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 مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى نبذة عن 

ي تدعمها مؤسسة التمويل الدولية    (CAO)   الشكاوىمكتب مستشار االمتثال/ محقق  
(  IFC)هو آلية المساءلة المستقلة للمشاريــــع الت 

. يقوم مكتب مستشار االمتثال/ محقق  (MIGA)والوكالة الدولية لضمان االستثمار   ي مجموعة البنك الدولي
  الشكاوى، وهما أعضاء ف 

ي مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار. 
 إل مجالس المديرين التنفيذيي   ف 

ً
ة  بتقديم تقاريره مباشر

رونقدمة من ِقبل األفراد الذين قد يتبتسهيل حل الشكاوى الم    الشكاوىتتمثل مهمة مكتب مستشار االمتثال/ محقق   مشاريــــع  من    ض 
والوك الدولية  التمويل  البيئية واالجتماعية مؤسسة  النتائج  وبناءة؛ وتعزيز  بطريقة عادلة وموضوعية  الدولية لضمان االستثمار  الة 

ي واالجتماعي لمؤسسة التمويل الدولية / الوكالة 
للمشاريــــع؛ وتعزيز المساءلة العامة، باإلضافة إل التعلم من أجل تعزيز األداء البيت 

ر بالناس والبيئة. الدولية لضمان االستثمار، والحد من مخاط  ر إلحاق الض 

 ( ombudsman.org-www.caoللمزيد من المعلومات، قم بزيارة )

 

 مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى نبذة عن تقييم 

مؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضمان االستثمار تقديم مشاريــــع بل  قِ مكن ألي شخص يعتقد أنه قد يتعرض لألذى من ي  
 .  ثالثة معايي  أهلية بسيطةويتم قبول الشكوى من خالل تطبيق شكوى إل مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى. 

ا قبول  المؤهلةبعد  بعد ذلك    لشكاوى  نقوم  مع  للتقييم،  للمخاوف  تقييم  وع،و   ،المشتكي   بإجراء  للمشر الراعية  وأصحاب    الجهة 
ثارة فيها. يتم إجراء هذا التقييم بالتشاور المصلحة اآلخرين ذوي الصلة. بمجرد تحديد أن الشكوى مؤهلة، نقوم بمراجعة المخاوف الم  

وع،  الوكالة الدولية لضمان االستثمار،وعمالء مؤسسة التمويل الدولية و  ،  المشتكي   مع   وأصحاب المصلحة اآلخرين    وأفرقة المشر
 ذوي الصلة. 

 

 غايةال

جريــها تقييم الالهدف من عملية  ي ي 
ي  مسائلشامل للالتوصل إل فهم مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى هو الت 

ت  الت  ي أثي 
الت 

ي 
ي الشكوى، والتشاور معهم    نخراطالعمل عىل فهم جميع وجهات النظر، اإل و   الشكوى،  ف 

مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيي   ف 
ي المعالجة الشكوى    إجراءاتلتحديد  

  المسائل حل  و   تسوية الشكاوىاألخرى المبذولة لجهود  الحالة    دراسةو   تم إختيارها من ِقبلهم،  ت 
   ثارة. الم  

جريــها مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى   ي ي 
 من ذلك ،    الحكم عىلتلزم  ال تسعملية التقييم الت 

ً
  تسع حيثيات الشكوى؛ بدال

ة بشأن كيفية معالجة المسائل الم    ثارة. إل فهم الحقائق وتمكي   المعنيي   من اتخاذ قرارات مستني 
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 قائمة األسماء المخترصة

BSDA ي بنبان
 جمعية مستثمري الطاقة ف 

CAO 

CLO 

 مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى

 ضابط ارتباط مجتمعي 

ESIA 

FMC 

ي واالجتماعي 
 تقييم األثر البيت 

كة إدارة ال  مرافقشر

H&SH  ي هوم
كة هيلث اند سيفت   شر

IAM آلية المساءلة المستقلة 

IFC  مؤسسة التمويل الدولية 

MIGA الوكالة الدولية لضمان االستثمار 
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 نظرة عامة 

يونيو  ي 
تلق     2022  حزيران  ف  الشكاوى،  اإلمتثال/ محقق  ي    مكتب مستشار 

توظيفه )ف  قد تم  "( كان  )"المشتكي من سائق  شكوى 
ي ذلك سائق اإلطفاء وسائق الخدمة    وظائف

