حــلــول إقـتـصـاديـة لـعــالــم مـسـتــدام

مـــراسم مــن أجـل

الــمـــــــاء

إعـداد التـقـريـر
ف
السمنت
مبادرة إستدامة ي� إ

الـــبــعـــد أ
والهــــــــداف
تـظل المياه العذبة محدودة بشكل ت ز
م�ايد ف ي�
كب� من العالم .وذلك ت ز
ل�ايد عدد السكان،
جزء ي
أ
ف
وزيادة النشطة الصناعية والزراعية ي� نمو
تغ� المناخ والتلوث أثرا ف ي�
أسواق جديدة ،ي
ف
وضع لم يسبق له مثيل ي� الضغط عىل موارد الـمـياه
الــــمـــــحـلية.
ندرة المياه يمكن أن تؤدي إىل مخاطر عملية وإقتصادية لمجموعة
ف
واسعة من ش
السمنت.
ال�كات والقطاعات ،بما ي� ذلك صناعة إ
هذه المــــخـــــــــاطـر يـــمــكـن
ت
ت
وال�
معالجتها من خالل تنفيذ إس�اتيجية شاملة إلدارة المياه ،ي
توف� فوائد ف ي�
يمكن عىل حد سواء تخفيف مخاطر ندرة المياه و ي
ين
المحـلي� .
العالقات مع أصحاب المصلـحة
تداب� إدارة المياه وتلبية توقعات أصحاب المصلحة
لتنفيذ ي
ين
المحلي� ،إن الماء يحتاج إىل بيانات لتكون ذات مصداقية وذات
صلة وسهلة للفهم .وهذا يتطلب االستخدام المـستمر للمقاييس
والـمــــصــــطـلـحـات والـتـعـاريـف.
أ
(س .أس .أي) ألجـــــل
مبادرة إســتــدامة السمـنت ي
مــــجــــلـــس أ
العـــــــمــل الـعــــــالمــي للـتـنــمـيـــة
.1

ين
المحلي� بما ف ي� ذلك أعضاء ش
م�وع مياه
تم مراجعة المراسم من جانب أصحاب المصلحة
ش�اكات أ
ال ت
الوروبية (.)UEPG
 WBCSDوجمعية إ

.2

السمنت ،منشآة الحىص والخرسانة
تقارير المتطلبات الخاصة إلقامة عمليات مصنع إ
الجـــــاهـــــزة .ف� أ
القسام أدناه عىل “محيط” (ما ينبغي أو ال ينبغي أن يدرج لكشف الموقع
ي
والقياس بالمقارنة) و “ما هو وكيف يتم التقرير”.

س .أس .دي) تطور
المستدامة ( :WBCSDدابليو .ب ي� .ي
هذه المراسم من أجل تـقـاريـر 1الماء (المشار إليها هنا
باسم”مراسم”) ف� المقام أ
الول للتقرير عن المياه وبالخصوص
ي
ف
السمنت ،لكن يمكن أيضا أن تستخدم ي� منشآت
عمليات صناعة إ
الحىص أو الخرسانة الجـــــاهـــــزة .كـــل من المراسم ،الممثلة
:س.أس.أي.
فـــي هــذه الـوثـيـقـة ،و الـ CSIي
التوجيهات ألفضل الممارسات للمتابعة ف� المياه ،الممثلة �ف
ي
ي
تفاصيل القياس والمقارنة والمصطلحات والتعاريف والتوجيه �ف
ي
أ
ش
س.
متابعة المياه ،وخدمة بمثابة المرجع لل�كات العضاء  CSIي
المحلي�  .ث
ين
وأك�
أس .أي ومثل الحال بالنسبة ألصحاب المصلحة
تحديدا ،المراسم الشاملة لبيانات الموقع المطلوب للكشف و
ت
ال� ترتكز عىل طبيعة العمليات2.
إجمال
ي
 /أو القياس والمقارنة ي
السمنت (: GWTدجي .دابليو .ت ي� لقطاع
معدات المياه لقطاع 3إ
السمنت) هوالتخصيص المرتكز عىل قطاع ( WBCSDدابليو.
إ
س .أس .دي)
إجمال معدات المياه ( :GWTدجي .دابليو.
ي
ب ي� .ي
أ
ت ي�) .تم تطويره لدعم ش
ال�كات العضاء للــتـقـــارير عـــــن
س .أس .أي).
مـــؤشـــرات المياه ( :CSIي
ف
ت
بالضافة إىل
وال� يتم تحديدها ي� المراسم المبينة أدناه ،إ
ي
معلومات أخرى كـتـفـاصيل قياس والمقارنة والتسجيل ف ي� المياه.
.3

