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 لمحة عامة عن مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقید باألنظمة

  
 -المساءلة المستقلة لمؤسسة التمویل الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقید باألنظمة ھو جھة 

أذرع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي. ویقدم مكتب المحقق تقاریره مباشرة إلى رئیس مجموعة البنك الدولي، ویتمثل دوره في 
شاریع التي تدعمھا مؤسسة التمویل الدولیة / الوكالة الدولیة المساعدة في معالجة الشكاوى المقدمة من األشخاص المتضررین من الم

 لضمان االستثمار بطریقة عادلة وموضوعیة وبناءة، و تحسین النتائج البیئة االجتماعیة لتلك المشاریع.
  

  ombudsman.org-www.caoلمزید من المعلومات یمكنكم زیارة الرابط التالي
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 نظرة عامة .1

في شركة بني سویف لألسمنت (الشركة) حیث أثیرت  شكوى من قبل سبعة موظفین سابقین (المشتكین) مت، قدَ 2017في فبرایر 
أمور  و ،القسري، والتقاعد المبكر و عدم دفع المرتبات العمل بدون سبب الوقف عنمجموعة من القضایا المتعلقة بالعمل، بما في ذلك 

، قرر مكتب المحقق أن الشكوى استوفت معاییر 2017. وفي مارس باالضافة لوفاة أحد العمال أخرى تتعلق بالصحة و السالمة المھنیة
اھتمامھم بالمشاركة في عملیة تسویة النزاعات التي دعا  األھلیة الثالثة لمكتب المحقق. وأثناء عملیة التقییم أعرب أصحاب الشكوى عن

لتبادل المعلومات عامة في حین قررت الشركة عدم المشاركة في ھذه العملیة. وعرضت الشركة اجراء اجتماعات  إلیھا مكتب المحقق،
شیا مع إرشادات العملیات الخاصة اتمار ونظرا لعدم التوصل التفاق للحو مع العمال المعنیین، والتي عقدھا  مكتب المحقق في أكتوبر. و

 . لدي مكتب المحقق بمكتب المحقق، ستحال الشكوى اآلن إلى وظیفة االمتثال/ التقید باألنظمة
 

و الذي استلزم تمدید الجدول  لتبادل المعلومات علي عقد اجتماعات األطراف اتفقیوم عمل.  120استغرقت عملیة التقییم وقتا أطول من 
مسألة دفع المصاریف الطبیة أیضا لمناقشة وفي وقت یكون فیھ جمیع الجھات الفاعلة ذات الصلة متاحین، لتتم ھذه االجتماعات  الزمني

 .للعامل المصاب

 الخلفیة العامة .2

 المشروع 2.1

 
وشركة خاصة رائدة في وھي عمیل قائم مع مؤسسة التمویل الدولیة  - 2009في عام  وفقا لمؤسسة التمویل الدولیة، سعت مجموعة تیتان

إلى توسیع عملیاتھا المصریة التي تتألف من كیانین ھما شركة بني سویف لألسمنت وشركة  -مجال صناعة األسمنت في الیونان 
ملیون طن سنویا، وأیضا كان ھناك  3.5االسكندریة السمنت بورتالند. وقد بلغ إجمالي الناتج للشركتین في وقت طلب االستثمار حوالي 

ملیون طن سنویا إلى شركة بني سویف لألسمنت باإلضافة إلى عدة  1.5امج استثماري إلضافة خط إنتاج ثاني متكامل بسعة برن
 استثمارات حیویة أخرى في كال الشركتین. 

 
 تمتلكرتالند. سمنت بوشركة اإلسكندریة للتنمیة المحدودة، ھي شركة تابعة لمجموعة تیتان، وھي الشركة القابضة لشركة االسكندریة أل

% 99و التي تمتلك بدورھا  في المئة من أسھم شركة االسكندریة السمنت بورتالند 82شركة اإلسكندریة للتنمیة المحدودة ما یقرب من 
حیث أن عملیات شركة االسكندریة للتنمیة المحدودة تنحصر في شركتي االسكندریة السمنت بورتالند  1من شركة بني سویف لألسمنت

 ني سویف لألسمنت.وشركة ب
 

، مما أعطى مؤسسة شركة اإلسكندریة للتنمیة المحدودةفي  ملیون یورو 80حوالي  2010في عام  مؤسسة التمویل الدولیة استثماركان 
سمنت بورتالند من خالل شركة اإلسكندریة للتنمیة في المائة في حقوق الملكیة لشركة االسكندریة أل 15.2 ما یساويالتمویل الدولیة 

الفئة ب وفقا إلطار عمل االستدامة  من صنفت مؤسسة التمویل الدولیة المشروع على أنھو). 27022، سابقا #30274#المحدودة (
 الخاص بالمؤسسة.