كة هيلث من قبل  (  اإلطفاءوضابط الصيانة وقائد فريق    ومسؤول حركةمختلفة بما ف  شر
ي هوم 

كة إلدارة المرافق تم التعاقد معها مع    H&SH  اند سيفت  ي جمهورية مض العربية.    محطة، وهي شر
بنبان للطاقة الشمسية ف 

آلية تظلم  ي مض. أثارت الشكوى مخاوف بشأن إدارة العمل عىل وجه التحديد عدم وجود 
 من قرية بنبان ف 

ً
مقدم الشكوى أصال

الرواتب. كما  قيات وزيادة  بالمزايا والي  أثارت الشكوى قضايا    عمالية للصحة والصحة والسالمة المهنية ، والمحسوبية فيما يتعلق 
شكوى تتعلق بظروف العمل وجودته وكميته. كما أثارت الشكوى مخاوف من االنتقام بسبب طلب رفع أو تقديم شكاوى. تتعلق ال

ي  
وًعا    13بظروف العمل ف  ي    1 (IFCمن قبل مؤسسة التمويل الدولية )  قائممشر

وًعا    12وف  تدعمها الوكالة الدولية لضمان    قائممشر
ي  (MIGA) 2االستثمار  

وع"(.  محطةف  ي مض )"المشر
 بنبان للطاقة الشمسية ف 

ي  
ي معايي  األهلية الثالثة، وبدأ بعملية تقييم  2022حزيران  يونيو  ف 

، قرر مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى أن الشكوى تستوف 
 الشكوى. 

 لسياسة  
ً
قام المكتب بمشاركة الشكوى مع آليات المساءلة المستقلة  3(، 169)الفقرة  مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى  وفقا

(IAMs  
ً
ي تقوم بتمويل المشاريــــع، وتحديدا

المستقلة التابعة لبنك التنمية    آلية االنتصاف( للمؤسسات المالية اإلنمائية األخرى الت 
 . ي
 األفريق 

ي   ومحطة المشتكي ، أعرب  ر اإلمتثال/ محقق الشكاوىمكتب مستشاخالل تقييم 
بنبان للطاقة الشمسية عن اهتمامهما باالنخراط ف 

ا لسياسة مكتب مستشار اإلمتثال/ محقق الشكاوىعملية حل نزاع 
ً
،   4(59)الفقرة  مكتب مستشار اإلمتثال/ محقق الشكاوى. وفق
اعات   . بالمكتبسيتم التعامل مع الشكوى اآلن من قبل وظيفة حل الي  

وع والشكوى ومنهجية التقييم والخطوات التالية.  ي ذلك وصف المشر
 يقدم تقرير التقييم هذا نظرة عامة عىل عملية التقييم ، بما ف 

ي  
ي   نوفمي    22ف 

ين الثان  ة التقييم لمدة  ب  مكتب مستشار اإلمتثال/ محقق الشكاوى، قام    2022  تشر ا للفقرة   30تمديد في 
ً
 يوم عمل وفق

وممثىلي    . المكتبسياسة    من 5  56  
المشتكيي   أن  إل  تسوية    محطةبالنظر  بعملية  اهتمامهم  عن  وا  عي  الشمسية  للطاقة  بنبان 

ي ييشها  
األطراف ومؤسسة    الشكاوىمكتب مستشار اإلمتثال/ محقق  . أخطر  مكتب مستشار اإلمتثال/ محقق الشكاوىالمنازعات الت 

مكتب مستشار  التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان االستثمار ومجلس اإلدارة بهذا التمديد وتم نشر القرار ذي الصلة عىل موقع  
 . اإلمتثال/ محقق الشكاوى

 
 المعلومات األساسية 

 
 (MIGA) ستثمار و الوكالة الدولية لضمان اال ( IFC) مشاري    ع مؤسسة التمويل الدولية  1. 2

قدم    د تقو 
 
ن مؤسسة التمويل  مليون دوالر م  225مليون دوالر )  653مؤسسة التمويل الدولية تحالف مكون من تسعة بنوك دولية، وت

شكل    41محطة توليد للطاقة الشمسية من اصل    13الدولية( لبناء  
 
عبارة عن قطعة    المحطة 6للطاقة الشمسية.   محطة بنبانمحطة ت

، وتتكون من    36أرض مساحتها  
ً
 مربعا

ً
ا كات مختلفة بالقرب من قرية بنبان. لدى الوكالة    32كيلومي  ديرها شر

 
محطة توليد طاقة عاملة ت

 
 39729، 39997،  39995، 37591، 37713، 40019، 37580، 39728، 37637،  37636، 40390، 40386، 37633مشاريــــع   1
 14059،  14080، 13971، 13952 ،14043 ، 13956، 14521، 14520،  14519، 14518، 14517، 14516مشاريــــع   2

