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م المذكرات التوجيهية إرشادات للمقترض بشأن تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية التي تشكِّل جزءا من إطار عمل البنك الدولي  تقدِّ
البيئية واالجتماعية؛ فهي ليست سياسة  المعايير  المذكرات في شرح وتوضيح متطلبات  البيئي واالجتماعي لعام 2016. وتساعد هذه 
للبنك وليست إلزامية. وال تغني هذه المذكرات عن ضرورة ممارسة التقدير السليم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات. وفي حالة 
وجود أي تضارب أو تعارض بين المذكرات التوجيهية والمعايير البيئية واالجتماعية، فإنه يؤخذ بأحكام هذه المعايير. وتَِرد كل فقرة من 

رشادات المقابلة لها. المعيار بلون مميز في إطار، متبوعة باالإ

الطبعة االأولى
يونيو/حزيران 2018
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مقدمة

1. يقر المعيار البيئي واالجتماعي 3 بأن النشاط االقتصادي والتوسع الحضري يؤديان في أحوال كثيرة إلى تلوث للهواء، والمياه، 
يكولوجي والبيئة على المستويات المحلية،  واالأرض، واستهالك الموارد المحدودة بطريقة قد تهدد الناس، وخدمات النظام االإ

قليمية، والعالمية. يهدد التركيز الحالي والمتوقع للغازات المسببة لالحتباس الحراري في الغالف الجوي رفاهة االأجيال الحالية  واالإ
والمستقبلية. وفي الوقت نفسه، أصبح استخدام الموارد بمزيد من الكفاءة والفاعلية، والوقاية من التلوث، وتجنب انبعاثات غازات 

الدفيئة وتقنيات وممارسات التخفيف أموًرا في متناول اليد ويسهل تحقيقها.

2. يحدد هذا المعيار البيئي واالجتماعي المتطلبات الالزمة لمعالجة كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث1 وإدارته2 طوال دورة حياة 
المشروع تماشًيا مع الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات.

شارة إلى كل الملوثات الكيميائية الخطرة وغير الخطرة في المراحل الصلبة أو السائلة أو الغازية، ويتضمن مكونات  الحاشية 1. يُستخدم مصطلح "التلوث" لالإ
والطاقة  شعاع،  واالإ واالهتزاز،  والضوضاء،  الكريهة،  والروائح  االأمد،  وقصيرة  االأمد  طويلة  المناخ  ملوثات  وانبعاثات  المياه،  إلى  الحراري  التفريغ  مثل  أخرى، 

الكهرومغناطيسية، وخلق االآثار البصرية المحتملة، بما في ذلك الضوء.

الحاشية 2. ما لم يُنص على خالف ذلك في هذا المعيار البيئي واالجتماعي، تشمل "إدارة التلوث" تدابير تهدف إلى منع انبعاثات الملوثات، بما في ذلك ملوثات 
المناخ قصيرة االأمد وطويلة االأمد أو تقليلها، مع العلم بأن التدابير التي تميل إلى التشجيع على الحد من استخدام الطاقة والمواد الخام، فضالً عن انبعاثات 

الملوثات المحلية، تؤدي بوجه عام أيًضا إلى التشجيع على الحد من انبعاثات ملوثات المناخ قصيرة االأمد وطويلة االأمد.

االأهداف

تعزيز االستخدام المستدام للموارد، بما في ذلك الطاقة والمياه والمواد الخام.	أأ 

نسان والبيئة أو خفضها من خالل تجنب التلوث الناجم عن أنشطة المشروع أو خفضها.	بأ  تجنب االآثار السلبية على صحة االإ

تجنب انبعاثات ملوثات المناخ - طويلة االأمد وقصيرة االأمد - المتعلقة بالمشروع أو خفضها.3	جأ 

تجنب توليد النفايات الخطرة وغير الخطرة، أو خفضها.	دأ 

خفض وإدارة المخاطر واالآثار السلبية المرتبطة باستخدام المبيدات.	(أ 

الحاشية 3. يضم هذا جميع غازات الدفيئة والكربون االأسود.

نطاق التطبيق

3. تتحدد قابلية تطبيق هذا المعيار البيئي واالجتماعي أثناء التقييم البيئي واالجتماعي الموضح في المعيار البيئي واالجتماعي 1

المتطلبات

4. سيأخذ المقترض بعين االعتبار الظروف المحيطة ويطبق تدابير منع التلوث وكفاءة استخدام الموارد ذات الجدوى الفنية 
والمالية وفًقا للتسلسل الهرمي للحد من المخاطر واالآثار. وستتوافق التدابير مع المخاطر واالآثار المرتبطة بالمشروع وبما يتناسب 

مع الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات، وفي المقام االأول مع إرشادات البيئة والصحة والسالمة.

الكفاءة في استخدام الموارد

5. سينفذ المقترض تدابير مجدية فنيا ومالًيا لتحسين االستهالك الكفء للطاقة والمياه والمواد الخام، فضالً عن غيرها من الموارد. 
نتاج االأنظف في عمليات تصميم وإنتاج المنتجات، بهدف المحافظة على المواد الخام والطاقة والمياه،  وتدمج هذه التدابير مبادئ االإ

فضالً عن غيرها من الموارد. وحيثما تتوفر بيانات المعايير المرجعية، سُيجري المقترض مقارنة لتحديد المستوى النسبي للكفاءة.
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المذكرة التوجيهية 5-1. تُعتبر الكفاءة في استخدام الموارد، بما في ذلك الطاقة والمياه والمواد الخام، من االأمور التي تتحدد وفقاً للمشروع 
البنك  المقام االأول إرشادات مجموعة  والسياق والبلد ذي الصلة، لكنها يجب أن تتسق مع الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات، وفي 
الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة. ووفقاً للمعيار البيئي واالجتماعي 1، يجب تحليل تدابير الكفاءة في استخدام الموارد في إطار التقييم 

البيئي واالجتماعي. للمزيد من المعلومات عن إرشادات البيئة والصحة والسالمة، انظر قسم المراجع بهذه المذكرة التوجيهية.

نتاج االأنظف" و"الكفاءة في استخدام الموارد" إلى مفهوم دمج تدابير الحد من التلوث و/أو الحفاظ  المذكرة التوجيهية 5-2. يشير مصطلحا "االإ
نتاج، أو اعتماد عملية بديلة. على المواد الخام والمياه والطاقة في تصميم المنتجات وعمليات االإ

نتاج بسهولة، تتوفر معايير مرجعية  المذكرة التوجيهية 5-3. في العديد من االأنشطة الصناعية والتجارية حيث يمكن قياس أو تحديد وحدة االإ
نتاج لكل طن من المنتجات معياراً مقبوالً  ياً. فعلى سبيل المثال، يكون استخدام الطاقة في عمليات االإ مقبولة على نطاق واسع لوصف االأداء كمِّ
في الغالب. وبالمثل، قد تشير معايير البناء المرجعية إلى استخدام الطاقة أو المياه لكل مسكن أو ساكن، أو لكل ليلة لنزيل في فندق، أو 
استخدام الطاقة لكل مساحة وحدة في أنواع المباني االأخرى، مع إجراء تصحيحات لمواجهة التقلبات المناخية. وعندما تتوفر هذه المعايير 
وتُستخدم وفقاً للممارسات الدولية الجيدة في الصناعات أو تكملًة لها، فإنه يمكن استخدامها لتقييم أداء المشروعات فيما يتعلق بمتطلبات 
الكفاءة في استخدام الموارد أو الحد من كثافة التلوث في المعيار البيئي واالجتماعي 3. وإذا لم تتوفر مثل هذه المعايير، فقد يكون من المالئم 

استخدام نهج "أفضل التقنيات المتاحة" لعقد مقارنة مرجعية بين نهج هندسي وآخر.

أ. استخدام الطاقة

سهام في التنمية المستدامة. وعندما يكون المشروع  6. يعد االستخدام الكفء للطاقة وسيلة مهمة يمكن للمقترض من خاللها االإ
مستخدًما كبيًرا محتمالً للطاقة، باالإضافة إلى تطبيق متطلبات كفاءة استخدام الموارد التي ينص عليها هذا المعيار البيئي واالجتماعي، 

يتبنى المقترض التدابير المحددة في إرشادات البيئة والصحة والسالمة التي تهدف إلى تحسين استخدام الطاقة، بالحد الممكن فنًيا ومالًيا.

نتاج الصناعي أو استخراج الموارد  المذكرة التوجيهية 6-1. تشمل القطاعات التي تستخدم عادًة كميات كبيرة من الطاقة، على سبيل المثال، االإ
أو ضخ المياه أو النقل. لكن المشروعات في القطاعات االأخرى قد تستخدم أيضا كميات كبيرة من الطاقة، ومن بينها إدارة النفايات والزراعة 

والتعليم والصحة.

