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 ١المعلومات اإلفصاح عنسياسة 

 الغرض  ١ القسم

 للجمهور التي تتيحهاالمعلومات  نطاقب فيما یتعلق )المؤسسة(مؤسسة التمویل الدولية ) السياسة( سياسة تنص هذه الوثيقة على -١
 اللتزامهاتحقيًقا  المساءلةوؤمن مؤسسة التمویل الدولية بمدى أهمية توافر الشفافية تو. سواء من خالل إجراء روتيني أو عند الطلب

تؤآد هذه السياسة وتعكس التزام مؤسسة التمویل الدولية إزاء  و.بالتنمية وتعزیًزا للثقة العامة في مؤسسة التمویل الدولية وعمالئها
 .مة الرشيدةتقویة مبدأ الشفافية فيما یتعلق بأنشطتها وتعزیز الحوآ

المعلومات التي تم نشرها في  اإلفصاح عن وهي تبطل سياسة ٢٠٠٦ أبریل ٣٠تعتبر هذه السياسة ساریة المفعول اعتباًرا من  -٢
الحصانات المكفولة لمؤسسة التمویل الدولية ومتيازات االال تعد هذه السياسية تنازًال صریًحا أو ضمنًيا عن و. ٢١٩٩٨سبتمبر 

 .  آما إنها ال تقدم أي حقوق تعاقدیة أو أخرى ألي طرف،أو االتفاقيات الدولية أو أي قانون معمول به ة إنشائهااتفاقيبموجب بنود 

 لخلفيةا  ٢ القسم

تتمثل رسالة و . بواسطة البلدان األعضاء فيها١٩٥٦مالية أنشئت في عام دولية هي مؤسسة ) IFC(مؤسسة التمویل الدولية  -٣
قطاع الخاص القابلة لالستمرار في البلدان النامية بغرض المساعدة على الحد من الفقر في تشجيع استثمارات ال مؤسسةهذه ال

 ومقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، بالوالیات المتحدة ٣عضو في مجموعة البنك الدولي، آما إنها وتحسين حياة الشعوب
  .األمریكية

أصحاب ولوقت المناسب بخصوص أنشطتها لعمالئها وشرآائها تسعى مؤسسة التمویل الدولية إلى تقدیم معلومات دقيقة في ا -٤
 .واألطراف المعنية األخرى) المتأثرةبما في ذلك المجتمعات (المصلحة الحقيقية 

تعكس هذه السياسة اإلمكانيات المختلفة التي تعمل فيها مؤسسة التمویل الدولية وطبيعة المعلومات التي تتلقاها وتعدها فيما  -٥
 :وعلى وجه الخصوص .المعمول به لمختلف أنواع المعلومات اإلفصاحنشطة المختلفة، ومستوى یتعلق بهذه األ

یملكها البلدان األعضاء فيها، تتحمل مؤسسة التمویل الدولية مسئولية استخدام مواردها وإدارتها بطریقة مؤسسة بصفتها  )أ (
عالوة على ذلك، بوصفها  .األسهم فيها يملحا آما إنها تلتزم باالستجابة ألسئلة واستفسارات ،تتفق مع اختصاصها

 .مؤسسة تنمية، تعد مؤسسة التمویل الدولية تقاریًرا بشكل منتظم ودوري للجمهور حول أنشطتها

في إطار تنفيذها الختصاصها المعني بتعزیز نمو مشروعات القطاع الخاص في البلدان األعضاء بها، تتلقى مؤسسة  )ب (
احة علًنا من عمالئها واألطراف األخرى بغرض تمكين المؤسسة من تقييم فرص العمل التمویل الدولية معلومات غير مت

تحترم مؤسسة  و.التجاري، أو مراقبة االستثمارات الحالية وتقييمها أو تقدیم المساعدة الفنية والخدمات االستشاریة
  .التمویل الدولية سریة أي معلومات من هذا القبيل

 المساعدة الفنية والخدمات االستشاریة للكيانات الخاصة والحكومات، سواء بشكل مباشر أم تقدم مؤسسة التمویل الدولية )ج (
نشر معلومات للجمهور فيما  إن .عن طریق المؤسسات التي تدعمها الجهات المانحة، وذلك دعًما لتنمية القطاع الخاص

تي قامت مؤسسة التمویل الدولية بإجرائها أو یتعلق بهذه المبادرات، من قبيل نتائج الدراسات ذات الصلة أو األبحاث ال
 .تدعيمها أو أٍي من تلك المؤسسات، یمكن أن یفضي بدوره إلى تعزیز ما لهذه المبادرات من آثار تنمویة

مالية  أوراقتعمد مؤسسة التمویل الدولية إلى جمع األموال الالزمة لتوفير القروض للمقترضين منها عن طریق إصدار  )د (
مؤسسة التمویل الدولية عن معلومات خاصة بوضعها المالي  تفصحوبناًء على ذلك،  .سواق الدوليةباسمها في األ

 .بوجه عام الدولية ولألسواق المالية التي تصدرهاالمالية  األوراقوعملياتها لمشتري 

                                                 
 .ه الوثيقةهذفي  الوارد ذآرها ذات الصلةهناك نسخة إلكترونية من هذه السياسة منشورة على موقع مؤسسة التمویل الدولية على اإلنترنت وتتضمن روابط للمواقع  ١
 أو التي تم تسليمها إلى المؤسسة بموجب االتفاقيات المبرمة قبل هذا التاریخ خاضعة لسياسة اإلفصاح عن ٢٠٠٦ أبریل ٣٠ أن تظل الوثائق التي قامت مؤسسة التمویل الدولية بإعدادها قبل مزمعالمن  ٢

 .المعلومات الساریة في وقت ذلك اإلعداد أو االتفاقية

 والمرآز الدولي (MIGA)األطراف   ووآالة ضمان االستثمار متعدد(IDA) والمؤسسة الدولية للتنمية (IBRD)عة البنك الدولي من مؤسسة التمویل الدولية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير تتألف مجمو ٣

 .(ICSID)لتسویة المنازعات المتعلقة باالستثمار 
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 على للمساعدةطتهم، وذلك على إبداء قدر أآبر من الشفافية فيما یختص بأنش المتعاملين معهاتشجع مؤسسة التمویل الدولية  -٦
وفضًال عن ذلك، تؤمن مؤسسة التمویل الدولية بأن  .القطاع الخاص بشكل عام تنميةو،  بشكل خاصزیادة فهم مشروعاتهم

وبناًء على ذلك،  .هم یساعدون على تعزیز الربحية طویلة المدى لالستثماراتالمساءلةالملتزمين بروح الشفافية ومعها  المتعاملين
 أن – آجزء من عملية إدارة المخاطر واآلثار المترتبة على مشروعاتهم - المتعاملين معهاسسة التمویل الدولية من تطلب مؤ

 عن المعلومات، على نحو یتفق مع سياسة مؤسسة التمویل ومن خالل اإلفصاحمشروعاتهم، المتأثرة بیشترآوا مع المجتمعات 
األداء الخاصة باستمراریة التنمية االجتماعية والبيئية  معایيرو) سياسة االستمراریة (يةاالجتماعية والبيئاالستمراریة  بشأنالدولية 

 ). األداءمعایير(

بشكل "أو " متاحة علًنا"عنها مؤسسة التمویل الدولية آمعلومات  تفصحیتم نشر المعلومات المشار إليها في هذه السياسة التي  -٧
تتوفر أیًضا مثل هذه المعلومات ومعلومات أخرى ، و)www.ifc.org(لى اإلنترنت على موقع مؤسسة التمویل الدولية ع" روتيني

لمزید من ) "الوصول إلى المعلومات"تحت عنوان (من هذه السياسة  ٤یرجى الرجوع إلى القسم  .تغطيها هذه السياسة عند الطلب
آما  .ومات المتوفرة للجمهور أو آيفية طلب معلومات إضافية من مؤسسة التمویل الدوليةالتفاصيل حول آيفية الحصول على المعل