 

 الشكوي  2.2
 

جماعیة والمركز المصري لإلصالح المدني والتشریعي، شكوى من الجمعیة المصریة للحقوق الالمحقق مكتب ، تلقى 2017في  فبرایر 
وتثیر  ).مقدمي الشكوي( بني سویف لألسمنتوھما منظمتان غیر حكومیتان مقرھما في مصر، نیابة عن سبعة عمال سابقین في شركة 

 قاعد المبكر القسري، وقضایا، والتو عدم دفع المرتبات دون سببب الوقف عن العملالشكوى مجموعة من القضایا العمالیة، بما في ذلك 
انتھاك إجراءات العمل (مثل عدم نشر اتفاق باالضافة الي ، اخرین عمالإلى وفاة عامل وإصابة  أدتالصحة والسالمة المھنیة ب متعلقة

یجیة ویدعي أصحاب الشكوى أن الشركة تتبع استراتو بعض األمور األخري.  )،عقودھمالعمل الجماعي أو تزوید العمال بنسخ من 

                                                
 .2008أصبحت مجموعة تیتان المساھم األكبر واألدیر في شركة بني سویف لألسمنت وشركة االسكندریة السمنت بورتالند في عام  1
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. ویرد أدناه لتخفیض التكلفة العمال المتعاقدین من الباطن نسبیاو استبدالھم بفوائد الیتمتعون ب الذین المباشرین في الشركة لتقلیص العمال
  وصف أكثر تفصیال للمسائل التي أثیرت أثناء التقییم.

 

 ملخص التقییم .3

 منھجیة/ طریقة التقییم 3.1
الھدف من عملیة التقییم لدى مكتب المحقق/ المستشار للتقید بشئون األنظمة ھو توضیح القضایا والشواغل التي أثارھا أصحاب الشكوى، 
وجمع المعلومات عن اآلراء ووجھات النظر المختلفة ألصحاب المصلحة، وتحدید ما إذا كان مقدمو الشكوى والشركة یرغبون في متابعة 

نازعات التي ییسرھا مكتب المحقق. أو ما إذا كان ینبغي التعامل مع الشكوى من خالل وظیفة االمتثال / التقید باألنظمة عملیة تسویة الم
(انظر الملحق أ لعملیة معالجة الشكاوى التي یقوم بھا مكتب  مؤسسة التمویلالتقید باألنظمة لتقییم أداء  قسمالتي یقوم بھا 

 األنظمة). المحقق/المستشار للتقید بشئون 
 

 وفي ھذه القضیة، تضمن تقییم مكتب المحقق للشكوى ما یلي:
 المشروع؛ب المتعلقة وثائقالبحث  ●
 إجراء محادثات ھاتفیة واجتماعات شخصیة مع المتقدمین بالشكوى والمنظمات غیر الحکومیة التي تدعمھم؛ ●
 ؛ فیة واجتماع مع ممثلین عن الشركةإجراء محادثات ھات ●
 ھاتفیة و اجتماع مع فریق مؤسسة التمویل الدولیة.إجراء محادثات  ●
 بین ممثلي العمال والشركة. لتبادل المعلوماتاجتماع  ●

 
لآلراء التي استمع إلیھا فریق مكتب المحقق و شرح للخطوات التالیة حسب اختیار األطراف. وال  توثیق و تسجیلوھذه الوثیقة عبارة عن 

 الموضوعیة للشكوى.یصدر ھذا التقریر أي حكم بشأن األسس 
 

 ملخص اآلراء ووجھات النظر 3.2
  

 الوضع العام
 وجھة نظر مقدم الشكوي

یثیر المتقدمین بالشكوى مخاوف عامة بشأن ممارسات العمل في الشركة، بالخصوص محاولة ممنھجة الستبدال عمال الشركة بعمال 
عن ضعف ممارسات الصحة والسالمة. كما أفاد المشتكون أن ھذه آخرین متعاقد معھم من الباطن (عمال غیر مباشرین)، و ذلك فضال 

 توثیقھا في التقاریر الحكومیة.و تم  كوىالشواغل، أوسع نطاقا من األمثلة المحددة الواردة في الش
 

 وجھة نظر الشركة
وتؤكد أنھا تلتزم بقواعد الصحة  في نطاق القانون الوطني و معاییر األداء یفید ممثلو الشركة أن الشركة تلبي جمیع المتطلبات ذات الصلة
 والسالمة الصارمة التي تحمي العمال وتحقق مصالح الشركة. 

