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االررسمي ااالستخدداامم  

 

 

-صنددووقق لجبلل االرريیاحح مززررعة   خاالدديي
  )PGES( وواالعرربيیة االفررنسيیة باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه االمذذكووررةة االتقارريیرر

 

ااالختصارر االمغززيي  االتعرريیفف   

- 
االمشررووعع مالكك  االعالمي االتررميیزز وونظظامم )ACWA( وواالططاقة االميیاهه لتنميیة االعرربيیة االشرركة مجمع 

)UPC( االمتجددددةة. االططاقة لمصاددرر  

- 
للمووقع االووصوولل ططرريیقق  مززررعة وومددخلل االقرريي عبرر االمووجووددةة االططررقق بيینن٬، تصلل محسنة٬، أأوو جدديیددةة ططررقق 

االرريیاحح.  

 
 ددررااسة نتائج عنن ااإلفصاحح بنوودد
  ووااالجتماعي االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم

 لمشررووعع ووااالجتماعي االبيیئي ااألثرر لتقيیيیمم ووعمليیة متكاملة ددررااسة أأفضلل إإعدداادد أأجلل منن
 بـالبنكك االخاصة ااألددااء معايیيیرر ضووء ووفي االكهھرربائيیة٬، االططاقة نقلل ووخطط االرريیاحح مززررعة
 االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم تقارريیرر تحدديیثث االالززمم منن كانن وواالتنميیة٬، االبناء إلعاددةة ااألووررووبي
 االمررااقبة ووخطططط االمناسبب االبيیئي ااألثرر إإعدداادد منن للتأكدد االبيیئيیة ااإلددااررةة ددعمم ووتقارريیرر

 االططاقة نقلل ووخطط االرريیاحح مززررعة لمشررووعع وواالصحة االبيیئة لتقيیيیمم ووفًقا تخفيیففوواال
ااإلفصاحح: بنوودد مجمووعة منن ااآلتيیة االمستنددااتت إإعدداادد جررىى االصدددد٬، هھھھذذاا ووفي  االكهھرربائيیة  
•   االمشررووعع بيیانن 
• االبيیوولووجي االتنووعع حمايیة خططة   
• االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم   
• االمعنيیة ااألططرراافف مشارركة خططة   
• االعيیشش كسبب سبلل ووااستعاددةة ااألررااضي ااستمالكك عملل إإططارر   
• وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة خططة   
•   االفني غيیرر االملخصص 
•   ووااالجتماعي االبيیئي االعملل خططة 
• ااالررتعاشش ظظاهھھھررةة تقيیيیمم   
• االضووضاء أأثرر تقيیيیمم   

ووكجززء منن بنوودد ااإلفصاحح٬، سيیتمم أأيیًضا ااإلفصاحح عنن تقيیيیمم ااألثرر االبيیئي االمعتمدد في عامم 
 2012 باإلضافة إإلى االمستنددااتت االمددررجة أأددناهه

- 

االباططنن منن مقاوولل  )EIE( االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم ددررااساتت بتنفيیذذ االتعاقدد ططرريیقق عنن االباططنن منن االمقاوولوونن يیلتززمم 
 للررقابة ااألخرريي وواالبرراامج )ESMMP( ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ااإلدداارريیة االررقابة ووبررنامج
 وو )EPC( وواالبناء وواالتوورريیدد االهھنددسة٬، هھھھيیئاتت تووفررهھھھا االتي ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ااإلدداارريیة
).O&M( وواالصيیانة االتشغيیلل عمليیاتت  

- 
 لتووليیدد خاالدديي االرريیاحح مززررعة
)MW( ووااتت ميیجا 120  

 االكابالتت االدداائمة٬، االووصوولل ططررقق صنددووقق٬، جبلل قمة علي للرريیاحح توورربيینن 40 ووضع تمم
 االتي االعلوويیة االكهھررباء خططووطط عنن فضالً  االمدَدِعمة٬، االترركيیباتت منن ووغيیررهھھھا ااألررضض تحتت
).Tétouanتططوواانن.( إإلي )Melloussa( ميیلووسا منن تمتدد  

- 
االرريیاحح مساررااتت  منصاتت بيینن ترربطط االتي االخططووطط مع ووتتوواافقق االجبلل قمة علي االرريیاحح مساررااتت تقع 

  االرريیاحح.

- 

ااألررضض تحتت كابلل  االخططووطط كلل علي االكابلل يیحتوويي االرريیاحح. مسارر بمووااززااةة االحافة علي االكابلل هھھھذذاا يیقع 
 أأخرريي٬، مررةة ميیلووسا. لمترروو ااألررضيیة االتحتت االمحططة إإلي وويیؤؤدديي توورربيینن لكلل االكهھرربائيیة
ً  االكابلل هھھھذذاا سيیكوونن  لمم االمحططة. حتي االرريیاحح٬، مززررعة قمة منن االووصوولل لططرريیقق مووااززيیا
أأمتارر. 5 كابلل لكلل االالززمم ااالررتفاقق يیتجاووزز  

عووااصمم 5 عووااصمم 5 في ووإإدداارريیة بيیئيیة ااستشاررااتت    

PPA االكهھرربائيیة االططاقة شررااء ااتفاقيیة    

ACWA للططاقة وواالططاقة للميیاهه االعرربيیة االشرركة    .PPA مشررووعع في شرريیكك 

AGCE االبيیئة عنن االمسئوولة االحكووميیة االسلططة    

LALRF معقوولل بشكلل تحقيیقهھ إإلي االووصوولل مايیمكنن    

AP االعملل خططة    

BAT االمتووفررةة االتقنيیاتت أأفضلل    

EBRD  لإلنشاء ااألووررووبي االبنكك 
)EBRD( وواالتعميیرر  

 

BM االبناء هھھھامشش    
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-صنددووقق لجبلل االرريیاحح مززررعة   خاالدديي
  )PGES( وواالعرربيیة االفررنسيیة باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه االمذذكووررةة االتقارريیرر

 

BMP ااإلددااررةة مماررساتت أأفضلل    

BPP االبيیوولووجي االتنووعع حمايیة خططة    

CDB االبيیوولووجي االتنووعع مؤؤتمرر    

CDER  في االمتجددددةة االططاقة تنميیة مرركزز 
  االمغرربب

 

   

CIA االتررااكميیة ااآلثارر تقيیيیمم    

CNEIE  تقيیيیمم لددررااساتت االووططنيیة االلجنة 
)EIE( االبيیئي ااألثرر  

 

