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 المظالمأمین  –مكتب مستشار االمتثال حول 

آلیة مســتقلة لالنتصــاف والمســاءلة لألفراد والمجتمعات المتضــررة من عبارة ھو   أمین المظالم  –مكتب مســتشــار االمتثال  إن  
یعمل لمعالجة الشـكاوى بشـكل  وفھ.  وكالة ضـمان االسـتثمار متعدد األطرافالمشـاریع التي تمولھا مؤسـسـة التمویل الدولیة و

وكالة ضــمان االســتثمار متعدد  النتائج االجتماعیة والبیئیة لمشــاریع مؤســســة التمویل الدولیة وتحســین  عادل وموضــوعي مع 
 تعزیز المساءلة العامة والتعلم في ھذه المؤسسات.عالوةً على  األطراف

في عملیات الـشكاوى.   تھموثقأـصحاب المـصلحة المـشاركین    ینةطمأنلتعزیز  ـضروریتان  ـسمتان  المكتب اـستقاللیة وحیاد  تعتبر  و
یقدم تقاریره  وفھ ،وكالة ضمان االستثمار متعدد األطرافمستقل عن إدارة مؤسسة التمویل الدولیة وإلن المكتب كیان وولھذا،  
 .األطرافوكالة ضمان االستثمار متعدد مؤسسة التمویل الدولیة و إدارة إلى مجلسي  مباشرةً 

) التابعة لمؤسـسـة التمویل أمین المظالم  –مكتب مسـتشـار االمتثال  عملھ وفقًا لسـیاسـة آلیة المسـاءلة المسـتقلة (مكتب  الینفذ كما  
 ،لمزید من المعلوماتولمعرفة اثالث وظائف على النحو المبین أدناه.  ؤدي  یو  ،وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف  /الدولیة

 .ombudsman.org-www.cao: كترونيزر الموقع اإلل

 استشاري االمتثال النزاعات تسویة

التي   حل المشــاكلمكتب في  الیســاعد  
أثیرت حول اآلـثار البیئـیة واالجتـماعـیة  

ــاریع ــافة    ، أو أیھما،للمشــ إلى  باإلضــ
ــاریع الفرعیةا من خالل  ، أو أیھم،لمش

المشـــــاـكل، نھج مـحاـید وتـعاوني لـحل 
ــین النتائج على  كما   ــاھم في تحســ یســ

 أرض الواقع.

امتـثال  متعلـقة بـ مراجـعات   المكـتبنـفذ  ی
ة  ة/ وـكاـل ــة التموـیل اـلدولـی مؤســـــســـ
ــتثمار متعدد األطراف   ــمان االسـ ضـ
ة واألمن، وتقییم   ــات البیـئ اســـ لســــــی

اتخاذ الـضرر ذي الـصلة، والتوـصیة ب
ة  إجراءات   الـجة ـعدم  تصـــــحیحـی لمـع

 االمتثال والضرر عند االقتضاء.

المشــورة لمؤســســة التمویل مكتب  الیقدم 
الدولیة/ وكالة ضـــمان االســـتثمار متعدد 

بغرض تحسین اإلدارة  األطراف ومجالس  
األداء النظامي لمؤســســة التمویل الدولیة/  
ــتثمار متعدد األطراف   ــمان االس وكالة ض

جتماعیة وتقلیل بشأن االستدامة البیئیة واال
 مخاطر الضرر.

 

 أمین المظالم –مكتب مستشار االمتثال حول وظیفة امتثال 

والسـیاسـات   وكالة ضـمان االسـتثمار متعدد األطرافمراجعة امتثال مؤسـسـة التمویل الدولیة وفي    مكتبالوظیفة امتثال    تتمثل
 عند االقتضاء.تصحیحیة والتوصیة بإجراءات  ،بالضرر ذي الصلةتقییمات  ل، واالبیئیة واالجتماعیة

 نھًجا من ثالث خطوات:مكتب التتبع وظیفة االمتثال في و

 المراقبة تحقیقال ةتوصیال

مراجعة أولیة لتحدید ما إذا كانت  
الــداخلي   الطلــب  أو  الشـــــكوى 

 یستحق تحقیق االمتثال.

اـنت   ا إذا ـك د منھجي وموضـــــوعي لـم دـی تـح
الدولیة/ وكالة ضـــمان  مؤســـســـة التمویل  

االسـتثمار متعدد األطراف تمتثل لسـیاسـاتھا  
ضــرر  ن ثمة االبیئیة واالجتماعیة وما إذا ك

 عدم امتثال. حالة یتعلق بأي

إلـجراءات   اـلـفعـــال  ـتـنـفیـــذ  اـل ـمن  اـلـتـحـقق 
ة ةً   اإلدارة الموضـــــوـع اـب ائج   اســـــتـج لنـت

 وتوصیات تحقیق االمتثال.
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 االختصارات

 التعریف  االختصار 

CAO   االمتثال مستشار  المظالم   – مكتب  متعدد   " المكتب"   أمین  االستثمار  ووكالة ضمان  الدولیة  التمویل  (مؤسسة 
 األطراف)

E&S  البیئیة واالجتماعیة 

ESIA تقییم األثر البیئي واالجتماعي 

ESAP خطة العمل البیئیة واالجتماعیة 

ESMS نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 

ESRS ملخص المراجعة البیئیة واالجتماعیة 

ESRP إجراءات المراجعة البیئیة واالجتماعیة 

FPIC الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة 

IFC  مؤسسة التمویل الدولیة 

LRP خطة استعادة سبل العیش 

MIGA وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف 

PS (مؤسسة التمویل الدولیة) معاییر األداء 

SEP  خطة إشراك أصحاب المصلحة 

SII  ملخص معلومات االستثمار 
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 تنفیذي الملخص ال

والعمل مع مجموعة    ،استثمرت مؤسسة التمویل الدولیة في تطویر قطاع الطاقة المتجددة في األردن  ،على مدى العقد الماضي
الطاقة.   الطلب المتزاید على  البالد على تلبیة  امتثال  ومتنوعة من أصحاب المصلحة لمساعدة  شكوى لمكتب  الیستجیب تقییم 

وھي محطة   ،بینونة  ،من المجتمعات حول استثمار مؤسسة التمویل الدولیة في أكبر منشأة للطاقة الشمسیة في األردنمقدمة  
الشكوى زعم  توكیلومتًرا جنوب شرق العاصمة عمان.    30میجاوات وتقع على بعد حوالي    248بقدرة    للطاقة الكھروضوئیة

مقدمي الشكوى   بمزاعموعدم االعتراف    ،وانتھاكات حقوق األرض  ،استبعاد مشاركة أصحاب المصلحة وتقاسم منافع المشروع
إلى أن شكاوى المجتمع بشأن المشروع تستحق تحقیق  كتب  خلص الم  ،كما ھو مبین في تقریر التقییم ھذاو.  األصلیینمن السكان  

 . مكتبالامتثال 

 السیاق واالستثمار

محطة بینونة للطاقة ملیون دوالر أمریكي لبناء   188حزمة تمویل تصل إلى    ،2017في دیسمبر  رتبت مؤسسة التمویل الدولیة  
یتألف تمویل ووھي منطقة من السھوب القاحلة جنوب شرق عمان.    ،في منطقة الموقر األردنیة  ھاوتشغیلالشمسیة الكھروضوئیة  

ملیون دوالر. ومن بین الممولین اآلخرین    97.25(ب) تصل إلى  و  مؤسسة التمویل الدولیة من قروض من الدرجة األولى (أ)
  ، وبك للتنمیة الدولیةاألوصندوق    ،والبنك العربي األوروبي  ،بنك تنمیة ریادة األعمال الھولندي و  ،وكالة الیابان للتعاون الدولي

 وبنك التنمیة األلماني. 

الكھرباء لشركة  مد المحطة  وتُ للحكومة األردنیة.    اھكتار على أرض مملوكة رسمیً   600المحطة التي تبلغ مساحتھا    ُشیدتفقد  
  شركة بینونة للطاقة الشمسیة لتطویر المحطة وأُنشئت  .  عاًما  20الكھرباء الوطنیة األردنیة بموجب اتفاقیة شراء الطاقة لمدة  

المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمیة التابعة لحكومة    ،مصدر  -شركة أبوظبي لطاقة المستقبل  عالوةً على ذلك، تمتلك  .  ھاوتشغیل
% 30بنسبة    ،Taaleri Aurinkotuuliیحتفظ صندوق االستثمار الفنلندي  كما  من شركة بینونة للطاقة الشمسیة.    %70  ،أبوظبي
 المتبقیة. 

مؤسسة التمویل الدولیة   استكملتو.  2020ودخلت حیز التشغیل في أواخر عام    ،2019في عام  محطة تولید الكھرباء  تشیید  بدأ  و
 نشًطا. مشروعال في وال یزال استثمارھا ،2021وأغسطس  2018مدفوعاتھا للمشروع بین أكتوبر 

 الشكوى 

البیئیة واالجتماعیة بشأن مشروع   المخاوفتثیر مجموعة من    ، حیثشكوى من أفراد قبیلة البلقاء  المكتبتلقى    ،2020في فبرایر  
أن قبیلتھم ھي مجموعة من السكان األصلیین وأنھم كانوا المالكین والمستخدمین   66البالغ عددھم  مقدمو الشكوى  یؤكد  وبینونة.  

