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) بقیادة عملیة اإلعداد الشامل لھذه المذكرة المعنیة بالممارسات الجیدة مع OPSES) وآن ـ كاترین آرنولد (OPSESقام كل من أفشان خواجة (
 ).OPSES، وكولین سكوت ((OPSES)(استشاریة متخصصة في االستدامة والبیئة)، وإلیزابیث سمیث  فریق عمل یضم لیلى شینوفي
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CSO  منظمات المجتمع المدني 

EHSGs  والسالمة إرشادات مجموعة البنك الدولي للبیئة والصحة 

E&S  الجوانب البیئیة واالجتماعیة 

ESCP  خطة االلتزام البیئي واالجتماعي 

ESF  إطار العمل البیئي واالجتماعي 

ESMP  خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة 

ESP  السیاسة البیئیة واالجتماعیة 

 ESS  المعاییر البیئیة واالجتماعیة 

 FCV  الھشاشة والصراع والعنف 

GIIP  الممارسات الدولیة الجیدة في الصناعة 

GPN  مذكرات الممارسات الجیدة 

IBRD  البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر 

IPF  تمویل مشروع استثماري 

IDA  المؤسسة الدولیة للتنمیة 

NGO  منظمات غیر حكومیة 

OHS  الصحة والسالمة المھنیة 

PIU  وحدة تنفیذ المشروع 

RAP   التوطینخطة عمل إعادة 

SEP  خطة مشاركة أصحاب المصلحة 

PDO الھدف اإلنمائي للمشروع 

TORs  المھام والصالحیات  

TPM  من قِبَل الغیر الرصد 
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أو شركة لدیھا المزیج الضروري من المھارات والتعلیم والخبرة في التحقیق  لدیھ شخص  الخبیر/المتخصص:

والتقییم والتلخیص وتقدیم التوصیات بشأن موضوع معین أو نطاق عمل معین. ویجب 
أن یضم فریق الخبراء أو المتخصصین األفراد الذین لھم درایة بالسیاق المحلي، 

 بنك الدولي.بمتطلبات ال معرفةباإلضافة إلى من ھم على 

القادر على تقدیم مشورة مھنیة  ،شركة مأسواًء أكان شخًصا  ،ھو الخبیر أو المتخصص  الخبیر/المتخصص المستقل:
وموضوعیة ومحایدة دون اعتبار للعمل في المستقبل، مع تفادي أي تعارض مع مھام 

ة التقییم أخرى أو أعمالھ الخاصة أو مصالحھ الشخصیة. وتدعم ھذه االستقاللیة موضوعی
البیئي واالجتماعي دون مراعاة للمصالح المكتسبة وبدون سبب للتأثیر على نتائج التقییم. 

في إعداد وتصمیم وتنفیذ المشروع (على  ھذا الخبیرإشراك  في حالوفي ظروف معیَّنة 
یجوز االستعانة بھ في إجراء التقییم إذا أثبت ل، دراسات الجدوى األولیة)، فسبیل المثا

المقترض على نحو یرضي البنك عدم وجود تضارب في المصالح، وأن االستعانة بھذا 
 ستكون مفیدة للتقییم. الخبیر

ع المتوقعة من أخصائي رفی والخبراتوالتأھیل قدر من التعلیم  اأو شركة لدیھلدیھ فرد  دولیًا:بھ  خبیر مستقل معترف
وقد یكون الشخص  مجال معین حسب الخصائص والسمات الخاصة بالعمل. في المستوى
على شھادات وقد یكون عضًوا نشًطا في منظمة مھنیة ذات صلة ولدیھ معرفة  حاصالً 

 موثقة في ھذا المجال.

) نھج لإلشراف الذكي حیث یتعاقد البنك مع وكیل 1( :من قبل الغیر إلىالرصد شیر ی :من قِبَل الغیر الرصد
مستقل للتحقق من أن تنفیذ المشروع من جانب المقترض یتوافق مع أحكام اتفاقیة التمویل 

) نھج لتنفیذ 2وأن األداء البیئي واالجتماعي للمشروع یفي بالمعاییر المتفق علیھا؛ (
والتقییم والحصول  الرصدیز أنظمة المشروع حیث یقوم المقترض بالتعاقد مع الغیر لتعز

من قبل الغیر،  رصدوعند إجراء ال على بیانات إضافیة حول تحقیق التقدم في سیر العمل.
 لوكیل لھ.  الرصدیحتفظ البنك بالتزاماتھ اإلشرافیة الخاصة بھ مع جواز نقل تنفیذ أعمال 

ا مباشًرا من المشروع، ) ھو طرف خارجي للمشروع، ولیس مستفیدً طرف ثالثالغیر (  الغیر: 
وجرت العادة أن یكون الغیر من المنظمات  وال یمثل جزًءا من ھیكل إدارة المشروع.

كاالت األمم و، أو واإلغاثة األوساط األكادیمیة، أو منظمات المعونة ویر الحكومیة، أغ
المتحدة أو الشركات الخاصة. ولغرض ھذه المذكرة المعنیة بالممارسات الجیدة، یكون 

إما خبراء/ متخصصین لدیھم خبرة محددة ذات صلة بالمشروع أو من أصحاب  الغیر
 المصلحة الذین یتابعون ویرصدون جوانب محددة من أداء المشروع.
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 إطار العمل البیئي واالجتماعي
) مساندة المقترضین في تنفیذ المشروع من 1( :، یتیح البنك الدولي نقاط دخول متعددة إلشراك الغیر فيإطار العمل البیئي واالجتماعيوفق 

وعلى جانب المقترض، فإن الھدف من إشراك أصحاب المصلحة  ) مساندة البنك في الوفاء بواجبات تدعیم التنفیذ.2؛ و(الرصدخالل تحسین 
وتحقیق تقدم نحو إحراز الھدف اإلنمائي للمشروع، ویتضمن ذلك في الحاالت التي تكون فیھا  الرصدوالغیر في تنفیذ المشروع ھو تحسین 

قدرة المقترض محدودة لتقییم وإدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة أو في 
والصراع والعنف عندما تكون ھناك قیود على الوصول حاالت الھشاشة 

 إلى مواقع المشروع بسبب المخاوف األمنیة.

تقدم مذكرة الممارسات الجیدة ھذه نھًجا تدریجیًا لموظفي البنك الدولي و 
من قبل الغیر فیما یتعلق بتنفیذ رصد لمساعدة المقترضین للقیام بأعمال 

أیًضا للمقترضین الذین یرغبون في  المشروع. وقد تكون المعلومات مفیدة
التي یقوم بھا الغیر لتحسین أداء  الرصداالستفادة بشكل استباقي من أعمال 

 وبالتالي، المشروع وذلك في الحاالت التي ال یُطلب فیھا االستعانة بالغیر.
فإن نطاق المذكرة یركز على الحاالت التي تتم فیھا االستعانة بأعمال 

 ر بشكل أساسي لمساعدة المقترض.من قبل الغی الرصد

  من قِبَل الغیر الرصد
مدى  ، أومشروعاتأحد الالھدف من االستعانة بالغیر لتقییم وضعیة وأداء 

الناشئة من خالل طرف متخصص ھو تقدیم وجھة نظر  مسائلامتثالھ أو ال
المعنیة أو وضعیة المشروع، ورفع توصیات  مسألةغیر متحیزة حول ال

على نطاق واسع في المشروعات الفنیة والھندسیة ومشروعات البنیة  الرصدتتم االستعانة بأعمال و لغرض إدخال تحسینات، عند االقتضاء.
أو االمتثال للحوكمة والمحاسبة وأعمال المتابع البیئي  المشتریاتالتحتیة المادیة، وبغرض التحقق من االمتثال المالي أو االلتزام بقواعد 

من قبل الغیر لمشروعات التنمیة أثناء  الرصدیة اعلالخاصة بف 1واالجتماعي الخاص بتنفیذ المشروع. وقد أبرزت أعمال المراجعة والفحص
 تنفیذھا األثر اإلیجابي على أداء المشروع، وتحقیق األثر اإلنمائي في نھایة المطاف.

