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 مكتب اومبودزمان مستشار االمتثال (كومبالینس أدفایزور اومبودزمان) 

داء البیئي واالجتماعي لمؤسسة التمویل  لألمتثال  االفي  تحقیق  الالشروط المرجعیة الخاصة ب
   استثمارھا في شركة بینونة للطاقة الشمسیة، األردنفیما یتعلق ب الدولیة

 39339رقم  مؤسسة التمویل الدولیة مشروع 

 ومھمة االمتثالمكتب اومبودزمان مستشار االمتثال حول  

اومبودزمان)  مكتب  أدفایزور  (كومبالینس  االمتثال  مستشار  انتصاف  ھو    اومبودزمان  جھة 
مساءلةو  مستقلة من    آلیة  الممولة  المشاریع  من  المتضررة  والمجتمعات  مؤسسة  لألشخاص 

الدولیة األطرافو  التمویل  متعدد  االستثمار  ضمان  مكتب وكالة  یعمل  حیث  اومبودزمان    . 
  تحسین مع  وبصورة بناءة    ةالشكاوي المعنیة بنزاھة وبموضعیفي النظر في    مستشار االمتثال

االجتماعیة  مستوى   الدولیة ل  والبیئیة النتائج  التمویل  مؤسسة  االستثمار  و  مشاریع  وكالة ضمان 
 التعرف على ھذه المؤسسات. العامة و تعزیز المساءلةو  متعدد األطراف

الجھات    اومبودزمان مستشار االمتثال  مكتب استقاللیة ونزاھة    ضمن ت الثقة واألمن لدى  تدعیم 
جھة    اومبودزمان مستشار االمتثال   حیث یعتبر مكتب المنخرطة في إجراءات الشكاوي.  المعنیة  

من   كل  إدارة  عن  الدولیة مستقلة  التمویل  األطرافو   مؤسسة  متعدد  االستثمار  ضمان    وكالة 
إلى   مباشرة  تقاریرھا  الدولیة مجالس  وترفع  التمویل  متعدد  و  مؤسسة  االستثمار  ضمان  وكالة 

 . األطراف

االمتثال   مكتب یُنفذ   مستشار  وفقًا    اومبودزمان  مستشار    (مكتب   للسیاسة أعمالھ  اومبودزمان 
وكالة ضمان االستثمار  و   مؤسسة التمویل الدولیة عن  المتعلقة بألیة المساءلة المستقلة    ) االمتثال

األطراف  مكتب   متعدد  االمتثال  ("سیاسة  مستشار  للمكتب  ") اومبودزمان  الثالثة  المھام  وترد   .
  ombudsman.org-www.caoللمزید من المعلومات، برجاء زیارة الموقع: وأدناه.  

 تسویة النزاعات 

مكتب  اومبودزمان    یساعد 
االمتثال تسویة    مستشار  في 

اآلثار  عن  الناشئة    المشكالت 
االجتما  أو  و/  عیة  البیئیة 

المشاریع   أو  و/  للمشاریع 
نھج    الفرعیة  اتباع  خالل  من 

و وتعاوني  ھذه حیادي  لحل 
تقدیم   في  ویساھم  المشكالت 
أرض  على  محسنة  نتائج 

 الواقع. 

 االمتثال 

مكتب  اومبودزمان    یُجري 
المراجعات االمتثال    مستشار 

من   كل  بامتثال  المتعلقة 
الدولیة  التمویل    مؤسسة 

ضمان  و االستثمار  وكالة 
السیاسات   متعدد األطراف مع 
واالج ویقیم  البیئیة  تماعیة، 

ویقترح   الصلة،  ذي  الضرر 
لمعالجة   التصحیحیة  التدابیر 
االمتثال   عدم  حاالت 

 والضرر، عند اللزوم. 

