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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

المحلية  المجتمعات  تعرض  من  تزيد  أن  يمكن  التحتية  والبنية  والمعدات  المشروع  أنشطة  بأن   4 واالجتماعي  البيئي  المعيار  1. يقر 

ضافة إلى ذلك، قد تمر المجتمعات المتعرضة بالفعل الآثار ناجمة عن تغير المناخ بتجربة تسارع أو تكثيف االآثار  للمخاطر واالآثار. باالإ

الناجمة عن أنشطة المشروع.

المشروع  بأنشطة  المتأثرة  المجتمعات  على  الواقعة  واالأمن  والسالمة  الصحة  وآثار  مخاطر   4 واالجتماعي  البيئي  المعيار  2. يعالج 

والمسؤولية المقابلة للمقترضين لتجنب أو خفض هذه المخاطر واالآثار، مع إيالء اهتمام خاص لالأشخاص الذين قد يعدون من الفئات 

الضعيفة، بسبب ظروفهم الخاصة.

االأهداف

توقع وتجنب االآثار السلبية على صحة وسالمة المجتمعات المتأثرة بأنشطة المشروع أثناء دورة حياة المشروع من الظروف الروتينية 	 
وغير الروتينية على حد سواء.

تعزيز الجودة والسالمة واالعتبارات فيما يتعلق بتغير المناخ، في تصميم وإقامة البنية التحتية، بما في ذلك السدود.	 

تجنب أو خفض تعرض المجتمع للزحام الناتج عن المشروع ومخاطر السالمة على الطرق، واالأمراض والمواد الخطرة.	 

تنفيذ التدابير الفعالة لمعالجة االأحداث الطارئة.	 

ضمان تنفيذ حماية االأفراد والممتلكات بطريقة تتجنب أو تقلل المخاطر الواقعة على المجتمعات المتأثرة بأنشطة المشروع.	 

نطاق التطبيق

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

4. يتناول هذا المعيار البيئي واالجتماعي المخاطر واالآثار المحتملة الواقعة على المجتمعات التي قد تتأثر بأنشطة المشروع. ويحدد 

المعيار البيئي واالجتماعي 2 متطلبات الصحة والسالمة المهنية لعمال المشروع، ويحدد المعيار البيئي واالجتماعي 3 المعايير البيئية 

نسان والبيئة بسبب التلوث الحالي أو المحتمل. لتجنب أو خفض االآثار الواقعة على صحة االإ

المتطلبات

 أ. الصحة والسالمة المجتمعية

ذلك  في  بما  المشروع،  حياة  دورة  أثناء  المتأثرة  المجتمعات  وسالمة  صحة  على  المشروع  وآثار  مخاطر  بتقييم  المقترض  5. يقوم 

المهمشون نتيجة ظروفهم الخاصة. وسيحدد المقترض المخاطر واالآثار ويقترح تدابير الحد من المخاطر واالآثار وفًقا للتسلسل الهرمي.

المذكرة التوجيهية 5-1. يمكن إجراء تقييم االأثر الصحي في إطار التقييم البيئي واالجتماعي.

المذكرة التوجيهية 5-2. قد تتعرَّض على نحو خاص بعض الفئات داخل مجتمع محلي ما لمخاطر تهدد الصحة والسالمة ناجمة عن مشروع 
ما، وذلك بسبب -على سبيل المثال- السن، والحالة الصحية، ومستوى التعليم، والمهنة، والظروف االجتماعية االقتصادية، والحالة االجتماعية، 
ن من  عاقة. ويمثل تحديد الفئات الفردية التي تُعتبر معرَّضة للخطر جزءاً مهماً من عملية التقييم البيئي واالجتماعي ويمكِّ ونوع الجنس، و/أو االإ
دمج تدابير شاملة لكافة الفئات في المشروعات لتفادي إلحاق أضرار بالفئات الضعيفة وتحسين أداء المشروعات. ويجب االهتمام بمخاطر 
الصحة والسالمة الناجمة عن تدفق عمال أو أفراد تقديم خدمات الدعم إلى داخل منطقة ما نتيجة للمشروع. ومن المعروف أن أعلى المخاطر 

المتعلقة بتدفق العمالة تكون على االأرجح في مشروعات البنية التحتية الكبيرة بالمناطق النائية.
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المذكرة التوجيهية 5-3. عندما يحدد التقييم بعض المخاطر، مثل العنف ضد المرأة أو االستغالل واالعتداء الجنسيين لالأطفال أو االأمراض السارية، 
التي قد تنشأ عن تعامل عمال المشروع مع المجتمعات المحلية، فإن الوثائق البيئية واالجتماعية للمشروع تصف هذه المخاطر والتدابير الالزمة 
لمعالجتها. ويمكن أن تشمل هذه التدابير، بشكل أعم، االستعانة بمدربين مهرة في توعية عمال المشروع بالمخاطر والسلوكيات المتوقعة وعواقب 
بالغ بها من خالل التدريب، وكذلك مدونات قواعد السلوك المعلنة. وقد يكون من المهم أيضا التوعية بالمخاطر فيما بين  المخالفات والتي يتم االإ
أفراد المجتمع المحلي والهيئات الصحية المحلية وتعريفهم بآليات التظلم المتاحة. وحسب االقتضاء، يجب أن تُبيَّن المخاطر وتدابير الحد منها 
المتعلقة بعمال المشروع في إجراءات إدارة العمالة الخاصة به على نحو ما جرت مناقشته في المذكرة التوجيهية 9-4 من المعيار البيئي واالجتماعي 2.

 المذكرة التوجيهية 5-4. قد تتطلب معالجة المخاطر على الصحة والسالمة المجتمعية اتخاذ تدابير في جميع مراحل دورة حياة المشروع، مثل 
إدراج معابر آمنة للطرق في تصميم المشروع، أو إنشاء مخيمات للعمال منفصلة عن المجتمعات المحلية مع وضع بروتوكوالت صارمة بشأن 
نة للحد من  التعامل مع المجتمعات المحلية من أجل تفادي وجود آثار للمشروع ناجمة عن تدفق العمالة، أو تنفيذ أنشطة للتوعية وتدابير معيَّ
االآثار االجتماعية الناتجة عن تدفق العمالة أثناء أعمال البناء أو تقديم الخدمات بالمشروع، أو وضع خطة لالستجابة للطوارئ ورصد التلوث أو 
عادة إلى الحالة االأصلية  الحوادث االأخرى أثناء التشغيل، أو وضع بروتوكوالت للتفجيرات المؤقتة التي تُجرى أثناء أعمال الهدم في مرحلة االإ
أو االستعادة، أو إنشاء عيادات صحية. ويجب أن تضمن الهيئات الصحية المحلية وجود إجراءات مالئمة لتلقي المالحظات التقييمية من أفراد 

المجتمع المحلي واتخاذ أي إجراءات الزمة.

تصميم وسالمة البنية التحتية والمعدات

6. سيقوم المقترض بتصميم وبناء وتشغيل ووقف تشغيل العناصر الهيكلية للمشروع وفًقا للمتطلبات القانونية الوطنية وإرشادات 

البيئة والصحة والسالمة والممارسات الدولية الجيدة في الصناعات االأخرى، مع االأخذ بعين االعتبار المخاطر التي تهدد سالمة االأطراف 

الثالثة والمجتمعات المتأثرة. وسيتولى مهنيون أكفاء تصميم العناصر الهيكلية للمشروع وبناءها، وتتم المصادقة عليها أو اعتمادها من 

قبل السلطات أو المهنيين المختصين.1 يأخذ التصميم الهيكلي في الحسبان اعتبارات تغير المناخ، حسب االقتضاء.

الحاشية 1. قد يشمل هذا، إن أمكن، عمليات تدقيق لسالمة حياة االأطراف الثالثة والسالمة من الحريق للمباني الموجودة، التي يتم استخدامها الأغراض مجتمعية 
ولمباٍن جديدة قبل تشغيلها أو استخدامها.

المذكرة التوجيهية 6-1. "العناصر الهيكلية" هي االأجزاء المادية للمشروع، وقد تشمل المباني القائمة أو الجديدة، واالأعمال االأرضية، والجسور، 
والجدران الحاجزة، وقنوات الصرف، والطرق، وبوابات حجز المياه، وقنوات المياه والري، وأبراج الكهرباء، ووحدات تكييف الهواء، ومحطات 
الكهرباء، وإضاءة المرافق الكهربائية، وأعمدة النقل والتوزيع )واحتمال الحاجة إلى نقلها(، والمرافق تحت االأرض، والسدود. ويمكن أن تشمل 

أيضا الهياكل الحرجة االأخرى كتلك المعرَّضة لمخاطر الفيضانات.

المذكرة التوجيهية 6-2. قد تشمل االأطراف الثالثة المشار إليها في المعيار البيئي واالجتماعي 4 أفراد الجمهور أو منشآت االأعمال أو مستخدمي 
البنية التحتية الذين ال يُعتبرون من المجتمعات المتأثرة.

الناجمة عن  السلبية  العواقب  المختصين مخاطر  المهنيين  أو  الموافقة من جانب السلطات  أو  المذكرة التوجيهية 6-3. تراعي عملية االعتماد 
الطبيعة واستخدام العناصر الهيكلية والظروف الطبيعية للمنطقة المعنية )على سبيل المثال، احتمال وقوع االأعاصير، الزالزل، الفيضانات، درجات 
الحرارة القصوى(. وتراعي هذه العملية أيضا اعتبارات السالمة الهندسية ذات الصلة، مثل المواصفات الجيولوجية الفنية، والهيكلية، والكهربائية، 
والميكانيكية. وفي الحاالت التي قد تكون فيها قدرات الهيئات التنظيمية الحكومية على توفير "اعتماد من السلطات المختصة" محدودة، فإنه يجب 
أن يحتفظ المهنيون الخارجيون المختصون باعتماد العناصر الهيكلية للمشروع أو الموافقة عليها باستقالليتهم عن جهة إدارة تنفيذ المشروع الأنهم 
يقومون بمهام حكومية بطبيعتها. وتُطبَّق مثل هذه االعتبارات في تحديد ما إذا كان مطلوبا إجراء عمليات تدقيق لسالمة حياة االأطراف الثالثة 

والسالمة من الحريق. وسيتجاوز اعتماد بعض العناصر الهيكلية والموافقة عليها، في بعض الحاالت، المتطلبات التنظيمية المحلية.