مكان تنفيذ التدابير واالإجراءات  المذكرة التوجيهية 6-2. وكما ورد في المعيار البيئي واالجتماعي 1، تستند الجدوى الفنية إلى ما إذا كان باالإ
الجغرافية  واالأوضاع  المناخ  مثل  السائدة  المحلية  العوامل  مراعاة  مع  تجارياً،  المتاحة  والمواد  والمعدات  المهارات  باستخدام  المقترحة 
والديمغرافية، والبنية االأساسية واالأمن والحوكمة والقدرات والموثوقية التشغيلية. وتستند الجدوى المالية إلى االعتبارات المالية ذات الصلة، 
ضافية العتماد هذه التدابير واالإجراءات مقارنًة بتكاليف االستثمار والتشغيل والصيانة الخاصة بالمشروع،  بما في ذلك الحجم النسبي للتكلفة االإ

ضافية يمكن أن تجعل المشروع غير قابل للتطبيق بالنسبة للمقترض. وإلى ما إذا كانت هذه التكاليف االإ

ب. استخدام المياه

ضافة إلى تطبيق  7. عندما يكون المشروع مستخدًما كبيًرا محتمالً للمياه أو ستكون له آثار هامة محتملة على جودة المياه، باالإ
متطلبات كفاءة استخدام الموارد الواردة في هذا المعيار البيئي واالجتماعي، يتبنى المقترض، بالحد المعقول فنًيا ومالًيا، تدابير 

تجنب استخدام المياه أو خفضها بحيث ال يترك استخدام المشروع للمياه آثاًرا سلبية كبيرة على المجتمعات والمستخدمين االآخرين 
والبيئة. وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال ال الحصر، استخدام تدابير إضافية لحفظ المياه مجدية فنًيا ضمن عمليات المقترض، 

مداد المتاح،  واستخدام إمدادات المياه البديلة، وموازنة استهالك المياه للحفاظ على الطلب الكلي على الموارد المائية ضمن االإ
وتقييم مواقع المشروع البديلة.

المذكرة التوجيهية 7-1. الأغراض الفقرة 7 من المعيار البيئي واالجتماعي 3، سيتحدد حجم استخدام المياه على أساس كل حالة على حدة. 
ويشمل ذلك مراعاة المياه المتوفرة، بما في ذلك التغيُّرات الموسمية وتلك التي تمتد لعدة سنوات في مناسيب المياه الجوفية وتساقط االأمطار، 
وكذلك الطلب على الموارد المائية. وهناك مشروعات يمكن أن تتطلب استخدام كميات كبيرة من المياه، من بينها -على سبيل المثال- مشروعات 
المياه، واستخراج  المناطق الحضرية، وتوزيع  بالمياه في  مداد  بالمياه، والتعدين، واالإ التي يتم تبريدها  الكهرباء الحرارية  الزراعة، ومحطات 
المياه الجوفية. ويشير "استخدام" المياه بشكل عام إلى عمليات سحب المياه أو استعمالها، فيما يشير "استهالك" المياه إلى أنها لم تُعد متوفرة 
في النظام بسبب "الفاقد" الناتج عن التبخر أو االرتشاح في االستخدامات الزراعية، أو عمليات التبريد أو التصنيع، أو المسطحات الخضراء، 

أو صافي استهالك االأفراد والماشية.
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المذكرة التوجيهية 7-2. عندما يستخدم المشروع كميات كبيرة من المياه أو يسهم في نضوب الموارد المائية بقدر تتأثر به قدرة االأطراف الثالثة 
سلباً على الحصول على المياه، فإنه يجب بذل الجهود لخفض استخدام المياه إلى مستوى يتم عنده تجنب هذه االآثار السلبية أو الحد منها 
ثة والنفايات التي تخّلفها مشروعات  على االأقل. ومن المهم أيضا مراعاة االآثار على جودة المياه. فيمكن أن تتأثر جودة المياه بمياه الصرف الملوَّ
ثة  الملوَّ للمياه  الجريان السطحي  إزالة  أو  المياه تقليص  االآثار على جودة  المقترحة لخفض  التدابير  البناء والزراعة والصناعة وغيرها. وتشمل 
ثة قبل تصريفها في شبكات الصرف أو المياه  ثات، ومعالجة المياه الملوَّ في الموقع وبعد االنتهاء من المشروع، والسيطرة على مصادر الملوِّ
المستقِبلة بطريقة تتسق مع الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات أو غيرها من الممارسات الجيدة المتوافقة. وتشمل تدابير الحد من االآثار 
رها 	الكمية والتوقيتأ لالستخدامات االأخرى تجنب هذه االآثار من خالل إعادة تحديد موقع المشروع، وتطبيق  السلبية على جودة المياه وتوفُّ
تدابير الكفاءة في استخدام الموارد على المستوى الفني ومستوى السياسات لتقليص آثار النظام مثل استرداد المياه بناًء على التناضح العكسي، 
والتبريد الجاف، وخفض التبخر/البخر، وتحسين أنظمة الري وجدولته، بما في ذلك استخدام المياه المعالجة في المناطق الحضرية، وتعزيز 
تدابير الحفاظ على التربة والمياه 	مثل الحرث الذي يصون التربة ودمج مخلفات المحاصيل حسب االقتضاءأ؛ وكذلك بالنسبة لجودة المياه، 
تشجيع ترشيد استخدام االأسمدة وتحسين إدارة النفايات الحيوانية. ويمكن االطالع على تدابير معالجة االآثار الواقعة على جودة وكمية المياه في 

مختلف مراحل إعداد المشروع، وذلك في إرشادات البيئة والصحة والسالمة المذكورة في قسم المراجع بهذه المذكرة التوجيهية.

8. بالنسبة للمشروعات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه والتي من المحتمل أن يكون لها أثر سلبي كبير على المجتمعات، 
أو المستخدمين االآخرين، أو البيئة، سيتم تطبيق ما يلي:

سيتم وضع موازنة مفصلة للمياه، وحفظها، ومراقبتها، ورفع التقارير بشأنها بصفة دورية؛	 

دخال تحسينات على كفاءة استخدام المياه وتنفيذها؛	  يتم تحديد الفرص الإ

سيتم تقييم استخدام معين للمياه 	تُقاس كمية المياه المستخدمة في إنتاج كل وحدةأ؛	 

يجب قياس العمليات على معايير الصناعة المتاحة لكفاءة استخدام المياه.	 

 المذكرة التوجيهية 8-1. الأغراض الفقرة 8 من المعيار البيئي واالجتماعي 3، يتحدد الحد االأعلى للطلب على المياه بناًء على السياق المحلي، وكذلك 
الوطني والعابر للحدود حسب االقتضاء، مع مراعاة جودة المياه وكميتها/توافرها 	بما في ذلك التغيُّرات الموسمية وتلك التي تمتد لعدة سنواتأ.

لة للمياه التقلبات المناخية وتتضمن تقديرات تتعلق بما يلي: 	أأ جميع المدخالت، مثل تساقط  المذكرة التوجيهية 8-2. تراعي الموازنة المفصَّ
االأمطار، والتدفق الخارجي لالأنهار والمياه الجوفية، ونقل المياه بين االأحواض، والمياه المعادة من المستخدمين إلى وحدة مائية مثل مستجمع 
للمياه أو حوض نهر؛ 	بأ جميع المخرجات من الوحدة المائية، مثل استخراج المياه من الموارد المائية السطحية/الجوفية، والتدفق الخارجي 
لالأنهار والمياه الجوفية إلى البحر أو المناطق المجاورة، أو نقل المياه بين االأحواض، أو عن طريق التبخر واالرتشاح؛ 	جأ التغيُّرات في تخزين 
المياه داخل الوحدة المائية خالل فترة زمنية محددة، على سبيل المثال، خالل شهر أو عام. وعند إعداد موازنة المياه، يتم إدراج تقديرات لمدى 
ر المناخ.  توافر المياه مستقبال والتي يمكن أن تتفاوت تبعاً لسيناريوهات التغيُّرات المتوقعة في الطلب على المياه أو العوامل االأخرى مثل تغيُّ
دارة أحواض االأنهار الأنها توفر معلومات عن المياه المتوفرة  وتساند موازنة المياه إدارة توزيع المياه فيما بين المستخدمين، وكذلك التخطيط الإ
والطلب عليها ويمكن أن تبيِّن مدى إمكانية الحفاظ على المياه. وتشمل طرق مساندة موازنات المياه المحاسبة المائية من خالل االستشعار عن 
بُعد وأجهزة االستشعار في الموقع مع إجراء تحليالت مالئمة-بالحد الممكن فنياً ومالياً وبطريقة مناسبة لنطاق المشروع- لتقدير تدفقات المياه 

بالغ المجتمعات المحلية والمستخدمين ومتخذي القرار بالمعلومات المتعلقة بالموارد المائية. ومخزوناتها واالستهالك والخدمات والإ