 االستشارات 

مكتب  اومبودزمان    یقدم 
االستشارات   مستشار  االمتثال 

من   التمویل  لكل  مؤسسة 
ضمان  و  الدولیة وكالة 

األطراف متعدد    االستثمار 
تحسین   بغرض  ومجالسھما 
من   لكل  النظامي  األداء  من 
الدولیة  التمویل    مؤسسة 

االستثمار  و ضمان  وكالة 
األطراف بشأن    متعدد 

واالجتماعیة  البیئیة    االستدامة 
 وتقلیل من مخاطر األضرار. 

 

 ثة:  نھج الخطوات الثال   اومبودزمان مستشار االمتثال تتبع مھمة امتثال مكتب 

http://www.cao-ombudsman.org/
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 التقییم 

األولیة   إذا المراجعة  لتحدید 
الطلب  أو  الشكوى  كانت 
إجراء  یستوجب  الخارجي 

 تحقیق االمتثال. 

 التحقیق 

التحدید المنھجي والموضوعي  
إذا كان كل من   مؤسسة  بشأن 

وكالة ضمان  و  التمویل الدولیة 
األطراف  متعدد  قد   االستثمار 

البیئیة    ھم سیاساتامتثلوا  
ضرر    واالجتماعیة  وقع  وإذا 

 یتعلق بأي حالة عدم امتثال. 

 المراقبة

الفعال   التنفیذ  من  التحقق 
اإلداریة   لإلجراءات 
للنتائج   استجابة  الموضوعة 
والتوصیات الناشئة عن تحقیق  

 االمتثال. 

 

 االستثمار 

ذات غرض خاص ُمكلفة  " أو "العمیل") ھي شركة  بینونة ("شركة    شركة بینونة للطاقة الشمسیة
  ھا وتشغیل  ئھاوبنا  ھاتمویلیتم  میغاواط و  248بقدرة   جرینفیلید   الطاقة الكھروضوئیة  ةمحط  إلنشاء

منطقة  في  وتبعد حوالي   الموقر   وصیانتھا  عمان،  العاصمة  جنوب شرق    كیلومتر   30  باألردن 
مشروع وتم تأجیرھا  رسمیًا األرض المستخدمة لبناء ھذا ال  الحكومة األردنیة . وتمتلك  1األردن 

 .   بینونة إلى شركة 

تأسست   بینونة لقد  وتملك    شركة  وتشغیلھا.  المحطات  إنشاء  أجل  لطاقة  من  ظبي  أبو  شركة 
ل مصدر  –  المستقبل بالكامل  مملوكة  شركة  وھي  للتنمیة  ،  مبادلة  لحكومة    المملوكةشركة 
،  تولي  تالیري أورینكو ك  ، في حین یمتلبینونةبالمائة من أسھم األغلبیة في شركة    70،  أبوظبي

 بالمائة من أسھم األقلیة فیھا.   30،  صندوق استثمار فنلنديوھو 

بترتیب حزمة تمویل تصل قیمتھا إلى    مؤسسة التمویل الدولیة ، قامت  2017في شھر دیسمبر  
من    188 قروض  تمویل  الحزمة  وتشمل  المشروع،  لصالح  أمریكي  دوالر  مؤسسة  ملیون 

الوكالة  .  ومن بین ھذه الجھات المقرضة  2ملیون دوالر أمریكي   97.25بقیمة    التمویل الدولیة
روبي وصندوق أوبك للتنمیة  الیابانیة للتعاون الدولي وبنك التنمیة الھولندي والبنك العربي األو

التنمیة األلماني إدارة    . 3الدولیة وبنك  الدولیة واعتمد مجلس  التمویل  ھذا االستثمار في    مؤسسة 
 2017.4نوفمبر  

الوطنیة بموجب اتفاقیة شراء الطاقة  شركة الكھرباء األردنیة  تزود شركة بینونة الكھرباء إلى  
ع  20ومدتھا   في  البناء  أعمال  وبدأت  عملیاتھا    2019ام  عاما.  تنفیذ  في  المحطة  وشرعت 