السنین.   لمئات  المشروع  لمنطقة  بین  كما  التقلیدیین  الماشیة ویقیمون  أنھم یرعون  الطاقة    18-1یذكرون  كیلومتر من محطة 
 ام بدویة.ویعیش بعض أفراد القبائل األقرب إلى المشروع في خی ،الشمسیة

وامتثال مؤسسة    ،تثیر الشكوى مجموعة من المخاوف بشأن التأثیرات البیئیة واالجتماعیة للمشروع على أعضاء القبائلكما  
 : على وجھ التحدیدالشكوى ویزعم مقدمي والتي تخضع لھذا التقییم.  ،واالجتماعیةة یلسیاسات البیئل التمویل الدولیة 

من عملیة التشاور مع أصحاب المصلحة  مناسب  بشكل غیر  ، كما استُبعدوا  قبیلتھم كمجتمع متأثرتم التغاضي عن  أن   )أ
 ؛للمشروع

األرضو ) ب لحقوق  وفردیة  جماعیة  النتھاكات  تعرضوا  إلىاقد  باإلضافة  بسبب  ،  تعویض  دون  االقتصادي  لتھجیر 
 و ؛المشروع

 ة عن المشروع.الفوائد والفرص التنمویة الناشئمن الحصول على  كما استُبعدوا ) ج

 تضمنت شكاوى المجتمع مخاوف تتعلق بالبیئة والصحة والسالمة باإلضافة إلى تھم   ،المشروع  إنشاء  في وقت مبكر من حیاةو
 :اآلتیةالقضایا  استبعاد مكتبمن المقدمو الشكوى طلب  ،بالنسبة لعملیة تقییم االمتثال ،. ومع ذلكبالترھیب
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 االنتقامیة.التھدیدات واألعمال  •

 .عدم امتثال نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة •

 .التدھور البیئي التراكمي •

 تلوث الھواء؛ و •

 تھدیدات لصحة العمال وسالمتھم. •

مقدمو وافق    ،المكتبالذي أجراه  تقییم  الخالل  وأن الشكوى تفي بمعاییر األھلیة للتقییم األولي.  ،  2020في مارس  المكتب  قرر  
المنازعاتالشكوى   تسویة  عملیة  على  الشمسیة  للطاقة  بینونة  بالتھدیدات    ،وشركة  یتعلق  فیما  المجتمع  مخاوف  حلت  والتي 

إلى وظیفة االمتثال   ،مقدمي الشكوىبموافقة  القضیة  كما تحولت  ولكنھا لم تسفر عن اتفاق تسویة نھائیة.    ،واألعمال االنتقامیة
 . 2022فبرایر  لتقییم فيعمل المكتب الفي 

 ردود مؤسسة التمویل الدولیة والعمالء

أوضح وجھة نظر مؤسسة  فقد    ،باختصارورد إدارة مؤسسة التمویل الدولیة على الشكوى.  مكتب  التلقى    ، 2022فبرایر    23في  
عناصر القانون األردني ومعاییر أداء مؤسسة التمویل الدولیة كل  التمویل الدولیة بأن مشروع محطة الطاقة الشمسیة یتوافق مع  

 . المكتباختارت شركة بینونة للطاقة الشمسیة عدم تقدیم رد رسمي من العمیل على الشكوى كجزء من عملیة تقییم  وذات الصلة.  

 أمین المظالم – كتب مستشار االمتثال متحلیل 

امتثال تقییم  لسیاسالمكتب،    إن الغرض من عملیة  التحقیق من خالل تطبیق تھ،  وفقًا  الشكوى تستحق  إذا كانت  ھو تحدید ما 
مؤشرات أولیة ثمة  ما إذا كانت  ب)    ؛مؤشرات أولیة على حدوث ضرر أو ضرر محتملثمة  ما إذا كانت  أ)    :اآلتیةالمعاییر  

ما إذا ج)    ؛ربما لم تمتثل لسیاساتھا البیئیة واالجتماعیة  وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف  /أن مؤسسة التمویل الدولیة  على
 كان الضرر المزعوم مرتبًطا بشكل معقول بعدم االمتثال المحتمل.

 تفي بالمعاییر الثالثة لتحقیق االمتثال:إلى أن الشكوى المكتب  خلص تقییم  ،بناًء على مراجعة أولیة للمعلومات المتاحةو

 : بشأنھم اتءا فیما یتعلق بادعاوتحدیدً  ،بمقدمي الشكوىدالئل أولیة على الضرر الالحق  ثمة )أ

 وبالتالي استبعاده من االستشارات المتعلقة بتطویر المشروع. ،التغاضي عن المجتمع المتأثر •

 ؛والوصول التقلیدي إلى األراضي والموارد الطبیعیة  ،اآلثار غیر المعّوضة على سبل العیش القائمة على األراضي •

المشروعة    اإلقرار عدم   • والمسبق  یناألصلیلسكان  باالعتراف  لبالمطالبات  الحرة  بالموافقة  المرتبط  ة والحق 
 الفوائد والفرص التنمویة الناشئة عن المشروع.الحصول على واالستبعاد من  ؛والمستنیرة فیما یتعلق بالمشروع 

مسؤولیتھا    اوتحدیدً   ،مؤشرات أولیة على أن مؤسسة التمویل الدولیة ربما لم تمتثل لسیاساتھا البیئیة واالجتماعیة  ثمة )ب
 :اعلى المشروع واإلشراف علیھ اآلتیةفي مراجعة تطبیق معاییر أداء مؤسسة التمویل الدولیة  

تضمن متطلبات لتقییم اآلثار  الذي ی  ،تقییم وإدارة المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة  -  )1معیار األداء رقم ( •
ووضع ترتیبات    ،وإجراء المشاورات المجتمعیة  ، أثرةالمجتمعات المتكل  بما في ذلك تحدید    ،االجتماعیة للمشروع

المنافع.   لم  فتقاسم  ومستوى تطبق  ربما  المحدود  النطاق  االعتبار  في  األخذ  مع  بشكل صحیح  المتطلبات  ھذه 
 .مقدم الشكوىالتفاصیل في تقییم األثر البیئي واالجتماعي للمشروع والغیاب الواضح للمشاورات مع قبیلة 

خفیف  الذي یتضمن متطلبات لتقییم وت  ،حیازة األراضي وإعادة التوطین غیر الطوعي  -  )5معیار األداء رقم ( •
استخدام   على  المفروضة  القیود  أو  بالمشروع  الصلة  ذات  األراضي  حیازة  عن  الناشئ  االقتصادي  النزوح 
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المتطلبات بشكل صحیح مع األخذ في االعتبار أن مؤسسة التمویل الدولیة لم تطلب ھذه  تطبق  ربما لم  فاألراضي.  
على الرغم من    ،مي األراضي المتضررینتقییم استخدام األراضي أو تطویر خطة استعادة سبل العیش لمستخد

 على استخدام األراضي.  دالئلوجود 

لتطبیق    السكان األصلیین،  –  )7معیار األداء رقم ( • عندما تتأثر    )7معیار األداء رقم (الذي یتضمن متطلبات 
ومسبقة ومستنیرة عندما یؤثر المشروع حرة  والسعي للحصول على موافقة    ،مجتمعات السكان األصلیین بمشروع

ھذه  تطبق ربما لم فعلى األراضي الواقعة تحت الملكیة العرفیة أو االستخدام من قبل السكان األصلیین الشعوب. 
ادعاءات  المتطلبات   إلى  بالنظر  الشكوى بشكل صحیح  تقییم مطالباتھم باالعتراف بھم األصلیین    مقدمي  وعدم 

 قییم األثر البیئي واالجتماعي. في مشروع ت ینأصلیسكان ك

ن إحیث    ،بشكل معقول بعدم امتثال مؤسسة التمویل الدولیة المحتملمقدمي الشكوى  ترتبط األضرار المزعومة ل ) ج
أثارھا   التي  الشكوىالقضایا  مباشرةً   مقدمو  الدولیة    تتعلق  التمویل  مؤسسة  مراجعة  في  المحتملة  القصور  بأوجھ 

 أعاله. كما ھي مبینة على المشروع 7و 5و 1واإلشراف على تطبیق معاییر األداء 

 التالیةالخطوات 

ت ختصاصااالیمكن العثور على  و.  المكتبفي إجراء تحقیق االمتثال باتباع سیاسة  المكتب  سیشرع    ،مع استیفاء معاییر التقییمو
المجتمع والمتعلقة ب إلى جنب مع شكوى  التقریر جنبًا  الدولیة.  رد  التحقیق في مالحق ھذا  التمویل   وستنتھي صیاغةمؤسسة 

 .2023مایو شھر مسودة تقریر تحقیق االمتثال بحلول 

اإللكتروني ومشاركتھ مع مجلس اإلدارة وإدارة   أمین المظالم  –مكتب مستشار االمتثال  نشر تقریر التقییم ھذا على موقع  كما سیُ 
 .مالء ومقدمي الشكوىمؤسسة التمویل الدولیة والع

 المقدمة  -1

یقدم ھذا القسم لمحة عامة عن استثمارات مؤسسة التمویل الدولیة في قطاع الطاقة المتجددة في األردن ومشروع الطاقة  
 كما ھو مغطى في ھذا التقریر. تھ نھجیوم المكتبالشمسیة المعني. ثم یصف نطاق تقییم امتثال 

 نظرة عامة على استثمار مؤسسة التمویل الدولیة أ) 

لقطاع الطاقة المتجددة الناشئ في األردن، بما   تمویًال ، رتبت مؤسسة التمویل الدولیة  عشر سنواتمنذ ما یقرب من  
تجاوز إجمالي استثمارات مؤسسة التمویل وقد  في ذلك مشاریع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة والطاقة الحراریة.  

، مما یتیح استثمارات إضافیة للقطاع الخاص تزید عن  حتى اآلن  مشروًعا  13ملیون دوالر أمریكي في    300الدولیة  
 1ر.ملیار دوال

بین القطاعین العام والخاص    "سبع أخوات" ، أنشأت مؤسسة التمویل الدولیة والحكومة األردنیة شراكة  2011في عام  و
العدید من مشاریع الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة في إطار ھیكل تمویلي أُطلق  بموجبھا  التي  في مجال الطاقة المتجددة  

"العمیل") ھي واحدة من ھذه المشاریع، وأكبر   أو"،  الشركة" شركة بینونة للطاقة الشمسیة ("بینونة"،  وأن    2؛موحد
 3محطة للطاقة الشمسیة في األردن حتى اآلن. 

 
1  ) الدول�ة  التم��ل  بارزة"،  2018مؤسسة  تم��ل  األردن بحزمة  ي 

�ف المتجددة  للطاقة  وع  أ��ب م�ش تدعم  الدول�ة  التم��ل  متاح ع�:  2018يناير    16). "مؤسسة   .

 https://bit.ly/3ramamO 

   . https://bit.ly/3umzNAYأصوات المطور�ن. متاح ع�:  �صالإ). سبع أخوات (األردن): 2018مؤسسة التم��ل الدول�ة ( 2

الدول�ة    3 التم��ل  وع رقم  ملخص معلومات االستثمار   –مؤسسة  الدول�ة (39339، مصدر األردن، الم�ش التم��ل  ا مؤسسة  أ�ض� التم��ل  2018. راجع  )، "مؤسسة 

ي األردن بحزمة تم��ل بارزة"، الدول�ة تدعم أ��ب 
وع للطاقة المتجددة �ف  . 2018 يناير 16م�ش

https://bit.ly/3ramamO
https://bit.ly/3umzNAY
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ذات أغراض خاصة مكلفة بتطویر محطة جدیدة للطاقة الشمسیة الكھروضوئیة بقدرة عبارة عن واسطة  الشركة  ھذه  
ھكتار)    600(  ةمربع  اتمساحة ست كیلومتر  المحطة  ، وتحتلتھاوصیان  ھاوتشغیل  شییدھاھا وتوتمویل  میجاوات  248

المنطقة عبارة عن منطقة انتقالیة من السھوب  وھذه    4كم جنوب شرق العاصمة عمان.   30في منطقة الموقر، حوالي  
لتیارات الموسمیة) والنباتات  القاحلة بین مرتفعات األردن إلى الغرب ومنطقة الصحراء الشرقیة، وتتمیز بالودیان (ا

 بینونة. شركة ا للحكومة األردنیة ومؤجرة لاألرض المستخدمة في المشروع مملوكة رسمیً عالوةً على أن المحدودة.  

