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  الغرض من هذه السياسة : ١القسم 
 
التي تقوم على تمويلها في إلى تحقيق نتائج التنمية اإليجابية في مشروعات القطاع الخاص ) المؤسسة(تسعى مؤسسة التمويل الدولية  -١

تمثل استمرارية تنمية المشروعات االجتماعية والبيئية أحد المكونات المهمة لتحقيق نتائج التنمية اإليجابية والتي تتوقع  .األسواق الناشئة
  .األداء االجتماعية والبيئية معاييرمؤسسة التمويل الدولية تحقيقها عن طريق تطبيق مجموعة شاملة من 

 
، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على )سياسة االستمرارية (االجتماعية والبيئيةمن خالل سياسة المؤسسة الخاصة باستمرارية التنمية  -٢

 ويعتمد هذا االلتزام على مهمة المؤسسة واختصاصها، حسبما هو موضح في القسم  .تفعيل التزامها باستمرارية التنمية االجتماعية والبيئية
المتعاملين يعتمد تحويل هذا االلتزام إلى نتائج ناجحة على مجهودات مؤسسة التمويل الدولية باإلضافة إلى مجهودات  .السياسةمن هذه  ٢

من هذه السياسة، بما في ذلك مسئوليتها  ٣ وتمشًيا مع هذا االلتزام، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتنفيذ اإلجراءات الموضحة في القسم .معها
 .األداء لمعاييرالمشروعات المقترحة للحصول على تمويل مباشر وذلك للتأآد من مطابقتها  راضاستعتجاه 

 
 :األداء مما يلي معاييرتتكون  -٣
 

 نظام اإلدارة ونظام التقييم االجتماعي والبيئي :١األداء  معيار
  العمالة وظروف العمل :٢األداء  معيار
  وتخفيف آثارهالتلوث  منع :٣ األداء معيار
 صحة وسالمة وأمان المجتمع :٤ األداء معيار
 القسريةاألراضي وإعادة التوطين  امتالك :٥ األداء معيار
 القابلة لالستمرارالموارد الطبيعية شؤون الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة  :٦ األداء معيار
 الشعوب األصلية :٧ األداء معيار
 التراث الثقافي :٨ األداء معيار

 
على إدارة أدائها االجتماعي والبيئي  المتعاملين معهاواألداء هذه بمثابة وثائق أساسية تساعد مؤسسة التمويل الدولية  معايير تعد -٤

األداء متبوعًة بمتطلبات  معاييرمن  معيارتم توضيح النتائج المطلوبة في أهداف آل  .وتحسين مستواه من خالل نهج يستند إلى النتائج
 اآلثارعلى تحقيق هذه النتائج من خالل الوسائل المالئمة لطبيعة ونطاق المشروع وبحيث تتناسب مع مستوى  لمتعامليناخاصة لمساعدة 

 السلبية على اآلثارويتمثل المحور األساسي لهذه المتطلبات في نهج متسق لتجنب  ).احتمالية وقوع الضرر(والمخاطر االجتماعية والبيئية 
وتمثل  .اآلثار، وفق ما هو مناسب، في حال تعذر تجنب تلك اآلثارئة، وآذلك لتقليل أو تخفيف أو التعويض عن العمال والمجتمعات والبي

 .عملياتهم التجارية انطالًقا منها استمراريةزيادة  للمتعامليناألداء أيًضا قاعدة راسخة يمكن  معايير
  
 اعلى عاتق قع تاألداء  معاييرريقة تتوافق مع وفي حين أن إدارة المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية بط -٥

، تسعى مؤسسة التمويل الدولية لضمان أن المشروعات التي تمولها يتم تشغيلها بطريقة تتوافق مع متطلبات المتعامل
  مؤسسة التمويل الدولية ألي مشروعبهتقوم ي ذال   والبيئي االجتماعياالستعراض مثل يونتيجة لذلك،  .األداء معايير

مقترح عامًال مهًما في تقرير ما إذا آانت ستقوم بتمويل المشروع محل الدراسة أم ال، آما أنها تحدد نطاق الظروف 
ومن خالل االلتزام بهذه السياسة، تعمل مؤسسة  .االجتماعية والبيئية للتمويل الذي توفره مؤسسة التمويل الدولية

المؤسسة وعملية  تقوم بهاباإلجراءات التي شفافية والمساءلة فيما يتعلق التمويل الدولية على تحسين إمكانية التنبؤ وال
على التعامل مع المخاطر االجتماعية والبيئية وتحسين األداء، إلى جانب أنها  المتعاملينصنع القرار، آما أنها تساعد 

   .تعمل على تحسين نتائج التنمية اإليجابية على أرض الواقع
  

 الدولية التمويل مؤسسة التزام :٢ القسم
 
في القطاع الخاص في البلدان النامية بغرض المساعدة على  القابلة لالستمرارتتمثل رسالة مؤسسة التمويل الدولية في تشجيع التنمية  -١

طاع الخاص وتؤمن مؤسسة التمويل الدولية بأن النمو االقتصادي السليم القائم على استثمارات الق .الحد من الفقر وتحسين حياة الشعوب
   .هو أمر ضروري للحد من الفقر القابلة لالستمرار
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على أساس أن السعي وراء  المتعاملينوفي إطار سعيها لتحقيق هذه الرسالة، تهدف مؤسسة التمويل الدولية إلى بناء شراآات مع  -٢
نشطة التجارية المسئولة اجتماعًيا وبيئًيا تحسين حيث يمكن لأل .الفرص االجتماعية والبيئية هو جزء ال يتجزأ من النشاط التجاري الناجح

