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المتطلبات وتتضمَّن األمثلة على مثل هذه  یعكف البنك الدولي حالیا على مراجعة وتحدیث وتدعیم سیاساته الوقائیة البیئیة واالجتماعیة. •
ب إجراء تقییم لآلثار البیئیة واالجتماعیة، والتشاور مع المجتمعات المحلیة المتضررة بشأن اآلثار المحتملة للمشاریع، واستعادة سبل كس

لبیئة وفقراء الرزق للمشردین اقتصادیًا ومادیًا. ومع أن سیاساتنا الوقائیة الحالیة تخدم مجتمع التنمیة منذ أكثر من عقدین من خالل حمایة ا
 .العالم وضعفائه في المشاریع االستثماریة للبنك الدولي، فإن العالم قد تغیَّر وظهرت مع مرور الزمن مطالب وتحدیات إنمائیة جدیدة شتى

لي على بدء التابعة لمجلس المدیرین التنفیذیین للبنك الدو  ، وافقت اللجنة المعنیة بالفاعلیة اإلنمائیة2015وفي األول من یولیو/تموز  •
دة (ثانیة) ُمنقَّحة لإلطار البیئي واالجتماعي المقترح، وطلبت إعداد وثیقة مرافقة تعرض القضایا  مرحلة ثالثة من المشاورات بشأن ُمسوَّ

 الموقع اإللكترونيفي  نص اإلطار المنقح كامًال وكذلك ملخص القضایاالتي تتطلب مزیدا من االهتمام. وُأتیح اآلن للجمهور االطالع على 
 للمشاورات. 

ستتركز مرحلة المراجعة الثالثة على تنفیذ اإلطار في البلدان الُمقتِرضة والقضایا التي تتطلب مزیدا على طلب المدیرین التنفیذیین،  وبناء •
 وستكون تفاصیل المشاورات متاحة في الموقع اإللكتروني الخاص بمشاورات البنك الدولي: من االهتمام.
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بلدًا مقترضًا، وعقدت  54بلدًا، منها  65ملت شوفي المرحلة الثانیة وحدها  وهذه أكثر عملیات التشاور شموال التي أجراها البنك الدولي. •
جلسات تشاور للخبراء (في مجاالت العمل، والتنوع الحیوي، وعدم التمییز في المعاملة،  5جوالت تشاور مخصصة للشعوب األصلیة، و 8

نمیة الدولیة األخرى، ومنظمة العمل ومجتمع المثلیین، والتراث الثقافي) وُأجِرَیت مشاورات/حلقات عمل مع شركاء التنمیة، ومنهم بنوك الت
 الدولیة، والمفوضیة العلیا لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، ومنظمة الصحة العالمیة.

 عرض عام إلطار العمل البیئي واالجتماعي المقترح:

والبنود  .وهي خطوة رئیسیة له للمضي قدماً االقتراح بتدعیم كبیر لإلجراءات الوقائیة القائمة للبنك الدولي یقضي هذا تقویة آلیات الحمایة.  •
 .إلزامیة للبلدان المقترضة وموظفي البنك في كل المشاریع االستثماریة الواردة في اإلطار المقترح، ومنها كل متطلبات التقییم،

  نهج ُمحدَّث یستند إلى تحلیل المخاطر واآلثار في مجال حمایة البیئة والبشر.•
o المخاطر وتحقیق نواتج التنمیة المستدامة خالل عمر المشروع. التأكید بقوة على إدارة 
o .توسیع نطاق التقییم االجتماعي، وٕادارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة 
o .زیادة وضوح أدوار ومسؤولیات البنك الدولي والبلدان الُمقتِرضة 
o .تعزیز التنسیق مع شركاء التنمیة والممارسات الجیدة الُمعتَرف بها دولیًا 
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o .تجدید الشراكات مع الُمقتِرضین وتقویتها 
 
دة األولى: •   وقد تم تطویر الُمسودة الثانیة بدرجة كبیرة مقارنة بالُمسوَّ

o  التفاوض الجماعي، وحریة تكوین الجمعیات، وزیادة التغطیةالحق في  لیشتمل على معیار العمل المقترح توسیعًا كبیراً توسیع 
  لتشمل المتعاقدین والعاملین في سالسل التورید الرئیسیة والمشتغلین في برامج العمل المجتمعي.

o  :النهج البدیلُحِذف تعبیر الشعوب األصلیة"." 
o :دة لُتلِزم البنك بتوثیق أنه تم الحصول على الموافقة. وتنص هذه  الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة ات على التحسینتم تعزیز الُمسوَّ

  سیاسات اإلجراءات الوقائیة للمؤسسات المالیة الدولیة.معیار جدید في صدارة 
o √ :دة المقترحة مفهوم  التنوع البیولوجي ح أن آلیات موازنة االنبعاثات الُنُظم البیئیةُیرِسي نص الُمسوَّ وهي إجراءات -، وُیوضِّ