ي لديها CAOإذا كان مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى ) 3
( قد قامت  IAMs) اليات مساءلة مستقلة  ( عىل علم بأن المنظمات األخرى الت 

وع إل )  بتمويل أو ضمان مشر الشكوى  بإبالغ  CAO( ، سيقوم )CAOوكان هو موضوع  االليات  (  ط موافقة IAMs)هذه  ( بوجود شكوى، بشر
 عىل هذا اإلشعار واألحكام المعمول بها وذلك لحماية الشية.  المشتكي 

مكتب   تسوية المنازعات أو وظيفة االمتثال في  أثناء عملية التقييم ، يقرر مقدم الشكوى والعميل و / أو العميل الفرعي ما إذا كانوا يرغبون في بدء  4

بتسهيل هذه العملية. إذا لم يكن هناك اتفاق ، ستنتقل الشكوى إلى وظيفة    المكتبإذا اتفق الطرفان على إجراء تسوية للنزاع ، فسيقوم   مستشار اإلمتثال.  

 (CAO)  مكتب مستشار اإلمتثالاالمتثال في 
الفقرة   5 اإلمتثال من سياسة  56تنص  المستقلة)  الجديدة  مكتب مستشار  المساءلة  الدولية /   (CAO)سياسة آلية  التمويل  التابعة لمؤسسة 

: "سيكمل   (الوكالة الدولية لضمان االستثمار ي غضون    مكتب مستشار اإلمتثالعىل ما يىلي
يوم عمل من التاريــــخ الذي يقرر فيه أن    90التقييم ف 

ي للتقييم لمدة ال تتجاوز    للمكتبم  الشكوى مؤهلة. يجوز للمدير العا
ة    30تمديد اإلطار الزمت  ( أكد 1يوم عمل: )   90يوم عمل إذا كان بعد في 

اع ، وهناك احتمال أن يوافق الطرف اآلخر. سيقوم  2األطراف أن من المرجح حل الشكوى ؛ أو ) ي حل الي  
( يعرب أي من الطرفي   عن اهتمامه ف 

طراف ومؤسسة التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان االستثمار والمجلس بقرار تمديد التقييم ، وسينشر  بإخطار األ   مكتب مستشار اإلمتثال

نت مكتب مستشار اإلمتثال  ." هذا القرار عىل موقعه عىل اإلني 
ات الطاقة الشمسية، قطعة أرض منفصلة )مشاريــــع( مخصصة لمطورين مختلفي   لتطوير محط  41بنبان للطاقة الشمسية إل    محطةتنقسم   6

 منها تعمل اآلن وتقوم بتوليد الكهرباء وتنقلها إل الشبكة الوطنية.  32
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ي   12الدولية لضمان االستثمار 
 للمشاريــــع ف 

ً
 نشطا

ً
من ِقبل تحالف تقوده مؤسسة   3للطاقة الشمسية، تم تمويل  محطة بنبانضمانا

ي إلعادة اإلعمار والتنمية.  9تمويل الدولية و ال  من ِقبل تحالف يقوده البنك األورون 
 

تية  تشمل الجهات المقرضة مؤسسة التمويل الدولية ، والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ، والبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التح

(AIIB) ( والبنك األفريقي للتنمية ،AfDB)   ، والمؤسسة البريطانية للتمويل  (BII) و ،FinFund    فنلندا( ، والبنك الصناعي والتجاري(

بنك )فرنسا( ، و  Proparco، و  Green for Growth، وبنك أوروبا العربي. ، وبنك البحرين العربي ، وصندوق  (ICBCالصيني )

 ال الهولندي(. )بنك تنمية ريادة األعم  FMO)النمسا( ، و   OeEB التنمية النمساوي

 
بتشكيل   وع  المشر مطوري  بنبانقام جميع  ي 

ف  الطاقة  مستثمري  وقامت    محطةإلدارة    جمعية  بالكامل.  الشمسية  جمعية  الطاقة 
ي بنبان

ي هوم بالتعاقد مع مستثمري الطاقة ف 
كة هيلث اند سيفت  الشمسية   محطة الطاقة، إلدارة تشغيل ( H&SH) إلدارة المرافق شر

ها من القضايا ذات الصلة جتماعية وصيانتها، باإلضافة إل معالجة القضايا البيئية واال     7. بالمحطة وغي 
ي هوم  قامت

كة هيلث اند سيفت  كة    شر ي خاص لتقديم خدمات األمن إل    سوات لالمن والحراسةبإستئجار شر
لطاقة ا  محطةكمزود أمت 

 الشمسية. 
 
