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הקדמה
מימו פרויקטי – שהינו שיטת תיקצוב על פיה בוח המַ לְ ווה בראש ובראשונה את
התקבולי הנגזרי מפרויקט נתו ,ה בהיות המקור לפירעו החוב וה בהיות ביטחונותיו
לחשיפת הסיכו הנלווה לפרויקט – ממלא ברחבי העול כולו תפקיד מרכזי ועיקרי בפיתוח תורת
מימו .1לצד זה ,עתידי מממני פרויקטי כיו להתוודע יותר ויותר לנושאי חברתיי וסביבתיי
שעשויי להתגלות כנושאי מאתגרי ומורכבי למדיי ,בעיקר ובעיקר בפרויקטי היוצאי אל
הפועל בשווקי מתפתחי.
לאור זאת ,מספר מוסדות פיננסיי בחרו זה לא מכבר לאמ #עקרונות פעולה הקרויי בש
'עקרונות המשווה' ,צעד המגדיר אות תחת הכותרת 'המוסדות הפיננסיי המחויבי לעקרונות
המשווה' )) (The Equator Principles Financial Institutions – EPFIsלהל' :המוסדות
הפיננסיי'( ,במטרה להבטיח שהפרויקטי הממומני על יד ינוהלו באופ שיגלה אחריות
חברתית ושישקפו נהגי ניהוליי סביבתיי ברורי ואיתני ,אשר מטבע יישומ עתידי יהיו
למנוע את השפעותיה השליליות של הפרויקטי הממומני על האוכלוסייה המקומית ועל
המערכות האקולוגיות שבקרבת ,והיה לא תתאפשר מניעת ,כ תתאפשר הפחתת היקפ ועוצמת,
בי א בכדי להפחית את חריפות ובי א בכדי להעמיד פיצוי הול בהתאמה למידת הנזק.
אנו מאמיני שאימו #העקרונות הללו ויישומ השוט( טומני בחוב יתרונות רבי ,ה
לנו ,ה ללווי וה למחזיקי העניי המקומיי ,וזאת ,באמצעות התחייבות הלווי שלנו בפני
האוכלוסייה המקומית העתידה להיות מושפעת מהפרויקטי הממומני .משכ) ,אנו ג מודעי
לכ) שתפקידנו כמממני מעמיד בפנינו את ההזדמנות לקד ניהול משק סביבתי ופיתוח חברתי
באופ שיהא אחראי ומהימ ,וכי המוסדות הפיננסיי המאמצי את עקרונות המשווה עתידי יהיו
לבחו את עצמ מעת לעת על פי העקרונות הללו תו) התבססות על הניסיו שנצבר ובמטרה לשק(
למידה שוטפת ולפתח נהגי תפעול הולמי.
מטרת של העקרונות הללו לשמש נקודת פתיחה כללית לפעילות המוסדות הפיננסיי
ומסגרת ליישומ :כל מוסד בהתאמה למדיניותו החברתית והסביבתית ,ובהתאמה לתקנות
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מימו פרויקטי הינו "שיטת תיקצוב על פיה המַ לְ ווה בוח בראש ובראשונה את ההכנסות הנגזרות מפרויקט נתו ,ה
בהיות המקור לפירעו החוב וה בהיות ביטחונותיו לחשיפת הסיכו הנלווה לפרויקט .במימו מסוג זה נעשה על פי
רוב שימוש לש מימו פיתוח של מיתקני גדולי ויקרי ומורכבי כדוגמת תחנות כוח ,מפעלי כימיי ,מכרות,
תשתיות תחבורה ,תשתיות טלקומוניקציה ותוכניות ויוזמות סביבתיות .ייתכנו מקרי בה המימו ישמש להקמתו
של מיתק חדש ,וייתכנו ג מקרי בה הוא ישמש כמימו מחדש למיתק הקיי זה מכבר ,בי א תכלולנה
העבודות שבמסגרתו שיפורי והשבחות בי א לאו.
על פי רוב ,המַ לְ ווה בעיסקאות שכאלו מקבל את כספו בחזרה לבדו או בהיותו גור עיסקי כמעט בלבדי ,ומקור הכס(
המשמש להחזרת החוב הינו הכנסותיו הכספיות של המיתק עצמו כדוגמת כספי המגיעי מצרכני של תחנת כוח
המשלמי עבור החשמל שהתחנה מספקת לה.
בנוס( ,הלווה בדר) כלל הינו ג 'יישות ייעודית' או 'יישות למטרה מיוחדת' ),(SPE – Special Purpose Entity
שאינה רשאית לבצע פעולות שאינ קשורות לפיתוחו ולתפעולו של המיתק או לבעלות עליו ,ומשכ) ,פירעו החובות
כפו( בראש ובראשונה לתזרי המזומני של הפרויקט ולער) הביטחונות שלו" )מצוטט אצל :הוועדה הבינלאומית
לפיקוח על הבנקי )ועידת באזל( ,ההתכנסות הבינלאומית למדידת הו ותקני הו )באזל  ,(IIנובמבר ,2005
.(http://www.bis.org/publ/bcbs118.pdf
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ולהליכי העבודה שהוא פועל לפיה הנוגעי לפעילויות מימו הפרויקטי .עוד נדגיש במילי
מפורשות יותר ,שאנו לא נספק הלוואות לפרויקטי בה הלווה לא יעמוד ,או שלא תהא באפשרותו
לעמוד ,בתנאי המדיניות החברתית והסביבתית שלנו ,שמטרתה כאמור ,לייש את עקרונות
המשווה.
מרחב הפעולה והיקפה
עקרונות המשווה תקפי לכל מימו – של כל פרויקט חדש ובכל מקו בעול – ששיעורו
יעמוד ע"ס ) 10עשרה( מיליו דולר ארה"ב ומעלה ,בכל חת) ובכל ענ( תעשייתי .בנוס( ,וא( על פי
שהעקרונות אינ עתידי להיות מיושמי באופ רטרואקטיבי ,אנו נייש את העקרונות הללו ג
ביחס לכל מימו פרויקט הכרו) בפיתוחו או בשדרוגו של כל מיתק הקיי זה מכבר שהשינויי
שעתידי להיער) בו טומני בחוב השפעות חברתיות ו/או סביבתיות.
תקפות של העקרונות תחול ג ביחס לפעילויות הנערכות במהל) שירותי הייעו #שיינתנו
במסגרת מימו הפרויקטי ,שכ במקרי הללו מחייבי עקרונות המשווה להבהיר ללקוח את
תוכנ ומהות של העקרונות הללו ,כמו ג את אופ יישומ ואת היתרונות הגלומי בה ביחס
לפרויקט העתידי ,וזאת ,לרבות העמדת התניה ללקוח כי מילוי הדרישות והתנאי של עקרונות
המשווה הינו חלק אינהרנטי בחיפושו אחר מימו.
דו"ח עקרונות
המוסדות הפיננסיי המחויבי לעקרונות המשווה יספקו הלוואות לְ פרויקטי שיעמדו בתנאי
המופיעי בסעיפי  1-10שלהל:
 .1עיקרו ראשו :סקירה וסיווג
בשעה שעל סדר היו עומד פרויקט המבקש מימו פיננסי ,יסווג המוסד הפיננסי את הפרויקט,
במסגרת סקירתו את החברה ובדיקתו את הנאותות החברתית והסביבתית שלה ,בכפו( לרמת
הסיכו ולאומד ההשפעות שייקבעו בהתאמה לקריטריוני שנקבעו על ידי התאגיד הפיננסי
הבינלאומי )) (International Finance Corporation – IFCכמופיע להל בנספח .(1