ملیون دوالر أمریكي للمشروع،   188، رتبت مؤسسة التمویل الدولیة حزمة تمویل تصل إلى  2017في دیسمبر  و
تمویل   اشتملت على  إلى  والتي  لقروض تصل  الدولیة  التمویل  أمریكي.  97.25مؤسسة  دوالر  بین   5ملیون  ومن 

وصندوق وكالة الیابان للتعاون الدولي وبنك ریادة األعمال الھولندي والبنك العربي األوروبي  اآلخرین  قرضین  الم
شھر الدولیة على االستثمار في  وافق مجلس إدارة مؤسسة التمویل  كما    6.أوبك للتنمیة الدولیة وبنك التنمیة األلماني

 2017.7نوفمبر 

مصدر،   - تمتلك شركة أبوظبي لطاقة المستقبل  على ذلك،    عالوةً .  ھاوتشغیل  بینونة لتطویر المحطةتأسست شركة  
بینونة، بینما  شركة  في  %  70المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمیة التابعة لحكومة أبوظبي، حصة أغلبیة بنسبة  

 . %30، وھو صندوق استثماري فنلندي، حصة أقلیة تبلغ Taaleri Aurinkotuuliشركة متلك ت

بدأ    وقد  عاًما.  20بینونة الكھرباء لشركة الكھرباء الوطنیة األردنیة بموجب اتفاقیة شراء الطاقة لمدة    تمد شركةو
كملت مؤسسة التمویل ستاوقد    2020.8یة في أواخر عام  التجار  اعملیاتھتنفیذ  ت في  وبدأ  2019في عام  تشیید المحطة  

 نشًطا. في ھذا المشروع ، وال یزال استثمارھا 2021وأغسطس  2018الدولیة مدفوعاتھا للمشروع بین أكتوبر 

أشار ھذا  و  9على المشروع.  ) ب(جتماعیة من الفئة  االبیئیة والمخاطر  الطبقت مؤسسة التمویل الدولیة تصنیف  وقد  
محتملة على البیئة  سلبیة   ، أو أیھما،آثاروالتصنیف إلى وجھة نظر مؤسسة التمویل الدولیة بأن المشروع لھ مخاطر 

بالموقع بشكل عام، ویمكن عكسھا إلى حد كبیر، ویمكن معالجتھا بسھولة  ، خاصةً والتي ھي محدودة من حیث العدد
التخفیف.   تدابیر  الدولیة  فقد  الواجب،  البیئي واالجتماعي  الحرص  بناًء على  ومن خالل  التمویل  اعتبرت مؤسسة 

معیار  (تقییم وإدارة المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة)،    )1معیار األداء رقم (قابلة للتطبیق:  اآلتیة  معاییر األداء  
 10لوث).(كفاءة الموارد ومنع الت )3معیار األداء رقم (ل والعمل)، وا(ظروف العم )2األداء رقم (

 الجدول الزمني للمشروع والشكوى  - 1الشكل 

2011 2011 
لتمویل مشاریع الطاقة    بین القطاعین العام والخاص تؤسس مؤسسة التمویل الدولیة وحكومة األردن شراكة  

 الشمسیة الكھروضوئیة.
 2017دیسمبر  –نوفمبر  2017

االستثمار في مشروع الطاقة الشمسیة بینونة؛ ترتب مؤسسة یوافق مجلس إدارة مؤسسة التمویل الدولیة على  
 ملیون دوالر أمریكي لمشروع بینونة.  188التمویل الدولیة حزمة تمویل بقیمة 

 2018أكتوبر  2018

 
وع رقم  ملخص معلومات االستثمار،  –مؤسسة التم��ل الدول�ة  4    . https://bit.ly/3LN0kNU. متاح ع�: 39339مصدر األردن، الم�ش

اعات  التق��ر استنتاج حل    5 ف ف المظالم، ص  –مكتب مستشار االمتثال  ب  الخاص�ف ف المظالم  –قض�ة مكتب مستشار االمتثال  . متاح ع� صفحة  2  فحةأمني ع�    أمني

   . Baynouna-https://bit.ly/Masdar-01الرابط: 
ي األردن"، )، "مؤسسة التم��ل 2018مؤسسة التم��ل الدول�ة ( 6

وع للطاقة المتجددة �ف  . 2018يناير  16الدول�ة تدعم أ��ب م�ش

وع رقم  ملخص معلومات االستثمار  –مؤسسة التم��ل الدول�ة  7  . 39339، مصدر األردن، الم�ش

وع بينونة ع� موقع مصدر. متاح ع�:  8   . jjnejDhttps://bit.ly/3معلومات عن م�ش
وع رقم  9   . https://bit.ly/3JloAoK. متاح ع�: 39339ملخص المراجعة البيئ�ة واالجتماع�ة لمؤسسة التم��ل الدول�ة، مصدر األردن، الم�ش

وع رقم مؤسسة التم��ل الدول�ة ، مصدر األردن، لملخص المراجعة البيئ�ة واالجتماع�ة  10  . 39339الم�ش

https://bit.ly/3LN0kNU
https://bit.ly/Masdar-Baynouna-01
https://bit.ly/3jjnejD
https://bit.ly/3JloAoK
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 الصرف األول للتمویل بشأن محطة بینونة. 
 2020فبرایر  – 2018دیسمبر 

الدولیة،   التمویل  مؤسسة  بینونة،  شركة  إلى  المشروع  على  شكاوى  المحلیة  البلقاء  قبیلة  أعضاء  یقدم 
 المسؤولین الحكومیین. 

 2019مطلع في  2019
 بدء أعمال التشیید في محطة الطاقة الشمسیة.

 2020فبرایر  2020
 یتلقى المكتب شكوى مجتمعیة تثیر مخاوف اجتماعیة وبیئیة.

 2020أغسطس 
 یصدر المكتب تقریر تقییم. 

 2021سبتمبر  – 2020أغسطس 
بینونة لعملیة تسویة المنازعات؛ حل القضایا المتعلقة بالتھدیدات واألعمال شركة  و  یخضع مقدمو الشكوى

 االنتقامیة.
 2020دیسمبر 

 انتھاء العمل، وبدء العملیة التجاریة لمحطة الطاقة الشمسیة. 
 2021أغسطس  2021

التمویل انتھاء صرف   مؤسسة  استثمارات  تزال  وال  النھائي؛  الدولیة  التمویل  لمؤسسة  (السابع)  التمویل 
 الدولیة نشطة. 

 2022فبرایر  2022
 أمین المظالم إلجراء تقییم.  –تحول القضیة وظیفة االمتثال لمكتب مستشار االمتثال 

 2022مایو 
 إلى أن الشكوى تستحق تحقیق االمتثال. كتبخلص تقییم الم

 

 ب) نطاق ومنھجیة تقییم االمتثال

) وتقریر التقییم الالحق 1التي أثیرت في الشكوى (المرفقة في الملحق    القضایاعلى    11یقتصر نطاق تقییم االمتثال ھذا
 12،للمكتبأثناء عملیة تسویة المنازعات    وجرى تسویتھا  القضایا التي أثارھا المجتمعھذا التقییم  ال یشمل  و .  مكتبلل

(د) من ھذا    2، كما ھو مفصل في القسم  مقدم الشكوىالحقًا من التقییم بناًء على طلب  قضیة مستبعدة  ال یشمل أي  كما  
 التقریر.

التي    المكتباتخذ  وقد   الصلة  ذات  األخرى  التقییم واالعتبارات  معاییر  بناًء على  التقییم  . المكتبتتبع سیاسة  قرار 
 :اآلتیةاشتمل التقییم على مراجعة أولیة للمعلومات و

المتعلقة بالشكوى، بما في ذلك الشكوى • النزاعات  تسویة    استنتاج، وتقریر  المكتب، وتقریر تقییم  ذاتھا  الوثائق 
 لشكوى؛على اإدارة مؤسسة التمویل الدولیة   رد، ولمكتبالخاص با

 و  ؛الدولیة والعمالء المتعلقة بتنفیذ المتطلبات البیئیة واالجتماعیة للمشروعوثائق مؤسسة التمویل  •

 وسائل اإلعالم ذات الصلة والوثائق األخرى المتاحة للجمھور، بما في ذلك المؤلفات األكادیمیة. •

وفریق مقدمي الشكوى  مع  التي أجراھا  المعلومات التي جمعھا من خالل المقابالت  بعین االعتبار    المكتبأخذ  كما  
 مشروع مؤسسة التمویل الدولیة. 

 
ف المظالم، الفقرة  –س�اسة مكتب مستشار االمتثال  11  . 88أمني

اعالتق��ر استنتاج حل  12 ف ف المظالم –مكتب مستشار االمتثال بات الخاص �ف ف المظالم.  –مكتب مستشار االمتثال قض�ة . متاح ع� صفحة أمني  أمني
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األطراف المذكورة في ھذا التقریر الذین شاركوا وجھة نظرھم ومعرفتھم ووقتھم مع  كل عن تقدیره ل المكتبیعرب و
 . المكتبفریق االمتثال ب

 المجتمعات المتضررة من المشروعمخاوف أثیرت في شكوى من  -2

، تلقى المكتب شكوى حول مجموعة من القضایا البیئیة یجري على قدم وساق  تشیید المحطة، وبینما كان  2020في فبرایر  
عّمان  جمعیة شرق  الشكوى أحد أفراد عشیرة البلقاء الذي كان أیًضا رئیًسا ل  حیث قدم  ؛واالجتماعیة المتعلقة بمشروع بینونة

البیئیةللحمای الشكوى  عن    الشكوى نیابةً وقُدمت ھذه  .  ة  المعینین بصفتھم   66الرئیسي ومقدم  المحلي  المجتمع  أفراد  من 
البلقاء من السكان األصلیین ویبلغ قبیلة  الشكوى أن  مقدمو  أعضاء في قبیلة البلقاء (ومجموعات معینة داخل القبیلة). ویؤكد  

التي  تقلیدیین  مالكین    نسمة، وأنھم  100.000عدد سكانھم أكثر من   المحیطة  المشروع واألراضي  ومستخدمون لمنطقة 
كیلومتًرا من موقع المشروع في أجزاء    18-1من  أنھم یقیمون على بعد    ونكما یزعمطالبوا بھا واستخدموھا لمئات السنین.  

