
  
  
 

 

Biodiversity and Conservation Policy 
 سياسة الحفاظ على التنوع البيولوجي

 

Pharos Energy plc  
Biodiversity and Conservation Policy 

It is policy of Pharos Energy plc to implement biodiversity and conversation 

practices  throughout  the  full  project  lifecycle  in  all Pharos  operations  in 

responsible manner  and wherever  it  has  direct  control.  To  achieve  this 

business ethic, we utilize a biodiversity conservation and management of 

Ecosystem Service Guideline which is implemented as a part of our health, 

safety, environmental, social and security (HSES) management system. 

Pharos  will  comply  with  all  ecological  and  environmental  low  and 

requirement wherever we  operate  and  Pharos  is  committed  to meet  to 

objectives of the convention of biological diversity (1992). Comprehensive 

environmental and social  impact assessment (ESIAS)  is undertaker for our 

entire  project,  prior  to  any  operational  activities,  using  recognized 

consultation and industry‐approved methods and also in consultation with 

local  stockholders.  All  our  operational  sites  are  restored  to  the 

requirements  of  that  particular  environment,  as  stipulated  within  our 

ESIAS and site restoration plans. 

Pharos  precludes  any  activity  in World  Heritage  sites  and  ensures  that 

activities  in  buffer  zone  around  these  sites  do  not  jeopardise  the 

outstanding universal value for which these sites are listed. 

Pharos  seek  to  implement  initiative  to  assist  in  the  identification  and 

assessment  of  risk  to  biodiversity  and  ecosystem  services,  the 

development  and  putting  in  place  of  protection  measures  and 

dissemination  of  this  information  in  order  to  raise  awareness.  These 

initiatives are implemented by: 

 Setting standards for site remediation and abandonment  in order to 

protect  biological  diversity  and  to  ensure  a  limited  impact  on  the 

environment as consequence of business operation; 

 Provide  education  and  awareness  to  our  staff  and  contractors  to 

achieve biodiversity conservation within our operating  locations and 

to  identify,  analyze  and  effectively manage  all  risks  to  biodiversity 

arising from Pharos activities; 

 Supporting local conservation projects; 

 Developing site –specific biodiversity action plans (BAPS) in the event 

that  operational  sites  are  within  sensitive  areas;  incorporation 

country‐specific  National  Biodiversity  Strategies  and  Action  plans 

(NBSAPS) and working in association with external advisors to ensure 

that best practice conservation priorities are achieved; 

 Promoting the development of sustainable technologies utilization of 

renewable  resources  and  continually  striving  to  reduce  reuse  and 

recycle raw material; and  

 Monitoring and auditing all activities to meet legal requirements and 

standards within our HSES policy  and biodiversity  and  conservation 

policy 

These will be our guiding principle in all our endeavors. This policy applies 

to all Pharos, operations and personnel worldwide.  

 

Jann Brown 
Chief Executive Officer 
March 2022 
 

 فاروس إنيرجى شركة 
  سياسة الحفاظ على التنوع البيولوجي

فى جميع التنوع البيولوجي  قواعد الحفاظ علىهي تطبيق  فاروس إنيرجى إن سياسة
مباشرة. السيطرة ال تضمنبطريقة مسؤولة   المشروع فترةطوال  فاروسعمليات 

لبيولوجي وإدارة الحفاظ على التنوع ا قواعد لتحقيق أخالقيات العمل هذه ، نستخدم
إرشادات خدمة النظام اإليكولوجي التي يتم تنفيذها كجزء من نظامنا إلدارة الصحة 

  . والسالمة والبيئة واالجتماعية واألمنية

  

 متطلباتاى و هاإليكولوجي القانونية البيئية و جميع المتطلباتب فاروستلتزم سوف 

ف اتفاقية التنوع البيولوجي ادهابالوفاء ب فاروس أينما نعمل ، وتلتزم شركة اخرى
قبل وتنفيذ جميع مشاريعنا ل  تقييم األثر البيئي واالجتماعي الشامل تموسي). 1992(

أي أنشطة تشغيلية ، وذلك باستخدام االستشارات المعترف بها والطرق المعتمدة من 
ا جميع مواقعن وسيتم استعادةالمحليين.  شركاء العملالصناعة وأيًضا بالتشاور مع 

دراسة تقييم االثر  متطلبات البيئة ، كما هو منصوص عليه فيطبقا والتشغيلية 
  .وخطط استعادة الموقع البيئى والمجتمعى 

  

  

ضمن أن األنشطة في تالعالمي والثقافى أي نشاط في مواقع التراث  فاروس حظرت
م إدراج القيمة العالمية البارزة التي ت المنطقة العازلة حول هذه المواقع ال تعرض

  .لخطرلهذه المواقع فيها 

إلى تنفيذ مبادرة للمساعدة في تحديد وتقييم المخاطر على التنوع  فاروس تسعى
البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ، ووضع تدابير الحماية وتطبيقها ونشر هذه 

  :االتى يتم تنفيذ هذه المبادرات من خالل ى والمعلومات من أجل زيادة الوع

  

  من أجل حماية التنوع البيولوجي  واستعادتهاوضع معايير إلصالح الموقع
  للعمليات التشغيليةوضمان تأثير محدود على البيئة نتيجة 

  

  التنوع البيولوجي على ظ احفالتوفير التثقيف والتوعية لموظفينا ومقاولينا لتحقيق
طر التي يتعرض داخل مواقع التشغيل لدينا ولتحديد وتحليل وإدارة جميع المخا

  وإدارتها بفعالية  فاروس لها التنوع البيولوجي الناشئة عن أنشطة

  المحلية ؛الحفاظ على التنوع البيولوجى دعم مشاريع  

 للمواقع في حالة وجود مواقع  وضع خطط عمل خاصة بالتنوع البيولوجي
تشغيلية داخل المناطق الحساسة ؛ دمج االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

الخارجيين لضمان  االستشاريينالخاصة بكل بلد والعمل مع  لتنوع البيولوجيل
 تحقيق أفضل ممارسات الحفاظ على األولويات ؛

  

  تشجيع تطوير التكنولوجيات المستدامة باستخدام الموارد المتجددة والسعي
 ;وكذلك المستمر للحد من إعادة استخدام وإعادة تدوير المواد الخام 

  جميع األنشطة للوفاء بالمتطلبات والمعايير القانونية ضمن رصد ومراجعة
الصحة والسالمة والبيئة واالجتماعية واألمنية وسياسة التنوع البيولوجي  سياسة

 .والحفاظ عليها

 وموظفين عملياتالوستكون هذه هي مبدأنا التوجيهي في جميع مساعينا. تنطبق هذه السياسة على جميع 

 .لعالمفي جميع أنحاء ا فاروس

  

  جان براون

  التنفيذي الرئيس
  2022مارس/


