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 2022أكتو�ر/تشر�ن األول  31       
 

 
الدولیة   الدولیة/الو�الة  التمو�ل  تتبعه مؤسسة  الذي  النهج  إعداد هذا  (النهج)تم  االستثمار  التصحیحیة   لضمان  اإلجراءات  �شأن 

ألغراض التشاور مع الجمهور فحسب.  وهذا النهج هو مقترح من مؤسسة التمو�ل الدولیة/الو�الة الدولیة لضمان االستثمار ولم 
یذیین للمؤسسة والو�الة، �ما في ذلك اللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة، وال یزال خاضعا من جمیع النواحي �قره مجلسا المدیر�ن التنف

لمز�د من المراجعة والمالحظات من جانب مجلسي المدیر�ن التنفیذیین.  بناء على ذلك، ال یزال هذا النهج ُعرضة للتغییر في أعقاب  
 حظات من اللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة ومجلسي المدیر�ن التنفیذیین للمؤسسة والو�الة.تلك المشاورات ومز�د من المراجعة والمال
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 االختصارات واألسماء المختصرة 

 

CAO  مكتب المحقق المستشار لشؤون التقیُّد �األنظمة 
 CAPs ة ل التصحیحی اعمخطة األ 

CODE اللجنة المعنیة �فاعلیة التنمیة 
CSOs  المجتمع المدنيمنظمات 

DFI مؤسسة تمو�ل إنمائي 
E&S  الجوانب البیئیة واالجتماعیة 

 ESAPs خطط العمل البیئي واالجتماعي 
FIs  مؤسسات الوساطة المالیة 
IFC  مؤسسة التمو�ل الدولیة 

 MAP  خطة عمل اإلدارة 
MDBs  بنوك التنمیة متعددة األطراف 
MIGA  االستثمارالو�الة الدولیة لضمان 
NGO  (منظمة غیر حكومیة) مؤسسة أهلیة 

NHFO-SOE   مملو�ة للدولة  شر�ةعدم الوفاء �االلتزامات المالیة من جانب 
NHSFO عدم الوفاء �االلتزامات المالیة السیاد�ة 
OECD  منظمة التعاون والتنمیة االقتصاد�ة 

PRI  التأمین ضد المخاطر السیاسیة 
 SFs  االستدامة �مؤسسة التمو�ل الدولیة/الو�الة الدولیة لضمان االستثمارأطر 

SGR  االستجا�ة لمظالم أصحاب المصلحة 
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 موجز وافٍ 

 مقدمة  

التصحیحیة (النهج) الُمتضّمن في تقوم مؤسسة التمو�ل الدولیة (المؤسسة) والو�الة الدولیة لضمان االستثمار (الو�الة) �صیاغة نهج شامل لإلجراءات 

، والتي  المؤسسة /الو�الةفي  المعنیة �آلیة المساءلة المستقلة    أطر االستدامة وسیاسة مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقید �األنظمة (سیاسة المكتب)

الحصول على إجراءات تصحیحیة من خالل مكتب تحتوي على التسلسل الهرمي إلجراءات التخفیف من المخاطر البیئیة واالجتماعیة وتتیح إمكانیة  

ك بناء  المحقق/المستشار وآلیات التظلم على مستوى المشروع. و�تیح هذا النهج أ�ضا مز�دا من الوضوح �شأن أنشطة االستعداد للتصحیح، �ما في ذل

لى تسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة التي تقوم  التأثیر وممارسته، وتحسین سبل الوصول إلى اإلجراءات التصحیحیة، و�ضفاء الطا�ع النظامي ع

 بها المؤسسة /الو�الة.

حدث  مؤسسة/الو�الة أنه �مكن أن تفعل المز�د لتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة لمعالجة اآلثار البیئیة واالجتماعیة السلبیة التي قد ت الوتدرك   

لجهود وا في المشروعات التي تساندها، وذلك من أجل البناء على الدور الر�ادي الذي تضطلع �ه في مجال االستدامة من خالل أطر االستدامة القو�ة 

أطر االستدامة الخاص � مع هدف "عدم اإلضرار"  ا، وتماشیا  هوتلتزم المؤسسة/الو�الة بتدعیم تنفیذ أطر االستدامة الخاصة ب المتواصلة لتدعیم تنفیذها.  

بتسهیل   مة، فإنها ملتز رإلى تفادي وقوع ضرر في المشروعات التي تساندها أو الحد منها. و�ذا وقع ضر   عىتسفإنها  ،  لكل منهما  اإلنمائیة  ةوال� الو 

لك المفاهیم  ومساندة اإلجراءات التصحیحیة التي تتخذها الجهات المتعاملة وأصحاب المصلحة المباشرة لمعالجة هذا الضرر. وهذه االلتزامات، �ما في ذ

  �مز�د من التفصیل في القسم الرئیسي من هذا البحث.واردة والتعار�ف المصاحبة لها، 

صیاغة  عملیة  واالجتماعیة   وتعكس  البیئیة  للمساءلة  الخارجي  "االستعراض  توصیات  �استكشاف  /الو�الة  المؤسسة  التزام  القائم  النهج  وتعز�ز 

مدیر�ن  لمؤسسة/الو�الة، �ما في ذلك تقر�ر وتوصیات مكتب المحقق/المستشار عن الدور والفعالیة" (االستعراض الخارجي)، الذي ُرفع إلى مجلسي الل

. وقد أقر المجلسان حزمة خطط عمل المؤسسة /الو�الة ومكتب المحقق/المستشار لتنفیذ  2020التنفیذیین للمؤسسة/الو�الة في شهر یونیو/حز�ران  

�اإلجراءات   المتعلقة  الخارجي  االستعراض  توصیة  ومناقشة  تحلیل  مواصلة  المؤسسة/الو�الة  اقتراح  ذلك  في  �ما  الخارجي،  االستعراض  توصیات 

 تصحیحیة. ال

ن  مالو�الة برئاسة اثنین من �بار المدیر�ن و�دعم من فر�ق فني مشترك  /، قام فر�ق عمل مشترك من المؤسسة2021ینایر/كانون الثاني  شهر  ومنذ  

اإلجراءات  المؤسسة والو�الة �استعراض النظر�ات والتوجیهات والممارسات ذات الصلة. وتضمن ذلك تحلیل مختلف الوثائق الخارجیة ذات الصلة � 

القائمة.   الخارجیة  والممارسات  األدبیات  فهم  لتحسین  أجل  و التصحیحیة  والخیارات،  تعز�ز  من  القضا�ا  مكتب ت دراسة  مع  العمل  مجموعة  شار�ت 

ة ومراكز البحث المحقق/المستشار والبنك الدولي ومجموعة مختارة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات متعددة األطراف والمؤسسات المالیة التجار� 

 واللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة التا�عة لمجلسي المدیر�ن التنفیذیین �المؤسسة /الو�الة. 

) االعتبارات الرئیسیة  2)، و(2021) نتائج مرحلة البحوث (یونیو/حز�ران  1و�انت المؤسسة /الو�الة قد قدمت سا�قا إلى اللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة ( 

). و�مثل هذا البحث تتو�جا لما تم من عمل حتى اآلن، وتحدیدا العناصر الرئیسیة لهذا النهج، وخطط  2022ت التصحیحیة (فبرایر/شباط  لنهج اإلجراءا

، وفترة تجر�بیة مدتها أر�ع سنوات. و�عد المشاورات، ستقدم المؤسسة  2023یوما في الر�ع الثالث من السنة المالیة    45التشاور مع الجمهور لمدة  

 التجر�بیة المقترحة.  لو�الة وثیقة قرار نهائیة للنظر فیها من جانب اللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة التي ستتضمن النهج المقترح للمؤسسة/الو�الة والفترة ا/

 نهج اإلجراءات التصحیحیة 
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لك لتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة  : وضعت المؤسسة /الو�الة نهجا موحدا منظما ومنهجیا لها، وذنطاق نهج اإلجراءات التصحیحیة  )أ

و�الة. ولهذا التي تتخذها الجهات المتعاملة وأصحاب المصلحة المباشرة اآلخرون لمعالجة اآلثار البیئیة واالجتماعیة السلبیة في مشروعات المؤسسة/ال

المؤسسة/الو�الة والجهات المتعاملة، ولتقییم ما إذا �ان قد وقع أي ضرر توفر إطارا لتحدید مدى امتثال    النهج أساسه في أطر االستدامة القائمة التي

) التدابیر المرتقبة  1(  تضمنهو ی ف  ،شامل�أنه  هذا النهج  �تسم  و   .بیئي واجتماعي نتیجة لعدم االمتثال للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة للمؤسسة/الو�الة

) تنفیذ التدابیر المتخذة أثناء التنفیذ  2لمشروع وتحلیله وتجهیزه من أجل تفادي الضرر أو تخفیفه، (واالستباقیة المتخذة في المراحل األولى من دراسة ا

) التدابیر المتخذة �أثر رجعي �عد وقوع الضرر من أجل مساندة وتسهیل جهود الجهات المتعاملة لمعالجة هذا 3لمواصلة مساندة التجنب والتخفیف، (

النهج هذا  و�جسد  اإلجراءات  أر�عة    الضرر.  إلى  الوصول  و�مكانیة  واالستعداد،  األضرار،  من  للتخفیف  الهرمي  التسلسل  تطبیق  رئیسیة:  عناصر 

في المشروعات التصحیحیة، وسلسلة االستجا�ة المستمرة. �عكس هذا النهج الشامل وجهة النظر القائلة �إن معالجة اآلثار البیئیة واالجتماعیة السلبیة  

الو�الة تتطلب اتخاذ إجراءات طوال دورة المشروع لتفادي هذه اآلثار أو الحد منها واالنخراط مبكرا في تسو�ة أي شكاوى، /التي تساندها المؤسسة  

تثال للمتطلبات واالستعداد التخاذ إجراءات تصحیحیة، وتدعیم مختلف الخیارات المتاحة للوصول إلى األنظمة التي تسمح لمن تأثروا سلبا نتیجة لعدم االم

ة.  یئیة واالجتماعیة للمؤسسة/الو�الة �السعي إلى االنتصاف (الحصول على إجراءات تصحیحیة)،  وتسهیل ودعم اإلجراءات التصحیحیة عند الحاجالب 

سلبیة بیئة  ار  ومن خالل تطبیق التسلسل الهرمي للحد من األضرار والتسو�ة المبكرة للشكاوى والشواغل، یهدف النهج العام إلى الحد من إمكانیة وقوع آث 

رك المؤسسة  واجتماعیة في المقام األول، وتزو�د الجهات المتعاملة مع المؤسسة/الو�الة �الوسائل الالزمة لتقد�م إجراءات تصحیحیة عند الحاجة. وتد

تتخذها الجهات  الو�الة أن لها دورا، في إطار منظومة أوسع نطاقا من اإلجراءات التصحیحیة، في تسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة  / التي 

لمحددة. المتعاملة أو أصحاب المصلحة المباشرة اآلخر�ن. وتحدد المؤسسة /الو�الة طبیعة وطر�قة أي تسهیل ومساندة من هذا القبیل تبعا للظروف ا

المتطلبات البیئیة واالجتماعیة من أجل  وقد تتراوح سلسلة االستجا�ة هذه من تطبیق تأثیر المؤسسة /الو�الة على الجهات المتعاملة والغیر لتسهیل تنفیذ  

حیحیة، أي  مساندة األنشطة الداعمة، مثل المساعدة الفنیة أو بناء القدرات، وذلك �التعاون مع األطراف الفاعلة األخرى في منظومة اإلجراءات التص

مستثمر�ن اآلخر�ن، أو منظمات المجتمع المدني، أو المنظمات  �ما في ذلك البلد�ات، أو الممولین/ال  الجهات المتعاملة مع المؤسسة، أو الهیئات الحكومیة

�زا  غیر الحكومیة. و�جري �الفعل تنفیذ معظم عناصر النهج المقترح بدرجات متفاوتة داخل الهیئات المعنیة، في حین أن عناصر أخرى ستكون تعز 

 للممارسات القائمة، �ما هو مبین أدناه.

: یهدف تطبیق التسلسل الهرمي للتخفیف من األضرار إلى توقع وتجنب اآلثار السلبیة على العمال والمجتمعات الو�الة/طر االستدامة �المؤسسةأب.  

تعو�ض عن المخاطر  المحلیة والبیئة؛ وحیثما تعذر تفادیها، فإنه یهدف إلى الحد منها، وحیثما �قیت اآلثار المتبقیة، فإنه یتطلب من الجهات المتعاملة ال

نتها، حسب االقتضاء. ووفقا ألطر االستدامة، تعمل المؤسسة /الو�الة مع الجهات المتعاملة لتحدید اإلجراءات التصحیحیة عندما تكون  واآلثار أو مواز 

) قیام الجهة المتعاملة �إنشاء آلیات للتظلم على 1هناك آثار بیئیة أو اجتماعیة ملموسة مرتبطة بنشاط معین. وتنص أطر االستدامة على ما یلي: (

) تمكین األفراد والمجتمعات المحلیة 2مستوى المشروع �مكن من خاللها للمجتمعات المحلیة المتأثرة السعي للحصول على إجراءات تصحیحیة، و(

أنظمتها یم  المتأثرة �أنشطة األعمال التي تساندها المؤسسة /الو�الة من طرح مخاوفهم على مكتب المحقق/المستشار. �ما واصلت المؤسسة /الو�الة تدع

ى اللجنة المعنیة وعملیاتها وقدراتها وتدر�بها وأدواتها �ما یدعم �فاءة إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة. وتم عرض التقدم المحرز في هذا المجال عل

التي أوصى بها فر�ق االستعراض    ، وذلك في إطار التحدیث الخاص بتنفیذ اإلجراءات غیر المتعلقة �السیاسات2022یولیو/تموز    12�فعالیة التنمیة یوم  

 الخارجي. 

: تتضمن سیاسة مكتب المحقق/المستشار التي اعتمدت مؤخرا عدة عناصر تز�د من تدعیم نهج المؤسسة/الو�الة سیاسة مكتب المحقق/المستشار ج.   

وهو �عكس التأكید على التسو�ة المبكرة واالستباقیة للشكاوى من جانب المؤسسة /الو�الة والجهات المتعاملة. وهناك العدید    في اإلجراءات التصحیحیة.

ة من الفرص المضمنة في سیاسة مكتب المحقق/المستشار التي تسهل الوصول إلى اإلجراءات التصحیحیة، مثل اإلحالة، والمشار�ة في عملیة تسو� 
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أجیل أثناء التقییم المسبق لالمتثال، ووضع خطط عمل جهاز اإلدارة استجا�ًة للتحقیقات الخاصة �التقید �األنظمة. وقد أصبحت هذه  المنازعات، والت 

 وفعالیة. اآللیات اآلن جزءا ال یتجزأ من هذا النهج صراحة، وهي تهدف إلى تسهیل ومساندة التصحیح في وقت مبكر، و�سرعة أكبر، و�شكل أكثر �فاءة  

االستدامة، فإن العدید من األطراف الفاعلة، �ما في ذلك المؤسسة /الو�الة والجهات المتعاملة، لدیها أدوار   : وفقا ألطرتصحیح النظام اإل�كولوجي  د.

�الة المسؤولیة مع المؤسسة/الو المتعاملة من الباطن  /مختلفة لكنها تكمیلیة وهي ذات صلة �اإلجراءات التصحیحیة. تقع على عاتق الجهات المتعاملة

معاییر األداء. وتبذل المؤسسة /الو�الة العنا�ة الواجبة وجهود الرصد واإلشراف  و سق  �ما یت الرئیسیة عن إدارة المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة  

سة /الو�الة مع مختلف األطراف الفاعلة في  لتحدید ما إذا �انت أنشطة األعمال التي تساندها ُتنفذ وفقا لمتطلباتها البیئیة واالجتماعیة. وتتعاون المؤس

المنظمات  منظومة اإلجراءات التصحیحیة، مثل الهیئات الحكومیة، �ما في ذلك البلد�ات؛ والممولین/المستثمر�ن اآلخر�ن؛ ومنظمات المجتمع المدني و 

 غیر الحكومیة.

 داخل أطر االستدامة، سیشتمل هذا النهج على التحسینات التالیة:التحسینات: �اإلضافة إلى العناصر القائمة �الفعل التي �جري تنفیذها ه. 

التصحیحیة: • لتحسین   االستعداد لإلجراءات  المشروع  استكشاف إجراءات إضافیة في مرحلة مبكرة من دورة  /الو�الة  المؤسسة  ستواصل 
، و�ناء وتعز�ز قدرة المؤسسة/الو�الة على الوضع المؤسسي �غرض تسهیل ومساندة استعداد الجهات المتعاملة التخاذ إجراءات تصحیحیة

الخروج على نحو یتسم �المسؤولیة، وذلك عندما �كون ذلك مالئما لنموذج أعمال �ل منهما. وستر�ز هذه الجهود، التي تتجاوز المتطلبات  
یر لتسهیل تنفیذ الجهات المتعاملة  الصر�حة ألطر االستدامة، على تقییم و�ناء ونشر تأثیر المؤسسة /الو�الة على الجهات المتعاملة والغ 

) تعز�ز تقییم التأثیر واستعداد الجهات المتعاملة التخاذ  1مع المؤسسة/الو�الة للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة. وتشمل اإلجراءات ما یلي: (
ید تكالیف خطط العمل البیئي ) توسیع إمكانیات التمو�ل من جانب الجهات المتعاملة، �ما في ذلك من خالل تحد2إجراءات تصحیحیة؛ (

) النظر في إجراءات أخرى لمساندة العمالء ذوي القدرات المنخفضة.  4) �حث أحكام تعاقد�ة إضافیة؛ (3واالجتماعي عند االقتضاء؛ (
اومة من جانب  وستكون �عض التحسینات المذ�ورة أعاله ابتكارات ال تتسق مع الممارسات الحالیة للسوق، وقد تواجه المؤسسة /الو�الة مق

 الجهات المتعاملة على تطبیقها. 

من خالل تدعیم   إمكانیة الوصول إلى إجراءات تصحیحیةتعمل المؤسسة /الو�الة على تعز�ز  :  إمكانیة الوصول إلى إجراءات تصحیحیة •

التظلم على مستوى المشروع، ووظیفة االستجا�ة لمظالم أصحاب    1مختلف الخیارات المتاحة للمجتمعات المحلیة المتأثرة، وتحدیدا آلیات 

المصلحة �المؤسسة، ووظیفة االستجا�ة لمظالم أصحاب المصلحة �الو�الة (�جري إنشاؤها حالیا)، ومكتب المحقق/المستشار (حیث تشكل  

 سیاسة مكتب المحقق/المستشار التي تمت الموافقة علیها مؤخرا حجر الزاو�ة في هذا النهج).