المذكرة التوجيهية 8-3. توجد خيارات متنوعة لتحسين الكفاءة في استخدام المياه من أجل تجنب االآثار السلبية الستخدامها. فعلى سبيل 
ز على إبقاء صافي االستخدام  المثال، يمكن تحسين الكفاءة في استخدام المياه في االأغراض الزراعية من خالل التقنيات والسياسات التي تحفِّ
نة، مع مراعاة االآثار الواقعة على مستجمعات المياه بشكل عام. وفي مثال آخر، يمكن زيادة  االستهالكي 	التبخر واالرتشاحأ ضمن حدود معيَّ
ع على تركيب مراحيض وصنابير استحمام منخفضة التدفق،  الكفاءة في استخدام المياه في المناطق الحضرية من خالل أكواد البناء التي تشجِّ
وتنظيم حمالت توعية للمستهلكين لتشجيعهم على استعمال االأجهزة ذات الكفاءة في استخدام المياه، وإصالح أنظمة توزيع المياه لتقليص 
الري،  أنظمة  تحسين  خالل  من  للمياه،  االأكبر  المستهلك  يُعد  الذي  الزراعة،  قطاع  في  المياه  استخدام  في  الكفاءة  زيادة  ويمكن  التسربات. 
وجدولة مواعيده، وتحسين كفاءة نقل المياه وتقليل الفاقد بسبب التسرُّب، وإدارة التربة لتقليص الجريان السطحي، وإعادة استخدام المياه في 
يكولوجية أو البيئة، فقد يكون  الحقول. وتبعاً لخطورة آثار المشروع المحتملة على المجتمعات المحلية أو المستخدمين االآخرين أو االأنظمة االإ
نتاجية  من المفيد أن يشتمل التقييم البيئي واالجتماعي الخاص بالمشروع على تقييم لحجم المياه المستخدمة لكل وحدة إنتاج. وبالنسبة الإ
المياه، فقد يكون من المفيد استخدام نُهج مثل المحاسبة المائية لتقييم مدى تأثير زيادة إنتاجية المياه على المستخدمين االآخرين. فعلى سبيل 
بقاء على معدل السحب الحالي، إلى رفع الكفاءة في استخدام المياه، لكن ذلك قد يؤثر في الوقت  المثال، ستؤدي زيادة إنتاجية المياه، مع االإ

ذاته على مستخدمي المياه في أسفل مجرى النهر الذين يعتمدون على التدفقات العائدة في االأنهار أو مكامن المياه الجوفية.
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9. يقوم المقترض، في إطار التقييم البيئي واالجتماعي، بتقييم االآثار التراكمية المحتملة الستخدام المياه على المجتمعات 
والمستخدمين االآخرين والبيئة وتحديد وتنفيذ االإجراءات المالئمة للحد من المخاطر.

المذكرة التوجيهية 9-1. تُعرَّف االآثار التراكمية للمشروعات في الحاشية 22 بالمعيار البيئي واالجتماعي 1. وفيما يتعلق بالمياه، يشمل التقييم 
البيئي واالجتماعي االآثار على المياه السطحية والجوفية، واالآثار على جودة المياه وكميتها وكذلك االستخدامات الحالية والمزمعة للمياه في نفس 
الحوض المائي 	بما في ذلك مستجمعات المياه والمياه الجوفيةأ. ويجب أن تعالج تدابير الحد المالئمة االآثار التراكمية قصيرة وطويلة االأمد 

يكولوجية، والبيئة. على المجتمعات المحلية، والمستخدمين االآخرين، وخدمات النظم االإ

ج. استخدام المواد الخام

10. عندما يكون المشروع مستخدًما كبيًرا محتمالً للمواد الخام، يتبنى المقترض التدابير المحددة4 في إرشادات البيئة والصحة 
والسالمة والممارسات الدولية الجيدة في الصناعات لمساندة االستخدام الكفء للمواد الخام أو تقليلها، وذلك بالحد المعقول فنًيا 

ضافة إلى تطبيق متطلبات كفاءة استخدام الموارد الواردة في هذا المعيار البيئي واالجتماعي. ومالًيا، باالإ

الحاشية 4. يمكن أن تشمل التدابير إعادة استخدام المواد أو إعادة تدويرها. وسيسعى المقترض إلى تقليل استخدام المواد الخام السامة أو الخطرة أو القضاء عليها.

المذكرة التوجيهية 10-1. يمكن تحقيق الكفاءة في استخدام المواد الخام، وبالتالي في التكاليف والعمالة، من خالل االستغناء عن الكمية 
التي  المشروعات  وتشمل  تدويرها.  وإعادة  النفايات  وتقليص  الممكنة،  الخام  المواد  أنسب  واختيار  خفضها،  و/أو  المشروع  في  المستخدمة 
سكان والتنمية الحضرية، وقطع االأشجار، والتعدين، وتصنيع المواد  تستخدم عادًة كميات كبيرة من المواد الخام مشروعات إنشاء الطرق، واالإ
الكيميائية ومعالجتها. ويمكن االطالع على تدابير إزالة أو استبدال أو تقليص استخدام المواد الخام في مختلف مراحل إعداد المشروع، وذلك 
رشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة وكذلك في إرشادات قطاع الصناعة المذكورة في قسم المراجع في هذه المذكرة التوجيهية. في االإ

الكفاءة في استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته

11. سيتجنب المقترض إطالق الملوثات أو، عندما يكون التجنب غير ممكن، يخفض تركيز وكتلة تدفق إطالقها ويتحكم فيها 
باستخدام تدابير ومستويات االأداء المنصوص عليها في القانون الوطني أو إرشادات البيئة والصحة والسالمة، أيهما كان أكثر صرامًة. 

ويسري هذا على إطالق الملوثات في الهواء والمياه واالأرض بسبب ظروف روتينية وغير روتينية وعرضية، مع احتمال وقوع االآثار 
قليمية والعابرة للحدود. المحلية واالإ

المذكرة التوجيهية 11-1. عندما يكون تجنب التلوث غير ممكن، ينبغي استخدام تقنيات وعمليات مجدية فنياً ومالياً للحد من آثار التلوث. 
ثات التي يتم إطالقها، وتفاعلها مع النظام  ومن الممارسات الجيدة إجراء تحليل شامل يتضمن مراعاة مصدر وطبيعة وحجم االنبعاثات أو الملوِّ

يكولوجي، ومشكلة تلوث الهواء المحيط التي يجب معالجتها. وبناًء على هذا التحليل، يمكن اختيار تقنيات وعمليات مناسبة. االإ

المذكرة التوجيهية 11-2. يتحدد معدل تكرار عمليات الرصد تبعاً لطبيعة االنبعاثات المحتملة ونطاقها وتغيُّرها، وقد يتراوح من الرصد المستمر 
إلى الرصد اليومي أو الشهري أو السنوي، أو أقل تواتراً، تبعاً لطبيعة انبعاثات المشروع. وفي بعض الحاالت، يمكن تخفيف تدفقات االنبعاثات 
ثات التي يتم إطالقها في البيئة. ولذلك،  بقاء على نفس المعدل االإجمالي النبعاثات الملوِّ عند المصب الستيفاء المعايير المتعلقة بذلك، مع االإ
قد يكون من المفيد رصد تدفقات االنبعاثات وأحمالها. وإذا كانت هناك تغييرات جوهرية في المشروع تؤدي إلى تعديل االنبعاثات، فقد يلزم 
أيضا إجراء تغيير في عملية الرصد. ويُعد الرصد عنصرا مهما خاصًة للمشروعات ذات االآثار غير المؤكدة و/أو التي قد تتعذر إزالتها. وبالتالي، قد 
تتطلب هذه المشروعات إجراء تقييم لمستويات االنبعاثات أو جودة البيئة المحيطة بشكل أكثر تكراراً أو تفصيالً. وتتوفر إرشادات عن نُهج الرصد 
الموصى بها ومعدالت التكرار المناسبة لطبيعة عملياتها من العديد من المصادر المعترف بها دولياً، ومن بينها إرشادات البيئة والصحة والسالمة.

12. حيثما يشتمل المشروع على تلوث قديم،5 سيضع المقترض عملية لتحديد الطرف المسؤول. وإذا كان التلوث القديم من الممكن 
نسان أو البيئة، فسيقوم المقترض بإجراء تقييم للصحة والسالمة والمخاطر للتلوث الموجود6، الذي  أن يُشكِّل خطًرا كبيًرا على صحة االإ

قد يؤثر في المجتمعات والعمال والبيئة. وستجرى معالجة الموقع وفًقا للقانون الوطني والممارسات الدولية الجيدة في الصناعات، 
أيهما أكثر صرامة.7
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الحاشية 5. يُعرف التلوث القديم في هذا السياق بأنه تلوث ناجم عن االأنشطة السابقة التي تلوث االأرض والموارد المائية، والتي لم يتم إسناد المسؤولية عنها 
الأي طرف أو لم يتم تعيينها له لمعالجة وتنفيذ المعالجة المطلوبة.

الحاشية 6. يتبع هذا التقييم نهًجا قائًما على تحليل المخاطر يتسق مع الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات، وفي المقام االأول إرشادات مجموعة البنك 
الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة.

الحاشية 7. إذا تسبب طرف أو أكثر من االأطراف الخارجية في التلوث القديم، فسيأخذ المقترض بعين االعتبار السعي إلى االنتصاف من هذه االأطراف بحيث تتم 
معالجة هذا التلوث بشكل مالئم. وسينفذ المقترض تدابير كافية بحيث ال يشكِّل التلوث القديم في الموقع خطًرا كبيًرا على صحة وسالمة العمال والمجتمعات.