 .2עיקרו שני :סקר חברתי וסביבתי
במסגרת כל פרויקט המסווג בקטגוריה א' או בקטגוריה ב' ,על הלווה לערו) הלי) הערכה וסקר
חברתי וסביבתי )להל' :סקר'( ,2במטרה לבחו ולשקול – ובאופ שיימצא הול וראוי לשמו על
ידי המוסדות הפיננסיי – את ההשפעות והסיכוני החברתיי והסביבתיי הכרוכי ביישומו
של הפרויקט הנדו )ושיכלול – במידת האפשר ועד כמה שרלוונטי הדבר – את רשימת ההשפעות
המוצגת בנספח  2שלהל( .על הסקר להציע ג אמצעי הקלה ואמצעי ניהול רלוונטיי והולמי
לטבעו ולהיקפו של הפרויקט הנדו.

 2סקר סביבתי וחברתי הינו הלי) הקובע את ההשפעות והסיכוני החברתיי והסביבתיי )לרבות כוח עבודה ,בריאות
ובטיחות( הכרוכות בפרויקט נתו בסביבה עליה הוא משפיע .בכל הנוגע לר( הציות לעקרונות המשווה ,על הסקר
להיות מדויק ,אובייקטיבי ומהימ ,לרבות אופ הגשתו והצגתו ,בי א אלו נערכות על ידי הלווה עצמו ובי א על ידי
יועציו או על ידי מומחי חיצוניי.
כפו( לאופיו ולהיקפו של הפרויקט ,על מסמ) הסקר לכלול הערכה מקיפה אודות ההשפעה החברתית והסביבתית ,או,
הערכה חברתית וסביבתית מצומצמת או ממוקדת )כדוגמת ביקורת חשבונות( ,או ,יישו גלוי וברור אודות התקני
השוני כדוגמת תקני הסביבה ,הזיהו ,התיכנו והבנייה .כמו כ ,ייתכ והדבר יחייב חריש לימודי עמוק למדיי.
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 .3עיקרו שלישי :יישו התקני החברתיי והסביבתיי
על הערכת של פרויקטי הממוקמי במדינות שאינ חברות בארגו לשיתו( פעולה כלכלי
ולפיתוח )להל ('OECD' :ועל הערכת של פרויקטי שכ ממוקמי במדינות החברות בארגו
א) הכנסותיה אינ מוגדרות כגבוהות על פי הגדרותיו של הבנק העולמי ,להתייחס לתקני
הביצוע העדכניי של התאגיד הפיננסי הבינלאומי )המופיעי להל בנספח  ('3ולקווי המנחי
התעשייתיי והספציפיי המעודכני בכל הקשור לאיכות הסביבה ,בריאות ובטיחות
המוגדרי במסגרת ) EHS Guidelinesוהמופיעי להל בנספח .(4
ההערכה תיבח על ידי המוסדות הפיננסיי ,וזאת ,על פי יכולתו המקיפה של הפרויקט לעמוד
בר( הציות לתקני הביצוע הרלוונטיי ולקווי המנחי המוגדרי במסגרת ,EHS Guidelines
או ,על פי יכולתו של הפרויקט להצדיק את החריגה מה.
על פי רוב ,דרישות הרגולציה ,מת ההיתרי וזכות התגובה השמורה לציבור במדינות ה-
 OECDבעלות הכנסה המוגדרת כגבוהה על ידי הבנק העולמי ,זהי במאפייניה לתקני הביצוע
העדכניי של התאגיד הפיננסי הבינלאומי ) IFC -המופיעי להל בנספח  (3ולקווי המנחי
המוגדרי במסגרת ) EHS Guidelinesהמופיעי להל בנספח  .(4לאור זאת ,ובמטרה להימנע
מכפילות עבודה ומסקירת הדו-כיוונית של הפרויקטי הללו על ידי המוסדות הפיננסיי,