ى المؤسسة /الو�الة إلى اتباع مجموعة متنوعة من الطرق الممكنة لتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة تبعا تسع  :التسهیل والمساندة •

البیئیة واالجتماعیة  للمتطلبات  االمتثال  الناجمة عن عدم  السلبیة  البیئیة واالجتماعیة  لآلثار  استجا�ة  لظروف �ل حالة على حدة، وذلك 

دم المؤسسة /الو�الة ما لدیهما من قوة تأثیر في حث الجهات المتعاملة معها و/أو األطراف الفاعلة  الخاصة �المؤسسة/الو�الة. وستستخ

  – الهیئات الحكومیة �ما في ذلك البلد�ات، والممولون/المستثمرون اآلخرون، ومنظمات المجتمع المدني    –األخرى في منظومة التصحیح  

جراءات التصحیحیة التي تتخذها الجهة المتعاملة أو أصحاب المصلحة اآلخر�ن، إذا  على اتخاذ إجراءات تصحیحیة؛ وتسهیل ومساندة اإل

  لزم األمر. وقد ینطوي ذلك على مساندة ألنشطة مثل المساعدة الفنیة، أو بناء القدرات، أو تقصي الحقائق، أو تسهیل الحوار، والتي �مكن

 تقد�مها في سیاق قضا�ا مكتب المحقق/المستشار أو غیر ذلك.

 
 . 2، الفقرة 1معیار األداء رقم   1
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: تعد تكالیف تنفیذ أطر االستدامة من جانب المؤسسة/ الو�الة والتحسینات الجار�ة ضخمة �الفعل. والموارد التي تخصصها  القدرات الداخلیة والتمو�ل  و.

مقارنة �جمیع بنوك    مؤسسة التمو�ل الدولیة لوظیفة إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة والمساءلة �شأنها ضخمة �النسبة لحجم عملیاتها، وهي أكبر

ى التنمیة متعددة األطراف األخرى العاملة في مجال القطاع الخاص. ومن وجهة نظر إجمالیة للموارد، زادت الموازنة �أكثر من الضعف على مد

إلدارة المخاطر  مالیین دوالر سنو�ا    10.5، �ما في ذلك تخصیص  2022ملیون دوالر في السنة المالیة    73السنوات العشر الماضیة لتصل إلى  

موظفا   11موظفا، أو    129. و�بلغ عدد موظفي الشؤون البیئیة والشؤون االجتماعیة �المؤسسة حالیا  2019والسیاسات البیئیة واالجتماعیة منذ عام  

ادة الموارد المتاحة إلدارة  موظفین في بنوك التنمیة متعددة األطراف األخرى. وتواصل الو�الة أ�ضا ز�   4-2لكل ملیار دوالر من االرتباطات، مقابل  

، تم إنشاء وظیفة ثانیة لمدیر قطاع في إدارة االقتصاد واالستدامة التا�عة للو�الة، فضال عن 2022المخاطر البیئیة واالجتماعیة. ففي السنة المالیة  

ون البیئیة واالجتماعیة. و�جري تمو�ل اإلجراءات  موظفا للشؤ  15أر�ع وظائف جدیدة للشؤون البیئیة واالجتماعیة، مما یرفع إجمالي عدد موظفیها إلى 

من خالل هیكل تمو�ل المشروع األساسي في حالة المؤسسة، ومن أموال التطبیق   التي تتخذها المؤسسة /الو�الة لتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة 

سة /الو�الة مواصلة تمو�ل أنشطة التسهیل والمساندة لإلجراءات  الحالي لمعاییر األداء وسیاسة االستدامة في حالة في حالة الو�الة. وتعتزم المؤس

والمتأثرة  الهشة  �البلدان  المتعلقة  /الو�الة  المؤسسة  قروض  ز�ادة  ضوء  وفي  المصادر.  تلك  من  المتعاملة  الجهات  تتخذها  التي  التصحیحیة 

یص المناسب للموارد للعنا�ة البیئیة واالجتماعیة الواجبة واإلشراف علیها �الصراعات/البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولیة للتنمیة، فإن التخص

یئیة واالجتماعیة سیتطلب اهتماما مستمرا من خالل عملیة إعداد الموازنة العاد�ة. �ما �جب عدم التهو�ن من تكلفة تنفیذ المؤسسة /الو�الة للمتطلبات الب 

مل في البلدان الهشة والمتأثرة �الصراعات/البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولیة للتنمیة،  من جانب الجهات المتعاملة، السیما تلك التي تع

سسة /الو�الة، وستتوقف على عدد من العوامل مثل الفجوة بین القوانین واللوائح التنظیمیة البیئیة واالجتماعیة القائمة ومعاییر األداء الخاصة �المؤ 

ستوى المخاطر التي تواجهها، وقطاعات العملیات، الخ.  وتدرس مؤسسة التمو�ل الدولیة الخیارات األخرى المتاحة، �ما ودرجة تعقید المشروعات وم

ستشار�ة/مساعدة في ذلك استخدام أموال المانحین في تمو�ل إضافي للمساعدة الفنیة. ووفقا لسیاسة االستدامة الخاصة بها، قد تقدم الو�الة أ�ضا خدمات ا

 ودة للجهات المتعاملة معها إما من خالل موارد الموازنة أو تعبئة األموال من الصنادیق التي �مولها المانحون. فنیة محد

 االعتبارات الرئیسیة لمساهمة المؤسسة /الو�الة في اإلجراءات التصحیحیة 

المتعاملة معها، وتحدد أدوار التسهیل والمساندة التي �مكن أن تقوم بها  وتحدد أطر االستدامة بوضوح تحدید األدوار بین المؤسسة /الو�الة والجهات  

مة، فإن  المؤسسة/الو�الة في منظومة اإلجراءات التصحیحیة. واتساقا مع غرض ورسالة المؤسسة /الو�الة واألغراض واألهداف األساسیة ألطر االستدا

أو امتثالها لمعاییر األداء أو غیر ذلك من المتطلبات البیئیة واالجتماعیة، �ما أنها لیست المؤسسة/الو�الة لیست ضامنة ألداء الجهات المتعاملة معها  

شطة األعمال شر�ات تأمین ضد المخاطر البیئیة واالجتماعیة. وتبذل المؤسسة /الو�الة العنا�ة الواجبة وجهود الرصد واإلشراف لتحدید ما إذا �انت أن 

ا البیئیة واالجتماعیة. و�ذا وقع ضرر نتیجة لعدم االمتثال للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة الخاصة �المؤسسة /الو�الة، التي تساندها ُتنفذ وفقا لمتطلباته

جة الضرر فإن المؤسسة/الو�الة ملتزمة بتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة التي تتخذها الجهات المتعاملة معها وأصحاب المصلحة المباشرة لمعال

 ر االستدامة القائمة والنهج الشامل.في نطاق أط

ألدوارهم   و�ثیر تمو�ل المساهمة المباشرة في اإلجراءات التصحیحیة مخاطر، من أهمها: إمكانیة تغییر �یفیة فهم العمالء وغیرهم من أصحاب المصلحة 

ة المحتملة) وز�ادة التكالیف وانخفاض القدرة التنافسیة.  ومسؤولیاتهم والتصرف حیالها؛ وز�ادة مخاطر التقاضي (في إطار مجموعة من النظر�ات القانونی 

حیحیة، فإن ونظرا للفرص المتوخاة لتیسیر ومساندة اإلجراءات التصحیحیة والمخاطر المتوقعة المرتبطة بتمو�ل المساهمة المباشرة في اإلجراءات التص

 ).30راءات التصحیحیة (انظر الفقرة النهج ال یتوخى إجراء عملیة منهجیة لتمو�ل المساهمة المباشرة في اإلج 

 األثر المحتمل على مؤسسات التمو�ل اإلنمائي األخرى 
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مائي  �عالج هذا النهج قضا�ا محددة تنشأ في سیاق نماذج أعمال وصالحیات المؤسسة/الو�الة، والتي تختلف عن تلك الخاصة �مؤسسات التمو�ل اإلن 

العملیات السیاد�ة، حیث تكون الجهة المتعاملة هیئة تا�عة للبلد العضو، ال تزال العالقات المطلو�ة    األخرى التي تر�ز على تمو�ل جهات سیاد�ة. وفي

إلجراءات    لمناقشة اإلجراءات التصحیحیة المالئمة وتصمیمها وتنفیذها قائمة، ومنفصلة عن قرض مؤسسة التمو�ل اإلنمائي المعنیة، �ما أن اتباع نهج

وللسبب نفسه، خالل الفترة التجر�بیة، لن ینطبق هذا النهج إال   ها في هذا البحث لیس أمرا ضرور�ا أو قابال للتطبیق.تصحیحیة مثل تلك الوارد ذ�ر 

ة وعدم على المشروعات المضمونة من خالل منتج الو�الة للتأمین ضد المخاطر السیاسیة. ولن ینطبق على عدم الوفاء �االلتزامات المالیة السیاد� 

مات المالیة من جانب الشر�ات المملو�ة للدولة، التي تضمن التمو�ل للجهات المتعاملة من المؤسسات السیاد�ة أو دون السیاد�ة أو الوفاء �االلتزا

 الشر�ات المملو�ة للدولة، حسب االقتضاء.

لبیئیة واالجتماعیة في سیاساتها البیئیة  ونظرا ألن العدید من مؤسسات التمو�ل اإلنمائي تسعى إلى اتباع نهج منسق إلى حد �بیر إلدارة المخاطر ا 

اءات  واالجتماعیة، فمن المناسب أن تقوم تلك المؤسسات التي تر�ز على تمو�ل القطاع الخاص أ�ضا �طرح وتنسیق نهج �ل منها فیما یتعلق �اإلجر 

   إلى أقصى حد ممكن. التصحیحیة

 الفترة التجر�بیة 

لفترة تجر�بیة أولیة مدتها أر�ع سنوات �جري خاللها تعمیمه واختباره وتنقیحه، ال سیما مع مراعاة الخبرة   وتعتزم المؤسسة /الو�الة تطبیق هذا النهج

رة �المؤسسة  المكتسبة من تنفیذ سیاسة مكتب المحقق/المستشار وتعز�ز ترتیبات االستجا�ة للمظالم. ومن المتوقع أن �حكم األمر التوجیهي لجهاز اإلدا

سسة التمو�ل الدولیة، وستحكم وثیقة مماثلة الفترة التجر�بیة للو�الة الدولیة لضمان االستثمار. ومن المتوقع إصدار هذین األمر�ن في الفترة التجر�بیة لمؤ 

ضیر�ة من . وتقوم المؤسسة /الو�الة حالیا بتقییم و�عداد األدوات ذات الصلة التي سیتم تعمیمها خالل المرحلة التح 2024الر�ع األول من السنة المالیة  

. وخالل هذه الفترة، ستشرع المؤسسة /الو�الة في تنفیذ ترتیبات التنفیذ؛ و�ناء القدرات الالزمة؛ 2023حتى د�سمبر/كانون األول    2023یولیو/تموز  

التواصل من أجل االستعداد   وضع الصیغة النهائیة للنظم واإلجراءات والتوجیهات ومتطلبات اإلبالغ؛ وتنقیح األدوات ذات الصلة و�جراء التدر�ب وأنشطة

، ستقوم المؤسسة /الو�الة بتنفیذ النهج، �ما في ذلك جمیع التحسینات 2024للفترة التجر�بیة. وخالل الفترة التجر�بیة، التي تبدأ في ینایر/كانون الثاني  

ي تنفذها الو�الة في مجال التأمین ضد المخاطر  المقترحة، في جمیع مشروعات االستثمار المباشر الجدیدة للمؤسسة وجمیع المشروعات الجدیدة الت 

دة للوسطاء  السیاسیة. وسیتم أ�ضا تطبیق العناصر ذات الصلة من هذا النهج، السیما تلك المتعلقة �استعداد الجهات المتعاملة، على المعامالت الجدی 

مها أداة التأمین ضد المخاطر السیاسیة. ولتفادي الشك، لن تشترط المالیین التا�عین للمؤسسة ومعامالت الوساطة المالیة الجدیدة للو�الة التي ستدع

التجر�  الفترة  استعراض  وسیتزامن  النهج.  لهذا  معادلة  أدوات  إنشاء  المالیة  الوساطة  المتعاملة من مؤسسات  الجهات  /الو�الة على  مع المؤسسة  بیة 

تجر�بیة أن یتیح للمؤسسة /الو�الة استخالص الدروس المستفادة، �ما في    استعراض سیاسة مكتب المحقق/المستشار. ومن شأن المقترح الخاص �فترة

ملیة إضفاء ذلك الدروس المتعلقة بتصمیم وتنفیذ خطط عمل اإلدارة والتعامل مع الشكاوى غیر الواردة لمكتب المحقق/المستشار، والتي �مكن أن تثري ع

 الطا�ع الرسمي على هذا النهج. 

 مشار�ة أصحاب المصلحة  

  45، تتضمن فترة تشاور مدتها  2023طلع المؤسسة /الو�الة إلى إجراء مشاورات عامة شاملة �شأن النهج المقترح في الر�ع الثالث من السنة المالیة  تت 

نیة �فعالیة یوما. وستثري المالحظات التقییمیة المستخلصة من المشاورات تنقیح هذا النهج قبل وضع اللمسات األخیرة علیه لعرضه على اللجنة المع

 التنمیة. 
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 أوال: مقدمة 

لمعاییر في مجال االستدامة ألكثر من عقدین من  وضع ا اد  و ر من    �انت مؤسسة التمو�ل الدولیة والو�الة الدولیة لضمان االستثمار  .1
 مالیة ومؤسسات    قو�ة لالستدامة، تتیح نموذجا اعتمدته منذ ذلك الحین مؤسسات تمو�ل إنمائي أخرى   2الو�الة أطرا /وقد وضعت المؤسسة    الزمن.

وتعمل �استمرار على مساندة تنفیذها من خالل اإلشراف المستمر، والخدمات االستشار�ة للمؤسسة، واستخدام الو�الة للصنادیق   -تجار�ة وشر�ات  
عن   المسؤولیةاالستئمانیة أو موارد الموازنة لمساندة الجهات المتعاملة معها �المساعدة الفنیة. و�تمثل مبدأ أساسي في أن الجهات المتعاملة تتحمل  

، �ما في ذلك تحدید اآلثار البیئیة واالجتماعیة السلبیة ومعالجتها من خالل خطط العمل التصحیحیة. تشكل المعاییر البیئیة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة
لتجنب اآلثار البیئیة واالجتماعیة و   جهات المتعاملةواالجتماعیة الواردة في أطر االستدامة جانبا �الغ األهمیة من االقتراح القّیم للمؤسسة/الو�الة �النسبة لل

، �ما في ذلك في البلدان الهشة والمتأثرة �الصراعات. وتتیح أطر االستدامة أ�ضا إمكانیة الوصول إلى إجراءات تصحیحیة من السلبیة أو الحد منها
�تیح هذا النهج الشامل تفادي اآلثار البیئیة واالجتماعیة السلبیة خالل مكتب المحقق/المستشار و�ذلك من خالل آلیات التظلم على مستوى المشروع. و 

األسس   أو الحد منها وقنوات الوصول إلى اإلجراءات التصحیحیة، إذا لزم األمر. وفي جوهرها، توفر أطر االستدامة وسیاسة مكتب المحقق/المستشار
 لنهج المؤسسة/الو�الة في اإلجراءات التصحیحیة.

وعلى الرغم من األساس القوي الذي توفره  .التنفیذ جهود �أفضل التقید من الرغم على السلبیة واالجتماعیة البیئیة ثاراآل تحدث أن و�مكن .2

تنطوي  أطر االستدامة والمساندة التي تقدمها المؤسسة /الو�الة للتنفیذ، فقد تحدث آثار سلبیة بیئیة واجتماعیة، �ما في ذلك في الحاالت التي

في السیاق المعني ومع جهات ذات قدرات أقل على إدارة المشاكل البیئیة واالجتماعیة. وقد یؤدي ذلك إلى تقد�م شكاوى   موسةعلى مخاطر مل

 وتمثل) �شأن المشروعات ذات اآلثار البیئیة واالجتماعیة السلبیة التي قد تتطلب إجراءات تصحیحیة. 1لمكتب المحقق/المستشار (انظر الشكل 

للمناقشة فیما بین المؤسسات المالیة اإلنمائیة والتجار�ة العالمیة، وهو  سات التمو�ل اإلنمائي مع هذه األوضاع موضوعا قائما كیفیة تعامل مؤس

المؤسسة /الو�الة �مساندة  وتلتزمیتیح فرصة مهمة للمؤسسة /الو�الة التخاذ خطوات لصیاغة نهج المؤسسة/الو�الة إزاء اإلجراءات التصحیحیة. 

 منهما،  لكل الممنوح اإلنمائي والتفو�ض" اإلضرار "عدم  وهيالو�الة /�المؤسسة االستدامة أطر نیة  مع وتمشیار االستدامة الخاصة بها. تنفیذ أط

اإلجراءات   3ومساندة بتسهیل ملتزمة فهي ضرر، وقع و�ذا منهما، �ل مشروعات في  منه الحد أو الضرر  بتفادي أ�ضاالو�الة /المؤسسة تلتزم

 التصحیحیة التي تتخذها الجهة المتعاملة وغیرها من الجهات لمعالجة هذا الضرر.