 بدویة. الشرقیة، ویعیش بعض أفراد القبائل األقرب إلى المشروع في خیام عّمان مختلفة من 

في نقاشات متعددة حول    انخراطھمالنتصاف بعد  من أجل  أنھم قدموا إلى المكتب  مقدمو الشكوى  یذكر  عالوة على ذلك،  
. وعلى الرغم من  2018بینونة ومؤسسة التمویل الدولیة ومسؤولین حكومیین وآخرین منذ أواخر عام شركة  شكاواھم مع 

البیئیة واالجتماعیة  شكواھم  ، إال أنھم صرحوا بأن  2019المشروع في نوفمبر  تقدیم شكوى رسمیة إلى آلیة التظلم الخاصة ب
 13.أدناهالوارد معلقة، على النحو المبین في القسم (أ) ظلت 

إجراء أثناء  و.  للمكتبأن الشكوى تفي بمعاییر األھلیة للتقییم األولي  ،  2020في مارس    ،المكتب قرر  أضف إلى ما سبق،  
في حین  و  14بینونة على عملیة تسویة النزاع لمعالجة القضایا المثارة في الشكوى. شركة  ومقدمو الشكوى  التقییم، وافق  ذلك  

قد تمت    بالتھدیدات واألعمال االنتقامیةالمخاوف المتعلقة  إال أن كل  أن عملیة تسویة النزاع لم تنتھ باتفاق تسویة نھائیة،  
 15.تسویتھا

رئیسیین    مقدمي شكوىوتعیین خمسة    2020تأخرت عملیة تسویة المنازعات بسبب وفاة مقدم الشكوى الرئیسي في نوفمبر  و
، 2021  سبتمبر  في  لمكتبالخاص با  النزاعات  حل  استنتاج  تقریر  في  مبین  ھو  كماف.  معینین  مقدم شكوى  66جدد من أصل  

 وجود  عدممن    اعتبروه  مال  نظًرا،  المكتب  في  االمتثال  وظیفة  إلى  القضیة  تحویل  في  یرغبون  أنھممقدمو الشكوى    أبلغ" 
القضایا بخالف تلك المتعلقة بالتھدیدات كل  أن  مقدمو الشكوى  في ھذا المنعطف، اعتبر  و  16ن الشركة".م  ملموسة  إجراءات

، بناًء على طلب مقدم  2022فبرایر    11تقییم في  جراء  القضیة إلى المكتب إل أُحیلت  ، وتسوى بعدواألعمال االنتقامیة لم  
 الشكوى.

ل، على وجھ  تثیر الشكوى مجموعة من المخاوف المتعلقة بالمخاطر البیئیة واالجتماعیة للمشروع وآثاره على أفراد القبائو
 التحدید: 

 االستبعاد من تحدید أصحاب المصلحة وعملیة التشاور  )أ

أن   الشكوى  مقدمو  من  یزعم  الواجب  البیئي  الحرص  األثر  تقییم  وعملیة  االستثمار  قبل  الدولیة  التمویل  مؤسسة 
بالمشروع،    ینومتأثرمعرضین للخطر  سكان أصلیین  في تحدیدھم على أنھم مجتمعات وإخفاق  واالجتماعي للمشروع  

ھذه العیوب    ھم یشیرون إلىأنأضف إلى ذلك  قبائلھم ودراستھا والتشاور معھا.    إدراجبینونة في    أخفقت شركة  ماك

 
المظالم  –مكتب مستشار االمتثال  شكوى    13 ف  التق��ر. متاح ع� صفحة    1الملحق  راجع  .  أمني المظالم. وقدمت    –مكتب مستشار االمتثال  قض�ة  من هذا  ف  أمني

ف المظالم –مكتب مستشار االمتثال اإل�ضاحات  ي مواد إضاف�ة قدمها  أمني
 . مقدمو الشكوى�ف

ف المظالم. متاح ع� صفحة  –تق��ر تقي�م مكتب مستشار االمتثال  14 ف المظالم.  –المتثال مكتب مستشار ا قض�ة أمني  أمني

اعات التق��ر استنتاج حل  15 ف ف المظالم، صفحة  –مكتب مستشار االمتثال الخاص ب�ف ف المظالم.  –مكتب مستشار االمتثال قض�ة . متاح ع� صفحة 6أمني  أمني

اعات التق��ر استنتاج حل  16 ف  . 1مكتب مستشار االمتثال، صفحة الخاص ب�ف
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تحدید أدى إلى استبعاد قبیلة البلقاء من عملیات التشاور الإخفاق  تكمن في صمیم المظالم المتعلقة بالمشروع، زاعمین أن  
 حرة والمسبقة والمستنیرة. وانتھاكات حقوقھم في الموافقة ال 

بینونة التشاور معھم في بدایة مرحلة تصمیم    شركة  بأنھ كان ینبغي علىزعم مقدمو الشكوى  على وجھ التحدید، یو
 تبینونة قد وضعشركة  . وعلى الرغم من أن  ھاوتنفیذ  خطة إشراك أصحاب المصلحة وآلیة التظلموضع  المشروع ل

أن ھذه الخطة غیر كافیة. باإلضافة  ب  یزعمونمقدمي الشكوى  إن  إال  وقت متأخر،  بالفعل ھذه الخطة وآلیة التظلم في  
االتصال المجتمعي   مسؤوليیزعمون أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشروع كان محدوًدا وأن    فھم إلى ذلك،

 في تمثیل مخاوف مجتمعات البلقاء القبلیة بمصداقیة. أخفقوا و، بل للمشروع لم یكونوا مؤھلین أو على درایة 

 انتھاكات حقوق األرض والتھجیر االقتصادي بدون تعویض  ب) 

حقوقھم  ل  ما یمثل انتھاًكاوھو  ،  الشكوى أن موقع المشروع على األرض التي یمتلكونھا ویستخدمونھا تقلیدیًامقدمو  یؤكد  
شكواھم بأن  زعم  االقتصادیة. وت  تھاالجماعیة والفردیة في األرض، وأن وجود محطة الطاقة الشمسیة قد قلل من قیم

المدعوم  سبل عیش المجتمعات القبلیة تعتمد بشكل كبیر على رعي الماشیة وزراعة القمح والشعیر والخضروات،  
التي تتضمن قنوات   -على أن أرض المشروع  الشكوى  نص  تالوصول إلى موقع المشروع. باإلضافة إلى ذلك،  بجزئیًا  

في تشیید المحطة  حاصیل ورعي الماشیة، وبالتالي تسبب  مناسبة بشكل فرید للم  -مائیة في مناخ صحراوي جاف  
 تشریدھم اقتصادیًا دون تعویض.

في التشاور معھم في بدایة مرحلة تصمیم المشروع من أجل وضع    أخفقتبینونة  شركة  أن  مقدمو الشكوى  یزعم  كما  
ویض المناسب واستعادة سبل بأن مثل ھذه الخطة كانت ستوفر التعأیًضا  زعمون  وتنفیذ خطة الستعادة سبل العیش. وی

 عیشھم، من خالل وسائل مثل التوظیف المرتبط بالمشروع ألفراد القبائل والدعم المادي المباشر للمجتمعات القبلیة.

 منافع وفرص التنمیة الحصول على االستبعاد من ج) 

أ إلى  الشكوى  القبلیة كجزء من  یشیر مقدمو  إلى مجتمعاتھم  تتدفق  أن  العادلة كان یجب  العمل والتوظیف  ن فرص 
أن   النطاق. ویزعمون  أنھم مجتمعات  شركة  إخفاق  المشروع واسع  والتعامل معھم على  علیھم  التعرف  في  بینونة 

تنمویة التي یحق لھم  منعھم من التشاور معھم بشأن الفوائد ال،  بالمشاریع  ینومتأثروسكان أصلیین معرضین للخطر  
 الحصول علیھا بموجب معاییر أداء مؤسسة التمویل الدولیة وتلقیھا.

 في االعتبار في ھذا التقییمتؤخذ مخاوف المجتمع األخرى التي لم  د) 

في وقت مبكر من حیاة المشروع، تضمنت شكاوى المجتمع مخاوف تتعلق بالبیئة والصحة والسالمة باإلضافة إلى  
لألسباب   اآلتیةاستبعاد القضایا    مكتبمن المقدمو الشكوى  ومع ذلك، بالنسبة لعملیة تقییم االمتثال، طلب  .  ببالترھیتھم  

 الموضحة أدناه:

تھدیدات وترھیب ضد أنفسھم وأفراد  من األفراد  غیره    مع: زعم مقدم الشكوى أنھ واجھ  التھدیدات واألعمال االنتقامیة
شكوى ضده إلى محافظ    تبینونة قّدمشركة  على وجھ التحدید، زعم أن  وأسرتھ بسبب معارضتھم العلنیة للمشروع.  