عام   أواخر  في  األمو  2020.5التجاریة  صرف  الدولیة  التمویل  مؤسسة  لصالح  واستكملت  ال 
شھر  الفترة  بین  أكتوبر  المشروع  فاعال  2021واغسطس    2018ي  استثمارھا  یزال  وال   ،

 ومستمرا.   

 
  https://bit.ly/3LN0kNU. متوفر على: 39339لمؤسسة التمویل الدولیة، مصدر، األردن، مشروع رقم  ملخص معلومات االستثمار 1
 .2، صفحة مكتب اومبودزمان مستشار االمتثال تسویة النزاع لتقریر التوصل إلى  2
 . 2018ینایر   16، أكبر مشروع للطاقة المتجددة في األردن)، تدعم مؤسسة التمویل الدولیة 2018مؤسسة التمویل الدولیة ( 3
 . 39339لمؤسسة التمویل الدولیة، مصدر، األردن، مشروع رقم  ملخص معلومات االستثمار 4
   https://bit.ly/3jjnejDمعلومات عن مشروع بینونة على موقع مصدر، متوفرة على: 5

https://bit.ly/3LN0kNU
https://bit.ly/3jjnejD
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تصنیف   الدولیة  التمویل  مؤسسة  اعتمدت  البیئیلقد  ب المخاطر  الفئة  من  واالجتماعیة   6ة 
مخاطر  للمشروع. ویمثل ھذا التصنیف رؤیة مؤسسة التمویل الدولیة بأن المشروع ینطوي على  

بشكل عام    بیئیة واجتماعیة آثار كانت محدودة في عددھا وتتعلق  أو  و/  ضارة ضئیلة محتملة 
خال من  الفور  على  ومعالجتھا  كبیر  حد  إلى  تصحیحھا  یتم  والتي  تدابیر  بالموقع،  اتخاذ  ل 

دراسات   على  وبناء  الواجبة  التخفیف.   واالجتماعيلالعنایة  البیئي  مؤسسة  لجانبین  اعتبرت   ،
التالیة یمكن تطبیقھا: معیار األداء   الدولیة بأن معاییر األداء  المخاطر  (  1التمویل  تقییم وإدارة 

كفاءة  (  3)، ومعیار األداء  العمل وظروف العمل(  2)، ومعیار األداء  واآلثار البیئیة واالجتماعیة
 .   7) الموارد ومنع التلوث 

 الشكوى 

اومبودزمان مستشار االمتثال  كتب  ، بینما كانت أعمال البناء قید التنفیذ، تلقى م2020في فبرایر 
اومبودزمان)  أدفایزور  المشكالت   (كومبالینس  من  بشأن عدد  التي    البیئیة واالجتماعیة   شكوى 

وھو أیضا رئیس     البلقاء .  وتم تقدیم الشكوى من أحد أبناء عشیرة  8تتعلق بمشروع شركة بینونة
البیئیة  للحمایة  عمان  شرق  نیابة الشكوى    وكانت   . جمعیة  و   المشتكي عن    مقدمة    66الرئیسي 

لعشیرة   المنتسبین  المحلیین  السكان  من  العشیرة).    البلقاء شخصا  في  معینة    وأكد (ومجموعات 
،  100,000ألكثر من  السكان األصلیون  و  ھم أصحاب األرض عشیرة البلقاء  أبناء  المشتكین أن  

أنھم    واألراضي المحیطة التي یدعونمن منطقة المشروع    نوأنھم المالك المتوارثین والمستفیدی
بعد   على  یقطون  أنھم  المشتكین  ویزعم  السنین.  مئات  من  بھا  عشر  واحد  انتفعوا  ثمانیة  إلى 

مع ھناك بعض أبناء  من موقع المشروع في مواقع مختلقة من شرق العاصمة عمان    كیلومتًرا
 الذین یقطنون بالقرب من المشروع ویعیشون في الخیام البدویة. الجماعة 

