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 والتطبيق الغرض - األول القسم

 يحدد هذا اإلجراء المتطلبات اإللزامية لتطبيق السياسة البيئية واالجتماعية لتمويل مشروعات االستثمار. .1

 ينطبق هذا اإلجراء على البنك. .2

 األوائلية واللفظات التعريفات - الثاني القسم

 كما هو مستخدم في هذا اإلجراء، فإن المصطلحات واللفظات األوائلية المرسملة لديها تعريفات موضحة أدناه. .3

، بصيغتها 2013: سياسة البنك بشأن الوصول إلى المعلومات بتاريخ األول من يوليو سياسة الوصول إلى المعلومات (1

 المعدلة من وقت إلى آخر.
 

: تكونت لجنة اعتماد المعايير البيئية واالجتماعية التابعة للبنك من (APESSاالجتماعية )لجنة اعتماد المعايير البيئية و (2

(؛ ومدير الممارسات العالمية للموارد البيئية والطبيعية CESSOالرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعية )

(GENDR( ؛ ومدير الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف)GSURR ؛ وكبير)

(، مع مراعاة التمثيل اإلقليمي المناسب LEGEN CCمستشاري وحدة القانون البيئي والعالمي لنائب الرئيس القانوني )

(. يترأس الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعية CESSOعية )الذي حدده الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتما

(CESSO( لجنة اعتماد المعايير البيئية واالجتماعية )APESS.) 
 

 (.IDA( والمؤسسة الدولية للتنمية )IBRDالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ) البنك: (3
 

(، أو IDA( أو المؤسسة الدولية للتنمية )IBRD: المديرون التنفيذيون للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير )مجلس اإلدارة (4

 كالهما، حسب االقتضاء.
 

: المقترض أو مستلم قرض البنك لتمويل مشروع، وأي جهة أخرى شاركت في تنفيذ المشروع الممول من المقترض (5

 قرض البنك. 
 

من  25: اإلطار البيئي واالجتماعي للمقترض، كما هو محدد في الفقرة ( للمقترضESاإلطار البيئي واالجتماعي ) (6

 السياسة. 
 

7) CESSO :( الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعيةCESSO.التابع للبنك ) 
 

8) EHSGs : من ، بصيغتها المعدلة 2007أبريل  30إرشادات البيئة والصحة والسالمة لمجموعة البنك الدولي بتاريخ

 وقت إلى آخر. 
 

9) ES.البيئي واالجتماعي : 
 

10) ESCP :.خطة االلتزام البيئي واالجتماعي 
 

11) ESF : اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك بتاريخ ________، كما قد يمكن تعديله من وقت إلى آخر، والذي يتكون من

 السياسة البيئية واالجتماعية والمعايير البيئية واالجتماعية العشرة.
 



  2المرفق 

 17من  2صفحة  " | رقم الفهرس __________اإلجراء البيئي واالجتماعيإجراء البنك "

غتها : السياسة البيئية واالجتماعية للبنك بتاريخ _____، بصيالسياسة البيئية واالجتماعية لتمويل مشروعات االستثمار (12

 المعدلة من وقت إلى آخر.
 

 : اإلجراء البيئي واالجتماعي للبنك بتاريخ _____، بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر.اإلجراء البيئي واالجتماعي (13
 

14) ESRSالمراجعة البيئية واالجتماعية، بالنموذج المطلوب، بصيغتها المعدلة من وقت إلى آخر. : وثيقة ملخص 
 

15) ESS.المعايير البيئية واالجتماعية للبنك بتاريخ _____، بصيغتها المعدلة من وقت إلى آخر : 
 

16) ESSA :المعايير البيئية واالجتماعية. ]مستشار الوقاية اإلقليمية سابقًا[ مستشار 
 

 : متخصص بيئي و/أو اجتماعي للبنك.(ESالمتخصص البيئي واالجتماعي ) (17
 

18) ICR.سجل إتمام التنفيذ والنتائج : 
 

 : جهة مسؤولة عن تنفيذ مشروع مدعوم بضمانات من البنك.الجهة المنفذة (19
 

20) IPF:  تمويل مشروعات االستثمار، كما هو محدد ضمن سياسة العملياتOP/BP 10.00. 
 

21) ISR: .سجل حالة التنفيذ والنتائج 
  

22) GENR: .الممارسات العالمية للموارد البيئية والطبيعية 
 

 : كبير مديري أو مدير الممارسات العالمية للبنك.كبير مديري/ مدير الممارسات العالمية (23
 

24) GP.ممارسة عالمية للبنك : 
 

25) GRS :.خدمة تعويض المظالم في البنك 
 

26) GSURR: .الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف 
 

: ضمان يقدمه البنك لما يلي )أوالً( التمويل الذي تقدمه الجهات الخاصة؛ أو )ثانًيا( التزامات الدفع الحكومية الضمان (27
، والتي تنشأ من العقود، والقانون غير المرتبطة بالقروض لصالح الجهات الخاصة أو المؤسسات األجنبية العامة

 واللوائح. 
 

: االتفاقية القانونية المبرمة بين البنك وبين المقترض لتقديم تمويل البنك إلى مشروع االستثمار االتفاقية القانونية (28
 الخاص بالمقترض.

 
29) LEG.نائب الرئيس القانوني للبنك : 

 
30) LEGEN: ( وحدة القانون البيئي والعالمي لنائب الرئيس القانونيLEG.) 

 
31) LEGEN CC: ( كبير مستشاري وحدة القانون البيئي والعالمي لنائب الرئيس القانونيLEGEN .) 
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: قرض، أو ائتمان، أو مساعدة يمنحها البنك من موارده الخاصة أو من صناديق االتئمان التي تمولها الجهات القرض (32
 المانحة وتحت إدارة البنك، أو مزيًجا من ذلك. 

 
 : رئيس البنك أو مديره، أو بعض من هؤالء األشخاص أو جميعهم، حسب االقتضاء.اإلدارة (33

 
 الموارد البشرية لدى البنك. : شخص يُحدد كمدير في نظامالمدير (34

 
 : مدير اإلدارة أو مدير العمليات في البنك.MD مدير اإلدارة أو (35

 
36) OESRC لجنة المراجعة البيئية واالجتماعية للعمليات التابعة للبنك المكونة من الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية :

(؛ ومدير الممارسات العالمية GENDR(؛ ومدير الممارسات العالمية للموارد البيئية والطبيعية )CESSOواالجتماعية )

(؛ وكبير مستشاري وحدة القانون البيئي والعالمي GSURRللتنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف )

المناسب الذي حدده الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية  (، مع مراعاة التمثيل اإلقليميLEGEN CCلنائب الرئيس القانوني )

( لجنة المراجعة البيئية CESSO(. يترأس الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعية )CESSOواالجتماعية )

 (.OESRCواالجتماعية )
 

37) OPCS.نائب رئيس سياسة العمليات والخدمات القطرية في البنك : 
 

38) OPSORقسم إدارة مخاط :( ر العمليات في سياسة العمليات والخدمات القطريةOPCS.) 
 