المذكرة التوجيهية 12-1. يجب أن يتناسب تقييم مخاطر المشروع على الصحة والسالمة مع، ضمن أمور أخرى، المخاطر واالآثار المحتملة 
للتلوث القديم لالأراضي والموارد المائية، ويمكن إجراؤه في إطار التقييم البيئي واالجتماعي. وينبغي وضع تدابير مالئمة للحد من المخاطر 
واالآثار وتنفيذها إما في إطار المشروع أو من خالل وسائل أخرى. وتختلف خيارات إدارة التلوث، بناًء على نتائج تقييم المخاطر على الصحة 
ضافة إلى الحد من المخاطر. ومن المهم التشاور مع أصحاب المصلحة عند  والسالمة، باختالف الموقع ويمكن أن تشمل االحتواء أو العزل باالإ
وضع مثل هذه الخيارات وتدابير الحد. ويوجد المزيد من المعلومات عن مشاركة أصحاب المصلحة في المعيار البيئي واالجتماعي 10 والمذكرة 

التوجيهية المرفقة به.

للتسلسل الهرمي للحد من المخاطر واالآثار، مخاطر كبيرة  المذكرة التوجيهية 12-2 )الحاشية 7(. سُتعتبر التدابير كافية عندما تعالج، وفقاً 
تهدد صحة وسالمة عمال المشروع والمجتمعات المحلية. ويوجد المزيد من المعلومات عن الصحة والسالمة المجتمعية في المعيار البيئي 

واالجتماعي 4 والمذكرة التوجيهية المرفقة به.

نسان والبيئة،8 سيأخذ المقترض بعين االعتبار العوامل ذات الصلة، بما  13. لمعالجة آثار المشروع السلبية المحتملة على صحة االإ
في ذلك، على سبيل المثال: 	أأ الظروف المحيطة الحالية، 	بأ في المناطق المتضررة بالفعل من التلوث، القدرة االستيعابية المتبقية 
للبيئة،9 	جأ استخدام االأراضي الحالي والمستقبلي، 	دأ قرب المشروع من المناطق ذات االأهمية للتنوع البيولوجي، 	هـأ احتمال وقوع 

آثار تراكمية مع عواقب مؤكدة و/أو ال رجعة فيها، 	فأ تأثيرات تغير المناخ.

الحاشية 8. مثل الهواء، والمياه السطحية والجوفية، والتربة.

الحاشية 9. الطاقة االستيعابية تشير إلى قدرة البيئة على استيعاب العبء المتزايد للملوثات مع بقاء هذه الملوثات دون حد المخاطر غير المقبولة على صحة 
نسان والبيئة. االإ

المذكرة التوجيهية 13-1. تشمل الطاقة االستيعابية للبيئة طبيعة البيئة المستقِبلة مثل وجود المسطحات المائية، والتربة، والسقائف الهوائية، 
ضافة إلى العوامل الزمانية والموسمية. والغابات، باالإ

المذكرة التوجيهية 13-2. قد تتوقف الطاقة االستيعابية للمسطحات المائية المستقِبلة على عدة عوامل، من بينها على سبيل المثال، إجمالي 
ثات من مصادر سائلة أخرى في المنطقة.  ثات المتلقاة التي يتم تصريفها، وحمولة الملوِّ حجم المياه، ومعدالت التدفق، ودرجة حرارة الملوِّ
الميكروبية  التفاعالت  التي يتم تصريفها والتربة، وكذلك نوع  المتلقاة  ثات  الملوِّ وقد تتوقف الطاقة االستيعابية للتربة على خصائص كل من 
النفايات حمأة مجاري الصرف، والنفايات الصلبة  المناخية. ويمكن أن تشمل  التربة، والظروف  التي تحدث في طبقة  والكيميائية والفيزيائية 
البلدية، ومياه الصرف البلدية، والنفايات الصناعية، والنفايات الزراعية، والسوائل المتسربة من الروث التي يتم التخلص منها في االأرض أو 
تُستخدم كسماد. ومن الضروري وضع نماذج مالئمة لجودة الهواء أو استخدام أدوات مماثلة لتحديد أحمال االنبعاثات الحرجة. إرشادات البيئة 
والصحة والسالمة، وكذلك المذكرة التوجيهية الثالثة لمؤسسة التمويل الدولية: وتتيح "الكفاءة في استخدام الموارد ومنع التلوث" المزيد من 
ثات. ويمكن االطالع على معلومات  المعلومات عن الطاقة االستيعابية للبيئة بما في ذلك المعايير المرجعية والحدود المقررة بشأن مختلف الملوِّ

عن المواد المرجعية في قسم المراجع بهذه المذكرة التوجيهية.

ثات، فإنه يتم تقييم المستويات الحالية للبيئة  ع أن تنتج عنه انبعاثات كبيرة محتملة من الملوِّ المذكرة التوجيهية 13-3. عند إعداد مشروع يُتوقَّ
المحيطة ضمن التقييم البيئي واالجتماعي لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع إرشادات و/أو معايير جودة البيئة المحيطة ذات الصلة. وباستخدام 
ثات في بيئات المياه أو الهواء أو التربة  التسلسل الهرمي للحد من المخاطر واالآثار، يكون من المهم وضع تدابير لتجنب أو خفض انبعاثات الملوِّ
ثات على هذه  الحساسة أو المتدهورة بالفعل. ويجب مراعاة مدى القرب من المجتمعات المحلية/المناطق السكنية، كما يجب معالجة آثار الملوِّ

المجتمعات في التقييم البيئي واالجتماعي الخاص بالمشروع.

ع أن تنتج عنه انبعاثات كبيرة محتملة  المذكرة التوجيهية 13-4. عندما يكون هناك مشروع ينطوي على تحديث أو إعادة تأهيل مرفق قائم ويُتوقَّ
ثات، فإنه يتم تقييم الظروف المحيطة الحالية لتحديد ما إذا كانت تفي بمعايير جودة البيئة المحيطة ذات الصلة. وفي حال تجاوزها  من الملوِّ
لهذه المعايير وكان المرفق القائم مصدراً رئيسياً لالنبعاثات، فإنه يتم النظر في إمكانية تقليص االنبعاثات سعياً لوضع وتنفيذ تدابير تؤدي إلى 

تحسين الظروف المحيطة الحالية. ويُجرى ذلك في إطار التقييم البيئي واالجتماعي الخاص بالمشروع.
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المذكرة التوجيهية 13-5. بالنسبة للمشروعات التي قد تقوم بتصريف نفايات سائلة في مسطحات مائية مستقِبلة ليست لها طاقة استيعابية، 
يجب استخدام أنظمة عديمة التصريف حيثما كان ذلك ممكناً من الناحيتين الفنية والمالية.

ضافة إلى تطبيق تدابير كفاءة استخدام الموارد ومكافحة التلوث كما يقتضي هذا المعيار البيئي واالجتماعي، عندما يُحتمل  14. باالإ
ستراتيجيات  أن يشكِّل المشروع مصدًرا كبيًرا من مصادر االنبعاثات في منطقة متدهورة بالفعل، سيأخذ المقترض بعين االعتبار االإ
ستراتيجيات، على سبيل المثال ال الحصر، تقييم بدائل  ضافية، ويتبنى تدابير تتجنب االآثار السلبية أو تخفضها. وتشمل هذه االإ االإ

موقع المشروع.

أ. إدارة تلوث الهواء 10

ضافة إلى تدابير كفاءة استخدام الموارد المذكورة أعاله، سيأخذ المقترض بعين االعتبار بدائل وخيارات تنفيذ مجدية فنًيا  15. باالإ
ومالًيا وفعالة 11 من حيث التكلفة 12 لتجنب انبعاث الهواء المرتبط بالمشروع خالل تصميم وإنشاء وتشغيل المشروع.

الحاشية 10. يشير " تلوث الهواء " إلى انطالق الملوثات الجوية 	عادًة تكون مرتبطة باحتراق الوقود االأحفوريأ، مثل أوكسيدات النتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، 
والجسيمات، وأيًضا ملوثات أخرى بما فيها غازات الدفيئة.

الحاشية 11. يتم تحديد التكاليف وفًقا للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية والمنافع المالية للخيارات التي تؤخذ خالل دورة حياة المشروع.

الحاشية 12. قد تشتمل خيارات تقليل أو منع تلوث الهواء على مزيج من المنهجيات مثل: تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتعديل العمليات واختيار الوقود أو المواد 
االأخرى قليلة االنبعاثات الملوثة وتطبيق آليات للتحكم في االنبعاثات. ويمكن أن تشتمل خيارات تقليل انبعاثات غازات الدفيئة على مواقع بديلة للمشروع؛ واعتماد 
دارة المستدامة للثروة الزراعية  مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون؛ وبدائل غازات التبريد التي تتميز بارتفاع إمكانية االحتباس الحراري العالمي؛ وممارسات االإ

دارة النفايات. والحيوانية والغابات، والحد من االنبعاثات المنتشرة وحرق الغاز، واحتجاز الكربون وتخزينه؛ وبدائل النقل المستدامة؛ والممارسات السليمة الإ

المذكرة التوجيهية 15-1. يمكن أن تنتج االنبعاثات في الهواء من مصادر ثابتة وغير ثابتة. لتوصيف وتقدير انبعاثات المشروع داخل سقيفة 
هوائية محددة حيث سيقع المشروع المقترح، يلزم جمع وتقييم البيانات االأساسية عن تركيزات الجسيمات في الهواء المحيط، مثل الجسيمات 
التي تقل أقطارها عن 10 و2.5 ميكرومتر 	 PM10 و PM2.5أ وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد أحادية النتروجين واالأوزون الموجود على سطح 
االأرض، مع مراعاة المتوسط الزمني المتوافق مع المعايير الوطنية ذات الصلة لجودة الهواء والممارسات الدولية الجيدة في الصناعات. وسيتوقف 
حجم السقيفة الهوائية على عوامل في تصميم المشروع مثل ارتفاع المداخن، وخصائص مثل االأحوال الجوية والتضاريس. وإذا كانت السقيفة 
الهوائية غير محددة من خالل التشريعات أو السلطات البيئية ذات الصلة، فيجب أن يحددها التقييم البيئي واالجتماعي بوضوح من خالل 
تحديد النطاق وبالتشاور مع السلطات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة. وللمزيد من المعلومات عن تقليص تلوث الهواء و/أو إدارته، راجع 

إرشادات البيئة والصحة والسالمة.