أن الشكوى استوفت معاییر األھلیة    اومبودزمان مستشار االمتثال  حدد مكتب ،  2020في مارس  
. وخالل ھذا التقییم، اتفق كل من  اومبودزمان مستشار االمتثال  إلجراء التقییم المبدئي من مكتب 

إجراءات  بینونة على  ا  المشتكین وشركة  ل تسویة  الشكوى. لنزاع  الناشئة عن  المسائل   9تصحیح 
تمت تسویة  اتفاقیة تسویة نھائیة،    تنتھي بالتوصل إلى لم    لنزاع یة اتسو  إجراءات   وبالرغم من أن 

تسویة   إجراءات  مبكر خالل  وقت  في  االنتقامیة  واألعمال  بالتھدیدات  المتعلقة  المخاوف  جمیع 
  10النزاع. 

تثیر الشكوى عدد من المخاوف المتعلقة بالمخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع، والتي  
 التحدید: على وجھ 

 وعملیات المشاركة.   الجھات المعنیةمن عملیة تحدید  ستبعاد اال -

 التھجیر االقتصادي دون تعویض. ارتكاب انتھاكات متعلقة بحقوق األرض و -

 المنافع والفرص المتعلقة بالتنمیة.  الحرمان من  -

 
. متوفر على  39339لمؤسسة التمویل الدولیة، مصدر، األردن، مشروع رقم  ملخص المراجعة البیئیة واالجتماعیة 6
 https://bit.ly/3JloAoK 
 .39339لمؤسسة التمویل الدولیة، مصدر، األردن، مشروع رقم  ملخص المراجعة البیئیة واالجتماعیة 7
 على:  اومبودزمان مستشار االمتثالمكتب على صحفة المسائل ل ة، متوفرمكتب اومبودزمان مستشار االمتثال شكوى 8

01-Baynouna-https://bit.ly/Masdar من خالل المعلومات اإلضافیة   اومبودزمان مستشار االمتثال. وتم تقدیم التوضیحات إلى مكتب
 التي قدمھا المشتكین. 

 . مكتب اومبودزمان مستشار االمتثالصحفة المسائل ل متاح على ، اومبودزمان مستشار االمتثال مكتب تقریر تقییم  9
مكتب اومبودزمان صحفة المسائل ل، متاح على  6، ص  مكتب اومبودزمان مستشار االمتثال لتسویة النزاع   التوصل إلىتقریر  10

 . مستشار االمتثال

https://bit.ly/3JloAoK
https://bit.ly/Masdar-Baynouna-01
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التقییم، طلب   مرحلة  یستبعد    المشتكونخالل  مستشار    مكتب أن  المسائل    االمتثالاومبودزمان 
 : اومبودزمان مستشار االمتثال  في تقریر التقییم لمكتب التالیة وذلك من أجل أسباب محددة 

 التھدیدات واألعمال االنتقامیة.  -

 نظام اإلدارة البیئیة واالجتماعیة غیر المتوافق.  -

 . التراكمي  البیئي  التدھور -

 تلوث الھواء.  -

 العمال. طار التي تھدد صحة وسالمة األخ -

 الشروط المرجعیة للتحقیق 

  اومبودزمان مستشار االمتثال   تقییم من مكتب العملیة  ینتج عن  حیث، كما في المسألة الحالیة،  
تقییم امتثال مكتب ،  بإجراء التحقیقاتخاذ قرار   الشروط    اومبودزمان مستشار االمتثال   یتضمن 
 والتي تحدد: تحقیق االمتثال،  المرجعیة ل 

 ونطاق التحقیق. أھداف  )أ

المسائل  تنظر في عدة أمور من بینھا  وأي قیود على نطاق التحقیق التي قد تكون واجبة   )ب 
قضائیة   إجراءات  ووجود  التقییم  مرحلة  في  من  المغلقة  كل  وانسحاب  مؤسسة  متزامنة 

 . وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف و  التمویل الدولیة 

 الخبیر االستشاري المحدد.نھج وطرق التحقیق ومؤھالت  )ج

التقاریر.   )د  حیث یتضمن  الجدول الزمني لمھام التحقیق واإلطار الزمني ومتطلبات إصدار 
من   المعلومات  لتقدیم  النھائیة  التواریخ  الزمني  الدولیة الجدول  التمویل  وكالة  و  مؤسسة 

 11لالطالع علیھا في مرحلة تحقیق االمتثال.  ضمان االستثمار متعدد األطراف

 أھداف ونطاق تحقیق االمتثال

تقریر مكتب  تقدم في  االمتثال  كما  اومبودزمان مستشار    ، سیجري مكتب اومبودزمان مستشار 
بینونة    االمتثال مشروع  في  الدولیة  التمویل  مؤسسة  استثمار  بشأن  االمتثال  یتعلق  تحقیق  فیما 

مكتب بالمسائل   فیھا  نظر  والتي  الشكوى  في  االمتثال   المطروحة  مستشار  بحیث    اومبودزمان 
التحقیق.   إجراء  المجتمعات  تستوجب  وتحدید  االجتماعیة  اآلثار  بتقییم  المسائل  ھذه  وتتعلق 

الجھات   وإشراك  ترتیبات  وإجالمعنیة  المتضررة  ووضع  التظلمات  ومعالجة  المشاورات  راء 
الشعب األصلي الذي یحتمل أن یكون قد تأثر    وتحدید لتھجیر االقتصادي  متعلقة بتقاسم المنافع وا

 بالمشروع. 

 فیما یتعلق بھذه المسائل، یتمثل الھدف من ھذا التحقیق في تحدید: 

الدولیةامتثلت  إذا   -1 التمویل  األطرافو   مؤسسة  متعدد  االستثمار  ضمان    وكالة 
 لسیاستھم البیئیة واالجتماعیة، بما في ذلك: 

 
 118  الفقرة، االمتثالمكتب اومبودزمان مستشار سیاسة  11
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من  إذا   )أ كل  الدولیةكان  التمویل  متعدد  و   مؤسسة  االستثمار  ضمان  وكالة 
 . ذات الصلةقد حادوا عن التوجیھات واإلجراءات  األطراف

وكالة ضمان االستثمار متعدد  و  مؤسسة التمویل الدولیةكیفیة مراجعة كل من   )ب 
واالجتماعیة،    األطراف البیئیة  المتطلبات  مع  االمتثال  عملیة  على  واإلشراف 

الساریة   الوطنیة  القوانین  ذلك  في  تتصلبما  البیئیة    عندما  بالمتطلبات 
من   لكل  الدولیةواالجتماعیة  التمویل  متعدد  و   مؤسسة  االستثمار  وكالة ضمان 

 . األطراف

من   -2 امتثال  عدم  حالة  بأي  یتعلق  محتمل  ضرر  أو  ضرر  ھناك  كان  مؤسسة  إذا 
 12. وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف و  التمویل الدولیة 

إذا تحققت مؤسسة التمویل الدولیة، من خالل مراجعتھا    ماسینظر التحقیق على وجھ التحدید فی
 : لـ  العمیل على النحو المناسب  تطبیقوإشرافھا على المشروع، بشكل كافي من 

بتقییم اآلثار االجتماعیة    1معیار األداء   -1 یتعلق  أنھ  المتضررحیث  المجتمعات    ةوتحدید 
 والتشاور معھم ومعالجة التظلمات وتقاسم المنافع. المعنیة وإشراك الجھات 

األداء   -2 تقییم    5معیار  یتعلق بضرورة  أنھ  وتخفیف  حیث  المشروع  وتقلیل  الناشئة  آثار 
 عن القیود المفروضة على الوصول إلى األرض والموارد الطبیعیة واستخدمھم. 

األداء   -3 تأثر    7معیار  قد  یكون  أن  یحتمل  الذي  األصلي  الشعب  بتحدید  یتعلق  أنھ  حیث 
 بالمشروع. 