ر المناخ واالأوضاع الخطرة االأخرى، مثل الفيضانات،   المذكرة التوجيهية 6-4. تُناقش أنواع التدابير التي يمكن دمجها لتعكس اعتبارات تغيُّ
بمزيد من التفصيل في إرشادات البيئة والصحة والسالمة والممارسات الدولية الجيدة في الصناعات.

7. حيثما يشتمل المشروع على مبان وهياكل جديدة سيستخدمها أفراد من الجمهور، فسيأخذ المقترض بعين االعتبار المخاطر المتزايدة 

الحتمال تعرض الجمهور للحوادث التشغيلية أو المخاطر الطبيعية، بما في ذلك الظواهر الجوية بالغة الشدة. وحيثما كان هذا ممكناً من 

الناحية الفنية والمالية، سيطبق المقترض أيًضا مفهوم مبادئ تيسير الوصول2 للجميع على تصميم هذه المباني والهياكل الجديدة وبنائها.

الحاشية 2. يعني مفهوم "تيسير الوصول للجميع" سهولة وصول الجميع من جميع االأعمار والقدرات في أوضاع مختلفة وفي ظل ظروف مختلفة، كما هو مبين 
في الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات.
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المذكرة التوجيهية 7-1. عندما تشتمل القوانين أو اللوائح التنظيمية الوطنية على متطلبات إلزامية بشأن تيسير الحركة والوصول، فإنه يتم دمج 
هذه المتطلبات في تصميم المشروع إلى جانب أي تدابير إضافية الزمة لتلبية متطلبات تعميم تيسير الحركة والوصول الواردة في الحاشية 2.

المدارس  الجديدة، مثل  والهياكل  المباني  وإنشاء  في تصميم  للجميع  الحركة والوصول  تيسير  تطبيق مفهوم  التوجيهية 7-2. عند  المذكرة 
أو المرافق العامة أو الطرق، حيثما كان ذلك ممكنا من الناحيتين الفنية والمالية، فإن المشروع يجب أن يقوم بعدة أمور منها ما يلي:

مراعاة تيسير الحركة والوصول للجميع في إطار تصميم المشروع؛)أ( 

الحصول على مدخالت من أصحاب المصلحة، مثل المستخدمين المحتملين للمباني والهياكل والمنظمات التي تمثل االأشخاص )ب( 
المعوقين؛

دمج االعتبارات المتعلقة بتيسير الحركة والوصول للجميع في وثائق التوريدات بشكل واضح؛)ج( 

مراعاة معايير تيسير الوصول المحلية، ومدونات القواعد المتعلقة بتيسير الحركة والوصول للجميع وعدم التمييز.)د( 

دة بممرات  المذكرة التوجيهية 7-3. وتشتمل أمثلة تدابير مساندة تيسير الحركة والوصول للجميع في المباني أو الهياكل: أرصفة المشاة المزوَّ
عالن المسموع عن إرشادات الالفتات، وتحديد أماكن وضع المعدات وارتفاعها  منحدرة، والالفتات الواضحة والمرئية، والشرائط الملموسة، واالإ

بشكل مناسب، ومخارج الطوارئ التي يسُهل تحديدها، ومقاعد الحمامات المرتفعة والدرابزين، واالأبواب الواسعة.

8. عندما تقع العناصر الهيكلية أو مكونات المشروع في المواقع المعرضة للخطر، بما في ذلك تلك التي تنطوي على مخاطر الطقس 

بالغة الشدة أو الظواهر بطيئة الحدوث، وقد يهدد عطل أو خلل فيها سالمة المجتمعات، سيقوم المقترض بإشراك واحد أو أكثر من 

الخبراء المستقلين ذوي الخبرة في هذا المجال والمعترف بهم في مشروعات مماثلة، وذلك بشكل منفصل عن أولئك المسؤولين عن 

التصميم والبناء، الإجراء مراجعة في أقرب وقت ممكن في إعداد المشروع وطوال مراحل تصميمه وبنائه وتشغيله ووقف تشغيله. وعندما 

يتضمن المشروع سًدا جديًدا أو حالًيا، يقدم المقترض الموارد الكافية لتطبيق المتطلبات على سالمة السدود، كما هو مبين في الملحق أ.

المذكرة التوجيهية 8-1. تشمل المواقع عالية المخاطر، على سبيل المثال، تلك التي تكون فيها المجتمعات المحلية معرَّضة لعطل أو خلل 
العناصر الهيكلية للمشروع بسبب ارتفاع مستوى المخاطر البيئية الناجمة عن، مثال، الزالزل واالنهيارات االأرضية والجفاف والفيضانات واالأعاصير 
وحرائق الغابات والعواصف. وقد تشمل هذه المواقع أيضا مناطق ذات مخاطر اجتماعية مرتفعة، مثل النزاع المسلح أو النشاط االإجرامي، حيث 
قد يمثل تشغيل الكهرباء الأغراض االإضاءة أو االتصاالت أو البنية التحتية للطرق عنصراً هيكلياً بالغ االأهمية لصحة المجتمع المحلي وسالمته، 
ر االأنماط الحالية،  ر المناخ كالً من تغيُّ السيما للنساء واالأطفال والفئات الضعيفة االأخرى. وقد تشمل التغيُّرات بطيئة الحدوث الناجمة عن تغيُّ
وارتفاع منسوب مياه البحر، وزيادة درجات الحرارة، والتصحر. وعندما تتعلق مثل هذه االأوضاع بالمشروع، تتم االستعانة بخبراء مناسبين بناًء 

على حجم المخاطر ونوعها والتقييم الذي قد يكون مطلوبا.

سالمة الخدمات

دارة الجودة وتنفيذها لتوقع مخاطر وآثار  9. عندما يشتمل المشروع على توفير الخدمات للمجتمعات، يحدد المقترض أنظمة مالئمة الإ

هذه الخدمات المهددة لصحة المجتمع وسالمته وخفضها. وفي هذه الظروف، يقوم المقترض أيًضا بتطبيق مفهوم تيسير الوصول 

للجميع، حيثما كان هذا ممكناً من الناحية الفنية والمالية.

المذكرة التوجيهية 9-1. قد توفر المشروعات للمجتمعات المحلية أنواعا متعددة من الخدمات كتلك المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية، 
واالأمن االجتماعي والحماية االجتماعية، والنقل، والمرافق مثل الكهرباء والغاز، والمياه والصرف الصحي، والتخلص من النفايات. وتُعد أنظمة 
المحلية.  المجتمعات  كافية للحماية، يمكن أن يشكِّل أخطارا على  الخدمات مهمًة الأن تقديمها، بدون تدابير  تُعَنى بسالمة هذه  التي  دارة  االإ

وتعالج هذه االأنظمة المخاطر التي تشكِّلها خدمات المشروع على صحة المجتمعات المحلية وسالمتها، مثل المخاطر المرتبطة بما يلي:

قنوات المياه أو الري، مثل الغرق أو الفيضانات أو االأمراض المتصلة بالمياه؛)أ( 

التخلص من النفايات، مثل السمية، أو انهيار مدافن النفايات، أو تلوث الهواء؛)ب( 

المحاجر أو أعمال الحفر، مثل سقوط الصخور أو المعدات الخطرة؛)ج( 

ثة أو انتشار االأمراض؛)د(  خدمات المياه والصرف الصحي، مثل المياه الملوَّ

إمدادات الكهرباء التي قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية من الكبائن أو الكابالت الكهربائية؛)(( 

مو الخدمات الذين قد يستخدمون خدماتهم لغرض االستغالل المالي أو الجنسي أو غيره من أشكال االستغالل، السيما للفئات )و(  مقدِّ
الضعيفة، مثل النساء واالأطفال والمسنين.
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دارة بتحديد المخاطر على صحة المجتمعات المحلية وسالمتها في الوقت المناسب، وهي تهدف إلى إتاحة  المذكرة التوجيهية 9-2. تسمح أنظمة االإ
االمتثال للمعايير البيئية ومعايير الصحة والسالمة الوطنية والمعترف بها دولياً. ويجب أن يحدد النظام على االأقل الترتيبات والمسؤوليات التنظيمية 
الخاصة بتحديد االأخطار وتقييمها، والعمليات المتعلقة برصد المخاطر وإدارتها وبإعداد تدابير مالئمة للحد من المخاطر واالآثار ورصد هذه التدابير 
أثناء تصميم هذه الخدمات أو إنشائها أو تشغيلها أو تقديمها. ويجب أن تأخذ هذه االأنظمة بعين االعتبار المخاطر المتعلقة بالمشروع وكذلك 

دارة كهذه في بداية تحديد المشروع، فإنه يمكن وضعها في إطاره. المخاطر الخارجية التي قد تؤثر عليه. وفي حالة عدم وجود أنظمة لالإ

الحركة المرورية والسالمة على الطرق

10. يقوم المقترض بتحديد وتقييم ورصد المخاطر المحتملة3 لحركة المرور والسالمة على الطرق على العمال والمجتمعات المتأثرة 

ومستخدمي الطرق خالل دورة حياة المشروع، وعند االقتضاء، يقوم بإعداد تدابير وخطط لمعالجتها. ويقوم المقترض بدمج تدابير 

الطرق ومستخدميها وعلى  المحتملة على سالمة  والمخاطر  االآثار  لمنع  المشروع  في تصميم  فنيا ومالًيا  الممكنة  الطرق  السالمة على 

المجتمعات المتأثرة.

