذين  .منافعوال

تضمين مستوى كاف من التفصيل في عملية سيتم  .اإلشراك
أصحاب المصلحة وذلك لتحديد مستوى التواصل وتحليل تحديد 

 الذي يتناسب مع المشروع.
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 خطة إشراك أصحاب المصلحة

بيئية وتأثيرات بمخاطر ترتبط التي يحتمل أن  اريعبالنسبة للمش .12
شراك أصحاب إلع العميل وينفذ خطة أو اجتماعية سلبية، يض

مناسبة لطبيعة وحجم المخاطر أو عملية موثقة أخرى  المصلحة
ألي مشروع يتطلب  ومرحلة تطوير المشروع. التأثيراتأو 

إشراك  ةخط’ تقييم األثر البيئي واالجتماعي، تطبقدراسة إجراء 
للمشاريع اإلفصاح والتشاور  تمتطلبا ‘المصلحةأصحاب 

( حتى 22المبينة في الفقرات أرقام )( Aالفئة ) المصنفة من
 . من مطلب األداء هذا (26)

تنفيذ المشاركة مع ية صف خطة إشراك أصحاب المصلحة كيفتس .13
بما في  أصحاب المصلحة المحددين طوال دورة حياة المشروع،

 اإلفصاح، والمعلومات التي سيتم ذلك توقيت وطرق المشاركة
ونوع المعلومات مستخدمة في اإلفصاح اللغات( اللغة )ال، وعنها

يتم تخصيص و المطلوب الحصول عليها من أصحاب المصلحة
العتبار بحيث تأخذ في ا خطة إشراك أصحاب المصلحة

ة والمصالح الرئيس )بما فيها النوع االجتماعي( الخصائص
األطراف المهتمة األخرى و، بالمشروع ةمتأثرلألطراف ال
التي قد المختلفة من المشاركة األساليب والمستويات والتمييز بين 

كما يحدد مستوى التفاصيل المطلوب . لكل منهممالئمة تكون 
الموارد المتاحة يتم تحديد  .ةحدعلى أساس كل حالة على 

إلشراك أصحاب المصلحة في خطة إشراك أصحاب المصلحة. 
 .يتم تحديث الخطة حسب الضرورة أثناء دورة حياة المشروعو

مد إشراك أصحاب المصلحة بشكل كبير على ممثلي عندما يعت .14
، يبذل العميل جهوًدا معقولة للتحقق من تمثيل 97المجتمع المحلي

، لوجهات نظر المجتمعات يحقيقبشكل هؤالء األشخاص، 
خالل توصيل ة وأنهم يسهلون عملية التواصل من متأثرالمحلية ال

السلطات، نقل تعليقاتهم إلى العميل أو المعلومات لناخبيهم و
 حسب الضرورة.

عندما يكون إشراك أصحاب المصلحة مسؤولية السلطات  .15
الحكومية ذات الصلة، يتعاون العميل مع السلطة الحكومية 

 مع مطلب األداء هذا. ةتسقالمالمسؤولة بما يسمح لتحقيق النتائج 

وعند وجود فجوات بين المتطلبات التنظيمية المحلية ومطلب 
عميل أنشطة المشاركة الستكمال عملية التنظيم األداء هذا، يحدد ال

 الرسمي، وعند الضرورة، االلتزام باإلجراءات التكميلية.

خطة ’ ستكون، بالضبط المشروعة عدم معرفة موقع في حال .16
نظام ’شكل نهج إطاري كجزء من في ‘ إشراك أصحاب المصلحة
م، للعميل، وتحدد، بشكل عا املالش‘ اإلدارة البيئية واالجتماعية

لتحديد أصحاب المصلحة وتخطط  واستراتيجيةالمبادئ العامة 
يد دلعملية مشاركة وفقًا لمطلب األداء هذا يتم تنفيذها بمجرد تح

 موقع المشروع.

يتبنى العمالء، الذين لديهم عمليات ومشاريع في مواقع متعددة  .17
ل تنطوي على تمويل شركات أو تمويل رأس مال عامل أو تموي

تتناسب  ب المصلحة للشركاتإشراك أصحا خطة وينفذونأسهم، 
البيئية  التأثيراتووالمخاطر مع طبيعة أعمال العميل 

 .اهتمام أصحاب المصلحةواالجتماعية المرتبطة بها، ومستوى 
إلى المرافق في ‘ خطة إشراك أصحاب المصلحة’طرح يتم 

تضمن الخطة اإلجراءات والموارد الالزمة وت الوقت المناسب.
شراك أصحاب المصلحة بشكل مناسب على مستوى لضمان إ

المرفق، وتلقي أصحاب المصلحة األقرب لمرافقها معلومات عن 
 للمرافق ذات الصلة.وآلية التظلم األداء البيئي واالجتماعي 

                                                      

رسون و/أو غيرهم يمثلون مجموعة أو أكثر من مجموعات أصحاب لى سبيل المثال، قادة المجتمعات المحلية والدينية و/أو ممثلو الحكومة المحلية و/أو ممثلو المجتمع المدني و/أو السياسيون و/أو المدع 97
 المصالح المتأثرين.

