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نظرة عدمة علي إطدر علل حمبنك حمايمي 
حمبيئي يحلت لدعي

1. وااد إطدر علل حمبنك حمايمي حمبيئي يحلت لدعي حم زحم 

حمبنك يطدئفة  حملس احمة، من خالو سيدسة  بدم نلية  حمبنك 

مسدناة  إمي  تهاف  حم ي  يحلت لدعية  حمبيئية  حملعدوير  من 

إنهدء  بهاف  حملق رضة(،  )حمبلاحن  حملق رضين  مشريعدج 

حمفقر حملاقع يتعزوز حمرخدء حملش رك. 1 

1نظرة عدمة ملعلم فقط، يهي ل تشكل تزًءح من إطدر حمعلل حمبيئي يحلت لدعي. 

طدر: 2. وشلل هذح حلإ

• رؤية للتنمية المستدامة، تااد تطلعدج حمبنك بشأن حلس احمة 	

حمبيئية يحلت لدعية؛ 

• سياسة البنك الدولي البيئية واالجتماعية لتمويل مشروعات 	

مزحمية حمسدروة علي حمبنك؛  االستثمار، حم ي تااد حمل طلبدج حلإ

• المعايير البيئية واالجتماعية، بدلإضدفة إمي ملاقدتهد، يحم ي 	

مزحمية حم ي تسري علي حملق رض يعلي  تااد حمل طلبدج حلإ

حملشريعدج. 

لتمويل  واالجتماعية  البيئية  الدولي  البنك  سياسة  3. تااد 

بشأن  حمبنك  و بعهد  أن  وجب  حم ي  حملعدوير  االستثمار  مشروعات 

حملشريعدج حم ي وسدناهد من خالو تللول مشريعدج حلس ثلدر.

4. تااد المعايير البيئية واالجتماعية حمل طلبدج مللق رضين فيلد 

و علق ب ااوا يتقييم حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حملرتبطة 

مشريعدج  تللول  خالو  من  حمبنك  وسدناهد  حم ي  بدملشريعدج 

حملعدوير،  هذه  تطبيق  شأن  من  أن  حمايمي  حمبنك  يورى  حلس ثلدر. 

يحلت لدعية، حمبيئية  حملخدطر  يإدحرة  تااوا  علي  حم ركيز  خالو   من 

حمرخدء  يزوددة  حمفقر  من  ملاا  هافهم  في  حملق رضين  وسدنا  أن 

بطروقة مس احمة مصدمح حمبيئة يمصدمح ملحطنيهم. يس قلم حملعدوير 

بلد ولي: )أ( مسدناة حملق رضين في تاقيق حمللدرسدج حمايمية حمجياة 

حمل علقة بدلس احمة حمبيئية يحلت لدعية، )ب( مسدعاة حملق رضين في 

تعزوز  )ج(  يحمايمية،  حملطنية  يحلت لدعية  حمبيئية  بدم زحمدتهم  حملفدء 

تعزوز  )د(  يحمالكلة،  يحملسدءمة  يحملشدركة  يحمشفدفية  حم لييز  عام 

حملس لر  شرحك  حلإ خالو  من  مللشريعدج  حملس احمة  حم نلية  ن دئج 

لأصادب حملصلاة.
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حملعدوير  حمعشرة  يحلت لدعية  حمبيئية  حملعدوير   5. تااد 

حملشريع،  حيدة  ديرة  خالو  يحملشريع  حملق رض  سيلبيهد   حم ي 

علي حمنال حم دمي:

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS1( 1(: تقييم يإدحرة حملخدطر 	

حمبيئية يحلت لدعية يحلآثدر حمل رتبة عليهد؛

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS2( 2(: حمعلدمة يظريف حمعلل؛ 	

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS3( 3(: حمكفدءة في حس خاحم 	

حمللحرد يمنع حم للث يإدحرته؛ 

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS4( 4(: حمصاة يحمسالمة 	

حملج لعية؛ 

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS5( 5(: حلس الحذ علي حلأرحضي 	

يحمقيلد حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي يإعددة حم لطين حمقسروة؛ 

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS6( 6(: حفظ حم نلع حمبيلملتي 	

دحرة حملس احمة ملللحرد حمطبيعية حماية؛  يحلإ

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS7( 7(: حمشعلب حلأصلية/	

حملج لعدج حملالية حم قلياوة حملاريمة في أفروقيد تنلب حمصارحء؛

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS8( 8(: حم رحث حمثقدفي؛ 	

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS9( 9(: حملسطدء حملدميلن؛ 	

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS10( 10(: مشدركة أصادب 	

فصدح عن حملعللمدج.  حملصلاة يحلإ

حملشريعدج  تليع  علي   1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  6. وسري 

حم ي وسعي حملق رض إمي حماصلو علي تللول مشريعدج حلس ثلدر 

ولي:  مد  أهلية   1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  يوااد  حمبنك.   من 

حمقدئم مللق رض في حم صاي ملخدطر  حمبيئي يحلت لدعي  طدر  )أ( حلإ

مخدطر  م ااوا  م كدمل  يحت لدعي  بيئي  تقييم  )ب(  حملشريع؛  يآثدر 

فصدح  يآثدر حملشريع؛ )ج( حملشدركة حمفعدمة مللج لعدج من خالو حلإ

عن حملعللمدج ذحج حمصلة بدملشريع يحم شدير يتقاوم حملعللمدج 

يحلآثدر  مللخدطر  حملق رض  إدحرة  )د(  حمفدعلة؛  حم قييلية  يحملالحظدج 

معدمجة  حمبنك  يوش رط  حملشريع.  ف رة  طلحو  يحلت لدعية  حمبيئية 

تليع حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية مللشريع في إطدر حم قييم 

حمبيئي يحلت لدعي حمذي و م إترحؤه يفًقد مللعيدر حمبيئي يحلت لدعي 

حم زحمدج   10 ح ي   2 من  يحلت لدعية  حمبيئية  حملعدوير  يتااد   .1

قا  حم ي  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  تااوا  في  حملق رض 

حلأهاحف  حملعدوير  هذه  يتااد  يمعدمج هد.  خدًصد  حه لدًمد  ت طلب 

حلآثدر حمسلبية أي خفضهد أي تقليصهد أي  يحمل طلبدج حمالزمة م جنب 

حماا منهد. يفي حدو بقيت تأثيرحج كبيرة، تااد هذه حملعدوير نفسهد 

حلأهاحف يحمل طلبدج حمالزمة مل علوض عنهد أي حس علحضهد.

واالآثار  المخاطر  لمعالجة  توجيهات  بإصاحر  حمبنك  7. وقلم 

تااد  يحم ي  الضعيفة،  أو  المحرومة  المجموعات  أو  االأفراد  على 

حلأفرحد  ب ااوا  و علق  فيلد  حمبنك  مللظفي  مزحمية  حلإ  حمل طلبدج 

حمذي  حمنهج  أوضد  يتااد  حمضعيفة،  أي  حملاريمة  حملجللعدج  أي 

سُيّ بع م ااوا حترحءحج م لدوزة مل عدمل مع حمظريف حمخدصة مهؤلء 

حلأفرحد أي حملجللعدج.

8. وصار حمبنك أوًضد إجراء بيئيا واجتماعيا وااد حلإترحءحج حمبيئية 

تسري  يحم ي  دحرة  حلإ تهدز  عليهد  يحفق  حم ي  مزحمية  حلإ  يحلت لدعية 

علي حملشريعدج حم ي وسدناهد تللول مشريعدج حلس ثلدر. يسيصف 

حلإترحء حمبيئي يحلت لدعي كيفية قيدم حمبنك بل طلبدج حمعندوة حملحتبة 

حمالزمة مللشريع حملق رح ملاصلو علي مسدناة حمبنك.

مزحمية  طدر أوًضد التوجيهات وأدوات المعلومات غير حلإ 9. و ضلن حلإ

ملقيدم  حمبنك  يملظفي  حملعدوير،  تنفيذ  في  حملق رضين  ملسدعاة 

حملصلاة  يأصادب  حم نفيذ،  يمسدناة  حملحتبة  حمعندوة   بإترحءحج 

في تعزوز حمشفدفية يتبددو حمللدرسدج حمجياة.

على  بالحصول  المعنية  الدولي  البنك  سياسة  10. تسري 

دحرة  المعلومات، حم ي تعكس حم زحم حمبنك بدمشفدفية يحملسدءمة يحلإ

فصدح  طدر بأكلله، يتشلل هذه حمسيدسة حم زحمدج حلإ حمرشياة، علي حلإ

حمل علقة ب للول مشريعدج حلس ثلدر حمخدصة بدمبنك. 

بدمل طلبدج  يحملشريعدج  حملق رضلن  وفي  أن  أوًضد   11. وجب 

بشأن  الدولي  البنك  مجموعة  بإرشادات  حمخدصة  حمصلة   ذحج 

تالي  فّنية  مرتعية  يثدئق  تعا  يهي  والسالمة،2  والصحة   البيئة 

حمايمية  حمللدرسدج  علي  ماادة  صندعدج  من  يأمثلة  عدمة  أمثلة 

حمجياة في حمصندعدج.

عنهد.  يحملسدءمة  حملظدمم  معدمجة  بشأن  أحكدًمد  طدر  حلإ 12. وشلل 

ملعدمجة  حلآميدج  من  عاًدح  حمبنك  وسدناه  حمذي  حملشريع  يسي ضلن 

حمشلحغل يحملظدمم حم ي تنشأ فيلد و علق بأحا حملشريعدج. يسُ  دح 

حملصلو  إمكدنية  حلق ضدء،  حسب  حملشريع،  من  حمل ضررة  مالأطرحف 

يدحئرة  حملالية،  حم ظلم  يآميدج  حملظدمم،  معدمجة  آميدج  إمي 

 معدمجة حملظدمم ماى حمبنك: )http://www worldbank org/GRS؛ 

يهيئة   )grievances@worldbank org مك ريني:  حلإ يحمبروا 

مبدشرًة  مخديفهم  تقاوم  يبعا  حمايمي.  ملبنك  حم دبعة  حم ف يش 

ملرد،  معقلمة  فرصة  حمبنك  إدحرة  تهدز  يإعطدء  حمايمي  حمبنك  معندوة 

هيئة  إمي  شكلحهد  تقام  أن  حملشريع  من  حمل ضررة  مالأطرحف  وجلز 

http://www ifc org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_  2
External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/

./Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines



xi

ك حمايمي حمبيئي يحلت لدعي
ل حمبن

طدر عل
ظرة عدمة علي إ

ن

كدن  إذح  مد  م ااوا  مس قل  تاقيق  إترحء  مطلب  حملس قلة  حم ف يش 

حمضرر قا يقع كن يجة مبدشرة معام حم ثدو حمبنك حمايمي مسيدسدته 

مك ريني  حلإ حمبروا  عبر  حم ف يش  بهيئة  حلتصدو  يولكن  يإترحءحته. 

حملوب: علي  ملقعهد  عبر  أي   ipanel@worldbank org  حم دمي: 

.http://www inspectionpanel org/ 

حمبنك  يإترحءحج  حمعلليدج  سيدسدج  مال  طدر  حلإ هذح  13. وال 

 OP/BP4.00 حمبنك  حمعلليدج/إترحءحج  سيدسة  منشلر  حم دمية: 

حملعنلن "تجربة حس خاحم أنظلة حمبلاحن حملق رضة ملعدمجة قضدود 

حملشريعدج  في  يحلت لدعية  حمبيئية  حملقدئية  يحلإترحءحج  حمسيدسدج 

حمبنك  حمعلليدج/إترحءحج  سيدسة  يمنشلر  حمبنك"،  وسدناهد  حم ي 

حمعلليدج/ سيدسة  يمنشلر  حمبيئي"،  "حم قييم  حملعنلن   OP/BP4.01

يمنشلر  حمطبيعية"،  "حمللحئل  حملعنلن   OP/BP4.04 حمبنك  إترحءحج 

سيدسة حمعلليدج OP4.09 حملعنلن "مكدفاة حلآفدج"، يمنشلر سيدسة 

حمعلليدج/إترحءحج حمبنك OP/BP4.10 حملعنلن "حمشعلب حلأصلية"، 

حملعنلن   OP/BP4.11 حمبنك  حمعلليدج/إترحءحج  سيدسة  يمنشلر 

"حمللحرد حمثقدفية حملددوة"، يمنشلر سيدسة حمعلليدج/إترحءحج حمبنك 

سيدسة  يمنشلر  حمقسروة"،  حم لطين  "إعددة  حملعنلن   OP/BP4.12

حمبنك OP/BP4.36 حملعنلن "حمغدبدج"، يمنشلر  حمعلليدج/إترحءحج 

"سالمة  حملعنلن   OP/BP4.37 حمبنك  حمعلليدج/إترحءحج  سيدسة 

طدر مال منشلر سيدسة حمعلليدج/إترحءحج  حمسايد". يل وال هذح حلإ

حمبنك OP/BP4.03 حملعنلن "معدوير حلأدحء لأنشطة حمقطدع حمخدص"، 

حملعنلن   ،OP/BP7.50 حمبنك  حمعلليدج/إترحءحج  سيدسة  يمنشلر 

سيدسة  حمايمية"، يمنشلر  حملدئية  حمللرحج  في  حملقدمة  "حملشريعدج 

حمعلليدج/إترحءحج حمبنك OP/BP7.60 حملعنلن "حملشريعدج حملقدمة 

علي حلأرحضي حمل ندزع عليهد". 
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رؤوة مل نلية حملس احمة

حلأهاحف  حمايمي1  حمبنك  مجللعة  إس رحتيجية  1. تااد 

نهدء حمفقر حملاقع يتعزوز حمرخدء حملش رك في  حملؤسسية لإ

طلول  مس قبل  تأمين  شأن  يمن  حمشروكة.  حمبلاحن  تليع 

حلح لحء  يضلدن  يملحرده،  يشعلبه  حلأرض  مكلكب  حلأتل 

حلت لدعي مكدفة حمفئدج، يحماا من حلأعبدء حلق صددوة علي 

حلأتيدو حمقددمة أن وسدنا هذه حمجهلد. يوؤكا هافي حمبنك 

علي أهلية تاقيق حمنلل حلق صددي يحلح لحء يحلس احمة - 

نصدف.  بلد في ذمك حملخديف حمقلوة حمل علقة بدلإ

http://imagebank. :رحتع إس رحتيجية مجللعة حمبنك حمايمي معدم 2013 علي  1

00045/09/10/worldbank org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2013
Rendered/PDF/816970WP0REPLA00Box37984/20131009170003_6286

.2B00PUBLIC0.pdf

علي  مل زمة  حمايمي  حمبنك  مجللعة  فإن  حمرؤوة،  بهذه  2. حس رشددح 

حمعلل  تعزوز  ذمك  في  بلد  حمبيئية،  بدلس احمة  حمعدملي  حمصعيا 

مع  معه،  يحم كيف  حملندخ  تغير  آثدر  من  حماا  ملسدناة  حمجلدعي 

قرحر بضريرة ذمك في عدمم وعدني من ماايدوة حمللحرد حمطبيعية.  حلإ

س رحتيجيدج حمللحضيعية حملخ لفة حم ي تع لاهد  يو جلي ذمك في حلإ

س رحتيجيدج  حلإ هذه  يتُقر  حملقبل.  ملعقا  حمايمي2  حمبنك  مجللعة 

حمندمية، بدمبلاحن  حمخدصة  تلك  لسيلد  حلق صددحج،  تليع   بأن 

ل تزحو بادتة إمي حمنلل، يمكن وجب حمقيدم بذمك علي نال مس احم؛ 

بايث ل تؤدي حمفرص حملارة ملاخل حدميد إمي تقييا حمفرص حمل دحة 

مالأتيدو حمقددمة أي إمي تقلوضهد. كلد تقر بأن تغير حملندخ وؤثر علي 

حم ي  حملشريعدج  تعلل  أن  يونبغي  يملقعهد،  حملشريعدج  طبيعة 

طروق  عن  حملندخ  علي  تأثيرهد  من  حماا  علي  حمايمي  حمبنك  وللمهد 

حمايمي  حمبنك  يونشط  حمكربلن.  حنبعدثدج  تقليل  مع  حمباحئل  حخ يدر 

في  حم نلية  علي  رئيسًيد  خطرح  وشكل  حمذي  حملندخ  ب غير  و علق  فيلد 

دحرة  حيدتند. يول زم حمبنك حمايمي بلسدناة حمبلاحن حمل عدملة معه لإ

حق صددهد، يخفض حنبعدثدج حمكربلن، يحلس ثلدر في بندء حمقارة علي 

حمصللد في يته حم غيرحج حملندخية، مع حمقضدء علي حمفقر يتعزوز 

حمرخدء حملش رك.

3. يبدملثل، تلعب حم نلية يحلح لحء حلت لدعي ديرح حدسًلد في تليع 

حم نلية  تاقيق  يفي  حمايمي  حمبنك  بهد  وضطلع  حم ي  نلدئية  حلإ حلأنشطة 

من  حلأفرحد  تليع  تلكين  حلح لحء  وعني  ملبنك،  يبدمنسبة  حملس احمة. 

حملشدركة في عللية حم نلية يحلس فددة منهد. يوشلل ذمك يضع سيدسدج 

م عزوز تكدفؤ حمفرص يعام حم لييز من خالو تاسين حصلو تليع حلأفرحد 

بلد في ذمك حمفئدج حمفقيرة يحملاريمة علي خامدج يمزحود مثل حم عليم، 

يحمصاة، يحمالدوة حلت لدعية، يحمبنية حم ا ية، يحمطدقة بأسعدر معقلمة، 

علي سبيل حملثدو، "نال عدمم نظيف ورحعي حمبيئة يقددر علي حم كيف: إس رحتيجية   2

إوجدد  حم ي ت لخي  ملسنلحج 2012 – 2022"،  حمايمي  حمبنك  حمبيئة ماى مجللعة 
عدمم أخضر مرحع ملبيئة ينظيف يمرن ملجليع.
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ن دتية. كلد وشلل حمعلل علي  يحم لظيف، يحمخامدج حملدمية، يحلأصلو حلإ

إزحمة حمالحتز ضا أيمئك حمذون غدمًبد مد و م حس بعددهم من عللية حم نلية، 

عدقدج يحمشبدب يحلأقليدج، يضلدن إمكدنية سلدع  كدمنسدء يحلأطفدو يذيي حلإ

صلج تليع حمللحطنين. يفي هذح حمشأن، تسدنا أنشطة حمبنك حمايمي 

نسدن.  حلإ ماقلق  حمعدملي  عالن  حلإ في  حملذكلرة  نسدن  حلإ حقلق   إعلدو 

و سق  نال  يعلي  ب للولهد،  وقلم  حم ي  حملشريعدج  خالو   يمن 

حمسلبية  حلآثدر  تجنب  إمي  حمايمي  حمبنك  وسعي  إنشدئه3،  حتفدقية  مع 

م اقيق  حملس لر  سعيهد  في  حلأعضدء  حمبلاحن  مسدناة  في  يسيس لر 

نسدن. حم زحمدتهد حمل علقة باقلق حلإ

يأديحته  حلت لدعدج،  عقا  علي  قارته  حمايمي  حمبنك  4. وس خام 

حلس احمة  صليم  في  حلم زحم  هذح  درحج  لإ حمفكروة  يملحرده  حملدمية، 

مشدركة  من  ت رحيح  حم ي  أنشط ه،  تليع  في  يحلت لدعية  حمبيئية 

حمبنك حمعدملية في قضدود مثل تغير حملندخ، يإدحرة مخدطر حمكلحرث، 

حمبيئية  حلع بدرحج  مرحعدة  ضلدن  ح ي  حمجنسين،  بين  يحملسديحة 

س رحتيجيدج حمقطدعية، يسيدسدج حمعلليدج،  يحلت لدعية في تليع حلإ

يحمالحرحج مع حمبلاحن حملعنية. 

حملشريعدج،  مس لى  علي  حمعدملية،  حم طلعدج  هذه   5. ت الو 

إمي تعزوز فرص حم نلية ملجليع، لسيلد حمفقرحء يحمضعفدء، يتشجيع 

حمبنك  وسعي  يمذمك،  يحماية.  حمطبيعية  ملللحرد  حملس احمة  دحرة   حلإ

في إطدر مشريعدته إمي: 

• تجنب أي حماا من حلآثدر حمسلبية علي حلأشخدص يحمبيئة؛	

• حفظ أي إعددة تأهيل حم نلع حمبيلملتي يحمللحئل حمطبيعية، 	

 يحلس خاحم حمفعدو يحمعددو ملللحرد حمطبيعية يخامدج 

وكلملتي؛  حمنظدم حلإ

• تعزوز صاة حمعلدو يحملج لعدج حملالية يسالم هم؛	

• حم أكا من عام يتلد تادمل أي تلييز تجده حلأفرحد أي حملج لعدج 	

حمل أثرة بدملشريع، يحله لدم حمخدص بدمشعلب حلأصلية يحلأقليدج 

يحمضعفدء أي حملهلشين، يخدصًة حين تظهر آثدٌر سلبية أي عنا 

تقدسم فلحئا حم نلية؛

• معدمجة حلآثدر علي مس لى حملشريع فيلد و علق ب غير حملندخ 	

يمرحعدة آثدر تغير حملندخ علي حخ يدر حملشريعدج يتعيين ملحقعهد 

يتخطيطهد يتصليلهد يتنفيذهد ييقف تشغيلهد؛ 

3 خدصًة حملددة 3، حمقسم 5 )ب( يحملددة 4 - حمقسم 10.

• زوددة إشرحك أصادب حملصلاة إمي أقصي درتة ملكنة من خالو 	

تعزوز حملشديرحج، يحملشدركة، يحملسدءمة.

حم سبب  "عام  مجرد  من  أبعا  إمي  حمايمي  حمبنك  رؤوة  6. تذهب 

في حلأضرحر" حيث تسعي إمي تعظيم مكدسب حم نلية. يحيثلد وااد 

حم قييم حمبيئي يحلت لدعي ماى حملق رض فرص تنلية ما للة مرتبطة 

حمفرص  هذه  إدرحج  إمكدنية  حملق رض  مع  حمبنك  سيندقش  بدملشريع، 

حمفرص  حملشريع. يحيثلد كدن ذمك مندسبد، ولكن حس غالو هذه  في 

م عزوز عللية حم نلية. 

7. سيعلل حمبنك أوضد مع حملق رضين م ااوا حملبددرحج يحلأهاحف 

حلق ضدء،  عنا  حملطنية،  حم نلية  أيملودج  ملعدمجة  س رحتيجية  حلإ

سيسعي  هذه،  حم نلية  لأيملودج  يدعًلد  حمبلاحن.  مشدركة  إطدر  في 

حملدناة  يحمجهدج  حملق رضين  مع  تعدينية  عالقدج  إقدمة  إمي  حمبنك 

حمقضدود  حلو  حمالحر  حمبنك  يسيلحصل  حلأخرى.  حمايمية  يحملنظلدج 

حمايمية  يحملنظلدج  حملدناة  حماكلمدج  مع  يحلت لدعية  حمبيئية 

يحمبلاحن حم ي وعلل بهد يحملج لع حملاني.

حم عدين  علي  و لقف  حملس احمة  حم نلية  تاقيق  أن  حمبنك  8. وارك 

نلدئية لأحا حملشريعدج،  حمفعدو مع كل من ماوه مصلاة في حمنلحتج حلإ

بلد في ذمك شركدء حم نلية من حمقطدعين حمعدم يحمخدص. يول زم حمبنك 

حم كرحر  م جنب  يتطلورهد  بدملق رض  حمخدصة  حمعلل  أُطر  بدس خاحم 

حم نلية  ن دئج  غير حمضريري ملجهلد، يإنشدء قارحج يطنية يتاقيق 

حم ي ت سق تلهروًد مع أهاحف إطدر حمعلل حمبيئي يحلت لدعي. يول زم 

حمبنك بف ح حمالحر يحم شدير مع حمجلهلر، ينشر حملعللمدج دين قيا 

في حملقت حملندسب، يآميدج حم ظلم حملس جيبة. 

حمطللحدج يحملبددئ  حمبيئي يحلت لدعي هذه  طدر  حلإ 9. والِّو هذح 

حمبنك  يلوة  إطدر  في  حملشريع  مس لى  علي  عللية  تطبيقدج   إمي 

أن  حمرغم من  إنشدئه. يعلي  حتفدقية  حملنصلص عليه في  حمنال  علي 

طدر من وضلن ن دئج حم نلية حملس احمة باا ذحته، فإن تنفيذه  هذح حلإ

مهذح  حمالزم  حلأسدس  تلفر  حم ي  حملعدوير  تطبيق  سيضلن  حمسليم 

حملشريعدج  نطدق  خدرج  مالأنشطة  رحئًاح  مثدلً  أوضدً  يوقام  حمهاف، 

حم ي وسدناهد حمبنك. 
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ك حمايمي حمبيئية يحلت لدعية
سيدسة حمبن

 سيدسة حمبنك حمايمي حمبيئية يحلت لدعية 
م للول مشريعدج حلس ثلدر

الغرض

م للول  يحلت لدعية  حمبيئية  حمسيدسة  هذه  1. تااد 

حمايمي2  ملبنك  مزحمية  حلإ حمل طلبدج  حلس ثلدر1  مشريعدج 

تللول  خالو  من  وسدناهد  حم ي  بدملشريعدج  و علق  فيلد 
مشريعدج حلس ثلدر.3

1 تال هذه حمسيدسة مال سيدسدج حمعلليدج )OP( يإترحءحج حمبنك )BP( حم دمية: 

منشلر سيدسة حمعلليدج/إترحءحج حمبنك OP/BP4.00 حملعنلن "تجربة حس خاحم 
حمبيئية  حملقدئية  يحلإترحءحج  حمسيدسدج  قضدود  ملعدمجة  حملق رضة  حمبلاحن  أنظلة 
حمعلليدج/ سيدسة  يمنشلر  حمبنك"،  وسدناهد  حم ي  حملشريعدج  في  يحلت لدعية 
إترحءحج حمبنك OP/BP4.01 حملعنلن "حم قييم حمبيئي"، يمنشلر سيدسة حمعلليدج/

سيدسة  يمنشلر  حمطبيعية"،  "حمللحئل  حملعنلن   OP/BP4.04 حمبنك  إترحءحج 
حمعلليدج OP4.09 حملعنلن "مكدفاة حلآفدج"، يمنشلر سيدسة حمعلليدج /إترحءحج 
حمعلليدج/ سيدسة  يمنشلر  حلأصلية"،  "حمشعلب  حملعنلن   OP/BP4.10 حمبنك 

إترحءحج حمبنك OP/BP4.11 حملعنلن "حمللحرد حمثقدفية حملددوة"، يمنشلر سيدسة 
حمعلليدج/إترحءحج حمبنك OP/BP4.12 حملعنلن إعددة حم لطين حمقسروة، يمنشلر 
يمنشلر  "حمغدبدج"،  حملعنلن   OP/BP4.36 حمبنك  حمعلليدج/إترحءحج  سيدسة 
سيدسة حمعلليدج/إترحءحج حمبنك OP/BP4.37 حملعنلن "سالمة حمسايد". يل تال 
هذه حمسيدسة مال منشلر سيدسة حمعلليدج/إترحءحج حمبنك OP/BP4.03 حملعنلن 
"معدوير حلأدحء لأنشطة حمقطدع حمخدص"، يمنشلر سيدسة حمعلليدج/إترحءحج حمبنك 
OP/BP7.50 حملعنلن "حملشريعدج حملقدمة في حمللرحج حملدئية حمايمية"، يمنشلر 
سيدسة حمعلليدج/إترحءحج حمبنك OP/BP7.60 حملعنلن "حملشريعدج حملقدمة في 

حلأرحضي حمل ندزع عليهد".
2 في هذه حمسيدسة، مد مم وق ض حمسيدق خالف ذمك، وعني مصطلح "حمبنك" حمبنك 

نشدء يحم علير ي/ أي حملؤسسة حمايمية مل نلية )سلحء كدن وعلل ماسدبه  حمايمي مالإ
حمخدص أي بصف ه ماوًرح ملصنددوق حلس ئلدنية حم ي تللمهد حمجهدج حملدناة(.

3 رحتع منشلر سيدسة حمعلليدج OP 10.00 حملعنلن "تللول مشريعدج حلس ثلدر". 

حمنال  علي  حمبنك،  يضلدندج  قريض  علي  حلس ثلدر  مشريعدج  تللول  يوش لل 
.OP 10.00 حملااد في منشلر سيدسة حمعلليدج

االأهداف والمبادئ

يتنفيذ  إعاحد  في  حملق رضين4  بلسدناة  حمايمي  حمبنك  2. ول زم 

حلأُُطر  قارحج  يتعزوز  يحت لدعًيد،  بيئًيد  حملس احمة  حملشريعدج 

يحلآثدر  حملخدطر  يإدحرة  م قييم  مللق رضين  يحلت لدعية   حمبيئية 

يضع  حمغدوة،  مهذه  يتاقيًقد  مللشريعدج.  يحلت لدعية6  حمبيئية5 

حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  تفددي  بهاف  يحت لدعية  بيئية  معدوير  حمبنك 

حماا  أي  تقليصهد  أي  خفضهد،  أي  مللشريعدج،  حمسلبية  يحلت لدعية 

حمبيئية  حملعدوير  تطبيق  في  حملق رضين  حمبنك  يسيسدعا  منهد. 

تللول مشريعدج  حملاعلمة من خالو  حملشريعدج  يحلت لدعية علي 

حمبيئية يحلت لدعية م للول مشريعدج  حلس ثلدر يفًقد مهذه حمسيدسة 

حلس ثلدر )حمسيدسة(.

3. م نفيذ هذه حمسيدسة، سيقلم حمبنك بلد ولي:

بذو حمعندوة حملحتبة حمخدصة بدملشريعدج حملق رحة، بلد و سق )أ( 

مع طبيعة حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حمل علقة 

بدملشريع يأهلي هد حملا للة؛

عنا حلق ضدء، مسدناة حملق رض علي حمقيدم بلشدركة مبكرة )ب( 

 يمس لرة يتشدير هددف مع أصادب حملصلاة،7 لسيلد 

في حملج لعدج حمل ضررة، يفي تلفير آميدج حم ظلم حمقدئلة 

علي حملشريع؛ 

4 في هذه حمسيدسة، مد مم وق ض حمسيدق خالف ذمك، وعني مصطلح "حملق رض" 

مق رضد أي مس فياح من تللول حمبنك لأحا مشريعدج حلس ثلدر، يأي تهة أخرى 
مسؤيمة عن تنفيذ حملشريع.

ماادة  مخدطر  حايث  إمكدنية  من  مزوًجد  يحلت لدعية  حمبيئية  حملخدطر  تُعا   5
يشاة حلآثدر حمندتلة عن حايث ذمك.

6 تشير حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية لأي تغيير، ما لل أي يحقع: )1( ملبيئة حملددوة 
حملايطين،  يحمعلدو  حملج لع  علي  حملحقعة  مالآثدر   )2( حمثقدفية،  أي  حمطبيعية  أي 

حمندتجة عن نشدط حملشريع حمذي سيسدناه حمبنك.
علي  حملصلاة  أصادب  إشرحك  بشأن  مللق رضين  إضدفية  شريط  تااوا  و م   7

حمنال حملااد في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10.
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مسدعاة حملق رض في تااوا حلأسدميب يحلأديحج حملندسبة )ج( 

م قييم يإدحرة حملخدطر حمبيئية يحلت لدعية حملا للة يحلآثدر 

حمل رتبة عليهد حمخدصة بدملشريع؛ 

حلتفدق مع حملق رض علي حمشريط حم ي وس عا حمبنك بللتبهد )د( 

م قاوم حملسدناة مللشريع، يذمك علي حمنال حملبين في خطة 

حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي؛8 

رصا حلأدحء حمبيئي يحلت لدعي مللشريع يفًقد مخطة حلم زحم )ه( 
حمبيئي يحلت لدعي يحملعدوير حمبيئية يحلت لدعية.9

حمبنك سيضعهد  حم ي  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر   4. إن 

بدملشريع  ت علق  وبذمهد  حم ي  حملحتبة  حمعندوة  في  حلع بدر   في 

يتشلل مد ولي:

حملخدطر يحلآثدر حمبيئية، شدملة: )1( تلك حملاادة في إرشددحج )أ( 

مجللعة حمبنك حمايمي بشأن حمبيئة يحمصاة يحمسالمة؛ 10 )2( تلك 

حمل علقة بسالمة حملج لعدج حملالية )بلد في ذمك سالمة حمسايد 

يحلس خاحم حلآمن ملبياحج حلآفدج(؛ )3( تلك حمل علقة ب غير حملندخ 

يحمعدبرة ملاايد أي غيرهد من حملخدطر يحلآثدر حمعدملية؛ )4( أي تهاوا 

مددي مالدوة حمللحئل حمطبيعية يحم نلع حمبيلملتي يحفظهد يصيدن هد 

وكلملتي  يحس عددتهد، )5( تلك حمل علقة بخامدج حمنظدم حلإ

يحس خاحم حمللحرد حمطبيعية حماية، مثل مصدئا حلأسلدك يحمغدبدج؛ 

نسدن )ب(  حملخدطر يحلآثدر حلت لدعية، شدملة: )1( حم هاواحج لأمن حلإ

من خالو تصعيا حمصرحعدج حمشخصية أي حملج لعية أي بين 

حمبلاحن أي حمجرحئم أي أعلدو حمعنف؛ )2( مخدطر حايث آثدر 

مللشريع تؤثر بشكل غير م ندسب علي حلأفرحد أي حملجللعدج حم ي 

قا تكلن، نظًرح مظريفهد حمخدصة، من حمفئدج حملاريمة أي 

فرحد أي حمجلدعدج في 
أ
حمضعيفة؛ 11 )3( أي تايز أي تلييز تجده حل

 تلفير سبل حملصلو إمي ملحرد حم نلية يفلحئا حملشريعدج،

8 ت م معدمجة خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي في حمقسم هـ.

9 رحتع منشلر سيدسة حمعلليدج OP 10.00 مالطالع علي تفدصيل حلو م طلبدج 

حمرصا يحمل دبعة.
رشددحج بشأن حمبيئة يحمصاة يحمسالمة هي يثدئق مرتعية فّنية تنص علي  10 إن حلإ

أمثلة عدمة يأمثلة من صندعدج ماادة علي حمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعدج. 
رشددحج مس لودج حلأدحء يحلإترحءحج حم ي تع بر عددة من حملحتب أن  يت ضّلن هذه حلإ
تاققهد حم قنيدج حمادمية في حملرحفق حمجاواة ب كلفة معقلمة. يمالطالع علي حملرتع 
يحمصاة  حمبيئة  بشأن  حمايمي  حمبنك  مجللعة  إرشددحج  إمي  حمرتلع  وُرتي  حمكدمل، 
http://www ifc org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_ :يحمسالمة
External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/

./Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/.s
11 وشير مصطلح "حملاريملن أي حمضعفدء" إمي من وزدحد حح لدو تأثرهم سلبدً بآثدر 

حملشريع ي/أي حلأقل حلس فددة من مندفع حملشريع. كلد أن مثل هذح حمفرد/حمفئة وزدحد 
أوضدً حح لدو حس بعدده من حملشدركة حمكدملة في عللية حم شدير حمرئيسية أي عام قارته 
علي ذمك، يمهذح قا و طلب حتخدذ تاحبير معينة ي/أي مسدعاة ملقيدم بذمك. يس أخذ 
عللية تااوا أصادب حملصلاة يتاليل أيضدعهم في حسبدنهد حلع بدرحج حمل علقة 
بدمعلر، بلد في ذمك حملسّنلن يحمُقصر، يبلد في ذمك في حمظريف حم ي قا وكلنلن فيهد 
منفصلين عن عدئل هم أي حملج لع حملالي أي حلأفرحد حلآخرون حمذون وع لاين عليهم.

 لسيلد في حدمة حمفئدج حملاريمة أي حمضعيفة؛

)4( حلآثدر حلق صددوة يحلت لدعية حمسلبية حمل علقة بدلس يالء 

حمقسري علي حلأرحضي أي حمقيلد حملفريضة علي حس خاحم 

حلأرحضي؛ )5( حملخدطر أي حلآثدر حملرتبطة بايدزة حلأرحضي يحمللحرد 

حمطبيعية يحس خاحمهد، بلد في ذمك )حسب حلق ضدء( حلآثدر 

حملا للة مللشريع علي ترتيبدج حمايدزة يحلأنلدط حملالية 

لس خاحم حلأرحضي، يحملصلو إمي حلأرحضي يتلحفرهد، يحلأمن 

حمغذحئي يقيم حلأرحضي، يأي مخدطر مقدبلة ت علق بدمصرحع أي 

حلخ صدم علي حلأرحضي يحمللحرد حمطبيعية؛ )6( حلآثدر حملحقعة علي 

صاة حمعلدو يحملج لعدج حملالية حمل أثرة بأنشطة حملشريع 

يسالم هم يرفده هم، )7( مخدطر ت علق بدم رحث حمثقدفي.

تللول  خالو  من  حمبنك  وسدناهد  حم ي  حملشريعدج  من  5. وُطلب 

مشريعدج حلس ثلدر تلبية حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية حم دمية:

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS1( 1(: تقييم يإدحرة حملخدطر 	

حمبيئية يحلت لدعية يحلآثدر حمل رتبة عليهد؛ 

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS2( 2(: حمعلدمة يظريف حمعلل؛ 	

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS3( 3(: حمكفدءة في حس خاحم 	

حمللحرد يمنع حم للث يإدحرته؛ 

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS4( 4(: حمصاة يحمسالمة حملج لعية؛ 	

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS5( 5(: حلس الحذ علي حلأرحضي 	

يحمقيلد حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي يإعددة حم لطين حمقسروة؛ 

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS6( 6(: حفظ حم نلع حمبيلملتي 	

دحرة حملس احمة ملللحرد حمطبيعية حماية؛  يحلإ

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS7( 7(: حمشعلب حلأصلية/حملج لعدج 	

حملالية حم قلياوة حملاريمة في أفروقيد تنلب حمصارحء؛

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS8( 8(: حم رحث حمثقدفي؛ 	

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS9( 9(: حملسطدء حملدميلن؛ 	

• المعيار البيئي واالجتماعي ESS10( 10(: مشدركة أصادب 	

فصدح عن حملعللمدج.  حملصلاة يحلإ

6. تهاف حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية إمي مسدعاة حملق رضين علي 

إدحرة مخدطر يآثدر حملشريع يتاسين حلأدحء حمبيئي يحلت لدعي من خالو 

نهج قدئم علي تاليل حملخدطر يحمن دئج. يورد يصف حمن دئج حملرتلة 

مللشريع في أهاحف كل معيدر بيئي يحت لدعي، تليهد م طلبدج ماادة 

حملسدئل  خالو  من  حلأهاحف  هذه  تاقيق  علي  حملق رضين  ملسدعاة 

حم ي ت ندسب مع طبيعة حملشريع يحجله يت سق مع مس لى حملخدطر 

يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية.
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ك حمايمي حمبيئية يحلت لدعية
سيدسة حمبن

نطاق التطبيق

تليع  علي  يحلت لدعية  حمبيئية  يحملعدوير  حمسيدسة  هذه  7. تسري 

مشريعدج تللول  خالو  من  حمبنك  وسدناهد  حم ي   حملشريعدج 

حلس ثلدر.12، 13 يمن وسدنا حمبنك إل حملشريعدج حم ي ت سق مع حايد 

حملعدوير  م طلبدج  حس يفدء  حمل لقع  يمن  إطدرهد،  يفي  إنشدئه  حتفدقية 

حمبيئية يحلت لدعية بطروقة مقبلمة ملبنك يكذمك ضلن إطدر زمني مقبلو.

"حملشريع"  مصطلح  وشير  حمسيدسة،  هذه  من  ملغرض   8. تاقيًقد 

إمي مجللعة من حلأنشطة حم ي وسعي حملق رض إمي حماصلو علي مسدناة 

حمبنك حمُلشدر إميهد في حمفقرة 7 أعاله من أتلهد، كلد هل مااد في حلتفدق 

حمقدنلني مللشريع بين حملق رض يحمبنك.14 يولكن أن تش لل حملشريعدج 

علي مرحفق أي أنشطة تاواة ي/أي مرحفق أي أنشطة حدمية، أي مزوج منهد. 

يولكن كذمك أن تشلل حملشريعدج مشريعدج فرعية.

حمثندئية  حم للول  مؤسسدج  يإحاى  حمبنك  وشدرك   9. عنامد 

سي عدين  فإنه  حملشريعدج،15  أحا  تللول  في  حلأطرحف  م عادة  أي 

حملخدطر  تقييم  بشأن  مش رك  نهج  علي  مالتفدق  حملق رض  يمع  معهد 

يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حملرتبطة بدملشريع يإدحرتهد. يسيكلن حمنهج 

حملش رك مقبللً ملبنك، بشرط أن وُلّكن هذح حمنهج حملشريع من تاقيق 

يسيطلب  يحلت لدعية.16  حمبيئية  حملعدوير  مع  تلهروًد  م سقة  أهاحف 

حمبنك من حملق رض تطبيق حمنهج حملش رك علي حملشريع. يوقلم حمبنك 

يحملق رض  حمبنك  و لكن  بايث  حملؤسسدج  هذه  مع  بدم نسيق   أوًضد 

حمعلليدج/إترحءحج  سيدسة  منشلر  عليهد  وسري  حم ي  حملشريعدج  إمي  تشير   12

سيدسة  تسري  يل  حلس ثلدر".  مشريعدج  "تللول  حملعنلن   OP/BP 10.00 حمبنك 
حمعلليدج  علي  حلس ثلدر  مشريعدج  م للول  يحلت لدعية  حمبيئية  حمايمي  حمبنك 
قرحض لأغرحض سيدسدج حم نلية )حم ي تم تااوا حلأحكدم حمبيئية  حم ي وسدناهد حلإ
 OP/BP 8.60 حمبنك  حمعلليدج/إترحءحج  سيدسة  منشلر  في  مهد  يحلت لدعية 
قرحض لأغرحض سيدسدج حم نلية" أي تلك حم ي وسدناهد تللول حمبرحمج  حملعنلن "حلإ
يفقد ملن دئج )حم ي تم تااوا حلأحكدم حمبيئية يحلت لدعية مهد في منشلر سيدسة 

حمعلليدج/إترحءحج حمبنك OP/BP 9.00، حملعنلن "تللول حمبرحمج يفقد ملن دئج".
13 قا تش لل هذه حملشريعدج علي حملسدعاة حمفنية حم ي وسدناهد حمبنك من خالو 

تللول مشريعدج حلس ثلدر، سلحء تم تقاولهد من خالو مشريع مس قل أي في إطدر 
من  ح ي 18  من 14  حمفقرحج  في  حملحردة  حمل طلبدج  س سري  يمذمك،  مشريع.  أي 
يحملندسبة  حمصلة  ذحج  حمفنية  حملسدعاة  أنشطة  علي   1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر 
مطبيعة حملخدطر يحلآثدر. يسي م إعاحد يثيقة حملهدم يحلخ صدصدج يخطط حمعلل أي 
غيرهد من حملثدئق حم ي تااد نطدق يمخرتدج أنشطة حملسدعاة حمفنية، يذمك مضلدن 
حمبيئية  حملعدوير  مع  حمبنك  وقامهد  حم ي  حماعم  أشكدو  من  يغيرهد  حملشلرة  حتسدق 
يحلت لدعية من 1 إمي 10. يل تخضع حلأنشطة حم ي ونفذهد حملق رض بعا حلن هدء من 
حملشريع يحم ي مم وللمهد حمبنك، أي حلأنشطة حم ي ل ت علق بدملسدعاة حمفنية بشكل 
مبدشر، لأحكدم سيدسة حمبنك حمايمي حمبيئية يحلت لدعية م للول مشريعدج حلس ثلدر.

نشطة حملؤهلة ملاصلو علي تللول 
أ
14 تااد سيدسة حمعلليدج OP 10.00 نطدق حل

مشريعدج حلس ثلدر، بدلإضدفة إمي عللية حمللحفقة عليهد.
15 تش لل هذه حملؤسسدج/حمجهدج علي مؤسسة حم للول حمايمية يحملكدمة حمايمية 

مضلدن حلس ثلدر.
16 عنا تااوا مد إذح كدن حمنهج حملش رك أي حمل طلبدج حمُلشدر إميهد في حمفقرحج 

9، ي12، ي13 مقبلمة، سيأخذ حمبنك في حلع بدر سيدسدج يمعدوير يإترحءحج تنفيذ 
مؤسسدج حم للول حمثندئية أي م عادة حلأطرحف. يسي م تضلين حم احبير يحلإترحءحج 

حملع لاة بللتب حمنهج حملش رك في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.

أتل  من  بدملشريع  حمل علقة  حمللحد  من  مجللعة  عن  فصدح  حلإ من 

إشرحك أصادب حملصلاة. 

10. س ق ضي هذه حمسيدسة أوًضد تطبيق حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية 

حملعدوير  م طلبدج  حمللاقة  حملرحفق  يس لبي  حمللاقة.  حملرحفق  علي 

حمنفلذ  أي  حمسيطرة  حملق رض  حم الك  بقار  يحلت لدعية،   حمبيئية 

علي هذه "حملرحفق حمللاقة".17 

حمللاقة"  "حملرحفق  مصطلح  وعني  حمسيدسة،  هذه  11. يمغرض 

حكم  يفي  حملشريع،  إطدر  في  حملللمة  غير  حلأنشطة  أي  حملرحفق 

بدملشريع؛  يملالظة  مبدشرة  بطروقة  م علقة  )أ(  تكلن:   حمبنك، 

حملشريع؛  مع  بدم زحمن  تنفيذهد  تخطيط  أي  تنفيذهد  و م   )ب( 

)ج( ضريروة مللشريع ح ي و م تطبيقه يمن و م إنشدؤهد أي تلسيعهد 
أي عللهد إذح مم ولتا حملشريع.18

12. حيثلد:

و م حلتفدق علي نهج مش رك مللشريع، سيسري حمنهج )أ( 

حملش رك علي حملرحفق حمللاقة؛

و م تللول حملرحفق حمللاقة من ِقبل مؤسسدج حم للول حمثندئية )ب( 

أي م عادة حلأطرحف، وجلز ملبنك حمللحفقة علي تطبيق 

م طلبدج هذه حملؤسسدج حلأخرى م قييم حملخدطر يحلآثدر 

حمبيئية يحلت لدعية مللرحفق حمللاقة يإدحرتهد، بشرط أن تلكن 

هذه حمل طلبدج حملشريع من تاقيق أهاحف م سقة تلهروًد 

مع حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية.

يتكلن  مدميد،  يسيطد  وشلل  ملشريع  دعًلد  حمبنك  وقام  13. حيثلد 

قامت  قا  حلأخرى  حلأطرحف  م عادة  أي  حمثندئية  حم للول   مؤسسدج 

أي س قام حم للول إمي حملسيط حملدمي نفسه، وجلز ملبنك حمللحفقة علي 

حلع لدد علي م طلبدج هذه حملؤسسدج حلأخرى م قييم حملخدطر يحلآثدر 

حمبيئية يحلت لدعية مللشريع يإدحرتهد، بلد في ذمك حم رتيبدج حملؤسسية حم ي 

حادهد حملسيط حملدمي بدمفعل، بشرط أن تلكن هذه حمل طلبدج حملشريع 

من تاقيق أهاحف م سقة تلهروًد مع حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية.

14. عنامد ورى حمبنك أن حملق رض: )أ( في حدتة مدسة إمي حملسدعاة 

و عرض  )ب(  أي  نزحع؛  أي  نسدن  حلإ صنع  من  أي  طبيعية  كدرثة  بسبب 

مقيلد مفريضة علي حمقارحج بسبب حدلج هشدشة أي ضعف ماادة 

)بلد في ذمك حمايو حمصغيرة(، س سري تليع حلأحكدم حملعللو بهد 

 19.OP10.00 حمخدصة بلنشلر سيدسة حمعلليدج

17 سيطلب حمبنك من حملق رض إثبدج إمي أي ماى وس ايل عليه ملدرسة حمسيطرة 

ذحج  حلع بدرحج  عن  تفدصيل  تقاوم  خالو  من  حمللاقة  حملرحفق  علي  حمنفلذ  أي 
حمصلة، حم ي قا تش لل علي علحمل قدنلنية يتنظيلية يمؤسسية.

تليع  تس لفي  أن  وجب  ملاقة،  مرحفق  نشطة 
أ
حل أي  حملرحفق  علي  وطلق  ح ي   18

حملعدوير حمثالثة.
.OP10.00 19 ورد حملزوا من حم فدصيل في هذح حمشأن في منشلر سيدسة حمعلليدج
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متطلبات البنك 

15. سيطلب حمبنك من حملق رضين إترحء حم قييم حمبيئي يحلت لدعي 

مللشريعدج حم ي سيسدناهد حمبنك يفًقد مللعدوير حمبيئية يحلت لدعية.20 

يتنفيذهد  حملشريعدج  إعاحد  حملق رض  من  حمبنك  16. سيطلب 

يإطدر  بأسللب  يحلت لدعية  حمبيئية  حملعدوير  م طلبدج  تلبي  بايث 

زمني مقبلمين ماى حمبنك. يعنا تااوا حمطروقة يإطدر زمني مقبلو، 

سيأخذ حمبنك في حلع بدر طبيعة حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية 

حملا للة يأهلي هد، يتلقيت إعاحد حملشريع يتنفيذه، يقارة حملق رض 

يحمهيئدج حلأخرى علي حملشدركة في إعاحد حملشريع يتنفيذه، يحم احبير 

يحلإترحءحج حملاادة حم ي ونبغي يضعهد أي حتخدذهد من ِقبل حملق رض 

مل صاي مهذه حملخدطر يحلآثدر. 

حتخدذ  أي  ب خطيط  حملق رض  قيدم  علي  حمبنك  ولحفق  17. عنامد 

تاحبير أي إترحءحج ماادة م فددي مخدطر يآثدر حملشريع أي خفضهد 

حمبنك من  حماا منهد في إطدر زمني مااد، سيطلب  أي  تقليصهد  أي 

حملق رض حلم زحم بعام تنفيذ أي أنشطة أي حتخدذ أي إترحءحج فيلد 

و علق بدملشريع قا تسفر عن مخدطر أي آثدٍر بيئية أي حت لدعية سلبية، 

يذمك إمي أن و م تنفيذ حمخطط أي حم احبير أي حلإترحءحج يفًقد مخطة 

حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.

18. إذح كدن حملشريع وضم أي وش لل علي مرحفق أي أنشطة قدئلة 

حمبيئية يحلت لدعية في يقت حلع لدد من  ل تلبي م طلبدج حملعدوير 

حلم زحم  خطة  إطدر  في  حملق رض،  من  حمبنك  فسيطلب  حمبنك،  ِقبل 

تلبي  بايث  ملبنك،  مرضية  تاحبير  يتنفيذ  تبني  يحلت لدعي،  حمبيئي 

حمجلحنب حملددوة مهذه حملرحفق أي حلأنشطة م طلبدج حملعدوير حمبيئية 

حم احبير  تااوا  يعنا  ملبنك.  مقبلو  زمني  إطدر  ضلن  يحلت لدعية 

حملرضية يإطدر زمني مقبلو، سيأخذ حمبنك في حلع بدر طبيعة ينطدق 

حملشريع يحمجايى حمفنية يحملدمية مل احبير حملق رحة. 

حمبيئة  إرشددحج  م طلبدج  تطبيق  حملق رض  من  حمبنك  19. سيطلب 

يحمصاة  حمبيئة  إرشددحج  يتشلل  حمصلة.21  ذحج  يحمسالمة  يحمصاة 

يحمسالمة مس لودج حلأدحء يحم احبير حمسدروة علي حملشريعدج يتع بر 

عن  حملضيفة  حمبلاحن  م طلبدج  تخ لف  يعنامد  عدم.  بصفة  مقبلمة 

حمبيئة يحمصاة يحمسالمة،  إرشددحج  حملحردة في  حملس لودج يحم احبير 

صرحمًة.  أشا  كدن  أوهد  تنفيذ  أي  إنجدز  حملق رض  من  حمبنك  سيطلب 

حملحردة  تلك  من  صرحمًة  حلأقل  حم احبير  أي  حملس لودج  كدنت  إذح   أمد 

في إرشددحج حمبيئة يحمصاة يحمسالمة مندسبة من حيث حمقيلد حمفنية 

20 رحتع حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1، حمفقرة 23.

21 رحتع حمادشية رقم 10.

حلأخرى  حملشريع  ظريف  أي  حملق رض  ماى  حملاايدة  حملدمية  أي 

حملاادة، فسيطلب حمبنك من حملق رض تقاوم تبرور كدمل يمفصل 

لأي باحئل مق رحة خالو حم قييم حمبيئي يحلت لدعي. يوجب أن وثبت 

و سق  باول  أدحء  مس لى  أي  حخ يدر  أن  حمبنك،  ورضي  بلد  حم برور، 

يحمصاة  حمبيئة  يإرشددحج  يحلت لدعية  حمبيئية  حملعدوير  أهاحف  مع 

يحمسالمة حمسدروة، يأل وؤدي علي حلأرتح إمي حايث أي ضرر بيئي 

أي حت لدعي كبير.

أ. تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية 

حملسطدء  ذمك  في  )بلد  حملشريعدج  تليع  حمبنك  20. سيصنف 

كبيرة  أي  حملخدطر  عدمية  تصنيفدج:  أربعة  من  يححا  إمي  حملدميلن( 

حملخدطر أي مع امة حملخدطر أي قليلة حملخدطر. يعنا تااوا تصنيف 

حمصلة،  حمقضدود ذحج  حلع بدر  حمبنك في  حملندسب، سيأخذ  حملخدطر 

مثل حمنلع، يحمللقع، يحماسدسية، يحجم حملشريع؛ يطبيعة يحجم 

حملق رض  يقارحج  حملا للة؛  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر 

دحرة  يحم زحمه )بلد في ذمك أي كيدن آخر مسؤيو عن تنفيذ حملشريع( لإ

حملعدوير  مع  م سق  نال  علي  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر 

حمبيئية يحلت لدعية. يقا تكلن مجدلج حملخدطر حلأخرى يثيقة حمصلة 

حسب  ين دئجهد،  يحلت لدعية  حمبيئية  حلآثدر  من  حماا  تاحبير  ب قاوم 

حملشريع حملااد يسيدق إعاحده. يولكن أن وش لل هذح علي حع بدرحج 

قدنلنية يمؤسسية؛ يطبيعة حم خفيف يحم كنلملتيد حملق رحة؛ يهيدكل 

يحمنزحع،  بدلس قرحر،  حمل علقة  يحلع بدرحج  يحم شروعدج؛  حمالكلة 

يحلأمن. يسيفصح حمبنك عن حم صنيف حمخدص بدملشريع يأسس هذح 

مك ريني يفي يثدئق حملشريع. حم صنيف علي ملقعه حلإ

21. سيرحتع حمبنك تصنيف حملخدطر حملخصص مللشريع علي أسدس 

من ظم، بلد في ذمك أثندء حم نفيذ، يسيغير حم صنيف عنا حمضريرة، 

مضلدن أن وظل في حملس لى حملندسب. يسي م عرض أي تغيير وطرأ 

مك ريني. علي حم صنيف علي ملقعه حلإ

22. عنامد وقام حمبنك دعًلد إمي يسيط مدمي يححا أي أكثر، سي ااد 

نلع  حلع بدر  في  حمبنك  أخذ  خالو  من  مللشريع  حملخدطر  تصنيف 

حملافظة  يطبيعة  تلفيره،  و عين  حمذي  حلس ثلدر  مشريعدج  تللول 

بدملشريعدج  حملرتبطة  حملخدطر  يمس لى  حملدمي،  مللسيط  حمادمية 

حمفرعية حملق رحة. 

طار البيئي واالجتماعي للمقترض وتدعيمه   ب.   استخدام االإ

حمادمي  حمبيئي يحلت لدعي  حمعلل  إطدر  حمبنك حس خاحم  23. وسدنا 

حملاعلمة  حملشريعدج  يتنفيذ  يإعاحد  تقييم  في  بدملق رض  حمخدص 

علي  ذمك  وعدمج  أن  شروطة  حلس ثلدر،  مشريعدج  تللول  خالو  من 

حلأرتح مخدطر حملشريع يآثدره يأن ولكن حملشريع من تاقيق أهاحف 
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ك حمايمي حمبيئية يحلت لدعية
سيدسة حمبن

م سقة تلهروًد مع حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية. يسي م حلتفدق بين 

حمبيئي يحلت لدعي مللق رض  طدر  حمبنك يحملق رض علي حس خاحم حلإ

بأكلله أي تزء منه، بعا حلن هدء من حم قييم حملشدر إميه أدنده.22 

حمجلحنب  تلك  مللق رض  يحلت لدعي  حمبيئي  طدر  حلإ 24. سيشلل 

بلد  مللق رض،  يحملؤسسدج  يحمقلحنين  حمسيدسدج  بإطدر   حمخدصة 

 في ذمك مؤسسدج إدحرة حم نفيذ حملطنية أي حملالية )دين حملطنية( 

حملعللو  يحلإترحءحج  يحمقلحعا،  يحمللحئح،  يحمقلحنين،  حمقطدعية،  أي 

حمبيئية  يحلآثدر  بدملخدطر  حمصلة  ذحج  حم نفيذ  علي  يحمقارة  بهد، 

مشريع  من  حمصلة  ذحج  حمجلحنب  يس خ لف  مللشريع.  يحلت لدعية 

إمي آخر، يذمك تبعد معلحمل مثل حمنلع يحماجم يحمللقع يحملخدطر 

حملؤسسدج  يدير  مللشريع،  حملا للة  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر 

حملخ لفة يصالحيدتهد.23 

حمبيئي  طدر  حلإ حس خاحم  يحملق رض  حمبنك  من  كل  حق رح  25. إذح 

طدر  يحلت لدعي مللق رض بأكلله أي تزء منه، وقلم حمبنك بلرحتعة حلإ

حمبيئي يحلت لدعي مللق رض م قييم مد إذح كدن هذح حلس خاحم ولبي 

حمل طلبدج حملحردة في حمفقرة 23.

مكدن،  حلإ قار  مبكًرح  حم قييم  هذح  لإترحء  ني ه  عن  حمبنك  26. وفصح 

سي م  حم ي  مللق رض  يحلت لدعي  حمبيئي  طدر  حلإ تلحنب  مااًدح 

تقييلهد. يوش رك حمبنك مع أصادب حملصلاة ذيي حمصلة، ح ي وثريح 

حلع بدر  في  حمبنك  وأخذ  حم قييم،  علل  يخالو  حم قييم.  معللمدج 

حمارحسدج حمااوثة يحملرحتعدج يحم قييلدج حلأخرى حم ي أترحهد هل، 

حملصلاة  أصادب  أي  حملق رض  أي  حلأخرى  حم للول  مؤسسدج  أي 

إنجدز  و م  يعنامد  حملق رح.  حملشريع  مع  و ندسب  بلد  حمصلة،  ذيي 

طدر حمبيئي يحلت لدعي مللق رض، وقلم حمبنك بدلفصدح عن  تقييم حلإ

مك ريني. ملخص مل قييم علي ملقعه حلإ

يحلإترحءحج  حملعدوير  م ااوا  مًعد  يحملق رض  حمبنك  27. وعلل 

يحلت لدعي  حمبيئي  طدر  حلإ يتاعيم  حمثغرحج24  مسا  عليهد  يحمللحفقة 

مللق رض، بقار مد تكلن به هذه حملعدوير يحلإترحءحج ضريروة م لبية 

حمل طلبدج في حمفقرة 23. يس شكِّل حم احبير يحلإترحءحج حمل فق عليهد، 

نجدز هذه حم احبير يحلإترحءحج، تزًءح من  بدلإضدفة إمي حلأُُطر حمزمنية لإ

خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.

يحلت لدعي  حمبيئي  طدر  حلإ في  تغيير  يتلد  حمبنك  وارك  28. حيثلد 

حم غيير  هذح  حمبنك  وندقش  حملشريع،  علي  سلًبد  وؤثر  قا  مللق رض 

مع و سق  ل  حمبنك،  رأي  في  حم غيير،  هذح  كدن  يإذح  حملق رض.   مع 

تزء  أي  بدمكدمل  مللق رض  يحلت لدعي  حمبيئي  طدر  حلإ حس خاحم  قرحر  وعفي  من   22

 منه حمبنك من تطبيق أي من إترحءحج حمعندوة حملحتبة حمخدصة به يحملاادة في
حمقسم ج من هذه حمسيدسة.

طدر حمبيئي يحلت لدعي مللق رض بدمنسبة  23 عنا يتلد حخ الفدج أي عام يضلح ضلن حلإ

ملسلطدج أي تهدج حلخ صدص دين حملطني حملعنية، سيلزم حمعلل علي تااواهد.
24 قا و طلب ذمك معدوير يإترحءحج ملعدمجة مخدطر معينة أي آثدر مللشريع.

حمبنك  حق  من  سيكلن  يحلت لدعي،  حمبيئي  حلم زحم  يخطة   23 حمفقرة 

م في  ولزم  كلد  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  مخطة  مرحتعة  وطلب  أن 

بل طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية يأخذ حم احبير حلأخرى في حلع بدر 
كلد ورحهد حمبنك مالئلة، بلد في ذمك تطبيق حم احبير حمعالتية ملبنك.25

مللق رض  يحلت لدعي  حمبيئي  طدر  حلإ حس خاحم  زوددة  أتل  29. من 

يتقلو ه، قا وقلم حمبنك بندًء علي طلب حملق رض، يم ي وجا ذمك 

يحملؤسسدج  يحمقلحنين  حمسيدسدج  طدر  لإ عدم  تقييم  بإترحء  مجاوًد، 

يحمبيئية،  حلت لدعية  يحلآثدر  حملخدطر  ملعدمجة  مللق رض  حمادمي 

تااوا  علي  حمعدم  حم قييم  يوعلل  حمصلة.  ذحج  حم نفيذوة  يحمقارة 

تلحنب إطدر حمعلل حمادمي حم ي ولكن تقلو هد، يبندء حمقارحج حمالزمة 

ملسدناة ذمك. يمن وكلن حم قييم حمعدم شرطد لزمد لس خاحم كدمل 

مااد.  ملشريع  منه،  تزء  أي  مللق رض،  يحلت لدعي  حمبيئي  طدر   حلإ

فإنه سيثري معللمدج  حمعدم،  حم قييم  إنجدز  و م  يمع ذمك، عنامد 

طدر حمبيئي يحلت لدعي حمخدص بدملق رض،  حم قييم حمخدص بدمبنك مالإ

علي حمنال حملشدر إميه في حمفقرة 26.

  ج.   العناية البيئية واالجتماعية الواجبة

مجليع  حملحتبة  يحلت لدعية  حمبيئية  حمعندوة  حمبنك  30. سيبذو 

حملشريعدج حملق رح مسدناتهد من خالو تللول مشريعدج حلس ثلدر. 

يتهاف تاحبير حمعندوة حمبيئية يحلت لدعية حملحتبة إمي مسدعاة حمبنك 

كدن  يإذح  حملق رح،  مللشريع  حملسدناة  تقاوم  مسأمة  في  حمبت  في 

يحلآثدر  حملخدطر  معدمجة  بهد  س  م  حم ي  حمطروقة  في  كذمك،  حلأمر 

حمبيئية يحلت لدعية في تقييم يإعاحد يتنفيذ حملشريع. 

31. ت الءم تاحبير حمعندوة حمبيئية يحلت لدعية حملحتبة حمخدصة بدمبنك 

مع طبيعة يحجم حملشريع، يت سق مع مس لى حملخدطر يحلآثدر حمبيئية 

يحلت لدعية، مع حله لدم بدم سلسل حمهرمي ملاا من حلآثدر.26 يس علل 

مكدن إعاحد يتنفيذ حملشريع يفًقد  هذه حم احبير علي تقييم مد إذح كدن بدلإ

مللعدوير حمبيئية يحلت لدعية. 

حلق ضدء: حسب  ملبنك،  حملحتبة  حمعندوة  مسؤيميدج   32. س شلل 

بدملخدطر  و علق  فيلد  حملق رض  وقامهد  حم ي  حملعللمدج  )أ( مرحتعة 

يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية مللشريع،27 يطلب معللمدج إضدفية يذحج 

صلة؛ حيثلد تلتا ثغرحج تلنع حمبنك من حس كلدو حم زحمدته حمل علقة 

حم ي  حمقدنلنية  ترحءحج  حلن صدف يحلإ ُسبل   OP 10.00 حمعلليدج  25 تااد سيدسة 

حلتفدقية  في  ملبنك  حمقدنلنية  حم صاياية  حم احبير  يت ااد  حمبنك.  وع لاهد 
حمقدنلنية ذحج حمصلة.

 ،1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  في  ثدر 
آ

حل من  ملاا  حمهرمي  حم سلسل  تعروف  تم   26

حمفقرة 27.
27 علي سبيل حملثدو، حمارحسدج حمسدبقة علي درحسدج حمجايى، يدرحسدج تااوا 

حملطنية،  يحلت لدعية  حمبيئية  يحم قييلدج  حلس طالعية(،  )حمارحسدج  حمنطدق 
يحم رحخيص، يحم صدروح.
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رشددحج ملسدعاة حملق رض  بدمعندوة حملحتبة، )ب( تلفير حم لتيهدج يحلإ

من  ملاا  حمهرمي  حم سلسل  مع  و فق  بلد  حملندسبة  حم احبير  يضع  في 

حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية يفًقد مللعدوير حمبيئية يحلت لدعية. 

يحملق رض هل حملسؤيو عن ضلدن أن و م تقاوم تليع حملعللمدج 

مبذو  بلسؤيمي ه  حملفدء  ملبنك  و سني  بايث  حمبنك؛  إمي  حمصلة  ذحج 

حمعندوة حمبيئية يحلت لدعية حملحتبة يفًقد مهذه حمسيدسة. 

حملعللمدج  من  مخ لفة  مس لودج  عاة  يتلد  حمبنك  33. وارك 

يحمل دحة  حملق رضين،  ماى  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر   بشأن 

حملحتبة.  بدمعندوة  حمل علقة  حم زحمدته  ب نفيذ  حمبنك  قيدم  يقت   في 

يفي هذه حمظريف، سيقلم حمبنك ب قييم مخدطر يآثدر حملشريع حملق رح 

ولي:  مد  تقييم  إمي  بدلإضدفة  ملبنك،  حمل لفرة  حملعللمدج  أسدس   علي 

)أ( حملخدطر يحلآثدر حملالزمة منلع حملشريع يحمسيدق حملااد حمذي سي م 

فيه إعاحد حملشريع حملق رح يتنفيذه، )ب( قارة يحم زحم حملق رض بإعاحد 

حمبنك  يسيقّيم  يحلت لدعية.  حمبيئية  مللعدوير  يفًقد  حملشريع  يتنفيذ 

 خطلرة حمثغرحج في حملعللمدج، يحمخطر حملا لل حمذي قا وشكَّله ذمك 

هذح  حمبنك  يوعكس  يحلت لدعية.  حمبيئية  حملعدوير  أهاحف  تاقيق  في 

حم للول  تقاوم  يقت  في  حمصلة  ذحج  حملشريعدج  يثدئق  في  حم قييم 

حملق رح ملللحفقة عليه.

نشدء،  حلإ قيا  ملشريع  حملسدناة  تقاوم  من  حمبنك  حق رحب  34. عنا 

بلد في ذمك  بدمفعل،  حملشريع علي تصدروح يطنية  أي عنا حصلو 

إترحءحج  س شلل  حملالية،  يحلت لدعية  حمبيئية  حلآثدر  تقييم  حع لدد 

مللعدوير  يفًقد  حمثغرحج  تاليل  حمبنك  وع لاهد  حم ي  حملحتبة  حمعندوة 

حمبيئية يحلت لدعية؛ يذمك م ااوا مد إذح كدنت هندك حدتة مارحسدج 

إضدفية ي/أي تاحبير حماا من حملخدطر يحلآثدر م لبية م طلبدج حمبنك. 

يحلت لدعية،  حمبيئية  يحلآثدر  مللخدطر  حملا لل  مللس لى  35. تبعد 

سيااد حمبنك مد إذح كدن سيطلب من حملق رض حلس عدنة بل خصصين 

مس قلين خدرتيين مللسدعاة في تقييم حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية. 

  د.   أنواع المشروعات الخاصة

المشروعات التي تتضمن مشروعات فرعية صغيرة متعددة

صغيرة  فرعية  مشريعدج  ت ضلن  حم ي  مللشريعدج  36. بدمنسبة 

نطدق  في  يتنفيذهد  يإعاحدهد  تااواهد  تم  يحم ي  م عادة،28 

حملشريع، وقلم حمبنك بلرحتعة كفدوة حمل طلبدج حمبيئية يحلت لدعية 

حملطنية حم ي ت علق بدملشريعدج حمفرعية يوعلل علي تقييم قارحج 

28 تسري حمفقرحج من 36 يح ي 39 علي أي مشريع وسدناه حمبنك و ضلن مشريعدج 

فرعية صغيرة م عادة، كلد في حدمة مشريعدج حم نلية حملج لعية أي حملشريعدج 
حم ي ت ضلن خطط منح مقدبلة أي مشريعدج ملدثلة واادهد حمبنك.

مللشريعدج  يحلت لدعية  حمبيئية  ثدر 
آ

يحل حملخدطر  دحرة29  لإ حملق رض 

حمفرعية كلد هل مذكلر في حمفقرة 37. يم ي مزم حلأمر، وعلل حمبنك 

علي تضلين معدوير م قلوة قارحج حملق رض. 

يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  تنفيذ  حملق رض  من  حمبنك  37. سيطلب 

عاحد م نفيذهد، كلد ولي: حملندسب مللشريعدج حمفرعية يحلإ

حملشريعدج حمفرعية عدمية حملخدطر، يفًقد مللعدوير حمبيئية )أ( 

يحلت لدعية؛

حملشريعدج حمفرعية كبيرة حملخدطر أي مع امة حملخدطر أي )ب( 

منخفضة حملخدطر، يفًقد ملقدنلن حملطني يأي من م طلبدج 

حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية حم ي ورحهد حمبنك ذحج صلة بهذه 

حملشريعدج حمفرعية30.

38. في حدمة عام حق ندع حمبنك ب لفر حمقارة حمكدفية ماى حملق رض، 

حلق ضدء،  حسب  حملخدطر،  عدمية  حمفرعية  حملشريعدج  تليع  فإن 

يكبيرة حملخدطر س خضع مللرحتعة يحلع لدد حملسبق من ِقبل حمبنك 

ح ي تثبت كفدوة حمقارة حمالزمة. 

أعلي  معاو  إمي  حمفرعي  حملشريع  مخدطر  تصنيف  حن قل  39. إذح 

مللخدطر، وطدمب حمبنك حملق رض ب طبيق حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية31 

علي نال مرض ملبنك. يسي م تضلين حم احبير يحلإترحءحج حم ي تلت 

حمبنك  حمبيئي يحلت لدعي يسيقلم  حلم زحم  حمللحفقة عليهد في خطة 

بل دبع هد يرصاهد.

المشروعات التي تتضمن وسطاء ماليين 

40. عنامد وسدنا حمبنك يسيطد مدميد،32 وقلم بلرحتعة كفدوة حمل طلبدج 

نلع  حلع بدر  في  آخًذح  بدملشريع،  حمصلة  ذحج  يحلت لدعية  حمبيئية 

حملشريعدج حمفرعية حمخدصة بهذح حملسيط33 حم ي و م تنفيذهد يمس لى 

حملخدطر حمل علقة بلافظ ه يقارته علي إدحرة حملخدطر يحلآثدر حمبيئية 

يحلت لدعية. يوطدمب حمبنك حملسطدء حملدميين بلضع نظدم إدحرة بيئي 

يحت لدعي يحمافدظ عليه م ااوا يتقييم يإدحرة يرصا حملخدطر يحلآثدر 

29 وعلل حمبنك علي تقييم قارحج حملق رض في )أ( علل مسح مللشريعدج حمفرعية؛ 

)ب( حلس عدنة بأصادب حمخبرة حمالزمة م نفيذ حم قييم حمبيئي يحلت لدعي؛ )ج( مرحتعة 
ن دئج حم قييم حمبيئي يحلت لدعي مللشريعدج حمفرعية كل علي حاة؛ )د( تنفيذ تاحبير 

حماا من حملخدطر؛ )هـ( رصا حلأدحء حمبيئي يحلت لدعي خالو تنفيذ حملشريع.
30 عنامد ل تكلن مللشريعدج حمفرعية مخدطر أي آثدر سلبية بيئية يحت لدعية أي إذح 

كدنت قليلة تًاح، فال ولزم علل تقييم بيئي يحت لدعي إضدفي مهذه حملشريعدج بعا 
حملسح حملبائي.

سبدب حم ي تؤدي إمي 
أ
31 س  علق م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية ذحج حمصلة بدل

زوددة تصنيف حملخدطر.
32 ولكن تقاوم هذح حماعم مبدشرًة من حمبنك إمي حملسيط حملدمي أي من حملق رض إمي 

حملسيط حملدمي. يتش لل حملسدطة حملدمية أوًضد علي تقاوم تللول أي ضلدندج من 
يسطدء مدميين إمي يسطدء مدميين آخرون.

وللمهد  حم ي  حملشريعدج  إمي  حملدمي"  مللسيط  حمفرعي  "حملشريع  مصطلح  وشير   33

حملسطدء حملدميلن بلسدناة من حمبنك. يعنامد وش لل حملشريع علي إعددة إقرحض من 
ِقبل يسيط مدمي إمي يسيط مدمي آخر، سيشلل مصطلح "حملشريع حمفرعي مللسيط 

حملدمي" حملشريعدج حمفرعية مكل يسيط مدمي لحق.
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ك حمايمي حمبيئية يحلت لدعية
سيدسة حمبن

حمبيئية يحلت لدعية حمخدصة بدملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي بصفة 

مس لرة. يسلف و ندسب هذح حمنظدم مع طبيعة يحجم حملخدطر يحلآثدر 

حمبيئية يحلت لدعية مللشريعدج حمفرعية حمخدصة بدملسيط حملدمي، يأنلحع 

يوقلم  مافظ ه.  مس لى  علي  حملجلعة  حملخدطر  يإتلدمي  حم للول 

دحرة حمبيئية يحلت لدعية. حمبنك بلرحتعة ماى كفدوة نظدم حلإ

41. س  لقف م طلبدج حمبنك يإطدر تطبيق حملشريع حملش لل علي يسيط 

مدمي علي نلع مسدناة حمبنك حملقام مللسيط حملدمي، ينلع حملشريعدج 

حمفرعية مللسيط حملدمي حمجدري تنفيذهد يمس لى حملخدطر حملرتبط بلافظ ه. 

حمبيئية  حمجلحنب  يإدحرة  تقييم  نظدم  وااد  أن  حمبنك  42. وطلب 

ولي:  بلد  ملقيدم  م طلبدج  حملدمي  بدملسيط  حمخدص   يحلت لدعية 

يفقد  حملدمي  بدملسيط  حمخدصة  حمفرعية  حملشريعدج  تليع  فاص  )أ( 

مالس ثندءحج حملحردة في حلتفدقية حمقدنلنية؛ )ب( فاص تليع حملشريعدج 

يحلت لدعية؛ حمبيئية  يحلآثدر  مللخدطر  حملدمي  بدملسيط  حمخدصة   حمفرعية 

)ج( طلب إعاحد حملشريعدج حمفرعية حمخدصة بدملسيط حملدمي يتنفيذهد يفًقد 

ملقلحنين يحمنظم حملطنية يحملالية حمبيئية يحلت لدعية؛ )د( طلب مشريعدج 

فرعية ماادة خدصة بدملسيط حملدمي )كلد ورد في حمفقرة 44( بأن تفي 

بدمل طلبدج ذحج حمصلة يحمخدصة بدملعدوير حمبيئية يحلت لدعية؛ )هـ( حمقيدم 

ب احبير حمعندوة حمبيئية يحلت لدعية حملحتبة حملالئلة يحمخدصة بدملشريعدج 

حمفرعية مللسيط حملدمي، بلد في ذمك حم قييم حمبيئي يحلت لدعي.

43. قا وطلب حمبنك من حملسيط حملدمي تبني م طلبدج بيئية يحت لدعية 

إضدفية أي باولة يتنفيذهد، يذمك باسب حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية 

مللشريعدج حمفرعية حملا للة مللسيط حملدمي يحمقطدعدج حم ي وعلل فيهد. 

حملخدطر  عدمي  أنه  علي  حملدمي  مللسيط  حمبنك  تصنيف  حدمة   44. في 

أي كبير حملخدطر يعام حق ندع حمبنك ب لفر حمقارة حمكدفية ماوه م صنيف يتنفيذ 

حم قييم حمبيئي يحلت لدعي أي مرحتعة ن دئج هذح حم قييم، فس خضع تليع 

حملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي حم ي تش لل علي إعددة حم لطين )مد مم تكن 

مخدطر أي آثدر إعددة حم لطين طفيفة(، أي حملخدطر يحلآثدر حمسلبية حمل علقة 

بدمشعلب حلأصلية، أي حملخدطر أي حلآثدر حمكبيرة حمل علقة بدمبيئة، أي حمصاة 

 يحمسالمة حملج لعية، أي حمعلدمة يظريف حمعلل، أي حم نلع حمبيلملتي، 

أي حم رحث حمثقدفي مللرحتعة يحلع لدد حملسبق من ِقبل حمبنك ح ي وثبت 

يتلد حمقارة حمكدفية عنا حملسيط حملدمي. 

45. إذح أظهر بيدن حملخدطر حمخدص بدملشريع حمفرعي مللسيط حملدمي زوددة 

ملالظة في نسبة حملخدطر ن يجًة مللشريع، سيطدمب حمبنك حملسيط حملدمي 

بلد ولي: )أ( إخطدر حمبنك؛ )ب( تلبية م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية 

دحرة  ذحج حمصلة34 بدمشكل حمل فق عليه مع حمبنك كلد هل مااد في نظدم حلإ

حمبيئية يحلت لدعية؛ )ج( رصا حملعدوير يحلإترحءحج حمل فق عليهد يتقاوم 

حم قدرور إمي حمبنك حسب حلق ضدء.

سبدب حم ي تؤدي إمي 
أ
34 ت علق م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية ذحج حمصلة بدل

زوددة بيدن مخدطر حملشريع حمفرعي مللسيط حملدمي.

  ه.   خطة االلتزام البيئي واالجتماعي 

يحت لدعي.35  بيئي  حم زحم  خطة  علي  حملق رض  مع  حمبنك  46. و فق 

مللشريع  حمالزمة  يحلإترحءحج  حملددوة  حم احبير  حمخطة  هذه  يس ااد 

م لبية حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية خالو ف رة زمنية ماادة. يس شكِّل 

حملزيم،  عنا  س شلل،  حم ي  حمقدنلنية  حلتفدقية  من  تزًءح  حمخطة 

حم زحمدج حملق رض بلسدناة تنفيذ حمخطة. 

