
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAO تقرير تقييم مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى

 

 

ي تم تلقيها بخصوص استثمارات مؤسسة التمويل الدولية وضمانات 
الوكالة الدولية  بخصوص الشكوى الرابعة الت 

ي   لضمان اإلستثمار 
 
 بنبان للطاقة الشمسية  محطةف
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 الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار و 
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ي يناير كانون 
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 نبذة عن مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى 

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

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

 إ 
ً
ة ي مؤسسة التمويل الدولية و بتقديم تقاريره مباشر

 
 . الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار ل مجالس المديرين التنفيذيي   ف

رون من مشاريــــع   تتمثل مهمة مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى بتسهيل حل الشكاوى الُمقدمة من ِقبل األفراد الذين قد يتض 
الدولية و  التمويل  اإلستثممؤسسة  لضمان  الدولية  واالجتماعية    ار الوكالة  البيئية  النتائج  وبناءة؛ وتعزيز  بطريقة عادلة وموضوعية 

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

ر بالناس والب الدولية لضمان اإلستثمار   يئة. ، والحد من مخاطر إلحاق الض 

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

 

ي يقوم بها مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى 
 نبذة عن عملية التقييم الت 

ر ُيمكن ألي شخص يعتقد أنه قد يتعرض   تقديم    الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار من ِقبل مشاريــــع مؤسسة التمويل الدولية أو    للض 
 شكوى إل مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى. ويتم قبول الشكوى من خالل تطبيق ثالثة معايي  أهلية بسيطة.  

للمخاوف مع   تقييم  بإجراء  بعد ذلك  نقوم  للتقييم،  المؤهلة  الشكاوى  قبول  وع، وأصحاب  شتكي   الم بعد  للمشر الراعية  ، والجهة 
المصلحة اآلخرين ذوي الصلة. بمجرد تحديد أن الشكوى مؤهلة، نقوم بمراجعة المخاوف الُمثارة فيها. يتم إجراء هذا التقييم بالتشاور  

التمويل الدولية و ،  المشتكي   مع   وع، وأصالوكالة الدولية لضمان اإلستثمار وعمالء مؤسسة  حاب المصلحة اآلخرين  ، وأفرقة المشر
 ذوي الصلة. 

 

 الغاية

ي ُيجريــها مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى هو التوصل إل فهم شامل للمسائل  
ي  الهدف من عملية التقييم الت 

ت ف  ي أثي 
الت 

والتشاور  الشكوى،  ي 
الرئيسيي   ف  المصلحة  اإلنخراط مع جميع أصحاب  النظر،  معهم    الشكوى، والعمل عىل فهم جميع وجهات 

ي يختارونها لمعالجة الشكوى، و دراسة حالة الجهود األخرى المبذولة لتسوية الشكاوى وحل المسائل الُمثارة.   
 لتحديد اإلجراءات الت 

ي ُيجريــها مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى ال تستلزم الحكم عىل
 من ذلك   عملية التقييم الت 

ً
  تسع ،  حيثيات الشكوى؛ بدال

ة بشأن كيفية معالجة المسائل الُمثارة.   إل فهم الحقائق وتمكي   المعنيي   من اتخاذ قرارات مستني 
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 المخترصاتقائمة 

BSDA  ي بنبان
 
 جمعية مستثمري الطاقة ف

H&SH  ي هوم
كة هيلث اند سيفت   شر

IFC  مؤسسة التمويل الدولية 

MIGA الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار 

 

  



 

 نظرة عامة 

ي يونيو 
 
ي  المشتكي )"أحد المعلمي   شكوى من  مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى ، تلق    2022ف

 
ي منطقة بنبان ف

 
"( من قرية ف

وع    13ربية. تتعلق الشكوى بـجمهورية مض الع وع ق  12و   (IFC) 1ن قبل مؤسسة التمويل الدولية  مول م م   قائم  مشر بدعم    ائم مشر
ي   (MIGA) 2  الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار من  

 
وع"(. زعم    محطةف وع قد    المشتكي بنبان للطاقة الشمسية )"المشر أن ممثىلي المشر

ي منطقة بنبان ووعدوا بتقديم خطة تنمية للقرى ، ولكن لم يتم توزيــــع أي خطة ولم يتم إجراء أي تشاور مع المجتمع. 
 