السمنت من قبل ش�كة  CH2MHillبالتعاون مع
تم تطوير  GWTالمخصصة لقطاع إ
 WBCSDويقودها أعضاء الـ .ISC
السمنت الذي يقارن إستخدام المياه مع ش�كة مياه مؤهلة للتحقق
الـ  GWTلمقارنات قطاع إ
الثباتات ألخطار المياه عىل
من صحتها ،وكذا السكان ومعلومات التنوع البيولوجي .نسبة إ
ال�كات من أجل تحديد أولويات العمل .الستعانات أ
يز
م�انيات ش
بالجهزة يوفر البيانات الالزمة
إ
أ
ش
ش
لمؤ�ات تقارير المياه عىل النحو الذي حدده  ISCوكذلك التطبيقات الخرى ،مثل م�وع
الكشف عن الكربون ،مجموع تقريرات المبادرة ،وكالة:
بلوم�ج.
 Dow Jones and Bloombergداو جونز و ب

for the Cement Sector
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“ للماء CSIش
السمنت “
مؤ�ات مبادرة إستدامة إ
ســحــب الـمـيــاه
إجــــمـالـي سـحـب الـمـيــاه
حسب مصدر ()G4-EN8
ت
ال� تم رسمها إىل
مجموع كل المياه ي
حدود المؤسسة ف ي� تقرير المنظمة
من جميع المصادر (بما ف ي� ذلك
المياه السطحية ،المياه الجوفية،
مياه مقلع الحجارة المستخدمة،
ومياه البلدية ،ومياه الرصف
ت
ال� تم جمعها
الخارجي ،و المياه ي
من أ
المطار) ألي استخدام عىل
ت ت
ال� يشملها التقرير.
مدى الف�ة ي

3

–

تــصــريـــف الـمــيــــاه
ناقـص

إجــمــال تـصـريـف الـمـيــاه
ي
حـســـب الجـودة والـوجـهـــة

()G4-EN22

ت
ال� تم
مجموع المياه السائلة ي
طرحها عىل مدى تف�ة التقرير إىل
البحر و المحيط ،عىل المسطحات
وتحت المسطحات المائية /
أ
البارات ،ومعالجة المياه وكذا
الرصف الصحي ،واستخدام مفيد/
و استخدامات أخرى من خالل
نقطة محددة من عملية التفريغ
(نقطة مصدر التفريغ) ،أو طريقة
يغ� معرفة (المصدر يغ� نقطة
التفريغ) ،أو إزالتها حسب تقرير
المنظمة بواسطة شاحنة نقل
المياه .تم اضافة ترصيف مياه
الرصف الصـحي نز
الم�لية تضاف إىل
مجموع ترصيفG4-EN22
النفايات السائلة تبعا لهذه
المراسم.

=

إســتـــهـــالك الــمــيـــاه

يساوي

إجـمــال اسـتـهـالك الـميـاه
ي
السـمنت)
( GWTلقـطـاع إ
أ
الت�يد
المياه المبخرة لغراض ب
 ،الماء المبخر من مياه مرافق
التخزين ،المياه المفقودة عن طريق
ت
ال� أدرجت ف ي�
النقل ،والمياه ي
منتجات المؤسسة والمستخدمة �ف
ي
المصنع.إستهالك المياه يزيل المياه
من نظام ما ويجعله يغ� متوفر
لالستخدام مرة أخرى.
إجمال إستهالك المياه يشمل مياه
ي
أ
المطار المجمعة ف ي� المصنع ألي
استعمال ما؛ وهو يختلف عن
إجمال استهالك المياه العذبة،
ي
مما يستبعد مياه أ
المطار ت
ال� تم
ي
جمعها؛ وكلتاهما مدرجتان ف ي�
السمنت.
 GWTلقطاع إ