39) PAD.وثيقة تقييم المشروع : 
 

 : رئيس البنك.الرئيس (40
 

 : تصنيف المخاطر المعين من قبل البنك للمشروع، كما هو محدد في القسم السادس من هذا اإلجراء.تصنيف المخاطر (41
 

 : نشاط منفصل ضمن المشروع كما هو محدد في االتفاقية القانونية.المشروع الفرعي (42
 

43) TL.قائد فريق العمل : 
 

44) TOR.اختصاصات التقييم ذي الصلة التي يستخدمها المقترض لتقييم مخاطر المشروع وآثاره المحتملة : 
 

45) TT.فريق العمل : 
 

 النطاق - الثالث القسم

 بشأن تمويل مشروعات االستثمار.  OP 10.00ينطبق هذا اإلجراء على جميع المشروعات الخاضعة لسياسة العمليات  .4

( للمشروع ES، فإن من مسؤوليات البنك إلدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية )3وكما هو محدد في السياسة، الفقرة  .5

 ما يلي:

a.  بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالمشروع المقترح، والتوافق مع طبيعة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية

(ES المتعلقة بالمشروع وأهميتها المحتملة؛ و ) 
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b.  عند االقتضاء، دعم المقترض للقيام بمشاركة مبكرة ومستمرة وتشاور ذي مغزى مع أصحاب المصلحة، ال
 المتضررة، وفي توفير آليات التظلم القائمة على المشروع؛ و سيما في المجتمعات

c. ( مساعدة المقترض في تحديد األساليب واألدوات المناسبة لتقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةES )

 المحتملة الخاصة بالمشروع وإدارتها؛ و

d. لمبين لدعم للمشروع، وذلك على النحو ااالتفاق مع المقترض على الشروط التي يستعد البنك بموجبها لتقديم ا

 (؛ وESCPفي خطة االلتزام البيئي واالجتماعي )

e. ( مراقبة األداء البيئي واالجتماعيES( للمشروع وفًقا لخطة االلتزام البيئي واالجتماعي )ESCP والمعايير )

 (.ESSالبيئية واالجتماعية المحددة )

 والمسؤوليات: األدوار - الرابع القسم 

( )قسم opcsيقوم بإدارة المخاطر واآلثار البيئية في البنك الموظفون المسؤولون في سياسة العمليات والخدمات القطرية ) .6

( GENR( )الممارسات العالمية للموارد البيئية والطبيعية )GP((، والممارسات العالمية )OPSORإدارة مخاطر العمليات )

((، ووحدة القانون البيئي GSURRوالممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف )

 (. TT(، وأعضاء فريق العمل )LEGENوالعالمي لنائب الرئيس القانوني )

في سياسة العمليات والخدمات  ( )قسم إدارة مخاطر العملياتCESSOلدى الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعية ) .7

( ويخضع للمساءلة عنها، ESF(( مسؤولية كاملة عن الرقابة العامة لتطبيق اإلطار البيئي واالجتماعي )OPCSالقطرية )

 ويقوم بتنفيذ ما يلي:

a. ( توضيح اإلطار البيئي واالجتماعيESFوتقديم المشورة بشأن تطبيقه؛ و ) 

b. اقتراح تعديالت لإلطار البيئي واال( جتماعيESFوإدخال أي مراجعة وتحديث له؛ و ،) 

c. إصدار إرشادات متعلقة بالمخاطر البيئية واالجتماعية؛ و 

d. ( مراقبة األداء العام لإلطار البيئي واالجتماعيESF وتقديم تقارير بشأن تنفيذه وتطبيقه، بما في ذلك عملية )

 العناية الواجبة التي عقدها البنك، وصياغة التدابير لدعم هذا التنفيذ؛ و

e.  ،تقديم تسوية للتصنيف األولي للمخاطر فيما يتعلق بالمشروع، وأي تغييرات الحقة لتصنيف المخاطر ذلك

 (؛ وESSAماعية )المعايير البيئية واالجت من خالل مستشار

f. ( تقديم المشورة والتوجيه للتقييم والمراقبة البيئية واالجتماعيةES للمشروعات )من خالل عالية المخاطر ،

( ذات الصلة التي TOR(، بما في ذلك تسوية االختصاصات )ESSAالمعايير البيئية واالجتماعية ) مستشار

( في أثناء تقييم ES( وغيرها من المستندات البيئية واالجتماعية )ESتحتوي على مضمون بيئي واجتماعي )

 المشروع؛ و

g. ( تأييد مقترحات اإلعفاءات المتعلقة بأحكام اإلطار البيئي واالجتماعيESF لتقديمها إلى مدير اإلدارة لتسويتها )

 وموافقة مجلس اإلدارة عليها؛ و

h.  اإلجراء البيئي واالجتماعي؛ والموافقة على مقترحات اإلعفاءات المتعلقة بأحكام 

i. ( ضمان المراقبة المركزية للتظلمات البيئية واالجتماعية المقدمة من خالل خدمة تعويض المظالمGRS؛ و) 
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j. ( إدارة عملية اعتماد اإلطار البيئي واالجتماعيESF ؛ و) 

k. ( رقابة تصميم إدارة المعرفة وأنشطة التعلم الخاصة باإلطار البيئي واالجتماعيESF وتنفيذها، باالشتراك )

 (؛ وLEG( و نائب الرئيس القانوني )GPمع الممارسات العالمية )

l.  مشاركة المنظمات متعددة وثنائية األطراف ووكاالت التنمية الهادفة إلى توافق متطلبات البنك فيما يتعلق

 (.ESFي )(، بما في ذلك اإلطار البيئي واالجتماعESبالمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية )

(، ومدير الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية GENDRمدير الممارسات العالمية للموارد البيئية والطبيعية ) .8

( ويخضعان إلى المساءلة ESF( مسؤوالن عن تنفيذ اإلطار البيئي واالجتماعي )GSURRوالريفية والقدرة على التكيف )

 عنه، وينفذان ما يلي:

a. ( وضع إجراءات العمل للتنفيذ الفعال لإلطار البيئي واالجتماعيESF وتنفيذها، بما في ذلك التخطيط ووضع )

( على مستوى المشروع ESFالميزانية، ونشر البرمجة، ومراقبة الدعم المتعلق باإلطار البيئي واالجتماعي )

 وتقديم تقرير به؛ و

b. توفير الرقابة اإلدارية لتقييم المشروع؛ و 

c. ت( خصيص موظفين ومستشارين لفريق العملTTواإلشراف عليهم؛ و ) 

d. ( تقديم المشورة لفريق العملTT( بشأن المخاطر البيئية واالجتماعية )ESلجميع العمليات ومساعدته؛ و ) 

e.  على مدار دورة حياة المشروع؛  غير عالية المخاطرتقديم التسوية، والدعم االستشاري والمراقبة للمشروعات

 و 

f. ( إجراء مراجعة المحفظة ألداء المعيار البيئي واالجتماعيESS؛ و) 

g. تقديم خدمات استشارية فنية متخصصة )على سبيل المثال، سالمة السدود، وما إلى ذلك(؛ و 

h. .المساعدة في وضع استراتيجيات بناء قدرة المقترض وتنفيذها 

 ( مسؤول عما يلي:LEGEN CCكبير مستشاري وحدة القانون البيئي والعالمي لنائب الرئيس القانوني ) .9

a. ( تقديم المشورة القانونية بشأن اإلطار البيئي واالجتماعيESF واإلرشادات المتعلقة بالمخاطر البيئية )

 (؛ وESواالجتماعية )

b.  مراجعة اختصاصات المستشارين المعنيين بتنفيذ العمل( القانوني بالمحتوى الببيئي واالجتماعيES )

 وتسويتها؛ و

c. ( تقديم المشورة بشأن تقييم األبعاد القانونية لإلطار البيئي واالجتماعيES.للمقترض ) 

( المعتمدون( مسؤول عن أنشطة دعم ومراقبة ESF( )بما في ذلك موظفو اإلطار البيئي واالجتماعي )TTفريق العمل ) .10