 الشكوى  2. 2
ي 
ي  منتم توظيفه  شخص، تلق  مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى شكوى من  2022حزيران يونيو ف 

كة هيلث اند سيفت  شر
ي تم التعاقد معها من ِقبل وهي  هوم،

كة إدارة المرافق الت  أثارت قد .  المشتكي مواطن من قرية بنبان. يةة الشمسبنبان للطاق  محطةشر
كة   ي شر

 عدم وجود آلية شكاوى للعمال ف 
ً
ي هومالشكوى مخاوف بشأن إدارة العمل وتحديدا

، باإلضافة إل المحسوبية   هيلث اند سيفت 
قيات وزيادة الرواتب. كما أثارت الشكوى أيض بالعالواتفيما يتعلق   والي 

ً
 مسائل تتعلق بظروف العمل، وجودة الطعام وكميته.  ا

ً
فضال

  رفع شكاوى . زيادات أو االنتقام بسبب طلب  بشأنمخاوف  عن

ت أثناء عملية التقييم.  ي أثي 
 للمسائل الت 

ً
 أدناه وصف أكير تفصيال

 
 

 ُملخص التقييم 
 
 منهجية ونتائج التقييم  1. 3

أثارها   ي 
الت  والمخاوف  المسائل  توضيح  هو  الشكاوى  محقق  االمتثال/  مستشار  مكتب  ِقبل  من  التقييم  عملية  إجراء  من  الهدف 

)ن( ختلف أصحاب المصلحة، وتحديد رغبة  المشتكي )ن(، وجمع معلومات عن آراء ووجهات نظر م  وعميل مؤسسة التمويل    المشتكي
الدولية لضمان االستث الوكالة  االمتثال/  الدولية/  مكتب مستشار  من خالل  ها  تيسي  يتم  ي 

الت  المنازعات  تسوية  بمتابعة عملية  مار 
اءِقبل  محقق الشكاوى، أو معالجة الشكوى من   ي   االمتثال  خي 

مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى لتقييم أداء مؤسسة التمويل    ف 
 . الدولية

 .)انظر ملحق أ: عملية معالجة الشكاوى لدى مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى(
 

 : ي هذه الحالة، تقييم مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى يشمل مايىلي
 ف 

وع.  • راجعة مكتبية لوثائق المشر  م 

 . المشتكي محادثات هاتفية مع  •

اضية مع ممثىلي  •
ي بنبانعقد اجتماعات افي 

 . جمعية مستثمري الطاقة ف 

وع مؤسسة التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان االستثمار. عقد  • اضية مع فرق مشر  اجتماعات افي 
 

ي القاهرةمكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى،  تم إجراء التقييم من ِقبل فريق  
لم يقم الفريق    . وبدعم من وسيط محىلي له مقره ف 

وع بسبب القيود المفروضة عىل سفر بعثات مجموعة البنك الدولي   ة الزمنية  برحلة تقييم إل موقع المشر ين  من نهاية  خالل الفي  تشر
ي تشر إل    األول

ي تم خاللها عقد    ين الثان 
بالتواصل مع األطراف وجمع   (COP 27)مؤتمر المناخ  الت  ي مض. قام الوسيط المحىلي 

ف 
 المعلومات من خالل محادثات هاتفية. 

لخص  هذا التقرير   ي سمعها فريق  ي 
 ويصف الخطوات التالية  ،من األطراف  مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوىوجهات النظر الت 

ي سوف يتم العمل بها 
ي  بناءً  الت 

 للطاقة الشمسية.  محطة بنبانو  المشتكي ذها قام بإتخاعىل القرارات الت 

 
 

 
والتنسيق  والمسائل األخرى تشمل األمن وإدارة األزمات، وإدارة حركة المرور والطرق ، وإدارة النفايات الصلبة، وإدارة مياه الصرف الصحي،   7

 (.H&SH) التي تقدمها شركة حوكمةالرقابة ووخدمات الالمجتمعي ، وخدمات المرافق المركزية،   والتواصل
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 ُملخص وجهات النظر  2. 3