EF ااالنبعاثث معاملل    

EHS االمهھنيیة وواالسالمة وواالصحة االبيیئة    

EIA االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم ددررااسة    

EMS االبيیئة إإددااررةة نظظامم    

EP ااالستووااء خطط مباددئئ    

EPC وواالبناء وواالمشترريیاتت االهھنددسة   بووضع ستقوومم االرريیاحح. مززررعة بناء ووعنن االتفصيیلي االتصميیمم عنن االمسئوولة االجهھة 
 االبيیئيیة ااإلدداارريیة االررقابة ووبررنامج )٬،EIE( االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم ددررااساتت متططلباتت

وواالبيیئيیة. ااالجتماعيیة لإلددااررةة ااألخرريي٬، االررقابة ووبرراامج )ESMMP( ووااالجتماعيیة  
EPFI:  للمباددئئ االماليیة االمؤؤسساتت 

ااالستووااء. لخطط ااألساسيیة  
 

ESAP وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة االعملل خططة    

ESMMP  ووااإلددااررةة االررقابة خططة 
وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة  

 

ESMMF  االبيیئيیة وواالررقابة ااإلددااررةة إإططارر 
ووااالجتماعيیة  

 

CTF االنظظيیفة االططاقة تموويیلل صنددووقق    

GHG  ااالحتباسس غاززااتت تأثيیرر 
االحرراارريي  

 

IFI ددووليیة تموويیلل مؤؤسسة    

MEMEE  للططاقة٬، االمغرربيیة االووززااررةة 
وواالبيیئة وواالميیاهه وواالتعدديینن٬،  

 

MW ووااتت ميیجا    

NTS تقني غيیرر ملخصص    

O&M ووااإلددااررةة االتشغيیلل   )٬،EIE( االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم ددررااساتت ووتنفيیذذ االمشررووعع٬، ووتشغيیلل إإددااررةة عنن االمسئوولة االجهھة 
 للررقابة ااألخرريي وواالبرراامج )ESMMP( وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة ووااإلددااررةة االررقابة ووخططة
وواالبيیئيیة. ااالجتماعيیة ووااإلددااررةة  
 للميیاهه االعرربيیة االشرركة ووفررووعع إلددااررةة تابعة شرركة ووهھھھي ٬،NOMAC شرركة تعيیيینن سيیتمم
االمشررووعع. هھھھذذاا )O&M( ووتشغيیلل إإددااررةة عنن االمسئوولة لتكوونن )٬،ACWA( قةوواالططا  

OECD  ااالقتصادديي االتعاوونن منظظمة 
وواالتنميیة  

 

OESMP االبيیئي االتشغيیلل إإددااررةة خططة    

OM االتشغيیلل هھھھامشش    
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OMS االعالميیة االصحة منظظمة    

ONEE  ووميیاهه للكهھررباء االووططني االمكتبب 
االشرربب  

 

PL االعالي االضغطط كهھررباء خطط    

PR ااآلددااء متططلباتت    

SEP  ااألسهھمم حملة لمشارركة خططة 
االمصلحة) (أأصحابب  

 

IFC االددووليیة االتموويیلل مؤؤسسة    

SIA ااالجتماعي ااألثرر تقيیيیمم    

GIS االجغرراافيیة االمعلووماتت نظظامم    

UPC  االعالمي االتررميیزز نظظامم )UPC( 
االمتجددددةة االططاقة لمصاددرر  

)PPA( االكهھرربائيیة االططاقة شررااء ااتفاقيیة مشررووعع ملكيیة في شرريیكك  

WB االددوولي االبنكك    

WF االرريیاحح مززررعة    

WO االعملل تعليیماتت    
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-صنددووقق بجبلل االرريیاحح مززررعة  خاالدديي
 5 

 

1 االمقددمة   

 قانوونن بمووجبب االمغرربب٬، مملكة في سانددووكك جبيیلل بجانبب ططنجة منططقة في بناؤؤهھھھا سيیتمم ميیجاووااتت 120 بقددررةة رريیاحح مززررعة هھھھي خاالدديي رريیاحح مززررعة

االخاصة) (االملكيیة 1309  

 

 ااألووررووبي االبنكك منن تموويیلل على للحصوولل تسعى ووهھھھي االووقتت ذذلكك وومنذذ خاالدديي رريیاحح مززررعة مشررووعع في حصة على أأكوواا شرركة ححصلتت2014ووفي

وواالتنميیة االبناء إلعاددةة  

 أأجلل منن كيیلووفوولتت 225 بقددررةة االكهھرربائيیة االططاقة نقلل خطط إإنشاء أأنن االشرربب ووميیاهه للكهھررباء االووططني االمكتبب تصوورر االرريیاحح مززررعة إإلى باإلضافة

 االططاقة نقلل خطط إإنشاء ىعل ااالتفاقق إإلى باوورر أأكوواا مع أأجرريیتت االتي االمناقشاتت أأددتت ذذلكك وومع منفصلل عقدد بمووجبب تنفيیذذهه سيیتمم االرريیاحح مززررعة مشررووعع

 االبيیئيیة االتأثيیررااتت ددررااسة يیتعيینن فإنهھ ووهھھھكذذاا االرريیاحح مززررعة بمشررووعع االخاصص وواالبناء وواالمشترريیاتت االهھنددسة خددماتت تووفيیرر عقدد بمووجبب االكهھرربائيیة

 االتووثيیقق أأعمالل منن كجززء االصلة ذذااتت ووااإلددااررةة االتخفيیفف إإجررااءااتت ووااتخاذذ االكهھرربائيیة االططاقة نقلل بخطط وواالتشغيیلل ااإلنشاء أأعمالل عنن االناتجة ووااالجتماعيیة

االرريیاحح مززررعة لمشررووعع ووااالجتماعي االبيیئي  

 معايیيیرر ضووء ووفي االكهھرربائيیة٬، االططاقة نقلل ووخطط االرريیاحح مززررعة لمشررووعع ووااالجتماعي االبيیئي ااألثرر لتقيیيیمم ووعمليیة متكاملة ددررااسة أأفضلل إإعدداادد أأجلل منن

 إإعدداادد منن للتأكدد االبيیئيیة ااإلددااررةة ددعمم ووتقارريیرر االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم تقارريیرر تحدديیثث االالززمم منن ننكا وواالتنميیة٬، االبناء إلعاددةة ااألووررووبي بـالبنكك االخاصة ءااألدداا

 قامتت االصدددد٬، هھھھذذاا ووفي االكهھرربائيیة االططاقة نقلل ووخطط االرريیاحح مززررعة لمشررووعع وواالصحة االبيیئة لتقيیيیمم ووفًقا وواالتخفيیفف االمررااقبة ووخطططط االمناسبب االبيیئي ااألثرر