השלמתו המוצלחת של הלי) ההערכה )או המקביל לו( במסגרת החוק המדיני או החוק המקומי
במדינות ה OECD -בעלות ההכנסה הגבוהה ובכפו( לחוקי הללו ,תיחשב כתחלי( קביל לכל
דבר לתקני הביצוע של התאגיד הפיננסי הבינלאומי ולקווי המנחי ולתנאי שיצוינו בסעיפי
 5 ,4ו 6 -שלהל .יחד ע זאת ,המוסדות הפיננסיי ימשיכו לסווג ולבחו את הפרויקטי
בהתאמה לעקרונות  1ו 2 -המופיעי לעיל.
בד בבד ,על הלי) ההערכה – בשני המקרי – לעמוד בר( הציות לחוקיה הרלוונטיי של
המדינה המארחת ,לרבות תקנות הרגולציה שלה והיתריה הנוגעי לנושאי חברתיי
וסביבתיי.

 .4עיקרו רביעי :תוכנית פעולה ומערכת ניהול
לכלל הפרויקטי המסווגי בקטגוריה א' ,ובהתאמה הולמת ,ג אלו המסווגי בקטגוריה ב',
בהיות ממוקמי במדינות שאינ חברות ב OECD -ובהיות ממוקמי במדינות החברות ב-
 OECDא) אינ מוגדרות כמדינות בעלות הכנסה גבוהה על ידי הבנק העולמי ,על הלווה להכי
תוכנית פעולה 3שתציג את הממצאי הרלוונטיי מסקירת הפרויקט ותסיק מה את מסקנות
ההערכה .על תוכנית הפעולה לתאר ולארג לפי סדר עדיפות את הפעולות שיש לבצע במטרה
לייש אמצעי הקלה ,כמו ג ,פעולות מתקנות ואמצעי בקרה שבעזרת נית יהיה לנהל את
ההשפעות ואת הסיכוני המוגדרי בהערכה.
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תוכנית הפעולה עשויה לנוע בטווח שבי תיאור תמציתי של אמצעי ההקלה השוטפי עד לסדרות ארוכות של
מסמכי ,כדוגמת תוכנית פעולה העוסקת ביישוב מחדש ,תוכנית פעולה הנוגעת לאוכלוסייה המקומית ,תוכנית
להיערכות חירו ותוכנית להפסקת פעילותו של הפרויקט.
רמת הפירוט והמורכבות של תוכנית הפעולה ועדיפות הפעולות והאמצעי המזוהי בה תעמודנה בהתאמה להשפעות
ולסיכוני הכרוכי בהקמתו ובתפעולו של הפרויקט .בהתאמה לתק ביצוע מס'  ,1על מערכת הניהול החברתית
והסביבתית לכלול את ההיבטי הבאי) :א( הערכה חברתית וסביבתית; )ב( תוכנית ניהול; )ג( יכולת ארגונית; )ד(
הכשרה; )ה( התחייבויות קהילתיות; )ו( בקרה ומעקב; ו) -ז( דיווח.
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על הלווי לבנות ,לבסס ולשמר מערכת ניהול חברתית וסביבתית שתציג את ניהול של
הסיכוני ,ההשפעות והפעולות המתקנות הנדרשות ,לש התאמת לחוקיה החברתיי
והסביבתיי של המדינה המארחת ולתקני הביצוע ולקווי המנחי התעשייתיי והספציפיי
המעודכני המוגדרי במסגרות הסביבה ,הבריאות והבטיחות כמוגדר בתוכנית הפעולה.
בכל הנוגע לפרויקטי הממוקמי במדינות ה OECD -בעלות ההכנסה הגבוהה ,על המוסדות
הפיננסיי לחייב עריכתה ופיתוחה של תוכנית פעולה שתבוסס על דרישות הרגולציה וההיתרי
כפי שה מוגדרי על ידי החוק במדינה המארחת.