الحاشية 3. قد يشمل جميع وسائل النقل االآلية المتعلقة بالمشروع.

بشكل  بالطرق  تتعلق  والتي  المشروع  في  المستخدمة  النقل  أنواعا مختلفة من وسائل  االآلية  النقل  تغطي وسائل  التوجيهية 1-10.  رة  الُمذكِّ
رئيسي، لكنها قد تشمل أيضا النقل الجوي والبحري.

واالأحداث،  الحوادث  وسيراقب  المشروع،  مراحل  من  مرحلة  لكل  الطرق  لسالمة  تقييًما  المقترض  سُيجري  ممكنا،  يكون  11. وحيثما 

وإعداد التقارير المنتظمة لهذه المتابعة. ويستخدم المقترض التقارير لتحديد مشكالت السالمة السلبية، وتحديد التدابير وتنفيذها 

لحل هذه المشكالت.

 المذكرة التوجيهية 11-1. قد تتضمن المشروعات إنشاء طرق جديدة أو إعادة تأهيل الطرق الموجودة أو إجراء تغييرات/تحسينات هيكلية 
بها، وهو ما يمكن أن يخلق مخاطر تهدد الحركة المرورية والسالمة على الطرق. وقد تنشأ مخاطر أيضا عن التغييرات غير المباشرة في تدفق أو 
حجم الحركة المرورية على طريق قائم عندما يؤدي إنشاء طريق جانبي، على سبيل المثال، إلى زيادة السرعات المرورية على الطرق المحلية 
بسبب تقلُّص االزدحام. وتشمل المجتمعات المحلية المتأثرة بمسائل الحركة المرورية والسالمة على الطرق تلك الواقعة على طول أحد الطرق 
جانب  إلى  السكنية  والممتلكات  المحالت واالأكشاك  جميع  تتأثر  تجزئتها. وقد  أو  تقسيمها  إلى  كهذا  يؤدي طريق  التي  أو  بالمشروع  المرتبطة 
االأشخاص الذين يسيرون على الطريق ذاته، سواء كانوا غير مستقلين لوسائل نقل آلية )المشاة وراكبو الدراجات( أو مستقلين لها )على الدراجات 

النارية أو في السيارات أو الشاحنات أو الحافالت(.

 المذكرة التوجيهية 11-2. بالنسبة للمشروعات التي تؤثر على تدفق أو حجم الحركة المرورية على الطرق الموجودة، يراعي التقييم البيئي 
المركبة،  وزن  ذلك  في  )بما  وحالتها  وسرعتها  وحجمها  المركبات  بمزيج  االهتمام  مع  المقترحة  التغييرات  عن  الناشئة  المخاطر  واالجتماعي 
وإدارة  والمنحدرات،  الحارات،  عرض  مراعاتها  يجب  التي  االأخرى  الجوانب  وتشمل  تحملها(.  أن  يُحتمل  خطرة  مواد  وأي  وطولها،  وارتفاعها، 

السرعات، واستخدامات جوانب الطريق، واستخدام المشاة ومرافقهم، وتلوث الهواء، وأي مخاطر قد تنجم عن هذه االأمور.

المذكرة التوجيهية 11-3. يبدأ تحديد المخاطر في مرحلة تحديد المشروع بحيث يمكن دمج تدابير معالجة المخاطر المحتملة في تصميم 
المشروع. وفي إطار التقييم البيئي واالجتماعي، تتم مراجعة جوانب تصميم المشروع مثل تخطيط التقاطعات، والمسار، والفتات وإشارات 
الطرق، وتوفير ممرات ومعابر للمشاة، والحواجز )للمشاة والمركبات(، وتخطيط الجزر الوسطية، والوصول إلى وسائل النقل العام، مع االأخذ 

بعين االعتبار المخاطر التي قد تحدث خالل دورة حياة المشروع وكذلك سمات التصميم التي يمكن أن تعزز منافع المشروع.

ح أن تكون مسائل الحركة المرورية  المذكرة التوجيهية 11-4. يُجرى تقييم للسالمة على الطرق في إطار التقييم البيئي واالجتماعي عندما يُرجَّ
والسالمة على الطرق مهمة بالنسبة للمجتمع المحلي أو مستخدمي الطرق، على سبيل المثال، في المشروعات التي تتضمن إنشاء طرق جديدة، 
وإجراء تحسينات بالطرق، وإدارة الحركة المرورية وزيادة سرعتها، والنقل بالحافالت السريعة، وغيرها من أشكال النقل الحضري التي قد تغيِّر 
مزيج الحركة المرورية. ويراعي هذا التقييم المخاطر على المشاة وعلى الجوانب المهمة للتماسك المجتمعي والتي تنجم عن، على سبيل المثال، 
تقسيم المجتمعات المحلية أو مسارات المشاة، أو إنشاء مواقف للنقل، أو التأثير على إمكانية الوصول إلى أحد الطرق أو الحركة المرورية عليه. 
وتُراعى أيضا المخاطر المتعلقة بأعمال البناء وعمليات التشغيل على حد سواء. ويجب أن يأخذ التقييم بعين االعتبار متطلبات الفئات الضعيفة، 

مثل توفير إضاءة كافية في المناطق العامة، ومرافق مناسبة لالغتسال بالقرب من وسائل النقل، ومعابر كافية للطرق.

المذكرة التوجيهية 11-5. حسب االقتضاء، تُحدد تفاصيل تدابير السالمة على الطرق في التقييم الخاص بذلك أو يتم إدراجها في خطة تتعلق 
دارة السرعات المرورية أو  نة، مثل التدابير الالزمة الإ بالصحة والسالمة أو إدارة الحركة المرورية. وتحدد هذه الخطط بعض تدابير السالمة المعيَّ

توفير ضوابط للحركة المرورية في طرق ثنائية االتجاه وأحادية الحارات للتصدي للضوضاء والسيطرة على مشكالت الغبار والصرف.
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وآثارها  المرورية  الحركة  مخاطر  إدارة  في  للمساعدة  المرورية  والحوادث  االأحداث  بشأن  المعلومات  تُستخدم   .6-11 التوجيهية  المذكرة 
صابات وأنواع  بالغ التفاصيل الخاصة بالوفيات واالإ وإدخال تحسينات على تدابير السالمة طوال دورة حياة المشروع. وتغطي عمليات الرصد واالإ
االصطدامات والمواقع. وقد تكون خطة االستجابة للطوارئ مالئمة لوصف حاالت الطوارئ الموجودة لتقديم المساعدات الطارئة في حالة 
وقوع حوادث وإصابات )راجع الفقرة 20 من المعيار البيئي واالجتماعي 4(. ويُوصى بإعداد خطة االستجابة للطوارئ بالتشاور مع المجتمعات 

المحلية، والمستجيبين المحليين للحاالت الطارئة، والهيئات الصحية المحلية.

12. بالنسبة للمركبات أو أساطيل المركبات الأغراض هذا المشروع )المملوكة أو المؤجرة(، يقوم المقترض بالعمليات المناسبة، بما في 

ذلك تدريب السائقين وتحسين سالمة السائق والمركبة، وأيًضا أنظمة الرصد وتنفيذها. ويأخذ المقترض في االعتبار سجل السالمة أو 

تقييم المركبات عند اتخاذ قرارات الشراء أو االستئجار ويطالب بالصيانة المنتظمة لجميع مركبات المشروع.

المذكرة التوجيهية 12-1. قد تشمل المركبات أو أساطيل المركبات الأغراض المشروع المركبات الخاصة بأعمال البناء ومركبات حمل االأخشاب، 
نة. سعاف، وكذلك القوارب والطائرات في ظروف معيَّ والسيارات، والشاحنات، والحافالت المدرسية، وسيارات االإ

وفحصها/اختبارها  المركبات  بصيانة  القيام  والمركبة  السائق  سالمة  تحسين  إلى  تهدف  التي  العمليات  ستتطلب   .2-12 التوجيهية  المذكرة 
بانتظام، وحصول السائقين على التراخيص أو الشهادات الحكومية المناسبة وتدريبهم بالشكل المالئم. وستشمل االأمور االأخرى التي يجب 
للسائقين،  اللياقة  تقييمات  تشكِّل  وقد  النارية.  الدراجات  لراكبي  الخوذات  وارتداء  االأمان،  أحزمة  واستخدام  السرعة،  بحدود  االلتزام  تناولها 

واستخدام نظام تحديد المواقع في المركبات، ومراقبة المخالفات الواردة أيضا جزءا من برامج الرصد.

ل معدات البناء والمعدات المتحركة االأخرى على الطرق العامة أو عندما يترك استخدام معدات  13. بالنسبة للمشروعات التي تشغِّ

صابات  المشروع أثًرا على الطرق العامة أو بنية تحتية عامة أخرى، يتخذ المقترض تدابير السالمة المالئمة لتجنب وقوع الحوادث واالإ

الأفراد الجمهور المرتبطين بتشغيل تلك المعدات.

يكولوجية خدمات النظم االإ

يكولوجي إلى مخاطر سلبية على الصحة والسالمة وآثار على المجتمعات المتأثرة.4 وفيما  14. قد تؤدي االآثار المباشرة للمشروع على النظام االإ

مداد وخدمات التنظيم كما هو محدد في المعيار  يكولوجي على خدمات االإ يتعلق بهذا المعيار البيئي واالجتماعي، تقتصر خدمات النظام االإ

يكولوجي  البيئي واالجتماعي 1. وحيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، يحدد المقترض مخاطر المشروع واالآثار المحتملة الواقعة على خدمات النظام االإ

التي قد تتفاقم بسبب تغير المناخ. وسيتم تجنب االآثار السلبية، وإذا كان ال مفر منه، فسينفذ المقترض التدابير المالئمة للحد من المخاطر واالآثار.