حم احبير  ب نفيذ  بجا  حمقيدم  حملق رض  من  حمبنك  47. سيطلب 

يحلإترحءحج حملاادة في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي، يفًقد مالأُُطر 

حمزمنية حملاادة في هذه حمخطة، يمرحتعة حدمة تنفيذ هذه حمخطة 

في إطدر رصاهد يرفع تقدرور عنهد. يسي م عرض مسلدة مبكًرح قار 

مكدن يقبل تقييم حملشريع.  حلإ

حمبنك  إمي  يحم قام  حلس عاحد  حملق رض  من  حمبنك  48. سيطلب 

حملق رحة  حملشريعدج  م غييرحج  حم كيفية  دحرة  حلإ ت يح  عللية  لع لدد 

دحرة  حلإ عللية  تااوا  يسي م  يتنفيذهد.  حمل لقعة  غير  حمظريف  أي 

حم كيفية حمللحفق عليهد في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي. يس ااد 

حم قدرور  يرفع  حمظريف  أي  حم غييرحج  هذه  إدحرة  كيفية  حمعللية  هذه 

هذه  علي  لزمة  تغييرحج  أي  إترحء  بهد  سي م  حم ي  يحمكيفية  عنهد، 

حمخطة، يحلأديحج حم ي وس خامهد حملق رض. 

فصاح عن المعلومات   و.  االإ

علي  حماصلو  إتدحة  بشأن  سيدس ه  حمايمي  حمبنك  49. سيطبق 

حملعللمدج فيلد و علق بجليع حملثدئق حم ي وقامهد إميه حملق رض.

50. وطلب حمبنك من حملق رض تلفير معللمدج كدفية حلو حملخدطر 

يحلآثدر حملا للة مللشريع من أتل حملشديرحج حم ي وجروهد حملق رض 

في  حملعللمدج  هذه  عن  فصدح  حلإ يسي م  حملصلاة.  أصادب  مع 

حملقت حملندسب، يفي مكدن ولكن حملصلو إميه، يبصيغة يمغة مفهلمة 

مالأشخدص حمل أثرون بدملشريع يغيرهم من حلأطرحف حملعنية كلد ورد 

تقاوم  مهم  و سني  ح ي  يذمك   ،10 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  في 

معللمدج مفياة في تصليم حملشريع يتاحبير حماا من حملخدطر.

حمبيئية  يحلآثدر  بدملخدطر  ت علق  حم ي  حملثدئق  عن  حمبنك  51. وفصح 

حملسبق  حم قييم  قبل  حملخدطر  يكبيرة  عدمية  مللشريعدج  يحلت لدعية 

مللشريع. يتبين هذه حملثدئق حم قييم حمبيئي يحلت لدعي مللشريع يو م 

يتندقش  م دحة(.  كدنت  )إذح  حمنهدئية  بصيغ هد  أي  كلسلدحج  تقاولهد 

حملثدئق بشكل كدف حملخدطر يحلآثدر حلأسدسية مللشريع يتقام حم فدصيل 

35 كلد ورد في حمفقرة 3 من هذه حمسيدسة، وقلم حمبنك بلسدعاة حملق رض في تااوا 

حملا للة  يحلت لدعية  حمبيئية  حملخدطر  يإدحرة  م قييم  حملندسبة  يحلأديحج  حملسدئل 
يحلآثدر حمل رتبة عليهد مللشريع، يحلتفدق مع حملق رض علي حمشريط حم ي وقلم حمبنك 
باعم حملشريع يفًقد مهد يحم ي سي م تااواهد في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.
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ثرحء معللمدج مشدركة أصادب حملصلاة يم خذي حمقرحر بدمبنك.   حمكدفية لإ

فصدح عن حملثدئق حمنهدئية أي حملااثة م ي أتيات. يسي م حلإ

حمبنك  وقلم  حملخدطر،  يكبيرة  عدمية  مللشريعدج  52. بدمنسبة 

حمل علقة  حملثدئق  إمي  مللشريع  حملسبق  حم قييم  يثيقة  في  شدرة  بدلإ

مجلس  حع لدد  بعا  عنهد  فصدح  يحلإ إعاحدهد  سي م  حم ي  بدملشريع 

أمكن  م ي  حمبنك  وقلم  رئيسية،  يثيقة  يمكل  حم نفيذوين.  حملاورون 

مللثيقة؛  حملق رح  يحملا لى  حلأهاحف  حم دمية:  حم فدصيل  ب قاوم 

بإعاحد  حملرتبطة  حملقارة  عاحد؛ يحم كدميف  مالإ حمالزم  حملقت  يمبررحج 

عاحد. يسي م تااوا  حملثيقة يتنفيذهد؛ يمصار حم للول؛ يترتيبدج حلإ

تفدصيل يتلقيت تسليم حملثيقة في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي، 

حسبلد كدن ذمك مندسبدً.

  ز.   التشاور والمشاركة 

حمهددف  حملبكرة يحملس لرة يحم شدير  حملشدركة  حمبنك أهلية  53. وارك 

أصادب  إشرحك  حملق رض  من  يسيطلب  حملصلاة،  أصادب  مع 

حملصلاة، بلد في ذمك حملج لعدج أي حملجللعدج أي حلأفرحد حمل أثرين 

يذمك  حلأخرى،  حملعنية  حلأطرحف  يمع  حملق رحة،  حملشريعدج  بأنشطة 

علي  حملحعية  يحملشدركة  يحم شدير،  حملعللمدج،  عن  فصدح  حلإ خالو  من 

حمل أثرة.  بدملج لعدج  حمل علقة  يحلآثدر  حملخدطر  مع  و ندسب  نال 

حلأشخدص  مخديف  مفهم  حم شدير  أنشطة  في  حملشدركة  ملبنك  يسياق 

حملخديف  هذه  حملق رض  بهد  سيعدمج  حم ي  يحمكيفية   حمل دثرون، 

في تصليم حملشريعدج يتاحبير حماا من حملخدطر يحلآثدر يفًقد مللعيدر 

حمبيئي يحلت لدعي 10. يوقلم حمبنك، في إطدر حم زحمدته حمل علقة بدمعندوة 

حملحتبة، برصا تنفيذ حملشديرحج يإشرحك حملق رض لأصادب حملصلاة. 

حمبيئي  حملعيدر  تطبيق  إمكدنية  تااوا  ولكن  54. ح ي 

 يحلت لدعي 7، وقلم حمبنك بعلل مسح يفًقد مللعدوير في حمفقرتين 8 ي9 

من حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 7، م ااوا مد إذح كدنت حمشعلب حلأصلية 

بلنطقة  أي مرتبطة  حملطني( ملتلدة  حمسيدق  إميهد في  أشير  كلد  )أي 

حملشريع حملق رح. يبإترحء هذح حمفاص، وجلز ملبنك طلب حملشلرة 

حمفنية من حمل خصصين من ذيي حمخبرة في حملجللعدج حلت لدعية 

حمشعلب  مع  أوًضد  حمبنك  يسي شدير  حملشريع.  منطقة  في  يحمثقدفية 

حملطنية  حلإترحءحج  و بع  أن  يولكن  يحملق رض،  حملعنية  حلأصلية 

صلية، 
أ
حمخدصة36 بدملق رض خالو مسح حملشريع م ااوا حمشعلب حل

 .7 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  م طلبدج  حمعلليدج  هذه  تلبي  حيثلد 

يعنا يتلد حمشعلب حلأصلية في منطقة حملشريع حملق رح أي حرتبدطهد 

بهد تلدعًيد، سي طلب حمبنك من حملق رض حلضطالع بعللية حم شدير 

36 يفًقد ملفقرتين 8 ي9 من حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 7.

حمبيئي  مللعيدر  يفًقد  حلأصلية  ملشعلب  خدصة  حملصللة  حمهددف 

يحلت لدعي 37.7 يسي م تلثيق ن يجة حم شدير حمهددف، يسيقلم حمبنك 

عللية  ن يجة  من  يحم أكا  حمضريروة،  حملحتبة  حمعندوة  تاحبير  ب طبيق 

حم شدير حمهددف يسيسهم هذح في قيدم حمبنك بدتخدذ قرحر بشأن مد 

إذح كدنت س  م م دبعة حملشريع حملق رح أم ل.

كلد  )أي  حلأصلية  حمشعلب  بأن  حمبنك  وُقر  ذمك،  إمي  55. بدلإضدفة 

أرحضيهد  مفقاحن  عرضة  تكلن  قا  حملطني(  حمسيدق  في  إميهد  وشدر 

يإقرحرح  حس غالمهد.  أي  عنهد  قصدء  حلإ أي  يحمثقدفية  حمطبيعية  يحمللحرد 

علي  حماصلو  حملق رض  من  حمبنك  سيطلب  هذه،  حمضعف  بجلحنب 

حمللحفقة حمارة يحملسبقة يحملس نيرة من حمشعلب حلأصلية حمل أثرة، 

حمبيئي  حملعيدر  في  يصفهد  حملحرد  حمظريف  هذه  يقلع  حدمة  في 

ملللحفقة  عدملًيد  مقبلو  تعروف  ولتا  ل  بأنه  عللد   38.7 يحلت لدعي 

حمارة يحملسبقة يحملس نيرة، حيث إنهد ل ت طلب حلإتلدع يولكن أن 

ت اقق ح ي عنامد وكلن هندك أفرحد أي مجللعدج دحخل أي فيلد بين 

حمشعلب حلأصلية حمل أثرة غير ملحفقة بشكل يحضح. يلأغرحض حملعيدر 

حمبيئي يحلت لدعي 7، تشير حمللحفقة إمي مسدناة مج لعدج حمشعلب 

حلأصلية حمل أثرة لأنشطة حملشريع حم ي تؤثر عليهم، يتلصللح إميهد من 

خالو عللية مالئلة ملجلحنب حمثقدفية. يقا و لحتاين ح ي إذح حع رض 

بعض حلأفرحد أي حملجللعدج علي هذه حلأنشطة حمخدصة بدملشريع. 

يعنامد وعجز حمبنك عن تأكيا أن هذه حمللحفقة تم حماصلو عليهد من 

حمشعلب حلأصلية حمل أثرة، فإنه من ولضي ُقاًمد في تلحنب حملشريع 

ذحج حمصلة ب لك حمشعلب حلأصلية عنامد و عذر تأكيا حماصلو علي 

سيطلب  حمادلج،  هذه  يفي  يحملس نيرة.  حملسبقة  حمارة  حمللحفقة 

حمبنك من حملق رض حم أكا من أن حملشريع من وؤدي إمي آثدر سلبية 

علي هذه حمشعلب حلأصلية. 

  ح.  مساندة الرصد والتنفيذ

حلتفدقية  مل طلبدج  يفًقد  يحلت لدعي  حمبيئي  حلأدحء  حمبنك  56. ورصا 

حمقدنلنية، بلد في ذمك خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي يمرحتعة أي تقدرور 

خدصة بخطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي بلد في ذمك حم غييرحج حمندتجة 

عن حايث تغييرحج في تصليم أي ظريف مشريع مد. يسي ندسب شكل 

ينلط رصا حمبنك مالأدحء حمبيئي يحلت لدعي مع حملخدطر يحلآثدر حمبيئية 

يحلت لدعية حملا للة مللشريع. يسيقلم حمبنك برصا حملشريعدج بصفة 

 39.OP 10.00 مس لرة علي حمنال حملطللب في منشلر سيدسة حمعلليدج

يمن وُعا أي مشريع مك لالً ح ي و م تنفيذ حم احبير يحلإترحءحج حملحردة في 

حلتفدقية حمقدنلنية )بلد في ذمك خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي(. يبقار 

37  رحتع حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 7، حمفقرة 23.

38 ورد مزوا من حم فدصيل في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 7، حمقسم ب.

39 سيرصا حمبنك يولفر دعم حم نفيذ ملف رحج حمزمنية حملنصلص عليهد في منشلر 

.OP10.00 سيدسة حمعلليدج
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ك حمايمي حمبيئية يحلت لدعية
سيدسة حمبن

مد وخلص حمبنك في تقييله عنا يقت إنجدز حملشريع أن هذه حم احبير 

يحلإترحءحج مم تُنفذ بشكل كدمل، فإنه سيااد مد إذح كدن سيس لزم حتخدذ 

تاحبير يإترحءحج أخرى، بلد في ذمك حس لرحر مسدناته ملرصا يحم نفيذ.

حمبيئي  بدلأدحء  و علق  فيلد  حم نفيذ  مسدناة  حمبنك  57. سيلفر 

حملق رض  تقدرور رصا  حمذي سيشلل مرحتعة  يحلت لدعي مللشريع، 

ذمك  في  بلد  حمقدنلنية،  حلتفدقية  مل طلبدج  حملشريع  حم ثدو  بشأن 

خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.

حمبيئي  حلم زحم  خطة  في  حملبين  حمنال  يعلي  أمكن،  58. إن 

حملق رض إشرحك أصادب حملصلاة  حمبنك من  يحلت لدعي، سيطلب 

يأطرحف خدرتية، مثل حمخبرحء حملس قلين أي حملج لعدج حملالية أي 

حملنظلدج غير حماكلمية لس كلدو معللمدج رصا حملشريع أي حم اقق 

من صا هد. يسلحء أكدنت هيئدج أخرى أم أطرحف أخرى مسؤيمة عن 

حمبنك  إدحرة مخدطر يآثدر ماادة يتنفيذ تاحبير حماا منهد، سيطلب 

ملضع  حلأخرى  يحلأطرحف  حمهيئدج  هذه  مع  حم عدين  حملق رض  من 

تاحبير حماا من حملخدطر يحلآثدر هذه يرصاهد يم دبع هد.

حلأخرى،  يحمهيئدج  حملق رض،  مع  يو فق  حمبنك  وااد  59. عنامد 

حسب حلق ضدء، علي تاحبير يإترحءحج تصاياية ييقدئية40، سي م 

حمبيئي  حلم زحم  خطة  في  حملددوة  يحلإترحءحج  حم احبير  تليع  تضلين 

طدر  مالإ يفًقد  يحلإترحءحج  حم احبير  هذه  معدمجة  يس  م  يحلت لدعي. 

حملحرد في هذه حمخطة، أي في حدمة عام تضلينهد في هذه  حمزمني 

حمخطة، في إطدر زمني معقلو، يذمك من يتهة نظر حمبنك. يواق 

قيدم  عام  حدمة  في  به،  حمخدصة  حمعالتية  حم احبير  تطبيق  ملبنك 

حملق رض ب نفيذ هذه حم احبير يحلإترحءحج في حلأُُطر حمزمنية حملاادة. 

  ط.   آلية التظلم والمساءلة 

إترحء  أي  عللية  أي  آمية  تلفير  حملق رض  من  حمبنك  60. سيطلب 

مل ظلم يذمك لس قبدو يتيسير معدمجة مخديف يتظللدج حلأطرحف 

حمثندئية  خرى 
أ
حل حم للول  مؤسسدج  مع  مش رك  نهج  علي  حمبنك  و فق  عنامد   40 

تصاياية  يإترحءحج  تاحبير  أي  بلرحتعة  حمبنك  وقلم  حلأطرحف،  م عادة   أي 
أي يقدئية و فق عليهد مع حملق رض يفًقد ملفقرة 9.

حمل ضررة من حملشريعدج، يحم ي تنشأ فيلد و علق بدملشريع، لسيلد 

حم ظلم  آمية  يس كلن  مللق رض.  يحلت لدعي  حمبيئي  بدلأدحء  ورتبط  مد 

م ندسبة مع مخدطر يآثدر حملشريع.41 

61. وجلز مالأطرحف حمل ضررة من حملشريع تقاوم حمشكديى فيلد و علق 

مالية  تظلم  آمية  أي  حملشريع  تظلم  آمية  إمي  حمبنك  وللمه  مشريع  بأي 

معدمجة  دحئرة  يت أكا  حمايمي.  بدمبنك  حملظدمم  معدمجة  دحئرة  أي  مندسبة 

معدمجة  أتل  من  حمفلر  علي  حمل لقدة  حمشكديى  مرحتعة  من  حملظدمم 

معندوة  مبدشرًة  مخديفهم  تقاوم  يبعا  بدملشريع.  حمل علقة  حملخديف 

حمبنك حمايمي يإعطدء تهدز إدحرة حمبنك فرصة معقلمة ملرد، وجلز مالأطرحف 

حملس قلة  حم ف يش  هيئة  إمي  شكلحهد  تقام  أن  حملشريع  من  حمل ضررة 

حم دبعة ملبنك حمايمي مطلب إترحء تاقيق م ااوا مد إذح كدن حمضرر قا 

يقع كن يجة مبدشرة معام حم ثدو حمبنك حمايمي مسيدسدته يإترحءحته. 

الترتيبات المؤسسية والتنفيذية

حم نفيذ  حمبنك حملسؤيميدج يحمللحرد حملندسبة ملسدناة  62. سيااد 

حمفعدو مهذه حمسيدسة. 

ِقبل  حملبائي من  حمادصلة علي حلع لدد  حملشريعدج  63. س خضع 

تهدز إدحرة حمبنك قبل باء نفدذ هذه حمسيدسة مسيدسدج حمبنك حمادمية 

يحملاادة في حمادشية رقم 1 من هذه حمسيدسة.

حم لتيهدج،  علي  يحملادفظة  بلضع  حمبنك  64. سيضطلع 

رشددحج حملندسبة، يأديحج حملعللمدج مللسدعاة في  يحلإترحءحج، يحلإ

تنفيذ هذه حمسيدسة. 

تعاولهد  يسي م  مس لرة،  بصفة  حمسيدسة  هذه  مرحتعة   65. س  م 

أي تااوثهد إن أمكن، يذمك يفًقد لع لدد مجلس حملاورون حم نفيذوين.

مية حم ظلم حس خاحم آميدج حم ظلم حمرسلية أي غير حمرسلية حمقدئلة، 
آ

41 وجلز ل

حملشريع؛  لأغرحض  مندسبة  يحع بدرهد  سليم،  بشكل  يتنفيذهد  تصليلهد  شروطة 
يولكن حس كلدو هذه حلآميدج عنا حملزيم بدم رتيبدج حمخدصة بدملشريع.
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 م طلبدج حملق رض –
حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية 10-1
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1 

مقدمة

حمبيئي يحلت لدعي ESS1( 1( مسؤيميدج  1. وااد حملعيدر 
حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  يرصا  يإدحرة  تقييم  عن  حملق رض 
يحلت لدعية حملرتبطة بكل مرحلة من حملشريع حمذي وسدناه 
حمبنك من خالو تللول مشريعدج حلس ثلدر، يذمك من أتل 
حملعدوير  مع  حمل سقة  يحلت لدعية  حمبيئية  حمن دئج  تاقيق 

حمبيئية يحلت لدعية. 

حملق رضين  مسدعاة  إمي  يحلت لدعية  حمبيئية  حملعدوير  2. تهاف 

علي إدحرة مخدطر يآثدر حملشريع يتاسين أدحئهم حمبيئي يحلت لدعي 

يصف  يورد  حملخدطر.  يتاليل  حمن دئج  علي  قدئم  نهج  خالو  من 

ن دئج حملشريع حملرتلة في أهاحف كل معيدر بيئي يحت لدعي، تليهد 

م طلبدج ماادة ملسدعاة حملق رضين علي تاقيق هذه حلأهاحف من 

خالو حملسدئل حم ي ت ندسب مع طبيعة حملشريع يحجله يت سق مع 

مس لى حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية. 

مللشريعدج  يحت لدعي  بيئي  تقييم  بإترحء  حملق رض1  3. سيقلم 

حملق رحة م للول حمبنك مللسدعاة في حم أكا من أن حملشريعدج سليلة 

مع  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  يسي ندسب  يحت لدعًيد.  بيئًيد  يمس احمة 

مخدطر يآثدر حملشريع، يسي م حلس رشدد به في تصليم حملشريع، يفي 

تااوا تاحبير يإترحءحج حماا من حملخدطر يحلآثدر، يتاسين حتخدذ حمقرحر. 

4. سُياور حملق رضلن حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية مللشريع 

يحجم  طبيعة  مع  و ندسب  نال  علي  حملشريع  حيدة  ديرة  خالو 

حملشريع يحملخدطر يحلآثدر حملا للة. 

ملشريعدج  تللول  علي  حدصل  مشريع  يتنفيذ  يإعاحد  تقييم  5. عنا 

حلس ثلدر، وجلز مللق رض، إن أمكن، حلتفدق مع حمبنك علي حس خاحم كدمل 

حلإطدر حمبيئي يحلت لدعي حملطني مللق رض أي تزء منه ملعدمجة مخدطر 

حملشريع  تلكين  إمي  حلس خاحم  هذح  وؤدي  أن  شروطة  حملشريع،   يآثدر 

من تاقيق حلأهاحف حمل سقة تلهروًد مع حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية.

1 من حمُلسلم به أن حملق رض قا ل وكلن حمهيئة حملسؤيمة عن إدحرة تنفيذ حملشريع 

ضلدن  عن  حملسؤيمية  حملق رض  و الل  ذمك،  من  حمرغم  يعلي  مبدشر.  بشكل 
إعاحد حملشريع يتنفيذه بايث ولبي تليع حمل طلبدج حمسدروة في حملعدوير حمبيئية 
يحلت لدعية بأسللب يإطدر زمني و م حلتفدق عليهلد مع حمبنك. يسي أكا حملق رض 
حملق رض  تعهاحج  تليع  وسدنا  حملشريع  تنفيذ  في  مشدرك  كيدن  أي  أن  من 
يحم زحمدته يفًقد مل طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية يحمشريط حملاادة مالتفدقية 
حمقدنلنية، بلد في ذمك خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي. يوُع بر حملقديملن حمذون 
سيطرة  تات  ماسدبهلد  و صرفلن  أي  حم نفيذ  إدحرة  هيئة  أي  حملق رض  وعّينهم 

حملق رض حملبدشرة.

 تقييم يإدحرة حملخدطر حمبيئية يحلت لدعية 
يحلآثدر حمل رتبة عليهد  1
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حم دمية،  حمللاقدج  علي   1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  6. وش لل 

بلزوا  معينة  م طلبدج  يتااد  حملعيدر،  هذح  من  تزًءح  تشكِّل   حم ي 

من حم فصيل:

• الملحق 1. حم قييم حمبيئي يحلت لدعي؛	

• الملحق 2. حمخطة حمبيئية يحلت لدعية؛	

• الملحق 3. إدحرة حملقديمين.	

االأهداف 

• تااوا يتقييم يإدحرة حملخدطر حمبيئية يحلت لدعية يحلآثدر 	

حمل رتبة عليهد مللشريع علي نال و سق مع حملعدوير حمبيئية 

يحلت لدعية

• تبني منهج تسلسل هرمي ملاا من حملخدطر يحلآثدر من أتل:	

تلقع حملخدطر يحلآثدر يتفددوهد؛)أ( 

 خفض حملخدطر يحلآثدر أي تقليصهد إمي مس لودج )ب( 

مقبلمة، في حدمة حس ادمة حم جنب؛

 حماا من حملخدطر يحلآثدر بلجرد خفضهد أي )ج( 

تقليصهد؛ 

 في حدمة حس لرحر ظهلر آثدر معينة م بقية، و م )د( 

 حم علوض عنهد أي حس علحضهد، إن كدن هذح ملكًند 

من حمندحية حمفنية2 يحملدمية3.

• حتخدذ تاحبير م لدوزة بايث ل تقع حلآثدر حمسلبية علي حمضعفدء 	

يحملهلشين بشكل غير م ندسب، يل وارملن من فلحئا حم نلية 

يمقدسلة حمفلحئا يحمفرص حمندتجة عن حملشريع.

• حس خاحم حملؤسسدج يحلأنظلة يحمللحئح يحلإترحءحج حمبيئية 	

يحلت لدعية حملطنية في تقييم حملشريعدج يإعاحدهد يتنفيذهد، 

م ي أمكن ذمك.

• تعزوز تاسين حلأدحء حمبيئي يحلت لدعي، يذمك بطرق تع رف 	

بقارة حملق رض يتاسينهد.

مكدن تنفيذ حم احبير يحلإترحءحج حملق رحة  2 تس نا حمجايى حمفنية إمي مد إذح كدن بدلإ

حمعلحمل  مرحعدة  مع  تجدرودً،  حمل دحة  يحمللحد  يحملعاحج  حملهدرحج  بدس خاحم 
حملالية حمسدئاة مثل حملندخ يحلأيضدع حمجغرحفية يحماولغرحفية، يحمبنية حلأسدسية 

يحلأمن يحمالكلة يحمقارحج يحمللثلقية حم شغيلية.
3 تس نا حمجايى حملدمية إمي حلع بدرحج حملدمية ذحج حمصلة، بلد في ذمك حماجم 

حمنسبي مل كلفة حلإضدفية لع لدد هذه حم احبير يحلإترحءحج مقدرنًة ب كدميف حلس ثلدر 
يحم شغيل يحمصيدنة حمخدصة بدملشريع، يإمي مد إذح كدنت هذه حم كدميف حلإضدفية 

ولكن أن تجعل حملشريع غير قدبل مل نفيذ بدمنسبة مللق رض.

نطاق التطبيق 

7. وسري حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي ESS1( 1( علي تليع حملشريعدج4، 5 

حم ي وسدناهد حمبنك خالو6 تللول مشريعدج حلس ثلدر.7 

8. وشير مصطلح "حملشريع" إمي حلأنشطة، حم ي وسعي حملق رض إمي 

حماصلو علي تللول حمبنك حمُلشدر إميه في حمفقرة 7 من أتلهد، كلد 

هل مااد في حلتفدقية حمقدنلنية بين حملق رض يحمبنك.8 

حمثندئية  حم للول  مؤسسدج  إحاى  مع  حمبنك  وش رك   9. عنامد 

حملشريعدج،9  أحا  تللول  في  حلأخرى  حلأطرحف  م عادة   أي 

مالتفدق  حملؤسسدج  يهذه  حمبنك  من  كل  مع  حملق رض   سي عدين 

يحلت لدعية  حمبيئية  حملخدطر  يإدحرة  تقييم  بشأن  مش رك  نهج   علي 

 يحلآثدر حمل رتبة عليهد مللشريع. يسيكلن حمنهج حملش رك مقبللً، بشرط 

تلهروًد  م سقة  أهاحف  تاقيق  من  حملشريع  حمنهج  هذح  ولكن   أن 

تطبيق  حملق رض  من  يسُيطلب  يحلت لدعية.10  حمبيئية  حملعدوير  مع 

حمنهج حملش رك علي حملشريع. 

حملرحفق  تليع  علي   1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر   10. وسري 

حمبيئية  حملعدوير  م طلبدج  حمللاقة  حملرحفق  يس لبي   حمللاقة. 

OP/ 4 تشير إمي حملشريعدج حم ي وسري عليهد منشلر سيدسة حمعلليدج/إترحءحج حمبنك

BP 10.00 حملعنلن "تللول مشريعدج حلس ثلدر". يل وسري منشلر سيدسة حمبنك 
حمايمي حمبيئية يحلت لدعية م للول مشريعدج حلس ثلدر يحملعدوير حمبيئية يحلت لدعية 
تااوا  تم  )حم ي  حم نلية  سيدسدج  لأغرحض  قرحض  حلإ وسدناهد  حم ي  حمعلليدج  علي 
 OP/BP 8.60 حلأحكدم حمبيئية يحلت لدعية في منشلر سيدسة حمعلليدج/إترحءحج حمبنك
قرحض لأغرحض سيدسدج حم نلية"( أي تلك حم ي وسدناهد تللول حمبرحمج  حملعنلن "حلإ
سيدسة  منشلر  في  مهد  يحلت لدعية  حمبيئية  حلأحكدم  تااوا  تم  )حم ي  ملن دئج  يفقد 

حمعلليدج/إترحءحج حمبنك OP/BP 9.00 حملعنلن "تللول حمبرحمج يفقد ملن دئج"(.
5 قا تش لل هذه حملشريعدج علي حملسدعاة حمفنية حم ي وسدناهد حمبنك من خالو 

تللول مشريعدج حلس ثلدر، سلحء تم تقاولهد من خالو مشريع مس قل أي في إطدر 
من  ح ي 18  من 14  حمفقرحج  في  حملحردة  حمل طلبدج  س سري  يمذمك،  مشريع.  أي 
يحملندسبة  حمصلة  ذحج  حمفنية  حملسدعاة  أنشطة  علي   1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر 
مطبيعة حملخدطر يحلآثدر. يسي م إعاحد يثيقة حملهدم يحلخ صدصدج يخطط حمعلل أي 
غيرهد من حملثدئق حم ي تااد نطدق يمخرتدج أنشطة حملسدعاة حمفنية، يذمك مضلدن 
حتسدق حملشلرة يغيرهد من أشكدو حملسدناة حم ي وقامهد حمبنك مع حملعدوير حمبيئية 
يحلت لدعية من 1 إمي 10. يل تخضع حلأنشطة حم ي ونفذهد حملق رض بعا حلن هدء من 
حملشريع يحم ي ل وللمهد حمبنك، أي حلأنشطة حم ي ل ت علق بدملسدعاة حمفنية بشكل 
مبدشر، لأحكدم سيدسة حمبنك حمايمي حمبيئية يحلت لدعية م للول مشريعدج حلس ثلدر..

م للول  يحلت لدعية  حمبيئية  حمايمي  حمبنك  سيدسة  في  عليه  منصلص  هل  كلد   6

مشريعدج حلس ثلدر، حمفقرة 7، من وسدنا حمبنك سلى حملشريعدج حم ي ت سق مع 
حتفدقية إنشدء حمبنك يضلن حايدهد.

 ،OP 10.00 7 عنامد وش لل حملشريع علي تقاوم ضلدن بللتب سيدسة حمعلليدج

حلم زحمدج  أي  حلأنشطة  علي  يحلت لدعية  حمبيئية  حملعدوير  تطبيق  نطدق  سي لقف 
حم ي وغطيهد هذح حمضلدن.

8 تااد سيدسة حمعلليدج OP 10.00 نطدق حلأنشطة حملؤهلة ملاصلو علي تللول 

مشريعدج حلس ثلدر، بدلإضدفة إمي عللية حمللحفقة.
9 ت ضلن هذه حمهيئدج مؤسسة حم للول حمايمية يحملكدمة حمايمية مضلدن حلس ثلدر.

حمفقرحج  في  إميهد  حمُلشدر  حمل طلبدج  أي  حملش رك  حمنهج  كدن  إذح  مد  تااوا  عنا   10

9، ي12، ي13 مقبلمة، سيأخذ حمبنك في حلع بدر سيدسدج يمعدوير يإترحءحج تنفيذ 
مؤسسدج حم للول حمثندئية أي م عادة حلأطرحف. يسي م تضلين حم احبير يحلإترحءحج 

حمللحفق عليهد بللتب حمنهج حملش رك في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1 

هذه  علي  حملق رض  نفلذ  أي  تاكم  ماى  إمي   يحلت لدعية، 

حمللاقة.11  حملرحفق 

بلصطلح  وقصا  هذح،  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  11. يمغرض 

"مرحفق ملاقة" حملرحفق أي حلأنشطة غير حملللمة في إطدر حملشريع، 

يهي في حكم حمبنك: )أ( ت علق بطروقة مبدشرة يملالظة بدملشريع؛ 

حملشريع؛ مع  بدم زحمن  تنفيذهد  تخطيط  أي  تنفيذهد  و م   )ب( 

حمللكن  من  كدن  يمد  مل نفيذ،  قدبال  حملشريع  وكلن  كي  ضريروة  )ج( 

تشيياهد أي تلسيعهد أي عللهد إذح مم ولتا حملشريع12. 

12. حينلد:

و م حلتفدق علي حمنهج حملش رك مللشريع، سيسري حمنهج )أ( 

حملش رك علي حملرحفق حمللاقة؛

عنامد تللو إحاى مؤسسدج حم للول حمثندئية أي م عادة )ب( 

 حلأطرحف حلأخرى حملرحفق حمللاقة، وجلز مللق رض حلتفدق 

مع حمبنك علي تطبيق م طلبدج هذه حملؤسسدج علي حملرحفق 

حمللاقة، بشرط أن تلكن هذه حمل طلبدج حملشريع من تاقيق 

أهاحف م سقة تلهروًد مع حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية.

13. عنامد وللو حمبنك مشريًعد وضم يسيًطد مدمًيد، يقدمت مؤسسدج 

طرحف ب قاوم حم للول إمي حملسيط 
أ
حمثندئية أي م عادة حل حم للول13 

علي  حلع لدد  علي  حمللحفقة  مللق رض  وجلز  بدمفعل،  نفسه  حملدمي 

م طلبدج هذه حملؤسسدج م قييم حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية 

حملسيط  يضعهد  حم ي  حملؤسسية  حم رتيبدج  ذمك  في  بلد  مللشريع، 

حملدمي بدمفعل، بشرط أن تلكن هذه حمل طلبدج حملشريع من تاقيق 

أهاحف م سقة تلهروًد مع حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية.

المتطلبات

حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  يرصا  يإدحرة  ب قييم  حملق رض  14. سيقلم 

يحلت لدعية مللشريع خالو ديرة حيدة حملشريع، يذمك م لبية م طلبدج 

حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية بأسللب يإطدر زمني مقبلمين ملبنك.14 

حملرحفق  علي  نفلذه  أي  تاكله  من  تاا  حم ي  حمعلحمل  حملق رض  وظهر  أن  وجب   11

حمللاقة من خالو تقاوم تفدصيل عن حلع بدرحج ذحج حمصلة، يحم ي قا تشلل علحمل 
قدنلنية يتنظيلية يمؤسسية.

نشطة مرحفق ملاقة، وجب أن ت لفر بهد تليع حملعدوير 
أ
12 ح ي وطلق علي حملرحفق أي حل

حمثالثة.
13 ت ضلن هذه حملؤسسدج مؤسسة حم للول حمايمية يحملكدمة حمايمية مضلدن حلس ثلدر.

حلع بدر طبيعة  حمبنك في  حملقبلو، سيأخذ  حمزمني  طدر  سللب يحلإ
أ
حل 14 عنا تااوا 

حملشريع  إعاحد  يتلقيت  يأهلي هد،  حملا للة  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر 
يتنفيذه،  حملشريع  إعاحد  في  حملشدركة  حلأخرى  يحمجهدج  حملق رض  يقارة  يتنفيذه، 
حملق رض  ِقبل  من  حتخدذهد  أي  يضعهد  ونبغي  حم ي  حملاادة  يحلإترحءحج  يحم احبير 

مل صاي مهذه حملخدطر يحلآثدر.

15. سيقلم حملق رض بلد ولي:

إترحء تقييم بيئي يحت لدعي مللشريع حملق رح، بلد في ذمك )أ( 

إشرحك أصادب حملصلاة؛

فصدح عن حملعللمدج حملندسبة )ب(  إشرحك أصادب حملصلاة يحلإ

يفًقد مللعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10؛

إعاحد خطة حم زحم بيئي يحت لدعي، يتنفيذ تليع حم احبير )ج( 

يحلإترحءحج حملذكلرة في حلتفدقية حمقدنلنية، بلد في ذمك خطة 

حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي؛ 

رصا حلأدحء حمبيئي يحلت لدعي مللشريع يرفع حم قدرور بشأنه )د( 

يفًقد مللعدوير حمبيئية يحلت لدعية. 

حملق رض  من  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  خطة  ت طلب  16. عنامد 

معين  زمني  إطدر  في  ماادة  يإترحءحج  تاحبير  حتخدذ  أي  تخطيط 

م فددي مخدطر يآثدر حملشريع أي خفضهد أي تقليصهد أي حماا منهد، 

فلن ونفذ حملق رض أي أنشطة فيلد و علق بدملشريع حمذي قا وسبب 

مخدطر أي آثدًرح بيئية يحت لدعية سلبية تلهروة ح ي و م حلن هدء من 

خطة  مع  بدم لحفق  حمصلة  ذحج  حلإترحءحج  أي  حم احبير،  أي  حمخطط، 

حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.

ل  حدمية  أنشطة  أي  قدئلة  مرحفق  من  و كلن  حملشريع  كدن  17. إذح 

تلبي م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية أي وش لل عليهد في يقت 

مرضية  تاحبير  تبني  حملق رض  من  فسُيطلب  عليهد،  حملجلس  ملحفقة 

ملبنك يتنفيذهد، بايث تلبي تلحنب معينة من هذه حملرحفق يحلأنشطة 

م طلبدج خطط حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي بدم لحفق مع خطة حلم زحم 

حمبيئي يحلت لدعي.

يحمسالمة.  يحمصاة  حمبيئة  إرشددحج  م طلبدج  حملشريع  18. سيطبق 

يحم احبير  حملس لودج  عن  حملضيفة  حمبلاحن  م طلبدج  تخ لف  يعنامد 

حملحردة في إرشددحج حمبيئة يحمصاة يحمسالمة، سُيطلب من حملق رض إنجدز 

أي تنفيذ أوهد كدن أشا صرحمًة. أمد إذح كدنت حملس لودج أي حم احبير حلأقل 

صرحمًة من تلك حملحردة في إرشددحج حمبيئة يحمصاة يحمسالمة مندسبة من 

حيث حمقيلد حمفنية أي حملدمية حملاايدة حم ي وع لاهد حملق رض أي ظريف 

حملشريع حلأخرى حملاادة، فسيقام حملق رض تبروًرح كدمالً يمفصالً لأي 

باحئل مق رحة خالو حم قييم حمبيئي يحلت لدعي. يوجب أن وثبت حم برور، 

بلد ورضي حمبنك، أن حخ يدر أي مس لى باول و سق مع أهاحف حملعدوير 

حمبيئية يحلت لدعية يإرشددحج حمبيئة يحمصاة يحمسالمة حمسدروة، يأل وؤدي 

علي حلأرتح إمي حايث أي ضرر بيئي أي حت لدعي كبير.

طار البيئي واالجتماعي للمقترض   أ    استخدام االإ

19. عنا تقاوم مق رح مشريع ملبنك حمايمي ملاصلو علي مسدناة، 

طدر حمبيئي  وفكر كل من حملق رض يحمبنك هل و م حس خاحم كدمل حلإ

يتنفيذ  يإعاحد  تقييم  في  منه،  تزء  أي  مللق رض،  يحلت لدعي 

حملشريع. يقا و م حق رحح هذح حلس خاحم بشرط أن ولحته حملخدطر 
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أهاحفه  تاقيق  من  حملشريع  يتلكين  بدملشريع،  حمخدصة  يحلآثدر 

حمل سقة تلهرود مع حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية. 

حمبيئي  طدر  حلإ حس خاحم  يحمبنك  حملق رض  من  كل  حق رح  20. إذح 

يحلت لدعي مللق رض15 بأكلله أي تزء منه، فسيقلم حمبنك بلرحتعة 

طدر حمبيئي يحلت لدعي مللق رض يفًقد مل طلبدج حمفقرة 19. يوقام  حلإ

حملق رض حملعللمدج ملبنك فيلد و علق بدم قييم.16 

طدر حمبيئي يحلت لدعي مللق رض،  21. إذح حاد حم قييم ثغرحج في حلإ

فسيعلل حملق رض يحمبنك معد م ااوا حم احبير يحلإترحءحج مسا هذه 

إعاحد  أثندء  في  يحلإترحءحج  حم احبير  هذه  تنفيذ  و م  يقا  حمثغرحج. 

حملشريع أي تنفيذه، يس شلل عنا حمضريرة تاحبير يإترحءحج معالج 

أي مشكالج في تنلية حمقارحج ت علق بدملق رض، يأي هيئة إدحرة تنفيذ 

حمقطدعي،  أي  حملالي يحملطني  أي دين  حملطني  حمصعيا  معنية علي 

يأي هيئة معنية بإدحرة حم نفيذ. يس شكِّل حم احبير يحلإترحءحج حمل فق 

حلم زحم  نجدزهد، تزًءح من خطة  حمزمنية لإ حلأُُطر  إمي  بدلإضدفة  عليهد، 

حمبيئي يحلت لدعي.

طدر  حلإ ملافدظ علي  حمالزمة  حلإترحءحج  حملق رض تليع  22. سي خذ 

حملقبلمة،  حم نفيذ  عن ملدرسدج  مللق رض، فضالً  حمبيئي يحلت لدعي 

في  حملاادة  يحلإترحءحج  مل احبير  يفًقد  يحمقارحج،  حلأدحء،  يسجل 

خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي، طلحو ديرة حيدة حملشريع. يوقلم 

طدر  حلإ في  كبيرة  تغيرحج  أي  في  يمندقش ه  حمبنك  بإبالغ  حملق رض 

هذح  تغير  يإذح  حملشريع.17  في  تؤثر  قا  يحم ي  بدملق رض  حمخدص 

حملحردة  حمبيئية يحلت لدعية  حمل طلبدج  طدر علي نال ل و سق مع  حلإ

حملق رض  حمبيئي يحلت لدعي، سُيجري  حمفقرة 19 يخطة حلم زحم  في 

يفًقد  حملصلاة  أصادب  يإشرحك  حلق ضدء،  حسب  إضدفًيد،  تقييًلد 

مللعدوير حمبيئية يحلت لدعية، يسيق رح حم غييرحج، ملللحفقة عليهد من 

ِقبل حمبنك، علي خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.

طدر حمبيئي يحلت لدعي مللق رض تلك حمجلحنب حمخدصة بسيدسة حمبلا  15 سلف وشلل حلإ

حملعني يإطدره حمقدنلني يحملؤسسي، بلد في ذمك مؤسسدج إدحرة حم نفيذ حملطنية أي 
حملالية أي حمقطدعية، يحمقلحنين، يحمللحئح، يحمقلحعا، يحلإترحءحج حملعللو بهد، يحمقارة 
علي حم نفيذ ذحج حمصلة بدملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية مللشريع. يعنا يتلد 
حلخ صدص  تهة  أي  ملسلطدج  بدمنسبة  حملق رض  إطدر  ضلن  غللض  أي  حخ الفدج 
حملعنية، سي م تااواهد يمندقش هد مع حملق رض. يس خ لف تلحنب حلإطدر حمادمي 
مللق رض يذحج حمصلة من مشريع إمي آخر، يذمك حسب علحمل مثل حمنلع يحماجم 
يسلطة  يدير  مللشريع  حملا للة  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  يحملخدطر  يحمللقع 

حملؤسسدج حملخ لفة.
16 تسدعا حملعللمدج حم ي قامهد حملق رض في تااوا مد إذح كدن من حمللكن حس خاحم 

حلإطدر حمبيئي يحلت لدعي مللق رض يإمي أي درتة ولكن حس خاحمه م لكين حملشريع 
من معدمجة حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية مللشريع، يتاقيق أهاحف م سقة تلهروًد مع 
حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية. يسيزيد حملق رض حمبنك بدمارحسدج يحم قييلدج حمااوثة 
حم ي أترحهد هل أي أطرحف ثدمثة حسنة حمسلعة، بلد في ذمك حملشريعدج حلأخرى حم ي 
تم إعاحدهد في حمبلا، إمي حماا حمذي تكلن فيه هذه حمارحسدج يحم قييلدج ذحج صلة 

بدملشريع حملق رح.
حمبيئي  طدر  حلإ تاسين  علي  حمبنك،  نظر  يتهة  من  حم غييرحج،  هذه  عللت  إذح   17

يحلت لدعي مللق رض، فسيطبق حملق رض هذه حم غييرحج علي حملشريع.

  ب    التقييم البيئي واالجتماعي 

مللشريع  يحت لدعي18  بيئي  تقييم  بإترحء  حملق رض  23. سيقلم 

ديرة  خالو  مللشريع  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  م قييم 

ثدر 
آ
حيدة حمعلل علي حملشريع.19 يسي لحفق حم قييم مع حملخدطر يحل

حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  تليع  تقييم  يسي م  مللشريع  حملا للة 

علي  حمصلة21  ذحج  يحم رحكلية  حملبدشرة،20  حملبدشرة يغير  يحلت لدعية 

حملاادة  تلك  ذمك  في  بلد  حملشريع22  حيدة  ديرة  أثندء  م كدمل  نال 

علي يته حمخصلص في حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية من 2 إمي 10.

حمادمية،  حملعللمدج  إمي  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  24. سيس نا 

صلة،  ذحج  تلحنب  يأي  مللشريع  دقيق  يتااوا  يصف  ذمك  في  بلد 

يحمبيدندج حمبيئية يحلت لدعية حلأسدسية بلس لى مندسب من حم فصيل 

حم قييم  يسيقيِّم  منهد.  حماا  يتاحبير  يحلآثدر  حملخدطر  م ااوا  وكفي 

حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حملا للة مللشريع، يوفاص باحئل 

حملشريع، يوااد طرقد م اسين حخ يدر حملشريعدج، يتعيين حمللحقع، 

ملاا من  حمهرمي  حم سلسل  م طبيق  يحم خطيط، يحم صليم، يحم نفيذ 

حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حمسلبية يحمسعي ملاصلو علي فرص تاسين 

وجدبية مللشريع. يسيشلل حم قييم حمبيئي يحلت لدعي إشرحك  حلآثدر حلإ

أصادب حملصلاة بلصفهم تزًءح ل و جزأ من حم قييم، يفًقد مللعيدر 

حمبيئي يحلت لدعي 10.

حملندسبة يوس خامهد،  ديحج 
أ
حملسدئل يحل حمبنك،  بدم شدير مع  حملق رض،  18 سيااد 

يحم اقيقدج  يحلت لدعية  حمبيئية  يحم اليالج  حلس طالعية،  حمارحسدج  ذمك  في  بلد 
حمبيئية  حملخدطر يحلآثدر  م ااوا يتقييم  حمرأي يحمارحسدج،  يحم اقيقدج يحس طالعدج 
يحلت لدعية حملا للة مللشريع حملق رح. يإن أمكن، س عكس هذه حملسدئل يحلأديحج 
طبيعة يحجم حملشريع، يس شلل، حسب حلق ضدء، مجللعة )أي عندصر( ملد ولي: 
تقييم حلأثر حمبيئي يحلت لدعي، يحم اقيق حمبيئي، يتقييم حملخدطر أي حلأخطدر، يتاليل 
دحرة حمبيئية  دحرة حمبيئية يحلت لدعية، يإطدر حلإ حلأيضدع حلت لدعية يحمنزحعدج، يخطة حلإ
حمبيئي يحلت لدعي  حمقطدعي، يحم قييم  أي  قليلي  حلإ حمبيئي  حلأثر  يحلت لدعية، يتقييم 
يسدئل  حس خاحم  حملق رض  من  مللشريع  ماادة  سلدج  ت طلب  يقا  س رحتيجي.  حلإ
يأديحج مخصصة مل قييم، مثل خطة إدحرة حم رحث حمثقدفي. يعنامد وكلن من حملرتح أن 
و رك حملشريع آثدًرح قطدعية أي إقليلية، سُيطلب إترحء تقييم أثر بيئي قطدعي أي إقليلي.

حم شغيل،  يإوقدف  يحم شغيل،  نشدء،  يحلإ نشدء،  حلإ قبل  مد  مرححل  هذح  وشلل  قا   19

عددة إمي حمادمة حلأصلية/حلس عددة. غالق، يحلإ يحلإ
20 حم أثير حملبدشر هل تأثير تسبب فيه حملشريع يحاث بدم زحمن في ملقع حملشريع.

بشكل  مكدنه  أي  يق ه  يو أخر  حملشريع  فيه  و سبب  تأثير  هل  حملبدشر  غير  حم أثير   21

مخ لف عن حم أثير حملبدشر، يمكنه وظل قدبال مل نبؤ به علي نال معقلو يمن و ضلن 
تأثيرحج ندتجة عنه.

آثدر  ضدفة إمي  حم رحكلية مللشريع، بدلإ ثدر 
آ

حم قييم بعين حلع بدر حل 22 س أخذ عللية 

حم طلرحج حمسدبقة يحمادمية ذحج حمصلة حم ي ولكن حم نبؤ بهد علي نال معقلو، فضالً 
عن أنشطة غير مخطط مهد يمكنهد م لقعة يو م تلكينهد بلحسطة حملشريع، حمذي قا 
و م لحًقد أي في ملقع مخ لف. يولكن أن تن ج حلآثدر حم رحكلية من أنشطة صغيرة فردوة 
يمكن مهلة عللًمد يتااث خالو ف رة من حملقت. يوأخذ حم قييم حمبيئي يحلت لدعي 
قرحر بأهلي هد علي أسدس حملخديف حمعللية  بعين حلع بدر حلآثدر حم رحكلية حم ي و م حلإ
ي/أي حم ي تعكس مخديف حلأطرحف حمل أثرة بدملشريع. يسي م تااوا حلآثدر حم رحكلية 

مكدن، نللذتًيد في إطدر تااوا نطدق حملشريع. حملا للة مبكًرح قار حلإ
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1 

يملضلعيد  دقيقد  تقييلد  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  25. سيكلن 

يخبرحء.  مؤهللن  أشخدص  إعاحده  و لمي  يحلآثدر  مللخدطر  يعرضد 

يفيلد و علق بدملشريعدج عدمية يكبيرة حملخدطر، فضالً عن حمللحقف 

حم ي وعدني فيهد حملق رض من ماايدوة حمقارة، سيس عين حملق رض 

بل خصصين مس قلين لإترحء حم قييم حمبيئي يحلت لدعي.

26. سي أكا حملق رض من أن حم قييم حمبيئي يحلت لدعي وأخذ بعين 

بدملشريع،  حمل علقة  حملشكالج  تليع  مندسبة  يبطروقة  حلع بدر 

مكدنيدج  يحلإ حمسدروة،  حملطنية  يحمللحئح  حمقلحنين  )أ(  ذمك:  في  بلد 

حمسدري  حمسيدسدج  يإطدر  حم نفيذ(،  ذمك  في  )بلد   حملؤسسية 

في حمبلا، يذمك فيلد و علق بدملشكالج حمبيئية يحلت لدعية، يحلخ الفدج 

حلت لدعية  أي  حمبيئية  يحمارحسدج  حملشريع،  حمبلا يسيدق  ظريف  في 

يحم زحمدج  حملطنية،  حلت لدعية  أي  حمبيئية  حمعلل  يخطط  حمبلا،  في 

حمبلا حمسدروة مبدشرًة علي حملشريع بللتب حملعدهاحج يحلتفدقيدج 

حمايمية ذحج حمصلة، )ب( حمل طلبدج حمسدروة بللتب حملعدوير حمبيئية 

يحمللدرسدج  يحمسالمة،  يحمصاة  حمبيئة  إرشددحج  )ج(  يحلت لدعية، 

يسيكلن  حمصلة.23  ذحج  حلأخرى  حمصندعدج  في  حمجياة  حمايمية 

م سقة  حم قييم  في  حملشللمة  حملق رحدج  يتليع  حملشريع   تقييم 

مع م طلبدج هذه حمفقرة. 

ملاا  هرمًيد  تسلسال  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم   27. سيطبق 

من حملخدطر،24 من أتل: 

تلقع حملخدطر يحلآثدر يتجنبهد؛)أ( 

 حماا من حملخدطر يحلآثدر أي تقليصهد إمي مس لى مقبلو، )ب( 

في حدمة حس ادمة حم جنب؛ 

حماا من حملخدطر يحلآثدر، بلجرد خفضهد أي تقليصهد؛25 )ج( 

حيث تكلن هندك بقدود آثدر كبيرة، و م حم علوض عنهد أي )د( 
حس علحضهد، إن كدن هذح ملكًند من حمندحي ين حمفنية يحملدمية.26

حملهنية  مللهدرحج  ملدرسة  بأنهد  حمصندعدج  في  حمجياة  حمايمية  حمللدرسدج  تعرف   23

يحمعندوة حملحتبة يحم زحم تدنب حماكلة يحمبصيرة حم ي وف رض تلحفرهد تلحفرحً معقللً ماى 
حملهنيين ذيي حملهدرحج يحمخبرحج حمقدئلين بأدحء نفس نلع حملهدم في ظل حمظريف 
قليلي. يونبغي أن تكلن ن يجة  يحلأيضدع ذحتهد أي مد ولدثلهد علي حمصعيا حمعدملي أي حلإ

هذه حمعللية أن ولظف حملشريع حم قنيدج حلأنسب في حمظريف حمخدصة بدملشريع.
ثدر في 

آ
24 وجري حم لسع في مندقشة يتااوا حم سلسل حمهرمي ملاا من حملخدطر يحل

سيدق حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية من 2 إمي 10، حسب حلق ضدء.
علي  حمل أثرة  طرحف 

أ
حل ملسدعاة  تاحبير  حملخدطر  من  حماا  م طلبدج  ت ضلن  قا   25

تاسين، أي علي حلأقل حس عددة، سبل كسب حمعيش فيلد و علق بأيضدع مشريع معين.
ثدر معينة في 

آ
26 وقلم حملق رض بعلل حملجهلدحج حمالزمة مامج تكدميف حم علوضدج ل

إطدر تكدميف حملشريع. يوأخذ حم قييم بعين حلع بدر أهلية هذه حلآثدر حمل بقية، يحم أثير 
علي حملاى حمطلول علي حمبيئة يحمشعلب حمل أثرة بأنشطة حملشريع، يماى منطقي هد 
في سيدق حملشريع. يعنامد و م تااوا أنه ميس من حملجاي من حمندحية حمفنية أي 
هذح  أسبدب  ذكر  سي م  حس علحضهد،  أي  حمل بقية  حلآثدر  هذه  عن  حم علوض  حملدمية 
حم ااوا في حم قييم حمبيئي يحلت لدعي )بلد في ذمك حمخيدرحج حم ي أخذج في حلع بدر(.

بدس طالع  حلس رشدد  بعا  يحلت لدعي،  حمبيئي  حم قييم  28. سيأخذ 

يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  تليع  حلع بدر  بعين   حمقضدود، 

ذحج حمصلة بدملشريع، بلد في ذمك:

حملخدطر يحلآثدر حمبيئية، شدملة: )1( تلك حملاادة في إرشددحج )أ( 

حمبيئة يحمصاة يحمسالمة؛ )2( تلك حمل علقة بسالمة حملج لعدج 

حملالية )بلد في ذمك سالمة حمسايد يحلس خاحم حلآمن 

ملبياحج حلآفدج(؛ )3( تلك حمل علقة ب غير حملندخ يحمعدبرة 

ملاايد أي غيرهد من حملخدطر يحلآثدر حمعدملية؛ )4( أي تهاوا 

تلهري مالدوة حمللحئل حمطبيعية يحم نلع حمبيلملتي يحفظهد 

يصيدن هد يحس عددتهد؛ )5( تلك حمل علقة بخامدج حمنظدم 

وكلملتي27 يحس خاحم حمللحرد حمطبيعية حماية، مثل مصدئا  حلإ

حلأسلدك يحمغدبدج؛ 

حملخدطر يحلآثدر حلت لدعية، بلد في ذمك: )1( حم هاواحج لأمن 

 حمبشر من خالو تصعيا حمصرحعدج حمشخصية أي حملج لعية 

أي بين حمبلاحن أي حمجرولة أي حمعنف؛ )2( مخدطر حايث آثدر 

غير مالئلة مالأفرحد أي حملجللعدج حم ي قا تكلن، نظًرح مظريفهد 

 حمخدصة، من حمفئدج حملاريمة أي حمضعيفة؛28 )3( أي تايز 

 أي تلييز تجده حلأفرحد أي حمجلدعدج في تلفير سبل حملصلو 

إمي ملحرد حم نلية يفلحئا حملشريع، لسيلد في حدمة حمفئدج 

حملاريمة أي حمضعيفة؛ )4( حلآثدر حلق صددوة يحلت لدعية 

حمسلبية حمل علقة بدلس يالء حمقسري علي حلأرحضي أي حمقيلد 

حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي؛ )5( حملخدطر أي حلآثدر 

وكلملتية. يتُقسم  حلإ حمنظم  حمندس من  وجنيهد  حم ي  حملندفع  إمي  حملصطلح  وشير   27

ماحد يهي حملن جدج حم ي  وكلملتية إمي أربعة أنلحع: )1( خامدج حلإ خامدج حمنظم حلإ
وكلملتية يقا تشلل حلأغذوة، يحمليده حمعذبة،  واصل عليهد حلأشخدص من حمنظم حلإ
حم ي  حملندفع  حم نظيلية يهي  حمخامدج   )2( حمطبية؛  يحمنبدتدج  يحلأخشدب، يحلأميدف، 
علي  تش لل  يقا  وكلملتية  حلإ حمنظم  علليدج  تنظيم  من  حلأشخدص  عليهد  واصل 
تنقية حمليده حمسطاية، يتخزون حمكربلن يحجزه، يحمقلحعا حم نظيلية حمخدصة بدملندخ، 
يحمالدوة من حلأخطدر حمطبيعية؛ )3( حمخامدج حمثقدفية يهي حملندفع غير حملددوة حم ي 
وكلملتية يقا تش لل علي مندطق طبيعية تلثل  واصل عليهد حلأشخدص من حمنظم حلإ
ملحقع مقاسة يمندطق ذحج أهلية مالس جلدم يحمل عة حمجلدمية؛ )4( خامدج حماعم، 
يهي حمعلليدج حمطبيعية حم ي تعلل علي تاسين حمخامدج حلأخرى يقا تشلل تكلون 

ن دج حلأيمي. حم ربة، يديرة حملغذودج، يحلإ
شخدص حمذون و أثرين سلًبد بدملشريع 

أ
28 وشير مصطلح "حملهلشين أي حمضعفدء" إمي حل

ي/ أي حلأقل حس فددة منه. كلد أن مثل هؤلء حلأفرحد/ حملجللعدج وكلنلن أكثر عرضًة 
مالس بعدد من، أي عدتزون عن، حملشدركة حمكدملة في عللية حم شدير حمرئيسية، يمذمك 
فإنهد قا ت طلب حتخدذ تاحبير ي/أي مسدعاة ماادة ملقيدم بذمك. يتشلل حلع بدرحج 
حمل علقة بدمعلر حملسنين يحمُقصر، بلد في ذمك ظريف حنفصدمهم عن عدئالتهم أي 

حملج لع أي غيرهم من حلأفرحد حمذون وع لاين عليهم.
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 حملرتبطة بايدزة حلأرحضي يحمللحرد حمطبيعية يحس خاحمهد،29 

 بلد في ذمك )حسب حلق ضدء( آثدر حملشريع حملا للة 

علي ترتيبدج حمايدزة يحلأنلدط حملالية لس خاحم حلأرحضي، 

يحملصلو إمي حلأرحضي يتلحفرهد، يحلأمن حمغذحئي يقيم 

حلأرحضي، يأي مخدطر مقدبلة ترتبط بدمصرحع أي حم ندزع علي 

حلأرحضي يحمللحرد حمطبيعية؛ )6( حلآثدر حملحقعة علي صاة 

يسالمة يرفدهة حمعلدو يحملج لعدج حملالية حمل أثرة 

بأنشطة حملشريع، )7( حملخدطر حملحقعة علي حم رحث حمثقدفي.

أفرحًدح  مللشريع  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  وااد   29. عنامد 

أي مجللعدج بعينهد علي أنهد ماريمة أي ضعيفة، سيق رح حملق رض 

يونفذ تاحبير م لدوزة بايث ل تقع حلآثدر حمسلبية بشكل غير م ندسب 

أي  تقدسم  من  تُارم  يل  حمضعيفة،  أي  حملاريمة  حملجللعدج  علي 

فلحئا تنلية يفرص تن ج من حملشريع.

صغيرة  فرعية  مشريعدج  ت ضلن  حم ي  مللشريعدج  30. بدمنسبة 

وقلم  حملشريع،  نطدق  في  يتنفيذهد  إعاحدهد  يتم  م عادة،30 

حمفرعية  مللشريعدج  مالئم  يحت لدعي  بيئي  تقييم  بعلل  حملق رض 

يإعاحدهد يتنفيذهد كلد ولي:

حملشريعدج حمفرعية عدمية حملخدطر، يفًقد مللعدوير حمبيئية )أ( 

يحلت لدعية؛

حملشريعدج حمفرعية، كبيرة حملخدطر يمع امة حملخدطر 

يمنخفضة حملخدطر، يفًقد ملقدنلن حملطني يأي م طلبدج 

مللعدوير حمبيئية يحلت لدعية حم ي ورحهد حمبنك ذحج صلة ب لك 
حملشريعدج حمفرعية.31

معاو  أعلي  عن  حمفرعي  حملشريع  مخدطر  تصنيف  زحد   31. إذح 

29بسبب تعقياحج مشكالج حمايدزة في حمعاوا من حمسيدقدج، يأهلية ضلدن حمايدزة 

حملسدعاة في  حم قييم يحم صليم بعندوة من أتل  ولزم تلفير  حمعيش،  مسبل كسب 
ضلدن أن مثل هذه حملشريعدج ل تلس حماقلق حملشريعة حمللتلدة دين قصا )بلد 
في ذمك، حماقلق حمجلدعية، يحماقلق حمفرعية، يحقلق حملرأة( أي ميست مهد أي علحقب 
أخرى غير مقصلدة، يخدصًة حين وسدنا حملشريع تلليك حلأرحضي يحمقضدود ذحج حمصلة. 
يفي مثل هذه حمظريف، سيثبت حملق رض، كاا أدني، يبلد ورضي حمبنك أن حمقلحنين 
يحلإترحءحج حملعللو بهد بدلإضدفة إمي سلدج تصليم حملشريع )أ( تقام قلحعا يحضاة 
يكدفية مالع رحف باقلق حيدزة حلأرض ذحج حمصلة؛ )ب( تضع حملعدوير حمعددمة يعلليدج 
تشغيلية شفدفة قدئلة علي حملشدركة مال حلدعدءحج حمل ندزعة علي حمايدزة؛ )ج( تشلل 
بالغ حلأشخدص حمل ضررون باقلقهم يتلفير سبل حماصلو علي  حمجهلد حماقيقية لإ

حملشلرة حملادواة.
علي  وا لي  يحمذي  حمبنك  وسدناه  مشريع  أي  علي  ي31   30 حمفقرحج  تسري   30

أي  حملج لعية  حم نلية  مشريعدج  حدمة  في  كلد  م عادة،  صغيرة  فرعية  مشريعدج 
حمبنك. واادهد  ملدثلة  مشريعدج  أي  مقدبلة  منح  خطط  ت ضلن  حم ي   حملشريعدج 

يل تسري هذه حمبنلد علي حملشريعدج حمفرعية حمخدصة بدملسيط حملدمي يحملذكلرة في 
حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 9.

31 عنامد ل تكلن مللشريعدج حمفرعية مخدطر أي آثدر سلبية بيئية يحت لدعية أي إذح كدنت 

قليلة تًاح، فال ولزم علل تقييم بيئي يحت لدعي إضدفي بعا حلس طالع حملبائي.

مللخدطر، فسيطبق حملق رض م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية32 

يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  خطة  تااوث  يسي م  حمصلة   ذحج 

حسب حلق ضدء.

حماا  إمي  يوقيِّم،  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  أوضد  32. سيااد 

مللرحفق  حملا للة  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  حملندسب، 

حمللاقة. يسيعدمج حملق رض مخدطر يآثدر حملرحفق حمللاقة علي نال 

و ندسب مع سيطرته ينفلذه علي حملرحفق حمللاقة. يإمي حماا حمذي 

حلأنشطة  علي  نفلذه  يملدرسة  حمسيطرة  عن  حملق رض  عناه   وعجز 

سيااد  يحلت لدعية،  حمبيئية  حملعدوير  م طلبدج  م لبية  حمصلة  ذحج 

حملرحفق  ت ركهد  قا  حم ي  يحلآثدر  حملخدطر  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم 

حمللاقة في حملشريع.

ملنزحع،  حملثيرة  أي  حملخدطر  عدمية  مللشريعدج  33. بدمنسبة 

حت لدعية  أي  بيئية  آثدر  أي  مخدطر  علي  تنطلي  حم ي  أي 

يححا  إشرحك  حملق رض  ولزم  قا  يخطيرة،  حلأبعدد   م عادة 

ولثل  يقا  ديمًيد.  بهم  حملع رف  حملس قلين  حمخبرحء  من  أكثر  أي 

حس شدروة  هيئة  من  تزًءح  حملشريع،  حسب  حمخبرحء،   هؤلء 

يرؤوة  مشلرة  يسيقاملن  حملق رض،  ِقبل  من  تعيينهم  و م  قا   أي 

مس قلة مللشريع.33 

يحلآثدر  حملخدطر  أوًضد  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  34. سيأخذ 

حملعيدر  وق ضيه  كلد  حلع بدر،  بعين  حمرئيسيين34  بدمللردون  حملرتبطة 

حمبيئي يحلت لدعي 2 يحملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 6. يوقلم حملق رض 

تأثيره  أي  دحرته  لإ مالئم  بشكل  يحلآثدر  حملخدطر  هذه   بلعدمجة 

علي ملردوه حمرئيسيين، كلد هل مااد في حملعيدرون 2 ي6. 

35. سيأخذ حم قييم حمبيئي يحلت لدعي بعين حلع بدر حملخدطر يحلآثدر 

حمعدبرة ملاايد يحمعدملية حم ي ربلد تكلن ضخلة يحمل علقة بدملشريع، 

مثل حلآثدر حمندتلة عن حمنفدودج حمسدئلة يحلنبعدثدج، يزوددة حس خاحم 

حملندخ طلولة  مللثدج  يحنبعدثدج  تللثهد،  أي  حمايمية  حملدئية  حمللرحج 

حلأما يقصيرة حلأما،35 يمشكالج حملرينة يحم كيف يحماا من آثدر تغير 

حملندخ، يحلآثدر حملحقعة علي حلأنلحع حملهدترة حملس نفاة أي حملهادة 

بدلنقرحض يملحئلهد.

زوددة  إمي  تؤدي  حم ي  سبدب 
أ
بدل يحلت لدعية"  حمبيئية  حملعدوير  "م طلبدج  س  علق   32

تصنيف حملخدطر.
33 ت علق هذه حمل طلبدج بدملشلرة حملس قلة يحمرقدبة علي هذه حملشريعدج، يل ت علق 

بدمظريف حم ي وطدمب فيهد حملق رض ب عيين خبرحء م نفيذ حم قييم حمبيئي يحلت لدعي، 
يحملذكلرة في حمفقرة 25.

34 حمللردين حمرئيسيلن هم حمللردين حمذون ولفرين سلع حملشريع أي حمللحد حمالزمة 

حلأسدسية  حملظدئف  يتشكِّل  مس لرة.  يبصفة  مبدشرة  مللشريع  حلأسدسية  مللظدئف 
ن دج ي/أي حمخامة حلأسدسية منشدط مشريع معين حم ي باينهد ل  مللشريع علليدج حلإ

ولكن أن وس لر حملشريع.
سلد.

أ
35 و ضلن هذح تليع غدزحج حمافيئة يحمكربلن حل
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1 

  ج    خطة االلتزام البيئي واالجتماعي

يحت لدعي،  بيئي  حم زحم  خطة  يونفذ  حملق رض   36. سيضع 

يحم ي س ااد حم احبير يحلإترحءحج حمالزمة مللشريع م اقيق حلم ثدو 

مللعدوير حمبيئية يحلت لدعية خالو إطدر زمني مااد.36 يسي م حلتفدق 

تزًءح  يس شكل  يحلت لدعي،  حمبيئي  حلم زحم  خطة  علي  حمبنك   مع 

فصدح عن مسلدة حمخطة مبكًرح قار  من حلتفدقية حمقدنلنية. يسي م حلإ

مكدن يقبل حم قييم حملسبق مللشريع. حلإ

حلع بدر  بعين  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  خطة  تأخذ  37. سلف 

 ن دئج حم قييم حمبيئي يحلت لدعي، يحمعندوة حمبيئية يحلت لدعية حملحتبة 

هذه  يس لثل  حملصلاة.  أصادب  مع  حملشدركة  ين دئج  حمبنك،  ماى 

م فددي  حمالزمة  حملددوة  يحلإترحءحج  مل احبير  دقيًقد  ملخًصد  حمخطة 

حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حملا للة أي خفضهد أي تقليصهد 

خطة  في  إترحء  كل  نجدز  لإ ملعا  تااوا  يسي م  منهد.37  حماا  أي 

حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.

38. عنا حلتفدق علي نهج مش رك،38 س شلل خطة حلم زحم حمبيئي 

حملق رض  عليهد  يحفق  حم ي  يحلإترحءحج  حم احبير  تليع  يحلت لدعي 

م لكين حملشريع من تلبية م طلبدج حمنهج حملش رك. 

تسلح  حم ي  حمعللية  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  خطة  39. تااد 

غير  حمظريف  أي  حملق رحة  حملشريع  م غييرحج  حم كيفية  دحرة  بدلإ

بهد  سُ احر  حم ي  حمكيفية  حمعللية  هذه  يتااد  يتنفيذهد.   حمل لقعة 

تغييرحج  يأي  بشأنهد،  حم قدرور  يرفع  حمظريف  أي  حم غييرحج  هذه 

ضريروة سي م إترحؤهد علي خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي يأديحج 

دحرة ذحج حمصلة. حلإ

40. سينفذ حملق رض بعندوة حم احبير يحلإترحءحج حملاادة في خطة 

يسيرحتع  حملاادة،  حمزمنية  مالأُُطر  يفًقد  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم 
حدمة تنفيذ هذه حمخطة في إطدر مرحقب هد يإعاحد حم قدرور بشأنهد.39

ديحج حملندسبة م قييم يإدحرة 
أ
سدميب يحل

أ
36وقلم حمبنك بلسدعاة حملق رض في تااوا حل

حملخدطر حمبيئية يحلت لدعية يحلآثدر حمل رتبة عليهد حملا للة حمخدصة بدملشريع يإعاحد 
خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.

حملخدطر؛  من  يحماا  دحء 
أ
حل م اسين  يضعت  يإترحءحج  تاحبير  أي  هذح  سيشلل   37

حم نفيذوين  حملاورون  مجلس  عليهد  ولحفق  أن  قبل  إنجدزهد  تم  ربلد  حم ي  يحلإترحءحج 
بدمبنك، يحلإترحءحج حم ي ت طلبهد حمالئاة يحمقدنلن حملطني يحم ي تلبي م طلبدج حملعدوير 
ماى  يحلت لدعي  حمبيئي  حلإطدر  في  حمثغرحج  معدمجة  يإترحءحج  يحلت لدعية،  حمبيئية 
حملق رض، يأي إترحءحج أخرى تع بر ضريروة مللشريع م اقيق حلم ثدو مللعدوير حمبيئية 
يحلت لدعية. يسي م تقييم حمثغرحج بدمرتلع إمي مد ولكن أن وكلن مطللبًد في حملعيدر 

حمبيئي يحلت لدعي ذي حمصلة.
38 رحتع حمفقرة 9.

39 رحتع حمقسم د.

دحرة حملخ لفة،  41. س صف خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي40 أديحج حلإ

حم ي سيس خامهد حملق رض ملضع حم احبير يحلإترحءحج حملع لاة يتنفيذهد. 

دحرة،  حلإ خطط  علي  حلق ضدء،  حسب  حلأديحج،  هذه  تش لل  يسلف 

يسيدسدج  يحلت لدعية،  حمبيئية  دحرة  حلإ علل  يأطر  يحمبيئية،  حلت لدعية 

يحمللدرسدج  يحلإترحءحج  دحرة  حلإ ينظم  حم شغيلية  يحلأدمة  حمعلليدج، 

دحرة حم سلسل حمهرمي  يحلس ثلدرحج حمرأسلدمية. يس طبق تليع أديحج حلإ

ملاا من حلآثدر يحملخدطر، يت ضلن تاحبير بايث ولبي حملشريع مس قبالً 

م طلبدج حمقلحنين يحمللحئح حملعللو بهد يحملعدوير حمبيئية يحلت لدعية41 

يفًقد مخطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي طلحو حيدة حملشريع.

قيدسهد  ولكن  بشريط  حملرتلة  حمن دئج  دحرة  حلإ أديحج  42. س ااد 

حا  أقصي  إمي  حلأسدسية(  حمظريف  مقدبل  في  حملثدو،  سبيل  )علي 

ملكن، مع عندصر مثل حلأهاحف يمؤشرحج حلأدحء، حم ي ولكن ت بعهد 

علي ماى ف رحج زمنية ماادة. 

يتنفيذه،  حملشريع  إعاحد  معللية  حماوندميكية  ملطبيعة  43. إدرحًكد 

يوكلن  حمطلول،  حملاى  علي  تاروجًيد  نهًجد  دحرة  حلإ أديحج  س  بني 

يحلأحاحث  حملشريع،  ظريف  في  مل غيرحج  وس جيب  بايث  مصلًلد 

غير حمل لقعة، يحم غيرحج حم نظيلية، ين دئج حمرصا يحملرحتعة.

مق رحة  تغييرحج  عن  حمفلر  علي  حملق رض  حمبنك   44. سُيخطر 

حملرتح  من  حملشريع،  تشغيل  أي  تنفيذ  أي  تصليم  أي  نطدق   علي 

أن ت سبب في تغيير سلبي في حملخدطر أي حلآثدر حمبيئية أي حلت لدعية 

يإشرحك  أمكن،  إن  إضدفًيد،  تقييًلد  حملق رض  يسُيجري  مللشريع. 

يسيق رح  يحلت لدعية،  حمبيئية  مللعدوير  يفًقد  حملصلاة  أصادب 

حم غييرحج، ملللحفقة عليهد من ِقبل حمبنك، علي خطة حلم زحم حمبيئي 

دحرة ذحج حمصلة، حسب حلق ضدء، يذمك يفًقد  يحلت لدعي يأديحج حلإ

فصدح عن خطة حلم زحم  من دئج هذه حم قييلدج يحم شدير. يسي م حلإ

حمبيئي يحلت لدعي حملااثة.

 د  رصد المشروعات ورفع التقارير

مللشريع يفًقد  حمبيئي يحلت لدعي  حلأدحء  حملق رض برصا  45. وقلم 

يحلت لدعي(.  حمبيئي  حلم زحم  خطة  ذمك  في  )بلد  حمقدنلنية  مالتفدقية 

مع  يسي لحفقدن  حمبنك،  مع  حمرصا  يكيفية  ماى  علي  حلتفدق  يو م 

مللشريع،  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  يحملخدطر  حملشريع،  طبيعة 

يم طلبدج حلم ثدو. يو أكا حملق رض من يتلد حم رتيبدج حملؤسسية 

دحرة مع مخدطر حملشريع يآثدره، يحم احبير  40 سي ندسب مس لى تفصيل يتعقيا أديحج حلإ

يحلإترحءحج حملاادة ملعدمجة هذه حملخدطر يحلآثدر. يسلف تأخذ هذه حلأديحج بعين 
حلع بدر خبرة حلأطرحف حملشدركة في حملشريع يقارتهد، بلد في ذمك هيئدج إدحرة حم نفيذ 
يحملج لعدج حملالية حمل أثرة بأنشطة حملشريع يحلأطرحف حملعنية حلأخرى، يتهاف إمي 

دعم تاسين حلأدحء حمبيئي يحلت لدعي.
41 بلد في ذمك حمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعدج ذحج حمصلة.
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يحلأنظلة يحمللحرد يحمللظفين بشكل كدف م نفيذ عللية حمرصا. يوقلم 

حملق رض بإشرحك أصادب حملصلاة يأطرحف خدرتية حسب حلق ضدء 

مس قلين  خبرحء  مثل  يحلت لدعي،  حمبيئي  حلم زحم  خطة  في  ورد  يكلد 

م نفيذ عللية حمرصا  أي مج لعدج مالية أي منظلدج غير حكلمية، 

أطرحف  أي  أخرى  هيئدج  كدنت  يسلحء  منهد.  حم اقق  أي  بهد  حمخدصة 

ثدمثة مسؤيمة عن إدحرة مخدطر يآثدر ماادة يتنفيذ تاحبير حماا من 

يحلأطرحف  حمهيئدج  هذه  مع  حملق رض  سي عدين  يحلآثدر،  حملخدطر 

حمثدمثة ملضع هذه حم احبير يرصاهد.

حلأدحء،  مرصا  حملعللمدج  تسجيل  عددًة  حمرصا  عللية  46. س شلل 

يمقدرنة  صاة  من  مل اقق  حمصلة  ذحج  حم شغيلية  حمضلحبط  ييضع 

حلم ثدو يحم قام. يسي م تعاول حمرصا حسب تجربة حلأدحء، يكذمك 

حلإترحءحج حملطللبة من حمسلطدج حم نظيلية ذحج حمصلة يحم عليقدج 

يسيلثق  حملج لع.  أفرحد  مثل  حملصلاة،  أصادب  من  حملطللبة 

حملق رض ن دئج حمرصا.

علي  حمرصا  عللية  بن دئج  من ظلة  تقدرور  حملق رض  47. سيقام 

حمنال حملبين في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي )علي أي حدو، مد 

ل وقل عن مرة سنلوًد( إمي حمبنك. يس لفر هذه حم قدرور سجالً دقيًقد 

حلم زحم  مخطة  حلم ثدو  ذمك  في  بلد  حملشريع،  م نفيذ  يملضلعًيد 

حمبيئي يحلت لدعي يم طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية. يس شلل 

هذه حم قدرور معللمدج عن مشدركة أصادب حملصلاة حم ي ترج في 

يسيعيِّن   .10 يحلت لدعي  حمبيئي  مللعيدر  يفًقد  حملشريع  تنفيذ  أثندء 

مي الللح  حمللظفين  كبدر  حملشريع  تنفيذ  إدحرة  يهيئدج  حملق رض 

مسؤيمية مرحتعة حم قدرور.

48. بندًء علي ن دئج حمرصا، سيااد حملق رض أي إترحءحج تصاياية 

حمبيئي  مالم زحم  معامة  خطة  في  وُارتهد  يسلف  لزمة،  ييقدئية 

ملبنك.  مقبلمة  بطروقة  حمصلة،  ذحج  دحرة  حلإ أدحة  في  أي  يحلت لدعي 

عليهد  حمل فق  يحملقدئية  حم صاياية  حلإترحءحج  حملق رض  يسينفذ 

دحرة ذحج  مة أي أدحة حلإ يفًقد مخطة حلم زحم حمبيئي أي حلت لدعي حملعاَّ

حمصلة، يو دبع هذه حلإترحءحج يورفع حم قدرور بشأنهد.

49. سيعلل حملق رض علي تسهيل حمقيدم بزودرحج مياحنية من ِقبل 

ملظفي حمبنك أي حلس شدروين حمذون و صرفلن ماسدب حمبنك. 

فيلد  حددثة  أي  حددث  أي  عن  فلًرح  حمبنك  حملق رض  50. سُيخطر 

و علق بدملشريع و رك أي من حملا لل أن و رك أثًرح سلبًيد كبيًرح علي 

حمبيئة أي حملج لعدج حملالية حمل أثرة أي حمجلهلر أي حمعلدو. يسلف 

ولفر حلإخطدر تفدصيل كدفية بشأن هذح حماددث أي حماددثة، بلد في 

ذمك حايث أي يفيدج أي إصدبدج خطيرة. يسي خذ حملق رض تاحبير 

يفًقد  مهد،  تكرحر  حدمة  أي  يمنع  حماددثة  أي  حماددث  ملعدمجة  فلروة 

ملقدنلن حملطني يحملعدوير حمبيئية يحلت لدعية.