وتؤمن مؤسسة التمويل الدولية بأن هذا النهج يساعد أيًضا على  .وإيجاد قيمة لكافة األطراف المشارآة المتعاملين لدى الميزات التنافسية
ل الدولية من القيام بمهام اختصاصها التنموي، تعزيز الربحية طويلة المدى لالستثمارات في األسواق الناشئة، وعلى تمكين مؤسسة التموي

 .وآذا على تدعيم ثقة الجمهور في المؤسسة
 
ويتمثل المحور األساسي لرسالة التنمية لمؤسسة التمويل الدولية في جهودها الرامية إلى تنفيذ عملياتها االستثمارية وتقديم خدماتها  -٣

وتراعي أنه ينبغي تجنب اآلثار السلبية قدر اإلمكان، وإذا آانت هذه اآلثار أمًرا ال  . البيئةباإلنسان أو" ال تلحق الضرر"االستشارية بطريقة 
وتتعهد مؤسسة التمويل الدولية بصفة خاصة بضمان عدم وقوع  .مفر منه؛ فينبغي تقليلها والتخفيف من حدتها والتعويض عنها بشكل مناسب

لفئات الضعيفة بشكل غير متكافئ، وآذلك تتعهد بعدم اإلضرار بالبيئة خالل هذه العملية تكاليف التنمية االقتصادية على عاتق الفقراء وا
بشكل منتظم مع المجتمعات المحلية  المتعاملوتؤمن المؤسسة بأن مشارآة  .مستمرةباإلضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وبصورة 
آما تعترف مؤسسة  .وًرا مهًما في تجنب أو تقليل الضرر الذي يلحق باإلنسان والبيئةفيما يتعلق باألمور التي تؤثر فيها بشكل مباشر يلعب د

التمويل الدولية بأن أدوار ومسئوليات القطاع الخاص فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان تبرز بوصفها ملمًحا مهًما للمسئولية االجتماعية 
من القطاع الخاص على  ن معهامتعامليالتها مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة  التي وضع–األداء  معاييروالجدير بالذآر أن  .للشرآات

  . تتفق وهذه األدوار والمسئوليات الناشئة–التعامل مع المخاطر والفرص االجتماعية والبيئية 
 
تي تحدد ال  لالستمرارةالقابلوبناًء على ذلك، تبذل مؤسسة التمويل الدولية مساعيها لالستثمار في المشروعات  -٤

المخاطر االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتقوم بمعالجتها في ظل رؤية تهدف إلى التحسين المستمر ألداء 
وتسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى إيجاد شرآاء  .في نطاق الموارد ووفًقا لإلستراتيجيات الخاصة بها االستمرارية

، ولديهم الرغبة في رفع آفاءتهم للتعامل مع المخاطر القابلة لالستمراررؤيتها والتزامها بنهج التنمية يشارآونها عمالأ
 .االجتماعية والبيئية، وآذا السعي إلى تحسين أدائهم في هذا المجال

 
 أدوار ومسئوليات مؤسسة التمويل الدولية :٣القسم 

 
التعامل مع المخاطر واالثار االجتماعية  ين معهااملمتعالفي عمليات االستثمار الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، تتوقع المؤسسة من  -١

 .األداء معاييرلهذه المخاطر واآلثار، وتنفيذ التدابير الالزمة الستيفاء متطلبات  المتعاملويستلزم هذا تقييم  .والبيئية الناجمة عن مشروعاتهم
عن  اإلفصاحمن خالل  المتأثرةمع المجتمعات  مشارآتهألدائه االجتماعي والبيئي في  المتعاملويتمثل أحد المكونات المهمة إلدارة 

 .١األداء معيارمعلومات المشروع ذات الصلة والتشاور والمشارآة المستنيرة، آما هو وارد في 
 
ثار اآللتجنب  اإلجراءاتعلى وضع  المتعاملين، ومساعدة المتعاملتقييم  استعراضينصب دور مؤسسة التمويل الدولية على  -٢

األداء، وتصنيف المشروع بهدف تحديد المتطلبات  معاييروية والبيئية أو الحد منها أو تخفيفها أو التعويض عنها، بما يتفق االجتماع
عن المعلومات ذات الصلة بالمشروع، والمساعدة في تحديد فرص تحسين لإلفصاح للجمهور المؤسسية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية 

آما تقوم المؤسسة  .خالل مدة استثمار مؤسسة التمويل الدولية للمتعاملاألداء االجتماعي والبيئي  ورصدية، النتائج االجتماعية والبيئ
 متطلبات وتطبق المؤسسة . الخاصة بالكشف عن المعلوماتللسياسةعن معلومات تتعلق بأنشطتها االستثمارية والمؤسسية وفًقا  باإلفصاح

  . البيئي واالجتماعياالستعراضهذه العملية من خالل إجراء 
 
ينطبق النهج العام السابق على االستثمارات المباشرة لمؤسسة التمويل الدولية على مستوى الشرآة والمشروع على حد سواء، بما في  -٣

ة تتعلق  واألعمال االستشارية بإجراءات منفصلمؤسسات الوساطة الماليةتتسم االستثمارات من خالل  .ذلك استثمارات أسهم رأس المال
األداء هذه  معايير اإلجراء الداخلي لمؤسسة التمويل الدولية لتطبيق ستعراض تم إي ). أدناه٣٠وحتى ٢٧انظر الفقرة (األداء  معاييربتطبيق 

 .االستعراض البيئي واالجتماعيجراءات إ من خالل أنواع االستثمارات والعمليات المختلفة الخاصة بالمؤسسة في 
 