النسـبة المئـوية للـمـواقـع مع نظام
إعـــــــــادة الــتـــدويـــــر الـــمـيــاه
( GWTلقطاع للإسمنت)
جمال للمواقع مع مرفق مياه التدوير ،
العدد إ
ال ي
التعب�
الكل للمواقع ،و يتم
ي
مقسوماً عىل العدد ي
عنه بنسبة مئوية.
أ
ش
خ� أعاله
للعمليات التجميعية ،يتكون المؤ� ال ي
ين
مؤ�ان ي ن
من ش
التالي�:
إثن�
• النسبة المئوية للمصنع مع ترصيف المياه :العدد
إجمال
الكل للمواقع المستخدمة للماء من
ي
ي
النتاج (بما ف
وإجمال
بالتبليل
الغربلة
ذلك
�
إ
ي
ي
الكل للمواقع؛
الغسيل) مقسوماً عىل العدد ي
• النسبة المئوية للمواقع مع نظام إعادة تدوير
ت
ال� تستخدم المياه
المياه :نسبة المواقع ي
ت
ال� لديها مرافق إعادة
للإ نتاج إ
ال ي
جمال و ي
التدوير.

المحــــيـــــط:

يـجـب أن يـتـم تـحـديـد محـيط المـؤشـرات بـدقـة وسـيـعـتـمـد هـذا عـىل إسـتـعـمـال الـبـيـانـات،
الـتـي سـتـكـون إمـا لـلـكـشــف أو مـقـارنة الـقـيـاسات.
الخـتـيـار 1
إ

الكــشـــف عــن الـبــيـانــات

الخـتـيـار 2
إ

مــــقـــارنـــة الــقـــيــاسـات

مؤ�ات المياه لجميع أ
ينفذ ف ي� الموقع الذي يتم فيه التقرير عن ش
العمال المطبقة
أ
ف
السمنت ،منشآت الحىص أو الخرسانة الجـــــاهـــــزة).
ي� المواقع والماكن (مصنع إ

تكس� وتفتيت الحجارة (إن
• يجب إعتبار الموقع كامال .بالنسبة لمصانع إ
السمنت ،و هي تضم أقسام ي
أ
ئ
بالضافة إىل نظام الفرن
السمنت والتوزيع إ
نها� للحصول عىل إ
وجدت) ،طحن المواد الولية ،طحن ي
ين
للموظف� والمساحات الخ�ض اء.
و ورشات الصيانة والخدمات العامة والمكاتب والمرافق المخصصة
أما منشآت الحىص  ،ينبغي أن تشمل سحق المواد (إن وجدت) ،الغربلة بالتبليل  ،الغسيل (إن وجد)،
التوزيع ،المكاتب و وســــائـــل الــراحــة للعـمال.

السمنت ،منشآت الحىص أو الخرسانة
يـنـفـذ من قبل معامل (مصنع إ
الجـــــاهـــــزة) ،ويــضـــم :
ت
ن
ش
بع� االعتبار فقط من معامل :
ال� يم أخدها ي
• تـقـريـر مؤ�ات المياه ي
أ
السمنت ،منشآة الحىص أو الخرسانة الجـــــاهـــــزة ف ي� المواقع أو أماكن العمل
أ
أ
ت
ال� تضم النشطة الخارجية ينبغي أن
مع وجود مختلف النشطة ،المعامل ي
السمنت ،المياه المستخدمة إلنتاج الخرسانة يجب
نستبعدها (مثالً ،مصنع إ
إستبعادها ف ي� هذه الحالة).

كمـايـل:
• كــل المياه المستعـملة ف ي� المـوقــع يـجـــب إعـتـبـارها
ي

•

•
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مـعـطـيـات الـكـشـف و مقــارنة الـقـيـاس:

السمنت
السمنت تكون موصولة مع مقلع الحجارة (أي مصنع إ
شبكة مياه مصنع إ
ف
ش
السمنت عمليات
موجود ي� مقلع الحجارة) ،أين تشمل مؤ�ات المياه مصنع إ
مقلع الحجارة ؛ ينبغي هنا أن تستبعد المياه المستعملة ف ي� عمليات مقلع
الحص
الحجارة .بنفس الطريقة ،أين تكون شبكة المياه موصولة بالمنشآت
ي
الغربلة بالتبليل أو الغسل مع مقلع الحجارة .
تغطي ش
مؤ�ات المياه كل من عمليات منشآت الحىص ومقلع الحجارة .عىل
الرغم من ذلك ،قد يتم نقل ش
مؤ�ات المياه بشكل منفصل وفــــقا لــــقـــرار
كــل شـــركـة.
ن
السكان والمبيت (إن وجدت) من القياس والمقارنة
مبا� إ
ينبغي أن نستبعد ي
ولكن يمكن تقريرها للمصنع بشكل منفصل للكشف عنها وفــــقـا لـقــرار كـــل
شــركـــة.