 زاروا القرى ف

ي يوليو 
 
ي بمعايي  األهليةمكتب مستشار االمتثال ، قرر   2022ف

ي تقييم الشكوى.  أن الشكوى تق 
 
 الثالثة وبدأت ف

ي عملية حل    محطةوممثلو    المشتكي ، أعرب  مكتب مستشار االمتثالأثناء تقييم  
 
بنبان للطاقة الشمسية عن اهتمامهم بالمشاركة ف

ا لسياسة    ييشها مكتب مستشار االمتثالنزاع  
ً
ي الشكوى. وفق

 
ية اآلن من  ، سيتم التعامل مع القض  المكتبلمعالجة القضايا المثارة ف

ي  مسؤولي خالل 
 
اعات ف  .مكتب مستشار االمتثالحل الي  

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

 
 المعلومات األساسية 

 
 الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار مشاري    ع مؤسسة التمويل الدولية و  1.  2

قدم    9تقوم مؤسسة التمويل الدولية بقيادة تحالف مكون من  
ُ
مؤسسة    مليون دوالر من  225مليون دوالر )  653بنوك دولية، وت

وع    41حطة توليد للطاقة الشمسية من اصل  م  13التمويل الدولية( لبناء   شكل مشر
ُ
  محطة ال 3بنبان للطاقة الشمسية.   ةمحطمحطة ت

، وتتكون من   36عبارة عن قطعة أرض مساحتها 
ً
 مربعا

ً
ا كات مختلفة بالقرب من قرية   32كيلومي  ديرها شر

ُ
محطة توليد طاقة عاملة ت

وع  12 الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار  تدعمبنبان.  ي   مشر
من ِقبل تحالف تقوده   3بنبان للطاقة الشمسية، تم تمويل  محطةقائم ف 

ي إلعادة اإلعمار والتنمية 9مؤسسة التمويل الدولية و   . (EBRD)  من ِقبل تحالف يقوده البنك األوروب 
 

ي إلعادة اإلعمار والتنمية ، والبنك اآلسيوي   ي البنية  الجهات الُمقرضة تشمل مؤسسة التمويل الدولية، والبنك األوروب 
لالستثمار ف 

ي )AIIBالتحتية )
يطاني  والمؤسسة,( ، AfDB(، وبنك التنمية األفريق  ( فنلندا ،  Finnfund، وصندوق )(  BIIلإلستثمار  )الدولية  ةالي 
ي )
، والصندوق األخض  للنمو )ICBCوالبنك الصناعي والتجاري الصيت  ي ، وبنك البحرين العرب  ي ي العرب   Green for(، البنك األوروب 

Growth،)  و (Proparco ،فرنسا ) ( وبنك التنمية النمساويOeEB  )( و بنك ريادة األعمال الهولنديFMO .) 
 

وع مًعا لتشكيل جمعية   ي بنبان  انضم جميع مطوري المشر
. وقامت  الطاقة الشمسية بالكامل  محطة إلدارة   (BSDA)مستثمري الطاقة ف 

ي بنبان
ي هوم )  جمعية مستثمري الطاقة ف 

كة هيلث اند سيفت  كة إلدارة المرافق، و هي شر ( إلدارة تشغيل وصيانة  H&SHبالتعاقد مع شر
وع ال ، باإلضافة إل معالجة القضا  محطةمشر ها من القضايا ذات الصلة باليا البيئية واالجتماعية  الشمسي    4. محطةوغي 

 
 الشكوى  2.  2

يونيو   ي 
بالقرب من  2022ف   ، بنبان  قرية  ي 

ف  يعيش  مدرسة  معلم  االمتثال شكوى من  تلق  مكتب مستشار  للطاقة    محطة ،  بنبان 
ي منطقة بنبان ووعدوا بتقديم خطة تنمية للقرى ، ولكن لم يتم توزيــــع   المشتكي الشمسية. زعم  

وع قد زاروا القرى ف  أن ممثىلي المشر
 مع المجتمع.  أي خطة ولم يتم إجراء أي تشاور 

 
ت أثناء التقييم بمزيد من التفصيل أدناه.  ي أثي 

 يتم وصف القضايا الت 
 

 ُملخص التقييم 
 
 منهجية ونتائج التقييم  1.  3

 
 : مشاريع 1

 #37633, #40386, #40390, #37636, #37637, #39728, #37580, #40019, #37713, #37591, #39995, #39997, #39729. 
 : مشاريع 2