 المشتكي نظر  ةوجه

ي هوم    أشار المشتكي إل أنه تعاقد مع
كة هيلث اند سيفت  ي  شر

ين ثان  ي نوفمي  تشر
تم التحقيق معه وفصله بسبب  أشار أنه  .  2020ف 

ي  
ي مايو ، دون سابق إنذار ، وبعد ذلك    2022أبريل  نيسان  الغياب ف 

. وأشار  2022  ايار   تقدم بشكوى إل مكتب العمل. عاد إل العمل ف 

ي دوره  
كة ف  الطاقة    محطةأسطول السيارات. وقدم شكوتي   داخليتي   إلدارة  كمسؤول عن  المشتكي إل أنه يشعر بالتهميش من قبل الشر

ي يونيو 
وى األول بطلب تعديل راتبه وبدل الوجبة. أما . تتعلق الشك مكتب مستشار اإلمتثالوواحدة إل    2022  حزيران  الشمسية ف 

ي  
تم التعامل مع شكواه لم يالطاقة الشمسية أهانه هو وزمالئه. وأشار المشتكي إل أنه    محطةالشكوى الثانية فكانت ضد مسؤول ف 

ي    10ألكير من  
كة االستشارية الت  تتعامل مع المظالم. بعد العودة إل أيام حت  بعد أن طلب من مسؤول التظلمات رفع شكواه إل الشر

كة  إدارة  ي هوم  شر
ي هذا الصدد. بعد ذلك ، قدم شكوى    هيلث اند سيفت 

لمكتب مستشار ، تم إبالغه بأنه سيكون هناك اجتماع ف 
ي يونيو  اإلمتثال
 . 2022 حزيران ف 

 
ي مايو   مكتب مستشار اإلمتثالخالل مكالمة أولية مع  

ي    المشتكي ، أشار    2022  ايار   ، بعد عودته إل العمل ف 
ي ستة أشهر ف 

إل أنه بق 
ا أنه  المشتكي عقده وأنه تم إيقافه عن العمل حت  انتهاء عقده. وذكر  

ً
ي قرية بنبان، وبــهذه الصفة،أيض

ا منشوًرا    ، كأحد مواطت 
ً
كتب سابق

ا عىل لقاء بي   
ً
ي هوم عىل فيسبوك رد

ي االجتما  هيلث اند سيفت 
كة وقرية بنبان ، حيث عي  عن رأيه ف  . ونتيجة  وسكان القريةع بي   الشر

كة لدى السلطات الداخلية أو الخارجية ، وأنه يمكنه إما  كة أنه ال يحق له تقديم شكوى بشأن الشر ه ممثلو الشر لهذا اإلجراء ، أخي 
ي قسم المياه والضف الصحي أو االستقالة. 

ي العمل ف 
 االستمرار ف 

 
ي يونيو 

كة  بممثىلي   المشتكي ، التق     2022  حزيران  ف  ي هوم  شر
إل أنه   المشتكي ، لكن لم يتم حل مشكالته. كما أشار    هيلث اند سيفت 

كة االستشارية  ارسالها التلق  تهديدات خالل االجتماع. بعد االتصال بموظف التظلمات مرة أخرى ، اكتشف أن شكواه لم يتم  الشر
ي 
ض أن تعالج المظالم. صدر قرار ف  ي كان من المفي 

بنقله إل إدارة المياه والضف الصحي للعمل بهذه الدائرة.   2022 حزيران يونيو   الت 
بعد هذا النقل، أشار المشتكي إل أنه ذهب إل مكتب العمل الحكومي وقدم وذكر أنه اعتي  هذا النقل بمثابة انتقام إلثارة مخاوف.  

. باإلضافة إل ذلك ، قدم شكوى داخلية إل آلية التظلم  شكوى بخصوص إيقافه عن العمل وتحويله إل إدارة المياه والضف ا لصحي
ي هومالخاصة 

كة هيلث اند سيفت  ي تعليقه بشر
ا ف 
ً
ا.  عن العمل طعن

ً
 وقرار النقل. ومع ذلك ، لم يتلق رد

ي يوليو 
ي  المشتكي ، أشار  2022 تموز  ف 

ية ف  ونًيا من مدير الموارد البشر ا إلكي 
ً
كة إل أنه تلق  بريد ي هوم  هيلث اند شر

أبلغه المدير   سيفت 
بلغ أن

ُ
ية ممنوعة من التعامل مع شكواه. كما أ   ه يمنع أن جميع شكاواه قد تم تحويلها إل مكتب العمل الحكومي ، وأن الموارد البشر