السمنت :التبليل لعمليات الصناعة بالطريقة الرطبة أو التفتيت
الحبي� لعمليات الصناعة
 مصانع إبي
ئ
الجز� للمواد أو بالطريقة النصف رطبة (الغسيل بالتبليل عىل سبيل المثال) ،بت�يد
بالتجفيف
ي
السمنت عىل سبيل المثال) و رش الــمــواد.
المعدات والعتاد
(م�دات إ
الميكانيك ب
ي
 مــنـــــشــآت الـــحـــصـى :الغربلة بالتبليل ،غسل الحىص ورش المواد؛ الخــرسـانــة الـجــاهــزة :الخرسانة؛ف
السمنت ومنشآت الحىص والخرسانة الجاهزة):
 إستعمال يغ� صناعي (مطبق ي� مصنع إ		 تنظيف وغسل المعدات والشاحنات ورش العجالت للحد من الغبار والمساحات الخ�ض اء ،والخدمات
ين
الموظف�.
العامة (الضواغط الهوائية عىل سبيل المثال والمسخنات) المكاتب و مرافق
ت
ال� ينبغي اعتبارها أيضا.
 ضياع المياه  :بع� شبكة التوزيع ين
يع� محطة خاصة لتوليد الطاقة) ف ي� نفس المقر مع مصنع االسمنت فإنه
• أين تقع محطة طاقة المصنع ( ي
ت
ت
ش
وال� يتم
ينبغي أن يتم تقرير مؤ� الماء بصفة منفصلة ،يغ� أن أنظمة إس�داد الحرارة الضائعة ي
ف
السمـنـت.
إدراجها ي� عمليات الصناعة  ،يجب تــقــريـرها مـع مـصنع إ

ن
بـيـا� لمـحـيـط المـوقـع والـمـؤشـرات المتعـلـقـة بــ “ “ CSI
تــمـثـيـل ي
محيط المصنع
ف
ش
السمنت CSI
الستدامة ي� إ
مؤ�ات مبادرة إ

مصنع إسمنت إدارة ومكاتب

ســــحــب الــمــيـاه

(من مصادرالمياه)

• المياه السطحية
• المياه الجوفية
• مـياه الـبـلديـة
• مــيـاه البـحــر
• مياه الرصف ا لخارجي

مياه معادة
التدوير

مــيــاه الـتـرصيف

(إىل الـشــعــاب)

مياه معادة
التدوير

• الســطـــح
• الســطــــح أو حـفـر تـعـفـن
• معالجة المياه خارج المصنع
ين
مستخدم� آخرين
• مستفيد /
• المحيط أو البحر

مـرفـق إعـادة الـتـدويـر
إستعمال مياه المحجر

جــمــع مـياه
أ
المــطــــــار
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محجر إستخراج
الحجارة

جامع الجريان السطحي لمياه
أ
المــطــــــار والعـــواصـــف

نزح المياه بمقلع الحجارة يغ� مستعمل

مـــيــاه الــعــــواصـــف

مــا الذي ينبغي إلعـــداد التــقـــريــــر و كـيف ذلـك؟

مؤ�ات مبادرة إستدامة السمنت  CSIعن المياه باستعمال أ
يمكن ألي ش�كة اختيار إعداد تقرير عن ش
الداة العالمية للمـيـــاه  GWTف ي�
إ
الســمـنـت أو أيــة أداة أخـــرى إلعــداد تــقـــريـــرا يـتوافــــق مع هذه المراسم.
قــطــاع إ