 ممن لدیهم اعتقاد بأن الطلبات التي تقدموا بها للحصول على األفراد من بين الجماهيرأیًضا آلية التعامل مع شكاوى  ٤یصف القسم 
 .المعلومات قد ُرفضت لسبب غير واضح

 الدولية التمويل مؤسسة توفرها التي المعلومات  ٣ القسم

  العامة المبادئ -أ 

مع أخذ األدوار والمسئوليات في االعتبار، فإن مؤسسة التمویل الدولية توفر معلومات تتعلق بأنشطتها من شأنها تمكين  -٨
تيعاب هذه المهتمين من الجمهور من اسو، )المتأثرةبما في ذلك المجتمعات ( أصحاب المصلحة الحقيقيةووشرآائها  المتعاملين معها

األنشطة بشكل أفضل واالشتراك في مناقشة مستنيرة تتناول األنشطة التجاریة لمؤسسة التمویل الدولية والتنمية الشاملة واآلثار 
وفقًا لهذه المعلومات التي تتيحها مؤسسة التمویل الدولية  تصنيفیمكن  و.المترتبة على أنشطتها التجاریة وإسهاماتها التنمویة

  :ى النحو التالي علالمبادئ

  الفقرة و٣التي تتضمن المعلومات الموصوفة في القسم ومعلومات مؤسسية حول مؤسسة التمویل الدولية  )أ (
 ، و)المعلومات المؤسسية(

عن  اإلفصاحورغم أن القدر األآبر من مسئولية  .معلومات متعلقة باألنشطة التي تدعمها مؤسسة التمویل الدولية )ب (
مؤسسة التمویل الدولية ذي  المتعامل معألنشطة التي تدعمها مؤسسة التمویل الدولية یقع على عاتق المعلومات المتعلقة با

، تتيح مؤسسة التمویل الدولية للجمهور قدًرا محدوًدا من المعلومات  ومعایير األداءسياسة االستمراریةوفقًا لالصلة 
المساعدة (الفقرة د  ٣والقسم ) لومات المتعلقة باالستثمارالمع(الفقرة جـ  ٣الخاصة باالستثمار آما هو مبين في القسم 

 .)الفنية والخدمات االستشاریة

ملزم یحول دون  سبب  طالما أنه ال یوجد أعاله٨المعلومات الموصوفة في الفقرة  افتراض بأن اإلفصاح هو األصل فيهناك  -٩
 دوريتحدید مدى إتاحة أیة معلومات معينة للجمهور بشكل  بمؤسسة التمویل الدوليةفعندما تقوم  .عن مثل هذه المعلوماتاإلفصاح 

تحدد فإنها  آذلك، فإن آانت، ٨تضع في اعتبارها أوًال ما إذا آانت هذه المعلومات من النوع الوارد في الفقرة فإنها أو عند الطلب، 
قبل اتخاذ قرارها في هذا الشأن، و .ا أو أي جزء منهآل هذه المعلوماتعن  اإلفصاحیدعو لعدم ملزم ما إذا آان هناك أي سبب 

 ):والتي ال تشمل آافة االعتبارات(تراعي مؤسسة التمویل الدولية االعتبارات العامة الموضحة أدناه 

 القطاع الخاصبشأن استثمارات (تمشًيا مع ممارسات البنوك التجاریة وأغلب المؤسسات المالية التابعة للقطاع العام  )أ (
أو المعلومات  معلومات الملكية التمویل الدولية للجمهور عن المعلومات المالية أو التجاریة أو مؤسسة تفصح، ال )لدیها

یكون  و.أو األطراف األخرى المتعاملين معهاغير العامة األخرى التي یتم تقدیمها إلى مؤسسة التمویل الدولية من قبل 
الذین یجب أن  للمتعاملين معهاتوقعات المشروعة خالف ذلك إخالًال بالمن قبل مؤسسة التمویل الدولية أي تصرف 

 الملكية دون خوف من فقدان سریة مشروعاتهم أو معلومات لهاعن معلومات تفصيلية  اإلفصاحیكونوا قادرین على 
و عن الوثائق القانونية أ باإلفصاحوبالمثل، ال تقوم مؤسسة التمویل الدولية  .األخرى في سوق تتميز بقدرة تنافسية عالية

والمعلومات المتعلقة بالمفاوضات بين مؤسسة  الوثائق، بما في ذلك تمولها المؤسسةالمراسالت المرتبطة بمشروعات 
 .المتعاملين معها بشأن إحدى المشروعاتالتمویل الدولية و
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األفكار  وتسهيل وحمایة تبادل هناك ضرورة للحفاظ على تكامل عملية النظر في القضایا المطروحة على بساط البحث )ب (
 بين مؤسسة التمویل الدولية والبلدان األعضاء بها، إلى جانب الكيانات األخرى التي تتعاون معها بحریة وصراحة

عن  باإلفصاحوبناًء عليه، ال تقوم مؤسسة التمویل الدولية  ).الثنائية األخرى الهيئاتمثل المنظمات الدولية أو ( مؤسسةال
األخرى  الهيئاتوالمنظمات أو مع  بهااألخرى المتبادلة مع البلدان األعضاء  مراسالتالأو  المذآراتأي من الوثائق أو 

أو المستشارین والموظفين لدى أعضاء مجلس إدارة (بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التمویل الدولية أو مع أو فيما 
اتخاذ القرار بحث القضایا أو عملية بأو بتبادل األفكار بين هذه المجموعات وذلك عندما تتعلق هذه المستندات ، )المؤسسة

التي  الكيانات األخرىأو  الهيئاتأو  المنظماتأو  إدارتهاأو مجلس بها بمؤسسة التمویل الدولية أو البلدان األعضاء 
 .مؤسسةالتتعاون معها 

وتبادل  ا المطروحةبحث القضایعلى تكامل عملية  بالحفاظالمتعلقة و) ب (٩المبادئ المحددة في الفقرة أیضًا تنطبق  )ج (
 المذآراتو على عمليات اتخاذ القرار الخاصة بمؤسسة التمویل الدولية والوثائق الداخلية بحریة وصراحةاألفكار 

بحث القضایا أو من عمليات  استقاؤهاأو  في إطار أو تبادلها  لصالحالتي تم إعدادهاذات الصلة واألخرى  المراسالتو
 عن أي من هذه باإلفصاحوبناًء عليه، ال تقوم مؤسسة التمویل الدولية  .تمویل الدوليةمن قبل مؤسسة ال اتخاذ القرار
أو المستشارین  إدارتهابين أعضاء مجلس فيما  من قبل أو تم إصدارها األخرى التي المراسالت أو المذآراتالوثائق أو 

 . أو محاميها أو وآالئهاها أو مستشاریهاظفيأو موبها دارة اإلأعضاء من قبل أو  إدارتهاأو الموظفين لدى أعضاء مجلس 

 إتاحتهاعن معلومات معينة آان من المفترض  اإلفصاحوفي ظروف محددة، یجوز لمؤسسة التمویل الدولية إرجاء  )د (
تلك المالية أو  األوراقللجمهور نظًرا لظروف السوق أو للمتطلبات المتعلقة بالتوقيت، مثل الظروف المرتبطة بإصدار 

  .بصفقة لها أهمية تجاریة تنطوي على إعادة هيكلة ماليةالمتصلة 

عن أیة وثائق أو سجالت خاضعة المتياز عالقة المحامي بالموآل  اإلفصاحیجوز لمؤسسة التمویل الدولية آذلك رفض  )ه (
 .نافذةأو أیة امتيازات قانونية أخرى 