ااإلفصاحح: بنوودد مجمووعة منن كجززء ااآلتيیة االمستنددااتت بإعدداادد  كابيیتالزز فايیفف شرركة  

1.   االمشررووعع بيیانن 

2. االبيیوولووجي االتنووعع حمايیة خططة   

3. االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم   

4. االمعنيیة ااألططرراافف مشارركة خططة   

5. االعيیشش كسبب سبلل ووااستعاددةة ااألررااضي ااستمالكك عملل إإططارر   

6. وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة عملل إإططارر   

7.   االفني غيیرر االملخصص 

8.   ااالررتعاشش ظظاهھھھررةة تقيیيیمم 

9. االضووضاء أأثرر تقيیيیمم   

  ووااالجتماعي االبيیئي االعملل خططة .10

  



  

االررسمي ااالستخدداامم  
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ً  سيیتمم تووفيیرر االملخصص االغيیرر تقني (NTS) ووخططة االعملل ااالجتماعيیة وواالبيیئيیة  سيیتمم تووفيیرر االتقارريیرر االمذذكووررةة أأعالهه باللغتيینن االفررنسيیة وواالعرربيیة. أأيیضا

)ESAP( ااإلنجليیززيیة باللغة  

 علي للتططبيیقق االقابلة ووااالجتماعيیة االبيیئيیة االتدداابيیرر تنفيیذذ مباددئئ يیحدددد االذذيي )ESMMF( ووااالجتماعي االبيیئي وواالررصدد ااإلددااررةة إإططارر هھھھي االووثيیقة هھھھذذهه

 وواالووثائقق 2012 يیووليیوو في االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم ددررااساتت علي االموواافقة تمتت حيیثث 2012،٬ يیووليیوو بتارريیخ االبيیئي"٬، االمكتبب "عططاء علي بناءَ  االمشررووعع٬،

أأعالهه. ددددةةاالمح االتكميیليیة  

 إإجررااءااتت لتحدديیدد وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة عملل خططة بإعدداادد سي بي يیوو ستقوومم وواالبيیئيیة٬، ااالجتماعيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة عملل إإططارر ضووء في

 االباططنن) منن (وواالمقاووليینن يیةاالهھنددس وواالخددماتت االمشترريیاتت خددماتت مقاوولل سيیقوومم وواالتي ااإلنشاءااتت وومررحلة ااإلنشاءااتت قبلل ما لمررحة وواالتخفيیفف االمررااقبة

وواالمهھامم ااإلجررااءااتت تلكك وواالساددسس االخامسس االفصلل وويیتناوولل بتنفيیذذهھھھا االمشررووعع وومالكك  

 على تررتكزز سووفف وواالتي االتشغيیلل مررحلة بددء قبلل شهھوورر ستة خاللل وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة عملل خططة بمررااجعة االمشررووعع مالكك سيیقوومم

  االتكميیليیة االمجمووعة وومستنددااتت وواالمووااصفاتت 2012 يیووليیوو االبيیئي ألثرراا ددررااسة في االصاددررةة االتووصيیاتت

 عاماً. 20 لمددةة )PPA( االكهھرربائيیة االططاقة بشررااء خاصة ااتفاقيیة مووضووعع هھھھوو االرريیاحح مززررعة مشررووعع أأنن إإلي ااإلشاررةة فتجددرر االتفكيیكك٬، بمررحلة يیتعلقق فيیما

ً  20االل االمددةة هھھھذذهه بعدد تقرررر إإذذااً  ً  ووننسيیك عنددئذذ االمنشأةة٬، تفكيیكك عاما ً  تقوومم أأنن االمشررووعع عنن االمسئوولة االشرركة منن مططلووبا  ااألثرر لتقيیيیمم ددررااسة بإجررااء مقددما

ً  االمنشأةة لتفكيیكك االبيیئي  مررااجعة ستتمم االتفكيیكك. ووقتت االسارريیة ااإلقررااضض لمؤؤسسة االبيیئيیة وواالسيیاساتت بهھا٬، االمعموولل وواالددووليیة االووططنيیة االبيیئيیة لألنظظمة ططبقا

االتقيیيیمم. هھھھذذاا علي بناء )ESMMP( وواالعرربيیة االفررنسيیة باللغتيینن ووفيیررهھھھات تمم وواالتي أأعالهه االمذذكووررةة االتقارريیرر  

االمشررووعع لنططاقق ووااالجتماعي االبيیئي وواالمناخخ االمشررووعع مووقع ااآلتيیة ااألشكالل ووتووضح  

  



  

االررسمي ااالستخدداامم  
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1 االشكلل )PL( االعالي االضغطط كهھررباء ووخطط )WF( االرريیاحح مززررعة لمشررووعع االعامم االمووقع :1 -  

 

  



  

االررسمي ااالستخدداامم  
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1 االشكلل )WF( االرريیاحح مززررعة لمشررووعع وواالبيیئي ااالجتماعي االسيیاقق : 2-  

 
  



  

االررسمي ااالستخدداامم  
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1 االشكلل )PL( االعالي االضغطط كهھررباء لخطط وواالبيیئي ااالجتماعي االسيیاقق : 3-  

 
  



  

االررسمي ااالستخدداامم  
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2 ااألساسيیة االتنظظيیميیة االمتططلباتت   

 ووفقق بهھا االمعموولل االددووليیة ووااالتفاقيیاتت االووططنيیة االلوواائح بجميیع بااللتززاامم أأعمالهھمم بتنفيیذذ وواالمشترريیاتت االهھنددسيیة ااألعمالل وومقاوولل االمشررووعع مالكك سيیقوومم

  االجيیددةة وواالددووليیة االقووميیة االمماررساتت وومعايیيیرر إإررشاددااتت

االمشررووعع: على االمططبقة االتنظظيیميیة االمستنددااتت ووتشملل  

• 11 ررقمم االمغرربي االقانوونن   االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم في االمددررجة االصلة ذذااتت االمغرربيیة ووااللوواائح االقوواانيینن منن ووغيیررهھھھا االبيیئة ووتططوويیرر حمايیة بشأنن 03-

االبيیئيیة وواالمووااصفاتت  

• )2012 ووليیوويی االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم في االمددررجج االنحوو (على االمغرربب مملكة عليیهھا صاددقتت االتي االددووليیة ووااالتفاقاتت االمعاهھھھددااتت   
• وواالتنميیة االبناء إلعاددةة ااألووررووبي للبنكك االعشررةة ااألددااء وومتططلباتت 2014 وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة االسيیاسة   

3 وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة عملل إإططارر عملل إإططارر أأهھھھدداافف   

 في االمووضحة االتنظظيیميیة االمتططلباتت مع بااللتززاامم شررووععاالم تنفيیذذ عملل إإططارر تحدديیدد في وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة عملل إإططارر منن االهھددفف يیتمثلل