عمان، وأن الشركة شجعت المسؤولین الحكومیین على ترھیبھ وتھدیده ومضایقتھ، وأن التھدیدات واألعمال االنتقامیة 
وقد جرى تسویة لكل  ، المنظمة البیئیة المحلیة التي یقودھا.  للحمایة البیئیةعّمان  جمعیة شرق    اإلضافیة كانت تستھدف

 17. المخاوف المتعلقة بالتھدیدات واألعمال االنتقامیة في وقت مبكر من عملیة تسویة المنازعات

نظام  : یؤكد مقدمو الشكاوى أن التصمیم والتقییمات األساسیة ومراقبة  عدم امتثال نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة
للمشروع، بما في ذلك خطة العمل البیئیة واالجتماعیة، كلھا ال تفي بالمعاییر ذات الصلة.  اإلدارة البیئیة واالجتماعیة  

في تلبیة أخفقت  ة العمل  بأن األنظمة البیئیة واالجتماعیة للمشروع وخطیزعم مقدمو الشكوى  على وجھ التحدید،  و
القوانین البیئیة واالجتماعیة األردنیة المعمول بھا، واللوائح األردنیة، والقانون الدولي، ومعاییر األداء الخاصة بمؤسسة  

على نطاق واسع  أخفقت  أن ھذه األدوات البیئیة واالجتماعیة األساسیة    ھم یزعمون  التمویل الدولیة. باإلضافة إلى ذلك،
 

اعات الخ 17 ف ف المظالم، صفحة  – اص بمكتب مستشار االمتثالتق��ر استنتاج حل ال�ف  . 6أمني
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ال یزال مقدمو الشكوى یعتبرون أن  وة المخاطر البیئیة واالجتماعیة المحددة التي تواجھ المجتمعات القبلیة.  في مراعا
 ، لكنھم طلبوا أن یركز التقییم على المخاوف المتعلقة بتحدید أصحاب المصلحة وإشراكھم. تسوىولم    ساریةھذه المشكلة  

لمشروع یساھم في التدھور البیئي التراكمي لمنطقة المشروع، مما أن امقدمو الشكوى  : یؤكد  التدھور البیئي التراكمي
بیئیًا.   مناسب  غیر  الحالي  موقعھ  البیئي  كما  یجعل  والتقییم  التراكمي  األثر  تقییم  إجراء  ینبغي  كان  أنھ  یزعمون 

ال یزال مقدمو الشكوى  و. لمشروعل قییم مالءمة الموقع البیئیةحرصھم الواجب على تواالجتماعي االستراتیجي أثناء  
المشكلة   ھذه  أن  بتحدید أصحاب تسوى،  ولم    ساریة یعتبرون  المتعلقة  المخاوف  التقییم على  یركز  أن  لكنھم طلبوا 

 المصلحة وإشراكھم. 

الھواء أثناء  تلوث  المشروع  الناتج عن  الغبار  أن  الشكوى  التشیید: یزعم مقدمو  یتجاوز   مرحلة  للھواء  تلوثًا  یشكل 
الم على  المستوى  صحیة  مخاطر  یشكل  التلوث  ھذا  وأن  الدولیة،  التمویل  مؤسسة  أداء  معاییر  بموجب  بھ  سموح 
من حدتھا بشكل صحیح. ومع الشركة  تخفف  تُمنع أو  أن مخاطر تلوث الھواء لم  كما  ،  المقدمة للشكوىالمجتمعات  
 18ر كبیر على تلوث الھواء".حذف ھذه المسألة من التقییم ألن "المشروع لیس لھ تأثیمقدمو الشكوى ذلك، طلب 

العمال وسالمتھم لصحة  یتھدیدات  الشكوى  زعم  :  الدولیة  مقدمو  التمویل  مؤسسة  أداء  معاییر  ینتھك  المشروع  أن 
االستجابة في حالة مزاعمھم وجود متفجرات عسكریة في الموقع، وغیاب خطة  وتتضمن  المتعلقة بسالمة العمال.  

تم  ه الشكوى قد  ما إذا كانوا یعتبرون أن ھذمقدمو الشكوى  لم یذكر  وة للموظفین.  لطوارئ، وعدم كفایة تدریب السالما
 ولكنھم طلبوا أن یركز التقییم على مسائل أخرى، ال سیما تلك المتعلقة بتحدید أصحاب المصلحة وإشراكھم. تسویتھا، 

 ملخص رد مؤسسة التمویل الدولیة -3

")، والذي  رد اإلدارة(" المكتب  على شكوى    19رًدا من إدارة مؤسسة التمویل الدولیة المكتب  ، تلقى  2022فبرایر    23في  
، ورد في رد اإلدارة أن مؤسسة التمویل الدولیة ترى أن المشروع وعلى نحو مختصریعارض تأكیدات المجتمعات القبلیة.  

 ومعاییر أداء مؤسسة التمویل الدولیة ذات الصلة. عناصر القانون األردني كل یمتثل ل

 للتقییم، حسب مجال شكوى المجتمع. المكتب فیما یلي تلخیص لرد مؤسسة التمویل الدولیة للقضایا المحددة المقدمة إلى و

 االستبعاد من تحدید أصحاب المصلحة وعملیة التشاور  أ) 

سكان  وأن معیار مؤسسة التمویل الدولیة لل  سكان أصلیینعلى أنھم  مقدمي الشكوى  ال یتناول رد اإلدارة تأكید   •
 ) كان ینبغي تطبیقھ على مجتمعھم. 7رقم معیار األداء رقم ((األصلیین 

تذكر مؤسسة التمویل الدولیة أن فریق مشروع مؤسسة التمویل الدولیة أكد استكمال الشروط البیئیة واالجتماعیة و •
تضمنت ھذه التدابیر التعامل مع رعاة  كما  المتفق علیھا للمشروع والمحددة في خطة العمل البیئیة واالجتماعیة.  

 د مستخدمي األراضي الحقًا. الماشیة وإنشاء آلیة اتصال خارجیة لحساب إمكانیة تحدی

خلصت المراجعة البیئیة واالجتماعیة التي أجرتھا مؤسسة التمویل الدولیة قبل االستثمار إلى أنھ ال توجد  كما   •
متأثرة.   واالجتماعیة، ومجتمعات  البیئیة  المراجعة  في  المصلحة  أصحاب  تحدید  أن  على  اإلدارة  رد  ینص 

(تقییم المخاطر واآلثار البیئیة   )1م (معیار األداء رق بما یتماشى مع متطلبات    جرتومشاركتھم، ومشاوراتھم قد  
أكدت مؤسسة التمویل الدولیة أیًضا أن مسؤول االتصال المجتمعي األقدم لدیھ الكفاءات و).  تھاوإدار  واالجتماعیة

والخبرة والمھارات الالزمة لالتصال بالمجتمعات المحلیة وإجراء مشاركة أصحاب المصلحة بما یتماشى مع 
 .)1معیار األداء رقم (

 
ف المظالم بتار�ــــخ  –مكتب مستشار االمتثال شكوى إ� تقد�م مقدمو الشكوى  18 �ة).  2022مارس   9أمني ف جم من الع���ة إ� اإلنجل�ي  (م�ت

 من هذا التق��ر.  2الملحق راجع  19
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تم الكشف علنًا عن تقییم األثر البیئي واالجتماعي للمشروع وتقریر جلسة تحدید النطاق على موقع اإلفصاح   •
الخاص بمؤسسة التمویل الدولیة وفقًا لسیاسة الوصول إلى المعلومات الخاصة بمؤسسة التمویل الدولیة. باإلضافة  

ر البیئي واالجتماعي باللغة العربیة على موقع المشروع بینونة ملخًصا تنفیذیًا لتقییم األث ت شركةإلى ذلك، نشر
 اإلنترنت.شبكة على 

إلى أنھ تم   تؤكد مؤسسة التمویل الدولیة أن آلیة التظلم الخاصة بالمشروع قد عملت بشكل فعال، مشیرةً كما   •
 یرضي األفراد الذین قدموا تلك الشكاوى.وأغلقت على النحو الذي ثالثة شكاوى تسویة 

 كات حقوق األرض والتھجیر االقتصادي بدون تعویض ب) انتھا

أن   • إال  للحكومة،  مملوكة  تكون  قد  الملكیة  أن  من  الرغم  على  األردن،  "في  بأنھ  الدولیة  التمویل  مؤسسة  تقر 
األرض   مع  تقلیدیة  أو  عرفیة  بعالقة  تحتفظ  ما  غالبًا  القبلیة  بالملكیة والمجتمعات  بالضرورة  تعترف  ال  التي 

لزراعة األعالف ورعي  ویعتبر    20.القانونیة"  النوع من  ، وأناشیةالماستخدام األرض  مثل ھذه  استخدام    ھذا 
 أنحاء البالد.  كلاألرض ھو ممارسة منتشرة في 

على الملكیة العرفیة ألرض منطقة المشروع، تذكر مؤسسة التمویل الشكوى   يمقدم ومع ذلك، فیما یتعلق بتأكید   •
ًء على استالم ومراجعة اتفاقیة الدولیة أنھا تحققت من ملكیة األرض لموقع المشروع من قبل الحكومة األردنیة بنا 

راجع   قد  واالجتماعي  البیئي  األثر  تقییم  مستشار  أن  إلى  الدولیة  التمویل  مؤسسة  أشارت  كما  األرض.  إیجار 
 ملكیة األرض.  علىالمطالبات القانونیة بأرض منطقة المشروع وخلص إلى عدم وجود نزاعات 

ة إلى أن خطة استعادة سبل العیش لیست لھا ما یبررھا ألنھ خلصت العنایة الواجبة من مؤسسة التمویل الدولی كما   •
الوصول إلى الموارد الطبیعیة والثقافیة بما في ذلك مناطق الرعي.  عدم  لم یتم تحدید أي إزاحة اقتصادیة نتیجة ل

األراضي البدیلة  الوصول إلى  بإمكانھم    البدوكل من رد اإلدارة وتقییم األثر البیئي واالجتماعي أن الرعاة  ویشیر  
 حول موقع المشروع.

 منافع وفرص التنمیةمن ج) االستبعاد 

نفذوا بشكل مناسب تشیید  بینونة ومقاولھا في مجال الھندسة والمشتریات والشركة  تؤكد مؤسسة التمویل الدولیة أن   •
  أُدرجت ركات المحلیة قد یشیر رد اإلدارة إلى أن الشوالقانون الوطني الخاص بالتوظیف المحلي في مشاریع التنمیة. 

في عملیات الشراء التجاریة لمحطة الطاقة الشمسیة، ونتیجة لذلك، كان معظم المقاولین الفرعیین ومقدمي الخدمات 
دم التدریب للمھندسین المحلیین محلیین. باإلضافة إلى ذلك، وظف المشروع حراس أمن كانوا من السكان المحلیین وقُ 

 21.عإلعدادھم للعمل في المشرو

فیما یتعلق بتوزیع منافع التنمیة غیر المتعلقة بالتوظیف، الحظت مؤسسة التمویل الدولیة أن المشروع لدیھ خطة  و •
تذكر مؤسسة كما  المسؤولیة االجتماعیة للشركات التي توصف بأنھا "وثیقة حیة" وتشمل مبادرات المجتمع المحلي.  