وتتضمن المعاییر  دعًما لھم فیما یقومون بھ من عمل في ھذا الشأن بالنسبة للمشروع.رصد یجوز للمقترضین االستعانة بالغیر للقیام بأعمال و 
 المقترض.الستكمال الخبرات الفنیة لدى رصد البیئیة واالجتماعیة للبنك الدولي عدة متطلبات بشأن استعانة المقترض بالغیر للقیام بأعمال 

) دور متخصصي الجھات الخارجیة 1من قبل الغیر في سیاق المعاییر البیئیة واالجتماعیة على ( الرصدوعلى ھذا النحو، تركز أعمال 
 المدني،المجتمع  ویشمل ذلك ) دور أصحاب المصلحة،2مشروع ممول من البنك الدولي، و ( (الغیر) فیما یقوم بھ المقترض بشأن تنفیذ

 الخاصة بالمقترض والتحقق منھا. الرصدطة لتكملة أنش

إذا قام البنك الدولي بتكلیف الغیر بصورة مباشرة لتدعیم قدرتھ (أي البنك) بشأن  امن قبل الغیر مختلفً  الرصدقد یكون محور تركیز أعمال و 
من  الرصدوفي مثل ھذه الحاالت، تعزز أعمال  ھذه المشروعات.لالوصول  فیھا یكون من الصعب ربمافي الحاالت التي  المشروعاترصد 

دما یتعذر على "عیون وآذان لھ على أرض الواقع" عن في المیدان ووجود الدولي قبل الغیر "اإلشراف الذكي" من خالل تعزیز وجود البنك
یتم التعاقد مع جھات تقدیم  الحاالت،في مثل ھذه ف ذلك،عالوة على و بسبب ارتفاع مستویات المخاوف األمنیة. 2القیام بذلك مباشرة ھموظفی

، یمكن للمقترضین 3من خالل ھذا النھج الخاص "بالتنفیذ الذكي"و الخاصة بالبنك الدولي. المشتریاتبموجب إجراءات  الرصدخدمات 

                                                
ویل الدولیة، أعمال الرصد الخارجیة لمشروعات خطوط األنابیب في تشاد والكامیرون، "مؤسسة التم" لالطالع على مصادر المعلومات واألمثلة: 1انظر الملحق   1

 .2014"، البنك الدولي، تقریر استعراض ومراجعة ؛ "برنامج الرصد من قبل الغیر للصندوق االستئماني لتعمیر أفغانستان:2006سبتمبر/أیلول 
"النُھج الخاصة باإلشراف الذكي في المناطق غیر اآلمنة: أعمال انظر مجموعة البلدان المتأثرة بأوضاع الھشاشة والصراع والعنف (مذكرة عملیات قید اإلصدار)   2

 رصد من قبل الغیر وأعمال أخرى خالف ذلك". 
 انظر مجموعة البلدان المتأثرة بأوضاع الھشاشة والصراع والعنف (مذكرة عملیات قید اإلصدار).   3

 : مذكرات البنك الدولي للممارسات الجیدة1اإلطار 

الممارسات الجیدة كي یقدم البنك الدولي حالیًا سلسلة من مذكرات 
ویدور  تترافق مع إطار العمل البیئي واالجتماعي لدعم تنفیذه.

محور تركیز ھذه المذكرة حول أعمال الرصد التي یقوم بھا الغیر 
وتم لتحسین قدرة المقترض في تمویل المشروعات االستثماریة. 

إعداد مذكرة الممارسات الجیدة التي نحن بصددھا في إطار شراكة 
ستشارین متخصصین من داخل البنك الدولي ومن خارجھ، مع م

وقد تم تصمیمھا على نحو یسمح بمراجعتھا وتحدیثھا بصفة دوریة 
وینبغي قراءة ھذه المذكرة جنبا إلى جنب  عندما یكون ذلك مالئًما.

مع إطار العمل البیئي واالجتماعي، ویشمل ذلك السیاسة والمعاییر 
)، والمذكرات اإلرشادیة 10إلى  1یر من البیئیة واالجتماعیة (المعای

 المرفقة.

 مقدمة .1

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_loe_chadcameroon__wci__1319579582557
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_loe_chadcameroon__wci__1319579582557
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_loe_chadcameroon__wci__1319579582557
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_loe_chadcameroon__wci__1319579582557
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_loe_chadcameroon__wci__1319579582557
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_loe_chadcameroon__wci__1319579582557
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_loe_chadcameroon__wci__1319579582557
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 1شامل. ویوضح الشكل  بیئیة واجتماعیة معینة أو برنامج مسائلرصد الخبراء في  التي یقدمھااالستفادة من المساندة والخبرات اإلضافیة 
 من قبل الغیر.  الرصدالعالقة بین البنك الدولي والمقترض وأعمال 

 
 من قبل الغیر بالنسبة للبنك والمقترض والمشروع الرصد. أشكال أعمال  1 الشكل 

 
 

  



 
 

4 
 

 مذكرة الممارسات الجیدة ــ الرصد من قِبَل الغیر في سیاق إطار العمل البیئي واالجتماعي

 

 

 

  : تحدید ما إذا كانت أعمال الرصد من قِبَل الغیر محبذة1الخطوة 

 القرار المبدئي
أعمال وسیقوم البنك بتحدید الحاجة إلى  من قِبَل الغیر بقرار یحدد ما إذا كانت ھذه العملیة مطلوبة أو على األقل محبذة. الرصدتبدأ عملیة 

سیتم تضمین ھذا المطلب في خطة االلتزام و مرحلة إعداد المشروع والتقییم المسبق لھ.في أقرب وقت ممكن أثناء  من قِبَل الغیر الرصد
غیر متوقعة بعد االتفاق على خطة االلتزام البیئي  مسائلالتي تعد جزًءا من االتفاقیة القانونیة. وعندما تنشأ مشكالت أو  البیئي واالجتماعي

ما یر إلى مراجعة المعلومات أو األداء في اآلونة األخیرة، على سبیل المثال متابعة واقعة من قِبَل الغ الرصدواالجتماعي، قد تحتاج أعمال 
  .كبیرة أو حادثة

من قِبَل الغیر عند االقتضاء، ومطالبة  الرصدوتتمثل العنایة الواجبة من جانب البنك الدولي في مطالبة المقترض باالستعانة بأعمال  
 الرصدوعندما یقوم البنك الدولي باالستعانة بأعمال  ومتابعتھا. المتفق علیھاالمقترض بالتعاون مع الغیر لوضع إجراءات وتدابیر التخفیف 

 3المشروع (انظر القسم  رصدإشراف البنك وقدرة المقترض على بالمشروع  أن یحظى ھذامن قِبَل الغیر، یعتمد ھذا القرار على إمكانیة 
 لمزید من التفاصیل).

من قِبَل الغیر  الرصدالتي تتطلب أعمال  مسائلمتطلبات محددة ألنواع المشروعات وأنواع ال إطار العمل البیئي واالجتماعيویتضمن  
 وعلى وجھ العموم، قد تحتاج المشروعات المعقدة والمثیرة للجدل وع.لمساندة تنفیذ جوانب إدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة للمشر

وسیقوم موظفو البنك الدولي بتقییم كل مشروع وتقدیم المشورة إلى المقترض أو الشركاء  إلى درجة أعلى من المشاركة من الغیر. والنزاع
 1ویلخص الجدول  وإعداد التقاریر التي تتضمن إشراك الغیر. الرصداآلخرین حول المتطلبات، ونطاق العمل، وخطط العمل، وترتیبات 

 4من قِبَل الغیر في المعاییر البیئیة واالجتماعیة. الرصدمتطلبات أعمال 

  

                                                
قییم البیئي واالجتماعي یتضمن إطار العمل البیئي واالجتماعي أیًضا إشارات إلى الغیر في أدوار أخرى، ویشمل ذلك اإلشارة إلى الغیر كأخصائي مستقل إلجراء الت   4

)، أو كمھنیین یعملون في تصمیم العناصر الھیكلیة 2)، أو كشركات وأرباب أعمال لعمال المشروع (المعیار البیئي واالجتماعي 1ئي واالجتماعي (المعیار البی
كانت المعاوضة مجدیة  ) أو كخبراء یتم الرجوع إلیھم واستشاراتھم عند تقییم شروط خط األساس للتنوع البیولوجي أو تقییم ما إذا4(المعیار البیئي واالجتماعي 
)، أو كخبراء یقدمون ید العون والمساعدة 8)، أو كخبراء یتم التشاور معھم عند تقییم مواقع التراث الثقافي (المعیار البیئي واالجتماعي 6(المعیار البیئي واالجتماعي 

ذه المذكرة األدوار التي یقوم بھا الغیر الخاصة بالممارسات الجیدة نظًرا ). وال تتناول ھ10في تحدید أصحاب المصلحة لدى المقترض (المعیار البیئي واالجتماعي 
 بأعمال الرصد.  حصرا ألنھا ال ترتبط

والخبرة المستقلة في المعاییر  الرصدملًخصا لاللتزامات بشأن أعمال  إطار العمل البیئي واالجتماعيیقدم .  1الجدول 
 10إلى  1البیئیة واالجتماعیة من 

 واالجتماعیة واآلثار المترتبة علیھاتقییم وإدارة المخاطر البیئیة  .1المعیار البیئي واالجتماعي 

االستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء المستقلین المعترف بھم دولیًا للمشروعات عالیة المخاطر أو المثیرة للجدل أو  •
في شكل ھیئة  المثال،متعددة األبعاد (على سبیل خطیرة التي تنطوي على مخاطر أو آثار بیئیة أو اجتماعیة 

 جتماعي. استشاریة)، وتحدید الغیر في خطة االلتزام البیئي واال

 ،إشراك أصحاب المصلحة والغیر مثل الخبراء المستقلین، أو المجتمعات المحلیة، أو منظمات المجتمع المدني •
 الخاصة بالمقترض والتحقق منھا والتعاون مع مثل ھذه الجھات والغیر.  الرصدأنشطة  الستكمال