مثل القيود التي  (قوانين النافذةمثل انتهاًآا للی اإلفصاحمؤسسة التمویل الدولية عن المعلومات إذا آان هذا  تفصحال  )و (
 .التفاقية إنشاء المؤسسةخرًقا أو )  الماليةالمصارف أو قوانين األوراقتفرضها قوانين 

 اإلفصاحعن المعلومات عندما یكون من المحتمل أن ینجم عن هذا  اإلفصاحیجوز لمؤسسة التمویل الدولية رفض  )ز (
لمخاطر المقاضاة قانونية أو تنظيمية أخرى، أو یعّرض مؤسسة التمویل الدولية  مداوالتاإلضرار بتحقيق قانوني أو أیة 

 . ال مبرر لهاالتي

وسائل الحمایة على  مؤسسة التمویل الدولية  أن تحافظمبادئ مجموعة البنك الدولي الخاصة بتعيين الموظفين تقضي )ح (
ومن  .بكل منهمسریة المعلومات الشخصية المتعلقة  حمایة ولكل من موظفيهاالشخصية خصوصية المالئمة الحترام ال

مداوالت آليات عن وال ،  الخاصة بهمالموظفين والمعلومات الطبية الشخصية أي منعن سجالت  یجري اإلفصاحثم، ال 
 . إال في الحدود المسموح بها في نظام الموظفينخارج مجموعة البنك الدولي  لجهات من الداخليةاالستئناف والطعن

فيها عن المعلومات المتعلقة بترتيبات الحفاظ على سالمة وأمن األفراد العاملين  باإلفصاح تقوم مؤسسة التمویل الدولية ال )ط (
 .لدیهاسجالت الشرآات ونظم المعلومات ال عن المعلومات الخاصة بالترتيبات المتعلقة ب، وأو لصالحها

 االستثنائية الظروف -ب 

عن المعلومات التي ال تفرج عنها في الظروف  اإلفصاحسة التمویل الدولية بالحق في في الظروف االستثنائية، تحتفظ مؤس -١٠
 إذا قرر – فيما یتعلق بمشروع قامت المؤسسة باالستثمار فيه – أن تمارس هذا الحق للمؤسسةآما یجوز ، العادیة لألطراف األخرى

أن یجنب ضرًرا خطيًرا ووشيًكا بالسالمة أو الصحة العامة، عن معلومات معينة غير عامة ُیحتمل  اإلفصاحأن  آبار المدیرین بها
عن معلومات من هذا القبيل تقدم عليه مؤسسة التمویل الدولية سيكون في  إفصاحوأي  .أو یجنب آثاًرا بالغة الضرر على البيئة/و

ذا تم توفير معلومات غير عامة إ و.التنظيمية المختصة السلطاتعن المعلومات، مثل إخطار  اإلفصاحأضيق الحدود لتحقيق غرض 
هذا فقط بعد إخطار  اإلفصاحمؤسسة إلى هذا ال أو آانت هذه المعلومات متصلة به، تعمد أحد المتعاملين من المؤسسةمن قبل 
 . لمواجهة وتخفيف الضرر المحتملهبمخاوفها وبعد مراعاة خطط المتعامل
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 باالستثمار المتعلقة المعلومات -ج 

یمكن الحصول على معلومات عامة توضح الكيفية التي تعالج بها مؤسسة  :ؤسسة التمويل الدوليةدورة االستثمار في م -١١
من موقع مؤسسة ) القروض وأسهم رأس المال وأشباه أسهم رأس المال والضمانات، على سبيل المثال(التمویل الدولية االستثمارات 
  .التمویل الدولية على اإلنترنت

 المجتمعات العمل بالتعاون مع المتعاملين معهااسة االستمراریة، تطلب مؤسسة التمویل الدولية من األداء وسي لمعایيرطبًقا  -١٢
 عن المعلومات، على نحو یتفق مع المخاطر واآلثار التي تنطوي عليها مشروعاتهم على هذه ومن خالل اإلفصاح، المتأثرة

للجمهور مؤسسة ال تتيحو فيه، للنظر ٤)لطة داخلية معنيةأو س( مؤسسةالقبل عرض أي مشروع على مجلس إدارة  و.المجتمعات
مؤسسة تنشر ال ، آماأدناه) االستثمار المقترح موجز (١٤و) المعلومات االجتماعية والبيئية (١٣المعلومات الموصوفة في الفقرتين 

 تعهد أنهاألداء ومن  معایير مع على تنفيذ المشروع بما یتوافق المتعامل معهابمجرد تأآدها من قدرة للجمهور هذه المعلومات 
 . آلما آان ذلك ممكنًااألداء معایيرعن المعلومات وإجراء استشارة فعالة بما یتوافق مع  اإلفصاحبالتزامات 

 :تتيح مؤسسة التمویل الدولية للجمهور المعلومات االجتماعية والبيئية التالية :المعلومات االجتماعية والبيئية -١٣

 السلبية البيئية واالجتماعيةتكون آثارها المتوقع أن المشروعات االستثماریة غير ( مقترح يستثمارامشروع بالنسبة لكل  )أ (
، تصدر مؤسسة التمویل الدولية ملخًصا )٥(FI) الوساطة المالية االستثمارات في مشروعات أو ضئيلة جدًا أو معدومة،

یتضمن و .(ESRS) ز االستعراض البيئي واالجتماعيموج :موجًزا عن مراجعتها للنتائج التي توصلت إليها والتوصيات
باإلضافة إلى ، أحد المشروعات ٦تصنيف  فيمؤسسة التمویل الدوليةهذا الموجز األساس المنطقي التي ارتكزت عليه 

الرئيسية المحددة للحد من هذه  اإلجراءاتو، مشروعلهذا الوصف المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية الرئيسية 
األداء والتي یتم  معایيرفي المشروع بما یتوافق مع  للبدءجراءات التي یلزم تنفيذها اإلأي  ًامحددطر واآلثار، المخا

، ستوفر مؤسسة موجز االستعراض البيئي واالجتماعيوعالوة على . المتعامل مع المؤسسة ٧تضمينها في خطة عمل
یب ألي وثائق تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المعنية التي تم التمویل الدولية نسًخا إلكترونية، وحيثما أمكن، روابط و

 في موجز االستعراض البيئي واالجتماعيیتم إصدار  و.، بما في ذلك خطة العملالمتعاملإعدادها بواسطة أو نيابة عن 
الة مشروعات الفئة غضون ستين یوًما على األآثر في حالة مشروعات الفئة أ وفي غضون ثالثين یوًما على األآثر في ح

أو السلطة الداخلية ( مجلس إدارة مؤسسة التمویل الدوليةالنظر في الموافقة على المشروع من قبل قبل تاریخ وذلك ب 
 ).األخرى المعنية

 بمراجعة مؤسسةال المتعامل مع، یقوم موجز االستعراض البيئي واالجتماعيقبل إصدار مؤسسة التمویل الدولية  )ب (
 .المشروع على حد سواءبو بالمتعامللتحقق من مدى دقة وصحة المعلومات المتعلقة بغرض ا محتویاته

ُتطرح قبل أن تحدیث هذه المعلومات  یمكناالستعراض البيئي واالجتماعي،  معلومات  عناألولي للجمهور اإلفصاحبعد  )ج (
أجل النظر فيها والوقوف على من ) أو السلطة الداخلية المعنية األخرى(مجلس إدارة مؤسسة التمویل الدولية أمام 

مثل ، علمًا بأن  للجمهورمراجعة إتاحة أي معلومات إضافية أو ؛ حيث یتمالمعلومات اإلضافية أو التي تمت مراجعتها
أعاله، إال إذا قررت ) أ(١٣بدء الفترات الزمنية المشار إليها في الفقرة إعادة لن یؤدي إلى هذا التحدیث للمعلومات 

عنه سابًقا لن یكون آافًيا إلى حد بعيد  اإلفصاح الذي تم موجز االستعراض البيئي واالجتماعيالدولية أن مؤسسة التمویل 
 .بدون المعلومات اإلضافية