المستقل.   .3 الخارجي  لصیاغة  تأتي  االستعراض  أخرى  دفع  البیئیة   نهجقوة  للمساءلة  الخارجي  "االستعراض  من  التصحیحیة  لإلجراءات 
كتب المحقق/المستشار عن الدور والفعالیة" (االستعراض الخارجي)، الذي بدأته في عام واالجتماعیة للمؤسسة والو�الة، �ما في ذلك تقر�ر وتوصیات م

التنفیذیین). و   2018 المدیر�ن  التنفیذیین للمؤسسة والو�الة (مجلسا  المدیر�ن  نیا�ة عن مجلسي  التنمیة  تقر�ره    رفعلجنة فعالیة   االستعراض الخارجي 
، �لفت لجنة اللجنة المعنیة �فعالیة 2020یونیو/حز�ران    24وفي االجتماع الذي عقد في  .  2020لى مجلسي المدیر�ن التنفیذیین في یونیو/حز�ران  إ

لخارجي وجدول  التنمیة والمسائل اإلدار�ة للمدیر�ن التنفیذیین للمؤسسة والو�الة ومكتب المحقق/المستشار �إعداد خطة عمل لتنفیذ توصیات االستعراض ا
، صادقت اللجنة المعنیة �فعالیة  2020أكتو�ر/تشر�ن األول    26زمني لمواصلة المداوالت �شأن التوصیات التي تحتاج إلى مز�د من المناقشة. وفي  

التي تضمنت عدة  سة والو�الة،  التنمیة/المسائل اإلدار�ة للمدیر�ن التنفیذیین على حزمة خطة العمل النهائیة �شأن المساءلة البیئیة واالجتماعیة للمؤس
م توصیات تتعلق �اإلجراءات التصحیحیة، �ما في ذلك "ضرورة وضع إطار عمل للمؤسسة /الو�الة التخاذ إجراءات تصحیحیة في الحاالت التي �سه

 
، الوكالة 2012)؛ ومعاییر األداء الخاصة باالستدامة البیئیة واالجتماعیة (المؤسسة  2013، الوكالة 2012تتألف أطر االستدامة بالمؤسسة/الوكالة من سیاسات االستدامة (المؤسسة   2

 ). 2013، الوكالة 2012) وسیاسات تداول المعلومات (المؤسسة 2013
 تشیر مساندة اإلجراءات التصحیحیة إلى األنشطة التمكینیة مثل الخدمات االستشاریة والمساعدة الفنیة وبناء القدرات.  3
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حق أ لالطالع على معلومات إضافیة  ، والتي اقترحت المؤسسة/الو�الة مواصلة تحلیلها ومناقشتها (انظر المل4فیها عدم االمتثال في إلحاق الضرر" 
 عن توصیات االستعراض الخارجي تتعلق �شكل واضح �اإلجراءات التصحیحیة). 

، أنشأت المؤسسة/الو�الة مجموعة عمل مشتر�ة بین اإلدارات یرأسها مدیران أوالن و�ساندها فر�ق 2021في ینایر/كانون الثاني  العملیة.    .4
، استعرضت  2021لإلجراءات التصحیحیة. في الفترة من ینایر/كانون الثاني إلى یونیو/حز�ران    نهجستكشاف  فني مشترك بین المؤسسة والو�الة ال

التصحیحیة،   �اإلجراءات  المتعلقة  والممارسات  والتوجیهات  النظر�ة  �اإلجراءات  المؤسسة/الو�الة  الصلة  ذات  الوثائق  مختلف  بتحلیل  قامت  حیث 
، والمبادئ التوجیهیة للمؤسسات  2011مبادئ األمم المتحدة التوجیهیة �شأن األعمال وحقوق اإلنسان لعام    -حالیة  التصحیحیة لز�ادة فهم األدبیات ال

، وعدة أ�حاث مواضیعیة أعدت خصیصا للقطاع المالي، �ما في ذلك 2011المتعددة الجنسیات التي وضعتها منظمة التعاون والتنمیة االقتصاد�ة لعام  
�ما تم النظر   ودرستا أ�ضا ممارسات التنفیذ المتصلة بهذه المطبوعات، وهي محدودة ومخصصة حالیا..  ع المصرفي الهولنديتلك التي أعدها القطا

. ومنذ 2021في الجوانب ذات الصلة �أطر االستدامة الخاصة �المؤسسة/الو�الة وطرحها في تقر�ر مرحلي إلى لجنة فعالیة التنمیة في یونیو/حز�ران  
للمؤسستین. وفي إطار هذه العملیة، نهج عملي  حتى اآلن، تنظر المؤسسة/الو�الة في القضا�ا والخیارات ذات الصلة وتدمجها في    2021یونیو/حز�ران  

  عملت المؤسسة/الو�الة مع مكتب المحقق/المستشار، �ما في ذلك من خالل جلسات مخصصة لتبادل األفكار واجتماعات مجموعات العمل الفنیة في 
. وقد أسفرت هذه المشار�ة عن بلورة رؤى قیمة من الخبرة العملیة للمكتب في التعامل مع الشكاوى المتعلقة 2022ونیسان/أبر�ل ومایو/أ�ار  مارس/آذار  

لتي ة وا�مشروعات المؤسسة/الو�الة، �ما في ذلك وجهات نظر المكتب �شأن أوجه القصور المختلفة في تنفیذ أطر االستدامة التا�عة للمؤسسة/الو�ال
وتعاونت المؤسسة/الو�الة أ�ضا مع البنك الدولي وتلقت مالحظات تقییمیة منها. وعلى نطاق أوسع، ر�ما تكون مرتبطة �األضرار البیئیة واالجتماعیة. 

والمنظمات متعددة األطراف ( المدني،  المجتمع  المناقشات مع مجموعة مختارة من منظمات  العدید من  �ما في ذلك استفادت المؤسسة/الو�الة من 
فبرایر/شباط   المؤسسات المالیة متعددة األطراف)، والمؤسسات المالیة الخاصة، ومراكز البحوث. واستنادا إلى هذه المدخالت، قدمت المؤسسة/الو�الة في

یه المقترح والنهج العام. ونتیجة للجنة المعنیة �فعالیة التنمیة، حیث تلقت مساندة عامة للتوجاالعتبارات الرئیسیة لنهج اإلجراءات التصحیحیة    2022
للعمل حتى اآلن. و�حدد التقر�ر العناصر مع هذا البحث نتاجا    طّور هذا النهجلمز�د من التحلیل والمناقشات داخل المؤسسة/الو�الة والبنك الدولي،  

یوما في الر�ع الثالث من السنة المالیة  45مة لمدة  الرئیسیة للنهج المقترح لإلجراءات التصحیحیة (النهج)، و�ذلك الخطط الخاصة �إجراء مشاورات عا
. وعقب المشاورات، ستقدم المؤسسة/الو�الة وثیقة قرار نهائیة �ي تبت فیها اللجنة المعنیة �فعالیة 2027، وفترة تجر�بیة مقترحة حتى نها�ة عام  2023

 ر�بیة مقترحة.  التنمیة. وستشمل النهج المقترح للمؤسسة/الو�الة وتنفیذه على مدى فترة تج

 ثانیًا. نهج اإلجراءات التصحیحیة  

ب  آ.   ثن ثن س ة ئكئ ث ئألجدئ؟ئ  مضئف مه

وضعت المؤسسة/الو�الة نهجا موحدا ومنظما ومنهجیا لتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة التي تعالج األضرار البیئیة واالجتماعیة   .5
واالجتماعیة للمؤسسة/الو�الة في المشروعات التي تساندها المؤسسة أو أداة الو�الة للتأمین ضد المخاطر  الناجمة عن عدم االمتثال للمتطلبات البیئیة  

التي توفر إطارا لتحدید مدى امتثال المؤسسة/الو�الة والجهات المتعاملة   السیاسیة. و�رسي هذا النهج األساس الذي تقوم علیه أطر االستدامة الحالیة،
وهذا النهج شامل    لما إذا �ان قد وقع أي ضرر بیئي ذي صلة �سبب عدم االمتثال للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة للمؤسسة/الو�الة.معها، ولتقد�م تقییم  

یذ  ) تنف 2) التدابیر المرتقبة واالستباقیة المتخذة في المراحل األولى من دراسة المشروع وتحلیله وتجهیزه من أجل تفادي الضرر أو تخفیفه، (1و�تضمن (
) التدابیر المتخذة �أثر رجعي �عد وقوع الضرر من أجل مساندة وتسهیل جهود 3التدابیر المتخذة أثناء التنفیذ لمواصلة مساندة التجنب والتخفیف، و(

 
لمستشار لشؤون یات مكتب المحقق/ا االستعراض الخارجي للمساءلة البیئیة واالجتماعیة لمؤسسة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار، بما في ذلك تقریر وتوص " 4

 . 17)، ص 2020یونیو/حزیران  24( التقید باألنظمة عن الدور والفعالیة " 
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و�مكانیة الوصول إلى إجراءات  و�جسد هذا النهج أر�عة عناصر رئیسیة: تطبیق التسلسل الهرمي، واالستعداد،   الجهات المتعاملة لمعالجة هذا الضرر.
 تصحیحیة، واالستجا�ة. 

اإلجراءات  .6 مسألة  �ضع  منها،   5وهو  الحد  أو  واالجتماعیة  البیئیة  اآلثار  لتفادي  تدابیر  ذلك  في  �ما  نطاقا،  أوسع  سیاق  في  التصحیحیة 
اءات تصحیحیة (من خالل إجراءات المكتب أو واالستعداد التخاذ إجراءات تصحیحیة وتسو�ة الشكاوى في وقت مبكر، و�مكانیة الوصول إلى إجر 
 خارجها)، وتسهیل ودعم اإلجراءات التصحیحیة (من خالل عملیات المكتب أو خارجها) عند الحاجة. 

ومن خالل تطبیق التسلسل الهرمي للتخفیف والحل المبكر للشكاوى والشواغل، یهدف هذا النهج الشامل إلى الحد من إمكانیة حدوث آثار    .7
جة،  یئیة واجتماعیة في المقام األول، مع تزو�د الجهات المتعاملة مع المؤسسة/الو�الة �الوسائل الالزمة لتقد�م إجراءات تصحیحیة عند الحاسلبیة ب 

مؤسسة/الو�الة للوللمؤسسة/الو�الة لتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة حسب االقتضاء. و�ذا �قیت آثار سلبیة بیئیة واجتماعیة، فإن المشار�ة المبكرة  
وحتى إذا لم تؤد مع الجهات المتعاملة �شأن االستعداد التخاذ إجراءات تصحیحیة تمهد الطر�ق لالستجا�ة المبكرة والفعالة واالستباقیة وتسو�ة المظالم. 

�الغ المشار�ة ال تزال توفر أساسا  البیئیة واالجتماعیة، فإن هذه  �أدوات   المشار�ة االستباقیة إلى حل مبكر للقضا�ا  األهمیة لتزو�د مؤسسة/الو�الة 
 لتسهیل ومساندة الجهات المتعاملة في تقد�م إجراءات تصحیحیة حسب الحاجة. 

وتدرك المؤسسة/الو�الة أن لها دورا، في إطار منظومة من اإلجراءات التصحیحیة أوسع نطاقا، في تسهیل ومساندة تلك اإلجراءات من    .8
المتعاملة أو غیرها، المحددة. و�شكل تسهیل   جانب الجهة  تبعا للظروف  مع تحدید طبیعة وطر�قة أي تسهیل ومساندة من جانب المؤسسة/الو�الة 

ر لتسهیل ومساندة المؤسسة/الو�الة سلسلة متصلة. وقد تتراوح سلسلة االستجا�ة هذه من تطبیق تأثیر المؤسسة/الو�الة على الجهات المتعاملة والغی 
االجتماعیة إلى مساندة األنشطة الداعمة مثل المساعدة الفنیة أو بناء القدرات، �التعاون مع الجهات الفاعلة األخرى في منظومة  تنفیذ المتطلبات البیئیة و 

،  والممولین/المستثمر�ن اآلخر�ن، ومنظمات المجتمع المدني 6 �ما في ذلك البلد�ات،  اإلجراءات التصحیحیة، مثل الجهات المتعاملة، والهیئات الحكومیة
 أو المنظمات غیر الحكومیة.

ب  . ا ب/ئكم�ئك �ئكصكزح ب  ش ب ئكجئ ل  آصد ئإلزئتئ

تقدم أطر االستدامة   7غرض المؤسسة/الو�الة عدم إلحاق أي ضرر،تمشیا مع و وتوفر أطر االستدامة �المؤسسة/الو�الة أساسا سلیما لهذا النهج.  .9
جتمعات المحلیة إطارا قو�ا، �ما في ذلك تطبیق التسلسل الهرمي للحد من المخاطر واآلثار على الجهات المتعاملة لتوقع اآلثار السلبیة على العمال والم

التعو�ض عنها أو موازنتها، حس تبقى �عض اآلثار،  تقلیلها، وحیثما  وتقوم المؤسسة/الو�الة   8ب مقتضى الحال. والبیئة واالستعداد لها وتجنبها، أو 
وحسب االقتضاء، �العنا�ة الواجبة في المخاطر البیئیة واالجتماعیة عند التقییم المسبق والمتا�عة المنتظمة طوال مدة التنفیذ. وفي إطار هذه الجهود،  

البیئي واالجتماعي، التي تلتزم من خاللها الجهات المتعاملة �موجب  تتفق المؤسسة/الو�الة مع الجهات المتعاملة عند التقییم المسبق لتنفیذ خطط العمل  
الرامیة إلى    التعاقد �اتخاذ إجراءات محددة لجعل الجهة المتعاملة أو المشروع ملتزما �متطلبات معاییر األداء المعمول بها. و�مكن إدراج اإلجراءات

 
معالجة اآلثار البیئیة تھدف اإلجراءات التصحیحیة التي تتخذھا الجھات المتعاملة وأصحاب المصلحة المباشرة اآلخرون في إطار منظومة اإلجراءات التصحیحیة إلى    5

تطلبات البیئیة واالجتماعیة للمؤسسة /الوكالة، ویمكن أن تتخذ ھذه واالجتماعیة السلبیة، بما یتماشى مع معاییر األداء، والضرر البیئي واالجتماعي المرتبط بھ بسبب عدم االمتثال للم
إلجراء المناسب في حالة معینة على اإلجراءات أشكاال عدیدة. فقد تشمل ھذه األشكال رد األمالك والتعویض وإعادة التأھیل والرضا والضمانات/الوعد بعدم التكرار. ویتوقف ا

یشمل مزیجا من ھذه األشكال. ویجب أن یشمل تحدید شكل (أشكال) اإلجراءات التصحیحیة التي ستستخدم في حالة معینة إجراء مشاورات   الظروف الفریدة لتلك القضیة ویمكن أن
 ھادفة مع المجتمعات المحلیة/مقدمي الشكاوى المتأثرین بالمشروع.

 والتنظیمیة والقطریة.  تبذل برامج أخرى جھودا لتدعیم األنظمة الوطنیة القائمة على األطر القانونیة  6
 . 9، وسیاسة االستدامة الخاصة بالوكالة الدولیة لضمان االستثمار، الفقرة  9سیاسة مؤسسة التمویل الدولیة المعنیة باالستدامة، الفقرة    7
 . 5ن االستثمار، الفقرة  ، وسیاسة االستدامة الخاصة بالوكالة الدولیة لضما6سیاسة مؤسسة التمویل الدولیة المعنیة باالستدامة، الفقرة   8
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وهي أدوات �مولها   9خطط العمل البیئیة واالجتماعیة أو خطط العمل التصحیحیة اإلضافیة،تسهیل االمتثال المستمر لمعاییر األداء في التعدیالت على  
یم المسبق؛ و�نفذها الجهات المتعاملة وحدها وتتیح سبال إضافیة لمعالجة الظروف المتغیرة للمشروع والمخاطر الناشئة غیر المتوقعة في مرحلة التقی 

ن على المؤسسة والو�الة "العمل مع و�التالي فهي تشكل حجر الزاو�ة في اإلجراءات التصحیحیة للجهات المتعاملة وتأثیر المؤسسة/الو�الة. �ما یتعی 
سلبیة السا�قة أو  الجهة المتعاملة لتحدید تدابیر اإلصالح عندما تكون هناك آثار بیئیة أو اجتماعیة �بیرة مرتبطة بنشاط العمل"، "�ما في ذلك اآلثار ال

ما إذا �ان الضرر البیئي واالجتماعي قد وقع في المشروعات  وتوفر أطر االستدامة المعیار المرجعي ذي الصلة لتحدید    10الحالیة الناجمة عن آخر�ن". 
 التي تساندها المؤسسة/الو�الة.

للمجتمعات المحلیة المتأثرة وتلك المتأثرة نتیجة لعدم االمتثال للمتطلبات البیئیة    للحصول على سبل تصحیحیةوتتیح أطر االستدامة أ�ضا قنوات    .10
 ن خالل آلیات التظلم على مستوى المشروع، ومكتب المحقق/المستشار لكل من المؤسسة والو�الة:السیما م، واالجتماعیة للمؤسسة/الو�الة

نها وفقا لسیاسات االستدامة الخاصة �المؤسسة والو�الة، یتعین على الجهات المتعاملة إتاحة "إمكانیة الوصول إلى آلیة فعالة للتظلمات �مك •

 11�المشروع ومعالجتها على وجه السرعة".  المتعلقةتسهیل اإلشارة المبكرة إلى مختلف التظلمات 

أو مجتمعات محلیة    • أشخاص  ، شكاوى من  والو�الة  للمؤسسة  التا�عة  المستقلة  المساءلة  آلیة  بوصفه  المحقق/المستشار،  مكتب  و�تلقى 

�عتقدون أنهم تضرروا من أحد مشروعات المؤسسة أو الو�الة، و"�سّهل عند تنفیذ التفو�ض الممنوح له سبل االنتصاف لألشخاص المتضرر�ن 

 12نحو یتسق مع المبادئ الدولیة المتعلقة �األعمال وحقوق اإلنسان المدرجة في إطار االستدامة". من المشروع على 

دامة  وعند تنفیذ مؤسسة التمو�ل الدولیة ألطر االستدامة، �ساندها في ذلك أخصائیون متفرغون في الشؤون البیئیة واالجتماعیة في إدارة االست   .11
إدارة السیاسات والمخاطر البیئیة واالجتماعیة التي ترفع تقار�رها    2019ین. و�اإلضافة إلى ذلك، أنشئت في عام  والحلول المعنیة �المساواة بین الجنس 

یة والمخاطر البیئیة  إلى المدیر المنتدب ونائب الرئیس التنفیذي لمؤسسة التمو�ل الدولیة لتقوم �مهمة الرقا�ة على السیاسات البیئیة واالجتماعیة والتنظیم
والصرف  واالجتم االلتزامات  عن  فضال  واالجتماعیة،  البیئیة  المراجعة  ملخصات  على  والموافقات  المشروعات،  جمیع  تصنیف  ذلك  في  (�ما  اعیة 

مكتب  من  المقدمة  للشكاوى  االستباقیة  االستجا�ة  لتسهیل  المصلحة  أصحاب  لمظالم  االستجا�ة  وظیفة  و�ذلك  المخاطر)،   عالیة  للمشروعات 
من غیره. وتساند الو�الة الدولیة لضمان االستثمار تنفیذ أطر االستدامة من خالل إدارة االقتصاد واالستدامة التا�عة لها، التي ترفع المحقق/المستشار و 

عمل البیئي  ر�ق التقار�رها إلى نائب الرئیس ورئیس مسؤولي المخاطر والشؤون القانونیة واالستدامة والشراكات. وداخل إدارة االقتصاد واالستدامة، �كون ف
البیئی  الواجبة  العنا�ة  ذلك  في  (�ما  واالجتماعیة  البیئیة  المخاطر  والرقا�ة على  واالجتماعیة،  البیئیة  السیاسة  واالجتماعیة واالجتماعي مسؤوال عن  ة 

وتدر�بها وأدواتها التي تدعم   والرصد)، ووظیفة االستجا�ة لمظالم أصحاب المصلحة. �ما واصلت المؤسسة/الو�الة تدعیم أنظمتها وعملیاتها وقدراتها
یولیو/تموز   12في    كفاءة إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة. وتم عرض التقدم المحرز في هذا المجال مؤخرا في ورقة إلى اللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة

 ها فر�ق االستعراض الخارجي. ، وذلك في إطار التحدیث الخاص بتنفیذ اإلجراءات غیر المتعلقة �السیاسات التي أوصى ب 2022

ذ  -ث  ثق�/ئكصحئخئ ل�ئ� ئكص ب  ز  زنئ

  تتضمن سیاسة مكتب المحقق/المستشار التي اُعتمدت مؤخرا عدة عناصر تز�د من تدعیم نهج المؤسسة/الو�الة في اإلجراءات التصحیحیة.  .12
الة والجهات المتعاملة ، �ما في ذلك خیار إحالة الشكاوى إلى و�عكس ذلك التأكید على التسو�ة المبكرة واالستباقیة للشكاوى من جانب المؤسسة/الو�

 
ال  9 تي ال تكون فیھا خطط العمل البیئي تعكس خطط المساعدة التصحیحیة النتائج التي خلصت إلیھا عملیات اإلشراف التي تقوم بھا المؤسسة /الوكالة. ویتم إعدادھا في الحاالت 

للوفاء   اتخاذ إجراءات إضافیة  التي تم إعدادھا أصال كافیة، ویلزم  التصحیحیة، وتقوم  واالجتماعي  المساعدة  المسؤولیة عن تنفیذ خطط  المتعاملة  الجھات  بمعاییر األداء. وتتحمل 
 المؤسسة /الوكالة بمتابعة تنفیذھا.

