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م المذكرات التوجيهية إرشادات للمقترض بشأن تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية التي تشكِّل جزءا من إطار عمل البنك الدولي  تقدِّ
البيئية واالجتماعية؛ فهي ليست سياسة  المعايير  المذكرات في شرح وتوضيح متطلبات  البيئي واالجتماعي لعام 2016. وتساعد هذه 
للبنك وليست إلزامية. وال تغني هذه المذكرات عن ضرورة ممارسة التقدير السليم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات. وفي حالة 
وجود أي تضارب أو تعارض بين المذكرات التوجيهية والمعايير البيئية واالجتماعية، فإنه يؤخذ بأحكام هذه المعايير. وتَِرد كل فقرة من 

رشادات المقابلة لها. المعيار بلون مميز في إطار، متبوعة باالإ

الطبعة االأولى
يونيو/حزيران 2018
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مقدمة

1  يقر المعيار البيئي واالجتماعي 9 بأهمية أسواق رأس المال واالأسواق المالية المحلية القوية والوصول إلى التمويل للتنمية االقتصادية 
والنمو والحد من الفقر. ويلتزم البنك بمساندة تنمية القطاع المالي المستدام وتعزيز دور أسواق رأس المال واالأسواق المالية المحلية.

بهم،  الخاصة  الفرعية  المشروعات  لمحفظة  واالجتماعية  البيئية  واالآثار  المخاطر  وإدارة  برصد  الماليون  الوسطاء  يقوم  أن  2. يجب 
ورصد مخاطر المحفظة، حسبما يكون مناسبا لطبيعة التمويل الوسيط. وقد تتخذ الطريقة التي يدير بها الوسيط المالي محفظته أشكاالً 

مختلفة، وذلك استناًدا إلى عدد من االعتبارات، بما في ذلك قدرة الوسيط المالي وطبيعة ونطاق التمويل الذي سيقدمه.

3. يجب أن يقوم الوسطاء الماليون، في شكل نظام إداري بيئي واجتماعي، بتطوير وصون أنظمة بيئية واجتماعية فعالة، وإجراءات 
وقدرات لتقييم وإدارة ورصد المخاطر واالآثار الخاصة بالمشروعات الفرعية، وأيًضا إدارة مخاطر المحفظة عموًما على نحو مسؤول.

االأهداف

تحديد كيفية قيام الوسيط المالي بتقييم وإدارة المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية المرتبطة بالمشروعات الفرعية التي يمولها.	 

دارة البيئية واالجتماعية الجيدة في المشروعات الفرعية التي يمولها الوسيط المالي.	  تشجيع ممارسات االإ

تشجيع إدارة الموارد البيئية والبشرية السليمة والجيدة لدى الوسيط المالي.	 

نطاق التطبيق

على  الماليون  الوسطاء  يشتمل  البنك.  من  المالي  للدعم  المتلقين  الماليين  الوسطاء  على  واالجتماعي  البيئي  المعيار  هذا  4. يسري 
قليمية التي توفر موارد مالية لعدد من االأنشطة  مقدمي خدمات مالية بالقطاعين العام والخاص، بما في ذلك بنوك التنمية الوطنية واالإ
االقتصادية عبر قطاعات الصناعة.1 وتشتمل الوساطة المالية أيًضا على تقديم تمويل أو ضمانات من وسطاء ماليين إلى وسطاء ماليين 
آخرين. والأغراض هذا المعيار البيئي واالجتماعي، يشير مصطلح "المشروع الفرعي للوسيط المالي" إلى المشروعات التي يمولها الوسطاء 
الماليون بمساندة من البنك.2 وعندما يشتمل المشروع على إعادة إقراض من ِقبل وسيط مالي إلى وسيط مالي آخر، سيشمل مصطلح 

"المشروع الفرعي للوسيط المالي" المشروعات الفرعية لكل وسيط مالي الحق.

الحاشية 1. يستخدم هؤالء الوسطاء الماليون المنتجات المالية، مثل تمويل المشروعات وتمويل الشركات وتمويل منشآت االأعمال الصغيرة والمتوسطة والتمويل 
سكان والتأجير التمويلي وتمويل التجارة. ويغطي هذا المعيار البيئي واالجتماعي جميع أشكال التمويل والمنتجات المالية التي يقدمها  متناهي الصغر وتمويل االإ

الوسطاء الماليون والتي تهدف إلى تحقيق أنشطة تجارية إنتاجية.

التمويل  المالي  الوسيط  المالي. وعندما يقدم  الوسيط  التي يمولها  االأنشطة  أو  المشروعات  أنها  المالي" على  الفرعية للوسيط  "المشروعات  الحاشية 2. تعرف 
أو يضمن وسطاء ماليين آخرين، يتم تحديد "المشروعات الفرعية للوسيط المالي" على أنها المشروعات أو االأنشطة التي يمولها الوسيط المالي االأخير بدعم 

من الوسيط المالي االأول.

المذكرة التوجيهية 4-1. يمكن أن تتخذ مساندة تمويل مشروعات االستثمار التي يقدمها البنك الدولي إلى الوسطاء الماليين صوراً مختلفة وقد تشمل ما يلي:

عادة إقراضها أو استثمارها كمساهمات رأسمالية فيما يخص مشروعات فرعية 	أأ  القروض أو االعتمادات أو المنح المقدمة إلى وسطاء ماليين الإ
عادة إقراضها أو استثمارها كمساهمات رأسمالية فيما يخص مشروعات فرعية معّينة؛ معّينة أو يتم توجيهها إلى وسطاء ماليين آخرين الإ

الضمانات المقدمة إلى الوسطاء الماليين لتمكينهم من تعبئة التمويل بالدين للقروض أو الضمانات أو المساهمات الرأسمالية فيما 	بأ 
يخص مشروعات فرعية معّينة.

يتوقف نطاق تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي 9 على أنشطة المشروع أو االرتباطات التي يغطيها تمويل المشروعات االستثمارية من البنك 
الدولي. ويجوز تقديم المساعدة الفنية إلى الوسطاء الماليين من خالل قروض واعتمادات ومنح تمويل المشروعات االستثمارية.

المذكرة التوجيهية 4-2. قد تشمل هياكل المشروع التي تساند الوساطة المالية االأنواع التالية من الجهات:

وزارات المالية؛	أأ 

البنوك المركزية؛	بأ 
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المؤسسات المالية الحكومية التي قد تتضمن وكالة أو مصلحة أو هيئة حكومية لم تؤسس بموجب قانون الشركات؛	(أ 

المؤسسات المالية المستقلة التي أنشئت بموجب قانون الشركات 	بما في ذلك البنوك والشركات المالية سواء أكانت مملوكة للدولة أم للقطاع الخاصأ؛	دأ 

الصناديق التي يديرها مدير صناديق استثمار، والتي قد تتضمن صندوقاً أو صناديق مؤسسة بشكل رسمي على هيئة حساب مصرفي 	(أ 
حكومي لغرض يحدده المشروع 	من دون موظفين أو موارد تشغيلأ. وال تشمل هذه الفئة الصناديق التي ال تندر( ضمن أنشطة 

الوساطة المالية، كخطط المنح المقابلة على سبيل المثال.

المذكرة التوجيهية 4-3. يمكن أن يوفر الوسطاء الماليون مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك المنتجات االئتمانية، التي يمكن 
أن تكون ممولة 	القروضأ أو غير ممولة 	الضماناتأ؛ أو منتجات مالية أخرى كمنتجات غرفة التداول 	على سبيل المثال: التحوط، عمليات المقايضةأ 
والمنتجات المصرفية االستثمارية 	على سبيل المثال: االكتتاب في السندات، ترتيب إصدارات االأسهمأ؛ أو استثمارات أسهم رأس المال؛ أو إدارة الصناديق.