 .5עיקרו חמישי :התייעצות וגילוי
לכלל הפרויקטי המסווגי בקטגוריה א' ,ובהתאמה הולמת ,ג אלו המסווגי בקטגוריה ב',
בהיות ממוקמי במדינות שאינ חברות ב OECD -ובהיות ממוקמי במדינות החברות ב-
 OECDשאינ מוגדרות כמדינות בעלות הכנסה גבוהה על ידי הבנק העולמי ,על הממשלה ,על
הלווה או על מומחה צד שלישי לערו) התייעצויות הנוגעות לאוכלוסייה המקומית העתידה
להיות מושפעת על ידי הפרויקט ,וזאת ,באופ שג יביא בחשבו את המאפייני התרבותיי
שלה.4
בכל הנוגע לפרויקטי שהשפעת על האוכלוסייה המקומית השוכנת בקירבה לפרויקט עתידה
להיות נרחבת ומשמעותית ,על ההלי) להבטיח ביצוע התייעצויות חופשיות ופתוחות שתיערכנה
מראש ותו) גילוי נאות ,וזאת ,כצעד שיסייע לאוכלוסייה להתמצא בפרויקט ובהשלכותיו באופ
שנית יהיה להסיק – ג לשביעות רצונ של המוסדות הפיננסיי – מהי מידת השפעתו של
הפרויקט עליה.5
במטרה לממש יעד זה ,על מסמ) ההערכה ועל תוכנית הפעולה ,או על הסיכומי השוני – שלא
יהיו טכניי באופ כתיבת ובאופיי – להיות נגישי לציבור על ידי הלווה בפרק זמ הול,
בשפה המקומית הרלוונטית ובאופ התוא את תרבותו .על הלווה להבי את מלוא משמעותו
של ההלי) ולהעלות על הכתוב את ההלי) ואת תוצאות ההתייעצויות לרבות כל פעולה שהוסכ
עליה בי הצדדי בעקבותיה .בכל הנוגע לפרויקטי בעלי השפעות חברתיות וסביבתיות
מהותיות ,על הגילוי להיער) בשלב מוקד בהלי) הסקר ,ובכל מקרה ,עוד בטר תחל בניית
הפרויקט ,וג על בסיס שוט(.

 .6עיקרו שישי :מער) פניות
לכלל הפרויקטי המסווגי בקטגוריה א' ,ובהתאמה הולמת ,ג אלו המסווגי בקטגוריה ב',
בהיות ממוקמי במדינות שאינ חברות ב OECD -ובהיות ממוקמי במדינות החברות ב-

 4קהילות מושפעות הינ הקהילות המרכיבות את האוכלוסייה המקומית המתגוררת והשוכנת באזור ההשפעה של
הפרויקט שקרוב לוודאי שפעילותו תשפיע עליה לרעה .כפו( להתחייבותו של הלווה לקיי ע האוכלוסייה המקומית
התייעצות הולמת וראויה לשמה ,עשויי המוסדות הפיננסיי מציד לדרוש ג הכנתה של תוכנית התייעצות וגילוי
לציבור ).(Public Consultation and Disclosure Plan – PCDP
 5על ההתייעצות להיות "חופשייה ופתוחה" )במשמעה חופשית ממניפולציות ,מהטרדות ,מכפייה או מאיומי והפחדות;
"מראש" )במשמעו ,גילוי ומסירת מידע שייערכו בזמ הול ונאות( ו"להתמצא בפרויקט ובהשלכותיו" )במשמעו,
שהמידע שיימסר יהא רלוונטי ,מוב ונגיש( ,וכל זאת ,לא רק בשלביו הראשוניי של הפרויקט ,אלא לכל אורכו
ותפעולו .הלווה יערו) את הליכי ההתייעצות על פי העדפותיה הלשוניות של האוכלוסייה המקומית המושפעת ,כמו ג
על פי הליכי קבלת ההחלטות שלה ועל פי הצרכי של קבוצות האוכלוסייה הפגיעה ומעוטת היכולת .כמו כ :על
ההתייעצות ע האוכלוסייה המקומית להתאי לדרישות ספציפיות ומפורטות כמופיע בתק ביצוע מס'  ,7ויש ג
לתת את הדעת על זכותה המיוחדת של האוכלוסייה המקומית כפי שהיא מוכרת בחקיקה של המדינה המארחת.
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 OECDשאינ מוגדרות כמדינות בעלות הכנסה גבוהה על ידי הבנק העולמי ,יש להבטיח
שההתייעצויות ע האוכלוסייה המקומית ,כמו ג ההתחייבויות בפניה וגילוי המידע הנוגע
לפרויקט ,ימשיכו להתקיי לאור) בנייתו של הפרויקט ולאור) תפעולו ,ועל הלווה לדרג את
הסיכוני ואת ההשפעות המהותיות של הפרויקט ולהקי מער) פניות כחלק ממערכת הניהול.
מער) זה יאפשר ויסייע ללווה למצוא פתרונות הנוגעי לבעיותיה של האוכלוסייה המקומית
ביחס להשפעות החברתיות והסביבתיות של הפרויקט שתפורטנה על ידי קבוצות אנשי או על
ידי יחידי מהאוכלוסייה המקומית .על הלווה ליידע את האוכלוסייה המקומית אודות מער)
הפניות במהל) הלי) התחייבותו בפניה ,ולוודא שהמער) מטפל בפניות כיאות ובאופ שקו(
וברור ובאופ הול מבחינה תרבותית וכי הוא נגיש לכל פלחי האוכלוסייה המושפעת.