يمكن ألي ش�كة إختيار إعداد التقرير عن ش
مؤ�ات مبادرة
إستدامة السمنت عن المياه باستعمال أ
الداة العالمية للمياه ()GWT
إ
ف
السمنت أو أية أداة أخرى تـتـوافـق و أحكام هذه المراسم
ي� مجال إ
إلعـــداد الــتـقــريـــر.
ينبغي إعداد التقرير عن سحب المياه و ترصيفها من مصادرها ح�ت
الشعاب 4المستقبلة لها ،المعروضة ف ي� الملحق  .1وينبغي إعداد التقرير
عن مجموع سحب المياه وترصيفها وإستهالكها ت
بالم� المكعب للسنة
(م/ 3سنة) ويمكن زيادة عىل ذلك لكل ش�كة أن تختار ش
مؤ�ات  ISCمبادرة
بالم� المكعب (أو ت
السمنت عن المياه ت
الل�) عن كل وحدة إنتاج.
إستدامة إ

ويـــمــكن أن يُـــــرفــق حــجـــم مــيــاه الــتــرصيــف
بمـعــايــيــر نوعية شاملة للمعامل .حيث يعد مجموع المواد الصلبة
ف
السمنت،
العالقة ( )TSSو درجة الحموضةPH
معاي� نوعـــية محددة ي� إ
ي
( )TSSلمنشآت الحـــىص ودرجــة الحـموضـة  PHبالنسبة للخـــرســانـة
الجــاهــزة .ويعــود الــقــرار لكــل شــركـة إلعــداد الـتـقـريــر عن
معاي� أخرى لنوعـية المياه.
معاي� النوعية للمياه المذكورة و/أو زيادة ي
ي
ليــس هــنــاك مـن مـعــايــيــر محـــددة لــنـوعــية الـميـاه فــي هــذه
المــراســـم (البــروتــوكــول) لــمـــيـاه الرصف الصحي.
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ف
ف
السمنت
مصادر وشعاب التفريغ هما معرفان ي� الــ  GWTي� مجال إ

تعد المياه المستعملة مرة واحدة ألغراض عمليات الصناعة أو
غـــيـــر عمليات الصناعة والمســـــتـعــمــلة من جديد مياه مــعادة
الـتـدوير .وهي تشمل كل من المياه المعاد إستعمالها لنفس الغرض
ف
ف
السمنت أو ف ي� عملية تبليل وغسل الحىص
الت�يد المغلقة ي� إ
ي(� حلــَقة ب
أ
عىل سبيل المثال) وتشمل أيضا المياه المعاد إستعمالها لغراض مختلفة
(تنظيف المعدات والشاحـــنــات وصيانة الطرقات والري عىل سبيل
بح�ة ثابتة ،طبيعية
المثال) .منشأة تدوير المياه هي خزانات أو حوض أو ي
أو إصطناعية وتقع ف ي� الموقع الذي تصب فيه المياه وتستعمل من جديد.
بح�ة ثابتة
تعت� أية ي
وال يلزم من المنشأة أن يكون عندها الال نفاذية .ال ب
مفتوحة عىل أية مساحة مياه أ
والبح�ات) هي ليست منشأة
(كالنهار
ي
للتدوير .وينبغي إعداد التقرير عن وجود هذه المنشآت المخصصة للتدوير.

نعت� المياه العائدة إىل منشأة التدوير والمستعملة من جديد أنها
ال ب
مياه السحب وال مياه تم رصفها أو إستهالكها وفقا لهذه المراسم .ومع
ت
ال� أضيفت للتدوير(مثل صناعة المياه) عىل أنها
ذلك ينبغي إدراج المياه ي
(ال�وتوكول).
مياه مستخرجة وفقا لهذه المراسم ب

ضخ المياه من مقلع الحجارة لخفض منسوب المياه فيها من أجل
الحصول عىل منطقة جافة هو تجفيف لمقلع الحجارة .يمكن للمياه ال�ت
ي
تأ� من المطر أو أ
ف
ت
الرض أو السطح .ينبغي
تم جمعها ي� مقلع الحجارة أن ي
ت
ال� تم جلبها من تجفيف مقلع الحجارة
التقرير عىل أنها حصة المياه ي
وتستعمل ف ي� المصنع عىل أساس أنها (مياه مقلع الحجارة مستعملة)
ف
ت
ال� تم
وينبغي أن تدرج ي� مياه السحب .وينبغي التقرير عن كمية المياه ي
ت
وال� لم تستعمل بشكل منفصل عىل أساس
استخالصها من مقلع الحجارة ي
أنها (ماء مقلع الحجارة يغ� مستعمل).
أ
ت
ال� تم جمعها وإستخدامها ف ي� المصنع أنها
ب
تعت� مياه المطار ي
حصيلة مياه أمطار وينبغي إعداد التقرير عنها وحدها وإدراجها عىل
أساس أنها مياه السحب.
أ
ت
ش
ال� تم
يمكن ل�كة أن تقرر إعداد التقرير عن مياه المطار والعواصف ي
جمعها و ترصيفها من دون أن تستعملها عىل أساس” مياه العاصفة” وينبغي
ف ي� هذه الحالة أن يتم تقريرها بشكل منفصل و ال ينبغي إدراجها إىل كمياه
(ال�وتوكول).
السحب أو الترصيف أو إ
الستهالك وفق هذه المراسم ب
أ
الستهالكية
ينبغي تشجيع تحديد و حساب الكمية الساسية للمواد إ
ضمن عمليات الصناعة .ينبغي قياس وحساب إستهالك المياه طبقا
لتوجيه الممارسات الجيدة ف ي� حساب المياه .يمكن أن يكون ترصيف المياه
م�ان ي ن
حسب الحالة ي ز
ب� سحب وإستهالك المياه.