 الصحة والسالمة المجتمعیة .4المعیار البیئي واالجتماعي  

االستعانة بخبراء مستقلین (بصورة منفصلة) ذوي خبرة مناسبة ومعترف بھا عندما تكون العناصر الھیكلیة أو  •
أو الحوادث التي القاصي  تلك التي تنطوي على مخاطر الطقس بما فیھامكونات المشروع في مواقع عالیة المخاطر، 

 من قِبَل الغیر لتنفیذ مشروع من جانب المقترض الرصد. عملیة 2
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 مذكرة الممارسات الجیدة ــ الرصد من قِبَل الغیر في سیاق إطار العمل البیئي واالجتماعي

 

 

 خصائص المشروع
، والطبیعة المحددة لنطاق من قبل الغیر في االعتبار المتطلبات المحددة للمعاییر البیئیة واالجتماعیةرصد سیأخذ قرار طلب القیام بأعمال 

المشروع وآثاره، ودرجة تعقید المشروع، وأي مخاوف وشواغل من جانب أصحاب المصلحة، وقدرة المقترض على تنفیذ المشروع ومتابعتھ. 
 من قبل الغیر. الرصدأمثلة على خصائص المشروعات األخرى التي قد تستفید من أعمال  1یقدم اإلطار و

  

عات المحلیة، مع إجراء أعمال مراجعة في أقرب وقت تقع ببطء، وقد یؤدي فشلھا أو عطلھا إلى تھدید سالمة المجتم
 ممكن في مرحلة إعداد المشروع وطوال مراحل تصمیم المشروع وأعمال اإلنشاءات والتشغیل وإیقاف التشغیل. 

التعاقد مع خبراء مھنیین ذوي خبرة وكفاءة لإلشراف على تصمیم وبناء السدود، وتقدیم الدعم اإلداري ألنشطتھا،   •
 قریر عن نتائج وتوصیات فریق العمل المعني.وتقدیم ت

االستحواذ على األراضي والقیود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة  .5المعیار البیئي واالجتماعي  
 التوطین القسریة

تكلیف خبراء مھنیین مؤھلین مختصین في شؤون إعادة التوطین في جمیع المشروعات التي لھا آثار كبیرة على  •
تنفیذ خطط إعادة التوطین، وتصمیم اإلجراءات التصحیحیة عند الضرورة، وتقدیم رصد إعادة التوطین القسریة ل
 دوریة.رصد ، وإعداد تقاریر لھذا المعیار البیئي واالجتماعي المشورة بشأن االمتثال

التكلیف بإجراء مراجعة خارجیة للتحقق من استكمال األعمال الخاصة بخطة إعادة التوطین لجمیع المشروعات   •
التي لھا آثار كبیرة من حیث إعادة التوطین القسریة عند االنتھاء من جمیع إجراءات التخفیف بشكل كبیر، وذلك 

 من قبل خبراء مھنیین مختصین في إعادة التوطین.

أنشطة النزوح وإعادة التوطین من قبل الھیئة المسؤولة عن التنفیذ مع االستعانة رصد تیبات الالزمة لاتخاذ التر  •
 . الرصدبالغیر من خبراء 
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 مذكرة الممارسات الجیدة ــ الرصد من قِبَل الغیر في سیاق إطار العمل البیئي واالجتماعي

 المنافع والتحدیات الرئیسیة
 ).2من قبل الغیر، ینبغي النظر في الفوائد والتحدیات (انظر الجدول رصد عند اتخاذ قرار بشأن االستعانة بأعمال 

  

 من قبل الغیر الرصد. منافع وتحدیات أعمال  2الجدول 

 التحدیات المنافع

 من المعلومات التحقق المستقل
 عندما یكون لدى المقترض آلیات داخلیة للرصد وإعداد التقاریر،

من قبل الغیر بالتحقق من مالءمة التدابیر  الرصدتسمح أعمال 
وتقییم تنفیذ االلتزامات البیئیة  معینة،إلدارة مسائل وآثار 

واالجتماعیة، وتحدید نقاط القوة والضعف والتوصیة بإدخال 
و/أو استیفاء المتطلبات البیئیة  تحسینات لتحقیق أھداف المشروع

 واالجتماعیة. 

 

 التحیز
 مسائلمواقف خاصة للدفاع عن لبعض األطراف األخرى قد یكون 

ذات صلة بالمشروع، ویجب تحدید ھذه المواقف قبل اختیار  معینة
وبغض النظر  الحاالت،وفي بعض  ھؤالء للعمل المراد القیام بھ.

عن ھذه المواقف واآلراء، یمكن للمعرفة المقدمة من جانب خبراء 
أن تجعل الغیر إضافة للعمل، على سبیل المثال منظمات المجتمع 

ومات تفصیلیة حول المشكالت المدني الصحیة التي لدیھا معل
الصحیة في منطقة المشروع، أو اختصاصي في علم الحیوان لھ 

منطقة المشروع.  خبرة خاصة في األنواع المھددة باالنقراض في
وأیًا ما كان األمر، إذا كانت ھناك حاجة إلى منظور أكثر حیادیة، 
 یمكن أن یؤثر التحیز القوي الفعلي أو المتصور بشكل كبیر على
نواتج العمل الذي یجري القیام بھ في الوقت الحالي. ویُعد اختیار 

من قبل الغیر على نحو مناسب أحد أھم  الرصدالقیام بأعمال 
االعتراف بأي موقف محدد  نبغيویالعوامل في مصداقیة النواتج، 

 من قبل الغیر الرصدص المشروع التي قد تستفید من أعمال . خصائ1اإلطار  
 

اآلثار المحتملة على األنواع المھددة باالنقراض من النباتات أو الحیوانات التي تحتاج إلى خبرة متخصصة في ھذه  •
 األنواع.

 المستقلة.إصدار شھادات اعتماد األداء أو النتائج أو التحقق منھما، على سبیل المثال أعمال المراجعة  •
 حجم القوى العاملة وعالقتھا بالمنطقة المحلیة. •
 اضطرابات العمالة التي تتطلب رصد منتظمة من قبل متخصص مستقل. •
 عدد كبیر من التظلمات یتطلب مراجعة مستقلة. •
 حادثة تتعلق بالصحة والسالمة تتطلب مشورة خبراء بشأن تدابیر التخفیف من آثارھا. •
 ثناء أعمال الحفر (یتطلب ذلك عالم أنثروبولوجیا أو عالم آثار).اكتشاف التراث الثقافي أ •
 خبیر مستقل في التنوع البیولوجي لمراجعة تنفیذ خطة عمل التنوع البیولوجي وتقدیم توصیات لإلدارة التكیفیة. •
 مزاعم بشأن أعمال عنف بسبب نوع الجنس أو التمییز، مما یتطلب متخصًصا أو جھةً متخصصة. •
 واآلثار من جانب المجتمع المحلي. رصد المنافع •
 القدرة على الوصول إلى مواقع المشروع بسبب مخاوف أمنیة أو قیود أخرى. •
 تصنیف فئة مخاطر المشروع. •
 قدرة المقترض و/ أو وحدة تنفیذ المشروع على رصد المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع. •
 صدر كسب الرزق.المبلغ المطلوب إلعادة التوطین واستعادة م •
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 مذكرة الممارسات الجیدة ــ الرصد من قِبَل الغیر في سیاق إطار العمل البیئي واالجتماعي

في إطار  بھ قد یكون كامناً في العمل الذي یجري القیام أو تحیز ما
 . الرصدمن قبل الغیر، وذلك في وقت مبكر في تقریر  الرصد

 مساندة التنفیذ وبناء القدرات

في سیاق التنمیة، ومع الحاالت التي تتم فیھا مالحظة الفجوات في 
في مناطق المشروعات النائیة، أو في  المثال،القدرات (على سبیل 

خبراء من  الخبرات الجدیدة أو الناشئة)، فإن التعامل المتكرر مع
ھدفًا سواًء أكان ذلك  ،بناء القدراتب یتعلق یلعب دورا رئیسیاالغیر 

 من قبل الغیر في فھم الرصدویمكن أن تسھم عملیة  مقصودًا أم ال.
أھمیة المنافع المقدمة من الخبراء الخارجیین من خالل تبادل 

والتوصیة بإدخال  المعلومات والمعارف بصورة غیر رسمیة
 تحسینات على األداء البیئي واالجتماعي للمشروع. 

 فھم المشروع
جرت العادة أال یكون الغیر على نفس القدر من الدرایة بالمشروع 
كالمقترض أو البنك الدولي. ومن األھمیة بمكان إحاطة الغیر القائم 

ت نحو مالئم وتعریفھ بجھا بالمعلومات الالزمة على الرصدبأعمال 
االتصال وتقدیم الوثائق والمستندات ذات الصلة لھ، وكذلك توفیر 

توصیات واقعیة یمكن أن تؤدي للتشجیع على تقدیم المساندة الالزمة 
 عند االقتضاء. المشروع،إلى إدخال تحسینات في 

 زیادة المصداقیة والثقة
على نحو مستقل عن  الرصدقد یؤدي وجود الغیر القائم بأعمال 

المقترض إلى تحسین مستوى الثقة لدى ألطراف المتأثرة بالمشروع 
والمتضررة منھ ومصداقیة النتائج أو ملخص النتائج الذي یتم 

 تعمیمھ على الجمیع. 