المذكرة التوجيهية 4-4. قد تتضمن المشروعات وسيطاً مالياً واحداً أو أكثر، وقد تُستخدم مصطلحات مختلفة لوصف مختلف الجهات المشاركة 
في مشروعات الوساطة المالية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يوفر البنك الدولي تمويل مشروعات استثمارية لوزارة المالية 	الجهة المقترضةأ، 
التي تفوض إدارة تسهيل ائتماني إلى الوسيط المالي الرئيسي 	جهات الجملةأ الذي يعيد إقراض هذه االأموال إلى الوسطاء الماليين المشاركين 

	جهات التجزئةأ، التي تقرض منشآت االأعمال الصغيرة والمتوسطة لصالح المشروعات أو االأنشطة 	المشروعات الفرعية للوسيط الماليأ.

 المذكرة التوجيهية 4-5. " المشروع الفرعي للوسيط المالي" هو المشروع أو النشاط النهائي الذي يسانده الوسيط المالي. وكما جاء في الحاشية 2، فإذا قدم 
وسيط مالي مساندة مالية لوسيط مالي آخر 	من خالل قرض أو ضمان على سبيل المثالأ، فإن المشروع الفرعي للوسيط المالي هو المشروع أو االأنشطة التي 
يساندها الوسيط المالي المشارك. على سبيل المثال، في االأحوال التي يقدم فيها وسيط مالي قرضاً إلى إحدى مؤسسات التمويل الريفي، التي تقرض عندئذ 
	عن طريق قرض فرعيأ مزارعاً 	مقترض فرعيأ يستخدم القرض لتوسيع عملياته الزراعية، فإن المشروع الفرعي للوسيط المالي يعتبر العملية الزراعية الموسعة.

المذكرة التوجيهية 4-6. عندما يتضمن أحد المشروعات التي يمولها البنك الدولي تقديم مساعدة فنية إلى وسيط مالي، يّتبع الوسيط المالي 
المتطلبات المنصوص عليها في المعيار البيئي واالجتماعي 1 حسب مقتضى الحال وبما يتناسب مع طبيعة ومخاطر المساعدة الفنية.

5. تسري متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي على جميع الوسطاء الماليين المتلقين للمساندة من البنك، إما مباشرًة من البنك أو 
المقترض أو من خالل المقترض أو وسطاء ماليين آخرين، كما يلي:

 حيثما يقدم البنك مساندة للوسيط المالي لتمويل مجموعة من المشروعات الفرعية المحددة بوضوح، ستسري متطلبات هذا 	أأ 
المعيار البيئي واالجتماعي على كل مشروع من المشروعات الفرعية المحددة للوسيط المالي؛

 حيثما يقدم البنك مساندة للوسيط المالي لغرض عام،3 تسري متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي على المحفظة الكاملة 	بأ 
للمشروعات الفرعية المستقبلية للوسيط المالي اعتباًرا من تاريخ سريان االتفاقية القانونية.

الحاشية 3. يقصد بالمساندة "لهدف عام" أنه ال يمكن تتبع المساندة إلى مشروع فرعي معين للوسيط المالي أو أنواع معينة من التمويل.

المذكرة التوجيهية 5-1. يتحدد نطاق وتطبيق المعيار البيئي واالجتماعي 9 بناء على الطريقة التي يستخدم بها الوسيط المالي أو الوسطاء 
الماليون المساندة التي يقدمها البنك الدولي. وكما هو مبين في الفقرة 5، يمكن تقسيم هذه المساندة إلى فئتين: 	أأ مساندة يتم تعيينها 

لمشروعات فرعية محددة بوضوح، و	بأ مساندة الأغراض عامة:

المساندة الموجهة إلى استخدام نهائي محدد للحصيلة أو مشروعات وسيط مالي فرعية محددة بوضوح. عندما تكون المساندة 	أأ 
التي يقدمها البنك الدولي موجهة إلى استخدام نهائي محدد معّين 	على سبيل المثال: تسهيل ائتماني الأنشطة أعمال معّينة في أحد 

القطاعات أو تمويل لمشروعات فرعية معّينةأ، تسري متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 9:

 على الجزء المعّين من عمليات الوسيط المالي التي تنشئ وتدير االستخدام النهائي المعّين أو المشروعات الفرعية . 1
المعروفة. وال يسري المعيار البيئي واالجتماعي 9 على عمليات الوسيط المالي االأخرى. وسيكون مطلوباً من الوسيط المالي 

دارة البيئية واالجتماعية الخاص بهذا الجزء فقط من محفظته؛ إعداد وتنفيذ نظام االإ

 المشروعات الفرعية للوسيط المالي الممولة أو المضمونة مباشرة من خالل المساندة التي يقدمها البنك الدولي. وال يسري . 2
المعيار البيئي واالجتماعي 9 بأثر رجعي على المشروعات الفرعية للوسيط المالي الحالية، ولكنه سيسري على أي إعادة 

تمويل لمشروعات فرعية بمساندة من البنك الدولي.

مساندة مالية الأغراض عامة، دون تحديد استخدام نهائي. في االأحوال التي ال تكون فيها مساندة البنك الدولي مخصصة الستخدام نهائي معّين 	بأ 
	على سبيل المثال: الأنشطة الوساطة المالية بوجه عام، أو إعادة رسملة، أو أسهم رأس المالأ، تسري متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 9:

دارة البيئية واالجتماعية يسري . 1  على الوسيط المالي بأكمله. ويعني هذا وجوب أن يقوم الوسيط المالي بإعداد وتنفيذ نظام لالإ
على كافة عمليات الوسيط المالي اعتباراً من تاريخ نفاذ االتفاقية القانونية التي يتم توفير تمويل البنك الدولي من خاللها؛

 على كامل المحفظة التي ينشئها الوسيط المالي من تاريخ دخول االتفاقية القانونية المقابلة بين البنك الدولي والمقترض . 2
حيز النفاذ. وال يسري المعيار البيئي واالجتماعي 9 بأثر رجعي على المشروعات الفرعية الحالية بالمحفظة، لكنه سيسري 

على أي إعادة تمويل بمساندة من البنك الدولي.
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6. حيثما يقدم الوسيط المالي المتلقي للمساندة من البنك تمويالً أو ضمانات إلى وسطاء ماليين آخرين، يقوم الوسيط المالي بتطبيق متطلبات 
هذا المعيار البيئي واالجتماعي ويطالب كل وسيط مالي تابع بتطبيق متطلبات هذا المعيار، كما هو محدد في الفقرة 5 من هذا المعيار.

المالي  الوسيط  عالقة  على  واالجتماعي 9  البيئي  المعيار  متطلبات  مالي  وسيط  كل  بها  يطبق  التي  الطريقة  ستتوقف  التوجيهية 1-6.  المذكرة 
بالمشروعات الفرعية للوسيط المالي. وينبغي أن يطبق الوسطاء الماليون متطلبات هذا المعيار بشكل متسق عبر المشروعات الفرعية التي يسري 
عليها هذا المعيار. وعندما يتم توفير التمويل من خالل عدد من الوسطاء الماليين، يتم تضمين المتطلبات ذات الصلة بهذا المعيار في كل واحدة 
من االتفاقيات التعاقدية بين وسيط مالي والوسطاء الماليين الالحقين الذين يتم توفير القروض أو أسهم رأس المال أو التمويل أو الضمانات لهم.