  هـ   مشاركة أصحاب المصلحة 

فصاح عن المعلومات واالإ

حملق رض  ولحصل   ،10 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  ونص  51. كلد 

إشرحك أصادب حملصلاة يتقاوم حملعللمدج حمكدفية مهم خالو ديرة 

يحلآثدر  يحملخدطر  مصدماهم  مع  م ندسبة  بطروقة  حملشريع،  حيدة 

حمبيئية يحلت لدعية حملا للة مللشريع. 

52. بدمنسبة مللشريعدج عدمية يكبيرة حملخدطر و يح حملق رض ملبنك 

بدملخدطر  ت علق  حمبنك،  مع  حلتفدق  حسب  يثدئق،  عن  مه  يوفصح 

حم قييم  إترحء  في  حمشريع  قبل  مللشريع  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر 

ثدر 
آ
يحل حملخدطر  كدف،  بشكل  حملثدئق  يتندقش  مللشريع.42  حملسبق 

عالم أصادب حملصلاة  حلأسدسية مللشريع يتقام حم فدصيل حمكدفية لإ

يم خذي حمقرحر بدمبنك. يوقام حملق رض إمي حمبنك حملثدئق حمنهدئية أي 

فصدح عنهد. حملااثة كلد ورد في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدع يحلإ

إمي  تؤدي  أن  شأنهد  من  كبيرة  تغييرحج  حملشريع  علي  طرأج  53. إذح 

حلأطرحف  علي  حم غييرحج  هذه  تؤثر  عنامد  لسيلد  إضدفية،  يآثدر  مخدطر 

هذه  مثل  عن  معللمدج  حملق رض  سيقام  حملشريع،  بأنشطة  حمل دثرة 

حلو  حملشريع  بأنشطة  حمل دثرة  حلأطرحف  مع  يو شدير  يحلآثدر  حملخدطر 

كيفية تخفيف هذه حملخدطر يحلآثدر. يسيفصح حملق رض عن خطة مااثة 

مالم زحم حمبيئي يحلت لدعي، مع تااوا تاحبير حماا من حملخدطر يحلآثدر.

المعيار البيئي واالجتماعي ESS1( 1(- الملحق 1  
التقييم البيئي واالجتماعي

 أ  عام

حملخدطر  م قاور  يحت لدعي  بيئي  تقييم  ب نفيذ  حملق رض  1. سيقلم 

وُعا  حملشريع.  حيدة  ديرة  خالو  مللشريع  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر 

مصطلح "حم قييم حمبيئي يحلت لدعي" مصطلًاد عدًمد وصف عللية حم اليل 

يحملخدطر  حلآثدر  تااوا  مضلدن  حملق رض  وس خامهد  حم ي  يحم خطيط 

حمبيئية يحلت لدعية، أي تفددوهد أي خفضهد أي تقليصهد أي حماا منهد.

2. وُعا حم قييم حمبيئي يحلت لدعي حملسيلة حمرئيسية مضلدن سالمة 

حمبيئية يحلت لدعية، يسُيس رشا  حمندحية  حملشريعدج يحس احم هد من 

مرنة  عللية  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  يوُعا  حمقرحر.  حتخدذ  في  به 

إترحء  قبل  عنهد  فصدح  يحلإ تقاولهد  و م  حم ي  حملثدئق  علي  حملق رض  مع  بدلتفدق   42

حم قييم حملسبق مللشريع يبعا ملحفقة حملجلس، وأخذ حمبنك بعين حلع بدر حمفقرتين 
51 ي52 من هذه حمسيدسة.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1 

حملشريع  تفدصيل  حسب  مخ لفة  يطرق  أديحج  حس خاحم  ولكنهد 

يظريف حملق رض )رحتع حمفقرة 5 أدنده(. 

حمبيئي  مللعيدر  يفًقد  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  إترحء  3. سي م 

حمبيئية يحلت لدعية  حملخدطر يحلآثدر  1، يسيرحعي تليع  يحلت لدعي 

بطروقة  بدملشريع  حمصلة  ذحج  يحم رحكلية  حملبدشرة  يغير  حملبدشرة 

في  حمخصلص  يته  علي  حملاادة  تلك  ذمك  في  بلد  م كدملة، 

حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية من 1 إمي 10. يسي لقف نطدق حم اليل 

يعلقه  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  من  تزءح  بدع بدره  أُتري  حمذي 

حمبيئية  يحلآثدر  يحملخدطر  يحجله،  حملشريع  طبيعة  علي  ينلعه 

حملق رض  يسيجري  تن ج.  أن  ولكن  حم ي  حملا للة  يحلت لدعية 

حم ي  حم فدصيل  يمس لى  نطدق  علي  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم 
ت ندسب مع حملخدطر يحلآثدر حملا للة.43

يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  بهد  سيجرى  حم ي  حمطروقة  4. س خ لف 

حمبنك  حملق رض مع  حملشكالج في كل مشريع. يسي شدير  يمعدمجة 

م ااوا حمعللية حملس خامة، مع مرحعدة عاد حلأنشطة، بلد في ذمك 

يحملشكالج  حملصلاة،  أصادب  يمشدركة  حملشريع،  نطدق  تااوا 

حمبيئية يحلت لدعية حمل لقعة، يأي مشكالج ماادة مثدرة بين حمبنك 

حم نسيق  يورحعي  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  يسيشلل  يحملق رض. 

يحم شدير مع حلأشخدص حمل أثرون يحلأطرحف حملعنية حلأخرى، لسيلد 

حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  تليع  تااوا  مضلدن  مبكرة،  مرحلة  في 

يحلت لدعية حملا للة حمكبيرة يمعدمج هد.

حملق رض  وس خامهد  حم ي  حملخ لفة  يحلأديحج  حلأسدميب  5. س عكس 

في  بلد  حم قييم،  هذح  ن دئج  يم لثيق  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  لإترحء 

ذمك تاحبير حماا من حملخدطر يحلآثدر حم ي تم تنفيذهد، يطبيعة حملشريع 

حسب   45،1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  في  مااد  هل  يكلد  يحجله.44 

حلق ضدء، س شلل هذه حلأسدميب يحلأديحج مزوجد أي عندصر ملد ولي: 

تقييم االآثار البيئية واالجتماعية )أ( 

تقييم حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية هل أدحة م ااوا يتقييم حلآثدر 

حمبيئية يحلت لدعية حملا للة ملشريع مق رح يتقييم حمباحئل 

دحرة يرصا  يتصليم يسيلة مندسبة ملاا من حملخدطر يحلإ

حم احبير  

43 رحتع حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1 حمقسم ب.

44 س عكس هذه أوضد حمل طلبدج حم نظيلية حملطنية حم ي قا وع لا عليهد حملق رض 

مللصلو إمي حا تلبية م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية.
45 رحتع حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1، حمفقرة 23.

 التدقيق البيئي واالجتماعي)ب( 

حم اقيق حمبيئي يحلت لدعي هل أدحة م ااوا طبيعة يماى 

تليع مجدلج حله لدم حمبيئية يحلت لدعية في حملشريع 

أي حلأنشطة حمادمية  يوااد حم اقيق حم احبير يحلإترحءحج 

حملندسبة يوفسرهد م خفيف مجدلج حله لدم، يوقار تكلفة 

حم احبير يحلإترحءحج، يولصي بجايو زمني م نفيذهد  يبدمنسبة 

مللشريعدج حملاادة، قا و كلن حم قييم حمبيئي يحلت لدعي 

من تاقيق بيئي أي حت لدعي يحاه؛ يفي حدلج أخرى، وشكل 

حم اقيق تزًءح من حم قييم حمبيئي يحلت لدعي 

تقييم االأخطار أو المخاطر)ج( 

وُعا تقييم حلأخطدر أي حملخدطر أدحة م ااوا حلأخطدر حمل علقة 

بلتلد حمللحد يحلأيضدع حمخطرة في ملقع حملشريع، يتاليلهد، 

يحم اكم بهد  يوطلب حمبنك تقييم حلأخطدر يحملخدطر مللشريعدج 

حم ي تا لي علي ملحد قدبلة مالش عدو، يحمل فجرة، يحمل فدعلة، 

يحمسدمة عنا يتلدهد بكلية ت جديز حاح أقصي معيند  يبدمنسبة 

ملشريعدج ماادة، قا و كلن حم قييم حمبيئي يحلت لدعي من 

تقييم حلأخطدر أي حملخدطر يحاه؛ يفي حدلج أخرى، وشكل 

تقييم حلأخطدر يحملخدطر تزًءح من حم قييم حمبيئي يحلت لدعي 

تقييم االأثر التراكمي)د( 

وُعا تقييم حلأثر حم رحكلي أدحة ملرحعدة حلآثدر حم رحكلية مللشريع، 

بدلإضدفة إمي آثدر ندتجة من تطلرحج سدبقة يحدمية ذحج صلة 

يم لقعة بشكل معقلو، فضالً عن أنشطة غير مخطط مهد 

يمكنهد م لقعة يو م تلكينهد بلحسطة حملشريع، حمذي قا و م 

لحًقد أي في ملقع مخ لف 

التحليل االجتماعي وتحليل الصراعات)ه( 

وُعا تاليل حمادلج حلت لدعية يتاليل حمصرحعدج حلأدحة حم ي 

 تقّيم حمارتة حم ي قا وعلل حملشريع فيهد علي:

)أ( زوددة حاة حم لترحج يعام حملسديحة حمللتلدة في حملج لع 

)دحخل حملج لعدج حملالية بأنشطة حملشريع يبين هذه 

حملج لعدج حملالية يغيرهد، علي حا سلحء(؛ )ب( ترك تأثير 

نسدن؛ )ج( حم أثر سلًبد بدم لترحج  سلبي علي حلس قرحر يأمن حلإ

حمللتلدة، يحمصرحع، يعام حلس قرحر، لسيلد في ظل ظريف 

حمارب، يحم لرد، يحلضطرحبدج حملانية 

دارة البيئية واالجتماعية )ي(  خطة االإ

دحرة حمبيئية يحلت لدعية حلأدحة حم ي تعرض تفدصيل  تُعا خطة حلإ

)أ( حم احبير حم ي و م حتخدذهد في أثندء تنفيذ حملشريع يتشغيله 

مل خلص من حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حمسلبية أي حس علحضهد، 

أي تقليلهد إمي مس لودج مقبلمة؛ )ب( حلإترحءحج حمالزمة م نفيذ 

هذه حم احبير  
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دارة البيئية واالجتماعية )ز(  إطار االإ

دحرة حمبيئية يحلت لدعية هل أدحة مفاص حملخدطر  إطدر حلإ

يحلآثدر عنامد و كلن حملشريع من برندمج ي/أي سلسلة من 

حملشريعدج حمفرعية يل ولكن تااوا حملخدطر يحلآثدر حمسلبية 

ح ي و م تااوا تفدصيل حمبرندمج أي حملشريع حمفرعي  

دحرة حمبيئية يحلت لدعية حملبددئ، يحمقلحعا،  يوااد إطدر حلإ

رشددحج، يحلإترحءحج م قييم حملخدطر يحلآثدر حمبيئية  يحلإ

يحلت لدعية  يوا لي علي تاحبير يخطط مخفض حملخدطر 

يحلآثدر حمسلبية يحماا منهد ي/أي حس علحضهد، يحلأحكدم حمخدصة 

ب قاور تكدميف هذه حم احبير يإعاحد ميزحني هد، يحملعللمدج 

حمل علقة بدمهيئة أي حمهيئدج حملسؤيمة عن معدمجة حملخدطر 

يحلآثدر حمندتجة عن حملشريع، بلد في ذمك قارتهد علي إدحرة 

حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية  يوش لل علي معللمدج 

كدفية عن حملنطقة حم ي و لقع أن تقدم فيهد حملشريعدج 

حمفرعية، بلد في ذمك أي تلحنب ضعف بيئية يحت لدعية 

ما للة مللنطقة؛ يعن حلآثدر حملا للة حم ي قا تااث 

يإترحءحج حماا من حملخدطر حم ي قا و لقع حتخدذهد  

قليمي لالآثار البيئية واالجتماعية)ح(  التقييم االإ

قليلي حملخدطر يحلآثدر  وفاص تقييم حلأثر حمبيئي يحلت لدعي حلإ

حمبيئية يحلت لدعية، يحملشكالج حملرتبطة بإس رحتيجية، أي 

سيدسة، أي خطة، أي برندمج مااد، أي بسلسلة من حملشريعدج 

في منطقة معينة )علي سبيل حملثدو، منطقة حضروة، أي 

مس جلع مدئي، أي منطقة سدحلية(؛ يوقيم حلآثدر يوقدرنهد 

ب لك حمخيدرحج حمباولة؛ يوقيم حمجلحنب حمقدنلنية يحملؤسسية 

حمل علقة بدملخدطر، يحلآثدر، يحملشكالج؛ يولصي ب احبير 

دحرة حمبيئية يحلت لدعية في حملنطقة  يوه م  ملسعة م اعيم حلإ

قليلي بشكل خدص بدملخدطر  تقييم حلأثر حمبيئي يحلت لدعي حلإ

يحلآثدر حم رحكلية حملا للة مالأنشطة حمل عادة في منطقة مد 

يمكنه قا ل و ضلن حم اليالج حمخدصة بدمللقع ملشريع مااد، 

يفي هذه حمادمة ول زم حملق رض بإعاحد معللمدج تكليلية 

التقييم القطاعي لالآثار البيئية واالجتماعية)ط( 

وفاص تقييم حلأثر حمبيئي يحلت لدعي حمقطدعي حملخدطر 

يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية، يحملشكالج حملرتبطة بقطدع مااد 

في منطقة أي في بلا مد؛ يوقيم حلآثدر يوقدرنهد ب لك حمخيدرحج 

حمباولة؛ يوقيم حمجلحنب حمقدنلنية يحملؤسسية حمل علقة 

دحرة  بدملخدطر، يحلآثدر؛ يولصي ب احبير ملسعة م اعيم حلإ

حمبيئية يحلت لدعية في حملنطقة  يوه م تقييم حلأثر حمبيئي 

يحلت لدعي حمقطدعي حه لدمد خدصد بدملخدطر يحلآثدر حم رحكلية 

حملا للة مالأنشطة حمل عادة، يقا و طلب حلأمر تعزوزه 

بلعللمدج خدصة بدملشريع يحمللقع 

ستراتيجي )ي(  التقييم البيئي واالجتماعي االإ

س رحتيجي فاصد منهجيد  وُعا حم قييم حمبيئي يحلت لدعي حلإ

مللخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية، يحملشكالج حملرتبطة 

بدمسيدسة، أي حمخطة، أي حمبرندمج عددة علي حملس لى حملطني 

مكن في حملندطق حلأصغر حجلد أوًضد  يسيشلل فاص 

حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية مرحعدة حملجللعة حمكدملة 

مللخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حملارتة في حملعدوير 

حمبيئية يحلت لدعية من 1 إمي 10  يل تق صر حم قييلدج حمبيئية 

س رحتيجية في حمعددة علي ملقع مااد  يعلي  يحلت لدعية حلإ

هذح، و م إعاحدهد بدم زحمن مع حمارحسدج حمخدصة بدملشريع 

يحمللقع حم ي تقيم حملخدطر يحلآثدر حمخدصة بدملشريع  

حملق رض  من  حملشريعدج  لأحا  معينة  سلدج  ت طلب  6. يقا 

إعددة  خطة  مثل  مل قييم،  م خصصة  يأديحج  يسدئل  حس خاحم 

حمشعلب  يخطة  حمعيش،  كسب  سبل  حس عددة  يخطة  حم لطين، 

دحرة حم رحث حمثقدفي،  حلأصلية، يخطة علل مل نلع حمبيلملتي، يخطة لإ

يغيرهد من حمخطط حمل فق عليهد مع حمبنك.

7. ونبغي مللق رضين حمباء في حم قييم حمبيئي يحلت لدعي مبكًرح قار 

مكدن أثندء معدمجة حملشريع. يسي شدير حملق رضلن مع حمبنك في  حلإ

أقرب يقت ملكن بايث و م تصليم حم قييم حمبيئي يحلت لدعي من 

حمباحوة ميلبي م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية. 

حم اليالج  حمبيئي يحلت لدعي بشكل يثيق في  حم قييم  8. و م دمج 

وؤخذ  بايث  مللشريع  يحلت لدعية  يحملؤسسية  يحملدمية  حلق صددوة 

حملشريع  حخ يدر  عنا  يحلت لدعية  حمبيئية  حلع بدرحج  حماسبدن  في 

حمالزمة  حلإترحءحج  حملق رض  يو خذ  حم صليم.  يقرحرحج  يحمللقع 

وشدرك  عنامد  حملصدمح  في  تضدرب  أي  حايث  تفددي  من  مل اقق 

حلأفرحد أي حمجهدج حملعنية في تنفيذ حم قييم حمبيئي يحلت لدعي. يمن 

حمذون  حلس شدروين  قبل  من  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  تنفيذ  و م 

بيدن  حملق رض من  و لكن  مد مم  حمهناسي  حم صليم  بإعاحد  وقلملن 

عام يتلد تعدرض مللصدمح، يأن هؤلء حلس شدروين وضللن خبرحء 

بيئيين يحت لدعيين مؤهلين.

9. عنامد ونجز حملق رض حم قييم حمبيئي يحلت لدعي تلدًمد أي بشكل 

حمبيئي  حم قييم  وخضع  حملشريع،  في  حمبنك  مشدركة  قبل  تزئي 

يحلت لدعي ملرحتعة حمبنك مضلدن أنه ولبي م طلبدج حملعدوير حمبيئية 

يحلت لدعية. يإذح حق ضي حلأمر، وُطلب من حملق رض أن وجري أعلدلً 

فصدح عن حملعللمدج. إضدفية، بلد في ذمك حم شدير مع حمجلهلر يحلإ

 ب  القدرة المؤسسية

10. ولكن أن ولفر حم قييم حمبيئي يحلت لدعي فرًصد م نسيق حملسؤيميدج 

يحلإترحءحج حمبيئية يحلت لدعية ذحج حمصلة في حمبلا حملضيف بطروقة 
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1 

ت جديز حايد حملشريع يمسؤيميدته، ين يجة مذمك، ونبغي حيثلد كدن 

حمبيئية  يحلإترحءحج  س رحتيجيدج  يحلإ حمعلل  بخطط  ربطه  ملكند  ذمك 

يحلت لدعية حلأخرى، يحملشريعدج حملس قلة. يبذمك ولكن أن وسدعا 

دحرة  حلإ إمكدنية  تقلوة  علي  مااد  ملشريع  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم 

حمبيئية يحلت لدعية في حمبلا يو م تشجيع كل من حملق رض يحمبنك علي 

حلس فددة من حمفرص لس خاحمه في هذح حمغرض.

11. وجلز أن وُاخل حملق رض مكلندج في حملشريع م اعيم قارته 

حمقدنلنية أي حمفنية ملقيدم بدملهدم حمرئيسية مل قييم حمبيئي يحلت لدعي. 

يإذح حس ن ج حمبنك أن حملق رض ميست ماوه قارة قدنلنية أي فنية كدفية 

درحتهد  م نفيذ مثل هذه حملهدم، فيجلز ملبنك طلب برحمج تاعيم لإ

في إطدر حملشريع. يإذح حش لل حملشريع علي عنصر يححا من عندصر 

حمرصا  أعلدو  إمي  حمعندصر  هذه  فس خضع  أكثر،  أي  حمقارة  تقلوة 

يحم قييم حمايروة كلد وق ضي حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1.

ج    متطلبات أخرى لمشروعات محددة

في  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  سيأخذ  ملكند،  ذمك  كدن  12. حيثلد 

مللشريعدج   OP 7.50 حمعلليدج  سيدسة  منشلر  م طلبدج  حلع بدر 

حمعلليدج  سيدسة  يمنشلر  حمايمية،  حملدئية  حمللرحج  في  حملقدمة 

OP 7.60 مللشريعدج حملقدمة في حملندطق حمل ندزع عليهد. 

رشادية لتقييم االأثر البيئي واالجتماعي   د  الخطوط العريضة االإ

13. حيثلد و م إعاحد تقييم حلأثر حمبيئي يحلت لدعي في إطدر حم قييم 

حمبيئي يحلت لدعي، سيش لل علي حم دمي: 

موجز واٍف)أ( 

• وندقش حمن دئج حمللالظة يحلإترحءحج حمللصي بهد بإوجدز.	

إطار عمل قانوني ومؤسسي)ب( 

• والل حلإطدر حمقدنلني يحملؤسسي مللشريع، يو م 	

تنفيذ حم قييم حمبيئي يحلت لدعي ضلنه، بلد في ذمك 

حملشكالج حملاادة في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1 

حمفقرة 46.26 

• طدر حمبيئي يحلت لدعي حمللتلد حمخدص 	 مقدرنة حلإ

بدملق رض يحملعدوير حمبيئية يحلت لدعية يتااوا 

حمثغرحج بينهد.

46 ونص حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1، حمفقرة 26، علي أن حم قييم حمبيئي يحلت لدعي 

وأخذ بعين حلع بدر يبطروقة مندسبة تليع حملشكالج حمل علقة بدملشريع، بلد في ذمك: 
)أ( إطدر حمسيدسدج يحمقلحنين يحمللحئح حملطنية حمسدروة في حمايمة، يحمقارحج حملؤسسية 
)بلد في ذمك حم نفيذ(، يذمك فيلد و علق بدملشكالج حمبيئية يحلت لدعية، يحلخ الفدج 
في ظريف حمبلا يسيدق حملشريع، يحمارحسدج حمبيئية أي حلت لدعية في حمبلا، يخطط 
حمبلا حمسدروة مبدشرًة علي حملشريع  حمبيئية أي حلت لدعية حملطنية، يحم زحمدج  حمعلل 
بللتب حملعدهاحج يحلتفدقيدج حمايمية ذحج حمصلة، )ب( حمل طلبدج حمسدروة بللتب 
حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية، )ج( إرشددحج مجللعة حمبنك حمايمي بشأن حمبيئة يحمصاة 

يحمسالمة، يحمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعدج يذحج حمصلة حلأخرى.

• تااوا حمل طلبدج حمبيئية يحلت لدعية لأي من حمجهدج 	

حملشدركة في حم للول يتقييلهد.

وصف المشروع)ج( 

• وصف بدخ صدر حملشريع حملق رح يسيدقه حمجغرحفي، 	

يحمبيئي، يحلت لدعي، يحمزمني، بلد في ذمك أي حس ثلدرحج 

خدرج حمللقع قا تكلن مطللبة )علي سبيل حملثدو، خطلط 

ماحد بدمكهربدء،  حلأندبيب حملخصصة، يطرق حملصلو، يحلإ

سكدن، يمرحفق تخزون حمللحد حمخدم  ماحد بدمليده، يحلإ يحلإ

يحملن جدج(، فضالً عن حمللردون حمرئيسيين مللشريع.

• شدرة 	 من خالو حمنظر في تفدصيل حملشريع، س  م حلإ

إمي حمادتة إمي أي خطة م لبية م طلبدج حملعيدر حمبيئي 

يحلت لدعي من 1 إمي 10.

• وشلل خروطة ذحج تفدصيل كدفية، تُظهر ملقع حملشريع 	

يحملنطقة حم ي قا ت ضرر من آثدر حملشريع حملبدشرة يغير 

حملبدشرة يحم رحكلية.

البيانات االأساسية)د( 

• تااد بدم فصيل حمبيدندج حلأسدسية حمل علقة بدمقرحرحج حمخدصة 	

بللقع حملشريع، أي حم صليم، أي حم شغيل، أي تاحبير حماا من 

حملخدطر يحلآثدر. يونبغي أن وش لل هذح علي مندقشة عن دقة 

حمبيدندج، يملثلقي هد، يمصددرهد فضالً عن حملعللمدج حمل علقة 

بدمللحعيا حلو تااوا حملشريع، يحم خطيط مه، يتنفيذه. 

• تااوا ماى حمبيدندج حمل لفرة يتلدتهد، يثغرحج حمبيدندج 	

حمرئيسية، يحمشكلك حملرتبطة بدم لقعدج يتقاورهد؛

• حع لدًدح علي حملعللمدج حمادمية، تقّيم نطدق حملنطقة 	

حم ي ت م درحس هد يتصف حمادلج حملددوة، يحمبيلملتية، 

يحلت لدعية حلق صددوة، بلد في ذمك أي تغييرحج م لقعة 

قبل حمباء في حملشريع.

• تأخذ في حع بدرهد أنشطة حم نلية حمادمية يحملق رحة في 	

منطقة حملشريع مكن ميست م صلة بدملشريع مبدشرة. 

المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية)ه( 

• س أخذ بعين حلع بدر تليع حملخدطر يحلآثدر حمبيئية 	

يحلت لدعية ذحج حمصلة بدملشريع. يوش لل ذمك علي 

حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حملحردة علي يته 

حم ااوا في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي من 2 إمي 8، 

يأي مخدطر يآثدر بيئية يحت لدعية ن جت عن طبيعة يسيدق 

حملشريع، بلد في ذمك حملخدطر يحلآثدر حملاادة في 

حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1، حمفقرة 28. 

تدابير الحد من المخاطر واالآثار)ي( 

• تااد تاحبير حماا من حملخدطر يحلآثدر يأي آثدر سلبية كبيرة 	

م بقية ل ولكن حماا منهد، يتقّيم ماى قبلو هذه حلآثدر 

حمسلبية حمل بقية إمي أقصي حا ملكن. 
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• تااد حم احبير حمل لدوزة بايث ل تقع حلآثدر حمسلبية بشكل 	

غير م ندسب علي حمفئدج حملاريمة أي حمضعيفة. 

• تقّيم تايى تخفيف حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية؛ يحم كدميف 	

حمرأسلدمية يحم كدميف حمل كررة مل احبير حملق رحة ملاا من 

حملخدطر يحلآثدر، يماى مالءم هد في ظل حمظريف حملالية؛ 

يحمل طلبدج حملؤسسية، يم طلبدج حم اروب، يحمرصا 

حمخدصة ب احبير حماا حملق رحة.

• تااد حملشكالج حم ي ل ت طلب مزوًاح من حله لدم، ملد 	

ولفر أسدًسد مهذح حم ااوا. 
تحليل البدائل)ز( 

• وقدرن علي نال منهجي حمباحئل حملجاوة مللقع حملشريع 	

حملق رح، يحم كنلملتيد، يحم صليم، يحم شغيل بشكل 

منهجي - بلد في ذمك حدمة "عام يتلد مشريع"- من حيث 

آثدرهد حمبيئية يحلت لدعية حملا للة؛ 

• تقّيم تايى تخفيف حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية ملباحئل؛ 	

يحم كدميف حمرأسلدمية يحم كدميف حمل كررة م احبير حماا 

حمباولة، يماى مالءم هد في ظل حمظريف حملالية؛ 

يحمل طلبدج حملؤسسية، يم طلبدج حم اروب، يحمرصا 

حمخدصة ب احبير حماا حمباولة.

• فيلد و علق بكل من حمباحئل، وااد حلأثدر حمبيئية 	

يحلت لدعية تااواح كليد إمي أقصي حا ملكن، يورفق 

حمقيم حلق صددوة إن أمكن.
تدابير التصميم)ح( 

• تااد حلأسدس م ااوا تصليم مق رح ملشريع معين يتااد 	

إرشددحج حمبيئة يحمصاة يحمسالمة حمسدروة أي مد إذح كدن 

تم تااواهد م كلن غير سدروة، يوفسر مس لى حلنبعدثدج 

حمللصي بهد يحمُنهج حمللكنة ملنع حم للث يحماا منه يحم ي 

ت سق مع حمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعدج. 

جراءات االأساسية لخطة االلتزام البيئي واالجتماعي )ط(  التدابير واالإ

• طدر حمزمني حمالزم 	 تلخص حم احبير يحلإترحءحج حمرئيسية يحلإ

تلفرهد مجعل حملشريع ولبي حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية. 

يسي م حس خاحم هذح في يضع خطة حلم زحم حمبيئي 

يحلت لدعي.

ملحقات)ي( 

• قدئلة بدلأفرحد أي حملنظلدج حمذون قدملح بإعاحد حم قييم 	

حمبيئي يحلت لدعي أي أسهللح فيه.

• حملرحتع - تااوا حمللحد حملك لبة حملنشلرة يغير حملنشلرة 	

حم ي كدن و م حس خاحمهد.

• سجل حلت لدعدج، يحملشديرحج، يحس طالعدج حمرأي 	

مع أصادب حملصلاة، بلد في ذمك تلك حم ي تجرى 

مع حلأشخدص حمل أثرون يغيرهم من حلأطرحف حملعنية. 

وااد حمسجل يسدئل إشرحك أصادب حملصلاة حم ي 

تم حس خاحمهد ملاصلو علي يتهدج حمنظر مالأشخدص 

حمل أثرون يغيرهم من حلأطرحف حملعنية.

• حمجاحيو حم ي تعرض حمبيدندج ذحج حمصلة حملشدر إميهد في 	

حمنص حلأصلي أي حمللخصة فيه.

• قدئلة بدم قدرور أي حمخطط حملرتبطة.	

دارة البيئية واالجتماعية  رشادية لخطة االإ  هـ  الخطوط العريضة االإ

دحرة حمبيئية يحلت لدعية من مجللعة من تاحبير حماا  ت كلن خطة حلإ  -14

حتخدذهد  سي م  حم ي  حملؤسسية  يحم احبير  يحمرصا،  يحلآثدر،  حملخدطر  من 

حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  من  مل خلص  يتشغيله  حملشريع  تنفيذ  أثندء  في 

مقبلمة.  مس لودج  إمي  تقليلهد  أي  حس علحضهد،  أي  حمسلبية،  يحلت لدعية 

حلإترحءحج.  هذه  م نفيذ  حمالزمة  يحلإترحءحج  حم احبير  علي  أوًضد  يتش لل 

يسيقلم حملق رض بلد ولي: )أ( تااوا مجللعة من حلس جدبدج ملعدمجة 

هذه  إترحء  ضلدن  م طلبدج  تااوا  )ب(  حملا للة؛  حمسلبية  حلآثدر 

حلس جدبدج بطروقة فعدمة يفي تلقي هد حملندسب؛ )ج( يصف يسدئل تلبية 

هذه حمل طلبدج.

دحرة حمبيئية يحلت لدعية  ييفًقد مللشريع، قا و م إعاحد خطة حلإ  -15

بلصفهد مس ناح مس قال47 أي قا و م إدرحج حملا لى مبدشرة في خطة 

حمبيئية  دحرة  حلإ خطة  ما لى  يسيشلل  يحلت لدعي.  حمبيئي  حلم زحم 

يحلت لدعية مد ولي:

الحد من المخاطر واالآثار)أ( 

• دحرة حمبيئية يحلت لدعية حم احبير يحلإترحءحج 	 تااد خطة حلإ

يفًقد مل سلسل حمهرمي ملاا من حملخدطر يحلآثدر حمذي وقلل 

حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حمسلبية حملا للة إمي مس لودج 

مقبلمة. يس ش لل حمخطة علي تاحبير تعلوضية، إن يتاج. 

دحرة حمبيئية يحلت لدعية: يعلي يته حمخصلص، فإن خطة حلإ

(i ) تااد تليع حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حمسلبية

حمل لقعة يتلخصهد )بلد في ذمك حمل علقة بدمشعلب 

حلأصلية، يإعددة حم لطين حمقسروة(؛ 

(ii ) تصف - بدم فدصيل حمفنية - كل تابير من تاحبير ملاا

من حملخدطر يحلآثدر، بلد في ذمك نلع حلأثر حمذي و علق 

 به يحمظريف حم ي و طلبهد )علي سبيل حملثدو بدس لرحر 

أي في حدلج حمطلحرئ( إمي تدنب حم صليلدج، ييصف 

حملعاحج، يإترحءحج حم شغيل، حسب حلق ضدء؛ 

مر ذح أهلية خدصة عنامد وقلم حملق رض بإشرحك حملقديمين، يتااد 
أ
47 قا وكلن هذح حل

دحرة حمبيئية يحلت لدعية حمل طلبدج حملحتب حتبدعهد من قبل حملقديمين. يفي  خطة حلإ
دحرة حمبيئية يحلت لدعية في إطدر حمعقا بين حملق رض  هذه حمادمة، ونبغي إدرحج خطة حلإ

نفدذ حملندسبة. يحملقديو، إمي تدنب أحكدم حمرصا يحمل دبعة يحلإ
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(iii ) تقار أي آثدر بيئية يحت لدعية ما للة مهذه 

حلإترحءحج؛ 

(iv ) تأخذ بعين حلع بدر حمخطط حلأخرى ملاا من 

حملخدطر يحلآثدر حم ي و طلبهد حملشريع، يت سق معهد 

عددة حم لطين حمقسروة، أي  )علي سبيل حملثدو، لإ

حمشعلب حلأصلية، أي حم رحث حمثقدفي(.

الرصد والمتابعة)ب( 

• دحرة حمبيئية يحلت لدعية أهاحف حمرصا ينلعهد، 	 تااد خطة حلإ

عن طروق حمريحبط مع حلآثدر حم ي تم تقييلهد في حم قييم 

حمبيئي يحلت لدعي يتاحبير ملاا من حملخدطر يحلآثدر حملبينة 

دحرة حمبيئية يحلت لدعية.48 يولفر قسم حمرصا  في خطة حلإ

دحرة حمبيئية يحلت لدعية علي يته حمخصلص:  في خطة حلإ

)أ( يصًفد مااًدح يتفدصيل فنية م احبير حمرصا، بلد في ذمك 

حملعدمم حم ي و م قيدسهد، يحلأسدميب حملس خامة، يتااوا 

ملحقع حمعيندج، يتكرحر حمقيدسدج، يحايد حمكشف )عنا 

حلق ضدء(، يتعروف حماايد حم ي س شير إمي حمادتة إمي 

حلإترحءحج حم صاياية؛ )ب( إترحءحج حمرصا يتقاوم حم قدرور 

)1( ضلدن حك شدف حمادلج حم ي تق ضي تاحبير معينة ملاا 

من حملخدطر يحلآثدر في يقت مبكر، )2( تلفير حملعللمدج 

حمل علقة ب قام حماا ين دئجه.

تنمية القدرات والتدريب)ج( 

• ملسدناة تنفيذ مكلندج حملشريع حمبيئي يحلت لدعي 	

دحرة حمبيئية  يإترحءحج حماا منهد، ت لقف خطة حلإ

يحلت لدعية علي حم قييم حمبيئي يحلت لدعي ملتلد، يدير، 

يإمكدندج حلأطرحف حملسؤيمة في حمللقع أي علي مس لى 

حمجهة يحملزحرة حملعنية. 

• دحرة حمبيئية يحلت لدعية 	 يعلي يته حم ااوا، تقام خطة حلإ

يصًفد مااًدح مل رتيبدج حملؤسسية، ملد وااد أوًد من 

حلأطرحف مسؤيو عن تنفيذ تاحبير حماا يحمرصا )علي سبيل 

نفدذ، يرصا حم نفيذ،  شرحف، يحلإ حملثدو حم شغيل، يحلإ

يحلإترحء حمعالتي، يحم للول، يتقاوم حم قدرور، يتاروب 

حمللظفين(.

• دحرة حمبيئية يحلت لدعية في حمهيئدج 	 م قلوة إمكدنية حلإ

دحرة حمبيئية  حملسؤيمة عن حم نفيذ، تلصي خطة حلإ

يحلت لدعية ب لكين حلأطرحف حملسؤيمة أي زوددة عادهم، 

يتاروب حمللظفين يأي تاحبير إضدفية أخرى قا تكلن 

ضريروة ملسدناة تنفيذ تاحبير حماا يأي تلصيدج أخرى 

مل قييم حمبيئي يحلت لدعي. 

48 ولفر حمرصا يحمل دبعة أثندء تنفيذ حملشريع معللمدج عن حمجلحنب حمبيئية يحلت لدعية 

حلأسدسية مللشريع، لسيلد حلآثدر حمبيئية يحلت لدعية مللشريع يفدعلية تاحبير حماا من 
حملخدطر. يتلكن هذه حملعللمدج حملق رض يحمبنك من تقييم نجدح حماا من حملخدطر 
شرحف علي حملشريع، يتسلح بدتخدذ حلإترحء حم صاياي عنا حمادتة. يحلآثدر في إطدر حلإ

الجدول الزمني للتنفيذ وتقدير التكلفة)د( 

• فيلد و علق بجليع حمجلحنب حمثالثة )حماا، يحمرصا، 	

دحرة حمبيئية يحلت لدعية:  يتنلية حمقارحج(، تلفر خطة حلإ

)أ( حمجايو حمزمني مل نفيذ حمخدص بدم احبير حم ي وجب 

تنفيذهد في إطدر حملشريع، ملد ولضح مرححل تنفيذهد 

يتنسيقهد مع حمخطط حمعدمة م نفيذ حملشريع؛ )ب( 

تقاورحج حم كدميف حمرأسلدمية يحم كدميف حمل كررة يمصددر 

دحرة حمبيئية يحلت لدعية. يو م أوًضد  حلأملحو م نفيذ خطة حلإ

دمج هذه حلأرقدم في تاحيو حم كلفة حلإتلدمية مللشريع.

دارة البيئية واالجتماعية بالمشروع)ه(  دمج خطة االإ

• وع لا كل من قرحر حملق رض بدملضي قامد في تنفيذ أحا 	

حملشريعدج، يقرحر حمبنك بلسدناته، تزئًيد علي تلقعدج 

دحرة حمبيئية يحلت لدعية )إمد تكلن  بأنه سي م تنفيذ خطة حلإ

مس قلة أي دمجهد في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي( 

بشكل فعدو. ين يجة مذمك، سي م تااوا كل من حم احبير 

يحلإترحءحج حم ي و م تنفيذهد بلضلح، بلد في ذمك حم احبير 

يحلإترحءحج حمخدصة بدمرصا يحماا حمفردي يحملسؤيميدج 

حملؤسسية حمل علقة بكل شخص، يسي م دمج تكدميف 

حمقيدم بذمك في حم خطيط، يحم صليم، يحمليزحنية، 

يحم نفيذ حمشدمل مللشريع. 

رشادية للتدقيق البيئي واالجتماعي الخطوط العريضة االإ و- 

حمبيئية  حملشكالج  تااوا  في  حم اقيق  من  حمهاف  و لثل   -16

يتقييم  حمللتلدة،  يحلأنشطة  حملشريع  في  حمللالظة  يحلت لدعية 

حدم هد حمادمية، من حيث تلبية م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية 

علي يته حمخصلص. 

موجز واٍف)أ( 

• وندقش حمن دئج حمللالظة يوااد حم احبير يحلإترحءحج 	

يحلأُطر حمزمنية حمللصي بهد بإوجدز.

إطار عمل قانوني ومؤسسي)ب( 

• طدر حمقدنلني يحملؤسسي مللشريع أي حلأنشطة 	 والل حلإ

حمقدئلة، بلد في ذمك حملشكالج حملاادة في حملعيدر 

حمبيئي يحلت لدعي 1 حمفقرة 26، يأي م طلبدج بيئية 

يحت لدعية مطبقة علي حملللمين حمادميين. 

وصف المشروع)ج( 

• وصف بإوجدز حملشريع أي حلأنشطة حمقدئلة يحمسيدق 	

حمجغرحفي يحمبيئي يحلت لدعي يحمزمني يأي مرحفق ملاقة.
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• تااد يتلد أي خطط مطلرة بدمفعل ملعدمجة حلآثدر 	

يحملخدطر حمبيئية يحلت لدعية حملاادة )علي سبيل حملثدو 

خطة حلس الحذ علي حلأرحضي أي إعددة حم لطين، يخطة 

حم رحث حمثقدفي، يخطة حم نلع حمبيلملتي(. 

• وشلل خروطة حم فدصيل حمكدفية م لضيح ملقع حملشريع أي 	

حلأنشطة حمقدئلة يحمللقع حملق رح مللشريع حملق رح. 

القضايا البيئية واالجتماعية المرتبطة بالمشروع أو االأنشطة )د( 

القائمة

• تأخذ حملرحتعة في حلع بدر حملخدطر يحلآثدر حمرئيسية 	

حمل علقة بدملشريع أي حلأنشطة حمقدئلة. يوعلل ذمك 

علي تغطية حملخدطر يحلآثدر حملاادة في حملعدوير حمبيئية 

يحلت لدعية من 1- 10، فيلد و علق بدملشريع أي حلأنشطة 

حمقدئلة. يورحتع حم اقيق أوًضد حملشكالج حم ي ل تغطيهد 

حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية، إمي حا أنهد تلثل مخدطر 

يآثدر رئيسية في ظل ظريف حملشريع. 

تحليل بيئي واجتماعي)ه( 

• سيعلل حم اقيق أوًضد علي تقييم: )1( حلآثدر حملا للة 	

مللشريع حملق رح )حلأخذ في حلع بدر ن دئج حم اقيق 

حمل علق بدملشريع أي حلأنشطة حمقدئلة(؛ )2( قارة حملشريع 

حملق رح علي تلبية م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية. 

التدابير البيئية واالجتماعية المقترحة)ي( 

• بندء علي ن دئج حم اقيق، سيااد هذح حمقسم حم احبير 	

حملق رحة ملعدمجة مثل هذه حمن دئج، يسي م إدرحج هذه 

حم احبير في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي مللشريع 

حملق رح. يتشلل حم احبير حم ي عددة مد و م تغطي هد ضلن 

هذح حمقسم مد ولي:

• حلإترحءحج حملاادة حملطللبة م لبية حملعدوير حمبيئية 	

يحلت لدعية 

• حم احبير يحلإترحءحج حم صاياية م خفيف حملخدطر يحلآثدر 	

حمبيئية ي/أي حلت لدعية حملا للة حملرتبطة بدملشريع أي 

حلأنشطة حمقدئلة

• تاحبير م جنب أي مخدطر أي آثدر بيئية يحت لدعية سلبية 	

ما للة مرتبطة بدملشريع حملق رح أي حماا منهد

المعيار البيئي واالجتماعي ESS1( 1(- الملحق 2  خطة 
االلتزام البيئي واالجتماعي

مقدمة  أ- 

و فق حملق رض مع حمبنك علي خطة حم زحم بيئي يحت لدعي تشكل   -1

دمجهد  و م  بايث  تصليلهد  يسي م  حمقدنلنية.  حلتفدقية  من  تزًءح 

حمالزمة  يحلإترحءحج  حملددوة  حم احبير  تضم  ملتزة  يححاة  يثيقة  في 

ف رة  خالو  يحلت لدعية  حمبيئية  مللعدوير  حلم ثدو  م اقيق  مللشريع 

زمنية ماادة، علي نال مرض ملبنك.

تصبح  حين  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  خطة  إعاحد  سي م   -2

معريفة،  مللشريع  حملا للة  يحلآثدر  بدملخدطر  حمل علقة  حملعللمدج 

يإترحءحج  يحلت لدعي،  حمبيئي  حم قييم  ن دئج  حلع بدر  بعين  يس أخذ 

ين دئج  حمبنك،  بهد  وقلم  حم ي  حملحتبة  يحلت لدعية  حمبيئية  حمعندوة 

حملشدركة مع أصادب حملصلاة. يسيباأ إعاحد حمخطة في أقرب يقت 

ملكن، يعددة مد وكلن ذمك في يقت تااد نطدق حملشريع، يس عا 

يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  تااوا  م سهيل  أدحة  بلثدبة 

حمخطة  مسلدة  عن  فصدح  حلإ يسي م  منهد.  حماا  يتاحبير  حملا للة 

مكدن يقبل حم قييم حملسبق مللشريع.  مبكًرح قار حلإ

محتوى خطة االلتزام البيئي واالجتماعي   ب- 

مل احبير  دقيق  ملخص  هي  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  خطة   -3

يحلإترحءحج حملددوة ملعدمجة حملخدطر يحلآثدر حمسلبية حملا للة مللشريع 

يفًقد مل سلسل حمهرمي ملاا من حملخدطر. يسيشكل هذح أسدًسد مرصا 

حمل طلبدج  تليع  تااوا  مللشريع، يسي م  حمبيئي يحلت لدعي  حلأدحء 

غللض.  أي  يحمرصا  يحم لقيت،  حلم ثدو،  وك نف  ل  بايث  بلضلح، 

نجدز  ييفقد مللشريع، قا تااد حمخطة حم للول حمذي سي م تلفيره لإ

نجدز.  حم احبير يحلإترحءحج، يتشلل حم فدصيل حلأخرى حمل علقة بدلإ

تش لل خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي أوًضد علي عللية تسلح   -4

دحرة حم كيفية مل غيرحج أي حمظريف غير حمل لقعة حمخدصة بدملشريع  بدلإ

أي  حم غيرحج  هذه  مع  حم عدمل  كيفية  حمعللية  هذه  يتااد  حملق رح. 

حمظريف يحم ي سي م إعاحد حم قدرور بشأنهد، يأي تغييرحج ضريروة سي م 

دحرة ذحج حمصلة. إترحؤهد علي حمخطة يأديحج حلإ

ملهيكل  ملخًصد  أوًضد  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  خطة  س ااد   -5

حلإترحءحج  م نفيذ  عليه  يوادفظ  حملق رض  سيضعه  حمذي  حم نظيلي 

حمل فق عليهد في حمخطة. يسيأخذ حمهيكل حم نظيلي في حلع بدر حلأديحر 

يحملسؤيميدج حملخ لفة مللق رض يحمهيئدج حملسؤيمة عن إدحرة تنفيذ 

يحمسلطدج  حملسؤيميدج  مع  معينين  ملظفين  يتااوا  حملشريع، 

يحمصالحيدج حملحضاة حملخلمة مهم. 

سلف تااد خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي ملخًصد مل اروب حمذي   -6

سيلفره حملق رض ملعدمجة حلإترحءحج حملاادة حملطللبة بللتب هذه 

حم اروب يحمللحرد  حمخطة، بدلإضدفة إمي تااوا حملس فياون من هذح 

حمبشروة يحملدمية حمالزمة. 

يحمللحرد  حلأنظلة  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  خطة  تااد  سلف   -7

يسلف  حمرصا،  لإترحء  بهم  حملق رض  سيس عين  حمذون  يحمللظفين 

تااد أي أطرحف ثدمثة س  م حلس عدنة بهم م كللة أي حم اقق من صاة 

أنشطة حمرصا ماى حملق رض.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1 

مشريع  من  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  خطة  ما لى  سيخ لف   -8
حلم زحم  خطة  س جسا  حملشريعدج،  ببعض  و علق  ففيلد  آخر.  إمي 
حمبيئي يحلت لدعي تليع حم زحمدج حملق رض ذحج حمصلة، يمن تلتا 
حلأخرى،  بدملشريعدج  و علق  يفيلد  حلإضدفية.  ملخطط  م طلبدج  أي 
بدمفعل  حمللتلدة  حمخطط  إمد  حلأخرى،  حمخطط  إمي  حمخطة  س شير 
دحرة حمبيئية  أي حمخطط حم ي و م إعاحدهد )علي سبيل حملثدو خطة حلإ
حم ي  حمخطرة(  حمنفدودج  يخطة  حم لطين،  إعددة  يخطة  يحلت لدعية، 
تااد م طلبدج حملشريع حملفصلة. يفي مثل هذه حمظريف، س لخص 
خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي حمجلحنب حمرئيسية ملخطط. يحيثلد 
عاحد، س ااد خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي  تكلن حمخطط قيا حلإ

كلدو هذه حمخطط.  حلأُطر حمزمنية لإ

يحلت لدعي  حمبيئي  طدر  حلإ حس خاحم  علي  حملشريع  حع لدد  بقار   -9
حمقدئم حمخدص بدملق رض، س ااد خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي 
حمبيئية  بدملعدوير  و علق  فيلد  حملطني  طدر  مالإ حملاادة  حمجلحنب 

يحلت لدعية ذحج حمصلة.

تنفيذ خطة االلتزام البيئي واالجتماعي   ج- 

10-  سينفذ حملق رض حم احبير يحلإترحءحج حملاادة في خطة حلم زحم 
حمبيئي يحلت لدعي بعندوة يفًقد مالأُُطر حمزمنية حملاادة، يسيرحتع حدمة 

تنفيذ هذه حمخطة في إطدر رصاهد يإعاحد حم قدرور بشأنهد.49

شرحف  أُنشئ مالإ حم نظيلي حمذي  حمهيكل  حملق رض علي  11-  سيادفظ 
علي حمجلحنب حمبيئية يحلت لدعية مللشريع عنا حمضريرة يأثندء ديرة 
يحمبيئية  حلت لدعية  حملسؤيميدج  يس كلن  يوقلوه.  حملشريع  حيدة 
حملعنيين  حمللظفين  تليع  إبالغ  يسي م  حملعدمم،  يحضاة  حمرئيسية 
بهد. يسي م تلفير حم زحم كدٍف رفيع حملس لى، يملحرد بشروة يمدمية، 

بصفة مس لرة م نفيذ خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي. 

12-  سي أكا حملق رض من أن حلأشخدص ذيي حملسؤيمية حملبدشرة عن 
حلأنشطة ذحج حمصلة ب نفيذ خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي مؤهللن 
حمالزمة  يحملهدرحج  حملعرفة  ماوهم  تكلن  ح ي  كدٍف  بشكل  يماربلن 
حمهيئدج  طروق  عن  أي  مبدشرًة  إمد  حملق رض،  يسيلفر  عللهم.  لأدحء 
حم احبير  ملعدمجة  حم اروب  حملشريع،  تنفيذ  إدحرة  عن  حملسؤيمة 
يحلإترحءحج حملاادة حم ي ت طلبهد حمخطة، يملسدناة حلأدحء حلت لدعي 

يحمبيئي حمفعدو يحملس لر.

مق رحة  تغييرحج  أي  عن  حمفلر  علي  حمبنك  حملق رض  سُيخطر    -13
علي نطدق أي تصليم أي تنفيذ أي تشغيل حملشريع، من حملرتح أن 
أي حلت لدعية  حمبيئية  حلآثدر  أي  حملخدطر  تغيير سلبي في  ت سبب في 
يإشرحك  أمكن،  إن  إضدفًيد،  تقييًلد  حملق رض  يسُيجري  مللشريع. 

49 رحتع حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1 حمقسم د.

يسيق رح  يحلت لدعية،  حمبيئية  مللعدوير  يفًقد  حملصلاة  أصادب 
حم غييرحج، ملللحفقة عليهد من ِقبل حمبنك، علي خطة حلم زحم حمبيئي 
دحرة ذحج حمصلة، حسب حلق ضدء، يذمك يفًقد  يحلت لدعي يأديحج حلإ
فصدح عن خطة حلم زحم  من دئج هذه حم قييلدج يحم شدير. يسي م حلإ

حمبيئي يحلت لدعي حملااثة.

توقيت تنفيذ أنشطة المشروع  د- 

تاحبير يإترحءحج  حتخدذ  أي  حملق رض تخطيط  من  وُطلب  عنامد    -14
ماادة في إطدر زمني معين م فددي مخدطر يآثدر حملشريع أي خفضهد 
فيلد  أنشطة  أي  ونفذ  من  حملق رض  فإن  منهد،  حماا  أي  تقليصهد  أي 
يحت لدعية  بيئية  آثدًرح  أي  مخدطر  وسبب  قا  حمذي  بدملشريع  و علق 
سلبية مددوة ح ي و م حلن هدء من حمخطط، أي حم احبير، أي حلإترحءحج 
في  بلد  يحلت لدعي،  حمبيئي  حلم زحم  خطة  مع  بدم لحفق  حمصلة  ذحج 

فصدح.  ذمك تلبية حمل طلبدج حمسدروة فيلد و علق بدم شدير يحلإ

المعيار البيئي واالجتماعي 1 - الملحق 3  إدارة المقاولين

بدمعلل  حملشريع  في  حملشدركين  حملقديمين  تليع  حملق رض  وطدمب 
بطروقة ت فق مع م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية، بلد في ذمك 
يحلت لدعي.  حمبيئي  حلم زحم  خطة  في  حملحردة  حملاادة  حمل طلبدج 

يسُياور حملق رض تليع حملقديمين بطروقة فعدمة، بلد في ذمك:

تقييم حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حملرتبطة بهذه )أ( 
حمعقلد؛

حم أكا أن شركدج حملقديلج حملشدركة في أعلدو ت علق )ب( 
بدملشريع هي شركدج تالل حمصفة حمقدنلنية يولكن حلع لدد 

عليهد، يماوهد حملعرفة يحملهدرحج حمالزمة لأدحء مهدم 
حملشريعدج يفًقد مالم زحمدج حم عدقاوة؛

دمج تليع حمجلحنب ذحج حمصلة بخطة حلم زحم حمبيئي )ج( 
يحلت لدعي في يثدئق حمعطدء؛

مطدمبة حملقديمين تعدقاوًد ب طبيق حمجلحنب حملرتبطة بخطة )د( 
دحرة ذحج حمصلة، يبلد  حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي، يأديحج حلإ
في ذمك حم احبير حمعالتية حملندسبة يحمفعدمة مللحتهة عام 

حلم ثدو؛

رصا حم ثدو حملقديمين لم زحمدتهم حم عدقاوة؛)ه( 

في حدمة حملقديمين من حمبدطن، وُطلب من حملقديمين أن تكلن )ي( 
ماوهم ترتيبدج م كدفئة مع حملقديمين من حمبدطن.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2 

حمعلدمة يظريف حمعلل 2

مقدمة

فرص  خلق  بأهلية   2 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  1. وقر 
يتعزوز  حمفقر  من  ملاا  حمسعي  في  حماخل  يتلميا  حمعلل 
حمنلل حلق صددي حمذي وشلل كدفة فئدج حملج لع. يوس طيع 
دحرة يحمعلدو يتعزوز  حملق رضلن تعزوز عالقدج سليلة بين حلإ
حملنصف  حم عدمل  خالو  من  مللشريع  نلدئية  حلإ حمفلحئا 
يحمعددو مع حمعلدو يتلفير ظريف حمعلل حلآمنة يحمصاية. 

االأهداف

• تعزوز حمصاة يحمسالمة في حمعلل؛	

• تعزوز حملعدملة حمعددمة يعام حم لييز يتكدفؤ حمفرص معلدو 	

حملشريع؛

• حلدوة علدو حملشريع، بلد في ذمك حمفئدج حمضعيفة من حمعلدو، 	

مثل حمنسدء يحملعدقين يحلأطفدو )في سن حمعلل، يفًقد مهذح 

حملعيدر(، يحمعلدو حملهدترون، يحمعلدو حمل عدقاون، يحمعلدو 

ماحدحج حلأيمية، حسب حلق ضدء؛ حملاليين، يعلدو حلإ

• منع حس خاحم تليع أشكدو حمعلل حمقسري يعلدمة حلأطفدو؛1	

• مسدناة مبددئ حروة حلش رحك يحم فديض حمجلدعي معلدو 	

حملشريع علي نال و سق مع حمقدنلن حملطني؛

• تلفير طرق ملعلدو ولكنهم من خالمهد مندقشة مخديفهم 	

حمل علقة بأمدكن حمعلل. 

نطاق التطبيق

حم قييم  أثندء عللية  حمبيئي يحلت لدعي 2  حملعيدر  2. و ااد تطبيق 
حمبيئي يحلت لدعي حملبينة في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2.1

نلع  إمي   2 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  تطبيق  نطدق  3. وس نا 

حملصطلح  يوشير  حملشريع.  يعلدو  حملق رض  بين  حم لظيف  عالقة 

"عامل بالمشروع" إمي:

حلأفرحد حمذون تم تلظيفهم أي إشرحكهم مبدشرًة من قبل )أ( 
حملق رض )بلد في ذمك حملشريع حملق رح يهيئدج إدحرة 

تنفيذ حملشريع( ملعلل تااوًاح في أعلدو ت علق بدملشريع 
)عمال مباشرون(؛ 

حلأطفدو  تلظيف  فيهد  و م  قا  حم ي  حمظريف   19 إمي   17 من  حمفقرحج  1  تااد 

أي إشرحكهم بدملشريع.
2  خالو إترحء حم قييم حمبيئي يحلت لدعي ييفًقد مخطلرة حملشكالج حملا للة في 

حمعلدو  ملثلي  آرحء  طلب  ولكن  حمعلل،  يظريف  بدمعلدمة  ت علق  حم ي  حملشريع، 
يمنظلدج أصادب حمعلل.
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حلأشخدص حمذون تم تلظيفهم أي إشرحكهم من خالو أطرحف )ب( 

ثدمثة3 ملقيدم بدلأعلدو حمل علقة بدملظدئف حلأسدسية4 مللشريع، 

بغض حمنظر عن حمللقع )العمال المتعاقدون(؛ 

حلأشخدص حمذون تم تلظيفهم أي إشرحكهم من قبل حمللردون )ج( 

مدادات االأولية(؛ حمرئيسيين مللق رض5 )عمال االإ

حلأشخدص حمذون تم تلظيفهم أي إشرحكهم في تلفير حمعلدمة )د( 

حملالية من حملج لع6 )العمال المحليون(؛

وسري حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2 علي علدو حملشريع بلد في ذمك 

يحمللسليلن،  يحملؤق لن،  تزئي،  يديحم  كدمل،  بايحم  حمعدمللن 
يحملهدترين.7

العمال المباشرون

4. س سري حمل طلبدج حملاادة في حمفقرحج من 9 إمي 30 من هذح 

حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي علي حمعلدو حملبدشرون.

العمال المتعاقدون

هذح  من   33 إمي   9 من  حمفقرحج  في  حملاادة  حمل طلبدج  5. تسري 

حمل عدقاون، كلد هل مااد  حمعلدو  حمبيئي يحلت لدعي علي  حملعيدر 

في حمقسم هـ. 

العمال المحليون

6. تسري حمل طلبدج حملاادة في حمفقرحج من 34 إمي 38 من هذح حملعيدر 

حمبيئي يحلت لدعي علي حمعلدو حملاليين، كلد هل مااد في حمقسم "ي".

مدادات االأولية عمال االإ

7. تسري حمل طلبدج حملاادة في حمفقرحج من 39 إمي 42 من هذح 

هل  كلد  حلأيمية،  ماحدحج  حلإ علدو  علي  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر 

مااد في حمقسم ح.

8. عنامد وعلل حمللظفلن حماكلميلن فيلد و علق بدملشريع، سلحء 

أي  ترتيب  يأحكدم  مشريط  وخضعلن  تزئي،  بايحم  أي  كدمل  بايحم 

حتفدقية حم لظيف في حمقطدع حمعدم حمخدصة بهم، مد مم وكن هندك 

أي تالو قدنلني فعدو في تلظيفهم أي مشدرك هم في حملشريع8. يمن 

وسري حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2 علي هؤلء حمللظفين حماكلميين، 

حمعدملة(  حمقلى  )حلدوة   20 إمي   17 من  حمفقرحج  أحكدم  بدس ثندء 

يحمفقرحج من 24 إمي 30 )حمصاة يحمسالمة حملهنية(.

3  قا تشلل "حلأطرحف حمثدمثة": حملقديمين، أي حملقديمين من حمبدطن، أي حمسلدسرة، 

أي حملكالء، أي حملسطدء.
حمالزمة  حمخامدج  ي/أي  ن دج  حلإ علليدج  مد  ملشريع  حلأسدسية"  "حملظدئف  تشكِّل    4

منشدط مشريع معين يحم ي باينهد ل ولكن أن وس لر حملشريع.
حمللحد  أي  حمذون ولفرين مللشريع حمسلع  حمللردين  حمرئيسيلن" هم  5  "حمللردين 

حمالزمة مللظدئف حلأسدسية مللشريع مبدشرة يبصفة مس لرة.
6  رحتع حمفقرة 34.

7  "حمعلدو حملهدترين" هم حمعلدو، حمذون هدتريح من بلا إمي آخر أي من تزء يححا 

في حمبلا حملعني إمي آخر لأغرحض حم لظيف. 
حمعلدو  يوخضع  حمقدنلنية  حمل طلبدج  مجليع  يفًقد  حم الو  هذح  إترحء  8  و م 

حملالملن مجليع م طلبدج هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي.

المتطلبات

 أ  ظروف العمل وإدارة عالقات العمال

حمعلدمة،  دحرة  لإ مك لبة  إترحءحج  يتنفيذ  بلضع  حملق رض  9. وقلم 

سدروة علي حملشريع. يس ااد هذه حلإترحءحج حمطروقة حم ي سُياحر 

حملعيدر  يهذح  حملطني  حمقدنلن  مل طلبدج  يفًقد  حملشريع،  علدو  بهد 

حمبيئي يحلت لدعي.9 يتعدمج حلإترحءحج حمطروقة حم ي وطبق بهد حملعيدر 

ذمك  في  بلد  حملشريع  علدو  فئدج  مخ لف  علي  يحلت لدعي  حمبيئي 

حمعلدو حملبدشرين، يحمطروقة حم ي وطلب بهد حملق رض من حلأطرحف 

حمخدرتية إدحرة علدمهم يفًقد ملفقرحج من 31 إمي 33. 

أحكام وشروط التوظيف

10. سي م تزيوا علدو حملشريع بلعللمدج ييثدئق يحضاة يمفهلمة 

بخصلص أحكدم يشريط عللهم. يس ااد هذه حملعللمدج يحملثدئق 

حقلقهم بللتب قدنلن حمعلل يحم شغيل حملطني )حم ي س شلل أي 

حتفدقيدج تلدعية مطبقة(، بلد في ذمك حقلقهم حمل علقة بسدعدج 

حمعلل يحلأتلر يحمعلل حلإضدفي يحم علوضدج يحملزحود، فضالً عن تلك 

حم ي تنشأ عن م طلبدج هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي. يسي م تلفير 

هذه حملعللمدج يحملثدئق في باحوة عالقة حمعلل يعنامد تااث أي 

تغييرحج تلهروة لأحكدم حم لظيف أي شريطه. 

كلد  من ظم  أسدس  علي  حملشريع  معلدو  حلأتلر  دفع  11. سي م 

إترحء  و م  يمن  حمعلدمة.  إدحرة  يإترحءحج  حملطني  حمقدنلن  وق ضي 

أي حس قطدعدج من دفع حلأتلر إل بلد وسلح به حمقدنلن حملطني أي 

حم ي  بدمظريف  حملشريع  علدو  إبالغ  يسي م  حمعلدمة،  إدحرة  إترحءحج 

حملشريع  علدو  منح  يسي م  حلس قطدعدج.  هذه  إترحء  فيهد  سي م 

ف رحج كدفية ملرححة حلأسبلعية، يحمعطلة حمسنلوة، يحلإتدزحج حملرضية، 

حملطني  حمقدنلن  وق ضي  كلد  حمعدئلية،  يحلإتدزة  حملضع،  يإتدزة 

يإترحءحج إدحرة حمعلدمة.

12. وس لم علدو حملشريع إشعدًرح خطًيد بإنهدء حم لظيف يتفدصيل 

مكدفآج نهدوة حمخامة في تلقيت مندسب، كلد وق ضي حمقدنلن حملطني 

حملس اقة،  تلر 
أ
حل تليع  دفع  يسي م  حمعلدمة.10  إدحرة  إترحءحج  أي 

يأي  حملعدشدج،  يحش رحكدج  حلت لدعي،  حمضلدن  يحس اقدقدج 

إمي  مبدشرًة  إمد  حمعلل،  عالقة  إنهدء  قبل  أي  عنا  أخرى  مس اقدج 

علدو حملشريع أي عنا حلق ضدء، مصدمح علدو حملشريع. يعنا ساحد 

حملافلعدج مصدمح علدو حملشريع، سي م منح علدو حملشريع إثبدتًد 

بهذه حملافلعدج.

هذح  مل طلبدج  يتلبي هد  حملشريع  بأنشطة  حملطني  حمقدنلن  بأحكدم  حرتبدط  9  بقار 

في  حلأحكدم  هذه  ب كرحر  مطدمبد  حملق رض  وكلن  من  يحلت لدعي،  حمبيئي  حملعيدر 
إترحءحج إدحرة حمعلدمة.

10  تع لا حس اقدقدج حملافلعدج علي طبيعة عالقة حم لظيف، بلد في ذمك مد إذح 

تم تلظيف علدو حملشريع مف رة تعدقا ماادة أي بايحم كدمل أي ديحم تزئي أي 
مؤقت أي ملسلي.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2 

عدم التمييز وتكافؤ الفرص

أي  حملشريع  علدو  ب لظيف  حمل علقة  حمقرحرحج  حتخدذ  و م  13. من 

معدمل هم علي أسدس حمصفدج حمشخصية حم ي ل عالقة مهد بل طلبدج 

حملظيفة حمل أصلة. يسيس نا تلظيف علدو حملشريع إمي مباأ تكدفؤ 

و علق  فيلد  تلييز  أي  هندك  وكلن  يمن  حمعددمة،  يحملعدملة  حمفرص 

حم عيين، أي  حم لظيف،  مثل  حمعلل،  عالقة  تلحنب  من  تدنب   بأي 

أي حم علوض )بلد في ذمك حلأتلر يحملزحود(، أي ظريف حمعلل يشريط 

حملظيفية، حملهدم  أي  حم اروب،  علي  حماصلو  أي   حم لظيف،11 

حم أدوبية.  حمللدرسدج  أي  حم قدعا،  أي  حمخامة  إنهدء  أي  حم رقي،  أي 

يس ااد إترحءحج إدحرة حمعلدمة تاحبير ملنع حم ارش، ي/أي حم خلوف، 

ي/أي حلس غالو، يحم صاي مهد. يعنامد ل و سق حمقدنلن حملطني مع 

بطروقة  حملشريع  أنشطة  تنفيذ  إمي  حملشريع  سيسعي  حمفقرة،  هذه 

ت فق مع م طلبدج هذه حمفقرة إمي أقصي حا ملكن. 

آثدر  معدمجة  علي  يحملسدعاة  حمخدصة  حمالدوة  تاحبير  تع بر  14. ل 

حم لييز حمسدبق أي حخ يدر يظيفة معينة بندًء علي حمل طلبدج حمل أصلة 

تلييًزح،12 بشرط أن تكلن م سقة مع  حملشريع  أي أهاحف  حمعلل  في 

حمقدنلن حملطني. 

15. سيلفر حملق رض حم احبير حملندسبة ملالدوة يحملسدعاة ملعدمجة 

أيته حمضعف ماى علدو حملشريع، بلد في ذمك مجللعدج ماادة 

عدقة، يحمعلدو حملهدترون  من حمعلدو، مثل حملرأة يحلأشخدص ذيي حلإ

هذه  تكلن  يقا  حملعيدر(.  مهذح  يفًقد  حمعلل،  سن  )في  يحلأطفدو 

علدو  مظريف  يفًقد  ماادة،  زمنية  مف رحج  فقط  ضريروة  حم احبير 

حملشريع يطبيعة أيته حمضعف.

منظمات العمال

16. في حمبلاحن حم ي وع رف فيهد حمقدنلن حملطني باقلق حمعلدو في 

تشكيل يحخ يدر منظلدج حمعلدو يحلنضلدم إميهد يحم فديض حمجلدعي 

دين تاخل، و م تنفيذ حملشريع يفًقد ملقدنلن حملطني. يفي مثل هذه 

حمظريف، سي م حح رحم دير منظلدج حمعلدو حملنشأة بطروقة قدنلنية 

حمالزمة  بدملعللمدج  تزيواهم  يسي م  حمشرعيين،  حمعلدو  يملثلي 

حملطني  حمقدنلن  وقيا  يحيثلد  مندسبة.  بطروقة  حمهددف  مل فديض 

باولة  آميدج  يضع  عن  حمعلدو  حملشريع  وقيا  من  حمعلدو،  منظلدج 

يشريط  بأحكدم  حمل علقة  حقلقهم  يحلدوة  تظللدتهم  عن  مل عبير 

حمعلل حمخدصة بدم لظيف. يوجب أل وسعي حملق رض إمي حم أثير في 

حملنطقية  ترحءحج  حلإ يمدمًيد،  فنًيد  حملعقلو  بدماا  حلع بدر،  في  حملق رض  11  وأخذ 

م هيئة مكدن حمعلل فيلد و علق بعلدو حملشريع من حملعدقين. 
12  علي سبيل حملثدو، حيثلد و م تصليم حملشريع أي تزء من حملشريع لس هاحف 

أي  مالًيد  تلظيًفد  ت طلب  حم ي  حملشريعدج  مثل  حلأفرحد،  من  ماادة  مجللعة 
مشريعدج شبكة حلأمدن حلت لدعي أي حمعلل ملشريعدج حمسالم. يقا وش لل ذمك 

أوًضد علي إترحءحج تأويا إوجدبية كلد ولزم يفًقد ملقلحنين حملطنية. 

هذه حلآميدج حمباولة أي حم اكم فيهد. يل وقلم حملق رض بدم لييز أي 

حمذون  أي  حملشدركين  حملشريع  علدو  ضا  مضددة  إترحءحج  أي  حتخدذ 

أي  حمجلدعية  حملفديضدج  أي  حمعلدو  منظلدج  في  مللشدركة  وسعلن 

حلآميدج حمباولة. 

ب  حماية القوى العاملة

عمالة االأطفال والحد االأدنى للسن

مسن  حلأدني  حماا  وبلغ  مم  حمذي  حمطفل  تلظيف  و م  17. من 

حم لظيف حملااد يفًقد مهذه حمفقرة أي إشرحكه في حملشريع. يس ااد 

فيلد  حملشدركة  أي  حمعلل  مسن  حلأدني  حماا  حمعلدمة  إدحرة  إترحءحج 

و علق بدملشريع، حمذي سيكلن 14 عدًمد مد مم وااد حمقدنلن حملطني 

علًرح أكبر من ذمك.

مسن  حلأدني  حماا  علره  تجديز  حمذي  حمطفل  تلظيف  18. وجلز 

بللتب  حملشريع  في  إشرحكه  أي  عدًمد   18 سن  يتات  حم لظيف 

حمل طلبدج حملاادة حم دمية فقط:

أل وكلن حمعلل يحقعد في نطدق حمفقرة 19 أدنده؛ )أ( 

إترحء تقييم مخدطر مندسب قبل باء حمعلل؛ )ب( 

وجري حملق رض رصا من ظم لأيضدع حمصاة، يظريف حمعلل، )ج( 

يسدعدج حمعلل يحمل طلبدج حلأخرى مهذح حملعيدر حمبيئي 

يحلت لدعي.

19. ل وجلز تشغيل حلأطفدو فلق حمسن حلأدني يتات سن 18 عدًمد 

تلثل  أي  خطرة13  تكلن  أن  وُرتح  بطروقة  بدملشريع  و علق  فيلد 

حمباني  بنلله  أي  أي تكلن ضدرة بصاة حمطفل  إعدقة م عليم حمطفل 

أي حمعقلي أي حمريحي أي حملعنلي أي حلت لدعي. 

علدو حم ي من حملرتح، أن ت سبب 
أ
طفدو هي حل

أ
علدو حم ي تعا خطًرح علي حل

أ
13  حل

طبيع هد أي حمظريف حم ي تنفذ في ظلهد، في تهاوا صاة حلأطفدو، أي سالم هم، 
علي:  مالأطفدو  يحمللنلعة  حمخطر  حمعلل  أنشطة  أمثلة  يتش لل  أخالقيدتهم.  أي 
أي  حلأرض  تات  حمعلل  )ب(  حمجنسي؛  أي  حمنفسي  أي  حمباني  وذحء  مالإ )أ( حم عرض 
أي  حلآلج  حس خاحم  )ج(  حمضيقة؛  حلأمدكن  في  أي  حرتفدعدج  علي  أي  حملدء  تات 
حملعاحج أي حلأديحج حمخطرة، أي حمعلل حمذي ونطلي علي حم عدمل مع حلأحلدو 
حمثقيلة أي نقلهد؛ )د( في بيئدج غير صاية تُعرِّض حلأطفدو إمي أشيدء أي ملحد أي 
علليدج أي درتدج حرحرة خطرة أي حمضلضدء أي حله زحز حملضر بدمصاة؛ )هـ( في 
ظل حمظريف حمصعبة، مثل حمعلل مسدعدج طلولة أي طلحو حمليل أي حمابس في 

مقر حمعلل حمخدص بصدحب حمعلل.
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العمل القسري 

20. من و م حس خاحم حمعلل حمقسري، حمذي وش لل علي أي علل 

أي تُفرض عنلًة من أي فرد تات  و م إترحؤهد طلًعد  أي خامة14 مم 

حم هاوا بدس خاحم حمقلة أي حمعقلبة، فيلد و علق بدملشريع. يوشلل 

حمعلل  مثل  حلإتبدري،  أي  حمقسري  حمعلل  من  نلع  أي  حماظر  هذح 

مزحمي أي ترتيبدج حمعلل حم عدقاوة حمللدثلة. يمن  بدمسخرة أي حمعلل حلإ

و م تلظيف أي أشخدص ُم دتر بهم فيلد و علق بدملشريع.15 

ج  آلية التظلم

حملبدشرون  حملشريع  علدو16  مجليع  حم ظلم  آمية  تلفير  21. سي م 

ثدرة  لإ بهم(  حمخدصة  حملنظلدج  حلق ضدء،  )يعنا  يحمل عدقاون 

حملشريع  علدو  إبالغ  يسي م  حمعلل.17  بأمدكن  حمل علقة  حملخديف 

حم احبير  حتخدذ  يسي م  حم لظيف،  يقت  في  حم ظلم  بآمية  هؤلء 

مالدو هم من حملعدملة حلن قدمية لس خاحمهد. يسي م حتخدذ حم احبير 

مجعل آمية حم ظلم سهلة حملندو معلدو حملشريع هؤلء. 

حملشريع  يآثدر  مخدطر  مع طبيعة  حملطللبة  حم ظلم  آمية  22. ت ندسب 

حملا للة يحجلهد. يسي م تصليم آمية حم ظلم ملعدمجة حملخديف، يذمك 

بدس خاحم مغة مفهلمة يشفدفة تلفر رديد حمفعل في حملقت حملندسب 

ملن وعنيهم حلأمر، من دين أي عقدب، يسلف تعلل هذه حلآمية بطروقة 

مس قلة يملضلعية. يقا تس خام آمية حم ظلم آميدج حم ظلم حمللتلدة 

بدمفعل بشرط أن تكلن مصللة يمنفذة بشكل مندسب يتعدمج حملخديف 

حس كلدو  يولكن  إميهد.  حملصلو  حملشريع  علدو  مجليع  يوسهل  بسرعة 

آميدج حم ظلم حمللتلدة بدمفعل ب رتيبدج خدصة بدملشريع حسب حمادتة.

دحروة  23. من تعلق آمية حم ظلم حملصلو إمي سبل حلن صدف حمقضدئية أي حلإ

حلأخرى حمل دحة بللتب حمقدنلن أي من خالو إترحءحج حم اكيم حمادمية، أي 

مة من خالو حلتفدقيدج حمجلدعية. تال مال آميدج حم ظلم حملقاَّ

من  يمس نيرة  حرة  بللحفقة  ذمك  و م  عنامد  تطلعي  أسدس  علي  حمعلل  14  وكلن 

حم لظيف يوجب أن واظي  حمللحفقة خالو عالقة  تبقي هذه  أن  حمعدمل. يوجب 
تلتا  ل  حم ااوا،  يته  يعلي  باروة.  حملقامة  حمللحفقة  إبطدو  بإمكدنية  حمعدمل 
أي "عريض تطلعية" تات حم هاوا أي في ظل ظريف حم قييا أي حمخاحع حلأخرى. 
يم قييم ماى صاة حمللحفقة حمارة يحملس نيرة، من حمضريري ضلدن عام يتلد 
أي من ملدرسدج  حمسلطدج  تدنب  إمد من  مبدشر،  إكرحه غير  أي  إرغدم خدرتي  أي 

صدحب حمعلل.

أي  إولحء  أي  أي تالول  نقل  أي  أنه تلظيف  شخدص علي 
أ
بدل حلتجدر  15  تم تعروف 

حس الم حلأشخدص عن طروق حم هاوا أي حس خاحم حمقلة أي غيرهد من أشكدو حمقسر 
أي حلخ طدف أي حلح يدو أي حمخاحع أي حس غالو حمسلطة أي حس غالو ملقف ضعف 
أي إعطدء أي تلقي مبدمغ مدمية أي مزحود منيل ملحفقة شخص مه سيطرة علي شخص 

آخر لأغرحض حلس غالو. يحملرأة يحلأطفدو عرضة مللدرسدج حلتجدر بشكل خدص.

16  بدمنسبة ملعلدو حملاليين، حنظر حمفقرة 36.

17  و م تقاوم آمية حم ظلم هذه بشكل منفصل عن تلك حم ي و طلبهد حملعيدر حمبيئي 

يحلت لدعي 10.

د   الصحة والسالمة المهنية 

24. سي م تطبيق حم احبير حمل علقة بدمصاة يحمسالمة حملهنية علي 

هذح  م طلبدج  حملهنية  يحمسالمة  حمصاة  تاحبير  يس شلل  حملشريع. 

يحمسالمة  يحمصاة  حمبيئة  إرشددحج  حلع بدر  بعين  يس أخذ  حمقسم، 

حمعدمة، حسب حلق ضدء، يإرشددحج حمبيئة يحمصاة يحمسالمة حمخدصة 

بدمصندعة يحمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعدج حلأخرى. يسي م 

في  حملشريع  في  حملطبقة  حملهنية  يحمسالمة  حمصاة  تاحبير  تااوا 

حلتفدقية حمقدنلنية يفي خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي.18 

25. و م تصليم يتنفيذ تاحبير حمصاة يحمسالمة حملهنية ملعدمجة: 

حم ي  تلك  يخدصًة  حملشريع  معلدو  حملا للة  حملخدطر  تااوا  )أ( 

بلد في  تاحبير يقدئية يحلدوة،  تلفير  ملايدة؛ )ب(  تهاوًاح  قا تشكل 

ذمك، حم عاوالج أي حلس باحو أي حس بعدد حمظريف أي حمللحد حمخطرة؛ 

حم اروب؛  سجالج  علي  يحمافدظ  حملشريع،  علدو  )ج( تاروب 

عنهد؛  بالغ  يحلإ حملهنية  يحمنزحعدج  يحلأمرحض  حمالحدث  )د( تلثيق 

يحلس جدبة  يحلس عاحد  حمطلحرئ  حدلج  في  حملقدوة  )هـ( ترتيبدج 

صدبدج حملهنية  ثدر حمسلبية، مثل حلإ
آ
ملللحقف حمطدرئة؛19 )ف( عالج حل

عدقة أي حملرض.20 أي حدلج حملفدة أي حلإ

علدو  إشرحك  أي  ب لظيف  تقلم  حم ي  حلأطرحف  تليع  26. تعلل 

آمنة  علل  بيئة  م أسيس  حلإترحءحج  يتنفيذ  يضع  علي  حملشريع 

يحلآلج  حمعلل  أمدكن  علي  حمافدظ  ذمك  في  بلد  عليهد،  يحمافدظ 

خطًرح  تشكل  يل  آمنة  حمسيطرة  تات  حملحقعة  يحمعلليدج  يحملعاحج 

علي حمصاة، بلد في ذمك حس خاحم حلإترحءحج حملندسبة فيلد و علق 

يس  عدين  يحمبيلملتية.  يحمفيزودئية  حمكيليدئية  يحمعلحمل  بدمللحد 

حملشريع يت شدير معهم بخصلص  بنشدط مع علدو  حلأطرحف  هذه 

تعزوز فهم م طلبدج حمصاة يحمسالمة حملهنية، يأسدميبهد، يتنفيذهد، 

فضالً عن تلفير حملعللمدج معلدو حملشريع، يحم اروب علي حمصاة 

حمشخصية دين فرض أي  حملقدوة  حملهنية، يتلفير معاحج  يحمسالمة 

نفقدج علي علدو حملشريع.