 

 دور البنك الدولي
وسیتم  والتقییم المسبق لھ.في أقرب وقت ممكن أثناء مرحلة إعداد المشروع  من قِبَل الغیر الرصدأعمال سیقوم البنك بتحدید الحاجة إلى 

غیر متوقعة  مسائلالتي تعد جزًءا من االتفاقیة القانونیة. وعندما تنشأ مشكالت أو  تضمین ھذا المطلب في خطة االلتزام البیئي واالجتماعي
مات أو األداء في اآلونة األخیرة، من قِبَل الغیر إلى مراجعة المعلو الرصدبعد االتفاق على خطة االلتزام البیئي واالجتماعي، قد تحتاج أعمال 

 الرصدوتتمثل العنایة الواجبة من جانب البنك الدولي في مطالبة المقترض باالستعانة بأعمال  .كبیرة على سبیل المثال متابعة واقعة أو حادثة
 من قِبَل الغیر عند االقتضاء، ومطالبة المقترض بالتعاون مع الغیر لوضع إجراءات وتدابیر التخفیف ھذه ومتابعتھا.

 

 

 

 

 

 

 

 من السیاسة البیئیة واالجتماعیة 58الفقرة 
 

االلتزام البیئي واالجتماعي، سیطلب البنك من المقترض إشراك أصحاب المصلحة وأطراف إن أمكن، وعلى النحو المبین في خطة "
الستكمال معلومات رصد المشروع أو التحقق من  ،خارجیة، مثل الخبراء المستقلین أو المجتمعات المحلیة أو المنظمات غیر الحكومیة

مخاطر وآثار محددة وتنفیذ تدابیر التخفیف، سیطلب البنك  صحتھا. وسواء أكانت ھیئات أخرى أم أطراف أخرى مسؤولة عن إدارة
 ."من المقترض التعاون مع ھذه الھیئات واألطراف األخرى لوضع تدابیر الحد من المخاطر واآلثار ھذه ورصدھا
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 مذكرة الممارسات الجیدة ــ الرصد من قِبَل الغیر في سیاق إطار العمل البیئي واالجتماعي

 المھام واالختصاصات: تحدید 2الخطوة 

 النطاق
من قبل الغیر دائًما بالمخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة  الرصدألغراض ھذه المذكرة المعنیة بالممارسات الجیدة، یرتبط نطاق أعمال 

االمتثال للمعاییر البیئیة واالجتماعیة رصد من قبل الغیر ذا طبیعة عامة (على سبیل المثال،  الرصدللمشروع. وقد یكون نطاق أعمال 
ال مراجعة االمتثال بشأن التنوع البیولوجي) أو أعم المثال،وخطة االلتزام البیئي واالجتماعي، أو یكون ذا طبیعة خاصة (على سبیل 

 ).2انظر اإلطار  السنوات،تنفیذ خطة عمل إعادة التوطین على مدى عدد من رصد  المثال،متوسطة إلى طویلة األجل (على سبیل 
والجدول الزمني للزیارات المیدانیة على عدد من المتغیرات، ویشمل ذلك مرحلة المشروع في دورة حیاة  الرصدیعتمد تواتر أعمال و 

 قد تنشأ أثناء التنفیذ. مسائلالمشروع، ودرجة تعقید المشروع، واآلثار، وأي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  من قبل الغیر ما یلي: الرصدألعمال  المعتادة: تتضمن األنشطة 2 اإلطار 
 مراجعة وضعیة تنفیذ خطة االلتزام البیئي واالجتماعي واالمتثال للمعاییر البیئیة واالجتماعیة.  •
 تتبع األداء البیئي واالجتماعي.  •
 رصد االمتثال من جانب المقاولین وسالسل اإلمداد.  •
 التحقق من االمتثال والتقدم المحرز بشأن التزامات المشروع.  •
 ، وإدارة التظلمات والشكاوى. ةاستعراض مشاركة أصحاب المصلح •
القیام بزیارات میدانیة للموقع لالطالع على الوثائق والمستندات ومقابلة العمال، واإلدارة، وأصحاب  •

 المصلحة. 
تحدید اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة عند الحاجة، ومساعدة المقترض على دمجھا في خطة االلتزام  •

 ة اإلدارة ذات الصلة على نحو مقبول للبنك الدولي.البیئي واالجتماعي المعدلة أو أدا
تقدیم معلومات إلى المقترض لإلفصاح عن أصحاب المصلحة مع بیان أداء المشروع أو تنفیذ  •

 االلتزامات.
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 المھام واالختصاصات 
من قبل  الرصدتبین ھذه الشروط نطاق أعمال  أن ذا المحتوى علىھویتفق مع البنك على  المھام واالختصاصات یحدد المقترض محتوى

حتى یتسنى الوفاء بااللتزامات من خالل  المھام واالختصاصاتحول وأراء وسیقدم البنك مدخالت  الغیر.
واستناداً إلى  حدد في خطة االلتزام البیئي واالجتماعي.المھمة التي سیتم االضطالع بھا كما ھو م

التي سیجري القیام بھا، یقیّم البنك ما إذا كانت ھناك حاجة إلى خبیر أو  الرصدنطاق أعمال 
محددة، وفي ھذه  مسائلشركة أو ما إذا كانت ھناك حاجة إلى عدد من الخبراء الفردیین بشأن 

المقترض مسّودة  ویعد األصغر حجًما. المھام واالختصاصاتقد یكون ھناك العدید من  الحالة،
 .المھام واالختصاصات نموذج 2ویتضمن الملحق  .ویوافق علیھا البنك المھام واالختصاصات

وتواتر  زیارتھا،جب ، وعدد المواقع التي تالرصدمھمة  نطاق المھام واالختصاصات یجب أن تتضمنو 
لألطراف ونوع ومجموعات المھارات المطلوبة  المھمة،، والموازنة المالیة وتوقیت الرصدأعمال 

بشكل واضح التبعیة الوظیفیة  المھام واالختصاصات ویجب أن تحدد .بعملیة الرصداألخرى القائمة 
واألدوار والمسؤولیات الخاصة باألطراف المختلفة المشاركة في المشروع. وفي حالة عدم توفر الخبرة 

من قبل الغیر في ھذا المجال، مثل بعض منظمات المجتمع  الرصداألطراف األخرى القائمة بعملیة لدى 
 ینبغي أن یشمل نطاق العمل تدابیر لبناء القدرات ذات الصلة. األفراد،المدني أو 

الالزمة بالمخاطر واآلثار المحددة للمشروع وأداء المقترض أثناء التنفیذ. وبالنسبة للمشروعات التي  الرصدوسیتم ربط تواتر أعمال 
إذا كان تواتر  ما المھام واالختصاصات ، یجب أن توضحمن قبل الغیر طوال مرحلة تنفیذ المشروع بالكاملرصد تتضمن القیام بأعمال 

الالزمة بشأن أوضاع الصحة والسالمة  الرصدیتباین أثناء دورة المشروع. على سبیل المثال، قد یكون ھناك المزید من أعمال  الرصدأعمال 
خالل فترة أعمال البناء عالیة المخاطر، وأقل خالل مراحل التشغیل.

ال تعتبر أعمال الرصد من قبل الغیر بدیالً 
المقترض الداخلي الخاص لبرنامج 

بالرصد، لكنھا مصممة الستكمال و/ أو 
التحقق مما قام بھ، اعتماًدا على أھداف 

 واحتیاجات أنشطة الرصد.
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 مذكرة الممارسات الجیدة ــ الرصد من قِبَل الغیر في سیاق إطار العمل البیئي واالجتماعي

 والتعاقد معھ الرصد: اختیار الغیر للقیام بأعمال 3الخطوة 

 الخبراء الخارجیون  
قد یكون الغیر  المشروع،وحسب  الخاصة بمخاطر وآثار المشروع. الرصدسیحدد البنك ما إذا كانت ھناك حاجة للغیر للقیام بأعمال 

أو أخصائي في مجال مشاركة  البیولوجي،األنواع المھددة باالنقراض أو التنوع  المثال،(على سبیل  موضوع محددالمطلوب أخصائیین في 
. وسیرد في خطة االلتزام البیئي واالجتماعي اشتراط وجود خبیر أو أخصائي الرصدمن األشخاص إلجراء مھمة  اأصحاب المصلحة) أو فریقً 

، سیتم إرسال الرصدالتي سیتم إجراؤھا مع المقترض واختیار الغیر. وعند إعداد تقاریر  الرصدوسیوافق البنك على نطاق أعمال  خارجي.
 المقترض/ الھیئة المسؤولة عن التنفیذ.إلى المسودات إلى البنك الدولي في نفس الوقت الذي تُرسل فیھ 

من جانب المقترض في صورة تعاقد مع واحد أو أكثر من الخبراء الفردیین، أو  الرصدیمكن أن تكون االستعانة بالغیر للقیام بأعمال و
 أو الشركات االستشاریة، أو غیرھا من المؤسسات المؤھلة. الفكر،لمدني المتخصصة، أو الجامعات أو مراكز إشراك منظمات المجتمع ا