 
 

 محددة (شواغل) مخاوف
 

 سبعة عمال مفصولین عن العمل
 وجھة نظر مقدمي الشكوي
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. وسعیا للحفاظ على 2016 إلى بوابات المصنع في نوفمبر لمنعوا من الدخو تم توقیفھم عن العمل و أوضح سبعة موظفین أنھم
مدتھا ثالثة أشھر دفع  عن العمل العمال أن الشركة رفضت خالل فترة تعلیق یزعموظائفھم، قاموا باالحتجاج خارج بوابات المصنع. 

یعني أنھ لم یكن أمامھم خیار سوى االقتصادیة، األمر الذي و التحدیات رواتبھم كاملة، مما أدى إلى مرورھم بحالة من الصعوبات 
في وقت  تم تسریحھم من العملویزعم العمال أن مجموعة أخرى من العمال الذین التعویضات. حزمة من التوقیع على استقالة وقبول 

لتي ا التعویضاتمن حزمة ال أن ھذه و یفیدون أیضا إلى .من تلك التي حصلوا ھم علیھاتعویضات أكثر  حزمالحق ، حصلوا على 
 سنة عمل، ویؤكدون أنھم كانوا یفضلون االحتفاظ بوظائفھم. عن كل لم تكن كافیة، ألنھا استندت إلى حساب شھرین  حصلوا علیھا

 
 وجھة نظر الشركة

 
، وقبل العمال طوعا حزم أوسع لتخفیض النفقاتتذكر الشركة أن العمال السبعة المعنیین قدمت الیھم العروض في اطار عملیة 

 التعویضات المعروضة علیھم.
 

وتشیر الشركة إلى أن حزمة التعویضات النھائیة للتقاعد تجاوزت متطلبات القانون بإدراج ھامش الربح/ حصة الربح عند احتساب األجر 
ء على الشھري الذي استندت إلیھ حزمة التعویضات، وذلك في الوقت الذي كانت فیھ الشركة تعاني من خسائر. وتسلط الشركة الضو

العاملین عن  وقف/ تعلیقوجود ممثل عن اتحاد القوى العاملة عندما تم التوصل إلى ھذه االتفاقات والتوقیع علیھا. وتؤكد الشركة أن 
 بسبب االحتجاج.  الغیر قانوني بسبب توقف العمل هالعمل قد تم إصدار

 
 العامل المصاب

، والذي أدرجت قضیتھ بالفعل في الشكوى. كان یعمل في المصنع كأحد العمال التھلیحكي ح أحد مقدمي الشكاوى أثناء عملیة التقییم جاء
على و. مرة أخري ولكن بعد تعرضھ لحادث صحي أثناء عملھ، لم یعیده صاحب العمل إلى عملھ المتعاقد معھم من الباطن في الشركة،

 یكتمل، ولم یعد یتلقى الدعم لفواتیر طبیة أخرى. الرغم من أن الشركة دفعت في البدایة نفقاتھ الطبیة، فإن مسار عالجھ لم
 
 

 وجھة نظر العامل مقدم الشكوى
بعد الحادث، منعتھ الشركة من الدخول، وقام صاحب العمل و ذكر أنھ أكد العامل على براءتھ في الحادث األمني الذي أصیب خاللھ.   

 عن العمل بعد حوالي شھرین من وقوع الحادث. بتسریحھالمباشر 
 

 وجھة نظر الشركة
أن ھذه لیست المرة األولى التي یتسبب فیھا صاحب الشكوى في حادثة تتعلق  و ذكرت تعتقد الشركة أن الحادثة سببھا صاحب الشكوى،

بالصحة والسالمة المھنیة. وتؤكد الشركة على أنھا دعمت واستمرت في دعم العامل في الحصول على العالج الطبي كجزء من التزام 
 بالمسؤولیة االجتماعیة.  الشركة

 
 وفاة سائق شاحنة

، في وفاة سائق شاحنة،  یقال إنھ كان یصلي المتراخیة و السالمة الشكوى كذلك أن الشركة تسببت من خالل معاییر األمن وایزعم مقدم
لم تووقع عائلة الشخص المتوفي علي الشكوي في موقع العمل في بني سویف و دھستھ جرافھ/ رافعھ كانت تعكس اتجاھھا في الموقع. 