معلدو  حم نفيذ  ملضع  حمعلل  بلكدن  خدصة  علليدج  27. س لضع 

آمنة  ميست  أنهد  وع قاين  حم ي  حمعلل  أيضدع  عن  بالغ  مالإ حملشريع 

ماوهم  وكلن  حمذي  حمعلل  يضع  من  أنفسهم  يلإخرحج  صاية،  أي 

حمصاة  عن  حمبيئية  يحمصاة  ملسالمة  حمعدمة  رشددحج  حلإ من   2 حمقسم  وسري    18

حمللقع  علي  عليه  حلطالع  يولكن  حملشريعدج  تليع  علي  حملهنية  يحمسالمة 
http://www ifc org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a مك ريني:  حلإ
2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSa%2/983acd36a6515bb18

حمخدصة  حم لتيهية  حملبددئ  من  مباأ  كل  يوعدمج   .fety pdf?MOD=AJPERES
حملاادة،  بدمصندعة  حمصلة  ذحج  حملهنية  يحمسالمة  حمصاة  مشكالج  بدمصندعة 
http://www ifc org/ علي:  رشددحج  حلإ هذه  من  مكل  ريحبط  علي  حمعثلر  يولكن 
wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/
IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,

/+and+Safety+Guidelines
19  سي م تنسيق هذه حم رتيبدج مع تاحبير حلس عاحد ملطلحرئ يحلس جدبة مهد يحم ي 

تم تااواهد في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 4.
ترحءحج حمعالتية في حلع بدر، كلد هل مطبق، مس لى  20 ونبغي أن تأخذ هذه حلإ

حلأتلر يدرتة حم أثير حمسلبي يعاد يعلر حملعدمين حملعنيين.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2 

فيه مبرر معقلو ميع قايح أن مه خطًرح يشيًكد يخطيًرح علي حيدتهم 

أنفسهم  أخرتلح  حمذون  حملشريع  علدو  مطدمبة  ت م  يمن  يصا هم. 

إترحء  حتخدذ  و م  أن  إمي  حمعلل  إمي  بدمعلدة  حلأيضدع  من مثل هذه 

إصالحي ضريري م صايح هذه حلأيضدع، يمن وُ خذ أي إترحء مضدد 

مثل  بسبب  سلبي  أي  مضدد  إترحء  إمي  حمخضلع  أي  حملشريع  معلدو 

هذه حم قدرور، أي مالس غندء عنهم.

بلد  عللهم،  مظريف  مالئلة  بلرحفق  حملشريع  علدو  28. سُيزيد 

يمندطق  حمصاية،  يحملرحفق  )حمكدن ين(،  حملقدصف  تلفير  ذمك  في 

قدمة21 معلدو حملشريع،  حلس رححة حملندسبة. يحيثلد ت لفر خامدج حلإ

حمسكن مالدوة  إدحرة ينلعية  سي م يضع يتنفيذ سيدسدج بخصلص 

يتلفير  يتعزوزهد،  يرفده هم  يسالم هم،  حملشريع،  علدو  صاة 

حم ي تس لعب حح يدتدتهم حملددوة،  إمكدنية حماصلو علي حمخامدج 

يحلت لدعية، يحمثقدفية أي تلفيرهد.

29. عنا تلظيف علدو مللشريع يإشرحكهم من ِقبل أكثر من طرف 

يعللهم مًعد في مكدن يححا، س  عدين حلأطرحف حم ي قدمت ب لظيف 

حملهنية،  حمسالمة يحمصاة  أي إشرحكهم في تطبيق م طلبدج  حمعلدو 

دين حملسدس بلسؤيمية أي طرف فيلد و علق بصاة يسالمة علدمه. 

حمسالمة يحمصاة  حملن ظلة لأدحء  حملرحتعة  تنفيذ نظدم  30. سي م 

تهاد  حم ي  يحملخدطر  حلأخطدر  تااوا  يوشلل  حمعلل  يبيئة  حملهنية 

مالأخطدر  مالس جدبة  حمفعدمة  حلأسدميب  يتنفيذ  يحمصاة،  حمسالمة 

يحملخدطر حملاادة، يتااوا أيملوة حمعلل، يتقييم حمن دئج.

هـ   العمال المتعاقدون

31. سيبذو حملق رض تليع حمجهلد حملعقلمة مل أكا من أن حلأطرحف 

حمثدمثة22 حم ي تشرك علدًل م عدقاون هي كيدندج قدنلنية وع لا عليهد 

بدمعلل  مهد  حملشريع تسلح  إدحرة علدمة سدروة علي  يماوهد إترحءحج 

حمفقرحج  بدس ثندء  هذح،  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  مل طلبدج  يفًقد 

من 34 يح ي 42. 

دحرة أدحء هذه حلأطرحف حمثدمثة فيلد  32. سيااد حملق رض إترحءحج لإ

و علق بل طلبدج هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي يم دبع هد. بدلإضدفة 

يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  م طلبدج  حملق رض  سيامج  ذمك،  إمي 

تدنب  إمي  حمثدمثة،  حلأطرحف  هذه  مع  حم عدقاوة  حلتفدقيدج  في  هذح 

حدمة  يفي  حلم ثدو.  بعام  حمل علقة  حملندسبة  حمعالتية  حلإترحءحج 

إدرحج  حمثدمثة  حلأطرحف  من  حملق رض  سيطلب  حمبدطن،  من  حم عدقا 

حلم ثدو  بعام  حمل علقة  حمعالتية  يحلإترحءحج  حمل كدفئة  حمل طلبدج 

في حتفدقيدتهم حم عدقاوة مع حملقديمين من حمبدطن. 

ِقبل أطرحف  أي من  حملق رض  ِقبل  إمد مبدشرًة من  حمخامدج  21  ولكن تقاوم هذه 

ثدمثة.
حمبدطن،  22  رحتع حمادشية رقم 3: قا وش لل هذح علي مقديمين، أي مقديمين من 

أي سلدسرة، أي يكالء، أي يسطدء.

حم ظلم.  آمية  إمي  حملصلو  من  حمل عدقاين  حمعلدو  33. سي لكن 

أي  حمعلدو  حمذي قدم ب لظيف  حمثدمث  يفي حدمة عام تلكن حمطرف 

إشرحكهم من تلفير آمية حم ظلم مهؤلء حمعلدو، سيلفر حملق رض آمية 

حم ظلم بللتب حمقسم ج من هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي حمل لفر 

ملعلدو حمل عدقاون. 

و   العمال المحليون

34. قا ت ضلن حملشريعدج حس خاحم حمعلدو حملاليين في ظريف 

حملالي  حملج لع  قبل  من  حمعلدمة  تلفير  ذمك  في  بلد  مخ لفة، 

كلسدهلة في حملشريع، أي حيث و م تصليم حملشريعدج يتنفيذهد 

بغرض تعزوز حم نلية حملج لعية يتلفير شبكة أمدن حت لدعي23 أي تلفير 

يبلعرفة  بدمصرحعدج.  يحمل أثرة  حمهشة  حلأيضدع  في  ملتهة  مسدعاة 

طبيعة يأهاحف هذه حملشريعدج، قا وصبح تطبيق تليع م طلبدج 

حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2 غير مالئم. يفي تليع هذه حمظريف، 

سي عين علي حملق رض تنفيذ إترحءحج24 تؤكا مد إذح كدنت هذه حمعلدمة 
مقامة علي أسدس تطلعي ن يجة حتفدق فردي أي مج لعي.25

35. يبدم بعية، حين وش لل حملشريع علي تلفير حمعلدمة من خالو 

حمعلدو حملاليين، وقلم حملق رض ب طبيق حمبنلد ذحج حمصلة حمخدصة 

بدملعيدر حمبيئي يحلت لدعي بشكل ولثل يو ندسب مع:

حملشريع يطبيع ه يحجله؛)أ( 

أنشطة حملشريع حملاادة حم ي وش رك فيهد حمعلدو حملاليلن؛ )ب( 

طبيعة حملخدطر يحلآثدر حملا للة علي حمعلدو حملاليين.)ج( 

من  يحمفقرحج  حمعلل(  )ظريف   15 إمي   9 من  حمفقرحج  تقييم  سي م 

24 إمي 30 )حمصاة يحمسالمة حملهنية( فيلد و علق بدمعلدمة حملالية 

يسي م تطبيقهد بطروقة تعكس حمنقدط من )أ( إمي )ج( أعاله. يسي م 

في  حملشريع  ظريف  علي  حمل طلبدج  هذه  تطبيق  طروقة  إعاحد 

إترحءحج إدحرة حمعلدمة.

ب لضيح  حملق رض  وقلم  حمعلل،  إدحرة  إترحءحج  إعاحد  36. خالو 

حمشريط يحلأحكدم حم ي سي م علي أسدسهد إشرحك حمعلدو حملاليين، 

بلد في ذمك يسيلة حمافع يحملبلغ )إذح يتا( يأيقدج حمعلل. يتااد 

فيلد  مللظدمم  حملاليين  حمعلدو  رفع  طروقة  حمعلل  إدحرة  إترحءحج 

وخص حملشريع. يوقلم حملق رض ب قييم حملخدطر يحلآثدر حملا للة 

مالأنشطة حم ي و م إترحؤهد من قبل حمعلدو حملاليين يتطبيق حماا 

حلأدني من حمل طلبدج ذحج حمصلة بإرشددحج حمبيئة يحمصاة يحمسالمة 

حمعدمة، يإرشددحج حمبيئة يحمصاة يحمسالمة حمخدصة بدمصندعة.

كبرحمج  حمعدمة  شغدو 
أ
يحل حمغذحء  أتل  من  حمعلل  برحمج  حملثدو،  سبيل  علي    23

شبكدج حمسالمة.

24  و م تلثيق هذه حم احبير في إترحءحج إدحرة حمعلدمة.

25  رحتع حمادشية رقم 14.
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حملخدطر  بعض  هندك  كدنت  إذح  مد  ب قييم  حملق رض  37. وقلم 

حمل لثلة في علدمة حلأطفدو أي حمعلل حمقسري دحخل حمعلدمة حملالية، 

يوااد هذه حملخدطر يفًقد ملفقرحج من 17 إمي 20 حملذكلرة أعاله. 

يتااد إترحءحج إدحرة حمعلدمة حلأديحر يحملسؤيميدج مل دبعة حمعلدمة 

حمقسري،  حمعلل  أي  أطفدو  علدمة  حدلج  تااوا  تم  يإذح  حملالية. 

و خذ حملق رض حمخطلحج حملندسبة معالتهد. 

ملفقرة 30، في  تأسيسه يفًقد  حمذي تم  حملرحتعة،  38. وأخذ نظدم 

تاروب  يتقاوم  حملشريع،  في  حملالية  بدمعلدمة  حلس عدنة  حلع بدر 

يحلآثدر  يمللخدطر  حملاادة  لح يدتدتهم  يفقد  حمعلدو  مهؤلء  كدف 

حملا للة مللشريع.

مدادات االأولية ز   عمال االإ

ب ااوا  حملق رض  وقلم  يحلت لدعي،  حمبيئي  حم قييم  إطدر  39. في 

حملخدطر حملا للة معلدمة حلأطفدو يحمعلل حمقسري يقضدود حمسالمة 

حمهدمة يحم ي قا تن ج فيلد و علق بدمللردون حمرئيسيين.

40. إذح يتا خطر كبير وخص علدمة حلأطفدو أي حمعلل حمقسري فيلد 

حملخدطر  هذه  حملق رض  سيااد  حلأيمية،  ماحدحج  حلإ بعلدو  و علق 

يفًقد ملفقرحج من 17 إمي 20 حملذكلرة أعاله. يتااد إترحءحج إدحرة 

تم  يإذح  حمرئيسيين.  حمللردون  مرصا  يحملسؤيميدج  حلأديحر  حمعلدمة 

حملق رض  وطدمب  حمقسري،  حمعلل  أي  أطفدو  علدمة  حدلج  تااوا 

حمللرد حمرئيسي بدتخدذ حمخطلحج حملندسبة معالتهد. 

41. بدلإضدفة إمي ذمك، إذح يتا خطر كبير بشأن قضدود تددة ت علق 

ماحدحج حلأيمية، وطدمب حملق رض حمللرد  بدمسالمة ذحج صلة بعلدو حلإ

هذه  ملعدمجة  تخفيف  يتاحبير  إترحءحج  ب قاوم  حملعني  حمرئيسي 

حملشكالج حمل علقة بدمسالمة، يت م مرحتعة هذه حلإترحءحج يتاحبير 

حم خفيف بصفة ديروة مل أكا من فدعلي هد. 

42. تس نا قارة حملق رض علي معدمجة هذه حملخدطر إمي مس لى 

مد ولدرسه من رقدبة أي تأثير علي حمللردون حمرئيسيين ماوه. يإذح تعذر 

حمللردون  ب الول  معقلمة،  ف رة  في  حملق رض،  وقلم  حل،  يتلد 

حمرئيسيين مللشريع إمي ملردون بإمكدنهم تلبية م طلبدج هذح حملعيدر 

حمبيئي يحلت لدعي ذحج حمصلة.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 3 

 حمكفدءة في حس خاحم 
 حمللحرد يمنع حم للث 

يإدحرته 
3

مقدمة

1. وقر حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 3 بأن حمنشدط حلق صددي 
يحم لسع حماضري وؤدودن في أحلحو كثيرة إمي تللث ملهلحء، 
حملاايدة بطروقة قا  حمللحرد  يحمليده، يحلأرض، يحس هالك 
علي  يحمبيئة  وكلملتي  حلإ حمنظدم  يخامدج  حمندس،  تهاد 
حم ركيز  يوهاد  يحمعدملية.  قليلية،  يحلإ حملالية،  حملس لودج 
حمادمية  حلأتيدو  رفدهة  حمافيئة  مغدزحج  يحمل لقع  حمادمي 
حمللحرد  حس خاحم  أصبح  نفسه،  حملقت  يفي  يحملس قبلية. 
يتجنب  حم للث،  من  يحملقدوة  يحمفدعلية،  حمكفدءة  من  بلزوا 
حنبعدثدج غدزحج حمافيئة يتقنيدج يملدرسدج حم خفيف أملًرح 

في م نديو حميا يوسهل تاقيقهد. 

2. وااد هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي حمل طلبدج حمالزمة 

ملعدمجة كفدءة حس خاحم حمللحرد1 يمنع حم للث يإدحرته2 طلحو ديرة 

حيدة حملشريع تلدشًيد مع حمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعدج.

االأهداف

• تعزوز حلس خاحم حملس احم ملللحرد، بلد في ذمك حمطدقة يحمليده 	

يحمللحد حمخدم.

• نسدن يحمبيئة أي خفضهد من 	 تجنب حلآثدر حمسلبية علي صاة حلإ

خالو تجنب حم للث حمندتم عن أنشطة حملشريع أي خفضهد.

• تجنب حنبعدثدج مللثدج حملندخ - طلولة حلأما يقصيرة حلأما - 	

حمل علقة بدملشريع أي خفضهد.3 

• تجنب تلميا حمنفدودج حمخطرة يغير حمخطرة، أي خفضهد.	

• خفض يإدحرة حملخدطر يحلآثدر حمسلبية حملرتبطة بدس خاحم 	

حملبياحج.

نطاق التطبيق

3. و ااد تطبيق هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي أثندء حم قييم حمبيئي 

يحلت لدعي حمللضح في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1.

المتطلبات

4. سيأخذ حملق رض بعين حلع بدر حمظريف حملايطة يوطبق تاحبير 

يحملدمية  حمفنية  حمجايى  ذحج  حمللحرد  حس خاحم  يكفدءة  حم للث  منع 

يغير  حمخطرة  حمكيليدئية  حملللثدج  كل  إمي  شدرة  مالإ "حم للث"  مصطلح  وُس خام    1

حمخطرة في حملرححل حمصلبة أي حمسدئلة أي حمغدزوة، يو ضلن مكلندج أخرى، مثل 
حم فروغ حمارحري إمي حمليده، يحنبعدثدج مللثدج حملندخ طلولة حلأما يقصيرة حلأما، 
حمكهريمغندطيسية،  يحمطدقة  شعدع،  يحلإ يحله زحز،  يحمضلضدء،  حمكروهة،  يحمريحئح 

يخلق حلآثدر حمبصروة حملا للة، بلد في ذمك حمضلء.
2  مد مم وُنص علي خالف ذمك في هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، تشلل "إدحرة 

حملندخ  مللثدج  ذمك  في  بلد  حملللثدج،  حنبعدثدج  منع  إمي  تهاف  تاحبير  حم للث" 
إمي  تليل  حم ي  حم احبير  بأن  حمعلم  مع  تقليلهد،  أي  حلأما  يطلولة  حلأما  قصيرة 
حنبعدثدج  عن  فضالً  حمخدم،  يحمللحد  حمطدقة  حس خاحم  من  حماا  علي  حم شجيع 
حنبعدثدج  حماا من  حم شجيع علي  إمي  أوًضد  بلته عدم  تؤدي  حملالية،  حملللثدج 

مللثدج حملندخ قصيرة حلأما يطلولة حلأما.
3  وضم هذح تليع غدزحج حمافيئة يحمكربلن حلأسلد.
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يفًقد مل سلسل حمهرمي ملاا من حملخدطر يحلآثدر. يس  لحفق حم احبير 

مع حملخدطر يحلآثدر حملرتبطة بدملشريع يبلد و ندسب مع حمللدرسدج 

حمايمية حمجياة في حمصندعدج، يفي حملقدم حلأيو مع إرشددحج حمبيئة 

يحمصاة يحمسالمة. 

كفاءة استخدام الموارد

حلس هالك  م اسين  يمدمًيد  فنيد  مجاوة  تاحبير  حملق رض  5. سينفذ 

حمللحرد.  عن غيرهد من  حمخدم، فضالً  ملطدقة يحمليده يحمللحد  حمكفء 

ن دج حلأنظف في علليدج تصليم يإن دج  يتامج هذه حم احبير مبددئ حلإ

يحمليده،  يحمطدقة  حمخدم  حمللحد  علي  حملادفظة  بهاف  حملن جدج، 

فضالً عن غيرهد من حمللحرد. يحيثلد ت لفر بيدندج حملعدوير حملرتعية، 

سُيجري حملق رض مقدرنة م ااوا حملس لى حمنسبي ملكفدءة.

أ  استخدام الطاقة

مللق رض  ولكن  مهلة  يسيلة  ملطدقة  حمكفؤ  حلس خاحم  6. وعا 

حملشريع  وكلن  يعنامد  حملس احمة.  حم نلية  في  سهدم  حلإ خالمهد  من 

مس خاًمد كبيًرح ما لالً ملطدقة، بدلإضدفة إمي تطبيق م طلبدج كفدءة 

يحلت لدعي،  حمبيئي  حملعيدر  هذح  عليهد  ونص  حم ي  حمللحرد  حس خاحم 

يحمصاة  حمبيئة  إرشددحج  في  حملاادة  حم احبير  حملق رض  و بني 

حمللكن  بدماا  حمطدقة،  حس خاحم  تاسين  إمي  تهاف  حم ي  يحمسالمة 

فنًيد يمدمًيد. 

ب  استخدام المياه

7. عنامد وكلن حملشريع مس خاًمد كبيًرح ما لالً ملليده أي س كلن مه 

إمي تطبيق م طلبدج  بدلإضدفة  حمليده،  آثدر هدمة ما للة علي تلدة 

كفدءة حس خاحم حمللحرد حملحردة في هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، 

و بني حملق رض، بدماا حملعقلو فنًيد يمدمًيد، تاحبير تجنب حس خاحم 

حمليده أي خفضهد بايث ل و رك حس خاحم حملشريع ملليده آثدًرح سلبية 

كبيرة علي حملج لعدج يحملس خامين حلآخرون يحمبيئة. يتشلل هذه 

حم احبير، علي سبيل حملثدو ل حماصر، حس خاحم تاحبير إضدفية مافظ 

إماحدحج  يحس خاحم  حملق رض،  علليدج  ضلن  فنًيد  مجاوة  حمليده 

حمليده حمباولة، يملحزنة حس هالك حمليده ملافدظ علي حمطلب حمكلي علي 

ماحد حمل دح، يتقييم ملحقع حملشريع حمباولة. حمللحرد حملدئية ضلن حلإ

8. بدمنسبة مللشريعدج حم ي ت طلب كليدج كبيرة من حمليده يحم ي من 

حملا لل أن وكلن مهد أثر سلبي كبير علي حملج لعدج، أي حملس خامين 

حلآخرون، أي حمبيئة، سي م تطبيق مد ولي: 

• سي م يضع ملحزنة مفصلة ملليده، يحفظهد، يمرحقب هد، 	

يرفع حم قدرور بشأنهد بصفة ديروة؛ 

• دخدو تاسيندج علي كفدءة حس خاحم 	 و م تااوا حمفرص لإ

حمليده يتنفيذهد؛ 

• سي م تقييم حس خاحم معين ملليده )تُقدس كلية حمليده 	

حملس خامة في إن دج كل يحاة(؛ 

• وجب قيدس حمعلليدج علي معدوير حمصندعة حمل دحة مكفدءة 	

حس خاحم حمليده. 

9. وقلم حملق رض، في إطدر حم قييم حمبيئي يحلت لدعي، ب قييم حلآثدر 

حم رحكلية حملا للة لس خاحم حمليده علي حملج لعدج يحملس خامين 

حلآخرون يحمبيئة يتااوا يتنفيذ حلإترحءحج حملالئلة ملاا من حملخدطر. 

ج  استخدام المواد الخام

حمخدم،  ملللحد  ما لالً  كبيًرح  مس خاًمد  حملشريع  وكلن  10. عنامد 

يحمصاة  حمبيئة  إرشددحج  في  حملاادة  حم احبير4  حملق رض  و بني 

ملسدناة  حمصندعدج  في  حمجياة  حمايمية  يحمللدرسدج  يحمسالمة 

حملعقلو  بدماا  يذمك  تقليلهد،  أي  حمخدم  ملللحد  حمكفء  حلس خاحم 

حمللحرد  حس خاحم  كفدءة  م طلبدج  تطبيق  إمي  بدلإضدفة  يمدمًيد،  فنًيد 

حملحردة في هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي.

منع التلوث وإدارته

11. سي جنب حملق رض إطالق حملللثدج أي، عنامد وكلن حم جنب غير 

ملكن، وخفض تركيز يك لة تافق إطالقهد يو اكم فيهد بدس خاحم تاحبير 

إرشددحج  أي  حملطني  حمقدنلن  في  عليهد  حملنصلص  حلأدحء  يمس لودج 

حمبيئة يحمصاة يحمسالمة، أوهلد كدن أكثر صرحمًة. يوسري هذح علي إطالق 

حملللثدج في حمهلحء يحمليده يحلأرض بسبب ظريف ريتينية يغير ريتينية 

قليلية يحمعدبرة ملاايد.  يعرضية، مع حح لدو يقلع حلآثدر حملالية يحلإ

حملق رض  سيضع  قاوم،5  تللث  علي  حملشريع  وش لل  12. حيثلد 

عللية م ااوا حمطرف حملسؤيو. يإذح كدن حم للث حمقاوم من حمللكن 

نسدن أي حمبيئة، فسيقلم حملق رض  أن وُشكِّل خطًرح كبيًرح علي صاة حلإ

بإترحء تقييم ملصاة يحمسالمة يحملخدطر6 مل للث حمللتلد، حمذي قا 

وؤثر في حملج لعدج يحمعلدو يحمبيئة. يس جرى معدمجة حمللقع يفًقد 

أوهلد  حمصندعدج،  في  حمجياة  حمايمية  يحمللدرسدج  حملطني  ملقدنلن 
أكثر صرحمة.7

يسيسعي  تايورهد.  إعددة  أي  حمللحد  حس خاحم  إعددة  حم احبير  تشلل  أن  ولكن    4

حملق رض إمي تقليل حس خاحم حمللحد حمخدم حمسدمة أي حمخطرة أي حمقضدء عليهد.
5  وُعرف حم للث حمقاوم في هذح حمسيدق بأنه تللث ندتم عن حلأنشطة حمسدبقة حم ي 

تللث حلأرض يحمللحرد حملدئية، يحم ي مم و م إسندد حملسؤيمية عنهد لأي طرف أي 
مم و م تعيينهد مه ملعدمجة يتنفيذ حملعدمجة حملطللبة.

6  و بع هذح حم قييم نهًجد قدئًلد علي تاليل حملخدطر و سق مع حمللدرسدج حمايمية 

حمجياة في حمصندعدج، يفي حملقدم حلأيو إرشددحج مجللعة حمبنك حمايمي بشأن 
حمبيئة يحمصاة يحمسالمة.

فسيأخذ  حمقاوم،  حم للث  في  حمخدرتية  حلأطرحف  من  أكثر  أي  طرف  تسبب  إذح    7

ت م  بايث  حلأطرحف  هذه  من  حلن صدف  إمي  حمسعي  حلع بدر  بعين  حملق رض 
معدمجة هذح حم للث بشكل مالئم. يسينفذ حملق رض تاحبير كدفية بايث ل وشكِّل 

حم للث حمقاوم في حمللقع خطًرح كبيًرح علي صاة يسالمة حمعلدو يحملج لعدج.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 3 

نسدن  حلإ صاة  علي  حملا للة  حمسلبية  حملشريع  آثدر  13. ملعدمجة 

بلد  حمصلة،  ذحج  حمعلحمل  حلع بدر  بعين  حملق رض  سيأخذ  يحمبيئة،8 

في ذمك، علي سبيل حملثدو: )أ( حمظريف حملايطة حمادمية، )ب( في 

حمل بقية  حلس يعدبية  حمقارة  حم للث،  من  بدمفعل  حمل ضررة  حملندطق 

ملبيئة9، )ج( حس خاحم حلأرحضي حمادمي يحملس قبلي، )د( قرب حملشريع 

آثدر  حمبيلملتي، )هـ( حح لدو يقلع  من حملندطق ذحج حلأهلية مل نلع 

ترحكلية مع علحقب مؤكاة ي/أي ل رتعة فيهد، )ف( تأثيرحج تغير حملندخ. 

يمكدفاة  حمللحرد  حس خاحم  كفدءة  تاحبير  تطبيق  إمي  14. بدلإضدفة 

حم للث كلد وق ضي هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، عنامد وُا لل أن 

وشكِّل حملشريع مصاًرح كبيًرح من مصددر حلنبعدثدج في منطقة م اهلرة 

س رحتيجيدج حلإضدفية، يو بني  بدمفعل، سيأخذ حملق رض بعين حلع بدر حلإ

س رحتيجيدج،  تاحبير ت جنب حلآثدر حمسلبية أي تخفضهد. يتشلل هذه حلإ

علي سبيل حملثدو ل حماصر، تقييم باحئل ملقع حملشريع.

 أ  إدارة تلوث الهواء10

أعاله،  حملذكلرة  حمللحرد  حس خاحم  كفدءة  تاحبير  إمي  15. بدلإضدفة 

مجاوة  تنفيذ  يخيدرحج12  باحئل11  حلع بدر  بعين  حملق رض  سيأخذ 

حملرتبط  حمهلحء  حنبعدث  م جنب  حم كلفة  حيث  من  يفعدمة  يمدمًيد  فنًيد 

بدملشريع خالو تصليم يإنشدء يتشغيل حملشريع

حملق رض  وقلم  مللشريع،  حمبيئي يحلت لدعي  حم قييم  إطدر  16. في 

ب ااوا يتقاور مصددر تللث حمهلحء حم ي ت علق بدملشريع13 يوش لل 

ذمك علي تقاور إتلدمي حنبعدثدج غدزحج حمافيئة حمندتجة عن حملشريع، 

بشرط سهلمة حمقيدم بهذح حم قييم فنًيد يمدمًيد. يعنامد ل و الي حملق رض 

بدمقارة علي يضع تقاور حنبعدثدج غدزحج حمافيئة، وقلم حمبنك ب لفير 

8  مثل حمهلحء، يحمليده حمسطاية يحمجلفية، يحم ربة.

9  حمطدقة حلس يعدبية تشير إمي قارة حمبيئة علي حس يعدب حمعبء حمل زحوا مللللثدج 

نسدن يحمبيئة. مع بقدء هذه حملللثدج دين حا حملخدطر غير حملقبلمة علي صاة حلإ
مرتبطة  تكلن  )عددًة  حمجلوة  حملللثدج  حنطالق  إمي  حمهلحء"  "تللث  وشير    10

حمكبروت،  أكسيا  يثدني  حمن ريتين،  أيكسياحج  مثل  حلأحفلري(،  حملقلد  بدح رحق 
يحمجسيلدج، يأوًضد مللثدج أخرى بلد فيهد غدزحج حمافيئة.

حملدمية  يحملندفع  يحم شغيلية  حمرأسلدمية  مل كدميف  يفًقد  حم كدميف  تااوا  و م    11

ملخيدرحج حم ي تؤخذ خالو ديرة حيدة حملشريع. 
12  قا تش لل خيدرحج تقليل أي منع تللث حمهلحء علي مزوج من حملنهجيدج مثل: 

تعزوز كفدءة حس خاحم حمطدقة يتعاول حمعلليدج يحخ يدر حملقلد أي حمللحد حلأخرى 
قليلة حلنبعدثدج حملللثة يتطبيق آميدج مل اكم في حلنبعدثدج. يولكن أن تش لل 
خيدرحج تقليل حنبعدثدج غدزحج حمافيئة علي ملحقع باولة مللشريع؛ يحع لدد مصددر 
حمطدقة حمل جادة أي منخفضة حمكربلن؛ يباحئل غدزحج حم بروا حم ي ت ليز بدرتفدع 
دحرة حملس احمة ملثرية حمزرحعية  إمكدنية حلح بدس حمارحري حمعدملي؛ يملدرسدج حلإ
يحح جدز  حمغدز،  يحرق  حملن شرة  حلنبعدثدج  من  يحماا  يحمغدبدج،  يحمايلحنية 
دحرة حمنفدودج. حمكربلن يتخزونه؛ يباحئل حمنقل حملس احمة؛ يحمللدرسدج حمسليلة لإ

غرحض هذح حم قاور، ولكن مللق رض أن وس خام منهجيدج يطنية مقبلمة في 
أ
13  ل

سيدق حلتفدقيدج حمايمية عن تغير حملندخ، بدلتفدق مع حمبنك. 

حم ي مهد مصددر م نلعة يصغيرة  حملسدعاة مللق رض14 يمللشريعدج 

مالنبعدثدج )علي سبيل حملثدو، مشريعدج حم نلية حملج لعية( أي عنامد 

ل تكلن هذه حلنبعدثدج كبيرة )علي سبيل حملثدو، مشريعدج حم عليم 

يحمالدوة حلت لدعية(، من ولزم يضع تقاورحج مغدزحج حمافيئة. 

 ب  إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة

حمخطرة.15  يغير  حمخطرة  حمنفدودج  تلميا  حملق رض  17. سي جنب 

تلميا  من  حملق رض  سيخفض  حمنفدودج،  تلميا  تجنب  و عذر  يحيثلد 

حمنفدودج، يوُعيا حس خاحمهد، يوُعيا تايورهد، يوس ردهد بطروقة آمنة 

حمنفدودج،  حس خاحم  إعددة  تعذر  حدمة  يفي  يحمبيئة.  نسدن  حلإ مصاة 

أي إعددة تايورهد، أي حس ردحدهد، فسيعدمجهد حملق رض أي وامرهد أي 

حملندسبة  حمسيطرة  ت ضلن  بيئًيد  يآمنة  سليلة  بطروقة  منهد  و خلص 

حمنفدودج  منديمة  من  حمندتجة  حمل بقية  يحملخلفدج  حلنبعدثدج  علي 

يمعدمج هد. 

18. في حدمة حع بدر حمنفدودج حمل لماة خطرة،16 فسيل ثل حملق رض 

يحمنقل  حم خزون  )تشلل  حمخطرة  حمنفدودج  دحرة  لإ حمقدئلة  ملل طلبدج 

حمايمية  يحلتفدقيدج  حملطنية  حم شروعدج  ذمك  في  بلد  يحم خلص(، 

يفي  ملاايد.  حمعدبرة  بدماركة  حمل علقة  تلك  فيهد  بلد  حمسدروة، 

باحئل  حملق رض  فسي بني  حمل طلبدج،  هذه  مثل  يتلد  عام  حدو 

حمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعدج في حم خلص منهد يإدحرتهد 

حمنفدودج  إدحرة  ثدمثة  أطرحف  ت لمي  يعنامد  بيئًيد.  يحلآمنة  حمسليلة 

عن  عبدرة  هم  حمذون  حملقديمين،  حملق رض  سيس خام  حمخطرة، 

منشآج أعلدو شرعية يذحج سلعة طيبة حدصلة علي ترخيص حمهيئدج 

يحم خلص،  بدمنقل  و علق  يفيلد  حمصلة،  ذحج  حماكلمية  حم نظيلية 

حمنهدئية.  حملتهة  إمي  حمايدزة  واصل علي سلسلة من يثدئق تسلسل 

يسي أكا حملق رض ملد إذح كدن و م تشغيل ملحقع حم خلص حملرخصة 

سيس خامهد  حمللحقع،  هذه  ُيتاج  يحيثلد  مقبلمة  ملعدوير  يفًقد 

حملق رض. يحينلد ل تعلل حمللحقع حملرخصة يفًقد مللعدوير حملقبلمة، 

يوأخذ  حمللحقع،  هذه  إمي  حملرسلة  حمنفدودج  من  حملق رض  سيخفض 

قا  مللق رض،  حملقام  حم للول  يأسس  حملشريع  ينلع  حملق رض  مقارة  يفًقد    14

تش لل هذه حملسدعاة علي تنفيذ حمبنك م قاور غدزحج حمافيئة ماسدب حملق رض، 
علي سبيل حملثدو، فيلد و علق بلشريعدج حملؤسسة حمايمية مل نلية أي حلأيضدع 
معللمدج  يبدس خاحم  حملق رض  شركدء  مع  بدمعلل  بدمصرحعدج،  يحمل أثرة  حمهشة 
حمفنية  حملسدعاة  أوًضد  حمبنك  ولفر  أن  يولكن  حملق رض.  وقامهد  حم ي  حملشريع 
كفدءة  واعم  بايث  حمبنك  وضعهد  حم ي  حملنهجيدج  حس خاحم  في  مللق رض 

حملق رض في هذح حمشأن.
مك رينية،  حلإ يحمنفدودج  حمبلاوة،  حمنفدودج  علي  حمنفدودج  هذه  تش لل  أن  ولكن    15

ينفدودج حمايلحندج.
حمبيئة  بشأن  حمايمي  حمبنك  مجللعة  إرشددحج  ِقبل  من  حملااد  حمنال  علي    16

يحمصاة يحمسالمة يحمقدنلن حملطني ذي حمصلة.
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إمكدنية تطلور  بلد في ذمك  حمباولة،  حم خلص  حلع بدر خيدرحج  بعين 

أي  أي  حملشريع  ملقع  في  به  حمخدصة  حم خلص  أي  حلس ردحد  مرحفق 

مكدن آخر.

 ج  إدارة المواد الكيميائية والمواد الخطرة

19. سي جنب حملق رض تصنيع يتاحيو يحس خاحم حمللحد حمكيليدئية 

حم خلص  حدلج  أي  قيلد  أي  ديمي  ماظر  حمخدضعة  حمخطرة  يحمللحد 

في  حملااد  حمنال  علي  مقبلو  مغرض  ذمك  وكن  مم  مد  حم اروجي، 

حلتفدقيدج أي حمبريتلكللج أي في حدمة حصلمه علي إعفدء، بلد و فق 

مع حم زحمدج حكلمة حملق رض بللتب حلتفدقدج حمايمية حملعللو بهد. 

20. سيخفض حملق رض إطالق يحس خاحم حمللحد حمخطرة يو اكم 

فيهلد.17 يسي م تقييم إن دج ينقل يمنديمة يتخزون يحس خاحم حمللحد 

يحلت لدعي.  حمبيئي  حم قييم  خالو  من  حملشريع  لأنشطة  حمخطرة 

وُقصا  عنامد  خطلرة  أقل  باحئل  حلع بدر  بعين  حملق رض  يسيأخذ 

حس خاحم ملحد خطرة في علليدج حم صنيع أي علليدج أخرى. 

 د  إدارة المبيدات

حلآفدج،  مكدفاة  تاحبير  إمي  حملجلء  حملشريعدج  تشلل  21. عنامد 

سدميب 
أ
سيعطي حملق رض حلأفضلية حملكدفاة حمل كدملة مالآفدج 18 أي حل

حمل كدملة ملكدفاة ندقالج حلأمرحض19 بدس خاحم أسدميب مج لعة أي 

م عادة. 

حملخدطر  طبيعة  ب قييم  حملق رض  وقلم  مبيا،  أي  شرحء  22. عنا 

حملق رح  حلس خاحم  حلع بدر  بعين  حلأخذ  مع  يدرت هد،  به  حملرتبطة 

يحملس خامين حملس هافين.20 يمن وس خام حملق رض أي مبياحج أي 

تركيبدج أي من جدج خدصة بدملبياحج مد مم وكن هذح حلس خاحم يفًقد 

رشددحج حمبيئة يحمصاة يحمسالمة. بدلإضدفة إمي ذمك، من وس خام  لإ

حملق رض أي من جدج خدصة بلبياحج حلآفدج، تا لي علي مكلندج 

يحمللحد  حم ربة،  يماسندج  حمكيليدئية،  سلاة 
أ
حل علي  حمللحد  هذه  تش لل  قا    17

حمكيليدئية فضالً عن مبياحج حلآفدج.
حم ي  فدج 

آ
إمي مزوج من ملدرسدج مكدفاة حل فدج 

آ
حمل كدملة مال حملكدفاة  18  تشير 

واركهد حملزحرعلن يحملس ناة إمي حلع بدرحج حمبيئية يحم ي تسعي إمي تقليل حلع لدد 
علي حملبياحج حمكيليدئية حلصطندعية. يتشلل: )أ( مكدفاة حلآفدج )إبقدؤهد دين 
حملس لودج حمضدرة حق صددوًد( بالً من حمسعي ملقضدء عليهد، )ب( دمج حلأسدميب 
حمل عادة )حلع لدد إمي أقصي حا ملكن علي تاحبير غير كيليدئية( ملافدظ علي 
حنخفدض عاد حلآفدج، )ج( حخ يدر حملبياحج يحس خاحمهد، عنا مزيم حس خاحمهد، 

بطروقة تقلل من حلآثدر حمسلبية علي حمكدئندج حماية حملفياة، يحمبشر، يحمبيئة.
حمصدئب  حمقرحر  حتخدذ  عللية  عن  عبدرة  مرحض 

أ
حل مندقالج  حمل كدملة  حملكدفاة    19

إمي  حمنهج  هذح  يوسعي  حلأمرحض.  ندقالج  ملكدفاة  ملللحرد  حلأمثل  مالس خاحم 
تاسين حمكفدءة، يفدعلية حم كدميف، يحلس احمة يحمسالمة حمبيئية ملكدفاة ندقالج 

حلأمرحض.
ثر حمبيئي يحلت لدعي.

أ
20  وأتي هذح حم قييم في سيدق تقييم حل

نشطة تم تقيياهد بللتب حلتفدقيدج حمايمية حمسدروة أي بريتلكللتهد 

أي حملارتة في حمللاقدج أي حم ي تفي بلعدويرهد، إل مغرض مقبلو 

ملاقدتهد،  أي  بريتلكللتهد،  أي  حلتفدقيدج  في  حملااد  حمنال  علي 

بللتب  حملق رض  ِقبل  من  إعفدء  علي  حماصلو  تم  قا  كدن  إذح  أي 

حم زحمدج  و فق مع  بلد  أي ملاقدتهد،  أي بريتلكللتهد  هذه حلتفدقيدج 

حمايمية  حلتفدقدج  من  يغيرهد  حلتفدقيدج  هذه  بللتب  حملق رض 

حملعللو بهد. يمن وس خام حملق رض أوًضد أوًد من حملن جدج حملركبة 

حمخدصة بدملبياحج حم ي تلبي معدوير حمسرطنة أي حمطفرحج حملرحثية أي 

حمسلية حم ندسلية علي حمنال حمذي قررته حمهيئدج حمايمية ذحج حمصلة. 

صاة  علي  كبيًرح  خطًرح  تشكل  أخرى  مبياحج  من جدج  لأي  يبدمنسبة 

حملع رف  يحم لييز  حم صنيف  أنظلة  في  ماادة  أي  حمبيئة  أي  نسدن  حلإ

كدن: إذح  حملبياحج  مركبدج  بدس خاحم  حملق رض  وقلم  ل  ديمًيد،   بهد 

 )أ( ل وفرض حمبلا حملعني قيلدح علي تلزوعهد يإدحرتهد يحس خاحمهد،

أي )ب( من حملرتح أن و م حس خاحمهد من ِقبل أي تكلن في م نديو 

يمعاحج  تاروب  دين  غيرهم  أي  حملزحرعين  أي  حمل خصصين  غير 

يمرحفق ملعدمجة يتخزون يحس خاحم هذه حملن جدج بشكل صايح.

حملبياحج  هذه  حخ يدر  علي  حم دمية  حلإضدفية  حملعدوير  23. تسري 

صاة  علي  ضئيلة  سلبية  آثدر  مهد  تكلن  سلف  )أ(  يحس خاحمهد: 

نسدن، )ب( تكلن فعدمة ضا حلأنلحع حملس هافة، )ج( سلف تكلن  حلإ

مهد آثدر ضئيلة علي حلأنلحع غير حملس هافة يحمبيئة حمطبيعية. يتهاف 

أسدميب، يتلقيت، يتكرحر حس خاحم حملبياحج إمي خفض حلأضرحر حم ي 

حملس خامة  حملبياحج  أن  إثبدج  يسي م  حمطبيعيين.  بدلأعاحء  تلاق 

في برحمج صاة عدمة آمنة ملسكدن يحمايلحندج حملالية في حملندطق 

عنا  سُيؤخذ  )د(  وس خاملنهد،  حمذون  ملعدملين  يكذمك  حمُلعدمجة، 

 حس خاحمهد بعين حلع بدر حمادتة إمي منع تطلر حملقديمة ماى حلآفدج،

مبياحج  تليع  تسجيل  سي م  مطللبد،  حم سجيل  وكلن  عنامد  )هـ( 

حلآفدج أي ترخيصهد مغرض حس خاحمهد في حملادصيل يمع حملدشية، 

أي أنلدط حلس خاحم، حملقصلدة في إطدر حملشريع.

يمعدمجة  يتلييز  يتعبئة  يتكلون  تصنيع  من  حملق رض  24. و أكا 

يفًقد  وس خامهد  مبياحج  أي  من  يحم خلص  يحس خاحم  يتخزون 

عن  فضالً  حمسللك،  قلحعا  يمايندج  حمصلة،  ذحج  حمايمية  مللعدوير 

إرشددحج حمبيئة يحمصاة يحمسالمة.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 3 

مكدفاة  في  كبيرة  مشكالج  علي  ونطلي  مشريع  لأي  25. بدمنسبة 

إمي ظهلر مشكالج  أنشطة قا تؤدي  و لقع  أي أي مشريع  حلآفدج21 

سيقلم  حلآفدج،22  مبياحج  يإدحرة  حلآفدج  مكدفاة  في  تلهروة 

21  تشلل هذه حملشكالج: )أ( مكدفاة حمجرحد حملهدتر، )ب( مكدفاة حمبعلض أي 

غيره من ندقالج حلأمرحض، )ج( مرحقبة حمطيلر، )د( مكدفاة حمقلحرض، إمخ.
حمجاواة  حمل غيرة  حمزرحعة  أي  رحضي 

أ
حل حس خاحم  تنلية  ملدرسدج  )أ(  مثل:    22

في  حم نلوع  )ج(  تاواة؛  مندطق  في  حمكبير  حم لسع  )ب(  حملندطق؛  إحاى  في 
 مادصيل تاواة في حمزرحعة؛ )د( تكثيف حلأنظلة حمادمية منخفضة حم كنلملتيد؛

)هـ( حملش رودج حملق رحة من من جدج أي أسدميب مكدفاة حلآفدج حمخطرة نسبًيد؛ 
)ي( مشكالج بيئية أي صاية ماادة )علي سبيل حملثدو، قرب حملندطق حملالية أي 

حمللحرد حملدئية حملهلة؛ سالمة حمعلدو(.

خطة  إعاحد  سي م  كلد  حلآفدج.23  ملكدفاة  خطة  بإعاحد  حملق رض 

مكدفاة  ملن جدج  حملق رح  حم للول  ولثل  عنامد  حلآفدج،  ملكدفاة 
حلآفدج مكلند كبيًرح من حملشريع.24

خطة  عندصر  تضلين  و م  قا  يحجلهد،  حملشريع  يآثدر  مخدطر  مطبيعة  يفقد    23

مكدفاة حلآفدج ضلن خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي يقا وكلن إعاحد خطة قدئلة 
بذحتهد ملكدفاة حلآفدج غير ضريري.

فدج. يل ولزم تلفير خطة 
آ
24  هذح عنا تصلر تللول كليدج كبيرة من مبياحج حل

أي  حملالرود،  ملكدفاة  حملشبعة  حمندملسيدج  حس خاحم  أي  مشرحء  حلآفدج  مكدفاة 
حملبياحج حماشروة مرشهد أثندء حمرعدوة حملنزمية ملكدفاة حملالرود حملاادة بأنظلة 

حم صنيف حملع رف بهد ديمًيد.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 4 

مقدمة

حملشريع  أنشطة  بأن   4 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  1. وقر 

تعرض  من  تزوا  أن  ولكن  حم ا ية  يحمبنية  يحملعاحج 

ذمك،  إمي  بدلإضدفة  يحلآثدر.  مللخدطر  حملالية  حملج لعدج 

قا تلر حملج لعدج حمل عرضة بدمفعل لآثدر ندتلة عن تغير 

أنشطة  عن  حمندتلة  حلآثدر  تكثيف  أي  تسدرع  ب جربة  حملندخ 

حملشريع. 

2. وعدمج حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 4 مخدطر يآثدر حمصاة يحمسالمة 

يحلأمن حملحقعة علي حملج لعدج حمل دثرة بأنشطة حملشريع يحملسؤيمية 

حملقدبلة مللق رضين م جنب أي خفض هذه حملخدطر يحلآثدر، مع إوالء 

حمضعيفة،  حمفئدج  من  وعاين  قا  حمذون  مالأشخدص  خدص  حه لدم 

بسبب ظريفهم حمخدصة. 

االأهداف

• تلقع يتجنب حلآثدر حمسلبية علي صاة يسالمة حملج لعدج 	

حمل دثرة بأنشطة حملشريع أثندء ديرة حيدة حملشريع من حمظريف 

حمريتينية يغير حمريتينية علي حا سلحء. 

• تعزوز حمجلدة يحمسالمة يحلع بدرحج فيلد و علق ب غير حملندخ، 	

في تصليم يإقدمة حمبنية حم ا ية، بلد في ذمك حمسايد.

• تجنب أي خفض تعرض حملج لع ملزحدم حمندتج عن حملشريع 	

يمخدطر حمسالمة علي حمطرق، يحلأمرحض يحمللحد حمخطرة.

• تنفيذ حم احبير حمفعدمة ملعدمجة حلأحاحث حمطدرئة.	

• ضلدن تنفيذ حلدوة حلأفرحد يحملل لكدج بطروقة ت جنب أي تقلل 	

حملخدطر حملحقعة علي حملج لعدج حمل أثرة بأنشطة حملشريع.

نطاق التطبيق

3. و ااد تطبيق هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي أثندء حم قييم حمبيئي 
يحلت لدعي حمللضح في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1. 

4. و نديو هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي حملخدطر يحلآثدر حملا للة 
يوااد  حملشريع.  بأنشطة  ت أثر  قا  حم ي  حملج لعدج  علي  حملحقعة 
حملهنية  يحمسالمة  حمصاة  م طلبدج   2 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر 
معلدو حملشريع، يوااد حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 3 حملعدوير حمبيئية 
بسبب  يحمبيئة  نسدن  حلإ صاة  علي  حملحقعة  حلآثدر  خفض  أي  م جنب 

حم للث حمادمي أي حملا لل. 

حمصاة يحمسالمة حملج لعية 4
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المتطلبات

 أ  الصحة والسالمة المجتمعية

5. وقلم حملق رض ب قييم مخدطر يآثدر حملشريع علي صاة يسالمة 

حملج لعدج حمل أثرة أثندء ديرة حيدة حملشريع، بلد في ذمك حملهلشلن 

ن يجة ظريفهم حمخدصة. يسيااد حملق رض حملخدطر يحلآثدر يوق رح 

تاحبير حماا من حملخدطر يحلآثدر يفًقد مل سلسل حمهرمي.

تصميم وسالمة البنية التحتية والمعدات

6. سيقلم حملق رض ب صليم يبندء يتشغيل ييقف تشغيل حمعندصر 

حمهيكلية مللشريع يفًقد ملل طلبدج حمقدنلنية حملطنية يإرشددحج حمبيئة 

يحمصاة يحمسالمة يحمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعدج حلأخرى، 

حمثدمثة  حلأطرحف  سالمة  تهاد  حم ي  حملخدطر  حلع بدر  بعين  حلأخذ  مع 

حمعندصر  تصليم  أكفدء  مهنيلن  يسي لمي  حمل أثرة.  يحملج لعدج 

من  حع لددهد  أي  عليهد  حملصددقة  يت م  يبندءهد،  مللشريع  حمهيكلية 

قبل حمسلطدج أي حملهنيين حملخ صين.1 يوأخذ حم صليم حمهيكلي في 

حماسبدن حع بدرحج تغير حملندخ، حسب حلق ضدء.

سيس خامهد  تاواة  يهيدكل  مبدن  علي  حملشريع  وش لل  7. حيثلد 

أفرحد من حمجلهلر، فسيأخذ حملق رض بعين حلع بدر حملخدطر حمل زحواة 

لح لدو تعرض حمجلهلر ملالحدث حم شغيلية أي حملخدطر حمطبيعية، 

بلد في ذمك حمظلحهر حمجلوة بدمغة حمشاة. يحيثلد كدن هذح ملكندً من 

حمندحية حمفنية يحملدمية، سيطبق حملق رض أوًضد مفهلم مبددئ تيسير 

حملصلو ملجليع.2 علي تصليم هذه حملبدني يحمهيدكل حمجاواة يبندئهد. 

حمللحقع  في  حملشريع  مكلندج  أي  حمهيكلية  حمعندصر  تقع  8. عنامد 
حملعرضة ملخطر، بلد في ذمك تلك حم ي تنطلي علي مخدطر حمطقس 
أي خلل  وهاد عطل  حماايث، يقا  حمظلحهر بطيئة  أي  حمشاة  بدمغة 
فيهد سالمة حملج لعدج، سيقلم حملق رض بإشرحك يححا أي أكثر من 
حملجدو يحملع رف بهم في  حمخبرة في هذح  حملس قلين ذيي  حمخبرحء 
عن  حملسؤيمين  أيمئك  عن  منفصل  بشكل  يذمك  ملدثلة،  مشريعدج 
إعاحد  في  ملكن  يقت  أقرب  في  مرحتعة  لإترحء  يحمبندء،  حم صليم 
تشغيله.  ييقف  يتشغيله  يبندئه  تصليله  مرححل  يطلحو  حملشريع 
حملق رض  وقام  حدمًيد،  أي  تاوًاح  سًاح  حملشريع  و ضلن  يعنامد 
حمللحرد حمكدفية م طبيق حمل طلبدج علي سالمة حمسايد، كلد هل مبين 

في حمللاق 1. 

1  قا وشلل هذح، إن أمكن، علليدج تاقيق مسالمة حيدة حلأطرحف حمثدمثة يحمسالمة 

يملبدٍن  مج لعية  لأغرحض  حس خاحمهد  و م  حم ي  حمللتلدة،  مللبدني  حماروق  من 
تاواة قبل تشغيلهد أي حس خاحمهد.

تليع  من  حمجليع  يصلو  سهلمة  ملجليع"  حملصلو  "تيسير  مفهلم  وعني    2

حلأعلدر يحمقارحج في أيضدع مخ لفة يفي ظل ظريف مخ لفة، كلد هل مبين في 
حمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعدج.

سالمة الخدمات

9. عنامد وش لل حملشريع علي تلفير حمخامدج مللج لعدج، وااد 
دحرة حمجلدة يتنفيذهد م لقع مخدطر يآثدر  حملق رض أنظلة مالئلة لإ
يفي  يخفضهد.  يسالم ه  حملج لع  مصاة  حملهادة  حمخامدج  هذه 
هذه حمظريف، وقلم حملق رض أوًضد ب طبيق مفهلم تيسير حملصلو 

ملجليع، حيثلد كدن هذح ملكندً من حمندحية حمفنية يحملدمية. 

حركة المرور والسالمة على الطرق

حملا للة  حملخدطر  يرصا  يتقييم  ب ااوا  حملق رض  10. وقلم 
ماركة حملرير3 يحمسالمة علي حمطرق علي حمعلدو يحملج لعدج حمل أثرة 
يمس خامي حمطرق خالو ديرة حيدة حملشريع، يعنا حلق ضدء، وقلم 
تاحبير  بامج  حملق رض  يوقلم  ملعدمج هد.  يخطط  تاحبير  بإعاحد 
ملنع  حملشريع  تصليم  في  فنيد يمدمًيد  حمللكنة  حمطرق  علي  حمسالمة 
يعلي  يمس خاميهد  حمطرق  سالمة  علي  حملا للة  يحملخدطر  حلآثدر 

حملج لعدج حمل أثرة. 

11. يحيثلد وكلن ملكند، سُيجري حملق رض تقييًلد مسالمة حمطرق مكل 
يحلأحاحث، يإعاحد  حمالحدث  حملشريع، يسيرحقب  مرححل  من  مرحلة 
حم قدرور  حملق رض  يوس خام  حمل دبعة.  مهذه  حملن ظلة  حم قدرور 
مال  يتنفيذهد  حم احبير  يتااوا  حمسلبية،  حمسالمة  مشكالج  م ااوا 

هذه حملشكالج. 

حملشريع  هذح  لأغرحض  حملركبدج  أسدطيل  أي  مللركبدج  12. بدمنسبة 
بلد  حملندسبة،  بدمعلليدج  حملق رض  وقلم  حملؤترة(،  أي  )حمللللكة 
يأوًضد  يحملركبة،  حمسدئق  سالمة  يتاسين  حمسدئقين  تاروب  ذمك  في 
أنظلة حمرصا يتنفيذهد. يوأخذ حملق رض في حلع بدر سجل حمسالمة 
يوطدمب  حلس ئجدر  أي  حمشرحء  قرحرحج  حتخدذ  عنا  حملركبدج  تقييم  أي 

بدمصيدنة حملن ظلة مجليع مركبدج حملشريع. 

يحملعاحج  حمبندء  معاحج  ل  تشغِّ حم ي  مللشريعدج  13. بدمنسبة 
حمل اركة حلأخرى علي حمطرق حمعدمة أي عنامد و رك حس خاحم معاحج 
و خذ  أخرى،  عدمة  تا ية  بنية  أي  حمعدمة  حمطرق  علي  أثًرح  حملشريع 
صدبدج  حملق رض تاحبير حمسالمة حملالئلة م جنب يقلع حمالحدث يحلإ

لأفرحد حمجلهلر حملرتبطين ب شغيل تلك حملعاحج.

خدمات النظام البيئي

وكلملتي  حلإ حمنظدم  علي  مللشريع  حملبدشرة  حلآثدر  تؤدي  14. قا 

حملج لعدج  علي  يآثدر  يحمسالمة  حمصاة  علي  سلبية  مخدطر  إمي 

3  قا وشلل تليع يسدئل حمنقل حلآمية حمل علقة بدملشريع.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 4 

تق صر  يحلت لدعي،  حمبيئي  حملعيدر  بهذح  و علق  يفيلد  حمل أثرة.4 

ماحد يخامدج حم نظيم  وكلملتي علي خامدج حلإ خامدج حمنظدم حلإ

ذمك  كدن  يحيثلد   .1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  في  مااد  هل  كلد 

حملا للة  يحلآثدر  حملشريع  مخدطر  حملق رض  وااد  يملكند،  مندسبد 

بسبب  ت فدقم  قا  حم ي  وكلملتي  حلإ حمنظدم  خامدج  علي  حملحقعة 

منه،  مفر  ل  كدن  يإذح  حمسلبية،  حلآثدر  تجنب  يسي م  حملندخ.  تغير 

فسينفذ حملق رض حم احبير حملالئلة ملاا من حملخدطر يحلآثدر.

تعرض المجتمع لمشكالت صحية

حملج لع  تعرض  حح لدلج  وخفض  أي  حملق رض  15. سي جنب 

بدمليده،  يحمل صلة  حمليده،  علي  يحملع لاة  بدمليده،  منقلمة  لأمرحض 

يحلأمرحض حملنقلمة بدماشرحج، يحلأمرحض حمسدروة يغير حمسدروة حم ي 

حم عرض  حلع بدر  بعين  حلأخذ  مع  حملشريع،  أنشطة  عن  تنجم  قا 

حمعدمية ملفئدج حمضعيفة. يعنامد تكلن أمرحض  حمل بدون يحماسدسية 

حملفيا  من  حملشريع،  منطقة  في  حملج لعدج  في  مس لطنة  معينة5 

م اسين  حملشريع  حيدة  ديرة  خالو  حمفرص  حملق رض  وس كشف  أن 

حمظريف حمبيئية، حم ي ولكن أن تسدعا علي تخفيض حح لدلج حايثهد.

حلأمرحض  حن قدو  خفض  أي  م جنب  تاحبير  حملق رض  16. سي خذ 

حمسدروة، حم ي قا ترتبط ب افق علدمة حملشريع حماحئلة أي حملؤق ة. 

إدارة وسالمة المواد الخطرة

حملج لع  تعرض  حح لدلج  وخفض  أي  حملق رض  17. سي جنب 

مالأشيدء يحمللحد حمخطرة، حم ي قا تنطلق من حملشريع. يعنا حح لدو 

لسيلد  مللخدطر،  يأسرهم(  حمعلدو  ذمك  في  )بلد  حمجلهلر  تعرض 

م جنب  خدصة  رعدوة  حملق رض  سيبذو  حمايدة،  تهاد  قا  حم ي  تلك 

من  حم خلص  أي  حس باحو  أي  تعاول  طروق  عن  تعرضهم  خفض  أي 

حلأيضدع أي حمللحد حملسببة مللخدطر حملا للة. يعنامد تلثل حمللحد 

حمخطرة تزًءح من حمبنية حم ا ية مللشريع أي مكلندته حمقدئلة، سيبذو 

حملق رض حمعندوة حملحتبة أثندء إقدمة حملشريع يتنفيذه، بلد في ذمك 

يقف حم شغيل، م جنيب حملج لع حم عرض مهد. 

سالمة  علي  ملسيطرة  يحلإترحءحج  حم احبير  حملق رض  18. سينفذ 

منهد،  يحم خلص  حمخطرة  حمنفدودج  ينقل  حمخطرة،  حمللحد  شاندج 

4  علي سبيل حملثدو، قا تؤدي حم غيرحج في حس خاحم حلأرحضي أي فقاحن مندطق 

عدزمة طبيعية، مثل حلأرحضي حمرطبة يأشجدر حملدنغريف يغدبدج حملرتفعدج، حم ي 
تخفف من آثدر حملخدطر حمطبيعية، مثل حمفيضدندج يحلنهيدرحج حلأرضية يحمارحئق، 
إمي زوددة حملخدطر يحلآثدر حمل علقة بدمضعف يسالمة حملج لع. يقا وؤدي حن قدص 
حمليده  يتلحفر  يكلية  نلعية  علي  حمسلبية  حلآثدر  مثل  حمطبيعية،  حمللحرد  تاهلر  أي 

حمعذبة، إمي حملخدطر يحلآثدر حمل علقة بدمصاة.
5  مثل حملالرود.

يسلف ونفذ تاحبير م جنب تعرض حملج لع مهذه حمللحد حمخطرة أي 

حمسيطرة علي هذح حم عرض. 

االستعداد واالستجابة للطوارئ

حلأحاحث  ملعدمجة  تاحبير  يتنفيذ  ب ااوا  حملق رض  19. سيقلم 

من  تنشأ  م لقعة  غير  حلحدث  عن  عبدرة  حمطدرئة  يحلأحاحث  حمطدرئة. 

نسدن، يتكلن عددًة في  حلإ حمطبيعية يحم ي من صنع  حلأخطدر  كلٍّ من 

شكل حرحئق أي حنفجدرحج أي تسربدج أي حنسكدبدج قا تااث ملجللعة 

إترحءحج  تنفيذ  عام  ذمك  في  بلد  حملخ لفة،  حلأسبدب  من  م نلعة 

حم شغيل حم ي ُيضعت ملنع حايثهد، يحمظلحهر حمجلوة بدمغة حمشاة 

نذحر حملبكر. يسي م يضع حم احبير ملعدمجة  أي عام يتلد أنظلة مالإ

من  باًءح  حايثهد  ملنع  يسروعة  منسقة  بطروقة  حمطدرئة  حلأحاحث 

آثدر قا  حلإضرحر بدمصاة يحمسالمة حملج لعية، يخفض يتقليص أي 

تااث يحم علوض عنهد.

20. سُيجري حملق رضلن حملشدركلن في مشريعدج من حملا لل أن 

بدع بدره  يحملخدطر،  مالأخطدر  تقييًلد  طدرئة  أحاحث  يقلع  إمي  تؤدي 

تزءح من حم قييم حمبيئي يحلت لدعي حمذي أُتري يفًقد مللعيدر حمبيئي 

سيقلم  يحملخدطر،  حلأخطدر  تقييم  ن دئج  علي  يبندًء   .1 يحلت لدعي 

مع  بدم نسيق  يذمك  ملطلحرئ،  حس جدبة  خطة  بإعاحد  حملق رض 

حمسلطدج حملالية حملخ صة يحملج لع حمل ضرر، يسيأخذ في حلع بدر 

تطبيق ترتيبدج حملقدوة من حمطلحرئ يحلس عاحد يحلس جدبة مهد علي 
علدو حملشريع بللتب حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 6.2

علي:  حلق ضدء،  حسب  يحملخدطر،  حلأخطدر  تقييم   21. وش لل 

يأنظلة  حم لقدئي،  نذحر  حلإ يأتهزة  حلح لحء،  )مثل  هناسية  ضلحبط  )أ( 

تااوا  )ب(  حملخدطر،  يحجم  طبيعة  مع  ت ندسب  حم شغيل(  إوقدف 

يحمقروبة،  حمللقع  في  حمل لفرة  حمطلحرئ  معاحج  إمي  حلآمن  يحملصلو 

)ج( إترحءحج إخطدر ملس جيبين معينين ملطلحرئ، )د( قنلحج إعالمية 

حلآخرون،  حملصلاة  يأصادب  حمل ضرر  حملج لع  لإخطدر   م نلعة 

علي  تلدرون  في ذمك  بلد  ملطلحرئ،  مللس جيبين  تاروبي  برندمج  )هـ( 

ف رحج من ظلة، )ي( إترحءحج إخالء حمجلهلر، )ز( منسق معين م نفيذ 

عددة تأهيل يتنظيف حمبيئة بعا  خطة حلس جدبة ملطلحرئ، )ح( تاحبير لإ

أي حددث كبير.

ملطلحرئ،  يحلس جدبة  حلس عاحد  أنشطة  حملق رض  22. سيلثق 

حملندسبة،  حملعللمدج  عن  وفصح  يسلف  يحملسؤيميدج،  يحمللحرد، 

فضالً عن أي تغييرحج تلهروة لحقة، مللج لعدج حمل أثرة أي حمهيئدج 

يسيسدعا  حمصلة.  ذحج  حلأخرى  حلأطرحف  أي  حملخ صة  حماكلمية 

حمصلة،  ذحج  حماكلمية  يحمهيئدج  حمل أثرة،  حملج لعدج  حملق رض 

6  حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2، حمفقرة 25.
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حس عاحدحتهد  في  معهد  يو عدين  حمصلة  ذحج  حلأطرحف  من  يغيرهد 

مشدرك هد  تشكل  حينلد  لسيلد  حمطدرئ،  ملااث  حمفعدمة  مالس جدبة 

يتعدينهد تزًءح مهًلد من حلس جدبة حمفعدمة. 

من ظلة،  بصفة  ملطلحرئ  حلس جدبة  خطة  حملق رض  23. سيرحتع 

حمطدرئة  حلأحاحث  مجللعة  معدمجة  علي  قددرة  زحمت  مد  أنهد  يو أكا 

حملق رض  يسيسدنا  بدملشريع.  و علق  فيلد  تنشأ  قا  حم ي  حمل لقعة 

ذحج  حلأخرى  يحلأطرحف  حماكلمية  يحمهيئدج  حمل أثرة،  حملج لعدج 

حمصلة من خالو حم اروب يحم عدين، يسيكفل أن هذح حم اروب سيجرى 

م طلبدج  إطدر  في  حملشريع  معلدو  حملقام  حم اروب  مع  بدم زحمن 

حمصاة يحمسالمة حملهنية بللتب حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2. 

 ب  أفراد االأمن

24. عنامد وا فظ حملق رض بعلدو مبدشرون أي م عدقاون م لفير حلأمن 

مالدوة حمللظفين يحملل لكدج، سيقلم ب قييم حملخدطر حمندتلة عن 

ترتيبدتهم حلأمنية لأيمئك حمذون هم دحخل ملقع حملشريع يخدرته. يعنا 

حتخدذ هذه حم رتيبدج، سيس رشا حملق رض بلبددئ حم ندسب يحمللدرسدج 

فيلد  به،  حملعللو  حمقدنلن  يبللتب  حمصندعدج،  في  حمجياة  حمايمية 

و علق ب عيين علدو حلأمن، يقلحعا سللكهم، يتاروبهم، يتجهيزهم، 

يم دبع هم. يمن وفرض حملق رض أي حس خاحم ملقلة من قبل حمعلدو 

حملبدشرون أي حمل عدقاون في تلفير حلأمن إل عنا حس خاحمهد لأغرحض 

يقدئية يدفدعية بلد و ندسب مع طبيعة يحجم حم هاوا. 

25. سيسعي حملق رض مضلدن حن شدر قلحج حلأمن حماكلمية م لفير 

حمخامدج حلأمنية بطروقة ت فق مع حمفقرة 24 أعاله، يوشجع حمسلطدج 

فصدح ملجلهلر عن حم رتيبدج حلأمنية حمخدصة بلرحفق  حملعنية علي حلإ

حملق رض، مع مرحعدة حمايحعي حلأمنية حمعليد.

26. سيقلم حملق رض بلد ولي )1( علل تارودج مندسبة مل اقق من أنه 

حس عدن بعلدو مبدشرون أي م عدقاون م لفير حلأمن غير م لرطين في حن هدكدج 

سدبقة؛ )2( تاروبهم بشكل كدٍف )أي وااد أنهم ماربلن بشكل صايح( 

علي حس خاحم حمقلة )يحلأسلاة حمندروة، عنا حلق ضدء(، يعلي نهج حمسللك 

حملندسب تجده حمعلدو يحملج لعدج حمل أثرة؛ )3( مطدمب هم بدم صرف في 

حايد حمقدنلن حملعللو به في خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي. 

أي  حملشريعة  غير  حلأفعدو  مزحعم  تليع  حملق رض  27. سيرحتع 

حم عسفية لأفرحد حلأمن، يو خذ إترحًء )أي واث حلأطرحف حملعنية علي 

حتخدذ إترحءحج( ملنع تكرحرهد، يعنا حمضريرة، وُبلغ عن حلأفعدو غير 

حمقدنلنية يحم عسفية ملسلطدج حملخ صة.

المعيار البيئي واالجتماعي 4 – الملحق 1  سالمة السدود

 أ  السدود الجديدة

شرحف علي تصليم  1. وشرك حملق رض مهنيين ذيي خبرة يكفدءة مالإ

يبندء سايد تاواة،7 يوطدمب مدمك حمسا ب بني تاحبير سالمة حمسايد 

يتشغيله  يبندئه  مندقصدته  يطرح  حمسا  تصليم  خالو  يتنفيذهد 

يصيدن ه يحلأعلدو حملرتبطة به.

2. تسري م طلبدج سالمة حمسايد حملبينة في هذح حمللاق علي:

"حمسايد حمكبيرة" حم ي تم تااواهد بأنهد سايد وبلغ حرتفدعهد )أ( 

15 م ًرح أي أكثر من أدني أسدس مهد إمي ذريتهد، أي سايد 

حرتفدعهد و رحيح مد بين 5 أم در ي15 م ًرح يتا جز أكثر من 

3 مالوين م ر مكعب من حمليده؛ 

تليع حمسايد حلأخرى بغض حمنظر عن حماجم أي سعة )ب( 

حلح جدز )وُشدر إميهد بدسم "حمسايد حمصغيرة"( يحم ي: )1( قا 

تسبب مخدطر ملسالمة، مثل حملطدمبة بدم عدمل مع حمفيضدندج 

حمكبيرة بشكل غير عددي أي حم لحتا في منطقة عدمية حمزمزحمية، 

عاحد، أي حلح فدظ بدمللحد  أي حلأسدسدج معقاة يصعبة حلإ

حمسدمة، أي حح لدو يقلع آثدر كبيرة عنا حملصب أي )2( و لقع 

أن تصبح سايًدح كبيرة خالو حيدتهد حم شغيلية. 

3. ت طلب حمسايد حملشدر إميهد في حمفقرة 2:

مرحتعدج من ِقبل مجنة )هيئة( مس قلة من خبرحء تف يش )أ( 

يتصليم يبندء حمسا يباء حمعلليدج؛

إعاحد حمخطط حملفصلة حم دمية يتنفيذهد، كلد يصف لحًقد في )ب( 

شرحف علي أعلدو حمبندء يضلدن حمجلدة، يخطة  حمقسم ج8 خطة مالإ

حلأتهزة، يخطة حم شغيل يحمصيدنة، يخطة حلس عاحد ملطلحرئ؛

حم أهيل حملسبق ملقامي حمعطدءحج خالو حمشرحء يتقاوم )ج( 

حمعطدءحج؛ 

7  تش لل حمسايد، علي سبيل حملثدو، علي سا م خزون حمليده من أتل تلميا حمطدقة 

م عاد  ملشريع  أي  بدمفيضدن  مل اكم  أي  ملري  أي  حمليده  ماحد  لإ أي  حمكهريمدئية 
حلأغرحض أي سا ملنفدودج يحلأيحدو أي سا ماجز حمرمدد.

8  في إطدر ملدرسدج سالمة حمسايد حملعللو بهد في بلاحن معينة، تش لل خطة 

حم شغيل يحمصيدنة علي خطة حلأتهزة يخطة حلس عاحد ملطلحرئ، مثل حلأقسدم 
حملاادة مخطة حم شغيل يحمصيدنة. يتكلن هذه حملسيلة مقبلمة بشرط أن تا لي 
حم فدصيل يأن و م  حم شغيل يحمصيدنة علي  حمخدصة بخطة  حمصلة  حلأقسدم ذحج 

إعاحدهد يفًقد مل لقيت حملااد في حمقسم ج أدنده.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 4 

إترحء فالصدج حمسالمة حمايروة ملسا بعا حلن هدء منه، )د( 

يتنفيذ حم احبير حمالزمة ملعدمجة حمقصلر في حمسالمة. 

4. حملخدطر حملرتبطة بدمسا خدصة ب صليله يحدم ه يتخ لف يفًقد 

مللكلندج حمهيكلية يحمعلحمل حلت لدعية يحلق صددوة يحمبيئة حم ي و م 

في  حملاادة  حمل طلبدج  تطبيق  يوعكس  فيهد.  يتشغيله  حمسا  بندء 

حمفقرة 3 هذه حلع بدرحج يتكلن مندسبة ماجم حمسا يدرتة تعقياه 

يحمخطر حملا لل.

و م   ،2 حمفقرة  في  حملاادة  حمفئدج  في  حمسا  ونارج  ل  5. عنامد 

تصليم يتبني يتنفيذ تاحبير حمسالمة حمخدصة بدمسا من قبل مهناسين 

مؤهلين يفًقد ملللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعدج.9 

6. ت كلن حملجنة حملشدر إميهد في حمفقرة 3 أعاله، من ثالثة أي أكثر 

ملبنك،  يمقبلملن  حملق رض  ِقبل  من  تعيينهم  و م  حمخبرحء،  من 

يو ل علن بدمخبرة في مخ لف حملجدلج حمفنية ذحج حمصلة بجلحنب 

سالمة حمسا حملعين.10 يس قلم حملجنة بدملرحتعة يتقاوم حملشلرة 

حمسا  يتلحنب  حمسا  بسالمة  حمل علقة  حملسدئل  بشأن  مللق رض 

حلأخرى حملهلة، يحمهيدكل حملنخفضة حم دبعة مه، يمنطقة مس جلعدج 

حمليده، يحملنطقة حملايطة بدمخزحن، يحملندطق حملحقعة عنا حملصب. 

يحخ صدصدتهد  حملجنة  تشكيل  ب لسيع  عددًة  حملق رض  يسيقلم 

حملشريع،  صيدغة  مثل  مجدلج  م غطية  حمسا،  سالمة  و جديز  بلد 

يحم صليم حمفني، يإترحءحج حمبندء، يمسايد تخزون حمليده، حلأشغدو 

حمبندء،  خالو  حمنهر  مجرى  يتالول  حمطدقة،  مرحفق  مثل  حمصلة  ذحج 

يرحفعدج حمسفن، يسالمم حلأسلدك.

دحري  حلإ حماعم  يولفر  حملجنة  خامدج  بشأن  حملق رض  7. و عدقا 

ورتب  مكدن،  حلإ قار  مبكًرح  حملشريع  إعاحد  في  يبدمباء  لأنشط هد. 

خالو  تس لر  ملجنة  ديروة  يمرحتعدج  حت لدعدج  معقا  حملق رض 

باء  يمرححل  مه  حلأيمي  يحمللء  يبندئه  يتصليله  حمسا  فاص 

تشغيله.11يوقلم حملق رض بإخطدر حمبنك مسبًقد بدت لدعدج حملجنة.12 

يبعا كل حت لدع، تقام حملجنة مللق رض تقروًرح مك لبًد بدس ن دتدتهد 

يتلصيدتهد يولقع عليه كل عضل مشدرك، يوقام حملق رض نسخة من 

يحلت لدعي،  حمبيئي  حم قييم  خالو  من  حملق رض،  وؤكا  حمظريف،  هذه  في    9

علي  حمسا  بندء  فشل  عن  حمندتجة  حمكبيرة  حمسلبية  مالآثدر  وذكر  خطر  يتلد  عام 
حم ي و م تللولهد في إطدر  حملالية، بلد في ذمك حلأصلو  حملج لعدج يحلأصلو 
حملشريع حملق رح. يقا تش لل هذه حمسايد علي حمبرك حمزرحعية يسايد حلح فدظ 

بدمطلي حملالي، يخزحندج حمجسلر حملنخفضة.
عضدء حملجنة يخبرتهم مع حجم 

أ
10  و ندسب حمعاد يحمسعة حملهنية يحمخبرة حمفنية ل

يتعقيا حمسا قيا حمنظر يمخدطره حملا للة. يبدمنسبة ملسايد عدمية حملخدطر، علي 
يته حم ااوا، وجب أن و ل ع أعضدء حملجنة بدمخبرة حمايمية حملعريفة في مجدمهم.

11  إذح باأج مشدركة حمبنك في مرحلة لحقة من إعاحد حملشريع، و م تشكيل حملجنة 

في أقرب يقت ملكن يترحتع أي تدنب من تلحنب حملشريع حم ي تم تنفيذهد بدمفعل.
12  وقلم حمبنك بطبيعة حمادو بإرسدو مرحقب إمي هذه حلت لدعدج.

ذمك حم قرور إمي حمبنك. بعا ملء حمخزحن يباء تشغيل حمسا، وقلم 

يفي  حملجنة.  إميهد  تلصلت  حم ي  يحم لصيدج  حمن دئج  بلرحتعة  حمبنك 

حدمة عام ملحتهة أي صعلبدج كبيرة في ملء حمسا يباء تشغيله، 

وجلز مللق رض حل حمفروق.

نشاء   ب  السدود القائمة والسدود قيد االإ

سا  أي  قدئم  سا  أدحء  علي  وع لا  قا  أي  مشريع  وع لا  8. عنامد 

مل خصص  حملق رض  سيرتب  حملق رض،  إقليم  في  نشدء  حلإ قيا 

مس قل في حمسايد يححا أي أكثر من أتل: )أ( فاص يتقييم حدمة 

أدحئه، يتدروخ  يملاقدته،  نشدء،  حلإ قيا  حمسا  أي  حمقدئم  حمسا   سالمة 

حملدمك، ماى  يحمصيدنة  حم شغيل  إترحءحج  يتقييم  مرحتعة   )ب( 

أي  عالتي  علل  لأي  يحم لصيدج  بدمن دئج  مك لب  تقرور  تقاوم  )ج( 

تاحبير م علقة بدمسالمة لزمة مرفع مس لى حمسا حمقدئم أي حمسا قيا 

نشدء إمي مس لى سالمة مقبلو. حلإ

تلميا  ماطدج  حملثدو،  سبيل  علي  حملشريعدج،  هذه  9. تشلل 

حمكهربدء أي أنظلة إماحدحج حمليده، حم ي تقلم بدمساب مبدشرًة من 

حم الول  يسايد  نشدء؛  حلإ قيا  سا  أي  قدئم  سا  فيه  و اكم  خزحن 

نشدء،  حلإ قيا  سا  أي  قدئم  سا  من  حمهياريميكية  حمهيدكل  مصب  أي 

حيث وؤدي تعطل سا يقع عنا حملنبع إمي أضرحر تسيلة أي تعطل 

تع لا  حم ي  حمليده  إماحدحج  أي  حمري  يمشريعدج  حملشريع،  مرحفق 

من  ماحدحتهد  لإ نشدء  حلإ قيا  سا  أي  قدئم  سا  يتشغيل  تخزون  علي 

حمليده، يل ولكن أن تعلل إذح تعطل حمسا. كلد تشلل حملشريعدج 

حم ي ت طلب زوددحج في قارة حمسا حمقدئم أي تغيرحج في خصدئص 

أضرحر  إمي  حمقدئم  حمسا  تعطل  وؤدي  قا  حيث  حملا جزة،  حمللحد 

تسيلة أي تعطل مرحفق حملشريع.