یجب عدم اللجوء إلیها إال كملجأ أخیر،  -ي والمصاحبة للتنمیة االقتصادیةللتعویض عن اآلثار التي یتعذر تجنبها على التنوُّع الحیو 
 ویقترح أنه في بعض الحاالت سٌتحَظر هذه الموازنات حظرًا كامًال.

o :دة الثانیة  االستحواذ على األراضي وٕاعادة التوطین القسري  ملحقًا یتضمن بالتفصیل متطلبات تخطیط إعادة التوطین،ُتضیف الُمسوَّ
ح أن التعویض یجب دائما دفعه قبل التهجیر.ذلك إعداد دراسات مرجعیة، وومن  أهمیة  الًمنقَّح ُیؤكِّد اإلطار ذلك، عن وفضال ُیوضِّ

  بالمشروع، حیثما أمكن. للمتأثرین المنافع وتضمینه إجراءات تكفل تقاسم ،إنمائیة كفرصة التوطین معاملة إعادة
o  في بیان الرؤیة أن البنك الدولي یؤمن بالتطلعات واآلمال التي یتوخاها اإلعالن العالمي  اإلنسانالتعبیرات الخاصة بحقوق وُتؤكد

  لحقوق اإلنسان ویساعد البلدان المتعاملة معه على بلوغها.
 

 ُملخَّص القضایا الرئیسیة:
 

ب لَقةُذص م ئك لك ئكاكخئ ة ع زئ زيئ ذ    ئزةخخئل ؤضئ
استخدام إطار سیاسات المقترض سیتحدَّد بناء على تقدیر تعدیل البنود المتصلة باستخدام إطار سیاسات البلدان الُمقتِرضة لتوضیح أن  تم •

دة األولى كانت تعتبر الوضع االفتراضي).البنك الدولي  دة الُمنقَّحة تشجیع وتدعیم استخدام إطار سیاسات البلدا (في المسوَّ ن وُتوِجب الُمسوَّ
وسیتحدَّد النهج المختص  الُمقتِرضة، مع اإلقرار في الوقت نفسه ببواعث القلق بشأن الفجوات القائمة في القدرات والمتطلبات المحلیة.

 باستخدام إطار سیاسات البلدان الُمقتِرضة بمزید من التفصیل في مرحلة التشاور التالیة.
 

ث: لخئضذ هئكمهئة ث يزةمخ ؤكو ةحكيك ئك   مه
تحسین قدرة البنك على تعدیل المشاریع وفقًا للتغیُّرات غیر المتوقعة، ویتمیَّز بإمكانیة "نهج إدارة المخاطر القادرة على التكیُّف" إلى  یهدف •

  أن یساعد على تقلیص الحاجة إلى إعادة الهیكلة القانونیة للمشاریع.
 

متعددة المراحل وفي بعض المشاریع  ر مجلس المدیرین التنفیذیین فیها.وسیتم، في العادة، وضع اللمسات النهائیة لكل خطط العمل قبل نظ •
التي ستُنفَّذ على فترة زمنیة أطول، یمكن وضع اللمسات النهائیة لخطط العمل تلك أثناء تنفیذ المشاریع، ولكن قبل أي أنشطة تتصل 

 باإلنشاءات.
 



وأهمیة اآلثار البیئیة واالجتماعیة، ولكن یلزم في أغلب األحیان عمل  لتحدید نطاقوسیكون من الضروري دائما إجراء تقییم مسبق فاعل  •
ة على الوفاء تقییمات أكثر تفصیًال ترتبط بمواقع ُمحدَّدة من أجل إثراء عملیة إعداد خطط إدارة تفصیلیة. وُیتیح هذا البند للبلد الُمقتِرض القدر 

 ول على معلومات أكثر وأفضل.بهذا الشرط في مرحلة من المشروع یكون فیها متاحًا الحص
 

ب شكي ا ئآل  ئكسعه
ینطوي اإلطار الُمقتَرح على تحسین كبیر لسیاسة البنك الدولي القائمة بشأن الشعوب األصلیة بتضمینه مبدأ الموافقة الحرة الُمسبقة  •

 مستنیرة وذلك للمرة األولى، وبتناوله قضایا الشعوب التي تعیش في عزلة اختیاریة، والمجتمعات الرعویة. وال
 

دة الثانیةوفي  • التحسینات على معیار جدید في صدارة وتنص هذه  .ُحِذَف "النهج البدیل"، وُأضیف بند یقضي بتوثیق الموافقة، الُمسوَّ
  المالیة الدولیة. سیاسات اإلجراءات الوقائیة للمؤسسات

 
م ئكقزذى عئخب ئكةهضي و ئآلذئصى هئى  ئإلزةحهئد عك

ح آلیات الحمایة المتصلة باالستحواذ على األراضي و  • ٕاعادة یبني اإلطار المقترح على سیاستنا القائمة القویة الخاصة بإعادة التوطین، وُیوضِّ
إلى تفادي إعادة التوطین القسري، وتفادي ، بین أشیاء أخرى، لمقترحا 5-ویسعى معیار االستدامة البیئیة واالجتماعیةالتوطین القسري. 