ل المسؤولیة االجتماعیة  أن خطة  الدولیة  قد  التمویل  بما في ذلك    ُوضعتلشركات  المصلحة،  بالتشاور مع أصحاب 
تھدف إلى دمج آراء أصحاب المصلحة، بما في ذلك "الفئات كما  ممثلي المجتمع والمنظمات غیر الحكومیة في الموقر،  

 22.األطفال والشباب)"  المحددة (على سبیل المثال، النساء، المعرضة للخطر

 رد العمیل -4

أن شركة بینونة للطاقة الشمسیة اختارت عدم تقدیم رد رسمي للعمیل فیما یتعلق بھذا   المكتبأبلغت مؤسسة التمویل الدولیة  
المكتب  كان األساس المنطقي للشركة ھو أنھا قدمت بالفعل ردوًدا رسمیة واسعة النطاق على القضایا المقدمة إلى والتقییم. 

 
 . 35رد إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة، الفقرة  20

 . 7إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة، الفقرة رد  21

 . 40رد إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة، الفقرة  22
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بینونة بشأن قضایا شركة  منظور    أُدرج. كما  2020في مایو  مقدمي الشكوى  للتقییم، بما في ذلك رد كتابي مفصل على  
 23كتب.المالخاص بنزاع تقریر استنتاج تسویة الوالمكتب  الشكوى في تقریر تقییم 

 أمین المظالم – مكتب مستشار االمتثال تحلیل  -5

أبریل   -في فبرایر    جرتبناًء على البحث ومراجعة المستندات والمقابالت التي    ،للشكوى  المكتبیلخص ھذا القسم تحلیل 
. ویقدم نظرة عامة على متطلبات ومعاییر سیاسة مؤسسة التمویل الدولیة ذات الصلة. ثم یقدم تحلیالت لمعاییر التقییم  2022

 وھذه المعاییر ھي:  24ذا كان سیبدأ تحقیق االمتثال.لتحدید ما إللمكتب الثالثة المطلوبة 

 مؤشرات أولیة على حدوث ضرر أو ضرر محتمل؛ ثمةما إذا كانت  )أ

إذا كانت   ) ب الدولیةثمة  ما  التمویل  أن مؤسسة  أولیة على  تمتثل   /مؤشرات  لم  الدولیة لضمان االستثمار ربما  الوكالة 
 لسیاساتھا البیئیة واالجتماعیة؛ و 

 الضرر المزعوم مرتبًطا بشكل معقول بعدم االمتثال المحتمل. ما إذا كان  ) ج

بشأن ما إذا كانت القضایا المثارة تستدعي تحقیق امتثال بناًء على معاییر التقییم واالعتبارات    المكتبوینتھي القسم بقرار  
 . المكتباألخرى الموضحة في سیاسة  

لشكوى المتعلقة باستثمار مؤسسة التمویل الدولیة في محطة بینونة أن ھذه ا  المكتبوجد    ،أدناهالوارد  بناًء على التحلیل  و
 للطاقة الشمسیة تفي بمعاییر تحقیق االمتثال. 

 

 إطار سیاسة مؤسسة التمویل الدولیة ذات الصلة ومعاییر األداء )أ

بشأن االستدامة البیئیة واالجتماعیة   2012بموجب سیاستھا لعام  في شركة بینونة  استثمرت مؤسسة التمویل الدولیة  
تنص سیاسة االستدامة على أن "الجھود ویشار إلیھا معًا بإطار عمل االستدامة.    -(سیاسة االستدامة) ومعاییر األداء  

جوھریة في مھمة    تعتبر""   البیئةفراد، وأن  باأل  "عدم اإلضرار"   المبذولة لتنفیذ األنشطة االستثماریة واالستشاریة بقصد
 25التنمیة لمؤسسة التمویل الدولیة".

إجراء العنایة البیئیة واالجتماعیة الواجبة    ، تحقیق رسالتھا وھذه األھدافمن أجل    یتعین على مؤسسة التمویل الدولیةو
ل النشاط  وأنشطتھا االستثماریة.    كلقبل االستثمار  العملیة "متناسبة مع طبیعة    ھ وحجم  التجاريیجب أن تكون ھذه 

واالجتماعیة".  ،تھومرحل البیئیة  واآلثار  المخاطر  مستوى  یت  26ومع  االمتثال من  طلب  كما  الدولیة  التمویل  مؤسسة 
فإنھا تلتزم فقط "بتمویل    ،لمعاییر أدائھا كشرط للتمویل. واستناًدا إلى نتائج العنایة الواجبة في البیئة والصحة والسالمة

عالوةً على ذلك،    27ي من المتوقع أن تفي بمتطلبات معاییر األداء خالل فترة زمنیة معقولة." األنشطة االستثماریة الت
 28شرف مؤسسة التمویل الدولیة أثناء تنفیذ المشروع، على األداء البیئي واالجتماعي للعمیل وفقًا لشروط التمویل.تُ 
العمیل في االمتثال اللتزاماتھ البیئیة واالجتماعیة، فستعمل مؤسسة التمویل الدولیة مع العمیل إلعادتھ إلى  أخفق  إذا  و

 
ف المظالم  –مكتب مستشار االمتثال  تق��ر تقي�م    23 اعات    ستنتاجاوتق��ر    أمني ف ف المظالم  –مكتب مستشار االمتثال  خاص بالحل ال�ف مكتب  قض�ة  . متاح ع� صفحة  أمني

ف المظ –مستشار االمتثال   الم. أمني

ف المظالم، الفقرة  –س�اسة مكتب مستشار االمتثال  24  . 91أمني

 . 9س�اسة االستدامة، الفقرة  25

 . 26س�اسة االستدامة، الفقرة  26

 . 22س�اسة االستدامة، الفقرة  27

 . 24س�اسة االستدامة، الفقرة  28
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العمیل في إعادة إقرار االمتثال، ستمارس مؤسسة التمویل الدولیة حقوقھا وسبل االنتصاف،   أخفقاالمتثال، أو إذا  
 29".حسب االقتضاء

ذات صلة بالشكوى المتعلقة باستثمار مؤسسة التمویل الدولیة في تطویر وتشغیل محطة بینونة   اآلتیةمعاییر األداء  
 للطاقة الشمسیة: 

 (تقییم وإدارة المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة)؛ )1معیار األداء رقم ( •

 (حیازة األرض وإعادة التوطین غیر الطوعي)؛ و )5معیار األداء رقم ( •

 ).یناألصلیالسكان ( )7معیار األداء رقم ( •

 التحلیل األولي للضرر  ب) 

للنظر فیما إذا كانت الشكوى تثیر "مؤشرات أولیة على الضرر أو الضرر   مطلوبٌ للمكتب تقییم االمتثال إن 
االدعاءات  مقدمو الشكوى یقدم ومؤشرات أولیة على الضرر. أن ثمة  المكتبیرى  ،في ھذه الحالة و 30المحتمل".

 فیما یتعلق بآثار المشروع التي یمكن أن تشكل ضرًرا:  اآلتیة

بشكل مقدمو الشكوى  . یزعم  االستبعاد من المشاورات وانتھاكات حقھم في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة •
المعرضین تحدیدھم والتشاور معھم كأعضاء في مجتمعات السكان األصلیین على شركة بینونة أنھ كان ب  مستمر
یحتجون  بالمشروع.  والمتأثرین    للخطر أصلیین عرفیین كما  كمالكین  المزعوم  بناًء على وضعھم  النقطة  بھذه 

ة واستخدامھم التقلیدي لموقع المشروع واألراضي المحیط ، وسبل عیشھم القائمة على األرض ،لمنطقة المشروع
أن تسعى للحصول على موافقة القبیلة الحرة  على شركة بینونة  بأنھ كان ینبغي  فإنھم یحتجون    ،لذلك  بھ. ونتیجةً 

 تنفیذه.فترة والمسبقة والمستنیرة قبل البدء في بناء المشروع وطوال 

والمالكین التقلیدیین السكان األصلیین  أنھم من  مقدمو الشكوى  یزعم  .  انتھاكات حقوق األراضي الجماعیة والفردیة •
المحیطة. واألراضي  المشروع  في    كما  لمنطقة  العرفیة  الجماعیة  حقوقھم  ینتھك  المشروع  موقع  أن  یزعمون 

ذلك إلى  باإلضافة  في  مقدم  یزعم    ،األرض.  األرض  لحقوق  فردیة  انتھاكات  األقل حدوث  واحد على  شكوى 
 ممتلكاتھ الخاصة. 

أن الضرر الذي لحق  مقدمو الشكوى  . یزعم  العیش القائمة على األراضيعلى سبل    القابلة للتعویضاآلثار غیر   •
واألراضي    ،ال سیما المیاه  ،بسبل عیشھم غیر قابل للتعویض بسبب فقدان إمكانیة الوصول إلى الموارد الطبیعیة

أن  عمون  كما یززراعة العلف والشعیر والقمح ورعي الماشیة.  على    ،بصفتھم مالكیھا التقلیدیین  ،التي اعتادوا
المستدامة  المرویة بمیاه األمطار  سبل عیش مجتمعاتھم القبلیة تعتمد إلى حد كبیر على رعي الماشیة والزراعة  

وأن محطة الطاقة الشمسیة الجدیدة تسببت في إزاحة    ،من خالل الوصول إلى أراضي منطقة المشروع  اجزئیً 
مناسبة بشكل خاص   ،التي تضم قنوات مائیة في مناخ صحراوي جاف  ،أن ھذه األرضعلى  اقتصادیة. ویؤكدون  

 للمحاصیل ورعي الماشیة. 