وع بنبان للطاقة الشمسية. وأشار   كة وأماكن العمل ومشر ي مقر الشر
ي  ال أنه وتواجده ف 

ي نفسهف 
ون  يد اإللكي  تأكيد إيقافه عن  تم    الي 

ي  ال
ية أرادت    حزيران  يونيو     23عمل ف  إل دائرة المياه والضف الصحي ، ورفض تولي الوظيفة الجديدة.    نقلهألن إدارة الموارد البشر
 إل أنه يعتقد أن القرار اتخذ للضغط عليه لسحب الشكوى.  المشتكي وأشار 

ا أن
ً
كة  أوضح المشتكي أيض ي هوم   شر

ي مجموعة  ذكرت  هيلث اند سيفت 
  تشغيل تعيينه كفرد مسؤول عن    WhatsApp  واتس اب  ف 

وط عقده لتعكس المسؤوليات اإلطفاء ضمن فريق    واالجازاتوتنظيم العمل   ي التعويض وشر
. ومع ذلك ، لم يكن هناك أي تغيي  ف 

كة لم تف بوعدها. بدال من ذلك ، أ كة عقده ، واضطر إل  اإلضافية المرتبطة بهذا الدور ، وبالتالي شعر المشتكي أن الشر نهت الشر
 المغادرة. 

 مع 
ً
ي هومأفاد صاحب الشكوى أنه عقد اجتماعا

كة ، والذي   هيلث اند سيفت  ي الشر
وتلق  اعتذاًرا من رئيس قسم الصحة والسالمة ف 

 لم يقبله. 
ي    المشتكي مكتب مستشار اإلمتثالأبلغ  

ي   نوفمي    23بأن عقده الحالي سينتهي ف 
ين ثان  . وبما أنه ال يرى إمكانية حل المشكلة  2022  تشر

كة مختلفة.  ي شر
كة ، فقد قرر البحث عن وظيفة أخرى ف   مع الشر

ي يقوم بها 
 . مكتب مستشار اإلمتثالومع ذلك ، أشار إل تفضيله لحل المشكلة من خالل عملية تسوية المنازعات الت 

 
 وجهة نظر العمالء 

ي بنبان للطاقة الشمسية، أوضحت  محطة بنبانبالنيابة عن  
ر التخفيض، فسيتم أنه إذا كان هناك ما ي    جمعية مستثمري الطاقة ف  ي 

 بالشكل الصحيح. قامت  
ً
ي بنبانذلك دائما

 مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى إل  وثائقبتقديم    جمعية مستثمري الطاقة ف 
انتهاكات قد  قام بإرتكاب  . كما ذكرت الوثيقة أنه  المشتكي ، وأكدت أنه لم يكن هناك أي انتقام ضد  المشتكي وضح بالتفصيل حالة  ت

 عىل الموظفي   اآلخرين،  
ً
عدم إتباع تعليمات الجودة سبب  خدمات الطوارئ  و/أو تؤدي إل مخاطر مرتبطة به ب  ر خؤ تو تؤثر سلبا

 . والصحة والسالمة والبيئة

ي بنبان أن جميع الوثائق واإلجراءات القانونية قد تمذكرت جمعية مستثمري الطاقة  
 لقانون العمل المضي وتتبع السياسات   تف 

ً
وفقا

ي بنبان. عالوة عىل ذلك، تمت مشاركة جميع الوثائق مع مكتب العمل حيث تم نقل    لجمعيةواللوائح الداخلية  
مستثمري الطاقة ف 

ي بنبان إل أن  شكواه إل السلطة القانونية. وقد أشارت جمعية مستث
 ضمن كشوف الرواتب   المشتكي مري الطاقة ف 

ً
درجا سوف يبق  م 

ي  23حت  
ين الثان   . 2022تشر
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ي بنبان  ربعأ
ي عملية تسوية المنازعات ال  المشتكي ن استعدادها للقاء  عت جمعية مستثمري الطاقة ف 

يشة من  ومراجعة مخاوفه ف  م 
 . مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى ِقبل
 

 خالصة التقييم والخطوات التالية 

  ،  خالل تقييم مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى
ً
للطاقة الشمسية عن اهتمامهما بمعالجة    محطة بنبانو   المشتكي من  أعرب كال

ي الشكوى من    المسائل
ت ف  ي أثي 

اءعقدها  خالل عملية حوار تطوعي دعا إل  الت  ي المنازعات    تسوية  خي 
مكتب مستشار االمتثال/    ف 