                                                 
فة مسئولية اعتماد أنواع معينة من المشروعات، بما في ذلك مجلس إدارة مؤسسة التمویل الدولية تتحمل سلطات مؤسسة التمویل الدولية المختل ٤

 .إلخ...واإلدارة ومدیري األقسام 
 للوساطة االجتماعي والبيئي ألي توصيات تتعلق بنظام اإلدارة موجزبالنسبة لالستثمارات في مشروعات الوساطة المالية، یمكن العثور على  ٥

 ).موجز االستثمار المقترح) (xi) (ب(١٤، آما هو موضح في الفقرة موجز االستثمار المقترحفي المالية 
مؤسسة واحدة من الفئات االجتماعية ال مؤسسة التمویل الدولية لآلثار االجتماعية والبيئية المترتبة على المشروع، تحدد استعراضآجزء من  ٦

شروط مؤسسة التمویل الدولية ) ii(  وحجم اآلثار التي یفرضها المشروع) i(مثل الغرض منها عكس والتي ی) أ أو ب أو ج أو د أو هـ(والبيئية 
 في عملية االستعراض والتصنيف التي تقوم بها المؤسسةیمكن العثور على تفاصيل هذا و. فيما یتعلق باإلفصاح عن المعلومات االجتماعية والبيئية

 .مؤسسة على اإلنترنتالالمنشورة على موقع ومؤسسة ال  البيئي واالجتماعي المعتمدة لدىاالستعراض اتستمراریة وإجراءاالسياسة 
 التخفيف التقليدیة وسلسلة من الخطط المحددة إلجراءاتالتي قد تتراوح بين وصف مختصر و المتعامل مع المؤسسةخطة یعدها هي خطة العمل  ٧

ترتب هذه ) ii(و المفترض اتخاذها تدابير التخفيف أو اإلجراءات التصحيحيةالمختلفة من تصف اإلجراءات الالزمة لتنفيذ المجموعات ) i(والتي 
 وآلية الجدول الزمني تصف (v) والمتأثرة للمجتمعات اإلفصاح عنهایتم ) iv(و تتضمن اإلطار الزمني لتنفيذها) iii(و اإلجراءات حسب األولویة

 . األداءمعایيریمكن العثور على مزید من التفاصيل حول خطة العمل في و .طة العمل لخالمتعاملإعداد التقاریر الخارجية حول تنفيذ 
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 :االستثمار المقترح موجز -١٤

 الذي یتمثل (SPI)  االستثمار المقترحموجزمؤسسة للجمهور ال تتيحقبل آل استثمار مقترح لمؤسسة التمویل الدولية،  )أ (
معلومات حول أحد االستثمارات لألطراف المعنية وهو ال یزال قيد الدراسة من قبل مؤسسة إتاحة  غرض منه فيال

 للجمهور بمجرد تقریر القسم المختص في مؤسسة التمویل الدولية االستثمار المقترحموجز یتم طرح و .التمویل الدولية
 .لدراسته) و أیة سلطة داخلية مختصة أخرىأ(مؤسسة الأنه سيتم توجيه االستثمار إلى مجلس إدارة ب

الرئيسية للمشروع واالستثمار المحتمل، آما یتضمن العناصر حقائق  ًا عن موجزًااالستثمار المقترح على بيان موجز یقدم )ب (
 :المعلومات التالية

 ؛مشروعصاحبة الهویة الشرآة  -١

 ؛مشروع المالكةمعلومات حول حملة أسهم الشرآة  -٢

 ممكنًا؛ للمشروع، إذا آان ذلك التكلفة اإلجمالية -٣

 ؛موقع المشروع -٤

 ؛وصف موجز للمشروع والغرض منه -٥

 ؛مقدار استثمار مؤسسة التمویل الدولية في المشروع وطبيعته -٦

أو سلطة داخلية (التاریخ المقترح التخاذ قرار حول المشروع من قبل مجلس إدارة مؤسسة التمویل الدولية  -٧
 ؛)مختصة أخرى

 ٨؛وقع للمشروعاألثر التنموي المت -٨

 ؛المساهمة التنمویة المتوقعة لمؤسسة التمویل الدولية -٩

للمشروعات من الفئة ج، بيان و، بالنسبة لمشروع ألغراض اجتماعية وبيئية لتصنيف مؤسسة التمویل الدولية  -١٠
 ٩؛مثل هذا التصنيفألساس موجز 

موجز استعراض بيئي  ذلك أي  المتاحة للمشروع، بما فياالجتماعية والبيئية إلى المعلومات اإلشارة -١١
 ألي تحسينات أساسية وموجز مختصرالوساطة المالية،  أحد مشروعات أو في حالة االستثمار في واجتماعي

 ؛ للوساطة الماليةاالجتماعية والبيئيةسيتم إجراؤها على نظام اإلدارة 

 .محلًيا  حول طریقة ومكان الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشروع المقترحإرشادات -١٢

 فيما یتعلق بالمشروع، ا ینبغي توجيه االستفسارات والمالحظات إليهبالجهة التيخاصة االتصال ال معلومات -١٣
مشروع، بما في ذلك العنوان  المالكةالمتعلقة بالمشروع وتفاصيل الموظف المختص في الشرآة المعلومات  أي

ات المتعلقة بمؤسسة التمویل الدولية وتفاصيل ورقم الهاتف والفاآس وعنوان البرید اإللكتروني والمعلوم
بقسم االستثمار المختص تصل تسوالتي (وحدة عالقات الشرآات بمؤسسة التمویل الدولية االتصال الخاصة ب

 ).بمؤسسة التمویل الدولية، عند الضرورة

                                                 
 مؤسسة التمویل تقيم، )والغاز والصناعات التعدینية صناعات النفطمثل ( فضًال عن أنه في حالة المشروعات التي تتضمن صناعات استخراجية ٨

  . االستثمار المقترحموجزفي هذا التقييم شروعات وتلخص الدولية مخاطر اإلدارة على الفوائد المتوقعة من هذه الم
 ١٣الموضح في الفقرة و موجز االستعراض البيئي واالجتماعي المعنيفي سيأتي ذآر هذا األساس الفئة أ وب، من لمشروعات ل بالنسبة ٩
 ).االجتماعية والبيئيةالمعلومات (
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 محتویاته بغرض باستعراض مؤسسةال المتعامل معاالستثمار المقترح، یقوم  موجزقبل إصدار مؤسسة التمویل الدولية  )ج (
 .والمشروع على حد سواء بالمتعاملالتحقق من مدى دقة وصحة المعلومات المتعلقة 

في حالة (االستثمار المقترح للجمهور في غضون ستين یوًما على األآثر  موجزمؤسسة التمویل الدولية  تتيح )د (
قبل التاریخ الذي ) المشروعات األخرىجميع لة في حا(وفي غضون ثالثين یوًما على األآثر ) الفئة أمن مشروعات ال

للنظر فيه والموافقة  )أو سلطة داخلية مختصة أخرى( مجلس إدارة مؤسسة التمویل الدوليةسيطرح فيه االستثمار أمام 
تحول فيها ظروف السوق أو متطلبات التوقيت دون مراعاة هذه التي قد تكون هناك بعض الحاالت المحدودة و .عليه
في هذه ؛ فأعاله) االجتماعية والبيئيةالمعلومات ) (أ(١٣ت الزمنية وآذا الفترات الزمنية الواردة في الفقرة الفترا

االستثمار المقترح والمعلومات االجتماعية والبيئية ذات  موجزالحاالت، یتم إبالغ مجلس اإلدارة بأي تأخير في إصدار 
 .الصلة