یحق لھم  التنمیة والفرص التي    منافعأنھم لم یتلقوا  مقدمو الشكوى  یزعم  .  االستبعاد من منافع وفرص التنمیة •
السكان األصلیین   األداء كمجتمعات  معاییر  للخطر والمتأثرین  الحصول علیھا بموجب  بالمشروع. المعرضین 

 بأنھ كان ینبغي توفیر ھذه الفرص في شكل فرص عمل وشراء لمجتمعاتھم القبلیة. یحتجون و

 :اآلتیةالعتبارات بناًء على ا ،إلى أن االدعاءات المذكورة أعاله بشأن الضرر معقولة المكتبیخلص 

 
 . 24س�اسة االستدامة، الفقرة  29

ف  –س�اسة مكتب مستشار االمتثال  30  . 91المظالم، الفقرة أمني
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في تحدید   یدرجواوقبائلھم لم    مقدمي الشكوىتشیر مراجعة تقییم األثر البیئي واالجتماعي للمشروع إلى أن   )1
أیًضا في المشاورات حول تدابیر التخفیف   یدرجوالم    ،لذلك  أصحاب المصلحة وعملیة التشاور. ونتیجةً 

 بما في ذلك فرص العمل التي أعقبت عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي. ،ومزایا التنمیة

حدد كل من تقاریر تقییم األثر البیئي واالجتماعي األولیة والنھائیة أدلة على الزراعة والصید في موقع  )2
المناطق   ،وبالمثل  31المشروع. یشمل  أنھ  على  الموقع  للمشروع  والفنیة  الھیدرولوجیة  الدراسات   تصف 

مع  والمزروعة.   المالحظات  ھذه  الشكوى  مزاعمتتوافق  للزراعة    مقدمي  المشروع  أراضي  باستخدام 
 األخرى.  المعیشةوأنشطة 

الدولیة )3 التمویل  البدویة على    ،في ردھا اإلداري  ،أقرت مؤسسة  القبائل  المألوف أن تحافظ  بأنھ لیس من 
 32القانون األردني. عالقات عرفیة مع األراضي المملوكة رسمیًا للحكومة بموجب

حول سبل العیش   المكتبمع بحث    مقدمي الشكوىتتسق الملكیة واالستخدامات العرفیة المزعومة من قبل   )4
في   الشائعة  العرفیة  األراضي  ملكیة  البدویة ومطالبات  للقبائل  األراضي  القائمة على  أنحاء كل  التقلیدیة 

قد تشمل سبل العیش ھذه ممارسات و  33األردن على الرغم من عدم االعتراف بھا من قبل القانون األردني.
 رد الطبیعیة. مستقرة أو شبھ رحل أو بدویة تعتمد بالكامل على الموا

ھكتار) وتشمل الموارد الطبیعیة النادرة مثل الودیان أو    600منطقة المشروع كبیرة الحجم (تبلغ مساحتھا   )5
 ،موقع المشروع مغطى اآلن إلى حد كبیر بألواح شمسیةكما أن  الجداول الموسمیة المھمة للرعاة الرحل.  

 واالستخدام الخارجي للموقع محدود.

بتكلیف من الشركة أو مؤسسة التمویل الدولیة أو أي طرف آخر یقدم   أُجریتراسة  أي د  المكتبلیس لدى   )6
 باالستخدام والملكیة التقلیدیة لألرض داخل موقع المشروع. مقدمي الشكوىمزاعم أدلة تتعارض مع 

 ،بتقییم أكثر تفصیالً   ارھنً   ،مقدمي الشكوىیمكن اعتبار    ،ما نوقش بمزید من التفصیل أدناهوعالوةً على   )7
 .7بموجب معیار أداء مؤسسة التمویل الدولیة  السكان األصلیین من 

إلى أن    المكتبیخلص    ،أعاله  لُخصت على النحو الوارد وبالنظر إلى القضایا التي أثارتھا الشكوى واالعتبارات التي  
نظًرا لعدم معالجة اآلثار المزعومة  وة.  باالستخدام والملكیة التقلیدیة ألرض المشروع مقبول  مقدمي الشكوىمزاعم  

على الرعاة كجزء من مشروع تقییم األثر البیئي واالجتماعي ولیس من الواضح أنھ تم اتخاذ تدابیر للتخفیف من اآلثار 
 مؤشرات أولیة على الضرر في ھذه الحالة. أن ثمة إلى  المكتبیخلص   ،مقدمي الشكوىالمزعومة على 

 األولي لالمتثال لسیاسة مؤسسة التمویل الدولیةالتحلیل  ) ج

االمتثال   تقییم  یأخذ  أن  إذا كانت  للمكتب  یجب  االعتبار ما  التمویل   ثمةأیًضا في  أن مؤسسة  أولیة على  "مؤشرات 
  خلص في ھذه الحالة، ی  34.الوكالة الدولیة لضمان االستثمار ربما لم تمتثل لسیاسات البیئة واألمن الخاصة بھا"   /الدولیة
ف علیھا بشكل كاٍف فیما یتعلق رشتالشركة وراجع  أن مؤسسة التمویل الدولیة ربما لم ت   إلى مؤشرات أولیة  ل  المكتب

تتعلق ھذه اإلخفاقات المحتملة بالقضایا ومعاییر األداء والتابعة لمؤسسة التمویل الدولیة.  البیئیة واالجتماعیة  متطلبات  الب
 المبینة أدناه:

 
ي واالجتما�ي متاح ع�:  31 . تق��ر تقي�م األثر البيئئ ي واالجتما�ي   . https://bit.ly/3JloAoKالتقار�ر األول�ة والنهائ�ة لتقي�م األثر البيئئ
 . 35رد إدارة مؤسسة التم��ل الدول�ة، الفقرة  32

ي الر�ي حداد، "إدارة موارد اف. فداء : اجعر ع� سب�ل المثال،  33
ي حوكمة  - أرا�ف

ي الر�ي األردن"، �ف
: العمل الجما�ي من أجل الر�ي المستدام ، محرران. جوناثان  أرا�ف

، و�ي�ت إم. بال�سم�ث، و�ول أبل باينا  ف   . 61-45)، الصفحات 2014(ني��ورك: روتل�دج ،   د�ف�ي

ف الم  –س�اسة مكتب مستشار االمتثال  34  . 91ظالم، الفقرة أمني

https://bit.ly/3JloAoK
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 لمتطلبات تقییم األثر االجتماعي وإشراك أصحاب المصلحةاالمتثال 

معیار األداء رقم  أن مؤسسة التمویل الدولیة ربما لم تتحقق من التطبیق الصحیح ل  إلىمؤشرات أولیة  ل  المكتب  خلص
وإشراك أصحاب المصلحة    ،وتحدید المجتمعات المتضررة  ،على المشروع فیما یتعلق بتقییم األثر االجتماعي  )1(

 وتقاسم المنافع. ،والتشاور معھم

(یتطلب  و رقم  األداء  "الممارسات    )1معیار  یتبع  لمشروع  واالجتماعي  البیئي  األثر  تقییم  الدولیة  التمویل  لمؤسسة 
على و  35بمستوى مناسب من التفاصیل".الصناعیة الدولیة الجیدة" بناًء على "بیانات أساسیة بیئیة واجتماعیة حدیثة  

یجب أن یشمل تقییم األثر المخاطر المحتملة واآلثار على األشخاص الذین قد یتأثرون بشكل غیر متناسب    ،وجھ التحدید
. والھدف من ذلك ھو ضمان عدم حرمان ھذه المجموعات المعرض للخطر بمشروع ما بسبب حرمانھم أو وضعھم  

التشاور مع   )1معیار األداء رقم (كما یتطلب    36تنمیة والفرص التي تتدفق من المشروع.من المشاركة في منافع ال
 37بما في ذلك تقاسم منافع التنمیة والفرص.  ،المجتمعات المتأثرة بشأن مخاطر المشروع وآثاره وتدابیر التخفیف

  شركة   المذكورة أعاله بشكل صحیح في حالة   )1معیار األداء رقم (متطلبات  على  المؤشرات األولیة  ربما لم تطبق  و
 : اآلتيھي ك، وبینونة

لم  و  ؛على تقییم محدود فقط لآلثار االجتماعیة للمشروعفي شركة بینونة  یحتوي تقییم األثر البیئي واالجتماعي   •
یة في  یتضمن أي تقییم أساسي مفصل أو منھجي لالستخدام الحالي لألراضي أو تحلیل المطالبات بالملكیة التقلید

الذین    ،الشكوى  مقدميمثل    ،لم یشمل التقییم التعامل مع المجموعات القبلیة  ،منطقة المشروع. باإلضافة إلى ذلك
 یفتقرون إلى حقوق األرض المعترف بھا رسمیًا لكنھم یطالبون باالستخدام التقلیدي واإلقامة في منطقة المشروع. 

واالثمة   • البیئیة  المراجعة  ملخص  بین  واضح  أن  تناقض  على  ینص  الذي  الدولیة  التمویل  لمؤسسة  جتماعیة 
لمنطقة   التاریخي  االستخدام  إلى  تشیر  التي  األخرى  المشروع  ووثائق  متأثرة"  مجتمعات  یضم  "ال  المشروع 

 38.المشروع من قبل رعاة الماشیة وكذلك دلیل على الحرث وأنشطة الصید في منطقة المشروع

 وتقلیل وتخفیف النزوح االقتصادي االمتثال لمتطلبات تقییم 

معیار األداء رقم  مؤشرات أولیة على أن مؤسسة التمویل الدولیة ربما لم تتحقق من التطبیق الصحیح ل  المكتبوجد  
 على المشروع فیما یتعلق بمتطلبات تقییم وتقلیل وتخفیف آثار المشروع على استخدام األراضي. )5(

لمؤسسة التمویل الدولیة ھو تجنب اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة السلبیة لحیازة  )  5معیار األداء رقم ( الھدف من  إن  
ینطبق معیار األداء و  39.ھاوتخفیف  ھاوتقلیل  األراضي ذات الصلة بالمشروع أو القیود المفروضة على استخدام األراضي

ضة على استخدام األراضي والوصول إلى الموارد الطبیعیة ) على النزوح االقتصادي الناتج عن القیود المفرو5رقم (
حدد قابلیة تطبیق  تُ   لذا  40حیث یكون لدى المجتمع أو المجموعات داخل المجتمع حقوق استخدام تقلیدیة أو معترف بھا.

 41. تقییم األثر البیئي واالجتماعي) كجزء من عملیة 5معیار األداء رقم (

 
 . 7)، الفقرة 1مع�ار األداء رقم ( 35

 . 12)، الفقرة 1مع�ار األداء رقم ( 36

 . 31-30)، الفقرات 1مع�ار األداء رقم ( 37

وع. متاح ع�: لل ملخص المراجعة البيئ�ة واالجتماع�ة وخطة العمل البيئ�ة واالجتماع�ةراجع  38   . https://bit.ly/3JloAoKم�ش

 )، األهداف. 5مع�ار األداء رقم ( 39

 . 5)، الفقرة 5مع�ار األداء رقم ( 40

 . 4)، الفقرة 5مع�ار األداء رقم ( 41

https://bit.ly/3JloAoK
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إلى أن    ،ملخص المراجعة البیئیة واالجتماعیةكما ھو موثق في  و  ، في ھذه الحالةخلصت مؤسسة التمویل الدولیة  و
یبدو أن نھج مؤسسة التمویل الدولیة تجاه و  42.ألن "األرض مستأجرة من الحكومة"   ،طبقیُ لم  )  5معیار األداء رقم (

والتي یمكن أن  ،أعاله الواردة كما ھو موضح في الفقرة) 5(معیار األداء رقم ھذه المشكلة غیر متوافق مع متطلبات 
 تنطبق على المستخدمین غیر الرسمیین ألراضي الدولة. 