(، ويخضع للمساءلة عنها، ويقوم بما ESFعلى مستوى المشروع فيما يتعلق باإلطار البيئي واالجتماعي )اإلعداد والتنفيذ 

 يلي؛

a. إدارة تقييم المشروع؛ و 
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b. ( تنفيذ العناية البيئية واالجتماعيةES الواجبة، واقتراح التدابير المناسبة لتخفيف المخاطر البيئية واالجتماعية )

(ES؛ و) 

c. ( مساعدة المقترض في إعداد األدوات واألجهزة البيئية واالجتماعيةESذات الصلة؛ و ) 

d. ( إجراء دعم التنفيذ البيئي واالجتماعيESومراقبته؛ و ) 

e. .معالجة التظلمات المتعلقة بعملية التنفيذ على مستوى المشروع 

(؛ ومدير الممارسات CESSOير البيئية واالجتماعية )تتكون لجنة المراجعة البيئية واالجتماعية من الرئيس التنفيذي للمعاي .11

(؛ ومدير الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية والريفية والقدرة GENDRالعالمية للموارد البيئية والطبيعية )

(، مع مراعاة LEGEN CC(؛ وكبير مستشاري وحدة القانون البيئي والعالمي لنائب الرئيس القانوني )GSURRعلى التكيف )

(. يترأس الرئيس التنفيذي CESSOالتمثيل اإلقليمي المناسب الذي حدده الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعية )

( حيث إنه لديه مسؤولية كاملة لمراجعة OESRC( لجنة المراجعة البيئية واالجتماعية )CESSOللمعايير البيئية واالجتماعية )

 ( للشركة ذات الصلة وتقديم المشورة بشأنها ويخضع للمساءلة عنها، بما في ذلك ما يلي:ESاالجتماعية )المشكالت البيئية و

a. ( عند طلب أي عضو من أعضاء لجنة المراجعة البيئية واالجتماعيةOESRC أو اإلدارة العليا في أي وقت )

أو  ،عالية المخاطرأثناء دورة حياة المشروع، يتم تقديم المشورة والتوجيه بشأن المشروعات أو المشكالت 

الحساسة، أو المعقدة، بما في ذلك تلك التي تُنتج مشكالت تفسير السياسة أو ذات الطبيعة المثيرة للجدل أو 

 ف؛ والمبتكرة، بغض النظر عن التصني

b. ( مطالبة فريق العملTT( بإخطار لجنة المراجعة البيئية واالجتماعية )OESRC بأي حدث أو تغيير هام في )

( المتعلقة بالمشروع على الفور، بغض النظر عن التصنيف، وعند ESالمشكالت البيئية واالجتماعية )

 كلة؛ واالقتضاء يتم تقديم المشورة والتوجيه بشأن كيفية معالجة الحدث والمش

c. ( تقديم الدعم إلى الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعيةCESSO في تفسير اإلطار البيئي واالجتماعي )

(ESF( ومراقبة التطبيق والتغييرات المقترحة لإلطار البيئي واالجتماعي ،)ESF.) 

(؛ CESSO( من الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعية )APESSتتكون لجنة اعتماد المعايير البيئية واالجتماعية ) .12

(؛ ومدير الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية GENDRومدير الممارسات العالمية للموارد البيئية والطبيعية )

 LEGENب الرئيس القانوني )(؛ وكبير مستشاري وحدة القانون البيئي والعالمي لنائGSURRوالريفية والقدرة على التكيف )
CC( مع مراعاة التمثيل اإلقليمي المناسب الذي حدده الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعية ،)CESSO يترأس .)

( ومسؤول عما APESS( لجنة اعتماد المعايير البيئية واالجتماعية )CESSOالرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعية )

 يلي: 

a. ع متطلبات الكفاءة األساسية وتحديد المعايير المهنية العتماد موظفي البنك كموظفي اإلطار البيئي وض
 ( المعتمدين؛ و ESFواالجتماعي )

b. ( إجراء عملية اعتماد اإلطار البيئي واالجتماعيESF بما في ذلك مراجعة اعتماد اإلطار البيئي واالجتماعي ،)

(ESF وتسويته، والتوصية به؛ و ،) 

c. ( تحسين سجالت موظفي اإلطار البيئي واالجتماعيESF المعتمدين وتوفيرها للعامة؛ و ) 

d. تقديم المشورة والتوجيه بشأن وضع الكفاءات والتخصصات األساسية وتحسينها؛ و 

e. ( مراقبة مدى كفاية الموارد والكفاءات لتلبية المتطلبات ودعم تكامل اإلطار البيئي واالجتماعيESF.) 
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 المشروع فحص - مسالخا القسم

( المشروع المقترح لتحديد TT( للمشروع المقترح. يفحص فريق العمل )TT( فريق عمل )TLيجمع قائد فريق العمل ) .13

( الرئيسية ومشكالت القدرة المتعلقة بالمشروع، وذلك باستخدام المعلومات ESالمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية )

( المحتملة على التدقيق في نوع المشروع ESويعتمد الفحص األولي للمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية ) المتوفرة.

 ( المحتملة وحجمها. ESالمقترح، ومجاله، وموقعه، وحساسيته، ونطاقه، وطبيعة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية )

( للمقترض. ويوفر أيًضا ESمعالجة اإلطار البيئي واالجتماعي ) يعلن الفحص التمهيدي عن التصنيف األولي للمخاطر وحد .14

( المطلوب بعين االعتبار، لذلك يمكن معالجة المخاطر ES( ألخذ نوع التقييم البيئي واالجتماعي )TTأساًسا لفريق العمل )

 واآلثار وأي مشكالت أخرى قد تنشأ في تخطيط المشروع وتصميمه وتنفيذه على نحو فعال.

(. ESS( قدرة المقترض والتزامه بوضع المشروع وتنفيذه وفًقا للمعايير البيئية واالجتماعية )TTيراجع فريق العمل ) .15

(، ESS( ضرورة تعزيز قدرة المقترض، إن وجدت، لتلبية متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية )TTويراجع فريق العمل )

األساسية، والتدريب في الموقع، والدعم المؤسسي، والتعاون فيما بين المؤسسات. ال سيما فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات 

 ( ضرورة تعزيز القدرة بعين االعتبار، بما في ذلك مكونات المشروع لتعزيز القدرة. TTويأخذ فريق العمل )

محدد للمشروع بناًء على ( للمقترض والES( بإجراء مراجعة أولية لإلطار البيئي واالجتماعي )TTيتعهد فريق العمل )  .16

 طلب المقترض. )لالطالع على مزيد من المتطلبات، راجع القسم التاسع(.