المتطلبات

7. يقوم الوسطاء الماليون بتطوير نظام إدارة بيئية واجتماعية وصونه لتحديد وتقييم وإدارة ورصد المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية 
دارة البيئية واالجتماعية مع طبيعة وحجم المخاطر واالآثار  الخاصة بالمشروعات الفرعية للوسيط المالي بصفة مستمرة. ويتناسب نظام االإ
البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية الخاصة بالوسيط المالي، وأنواع التمويل وإجمالي المخاطر المجمعة على مستوى المحفظة.4 
وحيثما يتمكن الوسيط المالي من إثبات قيامه بتطبيق نظام إدارة بيئية واجتماعية، يجب عليه تقديم أدلة موثقة كافية على ذلك، مشيًرا 

إلى العناصر 	إن وجدتأ التي سيتم تعزيزها أو تعديلها لتلبي متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي.5

الحاشية 4. الأغراض تقييم كفاية النظام البيئي واالجتماعي، يقصد بمحفظة الوسيط المالي المحفظة الخاصة بالمشروعات الفرعية الحالية و/أو المقترحة التي 
يسري عليها هذا المعيار البيئي واالجتماعي، كما هو مبين في الفقرة 5.

الحاشية 5. حيثما يقدم البنك دعًما لمشروع يشمل وسطاء ماليين، وكذلك حينما تعتزم مؤسسات تمويل ثنائية أو متعددة االأطراف، بما في ذلك مؤسسة التمويل 
الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار، تقديم التمويل إلى الوسيط المالي نفسه أو أنها قد قدمته بالفعل إلى نفس الوسطاء الماليين، يجوز للبنك الموافقة 
على االعتماد على متطلبات هذه المؤسسات االأخرى لتقييم المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية للمشروع، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية التي حددها الوسيط 
المالي المشارك بالفعل، بشرط أن تمكن هذه الشروط المشروع من تحقيق أهداف متسقة جوهريًا مع المعايير البيئية واالجتماعية المحددة. وبعد مراجعة البنك، 

دارة البيئية واالجتماعية، كما يراه البنك ضروريًا. قد يطلب من الوسيط المالي تعزيز نظام االإ

المذكرة التوجيهية 7-1. على الرغم مما للوسطاء الماليين من آثار بيئية واجتماعية مباشرة، ومن ذلك استهالك الطاقة على سبيل المثال، فإن 
المستخدم  أي من محفظتهم وأنشطة  االستثمار،  أو  قراض  االإ مباشر من خالل  ينشأ بشكل غير  البيئية واالجتماعية  لالآثار  الرئيسي  تعرضهم 
النهائي. ويبّين المعيار البيئي واالجتماعي 1 مختلف أنواع المخاطر البيئية واالجتماعية، وتشمل االآثار على البيئة الطبيعية 	على سبيل المثال: 
وتتوقف  المحليةأ.  المجتمعات  النهائي،  المستخدم  الموظفين،  المثال:  سبيل  	على  الناس  على  أو  البيولوجيأ  التنوع  التربة،  الماء،  الهواء، 
المرتبطة  المعّينة  واالجتماعية  البيئية  الظروف  قبيل  من  عوامل  على  المالي  للوسيط  المالية  باالأنشطة  المرتبطة  واالجتماعية  البيئية  المخاطر 
نحو  على  واالجتماعية  البيئية  المسائل  إدارة  عدم  يؤدي  أن  ويمكن  الجغرافي.  وسياقه  وقطاعه  المالي  للوسيط  النهائي  المستخدم  بعمليات 
فاعل إلى مجموعة من العواقب المالية والقانونية والمتعلقة بالسمعة. على سبيل المثال، قد يعجز المستخدم عن سداد قرض نتيجة التكاليف 

وااللتزامات البيئية واالجتماعية، أو قد يتعرض الوسيط المالي لضرر بسمعته من خالل ارتباطه باالآثار البيئية واالجتماعية الأحد عمالئه.

دارة البيئية واالجتماعية ويحتفظ به هو الوسيط المالي الذي يتحمل  المذكرة التوجيهية 7-2. إن الوسيط المالي الذي يلزم أن يقوم بإعداد نظام لالإ
دارة البيئية  مسؤولية مباشرة عن اختيار وتمويل المشروعات الفرعية للوسيط المالي 	الوسيط المالي المسؤولأ. ويُِعد هذا الوسيط المالي المسؤول  نظام االإ
واالجتماعية ويحتفظ به، بحيث يتسنى تحديد المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية للوسيط المالي التي يمولها أو يضمنها الوسيط المالي 
المسؤول وتقييمها وإدارتها ورصدها وتقديم التقارير عنها على النحو المالئم. وينبغي أن تساند عملية التقييم البيئي واالجتماعي: 	أأ اتخاذ قرار مستنير 
بشأن ما إذا كانت المخاطر المرتبطة بمحفظة وبالتمويل أو كان تقديم الضمان الأحد المشروعات أمورا مقبولة للوسيط المالي أم ال؛ 	بأ خفض المخاطر 

البيئية واالجتماعية المرتبطة بمحفظة وآثار المشروعات الفرعية؛ 	(أ تحقيق أي منافع بيئية واجتماعية محتملة مرتبطة بالمشروعات الفرعية.

دارة البيئية واالجتماعية عمليات مسح وتصنيف للمشروعات الفرعية المقترحة بناء على مخاطرها وآثارها البيئية  المذكرة التوجيهية 7-3. يتضمن نظام االإ
واالجتماعية المحتملة، وإجراء تقييمات بيئية واجتماعية، ورصد االأداء البيئي واالجتماعي للمشروعات الفرعية بما يتسق مع هذا المعيار البيئي واالجتماعي 
دارة البيئية واالجتماعية  والمعايير البيئية واالجتماعية االأخرى والقانون الوطني و/أو الدولي المعمول به، أيهما كان أشد صرامة. وقد يلزم تقوية نظام االإ

الحالي الستيفاء متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 9، وفي هذه الحالة يوصى بأن يضع الوسيط المالي خطة عمل محددة زمنياً لهذا الغرض.

دارة البيئية واالجتماعية احتياجات الوسيط المالي ونوع القروض أو االستثمارات التي يمولها  المذكرة التوجيهية 7-4. ينبغي أن يلبي نظام االإ
أحد الوسطاء الماليين، وينبغي أن يتناسب مع أعلى مستوى من المخاطر البيئية واالجتماعية المتوقعة في المشروعات الفرعية و/أو محافظ 
دارة البيئية واالجتماعية بمعرفة الوسيط المالي المسؤول حسب الحاجة قبل مساندة مشروع  الوسيط المالي. ويتم استعراض وتعزيز نظام االإ

فرعي جديد للوسيط المالي ينطوي على مستويات أعلى من المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية.

قراض تتضمن متطلبات   المذكرة التوجيهية 7-5. عندما يعيد المقترض إقراض أموال البنك الدولي، فإن الترتيبات التعاقدية بين أطراف إعادة االإ
دارة البيئية واالجتماعية وتطبيق المعيار البيئي واالجتماعي 2 على الوسيط المالي المسؤول. المعيار البيئي واالجتماعي 9، بما في ذلك إنشاء نظام االإ
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محددة  إجراءات  	2أ  واجتماعية؛  بيئية  سياسة  	1أ  التالية:  العناصر  على  المالي  للوسيط  واالجتماعية  البيئية  دارة  االإ نظام  8. يشتمل 
تحديدا واضحا لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية؛ 	3أ القدرة التنظيمية والكفاءة؛ 	4أ رصد 

واستعراض االآثار السلبية البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية والمحفظة؛ 	5أ آلية االتصاالت الخارجية.