الحد    ،عالوة على ذلك الرسمیة لألراضي ویحتوي على  الملكیة  البیئي واالجتماعي على  األثر  ركز مشروع تقییم 
تقییم إلى أن أي  ھذا الخلص  كما  األدنى من التقییم لالستخدام غیر الرسمي المحتمل لألراضي في منطقة المشروع.  

االستنتاج دون أي تقییم أو أدلة داعمة    ھذا  وقد قُدم   "ضئیل للغایة".و  استخدام موسمي لألرض من قبل الرعاة متقطع
لم یستخدم أي منھم األرض في منطقة المشروع بأنفسھم أو كانوا من المجموعات   ،بخالف التشاور مع ثالثة أشخاص

بأنھ  التابع لمؤسسة التمویل الدولیة  ملخص المراجعة البیئیة واالجتماعیة  ال یذكر  و.  مقدمو الشكوى  القبلیة التي یمثلھا
ومع   43مع مستخدمي األراضي المؤقتین (الرعاة البدو) الذین یتنقلون عبر المنطقة بشكل دوري".  رى متابعة"ستُج
في بمتطلبات یدلیًال على أن ھذا االلتزام أدى إلى تقییم استخدام األراضي من شأنھ أن    المكتبیر  لم   ،حتى اآلن  ،ذلك

یتمثل موقف مؤسسة التمویل الدولیة في أن مطالبات المجتمع بشأن و. )5معیار األداء رقم (أو  )1معیار األداء رقم (
دون تنفیذ خطة استعادة سبل العیش. ومع  النزوح االقتصادي یمكن معالجتھا من خالل آلیة التظلم الخاصة بالمشروع 

 44.)5معیار األداء رقم (ن ھذا الموقف غیر متوافق مع إ یمكن القول  ،ذلك

 بالمشروعالمحتمل تأثرھم السكان األصلیین االمتثال لمتطلبات تحدید 

معیار األداء رقم  مؤشرات أولیة على أن مؤسسة التمویل الدولیة ربما لم تتحقق من التطبیق الصحیح ل  المكتبوجد  
 .السكان األصلیینعلى المشروع فیما یتعلق بتحدید  )7(

تحدیدھا    یُجرىوالتي    ،السكان األصلیینعندما یكون للمشروع تأثیرات محتملة على    )7معیار األداء رقم (طبق  یُ و
"مجموعة    مبأنھالسكان األصلیین  )  7(  معیار األداء رقمیصف  و  45ملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي.كجزء من ع

لتحدید  لفنیة  الطبیعة المعقدة واب  نعترفوإذ    46اجتماعیة وثقافیة متمیزة" تمتلك خصائص محددة "بدرجات متفاوتة".
على أنھ "قد یُطلب من العمیل السعي للحصول على مدخالت من   )7معیار األداء رقم (ص  فین  ،السكان األصلیین

إذا كانت مجموعة معینة تعتبر بمثابة للتأكد مما  عندما تؤثر مشاریع مؤسسة و  47". سكان أصلیین  المھنیین األكفاء 
الدولیة على   األصلیینالتمویل  (یحدد  ف،  السكان  رقم  األداء  أن تضمن  ومتطلبات محددة.  )  7معیار  ھذه  یجب  مثل 

المشاریع "أن عملیة التنمیة تعزز االحترام الكامل لحقوق اإلنسان والكرامة والتطلعات والثقافة وسبل العیش القائمة 
اتفاقیات وضع  و  بما في ذلك شرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة  48،" سكان األصلیینعلى الموارد الطبیعیة لل

 49. تقاسم المنافع في ظروف محددة

 
وع رقم لملخص المراجعة البيئ�ة واالجتماع�ة  42  39339مؤسسة التم��ل الدول�ة ، مصدر األردن، الم�ش

 . ذاتهالمرجع  43

ي تنطوي ع� إزاحة اقتصاد�ة فقط، س�ضع العم�ل خطة استعادة سبل الع�ش لتع��ض األشخاص و/أو  25)، الفقرة  5مع�ار األداء رقم (  44 ي حالة المشار�ــــع الئت
. "�ف

ي أهداف مع�ار األداء هذا" ي تلئب رة وتقد�م المساعدة األخرى الئت  . المجتمعات المت�ف

 . 3، الفقرة )7مع�ار األداء رقم ( 45

ي �جب  5)، الفقرة  7مع�ار األداء رقم (  46 ف االعتبار أ. الخصائص الئت ف بموجب مع�ار األداء رقم   خذها بعني عند تحد�د ما إذا كانت مجموعة معينة من السكان األصليني

ة لل7( ف ي مجموعة ثقاف�ة مم�ي
ي كأعضاء �ف

: (أ) التع��ف الذايت ف  ) �ي اف اآلخ��ن بهذە السكان األصليني ة جغراف�� طن  واه��ة؛ (ب) االرتباط الجما�ي بالمَ واع�ت ف ا أو المتم�ي

ي  
ي هذە  سالف  األ أرا�ف

وع و�الموارد الطب�ع�ة �ف ي منطقة الم�ش
واألقال�م؛ (ج) المؤسسات الثقاف�ة أو االقتصاد�ة أو االجتماع�ة أو الس�اس�ة العرف�ة المنفصلة  واطن  لمَ ا�ف

ي �ق�مون فيها. عن مؤسسات المجتمع أو الثقافة السائدة؛ أو ( ا ما تختلف عن اللغة أو اللغات الرسم�ة للبلد أو المنطقة الئت ة، غالب� ف  د) لغة أو لهجة مم�ي

 . 7)، الفقرة 7مع�ار األداء رقم ( 47

 )، األهداف. 7مع�ار األداء رقم ( 48

 . 14-11)، الفقرات. 7مع�ار األداء رقم ( 49
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إلى   ملخص المراجعة البیئیة واالجتماعیةخلصت مؤسسة التمویل الدولیة في  ،لنسبة لمحطة بینونة للطاقة الشمسیةباف
ال یحتوي  كما  في منطقة المشروع.    سكان أصلیینلم یكن قابالً للتطبیق نظًرا لعدم تحدید أي    ) 7معیار األداء رقم (أن  

أي تقییم آخر لتأثیرات المشروع    المكتبتقییم األثر البیئي واالجتماعي على أي تحلیل أو تقییم لھذه المشكلة ولم یشاھد  
 كجزء من إعداد المشروع.  حدثیالسكان األصلیین المحتملة على  

على  السكان األصلیین  ئص  خصازعمون  أنفسھم بأنھم من السكان األصلیین. وھم یمقدمو الشكوى  یعّرف    ،من جانبھمو
المتمیزة    طنواوال سیما االرتباط الجماعي بالمَ   ،بدرجات متفاوتة  )7معیار األداء رقم (النحو المنصوص علیھ في  

  ، في ھذا السیاقووالموارد الطبیعیة التي تحتویھا ھذه المناطق.    ،في منطقة المشروعسالف  جغرافیًا أو أراضي األ
الخاص بالمجموعات القبلیة في منطقة المشروع   )7معیار األداء رقم (أن التقییم المھني إلمكانیة تطبیق  المكتبیرى 

 قد یكون مطلوبًا.

 ) تحلیل الصلة المعقولة بین مزاعم الضرر وعدم االمتثال المحتمل لمؤسسة التمویل الدولیةد

 الضرر المزعوم مرتبًطا بشكل معقول بعدم االمتثال المحتمل". فیما إذا كان " للمكتب  یجب أن ینظر تقییم االمتثال    ،أخیًراو

سكان انتھاكات حقوقھم واستحقاقاتھم ك  - مقدمي الشكوى  إلى أن األضرار المزعومة ل  المكتبخلص    ، في ھذه الحالةو
مرتبطة بشكل    -بالمشروع بموجب معاییر األداء واألضرار االقتصادیة المرتبطة بھا  أصلیین معرضین للخطر ومتأثرین  

الدولیة   التمویل  في مراجعة مؤسسة  المحتملة  القصور  بأوجھ  المشروع  معقول  األداء على  معاییر  واإلشراف  تطبیق 
 معاییر األداء ذات الصلة:  وفیما یلي علیھا.

 ؛ وتقاسم المنافع  ، والتشاور  ،وتحدید المجتمعات المتضررة  ،بتقییم األثر االجتماعيفیما یتعلق    ،)1معیار األداء رقم ( •

 فیما یتعلق بتقییم وتخفیف اآلثار الناتجة عن النزوح االقتصادي؛ و ،)5معیار األداء رقم ( •

 .سكان أصلیینبضرورة معاملتھم ك مقدمي الشكوى بمزاعمفیما یتعلق  ،)7معیار األداء رقم ( •

 متطلبات السیاسة اإلضافیة للنظر في التقییم ) ه

 50االعتبار سلسلة من االعتبارات اإلضافیة. الخاص بالمكتب بعین  یجب أن یأخذ تقییم االمتثال    ،المكتبوفقًا لسیاسة  
  ، الشمول من أجل  وسعیًا  ا من اعتبارات السیاسة اإلضافیة ال یؤثر على قرار التحقیق.  أن أیً   المكتبیرى    ، في ھذه الحالةو

 تحلیل لكل من ھذه االعتبارات.  )3یتضمن الملحق (

 أمین المظالم  –مكتب مستشار االمتثال قرار  -6

الكھروضوئیة في   المكتبسیشرع   للطاقة الشمسیة  الدولیة لمحطة بینونة  التمویل  في تحقیق االمتثال في تمویل مؤسسة 
 ما ھو موضح أعاله. ك ،األردن على أساس أن الشكوى تفي بمعاییر التقییم الثالثة

سیتم مشاركة تقریر التقییم ھذا مع مجلس اإلدارة ورئیس مجموعة البنك الدولي وإدارة مؤسسة التمویل الدولیة والعمیل 
الشكوىو ھذا  المكتبسینشر  و.  مقدمي  التقییم  تقریر  علىكذلك  موقعھ    ، عالوةً  على  الدولیة  التمویل  مؤسسة  إدارة  رد 

 51.اإلنترنتشبكة على اإللكتروني 

 اختصاصات تحقیق االمتثال.   4في الملحق مرفق 

 
ف  –س�اسة مكتب مستشار االمتثال  50  . 92المظالم، الفقرة أمني

ف المظالم، الفقرة  –س�اسة مكتب مستشار االمتثال  51  . 106أمني
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