 ( معلومات كافية فيما يتعلق بالمشروع ليتمكن من القيام بما يلي:TTفي أثناء الفحص األولي، يجمع فريق العمل ) .17

a. ها؛ و تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية الرئيسية وطبيعتها وحجم 

b. اقتراح تصنيف مخاطر المشروع؛ و 

c. ( أخذ النوع األنسب من التقييمات البيئية واالجتماعيةES التي أجراها المقترض واألساليب واألدوات )

 المستخدمة بعين االعتبار؛ و 

d.  تحديد تفاصيل اإلطار البيئي واالجتماعي للمقترض والثغرات المحتملة وتقييمها؛ و 

e. اقتراح الجدول التمهيدي للتشاور مع أصحاب المصالح؛ و 

f. ( أخذ نوع العناية البيئية واالجتماعيةES الواجبة التي سيطلبها البنك بعين االعتبار، واقتراح الجدول التمهيدي )

 ( الواجبة. ESللعناية البيئية واالجتماعية )

قة بالمشروع، والتدابير واإلجراءات التي سيطلبها المقترض ( مع المقترض بشأن المعلومات المتعلTTيتناقش فريق العمل ) .18

( للمشروع، بما في ذلك األساليب واألدوات المستخدمة )كما هو موضح في المعيار ESإلجراء التقييم البيئي واالجتماعي )

في ذلك أي خطة من  (، الملحق األول( والنوع واإلطار الزمني إلعداد الوثائق المحددة، بماESS1) 1البيئي واالجتماعي 

 (. ESSالخطط المخصصة للمعايير البيئية واالجتماعية )

، كبيرة المخاطرأو  عالية المخاطر( المحتملة للمشروع المقترح ESإذا افُترض أن المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية ) .19

رة المتخصصين البيئيين ( مخصصين. وسيعكس نوع خبES( متخصصين بيئيين واجتماعيين )TTفسيشمل فريق العمل )

 ( ومستواها نوع المخاطر واآلثار المتعلقة بالمشروع ومستواها. ESواالجتماعيين )
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 المخاطر تصنيف - السادس القسم

 يصنف البنك كل مشروع وفًقا لتصنيف المخاطر لدى البنك.  .20

( للمشروع ومراقبته على أساس ESويستخدم موظفو البنك نظام تصنيف المخاطر كأداة لمراجعة األداء البيئي واالجتماعي ) .21

منتظم على مدار دورة حياة المشروع. ويحدد البنك موارده ويوفر الرقابة المشتركة والدعم المؤسسي للمشروع، وفًقا 
 يف المخاطر التأكد مما يلي:لتصنيف المخاطر للمشروع. وكان الهدف من تصن

a.  أن يكون لدي البنك معلومات دقيقة ومحدثة بشأن حالة المشروع، بما في ذلك المشكالت التي قد تؤثر في

 ( ونتائج المشروع؛ وESاألداء البيئي واالجتماعي )

b.  متفق عليها اليخصص المقترض الموارد الكافية، ويُقدم إليه دعم التنفيذ المستهدف، لضمان تنفيذ االلتزامات

 (؛ وESCPفي الوثيقة القانونية، بما في ذلك خطة االلتزام البيئي واالجتماعي )

c. .تمت معالجة التغييرات على المشروع أو المخاطر واآلثار غير المتوقعة 

يتخذ البنك خطوات ضرورية لضمان أن تصنيف مخاطر المشروع يقوم على معلومات دقيقة ومحدثة، وتم تنفيذه وفًقا  .22

 ( وهذا اإلجراء. ESسياسة البيئية واالجتماعية )لل

مع أخذ جميع  منخفض المخاطرأو  معتدل المخاطرأو كبير المخاطر أو  عالي المخاطريصنف البنك المشروع على أنه  .23
 المخاطر واآلثار المحتملة ذات الصلة بعين االعتبار، بما في ذلك ما يلي: 

a.  ،االعتبارات المادية للمشروع؛ في جملة األمور،نوع المشروع، ومكانه، وحساسيته، وحجمه، بما في ذلك 
ونوع البنية التحتية )على سبيل المثال السدود والخزانات، ومحطات الطاقة، والمطارات، والطرق الرئيسية(؛ 

 أثير؛ ووحجم إدارة النفايات الخطرة والتخلص منها، والمنطقة الجغرافية للت

b. ( طبيعة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةES ،المحتملة وحجمها، بما في ذلك ) ،اآلثار  في جملة األمور

الواقعة على المواقع الخضراء ؛ واآلثار على المواقع الصناعية المطروقة بما في ذلك )على سبيل المثال 

المخاطر واآلثار المحتملة )على سبيل المثال، سواء  إعادة تأهيل األنشطة، أو تحسينها، أو تحديثها(؛ وطبيعة

ما كانت ال رجعة فيها أو لم يسبق لها مثيل أو معقدة(؛ وأنشطة إعادة التوطين؛ ووجود الشعوب األصلية؛ 

 وتدابير التخفيف المحتملة التي تأخذ التسلسل الهرمي للتخفيف بعين االعتبار؛ و

c. قدرة المقترض والتزامه بإدارة هذه الم( خاطر واآلثار بطريقة تتوافق مع المعايير البيئية واالجتماعيةESS ،)

، السياسة واإلطار القانوني والمؤسسي لدى الدولة؛ والقوانين واللوائح والقواعد في جملة األموربما في ذلك، 

واإلجراءات المطبقة على مجال المشروع، بما في ذلك المتطلبات اإلقليمية والمحلية؛ والقدرة الفنية والمؤسسية 

رة إلدارة بشرية المتوفلدى المقترض؛ وسجل تتبع تنفيذ المشروع السابق لدى المقترض؛ والموارد المالية وال

 المشروع؛ و

d. ( مجاالت المخاطر األخرى التي قد تكون وثيقة الصلة بتقديم تدابير التخفيف البيئية واالجتماعيةES ،ونتائجه )

ف ، طبيعة التخفيفي جملة األموروذلك حسب المشروع المحدد والسياق الذي يتم فيه تطويره، بما في ذلك، 

 العتبارات المتعلقة باالستقرار، والنزاع، واألمن المحلي و/أو اإلقليمي.والتكنولوجيا المقترحة، وا

بعد أخذ مخاطر المشروع وآثاره بعين االعتبار بطريقة متكاملة، وتحديد  عالي المخاطريصنف البنك المشروع على أنه  .24
 ما يلي: 

a.  من المحتمل أن ُينتج المشروع مجموعة كبيرة من المخاطر واآلثار السلبية الملحوظة على المجتمع اإلنساني
أو البيئة. وقد يحدث هذا بسبب طبيعة المشروع المعقدة، أو حجم المشروع )كبير إلى كبير جًدا( أو حساسية 
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ثار المحتملة المتعلقة بالمشروع تحتوي مكانه )أماكنه(. وسيأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المخاطر واآل
 على معظم الخصائص التالية أو جميعها:

(i)  طويلة األمد، و/أو دائمة، و/أو ال رجعة فيها )على سبيل المثال، فقدان الموئل الطبيعي الرئيسي
 أو تحويل األراضي الرطبة(، ومن المستحيل تجنبها تماًما بسبب طبيعة المشروع؛ و

(ii)  الحجم المكاني )المنطقة الجغرافية أو حجم السكان اللذان من المحتمل أن يتضررا كبيرة الحجم و/أو
 كبيران إلى كبيرين جًدا(؛ و

(iii)  تراكمية و/أو عابرة للحدود في الطبيعة؛ و 

(iv)  ،لديها احتمالية كبيرة إلنتاج آثار سلبية خطيرة على صحة اإلنسان و/أو البيئة )على سبيل المثال
 بسبب الحوادث والتخلص من النفايات السامة، وما إلى ذلك(؛ و

b.  تكون المنطقة التي من المحتمل أن تتضرر ذات قيمة وحساسية عالية، على سبيل المثال األنظمة اإليكولوجية
لقيمة )المناطق المحمية، والحدائق العامة، ومواقع التراث العالمي، ومناطق الطيور المهمة(، أو الحساسة وا

األراضي أو حقوق الشعوب األصلية أو غيرها من األقليات الضعيفة، وإعادة التوطين القسري الكثيف أو 
 لحضرية المكتظة بالسكان؛ المعقد أو تملك األراضي، أو اآلثار الواقعة على التراث الثقافي أو المناطق ا

c. ( ال يمكن تخفيف بعض المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةES السلبية الملحوظة للمشروع أو أن تدابير )