 . 24، وسیاسة االستدامة الخاصة بالوكالة الدولیة لضمان االستثمار، الفقرة 26سیاسة مؤسسة التمویل الدولیة المعنیة باالستدامة، الفقرة   10
 . 12یاسة االستدامة الخاصة بمؤسسة التمویل الدولیة، فقرة  س 11
 . 5سیاسة مكتب المحقق/المستشار، فقرة   12
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وخیار تأجیل إجراء تحقیق في مدى التقید �األنظمة في حالة تقد�م    13المؤسسة/الو�الة (�موافقة صاحب الشكوى) لتسو�تها مبكرا قبل بدء عملیة المكتب، 
مكتب المحقق/المستشار على وجه التحدید في "ما إذا �ان جهاز اإلدارة قد قدم  خطة ذات مصداقیة لمعالجة الشواغل البیئیة واالجتماعیة، مع نظر  

وتنص سیاسة المكتب أ�ضا على أن �قدم المكتب توصیات إلى المؤسسة/الو�الة للنظر فیها عند وضع خطة    14بیانا �إجراءات تصحیحیة محددة".
ة عدم االمتثال على مستوى المشروع أو المشروع الفرعي وما یتصل �ه من ضرر، عمل جهاز اإلدارة �عد إجراء تحقیق �شأن االمتثال "یتعلق بتسو� 

وتعمل المؤسسة/الو�الة مع مكتب المحقق/المستشار على إنشاء عملیات   15و/أو الخطوات الالزمة لمنع عدم االمتثال في المستقبل، حسب االقتضاء".
 لبدء التي تتیحها سیاسة المكتب �المؤسسة/الو�الة.مشار�ة فعالة تساند اإلجراءات التصحیحیة من خالل نقاط ا

ة  ب: ئآلخهئذ هئكصحكهكنئ ثن ثن س ة ئكئ ب ئألجدئ؟ئ ل لضطم  خ. 

ة،  تمیز أطر االستدامة �المؤسسة/الو�الة وسیاسة مكتب المحقق/المستشار تمییزا واضحا بین أدوار �ل من المؤسسة/الو�الة والجهات المتعامل .13
 المحقق/المستشار:ومكتب 

المسؤولیة الرئیسیة عن إدارة المخاطر واآلثار البیئیة  16تقع على عاتق الجهات المتعاملة مع المؤسسة/الو�الة/الجهات المتعاملة من الباطن •
مع المؤسسة/الو�الة  واالجتماعیة على نحو یتسق مع معاییر األداء، �ما في ذلك من خالل تنفیذ خطط العمل البیئي واالجتماعي المتفق علیها  

 (أو، في حالة الوسطاء المالیین، بین الوسیط المالي والجهات المتعاملة).

لتحدید تتولى المؤسسة/الو�الة مسؤولیة بذل العنا�ة الواجبة البیئیة واالجتماعیة أثناء جهود التقییم المسبق واإلشراف خالل دورة االستثمار   •
الرئیسیة ومساعدة الجهات المتعاملة على تنفیذ المشروعات التي تساندها المؤسسة/الو�الة وفقا لمتطلبات  المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة  

 معاییر األداء. 

و�سّهل المكتب، في إطار غرضه (ودون استبعاد مشار�ة أصحاب المصلحة اآلخر�ن)، سبل وصول األشخاص المتضرر�ن من مشروعات    •
التصحی  السبل  إلى  وتتعاون  المؤسسة/الو�الة  االقتضاء.  والضرر، عند  االمتثال  لعدم  للتصدي  تصحیحیة  إجراءات  �اتخاذ  و�وصي  حیة، 

 المؤسسة/الو�الة مع مكتب المحقق/المستشار في جمیع عملیات تسو�ة المنازعات واالمتثال على النحو المنصوص علیه في سیاسة المكتب.

ین ضد المخاطر السیاسیة أو تعز�ز االئتمان ألصحاب أسهم رأس المال أو المقرضین وتقدم الو�الة الدولیة لضمان االستثمار أدوات للتأم  .14
لذین �قدمون أو المستثمر�ن اآلخر�ن، حسب االقتضاء، الذین �ستثمرون في المشروعات المؤهلة. وخالفا لمؤسسة التمو�ل الدولیة والمستثمر�ن اآلخر�ن ا

الدین إلى المشروعات، ال تر�ط الو�الة الدولیة لضمان االستثمار عالقة تعاقد�ة مباشرة مع الشر�ة تمو�ال مباشرا في أسهم رأس المال أو التمو�ل � 
جتماعیة، من خالل  المسؤولة عن تنفیذ المشروع. ولذلك، تسعى الو�الة الدولیة لضمان االستثمار إلى إنفاذ متطلباتها، �ما في ذلك المتطلبات البیئیة واال

التعاقد�ة، أي حائز الضمان، مما �جعل الو�الة تبتعد خطوة أخرى عن المشروعات مقارنة �مؤسسة التمو�ل الدولیة والمستثمر�ن    الطرف اآلخر في العالقة
رأس  المباشر�ن اآلخر�ن. و�نتج عن هذا االختالف الهیكلي دور الو�الة في المشروع وتأثیرها على شر�ة المشروع المختلفین عن دور صاحب أسهم  

مقرض (على سبیل المثال، تمارس الو�الة حقوقها التعاقد�ة ضد حائز الضمان، الذي یتوقع �عد ذلك أن �ستخدم تأثیره التعاقدي على شر�ة  المال أو ال

 
 . 39)، فقرة 2021یونیو/حزیران  28سیاسة مكتب المحقق/المستشار ( 13
 . 92)، فقرة 2021یونیو/حزیران  28سیاسة مكتب المحقق/المستشار ( 14
 . 120)، فقرة 2021حزیران یونیو/  28سیاسة مكتب المحقق/المستشار ( 15
ي عالقة تعاقدیة مع شركة المشروع. في جمیع أجزاء ھذا البحث، یستخدم مصطلح "الجھة المتعاملة" عادة لإلشارة إلى شركة المشروع. ولیس للوكالة الدولیة لضمان االستثمار أ 16

 . 14المثال، مستثمر في أسھم رأس المال أو المقرض). انظر الفقرة  لكن، تكون العالقة التعاقدیة للوكالة مع حائز الضمان (على سبیل 
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هیاكل ولهذا السبب، تعكس أدوار ومسؤولیات الو�الة في إطار النهج المقترح الدور المختلف الذي تقوم �ه الو�الة وحائز الضمان في    17المشروع).
 18المشروعات.

تتبنى   .15 االستدامة،  أطر  �موجب  المؤسسة/الو�الة  مع  المتعاملة  والجهات  المؤسسة/الو�الة  بین  والمسؤولیات  لألدوار  الترسیم  لهذا  ووفقا 
ها فیما یتعلق �اإلجراءات  المؤسسة/الو�الة مفهوم منظومة اإلجراءات التصحیحیة تقوم فیها مختلف األطراف الفاعلة �أدوار متباینة لكنها تكمیلیة تؤدی 

وتعمل  تصحیحیة.  إجراءات  �اتخاذ  واجتماعیة،  بیئیة  سلبیة  آثار  في  مشروعاتها  تتسبب  التي  المتعاملة،  الجهات  تقوم  أن  و�جب  التصحیحیة. 
تماعیة. وعندما ال تتخذ الجهات المتعاملة المؤسسة/الو�الة على نحو استباقي مع الجهات المتعاملة لمساندتها في الوفاء �التزاماتها التعاقد�ة البیئیة واالج

ع األطراف  إجراءات �افیة، �جوز أن تسّهل المؤسسة/الو�الة اإلجراءات التصحیحیة من خالل ممارسة نفوذها على الجهات المتعاملة، وعند االقتضاء، م
المساع تقد�م  التمكینیة مثل  بتسهیل الفاعلة األخرى. وقد تساند المؤسسة/الو�الة أ�ضا األنشطة  قیام المؤسسة/الو�الة  القدرات. إن  بناء  الفنیة أو  دة 

البلد�ات؛   ومساندة اإلجراءات التصحیحیة �التعاون مع األطراف الفاعلة األخرى في منظومة اإلجراءات التصحیحیة، مثل الهیئات الحكومیة �ما في ذلك
 أدناه). 20غیر الحكومیة (انظر الفقرة  والممولین/المستثمر�ن اآلخر�ن؛ ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات

ة   هغ.   ثحنضئ  ئكئ

یبني هذا النهج على أطر االستدامة الحالیة وسیاسة مكتب المحقق/المستشار. ومن شأن ذلك إدخال عدد من التحسینات على العناصر    .16
االستعراض الخارجي ومن خالل أنشطة أخرى    19�الة لتوصیات األساسیة القائمة �الفعل، و�جري �الفعل تنفیذ العدید منها في سیاق استجا�ة المؤسسة/الو 

 جار�ة لتحسین اإلدارة البیئیة واالجتماعیة.

�جب أن یتم اإلعداد في مرحلة مبكرة من دورة المشروع من أجل تحسین وضع المؤسسة/الو�الة لتسهیل ومساندة    20اإلعداد إلجراءات تصحیحیة.  .17
راءات تصحیحیة عند الضرورة، والخروج على نحو یتسم �المسؤولیة عند االقتضاء. وستر�ز هذه الجهود على تقییم  استعداد الجهات المتعاملة التخاذ إج 

ت المتعاملة تأثیر المؤسسة/الو�الة وز�ادة هذا التأثیر ونشره مع الجهات المتعاملة والغیر. وستقوم المؤسسة/الو�الة أ�ضا برصد مدى استعداد الجها 
)  2) تعز�ز إجراءات التقییم؛ (1ت التظلم في إطار جهود اإلشراف التي تبذلها المؤسسة/الو�الة. ستشمل التحسینات المقترحة ما یلي: (وتقییم فعالیة آلیا

) �حث 3ز�ادة إمكانیات التمو�ل من جانب الجهات المتعاملة، �ما في ذلك من خالل تحدید تكالیف خطط العمل البیئي واالجتماعي حسب االقتضاء؛ (
 ) النظر في إجراءات أخرى لمساندة الجهات المتعاملة ذات القدرات المنخفضة في القطاع الخاص. 4كام تعاقد�ة إضافیة؛ (أح

ب ئكئقننظ. )أ لك خإلك ةتعنظ عصكن تخطط المؤسسة/الو�الة إلدخال أدوات جدیدة أثناء التقییم المسبق واإلشراف من أجل تحسین تحدید   ئألعتئخ 
االسترشا وسیتم  التصحیحیة.  اإلجراءات  فهم)  ذلك  في  (�ما  المتعاملة  الجهات  استعداد  مدى  وتقییم  المؤسسة/الو�الة  مع  المتعاملین  د توقعات 

متعاملة (جنبا إلى جنب مع أو في إطار مناقشات التقییم المسبق األكثر عمومیة)، �اإلضافة إلى �التقییمات من خالل المناقشات مع الجهة ال

 
عاقدیة المباشرة مع الوكالة ھي المقرض على سبیل المثال، عندما تقدم الوكالة أدوات غیر تجاریة لتخفیف المخاطر للمقرضین أو مقدمي خدمات المقایضة، فإن الجھة المتعاملة الت 17

وجب وثائق استثمارا مالیا في المشروع، وفي ھذه الحالة سیقتصر تأثیر الوكالة على المشروع أیضا على الحقوق التي یتمتع بھا ھؤالء المتعاملون بمأو مقدم المقایضة الذي یضخ  
 التمویل الخاصة بھم.

 الة. بشأن تطبیق النھج التجریبي فقط على أداة التأمین ضد المخاطر السیاسیة التي تعتمدھا الوك 33انظر الفقرة   18
شمل ھذه اإلجراءات تحسینات في  اشتملت توصیات االستعراض الخارجي أیضا على عدد كبیر من اإلجراءات غیر المتعلقة بسیاسات المكتب والتي ستنفذھا المؤسسة /الوكالة. وت 19

ؤسسة /الوكالة تقریرا عن التقدم المحرز في التنفیذ إلى مجلسي المدیرین  إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة، وأدوات وإجراءات وتوجیھات جدیدة في عدد من المجاالت. وقدمت الم
 . 2022یولیو/تموز  12و 2021یونیو/حزیران  15و 2021مارس/آذار   24التنفیذیین في 

م بالمسؤولیة، وبشكل عام تجنب أو تقلیل المسائل تتخذ المؤسسة /الوكالة رؤیة شاملة لإلجراءات المسبقة التي ستدعم االستعداد التخاذ إجراءات تصحیحیة والخروج بشكل یتس  20
 البیئیة واالجتماعیة وزیادة تأثیر المؤسسة/الوكالة من أجل تحسین معالجة المسائل البیئیة واالجتماعیة.
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قتضاء. مراجعة سجل أداء الجهة المتعاملة �شأن الجوانب البیئیة واالجتماعیة، �ما في ذلك فیما یتعلق �اإلجراءات التصحیحیة السا�قة، حسب اال 
 یلي: تخطط المؤسسة/الو�الة لوضع واختبار ما

سیما  المواد التوجیهیة وتدر�ب الموظفین لتقییم المصادر المحتملة ومدى التأثیر الذي قد �كون للمؤسسة/الو�الة مع جهة متعاملة أو الغیر، ال  •
وس �المسؤولیة.  یتسم  نحو  على  الخروج  على  والقدرة  واالجتماعیة  البیئیة  �المسائل  المتعلقة  اإلجراءات  على  �التأثیر  یتعلق  تحدد فیما 

االجتماعیة األعلى، حسب الحاجة. و�شمل ذلك سبل  -المؤسسة/الو�الة طرقا إضافیة لبناء التأثیر، السیما �النسبة لمعامالت المخاطر البیئیة
ا في ذلك �م  -) استخدام التأثیر مع اآلخر�ن 2�ما في ذلك التأثیر التجاري والتأثیر القانوني؛ ( -) استخدام التأثیر مع الجهات المتعاملة 1(

روع التأثیر من خالل االبتكار والجمع بین األطراف المعنیة. وستبحث المؤسسة/الو�الة سبال مسبقة لبناء التأثیر واستخدامه طوال دورة المش
 الكاملة.

یئي واالجتماعي، و�ذلك  مواد إرشاد�ة وتدر�ب الموظفین لتدعیم تقییم المؤسسة/الو�الة لمدى استعداد الجهات المتعاملة لتنفیذ خطة العمل الب   •
على وجه التحدید لإلجراءات التصحیحیة. وسیشمل ذلك تحدید ما إذا �انت الجهات المتعاملة تدرك توقعات المؤسسة/الو�الة فیما یتعلق 

تخاذ إجراءات تصحیحیة، بتقد�م إجراءات تصحیحیة، و�ثبات االلتزام �الوفاء بهذه التوقعات، وامتالك القدرة (المالیة والفنیة على السواء) على ا
أي   إذا لزم األمر. وسیتم أ�ضا النظر في الجوانب الرئیسیة ألنظمة العنا�ة الواجبة لدى الجهة المتعاملة، وسجل أدائها، �ما في ذلك تقییم

ؤسسة/الو�الة أ�ضا  نزاعات أو أضرار قائمة أو قد�مة، واألدلة على فعالیة آلیة التظلم، وجودة رسم خرائط أصحاب المصلحة. وستقدم الم
المشورة للجهات المتعاملة �شأن �یفیة تزو�د أصحاب المصلحة �المعلومات الالزمة للوصول إلى اإلجراءات التصحیحیة، �ما في ذلك آلیات  

شار. �ما  التظلم على مستوى المشروعات والعملیات، و�ذلك األجزاء األخرى من البنیة التحتیة للمظالم، �ما في ذلك مكتب المحقق/المست 
 ستقوم المؤسسة/الو�الة بتقییم قدرات والتزام أي طرف ثالث ذي صلة. 