#14516, #14517, #14518, #14519, #14520, #14521, #13956, #14043, #13952, #13971, #14080, #14059. 
وع   نقسم  ي 3 الطاقة   41بنبان للطاقة الشمسية إل    محطةمشر قطعة أرض منفصلة )مشاريــــع( مخصصة لمطورين مختلفي   لتطوير محطات 

 منها تعمل اآلن وتقوم بتوليد الكهرباء وتنقلها إل الشبكة الوطنية.  32مسية، الش
صال  والمسائل األخرى تشمل األمن وإدارة األزمات، وإدارة حركة المرور والطرق ، وإدارة النفايات الصلبة، وإدارة مياه الصرف الصحي، واالت    4

 (.H&SH) التي تقوم بها شركة حوكمةالرقابة ووخدمات الالمجتمعي واالتصاالت، وخدمات المرافق المركزية، 



 

ي أثارها المشتكي )المشتكون( ،  مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى الهدف من عملية تقييم  
هو توضيح القضايا والمخاوف الت 

وجمع المعلومات حول وجهات نظر مختلف أصحاب المصلحة ، وتحديد ما إذا كان مقدم الشكوى وعميل )عمالء( مؤسسة التمويل  
ي يي  الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار الدولية /  

ي متابعة عملية تسوية المنازعات الت 
 
مكتب مستشار االمتثال/ محقق  شها  يرغبون ف

ي   الشكاوى
 
ي التعامل مع الشكوى من قبل وظيفة االمتثال ف

لتقييم أداء  مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى  ، أو ما إذا كان ينبع 
ة الشكاوى لدى  )انظر الملحق أ لمزيد من المعلومات حول عملية معالج الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار مؤسسة التمويل الدولية و 

 (. مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى
 

:   يشمل  تقييم مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى مايىلي

وع.  •  ُمراجعة مكتبية لوثائق المشر

 . لمشتكي ا محادثات هاتفية مع  •

ي بنبان •
 
اضية مع ممثىلي جمعية مستثمري الطاقة ف

 . عقد اجتماعات افي 

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

ي القاهرةتم إجراء التقييم من ِقبل فريق 
 
. لم يقم الفريق  مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى، وبدعم من وسيط محىلي يقيم ف

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

ي تم خاللها عقد مؤتمر االطراف المناخ 
ي الت 

ين الثاب  ي مض. قام الوسيط المحىلي بالتواصل مع األطراف  COP 27األول إل تشر
 
( ف

 وجمع المعلومات من خالل محادثات هاتفية متعمقة. 

ي سمعها فريق  يلخص هذا التقرير اآلرا 
من األطراف ويصف الخطوات التالية بناًء عىل    مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوىء الت 

ي اتخذها المشتكي 
 بنبان للطاقة الشمسية.  ومحطةالقرارات الت 

ي سمعها فريق  
من األطراف، ويصف الخطوات التالية    مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى هذا التقرير ُيلخص وجهات النظر الت 

ي قام بإتخاذها حراس األمن و 
ي سوف يتم العمل بها بناًء عىل القرارات الت 

 بنبان للطاقة الشمسية.   محطةالت 

 
 ُملخص وجهات النظر  2.  3

 المشتكي وجهة نظر 

ي منطقة بنبان ووعدوا بتقديم خطة تنمية للقرية، ولكن لم يتم توزيــــع أي خطة ولم    المشتكي قال  
وع قد زاروا القرى ف  أن ممثىلي المشر

ي ذلك مبادرات لتوفي  الغذاء وتطوير مركز  
ي تم تنفيذها بالفعل، بما ف 

امج التنمية الت  ف بي 
يتم إجراء أي تشاور مع المجتمع. واعي 

ا عىل قضايا أخرى مهمة للمجتمع المحىلي مثل التعليم والصحة والضف الصحي   لدعم نسج السجاد، لكنه شدد 
ً
ي لم تتم    أيض

والت 
ي بنبان فيما يتعلق بالمسألة الصحية ، طلب أن تدعم   . معالجتها 

جهود المجتمع المحىلي لبناء مركز صحي   جمعية مستثمري الطاقة ف 
 من توفي  معدات غسيل الكىل  بوحدةمزود  

ً
ي ال تستخدمها المستشفيات العامة المحلية.  غسيل الكىل بدال

 الت 

وع ومكتب التظلمات يقعان عىل بعد   ا من القرية ، مما يجعل تقديم    50باإلضافة إل ذلك ، ذكر أن المقر الرئيسي للمشر ً كيلومي 
ي بنوطلب أن تنسر   المظالم والمتابعة الالحقة شبه مستحيلة بالنسبة للمجتمع.  