ومركبات   ،N
2
O النيتروز  وأكسيد   ،CH

4
والميثان   ،CO

2
الكربون  أكسيد  ثاني  الدفيئة  غازات  تشمل   .)10 )الحاشية   2-15 التوجيهية  المذكرة 

.NF
3
SF، وثالثي فلوريد النيتروجين 

6
الهيدروفلوروكربون HFCs، ومركبات الكربون المشبَّعة بالفلور PFCs، وسداسي فلوريد الكبريت 

المذكرة التوجيهية 15-3 )الحاشية 12(. تشمل تدابير الكفاءة في استخدام الطاقة، على سبيل المثال، التوليد المشترك للحرارة والكهرباء، 
والتوليد الثالثي للحرارة والكهرباء والتبريد، واستعادة الحرارة، وتغييرات العمليات، وتحسين الرقابة على العمليات، وإزالة التسربات، والعزل، 
والمضخات،  والمراوح،  والضواغط،  الكهربائية،  المحركات  	مثل  الطاقة  استخدام  في  كفاءة  أكثر  الطلب  جانب  على  معدات  واستخدام 

نارةأ. والسخانات، وتركيبات االإ

الحرارة، والمياه،  توليد  أو  الشمسية  الطاقة  المثال،  المتجددة، على سبيل  الطاقة  التوجيهية 15-4 )الحاشية 12(. تشمل مصادر  المذكرة   
نة من الطاقة الحرارية االأرضية، والكتلة الحيوية المستدامة. وفي الغالب، يمكن دمج أنظمة الطاقة المتجددة القائمة على  والرياح، وأنواعا معيَّ
استخدام الكتلة الحيوية مع أجهزة مكافحة التلوث 	على سبيل المثال، الهضم الالهوائي للنفايات السائلةأ، ويمكنها أيضا توليد طاقة مفيدة 
من النفايات العضوية. ويمكن أن يسمح هذا النظام بإطالق الكربون الموجود بالنفايات في الغالف الجوي في صورة ثاني أكسيد الكربون، 

وليس في صورة غاز الميثان.

16. في إطار التقييم البيئي واالجتماعي للمشروع، يقوم المقترض بتحديد وتقدير مصادر تلوث الهواء التي تتعلق بالمشروع13 
ويشتمل ذلك على تقدير إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن المشروع، بشرط سهولة القيام بهذا التقييم فنًيا ومالًيا. وعندما 
ال يتحلى المقترض بالقدرة على وضع تقدير انبعاثات غازات الدفيئة، يقوم البنك بتوفير المساعدة للمقترض14 وللمشروعات التي لها 
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مصادر متنوعة وصغيرة لالنبعاثات 	على سبيل المثال، مشروعات التنمية المجتمعيةأ أو عندما ال تكون هذه االنبعاثات كبيرة 	على 
سبيل المثال، مشروعات التعليم والحماية االجتماعيةأ، لن يلزم وضع تقديرات لغازات الدفيئة.

الحاشية 13. الأغراض هذا التقدير، يمكن للمقترض أن يستخدم منهجيات وطنية مقبولة في سياق االتفاقيات الدولية عن تغير المناخ، باالتفاق مع البنك.

الحاشية 14. وفًقا لقدرة المقترض ونوع المشروع وأسس التمويل المقدم للمقترض، قد تشتمل هذه المساعدة على تنفيذ البنك لتقدير غازات الدفيئة لحساب 
المقترض، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمشروعات المؤسسة الدولية للتنمية أو االأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات، بالعمل مع شركاء المقترض وباستخدام 
معلومات المشروع التي يقدمها المقترض. ويمكن أن يوفر البنك أيًضا المساعدة الفنية للمقترض في استخدام المنهجيات التي يضعها البنك بحيث يدعم كفاءة 

المقترض في هذا الشأن.

المذكرة التوجيهية 16-1. يتضمن التقييم البيئي واالجتماعي تقديراً الإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة السنوية على مدى عمر المشروع، حيثما 
كان هذا ممكناً من الناحيتين الفنية والمالية. ولتجنب العدِّ المزدوج، فال يتم حساب إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة إال بالنسبة لالنبعاثات 

المباشرة 	النطاق 1أ الناتجة عن المشروع وتقسيمها بعد ذلك وفقاً للنسبة التي يمولها المشروع من إجمالي التكاليف.

ر المناخ أو أي منهجيات أخرى لتقدير   المذكرة التوجيهية 16-2. يمكن استخدام منهجيات وطنية مقبولة في سياق االتفاقيات الدولية عن تغيُّ
انبعاثات الغازات الدفيئة، شريطة أن تكون مقبولة للمقترض والبنك على حد سواء.

انبعاثات  لتقدير  محددة  قطاعية  منهجيات  استخدام  يتم  كبيرة،  انبعاثات  ينتج  المشروع  كان  إذا  ما  تحديد  عند  التوجيهية 3-16.  المذكرة 
الثقيلة ومواد  الطاقة والنقل والصناعات  المثال، قطاعات  كبيرة، على سبيل  انبعاثات  تنتج  أن  ح  يُرجَّ التي  القطاعات  الدفيئة. وتشمل  غازات 
نة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة. والأغراض هذه المذكرة التوجيهية،  البناء والزراعة ومنتجات الغابات وإدارة النفايات. وتُصمم مشروعات معيَّ
ال تُعتبر انبعاثاتها كبيرة أو ال يُعتبر حساب إجمالي انبعاثاتها من غازات الدفيئة مجدياً من الناحية الفنية. ويشمل ذلك خيارات التقليص والتحكم 
مثل: 	أأ تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة على جانب الطلب وتقليص الخسائر في شبكات النقل والتوزيع؛ 	بأ حماية وتحسين بالوعات 
وخزانات غازات الدفيئة؛ 	جأ تشجيع االأشكال المستدامة للزراعة والحراجة؛ 	دأ تعزيز وتنمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة استخدامهما؛ 
	(أ تقليص انبعاثات الميثان الهاربة أو استعادتها الستخدامها في إدارة النفايات. ويمكن أن تؤدي تغييرات المنتجات إلى تقليص انبعاثات غازات 

الدفيئة بشكل كبير، باالإضافة إلى إمكانية تحقيق وفورات في التكلفة والطاقة.

 ب. إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة

17. سيتجنب المقترض توليد النفايات الخطرة وغير الخطرة.15 وحيثما يتعذر تجنب توليد النفايات، سيخفض المقترض من توليد 
نسان والبيئة. وفي حالة تعذر إعادة استخدام  النفايات، ويُعيد استخدامها، ويُعيد تدويرها، ويستردها بطريقة آمنة لصحة االإ

النفايات، أو إعادة تدويرها، أو استردادها، فسيعالجها المقترض أو يدمرها أو يتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة بيئًيا تتضمن السيطرة 
المناسبة على االنبعاثات والمخلفات المتبقية الناتجة من مناولة النفايات ومعالجتها.

لكترونية، ونفايات الحيوانات. الحاشية 15. يمكن أن تشتمل هذه النفايات على النفايات البلدية، والنفايات االإ

البيئي  المعيار  من   27 الفقرة  في  مبيَّن  هو  كما  واالآثار،  المخاطر  من  للحد  الهرمي  التسلسل  تطبيق  المهم  من   .1-17 التوجيهية  المذكرة 
غالق وإيقاف التشغيل. ويحدد  نشاء والتشغيل واالإ واالجتماعي 1، على إدارة النفايات خالل جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التصميم واالإ
التقييم البيئي واالجتماعي مصدر النفايات التي يُحتمل أن تنتج عن المشروع ونوعها وكميتها والمخاطر المرتبطة بها ويقترح، إذا تعذر تجنب 
توليد مثل هذه النفايات، تدابير مالئمة لخفض وتقليص المخاطر المرتبطة بها، والحد منها إن تعذر ما سبق. وتُدرج إدارة النفايات السليمة 
واالآمنة بيئياً وااللتزامات بإدارتها في ترتيبات المشروع التعاقدية ذات الصلة، السيما عقود التصميم الفني والبناء. وللمزيد من المعلومات عن 
إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة، راجع إرشادات البيئة والصحة والسالمة. وتتضمن الفقرات 18-1 إلى 18-4 بالمذكرة التوجيهية للمعيار البيئي 

رشادات عن تعرُّض المجتمع المحلي للنفايات الخطرة والمواد الكيميائية. واالجتماعي 4 المزيد من االإ

المذكرة التوجيهية 17-2 )الحاشية 15(. يجب أيضا أن يشتمل التقييم البيئي واالجتماعي على إجراءات لتجنب أو خفض توليد نفايات غير 
خطرة وضمان إعادة تدوير النفايات الناتجة عن المشروع وإعادة استخدامها والتخلص منها بشكل آمن.