ب.  )ب ة عإلجن لظ ئكٮضظ إلةجئد ؤجدئ؟ئ ب  لك م ئكصئعئ مئذخ ئكٮكتئ ل ب  دئجع ل لك خإلك  ومن األفضل للمؤسسة/الو�الة أن تقوم �استعراض  ئألعتئخ 

د من أجل اإلجراءات التصحیحیة، �ما یتماشى مع التقییمات التي تم  وتأكید وفي �عض الحاالت مطالبة الجهات المتعاملة بتعبئة الموار 

(أ)) ومع طبیعة المعاملة (�ما في ذلك مستوى المخاطر) حیثما �ان ذلك مناسبا، على سبیل المثال، إذا �ان هناك   17إجراؤها (انظر الفقرة 

البیئي واالجتماعي �حیث تفهم الجهات المتعاملة تماما الموارد   احتمال �أن تكون األموال الالزمة للتنفیذ غیر �افیة، وتكلفة خطط العمل 

التي تتطلب  المشروعات ،المثالعلى سبیل  -المالیة المطلو�ة وتؤ�د الموارد المتاحة لدى الجهة المتعاملة. و�النسبة لمشروعات مختارة 

�استكشاف األدوات المالیة المناسبة لتقد�م مز�د من التأكیدات  ستقوم المؤسسة/الو�الة -نهجا إضافیة لبناء التأثیر طوال دورة حیاة المشروع

ت  على قدرة الجهة المتعاملة على معالجة اآلثار (مثل التأمین والسندات، إلخ) إذا �انت معقولة في السیاق المدروس. واستخدام هذه األدوا

الو�الة أن تنظر، على أساس �ل حالة على حدة، في أدوات  یرتبط بدرجة عالیة �السیاق وال �مكن أن تكون شرطا موحدا. و�جوز للمؤسسة/

معینة شر�طة أن تكون ذات صلة ومتاحة لهیكل المشروع المعین، وفعالة في ظروف معینة، وأال تكون مفرطة في تكلفتها أو مرهقة على 

). 1أساس �ل حالة على حدة في اإلطار نحو غیر معقول في الرقا�ة/التنفیذ (انظر المز�د من الشرح لألساس المنطقي لالعتبارات على 

وعند االقتضاء، ستجري المؤسسة/الو�الة استعراضا لألدوات المتاحة وتحدد إمكانیة تطبیقها لالسترشاد بها في اتخاذ القرارات �شأن هذه  

 المسألة. 

 . اعتبارات التمو�ل الطارئ للجهات المتعاملة  1اإلطار 

نهج مالئم للغرض، والنظر �صورة انتقائیة في التمو�ل الطارئ من جانب الجهات المتعاملة على أساس �ل حالة على  ستواصل المؤسسة /الو�الة اتباع   
 حدة، حسب الحاجة والمالئمة. و�شمل األساس المنطقي لنهج �ل حالة على حدة ما یلي: 
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ي تدابیر التخفیف التي تتوفر لدیها إمكانیات التمو�ل الالزمة.  �ستخدم تنفیذ أطر االستدامة �الفعل طرائق تسهم ف   توجد ُنهج تمو�ل قائمة �الفعل:  •
ین، ورصد  و�شمل ذلك تقییمات التأمین (التي تنطوي على مراجعة المخاطر البیئیة واالجتماعیة للمشروع، وتوجیه الجهة المتعاملة �شأن إدارة التأم

ة (لتمو�ل المشروع) حیث یتم إیداع جمیع إیرادات المشروع في حسا�ات المشروع  تغطیة التأمین طوال عمر االستثمار)؛ وهیاكل حساب التدفقات النقد� 
  التي تم التعهد بها للمؤسسة في إطار حزمة الضمان الخاصة بها وتوجیهها لتمو�ل المصروفات الرأسمالیة و/أو مصروفات التشغیل لدى الجهة 

ما یتعلق �االمتثال لمعاییر األداء؛ ودراسات الجدوى القابلة للتمو�ل وخطوط تكلفة الطوارئ  المتعاملة لالمتثال لاللتزامات التعاقد�ة للجهة المتعاملة فی 
ز�ز هذه  (في سیاق مشروعات البنیة التحتیة والموارد الطبیعیة عالیة المخاطر). و�دال من استحداث متطلبات تمو�ل جدیدة للطوارئ، �مكن ز�ادة تع

 تحدید تكالیف خطط العمل البیئیة واالجتماعیة، ثم متا�عة متطلبات إضافیة انتقائیة.النهج القائمة، عند االقتضاء، من خالل 

ترفع متطلبات التمو�ل الطارئ الشاملة �شكل عشوائي تكالیف المشروع، وتخفض    الحد من التكالیف غیر الضرور�ة التي تتحملها الجهات المتعاملة:   •
الة الدولیة لضمان االستثمار، و�مكن أن تقوض دون داع األثر اإلنمائي من خالل الحد من احتمال  القدرة التنافسیة لمؤسسة التمو�ل الدولیة والو�

 وصول المشروع إلى مرحلة اإلغالق المالي (نظرا الرتفاع متطلبات رأس المال). 

یة لتر�یز جهود المؤسسة والو�الة حیثما  ستستخدم المؤسسة /الو�الة تقییمات التأثیر واإلجراءات التصحیح  مواءمة المتطلبات على نحو إستراتیجي: •
اعیة في  تشتد الحاجة إلیها، ثم تصمیم أدوات ُمعّدة خصیصا للجهة المتعاملة تحدیدا، دون التسبب في تأخیرات في تسو�ة المسائل البیئیة واالجتم

الحسبان أن األدوات المناسبة في العدید من األسواق    الحاالت التي تستطیع فیها الجهة المتعاملة المضي قدما بدون هذه المتطلبات. وسیأخذ ذلك في
وفي سیاقات المشروعات لیست متاحة، وأن اتباع نهج �ل حالة على حدة أمر ضروري الستكشاف وتطو�ر األدوات المناسبة. و�مثل العمل مع  

 زام الجهات المتعاملة. الجهة المتعاملة أثناء هذه العملیة أ�ضا أداة رئیسیة لبناء تأثیر المؤسسة والو�الة والت 

 

ب. )ج ث ب ئكصضق � لك خإلك ئزئجتئل ئآلح�ئل ئكئعئفت ستقوم المؤسسة /الو�الة �مراجعة األحكام التعاقد�ة القائمة والنظر فیما إذا �ان من المجدي   ئألعتئخ 
صحیحیة إذا لزم والمفید إدخال بنود إضافیة لتحسین اإلشارة مسبقا إلى أهمیة معالجة اآلثار البیئیة واالجتماعیة، وز�ادة االستعداد لتقد�م إجراءات ت 

�الة في وضع �مكنها من ممارسة نفوذ متزاید طوال دورة المشروع. وتشمل األمثلة على األحكام التعاقد�ة المحتملة  األمر، ور�ما وضع المؤسسة/الو 
الجة/وضع خطط  التي ستبحثها المؤسسة /الو�الة األحكام المتعلقة �الحوافز المالیة لتشجیع االمتثال لمعاییر األداء؛ التزامات الجهات المتعاملة �مع

اآلثار السلبیة المحتملة (�ما في ذلك توقعات المؤسسة /الو�الة �أن تتیح الجهات المتعاملة اإلجراءات التصحیحیة من األضرار تصحیحیة لبعض  
�الة  الناجمة عن عدم االمتثال للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة)؛ المشار�ة في حلول بدیلة للمنازعات  (على سبیل المثال، ترصد المؤسسة /الو 

ثر�ن)؛  المتعلقة �التحكیم وتنظر في اختبار األحكام ذات الصلة المتعلقة �التحكیم بین الجهة المتعاملة والمجتمعات المحلیة أو األفراد المتأالتطورات  
إ�  وتقییمها؛ مسؤولیات عن  الخطیرة  الحوادث  الناشئة عن  السلبیة  واآلثار  االدعاءات  اإلبالغ عن  �شأن مسؤولیات  القائمة  األحكام  جاد تعز�ز 
لفترة زمنیة محدد المثال،  �عد الخروج (على سبیل  البیئیة والبیئیة  �الشؤون  للمتطلبات األخرى ذات الصلة  ة)؛ إجراءات تصحیحیة أو االمتثال 

عملیة  إجراءات تصحیحیة تعاقد�ة محددة، �ما في ذلك عن عدم االمتثال للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة؛ تدعیم األحكام الخاصة �المشار�ة في  
عمل جهاز اإلدارة؛ والنظر في �یفیة تقد�م المساندة لإلجراءات التصحیحیة إلى األطراف    21مكتب المحقق/المستشار، �ما في ذلك إعداد خطة 

موارد الجهات الثالثة ذات الصلة (مثل المرافق المرتبطة �المشروع، والمقاولین من الباطن). وستعالج االتفاقیات المالیة أ�ضا اإلجراءات المتعلقة � 
الفقرة   (انظر  تواجه  وسیك(ب)).    17المتعاملة  للسوق، وقد  الحالیة  الممارسات  تتسق مع  ابتكارات ال  المذ�ورة أعاله  التغییرات  الكثیر من  ون 

، ال تر�ط الو�الة الدولیة لضمان االستثمار، 12و�ما هو مذ�ور في الفقرة    المؤسسة /الو�الة مقاومة من جانب الجهات المتعاملة على تطبیقها.

 
المتعاملة وجھاز اإلدارة لالستجابة  تعد خطة عمل جھاز اإلدارة وسیلة إلضفاء الطابع الرسمي على التزامات المؤسسة /الوكالة تجاه اإلجراءات التصحیحیة التي تتخذھا الجھات 21

ع الجھات المتعاملة والمتظلمین ویقّرھا مجلسا المدیرین التنفیذیین (سیاسة للنتائج المتعلقة بعدم االمتثال وما یتصل بذلك من أضرار. ویتم التشاور بشأن خطة عمل جھاز اإلدارة م
 ). 138- 130مكتب المحقق/المستشار، الفقرات 
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لى عكس مؤسسة التمو�ل الدولیة، عالقة تعاقد�ة مباشرة مع شر�ة المشروع المسؤولة عن تنفیذ المشروع بوصفها من مقدمي خدمات التأمین، ع
بار طبیعة المضمون. ولذلك، ستقوم الو�الة بتقییم مدى انطباق األحكام التعاقد�ة اإلضافیة والمعدلة المبینة في هذا القسم، مع األخذ �عین االعت 

 قتها غیر المباشرة �شر�ة المشروع.نموذج أعمالها، �ما في ذلك عال

ة.  )د ب ئكقتذئ ب كئضصن ة ؤصئغن ستر�ز المؤسسة /الو�الة �شكل خاص على بناء قدرات الجهات المتعاملة ذات القدرات المنخفضة العاملة في    ؤجدئ؟ئ
استعداد تلك الجهات التخاذ إجراءات    القطاع الخاص. و�النسبة لهذه الجهات المتعاملة، حسب االقتضاء ووفقا لتقییم المؤسسة /الو�الة لمدى

تصحیحیة، ستنظر المؤسسة/الو�الة في إجراء أنشطة إضافیة لبناء القدرات �غرض بناء قدرات �ل من الجهات المتعاملة على تخفیف المخاطر، 
 للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة.و�ذلك استعدادها وفهمها لمسؤولیتها عن تقد�م إجراءات تصحیحیة في حالة وقوع ضرر نتیجة لعدم االمتثال 

ب  .18 ثن ثن س ة ة شمك ؤكو ؤجدئ؟ئ ب ئكم ل�ئمن المجتمعات المحلیة والمتأثر�ن على سبل حصول  ستواصل المؤسسة /الو�الة العمل من أجل تعز�ز    .ؤ
 إجراءات تصحیحیة نتیجة لعدم االمتثال للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة للمؤسسة/الو�الة من خالل ما یلي:

)i(  توجیهیة وتدر�بیة جدیدة للجهات المتعاملة وموظفي المؤسسة /الو�الة �شأن �یفیة جعل آلیات التظلم على مستوى المشروع أكثر فعالیة   مواد
في معالجة مخاوف أصحاب المصلحة المباشرة وشكاو�هم، وذلك استنادا إلى استعراض شامل (�جري حالیا) آللیات التظلم التي تساندها  

 لة.الجهات المتعام

)ii(   وتتیح وظیفة االستجا�ة لمظالم أصحاب المصلحة، التي أنشئت في إدارة السیاسات والمخاطر البیئیة واالجتماعیة، مسارا آخر لالستجا�ة
  للمسائل البیئیة واالجتماعیة المثارة في مشروعات المؤسسة. وتدیر االستجا�ة لمظالم أصحاب المصلحة استجا�ات المؤسسة للشكاوى المقدمة 

المكتب والشكاوى المقدمة من غیره. وتقوم المؤسسة حالیا بوضع إرشادات جدیدة وز�ادة قدرات الموظفین والموارد الالزمة لتدعیم عمل    من
 الها. تلك الوظیفة. وتعكف الو�الة حالیا على إعداد وظیفة مماثلة لالستجا�ة للمظالم، �عد تعدیلها لتالئم حجم الو�الة وحافظتها ونموذج أعم

)iii(  توقع اإلجراءات  وت المؤسسة/الو�الة على  قدرة  تدعیم  تز�د من  اُعتمدت مؤخرا عدة عناصر  التي  المحقق/المستشار  تضمن سیاسة مكتب 
المعلومات مع   تبادل  المتعاملة على  الجهات  /الو�الة  المؤسسة  الحصول علیها. وتشجع  لها وتسهیل  والحد منها واالستعداد  التصحیحیة 

 ة �شأن قنوات آلیة التظلم، �ما في ذلك مكتب المحقق/المستشار. أصحاب المصلحة المباشر 

متصلة من االستجا�ات   تسعى المؤسسة /الو�الة إلى تنفیذ سلسلةتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة التي تتخذها الجهات المتعاملة وغیرها.    .19
 ى حدة:الممكنة، �ما في ذلك مجموعة متنوعة من الطرق لتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة التي سیتم نشرها وفقا للظروف الفر�دة لكل حالة عل

د.   )أ ب ئكئآتن ذز القائمة (على سبیل المثال، ر�ط  ستقّیم المؤسسة /الو�الة ممارساتهما وتسعیان إلى تحسین فعالیة تأثیرهما الحالي داخل األطر  لصئ
ذلك، ستسعیان   اإلجراءات البیئیة واالجتماعیة الرئیسیة �عملیات الصرف، واإلدارة الكافیة لإلعفاءات، والتعدیالت، والتمدیدات، إلخ). و�اإلضافة إلى 

ملة على اتخاذ إجراءات تصحیحیة. ومن شأن ) من أجل حث الجهة المتعا17إلى ز�ادة التأثیر من خالل خطوات التأهب المقترحة (انظر الفقرة 
ممارسة    نوع التأثیر الذي قد تمارسه المؤسسة /الو�الة، واألدوار التي تقوم بها األطراف الفاعلة األخرى ذات الصلة، أن تساعد في تحدید �یفیة

سة الحقوق أو تطبیق اإلجراءات التصحیحیة السار�ة  التأثیر. و�مكن أن �ستتبع تطبیق التأثیر، على سبیل المثال، النظر فیما إذا �ان �جب ممار 
 �موجب االتفاقیات ذات الصلة، أو العمل عن �ثب مع المقرضین اآلخر�ن أو الحكومات أو الشر�ات األم. 

ب.   )ب ثن ثن س ة ئكئ ب كألجدئ؟ئ ب ئكئص�نضن قوم المؤسسة /الو�الة  في الحاالت التي تفتقر فیها الجهة المتعاملة إلى القدرة على تسو�ة الشكاوى، قد ت ئآلمخض
�قوم التي  المنازعات  أثناء عملیة تسو�ة  �ما في ذلك  الثالثة ذات الصلة طوال دورة المشروع،  المتعاملة أو األطراف  بها   أ�ضا �مساندة الجهة 

المكتب. وقد ینطوي ذلك على  المكتب، أو في نها�ة تحقیق المكتب في مدى التقید �األنظمة، أو أثناء عملیة النظر في الشكاوى التي ال �قوم بها
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كن تقد�مها مساندة ألنشطة داعمة مثل المساعدة الفنیة، أو بناء القدرات، أو تقصي الحقائق، أو تسهیل الحوار، أو تنمیة المجتمع المحلي، والتي �م 
ار منظومة اإلجراءات التصحیحیة في سیاق قضا�ا مكتب المحقق/المستشار أو غیر ذلك. وحیثما أمكن، ستعمل المؤسسة /الو�الة أ�ضا في إط

 األوسع نطاقا لتعبئة أصحاب المصلحة اآلخر�ن. 

راءات  وغالبا ما تكون المؤسسة /الو�الة واحدة فقط من العدید من الممولین/الجهات الضامنة، وسیتعین علیها العمل دائما في سیاق منظومة اإلج .20
ها المؤسسة /الو�الة جمیع اإلجراءات المتوخاة في هذا النهج، فإن ذلك قد �خفف من الضرر التصحیحیة األوسع نطاقا. وحتى في الحاالت التي تتخذ فی 

 البیئي واالجتماعي ولكنه ال ُ�عالج تماما. 

 وال ینبغي تفسیر نهج تسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة المبینة أعاله على أنه خلق واجب أو مسؤولیة أو التزام تجاه أي شخص، �ما ال   .21
ینبغي تفسیر أي مشار�ة من جانب المؤسسة /الو�الة في أي إجراء تصحیحي على أنه اعتراف بواجب أو مسؤولیة أو التزام. وتعتبر أي خطوات  

   .على سبیل الهبةها المؤسسة /الو�الة تتخذ

ب هئكئصم�ف  ة ئكتئخكن  ه. ئكقتذئ

  تعد التكالیف الحالیة لتنفیذ أطر االستدامة من جانب المؤسسة/ الو�الة والتحسینات الجار�ة ضخمة �الفعل. والموارد التي تخصصها مؤسسة  .22
ءلة �شأنها ضخمة �النسبة لحجم عملیاتها، وهي أكبر مقارنة �جمیع بنوك التنمیة متعددة التمو�ل الدولیة لوظیفة إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة والمسا

�أكثر من الضعف على مدى السنوات   CEGاألطراف األخرى العاملة في مجال القطاع الخاص. ومن وجهة نظر الموارد اإلجمالیة، زادت موازنة  
، خصصت المؤسسة أ�ضا في المتوسط 2019. ومنذ عام  2022ملیون دوالر في    63.1إلى    2011ملیون دوالر في    29.6العشر الماضیة من  

جتماعیة مالیین دوالر سنو�ا إلدارة السیاسات والمخاطر البیئیة واالجتماعیة. وقد ارتفع إجمالي عدد الوظائف المتخصصة في الشؤون البیئیة واال  10.5
. و�بلغ عدد موظفي الشؤون البیئیة والشؤون 2022عام  ) فيCESو  CEGأجل وظیفة (معا من   129إلى  2011وظیفة في عام  60من أقل من 

موظفین في بنوك التنمیة متعددة األطراف األخرى. وتواصل   4-2موظفا لكل ملیار دوالر من االرتباطات، مقابل    11االجتماعیة �المؤسسة حالیا  
، تم إنشاء وظیفة ثانیة لمدیر قطاع في إدارة االقتصاد 2022سنة المالیة  الو�الة أ�ضا ز�ادة الموارد المتاحة إلدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة. ففي ال

موظفا للشؤون البیئیة   15واالستدامة التا�عة للو�الة، فضال عن أر�ع وظائف جدیدة للشؤون البیئیة واالجتماعیة، مما یرفع إجمالي عدد موظفیها إلى  
موظفین. �ما شهدت موازنة المكتب نموا �بیرا على مدى السنوات العشر الماضیة،   6د  حین �ان العد  2011واالجتماعیة، أي أكثر من الضعف عام  

  2023مالیین دوالر، مما �شیر إلى حجم القضا�ا وتعقیدها. و�لغت مساهمة المؤسسة في موازنة المكتب للسنة المالیة   9ملیون دوالر إلى    4.95من  
الو�الة    8.64   نحو   ومساهمة  دوالر،  دوالر.  ملی   0.36ملیون  والمتأثرة ون  الهشة  �البلدان  المتعلقة  /الو�الة  المؤسسة  قروض  ز�ادة  ضوء  وفي 

ة واإلشراف علیها �الصراعات/البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولیة للتنمیة، فإن التخصیص المناسب للموارد للعنا�ة البیئیة واالجتماعیة الواجب 
ة إعداد الموازنة العاد�ة. �ما �جب عدم التهو�ن من تكلفة تنفیذ المؤسسة /الو�الة للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة سیتطلب اهتماما مستمرا من خالل عملی 

یة للتنمیة،  من جانب الجهات المتعاملة، السیما تلك التي تعمل في البلدان الهشة والمتأثرة �الصراعات/البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدول
، عدد من العوامل مثل الفجوة بین القوانین واللوائح التنظیمیة البیئیة واالجتماعیة القائمة ومعاییر األداء الخاصة �المؤسسة /الو�الة  وستتوقف على

 ودرجة تعقید المشروعات ومستوى المخاطر التي تواجهها، وقطاعات العملیات، الخ.     
 