 ااألثرر بتقيیيیمم االخاصة ااإلفصاحح بنوودد في وواالمووااصفاتت االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم في االمططلووبة ووااالجتماعيیة االبيیئيیة لألنشططة االفعالل االتنفيیذذ ووخاصة 22 االفصلل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ووااالجتماعي االبيیئي

 االتفصيیلي االبيیانن ذذلكك في بما ووااالجتماعيیة االبيیئيیة لألنشططة االتفصيیليیة االعملل خططة تحدديیدد في ووااالجتماعيیة االبيیئيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة خططة منن االهھددفف وويیتمثلل

االتنفيیذذ ووتررتيیباتت وواالمسؤؤووليیاتت لألددوواارر  

 ووتنفيیذذ إلعدداادد وواالمططلووبة االعملل فرريیقق ألعضاء ووااالجتماعيیة االبيیئيیة لإلددااررةة وواالمسؤؤووليیاتت ااألددوواارر ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ووااإلددااررةة االمررااقبة عملل إإططارر وويینصص

  ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ووااإلددااررةة االمررااقبة عملل خططة

 ووسيیتمم بالمووقع ااألنشططة أأوو االظظررووفف تغيیيیرر حسبب ااألمرر ااقتضى إإذذاا تعدديیلهھا يیتممووس تكرراارريیة ططبيیعة ذذااتت وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة ووااإلددااررةة االمررااقبة عملل ووخططة

  االتشغيیلل مررحلة بددء قبلل شهھوورر 6 خاللل بالكاملل ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ووااإلددااررةة االمررااقبة عملل خططة تعدديیلل

4 )ESMMP( وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة ووااإلددااررةة االررقابة خططة محتوويي   

 إإخططارر مسؤؤووليیة االمشررووعع مالكك يیتحملل كما ووااالجتماعيیة٬، االبيیئيیة ووااإلددااررةة االمررااقبة عملل خططة ووتنفيیذذ إإعدداادد عنن االكاملة االمسؤؤووليیة االمشررووعع مالكك وويیتوولى

 االفصلل هھھھذذاا يیحدددد  ااإلنشاء ألعمالل وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة ااإلددااررةة مررااقبة عملل خططة ووتنفيیذذ ااالشرراافيیة بالمهھامم وواالقيیامم وومسؤؤووليیاتهھمم االتززااماتهھمم حوولل االمقاووليینن

  ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ووااإلددااررةة االمررااقبة عملل لخططة ااألساسيیة اصرراالعن

 

4.1 وواالمسئووليیاتت ااألددوواارر االبيیئي: وواالررصدد االعامليینن شئوونن إإددااررةة   

 ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ااألعمالل عنن االمسؤؤوولل االعملل لفرريیقق االتنظظيیميیة االبنيیة ذذلكك في بما ااإلددااررةة بنيیة ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ووااإلددااررةة االمررااقبة عملل إإططارر يُیحدددد

ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ووااإلددااررةة االمررااقبة عملل خططة في بالتفصيیلل االمحددددةة االمهھامم تحدديیدد ووسيیتمم أأددناهه مووضحة االعامة وواالمسؤؤووليیاتت  

ً  االمشررووعع تنفيیذذ عنن االمسئوولل هھھھوو االمشررووعع مدديیرر .2 االفصلل في االمحددددةة ووااالجتماعيیة االبيیئيیة للمتططلباتت ططبقا  

ً  االمسئووليینن منن (ااألشخاصص)٬، االشخصص ووضع يیتمم ً  بيیئيیا االصحة وومنن ووااجتماعيیا  لمدديیرر االمباشررةة االسلططة تحتت )H&S( االعملل في االمهھنيیة االسالمة-

ً  االتنفيیذذ حيیزز في االمشررووعع لتنفيیذذ االضرروورريیة االتدداابيیرر ووضع مسئووليیة (يیتحملوونن) يیتحملل (هھھھمم) ووهھھھوو االمشررووعع  االمحددددةة ووااالجتماعيیة االبيیئيیة للمتططلباتت ططبقا

هھھھذذاا: يیتضمنن .2 االفصلل في  

• االمناسبب؛ االووقتت في ووتحدديیثهھا )ESMMP( وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة ووااإلددااررةة االررقابة خططة تجهھيیزز   



  

االررسمي ااالستخدداامم  
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•  االموواارردد هھھھذذهه (تووفيیرر )ESMMP( وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة ووااإلددااررةة االررقابة خططة لتنفيیذذ االمططلووبة وواالماليیة) وواالمادديیة٬، (االبشرريیة٬، االموواارردد تعرريیفف 

االمشررووعع)؛ مدديیرر مسئووليیة هھھھي فعالل بشكلل  

• للمشررووعع االمتسقق االتنفيیذذ منن للتأكدد االمططابقة) عددمم ووإإددااررةة ووررقابة وومتابعة٬، ووتخططيیطط٬، ووتنسيیقق٬، (تنظظيیمم٬، االموواارردد هھھھذذهه إإددااررةة   
•  االهھنددسة بووااسططة لتنفيیذذهھھھا )٬،ESMMP( وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة ووااإلددااررةة االررقابة خططة أأساسس علي )E&S( وواالسالمة االبيیئة أأعمالل تعرريیفف 

 وواالبناء وواالمشترريیاتت بالهھنددسة االمتعلقة االمعلووماتت عنن االتعاقدد بمووجبب االمسئوولل االمشررووعع لمدديیرر ووإلحالتهھا )٬،EPC( االبناءوو وواالمشترريیاتت

)EPC.(  

 عنن االباططنن منن معهھمم االمتعاقدديینن ووكافة فررقهھمم بووااسططة االمسئوولوونن هھھھمم ))EPC( وواالبناء وواالمشترريیاتت االهھنددسة منن االمثالل سبيیلل (علي ااألعمالل ررجالل

. االمشررووعع مدديیرر بهھا أأخططررهھھھمم االتي ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ااإلددااررةة ررمعايیيی تططبيیقق  

 االمهھنيیة وواالسالمة االبيیئة االتززااماتت ووتنفيیذذ تنظظيیمم عنن مسئووالً  سيیكوونن وواالذذيي بيیئي/ااجتماعي منسقق بتووظظيیفف )EPC( وواالبناء وواالمشترريیاتت االهھنددسة ستلتززمم

)E&S( وواالبناء وواالمشترريیاتت للهھنددسة )EPC.(  

 ووخطط االرريیاحح مززررعة في االعامليینن االمتعاقدديینن منن االمتووقعة ووااالجتماعيیة االبيیئيیة االمتططلباتت علي بووضووحح ااألعمالل ررجالل أأقررهھھھا ياالت االعقوودد تنصص أأنن يیجبب