دارة البيئية واالجتماعية متناسباً مع المخاطر البيئية واالجتماعية في محفظة الوسيط المالي  المذكرة التوجيهية 8-1. ينبغي أن يكون نظام االإ
ستراتيجية العامة والسياسات، وأن يكون لديه إطار واضح للحوكمة. وتورد الفقرات  المعنية وأنشطة أعماله المرتقبة، وأن ينطلق من التزام باالإ

دارة البيئية واالجتماعية. رشادات بشأن نظم االإ 14 إلى 25 أدناه المزيد من االإ

9. عندما يُتوقع أن تكون لمشروعات الوسيط المالي الفرعية مخاطر أو آثار سلبية بيئية أو اجتماعية ضئيلة أو معدومة، يطبق الوسيط 
المالي القانون الوطني. 6

الحاشية 6. يعتمد ذلك على تقييم المخاطر للمشروعات الفرعية المحتملة الخاصة بالوسيط المالي التي يقترح تمويلها وعلى قدرة الوسيط المالي. وقد يسري 
ذلك على منتجات مالية لالأفراد، مثل قروض المستهلك أو البطاقات االئتمانية.

المذكرة التوجيهية 9-1. انظر الفقرة 17 من المعيار البيئي واالجتماعي 9، التي تتطلب من الوسيط المالي إعداد نظام لتصنيف المخاطر فيما 
دارة البيئية واالجتماعية. وفي إطار إجراءاته لتقييم االأثر البيئي واالجتماعي، سيقوم الوسيط المالي  يخص المشروعات الفرعية في إطار نظام االإ

باستعراض امتثال المشروعات الفرعية للقوانين الوطنية المعمول بها.

دارة البيئية واالجتماعية الخاصة به من وقت الآخر، بما في ذلك  10. يقوم الوسيط المالي بمراجعة وضبط، بطريقة يقبلها البنك، نظم االإ
عندما تتغير طبيعة المخاطر البيئية واالجتماعية للمحفظة الخاصة به بشكل ملحوظ.

دارة البيئية واالجتماعية أو تكميله إذا تغير مستوى المخاطر البيئية  رة التوجيهية 10-1. ينبغي للوسيط المالي المسؤول تحديث نظام االإ الُمذكِّ
دارة البيئية  واالجتماعية الأنشطة الوسيط المالي ذات الغرض العام أو محفظة مشروعاته الفرعية تغيراً كبيراً. وقد تشمل التغييرات في نظام االإ
واالجتماعية تحديث االإجراءات أو تنفيذ تدريب للموظفين على مسائل معّينة أو تعيين موظفين إضافيين يملكون المهارات ذات العالقة. ويتم 
دارة البيئية واالجتماعية قبل اعتمادها، ويمكن تضمين ملخص للتغييرات في  االتفاق مع البنك الدولي على أي تغييرات كبيرة مقترحة في نظام االإ

دارة البيئية واالجتماعية في التقارير المقدمة إلى البنك الدولي، وذلك وفقاً للفقرة 23 من المعيار البيئي واالجتماعي 9. نظام االإ

جميع  على  الصلة  ذو  الوطني  القانون  ويسري  القانونية  االتفاقية  في  عليها  منصوص  استبعادات  بأي  المالي  الوسيط  11. سيلتزم 
ضافة إلى ذلك، سيطبق الوسيط المالي متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية ذات الصلة على أي  المشروعات الفرعية للوسيط المالي. باالإ
من المشروعات الفرعية للوسيط المالي التي تشتمل على إعادة التوطين 	ما لم تكن مخاطر إعادة التوطين هذه وآثارها قليلةأ، والمخاطر 
واالآثار السلبية المتعلقة بالشعوب االأصلية، أو المخاطر أو االآثار الكبيرة المتعلقة بالبيئة، أو صحة وسالمة المجتمع، أو العمالة وظروف 

العمل، أو التنوع البيولوجي، أو التراث الثقافي.

12. يجب على الوسيط المالي تبني وتنفيذ متطلبات بيئية واجتماعية إضافية أو بديلة، وفًقا لطبيعة الوسيط المالي وأنشطته وقطاع 
أو بلدان العمليات، والمخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية الخاصة بالمشروعات الفرعية المحتملة للوسيط المالي.7

دارة البيئية واالجتماعية و/أو االإجراءات البيئية واالجتماعية المنصوص عليها في االتفاقية القانونية. الحاشية 7. سيتم دمج ذلك في نظام االإ

دارة البيئية واالجتماعية، مما يمّكنه من اشتراط  المذكرة التوجيهية 11-1. يقوم الوسيط المالي المسؤول بتضمين متطلبات الفقرة 11 في نظام االإ
االمتثال للمتطلبات ذات الصلة المتضمنة في أي من المعايير البيئية واالجتماعية. وتشمل االأمثلة على االستبعادات 	أي المشروعات الفرعية التي يمكن 
اختيارها باعتبارها غير مؤهلة لتمويل الوسيط الماليأ عدم أهلية المشروعات الفرعية أو االأنشطة ذات الغرض العام عالية المخاطر أو ذات االآثار البيئية 

أو  االجتماعية السلبية الكبيرة، أو عدم أهلية أنشطة االأعمال التي تشمل نزع ملكية االأراضي أو إعادة التوطين القسرية أو فقدان االأصول أو تلفها.

المذكرة التوجيهية 11-2. عندما يتم تقديم مساندة البنك الدولي لغرض عام على النحو المبين في الفقرة 5	بأ من المعيار البيئي واالجتماعي 
9، تسري االستبعادات الواردة في االتفاقية القانونية على محفظة الوسيط المالي بأكملها. وعندما تكون مساندة البنك الدولي لمشروعات فرعية 

محددة بوضوح، فإن االستبعادات ال تسري إال على تلك المشروعات الفرعية.

المذكرة التوجيهية 11-3. عندما يتم تحديد المخاطر واالآثار المشار إليها في الفقرة 11، يضمن الوسيط المالي المسؤول أن: 	أأ يحتوي نظام 
دارة البيئية واالجتماعية على إجراءات لمعالجة هذه المخاطر واالآثار؛ 	بأ تنص الترتيبات التعاقدية بين الوسيط المالي المسؤول والمشروعات  االإ

الفرعية للوسيط المالي على تطبيق هذه االإجراءات.

المذكرة التوجيهية 11-4. تعني المخاطر البيئية واالجتماعية الكبيرة: 	أأ أي حادثة أو واقعة أو ظرف اجتماعي أو يخص العمل أو الصحة أو االأمن 
أو البيئة فيما يتعلق بالمشروع الفرعي، بما في ذلك - على سبيل المثال ال الحصر - االنفجارات واالنسكابات أو أي حوادث في أماكن العمل تسفر عن 
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الموت، أو إصابة خطيرة أو متعددة، أو تلوث شديد، أو أي قالقل أو نزاعات عمالية شديدة بين الوسيط المالي أو المشروع الفرعي للوسيط المالي أو 
قوات االأمن 	المكلفة بحماية المشروع الفرعيأ والمجتمعات المحلية؛ أو 	بأ أي حدث أو ظرف آخر يُحدث، أو يمكن أن نتوقع في حدود المعقول 

أن يُحدث، أثراً سلبياً جوهرياً على تنفيذ المشروع الفرعي أو تشغيله وفقاً للمعايير البيئية واالجتماعية وإرشادات البيئة والصحة والسالمة.

13. سيوفر الوسيط المالي بيئة عمل آمنة وصحية. ومن ثم، ستسري النواحي ذات الصلة الخاصة بالمعيار البيئي واالجتماعي 2 على 
الوسيط المالي نفسه. ويقوم الوسيط المالي بوضع إجراءات إدارة مناسبة للعمال ويحافظ عليها، بما في ذلك االإجراءات التي تتعلق 
بظروف العمل وشروط التوظيف، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وآليات التظلم والصحة والسالمة المهنية. ويقدم الوسيط المالي أدلة 

موثقة وكافية على هذه االإجراءات.