من خالل تقدیم تعویضات ومساعدات.  الطرد اإلجباري، وٕاذا تعذَّر تفادیهما، التقلیل منهما إلى أقل حد ممكن، وتخفیف أي آثار سلبیة
عادة التوطین خالل دورة حیاة المشروع، ویجب أن تتسم أنشطة مع المجتمعات المحلیة الُمتأثِّرة بإ ویكون على البلدان الُمقترضة التشاور

 إعادة التوطین بالشفافیة. 
 

دة الثانیةُتضیف  • ح أنه یجب دائمًا دفع التعویض قبل التهجیر. الُمسوَّ  ویعامل ُملحقًا ُیوِرد تفاصیل متطلبات تخطیط إعادة التوطین، وُیوضِّ
وُأضیف نص یقضي بضرورة  بالمشروع. للمتأثرین المنافع تقاسم ذلك في بما ،إنمائیة فرصة بصفتها أیضا التوطین إعادة الًمنقَّح اإلطار

 بتملك األراضي.تقییم المخاطر واآلثار التي تنشأ عن األنشطة الخاصة 
 

ب هئكةمهَّظ ئكحيهى  ئكايئ
تطبیق ٕادارة الموارد الطبیعیة الحیة، ومنها الغابات عن طریق و  سیاستنا القائمة بشأن الحفاظ على التنوُّع الحیويُیقوِّي اإلطار الُمقتَرح  •

طي، والتأكید على "متطلبات أكثر تحدیدًا وصرامة " ("إن كنت في شك فال تمِض ُقُدمًا"). وینص اإلطار البیئي واالجتماعي النهج التحوُّ
هیكًال واضحًا ألنشطة ، وُینشئ على الموائل الطبیعیة مزید من الوضوح في كیفیة تخفیف المخاطر واآلثار السلبیةالُمقتَرح أیضًا على 

 التخفیف.
 

ح  • دة الثانیةُتوضِّ وهي إجراءات للتعویض عن اآلثار التي یتعذر تجنبها على التنوُّع الحیوي -أن آلیات تعویض التنوع الحیوي  الُمسوَّ
ترح أنه في بعض الحاالت سٌتحَظر هذه الموازنات حظرًا یجب عدم اللجوء إلیها إال كملجأ أخیر، ویق -والمصاحبة للتنمیة االقتصادیة

  كامًال.
 

ُیعاِلج اإلطار الُمقترح أثار تغیُّر المناخ على مستوى المشروع، ویهدف إلى تقلیل انبعاثات غازات االحتباس الحراري المرتبطة  تغیر المناخ: •
دة الثانیةبالمشروع. وفي  ویعمل البنك  .ر انبعاثات غازات االحتباس الحراري وخطط إدارة المیاهُحِذَفت المعاییر الخاصة بتقدی، الُمسوَّ

  الدولي في مختلف أنحاء المؤسسة من أجل تطویر نهج قوي وفاعل لمواجهة تغیُّر المناخ.



 
لك  ئكع

في حریة تكوین  على بنود تفصیلیة خاصة بالعمل من أجل حمایة العمال، بما في ذلك الحق -للمرة األولى-یشتمل اإلطار الُمقتَرح  •

الجمعیات والتفاوض الجماعي، وآلیات لرفع المظالم، وعدم التمییز في المعاملة، والصحة والسالمة المهنیة، والحظر الصریح لتشغیل 

  األطفال وممارسات السخرة.

دة الثانیة  •  التغطیة وزیادة الجمعیات، كوینت التفاوض الجماعي وحریة في الحق على لیشتمل المقترح العمل توسیع معیارتضمَّنت الُمسوَّ
  .المجتمعي العمل برامج في والمشتغلین والعاملین في سالسل التورید الرئیسیة المتعاقدین لتشمل

 
م زئ  حقهف ئألم

ویؤكد ومساهمة البنك الدولي في تحقیقها تم تناولها في بیان رؤیة اإلطار المقترح ومن خالل بنود رئیسیة في المعاییر.  حقوق اإلنسان •
اإلطار المقترح أن البنك الدولي یؤمن بالتطلعات واآلمال التي یتوخاها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ویساعد المتعاملین معه على 

  ویتم تعزیز هذا النهج في تصمیم وتنفیذ المشاریع اإلنمائیة التي یساندها البنك. بلوغها.
 