 اإلفصاح عن المعلومات

 العميليُفصح بيئية واجتماعية،  تأثيراتعندما يكون للمشروع  .18
 ، حسب الضرورة،مشروععن المعلومات ذات الصلة بال

 تأثيراتهأصحاب المصلحة في فهم مخاطر المشروع و لمساعدة
إلى صول والفرص ألصحاب المصلحة العميل يوفر  وفرصه.

 المعلومات التالية:

  ؛من المشروع وطبيعته وحجمه ومدتهالهدف 

 المحتملة على أصحاب المصلحة  التأثيراتالمخاطر و
الضوء على  تسلطالتي  وخطط التخفيف المقترحة

المحتملة التي قد تؤثر بشكل غير  التأثيراتالمخاطر و
أكثر من غيرها للتضرر  القابلةالمجموعات متناسب على 

 ؛والمحرومة وتمييز التدابير لتخفيفها

  ،عملية إشراك أصحاب المصلحة المرتقبة، إن وجدت
 أصحاب المصلحة؛وفرص وسبل مشاركة 

 شاور عامة مرتقبة، توقيت ومكان انعقاد أي اجتماعات ت
والعملية التي يتم بها اإلخطار باالجتماعات وتلخيصها 

 ؛وإعداد تقارير عنها

 .العملية التي ستدار بها أي مظالم 

المعلومات باللغة )اللغات( المحلية، وبطريقة سهلة  هذه يتم اإلفصاح عن
احتياجات خاصة للمجموعات أي في االعتبار مع األخذ  ومناسبة ثقافيًا.

تي قد تتأثر بالمشروع بشكل مختلف أو غير متناسب بسبب حالتها، أو ال
بما في ذلك  مجموعات من السكان ذات احتياجات محددة من المعلومات

أو التنقل أو  النوع االجتماعياإلعاقة أو معرفة القراءة والكتابة أو )
ان ذلك ضروريًا االختالفات في اللغة أو إمكانية الوصول(. حيثما ك

عن المعلومات لتجنب فصاح ، يجوز تعيين طرف ثالث لإلسبًا ثقافيًاومنا
  .التخويف أو اإلكراه أو أي شكل من أشكال التالعب

 الهادفالتشاور 

، بناًء على طبيعة وحجم ُمجديتشاور يقوم العميل بإجراء  .19
ة للمشروع ومستوى اهتمام أصحاب سلبيال التأثيراتالمخاطر و

 العملية،قد شارك بالفعل في مثل هذه المصلحة. إذا كان العميل 
 . فسوف يقدم أدلة موثقة كافية لمثل هذه المشاركة

 :هو عملية ذات اتجاهينالتشاور الُمجدي  .20

 اآلراء لجمع المشروع تخطيط عملية في مبكًرا تبدأ 
 ؛هالمشروع وتصميممقترح  حول األولية

 سيما ال ،إبداء الرأي على المصلحة أصحاب شجعت 
 المصلحة أصحاب وإشراك المشروع تطويرفي  كوسيلة

البيئية  التأثيراتاطر والمخ وتخفيف تحديد في
 ؛واالجتماعية

 ؛طوال مدة حياة المشروعستمر ت 

 الصلة ذات المعلومات عن المسبق الكشف إلى ستندت 
 بسهولة إليها الوصول يمكن والتي والموضوعية والشفافة
مع إجراء مشاورات  يتيح زمني إطار في ونشرها

 ؛أصحاب المصلحة

 لغةالب ،ناسب من الناحية الثقافيةيتم إجراؤها بشكل م 
 ألصحاب بالنسبة ومفهوم ،صلةال ذات محليةال( لغاتال)

 القرار صنع عمليات االعتبار بعين ويأخذ المصلحة
 ؛المصلحة ألصحاب

  ؛عليهاتدرس اآلراء وترد 
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 ةمتأثرال األطراف مع والشاملة النشطة المشاركة دعمت 
 ضررتللالقابلة  أو المحرومة الفئات ذلك في بما المشروعب

 ؛أكثر من غيرها

  والترهيب والتمييز واإلكراه والتدخل التالعب منخالية 
 ؛الخارجي واالنتقام

 العميل قبل من اتوثيقه تمي. 