  اعي والبيئياالستعراض االجتم
 

  
للمشروع آجزء  استعراضعند تقدم مشروع للحصول على تمويل، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء  -٤النهج الشامل

 االجتماعية واآلثارتالءم مع مستوى المخاطر يطبيعة ونطاق المشروع، آما  معناسب هذا االستعراضتوي الفحص و المالي له 
 وذلك سواء في مرحلة ما قبل من قبلهاأي نشاط عمل جديد جاري فحصه آي يتم تمويله ستعراض با المؤسسة وتقوم ..والبيئية

وذلك آجزء من  بالمتعاملألنشطة األعمال األخرى الخاصة  االستعراضقد يتسع نطاق  .اإلنشاء أو اإلنشاء أو التشغيل
 اجتماعية أو بيئية تاريخية مالزمًة للمشروع ومتى ظهرت تأثيرات .اعتبارات إدارة المخاطر لدى مؤسسة التمويل الدولية

 .نحو تحديد إجراءات العالج الممكنة المتعامل التي تسبب اآلخرون فيها، فإن مؤسسة التمويل الدولية تسعى مع اآلثارشاملة
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وفي حالة مشارآة  .ة بشكل جزئي على توقيت مشارآة مؤسسة التمويل الدوليستعراض االجتماعي والبيئياالوتعتمد آفاءة وفعالية  -٥

على نحٍو أآثر فعالية بتوقع  المتعاملمؤسسة التمويل الدولية في المراحل المبكرة من تصميم المشروع، تصبح المؤسسة قادرة على دعم 
 .روع والفرص المحددة، وتتمكن آذلك من المساعدة في تعزيز آفاءة التعامل مع هذه األمور طوال فترة المشواآلثارومعالجة المخاطر 

 
المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية التي ينطوي عليها المشروع آما تم ) i( : على ثالثة مقوماتيشتمل االستعراض االجتماعي والبيئي -٦

و البيئية،  مع اآلثار المتوقعة، ويتضمن ذلك نظام اإلدارة االجتماعية والمتعامل وقدرته على التعاملالتزام ) ii(و ، المتعاملتقييمها بواسطة 
)iii ( يساعد آل مكون من هذه المكونات مؤسسة التمويل الدولية على  .األداء لمعاييردور األطراف األخرى في التأآد من مطابقة المشروع

جتمعات  المشروعات ذات اآلثار السلبية الكبيرة على الموفي .أن يتوافق المشروع مع معايير األداء أم الالتحقق مما إذا آان من المتوقع 
انظر الفقرتين  (دعم المشروع على نطاق واسع داخل المجتمعات المتأثرة، تسعى مؤسسة التمويل الدولية أيًضا إلى ضمان توفر المتأثرة

 . االجتماعي والبيئي عملية االستعراض تقييم االستعراضي فيعلئ المتعامل معهايذآر أن مؤسسة التمويل الدولية تعتمد ). أدناه٢٠ و١٩
بإجراء تقييم إضافي أو تفويض  المتعامل، تطالب مؤسسة التمويل الدولية 1األداء  معيارحاالت عدم توافق هذا التقييم مع متطلبات وفي 

   .التقييم إلى الخبراء الخارجيين إذا آان ذلك ممكًنا
  
لي للمشروع بما يشمل المخاطر المالية وتلك  لمؤسسة التمويل الدولية ضمن تقييم المؤسسة اإلجما االستعراض االجتماعي والبيئيُيدرج -٧

آما تضع مؤسسة التمويل الدولية في اعتبارها ما إذا آان من المتوقع أن تسهم استثماراتها في تنمية الدولة المضيفة  .التي تؤثر على السمعة
 لقياس المؤسسةن خالل الدراسة التي تضطلع بها وم .من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية المعنيةوأن تعود بالنفع على الفئات 

، توضح مؤسسة التمويل الدولية األساس النظري الذي استندت إليه وآذا الشروط الخاصة بالمشروع التي يجب والمنافعهذه التكاليف 
  .للموافقة عليهوع ويتم تقديمها إلى مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية عند إحالة المشر .استيفاؤها لالستثمار المقترح

 
 . األداء خالل فترة زمنية معقولةأنشطة المشروعات الجديدة التي ال يتوقع منها أن تفي بمعاييرال تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتمويل  -٨

ه األنشطة في قائمة ويمكن العثور على قائمة بهذ .آما أن هناك أنواع متعددة من األنشطة التي ال تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتمويلها
 .الخاصة بإجراء االستعراض االجتماعي والبيئياالستثناءات 

 
 تصنيف المشروعات

آثار المشروع االجتماعية والبيئية المتوقعة، تستخدم مؤسسة التمويل الدولية نظام تصنيف اجتماعي وبيئي إلجراء  استعراضآجزء من  -٩
تحديد المتطلبات المؤسسية الخاصة بمؤسسة ) ٢(و للمتعامليجة للتقييم االجتماعي والبيئي  المدرآة آنتاآلثارتوضيح مقدار ) ١( :ما يلي

 قبل تقديم المشروعات إلى مجلس إدارة المؤسسة العتمادها وفًقا للقسم للجمهورعن المعلومات الخاصة بالمشروع لإلفصاح التمويل الدولية 
  :فئات فيما يليوتتمثل هذه ال .عن المعلوماتاإلفصاح  من سياسة ١٢

 
المشروعات المتوقع أن تنطوي على آثار سلبية آبيرة على المستوى االجتماعي أو البيئي،  :الفئة أمن مشروعات  

