
 

1 
 

 جتماعية البيئية واإل العناصر

 

 اوال : المقدمة  

لتزام البنك الدولي بالتنمية  إطارعمل لتمويل المقترضين في الدول النامية ويتمثل في  إحدد البنك الدولي  

و البيئية  المعايير  تحديد  خالل  من  تقييماألالمستدامة  في  المتمثلة  المخاطرواألثارالبيئية   جتماعية 

 جتماعية المرتبطة بالمشروعات الممولة من قبل البنك الدولي .  واأل

 ثانيا : الهدف من العناصر البيئية واألجتماعية  

الغرض من تطبيق تلك المعايير هو مساعدة المقترضين في هدفهم للحد من الفقر وزيادة الرخاء بطريقة  

 طنين ستقوم المعايير: مستدامة لصالح البيئة ولصالح الموا

بااألستدامة ▪ المتعلقة  الجيدة  الدولية  الممارسات  تحقيق  في  المقترضين  البيئية   مساندة 

 واألجتماعية  

 مساعدة المقترضين في الوفاء بالتزاماتهم البيئية واألجتماعية والوطنية والدولية .   ▪

 تعزيزعدم التمييز والشفافية والمشاركة والمساءلة والحوكمة .   ▪

 تعزيز نتائج التنمية المستدامة للمشروعات من خالل األشتراك المستمرالصحاب ذات العالقة   ▪

تحديد المعايير البيئية واألجتماعية العشرة المعايير التي سيلبيها المقترض والمشروع خالل   ▪

  دورة حياة المشروع من خالل :

المعيار البيئى واألجتماعي : الحفاظ على البيئة ، العمالة وظروف العمل ، الكفاءة في استخدام  

الموارد ومنع التلوث وادارة الصحة والسالمة المجتمعية ، األستحواذ على األراضي والقيود  

اظ على استخدام األراضي ، حفظ التنوع البيولوجي واألستدامة للموارد الطبيعية الحية ، الحف

 على التراث الثقافي للشعوب واألقليات.  

 ثالثا : الرؤية للتنمية المستدامة  

تحدد إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المؤسسية إلنهاء الفقرالمدقع وتعزيز الرخاء المشترك في جميع  

األعباء   من  والحد  الجميع  احتواء  وضمان  العراقي  الشعب  لمكونات  مستقبل  وتأمين  العراق  انحاء 

ألقتصادية على األجيال القادمة التأكيد على النمو األقتصادي واألحتواء واألستدامة بما ذلك المخاوف ا

 القوية المتعلقة باألنصاف.   

 رابعا : سياسة مصرف اإلقليم التجاري البيئية واإلجتماعية لتمويل القروض  

اإل مصرف  وتنفيذ  يلتزم  اعداد  في  المقترضين  بمساعدة  التجاري  بيئيا  قليم  األستدامة  مشروعات 

واألجتماعية  البيئية  المخاطر  تفادىء  بهدف  واجتماعية  بيئية  معايير  المصرف  ويضع  واجتماعيا 

للمشروعات او خفضها اوتقليصها او الحد منها يساعد المصرف المقترضين في تطبيق المعاييرالبيئية 

 واألجتماعية للمشروعات التي تمول الى المقترضين . 
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 ا : اساليب مساعدة المقترضين  خامس

 يتم مساعدة المقترضين لتجنب المخاطرالبيئية واألجتماعية  

دارة المخاطر البيئية واألجتماعية المحتملة إمساعدة المقترض في تحديد األساليب المناسبة لتقييم و   -1

 واألثار المترتبة عليها . 

بموجبها لتقديم المساعدة للمشروع على األتفاق مع المقترض على الشروط التي يستعد المصرف  -2

 النحو في خطة األلتزام البيئى واألجتماعي . 

 سادسا : خطة األلتزام البيئى  

البيئى    األلتزام  على خطة  والمقترض  المصرف  التدابيرالمالية    واألجتماعييتفق  الخطة  في  تحدد  

لتلبية المعاييرالبيئية واألجتماعية خالل فترة  زمنية محددة   وتشكل   واألجراءات الالزمة للمشروع 

الخطة جزء من األتفاقية القانونية التي تشمل التزامات من المقترض في تنفيذ الخطة يطلب المصرف 

دارة المتغيرات المقترحة تماد عملية تتيح األدارة التكيفية إلعمن المقترض األستعداد والتقدم الى البنك إل

 للمشروع او الظروف غير المتوقعة وتنفيذها . 

 فصاح عن المعلومات سابعا : اإل

قليم من المقترض في توفير معلومات كافية حول المخاطر واألثار المحتملة للمشروع  يطلب مصرف اإل

ض مع اصحاب المصلحة يستمر األفصاح عن هذه المعلومات  من اجل المشاورات التي يجريها المقتر

شخاص المتأثرين بالمشروع  في الوقت المناسب وفي مكان يمكن الوصول اليه وبصيغة ولغة مفهومة ال

 وغيرهم من األطراف المعنية . 

 ثامنا : التشاور والمشاركة  

ذلك   في  بما  العالقة  اصحاب  اشراك  المقترض  من  المصرف  المحيطة  يطلب  المحلية  المجتمعات 

بالمشروع في التشاور وتزويدهم بالمعلومات والمشاركة الواعية على نحو يتناسب مع األخطار واألثار  

األثار المتعلقة هذه  عالج  ت  تيالمتعلقة بالمجتمعات المحلية حول المشروع  يشرح المقترض الكيفية ال

 .  ضهابالبيئة لتخفي
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 تاسعا : الية التظلم والمسائلة 

والية عملية لقبول طلبات وتظلم األفراد والمجتمعات   قليم من المقترض في توفيريطلب مصرف اإل

 المحلية في حالة حدوث تلوث بيئى للماء والمياه والضرر باالراضي الخضراء . 

 عاشرا : الكفاءة في استخدام الموارد ومنع التلوث وادارته  

ر البيئي واألجتماعي بأن النشاط األقتصادي والتوسع الحضري يؤديان في أحوال كثيرة إلى  يقرالمعيا 

هدد الناس والمياه ، وخدمات النظام تالموارد المحدودة بطريقة قد    هالك، واستلألرض،    تلوث للهواء

ورفاهية    ئةالتدفالبيئى على مستويات محلية ووطنية وعالمية ويهدد التركيز الحالي والمتوقع لغازات  

وفي الوقت نفسه، أصبح استخدام الموارد بمزيد من الكفاءة والفاعلية،    األجيال الحالية  والمستقبلية 

في متناول    اوتقنيات وممارسات التخفيف أمور  تدفئةوالوقاية من التلوث، وتجنب انبعاثات غازات ال

 . اليد ويسهل تحقيقها

 : الصحة والسالمة المجتمعية   الحادي عشر

ب يقوم مصرف اإل لزام المقترض في الحفاظ على السالمة والصحة المجتمعية من خالل تجنب إقليم 

واألستعداد  والتربة  والهواء  المياه  على  الحفاظ  خالل  من  صحية  لمشاكل  المحلي  المجتمع  تعرض 

 لحاالت الطوارىء .  

 ية الحية عشر : حفظ التنوع البيولوجي واألدارة المستدامة للموارد الطبيع الثاني

دارة الموارد الطبيعية الحية على  إن حماية وحفظ التنوع البايولوجي وأيقرالمعيارالبيئى واألجتماعي ب

نحو مستدام في التنوع الحر لتحقيق التنمية المستدامة ويعرف التنوع البيئى بانه التغيير في الكائنات  

  .الحية الناشىء عن جميع المصادر

 

 

 