أكدت الشركة وقوع حادث في بني سویف، وفقا لسجالت . اجتماعات التقییمالمقدمة الي مكتب المحقق و لم یكونوا متواجدین خالل 
أو عربة من الشركة أو أنكرت أن یكون ھناك أي صلة لذلك مع أي من عمال الشركة الشرطة التي اطلعوا علیھا المتعلقة بالحادث، لكنھا 

 یكون ذلك في موقع الشركة. 
 

 لتبادل المعلومات اجتماعات عامة 3.3
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، وتم تمثیل الشركة من قبل أربعة موظفین من إداراتھم 2017أكتوبر  11في  عامة لتبادل المعلوماتوقد عقد مكتب المحقق اجتماعات 
یمثلون أنفسھم (اثنان منھم كانوا حاضرین) ورافقھم  المتقدمون بالشكويوكان  القانونیة و قسم الموارد البشریة وقسم العالقات العامة،
 محامون. و مثل العامل المصاب نفسھ ویدعمھ محام.

 
 عن العمل موقوفینسبعة عمال 

 
الطرفان في حزمة التعویضات. وتبادل  انتھز الطرفان الفرصة لتوضیح وجھات نظرھم حول ما حدث، وما تم دفعھ أو ما لم یدفع

. والتزم ممثلو الشركة بنقل وجھات نظر العمال إلى اإلدارة فضل، بید أنھما لم یغیرا مواقفھموجھات النظر من أجل تحقیق تفاھم متبادل ا
 العلیا للشركة.

 
 مصابالعامل ال

في مصانعھا،  مرة أخري لعملباقارن الجانبان وجھات النظر. في الوقت الذي ظلت فیھ الشركة ملتزمة بقرارھا بعدم السماح للعامل 
. واتفق الطرفان على أن كجزء من التزام الشركة بالمسئولیة االجتماعیة أشارت إلى أنھا منفتحة للنظر في استمرار الدعم لفواتیره الطبیة

 لة.الصلة إلى الشركة، والتي سوف تسعى إلى دعم احتیاجاتھ العالجیة ضمن حدود معقو ذاتیقدم العامل التقریر الطبي 
 

تكلفة العالج المتعلقة باصابتھ و المصاریف وأكدت الشركة أنھا ستغطي  ،متطلبات العالجادل المعلومات، قدم العامل لتباالجتماع بعد 
بدأ العالج  .، وأن المصاریف ستدفع مباشرة إلى المستشفى أو الطبیب، حتى ال یضطر العامل لدفع أي من التكالیفاألخري مثل التنقالت

 .2018ایر في فبر
 

 الخطوات التالیة .4

یر مھتمة في المضي قدما في حین أبدى أصحاب الشكوى اھتمامھم بالمشاركة في عملیة تسویة المنازعات مع الشركة، فإن الشركة غ
. وبما أن عملیة تسویة النزاع ھي عملیة طوعیة لكال الجانبین، وبالتالي یجب أن یكون ھناك اتفاق متبادل قبل الشروع في مثل بالتفاوض

 االمتثال والتقید باألنظمة بمكتب المحقق لتقییم دور مؤسسة التمویل الدولیة. وظیفة ھذه العملیة، ستحال الشكوى اآلن إلى 
 
 

 
 

 
  



8 
 

 المستشار لشؤؤن التقید باألنظمة /معالجة الشكاوى لدى مكتب المحققإجراءات  الملحق أ

 
بمجرد أن یعلن مكتب المحقق أھلیة الشكوى، یتم إجراء تقییم أولي من قبل وظیفة تسویة المنازعات التابعة لمكتب المحقق.  والغرض من 

ع المعلومات عن كیفیة رؤیة أصحاب المصلحة اآلخرین ) جم2) توضیح القضایا والشواغل التي أثارھا الشاكي (1عملیة التقییم ھي (
) مساعدة أصحاب المصلحة على فھم الخیارات المتاحة لھم وتحدید ما إذا كانوا یرغبون في المتابعة من خالل حل تعاوني من 3للحالة (

بل وظیفة التقید باألنظمة التابعة لمكتب خالل وظیفة تسویة المنازعات التابعة لمكتب المحقق، أو ما إذا كان ینبغي مراجعة القضیة من ق
 المحقق. 