دارة النفايات الخطرة 	تشمل التخزين والنقل  18. في حالة اعتبار النفايات المتولدة خطرة،16 فسيمتثل المقترض للمتطلبات القائمة الإ
والتخلصأ، بما في ذلك التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية السارية، بما فيها تلك المتعلقة بالحركة العابرة للحدود. وفي حال 
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عدم وجود مثل هذه المتطلبات، فسيتبنى المقترض بدائل الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات في التخلص منها وإدارتها 
السليمة واالآمنة بيئًيا. وعندما تتولى أطراف ثالثة إدارة النفايات الخطرة، سيستخدم المقترض المقاولين، الذين هم عبارة عن منشآت 

أعمال شرعية وذات سمعة طيبة حاصلة على ترخيص الهيئات التنظيمية الحكومية ذات الصلة، وفيما يتعلق بالنقل والتخلص، يحصل 
على سلسلة من وثائق تسلسل الحيازة إلى الوجهة النهائية. وسيتأكد المقترض مما إذا كان يتم تشغيل مواقع التخلص المرخصة وفًقا 

لمعايير مقبولة وحيثما ُوجدت هذه المواقع، سيستخدمها المقترض. وحينما ال تعمل المواقع المرخصة وفًقا للمعايير المقبولة، 
سيخفض المقترض من النفايات المرسلة إلى هذه المواقع، ويأخذ بعين االعتبار خيارات التخلص البديلة، بما في ذلك إمكانية تطوير 

مرافق االسترداد أو التخلص الخاصة به في موقع المشروع أو أي مكان آخر.

الحاشية 16. على النحو المحدد من ِقبل إرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة والقانون الوطني ذي الصلة.

يكولوجية والبيئة بسبب خصائصها  نسان والممتلكات وخدمات النظم االإ المذكرة التوجيهية 18-1. تشكِّل النفايات الخطرة خطراً على صحة االإ
لالشتعال،  القابلة  أو  السامة  الغازات  ذلك  في  بما  المضغوطة  والغازات  المتفجرات،  الخطرة:  النفايات  تشمل  وقد  الكيميائية.  أو  الفيزيائية 
النفايات  ذلك  في  بما  المشعة  والمواد  السامة،  والمواد  المؤكسدة،  والمواد  لالشتعال،  القابلة  الصلبة  والمواد  لالشتعال،  القابلة  والسوائل 
نات التربة، والمواد الكيميائية والزيوت والمواد الهيدروكربونية االأخرى،  الطبية المشعة، والمواد المسببة للتآكل، واالأسمدة الكيماوية، ومحسِّ
والدهانات، ومبيدات االآفات، ومبيدات االأعشاب، ومبيدات الفطريات، واالأسبستوس، والنفايات المعدنية، ونفايات المستشفيات، والبطاريات 
المستخدمة، ومصابيح الفلورسنت والكوابح، والمنتجات الثانوية من حرق البالستيك عند درجات حرارة منخفضة، والمعادن الثقيلة 	الرصاص 

والكروم والكادميوم والزئبقأ، والنفايات المحتوية على الديوكسين.

المذكرة التوجيهية 18-2. يحدد التقييم البيئي واالجتماعي الخاص بالمشروع النفايات الخطرة التي قد يولدها المشروع أو يديرها، مع مراعاة 
القانون الوطني والممارسات الدولية الجيدة في الصناعات وإرشادات البيئة والصحة والسالمة. ومن الممارسات الجيدة إجراء تحليل لالأخطار 
صابات بسبب عملياته. ويسمح تحليل االأخطار  عند احتمالية إطالق المشروع لمواد خطرة أو عند إمكانية تعرُّض عمال المشروع أو الجمهور الإ
بإجراء تحديد ممنهج لالأنظمة واالإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى إطالق مواد خطرة بشكل عرضي واالأخطار المرتبطة بذلك. وتشمل االأدوات 
المخاطر  وتحليل  العمليات،  سالمة  وإدارة  التشغيل،  وإمكانية  االأخطار  ودراسات  االأخطار،  تحديد  أدوات  من  كالً  االأخطار  لتحليل  القياسية 
ية. وعندما يكون هناك خطر من انسكاب مواد خطرة غير متحكم فيها، فإنه يتم إعداد خطة استجابة للسيطرة على االنسكاب ومنعه واتخاذ  الكمِّ
فصاح الأصحاب المصلحة، بما في ذلك عمال المشروع، عن المعلومات  االإجراءات المضادة، وذلك في إطار التقييم البيئي واالجتماعي. ويتم االإ

دارة المواد الخطرة. المتعلقة بإجراءات المشروع الإ

المذكرة التوجيهية 18-3. يتم تجنب توليد النفايات الخطرة إن أمكن ذلك، أو على االأقل خفضها بالحد الممكن فنياً ومالياً. وعندما يتعذر تجنب 
ذ عمليات التخلص من النفايات وفقاً  توليد النفايات الخطرة، يتم فصل االأنواع المختلفة من النفايات للتخلص منها وإدارتها بشكل مالئم. وتُنفَّ
للممارسات الدولية الجيدة في الصناعات. ومن المهم أيضا إحكام غلق وتمييز الحاويات المخصصة لشحن النفايات الخطرة إلى خارج الموقع، 
وتحميلها بالشكل المناسب على مركبات النقل قبل مغادرة الموقع، وإرفاقها بوثائق الشحن المناسبة. وتُعد اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل 
النفايات  توليد  تقليص  االتفاقية على  الموضوع. وتركز هذه  للمعلومات حول هذا  ما  قيِّ الحدود مصدرا  الخطرة والتخلص منها عبر  النفايات 
دارة السليمة بيئياً لهذه النفايات، أينما كان مكان التخلص منها، وتقييد نقلها عبر الحدود إال حيثما يُعتبر ذلك قانونياً ومتوافقاً  الخطرة وتعزيز االإ

دارة السليمة بيئياً. مع مبادئ االإ

المذكرة التوجيهية 18-4. إذا لم تتوفر وسيلة مناسبة للتخلص من النفايات، فعلى المقترض أن ينظر في تطوير مرافق المعالجة أو التخلص 
يلزم  الصلة، فقد  الدولية ذات  االتفاقيات  أو محظوراً بموجب  المضيف مقيَّداً  البلد  التخلص خارج  كان  أو  يمكن ذلك  به. وإذا لم  الخاصة 
عندئذ إنشاء مرافق للتخزين طويل االأمد للنفايات في الموقع أو في موقع بديل لحين توفر خيارات مالئمة للتخلص منها. ومن المهم إدارة كال 

الخيارين-تطوير مرفق المعالجة/التخلص أو التخزين طويل االأمد- بطريقة سليمة وآمنة بيئياً ووفقاً للممارسات الدولية الجيدة في الصناعات.

دارة النفايات الخطرة وغير  المذكرة التوجيهية 18-5. قد تكون المعلومات، التي يتم الحصول عليها في إطار عملية التعاقد مع أطراف ثالثة الإ
الخطرة، ضرورية للتأكد من حسن سمعة هذه االأطراف وشرعيتها. وتبعاً لطبيعة المشروع والمخاطر واالآثار المحتملة، السيما عندما ينطوي على 

مة من جانبه أو المتعلقة به ما يلي: إنتاج نفايات خطرة، فقد يلزم أن تتضمن المعلومات عن الطرف الثالث و/أو المقدَّ

المعلومات في السجالت العامة مثل سجالت الشركات؛	 

التراخيص والتسجيالت والتصاريح والشهادات والموافقات التجارية الحالية؛	 

الوثائق ذات الصلة بسجل أدائه فيما يتعلق بأنظمة إدارة النفايات الخطرة؛	 
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سجالت السالمة؛	 

نسخ من العقود السابقة ذات الصلة.	 

يمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة، وذلك في إرشادات البيئة والصحة والسالمة وفي قسم 
المراجع بهذه المذكرة التوجيهية.

 ج. إدارة المواد الكيميائية والمواد الخطرة

19. سيتجنب المقترض تصنيع وتداول واستخدام المواد الكيميائية والمواد الخطرة الخاضعة لحظر دولي أو قيود أو حاالت التخلص 
التدريجي، ما لم يكن ذلك لغرض مقبول على النحو المحدد في االتفاقيات أو البروتوكوالت أو في حالة حصوله على إعفاء، بما يتفق 

مع التزامات حكومة المقترض بموجب االتفاقات الدولية المعمول بها.