  .وتكون هذه اآلثار متنوعة أو غير مسبوقة أو يتعذر معالجتها
ى االجتماعي أو المشروعات المتوقع أن تنطوي على تأثيرات سلبية محدودة على المستو :الفئة بمن مشروعات  

 قليلة العدد ومتعلقة بالموقع بصفة عامة ويمكن معالجتها بصورة آبيرة، هذا فضًال عن اآلثارالبيئي، وتكون هذه 
  .إمكانية التعامل معها على نحو سريع من خالل تدابير التخفيف

ر سلبية على المستوى المشروعات التي تنطوي على الحد األدنى أو ال تشتمل على أي آثا :الفئة جمن مشروعات  
ذات الحد األدنى أو التي ال تشتمل على ) FI(الوساطة المالية مؤسسات االجتماعي أو البيئي مثل بعض مشروعات 

 أي مخاطر سلبية
انظر الفقرات من (آل مشروعات الوساطة المالية باستثناء مشروعات الفئة ج  :مشروعات فئة الوساطة المالية 

   ) أدناه٢٩وحتى 2٢٧
 
  والدعم المجتمعي الكبيرمشارآة المجتمعيةال
ومن خالل  .المتأثرةتعد المشارآة الفعالة للمجتمع عامًال ضرورًيا لإلدارة الناجحة للمخاطر واآلثار التي تتعرض لها المجتمعات  -١٠

عن المعلومات اإلفصاح عن طريق  المتأثرةاالشتراك مع المجتمعات  المتعاملين معهااألداء، تطلب مؤسسة التمويل الدولية من  معايير
  .المتأثرة التي تتعرض لها المجتمعات واآلثاروالتشاور والمشارآة المستنيرة، بما يتناسب مع حجم المخاطر 

 
 التي تضمن المشاورات الحرة والمسبقة المشارآة المجتمعيةتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص لتفعيل عمليات  -١١
بالمشارآة في إحدى عمليات  المتعاملتمشًيا مع هذا االلتزام، تقوم مؤسسة التمويل الدولية عند مطالبة و .المتأثرةالمستنيرة للمجتمعات و

باإلضافة إلى ذلك ومن خالل التحقيقات التي  .الخاصة بعملية المشارآة المتعاملوثائق  باستعراضالمشاورات الحرة والمسبقة والمستنيرة 
مع الجمهور تتضمن االستشارات الحرة والمسبقة والمستنيرة وُتمكن  المتعامل بها المؤسسة، تتأآد مؤسسة التمويل الدولية أن مشارآة تقوم

وذلك قبل تقديم المشروع  المتأثرةبما يستتبع الدعم المجتمعي الكبير للمشروع ضمن المجتمعات  المتأثرةمن المشارآة المستنيرة للمجتمعات 
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 من خالل – المتأثرةويمثل الدعم المجتمعي الكبير تعبيًرا جماعًيا للمجتمعات  .بواسطة مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية قة عليهللمواف
وقد يوجد دعم مجتمعي آبير حتى في حالة رفض بعض األفراد أو المجموعات  . دعًما للمشروع–األفراد أو الممثلين المعترف بهم 

مع المجتمع آجزء من  المتعاملالمشروع من ِقبل مجلس اإلدارة، تتابع مؤسسة التمويل الدولية عملية مشارآة  قة علىالموافبعد  .للمشروع
 .اإلشراف على حافظة األوراق المالية الخاصة بها

 
 عن المعلوماتاإلفصاح المبادرات ذات الصلة بالقطاع والخاصة باإلدارة وسياسة 

طاعات البنية األساسية على وجه الخصوص، حيث يمكن أن ينطوي المشروع على تداعيات محتملة  االستخراجية وقي الصناعاتف -١٢
 .عن المعلومات آإحدى وسائل إدارة مخاطر اإلدارة واإلفصاحعلى الجمهور آكل، تقر مؤسسة التمويل الدولية بأهمية تقييم مخاطر اإلدارة 

عن  اإلفصاحفإن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك المبادرات التالية المرتبطة بالقطاعات حول ، النافذةوبناًء على ذلك ووفًقا للقيود القانونية 
  .١األداء  معيارعن المعلومات المحددة في اإلفصاح المعلومات ذات الصلة بالمشروع باإلضافة إلى متطلبات 

 
 مشروعات الصناعات االستخراجية

مثل صناعات النفط والغاز والصناعات (ار في مشروعات الصناعات االستخراجية عند قيام مؤسسة التمويل الدولية باالستثم -١٣ 
في المشروعات الكبيرة و . هذه المشروعاتلمنافع المتوقع تحقيقها مناب، فإنها تعمل على تقييم مخاطر اإلدارة فيما يتعلق )التعدينية

استعراض صافي تم تخفيف المخاطر بطريقة مناسبة باإلضافة إلى ، ي)أو أآثر من اإليرادات الحكومية% ١٠المشروعات التي تمثل نسبة (
أما إذا آان مستوى التوازن بين  .المشروعات ومخاطر هذه المشروعات في حالة اإلدارة الضعيفة وذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرةمنافع 
 بالشفافية فيما يتعلق بمدفوعات المؤسسةتطالب و .والمخاطر غير مقبول، فإن مؤسسة التمويل الدولية ال تدعم هذه المشروعات المنافع

في ) ١( :بما يليالمؤسسة على هذا األساس، تطالب و .اإليرادات الناتجة عن مشروعات الصناعات االستخراجية إلى الحكومات المضيفة
المالية التي تم أداؤها للحكومة  للجمهور عن المدفوعات المتعاملون باإلفصاحمشروعات الصناعات االستخراجية الضخمة الجديدة، يقوم 