وغابات  المانغروف  وأشجار  الرطبة  االأراضي  مثل  طبيعية،  عازلة  مناطق  فقدان  أو  االأراضي  استخدام  في  التغيرات  تؤدي  قد  المثال،  سبيل  على   .4 الحاشية 
وسالمة  بالضعف  المتعلقة  واالآثار  المخاطر  زيادة  إلى  والحرائق،  االأرضية  واالنهيارات  الفيضانات  مثل  الطبيعية،  المخاطر  آثار  من  تخفف  التي  المرتفعات، 

المجتمع. وقد يؤدي انتقاص أو تدهور الموارد الطبيعية، مثل االآثار السلبية على نوعية وكمية وتوافر المياه العذبة، إلى المخاطر واالآثار المتعلقة بالصحة.

التي  المنافع  يكولوجية هي  االإ النظم  البيئي واالجتماعي 1، فإن خدمات  بالمعيار  الحاشية 27  المذكرة التوجيهية 14-1. كما هو معرَّف في 
يكولوجية المنتجات التي يحصل عليها الناس من هذه النظم،  مداد التي توفرها النظم االإ يجنيها الناس من هذه النظم. وتشمل خدمات االإ
مثل االأغذية، والمياه العذبة، واالأخشاب، واالألياف، والنباتات الطبية. والخدمات التنظيمية لهذه النظم هي المنافع التي يحصل عليها الناس 
من تنظيم عملياتها، مثل تنقية المياه السطحية، وتخزين الكربون وحجزه، والقواعد التنظيمية الخاصة بالمناخ، والحماية من االأخطار الطبيعية. 
يكولوجية وخدماتها المتأثرة بالمشروع.  ويجب أن يشمل التقييم البيئي واالجتماعي، كما هو مبيَّن في المعيار البيئي واالجتماعي 1، النظم االإ

يكولوجية في المذكرة التوجيهية للمعيار البيئي واالجتماعي 6. ويمكن االطالع على معلومات عن خدمات النظم االإ

تعرض المجتمع لمشكالت صحية

بالمياه،  والمتصلة  المياه،  على  والمعتمدة  بالمياه،  منقولة  الأمراض  المجتمع  تعرض  احتماالت  يخفض  أو  المقترض  15. سيتجنب 

واالأمراض المنقولة بالحشرات، واالأمراض السارية وغير السارية التي قد تنجم عن أنشطة المشروع، مع االأخذ بعين االعتبار التعرض 

المتباين والحساسية العالية للفئات الضعيفة. وعندما تكون أمراض معينة5 مستوطنة في المجتمعات في منطقة المشروع، من المفيد 

أن يستكشف المقترض الفرص خالل دورة حياة المشروع لتحسين الظروف البيئية، التي يمكن أن تساعد على تخفيض احتماالت حدوثها.

الحاشية 5. مثل المالريا.
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لالأمراض داخل مصدر  المسببة  الدقيقة  الحية  الكائنات  تتسبب في حدوثها  بالمياه هي حاالت  المنقولة  االأمراض  التوجيهية 1-15.  المذكرة 
ثة بالنفايات البشرية أو الحيوانية أو الكيميائية أثناء االستحمام أو االغتسال  للمياه. والمصدر الرئيسي لهذه االأمراض هو استعمال المياه الملوَّ
أو الشرب أو من خالل تناول الطعام المعرَّض لمياه ملوثة. وهذه االأمراض منتشرة بشكل خاص في المناطق التي تفتقر إلى وجود مرافق كافية 

سهال والدوسنتاريا والتيفود. للصرف الصحي أو المعالجة، وتشمل الكوليرا واالإ

المذكرة التوجيهية 15-2. تتسبب في حدوث االأمراض المعتمدة على المياه كائنات حية لها دورة نمو مائية ودورة أخرى كطفيليات كاملة النمو 
في مستضيف حيواني أو بشري آخر. وتشمل هذه االأمراض الدودة الغينية وداء البلهارسيا.

المذكرة التوجيهية 15-3. تتسبب في حدوث االأمراض التي تحملها النواقل مسببات االأمراض بين السكان التي تنقلها ناقالت االأمراض وتوجد 
بطبيعتها في مناطق محددة في الغالب، مثل البعوض والقراد وغيرهما. وتشمل هذه االأمراض داء شاغاس، وداء المثقبيات االأفريقي البشري، 

والتهاب الدماغ الياباني، وداء الليشمانيات، والمالريا، والعمى النهري، وداء البلهارسيا، والحمى الصفراء.

المذكرة التوجيهية 15-4. تتسبب في حدوث االأمراض السارية العوامل الناقلة للعدوى أو منتجاتها السامة والتي تحدث من خالل االنتقال 
البيئة غير الحية إلى مستضيف  المباشر أو غير المباشر لهذه العوامل أو منتجاتها من فرد مصاب أو عن طريق حيوان أو ناقل لالأمراض أو 
حيواني أو بشري مستعد لتلقي العدوى. ويمكن أن تنتقل هذه االأمراض من شخص إلى آخر من خالل الهواء أو الدم أو أي سائل آخر من سوائل 

يدز، واالأنفلونزا، وشلل االأطفال، والزهري، والسل. الجسم، وتشمل التهاب الكبد، وفيروس ومرض االإ

المذكرة التوجيهية 15-5. االأمراض غير السارية هي أمراض ال تنتقل من شخص إلى آخر. وعادًة تدوم هذه االأمراض لفترات طويلة وتتطور 
ببطء بشكل عام، وقد تشمل: أمراض القلب واالأوعية الدموية )مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية(، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي 
دمان، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض  المزمنة )مثل مرض االنسداد الرئوي المزمن والربو(، واالضطرابات العقلية واضطرابات تعاطي مواد االإ
الجهاز البولي التناسلي، واالأمراض الجلدية، وأمراض الجهاز العضلي والهيكل العظمي، ومرض السكري. ويسهم تلوث الهواء بشكل رئيسي في 

صابة باالأمراض غير السارية. االإ

المذكرة التوجيهية 15-6. تشمل أنواع المشروعات التي قد تسهم في زيادة المخاطر على الصحة، وبالتالي تتطلب اهتماما خاصا، المشروعات 
صابة باالأمراض المتصلة بالمياه، كالسدود أو شبكات الري أو حفر  التي تنشئ مسطحات مائية دائمة أو مؤقتة يمكن أن تؤدي إلى زيادة حاالت االإ
البناء أو المنخفضات االأخرى؛ والمشروعات في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية مالئمة لتصريف ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ والمشروعات 
ارتفاع  التي تسهم في  أو  شعاع  أو االإ الدقيقة  أو الجسيمات  الكيميائية  المواد  أو  المواد الخطرة  أو  الهواء  التعرُّض لتلوث  إلى  التي قد تؤدي 
صابة باالأمراض غير السارية؛ والمشروعات التي تفاقم االأوضاع الصحية القائمة أو تؤثر على الصحة العقلية أو تقلِّص جودة التغذية؛  معدل االإ
والمشروعات التي تؤدي إلى زيادة خطر التعرُّض لالأمراض أو المشكالت الصحية نتيجة، على سبيل المثال، التغيُّرات الأنماط الحركة أو السلوك.

المذكرة التوجيهية 15-7. تُقيَّم المخاطر على الصحة المتعلقة بالمشروع في إطار التقييم البيئي واالجتماعي أو من خالل تقييم منفصل 
لالآثار الصحية، وذلك تبعاً لطبيعة وأهمية أنشطة المشروع والمخاطر واالآثار المحتملة. وحسب االقتضاء، يتم دمج تدابير لتفادي المخاطر 
المعيار  لمتطلبات  ووفقا  المشروع.  حياة  دورة  طوال  ذ  وتُنفَّ المشروع،  تصميم  في  منها  الحد  أو  خفضها  أو  التقييم  أثناء  المحددة  واالآثار 
الهيئات  ممثلو  ذلك  في  بما  المحلية،  المجتمعات  مع  بالتشاور  المجتمعية  والسالمة  للصحة  تقييمات  إجراء  يجب   ،10 واالجتماعي  البيئي 

الصحية المحلية.

المذكرة التوجيهية 15-8. قد تختلف المخاطر الصحية الناجمة عن أنشطة المشروع داخل المجتمعات المحلية، وذلك تبعا لعوامل متنوعة 
عاقة، أو الفقر  يمكن أن تسهم في التعرُّض لهذه المخاطر، ومن بينها السن، أو نوع الجنس، أو الحالة، أو المرض البدني أو العقلي أو االإ
أو الحرمان االقتصادي، أو االعتماد على موارد طبيعية فريدة. فعلى سبيل المثال، قد تكون االأسر المعيشية التي تعتمد على المياه القادمة 
صابة باالأمراض المنقولة بالمياه والمعتمدة عليها، من تلك التي تحصل على المياه من شبكة للتوزيع.  مباشرًة من مصادر طبيعية أكثر عرضة لالإ

وقد تفرض المخاطر الصحية أيضا عبئا غير متناسب على النساء الالئي يتحملن في الغالب مسؤولية الرعاية الصحية الأسرهن.

16. سيتخذ المقترض تدابير لتجنب أو خفض انتقال االأمراض السارية، التي قد ترتبط بتدفق عمالة المشروع الدائمة أو المؤقتة.