في حالة التعاقد مع و وسیقوم البنك الدولي بتقدیم المشورة إلى المقترض بشأن الغیر الذي یحظى بأفضلیة لالضطالع بنطاق عمل محدد.
الجیدة أن یقوموا بالشراكة مع الخبراء المحلیین لزیادة القدرات المحلیة وضمان مراعاة الشواغل خبراء أو شركات دولیة، من الممارسات 

 الخارجیة.  الرصدالمحتملة المرتبطة بأنواع مختلفة من جھات  مسائلال 3ویعرض الجدول  المحلیة. مسائلوالمخاوف وال

 األفراد مقابل الشركات

 من قبل أفراد مقارنة بالشركات الرصد. المنافع والمزایا الخاصة بإجراء أعمال  3الجدول 

من  الرصدأنواع أعمال 
 قبل الغیر

 التحدیات المنافع  

ذوي األفراد ن ولمتخصصاأو لخبراء ایمكن أن یكون  األفراد
 مسألةإذا كان نطاق العمل محدودًا أو یركز على  فائدة

معینة، على سبیل المثال العمل والعمال والصحة 
والسالمة، أو أنواع محددة من النباتات أو الحیوانات 
التي قد تتأثر بمشروع ما. ومن الممكن أن یكون 

 األفراد أقل تكلفة من الشركات. 

ن ولیسوا متاحین في وقد یكون لألفراد عمالء آخر
ومن غیر المرجح أن تمتلك المھارات  الالزم،الوقت 

وقد ال یكون لدیھم أیضا . ألیة شركةوالموارد المتاحة 
مظلة تأمینیة تغطي المسؤولیة إذا كانت ھناك 

تم االضطالع یمشكالت نوعیة كبیرة في العمل الذي 
 بھ.

قد یكون نظام مراقبة الجودة لدى الشركات أفضل من  الشركات االستشاریة 
األفراد، وبإمكان الشركات زیادة عدد الموظفین أو 
مساندة االستشاریین األفراد من ذوي الخبرة أو 
الموارد اإلضافیة لتغطیة نطاق العمل المتفق علیھ. 
ومن المھم الموافقة مسبقاً على أي من موظفي الشركة 

ھؤالء الموظفین ال یتم  سوف یقومون بالعمل وأن
خبرة  البدالءتغییرھم أثناء العمل، ما لم یكن لدى 

 الذاتیة للموافقة علیھا. موأقدمیة مماثلة مع تقدیم سیرتھ
وقد تعطي الشركة االستشاریة منظوًرا أوسع وتكون 

  أكثر مرونة في االلتزام بالجداول الزمنیة للمشروع.

االستشاریة أكثر تكلفة من المحتمل أن تكون الشركة 
، وقد تستغرق من المتخصصین أو الخبراء األفراد

باإلضافة إلى ذلك، یجب على الشركة وقتا أطول. 
االستشاریة التي شاركت في إعداد المشروع وتصمیم 

الخاصة  الرصدالقیام بأعمال  خطط العمل عدم
لألعمال التي  الرصدبالمشروع. وذلك ألن أنشطة 

تضاربًا في مثل تبإعدادھا  قامت ھذه الشركة
 المصالح.

المؤسسات األكادیمیة 
 ومراكز وأقطاب الفكر

إذا كانت ھناك حاجة إلى معلومات ومشورة بشأن 
منھجیة محددة أو موضوع محدد، یمكن التعاقد مع 
بعض المؤسسات األكادیمیة أو مراكز الفكر للقیام 
بنطاق محدود من العمل. ومن األمثلة على ذلك، 

رصد بمركز متخصص في كفاءة الطاقة ل االستعانة
تنفیذ منھجیة المحاسبة عن غازات الدفیئة وتقدیم 

 توصیات للتحسین.

ومراكز الفكر إما  قد تعمل المؤسسات األكادیمیة 
أو شركات استشاریة، لكن قد ال یكون أفراد على ھیئة 

لدیھم نطاق المعرفة الالزم لنطاق العمل الذي سیتم 
ومع ھذه النوعیة من التعاقدات، من المھم  بھ.القیام 
 مسائلالتعامل مع ھذه السبل  خبراتھم حولتفھم للغایة 

في نطاق المھام واالختصاصات على مستوى 
وربما  ولیس فقط على المستوى النظري. المشروع،

حدد بعض األكادیمیین أو مراكز الفكر مواقف محددة ی
لعروض التقدیمیة المتعلقة بالمشروع في ا مسائلفي ال

وقد تكون ھناك حاجة لفھم  أو المطبوعات المقدمة.
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 مذكرة الممارسات الجیدة ــ الرصد من قِبَل الغیر في سیاق إطار العمل البیئي واالجتماعي

 من قبل أفراد مقارنة بالشركات الرصد. المنافع والمزایا الخاصة بإجراء أعمال  3الجدول 

من  الرصدأنواع أعمال 
 قبل الغیر

 التحدیات المنافع  

ھذه اآلراء لضمان عدم وجود تحیز ملحوظ فیما یتعلق 
ذات الصلة بالمشروع. ومن المھم أیضا  مسائلبال

تحدید ھل لدیھم التزام أو نیة للنشر فیما یتعلق بعملھم 
 في المشروع، واتخاذ أي تدابیر مناسبة لحمایة السریة

، إذا كان الوضع الرصدأعمال  وضمان الحیاد في
 على ھذا النحو. 

منظمات المجتمع 
 المدني

المجتمع المدني قد تكون مجھزة جیدا  بعض منظمات
، وقد تضم خبراء للقیام بأعمال الرصد من قبل الغیر

ومن األھمیة بمكان  .مسائل معینةمتخصصین 
مراجعة السیر الذاتیة ألعضاء منظمات المجتمع 
المدني الذین سیضطلعون بالعمل لضمان أن لدیھم 

بھم. ط والمنالخبرات الالزمة للقیام بالعمل والمھارات 
وفي بعض الحاالت، تكون منظمات المجتمع المدني 

ولدیھا  الرصدفي وضعیة جیدة للمشاركة في أنشطة 
المؤھالت والخبرة الالزمة لتقدیم توصیات تتماشى 

 مع الممارسات الدولیة الجیدة.

قد ال تتمكن بعض منظمات المجتمع المدني من  
الموافقة على اتفاقیات السریة، وعلى غرار النقطة 

قد یكون علیھا التزام أو لدیھا نیة  أعاله،المذكورة 
. لذلك، من المھم للنشر فیما یتعلق بعملھا في المشروع

فھم أي قیود تتعلق بالسریة إذا كان نطاق العمل 
یتضمن معلومات سریة (على سبیل المثال، سجالت 
صحة وسالمة العمال). ومن المھم أیًضا فھم التحیز 
المحتمل ومعرفة مصادر تمویل المجموعة المعنیة 
لفھم وضمان حیاد نھجھم إزاء نطاق العمل. وتقوم 

تمع المدني بعمل تطوعي، بعض منظمات المج
وسیكون من المھم فھم كیفیة الوفاء بالجداول الزمنیة، 
ومراقبة الجودة في إعداد التقاریر، ومراعاة قیود 

 الشفافیة.

من جانب  الرصدأعمال 
 المجتمع المحلي

من جانب المجتمع المحلي عن  الرصدتختلف أعمال 
. وقد یكون أفراد المجتمع للرصداألنشطة األخرى 

المحلي من أصحاب المصلحة المتأثرین أو 
المتضررین وقد یكون لدیھم مصلحة في نواتج 

وھم غالبًا متطوعون وقد یكون لدیھم  المشروع.
مجموعة متنوعة من المھارات والخبرات. ومن 
الممكن أن یكون المجتمع المحلي الذي یلعب دوراً في 

 ، على سبیل المثال رفع المظالم أو تنفیذ خطةالرصد
أداة لتحسین أداء ھذه  ،إشراك أصحاب المصلحة

الخطط والبرامج، وعادةً ما تكون المعرفة بشأن 
أفضل بكثیر من تلك  القائمة فیھالمجتمع والمجموعات 

 المعرفة التي لدى شركة استشاریة أو خبیر استشاري.
، فعالة الرصدقدرة المجتمع المحلي على وكي تكون 

على األفراد الذین یمثلون إلى حد كبیر  یمكن أن تعتمد
حلقات اتصال والذین یدیرون نطاق العمل، وكذلك 

 على البرامج المقدمة لبناء القدرات.

من جانب المجتمع المحلي  الرصدقد ال تخضع أعمال 
لنفس المساءلة كما ھو الحال بالنسبة ألي عالقة 
تعاقدیة مع خبیر أو متخصص، وبالتالي قد یكون من 

لجداول الزمنیة المحددة واستیفاء الصعب الوفاء با
وفي بعض األحیان، تذھب  متطلبات مراقبة الجودة.