العمالة وظروف   2 البيئي واالجتماعي  المعيار  يعالج  الماليين.  الوسطاء  2 على  البيئي واالجتماعي  المعيار  تطبيق  التوجيهية 1-13.  المذكرة 
العمل. وينبغي تطبيق متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 2 ذات الصلة على عمال المشروع، على النحو الوارد تعريفه فيه، للوسطاء الماليين 

بما يتناسب مع مستوى المخاطر مع ضرورة االتساق مع المتطلبات التي يفرضها القانون الوطني.

المذكرة التوجيهية 13-2. على نحو يعكس متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 2، ينبغي أن يطبق الوسيط المالي تدابير:

تعتمد وتنفذ سياسات وإجراءات الموارد البشرية؛	أأ 

توثق وتبّلغ كافة الموظفين بحقوقهم بموجب قوانين العمل والتوظيف الوطنية وأي اتفاقيات جماعية معمول بها وظروف العمل وأحكام 	بأ 
وشروط التوظيف وإخطارهم عند حدوث أي تغيرات جوهرية؛

تعزز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص لجميع العاملين؛	(أ 

تنشئ وتدير عملية تظّلم للتعرف على مخاوف الموظفين واقتراحاتهم؛	دأ 

توفر بيئة عمل آمنة من خالل برامج وتدابير الصحة والسالمة المهنية المالئمة.	(أ 

المذكرة التوجيهية 13-3. ينبغي أن تكون سياسات وإجراءات الموارد البشرية الخاصة بالوسيط المالي متالئمة مع حجم عمليات الوسيط المالي 
دارة شؤون العاملين وأن  وقوته العاملة مع ضرورة المواظبة على تحديثها. ويجب أن تنص هذه السياسات واالإجراءات على النهج المستخدم الإ

يتسق ذلك مع متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 2 والقوانين الوطنية. وينبغي إبالغ كافة الموظفين بالسياسات واالإجراءات بشكل واضح.

المذكرة التوجيهية 13-4. على النحو الوارد تعريفه في المعيار البيئي واالجتماعي 2، تشير ظروف العمل إلى االأوضاع في أماكن العمل، وتنظيم 
العمل وأنشطة العمل، وصحة الموظفين وسالمتهم وعالجهم. وتشمل االأوضاع في أماكن العمل البيئة المادية، واحتياطات الصحة والسالمة، 

وإمكانية الوصول إلى المنشآت الصحية.

المذكرة التوجيهية 13-5. ينبغي أن يضمن المقترض إنشاء الوسيط المالي الآليات تظلم، والتي تعتبر أدوات مهمة لكي يثير الموظفون من 
المخاوف  هذه  تتعلق  وقد  مخاوفهم.  ولمعالجة  الموظفين  احتياجات  العمل  أرباب  يفهم  ولكي  العمل،  أرباب  مع  مسائل  أي  فوراً  خاللها 
بالطريقة التي عومل بها الموظفون أو بإجراءات ينظر رب العمل في اتخاذها. ويتضمن المعيار البيئي واالجتماعي 2 والمعيار البيئي واالجتماعي 

10 معلومات إضافية حول آليات التظلم.

المذكرة التوجيهية 13-6.  الصحة والسالمة المهنية. تُعنى الصحة والسالمة المهنية بحماية صحة وسالمة الموظفين، وتشير إلى السياسات 
دارة هذه المسائل في أماكن العمل، كتقييمات المخاطر والتدريب وتوفير معدات الحماية المالئمة والممارسات االآمنة  والنظم الموضوعة الإ
في أماكن العمل والتوثيق والوقاية في حاالت الطوارئ واالستجابة لها. ونسوق تفاصيل حول الصحة والسالمة المهنية في المعيارين  2 و 4 

والمذكرتين التوجيهيتين المعنيتين وفي إرشادات البيئة والصحة والسالمة المذكورة في المراجع.

دارة البيئية واالجتماعية  أ. نظام االإ

السياسة البيئية واالجتماعية

دارة العليا للوسيط المالي على سياسته البيئية واالجتماعية التي ستشتمل على التزامات تنظيمية وأهداف ومقاييس تتعلق  14. تصادق االإ
بإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية للوسيط المالي. وتنص هذه السياسة بوضوح على متطلبات واجبة التطبيق على المشروعات الفرعية 

للوسيط المالي وتشتمل على ما يلي:

إعداد جميع المشروعات الفرعية للوسيط المالي وتنفيذها وفًقا للقوانين والنظم االجتماعية والبيئية الوطنية والمحلية؛	أأ 
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فحص جميع المشروعات الفرعية الخاصة بالوسيط المالي مقارنًة باالستبعادات الواردة في االتفاقية القانونية؛8	بأ 

فحص جميع المشروعات الفرعية للوسيط المالي للوقوف على المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية؛	(أ 

تطبيق متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية ذات الصلة في جميع المشروعات الفرعية للوسيط المالي التي تشتمل على إعادة التوطين 	دأ 
	ما لم تكن مخاطر إعادة التوطين هذه وآثارها قليلةأ، والمخاطر أو االآثار السلبية المتعلقة بالشعوب االأصلية، أو المخاطر أو االآثار 

الكبيرة المتعلقة بالبيئة، أو صحة وسالمة المجتمع، أو العمالة وظروف العمل، أو التنوع البيولوجي، أو التراث الثقافي.9

الحاشية 8. يتم النص على ذلك في االتفاقية القانونية بين الوسيط المالي والجهة الممولة للوسيط المالي، وسيعكس االستبعادات في االتفاقية القانونية والتي 
بموجبها يقدم البنك مساندته.

الحاشية 9. سيتم تطبيق المتطلبات ذات الصلة الخاصة بالمعايير البيئية واالجتماعية على هذه المشروعات بغض النظر عن كيفية تصنيف المشروعات تحت 
نظام تصنيف المخاطر الخاص بالوسيط المالي كما هو مشار إليه في الفقرة 17.

دارة البيئية  المذكرة التوجيهية 14-1. كما هو مبين في الفقرتين 7 و8 من هذا المعيار البيئي واالجتماعي، سيطبق الوسيط المالي وينفذ نظاماً لالإ
واالجتماعية يحتوي على العناصر التي تمكنه من إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية لعملياته والمشروعات الفرعية التي يساندها. وتشتمل هذه 

العناصر المبّينة فيما يلي على:

سياسة بيئية واجتماعية؛	أأ 

إجراءات لتقييم ورصد المشروعات الفرعية؛	بأ 

القدرات والكفاءات التنظيمية للوسيط المالي؛	(أ 

مشاركة أصحاب المصلحة؛	دأ 

المتابعة ورفع التقارير.	(أ 

البيئي  المالي لتحقيق االأداء  التي ترشد الوسيط  البيئية واالجتماعية إعالنا جامعا لالأهداف والمبادئ  المذكرة التوجيهية 14-2. تعد السياسة 
كافة.  الموظفين  إلى  إبالغها  العليا ويتم  دارة  االإ إيجابية من جهاز  بمساندة  التي تحظى  السياسة  الفعالة هي  السليم. والسياسة  واالجتماعي 
وينبغي أن تبين هذه السياسة نوايا الوسيط المالي فيما يخص إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية، وتشمل أهدافاً معّينة وضعها الوسيط المالي 
فيما يخص أداء( البيئي واالجتماعي. ويتم إعداد المشروعات الفرعية للوسيط المالي وتنفيذها مع أخذ الممارسات الدولية الجيدة في الصناعة 

في االعتبار وفي المقام االأول إرشادات البيئة والصحة والسالمة.