 .7עיקרו שביעי :סקירה בלתי תלויה
לכלל הפרויקטי המסווגי בקטגוריה א' ,ובהתאמה הולמת ,ג אלו המסווגי בקטגוריה ב',
על מומחה סביבתי או חברתי בלתי תלוי ,שאינו קשור ישירות ללווה ,לבחו את ההערכה ,כמו
ג את תוכנית הפעולה ואת מסמכי הליכי ההתייעצויות ,וזאת ,במטרה לסייע למוסדות
הפיננסיי בבדיקת הנאותות שה עתידי לערו) כמו ג לעצ הציות לעקרונות המשווה
עצמ.

 .8עיקרו שמיני :התחייבות בכתב
חיזוק משמעותי לעקרונות המשווה הינו איחוד של התחייבויות בכתב הקשורות לר( הציות
לה .לכלל הפרויקטי המסווגי בקטגוריה א' ובקטגוריה ב' ,על הלווה להתחייב בכתב
במסמכי המימו כי:
 .8.1הוא יציית לכל החוקי החברתיי והסביבתיי הרלוונטיי של המדינה המארחת לרבות
כל תקנות הרגולציה וההיתרי בכל הנוגע לפרויקט הנדו;
 .8.2הוא יציית לכל תוכנית פעולה )בהתאמה לאפשרות יישומה בפועל( במהל) בנייתו את
הפרויקט ותפעולו בכל הנוגע לפרויקט הנדו;
 .8.3הוא יספק דיווחי תקופתיי בהתאמה לפורמט המוסכ על המוסדות הפיננסיי
)בתדירות שתהא הולמת לעוצמת ההשפעות ולחריפות ,או ,כנדרש על פי חוק ,ובכל
מקרה ,לא פחות מפע בשנה( ,דיווח שייער) על ידי צוות העובדי של הלווה או על ידי
מומחי מצד שלישי ,ואשר (1) :יתאר את ר( הציות לתוכנית הפעולה )בהתאמה
לאפשרות יישומה בפועל( ,ו (2) -יתאר את ר( הציות לחוקי החברתיי והסביבתיי של
המדינה המארחת – ה המדיניי ה המקומיי – לרבות תקנות הרגולציה וההיתרי
הנהוגי בה; ו-
 .8.4הוא יפסיק כל פעילות ,באופ שיהא סביר והול לעשות כ ,בהתא לתוכנית הפסקת
פעילותו של הפרויקט.
היה ולא יעמוד הלווה בר( הציות של התחייבויותיו החברתיות והסביבתיות ,יסייעו לו
המוסדות הפיננסיי לעמוד בו באופ מידתי וסביר ,ובמקרה שבו ייכשל הלווה לעמוד בו בשנית
בפרק זמ שייקבע מראש ,ישמרו לעצמ המוסדות הפיננסיי את הזכות להוציא אל הפועל
סעדי שוני כפי שימצאו לנכו ובאופ הול וסביר.
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 .9עיקרו תשיעי :בקרה ודיווח בלתי תלויי
לכלל הפרויקטי המסווגי בקטגוריה א' ,ובהתאמה הולמת ,ג אלו המסווגי בקטגוריה ב',
במטרה להבטיח בקרה ומסירת דיווחי לכל אור) זמ ההלוואה ,יחייבו המוסדות הפיננסיי
מינויו של מומחה חברתי ו/או מומחה סביבתי בלתי תלוי ,או שידרשו שהלווה יחזיק במומחי
חיצוניי מוסמכי ובעלי ניסיו באופ שנית יהיה לאמת את המידע הנמצא תחת בקרה
שיישלח למוסדות הפיננסיי.