المذكرة التوجيهية 16-1. يُقصد بتدفق العمالة أن تأتي كل االأيدي العاملة في مشروع أو جزء منها من خارج منطقة المشروع. وفي بعض 
الحاالت، قد يتبع أشخاص آخرون العمالة الوافدة بهدف بيع سلع وخدمات لهم أو بحثاً عن فرص للتوظيف أو ممارسة أنشطة االأعمال. ويرد 
لكتروني للبنك. رشادات في المذكرة التوجيهية للبنك الدولي بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بتدفق العمالة والمتاحة على الموقع االإ المزيد من االإ

المذكرة التوجيهية 16-2. التقييم البيئي واالجتماعي للمشروع هو االآلية الرئيسية لتحديد مخاطر االأمراض السارية الناتجة عن تدفق العمالة 
وكذلك، حسب االقتضاء، تحديد التدابير الالزمة لتفادي انتقال هذه االأمراض أو خفضه أو الحد منه. ومن المهم وضع خط أساس في إطار 
نة، على سبيل المثال عندما تشارك أعداد  التقييم البيئي واالجتماعي لرصد هذه المخاطر وإدارتها. فقد تكون المخاطر واالآثار أكبر في ظروف معيَّ
كبيرة من عمال المشروع والمقاولين واالأطراف الثالثة في أنشطة المشروع، أو بسبب حساسية موقعه أو خصائص المجتمعات المحلية المتأثرة.
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إدارة وسالمة المواد الخطرة

17. سيتجنب المقترض أو يخفض احتماالت تعرض المجتمع لالأشياء والمواد الخطرة، التي قد تنطلق من المشروع. وعند احتمال تعرض الجمهور 

)بما في ذلك العمال وأسرهم( للمخاطر، السيما تلك التي قد تهدد الحياة، سيبذل المقترض رعاية خاصة لتجنب أو خفض تعرضهم عن طريق 

تعديل أو استبدال أو التخلص من االأوضاع أو المواد المسببة للمخاطر المحتملة. وعندما تمثل المواد الخطرة جزًءا من البنية التحتية للمشروع 

أو مكوناته القائمة، سيبذل المقترض العناية الواجبة أثناء إقامة المشروع وتنفيذه، بما في ذلك وقف التشغيل، لتجنيب المجتمع التعرض لها.

18. سينفذ المقترض التدابير واالإجراءات للسيطرة على سالمة شحنات المواد الخطرة، ونقل النفايات الخطرة والتخلص منها، وسوف 

ينفذ تدابير لتجنب تعرض المجتمع لهذه المواد الخطرة أو السيطرة على هذا التعرض.

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

ويمكن االطالع على المزيد من التفاصيل عن المواد والنفايات الخطرة في المذكرة التوجيهية للمعيار البيئي واالجتماعي 3.

المواد  الناتجة عن  المحلي  المجتمع  المخاطر واالآثار على صحة  البيئي واالجتماعي، تتم مراعاة  التقييم  المذكرة التوجيهية 18-2. في إطار 
شارة إلى أن المخاطر التي يتعرَّض لها المجتمع المحلي قد تحدث أثناء نقل  الخطرة التي يمكن استخدامها خالل أنشطة المشروع. وتجدر االإ

المواد الخطرة من وإلى مواقع المشروع وتخزينها والتخلص منها، وكذلك من جراء التعرُّض لها أثناء القيام بأنشطة المشروع.

المذكرة التوجيهية 18-3. يساعد فهم كيف يمكن أن يتعرَّض أفراد المجتمع المحلي للمواد الخطرة ذات الصلة بالمشروع، مع االأخذ بعين 
االعتبار االأنشطة المختلفة واستخدام الموارد من جانب هؤالء االأفراد السيما االأشد عرضة للمخاطر، في تحديد تدابير مالئمة للحد من المخاطر 
ثات الموجودة في المياه عند القيام باالأنشطة المنزلية، أو قد  واالآثار. فعلى سبيل المثال، قد تكون النساء واالأطفال معرَّضين بشكل خاص للملوِّ

ثة أو النفايات الخطرة أثناء اللعب. يتضرر االأطفال من التربة أو المياه الملوَّ

المذكرة التوجيهية 18-4. عندما يُحتمل أن تكون مخاطر وآثار تعرُّض المجتمع المحلي للمواد والنفايات الخطرة كبيرًة، فقد يكون من المالئم وضع 
دارة المواد الخطرة. ويجب أن تحدد خطط إدارة المواد الخطرة، على االأقل، الترتيبات والمسؤوليات التنظيمية  دارة النفايات الخطرة أو خطة الإ خطة الإ
الخاصة بتحديد هذه المواد وتخزينها والتعامل معها واستخدامها والتخلص منها، بما في ذلك عمليات رصد وإدارة المخاطر وتنفيذ التدابير الالزمة 

للحد منها طوال دورة حياة المشروع.

االستعداد للطوارئ واالستجابة لها

19. سيقوم المقترض بتحديد وتنفيذ تدابير لمعالجة االأحداث الطارئة. واالأحداث الطارئة عبارة عن حوادث غير متوقعة تنشأ من كلٍّ 

نسان، وتكون عادًة في شكل حرائق أو انفجارات أو تسربات أو انسكابات قد تحدث لمجموعة  من االأخطار الطبيعية والتي من صنع االإ

متنوعة من االأسباب المختلفة، بما في ذلك عدم تنفيذ إجراءات التشغيل التي ُوضعت لمنع حدوثها، والظواهر الجوية بالغة الشدة أو 

نذار المبكر. وسيتم وضع التدابير لمعالجة االأحداث الطارئة بطريقة منسقة وسريعة لمنع حدوثها بدًءا من االإضرار  عدم وجود أنظمة لالإ

بالصحة والسالمة المجتمعية، وخفض وتقليص أي آثار قد تحدث والتعويض عنها.

20. سُيجري المقترضون المشاركون في مشروعات من المحتمل أن تؤدي إلى وقوع أحداث طارئة تقييًما لالأخطار والمخاطر، باعتباره 

جزءا من التقييم البيئي واالجتماعي الذي أُجري وفًقا للمعيار البيئي واالجتماعي 1. وبناًء على نتائج تقييم االأخطار والمخاطر، سيقوم 

االعتبار  المتضرر، وسيأخذ في  المختصة والمجتمع  المحلية  السلطات  بالتنسيق مع  للطوارئ، وذلك  استجابة  بإعداد خطة  المقترض 
تطبيق ترتيبات الوقاية من الطوارئ واالستعداد واالستجابة لها على عمال المشروع بموجب المعيار البيئي واالجتماعي 6.2

الحاشية 6. المعيار البيئي واالجتماعي 2، الفقرة 25.
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المذكرة التوجيهية 20-1. تقييم االأخطار والمخاطر هو آلية لتحديد المخاطر المحتملة على صحة وسالمة المجتمع المحلي والتي تنشأ بسبب 
نسان أو أحداث طبيعية. وعندما يمكن أن يكون لهذه االأحداث الطارئة تأثير كبير على المجتمعات المحلية، مثل  أحداث طارئة من صنع االإ
بات أو االنسكابات، فيمكن إجراء هذا التقييم إما في إطار التقييم البيئي واالجتماعي أو كإجراء قائم بذاته. ويجب  الحرائق أو االنفجارات أو التسرُّ

أن يصف تقييم االأخطار والمخاطر االإجراءات الخاصة بما يلي:

تحديد االأخطار وعوامل الخطر االأخرى التي قد تسبب الضرر، وكذلك َمن قد يتعرَّضون للخطر؛  
تحليل وتقييم االأخطار والمخاطر؛  

زالة الخطر أو السيطرة على المخاطر في جميع مراحل دورة حياة المشروع؛ تحديد وتنفيذ الضوابط الالزمة الإ  
التواصل مع السلطات الوطنية والمحلية المعنية، السيما تلك التي يحددها إطار اللوائح الصحية الدولية.  

عندما توجد مخاطر تتمثل في احتمال إطالق مشروع الأشياء أو مواد خطرة، فإن تقييم االأخطار والمخاطر يصف التدابير التي يلزم وضعها 
المقترض على إعداد تقييم لالأخطار والمخاطر وتعزيزها، عند  المعرَّضين للخطر. ويجب تقييم قدرة  الطارئة وحماية  الحالة  للتصدي لهذه 

الضرورة، باالستعانة بخبرات خارجية.

المذكرة التوجيهية 20-2. عند إعداد تقييم االأخطار والمخاطر، يجب تقييم االأحداث الطارئة. ويمكن أن يساعد تقييم االأخطار والمخاطر في 
تحديد ما إذا كانت هذه االأحداث الطارئة تتطلب إعداد خطة لالستجابة للطوارئ. وفي إطار إعداد خطة االستجابة للطوارئ، من المهم أن تأخذ 
ضافة إلى آراء فرق  بعين االعتبار آراء جميع شرائح المجتمع المحلي، بما في ذلك المسنون واالأطفال وأي فئات ضعيفة قد تكون موجودة، باالإ

خدمات الطوارئ/االستجابة المحلية والهيئات الحكومية ذات الصلة.

نذار التلقائي، وأنظمة إيقاف  21. يشتمل تقييم االأخطار والمخاطر، حسب االقتضاء، على: )أ( ضوابط هندسية )مثل االحتواء، وأجهزة االإ

التشغيل( تتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر، )ب( تحديد والوصول االآمن إلى معدات الطوارئ المتوفرة في الموقع والقريبة، )ج( 

إجراءات إخطار لمستجيبين معينين للطوارئ، )د( قنوات إعالمية متنوعة الإخطار المجتمع المتضرر وأصحاب المصلحة االآخرين، )هـ( 

برنامج تدريبي للمستجيبين للطوارئ، بما في ذلك تمارين على فترات منتظمة، )و( إجراءات إخالء الجمهور، )ز( منسق معين لتنفيذ خطة 

عادة تأهيل وتنظيف البيئة بعد أي حادث كبير. االستجابة للطوارئ، )ح( تدابير الإ

المذكرة التوجيهية 21-1. توصف متطلبات محددة لخطط االستجابة للطوارئ المتعلقة بالسدود في الملحق "أ" بالمعيار البيئي واالجتماعي 4 
بشأن سالمة السدود.

22. سيوثق المقترض أنشطة االستعداد واالستجابة للطوارئ، والموارد، والمسؤوليات، وسوف يفصح عن المعلومات المناسبة، فضالً 

عن أي تغييرات جوهرية الحقة، للمجتمعات المتأثرة أو الهيئات الحكومية المختصة أو االأطراف االأخرى ذات الصلة. وسيساعد المقترض 

المجتمعات المتأثرة، والهيئات الحكومية ذات الصلة، وغيرها من االأطراف ذات الصلة ويتعاون معها في استعداداتها لالستجابة الفعالة 

للحدث الطارئ، السيما حينما تشكل مشاركتها وتعاونها جزًءا مهًما من االستجابة الفعالة.