من جانب المجتمع  الرصدالمنافع المتأتیة من أعمال 
المحلي إلى المجتمع المحلي بأسره. وقد یعني ھذا أن 

قد یتغیرون  الرصداألفراد الذین یعملون في أعمال 
دون إشعار، وأن ھناك حاجة إلى إدراج قدر كاٍف من 
برامج بناء القدرات في نطاق العمل لتمكین أعضاء 
المجتمع المحلي من فھم ما یجب القیام بھ، مع إمكانیة 
تدریب األشخاص الجدد المنضمین إلى العمل في 

وقد ال یمتلك المجتمع المحلي المعرفة  .منتصفھ
لممارسات الدولیة الجیدة، أو الخبرة الالزمة بشأن ا

المحددة المطلوبة. ونظًرا لحاجة الطرف المتعاقد إلى 
مزید من المعلومات والمدخالت في أغلب األوقات، 
فال یعتبر ذلك منظوًرا مستقًال بشأن تنفیذ المشروع 
كما ھو الحال بالنسبة لبعض األنماط واألشكال 

 األخرى. 

 شروعاالستقاللیة عن إعداد الم
والتنفیذ الخاصة بالمشروعات الممولة من البنك الدولي، یجب أن یكون الغیر  الرصدالغیر في مساندة أعمال یة اعلفحتى یتسنى تحقیق 

(ویشمل ذلك االستقاللیة عن البنك الدولي أو المقترض أو الوكالة المسؤولة عن التنفیذ والمقاولین/المتعاقدین  عن إعداد المشروع مستقالً 
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السابق). ومن الضروري مراجعة وضعیتھ لتجنب تضارب  الرصدالتابعین لھا)، كما یجب أال یكون لھ دور سابق في المشروع (باستثناء دور 
وشواھد. كما یجب بحیث تستند النتائج واالستنتاجات إلى أدلة  وال العملیة التي یتم القیام بھاالموضوعیة طالمصالح، كما یجب علیھ التحلي ب

 بالعدالةالسریة والثقة وحسن التقدیر. كما ینبغي أن یتحلوا  والحفاظ علىوالنزاھة  باألخالقمن الغیر  الرصدن على أعمال وأن یتحلى القائم
مع الخبرة والتجربة الضروریة لضمان العنایة المھنیة  الكفاءةأن یكونوا من أھل  التقاریر. ومن الضروري أیًضا والمصداقیة والدقة في إعداد

بھم. وبالنسبة للمشروعات عالیة المخاطر أو المثیرة للجدل والنزاع، قد یطلب البنك من المقترض تكلیف ط والمنالواجبة في تسییر العمل 
 لتقدیم المشورة واإلشراف على المشروع. المعترف بھم دولیًاواحد أو أكثر من الخبراء المستقلین 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الغیر استقاللیة
ومن  نظًرا لقیام الطرف المتعاقد بإدارة ھذا الغیر ودفع مبالغ لھ مقابل خدماتھ. تامة،المقترض باستقاللیة  الغیر الذي یستعین بھ ال یتمتع 

 على اإلعراب عن المخاوف والشواغل وتقدیم التوصیات دون تدخل، وبعد ذلك، درةتمنحھم القتبعیتھم الوظیفیة أن المھم أن یكون من شأن 
للعمل والسیرة الذاتیة للخبراء مرضیة للبنك وینبغي  المھام واالختصاصاتیجب أن تكون ویمكن مناقشة ھذه اآلراء مع البنك والمقترض. 

من  الرصدویجب أن یتلقى البنك مسودة تقریر أعمال  افقة على مواصلة العمل.أن یكون البنك على علم بأي تضارب في المصالح قبل المو
للمساءلة  من قبل الغیر الرصدقبل الغیر في موعد ال یتجاوز موعد استالمھ من قبل الوكالة المتعاقدة، ومن الممكن خضوع مقدمي خدمات 

 المزدوجة في مرحلتي اإلعداد والتقییم المسبق للمشروع.

من قبل الغیر بالمصداقیة بالنسبة للسلطات والجھات المعنیة وأصحاب المصلحة إال من خالل  الرصدال یمكن أن تتسم مھمة أعمال و 
نظراً  یر أن یتحلى باالستقاللیة التامةومن الصعب على الغ الوقوف على جوانب التحیز وضمان استبعاد تضارب المصالح بصورة صارمة.

. 5ى المعلومات والتكالیف المرتبطة بالعمل، ولكن یمكن بذل الجھود الالزمة لتحقیق أكبر قدر ممكن من االستقاللیةللحاجة إلى الوصول إل
بناء المصداقیة على نحو نشط من خالل إظھار الجدارة بالثقة في جودة ما یقوم بھ من أعمال واالنخراط مع مختلف  وقد یتعین على الغیر

 .6أصحاب المصلحة

 المشتریات
، وتغطي موضوعات المشتریاتمختلف خیارات  مقترضي تمویل المشروعات االستثماریةالخاصة ب 7توضح الئحة توریدات البنك الدولي

وتختلف اللوائح وفقًا للعوامل المحددة، ویشمل ذلك مخاطر التوریدات  والطرق المقبولة الختیار الخدمات. التوریدات،وأحكام  الحوكمة،مثل 

                                                
 "ما الذي یمكن أن تقوم بھ األطراف الفاعلة غیر التابعة للدولة؟ أعمال الرصد التشاركیة ومن جانب الغیر في المشروعات التي یمولھا البنك الدولي: إیضاح فني:"   5

 .2013إدارة التنمیة االجتماعیة بالبنك الدولي، 
المستمرة، والدروس والخبرات المستفادة"، مؤسسة التمویل الدولیة، واشنطن  مذكرة نقاش مركز حول التحسینات مشروع الغاز الطبیعي المسال في بیرو:"  6

 .2013العاصمة، مارس/آذار 
7  -4546-6904-https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=7398246c

4dd7a8f93faa&ver=current-9313 

 المتأثرة بالصراع في الفلبین المشروعات في المناطقرصد . االستعانة بمنظمات المجتمع المدني ل3اإلطار 

مینداناو إلعادة اإلعمار والتنمیة، تقوم المجتمعات المحلیة في المناطق المتضررة  -"في إطار مشروع الفلبین
من الصراع والمشردون داخلیاً والعائدون من صفوف المتمردین بالبت في المشروعات الفرعیة وتخطیطھا 

إلى الخدمات األساسیة. وتتوزع المشروعات الفرعیة على المناطق  وتنفیذھا من أجل استعادة سبل الوصول
النائیة والمناطق التي تشھد صراعات حیث ال یستطیع موظفو البنك الدولي السفر إلیھا. لذلك، یعمل المشروع 
 مع منظمتین من منظمات المجتمع المدني لرصد مكونات المشروع التي ال یستطیع البنك الدولي متابعتھا. ومن
شأن تمتع منظمات المجتمع المدني بمعرفة األوضاع المحلیة (بما في ذلك اللغات المحلیة) جعل أعمال الرصد 

 ممكنة". 

"إیضاحات فنیة: أعمال الرصد التشاركیة ومن جانب الغیر في المشروعات التي یمولھا البنك  المصدر: 
بعة للدولة؟ إدارة التنمیة االجتماعیة بالبنك الدولي، الدولي: ما الذي یمكن أن تقوم بھ األطراف الفاعلة غیر التا

2013. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1352736698664/8931746-1364579999657/HowToNotesParticipatory&TPM.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1352736698664/8931746-1364579999657/HowToNotesParticipatory&TPM.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1352736698664/8931746-1364579999657/HowToNotesParticipatory&TPM.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1352736698664/8931746-1364579999657/HowToNotesParticipatory&TPM.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1352736698664/8931746-1364579999657/HowToNotesParticipatory&TPM.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1352736698664/8931746-1364579999657/HowToNotesParticipatory&TPM.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1352736698664/8931746-1364579999657/HowToNotesParticipatory&TPM.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4937c0804f612f0397f2ff0098cb14b9/IFC_LOE_PLNG.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4937c0804f612f0397f2ff0098cb14b9/IFC_LOE_PLNG.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4937c0804f612f0397f2ff0098cb14b9/IFC_LOE_PLNG.pdf?MOD=AJPERES
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=7398246c-6904-4546-9313-4dd7a8f93faa&ver=current
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=7398246c-6904-4546-9313-4dd7a8f93faa&ver=current
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 مذكرة الممارسات الجیدة ــ الرصد من قِبَل الغیر في سیاق إطار العمل البیئي واالجتماعي

ستراتیجیة التوریدات/التعاقدات الخاصة بالمشروع إوالقواعد األخرى المطبقة على كل مشروع محدد كما ھو موضح في ومخاطر العقود 
 ألغراض التنمیة وخطة توریدات المشروع.

وسیأخذ المقترض بعین االعتبار توافر المعرفة األساسیة المناسبة.  المشتریاتسیدعم فریق العمل التابع للبنك المقترض في اختیار طریقة و 
وحجمھا. وسیوفر المقترض الموظفین إلدارة الدعوة لتقدیم العروض  الرصدواللغة والخبرات محلیًا ودولیًا، فضالً عن درجة تعقید أنشطة 

ي البنك الدولي. ومن الممارسات الجیدة ربط المعمول بھا ف المشتریاتوأعمال التواصل وفقًا لقواعد  الرصدوعملیات االختیار وعقود 
 المدفوعات بالمخرجات في العقد، بحیث یتم حجز بعض المبالغ، وال یتم السداد الكامل حتى تكون التقاریر ذات جودة مرضیة.