 .10עיקרו עשירי :דיווח של המוסדות הפיננסיי המחויבי לעקרונות המשווה
על כל מוסד פיננסי שאימ #את עקרונות המשווה לדווח לציבור לפחות אחת לשנה מהו האופ
שבו ייש את עקרונות המשווה ואת הניסיו שצבר ביישומ ,כפו( לשיקולי סודיות
ודיסקרטיות הולמי.6

כתב ויתור
המוסדות הפיננסיי המחויבי לעקרונות המשווה רואי בעקרונות הללו תק משווה של הענ(
הפיננסי לש פיתוח של מדיניות ,הליכי ונהגי חברתיי וסביבתיי פנימיי ואישיי ,ובדומה
לכל מדיניות פני ,העקרונות הללו אינ טומני בחוב זכויות או התחייבויות ביחס לא( אד ,בי
א הוא אישיות ציבורית ובי א אישיות פרטית .המוסדות הפיננסיי הנדוני מאמצי
ומיישמי את העקרונות הללו בהתנדבות ובאופ עצמאי ,ללא קבלת ביטחונות או כל קבלת סיוע
מהבנק העולמי או מהתאגיד הפיננסי הבינלאומי .IFC

הערה לגבי התרגו:
תרגו עקרונות המשווה נעשה לצור) הנוחות בלבד של כל מחזיקי העניי השוני והוא אינו מהוה
הגרסה הרשמית של העקרונות .גרסה הרשמית של עקרונות המשווה הינה ,על פי המופיע באתר
האינטרנט של מנסחי העקרונות  ,www.equator-principles.comהינו בשפה האנגלית.
המתרגמי לא יישאו ולא יקבלו על עצמ אחריות לכל השלכה ו/או נזק שייגרמו במישרי או
בעקיפי עקב השימוש במסמ) התרגו.
בכל מקרה של סתירה או הבדל בפרשנות ו/או בנוסח של עקרונות המשווה המקוריי לבי תרגומ
זה ,יגברו עקרונות המשווה המקוריי.

 6על דיווח שכזה לכלול לכל הפחות את מס' העיסקאות שנסקרו על ידי כל מוסד פיננסי לרבות הסיווג שהותא לעיסקה
)והוא א( עשוי לכלול פירוט אודות המגזר או האיזור( ומידע הנוגע ליישומה של העיסקה.
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נספח 1
סיווג הפרויקט
כחלק מבדיקת את ההשפעות החברתיות והסביבתיות הצפויות להתרחש ,על המוסדות הפיננסיי
המחויבי לעקרונות המשווה לעשות שימוש במערכת קטגוריות חברתית וסביבתית המבוססת על
הקריטריוני החברתיי והסביבתיי של התאגיד הפיננסי הבינלאומי  ,IFCוזאת ,במטרה לשק(
בבדיקות את עוצמת ההשפעות הנגזרות מההערכה .הקטגוריות הינ:
קטגוריה א':

פרויקטי בעלי פוטנציאל להשפעות חברתיות וסביבתיות חריפות בעוצמת,
מגוונות באופיי ,בלתי הפיכות וחסרות תקדי;

קטגוריה ב':

פרויקטי בעלי פוטנציאל להשפעות חברתיות וסביבתיות שאינ חריפות בעוצמת,
מעטות במספר ,שהתרחשות עתידה להתרחש על פי רוב במתח הפרויקט עצמו,
הפיכות במהות ,ושנית להתמודד עימ בקלות יחסית באמצעות אמצעי הקלה; ו-

קטגוריה ג':

פרויקטי בעלי פוטנציאל נמו) ,א בכלל ,להשפעות חברתיות וסביבתיות.
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נספח 2
רשימת דוגמאות לנושאי חברתיי וסביבתיי עליה יש לתת את הדעת במסמכי הסקר
וההערכה החברתי והסביבתי
בכל הנוגע לעסקיו של פרויקט נתו ,על הסקר לציי ,ובאופ הול ,את הנושאי הבאי:
.1

הערכת התנאי של הבסיס בכל הקשור לנושאי החברתיי והסביבתיי.

.2

העלאת אפשרויות מועדפות מבחינה חברתית וסביבתית שנית ליישמ ולבצע.

.3

דרישות החוק והרגולציה במדינה המארחת לרבות אמנות והסכמי בינלאומיי רלוונטיי.

.4

הגנה על זכויות אד ובריאות הציבור ,בטיחות וביטחו )לרבות ההשפעות והסיכוני
הכרוכי בשימוש בצוותי כוח אד לצורכי ביטחו וניהול הפרויקט בעזרתו(.

.5

הגנה על המורשת והקניי התרבותי.

.6

הגנה על המגוו הביולוגי באזור הפרויקט ושימורו ,לרבות מיני הנמצאי בסכנת הכחדה
ומערכות אקולוגיות רגישות ובתי גידול טבעיי ,ה אלו שנערכו בה שינויי זה לא מכבר
וג אלו שנמצאי במצב קריטי ,ובכלל זה ,ג זיהויי וציונ של אזורי מוגני מבחינה
משפטית.