بالقرار  في عملية المشاورات العامةالمشاركين بلغ العميل يُ  .21
تدابير التخفيف البيئية لك بوكذ ،في وقت مناسب النهائي للمشروع

للمشروع على  منافعواالجتماعية المرتبطة بالمشروع، وأية 
األسباب واالعتبارات التي استند إليها والمجتمعات المحلية، 

ستتضمن هذه المعلومات ملخًصا للتعليقات المستلمة . القرار
أخذها وشرًحا موجًزا لكيفية أخذها في االعتبار أو أسباب عدم 

  ، وآلية التظلم المتاحة.عتبارفي اال

 (A)المصنفة من الفئة ع يراالمشاإلفصاح والتشاور حول 

تنفيذ عملية إفصاح  (Aالمشاريع المصنفة من الفئة ) تتطلبقد  .22
وتشاور رسمية وتشاركية يتم دمجها في كل مرحلة من مراحل 

، مع مراعاة مرحلة تطوير ة تقييم األثر البيئي واالجتماعيعملي
التي التشاور المنظم والمتكرر وع. تتضمن هذه العملية المشر

ة في عملية صنع متأثرإدراج وجهات نظر األطراف التؤدي إلى 
القرار الخاصة بالعميل بشأن القضايا التي تؤثر عليهم بشكل 

 .مباشر

أصحاب المصلحة يشارك العميل في عملية تحديد النطاق مع  .23
البيئية  التأثيراتييم دين في مرحلة مبكرة من عملية تقالمحد

المراد ة يالرئيس التأثيراتالمخاطر ولضمان تحديد  ،واالجتماعية
وكجزء  .‘البيئية واالجتماعية التأثيراتتقييمها كجزء من تقييم 

يتمكن أصحاب المصلحة من تقديم سمن عملية تحديد النطاق، 
اآلراء والتوصيات بشأن مسودة خطة إشراك أصحاب المصلحة 

  ديد النطاق األخرى.ووثائق تح

خطة و تقييم األثر البيئي واالجتماعي دراسة باإلضافة إلى .24
، سيقوم العميل باإلفصاح عن خطة إشراك أصحاب المصلحة

. 98نيفالملخص غير الالعمل البيئية واالجتماعية للمشروع و
يجب اإلفصاح عن خطط اإلدارة المعمول بها على النحو المحدد 

 .النحو المتفق عليه مع البنك في متطلبات األداء وعلى

أي متطلبات معمول بها واإلفصاح يجب أن تلبي عملية التشاور   .25
تقييم األثر البيئي والقوانين دراسة ية لمحلبموجب القوانين ال

البيئي  األثرتقييم دراسة ب’يحتفظ العميل  األخرى ذات الصلة.
ن في المجال العام طوال مدة المشروع، لكن يمك‘ واالجتماعي

بعد إنجاز  امن حين آلخر، بمعلومات إضافية، أو أرشفته اتعديله
 عند الطلب في وقت مناسب. ةمتاح االمشروع، طالما أنه

البيئي  ءدااألالعميل تقديم تقارير دورية عن  يُطلب من .26
تكون تلك التقارير في شكل  ألصحاب المصلحة. واالجتماعي

مطبوعات في شكل ة الوصول إليه متأثراللألطراف يمكن 
على النحو المفصل أو منفصلة، أو على موقع الويب الخاص به، 

عن هذه يتم اإلفصاح و. ‘خطة إشراك أصحاب المصلحة’في 
التقارير سنويًا على األقل، بما يتناسب مع مخاوف أصحاب 

 .المصلحة المعنيين

                                                      

يوًما تقويميًا من نظر مجلس  60( قبل Aاإلعمار والتنمية على أن يفصح البنك عن تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشاريع المصنفة من الفئة ) ينص توجيه الوصول إلى المعلومات من البنك األوروبي إلعادة 98
 يوًما تقويميًا قبل نظر المجلس في مشاريع القطاع العام. 120اإلدارة لمشاريع القطاع الخاص و

 عملية اإلشراك أثناء تنفيذ المشروع وإعداد التقارير الخارجية

، يوفر العميل المعلومات ألصحاب ة المشروعطوال مدة حيا .27
التواتر  يتناسب معدل .المصلحة المحددين، على أساس مستمر