التخفيف المحددة تتطلب تخفيًفا معقًدا و/أو غير مؤكد، أو تدابير وتكنولوجيا تعويضية، أو تحليالً وتنفيًذا 
 اجتماعًيا متطوًرا؛

d. يرة من أن اآلثار االجتماعية السلبية للمشروع وتدابير التخفيف ذات الصلة قد تؤدي إلى توجد مخاوف كب
 صراع أو ضرر اجتماعي كبير أو مخاطر كبيرة على أمن اإلنسان؛ 

e.  يوجد سجل من االضطرابات في منطقة المشروع أو مجاله، وقد توجد مخاوف كبيرة بشأن أنشطة قوات
 األمن؛

f. ة قانونية أو تنظيمية حيث توجد حالة ملحوظة من عدم اليقين أو الصراع بشأن يتم وضع المشروع في بيئ
اختصاصات الوكاالت المنافسة، أو حيث ال تعالج التشريعات أو اللوائح مخاطر المشروعات المعقدة وآثارها 

 بشكل كاٍف، أو يتم تطبيق التغييرات على التشريعات المعمول بها، أو أن التنفيذ ضعيف؛

g. تجربة السابقة للمقترض ووكاالت التنفيذ في وضع المشروعات المعقدة محدودة، كما ُيعد سجل التتبع ُتعد ال

( غير كاٍف بوجه عام وغير مقبول نظًرا لطبيعة المخاطر واآلثار ESالمتعلق بالمشكالت البيئية واالجتماعية )

 المحتملة للمشروع؛ 

h.  ُتعد مشاركة أصحاب المصلحة طفيفة؛ 

i. العوامل التي تخرج عن سيطرة المشروع ويمكن أن يكون لها أثر كبير على األداء البيئي  يوجد عدد من

 ( ونتائج المشروع.ESواالجتماعي )

بعد أخذ مخاطر المشروع وآثاره بعين االعتبار بطريقة متكاملة، وتحديد ما  كبير المخاطريصنف البنك المشروع على أنه  .25
 يلي: 

a.  وقد يكون حجمه وأثره البيئي عالية المخاطر نفسهاقد ال يكون المشروع على درجة تعقيد المشروعات ،
( أقل )كبير إلى متوسط( وقد ال يكون موقعه في مثل هذه المنطقة الحساسة. وسيأخذ بعين ESواالجتماعي )

 التالية أو جميعها:االعتبار ما إذا كانت المخاطر واآلثار المحتملة تحتوي على معظم الخصائص 
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b.  غالًبا ما تكون مؤقتة، و/أو يمكن التنبؤ بها، و/أو انعكاسية، وال تحيل طبيعة المشروع دون إمكانية تجنبها
 أو التصدي لها )على الرغم من الوقت واالستثمارات الكبيرة المطلوبة(؛

c. ( ال يمكن تخفيف القليل من المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةES السلبية الملحوظة للمشروع أو أن تدابير )

التخفيف المحددة تتطلب تخفيًفا معقًدا و/أو غير مؤكد، أو تدابير وتكنولوجيا تعويضية، أو تحليالً وتنفيًذا 
 اجتماعًيا متطوًرا؛

d.  توجد مخاوف من أن اآلثار االجتماعية السلبية للمشروع وتدابير التخفيف ذات الصلة قد تؤدي إلى صراع أو ضرر اجتماعي كبير

 أو مخاطر كبيرة على أمن اإلنسان؛

e.  متوسطة الحجم و/أو الحجم المكاني )المنطقة الجغرافية وحجم السكان اللذان من المحتمل أن يتضررا
 ؛متوسطان إلى كبيرين(

f.  قد توجد احتمالية حدوث اآلثار التراكمية و/أو العابرة للحدود، لكنها أقل حدة وأكثر سهولة في تجنبها أو
 ؛عالية المخاطرتخفيفها من المتعلقة بالمشروعات 

g.  توجد احتمالية متوسطة إلى منخفضة إلنتاج آثار سلبية خطيرة على صحة اإلنسان و/أو البيئة )على سبيل
حوادث والتخلص من النفايات السامة، وما إلى ذلك(، وتوجد آليات معروفة وموثوق فيها المثال، بسبب ال

 متوفرة لمنع هذه الحوادث أو تقليلها؛ 

h.  ؛ عالية المخاطرسيكون تأثير المشروع على القيمة أو الحساسية العالية أقل من المشروعات 

i. وتكون أكثر موثوقية من تلك المتعلقة قد يتم وضع التدابير التخفيفية و/أو التعويضية بطريقة أسهل 
 . عالية المخاطربالمشروعات 

بعد أخذ مخاطر المشروع وآثاره بعين االعتبار بطريقة متكاملة، وتحديد  معتدل المخاطريصنف البنك المشروع على أنه  .26
 ما يلي: 

a. اني و/أو البيئة كبيرةمن المحتمل أن تكون المخاطر واآلثار السلبية المحتملة الواقعة على المجتمع اإلنس .
ويرجع هذا إلى أن المشروع ليس معقًدا و/أو كبيًرا، ولم يشمل األنشطة التي لديها قدرة عالية على إلحاق 
الضرر باألشخاص أو البيئة، وأنه يقع في مكان بعيد عن المناطق الحساسة بيئًيا أو اجتماعًيا. على سبيل 

 آلثار المحتملة والمشكالت على الخصائص التالية: المثال، من المحتمل أن تحتوي المخاطر وا

(i) يمكن التنبؤ بها وُيتوقع أن تكون مؤقتة و/أو انعكاسية؛ 

(ii) منخفضة الحجم؛ 

(iii) محددة للموقع، دون وجود احتمال تجاوز اآلثار األثر الفعلي للمشروع 

(iv)  لديها احتمالية ضعيفة ألن يكون لها تأثيرات سلبية حادة على صحة اإلنسان و/أو البيئة )على سبيل
المثال، ال تتضمن استخدام مواد سامة أو التخلص منها، لذا فمن المتوقع أن تكون احتياطات األمان 

 الروتينية كافية لمنع الحوادث، وما إلى ذلك(.

b. يقة متوقعة بسهولة.يمكن تخفيف المخاطر واآلثار بطر 

إذا كان من المحتمل أن تكون المخاطر واآلثار السلبية المحتملة الواقعة  منخفض المخاطريصنف البنك المشروع على أنه  .27
على المجتمع اإلنساني و/أو البيئة ضئيلة جًدا أو ال ُتذكر. ال تتطلب هذه المشروعات التي قد يكون لها عدد قليل من 

( بعد الفحص ESلبية أو لم يكن لها أي شيء من هذا القبيل مزيًدا من التقييم البيئي واالجتماعي )المخاطر واآلثار الس

 األولي. 
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يراجع البنك تصنيف المخاطر على أساس منتظم طوال دورة حياة المشروع، بما في ذلك أثناء التنفيذ، للتأكد من أنه ال   .28
يزال يوضح مستوى المخاطر التي يقدمها المشروع بدقة. على وجه الخصوص، يأخذ البنك في االعتبار مخاطر المشروع 

( للمقترض؛ واألداء البيئي واالجتماعي ESييرات اإلطار البيئي واالجتماعي )أو آثاره التي لم تكن متوقعة أو المتوقعة؛ وتغ

(ES المستمر للمشروع؛ والتزام المقترض؛ والمعلومات الواردة فيما يلي لتقييم ما إذا كان تصنيف المخاطر ال يزال )

 مناسًبا: 

a. ( سجالت تنفيذ خطة االلتزام البيئي واالجتماعيESCP؛ و) 

b. سجل المراقبة السنوية؛ و 

c. ( سجل حالة التنفيذ والنتائجISR.) 