 السریة
ضاء، ووفقًا لمتطلبات یجب أن تتضمن التعاقدات المتطلبات واالشتراطات ذات الصلة بخصوصیة وسریة البیانات الشخصیة، حسب االقت

إذا تمكن الغیر، عند إجراء تقییم ما، من الوصول إلى المعلومات  السریة،لفت انتباه المقترض إلى مسألة  الدولي یجب على البنكو .المشتریات
إذا كان بإمكانھ  المثال،في مثل ھذه الحاالت، قد یحتاج الغیر إلى توقیع اتفاقیة سریة (على سبیل  السریة التي تمثل ملكیة للجھة المعنیة.

 الوصول إلى معلومات سریة مثل سجالت الموظفین المتعلقة بالعمل وتقاریر الحوادث وما إلى ذلك).

االتفاق علیھا.  قیود على نوع السریة التي یمكن ني،المدوقد یكون لدى الغیر، على سبیل المثال المنظمات المجتمعیة ومنظمات المجتمع 
وإذا كانت السریة مطلوبة وال یمكن ضمانھا بواسطة  وسیأخذ المقترض احتیاجات السریة وحساسیة المھمة في االعتبار عند اختیار الغیر.

رصد ، قد یتاح ألخصائي تم التعاقد معھ ل، یجب إعادة النظر في نوعیة الشریك. على سبیل المثالالرصدالشریك المحتمل للقیام بأعمال 
 مزاعم العنف بسبب نوع الجنس الوصول إلى المعلومات الشخصیة الحساسة التي قد تضر بالفرد أو المجموعة إذا لم یتم الحفاظ على سریتھا.

العمال  مسائلل الرصدوقد تتضمن أعمال  وبالمثل، فإن المبالغ الفردیة المستلمة بموجب اتفاقیات إعادة التوطین لن تكون معلنة على الجمھور،
على أفضل وجھ بموجب  الرصدمعلومات سریة خاصة بالموظفین. وفي ظروف محددة، عندما تكون السریة مصدر قلق، یمكن إدارة أعمال 

 عقود مع األفراد أو الشركات أو المؤسسات.
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 مذكرة الممارسات الجیدة ــ الرصد من قِبَل الغیر في سیاق إطار العمل البیئي واالجتماعي

 : إدارة برنامج الرصد من قبل الغیر4الخطوة 
 

 الفعالة اإلدارة
 من قبل الغیر، سیقدم فریق العمل التابع للبنك ید العون والمساعدة للمقترض للقیام بما یلي:  الرصدحتى یتسنى تحقیق اإلدارة الفعالة ألعمال 

وتعتبر  من قبل الغیر، مع إیجاد مسؤول اتصال بشأن ھذه االعمال. الرصدحشد المساندة من جانب إدارة المقترض دعًما ألعمال   .أ
في األھمیة لتمكین إرسال المعلومات في الوقت المناسب وأوًال بأول، والوصول إلى مواقع المشروع، وتوفیر غایة مساندة اإلدارة 

 الدعم اللوجستي في إعداد الزیارات المیدانیة، وتعمیم النتائج والتوصیات على المستویات المعنیة في المنظمة.

عمیم ھذه المسودات على تأوًال بأول وفي الوقت المناسب لضمان عدم وجود أخطاء فعلیة و لرصدامراجعة مسودات تقاریر أعمال  .ب
 فریق عمل البنك الدولي.

 أو اقتراح حلول بدیلة لمعالجة الشواغل والمخاوف المثارة.  مناقشة اإلجراءات والتدابیر الموصى بھا .ج

 ة من حیث التكلفة إلظھار ما یجري إحرازه من تقدماعلبأول وبطریقة فوأوًال تقدیم خطة عمل لتنفیذ التوصیات في الوقت المناسب  .د
التغییرات  وفقاقتراح تحدیثات لخطة االلتزام البیئي واالجتماعي أو خطط العمل األخرى  ، معفي ھذا الصدد حتى حسم ھذا األمر

 المتفق علیھا.

من قبل الغیر، خاصةً إذا تأثر  الرصدذات الصلة بـأعمال  ماعياإلفصاح عن التحدیثات التي تطرأ على خطة االلتزام البیئي واالجت  .ه
 أي من أصحاب المصلحة بالتغییرات.

، وإدراجھا في التقاریر المستقبلیة لإلدارة الداخلیة والبنك الدولي حسب الداخلیة لتشمل أي تغییرات متفق علیھا الرصدتحدیث خطط  .و
 االقتضاء.

 على الجھات المعنیة وأصحاب المصلحة المعنیین، حسب االقتضاء. ضمان تعمیم التقریر النھائي .ز

 االلتزامات المتغیرة
یجب أن یتم االتفاق على ھذه التغییرات بین المقترض  والبنك،عندما یقدم الغیر توصیات تتطلب تغییر االلتزامات الحالیة بین المقترض 

حوادث، وقد یتطلب ذلك إجراءات الأو بسبب وقوع أحداث، على سبیل المثال  لرصداأعمال  على سبیل المثال، قد تثار مشكالت أثناء والبنك.
وإذا كانت ھناك حاجة إلجراء تغییرات، فیجب مشاركة المتخصصین في الشؤون البیئیة واالجتماعیة لدى البنك  إضافیة.رصد أو أعمال 

 الدولي والمستشار القانوني المكلف بالمشروع في النقاش المطلوب. 

 الرصدتواتر أعمال  
القدرة  أو قد یحتاج األمر إلى تعدیل الرصدفقد تتم أیًضا زیادة وتیرة أعمال  المشروع،إذا كانت ھناك حوادث أثناء التنفیذ تزید من مخاطر 

وجود خبیر في الصحة  على سبیل المثال، قد یتطلب ارتفاع معدل حوادث السالمة المھنیة أثناء تنفیذ المشروع اإلضافیة بشأن الخبرة الفنیة.
 تنفیذھا.رصد والسالمة لتقییم الحوادث ووضع خطة عمل مناسبة و
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 مذكرة الممارسات الجیدة ــ الرصد من قِبَل الغیر في سیاق إطار العمل البیئي واالجتماعي

  : إعداد التقاریر والشفافیة5الخطوة 

 توثیق االستنتاجات والنتائج
م تقدیم التوصیات، عند ویت ، باإلضافة إلى األدلة والشواھد التي تدعم استنتاجات ونتائج األنشطة.الرصدیتم توثیق وتسجیل نتائج أعمال 

، إن كان ذلك مالئًما (على سبیل الرصداالقتضاء، القتراح تحدیثات لاللتزامات أو اإلجراءات، ویشمل ذلك زیادة أو خفض مستوى أعمال 
 المكثفة في مراحل معینة من تنفیذ المشروع، مثًال أثناء أعمال اإلنشاءات). الرصدالمثال، قد تكون ھناك حاجة إلى مزید من أعمال 

 الشفافیة والسریة 
یكون المقترض مسؤوالً عن الشفافیة فیما یتعلق بمعلومات المشروع. وباإلضافة إلى ذلك، ھناك اشتراطات لدى البنك الدولي تخص 

من قبل الغیر واضحة  الرصدأعمال  الخاصة بمھمة المھام واالختصاصاتویجب أن تكون  المشروعات بشأن اإلفصاح عن المعلومات.
من قبل الغیر، سیتم تقدیم تقاریر عن المھمة مباشرة إلى المقترض والبنك الدولي،  الرصدعلى أعمال  . وبناءً ولیاتؤوالمسحول ھذه األدوار 

ولن یتم اإلفصاح عن المعلومات خارج تلك األطراف ما لم یتطلب العقد ذلك على وجھ التحدید. ویجب تحدید متطلبات الشفافیة والسریة في 
زایا زیادة الشفافیة والحاجة إلى تقدیم المعلومات ألصحاب المصلحة المعنیین ینبغي أن یناقش البنك الدولي مع المقترض منافع وموالعقد. 