مكتب شكاوى داخل  بان  جمعية مستثمري الطاقة ف 
 قرى بنبان للسماح باالتصال المباشر مع المجتمع الذي تهدف إل مساعدته. 

وع كان يجلب عمالة خارجية لشغل وظائف يمكن شغلها من قبل السكان المحليي   من منطقة بنبان. وذكر أنه   كما زعم أن المشر
، يجب توفي  دورات تدريبية  وع وتوفي  فرص عمل لهم. من أجل دم  ، خاصة للشباب المحليي   ي المشر

  ج القرويي   ف 

ي استضافتها    المشتكي خالل تقييم مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى، ذكر  
ي جلسة االستماع العامة الت 

جمعية  أنه شارك ف 
بنبان ي 

ف  الطاقة  سبتمي     مستثمري  ي 
بموجب   2022ف  وع  المشر ينفذها  ي 

الت  األنشطة  عن  ًحا  شر تلق   أنه  المسؤولية    خطة   وذكر 
ي لم يتم إبالغه بها قبل أن يتقدم بالشكوى لمكتب مستشار االمتثال.  

كات، والت  ي  االجتماعية للشر
ومع ذلك ، ال يزال يعتقد أنه ينبع 

ي بنبان عىل  
ي قرى بنبان وتعديل خطة التنمية المجتمعية الخاصة بها واتخاذ  التشاور مع أفجمعية مستثمري الطاقة ف 

راد المجتمع ف 
ي عملية حل نزاع  

يديرها  اإلجراءات بطريقة تتالءم مع احتياجات المجتمع عىل المدى الطويل. لذلك أعرب عن اهتمامه بالمشاركة ف 
االمتثال   مستشار  كاتمكتب  للشر االجتماعية  المسؤولية  تكييف  طرق  لـ  ومناقشة  بنبان  التابعة  ي 

ف  الطاقة  مستثمري  مع  جمعية 
 االحتياجات المحلية. 

 

 وجهة نظر العمالء 

وع   ي سبتمي     محطةاستضاف مشر
ي قرى منطقة    2022بنبان للطاقة الشمسية جلسة استماع عامة ف 

حيث دعت أفراد المجتمع ف 
كات وع    بنبان إل تقديم معلومات حول نطاق برنامج المسؤولية االجتماعية للشر ي يمكن أن يدعم فيها المشر

وتوضيح المجاالت الت 
ي تمت    40المجتمعات. حوالي  

التعليم. تضمنت المعلومات الت  كات يتعلق بتعزيز  المائة من برنامج المسؤولية االجتماعية للشر ي 
ف 



 

ي تم إجراؤها حت  اآلن ولمحة عامة عن المشاريــــع المزمع  
وع الت  ي تغطي مجاالت  مشاركتها مع المجتمعات تفاصيل المشر

تنفيذها والت 
ة وغي    المباشر االقتصادية  الزراعية، والفرص  القيمة  تطوير سلسلة  العيش مجال  برنامج سبل  يغطي  والصحة.  والتعليم  المعيشة 
ة، وخلق فرص العمل ، وريادة األعمال، وتمكي   المرأة وتحسي   سبل العيش. يغطي برنامج التعليم مجال الوصول إل التعلي م،  المباشر

ي للطالب،  ، وتمكي   الفتيات والمرافق المدرسية اآلمنة
، والحصول عىل المياه، والتنمية المعرفية والبدنية للطالب، والتوجيه المهت 

نامج الصحي مجال الوصول إل خدمات الرعاية الصحية ، وتشغيل   وبرنامج زيادة الوعي وتعزيز تعليم الطاقة الشمسية. يغطي الي 
. أجابت  ، وتعزيز النظام الصحي الصحة العامة  مركز صحي ، وتحسي    ي بنبان، وتعزيز الوعي الصحي

 
عىل    جمعية مستثمري الطاقة ف

ي أثارها أفراد المجتمع وأوضحت أن  
بنبان للطاقة الشمسية سيواصل تنفيذ مشاريــــع المسؤولية االجتماعية   محطةاالستفسارات الت 