ما هــي المـنـشأة والـشـكـل
الـبـنـيـوي؟

ين
لتعي� الحدود التنظيمية ف ي� إعداد التقرير عن ش
مؤ�ات المياه
ت
ال� تحددها هذه المراسم
مبادرة إستدامة إ
السمنت  CSIو ي
ش
يل:
ب
(ال�وتوكول) ،يمكن ل�كة ما االختيار مـــما ي
•
•
•

نهج حصة أ
السهم؛
نهج التحكم (التشغيلية أو المالية)؛
ال ي ن
ثن� معا.
مزيج من إ

العل� عن أ
ال�كة أن تذكر ف� تقريرها ن
يجب عل ش
السلوب الذي يتم تطبيقه
ي
ي
ي
والنطاق الدقيق الذي يقرر عنه .تطبق هذه المراسم ،التعريفات كما وردت
ف ي� WRI\WBCSD :ش�كة تقارير للغازات الدفيئة ومعيار المحاسبة.
المتثال لهذه المراسم
المرافق الجديدة والشعاب المكتسبة و المشآت؛ إ
ف
ت
ال� تم فيها إنتاج أول كلينكر،
ب
(ال�وتوكول) ي� السنة الثانية بعد السنة ي
ت
ال� تم فيها االقتناء عىل
إ
السمنت ،الحىص أو الخرسانة الجاهزة  ،أو السنة ي
أ
ت
ال� تم غلقها
القل .يستبعد من المراسم كل من :مصنع ،مرفق أو منشأة ي
ت
ال� أغلق أو بيع فيها ما ذكر من قبل.
أو بيعها طوال السنة الكاملة ي
مقاييس المياه  :ش
وغ�ها من البيانات) يمكن إعداد
(مؤ�ات  CSIللمياه ي
السمنت أو أي وسيلة تقرير
التقرير باستخدام  GWTالمخصص لقطاع إ
أ
ف
(ال�وتوكول).
أخرى للوفاء بالحكام المنصوص عليها ي� المراسم ب
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ضـــمـــان الـبــيــانـــات

يجب تـحـديـد تـدفـقـات المـياه ورصدها كما هـو ي ن
مـب� ف ي� إرشاد  CSIعىل الممارسات الجـيـدة للـمـحاسبة الـمـائية.
يرجع قرار وضع أجهزة قياس المياه الخاصة بسحب المياه وترصيف المياه
ونقاط إستهالك المياه الرئيسية وإستخدام نهج متوازن للمياه وإعطاء
أ
ف
ت
ال� تم فيها تحديد
الولوية للمواقع ي� مناطق ذات ضغط و  /أو مواقع ي
مخاطر خاصة بالمياه إىل ش
ال�كة.