 بالتشاور مع –مؤسسة المؤسسة التمویل الدولية االستثمار المقترح، تقوم قبل التاریخ الذي سيدرس فيه مجلس إدارة  )ه (
 لكي یعكس أیة تغييرات مهمة أدخلت على المشروع حسب الضرورةاالستثمار المقترح  موجز بتحدیث – المتعامل معها

؛ مؤسسة على اإلنترنتال االستثمار المقترح على موقع لموجزأو على استثمار مؤسسة التمویل الدولية منذ النشر األولي 
ا التحدیث لن یؤدي  مثل هذ، علمًا بأنإتاحة أي من هذه المعلومات اإلضافية أو التي تمت مراجعتها للجمهورحيث یتم 

أعاله، إال إذا حددت مؤسسة التمویل الدولية أن التغييرات قد ) د(١٤ إعادة بدء الفترات الزمنية المشار إليها في الفقرة إلى
التنمویة مساهمة من ال على أثر التنمية المتوقعة للمشروع أو یمكنها التقليل بشكل آبير تأثير سلبي جوهريیكون لها 

على نظام  إجراؤهاأي تحسينات أساسية سيتم  بموجزالمتوقعة لمؤسسة التمویل الدولية، أو في حالة التغييرات المتعلقة 
، قد تكون المعلومات التي تم )١٤)(ب (١٤هو موضح في الفقرة  للوساطة المالية آما اإلدارة االجتماعية والبيئية

 .ضافيةاإلمعلومات العنها سابًقا غير آافية مادًیا بدون  اإلفصاح

االستثمار المقترح التاریخ الخاص بالموافقة على االستثمار، وتاریخ توقيع  موجزتضيف مؤسسة التمویل الدولية إلى  )و (
 .تثمار، وأول دفعة نقدیة من استثمار مؤسسة التمویل الدولية في وقت وقوع هذه األحداثالوثائق القانونية المتعلقة باالس

 االستشارية والخدمات الفنية المساعدة -د 

یتوفر على موقع مؤسسة التمویل الدولية على اإلنترنت معلومات عامة حول أنشطة المساعدة الفنية والخدمات االستشاریة  -١٥
(TAAS)  مكن العثور على معلومات إضافية في صفحات الویب الخاصة بالمؤسسات التي تدعمها الجهات یو. المؤسسةالتي تقدمها
السنویة  موازنتهامساهمات مؤسسة التمویل الدولية في أنشطة المساعدة الفنية والخدمات االستشاریة مدونة في ، آما إن المانحة

 )).ب(٢٣انظر الفقرة (وخطة أعمالها 

الفنية والخدمات  ةالمساعدية للجمهور تقریرها السنوي للجهات المانحة والذي یوضح أنشطة مؤسسة التمویل الدولتتيح  -١٦
مساعدة الفنية والخدمات ألنشطة الالمساهمات المقدمة حول االستشاریة التي قدمتها في السنة المالية الحالية، آما یتضمن معلومات 

 .االستشاریة التي تدعمها الجهات المانحة

في الحاالت التي تقوم فيها مؤسسة التمویل الدولية بإعداد التقاریر السنویة للجهات المانحة حول أنشطة مؤسسة معينة، تتيح  -١٧
 . التقاریر السنویة للجمهور شریطة موافقة الجهات المانحة المعنيةالمؤسسة

تم تمویلها مباشرة من ، الدراسات أو األبحاث التي عن نتائج، أو التقاریر المعّدة بصدد اإلفصاحتشجِّع مؤسسة التمویل الدولية  -١٨
، في الجهات المانحة، شریطة موافقة أیة جهة من الجهات المانحة المعنية و تدعمهاأو من خالل المؤسسات التي قبل المؤسسة 

 .الذي دار حوله التقریرالحاالت ذات الصلة، المتعامل 

وتمویل مؤسسة أو برنامج  إنشاءعلى جلس إدارة مؤسسة التمویل الدولية بعد موافقة م في غضون ثالثين یوًما على األآثر -١٩
للعناصر مختصرًا مساعدة فنية وخدمات استشاریة أو تجدید مثل هذه المؤسسة أو البرنامج، تصدر مؤسسة التمویل الدولية موجًزا 

 :الرئيسية للبرنامج أو المؤسسة، بما في ذلك المعلومات التالية

 ؛ المؤسسة المتوقعحجم البرنامج أو )أ (

 ؛وصف موجز للبرنامج أو المؤسسة والغرض منها، بما في ذلك الترآيز اإلقليمي )ب (

 .مقدار وطبيعة مساهمة مؤسسة التمویل الدولية في البرنامج أو المؤسسة )ج (
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 األثر التنموي المتوقع للمشروع أو المؤسسة؛ )د (

 المساهمة التنمویة المتوقعة لمؤسسة التمویل الدولية و )ه (

 في مؤسسة التمویل الدولية فيما یتعلق اینبغي توجيه االستفسارات والمالحظات إليه التي اتصال خاصة بالجهة معلومات )و (
 .بالبرنامج أو المؤسسة

 التاريخية المعلومات -ه 

لى ع)) المبادئ العامة(أ  - ٣ انظر القسم(سيتم تطبيق نفس المبادئ العامة التي تسري على االستثمارات الحالية أو المقترحة  -٢٠
مؤسسة التمویل الدولية حول المشروعات التي یتم فيها رد استثمار مؤسسة التمویل الدولية أو بيعه أو  في حوزةالمعلومات التي 
 .إنهاؤه خالًفا لذلك

مؤسسة التمویل الدولية عن معلومات متعلقة بمشروعات قامت بدراستها لكنها لم تقرر االستثمار فيها في نهایة  تفصحال  -٢١
 .األمر

 المؤسسية المعلومات -و 

 معلومات حوآمة الشرآات -٢٢

 .الداخلي للجمهور نظامهامؤسسة التمویل الدولية و إنشاءاتفاقية  إتاحةیتم  )أ (

أسماء الدول األعضاء والمحافظين الذین  وتتيحه للجمهور التمویل الدوليةمؤسسة الذي تصدره التقریر السنوي  یدرج )ب (
 الخاصة الحقوق التصویتيةلتمویل الدولية والبلدان التي تعينهم أو تنتخبهم، وأیًضا مدیري مؤسسة ا یتضمنآما ، یمثلونهم
 .بكل منهم

 بعد  للجمهور) المغلقةفيما عدا الجلسات(محاضر االجتماعات الرسمية لمجلس إدارة مؤسسة التمویل الدولية یتم إتاحة  )ج (
تي یعتبرها مجلس إدارة مؤسسة التمویل الدولية  ال-یتم تنقيح المواد الموجودة بهذه المحاضر ، وموافقة المجلس عليها

أسماء ) ١( :وتحتوي محاضر هذه االجتماعات عادة على المعلومات التالية .عنها اإلفصاح قبل - حساسةسریة أو 
عناوین بنود ) ٣(سجل باعتماد محاضر االجتماعات الرسمية السابقة لمجلس اإلدارة، ) ٢(الحاضرین في االجتماع، 

أسماء المدیرین الراغبين في التسجيل آممتنعين أو ) ٥(االتفاقيات والقرارات التي تم التوصل إليها، ) ٤(ال، جدول األعم
 .هذه المحاضرإعداد بمهمة أمانة الشرآات بمجموعة البنك الدولي  وتضطلع .معترضين

ما في ذلك جلسات اللجان ب (، تعتبر مداوالت المجلسمجلس إدارة مؤسسة التمویل الدوليةبمقتضى قواعد إجراءات  )د (
بما في ذلك اللجان ( مؤسسةالعن مدونات اجتماعات مجلس إدارة  اإلفصاحوبناًء عليه، ال یتم ؛ سریة) المنبثقة عنه
 .االمناقشات التي دارت فيه مواجز ال عنو) المنبثقة عنه