الدولیة   التمویل  مؤسسة  من  امتثال  عدم  حالة  بأي  یتعلق  واالجتفیما  البیئیة  ماعیة،  للمتطلبات 
 سینظر التحقیق فیما إذا وقع ضرر أو ضرر محتمل للمشتكین.  

 النھج المنھجي 

مكتب  االمتثال   سیعتمد  مستشار  لدى     اومبودزمان  المتاحة  المعلومات  على  االمتثال  تحقیق  في 
من المقابالت والبیانات والتقاریر والمراسالت ومالحظات    اومبودزمان مستشار االمتثال   مكتب 
االمتثال   مكتب  مستشار  یراھا    اومبودزمان  التي  األخرى  والمصادر  والظروف  األنشطة  حول 
 13ذات صلة باألمر.  اومبودزمان مستشار االمتثال مكتب 

 ستتضمن عملیة تحقیق االمتثال وتقریر تحقیق االمتثال: 

 المتعلقة باالمتثال وعدم االمتثال وأي أضرار ذات صلة. نتائج التحقیق  )أ

اومبودزمان مستشار    مكتب   ت سیاق وأدلة وأساس منطقي من أجل دعم نتائج واستنتاجا )ب 
 المتعلقة باألسباب األساسیة وراء أي حالة عدم امتثال محددة.  االمتثال

من   )ج لكل  الخاصة  الدولیة التوصیات  التمویل  االستثو  مؤسسة  ضمان  متعدد وكالة  مار 
تتعلق    األطراف إداریة  في وضع خطة عمل  االمتثال  للنظر  حالة عدم  على  بتصحیح 

واألضرار ذات الصلة و/ أو الخطوات الواجبة    مستوى المشروع أو المشروع الفرعي 
 

 114-112، الفقرات  مكتب اومبودزمان مستشار االمتثالسیاسة  12
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وفي حالة  باعتبارھا ذات صلة بالظروف.    عدم االمتثال   حاالت   المزید من   لمنع حدوث 
منھ  المشروع   انسحبت  الدولیةحیث  التمویل  متعدد و  مؤسسة  االستثمار  وكالة ضمان 
م ،  األطراف انسحاب  على  المترتبة  اآلثار  االعتبار  في  التوصیات  ھذه  ؤسسة  ستأخذ 

 14. وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف و  التمویل الدولیة 

منطقي    توافریتطلب   أساس  على  للحصول  صلة  وذات  كافیة  واستنتاجاأدلة    مكتب   ت لنتائج 
االمتثال مكتب اومبودزمان مستشار  االمتثال   . وسیقیم  كانت ھناك    اومبودزمان مستشار  إذا  ما 

أن   تثبت  الدولیةأدلة  التمویل  األطرافو  مؤسسة  متعدد  االستثمار  ضمان  طبقوا    وكالة  قد 
المتطلبات البیئیة واالجتماعیة مع األخذ في االعتبار مصادر المعلومات المتاحة في وقت اتخاذ  

 15. معرفة حتى اآلن الحقائق ال باعتماد فقط على  ت النتائج واالستنتاجا ھذه  یقدم  ولن ،القرارات 

 الخبیر (الخبراء) الخارجي 

أحد الخبراء الخارجیین أو    اومبودزمان مستشار االمتثال   عمًال بالممارسة المتبعة، سیعین مكتب 
في    اومبودزمان مستشار االمتثال   وألغراض تحقیق االمتثال، سینظر مكتب أكثر لھذا التحقیق.  