 واالجتماعي البيئي التقييم دعم - السابع القسم

( للمشروع وفًقا لمتطلبات اإلطار البيئي ESيقدم البنك المشورة إلى المقترض بشأن تنفيذ التقييم البيئي واالجتماعي ) .29

 (. ESS1) 1واالجتماعي 

يساعد البنك المقترض في تحديد العملية التي يتبعها، واألساليب واألدوات المختلفة التي يستخدمها المقترض إلجراء التقييم  .30

( ولتوثيق نتائج هذا التقييم. ويتناقش البنك مع المقترض بشأن متطلبات اإلطار البيئي واالجتماعي ESالبيئي واالجتماعي )

1 (ESS1الملحق األول. يقيم ،) ( التقييم المخاطر البيئية واالجتماعيةES للمشروع على مدار دورة حياة المشروع، ويحدد )

 تدابير التخفيف المناسبة.

عند الضرورة، يساعد البنك المقترض في إعداد اختصاصات أي أداة )بما في ذلك تلك التي تتطلبها المعايير البيئية  .31
(، وضمان أن االختصاصات تعكس ESء من التقييم البيئي واالجتماعي )( المحددة( الستخدامها كجزESSواالجتماعية ) 

 ضرورة التنسيق الكافي فيما بين الوكاالت والتشاور مع أصحاب المصلحة. 

 للبنك الواجبة العناية - الثامن القسم

( الواجبة لجميع المشروعات المقترحة، بما في ذلك على النحو المطلوب في ESيبذل البنك العناية البيئية واالجتماعية ) .32

( الواجبة طبيعة المشروع وحجمه، وتتوافق مع ES. تناسب العناية البيئية واالجتماعية )OP/BP 10.00سياسة العمليات 

 (. ESمستوى المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية )

( الواجبة لدى البنك ما إذا كان المشروع قادًرا على التطوير والتنفيذ وفًقا للمعايير البيئية ESية )تقيِّم العناية البيئية واالجتماع .33

( للمقترض في جميع أجزاء المشروع أو ES(، أو حيث يعتمد البنك على اإلطار البيئي واالجتماعي )ESSواالجتماعية )

( بشكل ESSهداف المتوافقة مع المعايير البيئية واالجتماعية )في جزء واحد منه، ما إذا كان المشروع قادًرا على تحقيق األ

 جوهري.

يراجع البنك جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ذي الصلة التي قدمها المقترض. إذا لم يكن لدى البنك معلومات  .34
 كافية إلجراء العناية الواجبة، فسيطلب المعلومات اإلضافية ذات الصلة من المقترض. 

، فتضمن العناية الواجبة للبنك زيارة للموقع يقوم بها كبير المخاطرأو  عالي المخاطرإذا صنف البنك المشروع على أنه  .35
 متخصص بيئي و/أو اجتماعي، حسب االقتضاء. 

 وعلى وجه الخصوص، وكجزء من العناية الواجبة للبنك، يقوم بما يلي: .36

a. ( يراجع جوانب التقييم البيئي واالجتماعيES)  ذات الصلة مع المقترض؛ و 
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b. ( تقييم مدى كفاءة المؤسسات المسؤولة عن إدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةES ؛ و) 

c.  مناقشة المقترض واالتفاق معه بشأن مدى كفاءة ترتيبات التمويل المتعلقة بالتدابير واإلجراءات الواردة في

 (؛ و ESCPام البيئي واالجتماعي )االتفاقية القانونية، بما في ذلك خطة االلتز

d. ( تحديد ما إذا كانت تمت معالجة توصيات التقييم البيئي واالجتماعيES في تصميم المشروع بشكل مناسب؛ )

 و 

e.  مناقشة المقترض بشأن التدابير واإلجراءات وموعد إنجاز مثل هذه التدابير واإلجراءات إلدراجها في خطة

 (؛ و ESCPااللتزام البيئي واالجتماعي )

f. ( مراجعة اإلطار البيئي واالجتماعيES.للمقترض والجدول الزمني لتدابير سد الفجوة، إن وجدت ) 

 وبناًء على نتائج العناية الواجبة للبنك، يقوم بما يلي: .37

a. تأكيد تصنيف مخاطر المشروع أو يصححه؛ و 

b.  االتفاق مع المقترض بشأن التدابير واإلجراءات وموعد إنجاز مثل هذه التدابير واإلجراءات إلدراجها في
 (؛ و ESCPاالتفاقية القانونية، بما في ذلك خطة االلتزام البيئي واالجتماعي )

c. ( ضمان أن خطة االلتزام البيئي واالجتماعيESCPمرفقة باالتفاقية القانونية وأنها تأخذ نت )يئي ائج التقييم الب

(، والعناية البيئية واالجتماعية الواجبة لدى البنك، ونتائج المشاركة مع أصحاب المصلحة ESواالجتماعي )

 بعين االعتبار؛ و 

d. ( إدراج المواثيق البيئية واالجتماعيةESفي االتفاقية القانونية، ونظام المراقبة للمشروع؛ و ) 

e. ( إعداد ملخص المراجعة البيئية واالجتماعيةESRS.) 

( سجالً دقيًقا وشامالً للعناية الواجبة للمشروع لدى البنك، وتتضمن ما ESRSيحدد ملخص المراجعة البيئية واالجتماعية ) .38

 يلي:

a. 1 يوصًفا دقيًقا للمشروع وأي من المنشآت ذات الصلة )على النحو المحدد في المعيار البيئي واالجتماع 
(ESS1؛ و)) 

b. وصًفا للمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية الرئيسية المحتملة للمشروع؛ و 

c.  مصادر المعلومات التي يعتمد عليها كل من العناية الواجبة لدى البنك وملخص المراجعة البيئية واالجتماعية

(ESRS؛ و) 

d. ( مناقشة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةES الرئيسية عن ) طريق الرجوع إلى المعيار البيئي

 ( ذي الصلة، وتدابير التخفيف المقترحة؛ وESSواالجتماعي )

e.  ملخًصا للتدابير واإلجراءات الرئيسية المتفق عليها في االتفاقية القانونية، بما في ذلك خطة االلتزام البيئي
 (، واألُطر الزمنية للتنفيذ.ESCPواالجتماعي )
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وعات فرعية، يتفق البنك مع المقترض على الترتيبات ويوثقها للتأكد من قدرة مؤسسات التنفيذ حينما يضم مشروع ما مشر .39
( للمشروعات الفرعية المقترحة و/أو بذل العناية الواجبة المناسبة أو اإلشراف ESعلى إجراء التقييم البيئي واالجتماعي )

 عليه، واالتفاق على التوزيع المناسب للمسؤوليات وتوفير الخبرات المطلوبة.