10. قا وس خام حملق رض تلصيدج أي تقييم سالمة سا أُعا سدبًقد 

حدمة: في  نشدء،  حلإ قيا  سا  أي  قدئم  سا  في  حمالزمة   مل اسيندج 

يتلثيق  إترحء  )ب(  بدمفعل،  حمسا  مسالمة  فعدو  برندمج  تشغيل  )أ( 

ملسا  حمسا  سالمة  يتقييلدج  كدمل  مس لى  علي  حم ف يش  علليدج 

نشدء، يأن تكلن مرضية ملبنك. حمقدئم أي حمسا قيا حلإ

مسالمة  إضدفية  تاحبير  تشلل  حم ي  مللشريعدج  11. بدمنسبة 

ولي:  بلد  حملق رض  وطدمب  حلإصالحي،  حمعلل  ت طلب  أي  حمسايد 

أكفدء،  م خصصين  ِقبل  من  بندئه  علي  شرحف  يحلإ حمسا  تصليم  )أ( 

في  )ماادة  تاوا  مسا  حمالزمة  يحمخطط  حم قدرور  إعاحد  )ب( 

تنطلي  حم ي  حملخدطر  عدمية  حمادلج  يفي  يتنفيذهد.  )ب(   3 حمفقرة 

أوًضد  حملق رض  فسيقلم  يحملعقا،  حمكبير  حلإصالحي  حمعلل  علي 
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 ب لظيف مجنة من حمخبرحء حملس قلين علي قام حملسديحة مسا تاوا 

)رحتع حمفقرة 3 )أ( ي6 من هذح حمللاق(.

نشدء كيدنًد آخر  12. عنامد وكلن مدمك حمسا حمقدئم أي حمسا قيا حلإ
غير حملق رض، وُبرم حملق رض حتفدقيدج أي ترتيبدج تنص علي حم احبير 
حملاادة في حمفقرحج من 8 إمي 11 من هذح حمللاق مي لمي حملدمك 

تنفيذهد.

حمبنك أي تاحبير لزمة  13. عنا حلق ضدء، قا وندقش حملق رض مع 
م قلوة حلأطر حملؤسسية يحم شروعية يحم نظيلية مبرحمج سالمة حمسايد 

في حمبلا.

 ج  تقارير سالمة السدود

أدنده  حملاادة  حملعللمدج  علي  حمسايد  سالمة  تقدرور  14. تا لي 
يو م إعاحدهد كلد ولي:

شرحف علي أعلدو حمبندء يضلدن حمجلدة. تااد هذه )أ(  خطة حلإ
حمخطة تفدصيل حم نظيم، يمس لودج حم لظيف، يحلإترحءحج، 

شرحف علي بندء سا تاوا أي  يحملعاحج، يحملؤهالج حمالزمة مالإ
علل إصالحي مسا قدئم. يبدمنسبة مسا بخالف سا تخزون 

حمليده،13 تأخذ هذه حمخطة بعين حلع بدر ف رة حمبندء حمطلولة في 
شرحف نظًرح لزدودد حمسا في  حمعددة، حم ي تغطي م طلبدج حلإ

حلرتفدع - مع أي تغييرحج مصدحبة في ملحد حمبندء أي خصدئص 
حمللحد حملا جزة - علي ماى ف رة من حمسنلحج. يسي م إعاحد 

هذه حمخطة يتقاولهد إمي حمبنك خالو إعاحد حملشريع.

خطة حلأتهزة. هذه خطة مفصلة م ركيب أتهزة مرصا يتسجيل )ب( 
سللك حمسا يحمعلحمل حمجلوة حمهياريملتية يحمهيكلية يحمزمزحمية 
ذحج حمصلة. يسي م إعاحد حمخطة يتقاولهد إمي حملجنة يحمبنك 

قبل تقاوم حمعطدءحج.

خطة حم شغيل يحمصيدنة. تااد هذه حمخطة تفدصيل حمهيكل )ج( 
حم نظيلي، يحم لظيف، يحمخبرة حمفنية يحم اروب حملطللب، 

يحملعاحج يحملرحفق حمالزمة م شغيل يصيدنة حمسا، يإترحءحج 
حم شغيل يحمصيدنة، يترتيبدج تللول حم شغيل يحمصيدنة، بلد في 

ذمك علليدج تف يش حمسالمة يحمصيدنة علي حملاى حمطلول. 
يتعكس خطة حم شغيل يحمصيدنة مسا بخالف سا تخزون 

13  علي سبيل حملثدو، سا حمنفدودج أي سا حح جدز حمرمدد.

حمليده، علي يته حمخصلص، حم غيرحج في هيكل حمسا أي في 
طبيعة حمللحد حملا جزة حم ي ولكن تلقعهد علي ماى ف رة من 
حمسنين. يو م تللول حمعندصر حمالزمة ملضع حمللسدج حلأخيرة 

علي حمخطة يباء حمعلليدج عددًة في إطدر حملشريع. يسي م 
إعاحد خطة مبائية يتقاولهد إمي حمبنك خالو إعاحد حملشريع. 
يسي م تنقيح حمخطة يإنجدزهد خالو تنفيذ حملشريع. يسُ نجز 

حمخطة حمنهدئية في ف رة ل تقل عن س ة أشهر قبل باء ملء 
حمخزحن. يو م تللول حمعندصر حمالزمة ملضع حمللسدج حلأخيرة 

علي حمخطة يباء حمعلليدج عددًة في إطدر حملشريع.

خطة حلس عاحد ملطلحرئ. تااد هذه حمخطة أديحر حلأطرحف )د( 
حملسؤيمة، عنامد وع بر تعطل حمسا يشيًكد، أي عنامد وُ لقع أن 

وهاد إطالق حم افق حم شغيلي ملسا حيدة حملندطق حملحقعة 
عنا حملصب أي حمعقدر أي حمعلليدج حلق صددوة، حم ي تع لا 

علي مس لودج تافق حمنهر. يتش لل علي مد ولي: بيدندج 
يحضاة بشأن حملسؤيمية عن حتخدذ حمقرحر فيلد و علق بعلليدج 

حمسا يحلتصدلج حمطدرئة ذحج حمصلة؛ يخرحئط تااوا 
مس لودج حمغلر ملخ لف حمظريف حمطدرئة؛ يخصدئص نظدم 
حم اذور من حمفيضدندج؛ يإترحءحج إخالء حملندطق حملهادة؛ 

يتعبئة معاحج يقلحج حمطلحرئ. يتش لل خطة حتصدلج 
حمطلحرئ علي آمية ولكن من خالمهد إعالم حملج لعدج حمل أثرة 

بدملصب. يسي م إعاحد خطة إطدر علل يحسعة غير مفصلة 
عاحد حمخطة بدم فصيل يتقاولهد إمي  يتقاور حلأملحو حمالزمة لإ

حمبنك خالو إعاحد حملشريع. يسي م إعاحد حمخطة نفسهد خالو 
حم نفيذ يتقاولهد إمي حملجنة يحمبنك مللرحتعة في ملعا أقصده 

عدم قبل حم دروخ حمل لقع مباء ملء حمخزحن.





Land Acquisition       
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 5 

مقدمة

حلس الحذ  بأن   5 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر   1. وقر 

حملفريضة  يحمقيلد  بدملشريع1  حمصلة  ذحج  حلأرحضي  علي 

سلبية  آثدر  مهد  تكلن  أن  ولكن  حلأرحضي  حس خاحم   علي 

حمنزيح  إمي  ذمك  وؤدي  يقا  يحلأفرحد.  حملج لعدج  علي 
 حملددي )نقل أي فقاحن حلأرحضي حمسكنية أي فقاحن حملأيى(2

حلأصلو  أي  حلأرض  )فقاحن  حلق صددي  حمنزيح   أي 

 أي حملصلو إمي حلأصلو، ملد وؤدي إمي فقاحن مصددر حماخل 

أي غيرهد من سبل كسب حمعيش(،3 أي كليهلد. يوشير مصطلح 

إعددة  يتع بر  حلآثدر.  هذه  إمي  حمقسروة"  حم لطين  "إعددة 

 حم لطين إترحء قسروًد عنامد ل ول لك حلأشخدص حمل ضررين 

علي  حلس الحذ  رفض  في  حماق  حمل ضررة  حملج لعدج  أي 

حلأرحضي أي رفض حمقيلد حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي، 

حم ي تؤدي إمي حمنزيح. 

"حلس الحذ علي حلأرحضي )Land acquisition(" وشير حملصطلح إمي تليع طرق   1

أي  حملبدشر  حمشرحء  تشلل  قا  يحم ي  حملشريع،  لأغرحض  حلأرحضي  علي  حماصلو 
مصددرة حملل لكدج يحيدزة حقلق حملصلو، مثل حقلق حملرير أي حقلق حمطروق. 
كلد قا وشلل حلس الحذ علي حلأرحضي: )أ( حلس الحذ علي حلأرحضي غير حملأهلمة 
أي غير حملس غلة سلحء كدن صدحب حلأرض وع لا علي هذه حلأرض لأغرحض حماخل 
أي حمرزق أم ل، )ب( إعددة حيدزة حلأرحضي حمعدمة حم ي وس خامهد أي وشغلهد حلأفرحد 
أن تصبح غير صدماة  أي  حلأرض  إغرحق  حمندتج عنه  حملشريع  تأثير  )ج(  حلأسر؛  أي 
أي  عليهد  ونلل  شيء  أي  "حلأرض"  يتشلل  إميهد.  حملصلو  ولكن  ل  أي  مالس علدو 
مالزم مهد بشكل دحئم، مثل حملادصيل يحملبدني يحم اسيندج حلأخرى يحملسطادج 

حملدئية حملل صقة.
حلأرحضي  حس خاحم  قيلد  حلأرحضي" إمي  حس خاحم  علي  حملفريضة  "حمقيلد  تشير   2

مبدشرًة  تقاولهد  و م  يحم ي  حظرهد  أي  غيرهد  أي  حم جدروة  أي  حمسكنية  أي  حمزرحعية 
حملصلو  علي  قيلًدح  هذه  تشلل  يقا  حملشريع.  إطدر  في  حم نفيذ  حيز   ييضعهد 
نة يحملندطق حملالية قدنلنًد يحمقيلد حملفريضة علي حملصلو  إمي حمل نزهدج حملعيَّ
حلأرحضي  حس خاحم  علي  حملفريضة  يحمقيلد  حلأخرى،  حملش ركة  حمللكية  ملحرد  إمي 

ضلن حقلق حلرتفدق حمنفعية أي مندطق حلأمن.
تشير "سبل كسب حمعيش" إمي مجللعة كدملة من حملسدئل حم ي وس خامهد حلأفرحد   3

يحمزرحعة،  حلأتلر،  علي  حمقدئم  حماخل  مثل  حمعيش،  مكسب  يحملج لعدج  يحلأسر 
يصيا حلأسلدك، يحمباث عن حمطعدم، يغيرهد من سبل كسب حمعيش حمقدئلة علي 

حمللحرد حمطبيعية، يحم جدرة حمصغيرة، يحملقدوضة.

يحلق صددي،  حملددي  حمنزيح  أن  إمي  يحمبالث  حم جدرب  2. تشير 

إذح مم و م حماا من مخدطره يآثدره، قا وؤدي إمي مخدطر حق صددوة 

مل فكك؛  ت عرض  قا  ن دتية  حلإ فدلأنظلة  خطيرة:  يبيئية  يحت لدعية 

ن دتية أي  يوسقط حلأفرحد في برحثن حمفقر في حدمة فقاحن ملحردهم حلإ

مصددر حماخل حلأخرى؛ يقا ون قل حلأشخدص إمي بيئدج ل ولتا فيهد 

ن دتية يوش ا فيهد حم ندفس علي حمللحرد؛ يقا  طلب علي مهدرحتهم حلإ

ت ش ت  يقا  حلت لدعية،  يحمشبكدج  حملج لع  مؤسسدج  فيهد  تضعف 

حمعدئالج؛ يقا تضعف حمهلوة حمثقدفية يحمسلطدج حم قلياوة يإمكدنية 

إعددة  تجنب  وجب  حلأسبدب،  يمهذه  تخ في.  أي  حمل بددمة  حملسدعاة 

حم لطين حمقسروة.4 يعنامد تكلن عللية إعددة حم لطين حمقسروة أمًرح ل 

مفر منه، سي م حماا منهد يسي م حم خطيط م احبير مندسبة ملاا من 

حلآثدر حمسلبية علي حمندزحين )يعلي حملج لعدج حملضيفة حم ي تس قبل 

حمندزحين( يتنفيذهد بعندوة. 

االأهداف

• تجنب إعددة حم لطين حمقسروة، أي حماا منه من خالو باث 	
باحئل تصليم حملشريع، عنامد تكلن هذه حمعللية ل مفر منهد. 

• تجنب حلإخالء حمقسري؛5	

• حماا من حلآثدر حلت لدعية يحلق صددوة حمسلبية حم ي ل ولكن تجنبهد 	

من حلس الحذ علي حلأرحضي أي حمقيلد حملفريضة علي حس خاحم 

حلأرحضي عن طروق: )أ( تقاوم حم علوض عن خسدرة حلأصلو 

حم جنب هل حمنهج حملفضل يفًقد مل سلسل حمهرمي ملاا من حملخدطر يحلآثدر في   4

حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1. يمن حملهم بصفة خدصة تجنب حمنزيح حملددي أي 
 حلق صددي م لك حمفئدج حملعرضة حت لدعًيد أي حق صددوًد ملصعلبدج ن يجًة مذمك. 
فيهد  س  أثر  حم ي  حمادلج  في  حملفضل  حمنهج  حم جنب  وكلن  ل  قا  ذمك،  يمع 
حمصاة حمعدمة أي حمسالمة سلًبد ن يجة مذمك. كلد قا تكلن هندك حدلج ولكن فيهد 
معللية إعددة حم لطين أن تلفر فرص تنلية مبدشرة مالأسر أي حملج لعدج، بلد في 
ذمك تاسين ظريف حمسكن يحمصاة حمعدمة، يتقلوة ضلدن حمايدزة أي تاسيندج 

أخرى ملس لودج حملعيشة حملالية.
رحتع حمفقرة 31.  5

 حلس الحذ علي حلأرحضي يحمقيلد حملفريضة 
علي حس خاحم حلأرحضي يإعددة حم لطين حمقسروة 5
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ب كلفة حلس باحو في حملقت حملندسب6 )ب( مسدعاة حمندزحين في 

تهلدهم حمرحمية إمي تاسين، أي علي حلأقل حس عددة، سبل كسب 

حمعيش حمخدصة بهم يمس لودتهم حملعيشية، من حيث حمقيلة 

حماقيقية، إمي مس لودج مد قبل حمنزيح أي إمي حملس لودج حم ي 

كدنت سدئاة قبل باء تنفيذ حملشريع أوهلد أعلي؛

• تاسين حمظريف حملعيشية مالأشخدص حمفقرحء أي حمضعفدء حمذون 	

نزحلح فعليد، من خالو تلفير حمسكن حملالئم، يحملصلو إمي 

حمخامدج يحملرحفق، يضلدن حمايدزة؛7 

• حمنظر إمي أنشطة إعددة حم لطين يتنفيذهد بدع بدرهد برحمج تنلية 	

مس احمة، حيث تلفر ملحرد حس ثلدروة كدفية م لكين حمندزحين من 

حلس فددة حملبدشرة من حملشريع علي نال مد تس اعي طبيعة 

حملشريع؛

• فصدح 	 ضلدن تخطيط أنشطة إعددة حم لطين يتنفيذهد مع حلإ

حملندسب عن حملعللمدج، يحم شدير حمهددف، يحملشدركة حملحعية 

من حمل ضررون.

نطاق التطبيق

حمبيئي  حم قييم  أثندء   5 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  قدبلية  3. ت ااد 

يحلت لدعي حمللضح في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1.

حلق صددي  حمنزيح  علي   5 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  4. وسري 

مالس الحذ  حم دمية  حلأنلحع  عن  حمندتج  حملؤقت  أي  حماحئم   يحملددي 

6  "تكلفة حلس باحو" تُعرف بأنهد طروقة تقييم تقام تعلوضدج كدفية لس باحو 

حلأصلو.  بدس باحو  حملرتبطة  حمالزمة  حملعدمالج  تكدميف  إمي  بدلإضدفة  حلأصلو، 
يعنامد تلتا أسلحق تقلم بلظدئفهد، تكلن تكلفة حلس باحو هي حمقيلة حمسلقية 
علي حمنال حملااد من خالو حم ثلين حمعقدري حملس قل يحملخ ص، بدلإضدفة إمي 
تكلفة  حملعدمالج. يعنامد ل تلتا أسلحق تقلم بلظدئفهد، ولكن تااوا  تكدميف 
ن دج مالأرحضي أي حلأصلو  حلس باحو من خالو يسدئل باولة، مثل حسدب قيلة حلإ
ن دتية، أي حمقيلة غير حملخفضة مللحد حلس باحو يحمعلدمة مبندء حمهيدكل أي غيرهد  حلإ
حم ي  حمادلج  تليع  يفي  حملعدمالج.  تكدميف  إمي  بدلإضدفة  حمثدب ة،  حلأصلو  من 
حلس باحو  تكلفة  تكلن  أن  وجب  حملأيى،  فقاحن  إمي  حملددي  حمنزيح  فيهد  وؤدي 
كدفية علي حلأقل م لكين شرحء أي بندء حملسدكن حم ي تلبي معدوير حمجلدة يحمسالمة 
حملج لعية حمانيد حملقبلمة. يوجب تلثيق طروقة حم قييم م ااوا تكلفة حلس باحو 
تكدميف  يتشلل  حمصلة.  ذحج  حم لطين  عددة  لإ حم خطيط  يثدئق  في  يإدرحتهد 
دحروة، يرسلم حم سجيل أي نقل حمللكية، ينفقدج حلن قدو  حملعدمالج حمرسلم حلإ
يمضلدن  حمل ضررون.  حلأشخدص  علي  مفريضة  ملدثلة  تكدميف  يأي  حملعقلمة، 
حم علوض ب كلفة حلس باحو، قا ت طلب معالج حم علوض حملخطط مهد تااوًثد 
بين حسدب  حمزمنية  حمف رة  أي  حم ضخم مرتفًعد  حملشريع، حيث وكلن  في مندطق 

معالج حم علوض يتقاوم حم علوض كبيرة.
وعني "ضلدن حمايدزة" إعددة تلطين حملج لعدج أي حلأفرحد حمذون أُعيا تلطينهم   7

إمي ملقع مد ولكنهم شغله من حمندحية حمقدنلنية، حيث ت م حلدو هم من خطر 
حلإخالء يتكلن حقلق حمايدزة حملقامة إميهم مندسبة حت لدعًيد يثقدفًيد. يبأي حدو 
أعيا  حمذون  حلأشخدص  إمي  حملقامة  حمسدروة  حمايدزة  حلأحلحو، ل تقل حقلق  من 
تلطينهم عن حماقلق حم ي كدنلح ول لكلنهد بشأن حلأرض أي حلأصلو حم ي نزحلح منهد.

علي حلأرحضي أي حمقيلد حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي فيلد و علق 

ب نفيذ حملشريع:

 حقلق حلأرحضي أي حقلق حس خاحم حلأرحضي حملك سبة )أ( 

 أي حملقياة من خالو حملصددرة أي إترحءحج إمزحمية أخرى 

يفًقد ملقدنلن حملطني؛

 حقلق حلأرحضي أي حقلق حس خاحم حلأرحضي حملك سبة )ب( 

 أي حملقياة من خالو تسلودج تفديضية مع مالك حمعقدرحج 

أي حمذون ماوهم حقلق قدنلنية في حلأرحضي، في حدمة عام 

 حم لصل إمي تسلوة قا تؤدي إمي حملصددرة أي إترحءحج 

إمزحمية أخرى؛8 

حمقيلد حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي يإمكدنية حملصلو إمي )ج( 

حمللحرد حمطبيعية حم ي ت سبب في فقاحن حملج لع أي تلدعدج 

مكدنية حس خاحم حمللحرد، حيث تل لك حمايدزة  دحخل حملج لع لإ

حم قلياوة أي حمعرفية أي حقلق حس خاحم مع رف بهد. يقا 

وشلل هذح حمادلج حم ي و م فيهد تااوا حملندطق حملالية 

يحملخصصة قدنلنًد، أي حمغدبدج، أي مندطق حم نلع حمبيلملتي، 

أي حملندطق حمعدزمة فيلد و علق بدملشريع؛9 

نقل حلأشخدص حمذون ل ت لفر ماوهم حقلق حس خاحم رسلية )د( 

أي تقلياوة أي مع رف بهد، يهم حمذون وشغللن أرًضد أي 

وس خاملنهد قبل حمللعا حمنهدئي حمخدص بدملشريع؛

 نزيح حلأفرحد ن يجة آثدر حملشريع بعا أن أصبات أرحضيهم )ه( 

غير قدبلة مالس خاحم أي ل ولكن حملصلو إميهد؛

حمقيلد حملفريضة علي إمكدنية حملصلو إمي حلأرحضي أي حس خاحم )ي( 

حمللحرد حلأخرى، بلد في ذمك حمللكية حمجلدعية يحمللحرد حمطبيعية، 

مثل حمللحرد حملدئية يحمباروة، يمن جدج حمغدبدج حمخشبية أي غير 

حمخشبية، يحمليده حمعذبة، يحمنبدتدج حمطبية، يحمصيا، يأرحضي 

حم جلعدج، يمندطق حمرعي يزرحعة حملادصيل؛

حمبيئي يحلت لدعي علي هذه حمادلج، من  علي حمرغم من تطبيق هذح حملعيدر   8

حمل ضررون  حلأشخدص  مع  تفديضية  تسلودج  علي  حملق رض  واصل  أن  حملفيا 
في  حملسدعاة  أتل  من  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  م طلبدج  تلبي  بطروقة 
يإمي  حمرسلية،  بدملصددرة  حملرتبطة  حمقضدئية  أي  دحروة  حلإ حم أخير  حدلج  تجنب 
و علق  فيلد  حمل ضررون  حلأشخدص  علي  حملحقعة  حلآثدر  م قليل  ملكن  حا  أقصي 

بدملصددرة حمرسلية.
9 في هذه حمادلج، ل ول لك حلأشخدص حمل ضررين في كثير من حلأحيدن سناحج 

هذح  وسري  يل  حمباروة.  يحمبيئدج  حمعذبة  حمليده  ذمك  وشلل  يقا  رسلية.  ملكية 
حمللحرد  إدحرة  مشريعدج  ضلن  حمطبيعية  حمللحرد  إمي  حملصلو  قيلد  علي  حملعيدر 
حمطبيعية حملع لاة علي حملج لع، علي سبيل حملثدو، عنامد وقرر حملج لع ككل 
حم قرور  وؤسس  أن  بشرط  حمللحرد،  هذه  إمي  حملصلو  تقييا  ملللحرد  حملس خام 
حملقام إمي حمبنك أن عللية صنع حمقرحر كدفية يتلثل حم طلع يحم لحفق حملس نير 
في حلآرحء يأنه تم حلتفدق علي حم احبير حملالئلة يتنفيذهد ملاا من حلآثدر حمسلبية، 

إن يتاج، علي حلأفرحد حملهلشين من حملج لع.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 5 

حقلق حلأرحضي أي حلدعدء بللكية حلأرحضي أي حمللحرد حم ي تخلي )ز( 

عنهد حلأفرحد أي حملج لعدج دين ساحد كدمل حم علوض؛10 

حلس الحذ علي حلأرحضي أي حمقيلد حملفريضة علي حس خاحم )ح( 

حلأرحضي حم ي حاثت قبل حملشريع، يمكن تم تنفيذهد أي باأج 

تاسًبد أي حس عاحًدح مللشريع.

سبل  أي  حماخل  علي  حملحقعة  حلآثدر  علي  حملعيدر  هذح  وسري  5. ل 

حلأرحضي  علي  مالس الحذ  مبدشرة  ن يجة  ميست  حم ي  حمعيش  كسب 

يس  م  حملشريع.  تدنب  من  حملفريضة  حلأرحضي  حس خاحم  قيلد  أي 

معدمجة هذه حلآثدر يفًقد مللعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1.

حمسلق  معدمالج  علي  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  وسري  6. ل 

حمطلعية يحملسجلة قدنلنًد، يحم ي و م فيهد إعطدء حمبدئع فرصة حقيقية 

بدمخيدرحج  مالح فدظ بدلأرض يرفض بيعهد، يو م إبالغه بشكل كدمل 

حمل دحة يحلآثدر حمل رتبة عليهد. مكن هذح حملعيدر سيسري حيثلد تؤدي 

معدمالج حلأرحضي حمطلعية هذه إمي نزيح حلأشخدص، بخالف حمبدئع، 

وطدمبلن  أي  وس خاملنهد  أي  حمنزحع  مال  حلأرحضي  وشغللن  حمذون 

باقلق فيهد.11 

حلأخرى  حلأنشطة  أي  حلأرحضي  تلليك  حملشريع  وسدنا  7. عنامد 

تااواهد،  أي  تسلو هد،  أي  حلأرحضي،  حقلق  تأكيا  إمي  تهاف  حم ي 

بللتب  يحملؤسسي  يحمقدنلني  حلت لدعي  حم قييم  إترحء  سي طلب 

رحضي حم ي وس خامهد حملشريع أي 
أ
10 في بعض حمظريف، ولكن حق رحح حم برع بجليع حل

بجزء منهد علي أسدس طلعي دين دفع تعلوض كدمل. ييفًقد مللحفقة حمبنك حمسدبقة، قا 
وكلن هذح مقبللً بشرط أن وثبت حملق رض مد ولي: )أ( أنه تم إعالم حمل برع أي حمل برعين 
حملا للين يحم شدير معهم حلو حملشريع يحلخ يدرحج حمل لفرة مهم بشكل مندسب؛ 
)ب( أن حمل برعين حملا للين واركلن أن حمرفض خيدر، يأنهم وؤكاين ك دبًيد حس عاحدهم 
م قاوم حم برع؛ )ج( أن مسدحة حلأرض حم ي تم حم برع بهد صغيرة يمن تقلل من مسدحة 
حلأرض حمل بقية ملل برع حمللضاة أدنده يحم ي ولزم أن تادفظ علي سبل حمل برع في كسب 
حمعيش عنا حملس لودج حمادمية؛ )د( أن حلأمر ل و ضلن نقل حلأسر إمي أمدكن أخرى؛ )هـ( 
أن من حمل لقع أن وس فيا حمل برع من حملشريع بشكل مبدشر؛ )ي( فيلد و علق بأرحضي 
حملج لع أي حم دبعة ملجللعة من حلأشخدص، ولكن أن وااث حم برع فقط بللحفقة من 
حلأشخدص حمذون وس خاملن حلأرض أي وشغللنهد. يسيا فظ حملق رض بسجل شفدف 

وضم تليع حملشديرحج يحلتفدقيدج حم ي تم حم لصل إميهد.
11  قا وشلل هذح حمادلج حم ي وسدنا فيهد حملشريع حملعدمالج حمطلعية بين حملج لعدج، 

يحماكلمدج، يحملس ثلرون حملشدركين في مسدحة كبيرة من حلأرض )علي سبيل حملثدو، 
حينلد و ضلن حملشريع مسدناة حلس ثلدر حم جدري في حلأرض حمزرحعية(. يفي مثل هذه 
حمادلج، عنا تطبيق هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، وجب حله لدم بلد ولي: )أ( تااوا 
تليع حقلق حمايدزة يمطدمبدج حمللكية )بلد في ذمك تلك حمخدصة بدملس خامين حمعرفيين 
يغير حمرسلين( حم ي تؤثر علي حلأرحضي مال حمنزحع بطروقة منهجية يمادواة؛ )ب( إعالم 
حلأفرحد أي حملجللعدج أي حملج لعدج حم ي قا تكلن م ضررة باقلقهم يحم شدير معهم 
بطروقة هددفة، يتزيواهم بدملعللمدج حمللثلقة بشأن آثدر حلأمن حمبيئي، يحلق صددي، 
يحلت لدعي، يحمغذحئي مالس ثلدرحج حملق رحة؛ )ج( تلكين أصادب حملصلاة في حملج لع 
من حم فديض بشأن حمقيلة حمعددمة يحمظريف حملندسب منقل حمللكية؛ )د( يضع آميدج 
حم علوض يتقدسم حملندفع يمعدمجة حملظدمم حملندسبة؛ )هـ( شفدفية حمشريط يحلأحكدم 

حمخدصة بعللية نقل حمللكية؛ )ي( يضع آميدج مرصا حلم ثدو مهذه حمشريط يحلأحكدم.

حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 12.1 يوهاف حم قييم إمي تااوا حملخدطر 

يحلآثدر حملا للة، فضالً عن تاحبير حم صليم حملندسبة مخفص حلآثدر 

حلق صددوة يحلت لدعية حمسلبية يتقليصهد، لسيلد تلك حم ي تؤثر علي 

حمفئدج حمفقيرة يحمضعيفة.13 يل وسري هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 

علي حملندزعدج بين حلأطرحف حمخدصة فيلد و علق ب لليك حلأرحضي أي 

حلأيضدع حملرتبطة بذمك. علي أي حدو، حينلد وُطلب من حلأشخدص 

بأن  وقضي  حملشريع  واعم  ماكم  مبدشرة  كن يجة  حلأرض  إخالء 

حمبيئي  حملعيدر  هذح  تطبيق  سي م  ملايمة،  تدبعة  حمنزحع  مال  حلأرض 

حمبيئي يحلت لدعي 1 ذحج  حملعيدر  إمي أحكدم  )بدلإضدفة  يحلت لدعي 

حمصلة يحملذكلرة أعاله(. 

8. ل وسري هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي علي حم خطيط لس خاحم 

قليلي أي  حلأرحضي أي علي تنظيم حمللحرد حمطبيعية علي حملس لى حلإ

حملطني أي حملالي )بلد في ذمك إدحرة حملس جلعدج حملدئية، يإدحرة 

حمليده حمجلفية، يإدحرة مصدئا حلأسلدك، يإدحرة حملندطق حمسدحلية(. 

يحيثلد وسدنا حملشريع هذه حلأنشطة، سُيطلب من حملق رض إترحء 

 تقييم حت لدعي يقدنلني يمؤسسي بللتب حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1،

م ااوا حملخدطر يحلآثدر حلق صددوة يحلت لدعية حملا للة مل خطيط 

أي حم نظيم، يحم احبير حملندسبة مخفضهد يحماا منهد، لسيلد تلك حم ي 

تؤثر علي حمفئدج حمفقيرة يحمضعيفة. 

حمالتئين  إدحرة  علي  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  وسري   9. ل 

أي حمندزحين دحخلًيد بفعل حمكلحرث حمطبيعية، أي حمنزحعدج، أي حمجرولة، 

أي حمعنف. 

المتطلبات

 أ   عام 

تصنيف حلأهلية

10. ولكن تصنيف حلأشخدص حمل ضررون بلصفهم أشخدًصد: 

وللكلن حقلقد قدنلنية رسلية في حلأرحضي أي حلأصلو؛ )أ( 

ل وللكلن حقلقد قدنلنية رسلية في حلأرحضي أي حلأصلو، يمكن )ب( 
ماوهم مطدمبدج مع رف بهد أي قدبلة مالع رحف بهد بلق ضي 

حمقلحنين حملطنية بللكية حلأرض أي حلأصلو؛14

ل وللكلن حقلقد قدنلنية أي مطدمبدج قدبلة مالع رحف بهد )ج( 
بخصلص حلأرض أي حلأصلو حم ي وشغللنهد أي وس خاملنهد. 

حلأشخدص  حدمة   20 حمفقرة  في  حمللضح  حماصر  وااد  يسلف 
حمل ضررون. 

12  رحتع حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1، حمفقرة. 28 )ب(.

13  رحتع حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1، حمادشية 74.

14 ولكن أن تكلن هذه حملطدمبدج مس ناة إمي حمايدزة حملك سبة ن يجة ملضع حميا أي 

ترتيبدج حمايدزة حمعرفية أي حم قلياوة.
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تصميم المشروع

11. وبين حملق رض أن حلس الحذ حمقسري علي حلأرحضي يحمقيلد حملفريضة 

علي حس خاحم حلأرحضي وق صرحن علي م طلبدج حملشريع حملبدشرة لأغرحضه 

حملاادة بلضلح في غضلن ف رة زمنية ماادة بلضلح. يسيأخذ حملق رض 

بعين حلع بدر تصدميم حملشريع حمباولة حملالئلة م جنب أي خفض حمادتة 

مالس الحذ علي حلأرحضي أي حمقيلد حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي، لسيلد 

يأن هذح من شأنه أن وؤدي إمي حمنزيح حملددي أي حلق صددي، مع تاقيق 

حم لحزن بين حم كدميف يحملزحود حمبيئية يحلت لدعية يحملدمية، يإوالء حه لدم 

خدص مالآثدر حمل علقة بنلع حمجنس يحلآثدر حملحقعة علي حمفقرحء يحمضعفدء.

التعويضات والمزايا لالأشخاص المتضررين

حمقيلد  أي  حلأرحضي  علي  حلس الحذ  تجنب  تعذر  حدمة  12. في 

مؤق ة(،  أي  دحئلة  كدنت  )سلحء  حلأرحضي  حس خاحم  علي  حملفريضة 

فسيقام حملق رض مالأشخدص حمل ضررون تعلوًضد ب كلفة حلس باحو، 

يمسدعاة أخرى قا تكلن ضريروة ملسدعاتهم علي تاسين أي علي 

حلأقل حس عددة مس لودج معيش هم أي سبل كسب عيشهم، مع مرحعدة 

أحكدم حمفقرحج من 26 ح ي 36 من هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي.15 

فصدح عن معدوير حم علوض مفئدج حلأرحضي يحلأصلو  13. سي م حلإ

عرضة  حم علوضدج  معالج  تكلن  يقا  بدتسدق.  يتطبيقهد  حمثدب ة 

يفي  حم فديض.  إس رحتيجيدج  تلظيف  و م  حيث  بدمزوددة  مل عاول 

حم علوضدج،  ماسدب  يحضح  أسدس  تلثيق  سي م  حمادلج،  تليع 

يوُلزع حم علوض يفًقد لإترحءحج شفدفة. 

أي  حلأرض،16  علي  ملندزحين  حمعيش  كسب  سبل  تع لا  14. عنامد 

حينلد تكلن حلأرض ملللكة ملكية تلدعية، سيقام حملق رض ملندزحين 

خيدر حلس باحو حمعيني مالأرض، يفًقد ملفقرة 35 )أ( إل إذح أمكن إثبدج، 

بلد ورضي حمبنك، أن حلأرض حمباولة حملكدفئة غير م لفرة. يعلي حمنال 

أوًضد  حملق رض  سيلفر  يأهاحفه،  حملشريع  طبيعة  به  تسلح  حمذي 

مندسبة  إنلدئية  مندفع  مجني  حمندزحين  يحلأشخدص  مللج لعدج  فرًصد 

 10 حمفقرة  بللتب  حمل ضررون  حلأشخدص  حدمة  يفي  حملشريع.  من 

)ج(، سُ قام مسدعاة إعددة حم لطين بالً من حم علوض عن حلأرض، 

كلد هل ملضح في حمفقرتين 29 ي34 )ج(.

حمصلة  ذحج  حملش رحة  يحلأصلو  حلأرحضي  حملق رض  والز  15. من 

إل بعا ساحد حم علوض عنهد يفًقد مهذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، 

شخدص حمل ضررون، قا وكلن من حمضريري حماصلو علي قطع 
أ
15  بندًء علي طلب من حل

حلأرحضي بدمكدمل، إذح كدن حلس الحذ حمجزئي من شأنه أن وجعل مد تبقي منهد غير قدبل 
مالس لرحر حق صددوًد أي أن وجعل حمجزء حمل بقي غير آمن أي ل ولكن حملصلو إميه مالس خاحم 

أي حلإشغدو حمبشري.
رحضي" أنشطة كسب حمعيش، مثل حم نديب 

أ
نشطة حملع لاة علي حل

أ
16  وشلل مصطلح "حل

في زرحعة حملادصيل يرعي حملدشية، فضالً عن حصدد حمللحرد حمطبيعية.

يإن أمكن، تلفير ملحقع إعددة حم لطين يدفع بالج حن قدو ملندزحين 

بدلإضدفة إمي حم علوض. عالية علي ذمك، تباأ برحمج حس عددة يتاسين 

حلأشخدص  إعاحد  مضلدن  مندسب  تلقيت  في  حمعيش  كسب  سبل 

حمل ضررون بشكل كدف مالس فددة من فرص سبل كسب حمعيش حمباولة 

عنا حمادتة إميهد.

16. في حدلج معينة، قا تكلن هندك صعلبدج كبيرة ت علق بافع 

حم علوضدج مبعض حلأشخدص حمل ضررون، علي سبيل حملثدو، عنامد 

عنامد  أي  حمغدئبين  حملالك  مع  مل لحصل  حمل كررة  حملجهلدحج  تفشل 

ورفض حمل ضررين من حملشريع حم علوضدج حم ي تعرض عليهم يفًقد 

أي  حلأرحضي  ملكية  علي  حمنزحعدج  تخضع  عنامد  أي  حملع لاة  ملخطة 

إمي  بدلإضدفة  حس ثندئية،  يبصفة  مطلمة.  قدنلنية  لإترحءحج  حلأصلو 

تليع  بذو  حملق رض  أن  وثبت  يحيثلد  حمبنك،  من  مسبقة  ملحفقة 

أملحو  إواحع  مللق رض  وجلز  حملسدئل،  هذه  مال  حملعقلمة  حمجهلد 

مبلغ  إمي  )بدلإضدفة  حمخطة  تق ضيه  حمذي  حمنال  علي  حم علوضدج 

ملفدئاة  مار  ضلدن  حسدب  في  حمطلحرئ(  مادلج  معقلو  إضدفي 

مبلغ  إواحع  حمصلة. يسي م  حملشريع ذحج  أنشطة  ُقاًمد في  يولضي 

حم علوضدج في هذح حماسدب مصدمح حلأشخدص حملؤهلين في حملقت 

حملندسب بلجرد تسلوة حملشكالج.

مشاركة المجتمعات 

ذمك  في  بلد  حمل ضررة،  حملج لعدج  بإشرحك  حملق رض  17. سيقلم 

حملج لعدج حملضيفة، من خالو مشدركة أصادب حملصلاة علي حمنال 

حملبين في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10. يس ش لل علليدج حتخدذ حمقرحر 

حمخيدرحج  حمعيش علي  حم لطين يحس عددة سبل كسب  بإعددة  حمل علقة 

يحمباحئل حم ي وس طيع حلأشخدص حمل ضررين حلخ يدر من بينهد. يسي م 

مللج لعدج  حمهددفة  يحملشدركة  حمصلة  ذحج  حملعللمدج  عن  فصدح  حلإ

يحلأشخدص حمل ضررون في أثندء حمنظر في تصليلدج حملشريع حمباولة 

يرصا  يتنفيذ  تخطيط  خالو  ذمك  يبعا   11 حمفقرة  في  إميهد  حملشدر 

يتقييم عللية حم علوض، يأنشطة حس عددة سبل كسب حمعيش، يعللية 

حلن قدو يإعددة حم لطين. يتسري حلأحكدم حلإضدفية علي حملشديرحج مع 

حمشعلب حلأصلية حمندزحة يفًقد مللعيدر حمبيئي يحلت لدعي 7.

18. ونبغي أن تضلن عللية حم شدير حماصلو علي يتهدج نظر حمنسدء 

يمرحعدة مصدماهن في تليع تلحنب تخطيط إعددة حم لطين يتنفيذهد. 

يقا ت طلب معدمجة آثدر كسب حمعيش تاليالً دحخل حلأسر في حمادلج 

حم ي ت أثر فيهد سبل عيش حملرأة يحمرتل بشكل مخ لف. يونبغي باث 

تفضيالج حملرأة يحمرتل من حيث آميدج حم علوض، مثل حس باحو حلأرض 

أي حملصلو حمباول إمي حمللحرد حمطبيعية بالً من حم علوض حمنقاي.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 5 

آلية التظلم

19. سيضلن حملق رض تنفيذ آمية تظلم مللشريع، يفًقد مللعيدر حمبيئي 

يحلت لدعي 10 في أقرب يقت ملكن في إعاحد حملشريعدج ملعدمجة 

مخديف ماادة أثدرهد ندزحلن )أي آخرين( في حملقت حملندسب بشأن 

تاحبير حم علوض أي حلن قدو أي حس عددة سبل كسب حمعيش. يإن أمكن، 

س س خام آميدج حم ظلم هذه آميدج حم ظلم حمرسلية أي غير حمرسلية 

حمقدئلة يحملندسبة لأغرحض حملشريع، يتُس كلل عنا حمادتة ب رتيبدج 

خدصة بدملشريع تهاف إمي حل حمنزحعدج علي نال مادوا. 

التخطيط والتنفيذ

حمقيلد حملفريضة علي  20. حيثلد وصبح حلس الحذ علي حلأرحضي أي 

حصر،  بإترحء  حملق رض  سيقلم  منه،  مفر  ل  أمرح  حلأرحضي  حس خاحم 

بدع بدره تزءح من حم قييم حمبيئي يحلت لدعي، بغرض: تااوا حمل ضررون 

شخدص 
أ
من حملشريع، يإحصدء حلأرحضي يحلأصلو حمل أثرة،17 يتااوا حل

شخدص غير 
أ
حملؤهلين ملاصلو علي حم علوض يحملسدعاة،18 يإثندء حل

حملؤهلين كدملس لطنين حلن هدزوين عن حملطدمبة بدماصلو علي حملزحود 

حملج لعدج  مطدمبدج  حلت لدعي  حم قييم  سي نديو  كلد  حملس اقة. 

في  ملتلدة  غير  يتيهة  لأسبدب  تكلن  قا  حم ي  حملجللعدج  أي 

حمللحرد  مس خامي  مثل  حماصر،  إترحء  يقت  خالو  حملشريع  منطقة 

حمنهدئي  حمللعا  حملق رض  حماصر، سيااد  حمللسليين. يبدم زحمن مع 

م ااوا حلأشخدص حملؤهلين ملاصلو علي حم علوضدج. يسي م تلثيق 

حملعللمدج حمل علقة بهذح حمللعا تيًاح ينشرهد في تليع أنادء منطقة 

حملشريع علي ف رحج من ظلة بنلدذج مك لبة )حسبلد كدن ذمك مالئلد( 

حم اذورحج  ذمك  يوشلل  حمصلة.  ذحج  حملالية  بدملغدج  مك لبة  يغير 

حملنشلرة حم ي تفيا بأن بقدء حلأشخدص في منطقة حملشريع بعا حمللعا 

حمنهدئي م ااوا حملس اقين قا وجعلهم عرضة ملطرد. 

يحلت لدعي،  حمبيئي  حم قييم  في  حملاادة  حمقضدود  21. ملعدمجة 

ثدر 
آ
يحل حملخدطر  مع  ت ندسب  خطة19  بإعاحد  حملق رض   سيقلم 

حملرتبطة بدملشريع:

بدمنسبة مللشريعدج حم ي تنطلي علي قار ضئيل من حلس الحذ )أ( 

علي حلأرحضي أي حمقيلد حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي، 

حصدء حسدبد مفصاًل وُس لا من خالو عللية  17  رحتع حمللاق -1 وجب أن وشلل هذح حلإ

تشدير مادواة يشفدفة عن حمنطدق حمكدمل من حماقلق حمللللكة أي حم ي ت أكا ملكي هد 
مالأشخدص حمل ضررون، بلد فيهد تلك حمقدئلة علي حمعرف أي حمللدرسة، يحماقلق حمثدنلوة 

مثل حقلق حملصلو أي حلس خاحم لأغرحض حملعيشة، يحماقلق حملش ركة، إمخ.
شغدو يمافلعدج حم علوض بأسلدء كلٍّ من حمزيتين  18  ونبغي أن تصار يثدئق حمللكية أي حلإ

أي أحا أربدب حلأسر حسب حلق ضدء، يوجب أوًضد تلفير مسدعاة إعددة تلطين أخرى، مثل 
حم اروب علي حملهدرحج، يحماصلو علي حلئ لدن، يفرص حمعلل، بدم سديي مللرأة يتكييفهد 
بلد ولبي حح يدتدتهد. يحيثلد ل وع رف حمقدنلن حملطني يأنظلة حمايدزة باقلق حملرأة في 
حيدزة حملل لكدج أي حم عدقا علي حيدزتهد، وجب أن وُلضع في حماسبدن حتخدذ تاحبير م زيوا 

مكدن بهاف تاقيق حملسديحة مع حمرتل. حملرأة بدمكثير من سبل حمالدوة قار حلإ
19  رحتع حمللاق 1.

يحم ي من ون ج عنهد تأثير ملالظ علي حماخل أي سبل كسب 

حمعيش، س ااد حمخطة معدوير حلأهلية مالأشخدص حمل ضررون، 

يإترحءحج يمعدوير حم علوض، يس  ضلن ترتيبدج مللشديرحج 

يرصا حملظدمم يمعدمج هد؛ 

بدمنسبة مللشريعدج حم ي تؤدي إمي حمنزيح حملددي، سلف تااد )ب( 

حمخطة تاحبير إضدفية ذحج صلة بدن قدو حلأشخدص حمل ضررون، 

بدمنسبة مللشريعدج حم ي تنطلي علي حمنزيح حلق صددي )ج( 

بدلإضدفة إمي آثدر ملالظة علي سبل كسب حمعيش أي تلفير 

حماخل، سلف تااد حمخطة حم احبير حلإضدفية حمل علقة 

ب اسين سبل كسب حمعيش أي حس عددتهد؛ 

بدمنسبة مللشريعدج حم ي قا تفرض تغييرحج في حس خاحم )د( 

حلأرحضي تقيا حملصلو إمي حمللحرد في حمل نزهدج حملخصصة 

قدنلنًد أي حملندطق حملالية قدنلنًد أي ملحرد حمللكية حملش ركة 

حلأخرى، حم ي قا وع لا حمسكدن حملاليلن عليهد لأغرحض كسب 

حمعيش، س ااد حمخطة عللية قدئلة علي حملشدركة م ااوا 

حمقيلد حملندسبة علي حلس خاحم يس ااد تاحبير حماا من 

حملخدطر يحلآثدر مل صاي مالآثدر حمسلبية علي سبل كسب حمعيش 

حم ي قا تنجم عن هذه حمقيلد. 

22. س ااد خطة حملق رض حلأديحر يحملسؤيميدج حمل علقة بدم للول 

غير  حم كدميف  م غطية  حمطدرئ  مل للول  ترتيبدج  يت ضلن  يحم نفيذ، 

حمل لقعة، فضالً عن ترتيبدج حلس جدبة حملنسقة في حملقت حملندسب 

تاقيق  نال  حم قام  تعلق  حم ي  حمل لقعة  غير  حمظريف  مللحتهة 

إعددة  بأنشطة  حمخدصة  حم كدميف  تليع  يتُارج  حملرتلة.20  حمن دئج 

مللشريع.  حمكلية  حم كدميف  في  حملشريع  أهاحف  م اقيق  حم لطين 

يو م حم عدمل مع تكدميف عللية إعددة حم لطين، مثل تكدميف أنشطة 

حملزحود  علي  حماصلو  مقدبل  رسلًمد  بدع بدرهد  حلأخرى،  حملشريع 

حلق صددوة مللشريع؛ يت م إضدفة أي مزحود صدفية ملن وعدد تلطينهم 

)مقدرنًة بظريف "باين مشريع"( إمي تافق مزحود حملشريع.

23. سيااد حملق رض إترحءحج رصا يتقييم تنفيذ حمخطة، يسلف و خذ 

إترحءحج تصاياية عنا حمضريرة أثندء حم نفيذ م اقيق أهاحف هذح حملعيدر 

حمبيئي يحلت لدعي. يسلف و لحفق ماى أنشطة حمرصا مع مخدطر حملشريع 

عددة حم لطين  يآثدره. يبدمنسبة مجليع حملشريعدج حم ي ت رك آثدًرح كبيرة لإ

حم لطين  إعددة  مجدو  في  كفؤة  بخبرحج  حملق رض  سيس عين  حمقسروة، 

عنا  تصاياية  إترحءحج  ييضع  حم لطين،  إعددة  خطط  تنفيذ  مل دبعة 

حمضريرة، يتقاوم حملشلرة بشأن حلم ثدو مهذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، 

عددة حم لطين يماوهد تاحبير  20  بدمنسبة ملشريعدج إعددة حم لطين حم ي ت رك آثدًرح كبيرة لإ

معقاة ملاا من حملخدطر يحلآثدر، قا وأخذ حملق رض بعين حلع بدر إعاحد مشريع مس قل 
عددة تلطين ملاصلو علي مسدناة حمبنك. لإ
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حلأشخدص  مع  حم شدير  يسي م  ديروة،  يم دبعة  رصا  تقدرور  يإصاحر 

حمل ضررون أثندء عللية حمرصا يحمل دبعة. يسي م إعاحد تقدرور رصا ديروة 

يإبالغ حلأشخدص حمل ضررون بن دئج حمرصا في حملقت حملندسب.

24. سلف وع بر تنفيذ خطة حملق رض مك لالً في حدمة حم صاي مالآثدر 

عددة حم لطين علي نال و سق مع حمخطة ذحج حمصلة يأهاحف  حمسلبية لإ

هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي. يبدمنسبة مجليع حملشريعدج حم ي ت رك 

تاقيق  بإترحء  حملق رض  سيكلف  حمقسروة،  حم لطين  عددة  لإ كبيرة  آثدًرح 

حن هدء خدرتي ملخطة عنا حلن هدء من تليع تاحبير حماا من حملخدطر 

نهدء من ِقبل مهنيين أكفدء في مجدو  يحلآثدر فعلًيد. يسي م إترحء تاقيق حلإ

إعددة حم لطين، يسي لمي هذح حم اقيق تقييم مد إذح كدنت سبل كسب 

حمعيش يمس لودج حملعيشة قا تاسنت أي حُس عياج علي حلأقل، يعنا 

حمضريرة، سيق رح إترحءحج تصاياية م اقيق أهاحف مم ت اقق بعا. 

25. حيثلد تكلن حمطبيعة حملا للة أي حجم حلس الحذ علي حلأرحضي أي 

حمقيلد حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي فيلد و علق بلشريع وُا لل أن 

وؤدي إمي نزيح مددي ي/أي حق صددي غير معريف أثندء إعاحد حملشريع، 

سيضع حملق رض إطدًرح وااد حملبددئ يحلإترحءحج حمعدمة حمل لحفقة مع 

هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي. يبلجرد تااوا مكلندج حملشريع حمفردوة 

يتلفر حملعللمدج حمضريروة، سي م تلسيع نطدق هذح حلإطدر إمي خطة 

ماادة يححاة أي أكثر ت لحفق مع حملخدطر يحلآثدر حملا للة. يمن وباأ 

حمنزيح حملددي ي/أي حلق صددي ح ي و م يضع حمصيغة حمنهدئية ملخطط 

حم ي وق ضيهد هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي يملحفقة حمبنك عليهد.

 ب  النزوح 

حمنزيح حملددي 

حملق رض خطة تغطي، كاا  حملددي، سيضع  حمنزيح  26. في حدمة 

بغض  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  مهذح  حمسدروة  حمل طلبدج  أدني، 

ملاا  خطة  يضع  يسي م  حمل ضررون.  حلأشخدص  عاد  عن  حمنظر 

حلق ضدء.  حسب  حم نلية،  فرص  يتااوا  ملنزيح،  حمسلبية  حلآثدر  من 

عددة حم لطين يتايو حم نفيذ،  يس شلل هذه حمخطة ملحزنة مدمية لإ

في  )بلد  حمل ضررون  حلأشخدص  فئدج  تليع  مس اقدج  يس ااد 

ملجلحنب  خدص  حه لدم  إوالء  يسي م  حملضيفة(.  حملج لعدج  ذمك 

يحمضعفدء.  حمفقرحء  يلح يدتدج  حمجنسين  بين  بدملسديحة  حمل علقة 

يسيلثق حملق رض تليع حملعدمالج ملاصلو علي حقلق حلأرحضي، 

يتلفير حم علوض يحملسدعاة حلأخرى حملرتبطة بأنشطة حلن قدو.

27. إذح تطلب حلأمر أن ون قل حلأشخدص حمذون وعيشلن في منطقة 

تقاوم  )أ(  ولي:  بلد  حملق رض  فسيقلم  آخر،  ملقع  إمي  حملشريع 

في  بلد  حمللكنة،  حم لطين  إعددة  خيدرحج  بين  من  ملندزحين  خيدرحج 

تقاوم  ي)ب(  حملندسب،  حمنقاي  حم علوض  أي  حمسكن  حس باحو  ذمك 

حمندزحين.  من  مجللعة  كل  حح يدتدج  تندسب  إسكدن  إعددة  مسدعاة 

علي  تعددو  معيشة  ظريف  حمجاواة  حم لطين  إعددة  ملحقع  يس لفر 

حمقلحنين  مع  و فق  بلد  أي  سدبًقد،  بهد  و ل علن  كدنلح  حم ي  تلك  حلأقل 

و عين  كدن  يإذح  أعلي.  كدن  أوهلد  حمسدئاة،  مللعدوير  حلأدني  حماا  أي 

إعاحد ملحقع إعددة تلطين تاواة، فسي م حم شدير مع حملج لعدج 

حملضيفة بشأن خيدرحج حم خطيط، يسلف تكفل خطط إعددة حم لطين 

يصلو حملج لعدج حملضيفة إمي حملرحفق يحمخامدج بشكل مس لر، 

علي حلأقل بدملس لودج أي حملعدوير حمقدئلة. يسي م حح رحم تفضيالج 

ملتلدة  يتلدعدج  مج لعدج  في  بدلن قدو  و علق  فيلد  حمندزحين 

حلت لدعية  حملؤسسدج  مرحعدة  أوضد  يسي م  أمكن.  حيثلد  بدمفعل 

يحمثقدفية حمقدئلة ملندزحين يأي مج لعدج مضيفة.

28. في حدمة حمندزحين مددوًد بللتب حمفقرة 10 )أ( أي )ب(، سيلفر 

إمي  بدلإضدفة  أعلي،  أي  مكدفئة  بقيلة  باول  عقدر  حخ يدر  حملق رض 

أي  حمللقع،  يمزحود  أفضل،  أي  مكدفئة  خصدئص  أي  حمايدزة،  ضلدن 

حم علوض  حلع بدر  في  حلأخذ  يوجب  حمباول.  ب كلفة  نقاي  تعلوض 

حمعيني من حمنلع نفسه بالً من حملدو.21 

29. في حدمة حمندزحين مددوًد بللتب حمفقرة 10 )ج(، سيلفر حملق رض 

حمايدزة.  ضلدن  مع  مالئم  سكن  علي  حماصلو  من  م لكينهم  ترتيبدج 

يعنامد ول لك هؤلء حمندزحلن حمهيدكل، فسيقلم حملق رض بدم علوض عن 

فقاحن حلأصلو بخالف حلأرض، مثل حملسدكن يحم اسيندج حلأخرى علي 

حلأرض، ب كلفة حمباول.22 يبندء علي حم شدير مع هؤلء حمندزحين، سيقام 

تكفي  حلأرض  عن  حم علوض  من  بالً  إسكدن  إعددة  مسدعاة  حملق رض 
بدمنسبة مهم لس عددة مس لودج معيش هم في ملقع باول مالئم.23

حمذون  أيمئك  مسدعاة  أي  تعلوض  حملق رض  من  وُطلب  30. ل 

وع اين علي منطقة حملشريع بعا حمللعا حمنهدئي م ااوا حلأشخدص 

حمنهدئي  حم علوضدج، بشرط تااوا حمللعا  حملؤهلين ملاصلو علي 

عالن عنه ملجلهلر. بلضلح يحلإ

خرى حملفقلدة قا وكلن مندسًبد في 
أ
صلو حل

أ
رض يحل

أ
21 دفع حم علوضدج حمنقاوة عن حل

حدمة: )أ( عام حع لدد سبل كسب حمعيش علي حلأرض؛ )ب( حع لدد سبل كسب حمعيش علي 
حلأرض يمكن حلأرض حم ي تم أخذهد مهذح حملشريع هي تزء صغير من حلأصل حمل ضرر 
يحلأرض حمل بقية قدبلة مالس لرحر حق صددوًد؛ )ج( يتلد أسلحق نشطة مالأرحضي يحمسكن 
يحمعلدمة يحس خاحم حمندزحين مهذه حلأسلحق، ييتلد معريض كدٍف من حلأرحضي يحملسدكن، 

يوثبت حملق رض بلد ورضي حمبنك عام تلفر أرحٍض باولة كدفية.
22 عنامد وثبت حملق رض أن حمشخص حمل ضرر واقق دخاًل كبيًرح من يحاحج إوجدر م عادة 

غير قدنلنية، وجلز تخفيض حم علوض يحملسدعاحج حلأخرى حم ي ت لفر بطروقة أي بأخرى 
مهذح حمشخص عن حلأصلو بخالف حلأرحضي يحس عددة سبل كسب حمعيش بللتب هذه 
حمفقرة، يذمك بللحفقة مسبقة من حمبنك، مكي و م إظهدر أهاحف هذح حملعيدر حمبيئي 

يحلت لدعي علي نال أفضل.
23 قا ونطلي نقل حملس لطنين غير حمرسليين في حملندطق حماضروة علي مقدوضدج. علي 

سبيل حملثدو، قا تاصل حلأسر حملن قلة علي ضلدن حيدزة، يمكنهد قا تفقا حملزحود حملكدنية 
حم ي قا تكلن ضريروة مسبل كسب حمعيش، لسيلد في أيسدط حمفقرحء أي حمضعفدء. يونبغي 
معدمجة حم غييرحج في حمللقع حم ي قا تؤثر علي فرص كسب حمعيش يفًقد ملبنلد ذحج 

حمصلة في هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي )رحتع حمفقرة 34 )ج( علي يته حمخصلص(.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 5 

مالأشخدص  حمقسري  حلإخالء  علليدج  إمي  حملق رض  ولجأ  31. من 

حمل ضررون. يوُعرف "حلإخالء حمقسري" بأنه نقل أي إعددة إسكدن دحئم 

حملندزو من  حملج لعدج  ي/أي  حلأسر  أي  حلأفرحد  إرحدة  ضا  مؤقت   أي 

أشكدو  علي  يحماصلو  تلفير  دين  وشغللنهد،  حم ي  حلأرحضي،  ي/أي 

حلإترحءحج  تليع  ذمك  في  بلد  يغيرهد،  حمقدنلنية  حمالدوة  من  مندسبة 

يحملبددئ حملعللو بهد في هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي. يمن تُع بر 

صالحيدج  أي  حلإتبدري  حلس الحذ  أي  حمعدم  حلس لالك  حق  ملدرسة 

ملدثلة من ِقبل حملق رض إخالء قسرود شروطة أن و لحفق مع م طلبدج 

و م  يأن  يحلت لدعي،  حمبيئي  حملعيدر  هذح  يأحكدم  حملطني  حمقدنلن 

بطروقة ت فق مع حملبددئ حلأسدسية مالإترحءحج حمقدنلنية )بلد في ذمك 

تقاوم إشعدر مسبق كدٍف، يفرص مجاوة م قاوم حم ظللدج يحمطعلن، 

يتجنب حس خاحم حمقلة غير حمضريروة أي غير حمل ندسبة أي حملفرطة(.

حم فديض  حلع بدر  بعين  حملق رض  وأخذ  قا  ملنزيح،  32. كباول 

أيمئك  وخ در  قا  يحم ي  حمللقع،  خدرج  حلأرحضي  تنلية  ترتيبدج  بشأن 

حمل ضررين باسبهد قبلو فقاحن تزئي من حلأرحضي أي إعددة إسكدن 

مالي مقدبل تاسيندج سلف تزوا من قيلة مل لكدتهم بعا حم طلور. 

عن  بالً  بدخ يدر  حملشدركة  في  ورغب  ل  شخص  لأي  وُسلح  يسلف 

ذمك حم علوض حمكدمل يمسدعاة أخرى علي حمنال حملطللب في هذح 

حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي.

النزوح االقتصادي

أي  حمعيش  كسب  سبل  علي  تؤثر  حم ي  حملشريعدج  حدمة  33. في 

تلميا حماخل، سلف تشلل خطة حملق رض تاحبير م لكين حلأشخدص 

أي  دخلمهم  حس عددة  حلأقل،  علي  أي  تاسين،  من  حمل ضررون 

حلأشخدص حس اقدقدج  حمخطة  يس ااد  عيشهم.  كسب   سبل 

بجلحنب  خدص  حه لدم  بإوالء  حمل ضررة، يس قلم  حملج لعدج  ي/أي 

من  حمضعيفة  حمقطدعدج  يحح يدتدج  حمجنسين  بين  حملسديحة 

حملج لعدج، يسلف تضلن تقاولهد بطروقة شفدفة يم سقة يعددمة. 

يس  ضلن هذه حمخطة ترتيبدج رصا فدعلية تاحبير سبل كسب حمعيش 

حم نفيذ.  حلن هدء من  تقييم بلجرد  إمي إترحء  بدلإضدفة  حم نفيذ،  أثندء 

حمنزيح حلق صددي مك لالً، عنامد وخلص تاقيق  حماا من  يسيع بر 

كل  تلقت  قا  حمل ضررة  حملج لعدج  أي  حلأشخدص  أن  إمي  نجدز  حلإ

حملسدعاة حم ي هي مؤهلة ملاصلو عليهد، يإمي أنه تم تلفير فرصة 

عددة تأسيس سبل كسب حمعيش. كدفية لإ

34. سي م تعلوض حمندزحين لأسبدب حق صددوة حمذون ولحتهلن فقاحن 

حلأصلو أي إمكدنية حملصلو إميهد عن هذه حمخسدرة ب كلفة حلس باحو:

في حمادلج حم ي وؤثر فيهد حلس الحذ علي حلأرحضي أي حمقيلد )أ( 

حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي علي حملؤسسدج حم جدروة،24 

سي م تعلوض أصادب حلأعلدو حمل ضررون عن تكلفة تااوا 

ملقع باول قدبل مل نفيذ، يعن صدفي حماخل حملفقلد خالو 

24  وشلل ذمك: حملاالج حم جدروة، يحملطدعم، يحمخامدج، يمنشآج حم صنيع، يغيرهد من 

حملشريعدج، بغض حمنظر عن حجلهد يمد إذح كدنت مرخصة أي غير مرخصة.

ف رة حلن قدو، يعن تكلفة حلن قدو يإعددة تركيب حملصنع أي 

حلآلج أي حملعاحج حلأخرى، يعن إعددة حلأنشطة حم جدروة. 

يسلف واصل حمللظفلن حمل ضررين علي حملسدعاة 

بخصلص حمفقاحن حملؤقت مالأتلر، يإذح مزم حلأمر، مسدعاة 

في تااوا فرص حمعلل حمباولة؛

في حمادلج حم ي تؤثر علي حلأشخدص ذيي حماقلق أي )ب( 

حملطدمبدج حمقدنلنية بشأن حلأرحضي حم ي تم حلع رحف بهد أي 

حملع رف بهد بللتب حمقدنلن حملطني )رحتع حمفقرة 10 )أ( 

ي)ب(، سي م تلفير مل لكدج باولة )مثل حمللحقع حمزرحعية أي 

حم جدروة( بقيلة مسديوة أي أكبر، أي عنا حلق ضدء، حم علوض 

حمنقاي ب كلفة حلس باحو؛

سي م تعلوض حمندزحين لأسبدب حق صددوة حمذون ميست ماوهم )ج( 

مطدمبدج مع رف بهد قدنلند بشأن حلأرحضي )رحتع حمفقرة 10 )ج( 

عن حلأصلو حلأخرى حملفقلدة بخالف حلأرض )مثل حملادصيل 

يحمبنية حم ا ية ملري يحم اسيندج حلأخرى حم ي أُدخلت علي 

حلأرض(، ب كلفة حلس باحو. بدلإضدفة إمي ذمك، سيقام 

حملق رض مسدعاة بالً من حم علوض عن حلأرض تكفي ملنح 

عددة تأسيس سبل كسب حمعيش في  هؤلء حلأشخدص فرصة لإ

مكدن آخر. يل ولزم أن وقلم حملق رض ب علوض أي بلسدعاة 

حلأشخدص حمذون وع اين علي منطقة حملشريع بعا حمللعا 

حمنهدئي م ااوا حملس اقين ملاصلو علي حم علوضدج.

علي  أي  م اسين،  فرًصد  حق صددوة  لأسبدب  حمندزحلن  35. سُيلنح 

يمس لودج  حماخل،  كسب  علي  قارتهم  يسدئل  حس عددة  حلأقل، 

ن دج، يمس لودج حملعيشة: حلإ

بدمنسبة مالأشخدص حمذون تع لا سبل كسب عيشهم علي )أ( 

مكدندج  حلأرض، سي م تقاوم أرض باولة ماوهد مزوج من حلإ

ن دتية، يحملزحود حملكدنية، يعلحمل أخرى مسديوة علي حلأقل  حلإ

م لك حم ي و م فقاحنهد، حيثلد كدن ذمك ملكًند؛

بدمنسبة مالأشخدص حمذون تع لا سبل كسب عيشهم علي )ب( 

حمللحرد حمطبيعية يعنا تطبيق حمقيلد حملفريضة علي حملصلو 

فيلد و علق بدملشريع يحملنصلص عليهد في حمفقرة 4، سي م 

تنفيذ حم احبير حمرحمية إمي حمسلدح بدس لرحر حملصلو إمي حمللحرد 

حمل أثرة أي تلفير حملصلو إمي ملحرد باولة مع إمكدنية يسهلمة 

يصلو مكدفئة مسبل كسب حمعيش. يحيثلد ت أثر ملحرد حمللكية 

حمعدمة، قا تكلن حملزحود يحم علوضدج حملرتبطة بدمقيلد 

حملفريضة علي حس خاحم حمللحرد حمطبيعية تلدعية بطبيع هد؛ 

إذح ثبت عام تلفر حلأرض أي حمللحرد حمباولة، فسيقام )ج( 

حملق رض خيدرحج ملندزحين لأسبدب حق صددوة بشأن فرص كسب 

حماخل حمباولة، مثل حم سهيالج حلئ لدنية، أي حم اروب علي 

حملهدرحج، أي حملسدعاة علي باء نشدط تجدري، أي فرص 

حمعلل، أي مسدعاحج نقاوة إضدفية مل علوض عن حلأصلو. 

يمع ذمك، تفشل حملسدعاة حمنقاوة يحاهد في كثير من 
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نتاجية أو  الأحيان في تزويد الأشخاص المتضررين بالوسائل الإ

المهارات الالزمة لستعادة سبل كسب العيش. 

النازحين  الدعم النتقالي حسب الضرورة لجميع  36. سيتم توفير 

لأسباب اقتصادية، استناًدا إلى تقدير معقول للوقت الالزم لستعادة 

نتاج، ومستويات المعيشة. قدرتهم على كسب الدخل، ومستويات الإ

  ج. التعاون مع الهيئات المسؤولة أو السلطات الفرعية الأخرى

37. سيحدد المقترض سبل التعاون مع أي هيئات حكومية أو سلطات 

فرعية تكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع وأي جهات حكومية أو جهات 

اختصاص دون وطنية )محلية( أو كيانات أخرى تكون مسؤولة عن أي 

عادة التوطين أو توفير المساعدة  جوانب لتملك الأراضي أو التخطيط لإ

الالزمة. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون قدرة الهيئات الأخرى المسؤولة 

والتنفيذ  التوطين  إعادة  تخطيط  بنشاط  المقترض  محدودة، سيدعم 

تلبي  ل  المسؤولة  الأخرى  الهيئات  أو  الإجراءات  كانت  وإذا  والرصد. 

فسيقوم  والجتماعي،  البيئي  المعيار  لهذا  الصلة  ذات  المتطلبات 

إعادة  في خطة  دراجها  لإ إضافية  أحكام  أو  ترتيبات  بإعداد  المقترض 

التوطين لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها. كما ستحدد الخطة 

والتسلسل  والتوقيت  المعنية،  الهيئات  من  لكلٍّ  المالية  المسؤوليات 

المناسبين لخطوات التنفيذ، وترتيبات التنسيق لمواجهة حالت الطوارئ 

المالية أو الستجابة لظروف غير متوقعة.

 د.  المساعدة الفنية والمالية

لتدعيم  البنك  من  الفنية  المساعدة  طلب  للمقترض  38. يجوز 

إعادة  لتخطيط  المسؤولة  الأخرى  الهيئات  قدرة  أو  المقترض،  قدرة 

على  هذه  المساعدة  أشكال  تشتمل  وقد  والرصد.  والتنفيذ  التوطين 

السياسات  أو  اللوائح  صياغة  في  والمساعدة  الموظفين،  تدريب 

الجديدة المتعلقة بالستحواذ على الأراضي أو جوانب أخرى من إعادة 

التوطين، أو تمويل عمليات التقييم أو التكاليف الستثمارية الأخرى 

المرتبطة بالنزوح المادي أو القتصادي، أو أغراض أخرى. 

39. يجوز للمقترض مطالبة البنك بتمويل إما مكون لالستثمار الرئيسي 

إعادة  مشروع  أو  التوطين،  إعادة  ويتطلب  النزوح  إلى  يؤدي  الذي 

وتنفيذها  ومعالجتها  مناسبة،  مزدوجة  شروط  له  بذاته  قائم  توطين 

بالتوازي مع الستثمار الذي يسبب النزوح. كما يجوز للمقترض مطالبة 

البنك بتمويل إعادة التوطين على الرغم من أنه ل يتم تمويل الستثمار 

الرئيسي الذي يجعل من إعادة التوطين أمًرا ضروريًا.

المعيار البيئي والجتماعي 5 – الملحق 1. أدوات إعادة 
التوطين القسرية

1. يصف هذا الملحق عناصر الخطط التي تعالج النزوح المادي و/أو 

 .5 والجتماعي  البيئي  المعيار  من  الفقرة 21  في  الموضحة  القتصادي 

إلى هذه الخطط باسم "خطط  الملحق، يجب أن يشار  ولأغراض هذا 

إعادة التوطين". تشمل خطط إعادة التوطين تدابير معالجة النزوح المادي 

و/أو القتصادي، وفقا لطبيعة الآثار المتوقعة من المشروع. ويجوز أن 

يستخدم المشروع تسميات بديلة، وفًقا لنطاق خطة إعادة التوطين، على 

سبيل المثال، حينما يشتمل المشروع على نزوح اقتصادي فقط، قد تسمى 

خطة إعادة التوطين باسم "خطة سبل كسب العيش" أو حينما تشمل 

قيوًدا على الوصول إلى المتنزهات والمناطق المحمية المعينة قانونا، يجوز 

أن تأخذ الخطة شكل "إطار عمل خاص بالعملية". ويصف هذا الملحق 

أيًضا الإطار الُمشار إليه في الفقرة 25 من المعيار البيئي والجتماعي 5.

أ. خطة إعادة التوطين

تفاصيلها  ومستوى  التوطين  إعادة  خطة  متطلبات  نطاق  2. يختلف 

على  الخطة  وتعتمد  وتعقيدها.  التوطين  إعادة  عملية  حجم  حسب 

المعلومات المحدثة والموثوقة بشأن )أ( المشروع المقترح وآثاره المحتملة 

التدابير  )ب(  بشكل سلبي؛  المتأثرة  الأخرى  والمجموعات  النازحين  على 

المناسبة ذات الجدوى للحد من المخاطر والآثار؛ و)ج( الترتيبات القانونية 

والمؤسسية الالزمة لتنفيذ تدابير إعادة التوطين بفاعلية.

الحد الأدنى من عناصر خطة إعادة التوطين

3. وصف المشروع. الوصف العام للمشروع وتحديد منطقته.

4. الآثار المتوقعة. تحديد:

مكونات المشروع أو أنشطته التي تؤدي إلى عملية النزوح، )أ( 

وتوضيح سبب وجوب الحصول على الأرض المحددة 

طار الزمني للمشروع؛ لستخدامها خالل الإ

منطقة التأثير لهذه المكونات أو الأنشطة؛ )ب( 

نطاق الستحواذ القسري على الأراضي وحجمه، والآثار الواقعة )ج( 

على الأبنية والأصول الثابتة الأخرى؛

أي قيود مفروضة على المشروع بشأن استخدام الأراضي )د( 

أو الموارد الطبيعية أو الوصول إليها؛

البدائل التي تم وضعها في العتبار لتجنب النزوح أو خفضه )(( 

وأسباب رفض ذلك؛

الآليات المحددة لخفض النزوح، إلى أقصى حد ممكن، )و( 

في أثناء تنفيذ المشروع.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 5 

5. حلأهاحف. حلأهاحف حمرئيسية مبرندمج إعددة حم لطين.

6. مسح حماصر يحمارحسدج حلت لدعية حلق صددوة حلأسدسية. ن دئج 

يمع  حلأسرة،  مس لى  علي  حمل ضررون  حلأشخدص  يحصر  تااوا 

مشدركة حلأشخدص حمل ضررون، يمسح حلأرحضي، يحلأبنية، يغيرهد من 

حلأصلو حمثدب ة حمل أثرة بأنشطة حملشريع. يتؤدي عللية حماصر أوًضد 

يظدئف أسدسية أخرى:

تااوا خصدئص حلأسر حمندزحة، بلد في ذمك يصف أنظلة )أ( 

ن دج، يحمعلل، يتنظيم حلأسر؛ يحملعللمدج حلأسدسية  حلإ

ن دج  حمل علقة بسبل كسب حمعيش )بلد في ذمك، مس لودج حلإ

يحماخل حملس لا من كل حلأنشطة حلق صددوة غير حمرسلية 

يحمرسلية علي حا سلحء حسب حلق ضدء( يمعدوير معيشة 

حمسكدن حمندزحين )بلد في ذمك حمادمة حمصاية(؛

حملعللمدج حمل علقة بدمفئدج حمضعيفة أي حلأشخدص حمضعفدء )ب( 

حمذون قا و م تطبيق أحكدم خدصة عليهم؛

تااوا حمبنية حم ا ية أي حمخامدج أي حمللكيدج حمعدمة )ج( 

أي حمخدصة بدملج لعدج حم ي قا ت أثر؛

تقاوم أسدس م صليم برندمج إعددة حم لطين يحسدب ميزحني ه؛)د( 

فيلد و علق ب ااوا حمللعا حمنهدئي، ولفر أسدًسد لس ثندء )ه( 

حلأشخدص غير حملؤهلين ملاصلو علي تعلوض يمسدعاحج 

إعددة حم لطين؛

تااوا حمظريف حلأسدسية لأغرحض حمرصا يحم قييم.)ي( 

يكلد ورى حمبنك أن حمارحسدج حلإضدفية ذحج حمصلة بشأن حمللضلعدج 

كلدو عللية حماصر أي م لتيههد: حم دمية قا تكلن ضريروة لإ

أنظلة حيدزة ينقل حيدزة حلأرحضي، شدملة إحصدء حمللحرد )ز( 

حمطبيعية ذحج حمللكية حملش ركة حم ي وس لا منهد حمندس 

أرزحقهم يأقلحتهم، يأنظلة حقلق حلن فدع غير حملس ناة إمي 

مس ناحج ملكية )شدملة صيا حلأسلدك أي حمرعي أي حس خاحم 

مندطق حمغدبدج( حم ي تنظلهد آميدج تخصيص حلأرحضي حملالية 

حمل عدرف عليهد، يأوة قضدود أخرى تثيرهد أنظلة حمايدزة 

حملخ لفة في منطقة حملشريع؛

أنلدط حم فدعل حلت لدعي في حملج لعدج حمل أثرة، بلد في ذمك )ح( 

حمشبكدج حلت لدعية يأنظلة حملسدناة حلت لدعية، يكيفية 

تأثرهد بدملشريع؛

 حمخصدئص حلت لدعية يحمثقدفية ملج لعدج حمندزحين، )ط( 

بلد في ذمك يصف حملؤسسدج حمرسلية يغير حمرسلية 

)علي سبيل حملثدو، حملؤسسدج حملج لعية، يتلدعدج 

حمطقلس، يحملنظلدج غير حماكلمية( حم ي قا تكلن ذحج صلة 

بإس رحتيجية حم شدير يتصليم أنشطة إعددة حم لطين يتنفيذهد.

طدر حمقدنلني مد ولي: طدر حمقدنلني. تغطي ن دئج تاليل حلإ 7. حلإ

نطدق قلة حمايدزة حمجبروة يحمقيلد حملفريضة علي حس خاحم )أ( 

حلأرحضي، يطبيعة حم علوضدج حملرتبطة بهد، من حيث منهجية 

حم قييم يتلقيت حمافع علي حا سلحء؛

دحروة حملعللو بهد، بلد في ذمك يصف )ب(  حلإترحءحج حمقدنلنية يحلإ

طدر  سبل حلن صدف حمل لفرة ملندزحين في حمعللية حمقضدئية يحلإ

حمزمني حملع دد ملثل هذه حلإترحءحج يآميدج معدمجة حم ظلم 

حمل لفرة حم ي قا ترتبط بدملشريع؛

حمقلحنين يحمللحئح حمل علقة بدمهيئدج حملسؤيمة عن تنفيذ أنشطة )ج( 

إعددة حم لطين؛

حمثغرحج، إن يتاج، بين حمقلحنين حملالية يحمللدرسدج حم ي )د( 

تغطي حلس الحذ حمقسري، يحمقيلد حملفريضة علي حس خاحم 

حلأرحضي يأحكدم تاحبير إعددة حم لطين يحملعيدر حمبيئي 

يحلت لدعي 5، يآميدج سا هذه حمثغرحج.

طدر حملؤسسي مد ولي: طدر حملؤسسي. تغطي ن دئج تاليل حلإ 8. حلإ

تااوا حمهيئدج حملسؤيمة عن أنشطة إعددة حم لطين )أ( 

يحملنظلدج غير حماكلمية / منظلدج حملج لع حملاني حم ي قا 

وكلن مهد دير في تنفيذ حملشريع، بلد في ذمك تلفير حملسدناة 

مالأشخدص حمندزحين؛

تقييم حمقارة حملؤسسية مهذه حمهيئدج يحملنظلدج غير )ب( 

حماكلمية/منظلدج حملج لع حملاني؛

أي خطلحج وُف رض أن تعزز حمقارة حملؤسسية ملهيئدج )ج( 

يحملنظلدج غير حماكلمية/منظلدج حملج لع حملاني حملسؤيمة 

عن تنفيذ إعددة حم لطين.

أهلي هم  ب ااوا  حمخدصة  يحملعدوير  حمندزحين  تعروف  9. حلأهلية. 

ملاصلو علي حم علوض أي مسدعاحج إعددة حم لطين حلأخرى، بلد في 

ذمك حم لحروخ حمنهدئية ذحج حمصلة.

في  حملس خامة  حملنهجية  عنهد.  يحم علوض  حمخسدئر  10. تقييم 

تقييم حمخسدئر م ااوا تكلفة حلس باحو حمخدصة بهد؛ ييصف حلأنلحع 

يحلأصلو  حمطبيعية  يحمللحرد  حلأرحضي  عن  حم علوضدج  من  حملق رحة 

حلأخرى يمس لودتهد بللتب حمقدنلن حملطني يهذه حم احبير حم كليلية 

حمالزمة ملاصلو علي تكلفة حلس باحو حمخدصة بهد.