8

قياس وزيادة شفافية وموثوقية ودقة
ومن أجل إنشاء أسلوب ضمان
ي
أ
تقارير ش
السمنت للمياه الموجهة لصحاب المصلحة
مؤ� مبادرة إستدامة إ
ين
مؤ� المياه بشكل مستقل وفقا ش
المحلي� ،يجب أن يضمن ش
لل�وط التالية:

الــبــنــد

الــمـــطــلـــب

مستوى الضمان

ضمان محدود عىل مستوى ش
ال�كات

مصداقية البيانات المضمونة

يجب أن يكون الضامن ت
مع�ف به و ممارس ضمان مستقل من طرف ثالث

نطاق البيانات المضمونة

ش
إجمال سحب المياه من مصدر G4EN8
السمنت للمياه:
مؤ� المبادرة إستدامة إ
ي

دورة الضمان

سنت� ،ي ن
مرة كل ي ن
تأم� البيانات من السنوات السابقة والحالية

تغطية المواقع

تحدد من قبل الضامن مع عدد من الوحدات والمواقع التجارية و هذا بذكرها و نصها بطريقة رصيحة
ش
للمؤ�ات
وبتغطية النسبة المئوية

معيار الضمان

تحدد من قبل الضامن مع عدد من الوحدات والمواقع التجارية و هذا بذكرها و نصها بطريقة رصيحة وبتغطية
الدول لضمان (( )ISAE( 3000 )ISAE 3000أوما يعادلها) النسبة المئوية
عل الضامن استعمال المعيار
ي
ي
ف
ش
عل استخدامهم ي� رسالة الضمان
خصيصا
المراسم
وتنص
التعاقدات
ات
للمؤ�
ي

عتبة نسبية العتاد

5%

بيان الضمان

ش
ويش� رصاحة إىل
السمنت ببيان يوجز االستنتاجات حول
عل الضامن تزويد عضو المبادرة إستدامة إ
المؤ� ي
ي
ت
ال� درست والنسبة المئوية
المواقع
وعدد
التوجيه"
"وثائق
و
سمنت
ال
إستدامة
مبادرة
مراسم
إستخدام
إ
ي
ش
للمؤ� الذي تم تغطيته
المناسبة

السمنت
لمصنع إ

:الـمـراجـع

الـمـلـحــق 1

تفس� المصادر والمسطحات المائية
ي
سـحـب الـمـيـاه – مـصــادر الـمـيـاه الـعـذبـة
• المياه السطحية :5المياه من أ
وال�ك الطبيعية
النهار
والبح�ات ب
ي
البار ،آ
• المياه الجوفية :6المياه من آ
والبار ،الخ
ت
ال� تم جمعها ف ي� المحجر
• إستعمال مياه محاجر :7المياه ي
وتستخدم ف ي� الموقع
• البلدية  /المياه الصالحة ش
لل�ب8
• مياه الرصف الخارجي
مـــــيــاه أ
المــــــطـــار الــتــي تــــــجـمـع
ت
ال� تم جمعها وتخزينها وإستخدامها لعملية و
• المياه ي
أغراض يغ� عملية
ســحـب الـمياه – مـصـادر غـيـر الـمـيـاه العـذبــة
• ،مياه البحر :المياه المستخرجة من البحر أو المحيط
• المياه السطحية :المياه شديدة الملوحة أو مالحة المصدر9
• المياه الجوفية :المياه شديدة الملوحة أو مالحة المصدر10
ت
ال� تم جمعها ف ي�
• إستعمال مياه المحاجر :11المياه ي
المحجر وتستخدم ف ي� الموقع
• مياه الرصف الخارجي

وتشمل مصادر تقع عىل وخارج الموقع.
تشمل مصادر تـقـع عىل وخارج الموقع.
يمكن أن يكون الماء من المطر ،أ
والرض و  /أو السطح.
المش�اة من الشبكة العامة أ
ت
والطراف الثالثة.
تشمل المياه
9

ترصيف المياه  -ترصيف المياه العذبة
من خالل تلقي الجسم
• المحيط
• السطحية
• تحت السطحية  /جيد
• معالجة المياه خارج الموقع
• مفيد  /مستخدم آخر
تـصـريـف الـمـيــاه – الـتـصـريـف غـيـر الـمـيـاه العـذبة
من خالل تلقي الشعاب
• المحيط
• السطحية
• تحت السطحية  /جيد
• معالجة المياه خارج الموقع
• مفيد  /مستخدم آخر
مـصادر الـمـيـاه لـم تستـخـدم – بـنـود المـذكـرة
ف
ت
ال� تم جمعها ي� المحجــر
• المياه محجر لم تستخدم :المياه ي
الســتــخـــدام
وتفريغها دون قــيــد إ
أ
• مياه أ
المطار :المياه من المطار والعواصف الجريان السطحي
جمع عىل موقع وتفريغها دون قيد االستخدام

وتشـمل مصادر تـقع عىل وخارج الموقع.
وتشمل مصادر تقع عىل وخارج الموقع.
يمكن أن يكون الماء من المطر ،أ
والرض و  /أو السطح.