ة لتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة من خالل هیكل تمو�ل المشروع األساسي و�جري تمو�ل اإلجراءات التي تتخذها المؤسسة /الو�ال .23
�انت هذه في حالة المؤسسة، ومن التطبیق الحالي لمعاییر األداء وسیاسة االستدامة في حالة الو�الة. و�وضع اإلطار لطلب ز�ادة في الموازنة إذا  

األموال المستخدمة، على سبیل المثال، للتقییم المسبق واإلشراف والخدمات االستشار�ة. وتعتزم    الموارد مطلو�ة من موازناتها العاد�ة، و�تم سحبها من
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مؤسسة  المؤسسة /الو�الة مواصلة تمو�ل أنشطة التسهیل والمساندة لإلجراءات التصحیحیة التي تتخذها الجهات المتعاملة من تلك المصادر. وتدرس  
احة، �ما في ذلك استخدام أموال المانحین في تمو�ل إضافي للمساعدة الفنیة. ووفقا لسیاسة االستدامة الخاصة  التمو�ل الدولیة الخیارات األخرى المت 

من الصنادیق   بها، قد تقدم الو�الة أ�ضا خدمات استشار�ة/مساعدة فنیة محدودة للجهات المتعاملة معها إما من خالل موارد الموازنة أو تعبئة األموال
 حون. التي �مولها المان 

ة   )ز  ئألجدئ؟ئ

لك مواصلة تیسیر ودعم اإلجراءات التصحیحیة التي تتخذها الجهة المتعاملة والجهات األخرى سیتم دمجها في اإلجراءات القائمة، حیثما �ان ذ  .24
لتقید �األنظمة، ستنعكس مالئما، وهیكلة خالف ذلك لتكون فعالة و�فؤة قدر اإلمكان، دون إنشاء إجراءات مزدوجة أو منفصلة. وفي تحقیق �شأن مدى ا

/الو�الة، اإلجراءات المقترحة، �ما في ذلك اإلجراءات التصحیحیة للجهات المتعاملة و/أو تسهیل اإلجراءات التصحیحیة ومساندتها من جانب المؤسسة  
إجراءات المكتب األخرى (اإلحالة وتسو�ة المنازعات والتأجیل) والشكاوى والحوادث    -وفي جمیع الحاالت األخرى    22في خطط عمل جهاز اإلدارة.

المكتب   ینظرها  في    -التي ال  المتعاملة  الجهة  توثیق إجراءات  المتعاملة و/أو رد جهاز إدارة    CAP  23سیتم  الجهة  مع  االتفاق علیها  التي سیتم 
 طلب تأجیل.  المؤسسة/الو�الة في إطار

 . عملیة تعتمد على عامل التفعیل1الجدول  

 عملیة التسهیل والمساندة   عامل تفعیل/سیاق 

 خطة عمل جهاز اإلدارة    تحقیق مكتب المحقق/المستشار في مدى التقید �األنظمة 

 وجهاز اإلدارة  CAPاستجا�ة  التقییم المسبق للمكتب في مدى التقید �األنظمة 

المكتب، وتسو�ة المكتب المنازعات، والشكاوى غیر المقدمة للمكتب،  إحالة 
 والحوادث األخرى 

CAP 

طوال هذه اإلجراءات، ستنظر المؤسسة /الو�الة في �یفیة المشار�ة �شكل هادف مع أصحاب المصلحة المتأثر�ن. و�جب أن  المشار�ة الهادفة. .25
). و�جب 5ا یتعلق �اإلجراءات التصحیحیة، �ما في ذلك شكل هذه اإلجراءات (وفقا للحاشیة  تهدف المشار�ة إلى فهم ما یر�ده أصحاب المصلحة فیم

أن تجري المشار�ة في الوقت المناسب وتشمل الجمیع وتكون حساسة للغا�ة تجاه أي مخاوف تتعلق �مشروع محدد، �ما في ذلك أي مخاوف من 
 عملیات انتقامیة.

 یتسق هذا النهج مع نهج مؤسسة التمو�ل الدولیة في الخروج المسؤول و�كمله، على النحو التالي:نهج الخروج المسؤول.  .26

یؤ�د نهج الخروج المسؤول على أهمیة اتخاذ إجراءات في مرحلة مبكرة من دورة المشروع لتفادي أو تقلیل اآلثار السلبیة    .ئإلزئعتئخ ككجدهث  •
ها  وتدعیم تأثیر المؤسسة وتأهب الجهات المتعاملة لمعالجة المسائل البیئیة واالجتماعیة. و�شمل ذلك اإلجراءات نفسها التي �جري النظر فی 

).  وستشكل هذه 17الفقرة    إلجراءات التصحیحیة، التي تشمل تحلیل التأثیر للخروج على نحو یتسم �المسؤولیة (انظرفي إطار اإلعداد ل
 اإلجراءات جهدا متسقا ومتكامال لالستعداد للعمل التصحیحي والتحضیر للخروج.

وع من خالل تطبیق مبادئ الخروج الذي یتسم �ما یتسق هذا النهج مع الخروج المسؤول في وقت الحق من دورة المشر   .ئكجدهث ئكصحكهك  •
ذ �المسؤولیة. وتشمل مجموعة مبادئ الخروج المسؤول معالجة المسائل البیئیة واالجتماعیة واستخدام التأثیر العملي المتاح للمؤسسة لتنفی 

 
 لالطالع على خطة عمل جھاز اإلدارة.   21انظر الحاشیة   22
 . CAPعلى لالطالع  9انظر الحاشیة   23
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البیئي واالجتماعي و  خطة   البیئي  األخرى ومحاولة معالجة و/أو تخفیف أي مخاطر وآثار سلبیة    CAPsالعمل  أخرى على الصعیدین 
واالجتماعي �حتمل حدوثها وشدیدة �عد الخروج، وهو ما یتسق مع أطر االستدامة والنهج المقترح. �ما تنص المبادئ صراحة على أن الخروج  

ارة أخرى، �جب المسؤول قد یؤدي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تصحیحیة، یتم تنفیذها �عد ذلك وفقا أل�ة جوانب ذات صلة من النهج. و�عب 
أن تفهم مبادئ الخروج المسؤول على أنها نقطة دخول أخرى لمؤسسة التمو�ل الدولیة �ي تسعى إلى تسهیلها ومساندتها حسب الحاجة، بینما  

 تشمل أ�ضا إجراءات واعتبارات أوسع نطاقا (مثل األثر اإلنمائي). 

ؤول. ونظرا ألنه من المتوقع أن تستمر الفترة التجر�بیة للخروج المسؤول خالل أخیرا، �جري حالیا تجر�ب نهج الخروج المس  الفترة التجر�بیة. •
، سیتم استخدام أي دروس مستفادة، السیما إذا تم تسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة في سیاق الخروج، لالسترشاد  2023السنة المالیة 

 بها في النهج المقترح.

الو�الة هي جهة تقد�م خدمات التأمین "الخروج المسؤول" في سیاق ضمانات الو�الة، مع إدراك أن    وتستكشف الو�الة حالیا �یف �مكن تطبیق  .27
لذلك،   (ولیست جهة استثمار�ة) وأن حقوقها التعاقد�ة في الخروج من المشروع محددة بوضوح �موجب عقود الضمانات التي أبرمتها الو�الة.  ونتیجة 

 لة الدولیة لضمان االستثمار نادرة للغا�ة.فإن عملیات الخروج التي تقودها الو�ا

 ثالثًا. االعتبارات الرئیسیة لمساهمة المؤسسة /الو�الة في اإلجراءات التصحیحیة 
ن تقوم تحدد أطر االستدامة بوضوح تحدید األدوار بین المؤسسة /الو�الة والجهات المتعاملة معها، وتحدد أدوار التسهیل والمساندة التي �مكن أ .28

ستدامة، بها المؤسسة/الو�الة في منظومة اإلجراءات التصحیحیة. واتساقا مع غرض ورسالة المؤسسة /الو�الة واألغراض واألهداف األساسیة ألطر اال
اعیة، �ما أنها  فإن المؤسسة/الو�الة لیست ضامنة ألداء الجهات المتعاملة معها أو امتثالها لمعاییر األداء أو غیر ذلك من المتطلبات البیئیة واالجتم

ف لتحدید ما إذا �انت أنشطة  لیست شر�ات تأمین ضد المخاطر البیئیة واالجتماعیة. وتبذل المؤسسة /الو�الة العنا�ة الواجبة وجهود الرصد واإلشرا
یة الخاصة �المؤسسة  األعمال التي تساندها ُتنفذ وفقا لمتطلباتها البیئیة واالجتماعیة.  و�ذا وقع ضرر نتیجة لعدم االمتثال للمتطلبات البیئیة واالجتماع

لجهات المتعاملة معها وأصحاب المصلحة المباشرة لمعالجة  الو�الة، فإن المؤسسة/الو�الة ملتزمة بتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة التي تتخذها ا/
 الضرر في نطاق أطر االستدامة القائمة والنهج الشامل المقترح.   

تتخذها الجهات   .29 التي  الممكنة لتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة  النهج على المؤسسة /الو�الة مجموعة متنوعة من الطرق  و�عرض هذا 
صلحة المباشرة اآلخر�ن، والتي قد تتراوح بین ممارسة تأثیر المؤسسة/الو�الة مع المتعاملین والغیر لتسهیل تنفیذ المتطلبات البیئیة  المتعاملة وأصحاب الم

 واالجتماعیة إلى مساندة األنشطة التمكینیة �التعاون مع األطراف الفاعلة األخرى في منظومة اإلجراءات التصحیحیة. 

د هذا النهج إلى تقسیم واضح لألدوار والمسؤولیات، دون أن تتحمل المؤسسة /الو�الة (صراحة أو ضمنیا) أ�ا من األدوار والمسؤولیات. �ستن  .30
ن تحدید المسؤولیات التي تقع على عاتق شر�ة المشروع أو الجهة المتعاملة أو الجهة الراعیة. و�موجب أطر االستدامة، تقع المسؤولیة الرئیسیة ع

أي مخاطر أو أضرار على عاتق شر�ة المشروع أو الجهة المتعاملة أو الجهة الراعیة، حسب االقتضاء. وال �قصد بهذا النهج  وتجنب وتخفیف ومعالجة  
على تعدیل أو طمس الخطوط الفاصلة بین مسؤولیات الجهة المتعاملة ومسؤولیات المؤسسة /الو�الة �موجب أطر االستدامة. وهو �سعى إلى الحفاظ  

األطراف الفاعلة ألدوارها ومسؤولیاتها والوفاء بها، وتسهیل مساهمة التمو�ل المباشر لإلجراءات التصحیحیة، حسب االقتضاء، وتجنب كیفیة فهم مختلف  
ن  فإنه لیس متثبیط الجهة المتعاملة عن الوفاء �مسؤولیاتها أو خلق توقعات �أن المؤسسة/الو�الة ستفي بتلك المسؤولیات بدال منها. و�ناء على ذلك،  
تقد�م تمو�ل   المتوقع أن تقدم المؤسسة /الو�الة تمو�ال مباشرا لإلجراءات التصحیحیة، ولكن لیس في هذا النهج ما �منع المؤسسة/الو�الة من النظر في
نهج هو تكملة مباشر لإلجراءات التصحیحیة في ظروف استثنائیة، رهنا �السیاسات واإلجراءات القائمة.  وعالوة على ذلك، فإن الغرض من هذا ال

 السیاسات واإلجراءات القائمة ولیس تقییدها.   
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. �سعى التر�یز على تسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة التي تتخذها الجهة المتعاملة أو أصحاب المصلحة الحد من مخاطر الدعاوى القضائیة .31
لمخاطر التقاضي المتنامیة (وما �قابلها من   تعر�ض المؤسسة/الو�الةالمباشرة اآلخرون إلى تحقیق الهدف النهائي المتمثل في معالجة األضرار دون  

و�الة. تكالیف ضخمة) التي �مكن أن تنتج عن إتاحة عملیة نظامیة جدیدة لتمو�ل المساهمة المباشرة في اإلجراءات التصحیحیة من جانب المؤسسة/ال
ملیون دوالر سنو�ا لتغطیة   15یف المرتبطة �ه. وتخصص المؤسسة حالیا مبلغ غیر أن النهج المقترح ال �ضمن القضاء على مخاطر التقاضي والتكال

 التكالیف القانونیة المرتبطة �حاالت التقاضي

التیسیر ومساندة اإلجراءات التصحیحیة .32 المتعاملة معها وغیرها من .  تمو�ل  التیسیر والمساندة للجهات  بتمو�ل أنشطة  ستقوم المؤسسة/الو�الة 
حیة ألصحاب المصلحة المباشرة من خالل مختلف المصادر المتاحة. و�نبغي إدارة ذلك حتى ال ینظر إلیه على أنه التزام مالي اإلجراءات التصحی 

للمؤسسة/الو�الة و/أو المالیة  آثار سلبیة على االستدامة  له  للمؤسسة/الو�الة، وهو ما سیكون  المالیة  للمراكز  �النسبة  التصنیف   بدون سقف/مفتوح 
 للمؤسسة. االئتماني

 را�عًا. األثر المحتمل على مؤسسات التمو�ل اإلنمائي األخرى 

�عالج هذا النهج قضا�ا محددة تنشأ في سیاق نماذج أعمال وصالحیات المؤسسة/الو�الة، والتي تختلف عن تلك   التر�یز على القطاع الخاص. .33

یاد�ة. وفي مجال تمو�ل القطاع الخاص، تكون العالقات بین المؤسسات  الخاصة �مؤسسات التمو�ل اإلنمائي األخرى التي تر�ز على تمو�ل جهات س

اد�ة، حیث تكون  المالیة الدولیة والعمالء لمرة واحدة (�استثناء حالة تكرار التمو�ل)، وتنتهي العالقة �مجرد سداد القرض أو بیعه. وفي العملیات السی 

قات المطلو�ة لمناقشة اإلجراءات التصحیحیة المالئمة وتصمیمها وتنفیذها قائمة، ومنفصلة عن الجهة المتعاملة هیئة تا�عة للبلد العضو، ال تزال العال

قا البحث لیس أمرا ضرور�ا أو  الوارد ذ�رها في هذا  تلك  اتباع نهج إلجراءات تصحیحیة مثل  المعنیة، �ما أن  التمو�ل اإلنمائي  بال قرض مؤسسة 

على عدم الوفاء �االلتزامات المالیة السیاد�ة وعدم الوفاء �االلتزامات المالیة من جانب الشر�ات المملو�ة وللسبب نفسه، لن ینطبق النهج    للتطبیق.

لم   االقتضاء.  حسب  للدولة،  المملو�ة  الشر�ات  أو  السیاد�ة  دون  أو  السیاد�ة  المؤسسات  من  المتعاملة  للجهات  التمو�ل  تضمن  التي  تقم  للدولة، 

قترضین السیادیین من مؤسسات التمو�ل اإلنمائي، �ما في ذلك المقترضون السیادیون الذین �ستفیدون من أدوات الو�الة  المؤسسة/الو�الة بتحلیل الم

و مسؤولیتها عن الخاصة �عدم الوفاء �االلتزامات المالیة السیاد�ة وعدم الوفاء �االلتزامات المالیة من جانب الشر�ات المملو�ة للدولة؛ وملكیتها و/أ

زامات  ت التي تمولها مؤسسات التمو�ل اإلنمائي أو حائزي ضمانات الو�الة �شأن عدم الوفاء �االلتزامات المالیة السیاد�ة وعدم الوفاء �االلت المشروعا

سات التمو�ل  المالیة من جانب الشر�ات المملو�ة للدولة؛ وال دور مؤسسات التمو�ل اإلنمائي وحائزي ضمانات الو�الة في هذه السیاقات. و�النسبة لمؤس

لمملو�ة للدولة، یتعین  اإلنمائي األخرى وأدوات الو�الة �شأن عدم الوفاء �االلتزامات المالیة السیاد�ة وعدم الوفاء �االلتزامات المالیة من جانب الشر�ات ا

 إجراء تحلیل إضافي قبل تقییم أي من المقترحات الواردة في هذه الوثیقة.