جراءات البيئية واالجتماعية االإ

15. يقوم الوسيط المالي بعمل إجراءات بيئية واجتماعية واضحة ومحددة والحفاظ عليها والتي تعكس وتنفذ السياسة البيئية واالجتماعية 
الخاصة به. وتتناسب االإجراءات مع طبيعة الوسيط المالي ومستوى المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة بالمشروعات 

الفرعية للوسيط المالي.10

الحاشية 10. عندما يكون الوسيط المالي قد نفذ إجراءات بيئية واجتماعية مالئمة بالفعل، سيقدم أدلة موثقة كافية بهذه االإجراءات إلى البنك، وعقب مراجعة 
البنك لها، سيتم تحسينها، بحسب ما يرى البنك.

دارة البيئية واالجتماعية على تعليمات مكتوبة إلى إدارة الوسيط المالي  المذكرة التوجيهية 15-1. تحتوي االإجراءات البيئية واالجتماعية في نظام االإ
وموظفيه بشأن كيفية تنفيذ السياسة البيئية واالجتماعية للوسيط المالي وينبغي أن تشمل آليات لتقييم المخاطر والرصد. وينبغي أن تكون االإجراءات 
متناسبة مع مستوى مخاطر المشروعات الفرعية. وعندما يقتصر دور الوسيط المالي على تمويل مشروعات فرعية ذات مخاطر أو آثار سلبية ضئيلة 
أو معدومة، فإن االإجراءات المبّسطة وفقاً للقانون الوطني 	انظر الفقرة 9 من هذا المعيار البيئي واالجتماعيأ ستوفر تعليمات حول الطريقة التي 
سيتم بها مسح المشروعات الفرعية تحرياً للمخاطر البيئية واالجتماعية والكيفية التي سيتم بها رصد مستوى مخاطر المشروع الفرعي. ويجب على 

الوسطاء الماليين الذين يساندون مشروعات فرعية ذات مخاطر أعلى 	التي تتسم بمخاطر مرتفعة أو كبيرةأ اعتماد إجراءات أكثر تفصيالً.

16. سوف تشمل االإجراءات البيئية واالجتماعية للوسيط المالي تدابير من أجل:

فحص جميع المشروعات الفرعية للوسيط المالي مقارنًة بأي استبعادات منصوص عليها في االتفاقية القانونية؛	أأ 

فحص ومراجعة المشروعات الفرعية للوسيط المالي وتصنيفها وفًقا للمخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية المتوقعة؛	بأ 

وجوب تقييم وإعداد وتنفيذ جميع المشروعات الفرعية للوسيط المالي وتنفيذها لتلبي أحكام القانون الوطني، وباالإضافة إلى ذلك، 	(أ 
حينما تشتمل المشروعات الفرعية للوسيط المالي على إعادة التوطين 	ما لم تكن مخاطر إعادة التوطين هذه وآثارها قليلةأ، والمخاطر 

واالآثار السلبية المتعلقة بالشعوب االأصلية، أو المخاطر أو االآثار الكبيرة المتعلقة بالبيئة، أو صحة وسالمة المجتمع، أو العمالة 
وظروف العمل، أو التنوع البيولوجي، أو التراث الثقافي، وتطبيق جميع متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية ذات الصلة؛11
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ضمان تحديد التدابير الالزمة لتلبية متطلبات الفقرة 	(أ أعاله في االتفاقية القانونية بين الوسيط المالي والمقترض الفرعي؛	دأ 

رصد المعلومات البيئية واالجتماعية بشأن المشروعات الفرعية للوسيط المالي واالحتفاظ بها وتحديثها بانتظام؛	(أ 

إذا زادت طبيعة المخاطر الخاصة بالمشروع الفرعي للوسيط المالي بشكل ملحوظ، يتم تطبيق متطلبات المعايير البيئية 	وأ 
واالجتماعية ذات الصلة12 وتوثيقها بشكل مالئم؛

رصد المخاطر البيئية واالجتماعية لمحفظة الوسيط المالي.	زأ 

الحاشية 11. تتطلب االإجراءات البيئية واالجتماعية أن تقوم هذه المشروعات الفرعية بمشاركة أصحاب المصلحة بموجب المعيار البيئي واالجتماعي 10 بطريقة 
تتناسب مع المخاطر واالآثار الخاصة بالمشروعات الفرعية للوسيط المالي.

الحاشية 12. تتعلق متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية ذات الصلة باالأسباب التي تؤدي إلى زيادة بيان مخاطر المشروع الفرعي للوسيط المالي.

القانونية، ومسح  االتفاقية  استبعادات في  أي  على  قياساً  كافة  الفرعية  المشروعات  المالي بمسح  الوسيط  التوجيهية 16-1. سيقوم  المذكرة 
الفرعي  المشروع  مخاطر  مستوى  ازداد  وإذا  المحتملة.  واالجتماعية  البيئية  وآثارها  لمخاطرها  وفقاً  الفرعية  المشروعات  وتصنيف  واستعراض 
للوسيط المالي على سبيل المثال نظراً الأنه تم تحديد أنشطة إعادة توطين غير متوقعة أو وقوع حادثة طارئة، ينبغي تقييم المخاطر المتزايدة 
فوراً والتعامل معها وفقاً للجوانب المعنية للمعايير البيئية واالجتماعية. وإذا لم تكن االإجراءات البيئية واالجتماعية الحالية للوسيط المالي كافية 

للتعامل مع هذه المخاطر المتزايدة، ينبغي أن يتأكد المقترض من تعديل الوسيط المالي لالإجراءات حسب االقتضاء.

17. في إطار االإجراءات البيئية واالجتماعية، يقوم الوسيط المالي بوضع وتبني نظام تصنيف للمشروعات الفرعية لتصنيف المخاطر بشكل 
واضح ومحدد.13 ويأخذ نظام التصنيف في االعتبار 	أأ طبيعة وحجم المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية؛ 	بأ السياق 
الجغرافي والقطاعي؛ 	(أ نوع التمويل. وتوفر عملية تصنيف المخاطر المعلومات لنطاق وطبيعة االلتزامات البيئية واالجتماعية الواجبة 

للوسيط المالي وإدارة المخاطر للمشروعات الفرعية الخاصة به، كما يسمح بإجراء تجميع وتحليل منتظم للمخاطر على مستوى المحفظة.

الحاشية 13. قد يتكون أي نظام تصنيف نموذجي يستخدمه الوسطاء الماليون من ثالثة أو أربعة تصنيفات للمخاطر - عالية أو كبيرة أو متوسطة أو منخفضة. 
وتشير الممارسات الدولية الجيدة في بعض الحاالت إلى أن من شأن وجود أربعة تصنيفات أن يتيح للوسطاء الماليين تقييم وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية 

على نطاق أشمل.

البيئية  للمخاطر  تعرضه  مدى  وتقييم  رصد  من  المالي  الوسيط  واالجتماعية  البيئية  المخاطر  تصنيف  نظام  يمّكن  التوجيهية 1-17.  المذكرة 
واالجتماعية المجمعة على مستوى المحفظة ذات العالقة. ويستطيع الوسيط المالي، بالتشاور مع البنك الدولي، وضع مستويات حدود داخلية 
لتعرض محفظته الكلية للمخاطر كنتيجة لفئة المخاطر البيئية واالجتماعية أو حسب مستوى التعرض للمخاطر للقطاع المعّين أو نوع المعاملة 
كنتيجة لفئة المخاطر البيئية واالجتماعية. وهذا يسمح له بمستوى أفضل من إدارة وتتبع التغيرات في موجز مخاطر محفظته واالآثار البيئية 
دارة العليا وخارجياً إلى أصحاب  واالجتماعية المرتبطة بمشروعاته الفرعية، ويمكنه أيضاً استخدام هذه المعلومات لتقديم التقارير داخلياً إلى االإ

المصلحة وإلى البنك الدولي بشأن المخاطر البيئية واالجتماعية الكلية.