 للنظر فيها واستعراضها والموافقة مجلس إدارة مؤسسة التمویل الدوليةالتي ُتعرض على عن المستندات  اإلفصاحال یتم  )ه (
یجري ال عالوة على ذلك،  .باإلفصاح عنها ما لم ُینص على ذلك صراحة في هذه السياسة أو إذا صرح المجلس عليها

بالجهة المعنية معلومات سریة خاصة  لكونها تتضمن  المتعلقة بمشروعات استثماریة معينةأوراق المجلس عن اإلفصاح
  .سسةالمتعاملة مع المؤ

 .وسياساتها موازنتهاو مؤسسة التمويل الدولية استراتيجيات -٢٣

 ستراتيجية الخاص بها، والذي یوضح األولویات االستراتيجيةتتيح مؤسسة التمویل الدولية للجمهور بيان االتجاهات اال )أ (
 على تنقيح أیة اإلفصاح هذا یتوقفو .تها من قبل مجلس اإلدارةأو یقدم تحدیًثا یتعلق بتنفيذها، وذلك بعد مناقش/ وللمؤسسة

 اإلفصاح أو أیة معلومات أخرى لم تتم دراستها أو الموافقة عليها بعد من قبل المجلس في وقت بالموازنةمعلومات متعلقة 
  عنها
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لمؤسسة، وتعتمد على بيان لاإلداریة المخصصة  الموازنةمؤسسة التمویل الدولية وخطة أعمالها على  موازنةتشتمل  )ب (
دارة، على أن یتم تنقيح أیة اإلمن قبل مجلس  الموازنةتتم إتاحتها للجمهور بعد اعتماد ، آما ستراتيجيةت االاالتجاها

 .حساسةمعلومات سریة أو 

سياسة البنك الدولي ل وفقًا ١٠ والتي یتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدوليالمساعدة القطریة استراتيجياتعن  اإلفصاحیتم  )ج (
 .اإلنترنت للحصول على مزید من المعلوماتشبكة انظر موقع البنك الدولي على  .المعلومات عن بشأن اإلفصاح

 ، آما سيتاح للجمهور للجمهوراالجتماعية والبيئيةاالستمراریة الخاصة بسياسة ومعایير األداء یتم إتاحة هذه السياسة و )د (
 عنها قد اإلفصاح الدولية ما لم یقرر المجلس أن السياسات األخرى التي یوافق عليها مجلس إدارة مؤسسة التمویلأیضًا 

 .أو مصالحها التجاریة لمؤسسةل على الوضع المالي سلبيینطوي على أثر 

التي ستتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة مؤسسة التمویل الدولية إحدى السياسات  تنطوي من المحتمل أن آانإذا  )ه (
مؤسسة وعملياتها، فيجوز الاستثمارات المتأثرة ب مباشر على المجتمعات مؤسسة أو أثرالأثر آبير على عمليات على 

عملية قبل موافقة المجلس هذه ال ُتجرىعلى أن ، لمجلس حينها الموافقة على عملية للتشاور الخارجي بشأن هذه السياسةل
 .سياسةالهذه للجمهور عن واحدة أو أآثر من مسودات  اإلفصاحعلى السياسة، ویجوز أن تشتمل على 

بوصفها منظمة ُتجري أنشطتها التجاریة في األسواق المالية العالمية، تحافظ مؤسسة التمویل الدولية على  المعلومات المالية -٢٤
 الكشفیتم  آما .بهاعن المعلومات المالية المتعلقة  اإلفصاح تلتزم بالحيطة فيسياسات  شاملةاتباع ممارسات إدارة مالية سليمة، 

تنص على  اللوائح الناظمة للسوق القوانين أو حيثما آانتتعلقة بالعروض العامة من قبل مؤسسة التمویل الدولية الوثائق المعن 
 : عنها بشكل منتظمباإلفصاحیوجد أدناه وصف للمعلومات المالية التي تقوم مؤسسة التمویل الدولية  و. حكوميةتقدیمها إلى هيئة

 نهایة آل سنة مالية المدقق السنوي للمؤسسة  الماليیل الدولية والتقریرتدرج في التقریر السنوي لمؤسسة التمو  )أ (
نهایة السنة المالية الحالية والسابقة، في  آما هي سنوًیا الميزانيات العمومية المراجعةالمالية  البياناتوتتضمن  .لمؤسسةل

نهایة السنة المالية  آما هي في( المال الشامل، والتدفقات النقدیة، والتغييرات في أسهم رأس الدخلو، الدخلوبيانات 
وتتضمن المالحظات  ).نهایة السنة المالية الحاليةآما هي في (التصویت  حقوقو، وأسهم رأس المال )الحالية والسابقة

 للبياناتاألخرى المطلوبة  اإلفصاحالمالية معلومات حول آافة السياسات المحاسبية المهمة وعمليات  التقاریرعلى 
 .ة التي یتم إعدادها وفًقا للمبادئ المحاسبية الموضحة في التقریر السنويالمالي

البيان والذي یتم تلخيصه أیًضا في ) MD&A(یتضمن التقریر السنوي لمؤسسة التمویل الدولية تحليل ومناقشة اإلدارة  )ب (
  .التمویل الدوليةمؤسسة الصادر عن  السنوي اإلعالمي

 یر السنوي لمؤسسة التمویل الدولية السنویة والتقرالبيان األعالمي )ج (

، تصدر مؤسسة )سبتمبر، ودیسمبر، ومارس( المرحلية أثناء السنة المالية الفتراتفي . البيانات المالية الربع سنویة )د (
مؤسسة التابعين ل، والتي یعهد بمراجعتها لمراقبي الحسابات الخارجيين مدققة مالية مرحلية غير بياناتالتمویل الدولية 

 .یل الدوليةالتمو

، تقوم مؤسسة التمویل الدولية بإعداد تقاریر عن تصدرهاالتي باإلضافة إلى التقاریر المالية  التنموية الفاعليةإعداد تقارير  -٢٥
تتضمن هذه التقاریر معلومات تتعلق ببؤرة االهتمام التي تنصب عليها حيث  ١١؛أدائها آمؤسسة تنمویة مرة في السنة على األقل

نتائج تلك األنشطة إلى جانب ستثماریة لمؤسسة التمویل الدولية وخدماتها االستشاریة وأنشطتها المعنية بالمساعدة الفنية، األنشطة اال
الكلي، وتقدم ئها بإعداد تقاریر عن أدا مؤسسةالتقوم في الوقت نفسه،  . لتعزیز إسهامها التنمويالمؤسسةوالخطوات التي تتخذها 
 .اإلنترنتشبكة مؤسسة على الهذه المعلومات للجمهور على موقع  إتاحةیتم و .ختلفة بهانتائج مجاالت األنشطة الم

-IEG)بمؤسسة التمویل الدولية  لمستقلاتقييم المجموعة  تضطلع بمؤسسة التمويل الدولية المستقلتقييم المنتجات مجموعة  -٢٦
IFC) بها مستقلة على المستوى فریق العملوهذه المجموعة تأتي وظائف ؛ حيث مؤسسةالالتقييم المستقل لعمليات  بمسئولية 

یتضمن عمل مجموعة و .صنع القرار تمتعها باالستقاللية فيمؤسسة، فضًال الالتنظيمي عن األقسام المعنية بالسياسة والعمليات في 
 :المستقلتقييم ال

                                                 
 .مًعاللتنمية شاء والتعمير والمؤسسة الدولية  إلى البنك الدولي لإلن"البنك الدولي"یشير مصطلح  ١٠
 .٢٠٠٦ من المتوقع أن یتناول التقریر األول عام ١١
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 ستراتيجياتاالو العمليات واألنشطة، بما في ذلك االستثمار والمساعدة الفنية والخدمات االستشاریة، تقييم برنامج )أ (
، مع إبداء اهتمام خاص بتحقيق األهداف المتفق عليها فيما یتعلق بتنمية القطاع الخاص المعنيةوالسياسات واإلجراءات 