تـــقــريــــر االســتــدامــة  (GRI)، G4مبادرة التقارير العالمية
المبادئ التوجيهية www.globalreporting.org/reporting/g4: 2013
السمنت ،أكــتـوبــر : 2013
أداة المياه العالمية لقطاع إ
www.wbcsdcement.org/GWT-cement

السـمـنـت)(CSI
حــول مـبـادرة إســتـدامة إ
السمنت
هــو جهـد عـالــمي لـ  24من كـبار منتجي ) (CSIمبادرة إستدامة إ
السمنت مـع أ
العمال فــي ث
أك� من  100دولة .مجتمعة تمثل هذه ش
ال�كات
إ
ف
ف
ت
السمنت ي� العالم و ت�اوح ي� حجمها من ش
ال�كات
حوال  30٪من إنتاج إ
ي
أ
ن
ن
المحلي�  .وقد دمج جميع
المنتج�
الكب�ة جدا لصغر
ي
ي
متعددة الجنسيات ي
أ
ف
ت
مال  CSIأعضاء
أعمالهم ي� االس�اتيجيات والعمليات كما أنها تسعى لداء ي
.القوي مع ت ز
ال�اما قويا بنفس القدر االجتماعي والمسؤولية والبيئية
منـظمة الـتـضامـن المـسـيحي الـدولية هـي مـبادرة مـــــن الــشــــركة
 (WBCSD).الـعـــالــمـيـة مجــلس للـتـنـميـة الـمـسـتـدامـة
www.wbcsdcement.org/water

حـــول مجـلــس أ
العــمــال الـعالــمـــي للـتـنمية المسـتــدامـــة
)(WBCSD
مجلس أ
العمال العالمي للتنمية المستدامة هي منظمة يقودها الرئيس
التنفيذي شل�كة تطلعيه أن تحفز مجتمع أ
العمال العالمي لخلق مستقبل
مستدام لقطاع أ
العمال والمجتمع والبيئة .جنبا إىل جنب مع أعضائها،
والمجلس ينطبق عىل ت
إح�ام قيادة الفكر وفعالية الدعوة إليجاد حلول بناءة
الستفادة من العالقات القوية مع أصحاب
وإتــخــاذ إجــراءات مشـتـركة .إ
المصلحة
أ
وتغـي� السياسات
كما أن الداعية الول للعمل هو دفع المجلس للنقاش
ي
لصالح التنمية المستدامة حلول التنمية
أ
ت
ش
ال� تمثل جميع  WBCSDيوفر
منتدى لعضائها  200عــضو ال�كات ي
قطاعات أ
العمال ،وجـمـيع الـقارات ومجـموع دخـلها ث
أك� من$7 :تريليون
ف
الستدامة ،قضايا التنمية وتطوير
 ،لـتـبادل أفـضل المـمارسات ي� مجال إ
أ
ت
تغ� الوضع القائم .كما يستـفيد المجلس من شـبـكـة
ال� ي
الدوات المبتكرة ي
أ
والقـلـيـمية و المنظمات ش
ال�يكة،
مـن  60لـمجالس العـمال الـوطنـية إ
ت
.وال� ف ي� أغلبها تقوم بتطوير البلدان
ي
www.wbcsd.org
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إنـــــكـــــار
مثل  .WBCSDصدر هذا المنشور ف ي� إسم
هو نتيجة لتكاثف المجهودات من جانب  ،WBCSDالمنشورات أ
الخرى
أعضاء أ
ين
التنفيذي� من مختلف أعضاء ش
ال�كات .مــجـال
المانة وكبار المديرين
واسع مـن أعضاء إلستعراض
وبالـتال ضمـان أن الوثيقة تمثل عىل نــــــــطــاق واســـع رأي
المسودات،
ي
أ
ن
يـعــ� مــن ناحـية ،أن كل عضو  .WBCSDالغــلـبـية من عضوية
وهـذا ال
ي
ش�.كة موافق عىل كل كلمة
مايو : © ،WBCSD 2014حقوق ش
الن�
باسكي� دي ديو
المصمم :أنوك
ي
2-14-940521-2-978 :ISBN
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