قة – أي االأطراف التي  بطريقة منسَّ التنفيذ الفعال لخطة االستجابة للطوارئ أن جميع االأطراف تعمل معاً  المذكرة التوجيهية 22-1. يعني 
تتولى إدارة تنفيذ المشروع والعاملون به، وخدمات الطوارئ، والهيئات الحكومية، والمجتمع المحلي-ويفهم كل منها الدور المنوط به في حالة 
وقوع حدث طارئ. ويتم االتفاق على هذه االأدوار والمسؤوليات مع الهيئات المختصة وبالتشاور مع االأطراف المعنية. ومن المهم أن تسمح 
خطة االستجابة للطوارئ بأن تفهم االأطراف المتأثرة بالضبط ما هي االإجراءات الالزم اتخاذها في حالة وقوع حدث طارئ. وفي الوقت ذاته، 
فصاح عن المعلومات الحساسة المتعلقة بأمن المشروع. ويقدم المعيار البيئي واالجتماعي 10 المزيد من المعلومات  من المهم أيضا تجنب االإ

فصاح. بشأن االإ

الطارئة  االأحداث  مجموعة  معالجة  على  قادرة  زالت  ما  أنها  ويتأكد  منتظمة،  بصفة  للطوارئ  االستجابة  خطة  المقترض  23. سيراجع 

المتوقعة التي قد تنشأ فيما يتعلق بالمشروع. وسيساند المقترض المجتمعات المتأثرة، والهيئات الحكومية واالأطراف االأخرى ذات الصلة 

من خالل التدريب والتعاون، وسيكفل أن هذا التدريب سيجرى بالتزامن مع التدريب المقدم لعمال المشروع في إطار متطلبات الصحة 

والسالمة المهنية بموجب المعيار البيئي واالجتماعي 2.

المذكرة التوجيهية 23-1. تساعد مراجعة خطة االستجابة للطوارئ بصورة منتظمة في ضمان استمرار معالجتها لمخاطر االأحداث الطارئة طوال 
دورة حياة المشروع. وعند الحاجة إلى معدات في االستجابة لحادث طارئ، مثل إطفاء حريق، فإن التدريب على هذه المعدات ومراجعة مدى 

توافرها ومالءمتها يمثالن عنصرين مهمين في خطة االستجابة للطوارئ.
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 ب. أفراد االأمن

24. عندما يحتفظ المقترض بعمال مباشرين أو متعاقدين لتوفير االأمن لحماية الموظفين والممتلكات، سيقوم بتقييم المخاطر الناجمة 

عن ترتيباتهم االأمنية الأولئك الذين هم داخل موقع المشروع وخارجه. وعند اتخاذ هذه الترتيبات، سيسترشد المقترض بمبادئ التناسب 

والممارسات الدولية الجيدة في الصناعات، وبموجب القانون المعمول به، فيما يتعلق بتعيين عمال االأمن، وقواعد سلوكهم، وتدريبهم، 

وتجهيزهم، ومتابعتهم. ولن يفرض المقترض أي استخدام للقوة من قبل العمال المباشرين أو المتعاقدين في توفير االأمن إال عند 

استخدامها الأغراض وقائية ودفاعية بما يتناسب مع طبيعة وحجم التهديد.

للمخاطر  )أ(  تقييم  بإجراء  بالمشروع  الخاصة  االأمنية  للترتيبات  المناسب  النطاق  تحديد  بشأن  القرارات  تسترشد   .1-24 التوجيهية  المذكرة 
 المحتملة على االأفراد العاملين في المشروع وممتلكاته والتي قد تتطلب استجابة أمنية؛ )ب( االستجابات المالئمة للمخاطر االأمنية المحددة؛ 
للحد  المحتملة  التدابير  )د(  أمني؛  حادث  جراء  من  االأخرى  واالأطراف  المحلية  والمجتمعات  المشروع  على  وقوعها  المحتمل  االآثار  )ج( 

من المخاطر واالآثار.

المذكرة التوجيهية 24-2. من المهم تصميم وتنفيذ ترتيبات أمنية تتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر االأمنية المحددة وبيئة عمل المشروع، 
وتراعي كال من الممارسات الدولية الجيدة في الصناعات والقانون الوطني. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمشروعات في االأوضاع منخفضة إلى 
ضاءة، والتدريب على الوعي االأمني  رشادية، وتوفير االإ متوسطة المخاطر، قد تتطلب إدارة المخاطر االأمنية إقامة االأسوار، ووضع الالفتات االإ
االأساسي، ووجود حارس أمني. وبالنسبة للمشروعات االأكبر واالأكثر تعقيداً أو المشروعات في االأوضاع مرتفعة المخاطر، قد يلزم اتخاذ ترتيبات 
دارة وتقييمات  عداد خطط لالإ أمنية أكثر شموالً. وأما بالنسبة لبعض المشروعات، فقد يكون من المناسب االستعانة بخبراء أمنيين خارجيين الإ

للمخاطر أكثر شموالً وتفصيالً.

المذكرة التوجيهية 24-3. يسمح التقييم الدوري للمخاطر االأمنية خالل ُعمر المشروع بتحديث الترتيبات االأمنية لتعكس أي مخاطر أو تغييرات 
جديدة في بيئة العمل. ومن الممارسات الجيدة مراجعة الترتيبات االأمنية بشكل سنوي أو عند وقوع حادث كبير يمكن أن يؤثر على أمن المشروع 

أو بيئة عمله.

المذكرة التوجيهية 24-4. قد يتعرَّض عمال المشروع والمجتمعات المحلية لمخاطر وآثار ناجمة عن الترتيبات االأمنية ذاتها. ومن المهم أخذ 
هذه المخاطر واالآثار بعين االعتبار وتحديد تدابير لمعالجتها، ويجب أن يكون ذلك في إطار مشاركة أصحاب المصلحة المستمرة في المشروع 
كما هو مبيَّن في المعيار البيئي واالجتماعي 10. وتسمح آليات التظلم على مستوى المشروع، التي تكون متاحة للعمال فيه والمجتمعات المحلية 

م هؤالء تعليقاتهم ومالحظاتهم التقييمية بشأن الترتيبات االأمنية وأفراد االأمن في المشروع. وأصحاب المصلحة االآخرين، بأن يقدِّ

التعاقدية  الترتيبات  مناسباً. وتنص  المشروع سلوكاً  نة في  المعيَّ الخاصة  االأمن  المتوقع أن يكون سلوك قوات  المذكرة التوجيهية 24-5. من 
على تعليمات واضحة بشأن الحاالت المحدودة التي يجوز فيها استخدام القوة لحماية أفراد المشروع أو ممتلكاته. ويجب أيضا وضع وتنفيذ 

بروتوكوالت مالئمة للخدمات االأمنية التي تقدمها الجهات الحكومية.

ويشجع  أعاله،   24 الفقرة  مع  تتفق  بطريقة  االأمنية  الخدمات  لتوفير  الحكومية  االأمن  قوات  انتشار  لضمان  المقترض  25. سيسعى 

فصاح للجمهور عن الترتيبات االأمنية الخاصة بمرافق المقترض، مع مراعاة الدواعي االأمنية العليا. السلطات المعنية على االإ

غير  االأمن  لتوفير  متعاقدين  أو  مباشرين  بعمال  استعان  أنه  من  للتحقق  مناسبة  تحريات  عمل   )1( يلي:  بما  المقترض  26. سيقوم 

متورطين في انتهاكات سابقة؛ )2( تدريبهم بشكل كاٍف )أو يحدد أنهم مدربون بشكل صحيح( على استخدام القوة )واالأسلحة النارية، 

عند االقتضاء(، وعلى نهج السلوك المناسب تجاه العمال والمجتمعات المتأثرة؛ )3( مطالبتهم بالتصرف في حدود القانون المعمول به 

في خطة االلتزام البيئي واالجتماعي.

27. سيراجع المقترض جميع مزاعم االأفعال غير المشروعة أو التعسفية الأفراد االأمن، ويتخذ إجراًء )أو يحث االأطراف المعنية على اتخاذ 

إجراءات( لمنع تكرارها، وعند الضرورة، يُبلغ عن االأفعال غير القانونية والتعسفية للسلطات المختصة.

المذكرة التوجيهية 27-1. من المهم أن يكون بمقدور آلية التظلم على مستوى المشروع تلقي المخاوف أو الشكاوى المتعلقة بسلوك أفراد 
االأمن وأن يتم توثيقها، وكذلك أي أدلة وحقائق متعلقة بها، على الفور وتقييمها واتخاذ االإجراءات الالزمة لمنع تكرارها. ويتم رصد االإجراءات 

مي الشكاوى. ذة استجابًة للشكاوى وإبالغ االأطراف المعنية بالنتائج، مع مراعاة ضرورة حماية سرية الضحايا ومقدِّ المنفَّ
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الملحق أ: سالمة السدود

أ. السدود الجديدة

شراف على تصميم وبناء سدود جديدة،1 ويطالب مالك السد بتبني تدابير سالمة السدود  1. يشرك المقترض مهنيين ذوي خبرة وكفاءة لالإ

وتنفيذها خالل تصميم السد وطرح مناقصاته وبنائه وتشغيله وصيانته واالأعمال المرتبطة به.

مداد المياه أو للري أو للتحكم بالفيضان أو لمشروع  الحاشية 1. تشتمل السدود، على سبيل المثال، على سد لتخزين المياه من أجل توليد الطاقة الكهرومائية أو الإ
متعدد االأغراض أو سد للنفايات واالأوحال أو سد لحجز الرماد.