)PL( االعالي االضغطط كهھررباء  

 

4.2 وواالموواارردد مفصلة عملل خططة   

 تتططلبهھا االتي )E&S( االمهھنيیة وواالسالمة االبيیئة أأعمالل مع لتنفيیذذهھھھا مفصلة عملل خططة )ESMMP( وواالبيیئيیة ااالجتماعيیة ووااإلددااررةة االررقابة خططة ستتضمنن

االخططة: هھھھذذهه تتضمنن ).ESIA( االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم ددررااساتت منن االتكميیليیة وواالووثائقق االبيیئي االمكتبب ووعططاء )٬،EIA( االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم ددررااسة  

• االووثائقق. بيینن االمحتملة االتناقضاتت ااتساقق ووضمانن االتووصيیاتت٬، لعملل مررجعيیة ووثيیقة تحدديیدد مع إإنجاززهھھھا٬، سيیتمم االتي لألعمالل سجلل   
• ).Gannt( جانتت مخطططط شكلل (في تنفيیذذهھھھا سيیتمم االتي ااألعمالل لكلل مفصلل ززمني جددوولل   

• وواالتموويیلل. (جج) وو االررقابة/االررصدد (بب) ااإلنجازز٬، (أأ) االشررووطط حيیثث منن ااألعمالل منن عملل لكلل تعرريیفف   
• ااألعمالل. لتنفيیذذ االمناسبب االووقتت في االالززمة االمادديیة وواالموواارردد االخددماتت) مقددمي أأوو تعيیيینهھمم يیتمم االذذيینن (االمووظظفيینن االبشرريیة االموواارردد تعرريیفف   

• ااإلنجازز. تكاليیفف بددعمم االمتجددددةة االططاقة لمصاددرر )UPC( االعالمي االتررميیزز نظظامم يیقوومم حيیثث ااألعمالل تكاليیفف تفاصيیلل   

 

4.3   تووعيیة ووبررنامج تددرريیبب بررنامج 

  االعملل. في االبددء قبلل رريیببتدد ووبررنامج ااجتماعيیة بيیئيیة/ تووعيیة بررنامج حضوورر االمووقع في االعامليینن كلل منن سيیططلبب

 االعامة االتددرريیبب/االتووعيیة وواالتقوويیمم) (االمحتوويي٬، ااحتيیاجاتت بتعرريیفف )ESMMP( وواالعرربيیة االفررنسيیة باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه االمذذكووررةة االتقارريیرر تقوومم

االتاليیة: االعناصرر علي االمثالل سبيیلل علي ووتحتوويي وواالخاصة٬،  

•  خططة إإططارر في االمكتووبة وواالصحة االمهھنيیة االسالمة (متططلباتت للبيیئة االخاصة ااالحتيیاجاتت علي االضووء تسليیطط شأنهھ منن االذذيي بالمووقع لتددرريیبب 

 ووااالهھھھتززاازز٬، االضووضاء ووعمليیة االعملل٬، ساعاتت تحدديیدد منن تتكوونن االتي االبناء ووررشة في االمووقع في ووااألنشططة وومنفصلة) متخصصة إإددااررةة

 وواالمددااخلل مرروورريیة٬، حرركة علي وواالحصوولل االددااخليیة٬، وواالمشاكلل االحساسة وواالمستقِبالتت وواالماء٬، االترربة ررقابة ووتدداابيیرر ززمة٬،االال االتخفيیفف ووتدداابيیرر

  إإلخ للمووقع٬، وواالمخاررجج

• خططررةة؛ وواالغيیرر االخططررةة االنفايیاتت إإددااررةة   

• االمصاحبة؛ ووااإلجررااءااتت االنفايیاتت تددوويیرر إإعاددةة أأهھھھميیة   

• االططاررئة؛ للحاالتت االتجهھيیزز خططة علي االتددرريیبب   



  

االررسمي ااالستخدداامم  
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•   االتقارريیرر؛ ووكتابة وواالتحقيیقاتت االحووااددثث٬، عنن ااإلبالغغ علي لتددرريیبباا 

• وو االمرروورر؛ حرركة ووإإددااررةة االررصدد علي االتددرريیبب   

• االبناء. مووقع لززوواارر أأوولي تددرريیبب   

• ً  سيیكوونن وواالذذيي االمهھنيیة٬، االسالمة علي تددرريیبب بررنامج  االعالي. االضغطط كهھررباء ووخطط االرريیاحح بمززررعة االمووقع في االعامليینن لجميیع إإلززااميیا  

4.4   وواالتددقيیقق االتفتيیشش بررنامج وواالتسجيیلل٬، االررصدد٬، 

ً  )ESMMP( وواالعرربيیة االفررنسيیة باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه االمذذكووررةة االتقارريیرر تقددمم ً  تعرريیفا  وواالتددقيیقق) وواالررقابة٬، وواالتفتيیشش٬، (االتسجيیلل٬، االررصدد لقووااعدد ددقيیقا

 باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه االمذذكووررةة االتقارريیرر حسبب لألعمالل االفعالل االتنفيیذذ بضمانن االمتجددددةة االططاقة لمصاددرر )UPC( االعالمي االتررميیزز لنظظامم يیسمح مما

 باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه االمذذكووررةة االتقارريیرر في االررصدد هھھھذذاا لتنفيیذذ االالززمة وواالمادديیة االبشرريیة االموواارردد تعرريیفف سيیتمم كما ).ESMMP( وواالعرربيیة االفررنسيیة

).ESMMP( وواالعرربيیة االفررنسيیة  

 عددمم منن ااألددنى االحدد تشملل ووسووفف )ESMMP( وواالعرربيیة االفررنسيیة باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه لمذذكووررةةاا االتقارريیرر في االررصدد مؤؤشررااتت تعرريیفف سيیتمم

االصحة ووإإحصاءااتت االخاررجيیة) أأوو وواالددااخليیة وواالمعالجة٬، (االمتلقاةة االشكاووىى ووأأعدداادد إإصالحهھا)٬، ثمم (تعرريیفهھا (االتناقضاتت) االمططابقة  في االمهھنيیة االسالمة-

االووفيیاتت). ووعدددد االمفقوودد٬، االعملل ووووقتت ووقفهھا٬، تمم ووحووااددثث ووقفهھا٬، يیتمم لمم (حووااددثث )H&S( االعملل  

 االفررنسيیة باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه االمذذكووررةة االتقارريیرر حسبب االمططابقة عددمم أأوو االمشاكلل علي للتعررفف االعملل لمناططقق االيیوومي االتفتيیشش إإجررااء سيیتمم كما