المذكرة التوجيهية 19-1. تُحدد المواد الكيميائية والخطرة التي يتعيَّن تجنبها في االتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل: اتفاقية ستكهولم بشأن 
ثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة  الملوِّ
واتفاقية  لبروتوكول مونتريال،  كيغالي  بما في ذلك تعديل  االأوزون  المستنفدة لطبقة  المواد  الدولية، وبروتوكول مونتريال بشأن  التجارة  في 
البيئي واالجتماعي  التقييم  الحدود. ويراعي  الخطرة والتخلص منها عبر  النفايات  التحكم في نقل  بازل بشأن  الزئبق، واتفاقية  ميناماتا بشأن 
االتفاقيات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالمشروع، بغض النظر عما إذا كان المقترض طرفاً في هذه االتفاقيات. ويتم استيفاء متطلبات هذه 

االتفاقيات وبروتوكوالتها واالتفاقات االأخرى، حسب االقتضاء، في أي تدابير مقترحة للحد من المخاطر واالآثار.

المذكرة التوجيهية 19-2. يحتوي الملحقان 	أأ و	بأ باتفاقية ستكهولم على قائمة بالمواد الكيميائية التي يتعيَّن إزالتها أو تقييد استخدامها. 
نتاج واالستخدام كما هو مبيَّن في مالحق االتفاقية 	على سبيل  لة في االتفاقية الحصول على إعفاءات محددة في االإ ويجوز لالأطراف المسجَّ
ثات العضوية الثابتة المتقادمة،  المثال، استخدام مادة دي دي تي لمكافحة المالرياأ. وعندما تنطوي المشروعات على مخزونات قائمة من الملوِّ
نتاج واالإطالق غير المقصود  فإن التقييم البيئي واالجتماعي يعالج التخلص منها تدريجياً خالل إطار زمني معقول. ومن المهم أيضا خفض االإ
للمواد الكيميائية المدرجة في الملحق 	جأ بهذه االتفاقية. وتشتمل المطبوعات التي تساند االتفاقية على إرشادات عن كيفية تحديد انبعاثات 

ياً وتقليصها. المواد الكيميائية، الواردة في الملحق 	جأ، من مصادر كبيرة محتملة وقياسها كمِّ

المذكرة التوجيهية 19-3. يحتوي الملحق الثالث باتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات 
آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية على قائمة بالمواد الكيميائية التي يتعيَّن تجنب تصنيعها وتداولها تجارياً واستخدامها.

المذكرة التوجيهية 19-4. تسرد المالحق 	أأ و	بأ و	جأ و	(أ و	وأ ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة االأوزون المركبات التي 
يتعيَّن تجنب تصنيعها واستهالكها. ويُسمح باستمرار استخدام غازات التبريد "الكلوروفلوروكربون" الموجودة بالفعل في آالت التبريد، وإن كان 
من الجيد في هذه الحاالت خفض تسرُّب هذه الغازات. ورغم أنه من غير المتوقع أن يتخلص بروتوكول مونتريال نهائياً من استخدام غازات 
التبريد "الهيدروكلوروفلوروكربون" في البلدان المشار إليها في المادة الخامسة حتى 1 يناير/كانون الثاني 2040، ففي العديد من هذه البلدان 
لة على غازات الهيدروكلوروفلوروكربون. بة غير مستنفدة نهائياً لطبقة االأوزون لها بنية تحتية لخدمات الدعم ومفضَّ تُستخدم بالفعل بدائل مجرَّ

المذكرة التوجيهية 19-5. تتناول اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق تجنب إنتاجه والتدابير المتعلقة باستخدامه العمدي في المنتجات والعمليات، 
دارة والمناولة السليمة بيئياً للزئبق طوال دورة حياته، بما في  واالإطالق غير العمدي له من النشاط الصناعي، والتجارة. ومن المهم ضمان تطبيق االإ
ثة بالنفايات والتخزين طويل االأمد. وفي هذا الصدد، تحتوي هذه االتفاقية على إرشادات مهمة بشأن أفضل التقنيات  ذلك داخل المواقع الملوَّ
والممارسات المتاحة لتقليص انبعاثات الزئبق من مختلف القطاعات والمصادر والسيطرة عليها، بما في ذلك حرق أنواع الوقود االأحفوري، ومعالجة 

المواد المعدنية، واستخدام مخلفات االإحراق الصلبة في رصف الطرق، وتطبيقات البناء، وإعادة تسويق الزئبق المعاد تدويره، وغير ذلك.

المذكرة التوجيهية 19-6. يعزز بروتوكول قرطاجنة السالمة االأحيائية من خالل وضع قواعد وإجراءات لنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية 
الكائنات.  لة جينياً. ويتم التركيز بشكل خاص على التحركات العابرة للحدود لهذه  لة بشكل آمن، التي يُشار إليها أيضا بالكائنات المعدَّ المعدَّ
نسان أو البيئة. ويتوفر المزيد من  يكولوجية من إطالق هذه الكائنات التي قد تضر بصحة االإ والهدف من هذه القواعد هو حماية النظم االإ

المعلومات عن التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية الحية في المعيار البيئي واالجتماعي 6 وكذلك المذكرة التوجيهية المرفقة به.
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20. سيخفض المقترض إطالق واستخدام المواد الخطرة ويتحكم فيهما.17 وسيتم تقييم إنتاج ونقل ومناولة وتخزين واستخدام 
المواد الخطرة الأنشطة المشروع من خالل التقييم البيئي واالجتماعي. وسيأخذ المقترض بعين االعتبار بدائل أقل خطورة عندما يُقصد 

استخدام مواد خطرة في عمليات التصنيع أو عمليات أخرى.

الحاشية 17. قد تشتمل هذه المواد على االأسمدة الكيميائية، ومحسنات التربة، والمواد الكيميائية فضالً عن مبيدات االآفات.

المذكرة التوجيهية 20-1. يُراعى البحث عن فرص الستخدام بدائل غير خطرة طوال دورة حياة المشروع، السيما عندما يصُعب منع أخطار 
التعرُّض للمواد أو إطالقها في ظل طريقة االستخدام أو التخلص العادية. ويؤخذ بعين االعتبار مدى فاعلية هذه البدائل وتوافقها وتكلفتها، 
وتشتمل  المشروع.  إطار  في  لالستخدام  مالءمتها  مدى  تحديد  عند  كافية،  بدرجة  منها  والتخلص  استخدامها  في  للتحكم  القائمة  والتدابير 

إرشادات البيئة والصحة والسالمة على أمثلة لوسائل خفض استخدام المواد الخطرة والتحكم فيها.

المذكرة التوجيهية 20-2. يُعد تلوث المغذيات مشكلة بيئية وصحية واقتصادية بالغة الصعوبة. ويوجد النيتروجين والفسفور بشكل طبيعي 
المائيةأ  البيئة 	الهواء والمسطحات  المائية وغيرها. لكن عند إدخال هذين العنصرين في  يكولوجية  النظم االإ ويلعبان دورا رئيسيا في صحة 
بكميات مفرطة من خالل الجريان السطحي أو االأنشطة البشرية المختلفة االأخرى، فمن غير الممكن أن يلوثا الهواء والمياه الجوفية والممرات 
المائية، مما يسبب مشكالت بيئية وصحية واقتصادية خطيرة. والمصادر الرئيسية لتلوث المغذيات هي الزراعة 	االأسمدة والسماد الحيوانيأ، 
والجريان السطحي من العواصف ومياه الصرف، واستخدام المطهرات ومنتجات التنظيف المنزلي، واستخدام أنواع الوقود االأحفوري. وتساعد 
دارة الزراعية وإدارة النفايات السائلة في تقليص تلوث المغذيات المحتمل وتعزيز الكفاءة في استخدام مغذيات النباتات  الممارسات الجيدة لالإ
	مثل إدارة المغذيات، والحرث لصيانة التربة، ومحاصيل التغطية، والمناطق العازلة، ومعالجة المياه، وإدارة الصرف، وإدارة المستجمعات 

لة بالمغذياتأ. المائية، وإعادة استخدام وتدوير مياه الصرف المحمَّ

 د. إدارة المبيدات

21. عندما تشمل المشروعات اللجوء إلى تدابير مكافحة االآفات، سيعطي المقترض االأفضلية المكافحة المتكاملة لالآفات 18 أو 
االأساليب المتكاملة 19 لمكافحة ناقالت االأمراض باستخدام أساليب مجتمعة أو متعددة.

الحاشية 18. تشير المكافحة المتكاملة لالآفات إلى مزيج من ممارسات مكافحة االآفات التي يحركها المزارعون والمستندة إلى االعتبارات البيئية والتي تسعى إلى 
تقليل االعتماد على المبيدات الكيميائية االصطناعية. وتشمل: 	أأ مكافحة االآفات 	إبقاؤها دون المستويات الضارة اقتصاديًاأ بدالً من السعي للقضاء عليها؛ 	بأ 
بقاء على أعداد االآفات منخفضة؛ و	جأ اختيار واستخدام المبيدات، عند  دمج االأساليب المتعددة 	االعتماد إلى أقصى حد ممكن على تدابير غير كيميائيةأ لالإ

الضرورة إلى استخدامها، بطريقة تقلل من آثارها السلبية على الكائنات المفيدة، والبشر، والبيئة إلى أدنى قدر ممكن.