2. تسري متطلبات سالمة السدود المبينة في هذا الملحق على:

"السدود الكبيرة" التي تم تحديدها بأنها سدود يبلغ ارتفاعها 15 متًرا أو أكثر من أدنى أساس لها إلى ذروتها، أو سدود ارتفاعها )أ( 
يتراوح ما بين 5 أمتار و15 متًرا وتحتجز أكثر من 3 ماليين متر مكعب من المياه؛

جميع السدود االأخرى بغض النظر عن الحجم أو سعة االحتجاز )يُشار إليها باسم "السدود الصغيرة"( والتي: )1( قد تسبب )ب( 
مخاطر للسالمة، مثل المطالبة بالتعامل مع الفيضانات الكبيرة بشكل غير عادي أو التواجد في منطقة عالية الزلزالية، أو 

عداد، أو االحتفاظ بالمواد السامة، أو احتمال وقوع آثار كبيرة عند المصب أو )2( يتوقع أن تصبح  االأساسات معقدة وصعبة االإ
سدوًدا كبيرة خالل حياتها التشغيلية.

3. تتطلب السدود المشار إليها في الفقرة 2:

مراجعات من ِقبل لجنة )هيئة( مستقلة من خبراء تفتيش وتصميم وبناء السد وبدء العمليات؛)أ( 

شراف على أعمال البناء وضمان الجودة، وخطة )ب(  إعداد الخطط المفصلة التالية وتنفيذها، كما وصف الحًقا في القسم ج:2 خطة لالإ
االأجهزة، وخطة التشغيل والصيانة، وخطة االستعداد للطوارئ؛

التأهيل المسبق لمقدمي العطاءات خالل الشراء وتقديم العطاءات؛)ج( 

إجراء فحوصات السالمة الدورية للسد بعد االنتهاء منه، وتنفيذ التدابير الالزمة لمعالجة القصور في السالمة.)د( 

الحاشية 2. في إطار ممارسات سالمة السدود المعمول بها في بلدان معينة، تشتمل خطة التشغيل والصيانة على خطة االأجهزة وخطة االستعداد للطوارئ، مثل 
االأقسام المحددة لخطة التشغيل والصيانة. وتكون هذه الوسيلة مقبولة بشرط أن تحتوي االأقسام ذات الصلة الخاصة بخطة التشغيل والصيانة على التفاصيل 

وأن يتم إعدادها وفًقا للتوقيت المحدد في القسم ج أدناه.

4. المخاطر المرتبطة بالسد خاصة بتصميمه وحالته وتختلف وفًقا للمكونات الهيكلية والعوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئة التي يتم 

بناء السد وتشغيله فيها. ويعكس تطبيق المتطلبات المحددة في الفقرة 3 هذه االعتبارات وتكون مناسبة لحجم السد ودرجة تعقيده 

والخطر المحتمل.

المذكرة التوجيهية أ4-1. عند تقييم المخاطر المرتبطة بأحد السدود، يجب أن تشمل المخاطر الخاصة بحالته البيئة التنظيمية والقدرات على 
تقييم وإدارة مجموعة المخاطر المتعلقة بذلك بأكملها.
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5. عندما ال يندرج السد في الفئات المحددة في الفقرة 2، يتم تصميم وتبني وتنفيذ تدابير السالمة الخاصة بالسد من قبل مهندسين 
مؤهلين وفًقا للممارسات الدولية الجيدة في الصناعات.3

الحاشية 3. في هذه الظروف، يؤكد المقترض، من خالل التقييم البيئي واالجتماعي، عدم وجود خطر يذكر لالآثار السلبية الكبيرة الناتجة عن فشل بناء السد على 
المجتمعات واالأصول المحلية، بما في ذلك االأصول التي يتم تمويلها في إطار المشروع المقترح. وقد تشتمل هذه السدود على البرك الزراعية وسدود االحتفاظ 

بالطمي المحلي، وخزانات الجسور المنخفضة.

المذكرة التوجيهية أ5-1. يبيِّن المخطط المرفق الظروف التي سُيطبَّق فيها ذلك.

نعم

نعم

نعم

��

�

�
عم

ن

يلزم ا�ستعانة بلجنة مستقلة 
 �
اء واتخاذ التداب �
من الخ

� الفقرات  ا��خرى المحددة ��
۳ (ب) و۳ (ج) و۳ (د)

السدود الجديدة

 � ��وعات ال الم��
ي�ي عليها الملحق 
 � ��"۱" بالمعيار البي

وا�جتماعي ۴
وع  ل الم�� يمو�

إعادة تأهيل السدود 
القائمة أو تحديثها

تقييم س�مة السدود 
وتصميمات إعادة 
التأهيل/التحديث

 �تصميم  التداب�
الخاصة بس�مة 

السدود من جانب 
� �اء مؤهل� خ�¢

تحديد التداب�� الخاصة 
بس�مة السدود من جانب 
ها  �� وغ� �� مؤهل� �مهندس�

من التداب�� المحددة 
� الفقرة ۳ (ب) �¬

يلزم ا�ستعانة بلجنة 
اء واتخاذ  مستقلة من الخ�¢
التداب�� ا��خرى المحددة 

� الفقرة ۳ (ب) �¬

ض  �يقدم المق�
النتائج والخطط 
المناسبة إ¸ البنك

وع  يعتمد الم��
ع� التشغيل ا�¹من 
لسد ملحق أو واقع 

عند المنبع

التقييم من جانب 
واحد أو أك�� من 

 � المتخصص �
� السدود۴ �� � المستقل �

هل هي 
ة"؟۱ سدود "كب��

السدود القائمة 
والسدود قيد 

نشاء۳ ا��

هل هي سدود 
ة" لها  "صغ��

مخاطر محتملة ع� 
الس�مة؟۲

هل هي حا�ت عالية 
المخاطر تنطوي ع� عمل 

د؟ إص�حي معق¢

هل يلزم اتخاذ تداب�� 
إضافية للس�مة أو القيام 

بعمل إص�حي؟

� الفقرة ۲ (أ). ة" �� ۱ تُعر¢ف السدود "الكب��

� الفقرة ۲ (ب). ة كما هو معر¢ف �� ع أن تصبح سدوداً كب�� ة" لها مخاطر محتملة ع� الس�مة أو يُتوق¢ ۲ سدود "صغ��

وعات يمولها البنك. � لس�متها وأدائها أهمية بالغة لم�¹ º»وكذلك السدود ال ، وعات للبنك الدو¾� � تُمو¢ل أعمال إعادة تأهيلها بشكل مبا�Á من خ�ل م�¹ º»۳ تشمل السدود ال

� الفقرة ۱۰. �� � ¢ ۴ يمكن قبول توصيات أو تقييم أُِعد سابقاً كما هو مب �

للبنك،  ومقبولون  المقترض  ِقبل  من  تعيينهم  يتم  الخبراء،  من  أكثر  أو  ثالثة  من  أعاله،   3 الفقرة  في  إليها  المشار  اللجنة  6. تتكون 
ويتمتعون بالخبرة في مختلف المجاالت الفنية ذات الصلة بجوانب سالمة السد المعين.4 وستقوم اللجنة بالمراجعة وتقديم المشورة 
التابعة له، ومنطقة مستجمعات  للمقترض بشأن المسائل المتعلقة بسالمة السد وجوانب السد االأخرى المهمة، والهياكل المنخفضة 
المياه، والمنطقة المحيطة بالخزان، والمناطق الواقعة عند المصب. وسيقوم المقترض عادًة بتوسيع تشكيل اللجنة واختصاصاتها بما 
يتجاوز سالمة السد، لتغطية مجاالت مثل صياغة المشروع، والتصميم الفني، وإجراءات البناء، ولسدود تخزين المياه، االأشغال ذات 

الصلة مثل مرافق الطاقة، وتحويل مجرى النهر خالل البناء، ورافعات السفن، وساللم االأسماك.

الحاشية 4. يتناسب العدد والسعة المهنية والخبرة الفنية الأعضاء اللجنة وخبرتهم مع حجم وتعقيد السد قيد النظر ومخاطره المحتملة. وبالنسبة للسدود عالية 
المخاطر، على وجه التحديد، يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة الدولية المعروفة في مجالهم.

المذكرة التوجيهية أ6-1. تشمل الخبرات ذات الصلة بالسدود الجيولوجيا، والهيدرولوجيا )علم المياه(، والهيدروليكا )علم السوائل المتحركة(، 
والهندسة المدنية، والخبرة الهيدروميكانيكية، والخبرة الكهرومائية، والخبرة بالمواد. وقد تشمل أيضا الخبرة في مجال الصحة العامة، وذلك تبعاً 
لالآثار المحتملة على المجتمعات المتأثرة. ويجب أن تضمن عملية اختيار أعضاء اللجنة ذوي الخبرات المناسبة تمتُّع هؤالء االأعضاء باالستقاللية 

كما هو مطلوب في الفقرة 3 من هذا الملحق.

المذكرة التوجيهية أ6-2. يتم اختيار أعضاء اللجنة من جانب المقترض ويتطلب عدم ممانعة البنك. ويدعو المقترض إلى اجتماع اللجنة، 
إما بشكل شخصي أو افتراضياً، ويضمن اطالع أعضائها على الوثائق ذات الصلة بطرق من بينها تقديم التقارير أو الدراسات ذات الصلة )كتلك 
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الفقرة 3 من هذا  كما هو مطلوب في  اللجنة  أعضاء  استقاللية  االختيار  أن تضمن عملية  البيئي واالجتماعي(. ويجب  التقييم  ة الإجراء  المعدَّ
الملحق. وتُعرَّف االستقاللية عن المشروع في المعيار البيئي واالجتماعي 1.