ذمك  في  )بلد  حمندزحين  إشرحك  حملالية.  حملج لعدج  11. مشدركة 

حملج لعدج حملضيفة، حسب حلق ضدء(:

يصف إس رحتيجية حم شدير مع حمندزحين في تصليم أنشطة )أ( 

إعددة حم لطين يتنفيذهد يمشدرك هم؛ 
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ملخص مالآرحء حم ي أُباوت يماى أخذهد في حلع بدر عنا إعاحد )ب( 

خطة إعددة حم لطين؛ 

مرحتعة باحئل إعددة حم لطين حملقامة يحلخ يدرحج حم ي يضعهد )ج( 

حمندزحلن فيلد و علق بدمخيدرحج حمل لفرة مهم؛ 

حم رتيبدج حملؤسسية حم ي و لكن من خالمهد حمندزحلن من إوصدو )د( 

مخديفهم إمي حمسلطدج حملخ صة بدملشريع خالو حم خطيط، 

يحم نفيذ، يحم احبير حمالزمة مضلدن تلثيل هذه حمفئدج حمضعيفة 

من حمشعلب حلأصلية، يحلأقليدج حمعرقية، يحملعامين، يحمنسدء 

تلثيال كدفيد.

وقام  حمذي  مل نفيذ  حمزمني  حمجايو  مل نفيذ.  حمزمني  12. حمجايو 

حملقارة  نجدز  يحلإ حمباء  يتلحروخ  حمنزيح،  معللية  حمل لقعة  حم لحروخ 

مجليع أنشطة خطة إعددة حم لطين. يوجب أن ولضح حمجايو حمزمني 

كيف أن أنشطة إعددة حم لطين مرتبطة ب نفيذ حملشريع حمكلي.

حم كدميف  تقاورحج  تُظهر  حم ي  حمجاحيو  يحمليزحنية.  13. حم كدميف 

حملبدمغ  ذمك  في  بلد  حم لطين،  إعددة  أنشطة  مجليع  حملصنفة 

حمطدرئة؛  يحمنفقدج  حمسكدني،  يحمنلل  حم ضخم،  م غطية  حملخصصة 

يحمجايو حمزمني ملنفقدج؛ يمصددر حلأملحو؛ يحم رتيبدج حمالزمة م افق 

حم لطين، إن يتا، في  حملندسب، يتللول إعددة  حلأملحو في حملقت 

مندطق تقع خدرج حخ صدصدج هيئدج إدحرة حم نفيذ. 

14. آمية معدمجة حملظدمم. تصف حمخطة حلإترحءحج ميسلرة حم كلفة 

حمنزيح  حم ي تنشأ عن عللية  حمثدمث  يحمل دحة م سلوة نزحعدج حمطرف 

أي إعددة حم لطين؛ يوجب أن تأخذ آميدج حم ظلم بعين حلع بدر إتدحة 

حملجلء إمي حمقضدء يآميدج تسلوة حمنزحعدج حملج لعية يحم قلياوة.

حم لطين  حمنزيح يإعددة  15. حمرصا يحم قييم. ترتيبدج رصا أنشطة 

من قبل هيئدج إدحرة حم نفيذ، علي أن وس كللهد مرحقبل حمطرف حمثدمث 

كدملة  معللمدج  علي  حماصلو  مضلدن  مندسبة،  حمبنك  ورحهد  حين 

إعددة  أنشطة  ماخالج  مقيدس  حلأدحء  رصا  يمؤشرحج  يملضلعية؛ 

حم لطين، يمخرتدتهد، ين دئجهد؛ يإشرحك حمندزحين في عللية حمرصا؛ 

حمن دئج مف رة زمنية معقلمة بعا حك لدو تليع أنشطة إعددة  يتقييم 

م لتيه  حم لطين  إعددة  يم دبعة  رصا  ن دئج  يحس خاحم  حم لطين؛ 

علليدج حم نفيذ حمالحقة.

حمخطة  تشلل  أن  وجب  حم كيفية.  دحرة  بدلإ حمخدصة  16. حم رتيبدج 

غير  حم غييرحج  إمي  بدلس جدبة  حم لطين  إعددة  تنفيذ  م كييف  أحكدًمد 

م اقيق  حمل لقعة  غير  حمعلحئق  أي  حملشريع،  ظريف  في  حمل لقعة 

عددة حم لطين.  ن دئج مرضية لإ

ضافية عندما تتضمن إعادة التوطين   متطلبات التخطيط االإ
النزوح المادي

منشآج  )أي  ملسكدن  مددوًد  نقالً  حملشريع  ظريف  ت طلب  17. عنامد 

إضدفية  عندصر  أوضد  ت طلب  حم لطين  إعددة  خطط  فإن  حلأعلدو(، 

مللعللمدج يحم خطيط. يتشلل حمل طلبدج حلإضدفية مد ولي: 

منقل  حملقامة  حملسدعاة  حمخطة  تصف  حلن قدمية.  18. حملسدعاة 

تصف  كلد  يمخزينهد(.  حمشركة  معاحج  )أي  يمل لكدتهم  حلأسرة  أفرحد 

أي مسدعاة إضدفية مقامة مل علوض حمنقاي حملااد مالأسر يتأمين 

ملحقع  كدنت  يإذح  تاواة.  مسدكن  بندء  ذمك  في  بلد  حمباول،  سكنهد 

شغدو في يقت  حلن قدو حملقررة )ملسكن أي حمشركدج( ميست تدهزة مالإ

يحم كدميف  حمكدفية  حلن قدمية  حمبالج  حمخطة  تااد  حملددي،  حمنزيح 

شغدو. حلأخرى م غطية نفقدج حم أتير حملؤقت إمي أن و لفر حلإ

19. تااوا حمللقع، يإعاحده، يعللية حلن قدو. عنامد تكلن ملحقع 

حمباولة  حلن قدو  ملحقع  حمخطة  تصف  عاحد،  حلإ قيا  حملقررة  حلن قدو 

حمُلقارة يتلضح حمللحقع حملاادة، حم ي تغطي:

حم رتيبدج حملؤسسية يحمفنية م ااوا ملحقع حلن قدو يإعاحدهد، )أ( 

سلحء كدنت في حملندطق حمروفية أي حماضروة، يحم ي من خالمهد 

ن دتية، يمزحود حمللقع، يحمعلحمل  مكدنيدج حلإ تكلن مجللعة حلإ

حلأخرى أفضل من أي علي حلأقل مشدبهة ملللقع حمقاوم، مع 

تقاور حملقت حمالزم لم الك حلأرض يحمللحرد حلإضدفية ينقلهد؛ 

تااوا حمفرص يمرحعدتهد م اسين مس لودج حملعيشة حملالية )ب( 

عن طروق حلس ثلدر حلإضدفي )أي من خالو تااوا ترتيبدج 

تقدسم مندفع حملشريع( في حمبنية حم ا ية، أي حملرحفق، أي 

حمخامدج؛ 

أي تاحبير لزمة ملنع حملضدربة حمعقدروة أي تافق حلأشخدص )ج( 

غير حملؤهلين إمي حمللحقع حملاادة؛ 

إترحءحج حلن قدو حملددي ضلن حملشريع، بلد في ذمك حمجاحيو )د( 

عاحد حمللقع أي حمنقل؛  حمزمنية لإ

حم رتيبدج حمقدنلنية م نظيم حمايدزة ينقل حمللكية مهؤلء حمذون )ه( 

أُعيا تلطينهم، بلد في ذمك تلفير ضلدندج حمايدزة مهؤلء 

حمذون مم تكن ماوهم حقلق قدنلنية كدملة مالأرحضي أي حمهيدكل 

في يقت سدبق.

م لفير  خطط  حلت لدعية.  يحمخامدج  حم ا ية،  يحمبنية   20. حمسكن، 

)علي  حم ا ية  يحمبنية  حمسكن،  حملالي(  حملج لع  تلفير  م للول  )أي 

ماحد بدمليده، يحمطرق حمفرعية(، يحمخامدج حلت لدعية   سبيل حملثدو، حلإ

حمافدظ  يخطط  حمصاية(؛  يحمخامدج  حملاحرس  حملثدو،  سبيل  )علي 

يأي  حملضيفين؛  ملسكدن  يتقاوله  حمللدثل  حمخامدج  مس لى  علي 
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 5 

يمعلدروة  هناسية  يتصليلدج  حمللقع،  في  ضريروة   تطلورحج 

مهذه حملرحفق.

حمبيئية. يصف حايد ملحقع حلن قدو حملقررة؛  دحرة  21. حمالدوة يحلإ

حماا  يتاحبير  حملق رحة  حم لطين  إعددة  معللية  حمبيئية  حلآثدر  يتقييم 

حمبيئي  حم قييم  حلق ضدء مع  )منسقة حسب  يإدحرتهد  حلآثدر  من هذه 

مالس ثلدر حمرئيسي حمذي و طلب إعددة تلطين(.

22. حم شدير بشأن ترتيبدج حلن قدو. تصف حمخطة أسدميب حم شدير 

حلن قدو  بباحئل  و علق  فيلد  تفضيالتهم  بشأن  مددوًد  حمندزحين  مع 

حمل علقة  حلخ يدرحج  حلق ضدء،  حسب  ذمك،  في  بلد  مهم،  حمل لفرة 

أسر  شكل  علي  يحلن قدو  حم قلياوة،  يحملسدعاة  حم علوضدج  بأشكدو 

منفردة، أي مع حملج لعدج حمللتلدة مسبًقد، أي مجللعدج حلأقدرب، 

يحمافدظ علي حلأنلدط حمقدئلة من تنظيم حملجللعة، ينقل حملل لكدج 

أمدكن  حملثدو،  سبيل  )علي  إميهد  حملصلو  علي  حمافدظ  أي  حمثقدفية 

حمعبددة، يمرحكز حمزودرحج حماونية، يحملقدبر(.

ملحقع  أثر  من  حماا  تاحبير  حملضيفين.  حمسكدن  مع  23. حلنامدج 

حلن قدو حملقررة في أي مج لعدج مضيفة، بلد في ذمك:

حملشديرحج مع حملج لعدج حملضيفة يحماكلمدج حملالية؛ )أ( 

ترتيبدج تقاوم حمعطدءحج حمفلروة من أي مافلعدج مس اقة )ب( 

مللضيفين مقدبل حلأرحضي يغيرهد من حلأصلو حملنصلص عليهد 

في مسدناة ملحقع حلن قدو حملقررة؛ 

ترتيبدج تااوا أي نزحع قا وااث بين هؤلء حمذون أُعيا )ج( 

تلطينهم يحملج لعدج حملضيفة يمعدمج ه؛ 

أي تاحبير لزمة مزوددة حمخامدج )علي سبيل حملثدو، حم عليم )د( 

ن دج( في حملج لعدج حملضيفة  يحمليده يحمصاة يخامدج حلإ

م لبية حملطدمب حمل زحواة عليهد، أي مجعلهد ملدثلة ملخامدج 

حمل لفرة في ملحقع حلن قدو حملقررة علي حلأقل.

ضافية عندما تتضمن إعادة التوطين   متطلبات التخطيط االإ

النزوح االقتصادي

حس خاحم  علي  حملفريضة  حمقيلد  أي  حلأرحضي  حيدزة  كدنت  24 إذح 

نزيح  إمي  تؤدي  قا  إميهد  حملصلو  أي  حمطبيعية  حمللحرد  أي  حلأرحضي 

حق صددي ملالظ، في م أوًضد دمج ترتيبدج تزيوا حمندزحين بدمفرصة 

حمكدفية م اسين سبل كسب حمعيش حمخدصة بهم أي حس عددتهد علي 

كسب  سبل  تاسين  خطة  في  أي  حم لطين،  إعددة  خطة  في  حلأقل 

حمعيش حملنفصلة. يوشلل هذح مد ولي:

تكلن  حمذون  بهؤلء  و علق  فيلد  مالأرحضي.  حملبدشر  25. حلس باحو 

سبل كسب عيشهم من حلأرحضي حمزرحعية، ت يح خطة إعددة حم لطين 

خيدًرح لس الم أرحض باولة بقيم إن دتية ملدثلة، أي تبين عام تلفر 

تصف  حمباولة،  حلأرحضي  ت لفر  يحينلد  ملدثلة.  بقيم  كدفية  أرحض 

حمخطة أسدميب تلزوعهد علي حمندزحين يتلقي ه.

26. حمارمدن من حملصلو إمي حلأرحضي أي حمللحرد. فيلد و علق بهؤلء 

حمذون تأثرج سبل كسب حمعيش حمخدصة بهم بدمارمدن من حس خاحم 

حمللكية  ملحرد  ذمك  في  بلد  إميهد،  حملصلو  أي  حمللحرد  أي  حلأرحضي 

حمعدمة، فإن خطة إعددة حم لطين تصف يسدئل ملاصلو علي حمباحئل 

أي حمللحرد حمباولة، أي دعم سبل كسب حمعيش حمباولة.

حمفئدج  بجليع  و علق  فيلد  حمباولة.  حمعيش  كسب  سبل  27. مسدناة 

حم لطين  إعددة  خطة  تصف  حق صددوة،  لأسبدب  حمندزحين  من  حلأخرى 

حلأعلدو،  م ااوا  أي  حم لظيف  علي  ملاصلو  حمجايى  ذحج  حم رتيبدج 

حم اروب  شدملة  حمصلة  ذحج  حم كليلية  حملسدعاة  تلفير  ذمك  في  بلد 

 علي حملهدرحج، أي حماصلو علي حلئ لدن، أي حم رحخيص، أي حم صدروح،

أي حملعاحج حمل خصصة. يحسب حلق ضدء، ولفر حم خطيط مسبل كسب 

حمضعيفة  حمفئدج  أي  حلأقليدج،  أي  حملرأة،  إمي  خدصة  مسدعاة  حمعيش 

حم ي قا تعدني من حمارمدن في تأمين سبل باولة مكسب حمعيش.

حم لطين  إعددة  خطة  تااد  حلق صددوة.  حم نلية  فرص  28. مرحعدة 

حملاسنة  حمعيش  كسب  سبل  م عزوز  تايى  ذحج  فرص  أي  يتقيِّم 

حملثدو،  حم لطين. يقا وشلل هذح، علي سبيل  إعددة  ن يجة علليدج 

ترتيبدج حمعلل حملليزة في حملشريع، أي مسدناة تطلور حملن جدج أي 

حم جدروة  حملندطق  يتقسيم  حم جدرة  ترتيبدج  أي  حملخصصة،  حلأسلحق 

تقّيم  أن  وجب  حلق ضدء،  يحسب  حم احبير.  من  غيرهد  أي  حملليزة، 

حمخطة أوًضد تايى آفدق حم لزوعدج حملدمية علي حملج لعدج، أي علي 

حمندزحين مبدشرة، من خالو يضع ترتيبدج تقدسم مندفع حملشريع.

حملسدناة  حم لطين  إعددة  خطة  تلفر  حلن قدمية.  29. حملسدناة 

يقا  عيشهم.  كسب  سبل  تعطيل  سي م  حمذون  مهؤلء  حلن قدمية 

حملزحرعلن  خسرهد  حم ي  حملادصيل  مقدبل  حمافع  علي  هذح  وش لل 

يحمللحرد حمطبيعية حملفقلدة يدفع حلأربدح حملفقلدة ملشركدج، يدفع 

حلأتلر حمضدئعة ملللظفين حمل ضررون من نقل أمدكن حمعلل. يتنص 

حمخطة علي أن حملسدناة حلن قدمية تس لر طلحو حمف رة حلن قدمية.

ب  إطار العمل الخاص بإعادة التوطين

30. وهاف إطدر إعددة حم لطين إمي تلضيح مبددئ إعددة حم لطين، 

يحم رتيبدج حم نظيلية، يمعدوير حم صليم حم ي تنطبق علي حملشريعدج 

حمفرعية أي مكلندج حملشريع حم ي و م إعاحدهد خالو تنفيذ حملشريع 

)رحتع حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 5 حمفقرة 25(. يبلجرد تااوا مكلندج 

حمضريروة،  حملعللمدج  يتلفر  حمفردي  حملشريع  أي  حمفرعي  حملشريع 

طدر إمي خطة ماادة ت لحفق مع حملخدطر يحلآثدر  سي م تلسيع هذح حلإ

حملددي حمنزيح  س سبب  حم ي  حملشريع  أنشطة  تباأ  يمن   حملا للة. 

ي/أي حلق صددي إمي أن و م يضع هذه حمخطط حملاادة في صيغ هد 

حمنهدئية يملحفقة حمبنك عليهد.



64

31. وغطي إطدر سيدسة إعددة حم لطين حمعندصر حم دمية:

يصًفد مخ صًرح مللشريع يمللكلندج حم ي من أتلهد و طلب )أ( 

حلس الحذ علي حلأرحضي يإعددة حم لطين، يتلضيًاد لأسبدب 

طدر سيدسة إعددة حم لطين بالً من خطة  عاحد حمجدري لإ حلإ

عددة حم لطين؛  لإ

حملبددئ يحلأهاحف حم ي تاكم إعاحد إعددة حم لطين يتنفيذهد؛ )ب( 

يصف عللية إعاحد خطط إعددة حم لطين يحمللحفقة عليهد؛ )ج( 

آثدر حمنزيح حملقارة يأعاحد حمندزحين يفئدتهم حملقارة، قار )د( 

حملس طدع؛ 

معدوير حلأهلية م ااوا مخ لف فئدج حمندزحين؛ )ه( 

إطدر قدنلني ورحتع حم لحفق بين حمقلحنين يحمللحئح حمخدصة )ي( 

بدملق رض يم طلبدج يتاحبير سيدسة حمبنك حملق رحة مسا 

حمثغرحج بينهد؛ 

أسدميب تقييم حلأصلو حمل أثرة؛ )ز( 

حلإترحءحج حم نظيلية م قاوم حم علوضدج يغيرهد من مسدعاحج )ح( 

إعددة حم لطين، بلد في ذمك، حمخدصة بدملشريعدج حم ي تنطلي 

علي يسطدء حمقطدع حمخدص، يمسؤيميدج حملسيط حملدمي، 

يحماكلمة، يحملطلر حمخدص؛ 

يصف عللية حم نفيذ، ملد وربط تنفيذ إعددة حم لطين بدلأشغدو )ط( 

حملانية؛ 

يصف آمية معدمجة حملظدمم؛ )ي( 

يصف ترتيبدج تللول إعددة حم لطين، بلد في ذمك إعاحد )ك( 

تقاورحج حم كلفة يمرحتع هد، يتافق حلأملحو، يحم رتيبدج 

حمطدرئة؛ 

يصف آميدج حم شدير مع حمندزحين يمشدرك هم في حم خطيط، )و( 

يحم نفيذ، يحمرصا؛ 

ترتيبدج ملرصا يحمل دبعة من قبل هيئة إدحرة حم نفيذ، يمرحقبي )م( 

حمطرف حمثدمث، إذح مزم حلأمر.

ج  إطار العمليات

32. و م إعاحد إطدر حمعلليدج عنامد ولكن أن تؤدي حملشريعدج حم ي 

وسدناهد حمبنك إمي فرض قيلد علي حملصلو إمي حمللحرد حمطبيعية في 

حمل نزهدج يحملندطق حملالية حملاادة قدنلند. يوهاف إطدر حمعلليدج 

إمي تااوا حمعللية حم ي وشدرك من خالمهد أفرحد حملج لعدج حم ي من 

حم احبير  يتااوا  حملشريع،  مكلندج  تصليم  في  ت أثر  أن  حملا لل 

يتنفيذ  يحلت لدعي،  حمبيئي  حملعيدر  هذح  أهاحف  م اقيق  حمالزمة 

أنشطة حملشريع ذحج حمصلة يم دبع هد.

حمقدئلة  حلإترحءحج  حم ااوا،  يته  علي  حمعلليدج،  إطدر  33. وصف 

علي حملشدركة حم ي من خالمهد سي م تنفيذ حلأنشطة حم دمية:

سي م إعاحد مكلندج حملشريع يتنفيذهد. وجب أن تصف )أ( 

حملثيقة بإوجدز حملشريع يمكلندته أي حلأنشطة حم ي قا ت ضلن 

قيلدح تاواة أي أشا صرحمة علي حس خاحم حمللحرد حمطبيعية. 

يوجب أوضد أن تصف حمعللية حم ي وشدرك من خالمهد حمندزحلن 

حملا لللن في تصليم حملشريع.

سي م تااوا معدوير حلأهلية ملندزحين. وجب أن تنص حملثيقة )ب( 

علي إشرحك حملج لعدج حملالية حملا لل تضررهد في تااوا 

أي آثدر سلبية، يتقييم شاة حلآثدر، ييضع معدوير حلأهلية لأي 

تاحبير لزمة ملاا من حملخدطر يحلآثدر أي مل علوض.

تااوا إترحءحج مسدعاة حلأشخدص حمل ضررون في تهلدهم )ج( 

م اسين مصددر كسب أرزحقهم أي إعددتهد، بدمقيلة حماقيقية 

إمي حملس لودج حمسدبقة ملنزيح، مع حملادفظة علي حس احمة 

حمل نزه أي حملنطقة حملالية. يونبغي أن تصف حملثيقة 

حلأسدميب يحلإترحءحج حم ي س ااد بهد حملج لعدج يتخ در 

تاحبير حماا من حلآثدر أي تاحبير حم علوض حملا للة حم ي سي م 

تقاولهد ملن تأثريح بشكل سلبي، يحلإترحءحج حم ي سيااد من 

خالمهد أفرحد حملج لع حملالي حمل أثرين سلبيد أي حمخيدرحج 

حمل دحة مهم ورواين.

حل حم ضدربدج أي حم ظللدج حملا للة حم ي نشأج في )د( 

حملج لعدج حمل ضررة أي بينهد. يوجب أن تصف حملثيقة 

حلإترحءحج حمالزمة مال حملندزعدج حمل صلة بدمقيلد علي 

حس خاحم حمللحرد حم ي قا تنشأ بين حملج لعدج حملالية 

حمل ضررة، يحمشكديى حم ي قا تصار عن أفرحد حملج لعدج 

حمذون ل ورضلن بلعدوير حلأهلية يإترحءحج تخطيط حملج لعدج 

حملالية أي حم نفيذ حمفعلي.

بدلإضدفة إمي ذمك، وجب أن وصف إطدر حمعلليدج حم رتيبدج حمل علقة 

بلد ولي:

دحروة يحمقدنلنية. وجب أن تس عرض حملثيقة حلتفدقدج )ه(  حلإترحءحج حلإ

حم ي تم حم لصل إميهد بشأن نهج حمعلليدج مع تااوا تهدج 

دحروة يحملزحرحج حم نفيذوة ذحج حمصلة )بلد في ذمك  حلخ صدص حلإ

دحروة يحملدمية في إطدر حملشريع(. حم ااوا حملحضح مللسؤيميدج حلإ

ترتيبدج حمرصا يحمل دبعة. وجب أن تس عرض حملثيقة حم رتيبدج )ي( 

حمخدصة بدمرصا حمقدئم علي حملشدركة لأنشطة حملشريع فيلد 

و صل بدلآثدر )حملفياة يحمسلبية( علي حلأفرحد دحخل حملنطقة 

حمل أثرة بأنشطة حملشريع، يبرصا فدعلية حلإترحءحج حم ي ت خذ 

م اسين حماخلو يمس لودج حملعيشة )أي علي حلأقل حس عددتهد 

ملد كدنت عليه قبل حملشريع(.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 6 

مقدمة

1. وقر حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 6 بأن حلدوة يحفظ حم نلع 
حمبيلملتي يإدحرة حمللحرد حمطبيعية حماية علي نال مس احم 
وُعا أمًرح أسدسًيد م اقيق حم نلية حملس احمة. يوُعرَّف حم نلع 
حمبيلملتي بأنه حم غّير بين حمكدئندج حماية حمندشئ عن تليع 
حلأرضية  وكلملتية  حلإ حمنظم  بلد في ذمك كل من  حملصددر، 
وكلملتية حم ي هي  يحمباروة يحملدئية حلأخرى يحملجلعدج حلإ
حم نلع دحخل حلأنلحع يبينهد يتنلع  تزء منهد، يو ضلن ذمك 
أحلحو  في  حمبيلملتي  حم نلع  يوشكل  وكلملتية.  حلإ حلأنظلة 
وكلملتي ذحج حمقيلة حمكبيرة  كثيرة أسدسد مخامدج حمنظدم حلإ
نسدن. يمذح، غدمًبد مد تؤثر آثدر حم نلع حمبيلملتي سلبًيد علي  مالإ

وكلملتي.1 تقاوم خامدج حمنظدم حلإ

حمنظدم  بخامدج  حمل علقة  حمل طلبدج   1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  وااد    1

وكلملتي. حلإ

حملظدئف  حمافدظ علي  بأهلية   6 حمبيئي يحلت لدعي  حملعيدر  2. وقر 

حمغدبدج،  ذمك  في  بلد  حمطبيعية،  ملللحئل  حلأسدسية  وكلملتية  حلإ

أرضية  يحاة  بأنه  حمللئل  يوُعرف  تاعله.  حمذي  حمبيلملتي  يحم نلع 

تجلعدج  تاعم  هلحئية  أي  باروة  تغرحفية  أي  حمعذبة  حمليده  من  أي 

حمكدئندج حماية يتفدعالتهد مع حمبيئة غير حماية. يتاعم تليع حمللحئل 

حلأنلحع  تنلع  حيث  من  يتخ لف  حماية  حمكدئندج  تعقياحج  حمطبيعية 

ييفرتهد يأهلي هد.

حملس احمة  دحرة  حلإ أوًضد  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  3. وعدمج 

ن دج حلأيمي2 يحصدد3 حمللحرد حمطبيعية حماية. مالإ

4. كلد وقر حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 6 بضريرة مرحعدة سبل كسب 

حمشعلب  ذمك  في  بلد  حملشريع  بأنشطة  حمل أثرة  مالأطرحف  حمعيش 

خامدج  أي  حمبيلملتي  حم نلع  إمي  يصلمهد  و أثر  قا  حم ي  حلأصلية، 

مهد  حس خاحمهد  أي  حماية  حمطبيعية  حمللحرد  أي  وكلملتي  حلإ حمنظدم 

وجدبي  يحلإ حملا لل  حماير  حلع بدر  بعين  سُيؤخذ  كلد  بدملشريع. 

حمشعلب  ذمك  في  بلد  حملشريع،  بأنشطة  حمل أثرة  مللج لعدج 

ملللحرد  حملس احمة  دحرة  يحلإ حمبيلملتي  حم نلع  حفظ  في  حلأصلية 

حماية. حمطبيعية 

االأهداف

• حلدوة حم نلع حمبيلملتي يحمللحئل حمطبيعية يحمافدظ عليهد؛	

• تطبيق حم سلسل حمهرمي4 ملاا من حملخدطر يحمنهج حملقدئي في 	

تصليم يتنفيذ حملشريعدج حم ي قا تؤثر علي حم نلع حمبيلملتي؛

• دحرة حملس احمة ملللحرد حمطبيعية حماية؛	 تشجيع حلإ

• مسدناة سبل كسب حمعيش مللج لعدج حملالية بلد في ذمك 	

حمشعلب حلأصلية يحم نلية حلق صددوة حمشدملة مكدفة فئدج 

ن دج حلأيمي ملللحرد حمطبيعية حماية هل زرحعة أي تربية حمنبدتدج أي حمايلحندج،  2  حلإ

بلد في ذمك حمزرحعة حمسنلوة يحماحئلة مللادصيل يتربية حمايلحندج )شدمال حمثرية 
حمايلحنية(، يتربية حلأحيدء حملدئية يحملزحرع حمارتية يمد إمي ذمك.

حمكدئندج حمباروة  3  وشير حصدد حمللحرد حمطبيعية حماية، كدلأسلدك يتليع أنلحع 

علي  تش لل  حم ي  ن دتية  حلإ حلأنشطة  إمي  يحلأخشدب  حلأرضية  يحمكدئندج  حلأخرى 
حس خالص هذه حمللحرد من حمطبيعة يحلأنظلة حمبيئية يحمللحئل حمطبيعية حملعامة. 

4  كلد هل مبين في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1.

دحرة   حفظ حم نلع حمبيلملتي يحلإ
حملس احمة ملللحرد حمطبيعية حماية 6
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حملج لع من خالو تبني ملدرسدج تامج حح يدتدج حمافظ 

يأيملودج حم نلية.

نطاق التطبيق

5. ت ااد قدبلية تطبيق هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي أثندء حم قييم 

حمبيئي يحلت لدعي حمللضح في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1.

6. بندء علي حم قييم حمبيئي يحلت لدعي، تسري م طلبدج هذح حملعيدر 

حمبيئي يحلت لدعي علي تليع حملشريعدج، حم ي من حملا لل أن تؤثر 

علي حم نلع حمبيلملتي أي حمللحئل حمطبيعية، إمد سلًبد أي إوجدبًد، بشكل 

مبدشر أي غير مبدشر، أي تع لا علي حم نلع حمبيلملتي منجدحهد.

حملشريعدج،  علي  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  وسري  7. كلد 

ن دج حلأيمي ي/أي حس خاحم حمللحرد حمطبيعية حماية.  حم ي ت ضلن حلإ

المتطلبات

أ  عام

8. سيأخذ حم قييم حمبيئي يحلت لدعي، علي حمنال حملبين في حملعيدر 

يغير  حملبدشرة  حم رحكلية  حلآثدر  حلع بدر  بعين   ،1 يحلت لدعي  حمبيئي 

حملبدشرة حمل علقة بدملشريع علي حمللحئل حمطبيعية يحم نلع حمبيلملتي 

حم ي  يحملخدطر  حم هاواحج  أوضد  حم قييم  هذح  يورحعي  تاعله.  حمذي 

تلحته حم نلع حمبيلملتي، علي سبيل حملثدو، فقاحن حمللحئل حمطبيعية، 

حملفرط،  يحلس غالو  حمغدزوة،  حمغروبة  يحلأنلحع  يحم ف ت،  يحم اهلر 

يحمصيا  يحم للث،  حملغذودج،  يتاليل  حمهياريملتية،  يحم غيرحج 

حمعرضي، فضالً عن حلآثدر حمل لقعة م غير حملندخ. يسيااد أهلية حم نلع 

حمبيلملتي أي حمللحئل حمطبيعية بندء علي قدبلية تأثرهد يتعذر حلس عدضة 

قليلي أي حملطنية يوأخذ في حلع بدر  عنهد علي حملس لى حمعدملي أي حلإ

حمطبيعية  يحمللحئل  حمبيلملتي  بدم نلع  حمل علقة  حملخ لفة  حمقيم  أوًضد 

من قبل حلأطرحف حمل ضررة من حملشريع يحلأطرحف حملس فياة. 

9. سي جنب حملق رض حلآثدر حمسلبية حملحقعة علي حم نلع حمبيلملتي 

وقلم  حمسلبية،  حلآثدر  تجنب  و عذر  يعنامد  حمطبيعية.  يحمللحئل 

يحس عددة  حمسلبية  حلآثدر  مخفض  حمالزمة  حم احبير  ب نفيذ  حملق رض 

ونص  حم ي  حلآثدر  من  ملاا  حمهرمي  مل سلسل  يفًقد  حمبيلملتي  حم نلع 

يو أكا  به.  حمخدصة  يملل طلبدج   1 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  عليهد 

ملعلل  حمبيلملتي  حم نلع  في  كفؤة  بخبرحج  حلس عدنة  من  حملق رض 

تاحبير  يتايى  فدعلية  من  يحم اقق  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  في 

حماا من حملخدطر يحلآثدر. يعنامد و م تااوا حملخدطر حمكبيرة يحلآثدر 

إدحرة  خطة  بإعاحد  حملق رض  وقلم  حمبيلملتي،  حم نلع  علي  حمسلبية 

مل نلع حمبيلملتي يتنفيذهد5.

5  يفقد مطبيعة يحجم حملخدطر يحلآثدر حمخدصة بدملشريع، قا تكلن خطة إدحرة 

حم نلع حمبيلملتي يثيقة مس قلة أي قا و م دمجهد في إطدر خطة حلم زحم حمبيئي 
يحلت لدعي حم ي تم إعاحدهد يفًقد مللعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1.

تقييم المخاطر واالآثار

حملق رض  سيااد  يحلت لدعي،  حمبيئي  حم قييم  خالو  10. من 

يحم نلع  حمللحئل  علي  بدملشريع  حمل علقة  حملا للة  يحلآثدر  حملخدطر 

حمبيلملتي حمذي وسدناهد. ييفًقد مل سلسل حمهرمي ملاا من حملخدطر، 

حمخدصة  يحلآثدر  مللخدطر  مبائي  تقييم  بعلل  حملق رض  وقلم 

حم نلع  إمكدنية حس علحض خسدئر  حلأخذ في حلع بدر  بدملشريع باين 

وقلم  حمذي  حم قييم  يوش لل   6.)biodiversity offsets( حمبيلملتي 

به حملق رض علي تااوا لأنلحع حمللحئل حمطبيعية حم ي وا لل تأثرهد 

وكلملتية  حلإ حملظيفة  علي  حملا للة  يحلآثدر  حملخدطر  في  يحم فكير 

ملللحئل حمطبيعية. يسيشلل حم قييم أي مندطق تنلع بيلملتي مهلة 

ما للة قا ت أثر بدملشريع، يمد إذح كدنت مالية بدمقدنلن حملطني أم 

ل. يسي ندسب ماى حم قييم مع حملخدطر يحلآثدر، علي أسدس حح لدو 

حمل ضررة  حلأطرحف  مخديف  يوعكس  يشاتهد،  يخطلرتهد  حايثهد 

يحلأطرحف حملعنية حلأخرى. 

إمي  أسدسية  شريط  تااوا  علي  حملق رض  تقييم  11. سيش لل 

يعنا  حم أثيرحج.  يأهلية  حمل لقع  ملخطر  يماادة  م ندسبة  درتة 

حمبيئي يحلت لدعي يحمقيدم به فيلد و علق بأسدس  حم خطيط مل قييم 

حم نلع حمبيلملتي، وقلم حملق رض بدتبدع حمللدرسدج حمايمية حمجياة 

بدس خاحم نهج مك بية يمياحنية يحس شدروة مع خبرحء،  حمصندعة  في 

حسبلد وكلن مندسبد. يعنامد ولزم إترحء مزوا من حمباث يحم اقيق 

حلو خطلرة حلآثدر حملا للة، سُيجري حملق رض درحسدج ي/أي أعلدو 

رصا إضدفية قبل حمشريع في أي أنشطة ذحج صلة بدملشريع، يقبل 

حتخدذ أي قرحرحج حلو تصليم حملشريع قا تؤدي إمي آثدر سلبية كبيرة 

علي حمللحئل حمطبيعية حم ي وُا لل أن ت ضرر يحم نلع حمبيلملتي حمذي 

وسدناهد.

12. عنامد وااد حم قييم حمبيئي يحلت لدعي حلآثدر يحملخدطر حملا للة 

هذه  حملق رض  سُياور  حمطبيعية،  حمللحئل  أي  حمبيلملتي  حم نلع  علي 

حملخدطر يحلآثدر يفًقد مل سلسل حمهرمي ملاا منهد، ييفقد ملللدرسدج 

حمايمية حمجياة في حمصندعة. يسي بني حملق رض نهًجد يقدئيد يوطبق 

دحرة حم كيفية، حم ي وس جيب فيهد تنفيذ تاحبير حماا من  ملدرسدج حلإ

دحرة ملظريف حمل غيرة ين دئج رصا حملشريع.  حملخدطر يحلإ

مافظ  ملقيدس  قدبلة  نلحتج  هي  حمبيلملتي  حم نلع  خسدئر  حس علحض  علليدج    6

حمسلبية  حلآثدر  عن  مل علوض  حملصللة  حلإترحءحج  عن  ندتجة  حمبيلملتي  حم نلع 
حمكبيرة حمل بقية علي حم نلع حمبيلملتي يحمندتجة عن إعاحد حملشريع يحم ي تس لر 
بعا حتخدذ حم احبير م فددوهد يخفضهد تقليلهد يحس عددتهد. يمذمك، ل وجب حلأخذ 

بدم علوضدج حملا للة في حلع بدر عنا تااوا حملخدطر حمل أصلة مللشريع.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 6 

الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية

أي  حمعذبة  حمليده  من  أي  أرضية  يحاة  بأنه  "حمللئل"  13. وُعرف 

تغرحفية باروة أي هلحئية تاعم تجلعدج حمكدئندج حماية يتفدعالتهد 

مع حمبيئة غير حماية. يتخ لف حمللحئل حمطبيعية في درتة أهلي هد في 

قليلي  حمافدظ علي حم نلع حمبيلملتي حملهم علي حمصعيا حمعدملي يحلإ

مهد  وعطيهد  حم ي  يحلأهلية  مالآثدر،  حسدسي هد  درتة  يفي  يحملطني، 

أي  حمطبيعي  حمللئل  فقاحن  لأن  ينظرح  حملصلاة.  أصادب  مخ لف 

تاهلره أي تف  ه، في معظم حمادلج، وشكل أكبر خطر وهاد حم نلع 

حمبيلملتي، مذح وكلن قار كبير من حم ركيز علي إترحءحج حمافدظ علي 

حم نلع حمبيلملتي في حمافدظ علي حمللحئل حمطبيعية أي حس عددتهد.

دحرة  لإ م لدوزح  نهجد  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  14. و طلب 

هذح  يو نديو  يقيلهد.  ماسدسي هد  يفقد  حمطبيعية  حمللحئل  مخدطر 

علي  حملصنفة  حمطبيعية،  حمللحئل  تليع  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر 

إمي  حمارج"،  ي"حمللئل  حمطبيعي"  ي"حمللئل  حملعاو"  "حمللئل  أنهد 

مقيلة  يإقليلًيد  ديمًيد  بهد  يحملع رف  قدنلند  حملالية  حملندطق  تدنب 

حم نلع حمبيلملتي يحم ي ولكن أن تضم ملئال طبيعيد في أي فئة من 

هذه حمفئدج أي تليعهد.

حم نلع  يعلي  عليهد  يحمافدظ  حمطبيعية  حمللحئل  حلدوة  15. مغرض 

حمبيلملتي حمذي تاعله، وش لل حم سلسل حمهرمي ملاا من حملخدطر 

علي حس علحض خسدئر حم نلع حمبيلملتي. يل وعا هذح حلإترحء حملالذ 

حم احبير  كدفة  حتخدذ  بعا  كبيرة  سلبية  آثدر  هندك  بقيت  إذح  إل  حلأخير 

حملجاوة من حمندحي ين حملدمية يحمفنية م جنب هذه حلآثدر حمسلبية أي 

حفضهد يحس عددة حمللحئل إمي حدم هد حمطبيعية. 

حمبيلملتي  حم نلع  خسدئر  حس علحض  عللية  تصليم  16. وجب 

يطلولة  ملقيدس  يقدبلة  إضدفية  حفظ  ن دئج  تاقيق  بهاف  يتنفيذهد 

حلأتل7 من حمل لقع بصلرة معقلمة أل تسفر عن أي خسدئر صدفية8 بل 

ربلد تاقق مكدسب صدفية مل نلع حمبيلملتي.9 يفي حدمة حس علحض 

أي  علي  حمل بقية  حمسلبية  حلآثدر  من  ملاا  إترحًء  بلصفه  حمخسدئر 

منطقة خدصة بدمللئل حمارج، من حمضريري أن وسفر ذمك عن تاقيق 

مكدسب صدفية. يسيل زم تصليم هذه حمعللية بلباأ "حملثل بدملثل 

حمللقع  في  حمبيلملتي  مل نلع  ملقيدس  حمقدبلة  حمافظ  ن دئج  إظهدر  وجب    7 

)في ظريف طبيعية، يميس في ظريف أسر أي إواحع( يفي نطدق تغرحفي مندسب 
قليلي(. )علي سبيل حملثدو، علي حملس لى حملالي أي حملطني أي حلإ

8  وُعرف مصطلح "ل تلتا أي خسدرة صدفية" علي أنه حمنقطة حم ي ت لحزن عناهد 

تم  حم ي  حلإترحءحج  طروق  عن  حمبيلملتي  حم نلع  علي  بدملشريع  حمل علقة  حلآثدر 
يأخيًرح  حمللقع،  في  حلس عددة  يم نفيذ  يتقليلهد،  حملشريع  آثدر  م جنب  حتخدذهد 

لس علحض حلآثدر حمللالظة حمل بقية، إن يتاج، علي نطدق تغرحفي مندسب. 

حم نلع  مقيم  تاقيقهد  ولكن  إضدفية  حفظ  ن دئج  عن  عبدرة  حملكدسب"  "صدفي    9

مهد. يولكن تاقيق  حمطبيعي  حمللئل  أي  حمارج  حمللئل  تعيين  حم ي تم  حمبيلملتي 
صدفي مكدسب من خالو حم طبيق حمكدمل مل سلسل حمهرمي ملاا من حملخدطر يحمذي 
قا وش لل علي تطلور عللية حس علحض مل نلع حمبيلملتي ي/أي، في حمادلج حم ي 
وس طيع حملق رض فيهد تلبية م طلبدج حمفقرة 24 من هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 
دين حس علحض خسدئر حم نلع حمبيلملتي، من خالو تنفيذ برحمج إضدفية في حمللقع 

)علي أرض حملحقع( م عزوز حمللئل، يحلدوة حم نلع حمبيلملتي يحفظه. 

أي حلأفضل"،10 يسي م تنفيذه تنًبد إمي تنب مع حمللدرسدج حمايمية 

حمجياة في حمصندعة. 

إطدر  في  حلس علحض  عللية  تصليم  حملق رض  وارس  17. يعنامد 

حملصلاة  أصادب  سيشدرك  يحلآثدر،  حملخدطر  من  حماا  إس رحتيجية 

يتنفيذهد.  حلس علحض  عللية  ب صليم  مخ صلن  مؤهللن  يخبرحء 

من  حمطلول  حملاى  علي  يحملدمية  حمفنية  حمجايى  حملق رض  يوثبت 

حمسلبية  مالآثدر  حس علحض  علليدج  حق رحح  يعنا  حلس علحض.  إترحء 

معريف  خبير  بإشرحك  حملق رض  وقلم  حمارج،  حمللئل  علي  حمل بقية 

ديمًيد يححا أي أكثر لس شدرته فيلد إذح كدن حلإترحء حملق رح مجاود أم ل 

يإذح كدن، في رأوه حملهني، ولكن أن ون ج عنه صدفي مكدسب مس احمة 

مقيم حم نلع حمبيلملتي حم ي تم تعيين حمللئل حمارج من أتلهد أم ل.

حمسلبية  حلآثدر  بعض  حس علحض  حلأحيدن  بعض  في  و عذر  18. قا 

حملاادة حمل بقية، لسيلد إذح كدنت حملنطقة حمل أثرة فرواة أي ل ولكن 

حمبيلملتي. يفي هذه حمادلج، من  حم نلع  حلس غندء عنهد من ندحية 

ونفذ حملق رض حملشريع مد مم وُعدد تصليله م فددي حمادتة إمي هذح 

حلإترحء، يم لبية م طلبدج هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي. 

الموئل المعدل

من  كبيرة  نسبة  علي  تا لي  قا  مندطق  هي  حملعامة  19. حمللحئل 

حمنبدتدج، ي/أي أنلحع حمايلحندج غير حلأصلية، ي/أي حم ي أدى حمنشدط 

وكلملتية حمرئيسية  حمبشري فيهد إمي تعاول تكلون حلأنلحع يحملظدئف حلإ

في حملنطقة بشكل فعلي.11 يقا تا لي حمللحئل حملعامة، علي سبيل 

حمغدبدج،  يمزحرع  حمزرحعة،  في  حملس خامة  حملندطق  علي  حملثدو، 

رحضي حمرطبة حملس صلاة.
أ
يحملندطق حمسدحلية حملس صلاة،12 يحل

حمللئل  مندطق  علي  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  20. وسري 

تم  كلد  حمبيلملتي،  مل نلع  كبيرة  قيلة  ت ضلن  حم ي  حملعاو 

حملعيدر  في  حمالزم  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  في  تااواهد 

خفض  أي  تجنب  علي  حملق رض  يوعلل   .1 يحلت لدعي  حمبيئي 

حمبيلملتي يونفذ تاحبير حماا منهد  حم نلع  حلآثدر حملحقعة علي هذح 

حلق ضدء. حسب 

فضل" في أغلب حمادلج ضريرة تعيين علليدج 
أ
10  وقصا بلباأ "حملثل بدملثل أي حل

نفسهد  حمبيلملتي  حم نلع  قيم  علي  ملافدظ  حمبيلملتي  حم نلع  خسدئر  حس علحض 
حم ي ت أثر بدملشريع )تعلوض "عيني"(. يمع ذمك، في بعض حمادلج، قا ل تلثل 
يربلد  مالية،  يل  يطنية  أيملوة  بدملشريع  س  أثر  حم ي  حمبيلملتي  حم نلع  مندطق 
تكلن هندك مندطق أخرى مل نلع حمبيلملتي ذحج أيملوة أعلي ملافظ يحلس خاحم 
حملس احم يمعرضة م هاوا يشيك أي في حدتة إمي حلدوة أي إدحرة فعدمة. يفي 
هذه حمادلج، قا وكلن من حملندسب حمنظر في تعلوض "مخ لف حمنلع" وش لل 
علي "زوددة حملقدبل" )أي عنامد وس هاف حلس علحض تنلًعد بيلملتًيد ذح أيملوة أعلي 
من ذمك حم نلع حمل ضرر من حملشريع(. يبغض حمنظر عن حمنلع، فإن أي منطقة 
تعا حس علحًضد مالآثدر حمسلبية حمل بقية في حمللحئل حمارتة تع بر أوًضد ملحئل حرتة 

يتطدبق حملعيدر حملحرد في حمفقرة 24 من هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي.

11  من وُع بر حمللئل ملئال معال حيث تم تالوله في سيدق حملشريع.

إنشدء أرض  بلثدبة عللية  حمسيدق  حملس خامة في هذح  تُعا عللية حلس صالح    12

ن دج. تاواة من حملندطق حمباروة يحملدئية لس خاحمهد في علليدج حلإ
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الموئل الطبيعي

21. حمللحئل حمطبيعية هي مندطق ت كلن من تجّلعدج قددرة علي 

حمايدة يحمنلل من حمنبدتدج ي/أي حلأنلحع حمايلحنية حلأصلية إمي حٍا كبير 

ي/أي حم ي مم وؤِد حمنشدط حمبشري فيهد بدمضريرة إمي تعاول حملظدئف 

بشكل  حملنطقة  في  أنلحعهد  يتركيبدج  مللنطقة  حمرئيسية  وكلملتية  حلإ

تلهري.

فسيسعي  حم قييم،  إطدر  في  حمطبيعية  حمللحئل  تااوا  تم  22. إذح 

حملق رض إمي تجنب حلآثدر حمسلبية حملحقعة عليه يفًقد مل سلسل حمهرمي 

ملاا من حملخدطر. يعنامد وُا لل تأثر حمللحئل حمطبيعية سلًبد بدملشريع، 

من ونفذ حملق رض أي أنشطة ذحج صلة بدملشريع إل في حدمة:

عام يتلد أوة باحئل مجاوة من حمندحية حمفنية يحملدمية؛)أ( 

تطبيق إترحءحج حماا حملالئلة، يفًقد مل سلسل حمهرمي ملاا من )ب( 

حملخدطر يحلآثدر، م فددي حايث أوة خسدرة صدفية، يوفضل 

صدفي حملكدسب مل نلع حمبيلملتي علي حملاى حمطلول. يعنامد 

تس لر حلآثدر حمل بقية بدمرغم من حمجهلد حملبذيمة م جنب 

يخفض يتقليص حلآثدر، يحيثلد أمكن يبلسدناة أصادب 

حملصلاة ذيي حمصلة، ولكن أن تش لل إترحءحج حماا علي 

حس علحض خسدئر حم نلع حمبيلملتي علي أسدس مباأ 

"حملثل بدملثل أي حلأفضل".

الموئل الحرج

23. حمللئل حمارج وُعرَّف بأنه مندطق ذحج قيلة تنلع بيلملتي عدمية 

أي مهلة، بلد في ذمك:

حمللئل ذي حلأهلية حمكبيرة مبقدء أنلحع مهادة بدلنقرحض بشكل )أ( 

حرج أي بشكل عددي، كلد هل ملضح في حمقدئلة حمالرحء 

مالأنلحع حملهادة ماى حلتادد حمايمي مالدوة حمطبيعة أي 

في نهج يطنية مشدبهة؛ 

حمللئل ذي حلأهلية حمكبيرة مالأنلحع حملس لطنة أي حمللتلدة )ب( 

في نطدق مقيا؛ 

حمللئل حمذي وسدنا حم جلعدج حمكبيرة مالأنلحع حملهدترة أي )ج( 

حمل جلعة عدملًيد أي يطنًيد؛ 

وكلملتية حمفرواة أي حملهادة ملغدوة؛ )د(  حلأنظلة حلإ

وكلملتية حمالزمة ملافدظ علي سالمة )ه(  حملظدئف أي حمخصدئص حلإ

قيم حم نلع حمبيلملتي حملذكلرة أعاله في )أ( يح ي )د(.

أنشطة  أي  حملق رض  ونفذ  من  حمارتة،  حمللحئل  مندطق  24. في 

حس يفدء تليع  إذح تم  إل  آثدر سلبية ما للة  مهد  مللشريع قا تكلن 

حمشريط حم دمية:

عام يتلد باحئل أخرى قدبلة مل طبيق دحخل حملنطقة م طلور )أ( 

حملشريع في حمللحئل حلأقل من حيث قيلة حم نلع حمبيلملتي؛ 

حلم ثدو مجليع حلإترحءحج حمقدنلنية حملطللبة بللتب )ب( 

حلم زحمدج حمايمية أي حمقدنلن حملطني حمذي هل شرط أسدسي 

ملبلا حمذي ولنح حمللحفقة علي أنشطة حملشريع في ملئل حرج 

أي بدمقرب منه؛ 

أل تؤدي حلآثدر حمسلبية حملا للة، أي أي حح لدمية م لك حلآثدر، )ج( 

حملحقعة علي حمللئل إمي تغيير سلبي أي تقليل صدٍف قدبل 

ملقيدس مقيم حم نلع حمبيلملتي حم ي تم تعيين حمللئل حمارج مهد؛

أل و لقع أن وؤدي حملشريع إمي خفض صدٍف في عاد13 أي نلع )د( 

من حلأنلحع حملهادة بدلنقرحض بشكل حرج أي بشكل عددي، 

أي مقياة حمنطدق علي ماى ف رة زمنية معقلمة؛14 

أل وا لي حملشريع علي تالو أي تاهلر كبير ملللحئل حمارتة. )ه( 

يفي حدمة تضلن حملشريع غدبدج أي مشريعدج حرحتية تاواة 

أي م جادة من و م تالول أي حم قليل من قيلة أي ملئل حرج؛

أن و م تصليم إس رحتيجية حماا من حملخدطر يحلآثدر حمخدصة )ي( 

بدملشريع م اقيق صدفي حملكدسب حمخدصة بقيم حم نلع 

حمبيلملتي حمذي تم تعيين حمللئل حمارج من أتلهد؛ 

أن و م دمج برندمج رصا يتقييم قلي يمصلم بشكل مندسب )ز( 

مل نلع حمبيلملتي علي حملاى حمطلول وهاف إمي تقييم حدمة 

حمللئل حمارج في برندمج إدحرة حملق رض.

25. عنامد ولبي حملق رض حمشريط حملنصلص عليهد في حمفقرة 24، 

سي م يصف إس رحتيجية حماا من حملخدطر يحلآثدر مللشريع في خطة 

ذمك  في  )بلد  قدنلنية  حتفدقية  في  يتااواهد  حمبيلملتي  حم نلع  إدحرة 

خطة حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي(.

المناطق ذات قيمة التنوع البيولوجي العالية المحمية قانونا 
والمعترف بها دولًيا

أي  حمقدنلن15  باكم  مالية  منطقة  دحخل  حملشريع  وُنفذ  26. عنامد 

ماوه  تكلن  أي  إقليلًيد،16  أي  ديمًيد  بهد  مع رف  أي  ملالدوة،  مخصصة 

نلحع 
أ
حل قارة  علي  تؤثر  فرحد 

أ
مال ترحكلية  أي  مفردة  خسدرة  هل  حلنخفدض  صدفي    13

عاواة  لأتيدو  قليلية/حملطنية  حلإ ي/أي  حمعدملية  حملس لودج  علي  حلس لرحر  علي 
حملا لل  حمصدفي  حلنخفدض  نطدق  يو ااد  طلولة.  زمنية  ف رة  ماى  علي  أي 
حمقدئلة حمالرحء  إمد في  حلأنلحع  بندًء علي إدرحج  إقليلي/يطني(  )مثالً، عدملي ي/أي 
قليلية/حملطنية.  حلإ حمقلحئم  في  ي/أي  حمطبيعة  مافظ  حمايمي  مالتادد  )حمعدملية( 
حمايمي  مالتادد  )حمعدملية(  حمالرحء  حمقدئلة  حملارتة في كل من  مالأنلحع  يبدمنسبة 
إمي عاد  قليلية، وس نا حلنخفدض حمصدفي  حملطنية/حلإ مافظ حمطبيعة يحمقلحئم 

قليلية. أفرحد حلأنلحع حملطنية/حلإ
يتلد  "عام  إثبدج  حملق رضين  علي  فيه  وجب  حمذي  حمزمني  طدر  حلإ و ااد    14

حنخفدض صدٍف" مالأنلحع حملهادة بدلنقرحض بشكل كبير أي بشكل عددي ي/أي مقياة 
حمنطدق علي أسدس كل حدمة علي حاة، عنا حلق ضدء، يبدم شدير مع خبرحء مؤهلين 

يحلأخذ في حلع بدر بيلملتية حلأنلحع. 

15  وقر هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي بدملندطق حملالية قدنلند حم ي تلبي حم عروف 

-من  يماحرة  يمخصصة  بهد  يمع رف  بلضلح  ماادة  تغرحفية  "منطقة  حم دمي: 
نفدذ حلأخرى- م اقيق حمافدظ علي حمطبيعة  خالو حملسدئل حمقدنلنية أي يسدئل حلإ
ذحج  حمثقدفية  يحمقيم  وكلملتية  حلإ حلأنظلة  خامدج  مع  حمطلول  حملاى  علي 
حمصلة". يلأغرحض هذح حملعيدر، وشلل حم عروف حملندطق حم ي تق رحهد حماكلمدج 

مل خصيص حملذكلر. 

16  تش لل حملندطق ذحج قيلة حم نلع حمبيلملتي حمعدمية يحملعريفة ديمًيد علي سبيل 

حمرطبة  يحلأرحضي  حمايلوة  يحملاليدج  حمطبيعي  حم رحث  ملحقع  حماصر:  ل  حملثدو 
ذحج حلأهلية حمايمية في قدئلة رحمسدر يمندطق حم نلع حمبيلملتي حمرئيسية يمندطق 

حمطيلر حملهلة يحم ادمف من أتل منع مطلق مالنقرحض.
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من  أي  تنفيذ  أن  حملق رض  سيكفل  عليهد،  سلًبد  حم أثير  علي  حمقارة 

دحرة في  حلأنشطة م لحفق مع حدمة حمالدوة حمقدنلنية يأهاحف تهدز حلإ

مللشريع  حملا للة  حمسلبية  حلآثدر  أوًضد  حملق رض  يسيااد  حملنطقة. 

يذمك  يحلآثدر  حملخدطر  من  ملاا  حمهرمي  حم سلسل  يوطبق  يوقيلهد، 

ملنع حلآثدر حمسلبية حمندتلة عن حملشريعدج حم ي قا تعرِّض سالمة هذه 

حملنطقة أي أهاحف حفظهد أي أهلية حم نلع حمبيلملتي بهد ملخطر.

هذح  من   25 إمي   13 من  حمفقرحج  م طلبدج  حملق رض  27. سيلبي 

حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، حسب مق ضي حمادو. بدلإضدفة إمي ذمك، 

سيقلم حملق رض بلد ولي:

بيدن أن حم نلية حملق رحة في هذه حملندطق مسللح بهد قدنلنًد؛)أ( 

حم صرف بطروقة ت فق مع أي خطط إدحرة مع رف بهد ماى )ب( 

حماكلمة م لك حملندطق؛

حم شدير مع رعدة يماوري حملندطق حملالية، يحلأطرحف حمل أثرة )ج( 

بأنشطة حملشريع، بلد في ذمك حمشعلب حلأصلية، يغيرهد من 

حلأطرحف حملعنية بشأن تخطيط حملشريع حملق رح، يتصليله، 

يتنفيذه، يرصاه، يتقييله، حسب حلق ضدء؛

تنفيذ برحمج إضدفية، حسب حلق ضدء، م شجيع يتعزوز أهاحف )د( 

دحرة حمفعدمة مللنطقة. حمافظ يحلإ

االأنواع الدخيلة الغازية

دخدو حمل علا أي حمعرضي لأنلحع غروبة أي غير أصلية من  28. إن حلإ

حمنبدتدج يحمايلحندج في حملندطق حم ي ل تلتا عددًة فيهد قا وشكِّل 

بعض  تصبح  أن  ولكن  حيث  حمبيلملتي،  حم نلع  علي  كبيًرح  خطًرح 

حلأنلحع حمغروبة غدزوة يم طفلة يتن شر بسرعة يتامر أي تزححم حلأنلحع 

حلأصلية.

29. من وقلم حملق رض علًاح بإدخدو أي أنلحع غروبة تاواة )ميست 

تنفيذ  بلا أي منطقة حملشريع( مد مم و م  بثبدج حدمًيد في  ملتلدة 

حمرغم  دخدو. يعلي  حلإ حمقدئم ملثل هذح  حم نظيلي  طدر  ذمك يفًقد مالإ

ذحج  غروبة  أنلحع  أي  بإدخدو  علًاح  حملق رض  وقلم  من  سبق،  ملد 

دخدو تلك  طبيعة غدزوة كبيرة، بغض حمنظر علد إذح كدنت علليدج حلإ

علليدج  كل  يس خضع  حمقدئم.  حم نظيلي  طدر  حلإ يفق  بهد  مسللح 

حمبيئي  حم قييم  إطدر  )في  حملخدطر  م قييم  حمغروبة  حلأنلحع  إدخدو 

يحلت لدعي ماى حملق رض( م ااوا حح لدلج سللك حلأنلحع حمغدزوة. 

حمعرضية  دخدو  حلإ علليدج  حح لدو  م جنب  تاحبير  حملق رض  يسينفذ 

)مثل  حلأمرحض  حمركدئز يندقالج  نقل  بلد في ذمك  حملقصلدة،  أي غير 

حم ي ولكن أن تأيي حلأنلحع  حمنبدتية(  حم ربة، يميده حمصدبلرة، يحمللحد 

حمغروبة.

30. عنا تااوا حلأنلحع حمغروبة بدمفعل في بلا أي منطقة حملشريع 

حملق رح، سيبذو حملق رض حمعندوة مئال تن شر في حملندطق حم ي مم تنشأ 

فيهد. يإن أمكن، سي خذ حملق رض تاحبير ملقضدء علي هذه حلأنلحع من 

دحروة عليهد. حمللحئل حمطبيعية حم ي وفرض حملق رض حمرقدبة حلإ

دارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية االإ

مبائًيد  إن دًتد  ت ضلن  حم ي  حملشريعدج  خالو  من  حملق رض  31. وقلم 

يحصدًدح مللحرد طبيعية حية ب قييم حلس احمة حمعدمة مهذه حلأنشطة يأوًضد 

حملرتبطة  أي  حمقروبة  أي  حملالية  حمطبيعية  حمللحئل  حملا للة علي  آثدرهد 

وكلملتي يحملج لعدج بلد في ذمك حمشعلب حلأصلية. بدمنظدم حلإ

من  مس احمة،  بطروقة  حماية  حمطبيعية  حمللحرد  حملق رض  32. واور 

دحرة حمجياة يحم قنيدج حمل دحة. يعنا تقنين  خالو تطبيق ملدرسدج حلإ

أي  عدملًيد  بهد  حملع رف  مللعدوير  يفًقد  هذه  حلأيمي  ن دج  حلإ ملدرسدج 

إقليلًيد أي يطنًيد، لسيلد فيلد و علق بعلليدج علي نطدق صندعي، و فق 

غيدب  حدمة  يفي  تطبيقهد.  و م  حم ي  حملعدوير  علي  يحمبنك  حملق رض 

حملعدوير ذحج حمصلة ملللحرد حمطبيعية حماية حملاادة في حمبلا حملعني، 

وقلم حملق رض ب طبيق حمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعة.

وطدمب  حملن جين،17  صغدر  ت ضلن  حم ي  مللشريعدج  33. بدمنسبة 

حم اروجي  يحم اسين  مس احم  بشكل  بدلإترحءحج  بدمقيدم  حملق رض 

من  حملشريع  و كلن  يعنامد  حمفرص.  هذه  ت لحتا  حيث  ملللدرسدج 

عاد كبير من صغدر حملن جين في حملنطقة حمجغرحفية نفسهد، وقلم 

حملق رض ب قييم حملخدطر يحلآثدر حم رحكلية حملا للة.

34. عنامد وش لل حملشريع علي حمزرحعة يحمغدبدج حم جدروة )لسيلد 

أي  حلأشجدر  يقطع  حلأرحضي  تلهيا  علي  تش لل  حم ي  حملشريعدج 

حم شجير(، سيااد حملق رض مكدن هذح حملشريع علي حلأرحضي حم ي تم 

تالولهد بدمفعل أي حمل اهلرة ملغدوة )بدس ثندء أي أرض تم تالولهد 

تاسًبد مللشريع(. يبدمنظر إمي حح لدلج أن تاخل مشريعدج حملزحرع 

حلأنلحع حمغروبة حمغدزوة يتهاد حم نلع حمبيلملتي، سي م تصليم هذه 

حمطبيعية  حمللحئل  علي  حملا للة  حم هاواحج  هذه  ملنع  حملشريعدج 

دحخل  حمارتي  ن دج  حلإ في  حملق رض  وس ثلر  يعنامد  منهد.  يحماا 

حمغدبدج حمطبيعية، س  م إدحرة هذه حمغدبدج علي نال مس احم. 

17  ولكن تااوا حملقيدس حمصغير من خالو حمسيدق حمقلمي ملبلا حملعني يو علق 

عللًمد بدماجم حمل لسط مايدزحج حلأسر مالأرحضي. 
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حماية،  حمطبيعية  حمللحرد  حصدد  حملشريعدج  ت ضلن  35. عنامد 

يته  يعلي  مس احم.  بشكل  حمللحرد  هذه  بإدحرة  حملق رض  وطدمب 

مهذه  حلأسدسي  حمللفر  حمباروة  يحلأنظلة  حمغدبدج  تعا  حمخصلص، 

حمللحرد يتلزم إدحرتهد كلد هل مااد أدنده.

بدمنسبة مللشريعدج حم ي ت ضلن علليدج حصدد حمغدبدج )أ( 

حم جدروة علي حمنطدق حمصندعي، و أكا حملق رض أن هذه 

حمعلليدج مرخصة طبقد منظدم مس قل م رخيص حمغدبدج18 

أي تخضع مخطة علل مرحلية ماادة زمنًيد يمقبلمة ملبنك 

م رخيص مثل هذح حمنظدم. 

بدمنسبة مللشريعدج حم ي ت ضلن علليدج حصدد حمغدبدج حم ي )ب( 

تجرى من خالو صغدر حملن جين، من قبل مج لعدج مالية 

دحرة حمغدبدج أي من قبل كيدندج مشدبهة تخضع  يتخضع لإ

دحرة حملش ركة ملغدبدج، يعنامد ل ترتبط هذه  م رتيبدج حلإ

حمعلليدج مبدشرًة بعللية علي نطدق صندعي، و أكا حملق رض 

أنهد: )1( قا مبت معيدر إدحرة حمغدبدج حملس احمة حملطلر 

بلشدركة هددفة من حلأطرحف حمل أثرة بأنشطة حملشريع بلد في 

دحرة  ذمك حمشعلب حلأصلية، بلد و فق مع مبددئ يمعدوير حلإ

حملس احمة ملغدبدج، ح ي مل مم تكن مع لاة رسلًيد؛ 

ي )2( تل زم بخطة علل ماادة زمنًيد م اقيق هذح حملعيدر. 

يوجب تطلور خطة حمعلل من خالو حملشدركة حمجددة مالأطرحف 

حمل أثرة بأنشطة حملشريع يأن تكلن مقبلمة ملبنك. يو أكا 

حملق رض من م دبعة تليع هذه حمعلليدج مع حملشدركة حمجددة 

مالأطرحف حمل أثرة بأنشطة حملشريع. 

بدمنسبة مللشريعدج حم ي ت ضلن حصدد حمثريحج حمسلكية علي )ج( 

نطدق صندعي يتليع حلأنلحع حلأخرى ملكدئندج حمباروة يحمليده 

حمعذبة، وثبت حملق رض إترحء حلأنشطة بطروقة مس احمة 

يتلحفقهد مع مبددئ يمعدوير حماصدد حملس احم.

حصدًدح  أي  أيملود  إن دًتد  ت ضلن  ل  حم ي  مللشريعدج  36. بدمنسبة 

ملللحرد حمطبيعية يقطع حلأشجدر، علي سبيل حملثدو في حملندطق حم ي 

وجب غلرهد، وقلم حملق رض ب ااوا عاد حملندطق حمخدمية إمي حماا 

حم شروعدج  يحتبدع  مللشريع  حمفنية  بدمل طلبدج  ذمك  يتبرور  حلأدني 

حملطنية ذحج حمصلة.

دحء إدحرة حمغدبدج من 
أ
18  ولزم منظدم ترخيص حمغدبدج حملس قل تقييًلد مس قاًل ل

قبل طرف خدرتي. يوكلن فدعالً من حيث حم كلفة يوع لا علي معدوير أدحء هددفة 
يقدبلة ملقيدس يماادة علي حملس لى حمقلمي يم لحفقة مع حملبددئ حملقبلمة ديمًيد 

دحرة حملس احمة ملغدبدج.  يمعيدر حلإ

مللادصيل  حمصندعي  ن دج  حلإ حملشدرك في  حملق رض  37. وجب علي 

يتربية حمايلحندج حتبدع حمللدرسدج حمايمية حمجياة في حمصندعة م جنب 

حلآثدر يحملخدطر حمسلبية أي خفضهد. يوجب علي حملق رض حملشدرك في 

تربية حمايلحندج علي نطدق تجدري يحسع، بلد في ذمك تربية حمللحشي 

حمايلحنية  حملن جدج  أي  حملالم  أتل  من  يذباهد  ينقلهد  يإولحؤهد 

حمللدرسدج  حس خاحم  يحمصلف(  يحمبيض،  حماليب،  )مثل  حلأخرى 

حمايمية حمجياة في حمصندعة 19 في تقنيدج تربية حمايلحندج، مع مرحعدة 

حملبددئ حماونية يحمثقدفية.

ب  الموردون الرئيسيون

38. عنامد وش ري حملق رض سلعد طبيعية، بلد في ذمك حملن جدج 

حمخشبية يحلأميدف حم ي من حملعريف أنهد تن ج من حلأمدكن أي حملندطق 

أي  حمارتة  أي  حمطبيعية  ملللحئل  كبير  تالول  خطر  فيهد  ولتا  حم ي 

تقييم  مللق رض  يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  سيشلل  تاهلرهد، 

حلأنظلة يملدرسدج حم اقق حم ي وس خامهد حمللردين حمرئيسيلن.20 

39. ورسي حملق رض حلأنظلة يملدرسدج حم اقق حم ي س قلم بلد ولي: 

ماحدحج ينلع حمللئل في منطقة حملصار؛ )أ(  تااوا مصار حلإ

إذح أمكن، قصر حملش رودج علي هؤلء حمللردون حمذون ولكنهم )ب( 

إثبدج21 أنهم ل وُسهللن في تالول كبير ملللحئل حمطبيعية 

أي حمارتة، أي تاهلرهد؛ 

إن أمكن يضلن ف رة معقلمة، حس باحو حمللردون حمرئيسيين )ج( 

ماى حملق رض بللردون ولكنهم إثبدج أنهم ل وؤثرين سلًبد 

علي هذه حملندطق بشكل كبير. 

40. س  لقف قارة حملق رض علي معدمجة هذه حملخدطر تلدًمد علي 

مس لى مد ولدرسه من رقدبة أي نفلذ علي حمللردون حمرئيسيين ماوه. 

صاة  تاسين  عن  حمايمية  حم للول  ملؤسسة  حمجياة  حمللدرسدج  مذكرة  مثل    19

حمايلحن في علليدج تربية حمايلحن.

حمللحد  أي  حملشريع  سلع  ولفرين  حمذون  حمللردين  هم  حمرئيسيلن  حمللردين    20

حملظدئف  يتشكِّل  مس لرة.  يبصفة  مبدشرة  مللشريع  حلأسدسية  مللظدئف  حمالزمة 
ن دج ي/أي حمخامدج حلأسدسية منشدط مشريع معين  حلأسدسية مللشريع علليدج حلإ

يحم ي باينهد ل ولكن أن وس لر حملشريع.

21  ولكن بيدن ذمك من خالو تسليم حملن جدج حملع لاة أي تاقيق حلم ثدو ملعيدر 

فيلد  حماية  حمطبيعية  بدمللحرد  حمخدصة  حملس احمة  دحرة  مالإ أكثر  أي  يححا  ملثلق 
وخص سلًعد أي ملحقع معينة. يوش لل ذمك، حسب مق ضي حمادو، علي حلم ثدو 

لأنظلة حلع لدد حملس قلة أي حم قام تجده تاقيق حلم ثدو. 
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 7 

حمشعلب حلأصلية / حملج لعدج حملالية حم قلياوة 
حملاريمة في أفروقيد تنلب حمصارحء 7

مقدمة

مجللعة  علي   7 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  1. وسري 
ي9   8 ملفقرتين  يفًقد  ماادة  مليزة  يثقدفية  حت لدعية 
مهذه  حملس خام  حملصطلح  يوخ لف  حملعيدر.  هذح  من 
حلع بدرحج  وعكس  مد  يعددًة  آخر  إمي  بلا  من  حملجللعدج 
حمبيئي يحلت لدعي 7 مصطلح  حملعيدر  حملطنية. يوس خام 
"حمشعلب حلأصلية/حملج لعدج حملالية حم قلياوة حملاريمة 
حملثيقة:  هذه  في  )حخ صدرح  حمصارحء"  تنلب  أفروقيد  في 
حملاريمة(،1  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب 
يوقر أن حملجللعدج حملاادة في حمفقرتين 8 ي9 وشدر إميهد 
هذه  يتش لل  مخ لفة.  بلصطلادج  حملخ لفة  حمبلاحن  في 
حملصطلادج علي "حملج لعدج حملالية حم قلياوة حملاريمة 
في أفروقيد تنلب حمصارحء" أي "حلأقليدج حمعرقية حلأصلية" 
حم الو"  في  تعيش  حم ي  "حمقبدئل  أي  حلأصليين"  "حمسكدن  أي 
أي  حلأقلية"  "حمشعلب  أي  يحملهلشة"  حمضعيفة  "حمفئدج  أي 
"حمقبدئل حملصنفة" أي "حلأمم حلأيمي" أي "حمجلدعدج حمقبلية". 
أن  بشرط  حمفئدج  هذه  تليع  علي  حملعيدر  هذح  يوسري 
هذح  يلأغرحض  ي9.   8 حمفقرتين  في  حملذكلرة  بدملعدوير  تفي 
حلأصلية/حملج لعدج  "حمشعلب  حملصطلح  حملعيدر، وش لل 
حمصارحء"  تنلب  أفروقيد  في  حملاريمة  حم قلياوة  حملالية 

علي تليع هذه حملصطلادج حمباولة.

م ليزة،  يثقدفية  حت لدعية  مجللعة  علي   7 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  وسري    1

حملاادة علي حمنال حملبين في حمفقرتين 8 ي9. يل وؤدي حس خاحم مصطلادج 
"حمشعلب حلأصلية" ي"حملج لعدج حملالية حم قلياوة حملاريمة في أفروقيد تنلب 
حمبيئي  حملعيدر  هذح  تطبيق  نطدق  تلسيع  إمي  آخر  باول  مصطلح  يأي  حمصارحء" 

يحلت لدعي، يخدصًة حملبددئ حملحردة في حمفقرتين 8 ي9.

حمفقر  من  حماا  تهلد  في   7 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  2. وُسهم 

حملشريعدج  تعزز  أن  ضلدن  خالو  من  حملس احمة  حم نلية  يتاقيق 

حم ي وسدناهد حمبنك حمفرص حمل دحة ملشعلب حلأصلية/ حملج لعدج 

مللشدركة  حمصارحء  تنلب  أفروقيد  في  حملاريمة  حم قلياوة  حملالية 

في، يحلس فددة من، عللية حم نلية بطرق ل تهاد هلودتهم حمثقدفية 
حمفرواة يرفده هم.2

يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  ماى  بأن  حملعيدر  هذح  3. وقر 

حملجللعدج  عن  تخ لف  يتطلعدج  هلودج  حملاريمة  حلأفروقية 

بسبب  ماريمة  تكلن  مد  يغدمًبد  حملطنية  حملج لعدج  في  حمسدئاة 

حمشعلب  هذه  تعا  كثيرة،  حدلج  يفي  مل نلية.  حم قلياوة  حمنلدذج 

في  ضعًفد  يحلأكثر  حق صددوًد  حملهلشة  حمفئدج  بين  من  يحملج لعدج 

حمسكدن. فلضعهم حلق صددي يحلت لدعي يحمقدنلني كثيًرح مد واا من 

قارتهم علي حمافدع عن حقلقهم يمصدماهم في حلأرحضي يحلأقدميم 

في  حملشدركة  علي  قارتهم  وقيِّا  يحمثقدفية، يربلد  حمطبيعية  يحمللحرد 

تاصل  ل  كثيرة،  حدلج  يفي  منهد.  يحلس فددة  حم نلية  مشريعدج 

مندفع  إمي  مالئم  بشكل  مللصلو  منصفة  فرص  علي  حمشعلب  هذه 

شكل  في  تقاولهد  أي  حملندفع  هذه  يضع  و م  ل  أنه  أي  حملشريع، 

مالئم  نال  علي  دحئًلد  معهم  حم شدير  و م  ل  يربلد  ثقدفًيد،  مندسب 

تأثيًرح  تؤثر  أن  شأنهد  من  حم ي  حملشريعدج،  تنفيذ  أي  تصليم  بشأن 

عليًقد علي حيدتهم أي مج لعدتهم. يوقر هذح حملعيدر أوضد بأن أديحر 

حمرتل يحملرأة في ثقدفدج حمشعلب حلأصلية غدمًبد مد تخ لف عن تلك 

حملرأة  تهليش  و م  مد  يكثيًرح  حمرئيسية،  حملجللعدج  في  حمللتلدة 

يحلأطفدو دحخل مج لعدتهم ين يجة م طلرحج خدرتية علي حا سلحء، 

يربلد تكلن ماوهم حح يدتدج معينة.

حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  4. ترتبط 

حم ي  حمطبيعية  يحمللحرد  عليهد  تعيش  حم ي  بدلأرض  يثيقد  حرتبدًطد 

2  وقر هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي بأن حمشعلب حلأصلية/حملج لعدج حملالية 

مرفده هد،  يرؤوة  فهم  ماوهد  حمصارحء  تنلب  أفروقيد  في  حملاريمة  حم قلياوة 
بدلأرحضي  حمجلهروة  بعالق هد  ورتبط  شدمالً  مفهلًمد  هذح  وُعا  يحسع،  نطدق  يعلي 
يحمللدرسدج حم قلياوة يوعكس طروق هد في حمايدة. يوجسا هذح مبددئ يتطلعدج 
تاقيق حلنسجدم مع حمبيئة حملايطة بهد، يتاقيق حم ضدمن، يحم كدمل، يحمعيش 

حملش رك.
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تع لا عليهد. يمذمك، تكلن عرضة ملخطر بشكل خدص في حدمة 

تالول أرحضيهد يملحردهد أي حم عاي عليهد أي تاهلرهد بشكل كبير. 

يحمللدرسدج  حملغة،  حس خاحم  حملشريعدج  تقلض  أن  ولكن  كلد 

حمريحية  أي  حماونية  يحملع قاحج  حملؤسسية،  يحم رتيبدج  حمثقدفية، 

ت يح  قا  ذمك،  يمع  رفده هد.  أي  مهلو هد  ضريروة  ترحهد  حم ي 

يحملج لعدج  حلأصلية  ملشعلب  مهلة  فرًصد  أوًضد  حملشريعدج 

وؤدي  فقا  يرفده هد.  حيدتهد  نلعية  م اسين  حملاريمة  حلأفروقية 

أحا حملشريعدج إمي تاسين طرق حملصلو إمي حلأسلحق يحملاحرس 

ظريف  تاسين  إمي  تسعي  حم ي  حمخامدج  من  يغيرهد  يحمعيددحج 

في  مللشدركة  مهد  فرًصد  أوضد  حملشريعدج  ت يح  يقا  حملعيشة. 

قا  يحم ي  منهد،  يحلس فددة  بدملشريعدج  حمصلة  ذحج  حلأنشطة 

تسدعاهد علي تاقيق طللحدتهد ملعب دير نشط يهددف بصف هم 

حملعيدر  هذح  وقر  ذمك،  علي  عاليًة  حم نلية.  في  يشركدء  ملحطنين 

حم نلية  في  حيلوًد  ديًرح  تلعب  يحملج لعدج  حمشعلب  هذه  بأن 

حملس احمة. 

5. وقر هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي بأن يضع حمشعلب حلأصلية 

يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة وخ لف من منطقة لأخرى يمن بلا 

يحمخلفيدج  حمخدصة  يحملطنية  قليلية  حلإ حمسيدقدج  يتشكل  آخر.  إمي 

يحلت لدعي  حمبيئي  حم قييم  من  تزًءح  حملخ لفة  يحمثقدفية  حم دروخية 

تااوا  مسدناة  إمي  حم قييم  وهاف  حمطروقة،  يبهذه  مللشريع. 

حملجللعدج  بين  حم لترحج  تفدقم  من  حملخديف  ملعدمجة  تاحبير 

حمعرقية أي حمثقدفية.

االأهداف

• نسدن 	 حم أكا من أن عللية حم نلية تعزز حلح رحم حمكدمل ماقلق حلإ

يحمكرحمة يحم طلعدج يحمهلوة يحمثقدفة يسبل كسب حمعيش 

حمقدئلة علي حمللحرد حمطبيعية ملشعلب حلأصلية يحملج لعدج 

حلأفروقية حملاريمة. 

• تجنب حلآثدر حمسلبية مللشريعدج علي حمشعلب حلأصلية 	

يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة، أي عنا تعذر تجنبهد، حمعلل 

علي خفضهد ي/أي تقليصهد ي/أي حم علوض عنهد. 

• تعزوز فلحئا حم نلية حملس احمة يإتدحة فرص ملشعلب حلأصلية 	

يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة علي نال وسهل حملصلو إميهد 

يمالئم ثقدفًيد يشدمل. 