18. في إطار نظام تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية، يقوم الوسطاء الماليون بتصنيف أي مشروع فرعي يشتمل على إعادة التوطين 
	ما لم تكن مخاطر إعادة التوطين هذه وآثارها قليلةأ، والمخاطر واالآثار السلبية المتعلقة بالشعوب االأصلية، أو المخاطر أو االآثار الكبيرة 

المتعلقة بالبيئة، أو صحة وسالمة المجتمع، أو العمالة وظروف العمل، أو التنوع البيولوجي، أو التراث الثقافي.

الكفاءة والقدرة التنظيمية

19. يقوم الوسيط المالي بتطوير قدرة تنظيمية وكفاءة والحفاظ عليها لتنفيذ نظام إدارة بيئية واجتماعية بأدوار ومسؤوليات واضحة 
دارة العليا لديه لتحمل المسؤولية الشاملة عن االأداء البيئي واالجتماعي لمشروعاته  ومحددة. وسيقوم الوسيط المالي بتعيين ممثل االإ
الفرعية، بما في ذلك تنفيذ هذا المعيار البيئي واالجتماعي والمعيار البيئي واالجتماعي 2 والموارد الالزمة لمساندة هذا التنفيذ. ويقوم 
دارة البيئية واالجتماعية، بما في ذلك االإجراءات البيئية  الممثل بما يلي: 	أأ تعيين موظف ليكون مسؤوالً عن التنفيذ اليومي لنظام االإ
دارة والتدرب على المشكالت البيئية واالجتماعية؛ 	(أ ضمان توفر الخبرة الفنية الكافية،  واالجتماعية؛ 	بأ ضمان توفر الموارد الكافية لالإ
سواء كان الدعم المتخصص داخل المشروع أو خارجه، لتنفيذ التزامات العناية الواجبة وإدارة المخاطر البيئية أو االجتماعية للمشروعات 

الفرعية للوسيط المالي، بما في ذلك توفير مساندة التنفيذ حسب االقتضاء.
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دارة المخاطر. وهما تتفاوتان على حسب مستوى المخاطر  المذكرة التوجيهية 19-1. تعتبر الكفاءة والقدرة التنظيمية عنصرين أساسيين لتنفيذ نظام فعال الإ
البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية للوسيط المالي والمحفظة ذات العالقة. ويجوز للوسيط المالي استخدام الموظفين الداخليين ذوي المؤهالت 

دارة البيئية واالجتماعية الخاص بالوسيط المالي وللقيام بتقييم المشروعات الفرعية. نشاء نظام االإ المالئمة أو االستعانة بخدمات خبراء خارجيين الإ

والخاصة  البيئية والصحية  المخاطر  إدارة  عن  الكلية  المسؤولية  المالي  للوسيط  العليا  دارة  االإ جهاز  ممثل  سيتولى  التوجيهية 2-19.  المذكرة 
دارة البيئية واالجتماعية، وينبغي له أن: 	أأ يخصص موظفاً مؤهالً ليكون مسؤوالً عن التنفيذ  بالسالمة االجتماعية، بما في ذلك تنفيذ نظام االإ
دارة البيئية واالجتماعية وتقديم مساندة التنفيذ؛ 	بأ تحديد احتياجات التدريب البيئي واالجتماعي؛ 	(أ ضمان توفر الموارد  اليومي لنظام االإ
دارة البيئية واالجتماعية؛ 	دأ ضمان توفر الخبرة الفنية الكافية، سواء داخلياً أم خارجياً، لتنفيذ التقييمات وإدارة  والقدرات الكافية لتنفيذ نظام االإ

ورصد الوسطاء الماليين والمشروعات الفرعية التي تنطوي على آثار سلبية ومشكالت كبيرة محتملة بيئية أو اجتماعية.

هذا  واالجتماعي  البيئي  المعيار  بمتطلبات  بوضوح  المالي14  الوسيط  لدى  المعنيين  االأفراد  جميع  إبالغ  المالي  الوسيط  20. يضمن 
دارة البيئية  دارة المخاطر البيئية واالجتماعية وفًقا لنظام االإ والمعيار البيئي واالجتماعي 2 وضمان تمتعهم بالمعرفة والقدرات الكافية15 الإ

واالجتماعية الخاص بالوسيط المالي.

الحاشية 14. قد يتضمن هؤالء االأفراد موظفي االستثمار ومستشارين قانونيين وموظفي االئتمان واالأمن وما إلى ذلك.

الحاشية 15. بما في ذلك توفير التدريب المالئم.

المذكرة التوجيهية 20-1. ينبغي نشر المعلومات في الوقت المناسب وبالصورة المناسبة، وينبغي كذلك أن يحتفظ الوسطاء الماليون بسجل 
للمراسالت السابقة وأن يقوموا دورياً بتحديث المعلومات المرسلة إلى موظفي الوسطاء الماليين.

المتابعة ورفع التقارير

21. يقوم الوسيط المالي برصد االأداء البيئي واالجتماعي للمشروعات الفرعية الخاصة بالوسيط بطريقة مالئمة للمخاطر واالآثار الخاصة 
دارة العليا للوسيط المالي. ويشتمل ذلك على مراجعة  بالمشروعات الفرعية للوسيط المالي وتقديم التقارير بصفة منتظمة إلى جهاز االإ

دارة البيئية واالجتماعية الخاص بالوسيط المالي. دورية لفاعلية نظام االإ

دارة البيئية واالجتماعية الخاص بها، يعد الوسيط المالي المسؤول إجراًء كتابياً يفصل الكيفية التي  المذكرة التوجيهية 21-1. في إطار نظام االإ
بالغ عنه. ويتناسب الرصد مع المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية للوسيط المالي. ويتم تنفيذ  يتم بها تنفيذ رصد االأداء واالإ

الرصد وتقديم التقارير بشكل دوري.

 المذكرة التوجيهية 21-2. يتوقف تكرار وطريقة رصد وتقديم التقارير عن المشروعات الفرعية للوسيط المالي على مستويات المخاطر وأداء 
المشروعات الفرعية للوسيط المالي. وينبغي توثيق نواتج الرصد وما تم تحديده من إجراءات تصحيحية. ويعمل الوسيط المالي المسؤول مع 

المشروع الفرعي للوسيط المالي لضمان تنفيذ االإجراءات التصحيحية.

دارة البيئية واالجتماعية دورياً لتقييم الفاعلية وتحديد ما إذا كان  المذكرة التوجيهية 21-3. يتولى الوسيط المالي المسؤول استعراض نظام االإ
يلزم إجراء تغييرات. ويُتوقع أن يقّيم هذا االستعراض تنفيذ الوسيط المالي لسياسته البيئية واالجتماعية على النحو المشار إليه في الفقرة 14، 

وكيف نُفذت االإجراءات البيئية واالجتماعية فيما يخص المشروعات الفرعية للوسيط المالي.

22. يقوم الوسيط المالي بإخطار البنك بأي حوادث أو ظروف مهمة تتعلق بمشروعاته الفرعية. وإذا زاد بيان مخاطر المشروع الفرعي للوسيط 
المالي بشكل ملحوظ، فسيخطر الوسيط المالي البنك وسيطبق متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية المحددة ذات الصلة على نحو يقبله البنك، 
دارة البيئية واالجتماعية. ويقوم الوسيط المالي برصد التدابير واالإجراءات المتفق عليها وإبالغ البنك حسبما يكون مناسبا. كما هو مبين في نظام االإ

المذكرة التوجيهية 22-1. على الوسطاء الماليين كافة إخطار البنك الدولي عاجالً بأي حوادث أو وقائع كبيرة. ويجوز تقديم هذا االإخطار بمعرفة 
الوسيط المالي المسؤول إلى البنك الدولي مباشرة أو من خالل المقترض. وينبغي على وجه الخصوص أن يخطر الوسيط المالي البنك الدولي 
إذا كان من الممكن أن تسفر االآثار السلبية عن ضرر يتعذر عالجه، كالتعرض للمواد الكيميائية الخطرة أو الملوثات التي يمكن أن تسفر عن أوضاع 

صحية يتعذر عالجها و/أو أضرار بيئية كبيرة.