.7

ניהול בר-קיימא ושימוש במשאבי טבעיי שנית למחזר )לרבות ניהול משאבי בר-
קיימא שייער) באמצעות מערכות עצמאיות מתאימות ומאושרות(.

.8

שימוש בחומרי מסוכני וניהול.

.9

הערכות סכנות גדולות וניהול.

.10

נושאי הקשורי לכוח העבודה )לרבות ארבעת התקני המרכזיי לכוח אד( ,ובריאות
ובטיחות הנוגעי למקצוע ולמקו העבודה בפרויקט.

.11

בטיחות ומניעת שריפות.

.12

השפעות סוציו-אקונומיות.

.13

רכישת מקרקעי ויישוב מחדש שלא מרצו.

.14

ההשפעות על האוכלוסייה המקומית לרבות קבוצות פגיעות ומעוטות יכולת.

.15

ההשפעות על האוכלוסייה המקומית ועל מערכות התרבות והערכי המיוחדי שלה.

.16

השפעות מצטברות של פרויקטי הקיימי זה מכבר ,כמו ג של הפרויקט המוצע עצמו ,ושל
פרויקטי עתידיי הצפויי לצאת אל הפועל.

.17

התייעצויות והשתתפויות של הצדדי המושפעי בתיכנונו ,בבדיקתו וביישומו של הפרויקט.

.18

ייצור יעיל ,משלוחי ושימוש באנרגיה.

.19

מניעת זיהו וצמצו הפסולת עד למינימו האפשרי ,בקרה על הזיהו )שפכי נוזליי
ופליטות גזי( וניהול פסולת כימית ופסולת מוצקה.

הערה
הרשימה שלעיל הינה לצרכי המחשה בלבד .הלי) ביצוע הסקר החברתי והסביבתי עבור כל פרויקט עשוי
לכלול את כל הנושאי הנדוני ברשימה או רק את חלק ,או שהוא יהא רלוונטי לכל פרויקט ופרויקט.
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נספח 3
תקני הביצוע של התאגיד הפיננסי הבינלאומי ) (IFCאודות הקיימ#ת החברתית והסביבתית
להל הרשימה המעודכנת של תקני הביצוע של התאגיד הפיננסי הבינלאומי נכו ליו ה 30 -באפריל
:2006

.1

תק ביצוע  :1הערכה חברתית וסביבתית ומערכת ניהול.

.2

תק ביצוע  :2כוח אד ותנאי עבודה.

.3

תק ביצוע  :3מניעת זיהו והפחתתו.

.4

תק ביצוע  :4בריאות קהילתית ,בטיחות קהילתית וביטחו קהילתי.

.5

תק ביצוע  :5רכישת מקרקעי ויישוב מחדש שלא מרצו.

.6

תק ביצוע  :6שימור מגוו צורות החיי וניהול משאבי טבעיי ברי-קיימא.

.7

תק ביצוע  :7אוכלוסייה מקומית.

.8

תק ביצוע  :8מורשת תרבותית.

הערה
התאגיד הפיננסי הבינלאומי ) (IFCפיתח מער) הערות מנחות לש ליווי תקני הביצוע .במידה
ומוסדות פיננסיי או לווי מסוימי יבחרו שלא לאמ #את ההערות המנחות הללו באופ רשמי,
ה עדיי יוכלו לעשות בה שימוש כאמצעי שיאפשר לה להבי לעומק את תקני הביצוע.
כמו כ ,נית לצפות בתקני הביצוע של התאגיד הפיננסי הבינלאומי ,בהערות המנחות ובקווי
המנחי המוגדרי במסגרות הסביבה ,הבריאות והבטיחות באתר האינטרנט של התאגיד בכתובתו
.www.ifc.org/enviro
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נספח 4
הקווי המנחי המוגדרי במסגרות הסביבה ,הבריאות והבטיחות
המוסדות הפיננסיי יעשו שימוש בקווי המנחי המוגדרי במסגרות הסביבה ,הבריאות
והבטיחות בה נעשה ג שימוש על ידי התאגיד הפיננסי הבינלאומי כפי שיעודכנו מעת לעת.
התאגיד הפיננסי הבינלאומי עושה שימוש בשתי מערכות משלימות של קווי מנחי במסגרות
הסביבה ,הבריאות והבטיחות כפי שה מוצגות באתר האינטרנט שלו  .www.ifc.org/enviroשתי
המערכות הללו כוללות את כל הקווי המנחי הסביבתיי המופיעי בפרק  3במדרי) 'מניעת
זיהו והפחתתו' של הבנק העולמי ) (PPAHשהפ) לנייר עבודה באופ רשמי ביו ה 1 -ביולי ,1998
ובסדרת הקווי המנחי המוגדרי במסגרות הסביבה ,הבריאות והבטיחות המופיעי באתר
האינטרנט של התאגיד הפיננסי הבינלאומי בי השני  1991ל.2003 -
בסופו של דבר ,הקווי המנחי החדשי ,הכוללי את ההיבטי הנוגעי למערכות סביבתיות
ולמערכות ניהול ייצור נקיות יותר ,ינוסחו בעתיד במטרה להחלי( את הסדרה הזו של המגזר
התעשייתי ,כמו ג את המדרי) 'מניעת זיהו והפחתתו' ואת הקווי המנחי של התאגיד הפיננסי
הבינלאומי.
היה ולא יימצאו קווי מנחי ספציפיי לענ( תעשייתי מסוי ולפרויקט מסוי בו ,יהיו תקפי
לגביו הקווי המנחי הסביבתיי הכלליי המופיעי במדרי) 'מניעת זיהו והפחתתו' של הבנק
העולמי כמו ג הקווי המנחי הנוגעי למסגרות הבריאות והבטיחות המקצועיי ),(2003
בהתאמה הנדרשת לפרויקט הנדו*.
בטבלה שלהל מפורטי ה הקווי המנחי של הבנק העולמי וה הקווי המנחי של התאגיד
הפיננסי הבינלאומי ,נכו ל 1 -במר:2006 #