نظرا ألن العدید من مؤسسات التمو�ل اإلنمائي تسعى إلى اتباع نهج منسق إلى حد �بیر إلدارة المخاطر .  ي تنسیق مؤسسات التمو�ل اإلنمائ   .34

طرح وتنسیق البیئیة واالجتماعیة في سیاساتها البیئیة واالجتماعیة، فمن المناسب أن تقوم تلك المؤسسات التي تر�ز على تمو�ل القطاع الخاص أ�ضا � 

   �اإلجراءات التصحیحیة إلى أقصى حد ممكن.نهج �ل منها فیما یتعلق 

 

 الفترة التجر�بیة 
سیتم تنفیذ هذا النهج خالل فترة تجر�بیة أولیة (تسترشد بتوجیهات جهاز اإلدارة في �ل من مؤسسة التمو�ل الدولیة والو�الة الدولیة    عرض عام.  .35

  2024(الر�ع الثالث من السنة المالیة    2027إلى د�سمبر/كانون األول    2024لضمان االستثمار) وتستمر مدة أر�ع سنوات، من ینایر/كانون الثاني  
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تنفیذ سیاسة مكتب 2028الر�ع الثاني من السنة المالیة    - )، وذلك إلتاحة الوقت الكافي واالتساق مع االستعراض واألخذ �الدروس المستفادة من 

أن   المحقق/المستشار، �ما في ذلك تنفیذ خطط عمل جهاز اإلدارة والخبرات المكتسبة من وظیفة االستجا�ة لمظالم أصحاب المصلحة. ومن شأن ذلك

من البدا�ة قد �سمح للمؤسسة /الو�الة �مواصلة اختبار هذا النهج، وتنقیحه، واستخالص الدروس المستفادة من الفترة التجر�بیة، بدال من التعّلق بنهج  

أن لمؤسسة، و لة التجر�بیة الفتر التمو�ل الدولیة مؤسسة � جهاز اإلدارة �صدره  ال �كون فعاال أو �فؤا �ما هو متوخى. ومن المتوقع أن �حكم أمر توجیهي 

. وتقوم المؤسسة/الو�الة 2024تحكم وثیقة مماثلة الفترة التجر�بیة للو�الة الدولیة لضمان االستثمار. وسیتم إصدارهما في الر�ع األول من السنة المالیة  

.  2023حتى د�سمبر/كانون األول  2023للنهج من یولیو/تموز حالیا بتقییم و�عداد األدوات ذات الصلة التي سیتم تعمیمها خالل المرحلة التحضیر�ة 

وجیهات ومتطلبات  وخالل هذه الفترة، ستشرع المؤسسة/الو�الة في ترتیبات التنفیذ؛ و�ناء القدرات الالزمة؛ ووضع الصیغة النهائیة للنظم واإلجراءات والت 

صل من أجل االستعداد للتنفیذ. وخالل الفترة التجر�بیة التالیة، ستقوم المؤسسة بتنفیذ  اإلبالغ؛ وتنقیح األدوات ذات الصلة و�جراء التدر�ب وأنشطة التوا

من   هذا النهج، �ما في ذلك جمیع التحسینات المقترحة، على جمیع مشروعات االستثمار المباشر الجدیدة. وسیتم أ�ضا تطبیق العناصر ذات الصلة

لجهة المتعاملة، على معامالت الوساطة المالیة الجدیدة. وستطبق الو�الة هذا النهج، �ما في ذلك جمیع النهج المقترح، السیما تلك المتعلقة �استعداد ا

الجهات    التحسینات المقترحة، على جمیع العملیات الجدیدة لضمانات التأمین ضد المخاطر السیاسیة. ولتفادي الشك، لن تشترط المؤسسة/الو�الة على

الوساطة   مؤسسات  من  النهج.المتعاملة  لهذا  معادلة  أدوات  إنشاء  مكتب   المالیة  سیاسة  استعراض  مع  التجر�بیة  الفترة  استعراض  وسیتزامن 

ة التي  المحقق/المستشار. و�عكس المقترح الخاص �فترة تجر�بیة حداثة هذا المشروع وحجمه، مما یتیح للمؤسسة /الو�الة استخالص الدروس المستفاد

 اء الطا�ع الرسمي على هذا النهج. من شأنها االسترشاد بها في إضف

على الرغم من صیاغتها في سیاق فترة تجر�بیة، فإن أي تحسینات قامت بها المؤسسة/الو�الة خالل هذه الفترة قد ینظر إلیها .  اعتبارات المخاطر  .36

جمهور العام على نطاق أوسع، مما �حد من قدرة المحاكم أو ال  من جانب آلیات المساءلة المستقلة أو  �حكم الواقع أ�ضا على أنها تخلق توقعات جدیدة  

یم احتمال حدوث  المؤسسة/الو�الة على تغییر مسارها �عد الفترة التجر�بیة. ومع ذلك، تم اقتراح أن تكون هناك فترة تجر�بیة �ي یتاح الوقت الالزم لتقی

ت المؤسسة/الو�الة قد خففت منها �فعالیة، أكثر وضوحا خالل الفترة وستصبح احتماالت وحجم هذه المخاطر، وما إذا �ان المخاطر عملیا وتقییم أثرها.  

بتكییف   /الو�الة  للمؤسسة  السماح  المرونة من خالل  �عض  التجر�بیة  الفترة  ستتیح  ذلك،  إلى  �اإلضافة  األمر، من خالل    النهجالتجر�بیة.  لزم  إذا 

ن خالل  استخالص الدروس المستفادة من فترة اإلعداد و�ذلك من الحاالت التي تقوم فیها المؤسسة/الو�الة بتسهیل ومساندة اإلجراءات التصحیحیة م

 الجهات المتعاملة وغیرها.

المقترحة، �ما في ذلك المقاییس الرئیسیة المتعلقة �المخرجات    طوال الفترة التجر�بیة، سیقوم فر�ق أساسي مخصص بتتبع تنفیذ التحسینات  التنفیذ. .37

رى؛ والتنقیحات  والنواتج؛ المخاطر المتحققة/تدابیر التخفیف المقابلة لها؛ الموارد اإلضافیة المستخدمة؛ واحتیاجات القدرات؛ والدروس المستفادة األخ

 ة التجر�بیة المقترحة. المقترحة الممكنة. و�قدم الملحق جیم تفاصیل إضافیة عن الفتر 

لك ستحیط المؤسسة/الو�الة مجلسي المدیر�ن التنفیذیین علما �التقدم المحرز من خالل اإلحاطة والتقار�ر طوال الفترة التجر�بیة، �ما في ذاإلبالغ.   .38

المستشار، و�التزامن مع استعراض سیاسة المكتب. التقار�ر السنو�ة. وسیتم إجراء التقییم النهائي في نها�ة الفترة التجر�بیة، �التشاور مع مكتب المحقق/

المدیر�ن التنفیذیین، �ما في ذلك النهج المنقح وخطوات إضفاء الطا�ع الرسمي علیه في السیاسات أو    مجلسيثم تقدم المؤسسة/الو�الة اقتراحا إلى  

 اإلجراءات المناسبة. 
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 سادًسا. خطة مشار�ة أصحاب المصلحة  

یوما (انظر الملحق �اء) �شأن النهج المقترح �ما هو مبین في هذه الوثیقة. وتتضمن �ما   45جراء مشاورات عامة لمدة  تعتزم المؤسسة/الو�الة إ .39

 األولى العناصر التالیة:

وفي بدا�ة فترة التشاور، ستتاح جمیع المواد واألسئلة الخاصة �إبداء اآلراء التقییمیة من خالل موقع إلكتروني مخصص تستضیفه المؤسسة   •

 التمو�ل الدولیة/الو�الة. وسیتیح الموقع اإللكتروني أ�ضا الحصول على مالحظات تقییمیة مكتو�ة. 

وسیتولى المیسرون المهنیون إدارة الجلسات. وستشتمل المشاورات على جلسات مفتوحة وجلسات تستهدف مجموعات مختارة لدعم مشار�ة   •

جتمع المدني، والجهات المتعاملة، والمؤسسات المالیة التا�عة للقطاع الخاص، جمیع فئات أصحاب المصلحة المعنیین (مثل منظمات الم

 والمجتمعات المحلیة المتأثرة، ومؤسسات التمو�ل اإلنمائي األخرى وآلیات المساءلة المستقلة التا�عة لها).

 ، والبرتغالیة، واإلسبانیة). وستعقد الجلسات في مناطق زمنیة متعددة و�لغات متعددة (العر�یة، واإلنجلیز�ة، والفرنسیة  •

وسیتم تجمیع ملخص لنتائج عملیة مشار�ة أصحاب المصلحة، �ما في ذلك التعلیقات واألسئلة الواردة (دون نسبها) واإلفصاح عنها على    •

 الموقع اإللكتروني المخصص.

 

 الملحق ألف. االستعراض الخارجي
نیا�ة عن مجلسي المدیر�ن التنفیذیین �المؤسسة والو�الة "االستعراض الخارجي للمساءلة   2018بدأت اللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة في عام  .1

التقید �األنظمة"  ن  البیئیة واالجتماعیة لمؤسسة التمو�ل الدولیة والو�الة الدولیة لضمان االستثمار، �ما في ذلك دور وفعالیة مكتب المحقق/المستشار لشؤو 

وقام فر�ق من الخبراء المستقلین، برئاسة نائب الرئیس التنفیذي السابق لمؤسسة التمو�ل الدولیة، السید بیتر و�كي، بتقد�م تقر�ر  (االستعراض الخارجي).  

یونیو/حز�ران   24�ن التنفیذیین، وذلك لمناقشته في  توصیة إلى اللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة واللجنة المعنیة �الحو�مة والمسائل اإلدار�ة للمدیر   136مع  

من الضروري وضع إطار للمؤسسة/الو�الة التخاذ إجراءات تصحیحیة في الحاالت التي یتسبب فیها عدم . وتضمن التقر�ر هذه التوصیة:  2020

 24االمتثال في إلحاق الضرر". 

 لتوصیات التفصیلیة التالیة �شأن وضع إطار وما ینبغي أن �ستتبعه:وفیما یتعلق �اإلجراءات التصحیحیة، قدم االستعراض الخارجي ا .2

) أموال االلتزامات الطارئة من الجهة المتعاملة والتي �مكن استغاللها في حالة وقوع  1ینبغي إنشاء آلیتین لتمو�ل اإلجراءات التصحیحیة: ( •

) األموال التي �مكن أن تسهم بها المؤسسة/الو�الة،  2الوفاء �معاییر األداء؛ (الضرر البیئي واالجتماعي ور�طها �فشل الجهة المتعاملة في  

 في حالة تسبب أي منهما في الضرر البیئي واالجتماعي. 

�جب أن تحدد المؤسسة والو�الة إطارا لإلجراءات التصحیحیة، و�جب على مجلس المدیر�ن التنفیذیین استعراض هذا اإلطار والموافقة علیه،    •

 ناء جزئیا على اتفاقیة القطاع المصرفي الهولند�ة.مع الب 

 
 . 17االستعراض الخارجي، الصفحة  24
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�جب أن تضع المؤسسة والو�الة متطلبات وآلیات لتمو�ل االلتزامات المحتملة لجمیع االستثمارات التي تنطوي على مخاطر بیئیة واجتماعیة  •

 )؛ 2الوساطة المالیة  ، ومؤسسة1كبیرة (على األقل، جمیع االستثمارات من الفئة أ، وب، ومؤسسة الوساطة المالیة 

و�جب أن تقوم المؤسسة والو�الة، �التعاون مع مكتب المحقق/المستشار، بتقد�م مسودة سیاسات �شأن استخدام موارد المؤسسة/الو�الة إلى   •

ود المفروضة علیها مجلس المدیر�ن التنفیذیین للمساهمة في معالجة هذه المخاطر، وتوضیح معاییر هذه الموارد واستخداماتها المحتملة والقی 

 25للمساهمة في اإلجراءات التصحیحیة."

، �لفت اللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة/اللجنة المعنیة �الحو�مة والمسائل اإلدار�ة للمدیر�ن التنفیذیین �ال  2020وفي اجتماع یونیو/حز�ران    .3

 26  الستعراض الخارجي. وقد فعلت المؤسسات الثالث ذلك، وفيمن المؤسسة والو�الة والمكتب �إعداد خطة عمل وجدول زمني لتنفیذ توصیات ا

، صادقت اللجنتان على مجموعة من خطط العمل النهائیة �شأن المساءلة البیئیة واالجتماعیة للمؤسسة والو�الة، �ما في 2020أكتو�ر/تشر�ن األول  

تجمیع إجراءات المؤسسة تم  اقترحتهما المؤسسة/الو�الة. والستجا�ًة لتوصیات االستعراض الخارجي،  اللذین  المكتب وفعالیته،  الو�الة في  /ذلك دور 

یونیو/حز�ران   28) سیاسة آلیة المساءلة المستقلة التا�عة للمؤسسة/الو�الة (التي اعتمدها مجلس المدیر�ن التنفیذیین في  1المجاالت الثالثة التالیة: (

التي ستنفذها المؤسسة/الو�الة؛ (2)؛ (2021 �السیاسات  المتعلقة  ل3) اإلجراءات غیر  المتعلقة �اإلجراءات  ) استعراض المؤسسة/الو�الة  لتوصیات 

 التصحیحیة، وهو محور تر�یز هذه الوثیقة.   

  

 
 . 99  - 98تان االستعراض الخارجي، الصفح  25
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 الملحق �اء. خطة مشار�ة أصحاب المصلحة 

التصحیحیة ونهج الخروج الذي یتسم �المسؤولیة.  فیما یلي الخطوط العر�ضة لخطة التشاور مع أصحاب المصلحة من أجل نهج اإلجراءات  

 وهو عرضة للتغییر. 

 األدوار والمسؤولیات 

حسب  ستقود عملیة التشاور إدارة االتصاالت �مؤسسة التمو�ل الدولیة وذلك �مساندة من إدارة االتصاالت �الو�الة الدولیة لضمان االستثمار،  

ة والو�الة الذین شار�وا في صیاغة هذه النهج ("الفر�ق األساسي") �انتظام مع إدارة الحاجة. وتجتمع مجموعة مختارة من موظفي المؤسس

 االتصاالت �المؤسسة لتقد�م المشورة �شأن النهج، وتنسیق التخطیط، واستعراض الوثائق.

 المدة والتوقیت 

 تنمیة.یوما، تبدأ في غضون شهر من اجتماع اللجنة المعنیة �فعالیة ال 45ستستمر فترة التشاور 

 العناصر األساسیة لنهج التشاور

 منصة التشاور عبر اإلنترنت  .1

مترجم إلى اللغات الرسمیة لمجموعة البنك  - SurveyMonkey: سیستخدم برنامج مسح لجمع المالحظات التقییمیة المكتو�ة  •

 الدولي: العر�یة والصینیة والفرنسیة والیا�انیة والبرتغالیة والروسیة واإلسبانیة.

سیكون �مقدور أصحاب المصلحة تقد�م مالحظاتهم التقییمیة مباشرة إلى عنوان بر�د إلكتروني    :المالحظات التقییمیة المباشرة •

 مخصص.   

  ifc.org: سیتم تغییر غرض صفحة المشاورات على شبكة اإلنترنت التي تستضیفها صفحة  ت على اإلنترنتصفحة المشاورا  •

إدارة   تقدمها  التي  الحالیة  المساندة  النفع في ضوء  تحقیق  �المؤسسة/الو�الة من أجل  الخاصة  المساءلة  لسیاسة  والتي وضعت 

باشرة بهذه الصفحة وتعلیقاتهم التقییمیة اإل�جابیة �شأنها. وسیكون  تكنولوجیا المعلومات �المؤسسة و�لمام أصحاب المصلحة الم

على موقع الو�الة على اإلنترنت صفحة مقصودة ترتبط أ�ضا �صفحة المشاورات. وستطلق صفحة الو�ب التي تشجع التشاور مع 

تماع اللجنة المعنیة �فعالیة  أصحاب المصلحة من أجل نهج اإلجراءات التصحیحیة ونهج الخروج المسؤول �عد وقت قصیر من اج

) خلفیة وسیاق نهج اإلجراءات التصحیحیة ونهج الخروج المسؤول، �ما في ذلك عرض  1التنمیة، وستتضمن التفاصیل التالیة (

) تفاصیل المشاورات (التوار�خ، والمناطق الزمنیة، واللغات، إلخ) مع روا�ط للمسح، وتأكید الحضور، 2عام للعمل حتى اآلن؛ (

أ�ام   10ارات المالحظات التقییمیة المباشرة. وسیضاف محتوى التشاور إلى صفحة الو�ب في بدا�ة فترة التشاور وسیتاح قبل وخی 

 على األقل من أول جلسة تشاور. 

النسق: على الرغم من أن معظم الجلسات ستعقد على شبكة اإلنترنت، فإن المؤسسة/الو�الة ستبحثان عن فرص لعقد جلسات   •

 و مختلطة أ�ضا.  مباشرة أ

 

 مواد داعمة .2
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المسؤول  • الخروج  ونهج  التصحیحیة  اإلجراءات  لنهج  الرئیسیة  الجوانب  تحدد  (وثائق)  الرسمیة   :وثیقة  اللغات  إلى  ستترجم 

 لمجموعة البنك الدولي وستتاح على صفحة الو�ب في بدا�ة فترة التشاور.

 المحتملة، وستشتمل على طرق لتقد�م المالحظات التقییمیة.  : سیتم تقد�مها لمعالجة األسئلةوثیقة األسئلة الشائعة  •

 تشجیع التشاور مع أصحاب المصلحة  .3

وسیتم الترو�ج للفعالیات من خالل مختلف الرسائل اإلخبار�ة للمؤسسة والو�الة، وقنوات االتصال الخاصة �المؤسسة/الو�الة ومجموعة  

 لمباشرة حسب الحاجة، ومنصة المشاورات على شبكة اإلنترنت. البنك الدولي، والتواصل المباشر مع أصحاب المصلحة ا

 سلسلة االجتماعات   .4

ستتألف معظم المشاورات من منتد�ات أصغر حجما لضمان شعور أصحاب المصلحة    :المنتد�ات حسب فئة أصحاب المصلحة  •

من   المنتد�ات  وستتألف  التقییمیة.  اآلراء  وتقد�م  اآلراء  مناقشة  في  المباشرة  �الراحة  المصلحة  أصحاب  من  محددة  مجموعات 

لكل   توقیتات  توفر عدة  اإلنمائي)، مع  التمو�ل  الخاص، ومؤسسات  والقطاع  المحلیة،  والمجتمعات  المدني  المجتمع  (منظمات 

  30-25مجموعة، حتى یتمكن أصحاب المصلحة من االختیار استنادا إلى المنطقة الزمنیة واللغة. وسیقتصر �ل اجتماع على  

مشار�ا. وسُینظر في عقد اجتماع ثان �اللغة ذات الصلة وفي المنطقة الزمنیة ذات الصلة إذا �ان عدد المشار�ین الذین �مكن  

 استیعابهم في اجتماع واحد أكبر مما �مكن استیعا�ه. 