، وآذا الشروط ذات الصلة الواردة في االتفاقيات الرئيسية والتي تعتبر )مثل الرسوم والضرائب ومشارآة األرباح(المضيفة للمشروع 
، ٢٠٠٧2007وبدًءا من يناير ) ٢(، )IGAs(واالتفاقيات الحكومية) HGAs(، مثل اتفاقيات الحكومات المضيفةالجمهورموضع اهتمام 

المشترآون في مشروعات الصناعات االستخراجية التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية بالكشف للجمهور عن مدفوعاتهم  المتعاملونيقوم 
 .المضيفة فيما يتعلق بهذه المشروعات) الحكومات(المالية إلى الحكومة 

 
 مشروعات البنية األساسية

 مثل التوزيع بالتجزئة للمياه -ئي لخدمات أساسيةتتضمن تقديم نها باالستثمار في مشروعات عند قيام مؤسسة التمويل الدولية -١٤ 
على  المتعاملين معها للجمهور بموجب شروط االحتكار، فإن مؤسسة التمويل الدولية تشجع –والكهرباء والغاز وخدمات االتصاالت 

وحجم أي دعم يل الرسوم ومعايير الخدمة وااللتزامات االستثمارية ونوع عن المعلومات المتعلقة بالرسوم المحلية وآليات تعداإلفصاح 
العلني عن  اإلفصاح بتمويل خصخصة خدمات التوزيع هذه، فإنها تشجع أيًضا المؤسسةوفي حالة قيام  .حكومي يتم تقديمه بشكل مستمر

أن يقوم بعمليات  المتعاملأو ) لطة التنظيمية المختصةمثل الس(ويجوز للجهة الحكومية المسئولة  .رسوم االمتياز أو إيرادات الخصخصة
 .هذه اإلفصاح

 
 الطرف الثالثإدارة أداء 

األنشطة التي يقوم بها طرف األداء على  لمعايير في تحقيق النتائج االجتماعية والبيئية وفًقا المتعامل األحيان، تعتمد قدرة بعضفي  -١٥
 أو طرفًا متعاقدًا أو متعهدًا رئيسيًا أو موردًا ترتبط مصالحه بالمشروع بشكل ,ة تعمل آمنظم يكون الطرف الثالث وآالة حكوميوقد .ثالث

  ).١األداء  معيارآما هو محدد في ( إلحدى المنشآت الفرعية رئيسي أو مشّغًال
 
داء، حتى لو آانت تلك النتائج تعتمد األ لمعاييروتسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى ضمان تحقيق المشروعات التي تمولها للنتائج وفًقا  -١٦

 إجراءات تأثير علىسيطرة أو  للمتعاملعالية، ويكون  الثالثوعندما تكون نسبة المخاطر الواقعة على الطرف  .طرف ثالثعلى أداء 
وتختلف الخيارات هذا  .اءاألد لمعاييرلتحقيق النتائج وفًقا الثالث التعاون مع الطرف  المتعامل من المؤسسةوسلوآه، تطلب  الثالثالطرف 

  .والمتطلبات الخاصة من حالة إلى أخرى
  
 

  المشروعات متابعة
 

 
 باإلجراءات المؤسسةبعد صياغة التزام مؤسسة التمويل الدولية بعملية التمويل في الوثائق القانونية وصرف المبالغ المعلنة، تقوم  -١٧

 :شراف على حافظة األوراق المالية الخاصة بهامن اإل فيما يعد جزءًااستثماراتها  بمتابعةالتالية 
 

دورية عن األداء االجتماعي والبيئي للمشروع، حسبما يتم االتفاق  رصدمطالبة القائمين على المشروع بتقديم تقارير  
  .عليه مع مؤسسة التمويل الدولية
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  ة وبيئيةمخاطر وآثار اجتماعيميدانية إلى بعض المواقع التي تنطوي على القيام بزيارات  
 المحددة في خطة العمل، وفًقا لما يتم اإلبالغ عنه في لمتعاملااأداء المشروع على أساس التزامات  استعراض 

 .، إذا تطلب األمرالمتعاملا، ودراسة أية فرص لتحسين األداء مع لرصد الخاصة بالمتعاملااتقارير 
 تنجم على المستوي االجتماعي أو البيئي في حالة تغير على معالجة اآلثار السلبية التي يمكن أن المتعاملالعمل مع  

 .ظروف المشروع
في االلتزام بتعهداته االجتماعية والبيئية، آما هو وارد في خطة العمل أو أية اتفاقية قانونية المتعامل في حالة فشل  

اللتزام بما تعهد به ألقصى لمساعدته على معاودة ا المتعاملمبرمة مع مؤسسة التمويل الدولية، تتعاون المؤسسة مع 
االلتزام مرًة عدم قدرته على في حالة   عند الضرورةتجاههدرجة ممكنة، وآذلك تتخذ التدابير اإلصالحية الالزمة 

  أخرى
على رفع تقارير إلى الجمهور فيما يتعلق بالجوانب البيئية والجوانب غير المالية األخرى لألداء،  المتعاملتشجيع  

 ١األداء  معيارع التقارير الخاصة بخطة العمل وفًقا لمتطلبات باإلضافة إلى رف
  من المشروعالمؤسسةاألداء بعد خروج  بمعاييرعلى االستمرار في الوفاء  المتعاملتشجيع  

 
  مؤسسات الوساطة الماليةاالستثمارات من خالل 

 