الحاشية 19. المكافحة المتكاملة لناقالت االأمراض عبارة عن عملية اتخاذ القرار الصائب لالستخدام االأمثل للموارد لمكافحة ناقالت االأمراض. ويسعى هذا النهج 
إلى تحسين كفاءة مكافحة الحشرات الناقلة لالأمراض، وفاعليتها من حيث التكلفة وسالمة البيئة واستدامتها لمكافحة الحشرات الناقلة لالأمراض.

المذكرة التوجيهية 21-1 )الحاشية 19(. تُعد مكافحة ناقالت االأمراض عنصرا رئيسيا في مكافحة االأمراض التي تحملها النواقل. وتقوم نُهج 
المكافحة المتكاملة لناقالت االأمراض بدمج االإجراءات التدخلية الكيميائية وغير الكيميائية معاً لمكافحة ناقالت االأمراض بطريقة فعالة من حيث 

التكلفة وسليمة بيئياً. وتُحد هذه الُنهج من االعتماد على مبيدات االآفات الكيميائية وتقلص الضغط االنتقائي لمقاومة المبيدات الحشرية.

22. عند شراء أي مبيد، يقوم المقترض بتقييم طبيعة المخاطر المرتبطة به ودرجتها، مع االأخذ بعين االعتبار االستخدام المقترح 
والمستخدمين المستهدفين.20 ولن يستخدم المقترض أي مبيدات أو تركيبات أو منتجات خاصة بالمبيدات ما لم يكن هذا االستخدام وفًقا 

رشادات البيئة والصحة والسالمة. باالإضافة إلى ذلك، لن يستخدم المقترض أي منتجات خاصة بمبيدات االآفات، تحتوي على مكونات  الإ
نشطة تم تقييدها بموجب االتفاقيات الدولية السارية أو بروتوكوالتها أو المدرجة في الملحقات أو التي تفي بمعاييرها، إال لغرض مقبول 

على النحو المحدد في االتفاقيات أو بروتوكوالتها، أو ملحقاتها، أو إذا كان قد تم الحصول على إعفاء من ِقبل المقترض بموجب هذه 
االتفاقيات أو بروتوكوالتها أو ملحقاتها، بما يتفق مع التزامات المقترض بموجب هذه االتفاقيات وغيرها من االتفاقات الدولية المعمول بها. 

ولن يستخدم المقترض أيًضا أيًا من المنتجات المركبة الخاصة بالمبيدات التي تلبي معايير السرطنة أو الطفرات الوراثية أو السمية التناسلية 
نسان أو البيئة أو  على النحو الذي قررته الهيئات الدولية ذات الصلة. وبالنسبة الأي منتجات مبيدات أخرى تشكل خطًرا كبيًرا على صحة االإ
محددة في أنظمة التصنيف والتمييز المعترف بها دولًيا، ال يقوم المقترض باستخدام مركبات المبيدات إذا كان: 	أأ البلد المعني ال يفرض 
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قيودا على توزيعها وإدارتها واستخدامها، أو 	بأ من المرجح أن يتم استخدامها من ِقبل أو تكون في متناول غير المتخصصين أو المزارعين 
أو غيرهم دون تدريب ومعدات ومرافق لمعالجة وتخزين واستخدام هذه المنتجات بشكل صحيح.

الحاشية 20. يأتي هذا التقييم في سياق تقييم االأثر البيئي واالجتماعي.

المذكرة التوجيهية 22-1. يجب فحص قائمة مبيدات االآفات المقترح شراؤها في إطار المشروع وفقاً لمعايير السرطنة أو الطفرات الوراثية أو 
نة في صحيفة بيانات السالمة المادية لمبيدات االآفات وعلى النحو المقرر من الهيئات الدولية ذات الصلة والمبيَّن في  السمية التناسلية المبيَّ
النظام العالمي الموحد لتصنيف المواد الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها. ويراعي التقييم البيئي واالجتماعي االتفاقيات الدولية ذات 
الصلة فيما يتعلق بالمشروع، بغض النظر عما إذا كان المقترض طرفاً في هذه االتفاقيات. ويتم استيفاء متطلبات هذه االتفاقيات والبروتوكوالت 

واالتفاقات، حسب االقتضاء، في أي تدابير مقترحة للحد من المخاطر واالآثار.

المذكرة التوجيهية 22-2. في حال استخدام مبيدات االآفات، يلزم تدريب وتوعية العاملين المعنيين بمناولة هذه المبيدات واستخدامها لتجنب 
المستهدفة،  المنطقة  الرياح خارج  بفعل  السطحية والجوفية، واالنحراف  المياه  تلوث  بيئية مثل  إلحاق أضرار بهم ولتجنب وقوع مشكالت 

وغيرها من االآثار الجانبية السلبية.

ضافية التالية على اختيار هذه المبيدات واستخدامها: 	أأ سوف تكون لها آثار سلبية ضئيلة على صحة  23. تسري المعايير االإ
نسان، 	بأ تكون فعالة ضد االأنواع المستهدفة، 	جأ سوف تكون لها آثار ضئيلة على االأنواع غير المستهدفة والبيئة الطبيعية.  االإ

وتهدف أساليب، وتوقيت، وتكرار استخدام المبيدات إلى خفض االأضرار التي تلحق باالأعداء الطبيعيين. وسيتم إثبات أن المبيدات 
المستخدمة في برامج صحة عامة آمنة للسكان والحيوانات المحلية في المناطق الُمعالجة، وكذلك للعاملين الذين يستخدمونها، 	دأ 

سُيؤخذ عند استخدامها بعين االعتبار الحاجة إلى منع تطور المقاومة لدى االآفات، 	هـأ عندما يكون التسجيل مطلوبا، سيتم تسجيل 
جميع مبيدات االآفات أو ترخيصها لغرض استخدامها في المحاصيل ومع الماشية، أو أنماط االستخدام، المقصودة في إطار المشروع.

المذكرة التوجيهية 23-1. قد تبرر بعض الحاالت استخدام مبيدات لها آثار على االأنواع غير المستهدفة. فعلى سبيل المثال، قد يلزم مكافحة 
ناقل مسؤول عن تفشي أحد االأمراض 	مثل نوع معيَّن من البعوضأ، لكن الحل الوحيد هو استخدام مبيد يمكن أن يؤثر سلباً على العديد من 
أنواع الالفقاريات بما فيها الحشرات النافعة. وفي هذه الحاالت، يلزم توخي الحذر في اختيار واستخدام مبيدات االآفات للحد من آثارها على 

نسان. االأنواع غير المستهدفة والبيئة وصحة االإ

24. يتأكد المقترض من تصنيع وتكوين وتعبئة وتمييز ومعالجة وتخزين واستخدام والتخلص من أي مبيدات يستخدمها وفًقا للمعايير 
الدولية ذات الصلة، ومدونات قواعد السلوك، فضالً عن إرشادات البيئة والصحة والسالمة.

25. بالنسبة الأي مشروع ينطوي على مشكالت كبيرة في مكافحة االآفات21 أو أي مشروع يتوقع أنشطة قد تؤدي إلى ظهور مشكالت 
جوهرية في مكافحة االآفات وإدارة مبيدات االآفات،22 سيقوم المقترض بإعداد خطة لمكافحة االآفات.23 كما سيتم إعداد خطة لمكافحة 

االآفات، عندما يمثل التمويل المقترح لمنتجات مكافحة االآفات مكونا كبيًرا من المشروع.24

الحاشية 21. تشمل هذه المشكالت: 	أأ مكافحة الجراد المهاجر، 	بأ مكافحة البعوض أو غيره من ناقالت االأمراض، 	جأ مراقبة الطيور، 	دأ مكافحة القوارض، إلخ.

الحاشية 22. مثل: 	أأ ممارسات تنمية استخدام االأراضي أو الزراعة المتغيرة الجديدة في إحدى المناطق؛ 	بأ التوسع الكبير في مناطق جديدة؛ 	جأ التنويع في 
محاصيل جديدة في الزراعة؛ 	دأ تكثيف االأنظمة الحالية منخفضة التكنولوجيا؛	هـأ المشتريات المقترحة من منتجات أو أساليب مكافحة االآفات الخطرة نسبًيا؛ 

	وأ مشكالت بيئية أو صحية محددة 	على سبيل المثال، قرب المناطق المحمية أو الموارد المائية المهمة؛ سالمة العمالأ.

الحاشية 23. وفقا لطبيعة مخاطر وآثار المشروع وحجمها، قد يتم تضمين عناصر خطة مكافحة االآفات ضمن خطة االلتزام البيئي واالجتماعي وقد يكون إعداد 
خطة قائمة بذاتها لمكافحة االآفات غير ضروري.

الحاشية 24. هذا عند تصور تمويل كميات كبيرة من مبيدات االآفات. وال يلزم توفير خطة مكافحة االآفات لشراء أو استخدام الناموسيات المشبعة لمكافحة 
المالريا، أو المبيدات الحشرية لرشها أثناء الرعاية المنزلية لمكافحة المالريا المحددة بأنظمة التصنيف المعترف بها دولًيا.
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المراجع

هناك العديد من المصادر التي يمكن أن تفيد المقترض في تناول تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي. ترد أدناه مراجع قد تساعد المقترض 
في تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي. وال تمثل المصادر المدرجة هنا بالضرورة آراء البنك الدولي.
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