 ؛وتأثيرات األنشطة االستثماریة

جات مؤسسة التمویل الدولية وعمليات التقييم الخاصة بها، والمشارآة في صياغة سياسات تقدیر مدى جودة ونفع منت )ب (
 ؛ والتقييم والممارسات والوسائل المناسبة، وآذا التحسين المستمر لها

تحدید الدروس المستفادة من نتائج التقييم ونشرها، وآذا تقدیم التوصيات المستقاة من تلك النتائج، وذلك إسهاًما في  )ج (
 .حسين أداء العمليات، وتنميًة لروح المساءلة عن النتائج والشفافية التجاریةت

عن المعلومات، والتي  باإلفصاحالمعلومات للجمهور وفًقا لسياستها الخاصة  المستقل بمؤسسة التمویل الدوليةتقييم التتيح مجموعة 
في ذات الموقع یمكن العثور ، آما ؤسسة التمویل الدوليةتتماشى مع هذه السياسة ویمكن العثور عليها في موقع الویب الخاص بم

 .والتي تتم إتاحتها للجمهورالمستقل تقييم العلى تقاریر التقييم الخاصة بمجموعة 

المستشار المختص /المحققیؤدي مكتب  المستشار المختص بالشكاوى المتعلقة بالتقيد باألنظمة/المحققمكتب تقارير  -٢٧
 :، هيثالثة أدوار فيما یتعلق بمؤسسة التمویل الدولية) CAO(د باألنظمة بالشكاوى المتعلقة بالتقي

مشروعات مؤسسة التمویل الدولية، وذلك بطریقة منصفة وموضوعية ب بشكل مباشر المتأثرینالتعامل مع شكاوى  )أ (
 ؛وبناءة

 فيما یتعلق خاصةولية، اإلشراف على مراجعة الحسابات الخاصة باألداء االجتماعي والبيئي آكل لمؤسسة التمویل الد )ب (
بالمشروعات الحساسة، للتحقق من االلتزام بالسياسات واإلرشادات واإلجراءات والنظم البيئية واالجتماعية لمؤسسة 

  و؛التمویل الدولية

تقدیم المشورة المستقلة إلى رئيس مجموعة البنك الدولي وإدارة مؤسسة التمویل الدولية حول السياسات واإلرشادات  )ج (
 .راءات والموارد االجتماعية والبيئيةواإلج

 مستقًال من حيث المستوى التنظيمي عن األقسام المعنية المستشار المختص بالشكاوى المتعلقة بالتقيد باألنظمة/المحققویعد 
لدولية أو المتعلقة بسياسة مؤسسة التمویل االتي بحوزته، وتخضع المعلومات ؛ وبالسياسة والعمليات في مؤسسة التمویل الدولية

 عن المعلومات وقواعد النظام اإلداري لموظفي اإلفصاح مؤسسة التمویل الدولية بشأن لسياسة ،)بما في ذلك االستثمارات(أنشطتها 
ومن خالل هذه  .عنها بشكل غير الئق اإلفصاحمجموعة البنك الدولي، والتي تتطلب الحذر في التعامل مع المعلومات وأال یتم 

 بمبدأ الشفافية إزاء عملياته ونتائج تدخالته، ومن ثم ظمةالمستشار المختص بالشكاوى المتعلقة بالتقيد باألن/المحققالضوابط، یلتزم 
یمكن العثور على معلومات إضافية حول و .یتيح للجمهور تفاصيل أنشطته وتقييماته للشكاوى من خالل موقع الویب الخاص به

، المتاحة على المستشار المختص بالشكاوى المتعلقة بالتقيد باألنظمة/للمحققت التشغيلية  في اإلرشاداالمستشار/هذا المحققأدوار 
  . على اإلنترنتالمستشار المختص بالشكاوى المتعلقة بالتقيد باألنظمة/المحققموقعي مؤسسة التمویل الدولية و

بمهام إجراء التحقيق في ادعاءات االحتيال ) INT(النزاهة المؤسسية في البنك الدولي  إدارة تضطلع تقارير االحتيال والفساد -٢٨
ولضمان استقاللية أنشطة  .والفساد في عمليات مجموعة البنك الدولي وادعاءات سوء السلوك المقدمة ضد موظفي البنك الدولي

تقریًرا سنوًیا یوّضح ویصدر البنك الدولي ،  تقاریره مباشرة إلى رئيس مجموعة البنك الدوليهاالنزاهة المؤسسية، یرفع مدیر إدارة
آامل أنشطته فيما یتعلق بالنزاهة، بما في ذلك إحصائيات تعكس التحقيقات التي تم إجراؤها والعقوبات التي تم فرضها فضًال عما تم 

 على شبكة التقریر على موقع البنك الدوليهذا، ویتوفر  .اتخاذه من إجراءات إزاء حاالت سوء السلوك من جانب الموظفين
  .رنتاإلنت

استخدام الموظفين لكٍل من مؤسسة التمویل الدولية والبنك الدولي على مبادئ  دليلیشتمل  معلومات عامة حول هيئة الموظفين -٢٩
وتحّدد آٌل من المبادئ وقواعد النظام اإلداري للموظفين  . وقواعد النظام اإلداري للموظفين الخاصة بكل من المنظمتينالموظفين

في البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولية، بما في ذلك السياسات الخاصة على سبيل المثال ال الحصر شروط وبنود التوظيف 
المعلومات المتعلقة بهذه األمور وبعض األمور األخرى للجمهور  آما یتيح البنك الدولي .بالتوظيف والتعویض وحل المنازعات

 اإلخالل بسياسة البنك الدولي دون ،ك الوثيقة السنویة لتعویض الموظفينالمتعلقة بهيئة موظفي مجموعة البنك الدولي، بما في ذل
 .مؤسسةالویتضمن التقریر السنوي لمؤسسة التمویل الدولية معلومات حول تنظيم وإدارة هذا،  . عن المعلوماتبشأن اإلفصاح
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 المعلومات إلى لوصولا  ٤ القسم

وأنشطتها عبر اإلنترنت من موقع الویب الخاص بها یمكن الحصول على معلومات عامة حول مؤسسة التمویل الدولية  -٣٠
www.ifc.org.  مؤسسة التمویل الدولية حول جزء من مجموعة البنك الدولي، فإنه یمكن أیًضا الحصول على معلومات وألنها- 

 ٧٠١  والكائنة بالعنوانالتابعة للبنك الدولي) InfoShop(ات  من خالل دار المعلوم–" متاحة للجمهور"والتي تم تحدیدها على أنها 
١٨th Street, N.W., Washington D.C., ٢٠٤٣٣ USA ویمكن الوصول إلى دار المعلومات عبر اإلنترنت من خالل موقع ،

أجهزة آمبيوتر المتوفرة خالل  عن ذلك، تتوفر هذه المعلومات أیًضا من وفضًال .http://worldbank.org/infoshopالویب التالي 
تتوفر قائمة بمراآز المعلومات ، آما المنتشرة حول العالم في البلدان األعضاء بالبنك الدولي (PICs)في مراآز المعلومات العامة 

 .العامة في موقع الویب الخاص بدار المعلومات

عنها بشكل منتظم  باإلفصاحویب الخاص بمؤسسة التمویل الدولية المعلومات التي تقوم المؤسسة تتوفر للجمهور على موقع ال -٣١
بما في ذلك (االستثمار المقترح الستثمار مقترح معين والتقریر السنوي لمؤسسة التمویل الدولية  موجزوفًقا لهذه السياسة، مثل 

عن المعلومات باستخدام وسائل أخرى  باإلفصاح المؤسسةآما تقوم ، )لية سنوًیا بمؤسسة التمویل الدوالمراجعةالمالية  البيانات
  .مناسبة، تبًعا لطبيعة المعلومات والمتلقين المستهدفين