 
 يتم امج االستثمارية الهامةبرأحد التمتلك أنها رأس المال، آما لسوق  القابلة لالستمرارتتعهد مؤسسة التمويل الدولية بدعم التنمية  -١٨

أسواق رأس المال المحلية  تقويةومن خالل هذا البرنامج، تساعد مؤسسة التمويل الدولية على  .ات الوساطة الماليةسمؤستنفيذه من خالل 
ن تحقيقه عبر االستثمارات المباشرة لمؤسسة التمويل التي تدعم التنمية االقتصادية على مستوى المؤسسات والتي تكون أصغر مما يمك

ومنح  من األنشطة التي تتضمن تمويل المشروعات، المتعاملون مع المؤسسة من مؤسسات الوساطة المالية في عددويشترك  .الدولية
إلسكان، ورأس المال الخاص، مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتمويل الصغير، وتمويل التجارة، وتمويل ال القروض

  .آل على حسب ملخص المخاطر االجتماعية والبيئية الخاص به
 
باستعراض العمل الذي يقوم به المتعاملون معها من التمويل الدولية تقوم مؤسسة , االستعراض االجتماعي والبيئيمن خالل إجراء  -١٩

تتحدد ومن ثّم . هاستثماراتال للمخاطر االجتماعية والبيئية نتيجة ذه المؤسساته لتحديد األنشطة التي قد ُتعرض مؤسسات الوساطة المالية
 : حسب مستوى المخاطر المتوقعةمتعامل الوساطة الماليةمتطلبات مؤسسة التمويل الدولية من 

 
 أية مخاطر تنطوي علىالتي تنطوي على الحد األدنى أو ال تصنف مؤسسات الوساطة المالية ذات أنشطة العمل  

  وال تحتاج هذه الفئة إلى تطبيق أي متطلبات خاصة ضمن المشروعات من الفئة ج اجتماعية أو بيئية سلبية
   بتطبيق قائمة االستثناءاتتلتزم مؤسسات الوساطة المالية األخرىبينما  
ات أو تمويل للشرآ المدى التمويل طويل تطلب مؤسسات الوساطة المالية التي تقدمباإلضافة إلى قائمة االستثناءات،  

  :المشروعات من متلقي هذا التمويل القيام بالتالي

)i(.  ؛ نطاق محدود عندما تتسبب األنشطة قيد التمويل في مخاطر اجتماعية أو بيئية علىاتباع القوانين الوطنية
 و

)ii(. االلتزام بمعايير عندما تتسبب األنشطة قيد التمويل في مخاطر اجتماعية وبيئية على نطاق واسع 

بمتطلبات  أن تفي استثماراتهاعليه لضمان والمحافظة  إنشاء نظام إدارة اجتماعي وبيئي مؤسسة الوساطة الماليةلزاًما على يكون  -٢٠
  .على أساس نظام اإلدارة والتي ستقوم بدورها برصد أداء مؤسسة الوساطة المالية مؤسسة التمويل الدولية

 
 

  الخدمات االستشارية
 

 
 الدولية خدمات استشارية تبدأ من إسداء المشورة المرتبطة بعمليات خصخصة الصناعات الكبيرة وصوًال إلى تقدم مؤسسة التمويل -٢١

آما تقوم في حاالت وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتمويل بعض هذه الخدمات بشكل مباشر،  .توفير الدعم الشعبي للمؤسسات الصغيرة
وتكون لهذه المؤسسات القائمة على التبرعات إجراءات العمل الخاصة بها، بما  ..التبرعاتمن المؤسسات القائمة على اآلمول  أخرى بجمع

وعندما تقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة للمشروعات االستثمارية الكبيرة،  .في ذلك آيفية تعاملها مع القضايا االجتماعية والبيئية
في قائمة  المدرجةالمشورة لدعم األنشطة  ال تقدممؤسسة التمويل الدولية أن  يذآر .وطنيةاألداء آمرجع إلى جانب القوانين ال معاييرُتستخدم 

 . تشجع المستفيدين من خدماتها االستشارية على تعزيز الممارسات االجتماعية والبيئية السليمةعلمًا بأنها، بهااالستثناءات الخاصة 
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 المحقِّق في شكاوى االلتزام/ االستشاري  :٤القسم 
 
بمطالبتهم إزاء معالجة القضايا االجتماعية والبيئية الناجمة عن مشروعاتها وذلك  المتعاملين معهاتقوم مؤسسة التمويل الدولية بدعم  -١

 للتعامل مع المظالم والشكاوى المرتبطة بالمشروع والمقدمة من األفراد في المجتمعات اآلليات أو اإلجراءات الالزمةوإدارة بوضع 
وإلى جانب هذه اآلليات واإلجراءات التي يتم استخدامها على مستوى المشروع، ينبغي مراعاة دور اإلجراءات اإلدارية أو  .المتأثرة

المتأثرين بالمشروع اومع ذلك، ربما تكون هناك حاالت للمظالم والشكاوى المقدمة من األشخاص  .القانونية المتوفرة في الدولة المضيفة
 .األخرى الموضوعة التمويل الدولية ال يتم حلها بالكامل على مستوى المشروع، أو من خالل اآلليات  من ِقبل مؤسسةالممول

  
 بطريقة منصفة القلق والشكاوى المقدمة من األفراد المتأثرين بالمشروعإيماًنا بأهمية المساءلة واعتراًفا بضرورة التعامل مع دواعي و -٢

 المتأثرة بالمشروعلتمكين األفراد والمجتمعات  (CAO)المحقِّق في شكاوى االلتزام/ االستشاري  قبلوموضوعية وبناءة، تم وضع آلية من 
 .إلى جهة إشراف مستقلةورفعها من مناقشة دواعي القلق التي تساورهم 