 
 الصادرة عن مكتب المحقق، یتم اتباع الخطوات التالیة استجابة للشكوى المستلمة: 2ووفقا إلرشادات العملیات

 
 استالم الشكوى. إقرار  :1الخطوة 

 
 یوم عمل). 15تزید المدة عن : تحدید أھلیة الشكوى للتقییم بموجب عمل مكتب المحقق (ال األھلیة  :2الخطوة 

 
من قبل مكتب المحقق: تقییم القضایا وتقدیم الدعم ألصحاب المصلحة في فھم وتحدید ما إذا كانوا  عملیة التقییم  :3الخطوة 

یرغبون في التوصل إلى حل توافقي من خالل عملیة تعاونیة تعقدھا ھیئة تسویة المنازعات من المكتب، أو ما إذا 
ال) لدى مكتب المحقق الستعراض االحتیاطات كان ینبغي التعامل مع القضیة من قبل وظیفة التقید باألنظمة (االمتث

البیئیة واالجتماعیة المتخذة من قبل مؤسسة التمویل الدولیة و الوکالة الدولیة لضمان االستثمار. یمكن أن یستغرق 
 یوم عمل كحد أقصى.  120وقت التقییم 

 
دء في وظیفة تسویة المنازعات من قبل مكتب : إذا اختار الطرفان متابعة عملیة تعاونیة، یتم البتسھیل التسویة  :4الخطوة 

المحقق. وعادة تقوم عملیة تسویة المنازعات أو تبدأ بمذكرة تفاھم و / أو قواعد أساسیة متفق علیھا بصورة متبادلة 
بین الطرفین. وقد تنطوي على تیسیر / وساطة، وتقصي مشترك للحقائق، أو نھج أخرى متفق علیھا للحل تؤدي 

یة أو أھداف مناسبة أخرى متفق علیھا. ویتمثل الھدف الرئیسي من ھذه األنواع من النھج لحل إلى اتفاق تسو
المشاكل المثارة في الشكوى وأیة مسائل ھامة أخرى ذات صلة بالشكوى تم تحدیدھا أثناء عملیة التقییم أو عملیة 

 3تسویة المنازعات بطریقة مقبولة إلى األطراف المتضررة. 
 أو 

 
: إذا اختار الطرفان عملیة االمتثال والتقید باألنظمة، ستبدأ وظیفة مكتب المحقق في متثال / التقید باألنظمةتقییم اال

تقییم االمتثال تقییم االحتیاطات البیئیة واالجتماعیة التي اتخذتھا  مؤسسة التمویل الدولیة و الوکالة الدولیة لضمان 
ن ھناك تقییم من قبل المؤسسة الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار االستثمار للمشروع المعني لتحدید ما إذا كا

یوم عمل كحد أقصى. وإذا تبین أنھ قد تم إجراء تقییم ، سیقوم  45للمشروع المعني.  یمكن أن یستغرق وقت التقییم 
ویتم اإلعالن عن تقریر مكتب المحقق بإجراء تحقیق متعمق في أداء المؤسسة / الوكالة الدولیة لضمان االستثمار. 

 التحقیق وأي حاالت عدم امتثال محددة، إلى جانب استجابة المؤسسة / الوكالة الدولیة لضمان االستثمار. 
 

 الرصد والمتابعة  :5الخطوة 
 االستنتاج / إغالق الحالة  :6الخطوة 

 
                                                

بط لمزید من المعلومات عن دور وعمل مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقید باألنظمة، یرجى الرجوع إلى إرشادات العملیات الكاملة على الرا 2
 documents/CAOOperationalGuidelines_2013.pdf/ombudsman.org-http://www.caoالتالي 

حینما یكون أصحاب المصلحة غیر قادرین على حل القضایا من خالل عملیة تعاونیة ضمن إطار زمني متفق علیھ، فإن قسم تسویة النزاعات لدى  3
مكتب المحقق  یسعى أوال إلى مساعدة أصحاب المصلحة في الخروج من المأزق.وإذا لم یكن ذلك ممكنا، سیقوم فریق تسویة المنازعات بإبالغ 

، المصلحة، بمن فیھم موظفو مؤسسة التمویل الدولیة / الوكالة الدولیة لضمان االستثمار، ورئیس مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي والعامة أصحاب
 بأن قرار فض النزاعات الصادر عن مكتب المحقق قد أغلق الشكوى و أحالھا إلى وظیفة االمتثال/ التقید باألنظمة لدى مكتب المحقق. 

http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOOperationalGuidelines_2013.pdf
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