 تلك المؤھالت التالیة: 

من • األراضي  استخدام  تقییمات  ذلك  في  بما  االجتماعیة  اآلثار  تقییمات  في  بارزة    خبرة 
الجھات   إشراك  وعملیات  الرسمیة  األرض  ملكیة  دون  واالستشارات    المعنیة األشخاص 

 . الموافقة الحرة المسبقة والمستنیرةمبدأ و

 . األردنخبرة في العمل مع مجتمعات القبلیة البدویة في الشرق األوسط، یفضل  •

القبلیة  المعرفة   • إلى  ثقافات  باإلضافة  والمستوطنین  الرحل  وشبھ  الرحل  ممارسات  للبدو 
 في الشرق األوسط، خاصة األردن.  حیازة األراضي والموارد الطبیعیة 

الدولیة   • التمویل  لمؤسسة  واالجتماعیة  البیئیة  السیاسات  وإجراءاتھا،  معرفة  ومعاییرھا 
ومعیار األداء    واالجتماعیة) (تقییم وإدارة المخاطر واآلثار البیئیة    1خاصة معیار األداء  

 (الشعوب األصلیة).  7ومعیار األداء    (حیازة األرض وإعادة التوطین غیر الطوعي) 5

 خبرة ومعرفة ذات صلة في إجراء تحقیقات االمتثال.  •

متعلقة باإلصالح في  القدرة المؤكدة على تحلیل السیاسات والممارسات ووضع مقترحات   •
 . مؤسسیة معقدة أوضاع 

 لیزیة. جإتقان اللغتین العربیة واالن •

 الزیارة المیدانیة وقیود التحقیق 

االمتثال،   تحقیق  خالل  بینونة  مشروع  لمنطقة  المیدانیة  الزیارة  إجراء  قیود  یتوقع  سمحت  إذا 
(كوفید السفر   المستجد  الكورونا  بفیرس  المتوقع  ).  19-المتعلقة  من  الزیارة،  ھذه  وألغراض 

من   كل  لمكتب مشاركة  المسألة  بھذه  المكلف  االمتثال  الفریق  مستشار  والخبراء    اومبودزمان 
 المترجم التحریري. الخارجیین والمترجم الشفوي/ 

 
 120، الفقرة  مكتب اومبودزمان مستشار االمتثالسیاسة  14
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 الجدول الزمني لتحقیق االمتثال واإلطار الزمني ومتطلبات تقدیم التقاریر 

یلزم تعمیم مسودة تقریر تحقیق االمتثال    16،  اومبودزمان مستشار االمتثال  وفقًا لسیاسة مكتب 
عام   غضون  مایو  في  وبحلول  التقییم.  تقریر  عن  اإلفصاح  تقریر  2023من  مسودة  ستعمم   ،

التمویل الدلیة ولجمیع اإلدارات المعنیة لمراجعة  تحقیق االمتثال لھذه المسألة إلى إدارة مؤسسة  
اركة مسودة التقریر مع العمیل بشرط اتخاذ  ولتقدیم تعلیقاتھم علیھا. ویجوز لإلدارة مشالوقائع  

سریة   على  للحفاظ  الواجبة  للعامة. التدابیر  إفصاحھا  قبل  التقریر  لمؤسسة  و  17مسودة  سیتاح 
 یوم عمل لتقدیم مالحظاتھا الخطیة.  20التمویل الدولیة  

مع المشتكین لمراجعة الوقائع ولتقدیم تعلیقاتھم  مسودة تقریر التحقیق    ستشاركفي الوقت نفسھ،  
وفي  علیھا بشرط اتخاذ التدابیر الواجبة للحفاظ على سریة مسودة التقریر قبل إفصاحھا للعامة.  

المشتكین   سیتلقى  السریة،  على  الحفاظ  تدابیر  اتخاذ  بجدول  حالة عدم  تقدیر مسودة  أدنى  على 
ولتقدیم   الوقائع  لمراجعة  التحقیق  في  نتائج  بھا  لالسترشاد  للمعلومات  كمصدر  علیھا  تعلیقاتھم 

المستقبلیة   لمؤسسةالمشاورات  اإلداریة  العمل  بخطة  الدولیة   المتعلقة  ضمان  و   التمویل  وكالة 
 18. االستثمار متعدد األطراف 