 
حيث يقوم برفع الدولية  إدارة مؤسسة التمويل يعمل بشكل مستقل عنالمحقِّق في شكاوى االلتزام / االستشاري تجدر اإلشارة إلى أن   -٣

المحقِّق في شكاوى االلتزام بالرد على الشكاوى المقدمة من / يقوم االستشاري و .مجموعة البنك الدوليرئيس إلى بشكل مباشر تقاريره 
أيضًا  ويسعى  آما يسعى إلى حلها من خالل نهج مرن لحل المشكالت،, التي تمولها مؤسسة التمويل الدوليةالمتأثرين بالمشروعاتاألفراد 

المحقِّق في شكاوى االلتزام / وباإلضافة إلى ذلك، يقوم االستشاري  .النتائج االجتماعية والبيئية المترتبة على المشروعاتإلى تقوية
اسة، باإلشراف على مراجعة الحسابات الخاصة باألداء االجتماعي والبيئي لمؤسسة التمويل الدولية، السيما فيما يتعلق بالمشروعات الحس

  .واألنظمة الموضوعةللتحقق من االلتزام بالسياسات واإلرشادات واإلجراءات 
 
 / االستشاري اختصاص ضمن يقع والذي الدولية التمويل مؤسسة تموله الذيجانب من جوانب المشروع  بأي الشكاوى تتعلق أن يمكن  -٤

فرد أو مجموعة أو مجتمع أو آيان أو أي طرف متضرر آخر أو يحتمل تقديم الشكاوى بواسطة أي يمكن آما  .االلتزام شكاوى في المحقِّق
المحقِّق في /  وينبغي تقديم الشكاوى إلى االستشاري  .تضرره من اآلثار االجتماعية والبيئية ألحد مشروعات مؤسسة التمويل الدولية

 :التاليشكاوى االلتزام آتابًيا على العنوان 
 

Compliance Advisor/Ombudsman 
International Finance Corporation 

٢١٢١ Pennsylvania Avenue NW 
Room F11K-232 

Washington, DC 20433 USA 
 

١٢٠٢٤٥٨١٩٧٣  :الهاتف    
  ١٢٠٢٥٢٢٧٤٠٠  :الفاآس

  org.ifc@compliance-cao :البريد اإللكتروني
 
في إرشادات التشغيل الخاصة  المنصوص عليها وفًقا للمعايير الشكاوى ويتعامل معهاالمحقق في شكاوى االلتزام / يتلقى االستشاري  -٥

المحقق في شكاوى /  متاحة في موقع الويب الخاص باالستشاري علمًا بأن هذه اإلرشادات, المحقق في شكاوى االلتزام/ باالستشاري 
 :االلتزام

 
org.ombudsman-cao.www 

 
 موارد تنفيذ السياسات :٥القسم 

 
 مؤسسة التمويل الدولية وبرامج التمويل الخاصةمع  المتعامليندعم 

  باستمرارية التنمية االجتماعية والبيئية
 

 
الذين  للمتعاملين الداخلية لها لتوفير الدعم الفعلي قدراتالقيام بتعبئة الباإلضافة إلى تمويل المشروعات، يتسنى لمؤسسة التمويل الدولية  -١

الصغيرة والموارد المحدودة، بما في ذلك المشروعات  القدراتمن ذوي  المتعاملينيسعون إلى تحسين أدائهم االجتماعي والبيئي، والسيما 
ت المالية الدولية والقطاع الخاص بخصوص قضايا آما أن مؤسسة التمويل الدولية مستعدة أيًضا للعمل عن آثب مع المؤسسا .والمتوسطة

وعالوًة على ذلك، قد تتيح مؤسسة التمويل الدولية برامج التمويل لدعم  .المتعلقة باالستمرارية متى استلزم األمر ذلكالمشروعات والسياسة 
 . المؤسسةالخاصة بالمتعاملين معالمبادرات والبرامج االجتماعية والبيئية 
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  متعاملين الخدمات دعم 

وبناًء للقدرات وخدمات القيمة المضافة في المجال االجتماعي والبيئي، والتي تخضع  للمتعاملينتوفر مؤسسة التمويل الدولية دعًما  -٢
ي إجراء التقييم االجتماعي والبيئ فيوتشمل هذه الخدمات المساعدة  .وموارده المتاحة المتعامللتقييم مؤسسة التمويل الدولية لقدرات 

 الهيئاتالنتائج االجتماعية والبيئية، والتناقش مع  تقويةتحديد فرص  فيذوي األنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة  للمتعاملين
ى طلب المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية المعنية بالقضايا الخاصة بالمشروع بناًء عل الهيئاتالحكومية المعنية بحماية البيئية أو غيرها من 

أفضل المشورة حول إسداء باإلضافة إلى  المستشارين والخبراء الخارجيين لدى مؤسسة التمويل الدولية، وتعبئة شبكة من، المتعامل
  .الممارسات الهادفة إلى تحسين األداء

 
 نظام لإلدارة االجتماعية والبيئية  لتسهيل اتباعتقوم مؤسسة التمويل الدولية بدعم تدريب المتعاملين من مؤسسات الوساطة الماليةآما  -٣

زيادة الوعي بالمخاطر ) i( :التدريب على برامج تهدف إلىهذا يشتمل و .أدائهم االجتماعي والبيئي لتقويةوتطبيقه بشكل متسق، وآذا 
) iii(و ، للمتعامللنشاط التجاري إنشاء نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية المناسب ل) ii(و ، قد يواجهها المتعاملاالجتماعية والبيئية التي 