الشكاوى يقوم  محقق  سوف  الشكاوى.  محقق  االمتثال/  العملية  مكتب مستشار  هذه  ي  بتيسي  
ف  األطراف  مساعدة  ذلك  ي 

ف  بما   ،
 التحضي  للحوار، واالتفاق عىل القواعد األساسية ونطاق الحوار، والعمل مع
ً
ي   للمسائلبطريقة تعاونية لمحاولة الوصول إل حل  ا

الت 
ي تقرير التقييم هذا. أثي  

ي الشكوى وتلخيصها ف 
 ت ف 
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 ملحق أ: عملية معالجة الشكاوى لدى مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى
 
ي المكتب لتسوية   بمجرد أن يعلن مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى أن الشكوى مؤهلة، يتم إجراء تقييم أولي من قبل أخصائت 

ي أثارها  1المنازعات. الهدف من تقييم مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى هو: )
)ن(( توضيح المسائل والمخاوف الت  ؛ المشتكي

ختلف أصحاب المصلحة للوضعجمع معلومات عن آراء  (  2) ( مساعدة أصحاب المصلحة عىل فهم خيارات 3؛ و )ووجهات نظر م 
ي  
ف  يرغبون  إذا كانوا  ما  لهم وتحديد  المتاحة  للتوصل إلاالنتصاف  من خالل    السعي  ي 

توافق  التابعة حل  المنازعات  تسوية  وظيفة 
ي مر 

ي  مكتب مستشار االمتثال/  لمكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى، أو ما إذا كان ينبع 
اجعة الحالة من ِقبل  مسؤولي االمتثال ف 

 محقق الشكاوى. 
 

 لسياسة  
ً
الوكالة المساءلة المستقلة التابع لمؤسسة التمويل الدولية /  مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى بما يتعلق بآليةوفقا

 إتباع ، 1الدولية لضمان اإلستثمار 
ً
 الخطوات التالية كإستجابة ألي شكوى يتم تلقيها: يتم عادة

 
 بإستالم الشكوى.  اإلقرار: 1الخطوة 

 
: تحديد أهلية الشكوى للتقييم بموجب تفويض رسمي من مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى )ال تتجاوز األهلية: 2الخطوة 

 يوم عمل(.  15 
 

صحاب المصلحة عىل فهم خيارات االنتصاف المتاحة لهم وتحديد ما إذا كانوا تقييم المسائل وتقديم الدعم ألالتقييم: :  3الخطوة 
ي السعي للتوصل إليرغبون   

ي من خالل وظيفة  ف 
تسوية المنازعات التابعة لمكتب مستشار االمتثال/ محقق   حل توافق 

ا  مكتب مستشار  ي 
ف  االمتثال  ِقبل مسؤولي  من  الشكوى  ي معالجة 

إذا كان ينبع  ما  أو  الشكاوى الشكاوى،  المتثال/ محقق 
الدولية/    التمويل  لمؤسسة  الواجبة  واالجتماعية  البيئية  الشؤون  اإلستثمار لمراجعة  لضمان  الدولية  أن الوكالة  مكن  ي   .

ة    30يوم عمل كحد أقىص، مع إمكانية التمديد لمدة أقصاها    90يستغرق وقت التقييم    ي بعد في 
يوم   90يوم عمل إضاف 

 ( حال  ي 
ف  تأكيد  1عمل   )( أو  الشكوى؛  حل  المرجح  من  أنه  بتسوية 2األطراف  اهتمامه  عن  األطراف  من  أي  إعراب   )

 المنازعات، وإحتمالية موافقة الطرف اآلخر عىل ذلك.  
 

ي   السعي للتوصل إلإذا اختار األطراف  تيسير عملية التسوية: : 4الخطوة 
ي مكتب حل توافق 

، فسيتم بدء عملية تسوية المنازعات ف 
تفق   م  أساسية  تفاهم و/أو قواعد  مذكرة   إل 

ً
المنازعات عادة الشكاوى. وتستند عملية تسوية  االمتثال/ محقق  مستشار 

هج تسوية أخرى  
 
ك، أو ن /الوساطة، أو تقىصي الحقائق بشكل مشي  عليها بي   األطراف أو تبدأ بموجبها. وقد يشمل التيسي 

ه  تفق عليها تؤدي إل اتفاقية تسوية أو غي  ا من األهداف المناسبة المتفق عليها بشكل متبادل. والهدف الرئيسي لهذه م 
ي الشكوى، وأي مسائل أخرى هامة ذات صلة بالشكوى 