 للمقترض (ES) واالجتماعي البيئي اإلطار - التاسع القسم

المشروع ( للمقترض ESمن السياسة، يقيم البنك المدى الذي سيمكن فيه استخدام اإلطار البيئي واالجتماعي ) 24وفًقا للفقرة  .40

(. ويقيم أيًضا الحد الذي سيدعم فيه استخدام اإلطار ESSمع المعايير البيئية واالجتماعية )أهداف تتفق جوهرًيا من تحقيق 

تصميم تدابير التخفيف وتنفيذها بما يتفق مع التسلسل الهرمي للتخفيف المحدد في اإلطار رض ( للمقتESالبيئي واالجتماعي )

اعتماًدا على طبيعة مخاطر (. ESS( وحسب االقتضاء في المعايير البيئية واالجتماعية )ESS1) 1البيئي واالجتماعي 

رض تقييًما لتوافق بعض الجوانب المحددة من ( للمقتES)المشروع وآثاره، قد تشمل مراجعة اإلطار البيئي واالجتماعي 

 (. ESS( للمقترض مقارنًة بالمتطلبات المحددة للمعايير البيئية واالجتماعية )ESاإلطار البيئي واالجتماعي )

( للمقترض المتعلقة بمراجعة البنك من مشروع إلى آخر، وذلك اعتماًدا ESوتختلف جوانب اإلطار البيئي واالجتماعي ) .41

المشروع وحجمه ومدى تعقيده والمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية  على عوامل وثيقة الصلة بالمشروع، بما في ذلك نوع

(ES( المحتملة للمشروع )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تلك المحددة في المعاي( ير البيئية واالجتماعيةESS.) 

  لدى البنك مراجعة ما يلي: ( للمقترضESتتضمن مراجعة اإلطار البيئي واالجتماعي ) .42

a.  السياسة العامة، واإلطار القانوني والمؤسسي للبالد، حيث إنها وثيقة الصلة بالمخاطر واآلثار البيئية

 ( المحددة للمشروع؛ وESواالجتماعية )

b. ح، والقواعد، واإلجراءات )بما في ذلك التصاريح والمتطلبات المعتمدة( السارية على مجال القوانين، واللوائ

( ESالمشروع، بما في ذلك المتطلبات اإلقليمية والمحلية وثيقة الصلة بالمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية )

 للمشروع؛ و

c. لهيئاتا بين االختالفات ذلك في بما لسلطات،ا أو بالهيئات المتعلقة النزاعات أو الوضوح عدم أو االختالفات 
 و المحلية؛/واإلقليمية الوطنية السلطات أو

d.  التجربة السابقة مع البنك أو غيره من المؤسسات المالية الدولية األخرى وسجل التتبع للمقترض وللمؤسسات

كة و تنفيذه، بما في ذلك مشارالوطنية، والوطنية الفرعية، والقطاعية والمحلية المشاركة في إعداد المشروع و/أ

 أصحاب المصلحة؛ و 

e.  القدرة الفنية والمؤسسية للمقترض ومؤسسات التنفيذ الوطنية، أو الوطنية الفرعية، أو القطاعية ذات الصلة أو

 ( للمشروع. ESالوكاالت المتعلقة بالمشروع، حيث إنها وثيقة الصلة بالمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية )

 ( للمقترض، سيقوم البنك بما يلي:ESعند مراجعة اإلطار البيئي واالجتماعي ) .43

a. ( تقييم ما إذا كان استخدام اإلطار البيئي واالجتماعيES للمقترض سيمكن المشروع من تحقيق أهداف تتفق )

 (؛ و ESSجوهريًا مع المعايير البيئية واالجتماعية )

b. ( تحديد الثغرات الموجودة في اإلطار البيئي واالجتماعيES للمقترض التي ستمنع المشروع من تحقيق )

 (؛ وESSأهداف تتفق جوهريًا مع المعايير البيئية واالجتماعية )

c.  تحديد اإلجراءات والتدابير الخاصة بالمشروع لسد الثغرات المحددة؛ و 



  2المرفق 

 17من  14صفحة  " | رقم الفهرس __________اإلجراء البيئي واالجتماعيإجراء البنك "

d. تحديد الثغرات الموجودة في اإلطار البيئ( ي واالجتماعيES للمقترض والتي بشأنها ال توجد أي تدابير )

 وإجراءات مجدية ومحددة للمشروع؛ و

e. ( يوصي بما إذا كان يتم استخدام اإلطار البيئي واالجتماعيES.للمقترض بجميع أجزائه أو جزء واحد فقط ) 

بالمشروع لمعالجة الثغرات المحددة في يعمل البنك مع المقترض من أجل الموافقة على التدابير واإلجراءات الخاصة  .44

( هذه التدابير ESCP( للمقترض. ويضمن البنك أن تشمل خطة االلتزام البيئي واالجتماعي )ESاإلطار البيئي واالجتماعي )

  .واإلجراءات، فضالً عن األُطر الزمنية المتفق عليها وجميع المعلومات ذات الصلة لضمان تنفيذ هذه اإلجراءات والتدابير

( للمقترض. وقد يكون هذا مناسًبا في هذه الحاالت التي ESقد يوصي البنك أيًضا بعدم استخدام اإلطار البيئي واالجتماعي ) .45

؛ أو أن القدرة والجوانب المؤسسية محدودة؛ أو أن السياق عالي المخاطر، المشروع معقًدا وفي جملة األموريكون فيها، 
 إحدى نقاط الضعف و/أو النزاع؛ أو تحديد الثغرات التي بسببها ال توجد أي إجراءات وتدابير مجدية خاصة بالمشروع.

 (. CESSO) تماعيةواالج البيئية للمعايير التنفيذي الرئيس قبل من للتسوية للمقترض( ES) واالجتماعي البيئي اإلطار يخضع .46

( للمقترض على المشروع، وممارسات التنفيذ والتعزيز لدى ESيراقب موظفو البنك تطبيق اإلطار البيئي واالجتماعي ) .47

المقترض، وسجل التتبع والقدرات وفًقا لمراجعة البنك والتدابير واإلجراءات الخاصة بالمشروع والمحددة في خطة االلتزام 

 (، طوال مدة المشروع.ESCPالبيئي واالجتماعي )

( للمقترض قد يؤثر سلًبا على ESعندما يتم إخطار البنك من ِقبل المقترض بتغيير كبير في اإلطار البيئي واالجتماعي ) .48

( وخطة االلتزام البيئي ESSالمشروع، فإن البنك يقيم المدى الذي يتوافق فيه التغيير مع المعايير البيئية واالجتماعية )

(، ويناقش المقترض بشأن طرق معالجة التغيير والموافقة على أي إجراءات وتدابير إضافية قد تكون ESCPواالجتماعي )

 مطلوبة.

 األطراف ثنائية أو متعددة األخرى التمويل وكاالت - العاشر القسم

 حيث وافق البنك على ما يلي: .49

a. ( نهج مشترك لتقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةES للمشروع أو المؤسسات ذات الصلة وإدارتها؛ )

 أو 

b.  تطبيق متطلبات وكاالت التمويل األخرى متعددة أو ثنائية األطراف لتقييم المخاطر واآلثار البيئية
 ( وإدارتها؛ أوFI( للمشروع المشتمل على وسيط مالي )ESواالجتماعية )

c.  األطراف لتقييم المخاطر واآلثار البيئية تطبيق متطلبات وكاالت التمويل األخرى متعددة أو ثنائية

 ( للمشروع المشتمل على مؤسسات ذات صلة وإدارتها؛ أوESواالجتماعية )

(، وفي وثيقة تقييم ESCPيسجل البنك هذه االتفاقية في االتفاقية القانونية، بما في ذلك خطة االلتزام البيئي واالجتماعي )

 (.PADالمشروع )

 سياسات( TT) العمل فريق يأخذ مقبولة، أعاله 49 الفقرة في إليها الُمشار المتطلبات أو المشترك لنهجا كان إذا ما تحديد عند .50
 . االعتبار بعين األطراف ثنائية أو متعددة التمويل وكاالت تنفيذ وإجراءات ومعايير

العناية  يختار البنك االعتماد علىحينما يوافق البنك على تطبيق نهج مشترك أو االعتماد على متطلبات الوكاالت األخرى، قد  .51

 ( الواجبة، ودعم عملية اإلشراف والتنفيذ التي تنفذها هذه الوكاالت. ESالبيئية واالجتماعية )
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إذا اختار البنك االعتماد على أنشطة الوكاالت األخرى فيما يتعلق بدعم اإلعداد أو التنفيذ، فسيبرم ترتيبات مكتوبة مع هذه  .52

 الوكاالت والمقترض، التي تم تصميمها لضمان أن يتم إطالع البنك على أساس مستمر بالمعلومات الكافية المتعلقة بما يلي:

a. حالة امتثال المشروع للمتطلبا( ت البيئية واالجتماعيةES المتفق عليها؛ و ) 

b. ( أي تغييرات مادية تطرأ على السياسات واإلجراءات البيئية واالجتماعيةES للوكاالت؛ و ) 

c. ( التوافق المادي لتنفيذ المشروع المقترح بما يتفق مع أهداف المعايير البيئية واالجتماعيةESS .) 