المذكرة التوجيهية 22-2. عندما تحدث تغييرات من شأنها أن تجعل الوسيط المالي يعيد تصنيف المشروع الفرعي إلى مستوى مخاطر و/أو آثار أعلى، 
يتم إخطار البنك الدولي بذلك فورا. وسيتفق البنك الدولي والوسيط المالي المسؤول على ماهية التدابير العالجية التي ينبغي أن ينفذها المشروع الفرعي.

دارة البيئية واالجتماعية بما في ذلك  23. سيقدم الوسيط المالي إلى البنك التقارير البيئية واالجتماعية السنوية بشأن تنفيذ نظام االإ
إجراءاته البيئية واالجتماعية، وهذا المعيار البيئي واالجتماعي، والمعيار البيئي واالجتماعي 2، فضالً عن االأداء البيئي واالجتماعي لمحفظته 
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البيئي  الخاصة بالمشروعات الفرعية للوسيط المالي. وسيشتمل التقرير السنوي على تفاصيل بشأن مدى تلبية متطلبات هذا المعيار 
واالجتماعي، وطبيعة المشروعات الفرعية للوسيط المالي الممولة خالل المشروع، ومخاطر المحفظة الشاملة، موضحة حسب القطاع.

المذكرة التوجيهية 23-1. تبعاً لمستوى مخاطر المشروع الفرعي، قد يلزم تقديم التقارير بمعدل أكبر من السنوي.

  ب. مشاركة أصحاب المصلحة

24. يطلب الوسيط المالي من مشروعاته الفرعية إشراك أصحاب المصلحة بشكل مالئم في المخاطر واالآثار الخاصة بالمشروع الفرعي 
للوسيط المالي، والتي تعكس نوع إجراء المشروعات الفرعية للوسيط المالي التي تمولها. وسيتم إدرا( أحكام المعيار البيئي واالجتماعي 
10 ذات الصلة في االإجراءات البيئية واالجتماعية للوسيط المالي. وفي ظروف معينة، تعتمد على المخاطر واالآثار الخاصة بالمشروع ونوع 

المشروعات الفرعية للوسيط المالي التي يمولها، قد يطالب البنك الوسيط المالي بالتواصل مع أصحاب المصلحة.

المذكرة التوجيهية 24-1. ينص المعيار البيئي واالجتماعي 10 على المتطلبات المتعلقة بمشاركة أصحاب المصلحة، بما في ذلك االإفصاح عن المعلومات 
للسماح الأصحاب المصلحة بفهم المخاطر واالآثار المحتملة للمشروعات الفرعية للوسيط المالي. ويتم االإفصاح عن المعلومات باللغات المحلية المعنية 
وبأسلوب ميسور ومالئم ثقافياً ومبكراً قدر المستطاع وقبل الموافقة على المشروع الفرعي للوسيط المالي. على سبيل المثال، إذا كان الوسيط المالي بصدد 
تمويل مشروع فرعي على مستوى أعلى من المخاطر، يجوز أن يشترط البنك الدولي على الوسيط المالي العمل بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية 

المتضررة. ويوجد المزيد من المعلومات عن مشاركة أصحاب المصلحة في المعيار البيئي واالجتماعي 10 ومذكرته التوجيهية المصاحبة.

25. سينفذ الوسيط المالي إجراءات لالتصاالت الخارجية بشأن المسائل البيئية واالجتماعية بما يتوافق مع مخاطر وآثار المشروعات الفرعية 
للوسيط المالي، وبيان مخاطر محفظة الوسيط المالي. وسيستجيب الوسيط المالي للمخاوف واالستفسارات العامة في الوقت المناسب.

ويتم  المصلحة.  الأصحاب  وميسورة  معروفة  الخارجية  االتصاالت  آليات  تكون  أن  المسؤول  المالي  الوسيط  يضمن  التوجيهية 1-25.  المذكرة 
تصميم إجراءات االتصاالت الخارجية بشأن المسائل البيئية واالجتماعية الستالم، والرد على، وتوثيق طلبات الحصول على معلومات أو المتعلقة 
 بالمخاوف للسماح باالستجابة في الوقت المناسب. ويشمل هذا توفير معلومات االتصال لعامة الجمهور وتسهيل الوصول إليها 	على سبيل المثال: 

لكترونيأ. إذا اعُتبر أحد المخاوف في غير محله، يسجل الوسيط المالي المسؤول مسوغات هذا القرار. رقم الهاتف، موقع الويب، عنوان البريد االإ

فصاح على موقع  لكتروني إذا كان لديه موقع، ويسمح للبنك كتابة باالإ فصاح، من خالل موقعه االإ 26. يقوم الوسيط المالي بعمليات االإ
دارة البيئية واالجتماعية الخاص بالوسيط المالي. البنك عن ملخص كل عنصر من عناصر نظام االإ

فصاح، فيما يتعلق بالمشروعات الفرعية للوسيط المالي، عن أي وثائق مطلوبة16  27. يطالب الوسيط المالي المقترضين الفرعيين باالإ
تتعلق بالمشروع 	أأ من تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية؛ 	بأ الأي مشروعات فرعية خاصة بالوسيط المالي ومصنفة على أنها عالية 

المخاطر وفًقا لنظام التصنيف الخاص بالوسيط المالي؛ 	(أ أي تقارير رصد لالأوضاع االجتماعية والبيئية تتعلق بـ 	أأ أو 	بأ.

الحاشية 16. على سبيل المثال، تقارير التقييم البيئي واالجتماعي والخطط الخاصة بإعادة التوطين والشعوب االأصلية.

المذكرة التوجيهية 27-1. في إطار عملية مشاركة أصحاب المصلحة، يوفر الوسيط المالي المسؤول، من خالل المقترض الفرعي، الأصحاب 
المصلحة إمكانية الوصول إلى المعلومات التالية عن المشروع:

الغرض من المشروع وطبيعته وحجمه؛	 

مدة أنشطة المشروع المقترح؛	 

المخاطر واالآثار المحتملة للمشروع على المجتمعات المحلية، ومقترحات الحد منها، مع تسليط الضوء على المخاطر واالآثار المحتملة التي 	 
قد تؤثر بشكل غير متناسب على المجموعات الضعيفة والمحرومة، ووصف التدابير المختلفة المتخذة لتفاديها أو خفضها؛

تقارير الرصد البيئي واالجتماعي؛	 

عملية مشاركة أصحاب المصلحة المقترحة التي تسلط الضوء على الطرق التي يمكن أن يشارك بها أصحاب المصلحة؛	 

وقت ومكان أي لقاءات تشاورية مقترحة مع الجمهور، واالإجراءات التي سيتم من خاللها االإخطار بهذه اللقاءات وتلخيصها ورفع التقارير بشأنها؛	 

العملية والوسائل التي من خاللها يمكن تقديم التظلمات ومعالجتها.	 

فصاح عن المعلومات باللغات المحلية المعنية وبأسلوب ميسور ومالئم ثقافياً، وذلك قبل الموافقة على  المذكرة التوجيهية 27-2. سيتم االإ
المشروع الفرعي للوسيط المالي.
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المراجع

هناك العديد من المصادر التي يمكن أن تفيد المقترض في تناول تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي. ترد أدناه مراجع قد تساعد المقترض 
في تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي. وال تمثل المصادر المدرجة هنا بالضرورة آراء البنك الدولي.
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