طبيعة المشروع مع والطريقة والمعلومات التي سيتم توفيرها 
ب اصحأو السلبيةالبيئية واالجتماعية  التأثيراتوالمخاطر و

إفصاح قد تكون هناك حاجة إلى  .المخاوفالمصلحة ومستوى 
في المراحل الرئيسية من دورة إضافي عن معلومات أو تشاور 

والتشاور أو اإلفصاح المشروع وأي مسائل محددة حددتها عملية 
 . آلية التظلم باعتبارها مصدر قلق ألصحاب المصلحة

آراء عند االقتضاء، يسعى العميل أيًضا إلى الحصول على  .28
. بالنسبة أثيرالتبشأن فعالية تدابير تخفيف ة متأثرالاألطراف 

سلبية على  تأثيراتع التي تنطوي على مخاطر كبيرة أو يراللمش
أصحاب المصلحة، مخاوف ة، ووفقًا لمستوى متأثرالالمجتمعات 

يجوز للعميل إشراك أعضاء المجتمع أو أصحاب المصلحة 
البيئية  متابعةالمعنيين اآلخرين للمشاركة في أنشطة ال

 (.1ألداء رقم )مطلب اواالجتماعية الموضحة في 

 آلية التظلم

يجب أن يعي العميل ويرد على اهتمامات أصحاب المصلحة  .29
ولهذا الغرض، ينشئ  المتعلقة بالمشروع في الوقت المناسب.

في أقرب وقت ممكن في عملية تطوير العميل آلية تظلم فعالة 
الستقبال وتسهيل معالجة مخاوف ومظالم أصحاب المشروع 

 شأن األداء البيئي واالجتماعي للعميل.المصلحة، خاصة التي ب

 التأثيراتمع المخاطر وتناسب يتحديد حجم آلية التظلم بحيث يتم 
  :السلبية المحتملة للمشروع

  تعالج آلية التظلم المخاوف بسرعة وفعالية، وبطريقة
خالية من التالعب والتدخل واإلكراه وشفافة مناسبة ثقافيًا 
األطراف ول لجميع وسهلة الوصوالترهيب والعقاب 

سبل اآللية الوصول إلى منع وال ت ة، دون أي تكلفة.متأثرال
أصحاب ويبلغ العميل  االنتصاف القضائي أو اإلداري.

أنشطة المشاركة التي التظلم في سياق آلية عن المصلحة 
، ويقدم تقارير منتظمة إلى الجمهور عن تطبيقه، ينفذها

تم التعامل مع ي ؛ينمتأثروحماية خصوصية األفراد ال
المظالم بطريقة مالئمة ثقافيًا وتكون سرية وموضوعية 

أصحاب مخاوف وحساسة وتستجيب الحتياجات و
وتسمح اآللية أيًضا بتلقي الشكاوى المجهولة  المصلحة.

  ؛التي يتم تقديمها ومعالجتها

  العميل توفير الوساطة في حل التظلمات في يدرس
 مجتمعية كبيرة؛ تنطوي على مخاوف المشاريع التي 

  آلية التظلم وتحليل االتجاهات بانتظام متابعةيتم تنفيذ. 
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 للمشروع البيئية واالجتماعية التأثيراتالمخاطر وعلى التغييرات 

أحكاًما  خطة إشراك أصحاب المصلحةيجب أن تتضمن  .30
لمشاركة أصحاب المصلحة في حالة حدوث تغييرات، في أي 

والتي تؤدي إلى تغييرات كبيرة  مرحلة من دورة حياة المشروع،
العميل  يقومالبيئية أو االجتماعية.  التأثيراتفي المخاطر و

ألصحاب المصلحة عن كيفية تخفيف هذه المخاطر باإلفصاح 
وإذا كانت هناك مخاطر وتأثيرات سلبية كبيرة على األطراف 

 ة، فسيُطلب من العميل إجراء مشاورات إضافية.متأثرال



 

 بيانات ا�تصال
(EBRD)  البنك ا�ورو� �عادة ا�ع�ر والتنمية
 (One Exchange Square, London)  لنــدن

EC٢A ٢JN 
  (United Kingdom)  املكة اتحدة

www.ebrd.com

رقم وحدة التحويت الهاتفية /الســن�ال
الهاتف   : ٦٠٠٠ ٧٣٣٨ ٢٠ +٤٤

طلب ا�علومات
:للطلبات وا�ستفسارات، يرجى زيارة الصفحة

www.ebrd.com/inforequest

 
١٠٩٦ السياسة البيئية وا�جت�عية  

البنك ا�ورو� �عادة ا�ع�ر والتنمية ©