االيیووميیة. االعملل مماررساتت وولررصدد )ESMMP( وواالعرربيیة  

4.5   ووااإلبالغغ ااالتصاالتت 

ً  )ESMMP( وواالعرربيیة االفررنسيیة باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه االمذذكووررةة االتقارريیرر تقددمم  االتقارريیرر بتنفيیذذ االمتعلقة ووااإلبالغغ/االتقارريیرر ااالتصاالتت لقووااعدد تعرريیفا

االتاليیة: االنقاطط مع االتعاملل سيیتمم ).ESMMP( وواالعرربيیة االفررنسيیة باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه االمذذكووررةة  

•  عاددةةً  )٬،EPC( وواالبناء وواالمشترريیاتت وواالهھنددسة االمتجددددةة االططاقة لمصاددرر )UPC( االعالمي االتررميیزز نظظامم ممثلل بيینن االمنظظمة ااالتصاالتت قووااعدد 

تكوونن: ما  
o  االعالمي االتررميیزز لنظظامم )E&S( االمهھنيیة وواالسالمة االبيیئة بووااسططة االتتبع علي للمحافظظة محررررةة بمحاضرر أأسبووعيیة ااجتماعاتت 

)UPC( وواالبناء وواالمشترريیاتت للهھنددسة االمتجددددةة االططاقة لمصاددرر )EPC(  
o  وواالعرربيیة االفررنسيیة باللغتيینن االمتووفررةة أأعالهه االمذذكووررةة االتقارريیرر تعرريیفاتت محتوويیاتت (منن االشهھرريي االتقرريیرر ملخصص تقدديیمم يیتمم 

)ESMMP( االعالمي االتررميیزز نظظامم مشررووعع لمدديیرر )UPC( االمتجددددةة االططاقة لمصاددرر  
o للتموويیلل. االمانحة االجهھاتت تتططلبهھا االتي االسنوويیة أأوو سنوويیة االنصفف االتقارريیرر كتابة في االمساهھھھمة    

•  )٬،EPC( وواالبناء وواالمشترريیاتت وواالهھنددسة االمتجددددةة االططاقة لمصاددرر )UPC( االعالمي االتررميیزز نظظامم ممثلي بيینن ااالستثنائيیة ااالتصاالتت قووااعدد 

تكوونن: ما عاددةة  
o (االتناقضض) االمططابقة بعددمم ااإلخططارر   
o االمططابقة. إإلي االعووددةة (بب) أأوو االمشررووعع ووقفف (أأ) حتي (االتناقضاتت) االمططابقاتت عددمم معالجة قووااعدد   

4.6 االتغيیيیرر إإددااررةة   

 أأوو االعمليیاتت أأوو االمنشآتت في تغيیيیررااتت ووجوودد حالة في فعالة ررقابيیة ووسائلل ووجوودد على تحررصص االتي االمماررساتت أأفضلل منن االتغيیيیرر إإددااررةة إإجررااء يیعتبرر 

 تلفف أأوو بيیئي ضرررر أأوو باألشخاصص ضرررر إإلحاقق في االتغيیيیررااتت تلكك ببتتسب أأال على تحررصص االتغيیيیرر إإددااررةة إإجررااءااتت فإنن ووبالتالي االعمالة. أأوو االمستنددااتت

االعملل ووإإجررااءااتت االتنظظيیمم تحسيینن إإلى تهھددفف االتغيیيیرر إإددااررةة فإنن االنهھايیة ووفي عكسي. بشكلل االعملل سيیرر على تؤؤثرر ووأأال للمعددااتت  

تشملل: للتغيیيیرر االمصاحبة ووااالجتماعيیة االبيیئيیة االمخاططرر ووإإددااررةة لتقيیيیمم ااألساسيیة االعناصرر  



  

االررسمي ااالستخدداامم  
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• ااألفرراادد ذذلكك في بما ووااألنظظمة ووااإلجررااءااتت االمعددااتت على تططررأأ االتي االتغيیيیررااتت جميیع على االتغيیيیرر إإددااررةة إإجررااء تططبيیقق   

•  ال أأمم لهھ االتخططيیطط تمم االتغيیيیرر كانن ما إإذذاا االنظظرر بغضض بالتغيیيیرر يیتعلقق فيیما االمررتفعة االمحتملة االمخاططرر ذذااتت االمجاالتت االمشررووعع مالكك حدددد ووقدد 

تددرريیجي أأوو مفاجئ كانن إإذذاا ووما  

• االمشررووعع بمالكك االخاصص االمخاططرر ووإإددااررةة تقيیيیمم إلجررااء ووفًقا االمحتملة االتغيیيیررااتت مخاططرر تقيیيیمم وويیجرريي   

• االتغيیيیرر إإددااررةة إإجررااءااتت إإططالقق ووكيیفيیة االتغيیيیررااتت لتحدديیدد االالززمة بالكفاءةة وويیتمتعوواا للتددرريیبب خضعوواا وواالمقاووليینن االمووظظفيینن جميیع   

•   وواالخاررجيیة االددااخليیة االمعنيیة ااألططرراافف إإلى االتغيیيیرر حوولل االمناسبة االمعلووماتت تصددرر 

4.6.1 االنططاقق   

االتغيیيیرر: إإلى تخضع قدد االتي ااآلتيیة االبنوودد أأوو ااألنشططة على االتغيیيیرر إإددااررةة تنططبقق  

• عليیهھا تغيیيیررااتت إإددخالل أأوو جدديیددةة ووأأددووااتت معددااتت تقدديیمم   

• تنددااتت:االمس نططاقق خاررجج ااإلنشاء أأعمالل ووتخططيیطط االكهھرربائيیة االططاقة نقلل لخطط االتنظظيیمي وواالمخطططط االرريیاحح مززررعة تصميیمم   
• االهھنددسيیة وواالعمليیاتت للمررااجعة خضعتت االتي االمخططططاتت   

• االحاليیة ااإلجررااءااتت على تغيیيیررااتت ووإإددخالل االصيیانة أأوو االتشغيیلل أأوو ااإلنشاء ألمالل جدديیددةة إإجررااءااتت تقدديیمم   

•  االتي االتغيیيیررااتت أأوو االططووااررئئ حاالتت في ااالستجابة إإجررااءااتت ذذلكك في بما وواالبيیئيیة( وواالسالمة االصحة معايیيیرر أأوو سيیاساتت أأوو ووإإجررااءااتت معددااتت 