سیضع  عند تلقي التعلیقات على مسودة المشاورات من مؤسسة التمویل الدولیة ومن المشتكین،  
تقریر التحقیق في صیغتھ النھائیة. وسیقدم التقریر النھائي    اومبودزمان مستشار االمتثال  مكتب 

وال یملك  إلى اإلدارة العلیا لمؤسسة التمویل الدولیة وسیُعمم إلى مجلس اإلدارة لالطالع علیھ.  
اومبودزمان مستشار    تقریر تحقیق االمتثال لمكتب   المجلس أي حق بالتدخل في صیاغة محتوى

إلى  متثالاال وتعمیمھ  الدولیة  التمویل  مؤسسة  إدارة  إلى  رسمیًا  التحقیق  تقریر  تقدیم  وبمجرد   .
مكتب المجلس.   االمتثال   سیطلع  مستشار  اإللكتروني   اومبودزمان  موقعھ  على  بانتھاء    العامة 
 19التحقیق. 

مؤسسة   لدى  سیتاح  الدولیة،  التمویل  مؤسسة  إلى  االمتثال  تحقیق  لتقریر  النھائي  التقدیم  عند 
یوم عمل لتقدیم تقریر إدارة إلى المجلس للنظر فیھ. ویلزم أن یتضمن ھذا    50التمویل الدولیة  

ة  التقریر اإلداري خطة العمل اإلداریة لموافقة المجلس علیھا. حیث تحتوي خطة العمل اإلداری
بغرض  اإلجراءات التصحیحیة المحددة بإطار زمني التي تقترحھا مؤسسة التمویل الدولیة  على  

االمتثال   مكتب نتائج  تصحیح   مستشار  ذات  حالة  بشأن    اومبودزمان  واألضرار  االمتثال  عدم 
والعمیل خالل  .  الصلة المشتكین  مع  التشاور  الدولیة  التمویل  مؤسسة  إعدادھا  وعلى  إجراءات 

اإلداري   تقریرھا  یتضمن  أن  یلزم  كما  اإلداریة،  العمل  منطقیة  لخطة  أو  نتائج  على  استجابة 
  عدم االمتثال واألضرار ذات الصلة حالة  بشأن    اومبودزمان مستشار االمتثال  مكتب توصیات  

 20في خطة العمل اإلداریة.  سسة التمویل الدولیة من  تتمكن مؤالتي ال

مكتب  االمتثال  سیقدم  مستشار  إلى    اومبودزمان  المقترحة  اإلداریة  العمل  خطة  على  التعلیقات 
بشأن خطة العمل    اومبودزمان مستشار االمتثال  المجلس، ویجوز للمشتكین تقدیم بیانا إلى مكتب 

و المقترحة  لمجلس. لتعمیمھا    المناسبة المشاورات  اإلداریة  على    21إلى  المجلس  موافقة  وعند 

 
 121، الفقرة  مكتب اومبودزمان مستشار االمتثالسیاسة  16
 122، الفقرة  مكتب اومبودزمان مستشار االمتثالسیاسة  17
 . 125-124، الفقرة  مكتب اومبودزمان مستشار االمتثالسیاسة  18
 . 129-127، 123، الفقرات  مكتب اومبودزمان مستشار االمتثالسیاسة  19
 . 134،  132-130، الفقرات  مستشار االمتثالمكتب اومبودزمان سیاسة  20
 135، الفقرة  مكتب اومبودزمان مستشار االمتثالسیاسة  21



 الشروط المرجعیة 
شركة بینونة للطاقة الشمسیة،  باستثمار مؤسسة التمویل الدولیة في  فیما یتعلق اومبودزمان مستشار االمتثالتحقیق االمتثال لمكتب 

 األردن

وتقریر   اإلداریة  العمل  على  خطة  اإلداریة  العمل  خطة  سنتشر  اإلداري،  والتقریر  االمتثال 
 22. اومبودزمان مستشار االمتثال  الموقع اإللكتروني لمكتب 
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