يرتب  مكان،  االإ قدر  مبكًرا  المشروع  إعداد  في  وبالبدء  الأنشطتها.  داري  االإ الدعم  ويوفر  اللجنة  خدمات  بشأن  المقترض  7. يتعاقد 

المقترض لعقد اجتماعات ومراجعات دورية للجنة تستمر خالل فحص السد وتصميمه وبنائه والملء االأولي له ومراحل بدء تشغيله.5 

ويقوم المقترض بإخطار البنك مسبًقا باجتماعات اللجنة.6 وبعد كل اجتماع، تقدم اللجنة للمقترض تقريًرا مكتوبًا باستنتاجاتها وتوصياتها 

ويوقع عليه كل عضو مشارك، ويقدم المقترض نسخة من ذلك التقرير إلى البنك. بعد ملء الخزان وبدء تشغيل السد، يقوم البنك 

بمراجعة النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة. وفي حالة عدم مواجهة أي صعوبات كبيرة في ملء السد وبدء تشغيله، يجوز 

للمقترض حل الفريق.

الحاشية 5. إذا بدأت مشاركة البنك في مرحلة الحقة من إعداد المشروع، يتم تشكيل اللجنة في أقرب وقت ممكن وتراجع أي جانب من جوانب المشروع التي 
تم تنفيذها بالفعل.

الحاشية 6. يقوم البنك بطبيعة الحال بإرسال مراقب إلى هذه االجتماعات.

المذكرة التوجيهية أ7-1. يتطلب التقييم، الذي يفيد بعدم وجود أي مشكالت كبيرة في ملء السد وبدء تشغيله وحل اللجنة، عدم إبداء أي 
اعتراض من جانب البنك الدولي.

نشاء ب. السدود القائمة والسدود قيد االإ

لمتخصص  المقترض  سيرتب  المقترض،  إقليم  في  نشاء  االإ قيد  سد  أو  قائم  سد  أداء  على  يعتمد  قد  أو  مشروع  يعتمد  8. عندما 

نشاء، وملحقاته، وتاريخ أدائه،   مستقل في السدود واحد أو أكثر من أجل: )أ( فحص وتقييم حالة سالمة السد القائم أو السد قيد االإ

)ب( مراجعة وتقييم إجراءات التشغيل والصيانة لدى المالك،)ج( تقديم تقرير مكتوب بالنتائج والتوصيات الأي عمل عالجي أو تدابير 

نشاء إلى مستوى سالمة مقبول. متعلقة بالسالمة الزمة لرفع مستوى السد القائم أو السد قيد االإ

9. تشمل هذه المشروعات، على سبيل المثال، محطات توليد الكهرباء أو أنظمة إمدادات المياه، التي تقوم بالسحب مباشرًة من خزان 

نشاء، حيث يؤدي  نشاء؛ وسدود التحويل أو مصب الهياكل الهيدروليكية من سد قائم أو سد قيد االإ يتحكم فيه سد قائم أو سد قيد االإ

تعطل سد وقع عند المنبع إلى أضرار جسيمة أو تعطل مرافق المشروع، ومشروعات الري أو إمدادات المياه التي تعتمد على تخزين 

مداداتها من المياه، وال يمكن أن تعمل إذا تعطل السد. كما تشمل المشروعات التي تتطلب  نشاء الإ وتشغيل سد قائم أو سد قيد االإ

زيادات في قدرة السد القائم أو تغيرات في خصائص المواد المحتجزة، حيث قد يؤدي تعطل السد القائم إلى أضرار جسيمة أو تعطل 

مرافق المشروع.

نشاء، في حالة:   10. قد يستخدم المقترض توصيات أو تقييم سالمة سد أُعد سابًقا للتحسينات الالزمة في سد قائم أو سد قيد االإ

)أ( تشغيل برنامج فعال لسالمة السد بالفعل، )ب( إجراء وتوثيق عمليات التفتيش على مستوى كامل وتقييمات سالمة السد للسد القائم 

نشاء، وأن تكون مرضية للبنك. أو السد قيد االإ

11. بالنسبة للمشروعات التي تشمل تدابير إضافية لسالمة السدود أو تتطلب العمل االإصالحي، يطالب المقترض بما يلي: )أ( تصميم 

شراف على بنائه من ِقبل متخصصين أكفاء، )ب( إعداد التقارير والخطط الالزمة لسد جديد )محددة في الفقرة 3 )ب( وتنفيذها.  السد واالإ

الخبراء  بتوظيف لجنة من  أيًضا  المقترض  الكبير والمعقد، فسيقوم  االإصالحي  العمل  تنطوي على  التي  المخاطر  عالية  الحاالت  وفي 

المستقلين على قدم المساواة لسد جديد )راجع الفقرة 3 )أ( و6 من هذا الملحق(.

نشاء كيانًا آخر غير المقترض، يُبرم المقترض اتفاقيات أو ترتيبات تنص على التدابير  12. عندما يكون مالك السد القائم أو السد قيد االإ

المحددة في الفقرات من 8 إلى 11 من هذا الملحق ليتولى المالك تنفيذها.
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13. عند االقتضاء، قد يناقش المقترض مع البنك أي تدابير الزمة لتقوية االأطر المؤسسية والتشريعية والتنظيمية لبرامج سالمة السدود 

في البلد.

المذكرة التوجيهية أ13-1. فيما يتعلق باعتماد العناصر الهيكلية للمشروع والموافقة عليها، عندما تكون قدرات "هيئة منح الموافقة" الحكومية 
محدودة أو غير كافية، فإنه يجب االتفاق على أدوار ومسؤوليات الجهات البديلة لمنح الموافقة، مثل المهنيين من االأطراف الثالثة، وصياغتها 

قبل تنفيذ المشروع.

ج. تقارير سالمة السدود

14. تحتوي تقارير سالمة السدود على المعلومات المحددة أدناه ويتم إعدادها كما يلي:

شراف على أعمال البناء وضمان الجودة. تحدد هذه الخطة تفاصيل التنظيم، ومستويات التوظيف، واالإجراءات، )أ(  خطة االإ
شراف على بناء سد جديد أو عمل إصالحي لسد قائم. وبالنسبة لسد بخالف سد تخزين  والمعدات، والمؤهالت الالزمة لالإ

شراف نظًرا الزدياد السد في  المياه،7 تأخذ هذه الخطة بعين االعتبار فترة البناء الطويلة في العادة، التي تغطي متطلبات االإ
االرتفاع - مع أي تغييرات مصاحبة في مواد البناء أو خصائص المواد المحتجزة - على مدى فترة من السنوات. وسيتم إعداد 

هذه الخطة وتقديمها إلى البنك خالل إعداد المشروع.

خطة االأجهزة. هذه خطة مفصلة لتركيب أجهزة لرصد وتسجيل سلوك السد والعوامل الجوية الهيدرولوجية والهيكلية والزلزالية )ب( 
ذات الصلة. وسيتم إعداد الخطة وتقديمها إلى اللجنة والبنك قبل تقديم العطاءات.

خطة التشغيل والصيانة. تحدد هذه الخطة تفاصيل الهيكل التنظيمي، والتوظيف، والخبرة الفنية والتدريب المطلوب، )ج( 
والمعدات والمرافق الالزمة لتشغيل وصيانة السد، وإجراءات التشغيل والصيانة، وترتيبات تمويل التشغيل والصيانة، بما في 

ذلك عمليات تفتيش السالمة والصيانة على المدى الطويل. وتعكس خطة التشغيل والصيانة لسد بخالف سد تخزين المياه، على 
وجه الخصوص، التغيرات في هيكل السد أو في طبيعة المواد المحتجزة التي يمكن توقعها على مدى فترة من السنين. ويتم 

تمويل العناصر الالزمة لوضع اللمسات االأخيرة على الخطة وبدء العمليات عادًة في إطار المشروع. وسيتم إعداد خطة مبدئية 
وتقديمها إلى البنك خالل إعداد المشروع. وسيتم تنقيح الخطة وإنجازها خالل تنفيذ المشروع. وسُتنجز الخطة النهائية في فترة 

ال تقل عن ستة أشهر قبل بدء ملء الخزان. ويتم تمويل العناصر الالزمة لوضع اللمسات االأخيرة على الخطة وبدء العمليات 
عادًة في إطار المشروع.

خطة االستعداد للطوارئ. تحدد هذه الخطة أدوار االأطراف المسؤولة، عندما يعتبر تعطل السد وشيًكا، أو عندما يُتوقع أن يهدد )د( 
إطالق التدفق التشغيلي للسد حياة المناطق الواقعة عند المصب أو العقار أو العمليات االقتصادية، التي تعتمد على مستويات 
تدفق النهر. وتشتمل على ما يلي: بيانات واضحة بشأن المسؤولية عن اتخاذ القرار فيما يتعلق بعمليات السد واالتصاالت الطارئة 

ذات الصلة؛ وخرائط تحديد مستويات الغمر لمختلف الظروف الطارئة؛ وخصائص نظام التحذير من الفيضانات؛ وإجراءات 
إخالء المناطق المهددة؛ وتعبئة معدات وقوات الطوارئ. وتشتمل خطة اتصاالت الطوارئ على آلية يمكن من خاللها إعالم 

عداد الخطة بالتفصيل  المجتمعات المتأثرة بالمصب. وسيتم إعداد خطة إطار عمل واسعة غير مفصلة وتقدير االأموال الالزمة الإ
وتقديمها إلى البنك خالل إعداد المشروع. وسيتم إعداد الخطة نفسها خالل التنفيذ وتقديمها إلى اللجنة والبنك للمراجعة في 

موعد أقصاه عام قبل التاريخ المتوقع لبدء ملء الخزان.

الحاشية 7. على سبيل المثال، سد النفايات أو سد احتجاز الرماد.

المذكرة التوجيهية أ14-1. خطة االستعداد للطوارئ هي نفس الخطة المشار إليها في الفقرة 20 من المعيار البيئي واالجتماعي 4. ويجب أن 
يضم المقترض خبرات قادرة على تخطيط وإعداد تدريبات للطوارئ من أجل اختبار هذه الخطة بشكل فعال.
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