 .على تحديد فرص العمل التجاري، على سبيل المثال، من خالل تحديد طبيعة السوق والمنتجات المالية الجديدة المتعاملينمساعدة 
 

 تمويل المبادرات االجتماعية والبيئية
ويمكن أن  .الخاصة بالمتعاملين معهارامج االجتماعية والبيئية قد توفر مؤسسة التمويل الدولية المساعدات المالية لدعم المبادرات والب -٤

األداء، وتمويل المشروعات المبتكرة التي  معيارعلى تحسين أدائهم االجتماعي والبيئي بما يتجاوز متطلبات  المتعاملينيتضمن هذا مساعدة 
البيئية العالمية، بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي،  منافعالالبيئية المحلية، ودعم المشروعات المبتكرة ذات  المنافعتسعى إلى تعزيز 

 . الدفيئةغازاتوشراء ائتمانات الكربون من المشروعات في األسواق الناشئة التي تقلل من انبعاثات 
 

 االتصال المتبادل مع مؤسسات القطاع العام والخاص
 الممتدة جنًبا إلى جنب مع شبكتها -نك الدولي التي ترآز على القطاع الخاص أذرع مجموعة الب آأحدإن وضع مؤسسة التمويل الدولية  -٥

 يتيح لها االتصال بأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص بغرض تعزيز حوار –بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية 
 : أمثلة على دور مؤسسة التمويل الدولية في االتصالوفيما يلي . في األسواق الناشئةالتمويل المستمر للقطاع الخاصأوسع حول 

 
 .تحديد ونشر أفضل ممارسات القطاع الخاص في المجال االجتماعي والبيئي 
في البلدان النامية من خالل مبادئ التعادل، ومشارآة مديري رءوس  لالستمرارالقابلة تعزيز األسواق المالية  

 .تخدام آليات األسواق المالية األخرىاألموال الخاصة، والمحللين الماليين، واس
 االجتماعية والبيئية بالقضايافيما يتعلق  مع المؤسسات المالية الدولية األخرىفي التعامل القيام بدور البنك الرئيسي  

  .، مما يعزز التعاون الوثيق والتنسيق بين المؤسسات المشارآةفي القروض المجمعة والمشروعات المشترآة
ادل والتنسيق مع البنك الدولي حول أنظمة الدولة أو الجوانب االجتماعية أو البيئية للسياسة الوطنية أو االتصال المتب 

 الرصدقضايا التطبيق أو 
 على المستوى -الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بالتقييم البيئي  الهيئاتاالتصال بالمؤسسات المالية الدولية أو  

  .الهامة لمشروعات القطاع الخاص ذات القضايا االجتماعية أو البيئية –اعي اإلستراتيجي أو اإلقليمي أو القط
استمرارية  بهدف تقوية , باألمم المتحدة مثل االتفاق العالمي, االتصال والتنسيق مع الشرآاء والمبادرات الخارجية 

 .التنمية االجتماعية والبيئية لمشروعات القطاع الخاص
 التي من المحتمل أن تتضرر من اآلثار المتنقلة عبر الحدود والمترتبة على أنشطة إرسال إخطار رسمي إلى البلدان 

هذه البلدان في تحديد ما إذا آان المشروع المقترح يمكن أن يتسبب في مساعدة وذلك بغرض المشروع المقترح، 
 .لدوليةالمائية ا الممراتحدوث آثار سلبية من خالل تلوث الهواء أو الحرمان من الماء أو تلوث 

  
 

  وثائق داعمة أخرى خاصة بتنفيذ السياسات
 

 
 واإلجراءات واإلرشادات والتوجيهات، بعض المواد األخرى آالسياسات، تستخدم مؤسسة التمويل الدولية ير األداءيلى معاإباإلضافة  -٦

 :مثال ذلك .ة للمشروعات في األسواق الناشئةعلى تحقيق استمرارية التنمية االجتماعية والبيئي والمتعاملين معهامساعدة موظفيها بهدف 
 

 .الكشف عن المعلوماتطبقًا لسياسة مؤسسة التمويل الدولية الخاصة بعن المعلومات المؤسسية اإلفصاح يتم  
 اإلجراء الداخلي لمؤسسة التمويل الدولية والمستخدم لمعالجة القضايا االجتماعية والبيئية من خالل العثور علىيمكن  

  االستعراض االجتماعي والبيئيالمتاحة في إجراء  المختلفة من االستثمارات والخدمات االستشارية األنواع
 معاييراإلرشادات المفيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في , األداء معايير المتطابقة مع ,التوجيهية المذآرات تقدم 

  تحسين أداء المشروعلى إدفة الممارسات الهابوآذلك فيما يتعلق  المواد المرجعية، بما في ذلكاألداء، 
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 ٣األداء  معيار التوجيهات الخاصة بممارسات القطاع والصناعة ومستويات األداء المتوافقة مع العثور علىيمكن  
 . إرشادات البيئة والصحة والسالمة الخاصة بمؤسسة التمويل الدوليةفي

 . ومعلومات مرجعية حول هذه الممارساتات الجيدةالممارسأمثلة  الجيدةتعرض مذآرات وآتيبات الممارسة  
 :على الموقع التاليتتوفر هذه الوثائق 

enviro/org.ifc.www  
 : الموقع التاليعلىاالستمرارية  بنهج مؤسسة التمويل الدولية في المصادر الخاصةآما تتوفر 

sustainability/org.ifc.www  
  
  