سیتم تنظیم االجتماعات وتسهیلها �اللغات اإلنجلیز�ة واإلسبانیة والفرنسیة والعر�یة ("لغات االجتماعات"). وستتاح الترجمة    اللغة: •

 الفور�ة البرتغالیة خالل االجتماعات التي تعقد �اللغة اإلسبانیة. وستتاح الترجمة الفور�ة �اللغة اإلنكلیز�ة في جمیع الجلسات أ�ضا، 

 ین شفو�ین على درا�ة �المصطلحات ذات الصلة. بدعم من مترجم

سیتألف �ل اجتماع من جلسة میسرة لمدة ساعتین إلى ثالث ساعات، بدعم من مدون مالحظات واحد على األقل    :المدة واإلدارة •

 وعضو واحد من الفر�ق األساسي. 

تمو�ل اإلنمائي �الدعوة فقط. وسیفتح �اب ستنظم جلسات للبلدان المتعاملة مع القطاع الخاص ومؤسسات ال  :التسجیل والتواصل •

التسجیل لمنظمات المجتمع المدني والجلسات المجتمعیة أمام جمیع المهتمین من خالل صفحة المشاورات على شبكة اإلنترنت  

). وسیتم تشجیع المشار�ة من خالل التواصل الموجه مع فئات أصحاب المصلحة الرئیسیین (�ما في  SurveyMonkey(عبر  

من خالل مختلف شبكات المؤسسة/الو�الة ومجموعة البنك الدولي، ومن خالل رسم خرائط المجتمعات المحلیة). و�جب توفر    ذلك

مشار�ین مسجلین �حد أدنى لعقد أي جلسة. و�ذا لم یتم الوصول إلى هذا الحد األدنى قبل یومین من انعقاد الجلسة، سیتم   5

تماع �أن الجلسة لن تعقد، وسیتم تشجیعهم على االنضمام إلى اجتماع آخر أو الجلسة إبالغ أصحاب المصلحة الذین سجلوا لالج

 النهائیة ألصحاب المصلحة المتعددین.

�عد االنتهاء من جمیع منتد�ات أصحاب المصلحة، ستعقد جلسة تضم العدید من أصحاب  جلسة أصحاب المصلحة المتعددین:    •

ترجمة الفور�ة بلغات االجتماعات. وستتیح الجلسة مجاال لالستماع إلى المشار�ین الذین المصلحة �اللغة اإلنجلیز�ة، مع إتاحة ال

لم یتمكنوا من االنضمام إلى منتد�ات أصحاب المصلحة، والسماح بتبادل األفكار والرؤى بین المجموعات، و�تاحة مناقشة أعمق  

 �قة.لمسائل محددة، �ما في ذلك المسائل التي أثیرت خالل الجلسات السا
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�مكن جدولة اجتماعات إضافیة مع أفراد أو مجموعات من المجتمعات المحلیة، أو أصحاب المصلحة    اجتماعات محددة أخرى:  •

الخارجیین اآلخر�ن المتأثر�ن �مشار�ع المؤسسة/الو�الة حسب االقتضاء، والذین ال �عتادون على المشار�ة في اجتماعات التشاور، 

ذه العملیة، أو لدیهم مخاوف �شأن تقد�م مدخالت في اجتماع عام. و�مكن أن �شمل ذلك عقد اجتماعات أو ال �كونون على درا�ة به

مع مجموعات المجتمعات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني معا، إذا طلب منها ذلك. و�المثل، قد یتم جدولة اجتماعات محددة  

 ؤسسة/الو�الة، وتفضل المشار�ة في حوارات واحدة مع الفر�ق األساسي.بنشاط مع الجهات المتعاملة التي لها عالقة طو�لة مع الم

 اإلفصاح عن موجز للمالحظات التقییمیة من جانب مجموعة أصحاب المصلحة �شأن منصة التشاور: .5

ي المالحظات.  سیقوم المیسرون �إعداد ملخصات لالجتماعات والمالحظات التقییمیة التي تقدمها مجموعة أصحاب المصلحة، بدعم من مقدم 

ب  و�جوز إعداد نسخ مختلفة للفر�ق األساسي ومجلس المدیر�ن التنفیذیین واإلفصاح العام، على التوالي، مع تقد�م الملخصات العامة إلى جان 

 أي توصیات نهائیة معلنة.

 اإلطار الزمني:  .6

 سیتم تدشین صفحة الو�ب �عد اجتماع اللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة.  -

 یوما.   45التشاور في بدا�ة فترة التشاور التي تستمر  وستتاح مواد -

وستتاح نسخة منها    2023وسیقدم تقر�ر عن عملیة التشاور والنهج المحدث إلى اللجنة المعنیة �فعالیة التنمیة في أواخر عام   -

 لإلفصاح عنها للجمهور �عد ذلك.
 

 االجتماعات المقترحة  .7

 نوع الجلسة  اللغة  أصحاب المصلحة  
 المناطق الزمنیة 

 تغطي  

مؤسسات التمو�ل  
 اإلنمائي

 اإلنجلیز�ة
 مغلقة 

 التشاور (مختلطة) 

أورو�ا الشرقیة   -البلدان األفر�قیة (مساء)  -واشنطن العاصمة و�لدان البحر الكار�بي (صباحا) 
 -(مساء) 

 غرب ووسط آسیا (مساء) 

 والفرنسیة) اإلنجلیز�ة (اإلسبانیة  المتعاملون مع البنك

 مغلقة 
 التشاور عبر اإلنترنت 

أورو�ا الشرقیة   -البلدان األفر�قیة (مساء)  -واشنطن العاصمة و�لدان البحر الكار�بي (صباحا) 
 (مساء) 

 مغلقة 
 التشاور عبر اإلنترنت 

 شرق آسیا والمحیط الهادئ (صباحا)  -غرب ووسط آسیا (مساء)

 المجتمعات المحلیة
 و 
المجتمع  منظمات  

 المدني 

 اإلنجلیز�ة (اإلسبانیة والفرنسیة) 

 مفتوحة
(مختلطة/عبر  المشاورات 

 اإلنترنت) 

أورو�ا الشرقیة   -البلدان األفر�قیة (مساء)  -واشنطن العاصمة و�لدان البحر الكار�بي (صباحا) 
 -(مساء) 

 غرب ووسط آسیا (مساء) 
 مفتوحة

 التشاور عبر اإلنترنت 
 شرق آسیا والمحیط الهادئ (صباحا)  -(مساء)غرب ووسط آسیا 

 الفرنسیة (اإلنجلیز�ة)
 مفتوحة

 التشاور عبر اإلنترنت 
 أفر�قیا الناطقة �الفرنسیة (مساء)  -هایتي (صباحا)  
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 العر�یة (اإلنجلیز�ة)
 مفتوحة
 التشاور

 على شبكة اإلنترنت 
 شبه الجز�رة العر�یة (مساء)  -شمال أفر�قیا (صباحا) 

 اإلسبانیة/البرتغالیة (اإلنجلیز�ة)
 مفتوحة

 التشاور عبر اإلنترنت 
 أمر�كا الوسطى 

 وأمر�كا الجنو�یة (صباحا)  

أصحاب المصلحة  
 المتعددون 

اللغة اإلنجلیز�ة (مع توفر الترجمة  
 الفور�ة)

 مفتوحة
 التشاور
 (مختلط) 

 العالم
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 الفترة التجر�بیة الملحق جیم. النهج المقترح للعمل التصحیحي: 
 

 اإلعداد لتنفیذ نهج اإلجراءات التصحیحیة 

. 2023من المتوقع أن �حكم األمر التوجیهي من جهازي اإلدارة �المؤسسة/الو�الة الفترة التجر�بیة. سیصدر في یولیو/تموز   عرض عام 
تنقیحها خ التي سیتم  بتقییم و�عداد األدوات ذات الصلة  المؤسسة/الو�الة حالیا  للنهج من  تقوم  التحضیر�ة  المرحلة  الل 

األول    2023یولیو/تموز   د�سمبر/كانون  ستقوم  2023حتى  أشهر،  ستة  تستمر  التي  اإلعداد  مرحلة  وخالل   .
المؤسسة/الو�الة ببناء القدرات الالزمة، ووضع الصیغة النهائیة لألنظمة، وتدقیق اإلجراءات، ووضع متطلبات التوجیه 

 در�ب والتواصل اإلضافیان فر�ق أساسي متفرغ لتنفیذ المشروع التجر�بي.   ورفع التقار�ر. وسیقود الت 

 2023د�سمبر/كانون األول   – 2023یولیو/تموز  اإلطار الزمني 

 اإلعداد الالزم لكل جانب من جوانب النهج

االستعداد لألعمال  
 التصحیحیة 

 تقییم التأثیر وتقییم مدى استعداد الجهات المتعاملة  

 بناء أدوات إلجراء تقییم للتأثیر وتقییم مدى استعداد الجهات المتعاملة.  •

 وضع منهجیة لتقد�م طلبات المشروعات (واالندماج في العملیات ذات الصلة). •

 تكلفة خطة العمل البیئي واالجتماعي 

 العمل البیئي واالجتماعي. وضع إرشادات ونموذج لتكالیف خطة  •

 وضع منهجیة للتقدم �طلبات الختیار المشروعات (واالندماج في العملیات ذات الصلة).  •

 أحكام تعاقد�ة 

مراجعة النماذج القانونیة الحالیة وتبیان األحكام التعاقد�ة المنقحة/الجدیدة فیما یتعلق �مسؤولیة الجهة المتعاملة عن  •
 التصحیحیة في النماذج القانونیة. اإلجراءات 

وضع إرشادات مالئمة تحدد متى �مكن أن �كون �ل حكم ذا صلة (أي مجموعة فرعیة من ظروف المشروع)   •
 و�یف (إذا لزم األمر) �مكن تصمیمه حسب الحاجة. 

 وضع منهجیة للتقدم �طلبات الختیار المشروعات (واالندماج في العملیات ذات الصلة).   •

التسهیل  
 لمساندة وا

وضع منهجیة اتخاذ القرارات و�رشادات العملیات �شأن تقییم وتنفیذ أفضل السبل لتسهیل ومساندة اإلجراءات  
 التصحیحیة.

إعداد أنظمة التتبع، �ما في ذلك المقاییس الرئیسیة لتتبع جمیع "المخرجات" و"النواتج" أدناه، ومنهجیات لمساندة    • مسائل عامة  
 األدوات الرئیسیة حسب االقتضاء.إعادة تحدیث 

 وضع إجراءات للتنفیذ التجر�بي. •
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 تنفیذ النهج في الفترة التجر�بیة 

 عرض عام 

خالل الفترة التجر�بیة، ستقوم المؤسسة/الو�الة بتنفیذ هذا النهج، �ما في ذلك جمیع التحسینات المقترحة.  
بتتبع تنفیذ التحسینات المقترحة في قاعدة بیانات مر�ز�ة.  وطوال الفترة التجر�بیة، سیقوم فر�ق أساسي متفرغ 

القضا�ا الرئیسیة التي یتعین تتبعها: المقاییس الرئیسیة لجمیع "المخرجات" و "النواتج"؛ المخاطر  
المتحققة/تدابیر التخفیف المقابلة لها؛ الموارد اإلضافیة المستخدمة؛ االحتیاجات من القدرات، والدروس  

خرى؛ والتنقیحات المقترحة الممكنة. وستشارك المؤسسة/الو�الة في تنفیذ النهج المقترح مع  المستفادة األ
 مكتب المحقق/المستشار طوال الفترة التجر�بیة. 

 2027د�سمبر/كانون األول – 2024ینایر/كانون الثاني  اإلطار الزمني 

 النواتج  الُمخرجات  األهداف  أنشطة الفترة التجر�بیة 

  االستعداد لألعمال التصحیحیة  -أوال
ز�ادة/تحسین وعي   أ. عملیات التقییم    

الجهات المتعاملة   
�شأن توقعات  

المؤسسة/الو�الة  
فیما یتعلق  
�اإلجراءات  
التصحیحیة 

واالستعداد لتقد�م  
إجراءات تصحیحیة،  

 إذا لزم األمر 

تحسین االستفادة  
من تأثیر 

المؤسسة/الو�الة  
للتصرف عند 

االقتضاء في إطار  
منظومة اإلجراءات  

 التصحیحیة

تنفیذ التقییمات واستخالص الدروس  
 المستفادة وتكرارها �مرور الوقت. 

تدعیم استعداد الجهات المتعاملة لتقد�م إجراءات  
 تصحیحیة عند الحاجة 

- ز�ادة تأثیر المؤسسة/الو�الة لمعالجة اآلثار البیئیة
 االجتماعیة السلبیة 

التقییمات المنفذة في  
 المشروعات 

 

 ب. أحكام تعاقد�ة 

التنفیذ في جمیع المشروعات (التي   
تنطبق علیها)، واستخالص الدروس  

 المستفادة وتكرارها �مرور الوقت. 

استخدام األحكام التعاقد�ة المنقحة/الجدیدة لز�ادة  
المؤسسة/الو�الة  استعداد الجهات المتعاملة وتأثیر 

 عند الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحیحیة

األحكام الواردة في نماذج  
 العقود 

 

 ثانیًا. التسهیل والمساندة 

التنفیذ في جمیع المشروعات ذات  
الصلة، على النحو المنصوص علیه في  
وثیقة مجلس النهج، واستخالص الدروس 

 المستفادة وتكرارها �مرور الوقت. 

ز�ادة فعالیة االستفادة من تأثیر  –التأثیر
- المؤسسة/الو�الة في معالجة اآلثار البیئیة

 االجتماعیة السلبیة 

اإلجراءات  مساندة األنشطة التمكینیة من أجل:  
التصحیحیة التي تتخذها الجهة المتعاملة أو الغیر  

 لمعالجة اآلثار البیئیة والبیئیة السلبیة 

 

التطبیق على أساس �ل  
 حالة على حدة 

التأثیر المستخدم مع   
الجهة المتعاملة، واألطراف  

الفاعلة األخرى مثل  
المقرضین 

المشار�ین/المستثمر�ن 

عدد أقل من اآلثار  
البیئیة السلبیة التي 

لم تخصص لها  
 إجراءات تصحیحیة  
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 تنفیذ النهج في الفترة التجر�بیة 
المشار�ین، والحكومات،  

 إلخ.

تقد�م المساعدة الفنیة،   
و�ناء القدرات، والخدمات  

االستشار�ة، وتیسیر  
الحوار، وغیر ذلك من  

الخدمات المقدمة  
ءات  لدعم/تیسیر اإلجرا

 التصحیحیة

 

 ثانیًا. إمكانیة الوصول إلى إجراءات تصحیحیة  

. آلیات التظلُّم على مستوى المشروع:  1
متا�عة األنشطة في استعراض حافظة 

 آلیة معالجة المظالم �المؤسسة والو�الة 
. تشجیع الجهات المتعاملة على  2 

إحاطة أصحاب المصلحة علما �جمیع  
قنوات آلیة التظلم، �ما في ذلك مكتب 

 المحقق/المستشار 

علیة تعز�ز فهم أداء الجهات المتعاملة وفا  •
التقییم المسبق والرصد الذي تقوم �ه مؤسسة  
التمو�ل الدولیة لمشار�ة أصحاب المصلحة  

 المباشرة وآلیات معالجة المظالم 
ز�ادة معارف أصحاب المصلحة و�مكانیة  •

الوصول إلى جمیع قنوات آلیة التظلم، �ما في  
 ذلك مكتب المحقق/المستشار 

ستثري نتائج المراجعة   •
برامج تدر�ب  

المتخصصین، ومبادرات  
بناء قدرات البلدان  
المتعاملة، وتطو�ر  

منتجات معرفیة و�رامج  
 للخدمات االستشار�ة. 

وسیتم تضمین الدروس    •
المستفادة من أمثلة 

قضا�ا المكتب، التي تم  
إعدادها �التشاور مع  

المكتب، لتعز�ز المواد  
 التدر�بیة. 

تحسین سبل    •
الوصول إلى  

اإلجراءات  
التصحیحیة 

خالل   من
آلیات معالجة  
المظالم على  

مستوى  
 المشروع 

تحسین   •
المعرفة �جمیع  

قنوات آلیة  
التظلم، �ما في  

ذلك مكتب  
المحقق/المس 

 تشار  

. تعز�زات االستجا�ة لمظالم أصحاب  3
المصلحة لتسهیل الوصول إلى  

 اإلجراءات التصحیحیة 
 
 

تدعیم آلیة االستجا�ة للمظالم على المستوى 
الوصول إلى اإلجراءات   المؤسسي، وتسهیل

 التصحیحیة

 إعداد توجیهات جدیدة  •
ز�ادة قدرات وموارد    •

 الموظفین لتدعیم عملها. 
إعداد أدوات إضافیة   •

للمشار�ة على نحو  
استباقي مع أصحاب  

 المصلحة 

تحسین االستجا�ة  
للشكاوى وحلها على  

 المستوى المؤسسي 
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التنفیذ في جمیع المشروعات ذات   

الصلة، واستخالص الدروس المستفادة 
 وتكرارها �مرور الوقت. 

   

 الدروس المستفادة : اإلبالغ والتقییم   ثالثًا.
تقییم الفترة التجر�بیة (استنادا إلى 

المقاییس الرئیسیة التي سیتم وضعها في  
یونیو/حز�ران  صیغتها النهائیة في 

) من أجل استخالص الدروس 2023
 المستفادة. 

تقییم مخرجات التنفیذ، وتحلیل االتجاهات   
 واستخالص النتائج �شأن الجوانب الرئیسیة للنهج.

 تقار�ر التقییم السنو�ة  

مواصلة اطالع  
اللجنة المعنیة  
�فاعلیة التنمیة  
 وتدعیم النهج. 

 


	الاختصارات والأسماء المختصرة
	موجز وافٍ
	أولا: مقدمة
	ثانياً. نهج الإجراءات التصحيحية
	أ.  نطاق نهج الإجراءات التصحيحية
	ب.  أطر الاستدامة الخاصة بالمؤسسة/الوكالة
	ج - سياسة مكتب المحقق/المستشار
	د. منظومة الإجراءات التصحيحية: الأدوار والمسؤوليات
	هـ.  التحسينات
	و. القدرات الداخلية والتمويل
	ز) الإجراءات

	ثالثاً. الاعتبارات الرئيسية لمساهمة المؤسسة /الوكالة في الإجراءات التصحيحية
	رابعاً. الأثر المحتمل على مؤسسات التمويل الإنمائي الأخرى
	الفترة التجريبية
	سادسًا. خطة مشاركة أصحاب المصلحة
	الملحق ألف. الاستعراض الخارجي
	الملحق باء. خطة مشاركة أصحاب المصلحة
	الملحق جيم. النهج المقترح للعمل التصحيحي: الفترة التجريبية