קווי מנחי סביבתיי ,בריאותיי ובטיחותיי ספציפיי

הקווי המנחי של התאגיד הפיננסי הבינלאומי

הקווי המנחי של הבנק העולמי )(PPAH

 .1נמלי תעופה

 .1ייצור אלומיניו

 .2ייצור אריחי חרסינה

 .2כריית סיג )פסולת מתכת( ועופרת ברזל

 .3מפעלי לייצור חומרי בנייה

 .3מבשלות שיכר

 .4הולכת והפצת כוח חשמלי

 .4ייצור מלט

 .5עיבוד דגי

 .5מפעלי לייצור כלור-אלקלי )כלור-בסיסי(

 .6עיבוד מזו ומשקאות

 .6כריית פח וייצורו

 .7יערנות :כריתת עצי

 .7ייצור פח אב )אנתרציט(
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הקווי המנחי של התאגיד הפיננסי הבינלאומי

הקווי המנחי של הבנק העולמי )(PPAH

 .8מערכות מסופי גז

 .8התכת נחושת

 .9פרויקטי גיאותרמיי )של חו האדמה(

 .9תעשיית חלב

 .10ניהול חומרי מסוכני

 .10ייצור צבע

 .11רפואה

 .11ייצור מכשירי אלקטרוניי

 .12בטיחות חיי ובטיחות מפני אש

 .12תעשיית ציפוי מתכות

 .13מקצועות בריאות ובטיחות

 .13בתי יציקה

 .14בנייני משרדי

 .14עיבוד פירות וירקות

 .15נפט וגז הרחק מקו החו(

 .15קווי מנחי סביבתיי כלליי

 .16ביפֵ ִניל כלורידי )(PCBs

 .16ייצור זכוכית

 .17הדברת מזיקי :עיסוק וביצוע

 .17רכוש תעשייתי

 .18מטעי

 .18ייצור ברזל ומתכת

 .19נמלי ומיתקני נמל

 .19התכת עופרת ואב#

 .20מערכות לרכבות

 .20עיבוד בשר והפצתו

 .21כבישי ואוטוסטרדות

 .21מפעלי פלדה

 .22טלקומוניקציה

 .22מפעלי דש מעורב

 .23פיתוח תיירות ושירותי הארחה

 .23ניטור

 .24מיתקני לניהול פסולת

 .24התכה וצריפת ניקל

 .25שימוש חוזר במי קולחי

 .25מפעלי דש חנקני

 .26ניהול אזורי טבע

 .26פיתוח נפט וגז )ביבשה(

 .27מערכות להפקת אנרגיית רוח

 .27ניסוח חומרי הדברה

 .28תעשיות מוצרי ע#

 .28ייצור חומרי הדברה
 .29ייצור חומרי פטרוכימיי
 .30זיקוק נפט
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הקווי המנחי של התאגיד הפיננסי הבינלאומי

הקווי המנחי של הבנק העולמי )(PPAH
 .31ייצור תרופות
 .32מפעלי דשני פוספטיי
 .33תעשיית הדפוס
 .34מפעלי נייר
 .35ייצור סוכר
 .36עיבוד וגימור בדי עור
 .37תעשיית הטקסטיל
 .38קווי מנחי לכוח תרמי במפעלי חדשי
 .39שיקו הכוח התרמי במפעלי קיימי
 .40עיבוד שמ צמחי
 .41ענ( שימור היער

* חריג :שני הסעיפי הבאי מופיעי בקווי המנחי של הבנק העולמי בה בשעה שאינ כלולי
במדרי) 'מניעת זיהו והפחתתו' א) תוקפ בעינו עומד:
-

כרייה וחציבה – מתחת לאדמה.

-

כרייה וחציבה – אתר פתוח.