ااالستعاددةة ووبررنامج االعملل على تططررأأ  

• وواالمسؤؤووليیاتت االتنظظيیميیة االهھيیاكلل   

• االكفاءةة أأوو االتددرريیبب متططلباتت أأوو االعمالة على تططررأأ االتي االتغيیيیررااتت   
• االفرردديیة وواالمسؤؤووليیاتت ااألددوواارر   

• االتشغيیلل حتى االمشررووعع إإددااررةة تسليیمم   

• االررقابيیة أأوو االقانوونيیة ااالتفاقيیاتت أأوو االتصارريیح أأوو االتررااخيیصص أأوو االحددوودد   

• ااألررضض ااستخددااماتت إإددااررةة خطططط أأوو ااألررضض ااستخددااماتت تقسيیمم   
• االددااعمة ااإلفصاحح وومستنددااتت ووااالجتماعي االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم في االمحددددةة ااالجتماعيیة أأوو االبيیئيیة وواالمررااقبة ااإلددااررةة ووإإجررااءااتت ااألثارر تغيیيیرر   

 

4.6.2 االتغيیيیرر تحدديیدد   

  االمعتاددةة االعملل مماررساتت في ااالستمرراارر أأوو االتغيیيیرر إإددااررةة إإجررااءااتت إإلى االحاجة لتحدديیدد تغيیيیررااتت مصفووفة ااستخدداامم يینبغي

 ااإلصالحح أأعمالل يیشملل ووهھھھذذاا االمحددددةة٬، أأوو عليیهھا االمتفقق االحددوودد ضمنن ووااألفرراادد االعملل ووإإجررااءااتت ووااألددووااتت االمعددااتت في االتعدديیلل كانن إإذذاا تغيیيیرر يیحددثث ال 

 عمليیة ددررااسة يیجبب ذذلكك وومع االتغيیيیرر إإددااررةة ااعتمادد إإلى حاجة هھھھناكك ليیسس ووبالتالي االنووعي باالستبدداالل يیعرربب ما ووهھھھذذاا ااألساسيیة٬، االمهھامم تعاددةةالس االمعتاددةة

  االمشررووعع مدديیرر مع ااالستبدداالل

ااإلبالغغ ووإإجررااءااتت االمشررووعع مالكك مستنددااتت باستخدداامم االتغيیيیرر إإددااررةة إإجررااءااتت إإططالقق يیتمم االتغيیيیرر٬، تحدديیدد عقبب  

4.6.3 االمقتررحح االتغيیيیرر تقيیيیمم   

االتغيیيیرر إإددااررةة إإجررااءااتت باستخدداامم االتغيیيیرر) ااعتمادد (مررااجعة ررسمي ووااعتمادد مررااجعة إإلى االتغيیيیرر ططلباتت جميیع تخضع  

 مووضحة ااالعتمادد سلططة مستوويیاتت االتغيیيیرر إإددااررةة إإجررااءااتت ططرريیقق عنن االمقتررحح للتغيیيیرر ررفضض أأوو ااعتمادد على االحصوولل يیجبب االتنفيیذذ قبلل ما أأعمالل بددء قبلل

االتغيیيیرر إإددااررةة جررااءااتتإإ في  

 االتغيیيیرر إإجررااءااتت في االتغيیيیرر بسجلل وواالمررفقة االمشررووعع بمالكك االخاصة االمخاططرر ووتقيیيیمم إإددااررةة إلجررااءااتت ووفًقا االمحتملل االتغيیيیرر لمخاططرر تقيیيیمم إإجررااء وويیتمم

.2وو 1 االفئة منن بالتغيیيیررااتت االخاصة  



  

االررسمي ااالستخدداامم  
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 (وومدديیرر بالمووقع ووااالجتماعي االبيیئي االمدديیرر وويیتوولى تغيیيیرر. أأيي تنفيیذذ قبلل منهھا ءااإلنتهھا يیجبب االتي ااألساسيیة ااإلجررااءااتت منن ووااحددةة االمخاططرر تقيیيیمم يیعتبرر

.2وو 1 االفئة منن للتغيیيیررااتت إإجررااءهه يیتعيینن االذذيي االمخاططرر لتقيیيیمم االمناسبب االمستووىى تحدديیدد مسؤؤووليیة وواالسالمة) االصحة  

4.6.4 بالتغيیيیررااتت ووااإلخططارر ااإلبالغغ   

ذذلكك: في بما االتغيیيیرر بهھذذاا االمتأثررةة االمعنيیة ااألططرراافف جميیع إإلى االمعتمددةة االتغيیيیررااتت إإبالغغ يیتمم االتنفيیذذ عقبب  

• االتغيیيیرر: فوواائدد   
• االتغيیيیررااتت على االمتررتبة االنتائج   

• االمخاططرر في االتحكمم ووووسائلل للتغيیيیرر االمصاحبة االمخاططرر   

 االمموولة االجهھاتت ذذلكك في بما االخاررجيیة االمعنيیة ااالططرراافف إإبالغغ يیجبب ااإلددااررةة٬، خطططط أأوو االمشررووعع معايیيیرر في مططلووًبا جووهھھھرريًیا تغيیيیرًراا هھھھناكك كانن إإذذاا

أأددناهه االمبيینن االنحوو على للمشررووعع  

 

4 االجددوولل  االتموويیليیة االمجمووعة إإلى بالتغيیيیررااتت ااإلبالغغ متططلباتت :1-  

ااألثرر فئة ااألثرر بيیانن  االمططلووبب ااإلجررااء   

  1 االفئة

  في: تتسببب أأنن االمحتملل منن االتي االتغيیيیررااتت
1.  2012 يیووليیوو االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم (اانظظرر االمشررووعع بيیانن في جووهھھھرريي ااختالفف 

  االمشررووعع معايیيیرر وو/أأوو االمشررووعع) بيیانن ووتقرريیرر
2.  ااألثرر تقيیيیمم في تحدديیددهھھھا يیتمم لمم االتي االجدديیددةة ااالجتماعيیة وو/أأوو ااألثارراالبيیئيیة 

  ااإلفصاحح وومستنددااتت االبيیئي
 ال وواالتي االبيیئي ااألثرر قيیيیممت في تحدديیددهھھھا تمم االتي ااالجتماعيیة وو/أأوو االبيیئيیة ااألثارر .3

 االبيیئيیة ااإلددااررةة خطططط في االتخفيیفف إإجررااءااتت على معقوولل بشكلل تؤؤثرر
  االتنفيیذذ) االتشغيیلل(وومستنددااتت أأوو ااإلنشاء لمررحلة ووااالجتماعيیة