• تاسين تصليم حملشريعدج يتعزوز حملسدناة حملالية من خالو 	

إقدمة عالقة مس لرة يحمافدظ عليهد بندًء علي تشدير هددف مع 

حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة حمل أثرة 

بأنشطة حملشريع طلحو ديرة حيدته. 

• حماصلو علي حمللحفقة حمارة يحملسبقة يحملس نيرة3 ملشعلب 	

حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة حمل ضررة في حمظريف 

حمثالثة حملذكلرة في هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي. 

• تقاور يحح رحم يحمافدظ علي حمثقدفة يحملعرفة، يملدرسدج 	

حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة، يتلفير 

فرصة مهد مل كيف مع حمظريف حمل غيرة بأسللب يفي إطدر زمني 

مقبلو بدمنسبة مهد. 

نطاق التطبيق

حت لدعية  مجللعة  علي  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  6. وسري 

بعض  يفي  حملعيدر.  هذح  من  ي9   8 ملفقرتين  يفًقد  م ليزة  يثقدفية 

حمبلاحن، وشدر إمي هذه حملجللعدج "بدمشعلب حلأصلية". يفي بلاحن 

حملالية  "حملج لعدج  مثل  أخرى،  بلصطلادج  إميهد  وشدر  أخرى، 

حم قلياوة حملاريمة في أفروقيد تنلب حمصارحء" أي "حلأقليدج حمعرقية 

حم الو"  في  تعيش  حم ي  "حمقبدئل  أي  حلأصليين"  "حمسكدن  أي  حلأصلية" 

"حمقبدئل  أي  حلأقلية"  "حمشعلب  أي  يحملهلشة"  حمضعيفة  "حمفئدج  أي 

حملصنفة" أي "حلأمم حلأيمي" أي "حمجلدعدج حمقبلية". يبلد أن تطبيق 

مصطلح "حمشعلب حلأصلية" وخ لف حخ الًفد يحسًعد من بلا إمي آخر، 

ملشعلب  باول  مصطلح  حس خاحم  حمبنك  من  حملق رض  وطلب  فقا 

بدملق رض.4  حمخدص  حملطني  ملسيدق  حملندسب  حمنال  علي  حلأصلية 

يبغض حمنظر عن حملصطلح حملس خام، فإن م طلبدج هذح حملعيدر 

حملصطلح  حملعيدر  هذح  يوس خام  حمفئدج.  هذه  تليع  علي  تسري 

في  حملاريمة  حم قلياوة  حملالية  حلأصلية/حملج لعدج  "حمشعلب 

يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  حخ صدرح  أي  حمصارحء  تنلب  أفروقيد 

وس خام  قا  حمذي  حملصطلح  بدخ الف  حع رحًفد  حملاريمة"  حلأفروقية 

شدرة إمي حمشعلب حلأصلية في حمسيدق حملطني. مالإ

7. وسري هذح حملعيدر م ي يتاج حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج 

ماوهد  أي  حملطني(،  حمسيدق  في  إميهد  وشدر  )كلد  حملاريمة  حلأفروقية 

حرتبدط بشكل تلدعي بلنطقة حملشريع حملق رح، يفًقد ملد تم تااواه 

خالو حم قييم حمبيئي يحلت لدعي. يوسري هذح حملعيدر يبصرف حمنظر 

3  لأغرحض هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، ورد تعروف حمللحفقة حمارة يحملسبقة 

يحملس نيرة في حمفقرتين 25 ي26.

حمفئدج،  هذه  يصف  أي  تااوا   7 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  من  حمهاف  ميس    4

يحم ي سي م تااواهد منفصلة يفًقد مللبددئ حملذكلرة في حمفقرتين 8 ي9.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 7 

حمنظر  يبغض  إوجدبًد،  أي  سلًبد  ت أثر  يحمقبدئل  حمشعلب  كدنت  إذح  علد 

عن خطلرة أيٍّ من هذه حلآثدر.5 كلد وسري بغض حمنظر عن يتلد أي 

عام يتلد ملحطن ضعف حق صددوة أي سيدسية أي حت لدعية يحضاة، 

يذمك علي حمرغم من أن طبيعة يماى حمضعف سيكلن م غيًرح رئيسًيد 

في تصليم خطط م عزوز حملصلو حمعددو ملفلحئا أي ملاا من حلآثدر 

حمسلبية. 

8. في هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، وس خام مصطلح "حمشعلب 

في  إميهد  وشدر  كلد  )أي  حملاريمة"  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية 

إمي مجللعة  شدرة  مالإ باولة(  بدس خاحم مصطلادج  حملطني  حمسيدق 

حت لدعية يثقدفية م ليزة تل لك حمخصدئص حم دمية بارتدج م فديتة:

هلوة ذحتية بلصفهم أعضدء في مجللعة حت لدعية يثقدفية )أ( 

أصلية م ليزة، يحلع رحف بهذه حمهلوة من ِقبل حلآخرون؛

حلرتبدط حمجلدعي6 بدمللحئل حمل ليزة تغرحفًيد، أي أرحضي )ب( 

شغدو حمللسلي، فضالً عن  حلأتاحد، أي حلس خاحم أي حلإ

حمللحرد حمطبيعية في هذه حملندطق؛

حملؤسسدج حمثقدفية أي حلق صددوة أي حلت لدعية أي حمسيدسية )ج( 

أي حمعرفية حمل ليزة أي حملنفصلة عن تلك حمللتلدة في 

حملج لع أي حمثقدفة حمسدئاة، 

مغة أي مهجة مليزة، غدمًبد مد تكلن مخ لفة عن حملغة أي حملغدج )د( 

حمرسلية ملبلا أي حملنطقة حم ي وقيللن فيهد.

حملج لعدج  علي  أوًضد  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  9. وسري 

حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  مجللعدج  أي 

حم ي فقاج، خالو ف رة حيدة أفرحد حملج لع أي حملجللعة، حرتبدطهد 

حمجلدعي بدمللحئل حمل ليزة تغرحفيد أي أرحضي حلأسالف يحلأتاحد في 

إعددة  برحمج  أي  حمنزحع  أي  حلإتبدري  بعدد  حلإ بسبب  حملشريع،  منطقة 

أي  حمطبيعية  حمكلحرث  أي  أرحضيهد  حيدزة  نزع  أي  حماكلمية  تلطين 

حمعلرحنية.7 كلد وسري  حملندطق  حلأرحضي في نطدق إحاى  دمج هذه 

5  سي لحفق نطدق يحجم حم شدير، فضالً عن علليدج تخطيط يتلثيق حملشريعدج 

حمالحقة، مع نطدق يحجم حملخدطر يحلآثدر حملا للة مللشريع، لأنهد قا تؤثر في 
حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة. رحتع حمفقرة 11. 

6  "حلرتبدط حمجلدعي" وعني أنه علي ماى أتيدو كدن هندك يتلد فعلي يعالقدج 

تس خامهد  أي  تشغلهد  أي  تقلياوًد  تللكهد  حم ي  يحلأرحضي  حلأرض  علي  حق صددوة 
حملجللعة حملعنية عرفًيد، بلد في ذمك حملندطق حم ي تالل أهلية خدصة بدمنسبة 

مهد، مثل حلأمدكن حملقاسة. 

حملندطق  في  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  تطبيق  في  حماذر  تلخي  وجب    7

حماضروة. يبلته عدم، ل وسري هذح حملعيدر علي حلأفرحد أي حملجللعدج حمصغيرة 
حملهدترة إمي حملندطق حماضروة باًثد عن حمفرص حلق صددوة. يمع ذمك، قا وسري 
عنا قيدم حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة ب أسيس مج لعدج 
حمخصدئص  تل لك  تزحو  ل  يمكنهد  منهد  بدمقرب  أي  حماضروة  حملندطق  في  م ليزة 

حملحردة في حمفقرة 8.

حمرعدة  أي  حمصيددون  تجلعدج  أي  حمغدبدج  سكدن  علي  حملعيدر  هذح 

حملحردة  حملعدوير  مع  و فق  بلد  يذمك  حلأخرى،  حمبايوة  حمجلدعدج  أي 

في حمفقرة 8. 

10. بعا أن وقرر حمبنك حمايمي أن حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج 

بلنطقة  تلدعي  حرتبدط  ماوهد  أي  في  ملتلدة  حملاريمة  حلأفروقية 

حملشريع، وجب علي حملق رض حماصلو علي ماخالج من م خصصين 

مندسبين م لبية م طلبدج حم شدير أي حم خطيط أي حمل طلبدج حلأخرى 

مهذح حملعيدر. يقا و بع حمبنك حمايمي حلإترحءحج حملطنية خالو مسح 

حملشريع م ااوا، يفًقد ملفقرتين 8 ي9، حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج 

حلأفروقية حملاريمة )كلد وشدر إميهد في حمسيدق حملطني(، حيث تلبي 
هذه حمعلليدج م طلبدج هذح حملعيدر.8

المتطلبات

أ  عام

11. و لثل أحا حلأهاحف حمرئيسية مهذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي في 

حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  حس شدرة  ضلدن 

في حملنطقة، أي ماوهد حرتبدط تلدعي بهد، يحم شدير حمكدمل معهد بشأن 

حملشريع، يأن ت دح مهد فرصة حملشدركة في تصليم حملشريع يتااوا 

ترتيبدج تنفيذه. يسي ندسب نطدق يحجم حم شدير، فضالً عن علليدج 

حملخدطر  يحجم  نطدق  مع  حمالحقة،  حملشريعدج  يتلثيق  تخطيط 

حلأصلية  حمشعلب  علي  تؤثر  قا  لأنهد  مللشريع،  حملا للة  يحلآثدر 

يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة.

حلق صددوة  حلآثدر  يدرتة  طبيعة  ب قييم  حملق رض  12. سيقلم 

حم رحث  ذمك  في  )بلد  حملبدشرة  يغير  حملبدشرة  يحمثقدفية  يحلت لدعية 

حمثقدفي(،9 يحلآثدر حمبيئية حمل لقعة علي حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج 

حرتبدط  ماوهد  أي  حملشريع  منطقة  في  حمللتلدة  حملاريمة  حلأفروقية 

يتااوا  حم شدير  إس رحتيجية  بإعاحد  كذمك  يسيقلم  بهد.  تلدعي 

يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  خالمهد  من  س شدرك  حم ي  حملسدئل 

حلأفروقية حملاريمة في تصليم حملشريع يتنفيذه. يبعا ذمك، سي م 

يضع تصليم يتلثيق فعدمين مللشريع علي حمنال حملبين أدنده.

8  بإترحء هذح حمفاص، وجلز ملبنك طلب حملشلرة حمفنية من حمل خصصين من ذيي 

حمخبرة في حملجللعدج حلت لدعية يحمثقدفية في منطقة حملشريع. يوس شير حمبنك 
يحملق رض.  حملعنية  حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  أوًضد 
حمايمي م للول  بدمبنك  حمخدصة  حمبيئية يحلت لدعية  حمسيدسة  حمفقرة 54 في  رحتع 

مشريعدج حلس ثلدر. 

9  وااد حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 8 م طلبدج إضدفية بشأن حلدوة حم رحث حمثقدفي. 
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بدملق رض  حمخدصة  حملق رحة  يحم احبير  حلإترحءحج  يضع  13. سي م 

حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  مع  بدم شدير 

حلأصلية  حمشعلب  خطة  مثل  ماادة،  زمنية  خطة  في  يحح لحؤهد 

يحجم  نطدق  و ندسب  يسلف  حملاريمة.  حلأفروقية  يحملج لعدج 

علل  تنسيق  يو م  مللشريع.  حملا للة  يحلآثدر  حملخدطر  مع  حمخطة 

يسلف  حمبلا،  أي  حملشريع  مسيدق  حلق ضدء  حسب  حمخطة  يعنلحن 

وعكس حملصطلادج حمباولة ملشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية 

حملاريمة، علي حمنال حملشدر إميه في حمفقرة 6. 

المشروعات المصممة خصيًصا لفائدة الشعوب االأصلية 
والمجتمعات االأفريقية المحرومة 

مندفعهد  تق صر  أن  حملشريعدج  تصليم  و لخي  14. حيثلد 

وعلل  حملاريمة،  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  علي 

هذه  تصليم  في  مشدرك هد  مضلدن  بفدعلية  معهد  حملق رض 

يسي شدير  بللكي هد.  يشعلرهد  يتقييلهد  يتنفيذهد  حملشريعدج 

حملنشآج  أي  حمخامدج  مالءمة  بلاى  و علق  فيلد  معهد  حملق رض 

حملق رحة من حمندحية حمثقدفية، يسلف وسعي إمي تااوا يمعدمجة 

حمل علقة  تلك  ذمك  في  )بلد  حت لدعية  أي  حق صددوة  معلقدج  أي 

بدملسديحة بين حمجنسين( قا تاا من فرص حملشدركة في مشريعدج 

حم نلية يحلس فددة منهد. 

15. عنامد تكلن حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة 

هي حملس فيا حملحيا أي حلأكبر من حملشريع، قا و م إدرحج عندصر 

حمخطة في تصليم حملشريع حمشدمل يل وع بر إعاحد خطة مس قلة 

خدصة بهد ضريروًد.

المشروعات التي ال تكون فيها الشعوب االأصلية والمجتمعات 
االأفريقية المحرومة هي المستفيد الوحيد

حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  تكلن  ل  16. عنامد 

حملاريمة حملس فيا حملحيا من حملشريع، تخ لف م طلبدج حم خطيط 

باسب حمظريف. يسيقلم حملق رض ب صليم يتنفيذ حملشريع علي 

مندفع  من  عددو  بشكل  حلس فددة  منهد  حمضرر  وطدمه  ملن  و يح  نال 

حم شدير  خالو  من  تفضيالتهد  أي  مخديفهد  تنديو  يسيجرى  حملشريع. 

حملشديرحج  ن دئج  حملثدئق  يس لخص  حملشريع،  يتصليم  حملس نير 

تصليم  في  بهد  حمخدصة  حمقضدود  تنديو  تم  حم ي  حمطروقة  يتصف 

حم ي  بدملشديرحج  حمخدصة  حم رتيبدج  يصف  سي م  كلد  حملشريع. 

س جرى أثندء حم نفيذ يحمرصا. 

حمخدصة  حمخطة  مثل  ماادة،  زمنية  خطة  حملق رض  17. وعا 

تااد  حم ي  حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  بدمشعلب 

حلإترحءحج أي حم احبير حملق رحة. يفي بعض حمظريف، و م إعاحد خطة 

حملس فياون  تليع  تندسب  نطدقد،10  أيسع  م كدملة  مج لعية  إنلدئية 

من حملشريع يتضلن حملعللمدج حمالزمة فيلد و علق بهذه حمشعلب 

يحملج لعدج حمل ضررة. 

تجنب االآثار السلبية

حمشعلب  علي  حمسلبية  حلآثدر  تجنب  إمي  حملشريع  18. سيسعي 

حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة حيثلد أمكن ذمك. يعنامد 

فسيعلل  حمسلبية،  حلآثدر  تجنب  يتعذر  حمل دحة  حمباحئل  باث  و م 

حملق رض علي خفض هذه حلآثدر ي/أي حم علوض عنهد بطروقة مالئلة 

ثقدفًيد بلد و لحفق مع طبيعة يحجم هذه حلآثدر يشكل يدرتة تعرض 

هذه حمشعلب يحملج لعدج مهد. 

علي  حملشريعدج  فيهد  تؤثر  أن  وا لل  حدلج  تنشأ  19. عنامد 

يتعرف  حملاايد،  حمخدرتي  حلتصدو  ذحج  حمبعياة  حملجللعدج 

أي  حملنعزمة"  "حمشعلب  أي  حمطلعية"،  حمعزمة  "في  بدمشعلب  أوًضد 

ميقر  حملندسبة  حم احبير  بدتخدذ  حملق رض  وقلم  حمباحئي"،  "حلتصدو 

يوا رم يوالي أرحضيهم يمندطقهم يبيئ هم يصا هم يثقدف هم 

مللشريع.  ن يجًة  معهم  فيه  حملرغلب  غير  حلتصدو  م جنب  يأوًضد 

حتصدو  ون ج عنهد  حم ي قا  حملشريع  حلس لرحر في تلحنب  و م  يمن 

غير مرغلب فيه.

الحد من المخاطر واالآثار، وفوائد التنمية

حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  يحمشعلب  حملق رض  20. سيااد 

و لحفق  بلد  يحلآثدر  حملخدطر  من  حماا  تاحبير  حمل ضررة  حملاريمة 

مع حم سلسل حمهرمي حملحرد في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1، فضالً 

ثقدفًيد.  يحملالئلة  حملس احمة  حم نلية  مفلحئا  حمل دحة  حمفرص  عن 

أخرى،  شعلب  تضرر  ظريف  في  مندسبة  حملج لعية  حم نلية  خطة  تكلن  قا    10

بدلإضدفة إمي حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة، بسبب حملخدطر 
يحلآثدر حمخدصة بدملشريع؛ يعنامد و عين إدرحج أكثر من مجللعة يححاة من هذه 
مللشريع  حملطني  أي  قليلي  حلإ حمنطدق  و ضلن  عنامد  أي  يحملج لعدج؛  حمشعلب 
حمبرحمجي فئدج سكدنية أخرى. يفي ظريف معينة، وكلن إطدر حمعلل حم خطيطي 

مندسًبد. 
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 7 

حمثقدفية11  حلآثدر  علي  حملخدطر  من  يحماا  حم قييم  نطدق  يسيش لل 

فضالً عن حلآثدر حملددوة. يسيضلن حملق رض تقاوم حم احبير حمل فق 

حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  إمي  مندسب  بشكل  عليهد 

حملاريمة. 

حملش ركة  يحملندفع  حم علوضدج  يتلزوع  يتسليم  تااوا  21. عنا 

علي حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة حمل ضررة، 

حمشعلب  هذه  يعددحج  يمؤسسدج  قلحنين  حلع بدر  بعين  سُيؤخذ 

يحملج لعدج، فضالً عن مس لى تفدعلهد مع حملج لع حمرئيسي. يقا 

حم علوض علي أسدس فردي أي تلدعي،  تقلم أهلية حماصلو علي 

علي  تعلوض  وااث  مًعد.12 يعنامد  حلثنين  من  مزوًجد  تكلن  قا  أي 

مكدن،  أسدس تلدعي، سي م تااوا يتنفيذ حلآميدج حمعللية قار حلإ

يحم ي تعزز حم لزوع حمفعدو مل علوضدج مجليع حلأعضدء حملؤهلين، 

علي  بدمفدئاة  تعلد  بطروقة  مل علوض  حمجلدعي  حلس خاحم  أي 

تليع أعضدء حملجللعة. 

ل  حملثدو  سبيل  علي  ذمك  في  بلد  مخ لفة،  علحمل  22. س ااد 

حلأصلية  حمشعلب  تأثر  يقدبلية  يسيدقه،  حملشريع،  طبيعة  حماصر، 

س اققه  مد  ماى  حمل ضررة  حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج 

يس هاف  حملشريع.  من  حس فددة  من  يحملج لعدج  حمشعلب  هذه 

حمشعلب  هذه  يتفضيالج  أهاحف  معدمجة  إمي  حملاادة  حمفرص 

يحملج لعدج، بلد في ذمك تاسين مس لى معيش هم يسبل كسب 

حلس احمة  يتعزوز  حمثقدفية  حمندحية  من  مالئلة  بطروقة  عيشهم 

طلولة حلأتل ملللحرد حمطبيعية حم ي تع لا عليهد.

التشاور الهادف المصمم حسب احتياجات الشعوب االأصلية 
والمجتمعات االأفريقية المحرومة 

مللشريع  مسدناة  يمبندء  حملشريع،  تصليم  فدعلية  23. م عزوز 

حمخالفدج  مخدطر  من  يملاا  حملالي،  حمصعيا  علي  به  حلم زحم  أي 

بإشرحك  حملق رض  سيقلم  بدملشريع،  حمل علقة  حم أخير  حدلج  أي 

كلد  حمل ضررة،  حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب 

هل مطللب في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10. يسيشلل ذمك إدحرة 

ثدر حمثقدفية، علي سبيل حملثدو، مغة حم اروس 
آ

11  قا تشلل حلع بدرحج حمل علقة بدل

يما لى حملندهج في مشريعدج حم عليم، أي إترحءحج مرحعية مالع بدرحج حمثقدفية 
أي حمفلحرق بين حمجنسين، مثل حملشريعدج حمصاية، يغيرهد. 

صلو يحتخدذ حمقرحر ذحج طبيعة تلدعية 
أ
12  عنامد تكلن حمسيطرة علي حمللحرد يحل

في حمغدمب، سي م بذو حمجهلد مضلدن أن تكلن حمفلحئا يحم علوضدج تلدعية، إن 
أمكن، مع أخذ حلخ الفدج بين حلأتيدو يحح يدتدتهم بعين حلع بدر.

فصدح  حح يدتدتهم، يحلإ حملصلاة يتاليل  إشرحك أصادب  يتخطيط 

ثقدفًيد  مندسبة  شدملة  بطروقة  حمهددف،  يحم شدير  حملعللمدج،  عن 

يملجنسين يبين حلأتيدو. يت ضلن أوًضد عللية حم شدير حمهددف مهذه 

حمشعلب يحملج لعدج:

إشرحك حمهيئدج يحملنظلدج حمللثلة ملشعلب حلأصلية )أ( 

يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة13 )مثل مجدمس حمشيلخ 

أي حملجدمس حمقريوة أي حملشدوخ(، يغيرهد من أعضدء حملج لع، 

عنا حلق ضدء؛

تلفير حملقت حمكدفي معلليدج صنع حمقرحر حمخدصة بدمشعلب )ب( 
حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة؛14

حمسلدح بدملشدركة حمفعدمة ملشعلب حلأصلية يحملج لعدج )ج( 

حلأفروقية حملاريمة في تصليم أنشطة حملشريع أي تاحبير 

حماا من حملخدطر، حم ي ولكنهد أن تؤثر عليهد سلًبد أي إوجدبًد.

ب  الظروف التي تتطلب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة 

حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  تكلن  24. قا 

يصلمهد  يإمكدنية  أرحضيهد  مفقاحن  خدص  بشكل  معرضة  حملاريمة 

حس غالمهد.  أي  عنهد  حلغ رحب  أي  يحمثقدفية  حمطبيعية  حمللحرد  إمي 

حمعدمة  حمل طلبدج  إمي  ضدفة  بدلإ هذه،  حمضعف  بأيته  يتسليلد 

مهذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي )حمقسم أ( يتلك حملنصلص عليهد 

حمارة  حمللحفقة  علي  حملق رض  سياصل  1 ي10،  حملعيدرون  في 

حلأصلية/حملج لعدج  حمشعلب  هذه  من  يحملس نيرة  يحملسبقة 

وؤدي  حم ي  حمظريف  في  أدنده  ي26   25 ملفقرتين  يفًقد  حمل ضررة، 

فيهد حملشريع إمي: 

آثدر سلبية يحقعة علي حلأرحضي يحمللحرد حمطبيعية حمخدضعة )أ( 

شغدو أي حلس خاحم حمعرفي؛  ملللكية حم قلياوة أي مالإ

حم شدير  إترحء  ولكن  يطني،  أي  إقليلي  نطدق  مهد  حم ي  مللشريعدج  بدمنسبة    13

أي  حملطنية  حملس لودج  علي  ملثليهد  أي  حلأصلية  حمشعلب  منظلدج  مع  حمهددف 
قليلية ذحج حمصلة. يسي م تااوا هذه حملنظلدج أي ملثليهد في عللية إشرحك  حلإ

أصادب حملصلاة حمللضاة في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10.

14  تكلن علليدج حتخدذ حمقرحر حماحخلية ذحج طبيعة تلدعية بشكل عدم يمكن ميس 

من  حمقرحرحج  في  حمطعن  يوجلز  دحخلية  معدرضة  هندك  تكلن  يقا  حمايحم.  علي 
ِقبل حمبعض في حملج لع. يونبغي أن ترحعي عللية حم شدير هذه حمل غيرحج يأن 
ت يح يق د كدفيد معلليدج حتخدذ حمقرحرحج حماحخلية مللصلو إمي حلس ن دتدج، حم ي 

تع برهد غدمبية حملشدركين حملعنيين شرعية. 
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نقل حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة من )ب( 

حلأرض يحمللحرد حمطبيعية حمخدضعة ملللكية حم قلياوة أي 

شغدو؛  حلس خاحم حمعرفي أي حلإ

آثدر كبيرة علي حم رحث حمثقدفي حمخدص بدمشعلب حلأصلية )ج( 

يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة حملرتبط بدمهلوة ي/أي 

حمجلحنب حمثقدفية أي حمريحية أي حلح فدمية مايدة هذه حمشعلب 

يحملج لعدج حمل ضررة. 

يفي هذه حمظريف، سيقلم حملق رض بإشرحك م خصصين مس قلين 

مللسدعاة في تااوا مخدطر حملشريع يآثدره. 

حمارة  حمللحفقة  بشأن  عدمليد  مقبلو  تعروف  هندك  25. ميس 

حمبيئي  حملعيدر  هذح  لأغرحض  يتاقيًقد  يحملس نيرة.  يحملسبقة 

حمارة يحملسبقة يحملس نيرة علي  حمللحفقة  يحلت لدعي، و م تااوا 

حم دمي: حمنال 

وسري نطدق حمللحفقة حمارة يحملسبقة يحملس نيرة علي تصليم )أ( 

حملشريع، يترتيبدج حم نفيذ، يحمن دئج حمل لقعة حمل علقة 

بدملخدطر يحلآثدر علي حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية 

حملاريمة حمل ضررة؛

تقلم حمللحفقة حمارة يحملسبقة يحملس نيرة بدمبندء علي يتلسيع )ب( 

عللية حم شدير حمهددف حمللضاة في حملعيدر حمبيئي 

يحلت لدعي 10 يحمفقرة 23 أعاله، يسلف و م حم لصل إميهد 

من خالو مفديضدج باسن نية بين حملق رض يحمشعلب 

حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة حمل ضررة؛ 

سيقلم حملق رض ب لثيق مد ولي: )1( حمعللية حملقبلمة ملطرفين )ج( 

لإترحء مفديضدج حسنة حمنية يحم ي تم حلتفدق عليهد من قبل 

حملق رض يحمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة؛ 

)2( ن دئج حملفديضدج حسنة حمنية بين حملق رض يهذه 

حمشعلب يحملج لعدج، بلد في ذمك تليع حلتفدقيدج حم ي تم 

حم لصل إميهد يأوًضد يتهدج حمنظر حملعدرضة؛ 

ل ت طلب حمللحفقة حمارة يحملسبقة يحملس نيرة إتلدًعد، يولكن )د( 

حم لصل إميهد ح ي في حدمة عام ملحفقة أفرحد أي مجللعدج 

دحخل أي بين حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية 

حملاريمة حمل ضررة بشكل يحضح.

حمللحفقة  تشير  يحلت لدعي،  حمبيئي  حملعيدر  هذح  26. لأغرحض 

حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  ملشعلب  حمجلدعية  حملسدناة  إمي 

و م  يحم ي  عليهد،  تؤثر  حم ي  حملشريع  بأنشطة  حمل أثرة  حملاريمة 

تلك  ت لحتا  يقا  ثقدفًيد.  مالئلة  عللية  خالو  من  إميهد  حم لصل 

تلك  علي  حملجللعدج  أي  حلأفرحد  بعض  حع رض  إذح  ح ي  حلأنشطة 

حلأنشطة حمخدصة بدملشريع، كلد أقرج حمفقرة 25 )د(.

يحملسبقة  حمارة  حمللحفقة  تأكيا  حمبنك  علي  و عذر  27. حيثلد 

حملاريمة،  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  ملشعلب  يحملس نيرة 

حمشعلب  بهذه  ت علق  حم ي  حملشريع  تلحنب  في  حلس لرحر  و م  من 

يحملج لعدج حمل ضررة يحم ي ل ولكن تأكيا حمللحفقة بشأنهد. حينلد 

حم ي  حمجلحنب  بخالف  حملشريع  معدمجة  بل دبعة  قرحًرح  حمبنك  و خذ 

تعذر حم أكا من حمللحفقة حمارة يحملسبقة يحملس نيرة مهذه حمشعلب 

يحملج لعدج حمل ضررة عليهد، سيكفل حملق رض عام يقلع أي آثدر 

سلبية علي هذه حمشعلب يحملج لعدج في أثندء تنفيذ حملشريع. 

حلتفدقيدج  يصف  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  بخطة  28. سيرد 

حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  يحمشعلب  حملق رض  بين  حملبرمة 

نجدز  لإ حمالزمة  حلإترحءحج  تضلينهد  يسي م  حمل ضررة،  حملاريمة 

حلإترحءحج  حتخدذ  حملق رض  سيضلن  حم نفيذ،  يأثندء  حلتفدقيدج. 

حمالزمة يتقاوم حملزحود حمل فق عليهد أي حم اسيندج علي حمخامدج، 

يذمك ملافدظ علي مسدناة هذه حمشعلب يحملج لعدج مللشريع.

االآثار الواقعة على االأراضي والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية 
شغال أو االستخدام العرفي التقليدية أو االإ

حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  29. ترتبط 

عددًة حرتبدًطد يثيًقد بأرحضيهد يمد و علق بهد من ملحرد طبيعية.15 يفي 

شغدو أي  كثير من حلأحيدن، تكلن حلأرض ملللكة تقلياوًد أي رهن حلإ

تكلن  ل  قا  حلأرحضي  تلك  أن  من  حمرغم  حمعرفي. يعلي  حلس خاحم 

حملطني،  ملقدنلن  طبقدً  يحملج لعدج  حمشعلب  مهذه  قدنلندً  ملللكة 

مهذه  حس خاحمدتهد  يتلثيق  إثبدج  حلأحلحو  أغلب  في  حمللكن  فلن 

أتل  من  حمايري،  أي  حمللسلي  حس خاحمهد  ذمك  في  بلد  حلأرحضي، 

تلثل  ريحية  أي  حح فدمية  أي  ثقدفية  لأغرحض  أي  عيشهد  كسب  سبل 

حملشريعدج:  تشلل  يحينلد  ملج لعدتهد.  حملليز  يحمطدبع  هلو هد 

قدنلند  بهد  حملع رف  حماقلق  تااوا  علي  ت لقف  حم ي  حلأنشطة  )أ( 

حلأصلية  حمشعلب  تل لكهد  حم ي  حملندطق  أي  بدلأرحضي  و علق  فيلد 

تس خامهد  أي  تقلياي  بشكل  حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج 

يغير  حمخشبية  حمارتية  يحملن جدج  يحملدئية،  حمباروة  حمللحرد  مثلة 
أ
حل تشلل    15

حمرعي يزرحعة  حمصيا يحم جلعدج، يمندطق  حمطبية، يمندطق  حمخشبية، يحمنبدتدج 
حملادصيل. 
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 7 

سيعا  رحضي، 
أ
حل هذه  حم الك  )ب(  أي  عرفي،16  بشكل  تشغلهد  أي 

أي  شغدو،  حلإ أي  حمللكية،  بهذه  حمقدنلني  مالع رحف  خطة  حملق رض 

حلس خاحم، مع مرحعدة حلح رحم حملحتب ملعددحج يحم قدميا يأنظلة 

حمخطط  هذه  يتهاف  يحملج لعدج.  حمشعلب  مهذه  حلأرحضي  حيدزة 

حلأرحضي  حيدزة  بأنظلة  حم دم  حمقدنلني  حلع رحف  )أ(  ولي:  مد  إمي 

تالول  )ب(  أي  يحملج لعدج؛  بدمشعلب  حمخدصة  حمقدئلة  حمعرفية 

حقلق حلس خاحم حمعرفي إمي حقلق ملكية مج لعية ي/ أي فردوة.17 

يإذح مم وكن أي من هذون حمخيدرون ملكًند بللتب حمقدنلن حملطني، 

هذه  حس خاحم  باقلق  حمقدنلني  مالع رحف  تاحبير  حمخطة  ف شلل 

م جاد  نال  علي  حيدزتهد  أي  حلأرحضي  مهذه  يحملج لعدج  حمشعلب 

دحئم أي طلول حلأتل. 

حم طلور  أي  حملشريع،  ملقع  تااوا  حملق رض  حق رح  30. إذح 

حم جدري مللحرد طبيعية علي أرض ملللكة تقلياوًد ملشعلب حلأصلية 

يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة أي تشغلهد أي خدضعة لس خاحمهد 

حمخطلحج  حملق رض  سي خذ  سلبية،18  آثدر  نشلء  تلقع  مع  حمعرفي، 

حم دمية يواصل علي حمللحفقة حمارة يحملسبقة يحملس نيرة: 

تلثيق حمجهلد حمرحمية إمي تفددي أي خفض مسدحة حلأرض )أ( 

حملق رحة م نفيذ حملشريع؛

تلثيق حمجهلد حمرحمية إمي تفددي أي خفض حلآثدر حملحقعة علي )ب( 

شغدو أي  حمللحرد حمطبيعية حمخدضعة ملللكية حم قلياوة أي حلإ

حلس خاحم حمعرفي؛ 

تااوا يمرحتعة تليع حصص حمللكية، يترتيبدج حمايدزة، )ج( 

يحس خاحم حمللحرد حم قلياوة قبل شرحء أي حس ئجدر أي 

حلس الحذ علي حلأرحضي كلالذ أخير؛ 

تقييم يتلثيق حس خاحم حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج )د( 

حلأفروقية حملاريمة ملللحرد دين حملسدس بأوة حدعدءحج بللكية 

حلأرحضي مهذه حمشعلب يحملج لعدج. يوجب أن وشلل تقييم 

حس خاحم حلأرحضي يحمللحرد حمطبيعية مرحعدة حمفريق بين 

أي خطط  حمافظ  إنشدء مندطق  أي  حمصندعدج حلس خرحتية  حملثدو،  16  علي سبيل 

حم نلية حمزرحعية أي تطلور حمبنية حم ا ية حمجاواة أي إدحرة حلأرحضي أي برحمج تسجيل 
حمللكية.

حم دمي  حمهاف  إمي ملكية فردوة هل  حمعرفي  17  سيكلن تالول حقلق حلس خاحم 

مل شدير مع حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة يتقييم آثدر هذح 
حم الول علي حملج لعدج يسبل كسب حمعيش حمخدصة بهد. 

صلو أي 
أ
ثدر حمسلبية علي آثدر ندتلة عن فقاحن حملصلو إمي حل

آ
18  قا تش لل هذه حل

حمللحرد أي حمقيلد حملفريضة علي حس خاحم حلأرحضي حمندتجة عن أنشطة حملشريع. 

حمجنسين يأن وضع في حلع بدر بشكل خدص دير حملرأة في 

إدحرة هذه حمللحرد يحس خاحمهد؛

حم أكا من إخطدر حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية )ه( 

حملاريمة حمل ضررة بلد ولي: )1( حقلقهد في حلأرض بللتب 

حمقدنلن حملطني، بلد في ذمك أي قدنلن يطني وع رف باقلق 

حلس خاحم حمعرفي؛ )2( نطدق يطبيعة حملشريع؛ )3( حلآثدر 

حملا للة مللشريع؛ 

حيثلد وشجع حملشريع حم طلور حم جدري لأرحضيهد أي ملحردهد )ي( 

حمطبيعية يوقام حمضلدندج حلإترحئية حملحتبة يحم علوضدج إمي 

تدنب فرص حم نلية حملس احمة حملالئلة ثقدفًيد إمي حمشعلب 

حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة، بايث تكلن مسديوة 

علي حلأقل م لك حملس َاقة لأي مدمك أرض ماوه سنا قدنلني 

كدمل، بلد في ذمك:

تلفير ترتيبدج حم أتير حمعددمة أي، عنامد وكلن حلس الحذ   ii)i(

علي حلأرحضي ضريروًد، تلفير حم علوضدج علي أسدس 

حلأرض أي حم علوض حمعيني بالً من حم علوض حمنقاي، 
حيثلد كدن ذمك ملكًند؛19

ضلدن حس لرحر حملصلو إمي حمللحرد حمطبيعية، يتااوا   )ii(

حمللحرد حمباولة حملكدفئة، أي كخيدر أخير، تقاوم 

حم علوض يتااوا سبل كسب حمعيش حمباولة، إذح أسفر 

تطلور حملشريع عن فقاحن إمكدنية حملصلو ملللحرد 

حمطبيعية يفقاحنهد بصلرة مس قلة عن حيدزة حلأرحضي؛

تلكين حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية   )iii(

حملاريمة من حملشدركة حمعددمة في حمفلحئا حملس لاة 

من حم طلور حم جدري مالأرحضي أي حمللحرد حمطبيعية حين 

وع زم حملق رض حس خاحم حلأرحضي أي حمللحرد حمطبيعية 

حم ي تُعا أسدًسد مهلوة يمعيشة حمشعلب حلأصلية 

حمل ضررة يوكلن حس خاحمه مهد سببد في تفدقم مخدطر 

سبل كسب حمعيش؛ 

تزيوا حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية   )iv(

حملاريمة حمل ضررة بسبل حملصلو إمي يحس خاحم 

يعبلر حلأرض حم ي وطلرهد حملق رض مع مرحعدة حع بدرحج 

حمصاة يحمسالمة يحلأمن حلأسدسية  

فيجب  مندسبة،  باولة  أرحٍض  ب قاوم  حملق رض  قيدم  دين  حمظريف  حدمت  إذح    19

علي حملق رض تقاوم إثبدج بأن هذه هي حمادمة. يفي ظل هذه حمظريف، سيلفر 
حملق رض فرًصد مكسب حماخل دين حلع لدد علي حلأرحضي بدلإضدفة إمي حم علوض 

حمنقاي مهذه حمشعلب يحملج لعدج حمل ضررة.
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نقل الشعوب االأصلية والمجتمعات االأفريقية المحرومة من 
االأرض والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو 

شغال االستخدام العرفي أو االإ

حملشريعدج  تصليلدج  حلع بدر  بعين  حملق رض  31. سيأخذ 

يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب  نقل  م جنب  حمللكنة  حمباولة 

حم ي في حلزتهد  حمطبيعية  حملاريمة من حلأرض يحمللحرد  حلأفروقية 

شغدو أي حلس خاحم  حمجلدعية20 يحمخدضعة ملللكية حم قلياوة أي حلإ

حمعرفي. يإذح كدن هذح حمنقل أمًرح ل مفر منه، فلن ولضي حملق رض 

ُقاًمد في حملشريع، مد مم وكن قا تم حماصلو علي حمللحفقة حمارة 

حملق رض  ولجأ  يمن  أعاله،  ملضح  هل  كلد  يحملس نيرة  يحملسبقة 

يحملج لعدج  حمشعلب  مهذه  نقل  يأي  حمقسري،21  حلإخالء  إمي 

يإن   .5 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  م طلبدج  مع  م لحفًقد  سيكلن 

حملاريمة  حلأفروقية  حلأصلية يحملج لعدج  حمشعلب  أمكن، س كلن 

حمعرفية، في  أي  حم قلياوة  أرحضيهد  إمي  حمعلدة  حملنقلمة قددرة علي 

حدمة حن فدء سبب نقلهد.

التراث الثقافي

حم رحث  علي  كبير  حا  إمي  حملشريع  وؤثر  أن  وُا لل  32. عنامد 

يحملج لعدج  حمشعلب  هذه  بهلوة  بشاة  حملرتبط  حمثقدفي22 

حمريحية،  أي  حلح فدمية  أي  حمثقدفية  حيدتهد  تلحنب  ي/أي  حمل ضررة 

حملشريع  آثدر  تكلن  يعنامد  حلآثدر.  هذه  م جنب  حلأيملوة  فسُ عطي 

حمارة  حمللحفقة  علي  حملق رض  سياصل  منهد،  مفر  ل  حمكبيرة 

يحملسبقة يحملس نيرة من حمشعلب يحملج لعدج حمل ضررة. 

ملشعلب  حمثقدفي  حم رحث  حس خاحم  حملشريع  وق رح  33. عنامد 

وقلم  تجدروة،  لأغرحض  حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية 

حملق رض بإخطدر هذه حمشعلب يحملج لعدج بلد ولي: )أ( حقلقهد 

حم جدري  حم طلور  يطبيعة  نطدق  )ب(  حملطني،  حمقدنلن  بللتب 

بدماقلق  حملاريمة  فروقية 
أ
حل يحملج لعدج  صلية 

أ
حل حمشعلب  تطدمب  عددًة    20

أي  حم قلياوة  حلأنظلة  خالو  من  يحس خاحمهد  يحمللحرد  حلأرحضي  إمي  يحملصلو 
حمعرفية، حم ي ونطلي كثير منهد علي حقلق حمللكية حمجلدعية. يقا ل و م حلع رحف 
حملطنية.  حمقلحنين  بللتب  يحمللحرد  حلأرحضي  بشأن  حم قلياوة  حملطدمبدج  بهذه 
أي عنامد  قدنلنيد بشكل فردي،  حمشعلب يحملج لعدج سنًاح  تل لك هذه  يعنامد 
وع رف حمقدنلن حملطني ذي حمصلة بدماقلق حمعرفية مالأفرحد، سي م تطبيق م طلبدج 
حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 5، بدلإضدفة إمي حمل طلبدج حملحردة في حمفقرة 31 من 

هذح حملعيدر. 

21  رحتع حمفقرة 31 من حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 5.

22  ورد تعروف "حم رحث حمثقدفي" في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 8. يهل وش لل علي 

مندطق طبيعية ذحج قيلة ثقدفية ي/أي ريحية، مثل حمبسدتين حملقاسة يحلأتسدم 
حملقاسة،  يحمجبدو  حملقاسة،  يحلأشجدر  حملدئية،  يحمللرحج  حمليده  في  حملقاسة 

يحمصخلر حملقاسة، يأرحضي يملحقع حمافن. 

علي  يحماصلو  حم نلية،  مهذه  حملا للة  حمن دئج  )ج(  حملق رح، 

ملحفق هد حمارة يحملسبقة يحملس نيرة. يوقلم حملق رض أوًضد ب لكين 

حمفلحئا  في  حمعددمة  حملشدركة  من  يحملج لعدج  حمشعلب  هذه 

حمل لحفق مع  حمثقدفي،  حم رحث  حم جدري مهذح  حم طلور  حملس لاة من 

عددحج يتقدميا هذه حمشعلب يحملج لعدج. 

ج  آلية التظلم 

34. سيضلن حملق رض يضع آمية تظلم مللشريع، كلد هل ملضح 

في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10، يتكلن هذه حلآمية مندسبة ثقدفًيد 

يحملج لعدج  حلأصلية  ملشعلب  بدمنسبة  إميهد  حملصلو  يوسهل 

حملجلء  إتدحة  حلع بدر  بعين  يتأخذ  حمل ضررة،  حملاريمة  حلأفروقية 

حمشعلب  هذه  بين  حمعرفية  حملندزعدج  تسلوة  يآميدج  حمقضدء  إمي 

يحملج لعدج.

د   الشعوب االأصلية والمجتمعات االأفريقية المحرومة 
وتخطيط التنمية االأوسع نطاقا 

35. وجلز مللق رض طلب حملسدناة حمفنية أي حملدمية من حمبنك، 

عاحد خطط  في سيدق مشريع مااد أي كنشدط منفصل، يذمك لإ

يمشدركة  حه لدم  تاعيم  إمي  تهاف  أنشطة  أي  إس رحتيجيدج  أي 

عللية  في  حملاريمة  حلأفروقية  يحملج لعدج  حلأصلية  حمشعلب 

ذمك  وشلل  يقا  حملطني(.  حمسيدق  في  إميهد  وشدر  )كلد  حم نلية 

إمي:  حملثدو،  سبيل  علي  حمرحمية،  حملبددرحج  من  م نلعة  مجللعة 

ب رتيبدج حيدزة  حملالية م ااوا حلع رحف  حم شروعدج  )أ( تاعيم 

حملسديحة  قضدود  معدمجة  )ب(  حم قلياوة؛  أي  حمعرفية  حلأرحضي 

حمشعلب  هذه  بين  تلتا  حم ي  حلأتيدو  يبين  حمجنسين  بين 

حقلق  ذمك  في  بلد  حلأصلية  حملعدرف  حلدوة  )ج(  يحملج لعدج؛ 

يحملج لعدج  حمشعلب  هذه  قارة  تاعيم  )د(  حمفكروة؛  حمللكية 

تاعيم  )هـ(  ي  حم نلية؛  برحمج  أي  تخطيط  في  حملشدركة  علي 

حمشعلب  مهذه  حمخامدج  تلفير  علي  حماكلمية  حمجهدج  قارة 

يحملج لعدج. 

36. قا تسعي حمشعلب حلأصلية يحملج لعدج حلأفروقية حملاريمة 

مخ لفة،  ملبددرحج  حملسدناة  حم لدس  إمي  بنفسهد  حمل ضررة 

حلع بدر  بعين  حملبددرحج  هذه  يحمبنك  حملق رض  وأخذ  أن  يونبغي 

يحملج لعدج  حمشعلب  مهذه  حم نلية  أيملودج  مسدناة  )أ(  يتشلل: 

يحمصنددوق  حملج لعية  حم نلية  برحمج  )مثل  برحمج  خالو  من 

حلت لدعية حمُلاحرة مالًيد( تضعهد حماكلمدج بدم عدين مع حمشعلب 

يحملج لعدج  حمشعلب  مهذه  تشدركية  أيضدع  إعاحد  )ب(  حلأصلية؛ 
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 7 

عالقدج  من  فيهد  يمد  حماوللغرحفية،  يهيدكلهد  ثقدف هد،  م لثيق 

يمؤسسدتهد،  حلت لدعي،  يتنظيلهد  حلأتيدو  يبين  حمجنسين  بين 

ملحردهد؛ حس خاحم  يأنلدط  حماونية،  يمع قاحتهد  إن دتهد،   يأنظلة 

بهذه  حمخدصة  يحملنظلدج  حماكلمة  بين  حمشرحكدج  تسهيل  )ج( 

يحمقطدع  حملاني،  حملج لع  يمنظلدج  يحملج لعدج،  حمشعلب 

حمخدص م عزوز برحمج حم نلية مهذه حمشعلب يحملج لعدج.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 8 

مقدمة

حمثقدفي  حم رحث  بأن   8 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  1. وقر 
حملدضي  بين  مددوة  يغير  مددوة  بأشكدو  حم لحصل  و يح 
يحمادضر يحملس قبل. يوصنف حمندس حم رحث حمثقدفي بلصفه 
بشكل  م طلرة  يتقدميا  يمعدرف  يمع قاحج  مقيم  حنعكدسدً 
مس لر يتعبيرحً عنهد. يوُعا حم رحث حمثقدفي، بجليع مظدهره 
حمقّيلة،  يحم دروخية  حمعللية  مللعللمدج  مصارحً  حمل عادة، 
يتزءحً  يحلت لدعية،  حلق صددوة  حم نلية  أصلو  من  يأصالً 
هذح  يونص  حمثقدفية.  يملدرس ه  حمشعب  هلوة  من  و جزأ  ل 
طلحو  حمثقدفي  حم رحث  مالدوة  مصللة  تاحبير  علي  حملعيدر 

ديرة حيدة حملشريع. 

يحلآثدر  بدملخدطر  حمل علقة  حمعدمة  حلأحكدم  حملعيدر 8  هذح  2. وااد 

حمبيئي  حملعيدر  أمد  حملشريع.  حمثقدفي من أنشطة  حم رحث  حملحقعة علي 

يحلت لدعي 7، فيااد حمل طلبدج حلإضدفية مل رحث حمثقدفي في سيدق 

حمشعلب حلأصلية. وقر حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 6 بدمقيم حلت لدعية 

 10 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  يوااد  حمبيلملتي.  مل نلع  يحمثقدفية 

فصدح عن حملعللمدج. حلأحكدم حمل علقة بلشدركة أصادب حملصلاة يحلإ

االأهداف

• حلدوة حم رحث حمثقدفي من حلآثدر حمسلبية لأنشطة حملشريع 	

يمسدناة حمافدظ عليه.

• معدمجة حم رحث حمثقدفي بلصفه تزًءح ل و جزأ من حم نلية 	

حملس احمة.

• تشجيع حم شدير حمهددف مع أصادب حملصلاة فيلد وخص 	

حم رحث حمثقدفي.

• تشجيع حم قدسم حمعددو مللندفع حمندشئة عن حس خاحم 	

حم رحث حمثقدفي.

نطاق التطبيق

3. ت ااد قدبلية تطبيق هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي أثندء حم قييم 

حمبيئي يحلت لدعي حمللضح في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1.

حملددي،  يغير  حملددي  حم رحث  حمثقدفي"  "حم رحث  مصطلح  4. وشلل 

أي  حملالي  حملس لى  علي  تقييله  أي  به  حلع رحف  ولكن  قا  حمذي 

قليلي أي حملطني أي حمعدملي، علي حمنال حم دمي: حلإ

• حم رحث حمثقدفي حملددي، حمذي وشلل حلأشيدء حمل اركة يغير حمل اركة 	

)حملنقلمة يغير حملنقلمة(، يحمللحقع، يحمهيدكل، يمجللعدج حمهيدكل، 

يحملعدمم حمطبيعية، يحملندظر حمطبيعية حم ي ماوهد أهلية أثروة، 

يحفروة، يتدروخية، يمعلدروة، يدونية، يتلدمية، أي أي أهلية 

ثقدفية أخرى. يقا ولتا حم رحث حمثقدفي حملددي في حمبيئة حماضروة 

أي حمروفية، يقا ولتا فلق حلأرض أي تا هد أي تات حملدء؛

• حم رحث حمثقدفي غير حملددي، حملش لل علي حمللدرسدج يحمعريض 	

يحم عبيرحج يحملعرفة يحملهدرحج - يأوًضد حلأديحج يحمعندصر 

يحملصنلعدج حميايوة يحملسدحدج حمثقدفية حملرتبطة - ب عروف 

حم رحث حمثقدفي 8
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حملج لعدج يحمشعلب في إطدر ترحثهم حمثقدفي، كلد حن قل من 

تيل إمي تيل يأعيا إنشدؤه بدس لرحر من خالمهم حس جدبًة ملبيئة 

حمخدصة بهم يتفدعلهم مع حمطبيعة يحم دروخ.

5. س سري م طلبدج هذح حملعيدر علي تليع حملشريعدج، حم ي من 

حمثقدفي. يسي ضلن  حم رحث  حملا لل أن تكلن مهد مخدطر يآثدر علي 

ذمك حملشريع حمذي:

وش لل علي حفرودج أي هام أي تارك حلأرض أي علليدج )أ( 

حمغلر أي غيرهد من حم غييرحج في حمبيئة حملددوة؛ 

وقع دحخل منطقة مالية قدنلند أي في منطقة عدزمة ماادة )ب( 

قدنلند؛ 

وقع في دحخل أي في مايط ملقع ترحث ثقدفي مع رف به؛)ج( 

وهاف بلته خدص إمي مسدناة حمافدظ علي حم رحث حمثقدفي )د( 

أي إدحرته أي حس خاحمه.

6. تسري م طلبدج حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 8 علي حم رحث حمثقدفي، 

أي  تااواه  تم  أي  قدنلنًد  حلدو ه  تلت  قا  كدن  إذح  علد  حمنظر  بغض 

تعرض لضطرحبدج سدبًقد أم ل.

7. تسري م طلبدج حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 8 علي حم رحث حمثقدفي 

علي  مددي  أثر  مللشريع  حملددي  مللكلن  كدن  إذح  فقط  حملددي  غير 

حم رحث  هذح  حس خاحم  إمي  حملشريع  هاف  إذح  أي  حمثقدفي  حم رحث 

حمثقدفي لأغرحض تجدروة. 

المتطلبات

 أ  عام

8. سيأخذ حم قييم حمبيئي يحلت لدعي، علي حمنال حملبين في حملعيدر 

حمبيئي يحلت لدعي 1، بعين حلع بدر حملخدطر يحلآثدر حم رحكلية حملبدشرة 

خالو  يمن  حمثقدفي.  حم رحث  علي  بدملشريع  حمل علقة  حملبدشرة  يغير 

حم قييم حمبيئي يحلت لدعي، وااد حملق رض حملخدطر يحلآثدر حملا للة 

مالأنشطة حملق رحة حمخدصة بدملشريع علي حم رحث حمثقدفي.

9. سي جنب حملق رض حلآثدر حملحقعة علي حم رحث حمثقدفي. يعنامد و عذر 

تجنب حلآثدر، سيااد حملق رض حم احبير يونفذهد ملعدمجة حلآثدر حملحقعة 

 علي حم رحث حمثقدفي، يفًقد مل سلسل حمهرمي ملاا من حملخدطر يحلآثدر.1 

1  تشلل تاحبير حماا من حملخدطر يحلآثدر، علي سبيل حملثدو، نقل أي تعاول حلآثدر 

حم رحث  تااوا  يإعددة  حمللقع؛  في  حم أهيل  يإعددة  يحمافظ  مللشريع؛  حملددوة 
حملسؤيمة  حمفرعية  يحملطنية  حملطنية  حملؤسسدج  قارة  يتقلوة  يحم لثيق؛  حمثقدفي؛ 
عن إدحرة حم رحث حمثقدفي حمل ضرر من حملشريع، يإنشدء نظدم رصا م  بع حم قام 
حمالزمة  يحمليزحنية  مل نفيذ  حمزمني  حمجايو  يتااوا  حلأنشطة،  هذه  يكفدءة  حملارز 
حم احبير  هذه  يس أخذ  حلأثروة.  حملك شفدج  يفهرسة  حملاادة،  حم خفيف  م احبير 
بعين حلع بدر حلأحكدم حملحردة في حمقسم د حمخدصة بأنلحع معينة من حم رحث حمثقدفي.

دحرة حم رحث حمثقدفي.2  يإن أمكن، فسيضع حملق رض خطة لإ

ملارحسة  بهد ديمًيد  حملع رف  حمللدرسدج  ب نفيذ  حملق رض  10. وقلم 
حملياحنية، يتلثيق حم رحث حمثقدفي يحلدو ه فيلد و علق بدملشريع، بلد 

في ذمك من ِقبل حملقديمين يأطرحف ثدمثة أخرى. 

طروق  عن  حلأثروة  حملك شفدج  علي  بدمعثلر  حمخدص  11. حلإترحء 
حملصددفة هل إترحء خدص بدملشريع سي م حتبدعه في حدمة حمعثلر عن 
طروق حملصددفة علي ترحث ثقدفي مم وكن معريًفد سدبًقد في أثندء أنشطة 
حملشريع. يسي م إدرحته في تليع حمعقلد حمل علقة بإنشدء حملشريع، 
بلد في ذمك أعلدو حمافر أي حمهام أي تارك حلأرض أي علليدج غلر أي 
غيرهد من حم غييرحج في حمبيئة حملددوة. يسيااد هذح حلإترحء كيفية إدحرة 
إخطدر  شرط  علي  يسيش لل  حملشريع.  منطقة  في  حلأثروة  حملك شفدج 
حمهيئدج ذحج حمصلة بدلأشيدء أي حمللحقع حم ي تم حمعثلر عليهد من قبل 
بسيدج  حمللحقع  أي  حلك شدفدج  منطقة  يإحدطة  حمثقدفي؛  حم رحث  خبرحء 
زعدج؛ يإترحء تقييم مالأشيدء  م جنب أي حح لدو تعرضهد ملزوا من أيته لإ
أي حمللحقع حم ي تم حمعثلر عليهد من قبل خبرحء حم رحث حمثقدفي؛ يتااوا 
حلإترحءحج حمل فقة مع م طلبدج هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي يحمقدنلن 
حملطني يتنفيذهد؛ يتاروب ملظفي حملشريع يعلدمه علي حلإترحء حمخدص 

بدمعثلر علي حملك شفدج حلأثروة.

12. سي ضلن حم قييم حمبيئي يحلت لدعي مشدركة حمخبرحء في حم رحث 
حمثقدفي عنا حملزيم ن يجة حملخدطر يحلآثدر حملا للة مللشريع. يإذح 
حاد حم قييم حمبيئي يحلت لدعي أن حملشريع ربلد و رك مخدطر يآثدًرح 
ديرة  خالو  يقت  أي  في  حمثقدفي،  حم رحث  علي  ما للة  كبيرة  سلبية 
مللسدعاة  حمثقدفي  حم رحث  حملق رض خبرحء  حملشريع، فسيشرك  حيدة 

في تااوا حم رحث حمثقدفي، يتقييله، يحلدو ه. 

ب  التشاور مع أصحاب المصلحة وتحديد التراث الثقافي

13. سيااد حملق رض، يفًقد مللعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10، أصادب 
وُا لل  أي  يتلده  حملعريف  حمثقدفي  بدم رحث  حمصلة  ذيي  حملصلاة 
مصددف ه أثندء ديرة حيدة حملشريع. يسلف وشلل أصادب حملصلاة، 

حسب حلق ضدء: 

حلأطرحف حمل أثرة بأنشطة حملشريع، بلد في ذمك حلأفرحد يحملج لعدج )أ( 
دحخل حمبالد، حمذون وس لاين هلو هم من حم رحث حمثقدفي، أي حمذون 

وس خاملن حم رحث حمثقدفي أي حس خامله في حمذحكرة حماية؛ 

حلأطرحف حملعنية حلأخرى، حم ي قا تشلل حمهيئدج حم نظيلية )ب( 

حملطنية أي حملالية ذحج حمصلة حم ي وُعها إميهد بالدوة حم رحث 

2  س ش لل خطة إدحرة حم رحث حمثقدفي علي إطدر زمني مل نفيذ يتقاور لح يدتدج 

حمللحرد مكل تابير من تاحبير حماا من حملخدطر يحلآثدر، يولكن يضعهد بدع بدرهد 
تبعد  يذمك  يحلت لدعي،  حمبيئي  حلم زحم  خطة  إطدر  في  أي  بذحتهد  مس قلة  يثيقة 

مطبيعة يحجم مخدطر حملشريع يآثدره.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 8 

حمثقدفي، يحملنظلدج غير حماكلمية يخبرحء حم رحث حمثقدفي، بلد في 

ذمك حملنظلدج حمايمية يحملطنية مل رحث حمثقدفي. 

14. سيجري حملق رض مشديرحج هددفة3 مع أصادب حملصلاة يفًقد 

مللعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10 م ااوا حم رحث حمثقدفي حمذي قا و أثر 

حمثقدفي  حم رحث  أهلية4  حلع بدر  بعين  يحلأخذ  حملا لل؛  بدملشريع 

حمل ضرر من حملشريع؛ يتقييم حملخدطر يحلآثدر حملا للة؛ يحس كشدف 

خيدرحج حم جنب يحماا من حملخدطر يحلآثدر.

السرية

من  حمل أثرة  يحلأطرحف  حمبنك،  مع  بدم شدير  حملق رض،  15. سيااد 

حملشريع )بلد في ذمك حلأفرحد يحملج لعدج(، يخبرحء حم رحث حمثقدفي، 

فصدح عن حملعللمدج حمل علقة بدم رحث حمثقدفي قا وضر  مد إذح كدن حلإ

أمن حم رحث حمثقدفي أي سالم ه أي وهاده أي سيشكل خطًرح علي مصددر 

حملعللمدج. يفي هذه حمادلج، قا و م حذف حملعللمدج حماسدسة 

فصدح حمعدم. يإذح حح فظت حلأطرحف حمل أثرة بأنشطة حملشريع  من حلإ

حمطبيعية  حملعدمم  ملقع  بسروة  يحملج لعدج(  حلأفرحد  ذمك  في  )بلد 

ذحج حلأهلية حم رحثية حمثقدفية، أي خصدئصهد، أي حلس خاحم حم قلياي 

مهد، فسيطبق حملق رض تاحبير حمافدظ علي حمسروة.

توفير طرق الوصول لموقع المشروع الأصحاب المصلحة

أي  حلأثروة  حمللحد  علي  حملق رض  مشريع  ملقع  وا لي  16. عنامد 

إميهد  حملصلو  كدن  حم ي  حمثقدفي  حم رحث  ملحقع  إمي  حملصلو  ولنع 

مس خامي  مع  مشديرحج  علي  بندًء  حملق رض،  سيسلح  سدبًقد،  م دحد 

حمللقع، بدس لرحر حملصلو إمي حمللقع حمثقدفي، أي سيلفر مسدًرح باوالً 

مللصلو، حسب حع بدرحج حمصاة يحمسالمة يحلأمن حلأسدسية.

ج  مناطق التراث الثقافي المحمية قانونا

يتلد  حملق رض  سيااد  يحلت لدعي،  حمبيئي  حم قييم  إطدر  17. في 

حمل أثرة  قدنلند  يحملالية  حملارتة  حمثقدفي  حم رحث  مندطق  تليع 

منطقة  في  ملتلًدح  حملق رح  حملشريع  كدن  يإذح  حملشريع.5  بأنشطة 

حملق رض  سيقلم  قدنلند،  ماادة  عدزمة  منطقة  في  أي  قدنلند  مالية 

بلد ولي:

بينهم  فيلد  يحم عدين  حملخ لفين  حملصلاة  أصادب  إدرحج  حملق رض  سيسدنا    3

من خالو حلحر مع حمسلطدج حملخ صة، بلد في ذمك حمهيئدج حم نظيلية حملطنية 
أي حملالية ذحج حمصلة يحملكلفة بالدوة حم رحث حمثقدفي، م ااوا حملسدئل حلأكثر 
حم رحث  حلدوة  في  يإشرحكهم  حملصلاة  أصادب  يمخديف  آرحء  ملعدمجة  فدعلية 

حمثقدفي يإدحرته.
حمقيم  لأنظلة  يفًقد  أهلي ه  يتعيين  حملددي  حمثقدفي  حم رحث  أهلية  تااوا  و م    4

حلأفرحد  ذمك،  في  )بلد  حملشريع  بأنشطة  حمل أثرة  أي  حمل ضررة  حلأطرحف  يمصدمح 
حملددي  حم رحث  بالدوة  وه للن  حمذون  حلأخرى،  حملعنية  يحلأطرحف  يحملج لعدج(، 

يحلس خاحم حملندسب مه.
حملس لى  علي  حملالية  يحملندطق  حمعدملية  حم رحث  ملحقع  تشلل  أمثلة  بطرح    5

حملطني يدين حملطني.

قليلي6 )أ(  حلم ثدو مللحئح حم رحث حمثقدفي حملالي أي حملطني أي حلإ

أي حمعدملي يخطط إدحرة حملنطقة حملالية؛ 

حم شدير مع رعدة يماوري حملنطقة حملالية، يحلأطرحف حمل أثرة )ب( 

بأنشطة حملشريع )بلد في ذمك حلأفرحد يحملج لعدج( يحلأطرحف 

حملعنية حلأخرى بشأن حملشريع حملق رح؛ 

تنفيذ برحمج إضدفية، حسب حلق ضدء، م اسين أهاحف حفظ )ج( 

حملنطقة حملالية يتعزوزهد.

د  أحكام خاصة بأنواع معينة من التراث الثقافي

المواقع والمواد االأثرية

18. تضم حمللحقع حلأثروة أي مزوج من حمبقدود حمهيكلية، أي حم اف، 

أي  حلأرض  تات  بدمكدمل  تلتا  يقا  حلآدمية  أي  حمبيئية  حمعندصر  أي 

تات سطح حمليده أي فلقه بشكل تزئي أي كلي. يولكن حمعثلر علي 

حمللحد حلأثروة في أي مكدن علي سطح حلأرض،7 منفردة أي م ندثرة فلق 

يحمبقدود  حمافن،8  مندطق  أوًضد  حمللحد  هذه  يتشلل  كبيرة.  مسدحدج 

حلآدمية، يحمافرودج. 

في  نسدني  حلإ ملنشدط  كبير  حح لدو  أي  دميل  هندك  وكلن  19. عنامد 

حملدضي في منطقة حملشريع، سيقلم حملق رض بإترحء باث مك بي 

يحم ف يش  مهد  خروطة  ييضع  حلأثروة  حمبقدود  م لثيق  مياحني  يمسح 

عنهد. يسيلثق حملق رض مكدن حمللحقع يحمللحد حلأثروة حملك شفة في 

إمي  حملثدئق  هذه  يسيقام  يخصدئصهد،  حملشريع  حيدة  ديرة  أثندء 

حمسلطدج حملطنية أي حملالية حملعنية بدم رحث حمثقدفي.

20. وقلم حملق رض، بدم شدير مع خبرحء حم رحث حمثقدفي، ب ااوا مد 

إذح كدنت حمللحد حلأثروة حملك شفة خالو ديرة حيدة حملشريع ت طلب: 

)أ( حم لثيق فقط؛ )ب( حمافر يحم لثيق؛ )ج( حمافظ في حملكدن؛ يوقلم 

بإدحرة حمللحد حلأثروة تبدًعد. يسيااد حملق رض حمللكية يحملسؤيمية عن 

واين  أن  يإمي  يحملالي،  حملطني  ملقدنلن  يفًقد  حلأثروة  حمللحد  حيدزة 

حملقت حمذي و م فيه نقل حمايدزة، سيرتب معللية حم ااوا، يحمافظ، 

م لكين  حملصلو  يإمكدنية  حلآمن،  يحم خزون  يحم صنيف،  يحم سلية 

حمارحسة يحم اليل حملس قبلي.

قليلية علي حملشريع من  حمثقدفية حمايمية أي حلإ 6  س  ااد إمكدنية تطبيق حمنظم 

خالو تقييم بيئي يحت لدعي.
7  تُعا معظم حمللحقع حلأثروة بعياة عن حلأنظدر. ينددًرح مد تلتا ملحد أثروة في أي 

منطقة معينة، ح ي مل مم تكن هذه حمللحد وعرفهد أي وع رف بهد حمسكدن حملاليلن 
أي قدمت حملنظلدج أي حمهيئدج حلأثروة حملطنية أي حمايمية ب سجيلهد.

بدمسكدن  مهد  عالقة  ل  حم ي  تلك   18 حمفقرة  في  إميهد  حملشدر  حمافن  مندطق  تُعا    8

حمااوثة  حمافن  لأمدكن  يبدمنسبة  حملشريع.  منطقة  في  وعيشلن  حمذون  حمادميين 
تااوا  سي م  حملشريع،  بأنشطة  حمل أثرة  أي  حمل ضررة  بدلأطرحف  مبدشرًة  حمل صلة 
حم احبير حملندسبة ملاا من حملخدطر يفًقد ملفقرتين 8 ي9 بدم شدير مع هذه حلأطرحف.
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التراث العمراني

حلأشغدو  من  مجللعدج  أي  يححاة  إمي  حمعلرحني  حم رحث  21. وشير 

حمروفية كاميل علي يتلد حضدرة  أي  حماضروة  حمبيئة  حملعلدروة في 

حمعلرحني  حم رحث  يوشلل  تدروخي.  حاث  أي  مهم  تطلر  أي  معينة 

تشكِّل  حم ي  حملف لحة،  يحملسدحدج  يحمهيدكل  حملبدني  من  مجللعدج 

حم عرف عليهد  و م  حم ي  حملعدصرة  أي  حمسدبقة  حمبشروة  حملس لطندج 

أي  ريحدني  أي  تلدمي  أي  معلدري  منظلر  من  يقّيلة  م لدسكة  بأنهد 

حت لدعي يثقدفي.

22. سيااد حملق رض حم احبير حملالئلة ملاا من حملخدطر ملعدمجة حلآثدر 

حملحقعة علي حم رحث حمعلرحني، يحم ي قا تشلل )أ( حم لثيق؛ )ب( حمافظ 

أي إعددة حم أهيل في حمللقع؛ )ج( حمنقل يحمافظ أي إعددة حم أهيل. يخالو 

أي تأهيل أي ترميم ملبدني حم رحث حمثقدفي، وعلل حملق رض علي حلح فدظ 
بشكل يملحد بندء يتقنيدج حملبني )حملبدني(.9

أي  مفرحدى  يحمبصري  حملددي  حمسيدق  علي  حملق رض  23. سيادفظ 

مجللعدج من حملبدني حم دروخية من خالو مرحعدة ماى مالءمة يتأثير 

حمبنية حم ا ية مللشريع حملا لل ملللقع ضلن نطدق حمبصر. 

المعالم الطبيعية ذات االأهمية الثقافية

24. ولكن أن تكلن هندك ريحبط يثيقة بين حملعدمم حمطبيعية يحم رحث 

 حمثقدفي. يتش لل حلأمثلة علي حم الو أي حمجبدو أي حملندظر حمطبيعية

 أي حمجاحيو أي حلأنهدر أي حمشاللج أي حمكهلف أي حمصخلر حملقاسة

أي حلأشجدر أي حمنبدتدج حملقاسة، أي حمبسدتين يحمغدبدج، أي حملنالتدج 

أي حمللحدج علي يتله حمصخلر حملكشلفة أي في حمكهلف، يحمريحسب 

نسدن حمقاوم أي حمبقدود حمل اجرة.10 يقا تكلن  حمافروة ملايلحن أي مالإ

أهلية هذح حم رحث في مجللعدج مج لعية صغيرة أي أقليدج سكدنية. 

حلأطرحف  مع  يحم شدير  حلأبادث  خالو  من  حملق رض،  25. سيااد 

يحملج لعدج(  حلأفرحد  ذمك  في  )بلد  حملشريع  بأنشطة  حمل أثرة 

حمل أثرة  حمثقدفي  حم رحث  حيث  من  حلأهلية  ذحج  حمطبيعية  حملعدمم 

رين هذه حملعدمم، يحلأفرحد  بأنشطة حملشريع، يحلأشخدص حمذون وقاِّ

أي حملجللعدج حمذون و ل علن بسلطة حم لثيل يحم فديض بشأن ملقع 

مكدن )أمدكن( حم رحث يحلدو ه يحس خاحمه. 

9  بدلم ثدو ملقلحنين حملطنية يحملالية ي/أي ملحئح مندطق حم قسيم حمسدروة ييفًقد 

ملللدرسدج حمصندعية حمايمية حمجياة.
هلية حمثقدفية، ل وعرفهد إل سكدن 

أ
حيدن، و م حلح فدظ بسروة حل

أ
10  في كثير من حل

ماليلن بعينهم، يترتبط بأحاحث أي أنشطة حمطقلس. يقا وشكِّل حمطدبع حملقاس 
تا لي  يقا  حمضرر.  من  حماا  أي  تجنب  كيفية  تااوا  أمدم  تااوًد  حم رحث  مهذح 

حمللحقع حمطبيعية حمثقدفية علي حمللحد حلأثروة.

26. إن أفضل يسيلة مالدوة معظم حملعدمم حمطبيعية ذحج حم رحث 
في  ذمك  تعذر  يإذح  ملقعهد.  في  بهد  حلح فدظ  هي  حملليز  حمثقدفي 
حلأطرحف  مع  بدم شدير  آخر  ملقع  إمي  نقلهد  و م  حمادمي،  ملقعهد 
حمل أثرة بأنشطة حملشريع، يفًقد ملللدرسدج حمصندعية حمايمية حمجياة. 
يتعلل حلتفدقية حم ي تم حم لصل إميهد فيلد وخص حمنقل علي حح رحم 
يتلكين حس لرحر حمللدرسدج حم قلياوة حملرتبطة بدم رحث حمثقدفي حمذي 

تم نقله.

التراث الثقافي المنقول

27. وشلل حم رحث حمثقدفي حملنقلو أشيدء مثل: حمك ب يحملخطلطدج 
يحملنالتدج،  يحم لدثيل  يحمرسلمدج  حمللحدج  حمنددرة؛  أي  حم دروخية 
حم دروخية،  يحلأزودء  حم دروخية،  أي  حمااوثة  حماونية  يحمعندصر 
حملبدني  أي  حلأثروة  حملعدمم  يبقدود  يحملنسلتدج،  يحملجلهرحج 
مثل  حمطبيعي،  حم دروخ  يمجللعدج  حلأثروة،  يحمللحد  حم دروخية، 
حمصاف أي حمنبدتدج أي حملعددن. يقا تزوا حلك شدفدج يحملصلو مهد 
بسبب أحا حملشريعدج من تعرض حمقطع حمثقدفية ملسرقة أي حلتجدر 
أي حلع احء. يسي خذ حملق رض تاحبير مالدوة عندصر حم رحث حمثقدفي 
حملنقلمة حمل أثرة بأنشطة حملشريع من حمسرقة يحلتجدر غير حمقدنلني 

فيهد، يسلف وُخطر حمسلطدج حملخ صة بأي نشدط من هذح حمقبيل.

حم رحث  عن  حملسؤيمة  حمهيئدج  مع  بدم شدير  حملق رض،  28. سيااد 
حمثقدفي ذحج حمصلة، مكلندج حم رحث حمثقدفي حملنقلمة حم ي قا وعرضهد 
حملشريع.  علر  طلحو  مالدو هد  أحكدًمد  يسيضع  ملخطر،  حملشريع 
أي  حملعنية  حمرسلية  أي  حماونية  حمسلطدج  بإبالغ  حملق رض  يسيقلم 
حملنقلمة  حمثقدفي  حم رحث  مكلندج  رقدبة  عن  مسؤيمين  آخرون  حرحس 
و علق  فيلد  يسينبههم  يحلدو هد  حملشريع  لأنشطة  حمزمني  بدمجايو 

بدح لدو تعرضهد ملخطر. 

 هـ  االستخدام التجاري للتراث الثقافي

حمخدص  حمثقدفي  حم رحث  حس خاحم  حملشريعدج  أحا  وع زم  29. حيثلد 
بدلأطرحف حمل ضررة منه )بلد في ذمك حلأفرحد يحملج لعدج( لأغرحض تجدروة، 
حقلقهد  )أ(  ولي:  بلد  حمل ضررة  حلأطرحف  هذه  بإبالغ  حملق رض  سيقلم 
يحلآثدر  حم جدري  حم طلور  يطبيعة  نطدق  )ب(  حملطني؛  حمقدنلن  بللتب 

حملا للة؛ )ج( حمعلحقب حملا للة مهذح حم طلور يمالآثدر. 

30. من ولضي حملق رض ُقاًمد في هذح حلس خاحم حم جدري مد مم: 
)أ( وُجري مشديرحج هددفة مع أصادب حملصلاة كلد هل ملضح في 
حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10؛ )ب( ولنح حم قدسم حمعددو يحملنصف 
مللندفع حمندشئة من حلس خاحم حم جدري مهذح حم رحث حمثقدفي، يذمك 
تاحبير  وااد  )ج(  حمل ضررة؛  حلأطرحف  يتقدميا  عددحج  مع  و فق  بلد 

حماا من حملخدطر يفًقد مل سلسل حمهرمي.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 9 

حملسطدء حملدميلن 9

مقدمة

رأس  أسلحق  بأهلية   9 يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  1. وقر 
إمي  يحملصلو  حمقلوة  حملالية  حملدمية  يحلأسلحق  حملدو 
حم للول مل نلية حلق صددوة يحمنلل يحماا من حمفقر. يول زم 
حمبنك بلسدناة تنلية حمقطدع حملدمي حملس احم يتعزوز دير 

أسلحق رأس حملدو يحلأسلحق حملدمية حملالية. 

حملخدطر يحلآثدر  حملدميلن برصا يإدحرة  حملسطدء  2. وجب أن وقلم 
حمبيئية يحلت لدعية ملافظة حملشريعدج حمفرعية حمخدصة بهم، يرصا 
مخدطر حملافظة، حسبلد وكلن مندسبد مطبيعة حم للول حملسيط. يقا 
ت خذ حمطروقة حم ي واور بهد حملسيط حملدمي مافظ ه أشكدلً مخ لفة، 
حملسيط  قارة  ذمك  في  بلد  حلع بدرحج،  من  عاد  إمي  حس ندًدح  يذمك 

حملدمي يطبيعة ينطدق حم للول حمذي سيقامه. 

بيئي  إدحري  نظدم  شكل  في  حملدميلن،  حملسطدء  وقلم  أن  3. وجب 
يحت لدعي، ب طلور يصلن أنظلة بيئية يحت لدعية فعدمة، يإترحءحج 
يقارحج م قييم يإدحرة يرصا حملخدطر يحلآثدر حمخدصة بدملشريعدج 

حمفرعية، يأوًضد إدحرة مخدطر حملافظة عللًمد علي نال مسؤيو. 

االأهداف

• تااوا كيفية قيدم حملسيط حملدمي ب قييم يإدحرة حملخدطر يحلآثدر 	

حمبيئية يحلت لدعية حملرتبطة بدملشريعدج حمفرعية حم ي وللمهد.

• دحرة حمبيئية يحلت لدعية حمجياة في 	 تشجيع ملدرسدج حلإ

حملشريعدج حمفرعية حم ي وللمهد حملسيط حملدمي.

• تشجيع إدحرة حمللحرد حمبيئية يحمبشروة حمسليلة يحمجياة ماى 	

حملسيط حملدمي.

نطاق التطبيق

4. وسري هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي علي حملسطدء حملدميين حمل لقين 
ملاعم حملدمي من حمبنك. وش لل حملسطدء حملدميلن علي مقامي خامدج 
حم نلية حملطنية  بدمقطدعين حمعدم يحمخدص، بلد في ذمك بنلك  مدمية 
عبر  حلق صددوة  حلأنشطة  من  معاد  مدمية  ملحرد  تلفر  حم ي  قليلية  يحلإ
قطدعدج حمصندعة.1 يتش لل أعلدو حملسدطة حملدمية كذمك علي قيدم 
يسطدء مدميين ب قاوم حم للول أي حمضلدندج إمي يسطدء مدميين آخرون. 
"حملشريع  مصطلح  وشير  يحلت لدعي،  حمبيئي  حملعيدر  هذح  يلأغرحض 
حمفرعي مللسيط حملدمي" إمي حملشريعدج حم ي وللمهد حملسطدء حملدميلن 

حملشريعدج  تللول  مثل  حملدمية،  حملن جدج  حملدميلن  حملسطدء  هؤلء  وس خام    1

يتللول حمشركدج يتللول منشآج حلأعلدو حمصغيرة يحمل لسطة يحم للول م ندهي 
سكدن يحم أتير حم للولي يتللول حم جدرة. يوغطي هذح حملعيدر  حمصغر يتللول حلإ
حمبيئي يحلت لدعي تليع أشكدو حم للول يحملن جدج حملدمية حم ي وقامهد حملسطدء 

حملدميلن يحم ي تهاف إمي تاقيق أنشطة تجدروة إن دتية.
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بمساندة من البنك.2 وعندما يشتمل المشروع على إعادة إقراض من ِقبل 
وسيط مالي إلى وسيط مالي آخر، سيشمل مصطلح "المشروع الفرعي 

للوسيط المالي" المشروعات الفرعية لكل وسيط مالي الحق.