موقع مؤسسة التمویل الدولية على اإلنترنت أو دار المعلومات أو مراآز  علىمعلومات غير المتاحة بالفعل بالنسبة لل -٣٢
من مؤسسة التمویل للحصول عليها  )بالبرید اإللكتروني أو البرید العادي أو الفاآس (خطي دیم طلب، فإنه یمكن تقالمعلومات العامة

االتصال بوحدة عالقات الشرآات بمؤسسة التمویل الدولية من خالل موقع الویب  عن طریقیمكن طلب المعلومات آما  ١٢،الدولية
www.ifc.org/contacts رقم الفاآس  أو ٣٨٠٠-٤٧٦ (٢٠٢) ١+رقم الهاتف من خالل أو  به، وعناوین البرید اإللكتروني المذآورة

 ,٢٠٤٣٣ ,.Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C ٢١٢١على العنوان العادي  أو البرید ٤٣٨٤-٩٧٤ (٢٠٢) ١+
USA  . یسعون للحصول على للذیننقطة اتصال تعتبر مؤسسة التمویل الدولية وحدة عالقات الشرآات بتجدر اإلشارة إلى أن 

أما المعلومات التي یتم  .من قبل مؤسسة التمویل الدولية على موقع الویب الخاص بها منتظمعنها بشكل  اإلفصاحوثائق ال یتم 
مؤسسة ب اإلدارة المختصةأیًضا من  فيمكن طلبها ،مؤسسة آما هو موضح في هذه السياسةالمن قبل  منتظمعنها بشكل  اإلفصاح

 .التمویل الدولية، مع إرسال نسخة من الطلب إلى وحدة عالقات الشرآات

 لن یتم قبول الطلبات التي لم تحدد ، علمًا بأنهالمعلومات المعينة المطلوبةتلك المعلومات الحصول على یجب أن تحدد طلبات  -٣٣
المعلومات النماذج الفارغة المتاحة على موقع مؤسسة التمویل الدولية على على الحصول قد تستخدم طلبات و .المعلوماتهذه فيها 

 موجزالوثائق أو الوثائق المحفوظة على أقراص مضغوطة غير النسخ الورقية من  نظير رسوم موحدة هناك وقد تكون ،اإلنترنت
 .موجز االستعراض البيئي واالجتماعياالستثمار المقترح أو 

 إتاحة المعلومات المطلوبة بما إمكانية أخرى إدارةالمعلومات، یحدد االستثمار المعني أو الحصول على ت طلباعلى  الردعند  -٣٤
، إذا آان ذلك مؤسسة التمویل الدوليةإلى المتعامل مع  مقدم الطلب إحالةأو (مثل هذه الطلبات الردود على یتوافق مع هذه السياسة و

للرد األخرى فيما یتعلق بتفسير هذه السياسة  اإلداراتدة عالقات الشرآات توجيهات إلى یقدم موظفو وحوعند الضرورة،  ).مناسبًا
 .المعلوماتالحصول على طلبات على 

 الحصول طلباتعلى مؤسسة ال تردومن ثم،  ؛مؤسسة التمویل الدوليةالتي یجري التعامل بها داخل اللغة اإلنجليزیة هي اللغة  -٣٥
 . بنفس لغة الطلببلغات أخرى تتلقاهاعلى الطلبات التي قد  الرد، غير أنها ستحاول إلنجليزیةباللغة االمقدمة  المعلومات على

، إال خطي للحصول على المعلوماتتحاول مؤسسة التمویل الدولية الرد على الطلبات في غضون ثالثين یوًما من استالم طلب  -٣٦
مؤسسة بمقدم الستتصل فإذا آانت الفترة اإلضافية ضروریة، و .وبةعند الحاجة إلى فترة إضافية بسبب آم أو تعقيد المعلومات المطل

بتوفير آل المعلومات  مؤسسةالوعليه، تقوم  .للرد ًا مقدرًا زمنيًاالطلب وتوضح له األسباب وراء هذا التأخير، وإن أمكن ستقدم إطار
نفس للحصول على إذا تلقت العدید من الطلبات ، واالمطلوبة أو جزٍء منها أو تفصح عن أسباب تأخير الطلب أو رفضه آلًيا أو جزئًي

 .على موقع الویب الخاص بها بدًال من الرد على آل طلب على حدةعام قد تقوم بنشر رد فالمعلومات، 

إذا رأى مقدم الطلب أنه قد تم رفض طلبه لسبب غير معقول، أو أنه قد تم تفسير هذه السياسة بشكل غير صحيح، یجوز له . -٣٧
 .للمؤسسةالرئيس التنفيذي نائب إلى  بمؤسسة التمویل الدولية، والذي یرفع تقاریره مباشرة فصاحاإللى مستشار سياسة شكوى إ رفع
،  شمسًيا من تقدیم الطلبالطلب في غضون ثالثين یوًمامقدم على  الردالشكوى ویحاول  باستعراض اإلفصاحمستشار سياسة یقوم و

                                                 
 ، والتي تم تقدیمها أو إعدادها من قبل مؤسسة أخرى عضو في مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التمویل الدوليةفي حوزة تخضع المعلومات التي ١٢

خرى، إذا آانت األمؤسسة هذه ال مؤسسة التمویل الدولية أصحاب الطلبات إلى ، حيث توجهن المعلومات عباإلفصاحلسياسة تلك المؤسسة الخاصة 
 .ذات صلة
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خطًيا  المؤسسةمقدم الطلب و اإلفصاحیفيد مستشار سياسة ، على أن بب آم أو تعقيد الشكوىما لم یتطلب األمر وقًتا إضافًيا بس
على ما إذا آانت  اإلفصاح مستشار سياسة یرآز االستعراض الذي یجریهو .هذه االستنتاجاتیوضح األسباب وراء و باستنتاجاته

على ما إذا آان لمؤسسة  یرآزآان األمر آذلك، فسوف إذا ف ؛ من هذه السياسة أم ال٨المعلومات المطلوبة تقع ضمن نطاق الفقرة 
وال تمتد سلطة . ٩عن هذه المعلومات بموجب الفقرة  اإلفصاحلعدم  ملزًما االتمویل الدولية أساس معقول یوضح أن هناك سبًب

وال على  موحده الدولية مؤسسة التمویلآبار مدیري ، والتي ینحصر تطبيقها في تقدیر ١٠إلى الفقرة  اإلفصاحمستشار سياسة 
المستشار المختص بالشكاوى /المحققومن یحظى باهتمام  مؤسسةال بالمشروعات التي تمولها المرفوعة من المتأثرینالشكاوى 

، حسبما یرى اإلفصاح، قد یستشير مستشار سياسة باالستعراضوأثناء قيامه . ٢٧آما هو موضح في الفقرة المتعلقة بالتقيد باألنظمة 
  .مؤسسة التمویل الدولية المتعامل مع ثالثة بما في ذلك ًاضرورًیا أو مناسًبا، أطرافذلك 

 االستعراضو المراقبة  ٥ القسم

لكبار مدیري  بمراقبة تنفيذ هذه السياسة، ورفع تقاریر – بشكل مستمر –تقوم وحدة عالقات الشرآات بمؤسسة التمویل الدولية  -٣٨
في ذلك أنواع المعلومات التي یقوم الجمهور بطلبها أو الوصول إليها، ومدى استجابة مؤسسة التمویل الدولية في هذا الصدد، بما 

وعالوة على ذلك، بعد فترة من الوقت ال تتجاوز  .المعلوماتالحصول على موظفي مؤسسة التمویل الدولية بشكل عام لطلبات 
للوقوف على مدى تنفيذ هذه السياسة  اإجمالًي عراًضااستمؤسسة التمویل الدولية تجري خمس سنوات من تاریخ سریان هذه السياسة، 

 .المساءلة بروح الشفافية والمؤسسةوفاعليتها المستمرة في الوفاء بالتزام 