ت ف  ي أثي 
هج حل المشكالت هو معالجة المسائل الت 

 
األنواع من ن

ي تم تحديدها أثناء التقييم أو عملية تسوية المنازعات، بطريقة مقبولة من ِقبل األطرا 
رة. الت    2ف المتض 

 أو
ي مكتب  تقييم االمتثال / التحقيق:  

اء االمتثال ف  حال الشكوى إل خي 
 
مستشار   إذا اختار األطراف إجراء عملية تحقيق، ت

 إل قسم االمتثال عندما ينتج عن عملية تسوية المنازعات 
ً
حال الشكوى أيضا

 
أو   االمتثال/ محقق الشكاوى. وت ي 

جزن  اتفاق 
االمتثال/   عىل األقل بتقديم موافقة رصيحة عىل اإلحالة ما لم يكن  مشتكي عدم وجود اتفاق. يجب أن يقوم  مستشار  مكتب 

 للمخاوف المتعلقة بالتهديدات واألعمال االنتقامية. وتقوم خبارء االمتثال
ً
دركا امتثال   محقق الشكاوى م  بمراجعة  المكتب  ي 

ف 
والتوصية  لية / الوكالة الدولية لضمانمؤسسة التمويل الدو  الصلة،  ر ذي  الض  البيئية واالجتماعية، وتقييم  للسياسات  االستثمار 

ر  بإتخاذ إجراءات عالجية حيثما كان ذلك ، يحدد تقييم االمتثال ما إذا كان هناك ما يي 
ً
 بعد عملية من ثالث خطوات. أوال

ً
مناسبا

ي ظروف   20يوم عمل ، مع إمكانية التمديد لمدة    45ق التقييم ما يصل إل  يستغر  إجراء مزيد من التحقيق. يمكن أن 
يوم عمل ف 

، إذا كان هناك 
ً
ي االمتثال ألداء مؤسسة التمويل الدولية   استثنائية. ثانيا

باع التقييم بتحقيق متعمق ف 
ّ
ر إجراء تحقيق، فسيتم ات ما يي 

 إل جنب مع استجابة مؤسسة التمويل الدولية / الوكالة  لضمان االستثمار. وسيتم نشر تقرير ا الوكالة الدولية / 
ً
لتحقيق، جنبا

ي يتم فيها العثور عىل   الدولية لضمان
ي الحاالت الت 

، ف 
ً
ر ذو الصلة. ثالثا االستثمار وخطة عمل إلصالح نتائج عدم االمتثال والض 

ر المرتبط به، سوف يقوم لمكتب مستشار االمتثال/ محقق ال عدم  شكاوى بمراقبة التنفيذ الفعال لخطة العمل. االمتثال والض 

 
مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى، يرج  الرجوع إل سياسة آلية المساءلة المستقلة التابعة لمؤسسة التمويل   لمزيد من التفاصيل حول دور وعمل  1

: الدولية / الوكالة الدولية لضمان وسياسة مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى

-miga-reports/documentdetail/889191625065397617/ifc-https://documents.worldbank.org/en/publication/documents
policy-cao-mechanism-accountability-independent 

ي متفق عليه، سيسع تسوية المنازعات لدى   2
مستشار االمتثال/    مكتبعندما يتعذر عىل أصحاب المصلحة حل المسائل من خالل عملية تعاونية ضمن إطار زمت 

الشكاوى يكن ذلك ممكن  محقق  إذا لم  )األزمات(.  الجمود  ي كش 
ف  المصلحة  إل مساعدة أصحاب   

ً
 أوال

ً
المنازعا يقوم فريق تسوية  بإبالغ أصحاب  ، فسوف  ات 

ي ذلك موظفو مؤسسة التمويل الدولية /  
، والجمهور بأن تسوية الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار المصلحة، بما ف  ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي
مستشار االمتثال/ محقق   مكتبمتثال التابع قد اختتمت عملية تسوية المنازعات واحالتها إل قسم اإل  مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى كتبالمنازعات لدى م

 للتقييم.  الشكاوى

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/889191625065397617/ifc-miga-independent-accountability-mechanism-cao-policy
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/889191625065397617/ifc-miga-independent-accountability-mechanism-cao-policy


 

Confidential 

 
 المراقبة والمتابعة: 5الخطوة 

 
 االختتام / إغالق القضية : 6الخطوة 
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