4.  ووااالجتماعيیة االبيیئيیة ااإلددااررةة خطططط على االجووهھھھرريیة ااإلضافاتت أأوو االتعدديیالتت 
 أأعمالل أليي حذذفف أأوو للتعدديی أأيي االشكك٬، لتفادديي االتشغيیلل أأوو ااإلنشاء لمررحلة
 مططلووبب ووقائي أأوو تخفيیفف إإجررااء يیشكلل محدددد حظظرر أأوو بهھا االقيیامم مططلووبب
  جووهھھھرريًیا تغيیيیرًراا ااعتباررهه سيیتمم االبيیئي ااالثرر تقيیيیمم في االمحددددةة ااألثارر إلددااررةة

 بجميیع االتموويیلل مجمووعة االشرركة تخططرر 
 (يُیشارر 1 االفئة تحتت تنددررجج االتي االتغيیيیررااتت

 لإلجررااءااتت اووفقً  بالتغيیيیرر) إإخططارر بـ إإليیهھا
 وواالشرركة االمشررووعع مموولي بيینن عليیهھا االمتفقق
 االتي االتفاصيیلل بالتغيیيیرر ااإلخططارر وويیشملل
 االتغيیيیرر تنفيیذذ وويیخضع ااإلجررااء هھھھذذاا يیشتررططهھا

  ااإلجررااء هھھھذذاا إإلى

  2 االفئة

  تحددثث: أأنن على االقددررةة لدديیهھا أأوو في تتسببب أأنن االمحتملل منن االتي االتغيیيیررااتت
 2012 يیووليیوو االبيیئي ااألثرر تقيیيیمم (اانظظرر االمشررووعع بيیانن في جووهھھھرريي ااختالفف .1

  االمشررووعع معايیيیرر وو/أأوو االمشررووعع) بيیانن ووتقرريیرر
 ااألثرر تقيیيیمم في تحدديیددهھھھا يیتمم لمم االتي االجدديیددةة ااالجتماعيیة وو/أأوو االبيیئيیة ااألثارر .2

  ااإلفصاحح وومستنددااتت االبيیئي
 هھھھناكك يیكوونن وواالتي االبيیئي ثررااأل تقيیيیمم في االمحددددةة ااالجتماعيیة وو/أأوو االبيیئيیة ااألثارر .3

 االبيیئيیة ااإلددااررةة بخطططط جووهھھھرريیة إإضافاتت أأوو تعدديیالتت أليي ضررووررةة
  وواالتشغيیبب ااإلنشاء لمررحلة ووااالجتماعيیة

 بجميیع االتموويیلل مجمووعة االشرركة تخططرر 
 (يُیشارر 2 االفئة تحتت تنددررجج االتي االتغيیيیررااتت

 لإلجررااءااتت ووفًقا بالتغيیيیرر) إإخططارر بـ إإليیهھا
 وواالشرركة٬، االمشررووعع يمموول بيینن عليیهھا االمتفقق
 االتي االتفاصيیلل بالتغيیيیرر ااإلخططارر وويیشملل
 االتغيیيیرر تنفيیذذ وويیخضع ااإلجررااء هھھھذذاا يیشتررططهھا

  ااإلجررااء هھھھذذاا إإلى

 منن بالتغيیيیررااتت االممووليینن مجمووعة إإخططارر يیتمم  2 أأوو 1 االفئة تحتت تنددررجج ال االتي االتغيیيیررااتت  3 االفئة
  للمشررووعع االسنوويیة االتقارريیرر خاللل

 

4.6.5 االططاررئة االتغيیيیررااتت   

االتغيیيیرر إإددااررةة إإجررااءااتت باستخدداامم ططاررئئ تغيیيیرر ططلبب إإعدداادد خاللل منن تتمم االتي االططاررئة االتغيیيیررااتت معايیيیرر تستووفي االتي االتغيیيیررااتت ووهھھھي  

يیلي: مما للتأكدد االططاررئة االتغيیيیررااتت ططلباتت بمررااجعة وواالسالمة) االصحة (وومدديیرر بالمووقع االبيیئي االمدديیرر يیقوومم  

• االمناسبيینن االفنيیيینن وواالمووظظفيینن االددعمم مووظظفي لىإإ االططاررئة االتغيیيیررااتت ططلباتت منن نسخ تقدديیمم   



  

االررسمي ااالستخدداامم  
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• بالتغيیيیرر االمعنيیيینن االمووظظفيینن جميیع إإبالغغ   

• بالتغيیيیرر االمعنيیة االعملل مناووباتت جميیع إإبالغغ يیتمم حتى االططاررئئ االتغيیيیرر فتررةة ططوواالل ووإإعاددتهھ عملل مناووبة كلل بدداايیة في تددرريیبب إإجررااء   
• ووتسجيیلهھ االتددرريیبب تووثيیقق   

 على عكسيیة أأثارر أأيي لمتع االططاررئة االحاالتت في االتحكمم ووسائلل كفايیة منن للتأكدد وواالبيیئة وواالسالمة االصحة ووظظفيم إإبالغغ يیجبب ططاررئئ تغيیيیرر أأيي تنفيیذذ قبلل

وواالسالمة وواالصحة االبيیئة  

 االبيیئة إإددااررةة نظظامم ووإإجررااءااتت االقيیاسيیة االعملل إإجررااءااتت االعملل٬، تصارريیح االمثالل سبيیلل (على ااألساسيیة االررقابة إلجررااءااتت ووفًقا االططاررئة االتغيیيیررااتت تنفيیذذ يیجبب

1 االمستووىى منن االمخاططرر تقيیيیمم منن ااالنتهھاء قبلهھا يیتمم أأنن على وواالسالمة) وواالصحة  

 تغيیيیرر ططلبب تقدديیمم يیتمم االططاررئة االتغيیيیررااتت مددةة تمدديیدد حالة ووفي االمشررووعع٬، مدديیرر منن بموواافقة ذذلكك بعدد تمدديیددهھھھا وويیجووزز ساعة 24 االططاررئة االتغيیيیررااتت مددةة

االططاررئئ غيیرر االتغيیيیرر ططلبب ااعتمادد يیتمم حتى االططاررئئ االتغيیيیرر ططلبب إإغالقق ووززيیج ال مالحظظة االتالي. االعملل يیوومم في ططاررئئ غيیرر  

 جوواانبب جميیع تططبيیقق منن للتأكدد االططاررئة االتغيیيیررااتت لجميیع وواالسالمة) (وواالصحة بالمووقق االبيیئي االمدديیرر خاللل منن االتنفيیذذ بعدد ما لمررحلة مررااجعة إإجررااء سيیتمم

االمماثلة االتغيیيیررااتت إإحددىى ططررأأتت ما حالة في االمعتاددةة االتغيیيیرر إإجررااءااتت تططبيیقق كيیفيیة ووتحدديیدد االتغيیيیرر إإددااررةة  

 

 