جميع  على  واالجتماعي  البيئي  المعيار  هذا  متطلبات  5. تسري 
الوسطاء الماليين المتلقين للمساندة من البنك، إما مباشرًة من البنك 
أو المقترض أو من خالل المقترض أو وسطاء ماليين آخرين، كما يلي:

حيثما يقدم البنك مساندة للوسيط المالي لتمويل مجموعة من 	أأ 
المشروعات الفرعية المحددة بوضوح، ستسري متطلبات هذا 

المعيار البيئي واالجتماعي على كل مشروع من المشروعات 
الفرعية المحددة للوسيط المالي؛

حيثما يقدم البنك مساندة للوسيط المالي لغرض عام،3 تسري 	(أ 

متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي على المحفظة الكاملة 

للمشروعات الفرعية المستقبلية للوسيط المالي اعتباًرا من تاريخ 

سريان االتفاقية القانونية.

6. حيثما يقدم الوسيط المالي المتلقي للمساندة من البنك تمويالً أو 
ضمانات إلى وسطاء ماليين آخرين، يقوم الوسيط المالي بتطبيق متطلبات 
بتطبيق  تابع  مالي  وسيط  كل  ويطالب  واالجتماعي  البيئي  المعيار  هذا 

متطلبات هذا المعيار، كما هو محدد في الفقرة 5 من هذا المعيار.

المتطلبات

7. يقوم الوسطاء الماليون بتطوير نظام إدارة بيئية واجتماعية وصونه 
واالجتماعية  البيئية  واالآثار  المخاطر  ورصد  وإدارة  وتقييم  لتحديد 
الخاصة بالمشروعات الفرعية للوسيط المالي بصفة مستمرة. ويتناسب 
واالآثار  المخاطر  واالجتماعية مع طبيعة وحجم  البيئية  دارة  االإ نظام 
المالي،  بالوسيط  الخاصة  الفرعية  للمشروعات  واالجتماعية  البيئية 
وأنواع التمويل وإجمالي المخاطر المجمعة على مستوى المحفظة.4 
وحيثما يتمكن الوسيط المالي من إثبات قيامه بتطبيق نظام إدارة بيئية 
واجتماعية، يجب عليه تقديم أدلة موثقة كافية على ذلك، مشيًرا إلى 
العناصر 	إن وجدتأ التي سيتم تعزيزها أو تعديلها لتلبي متطلبات 

هذا المعيار البيئي واالجتماعي.5 

االأنشطة  أو  المشروعات  أنها  المالي" على  للوسيط  الفرعية  "المشروعات  2  تعرف 

يضمن  أو  التمويل  المالي  الوسيط  يقدم  وعندما  المالي.  الوسيط  يمولها  التي 
على  المالي"  للوسيط  الفرعية  "المشروعات  تحديد  يتم  آخرين،  ماليين  وسطاء 
أنها المشروعات أو االأنشطة التي يمولها الوسيط المالي االأخير بدعم من الوسيط 

المالي االأول.
3  يقصد بالمساندة "لهدف عام" أنه ال يمكن تتبع المساندة إلى مشروع فرعي معين 

للوسيط المالي أو أنواع معينة من التمويل.
4  الأغراض تقييم كفاية النظام البيئي واالجتماعي، يقصد بمحفظة الوسيط المالي 

التي يسري عليها  المقترحة  الحالية و/أو  الفرعية  بالمشروعات  المحفظة الخاصة 
هذا المعيار البيئي واالجتماعي، كما هو مبين في الفقرة 5.

تعتزم  ماليين، وكذلك حينما  لمشروع يشمل وسطاء  دعًما  البنك  يقدم  5  حيثما 

مؤسسات تمويل ثنائية أو متعددة االأطراف، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية 
والوكالة الدولية لضمان االستثمار، تقديم التمويل إلى الوسيط المالي نفسه أو أنها 
قد قدمته بالفعل إلى نفس الوسطاء الماليين، يجوز للبنك الموافقة على االعتماد 
على متطلبات هذه المؤسسات االأخرى لتقييم المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية 
للمشروع، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية التي حددها الوسيط المالي المشارك 
بالفعل، بشرط أن تمكن هذه الشروط المشروع من تحقيق أهداف متسقة جوهريًا 
من  يطلب  قد  البنك،  مراجعة  وبعد  المحددة.  واالجتماعية  البيئية  المعايير  مع 

دارة البيئية واالجتماعية، كما يراه البنك ضروريًا. الوسيط المالي تعزيز نظام االإ

على  المالي  للوسيط  واالجتماعية  البيئية  دارة  االإ نظام  8. يشتمل 
محددة  إجراءات  	2أ  واجتماعية؛  بيئية  سياسة  	1أ  التالية:  العناصر 
البيئية  واالآثار  المخاطر  وإدارة  وتقييم  لتحديد  واضحا  تحديدا 
والكفاءة؛  التنظيمية  القدرة  	3أ  الفرعية؛  للمشروعات  واالجتماعية 
للمشروعات  واالجتماعية  البيئية  السلبية  االآثار  واستعراض  	4أ رصد 

الفرعية والمحفظة؛ 	5أ آلية االتصاالت الخارجية.

9. حيثما تقل االآثار السلبية البيئية أو االجتماعية للمشروعات الفرعية 
بتطبيق  المالي  الوسيط  يقوم  تنعدم،  أو  المالي  بالوسيط  الخاصة 

القانون الوطني.6 

البنك،  يقبلها  بطريقة  بمراجعة وضبط،  المالي  الوسيط  10. يقوم 
بما في  به من وقت الآخر،  الخاصة  البيئية واالجتماعية  دارة  االإ نظم 
للمحفظة  واالجتماعية  البيئية  المخاطر  طبيعة  تتغير  عندما  ذلك 

الخاصة به بشكل ملحوظ.

في  عليها  منصوص  استبعادات  بأي  المالي  الوسيط  11. سيلتزم 
جميع  على  الصلة  ذو  الوطني  القانون  ويسري  القانونية  االتفاقية 
سيطبق  ذلك،  إلى  باالإضافة  المالي.  للوسيط  الفرعية  المشروعات 
الوسيط المالي متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية ذات الصلة على 
إعادة  على  تشتمل  التي  المالي  للوسيط  الفرعية  المشروعات  من  أي 
قليلةأ،  وآثارها  هذه  التوطين  إعادة  مخاطر  تكن  لم  	ما  التوطين 
والمخاطر واالآثار السلبية المتعلقة بالشعو( االأصلية، أو المخاطر أو 
االآثار الكبيرة المتعلقة بالبيئة، أو صحة وسالمة المجتمع، أو العمالة 

وظروف العمل، أو التنوع البيولوجي، أو التراث الثقافي.

12. يجب على الوسيط المالي تبني وتنفيذ متطلبات بيئية واجتماعية 
أو  وقطاع  وأنشطته  المالي  الوسيط  لطبيعة  وفًقا  بديلة،  أو  إضافية 
الخاصة  واالجتماعية  البيئية  واالآثار  والمخاطر  العمليات،  بلدان 

بالمشروعات الفرعية المحتملة للوسيط المالي7 

13. سيوفر الوسيط المالي بيئة عمل آمنة وصحية. ومن ثم، ستسري 
على   2 واالجتماعي  البيئي  بالمعيار  الخاصة  الصلة  ذات  النواحي 
إدارة  إجراءات  بوضع  المالي  الوسيط  ويقوم  نفسه.  المالي  الوسيط 
تتعلق  التي  االإجراءات  ذلك  في  بما  عليها،  ويحافظ  للعمال  مناسبة 
التمييز  وعدم  الفرص  وتكافؤ  التوظيف،  وشروط  العمل  بظروف 
المالي  الوسيط  ويقدم  المهنية.  والسالمة  والصحة  التظلم  وآليات 

أدلة موثقة وكافية على هذه االإجراءات.

دارة البيئية واالجتماعية  أ. نظام االإ

السياسة البيئية واالجتماعية

البيئية  سياسته  على  المالي  للوسيط  العليا  دارة  االإ 14. تصادق 
واالجتماعية التي ستشتمل على التزامات تنظيمية وأهداف ومقاييس 

6  يعتمد ذلك على تقييم المخاطر للمشروعات الفرعية المحتملة الخاصة بالوسيط 

على  ذلك  يسري  وقد  المالي.  الوسيط  قدرة  وعلى  تمويلها  يقترح  التي  المالي 
منتجات مالية لالأفراد، مثل قروض المستهلك أو البطاقات االئتمانية.

البيئية  االإجراءات  و/أو  واالجتماعية  البيئية  دارة  االإ نظام  في  ذلك  دمج  سيتم    7

واالجتماعية المنصوص عليها في االتفاقية القانونية.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 9 

حملج لع، أي حمعلدمة يظريف حمعلل، أي حم نلع حمبيلملتي، 
أي حم رحث حمثقدفي، يتطبيق تليع م طلبدج حملعدوير حمبيئية 

يحلت لدعية ذحج حمصلة؛11 

ضلدن تااوا حم احبير حمالزمة م لبية م طلبدج حمفقرة )ج( أعاله )د( 

في حلتفدقية حمقدنلنية بين حملسيط حملدمي يحملق رض حمفرعي؛

رصا حملعللمدج حمبيئية يحلت لدعية بشأن حملشريعدج حمفرعية )ه( 

مللسيط حملدمي يحلح فدظ بهد يتااوثهد بدن ظدم؛ 

إذح زحدج طبيعة حملخدطر حمخدصة بدملشريع حمفرعي مللسيط )ي( 

حملدمي بشكل ملالظ، و م تطبيق م طلبدج حملعدوير حمبيئية 

يحلت لدعية ذحج حمصلة12 يتلثيقهد بشكل مالئم؛ 

رصا حملخدطر حمبيئية يحلت لدعية ملافظة حملسيط حملدمي. )ز( 

حملدمي  حملسيط  وقلم  يحلت لدعية،  حمبيئية  حلإترحءحج  إطدر  17. في 
حملخدطر  م صنيف  حمفرعية  مللشريعدج  تصنيف  نظدم  يتبني  بلضع 
بشكل يحضح يمااد.13 يوأخذ نظدم حم صنيف في حلع بدر )أ( طبيعة 
حمفرعية؛ مللشريعدج  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر   يحجم 

عللية  يتلفر  حم للول.  نلع  )ج(  يحمقطدعي؛  حمجغرحفي  حمسيدق  )ب( 
حمبيئية  حلم زحمدج  يطبيعة  منطدق  حملعللمدج  حملخدطر  تصنيف 
مللشريعدج  حملخدطر  يإدحرة  حملدمي  مللسيط  حملحتبة  يحلت لدعية 
حمفرعية حمخدصة به، كلد وسلح بإترحء تجليع يتاليل من ظم مللخدطر 

علي مس لى حملافظة. 

وقلم  يحلت لدعية،  حمبيئية  حملخدطر  تصنيف  نظدم  إطدر  18. في 
إعددة  علي  وش لل  فرعي  مشريع  أي  ب صنيف  حملدميلن  حملسطدء 
قليلة(،  يآثدرهد  هذه  حم لطين  إعددة  مخدطر  تكن  مم  )مد  حم لطين 
يحملخدطر يحلآثدر حمسلبية حمل علقة بدمشعلب حلأصلية، أي حملخدطر أي 
حلآثدر حمكبيرة حمل علقة بدمبيئة، أي صاة يسالمة حملج لع، أي حمعلدمة 

يظريف حمعلل، أي حم نلع حمبيلملتي، أي حم رحث حمثقدفي. 

القدرة التنظيمية والكفاءة

يحمافدظ  يكفدءة  تنظيلية  قارة  ب طلور  حملدمي  حملسيط  19. وقلم 
عليهد م نفيذ نظدم إدحرة بيئية يحت لدعية بأديحر يمسؤيميدج يحضاة 
ماوه  حمعليد  دحرة  حلإ ملثل  ب عيين  حملدمي  حملسيط  يسيقلم  يماادة. 
ملشريعدته  يحلت لدعي  حمبيئي  حلأدحء  عن  حمشدملة  حملسؤيمية  م الل 
حمفرعية، بلد في ذمك تنفيذ هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي يحملعيدر 
يوقلم  حم نفيذ.  هذح  ملسدناة  حمالزمة  يحمللحرد   2 يحلت لدعي  حمبيئي 
حمللثل بلد ولي: )أ( تعيين ملظف ميكلن مسؤيلً عن حم نفيذ حميلمي 
حمبيئية  حلإترحءحج  ذمك  في  بلد  يحلت لدعية،  حمبيئية  دحرة  حلإ منظدم 

حمفرعية  حملشريعدج  هذه  تقلم  أن  يحلت لدعية  حمبيئية  ترحءحج  حلإ ت طلب    11

بلشدركة أصادب حملصلاة بللتب حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10 بطروقة ت ندسب 
مع حملخدطر يحلآثدر حمخدصة بدملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي.

سبدب حم ي تؤدي 
أ
12  ت علق م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية ذحج حمصلة بدل

إمي زوددة بيدن مخدطر حملشريع حمفرعي مللسيط حملدمي.
ثالثة  من  حملدميلن  حملسطدء  وس خامه  نللذتي  تصنيف  نظدم  أي  و كلن  قا    13

يتشير  منخفضة.  أي  م لسطة  أي  كبيرة  أي  عدمية   - مللخدطر  تصنيفدج  أربعة  أي 
أربعة  يتلد  شأن  من  أن  إمي  حمادلج  بعض  في  حمجياة  حمايمية  حمللدرسدج 
يحلت لدعية  حمبيئية  حملخدطر  يإدحرة  تقييم  حملدميين  مللسطدء  و يح  أن  تصنيفدج 

علي نطدق أشلل.

يتنص  حملدمي.  مللسيط  يحلت لدعية  حمبيئية  حملخدطر  بإدحرة  ت علق 
هذه حمسيدسة بلضلح علي م طلبدج يحتبة حم طبيق علي حملشريعدج 

حمفرعية مللسيط حملدمي يتش لل علي مد ولي:

إعاحد تليع حملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي يتنفيذهد يفًقد )أ( 
ملقلحنين يحمنظم حلت لدعية يحمبيئية حملطنية يحملالية؛

فاص تليع حملشريعدج حمفرعية حمخدصة بدملسيط حملدمي مقدرنًة )ب( 
بدلس بعددحج حملحردة في حلتفدقية حمقدنلنية؛8

فاص تليع حملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي مللقلف علي )ج( 

حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية؛ 

تطبيق م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية ذحج حمصلة في )د( 

تليع حملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي حم ي تش لل علي إعددة 

حم لطين )مد مم تكن مخدطر إعددة حم لطين هذه يآثدرهد قليلة(، 

يحملخدطر أي حلآثدر حمسلبية حمل علقة بدمشعلب حلأصلية، أي 

حملخدطر أي حلآثدر حمكبيرة حمل علقة بدمبيئة، أي صاة يسالمة 

حملج لع، أي حمعلدمة يظريف حمعلل، أي حم نلع حمبيلملتي، 

أي حم رحث حمثقدفي.9 

جراءات البيئية واالجتماعية االإ

يحضاة  يحت لدعية  بيئية  إترحءحج  بعلل  حملدمي  حملسيط  15. وقلم 
حمبيئية  حمسيدسة  يتنفذ  تعكس  يحم ي  عليهد  يحمافدظ  يماادة 
حملسيط  طبيعة  مع  حلإترحءحج  يت ندسب  به.  حمخدصة  يحلت لدعية 
حملا للة  يحلت لدعية  حمبيئية  يحلآثدر  حملخدطر  يمس لى  حملدمي 

حملرتبطة بدملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي.10 

حملدمي  مللسيط  يحلت لدعية  حمبيئية  حلإترحءحج  تشلل  16. سلف 
تاحبير من أتل:

فاص تليع حملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي مقدرنًة بأي )أ( 
حس بعددحج منصلص عليهد في حلتفدقية حمقدنلنية؛ 

فاص يمرحتعة حملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي يتصنيفهد )ب( 

يفًقد مللخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حمل لقعة؛

يتلب تقييم يإعاحد يتنفيذ تليع حملشريعدج حمفرعية مللسيط )ج( 
حملدمي يتنفيذهد م لبي أحكدم حمقدنلن حملطني، يبدلإضدفة إمي 
ذمك، حينلد تش لل حملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي علي 

إعددة حم لطين )مد مم تكن مخدطر إعددة حم لطين هذه يآثدرهد 
قليلة(، يحملخدطر يحلآثدر حمسلبية حمل علقة بدمشعلب حلأصلية، 
أي حملخدطر أي حلآثدر حمكبيرة حمل علقة بدمبيئة، أي صاة يسالمة 

8  و م حمنص علي ذمك في حلتفدقية حمقدنلنية بين حملسيط حملدمي يحمجهة حملللمة 

بللتبهد  يحم ي  حمقدنلنية  حلتفدقية  في  حلس بعددحج  يسيعكس  حملدمي،  مللسيط 
وقام حمبنك مسدناته.

9  سي م تطبيق حمل طلبدج ذحج حمصلة حمخدصة بدملعدوير حمبيئية يحلت لدعية علي 

هذه حملشريعدج بغض حمنظر عن كيفية تصنيف حملشريعدج تات نظدم تصنيف 
حملخدطر حمخدص بدملسيط حملدمي كلد هل مشدر إميه في حمفقرة 17.

10  عنامد وكلن حملسيط حملدمي قا نفذ إترحءحج بيئية يحت لدعية مالئلة بدمفعل، 

سيقام أدمة ملثقة كدفية بهذه حلإترحءحج إمي حمبنك، يعقب مرحتعة حمبنك مهد، 
سي م تاسينهد، باسب مد ورى حمبنك.
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يحم ارب  دحرة  مالإ حمكدفية  حمللحرد  تلفر  ضلدن  )ب(  يحلت لدعية؛ 
حمفنية  حمخبرة  تلفر  ضلدن  )ج(  يحلت لدعية؛  حمبيئية  حملشكالج  علي 
خدرته،  أي  حملشريع  دحخل  حمل خصص  حماعم  كدن  سلحء  حمكدفية، 
م نفيذ حم زحمدج حمعندوة حملحتبة يإدحرة حملخدطر حمبيئية أي حلت لدعية 
مسدناة  تلفير  ذمك  في  بلد  حملدمي،  مللسيط  حمفرعية  مللشريعدج 

حم نفيذ حسب حلق ضدء.

ماى  حملعنيين14  حلأفرحد  تليع  إبالغ  حملدمي  حملسيط  20. وضلن 
هذح  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  بل طلبدج  بلضلح  حملدمي  حملسيط 
يحمقارحج  بدملعرفة  تل عهم  يضلدن   2 يحلت لدعي  حمبيئي  يحملعيدر 
دحرة حمبيئية  دحرة حملخدطر حمبيئية يحلت لدعية يفًقد منظدم حلإ حمكدفية15 لإ

يحلت لدعية حمخدص بدملسيط حملدمي.

الرصد ورفع التقارير

21. وقلم حملسيط حملدمي برصا حلأدحء حمبيئي يحلت لدعي مللشريعدج 
حمخدصة  يحلآثدر  مللخدطر  مالئلة  بطروقة  بدملسيط  حمخدصة  حمفرعية 
بدملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي يتقاوم حم قدرور بصفة من ظلة إمي 
دحرة حمعليد مللسيط حملدمي. يوش لل ذمك علي مرحتعة ديروة  تهدز حلإ

دحرة حمبيئية يحلت لدعية حمخدص بدملسيط حملدمي. مفدعلية نظدم حلإ

ظريف  أي  حلحدث  بأي  حمبنك  بإخطدر  حملدمي  حملسيط  22. وقلم 
حملشريع  مخدطر  بيدن  زحد  يإذح  حمفرعية.  بلشريعدته  ت علق  مهلة 
حملدمي  حملسيط  فسيخطر  ملالظ،  بشكل  حملدمي  مللسيط  حمفرعي 
حمبنك يسيطبق م طلبدج حملعدوير حمبيئية يحلت لدعية حملاادة ذحج 
دحرة حمبيئية  حمصلة علي نال وقبله حمبنك، كلد هل مبين في نظدم حلإ
يحلت لدعية. يوقلم حملسيط حملدمي برصا حم احبير يحلإترحءحج حمل فق 

عليهد يإبالغ حمبنك حسبلد وكلن مندسبد.

يحلت لدعية  حمبيئية  حم قدرور  حمبنك  إمي  حملدمي  حملسيط  23. سيقام 
ذمك  في  بلد  يحلت لدعية  حمبيئية  دحرة  حلإ نظدم  تنفيذ  بشأن  حمسنلوة 
إترحءحته حمبيئية يحلت لدعية، يهذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، يحملعيدر 
ملافظ ه  يحلت لدعي  حمبيئي  حلأدحء  عن  فضالً   ،2 يحلت لدعي  حمبيئي 
حمخدصة بدملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي. يسيش لل حم قرور حمسنلي 
علي تفدصيل بشأن ماى تلبية م طلبدج هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، 

يملظفي  قدنلنيين  يمس شدرون  حلس ثلدر  ملظفي  فرحد 
أ
حل هؤلء  و ضلن  قا    14

حلئ لدن يحلأمن يمد إمي ذمك.
15  بلد في ذمك تلفير حم اروب حملالئم.

يطبيعة حملشريعدج حمفرعية مللسيط حملدمي حملللمة خالو حملشريع، 
يمخدطر حملافظة حمشدملة، ملضاة حسب حمقطدع.

 ب  مشاركة أصحاب المصلحة

أصادب  إشرحك  حمفرعية  مشريعدته  من  حملدمي  حملسيط  24. وطلب 
حملصلاة بشكل مالئم في حملخدطر يحلآثدر حمخدصة بدملشريع حمفرعي 
حمفرعية مللسيط  حملشريعدج  حملدمي، يحم ي تعكس نلع إترحء  مللسيط 
حملدمي حم ي تللمهد. يسي م إدرحج أحكدم حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10 
ذحج حمصلة في حلإترحءحج حمبيئية يحلت لدعية مللسيط حملدمي. يفي ظريف 
معينة، تع لا علي حملخدطر يحلآثدر حمخدصة بدملشريع ينلع حملشريعدج 
حمفرعية مللسيط حملدمي حم ي وللمهد، قا وطدمب حمبنك حملسيط حملدمي 

بدم لحصل مع أصادب حملصلاة.

بشأن  حمخدرتية  مالتصدلج  إترحءحج  حملدمي  حملسيط  25. سينفذ 
حملسدئل حمبيئية يحلت لدعية بلد و لحفق مع مخدطر يآثدر حملشريعدج 
حملدمي.  حملسيط  مافظة  مخدطر  يبيدن  حملدمي،  مللسيط  حمفرعية 
في  حمعدمة  يحلس فسدرحج  مللخديف  حملدمي  حملسيط  يسيس جيب 

حملقت حملندسب. 

ملقعه  خالو  من  فصدح،  حلإ بعلليدج  حملدمي  حملسيط  26. وقلم 
علي  فصدح  بدلإ ك دبة  ملبنك  يوسلح  ملقع،  ماوه  كدن  إذح  مك ريني  حلإ
حمبيئية  دحرة  حلإ نظدم  عندصر  من  عنصر  كل  ملخص  عن  حمبنك  ملقع 

يحلت لدعية حمخدص بدملسيط حملدمي. 

فصدح، فيلد و علق  27. وطدمب حملسيط حملدمي حملق رضين حمفرعيين بدلإ
ت علق  مطللبة  يثدئق  أي  عن  حملدمي،  مللسيط  حمفرعية  بدملشريعدج 
ي 

أ
ل )ب(  يحلت لدعية؛  حمبيئية  حملعدوير  تطبيق  من  )أ(   16 بدملشريع 

مشريعدج فرعية خدصة بدملسيط حملدمي يمصنفة علي أنهد عدمية حملخدطر 
رصا  تقدرور  أي  )ج(  حملدمي؛  بدملسيط  حمخدص  حم صنيف  منظدم  يفًقد 

مالأيضدع حلت لدعية يحمبيئية ت علق بـ )أ( أي )ب(.

16  علي سبيل حملثدو، تقدرور حم قييم حمبيئي يحلت لدعي يحمخطط حمخدصة بإعددة 

حم لطين يحمشعلب حلأصلية.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10 

مقدمة

حلتفدق  بأهلية  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  1. وقر 
يأصادب  حملق رض  بين  يحمشفدف  يحملنف ح  حمصروح 
حمللدرسدج  في  أسدسي  كعنصر  حملشريع  في  حملصلاة 
شرحك حمفعدو لأصادب  حمايمية حمجياة. يولكن أن واّسن حلإ
حمبيئية يحلت لدعية مللشريعدج يوزوا  حملصلاة حلس احمة 
حملشريع  تصليم  نجدح  في  كبيرة  مسدهلة  يوقام  قبلمهد 

يتنفيذه. 

2. إن مشدركة أصادب حملصلاة عللية شدملة تجرى علي ماحر ديرة 

فإنهد تسدنا تطلور  أُحسن تصليلهد يتنفيذهد،  حملشريع. يإذح  حيدة 

دحرة حمندتاة مللخدطر  عالقدج قلوة يبندءة يمس جيبة ذحج أهلية مالإ

حملصلاة  أصادب  مشدركة  يتكلن  مللشريع.  يحلت لدعية  حمبيئية 

فعدمة إمي أقصي درتة عنا حمشريع فيهد في مرحلة مبكرة من عللية 

إعاحد حملشريع، فهي تزء ل و جزأ من تقييم حملخدطر يحلآثدر حمبيئية 

يحلت لدعية مللشريع يإدحرتهد يم دبع هد. 

حمبيئي  حملعيدر  مع  يحلت لدعي  حمبيئي  حملعيدر  هذح  قرحءة  3. وجب 

حمعلدو  مع  بدملشدركة  حمل علقة  حمل طلبدج  يتلتا   .1 يحلت لدعي 

في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2. يتلت تغطية أحكدم خدصة بشأن 

حلس عاحد ملطلحرئ يحلس جدبة مهد في حملعيدرون 2 ي 4. يفي حدمة 

حمشعلب  أي  حمقسروة  حم لطين  إعددة  علي  تنطلي  حم ي  حملشريعدج 

حلأصلية أي حم رحث حمثقدفي، فسيطبق حملق رض أوًضد م طلبدج حم شدير 

فصدح حمخدصة حملحردة في حملعدوير 5 ي 7 ي 8.  يحلإ

االأهداف

• شرحك أصادب حملصلاة وسدعا حملق رضين 	 تااوا نهج من ظم لإ

علي تااوا أصادب حملصلاة يإقدمة عالقة بندءة معهم 

يحمافدظ عليهد، ل سيلد مع حلأطرحف حمل أثرة بأنشطة حملشريع. 

• تقييم مس لى حه لدم أصادب حملصلاة يمسدناتهم مللشريع 	

يتلكين يضع يتهدج نظر أصادب حملصلاة في حلع بدر في 

تصليم حملشريع يحلأدحء حمبيئي يحلت لدعي. 

• تعزوز يسدئل فعدمة مللشدركة حمشدملة مع حلأطرحف حمل أثرة 	

بأنشطة حملشريع يتلفيرهد طلحو ديرة حيدة حملشريع بشأن 

حمقضدود حم ي قا تؤثر عليهد.

• فصدح عن معللمدج حملشريع حملالئلة حمل علقة 	 ضلدن حلإ

بدملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية لأصادب حملصلاة في 

حملقت حملندسب يبطروقة يصيغة مفهلم ين يميسلرتين 

يمالئل ين. 

فصدح  مشدركة أصادب حملصلاة يحلإ
عن حملعللمدج 10
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• إتدحة يسدئل ميسلرة يشدملة مالأطرحف حمل أثرة بأنشطة حملشريع 	

ثدرة حملسدئل يطرح حم ظللدج، يحمسلدح مللق رضين بدلس جدبة  لإ

مهذه حم ظللدج يإدحرتهد.

نطاق التطبيق

4. وسري حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10 علي تليع حملشريعدج حم ي 
وسدناهد حمبنك من خالو تللول حملشريعدج حلس ثلدروة. يسي شدرك 
حمبيئي  حم قييم  من  و جزأ  ل  كجزء  حملصلاة  أصادب  مع  حملق رض 
يحلت لدعي مللشريع يتصليم حملشريع يتنفيذه، علي حمنال حملااد 

في حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 1.

5. لأغرحض هذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، وشير مصطلح "أصحاب 
المصلحة" إمي حلأفرحد أي حملجللعدج: 

حمل أثرون أي حملا لل تأثرهم بأنشطة حملشريع )االأطراف )أ( 
المتأثرة بأنشطة المشروع(؛ 

ماوهم مصلاة في حملشريع )االأطراف المعنية االأخرى( )ب( 

المتطلبات

حيدة  ديرة  خالو  حملصلاة  أصادب  مع  حملق رضلن  6. وش رك 

مكدن في علليدج إعاحد  حملشريع، يتباأ هذه حملشدركة مبكًرح قار حلإ

حملشريع يفي إطدر زمني وسلح بعلليدج حم شدير حمهددفة مع أصادب 

حملصلاة علي تصليم حملشريع. يس  ندسب طبيعة مشدركة أصادب 

يمخدطره  يحجله  حملشريع  طبيعة  مع  يتكرحرهد  ينطدقهد،  حملصلاة 

يآثدره حملا للة. 

7. سيشدرك حملق رضلن في حملشديرحج حمهددفة مع تليع أصادب 

بدملعللمدج  حملصلاة  أصادب  حملق رضلن  يسيزيد  حملصلاة. 

حملندسبة يذحج حمصلة يحملفهلمة يسهلة حملندو، يوقلملن بدم شدير 

كرحه  يحلإ يحم اخل  حم العب  من  تخلل  ثقدفًيد  مالئلة  بطروقة  معهم 

يحم لييز يحم رهيب.

هل  كلد  ولي،  مد  حملصلاة  أصادب  إشرحك  عللية  8. ت ضلن 

حملصلاة  أصادب  تااوا  )أ(  حملعيدر:  هذح  في  بدم فصيل  مااد 

حملصلاة؛ أصادب  إشرحك  كيفية  تخطيط  )ب(  أيضدعهم؛   يتاليل 

حملصلاة؛  أصادب  مع  حم شدير  )د(  حملعللمدج؛  عن  فصدح  حلإ )ج( 

)ه( معدمجة حم ظللدج يحلس جدبة مهد؛ )ي( تقاوم حم قدرور لأصادب 

حملصلاة.

9. سيا فظ حملق رض، في إطدر حم قييم حمبيئي يحلت لدعي، بسجل 

فصدح عنه، وشلل  ملثق عن مشدركة أصادب حملصلاة يسيقلم بدلإ

حم شدير معهم، يملخصد  حمذون تم  حملصلاة  ذمك يصفد لأصادب 

في  حم عليقدج  يضع  مكيفية  مخ صرح  يشرحد  حملس للة،  مل عليقدج 

حلع بدر أي أسبدب عام يضعهد في حلع بدر.

 أ  المشاركة أثناء إعداد المشروع

تحديد أصحاب المصلحة وتحليل أوضاعهم

10. سيااد حملق رض أصادب حملصلاة حملخ لفين، سلحء حلأطرحف 

هل  يكلد  حلأخرى.1  حملعنية  حلأطرحف  أي  حملشريع  بأنشطة  حمل أثرة 

منصلص عليه في حمفقرة 5، سي م تااوا حلأفرحد أي حملجللعدج حم ي 

تضررج أي وُا لل أن ت ضرر من حملشريع علي أنهد "أطرحف م ضررة 

قا  حم ي  حلأخرى  يحملجللعدج  حلأفرحد  تااوا  يسي م  حملشريع"  من 

تكلن مهد مصدمح في حملشريع علي أنهد "أطرحف أخرى معنية".

)حلأفرحد  حملشريع  بأنشطة  حمل أثرة  حلأطرحف  حملق رض  11. سيااد 

أي حملجللعدج( حم ي تُعا من حمفئدج حملاريمة أي حمضعيفة، بسبب 

أوًضد  حملق رض  سيااد  حم ااوا،  مهذح  ييفقد  حمخدصة.2  ظريفهم 

حلأفرحد أي حملجللعدج حم ي قا تكلن ماوهد مخديف يأيملودج مخ لفة 

بشأن آثدر حملشريع، يآميدج حماا من حملخدطر يحلآثدر، يحمفلحئا، حم ي 

قا ت طلب أشكدو مشدركة مخ لفة أي منفصلة. يسي م تضلين مس لى 

كدٍف من حم فدصيل في تااوا أصادب حملصلاة يتاليل أيضدعهم 

مكي و م تااوا مس لى حلتصدو حملندسب مللشريع.

حمبيئية  يحلآثدر  مللخدطر  حملا للة  حمخطلرة  ملس لى  12. تبعد 

يحلت لدعية، قا وُطلب من حملق رض حلس عدنة بل خصصين مس قلين 

خدرتيين مللسدعاة في تااوا أصادب حملصلاة يتاليلهم ملسدناة 

حم اليل يحم صليم حمشدمل معللية حملشدركة حمشدملة. 

خطة مشاركة أصحاب المصلحة

أصادب  ملشدركة  خطة  حملق رض  سيضع  حمبنك،  مع  13. بدم شدير 

حملصلاة يونفذهد3 بلد و لحفق مع طبيعة حملشريع يحجله يمخدطره 

فصدح عن مسلدة خطة مشدركة أصادب  يآثدره حملا للة.4 يسي م حلإ

مكدن يقبل إترحء حم قييم حملسبق مللشريع،  حملصلاة مبكًرح قار حلإ

يسيطلب حملق رض آرحء أصادب حملصلاة في خطة مشدركة أصادب 

يحملق رحدج  حملصلاة  أصادب  تااوا  ذمك  في  بلد  حملصلاة، 

1  سيخ لف أصادب حملصلاة في حملشريع يفًقد م فدصيل حملشريع. يقا وشلللن 

حملجديرة،  يحملشريعدج  يحملالية،  حملطنية  يحمسلطدج  حملالية،  حملج لعدج 
يحملنظلدج غير حماكلمية.

2  وشير مصطلح "حملاريملن أي حمضعفدء" إمي من وزدحد حح لدو تأثرهم سلبدً بآثدر 

حملشريع ي/أي حلأقل حلس فددة من مندفع حملشريع. كلد أن مثل هذح حمفرد/حمفئة 
وزدحد أوضدً حح لدو حس بعدده من حملشدركة حمكدملة في عللية حم شدير حمرئيسية أي 
عام قارته علي ذمك، يمهذح قا و طلب حتخدذ تاحبير معينة ي/أي مسدعاة ملقيدم 
بذمك. يس أخذ عللية تااوا أصادب حملصلاة يتاليل أيضدعهم في حسبدنهد 
في  ذمك  في  يبلد  يحمُقصر،  حملسّنلن  ذمك  في  بلد  بدمعلر،  حمل علقة  حلع بدرحج 
حمظريف حم ي قا وكلنلن فيهد منفصلين عن عدئل هم أي حملج لع حملالي أي حلأفرحد 

حلآخرون حمذون وع لاين عليهم
3  تبعد مطبيعة مخدطر يآثدر حملشريع يحجلهد، قا و م إدرحج عندصر خطة مشدركة 

إعاحد  وكلن  يقا  يحلت لدعي  حمبيئي  حلم زحم  خطة  إطدر  في  حملصلاة  أصادب 
خطة مس قلة ملشدركة أصادب حملصلاة غير ضريري.

حمللتلدة  حملشدركة  هيدكل  حملصلاة  أصادب  مشدركة  تس خام  أمكن،  حيثلد    4

تُس كلل عنا  حم ي  حملج لعية،  حملقدءحج  حملثدو  حملطني، علي سبيل  حمنظدم  في 
حمادتة ب رتيبدج خدصة بدملشريع.
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مللشدركة في حملس قبل. يإذح حاثت تغييرحج مهلة في خطة مشدركة 

أصادب حملصلاة، وقلم حملق رض بعرض حمخطة حملااثة. 

يأسدميب  تلقيت  حملصلاة  أصادب  مشدركة  خطة  14. س صف 

حملشدركة مع أصادب حملصلاة خالو ديرة حيدة حملشريع، كلد تم 

حلتفدق عليه بين حمبنك يحملق رض، مع حم لييز بين حلأطرحف حمل أثرة 

خطة  س صف  كلد  حلأخرى.  حملعنية  يحلأطرحف  حملشريع  بأنشطة 

مشدركة أصادب حملصلاة نطدق ييقت حملعللمدج حمذي و م إبالغه 

مالأطرحف حمل أثرة بأنشطة حملشريع يحلأطرحف حملعنية حلأخرى، فضالً 

عن نلع حملعللمدج حم ي و عين حماصلو عليهد منهم. 

15. سي م تصليم خطة مشدركة أصادب حملصلاة ملرحعدة حمخصدئص 

يحملصدمح حمرئيسية لأصادب حملصلاة، يحملس لودج حملخ لفة مللشدركة 

يحم شدير حم ي س  ندسب مع أصادب حملصلاة حملخ لفين. يس ااد 

خطة مشدركة أصادب حملصلاة حمكيفية حم ي س  م بهد معدمجة حم لحصل 

مع أصادب حملصلاة خالو إعاحد حملشريع يتنفيذه. 

حم ي  حم احبير،  حملصلاة  أصادب  مشدركة  خطة  16. س صف 

تسجيل  بهد  سي م  حم ي  يحمكيفية  حملشدركة،  علحئق  زحمة  لإ سُ س خام 

آرحء حملجللعدج حمل ضررة بارتدج مخ لفة. يإن أمكن، س شلل خطة 

حمفعدمة  بدملشدركة  تاحبير مخ لفة ملسلدح  حملصلاة  مشدركة أصادب 

ملخطر. يقا  أي معرضة  بدع بدرهم فئدج ماريمة  حملاادون  لأيمئك 

ولزم تلفر نُهج م خصصة يمس لى معزز من حمللحرد مالتصدو بدمفئدج 

حمل ضررة بارتدج مخ لفة، بايث و سني مهد حماصلو علي حملعللمدج 

حم ي تا دج إميهد فيلد و علق بدملشكالج حم ي وُا لل أن تؤثر عليهد. 

حلأفرحد  مع  حملصلاة  أصادب  مشدركة  تع لا  17. يعنامد 

يحملج لعدج حملالية فعلًيد علي ملثلي حملج لع،5 سيبذو حملق رض 

تهلًدح معقلمة مل اقق من أن هؤلء حلأشخدص ولثللن في حماقيقة 

عللية  تسهيل  علي  وعلللن  أنهم  يمن  يحملج لعدج  حلأفرحد  آرحء 
حم لحصل بطروقة مندسبة.6

عن  حمل دحة  حملعللمدج  ملس لى  ييفًقد  معينة،7  ظريف  18. في 

حملشريعدج، س  خذ خطة مشدركة أصادب حملصلاة شكل نهج إطدر 

حمعلل، مع تااوا مبددئ عدمة يإس رحتيجية تعدينية م ااوا أصادب 

حملصلاة يخطة معللية مشدركة يفًقد مهذح حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي، 

حمذي سي م تنفيذه بلجرد معرفة حمللقع. 

يرتدو  حملج لع  قددة  أي  حمقبدئل،  زعلدء  أي  حمقرى،  رؤسدء  حملثدو،  سبيل  علي    5

حماون، أي ملثلل أتهزة حماكم حملالي، أي ملثلل حملج لع حملاني، أي حمسيدسيلن، 
أي حملعلللن.

إمي  حملق رض  من  حملقامة  حملعللمدج  إرسدو  طروق  عن  حملثدو،  سبيل  علي    6

حملق رض بطروقة دقيقة  إمي  حملج لعدج يمخديفهد  حملج لعدج يتعليقدج هذه 
يفي حملقت حملندسب.

7  علي سبيل حملثدو، عنامد ل و م حم عرف علي حمللقع حماقيق مللشريع.

فصاح عن المعلومات االإ

حمفرصة  تدحة  لإ حملشريع  معللمدج  عن  حملق رض  19. سيفصح 

لأصادب حملصلاة مفهم مخدطر حملشريع يآثدره يحمفرص حملا للة. 

حملعللمدج  إمي  حملصلو  بسبل  حملصلاة  أصادب  حملق رض  يوزيد 

مكدن قبل مضي حمبنك في تنفيذ حم قييم حملسبق  حم دمية، مبكًرح قار حلإ

أصادب  مع  حمهددف  بدم شدير  وسلح  زمني  إطدر  يفي  مللشريع، 

حملصلاة علي تصليم حملشريع: 

حمغرض من حملشريع يطبيع ه يحجله؛)أ( 

ماة أنشطة حملشريع حملق رح؛ )ب( 

حملخدطر يحلآثدر حملا للة مللشريع علي حملج لعدج حملالية، )ج( 

يمق رحدج حماا منهد، يتسليط حمضلء علي حملخدطر يحلآثدر 

حملا للة حم ي قا تؤثر بشكل غير م ندسب في حمفئدج 

حملاريمة يحمضعيفة، ييصف حم احبير حملخ لفة حم ي تم 

حتخدذهد م جنبهد أي خفضهد؛ 

عللية مشدركة أصادب حملصلاة حملق رحة حم ي تسلط حمضلء )د( 

علي حمطرق حم ي ولكن أن وشدرك بهد أصادب حملصلاة؛ 

يقت يمكدن أي حت لدعدج تشدير عدمة مق رحة، يحمعللية حم ي و م )ه( 

بالغ عن حلت لدعدج يتلخيصهد يرفع حم قدرور بشأنهد؛  من خالمهد حلإ

حمعللية يحملسدئل حم ي من خالمهد ولكن تقاوم حم ظللدج )ي( 

يمعدمج هد.

حمصلة  ذحج  حملالية  بدملغدج  معللمدج  عن  فصدح  حلإ 20. سي م 

أي  حلع بدر  بعين  حلأخذ  مع  ثقدفًيد،  يمندسبة  حملندو  سهلة  يبطروقة 

حح يدتدج خدصة بدملجللعدج، حم ي قا ت ضرر من حملشريع بشكل 

حح يدتدج  ماوهد  حمسكدن  من  مجللعدج  أي  م ندسب،  غير  أي  م لدوز 

بين  يحملسديحة  حلأمية،  يمال  عدقة،  حلإ )مثل  ماادة  معللمدتية 

حمجنسين، يحم نقل، يحلخ الفدج في حملغة أي إمكدنية حملصلو(. 

التشاور الهادف

21. سيضطلع حملق رض ب نفيذ عللية تشدير هددف علي نال ولفر 

لأصادب حملصلاة فرًصد مل عبير عن آرحئهم بشأن مخدطر حملشريع 

يآثدره، يتاحبير حماا من حملخدطر يحلآثدر، يت يح مللق رض حمنظر فيهد 

يحلس جدبة مهد. يسي م إترحء تشدير هددف بشكل مس لر نظًرح م طلر 

طبيعة حملشكالج، يحلآثدر، يحمفرص. 

22. حم شدير حمهددف هل عللية ذحج حتجدهين:

تباأ مبكًرح في عللية تخطيط حملشريع مجلع حلآرحء حلأيمية )أ( 

معرض حملشريع يتلفير معللمدج م صليم حملشريع؛

تشجع تعليقدج أصادب حملصلاة، لسيلد بدع بدرهد يسيلة )ب( 

إرشددوة في تصليم حملشريع يمشدركة من أصادب حملصلاة 

في تااوا حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية يحماا منهد؛ 
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تس لر دين حنقطدع عنا ظهلر حملخدطر يحلآثدر؛ )ج( 

فصدح يحمنشر حملسبقين مللعللمدج حمشفدفة )د(  تس نا إمي حلإ

حمللضلعية حمهددفة ذحج حمصلة حم ي وسهل حماصلو عليهد، 

يحملصلغة بدملغة حملالية يحمشكل حملندسبين علي نال ورحعي 

حمجلحنب حمثقدفية؛

تنظر في حم عليقدج يحمشكديى يترد عليهد؛)ه( 

تاعم مشدركة فعدمة يشدملة مع حلأطرحف حمل أثرة بأنشطة )ي( 

حملشريع؛ 

كرحه، )ز(  تكلن خدمية من حم العب حمخدرتي، يحم اخل، يحلإ

يحم لييز، يحم رهيب؛ 

فصدح عنهد. )ح(  وقلم حملق رض ب لثيقهد يحلإ

 ب  المشاركة أثناء تنفيذ المشروع والتقارير الخارجية

بأنشطة  حمل أثرة  حلأطرحف  مع  حمعلل  حملق رض  23. سي دبع 

مهم  حملعللمدج  يتقاوم  حلأخرى،  حملعنية  يحلأطرحف  حملشريعدج 

يمع  مصدماهم  مع  م ندسبة  بطروقة  حملشريع،  حيدة  ديرة  خالو 

حملخدطر يحلآثدر حمبيئية يحلت لدعية حملا للة مللشريع.8 

حملق رض إترحء مشدركة أصادب حملصلاة يفًقد مخطة  24. سي دبع 

مشدركة أصادب حملصلاة، يسيع لا علي قنلحج حلتصدو يحملشدركة 

حمقدئلة بدمفعل مع أصادب حملصلاة. يعلي يته حم ااوا، سيطلب 

حمبيئي  حلأدحء  بشأن  حملصلاة  أصادب  من  حم عليقدج  حملق رض 

حملخدطر يفًقد مخطة  حماا من  تاحبير  مللشريع، يتنفيذ  يحلت لدعي 

حلم زحم حمبيئي يحلت لدعي. 

25. إذح كدنت هندك تغييرحج مهلة مللشريعدج تؤدي إمي حملخدطر 

حمل أثرة  حلأطرحف  علي  سيؤثر  ذمك  كدن  إذح  خدصًة  حلإضدفية،  يحلآثدر 

بأنشطة حملشريع، سيقام حملق رض معللمدج عن مثل هذه حملخدطر 

كيفية  حلو  حملشريع  بأنشطة  حمل أثرة  حلأطرحف  مع  يو شدير  يحلآثدر 

تخفيف هذه حملخدطر يحلآثدر. يسيفصح حملق رض عن خطة حلم زحم 

حمبيئي يحلت لدعي حملااثة، مع تااوا أي تاحبير تخفيف إضدفية. 

 ج  آلية التظلم

حمل أثرة  حلأطرحف  يتظللدج  ملخديف  حملق رض  26. سيس جيب 

مللشريع  يحلت لدعي  حمبيئي  بدلأدحء  و علق  فيلد  حملشريع  بأنشطة 

حيدة  ديرة  في  رئيسية  مرححل  في  إضدفية  معللمدج  عن  فصدح  حلإ ولزم  قا    8

حملشريع، علي سبيل حملثدو مرحلة مد قبل باء تشغيل حمعلليدج، يأي مشكالج 
قلق  تثير  بأنهد  حم ظلم  آمية  أي  يحم شدير  فصدح  حلإ عللية  حادتهد  قا  ماادة 

أصادب حملشريعدج.

تظلم  آمية  حملق رض  سيق رح  حمغرض،  يمهذح  حملندسب.  حملقت  في 

يونفذهد9 م يسير معدمجة تلك حملخديف يحم ظللدج يتسهيلهد. 

مه  حمل لقعة  حملشريع  يآثدر  مخدطر  مع  حم ظلم  آمية  27. س  لحفق 

يتُعا سهلة حملندو يشدملة. يحيثلد وكلن ملكًند أي مندسًبد مللشريع، 

س س خام آمية حم ظلم هذه آميدج حم ظلم حمرسلية أي غير حمرسلية 

ترد  بدملشريع.  خدصة  ب رتيبدج  حمادتة  عنا  يتُس كلل  حمقدئلة، 

بدمللاق 1 تفدصيل إضدفية بشأن آميدج حم ظلم.

من حمل لقع أن تعدمج آمية حم ظلم حملخديف بسرعة يفدعلية، )أ( 

يبطروقة شفدفة مندسبة ثقدفًيد يسهلة حملندو مجليع حلأطرحف 

حمل أثرة بأنشطة حملشريع، دين أي تكلفة يدين أي عقلبة. يمن 

تلنع هذه حمعللية أي حلإترحء أي حلآمية حملصلو إمي سبل 

دحروة. يسيقلم حملق رض بإبالغ  حلن صدف حمقضدئية أي حلإ

حلأطرحف حمل أثرة بأنشطة حملشريع بعللية حم ظلم في سيدق 

أنشطة حملشدركة حملج لعية حمخدصة به، يسلف و يح ملجلهلر 

سجل تلثيق حمرديد علي تليع حم ظللدج حمل لقدة؛

سلف ت م معدمجة حم ظللدج بطروقة مالئلة ثقدفًيد يتكلن )ب( 

م افظة يملضلعية يحسدسة يتس جيب لح يدتدج يمخديف 

حلأطرحف حمل أثرة بأنشطة حملشريع. يس سلح حلآمية أوًضد 

ب قاوم حمشكديى مجهلة حملصار يمعدمج هد. 

 د  القدرة التنظيمية وااللتزام

يصالحيدج  يمسؤيميدج  أديحر  ب ااوا  حملق رض  28. سيقلم 

عن  حملسؤيمية  م الل  ماادون  ملظفين  تعيين  عن  فضالً  يحضاة، 

مهذح  يحلم ثدو  يرصاهد  حملصلاة  أصادب  مشدركة  أنشطة  تنفيذ 

حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي. 

المعيار البيئي واالجتماعي 10 – الملحق 1  آلية التظلم

1. سي لحفق نطدق آمية حم ظلم حملطللبة يحجلهد ينلعهد مع طبيعة 

مخدطر يآثدر حملشريع حملا للة يحجلهد.

2. تشلل آمية حم ظلم مد ولي:

حمطرق حملخ لفة حم ي ولكن مللس خامين من خالمهد تقاوم )أ( 

تظللدتهم يشكديحهم، حم ي قا تشلل علليدج حم قاوم 

حمشخصية أي عبر حمهدتف أي رسدمة نصية أي حمبروا أي حمبروا 

ن رنت؛  مك ريني أي ملقع علي شبكة حلإ حلإ

9  قا و م حس خاحم آمية حم ظلم حم ي و عين تلفيرهد بللتب هذح حملعيدر حمبيئي 

يحلت لدعي بدع بدرهد آمية حم ظلم حملطللبة بللتب معدوير أخرى )حنظر حملعيدرون 
بللتب  حملطللبة  حملشريع  معلدو  حم ظلم  آمية  تلفير  وجب  ذمك،  يمع  ي7(.   5

حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 2 بشكل منفصل.
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حملعيدر حمبيئي يحلت لدعي 10 

سجل و م فيه تسجيل حم ظلم ك دبًيد، يوُافظ كقدعاة بيدندج؛ )ب( 

إترحءحج معلن عنهد تااد طلو حملقت حمذي وُ لقع أن ون ظره )ج( 

قرحر ب سلم حمشكديى يحم ظللدج  حملس خاملن من أتل حلإ

يحمبت فيهد يمعدمج هد؛ 

حمشفدفية بشأن إترحء حم ظلم، يهيكل حمالكلة، يم خذي حمقرحر؛ )د( 

إترحء طعن )بلد في ذمك حمقضدء حملطني( قا ت م إحدمة )ه( 

حمشكديى يحم ظللدج غير حمللبدة إميه في حدمة عام حمبت فيهد.

وكلن  حينلد  خيدرح  بلصفهد  حملسدطة  حملق رض  وقام  3. قا 
حملس خاملن غير رحضين عن حم سلوة حملق رحة.
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تاحل صملا درسم

إعادة التوطين القسرية )Involuntary resettlement(: قد يؤلي 
صلستروصذ عدى صلأرصضي ذو صمادة بسملشحوع أو صمقيول صملفحوضة عدى 
صستخدصم صلأرصضي إمى صمنزوح صملسلي )نقل أو فقدصن صلأرصضي صماكنية 
أو فقدصن صملأوى( أو صمنزوح صلقتاسلي )فقدصن صلأرض أو صلأصول أو 
إتكسنية صموصول إمى صلأصول؛ تلس يؤلي إمى فقدصن تاسلر صمدخل أو 
غيحهس تن سبل صمعيش(، أو كديهلس. ويشيح تا دح “إعادة التوطين 
القسرية” إمى هذه صلآثسر. وتعتبح إعسلة صمتوطين قاحية عندتس ل يلدك 
في  صمرق  صملتضحرة  صملردية  صملجتلعسم  أو  صملتضحرون  صلأشخسص 
رفض صلستروصذ عدى صلأرصضي أو صمقيول صملفحوضة عدى صستخدصتهس، 

وصمتي ينتج عنهس صمتشحل وصمنزوح. 

أو  لصئم  نقل  بأنه  يُعحّف   :)Forced eviction( الجبرية بالقوة  الإخالء 
صملنسزل و/أو  صملجتلعسم تن  صلأسح و/أو  صلأفحصل و/أو  إرصلة  تؤقت ضد 
صلأرصضي، صمتي يشغدونهس، لون توفيح وصمراول عدى أشكسل تنسسبة تن 
صمرلسية صمقسنونية وغيحهس، بلس في ذمك جليع صلإجحصءصم وصملبسلئ صملعلول 
بهس في صملعيسر صمبيئي وصلجتلسعي 5. ومن يُؤخذ بعين صلعتبسر تلسرسة حق 
صمتلدك صمعسم أو صلستروصذ صمقاحي أو صالحيسم تلسثدة تن ِقبل صملقتحض 
ميتم صلإخالء بسمقوة صمجبحية شحي ة أن يتاق تع تت دبسم صمقسنون صموطني 
وأحكسم صملعيسر صمبيئي وصلجتلسعي 5، وأن يتم عدى نرو يتاق تع صملبسلئ 
صلأسسسية مالإجحصءصم وصلأصول صمقسنونية صملعلول بهس )بلس في ذمك تقديم 
إشعسر تابق كسٍف، وفحص تجدية متقديم صمتظدلسم وصم عون، وتجنب 

صستخدصم صمقوة غيح صمضحورية، غيح صملتنسسبة أو صملفحطة(. 

 Environmental,( والسالمة  والصحة  البيئة  بشأن  رشادات  الإ
Health, and Safety Guidelines (: هي وثسئق تحجعية فنية تشتلل 
عدى بيسنسم عستة وتردلة مدانسعة خسصة بسمللسرسسم صمدومية صمجيدة 
في صمانسعة. وهي تتضّلن تاتويسم صلألصء وصلإجحصءصم صمتي تعتبح عسلة 
تن صموصجب أن ترققهس صمتقنيسم صمرسمية في صملنشآم صمجديدة بتكدفة 
رشسلصم  تعقومة. مالطالع عدى صملحجع صمكستل، يُحجى صمحجوع إمى وثيقة صلإ
صمبيئة وصمارة وصماالتة صماسلرة عن تجلوعة صمبنك صمدومي،  بشأن 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Con-
tent/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/
Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Sa

./fety+Guidelines

الرتباط الجماعي )Collective attachment(: يعني أنه كسن هنسك 

لأجيسل عديدة وجول فعدي وعالقسم صقتاسلية عدى صلأرصضي وصملنسطق 

صمللدوكة تقديديًس أو صملشغومة أو صملاتخدتة عحفًيس تن ِقبل صملجلوعة 

صملعنية، بلس في ذمك صملنسطق صمتي ترلل أهلية خسصة بسمنابة مهس، 

تثل صلأتسكن صملقدسة.

الستحواذ على الأراضي )Land acquisition(: يشيح صملا دح إمى جليع 
صمشحصء  تشلل  قد  وصمتي  صملشحوع،  لأغحصض  صلأرصضي  عدى  صمراول  طحق 
صملبسشح أو تاسلرة صمللتدكسم وحيسزة حقوق صموصول، تثل حقوق صملحور 
أو حقوق صم حيق. كلس قد يشلل صلستروصذ عدى صلأرصضي: )أ( صلستروصذ 
عدى صلأرصضي غيح صملأهومة أو غيح صملاتغدة سوصء كسن صسحب صلأرض يعتلد 
عدى هذه صلأرض لأغحصض صمدخل أو صمحزق أم ل، )ب( إعسلة حيسزة صلأرصضي 
صمعستة صمتي ياتخدتهس أو يشغدهس صلأفحصل أو صلأسح؛ )ج( تأثيح صملشحوع صمنستج 
عنه إغحصق صلأرض أو أن تابح غيح صسمرة مالستعلسل أو ل يلكن صموصول 
إميهس. وتشلل “صلأرض” أي شيء ينلو عديهس أو تالزم مهس بشكل لصئم، تثل 

صملرسصيل وصملبسني وصمتراينسم صلأخحى وصملا رسم صملسئية صملدتاقة.

صمتي  صملوصرل  بأنه  يُعحَّف   :)Cultural heritage( الثقافي  التراث 
وتعتقدصتهم  قيلهم  عن  وتعبيح  صنعكسس  أنهس  عدى  صمنسس  يردلهس 

وتعسرفهم وتقسميدهم صملت ورة بسستلحصر.

التلوث )Pollution(: يشيح صملا دح إمى كل صملدوثسم صمكيليسئية صمخ حة 
وغيح صمخ حة في صملحصحل صمادبة أو صماسئدة أو صمغسزية، ويتضلن تكونسم 
أخحى، تثل صمتفحيغ صمرحصري إمى صمليسه، وصنبعسثسم تدوثسم صملنسخ طويدة صلأتد 
وقايحة صلأتد، وصمحوصئح صملزعجة، وصمضوضسء، وصلهتزصز، وصلإشعسع، وصم سقة 

صمكهحوتغنسطياية، وخدق صلآثسر صمباحية صملرتلدة، بلس في ذمك صمضوء.

صمايسق  هذص  في  يُعحف   :)Historical pollution( القديم  التلوث 
وصملوصرل  صلأرض  تدوث  صمتي  صماسبقة  صلأنش ة  عن  نسجم  تدوث  بأنه 
يتم  أو مم  صملاؤومية عنهس لأي طحف  يتم إسنسل  صملسئية، وصمتي مم 

تعيينهس مه ملعسمجة وتنفيذ صمتاريح صمل دوب.

بين  فيلس  صمتنوع  إمى  يشيح   :)Biodiversity( البيولوجي  التنوع 

صمكسئنسم صمعضوية صمرية تن كسفة صملاسلر بلس فيهس عدى سبيل صملثسل 

صملسئية  يكوموجية  صلإ وصلأنظلة  وصمبرحية  صلأرضية  صلأنظلة  صمراح:  ل 

ذمك  ويتضلن  تنهس،  صمتي هي جزء  يكوموجية  صلإ وصملجلعسم  صلأخحى 

يكوموجية. صمتنوع لصخل صلأنوصع وفيلس بين صلأنوصع وتنوع صلأنظلة صلإ
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صمفنية  صمجدوى  تاتند   :)Technical feasibility( الفنية  الجدوى 
تكسن تنفيذ صمتدصبيح وصلإجحصءصم صملقتححة بسستخدصم  إمى تس إذص كسن بسلإ
صمعوصتل  تحصعسة  تع  تجسريسً،  صملتسحة  وصملوصل  وصملعدصم  صملهسرصم 
صملردية صماسئدة تثل صملنسخ وصلأوضسع صمجغحصفية وصمديلغحصفية، وصمبنية 

صلأسسسية وصلأتن وصماالتة وصمروكلة وصمقدرة وصملوثوقية صمتشغيدية. 

صلعتبسرصم  إمى  تاتند   :)Financial feasibility( المالية  الجدوى 
صلإضسفية  مدتكدفة  صمنابي  صمرجم  ذمك  في  بلس  صمادة،  ذصم  صملسمية 
لعتلسل هذه صمتدصبيح وصلإجحصءصم تقسرنًة بتكسميف صلستثلسر وصمتشغيل 
وصمايسنة صمخسصة بسملشحوع، وإمى تس إذص كسنت هذه صمتكسميف صلإضسفية 

يلكن أن تجعل صملشحوع غيح قسبل مدتنفيذ بسمنابة مدلقتحض. 

)إجراء(  المصادفة  طريق  عن  الأثرية  المكتشفات  على  العثور 

تتم  صمتي  صلأثحية  صملوصل  هي  صلأثحية  صملكتشفسم   :)Chance find(

تاسلفتهس عدى غيح توقع خالل إقستة صملشحوع أو تشغيده. ويعد صلإجحصء 

صمخسص بسملكتشفسم صلأثحية إجحصء خسصس بسملشحوع يتم صتبسعه في حسمة 

توصجهة تحصث ثقسفي مم يكن تعحوًفس سسبًقس في أثنسء أنش ة صملشحوع. 

صملكتشفسم  بسملكتشفسم صلأثحية كيفية إلصرة  وسيردل صلإجحصء صمخسص 

صملحتب ة بسملشحوع، وهو يشتلل عدى شحط إخ سر صمهيئسم ذصم صمادة 

بسلأشيسء أو صملوصقع صمتي تم صمعثور عديهس تن قبل خبحصء صمتحصث صمثقسفي؛ 

أوجه  حدوث  متجنب  بايسج  صملوصقع  أو  صلكتشسفسم  تن قة  وإحسطة 

إزعسج إضسفية؛ وإجحصء تقييم مالأشيسء أو صملوصقع صمتي تم صمعثور عديهس 

تن قبل خبحصء صمتحصث صمثقسفي؛ وترديد صلإجحصءصم صملتاقة تع تت دبسم 

وتدريب  وتنفيذهس؛  صموطني  وصمقسنون   8 وصلجتلسعي  صمبيئي  صملعيسر 

توظفي صملشحوع وعلسمه عدى صلإجحصءصم صمخسصة بسملكتشفسم صلأثحية.

صمبيئة  إمى قدرة  القدرة الستيعابية )Assimilative capacity(: تشيح 

عدى صستيعسب حلومة تتزصيدة تن صملدوثسم تع بقسئهس في صموقت نفاه عند 

ناسن وصمبيئة. تاتويسم أقل تن حدول صملخسطح غيح صملقبومة عدى صرة صلإ

 Restrictions on land( الأراضي  استخدام  المفروضة على  القيود 
use(: يشيح صملا دح إمى قيول أو أوجه حظح صستخدصم صلأرصضي صمزرصعية 
أو صماكنية أو صمتجسرية أو غيحهس، صمتي يتم تقديلهس تبسشحًة ووضعهس حيز 
صموصول  صملشحوع. وقد تشلل هذه قيوًلص عدى  تنفيذ  إطسر  صمتنفيذ في 
إمى صملتنزهسم صملخااة وصملنسطق صملرلية قسنونًس وصمقيول صملفحوضة 
عدى صموصول إمى توصرل صملدكية صملشتحكة صلأخحى، وصمقيول عدى صستخدصم 

صلأرصضي ضلن حقوق صلرتفسق صمنفعية أو تنسطق صلأتن.

هم   :)Disadvantaged or vulnerable( الضعفاء  أو  المحرومون 
كلس  تنه.  صستفسلة  صلأقل  أو  و/  بسملشحوع  سدًبس  يتأثحون  صمذين  صلأشخسص 
أن تثل هؤلء صلأفحصل/ صملجلوعسم يكونون أكثح عحضًة مالستبعسل تن، أو 
صمحئياية، ومذمك فإنهس  صمتشسور  صمكستدة في علدية  صملشسركة  عسجزين عن، 
قد تت دب صتخسذ تدصبيح و/أو تاسعدة تردلة مدقيسم بذمك. وسيحصعي ذمك 
صلعتبسرصم صملتعدقة بسمعلح، ويشلل ذمك صملانين وصمُقاح، بلس في ذمك 
ظحوف صنفاسمهم عن عسئالتهم أو صملجتلع أو غيحهم تن صلأفحصل صمذين 

يعتلدون عديهم. 

صملحصفق  إمى  تشيح   :)Associated Facilities( الملحقة  المرافق 

صمبنك:  صملشحوع، وهي في حكم  إطسر  صمللومة في  غيح  صلأنش ة  أو 

)أ( تتعدق بسملشحوع ب حيقة تبسشحة وتدلوسة؛ )ب( يتم تنفيذهس أو 

تخ يط تنفيذهس بسمتزصتن تع صملشحوع؛ )ج( ضحورية مدلشحوع حتى 

يوجد  مم  إذص  علدهس  أو  توسيعهس  أو  إنشسؤهس  يتم  ومن  ت بيقه  يتم 

صملشحوع. وحتى ي دق عدى صملحصفق أو صلأنش ة تحصفق تدرقة، يجب 

أن تاتوفي صملعسييح صمثالثة جليعس.

صلأنش ة  تن  تجلوعة  إمى  صملا دح  يشيح   :)Project( المشروع 
أجدهس  تن  صمبنك  تاسندة  عدى  صمراول  إمى  صملقتحض  ياعى  صمتي 
صلتفسقية  في  تردل  هو  كلس  صلستثلسر،  تشحوعسم  تلويل  تن خالل 
صمقسنونية مدلشحوع بين صملقتحض وصمبنك. إنهس تشحوعسم ين بق عديهس 
صملعنون   OP/BP 10.00 صمبنك  صمعلديسم/إجحصءصم  سيسسة  تنشور 
“تلويل تشحوعسم صلستثلسر”. ول تن بق صمايسسة صمبيئية وصلجتلسعية 
مدبنك صمدومي متلويل تشحوع صستثلسري عدى صمعلديسم صمتي يدعلهس 
صمبيئية  صلأحكسم  ترديد  تم  )صمتي  صمتنلية  سيسسسم  لأغحصض  قحصض  صلإ
OP/ صمبنك  صمعلديسم/إجحصءصم  سيسسة  تنشور  في  مهس  وصلجتلسعية 

قحصض لأغحصض سيسسسم صمتنلية”( أو تدك صمتي  BP 8.60 صملعنون “صلإ
يدعلهس تلويل صمبحصتج وفقس مدنتسئج )صمتي تم ترديد صلأحكسم صمبيئية 
 OP/BP وصلجتلسعية مهس في تنشور سيسسة صمعلديسم/إجحصءصم صمبنك

9.00 صملعنون “تلويل صمبحصتج وفقس مدنتسئج”(. 

المكافحة المتكاملة لالآفات )Integrated Pest Management(: يشيح 
صملزصرعين ملكسفرة صلآفسم بسلستنسل  صمدي تزيج تن تلسرسسم  صملا دح 
إمى تلسرسسم إيكوموجية تاعى إمى تقديل صلعتلسل عدى تبيدصم صلآفسم 
صمكيلسوية صمتحكيبية. وتشلل )أ( تكسفرة صلآفسم )إبقسؤهس لون صملاتويسم 
صلأسسميب  لتج  )ب(  عديهس؛  مدقضسء  صماعي  تن  بدلً  صقتاسليًس(  صمضسرة 
بقسء  صملتعدلة )صلعتلسل إمى أقاى حد تلكن عدى تدصبيح غيح كيليسئية( مالإ
عدى أعدصل تنخفضة تن صلآفسم؛ )ج( صختيسر وصستخدصم صملبيدصم، عند 
صمضحورة إمى صستخدصتهس، ب حيقة تقدل تن آثسرهس صمادبية عدى صمكسئنسم 

صملفيدة، وصمبشح، وصمبيئة إمى ألنى قدر تلكن. 

 Integrated Vector( الأمراض  لناقالت  المتكاملة  المكافحة 
صماسئب  صمقحصر  صتخسذ  علدية  إمى  صملا دح  يشيح   :)Management
هذص  وياعى  صلأتحصض.  نسقالم  ملكسفرة  مدلوصرل  صلأتثل  مالستخدصم 
صمنهج إمى تراين كفسءة هذه صملكسفرة، وفسعديتهس تن حيث صمتكدفة 

وسالتة صمبيئة وصستدصتتهس.

 Good International( الصناعة  في  الجيدة  الدولية  الممارسات 
Industry Practice(: يشيح تعحيف هذه صمللسرسسم إمى ت بيق صملهسرصم 
يفتحض  صمتي  وصمبايحة  صمركلة  جسنب  وصمتزصم  صموصجبة  وصمعنسية  صملهنية 
توفحهس بدرجة تعقومة مدى صملهنيين ذوي صملهسرصم وصمخبحصم صمقسئلين 
بألصء نفس نوع صملهسم في ظل صمظحوف وصلأوضسع ذصتهس أو تس يلسثدهس عدى 
قديلي. وينبغي أن تكون نتيجة هذه صمللسرسسم أن  صماعيد صمعسملي أو صلإ

يوظف صملشحوع صمتقنيسم صلأناب في صمظحوف صمخسصة بسملشحوع. 
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الموئل )Habitat(: وُعرف حمللئل بأنه يحاة تغرحفية تلتا علي حلأرض 
أي في حمليده حمعذبة أي حمبيئة حمباروة أي ملر هلحئي واعم تجلعدج 
في  حمللحئل  يتخ لف  حماية   غير  حمبيئة  مع  يتفدعالتهد  حماية  حمكدئندج 

حسدسي هد مالآثدر يحمقيم حملخ لفة حم ي ونسبهد حملج لع إميهد 

الموائل الحرجة )Critical habitat(: تُعرف بأنهد مندطق ذحج قيلة 

تنلع بيلملتي عدمية أي هدمة، بلد في ذمك: )أ( ملحئل مالأنلحع حملهلة 

حملعرضة مالنقرحض أي حملنقرضة، كلد هل مارج في حمقدئلة حمالرحء 

أي  حملهادة  بدلأنلحع  حمخدصة  حمطبيعة  علي  ملافدظ  حمايمي  مالتادد 

منهجيدج يطنية مشدبهة؛ )ب( ملحئل مالأنلحع حملس لطنة أي حمللتلدة 

في نطدق مقيا؛ )ج( ملحئل تاعم حم جلعدج حمكبيرة مالأنلحع حملهدترة 

أي حمل جلعة عدملًيد أي مالًيد؛ )د( حلأنظلة حمفرواة أي حملهادة ملغدوة؛ 

قيم  علي  ملافدظ  حمالزمة  حمخصدئص  أي  وكلملتية  حلإ حملظدئف  )هـ( 

حم نلع حمبيلملتي حمللصلفة أعاله في )أ( يح ي )د(  

الموائل الطبيعية )Natural habitats(: هي مندطق ت أمف من تجّلعدج 
قددرة علي حمايدة يحمنلل من أنلحع حمنبدتدج ي/أي أنلحع حمايلحندج حلأصلية 
حمبشري ب عاول حلأنلحع  حم ي مم وقم فيهد حمنشدط  في حملنطقة، ي/أي 

وكلملتية حمرئيسية في حملنطقة بشكل تلهري  يحملظدئف حلإ

الموائل المعدلة )Modified habitats(: هي حملندطق حم ي قا تا لي 
علي نسبة كبيرة من حمنبدتدج، ي/أي أنلحع حمايلحندج غير حمللحئل حلأصلية في 
حملنطقة، ي/أي حم ي قدم فيهد حمنشدط حمبشري ب عاول كبير مالأنلحع يحملظدئف 
وكلملتية حمرئيسية في حملنطقة بشكل فعلي  يقا تشلل حمللحئل حملعامة،  حلإ
حمارتية،  يحملزحرع  حمزرحعة،  حملاحرة لأغرحض  حملندطق  حملثدو،  سبيل  علي 

يحملندطق حمسدحلية حملس صلاة، يحلأرحضي حمرطبة حملس صلاة  

الموردون الرئيسيون )Primary suppliers(: هم حملسؤيملن حمذون 
ولفرين سلع حملشريع أي حمللحد حمالزمة مللظدئف حلأسدسية مللشريع 

مبدشرة يبصفة مس لرة 

علحئق  بال  يصللً  وعني   :)Universal access( الشامل  الوصول 
يرهن  مخ لفة  ملحقف  في  يحمقارحج  حلأعلدر  تليع  من  مالأشخدص 

ظريف مخ لفة 

حلأسدسية  حملظدئف  تُشكل   :)Core functions( االأساسية  الوظائف 

مشريع  منشدط  حلأسدسية  حمخامة  ي/أي  ن دج  حلإ علليدج  مشريع  لأي 

معين يحم ي باينهد ل ولكن أن وس لر حملشريع 

تقييم  طروقة  بأنهد  تُعرف   :)Replacement cost( االستبدال  تكلفة 
تكدميف  إمي  بدلإضدفة  حلأصلو،  لس باحو  وكفي  تعلوض  عن  تسفر 
تلتا  يحيثلد  حلأصلو   بدس باحو  حملرتبطة  حمالزمة  حملعدمالج 
و م  حم ي  حمسلقية  حمقيلة  هي  حلس باحو  تكلفة  تكلن  عدملة،  أسلحق 
بدلإضدفة  حملس قل يحملخ ص،  حمعقدري  حم ثلين  تااواهد من خالو 
إمي تكدميف حملعدمالج  يحيثلد ل تلتا أسلحق عدملة، ولكن تااوا 
ن دج  حلإ قيلة  حسدب  مثل  باولة،  يسدئل  خالو  من  حلس باحو  تكلفة 
حملس هلكة  غير  حماف روة  حمقيلة  أي  ن دتية،  حلإ حلأصلو  أي  مالأرحضي 

مللحد حلس باحو يحمعلدمة مبندء حمهيدكل أي غيرهد من حلأصلو حمثدب ة، 
بدلإضدفة إمي تكدميف حملعدمالج  يفي تليع حمادلج حم ي وؤدي فيهد 
حلس باحو  تكلفة  تكلن  أن  وجب  حملأيى،  فقاحن  إمي  حملددي  حمنزيح 
كدفية علي حلأقل م لكين شرحء أي بندء حملسدكن حم ي تفي بدملعدوير حمانيد 
م ااوا  حم قييم  طروقة  تلثيق  يونبغي  يحمسالمة   ملجلدة  حملقبلمة 
حم لطين ذحج  عددة  حم خطيط لإ يثدئق  تكلفة حلس باحو يإدرحتهد في 
دحروة، يرسلم حم سجيل  حمصلة  يتشلل تكدميف حملعدملة حمرسلم حلإ
أي حمللكية، ينفقدج حلن قدو حملعقلمة، يأي تكدميف ملدثلة مفريضة 
علي حلأشخدص حمل ضررون  يمضلدن حم علوض ب كلفة حلس باحو، قا 
ت طلب معالج حم علوض حملخطط مهد تااوًثد في مندطق حملشريع، 
حسدب  بين  حمزمنية  حمف رة  أي  مرتفًعد  حم ضخم  معاو  وكلن  حيث 

معالج حم علوض يتقاوم حم علوض كبيرة 

وشير   :)Ecosystem services( يكولوجية  االإ النظم  خدمات 
وكلملتية   حلإ حمنظم  من  حمندس  وجنيهد  حم ي  حملندفع  إمي  حملصطلح 
خامدج   )1( أنلحع:  أربعة  إمي  وكلملتية  حلإ حمنظم  خامدج  يتُقسم 
حمنظم  من  حلأشخدص  عليهد  واصل  حم ي  حملن جدج  يهي  ماحد  حلإ
يحلأخشدب،  حمعذبة،  يحمليده  حلأغذوة،  تشلل  يقا  وكلملتية  حلإ
حملندفع  يهي  حم نظيلية  حمخامدج   )2( حمطبية؛  يحمنبدتدج  يحلأميدف، 
وكلملتية  حم ي واصل عليهد حلأشخدص من تنظيم علليدج حمنظم حلإ
يحجزه،  حمكربلن  يتخزون  حمسطاية،  حمليده  تنقية  علي  تش لل  يقا 
يحمقلحعا حم نظيلية حمخدصة بدملندخ، يحمالدوة من حلأخطدر حمطبيعية؛ 
عليهد  واصل  حم ي  حملددوة  غير  حملندفع  يهي  حمثقدفية  حمخامدج   )3(
طبيعية  مندطق  علي  تش لل  يقا  وكلملتية  حلإ حمنظم  من  حلأشخدص 
يحمل عة  مالس جلدم  أهلية  ذحج  يمندطق  مقاسة  ملحقع  تلثل 
حمجلدمية؛ )4( خامدج حماعم، يهي حمعلليدج حمطبيعية حم ي تعلل 
يديرة  حم ربة،  تكلون  تشلل  يقا  حلأخرى  حمخامدج  تاسين  علي 

ن دج حلأيمي   حملغذودج، يحلإ

مجللعة  إمي  حملصطلح  وشير   :)Livelihood( العيش  كسب  سبل 
كدملة من حملسدئل حم ي وس خامهد حلأفرحد يحلأسر يحملج لعدج مكسب 
حمعيش، مثل حماخل حمقدئم علي حلأتلر، يحمزرحعة، يصيا حلأسلدك، 
علي  حمقدئلة  حمعيش  كسب  سبل  من  يغيرهد  حمطعدم،  عن  يحمباث 

حمللحرد حمطبيعية، يحم جدرة حمصغيرة، يحملقدوضة 

سهولة الوصول )Accessibility(: تشير إمي تااوا يإزحمة حمعقبدج 

يحملعللمدج  يحمنقل  حملددوة،  حمبيئة  إمي  حملصلو  م سهيل  يحمعلحئق 

يحلتصدلج يإمي حملرحفق يحمخامدج حلأخرى 

أي  حلأفرحد  إعددة تلطين  ضمان الحيازة )Security of tenure(: وعني 
من  شغله  ولكنهم  مد  ملقع  إمي  تلطينهم  أُعيا  حمذون  حملج لعدج 
حمندحية حمقدنلنية، حيث ت م حلدو هم من خطر حلإخالء يتكلن حقلق 
حمايدزة حملقامة إميهم مندسبة حت لدعًيد يثقدفًيد  يبأي حدو من حلأحلحو 
أعيا  حمذون  حلأشخدص  إمي  حملقامة  حمسدروة  حمايدزة  حقلق  تقل  ل 
حلأصلو  أي  حلأرض  بشأن  ول لكلنهد  كدنلح  حم ي  حماقلق  تلطينهم عن 

حم ي نزحلح منهد 
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إمي: حملصطلح  وشير   :)Project worker( بالمشروع   عامل 
)أ( حلأفرحد حمذون تم تلظيفهم أي إشرحكهم مبدشرًة من قبل حملق رض 
)بلد في ذمك حمهيئدج حمرحعية مللشريع يهيئدج إدحرة تنفيذ حملشريع( 
مباشرين(؛ )عمال  بدملشريع  و علق  فيلد  خدص  بشكل   ملعلل 

)ب( حلأفرحد حمذون تم تلظيفهم أي إشرحكهم من خالو أطرحف خدرتية 
ملقيدم بدمعلل حمل علق بدملظدئف حلأسدسية مللشريع، بغض حمنظر 
أي  تلظيفهم  تم  حمذون  حلأفرحد  )ج(  متعاقدين(؛  )عمال  حملكدن  عن 
مدادات  االإ )عمال  مللق رض  حمرئيسيين  حمللردون  قبل  من  إشرحكهم 
االأولية(؛ )د( حلأفرحد حمذون تم تلظيفهم أي إشرحكهم في تلفير علدمة 
حملج لع )عمال محليين(  يوشلل هذح حمعدملين بايحم كدمل، يديحم 

حملهدترين  يحمعلدو  يحملهدترون   يحمللسليين،  يحملؤق ين،  تزئي، 
هم حمعلدو، حمذون هدتريح من بلا إمي آخر أي من تزء يححا في بلا 

إمي آخر لأغرحض حم لظيف

مكافحة التلوث )Pollution management(: تش لل علي إترحءحج 
ترمي إمي تجنب أي تقليل حنبعدثدج حملللثدج، بلد في ذمك مللثدج حملندخ 
قصيرة يطلولة حلأما أي تقليلهد، مع حمعلم بأن حم احبير حم ي تليل إمي 
عن  فضالً  حمخدم،  يحمللحد  حمطدقة  حس خاحم  من  حماا  علي  حم شجيع 
حنبعدثدج حملللثدج حملالية، تؤدي بلته عدم أوًضد إمي حم شجيع علي 

حماا من حنبعدثدج مللثدج حملندخ طلولة حلأما يقصيرة حلأما 
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