تمت الموافقة عليها مع هذه الوكاالت والمقترض في االتفاقية القانونية، بما في ذلك  سيتم إدراج التدابير واإلجراءات التي .53
 (.ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي )

 والتنفيذ المراقبة دعم - عشر الحادي القسم

، يجري البنك مراجعات منتظمة المتثال المقترض للمتطلبات البيئية واالجتماعية OP/BP 10.00وفقًا لسياسة العمليات  .54

(ES( المتعلقة بالمشروع، على النحو المحدد في االتفاقية القانونية، بما في ذلك خطة االلتزام البيئي واالجتماعي )ESCP .)

 تُعد أنشطة المراجعة مناسبة لنوع المتطلبات ونطاقها، وتشمل ما يلي:

a. و المراقبة؛ سجل اجعةمر 

b. و المراقبة؛ بغرض للموقع زيارات إجراء 

c. و متوفرة؛ تصبح قد التي بالمشروع المتعلقة المعلومات مراجعة 

d. واالجتماعية البيئية للمتطلبات المقترض امتثال مراجعة (ES)، السابقة اإلنفاق وشروط المواثيق، ذلك في بما 
  و ؛(ESCP) االجتماعيو البيئي االلتزام وخطة المدفوعات، لجميع

e. واالجتماعية البيئية المشروع مشكالت إدارة كيفية بشأن المقترض إلى المشورة تقديم (ES)و ؛ 

f. واالجتماعية البيئية للمتطلبات االمتثال في المقترض لفشل المحتملة والعواقب المخاطر نقل (ES)، تطبيق وبدء 
 .االمتثال( قيقتح إعادة) تحقيق في المقترض فشل إذا االنتصاف سبل

 الكشف - عشر الثاني القسم

مة إليه من ِقبل المقترض. .55  يطبق البنك سياسة البنك الدولي بشأن الوصول إلى المعلومات فيما يتعلق بجميع الوثائق المقدَّ

( من توفير المقترض معلومات كافية عن اآلثار والمخاطر المحتملة للمشروع بطريقة مناسبة، وفي TTيتأكد فريق العمل ) .56

مكان يمكن الوصول إليه، وبصيغة ولغة مفهومة لألشخاص المتضررين من المشروع وغيرهم من األطراف المعنية كما 

توفير إدخال ذي مغزى في تصميم المشروع  (، وذلك حتى يتسنى لهمESS10) 10هو مبين في المعيار البيئي واالجتماعي 

 وتدابير التخفيف.

 المشروعات وثائق - عشر الثالث القسم

( للمشروع وإدارته قدًرا كافًيا من ES( أن توفر الوثائق المتعلقة بالتقييم البيئي واالجتماعي )TTيضمن فريق العمل ) .57

 ة للمشروع وتدابير التخفيف الموافق عليها.  المعلومات الدقيقة والمحدثة بشأن المخاطر واآلثار المحتمل
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( للمشروع وإدارتها في وثيقة تقييم ESيلخص البنك معلومات جوهرية متعلقة بتقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية ) .58

 (، بما في ذلك ما يلي:PADالمشروع )

a. الميزات الرئيسية للمشروع وأي من المنشآت ذات الصلة؛ و 

b. المخاطر واآلث( ار البيئية واالجتماعيةESالمحتملة؛ و ) 

c.  أسباب تصنيف المشروع؛ و 

d. ( نوع التقييم البيئي واالجتماعيES المنفذ، واألدوات المستخدمة؛ و ) 

e.  المخاطر واآلثار المحتملة التي تتطلب اهتماًما خاًصا، بما في ذلك تلك التي تم تناولها في المعيار البيئي

 (.ESS9) 9( حتى المعيار البيئي واالجتماعي ESS2) 2واالجتماعي 

f. تدابير التخفيف وإجراءته الرئيسية؛ و 

g.  مدى جدوى التدابير واإلجراءات المقترحة، والمخاطر المتعلقة بالتنفيذ؛ و 

h.  تفاصيل التشاورات مع أًصحاب المصالح، بما في ذلك األطراف المتضررة من المشروع، بما في ذلك
 ية أخذها بعين االعتبار؛ و المشكالت الناجمة وكيف

i.  الترتيبات المؤسسية، والجدول الزمني، والميزانية، بما في ذلك توفير أموال األطراف األخرى بقدر كاٍف
 وفي الوقت المناسب، ومؤشرات مراقبة األداء؛ و

j. ( تفاصيل المتطلبات البيئية واالجتماعيةESلالتفاقية القانونية، بما في ذلك خطة االلتزام ال )بيئي واالجتماعي 

(ESCP بما في ذلك اإلطار الزمني والطريقة التي يوافق عليهما المقترض لتنفيذ التدابير واإلجراءات ذات ،)

 الصلة؛ و

k. ( تفاصيل التصورات، والشروط والمواثيق البيئية واالجتماعيةES.) 

على أنه ملف مرفق بوثيقة تقييم المشروع ( ESRS( ملخًصا محدًثا للمراجعة البيئية واالجتماعية )TTيدرج فريق العمل ) .59

(PAD.) 

 اإلعفاءات - عشر الرابع القسم

 قد يتم التنازل عن أحكام هذا اإلجراء وفًقا لسياسة وإجراء اإلعفاءات. 

 التفعيل تاريخ - عشر الخامس القسم

 يكون هذا اإلجراء فعاالً ]أدخل التاريخ[. 

 الُمصِدر - عشر السادس القسم

 ([.OPCS VPُمصِدر هذا اإلجراء هو ]نائب رئيس سياسة العمليات والخدمات القطرية )
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 المشرف - عشر السابع القسم

([. يجب توجيه األسئلة المتعلقة بهذا CESSOالمشرف على هذا اإلجراء هو ]الرئيس التنفيذي للمعايير البيئية واالجتماعية )

 اإلجراء إلى المشرف.

 المتعلقة الوثائق - عشر الثامن القسم

 سياسة البنك الدولي بشأن الوصول إلى المعلومات

 ، تمويل مشروعات االستثمار10.00 (OP/BPسياسة العمليات وإجراءات البنك )

 ، معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص4.03 (OP/BPسياسة العمليات وإجراءات البنك )

 ، المشروعات المقامة على الممرات المائية الدولية7.50 (OP/BPسياسة العمليات وإجراءات البنك )

 ، المشروعات المقامة في األراضي المتنازع عليها7.60 (OP/BPسياسة العمليات وإجراءات البنك )

 إعفاءات سياسة العمليات

 ( EHSGإرشادات البيئة والصحة والسالمة لدى مجموعة البنك الدولي )

 