ي تغطي 
كات الت  ي ستشمل جمجاالت المعيشة والتعليم والصحة  للشر

ي منطقة بنبان، والت 
 
، ومن المتوقع أن تستمر  ميع القرى األربــع ف

كات هذه مدى الحياةمشاريــــع المسؤولية اال   عاًما.  25ألكير من  جتماعية للشر

ي بنبانتعلق بالوصول إل آلية التظلم، أوضح ممثلو  فيما ي
 
كة    جمعية مستثمري الطاقة ف ي هوم والمسؤولة عن  أن شر

هيلث اند سيفت 
التظلمات    مسؤولو إدارة المرافق التابعة لها، تدير مكتب الشكاوى وهي مفتوحة ألي طلب أو شكوى قد تكون لدى أفراد المجتمع. يزور  

كات بشكل صحيح. قرى منطقة بنبان بانتظام ل  لتواصل مع القرويي   والتأكد من تنفيذ مشاريــــع المسؤولية االجتماعية للشر

ي عملية حل نزاعات    محطة أعرب ممثلو  
 
ومناقشة    يديرها مكتب مستشار االمتثالبنبان للطاقة الشمسية عن استعدادهم للمشاركة ف

ي أثارها 
 . المشتكي المخاوف الت 

 

 والخطوات التالية  لتقييمخالصة ا

ي عملية حل   محطة بنبانوممثلو   المشتكي ، أعرب مكتب مستشار االمتثالأثناء تقييم  
 
للطاقة الشمسية عن اهتمامهم بالمشاركة ف

ا لسياسة  يديرها مكتب مستشار االمتثالنزاع  
ً
ي الشكوى. وفق

، سيتم التعامل مع  مكتب مستشار االمتثال لمعالجة القضايا المثارة ف 
ي  مسؤولي ة اآلن من خالل  القضي

اعات ف   .مكتب مستشار االمتثال حل الي  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

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

التابعة  حل توافق  المنازعات  وظيفة تسوية 
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 ، 5الدولية 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 أل التقييم:  :  3الخطوة 
ي السعي للتوصل إليرغبون   

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

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

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

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  بتسوية2األطراف  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 
تفاهم و/أو قواعد أساسية ُمتفق    إل مذكرة 

ً
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  ا من األهداف المناسبة المتفق عليها بشكل متبادل. والهدف الرئيسي لهذه ُمتفق عليها تؤدي إل اتفاقية تسوية أو غي 
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    6ف المتض 

 أو

 
عمل مكتب مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى، يرخ  الرجوع إل سياسة آلية المساءلة المستقلة التابعة لمؤسسة التمويل  لمزيد من التفاصيل حول دور و   5

: 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   6
مستشار االمتثال/    مكتبعندما يتعذر عىل أصحاب المصلحة حل المسائل من خالل عملية تعاونية ضمن إطار زمت 

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

ً
 أوال

ً
المنازعات بإبالغ أصحاب  ا ، فسوف يقوم فريق تسوية 

ي ذلك موظفو مؤسسة التمويل الدولية /  
، والجمهور بأ الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار المصلحة، بما ف  ن تسوية ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي
مستشار االمتثال/ محقق   مكتبقد اختتمت عملية تسوية المنازعات واحالتها إل قسم اإلمتثال التابع  مستشار االمتثال/ محقق الشكاوى كتب المنازعات 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


 

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 

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

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

 
ف

الصلة، والتوصية  اال  مؤسسة التمويل الدولية / الوكالة الدولية لضمان ر ذي  الض  البيئية واالجتماعية، وتقييم  للسياسات  ستثمار 
ر   بإتخاذ إجراءات عالجية حيثما كان ذلك  إذا كان هناك ما يي  االمتثال ما  تقييم  ، يحدد 

ً
أوال  بعد عملية من ثالث خطوات. 

ً
مناسبا

ي ظروف    20ل ، مع إمكانية التمديد لمدة  يوم عم  45يستغرق التقييم ما يصل إل   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 استجا  الوكالة الدولية  / 
ً
التمويل الدولية / الوكالة  لضمان االستثمار. وسيتم نشر تقرير التحقيق، جنبا بة مؤسسة 

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 الشكاوى بمراقبة التنفيذ الفعال ل عدم  خطة العمل. االمتثال والض 
 

 المراقبة والمتابعة: 5الخطوة 
 

 االختتام / إغالق القضية: 6الخطوة 
 

 

 

 

 