 وفقًا للمعیار البیئي واالجتماعي وخطة إشراك أصحاب المصلحة المعلنة للجمھور الخاصة بالمشروع.
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 من قبل الغیر الرصدأنشطة البنك الدولي المعنیة ب
قام البنك بتوقیع  ،2018اعتباًرا من عام  وفقًا للعمل الجاري الذي تقوم بھ مجموعة البلدان المتأثرة بأوضاع الھشاشة والصراع والعنف

في سبعة بلدان متضررة من الھشاشة والصراع والعنف (أفغانستان والكامیرون رصد م بأعمال عقًدا (جاریًا ومنجًزا) مع الغیر للقیا 16
ولھذه العقود أھداف مختلفة تندرج في ثالث  ملیون دوالر. 51.5بلغ مجموعھا  والیمن) وجنوب السودان والعراق وباكستان والصومال

المخاطر االجتماعیة والبیئیة، رصد ) جدیة؛ (ب) مراقبة جودة البنیة التحتیة؛ (فئات: (أ) أداء أعمال اإلشراف على الجوانب المالیة والتعاق
  لصالح البنك. الواجبة ممارسة العنایةب االلتزامال سیما العنف بسبب نوع الجنس. وفي ھذه الحاالت یكون التعاقد مع البنك ویكون 

 

 

تختلف عن شروط المقترض بشأن االستعانة بالغیر في  الرصدومن المھم مالحظة أن شروط تعاقد البنك الدولي مع الغیر للقیام بأعمال 
وعندما یختار البنك  .إطار العمل البیئي واالجتماعيالتي یقوم بھا المقترض أو التحقق منھا وفق  الرصدھذه األعمال الستكمال أنشطة 

 بھدف تحقیق اإلشراف الذكي الرصد. تعاقد البنك الدولي مباشرة مع الغیر إلجراء أعمال 3

 النشطةصراع إحدى مناطق المن قبل الغیر في  الرصد: أعمال 4اإلطار 

ملیون دوالر  655یعتبر مشروع المجموعة االقتصادیة والنقدیة لوسط أفریقیا لتسھیل التجارة والنقل عملیة إقلیمیة بقیمة 
، كانت منطقة 2015بانغي. ومنذ أوائل عام -نجامینا ودواال-دواال يأمریكي تركز على تحسین ظروف النقل على طول ممر

وفي غضون عامین ونصف العام، قتلت جماعة  شمال الكامیرون وھي من أشد مناطق البالد فقًرا تعاني من صراع حي.
شخص. وتم تعلیق أعمال إعادة التأھیل  1000طفت ما یقدر بنحو جندیًا واخت 120مدني و 1300بوكو حرام ما ال یقل عن 

، 2014مقاولین صینیین اثنین في عام  جانبكوسیري، من -دبانجا-كیلومترات، مورا 205على الطریق الرئیسي البالغ طولھ 
 باختطاف العمال الصینیین. أن قامت جماعة بوكو حرام بعد 2016وتم إنھاؤھا في عام 

ة أن یقوم سالح المھندسین العسكریین بإنھاء األعمال وفق النھج المستند إلى تحقیق نتائج، وسالح المھندسین واقترحت الحكوم
 2017ھیئة عسكریة عالیة القدرات. وقد قبل البنك الدولي بذلك، ووافق مجلس المدیرین التنفیذیین بالبنك في فبرایر/شباط 

رة المخاطر. وتعتبر المخاطر االجتماعیة عالیة للغایة بسبب وجود شرائح على إعادة الھیكلة. وتم إعداد إطار محدد إلدا
السكان المستضعفین واألولى بالرعایة، ومزاعم انتھاكات حقوق اإلنسان من جانب الجیش الكامیروني. وتم التكلیف بأعمال 

 Publicكومیة (مؤسسة رصد تقوم بھا ھیئة تضم شركة ھندسة طرق ذات خبرة (لویس بیرجر) مع منظمة محلیة غیر ح
Concern لإلشراف على المشروع؛ إذ ال یستطیع فریق عمل البنك الدولي عموًما السفر في الموقع. وتمثل أعمال الرصد (

ً لتخفیف المخاطر، وبناء علیھ تمت االستعانة بمھارات مھمة محددة لمساعدة البنك في  التي یقوم بھا الغیر تدبیراً حاسما
 وع على النحو التالي:اإلشراف على المشر

معرفة جیدة بقطاع الطرق والجوانب المالیة والتعاقدیة المرتبطة بالخطة المقترحة المبتكرة المستندة إلى تحقیق نتائج من  •
 خالل التكلیف المباشر للعمالة التابعة للمقترض.

والتجاوزات المحتملة من الجیش القدرة على رصد المخاطر االجتماعیة العالیة عن كثب (على سبیل المثال، اإلساءات  •
 الكامیروني) من خالل المشاركة النشطة مع المجتمعات المحلیة.

فھم عمیق لالقتصاد السیاسي المعقد في الكامیرون والقدرة على التواصل مع الكیانات المدنیة والعسكریة الكامیرونیة  •
 وتوصیل رسائل لھا.

الصراع، وخبرة واسعة في وضع الترتیبات األمنیة المناسبة للموظفین والمقاولین قدرة ثبتت فاعلیتھا في العمل في حاالت  •
 من الباطن.

 معرفة سیاسات البنك الخاصة بالعملیات ومتطلبات وشروط إعداد التقاریر. •

لبنك ، ومنذ ذلك الحین یتم تقدیم تقاریر شھریة مفصلة إلى ا2017تم تفعیل أعمال الرصد من قبل الغیر منذ یولیو/تموز  •
 الدولي بشأن سیر العمل والتقدم المحرز فیھ، وانطباعات المجتمع المحلي، واألوضاع األمنیة.
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المشروعات في الحاالت التي قد رصد ، یكون الھدف ھو استكمال قدرة البنك على الرصدللقیام بأعمال  انة بالغیر مباشرةالدولي االستع
 ، وتمكینھ من تنفیذ واجبات اإلشراف الخاصة بھ.الوصول إلى ھذه المشروعات فیھا یكون من الصعب

قد یكون ھذا مفیدًا في أوضاع الھشاشة والصراع والعنف أو عندما تكون سبل الوصول إلى منطقة المشروع محدودة ألسباب أخرى (انظر و 
من قبل الغیر على تمكین فرق عمل البنك الدولي من أن یكون  الرصدعلى سبیل المثال). وفي مثل ھذه األوضاع، تعمل أنشطة  4اإلطار 

أثناء أحداث الصراع الحي، وإعادة العمل بسرعة في بیئات ما بعد الصراع حیث  المثال،على أرض الواقع"، على سبیل  لدیھا "عیون وآذان
من قبل الغیر للمشروع حیث تم الجمع بین  الرصدأعمال  5یصف اإلطار و 8ال تزال سبل الوصول المتاحة أمام موظفي البنك مقیَّدة للغایة.

 تحدیات األمن مع محدودیة قدرة المقترض على ممارسة الرقابة على الجوانب التعاقدیة والمالیة. 

 القدرات أو المھارات المحددة المطلوبة 
محدودة أو عند الحاجة إلى  الرصدعندما تكون قدرة المقترض على التنفیذ و الرصدقد یختار البنك أیًضا التعاقد مع الغیر للقیام بأعمال 

إذ  مذكرة تفاھم من قبل الغیر بناء على الرصدمثاًال على أعمال  5ویقدم اإلطار  البنك توفیرھا. مجموعة مھارات محددة للغایة ال یستطیع
 بشأن تشغیل األطفال. رصد لقیام بأعمال بناء على مذكرة تفاھم با العمل الدولیةتم تكلیف منظمة 

  

 التنسیق
یجب على فریق العمل توضیح ما تقوم بھ الوكاالت والمنظمات األخرى في  ،الرصدعندما یقوم البنك بتكلیف الغیر مباشرة للقیام بأعمال 

غیر تمكن ال لضمانومن المھم العمل مع المقترض  محددة. مسائللرصد منطقة المشروع للوقوف على كفاءة الشراكات عند القیام بأعمال 
المواقع واألنشطة المرتبطة بالمشروع من  دخول علىاعدتھ ومس من الوصول إلى كافة المعلومات ذات الصلة الرصدالمكلف بالقیام بأعمال 

  عمال على نحو ناجح.األ ھذه أجل إنجاز

 

                                                
الھشاشة والصراع یناقش تقریر مجموعة البلدان المتأثرة بأوضاع الھشاشة والصراع والعنف (قید اإلصدار) بالتفصیل أعمال الرصد من قبل الغیر في مواقف   8

 والعنف.

 2016 - 2015من قبل منظمة العمل الدولیة في أوزبكستان،  الرصد. أعمال 5اإلطار 

، والروابط الخاصة بمشروعات البنك 2013بعد مزاعم بشأن تشغیل األطفال والسخرة في إنتاج القطن في أوزبكستان في 
 رصد.اللقیام بأعمال على االبنك الدولي مع منظمة العمل الدولیة  اتفقالدولي، 

الدولي (مشروع تحسین التعلیم قبل المواقع المرتبطة بأربعة مشروعات تابعة للبنك رصد وقامت منظمة العمل الدولیة ب 
، والمرحلة الثانیة من مشروع دعم المشروعات الریفیة (بما في ذلك التمویل اإلضافي الثاني )االبتدائي والثانوي العام

 مشروع تطویر الموارد المائیة في جنوب كاراكالباكستان.وللمرحلة الثانیة)، ومشروع تنمیة البساتین، 

٪ من مواقع المشروعات). 6موقعًا مرتبًطا بالمشروعات (حوالي  350زیارات إلى أكثر من  الرصدوتضمنت أعمال  
. یمكن االطالع على منھجیة الدراسة ونطاقھا، 2016و 2015) وتم القیام بھ في 2014وجاء العمل في إطار مذكرة تفاھم (

 المنشور:التالي وكذلك النواتج المحققة والتقدم المحرز في التقریر 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

ipec/documents/publication/wcms_543130.pdf 
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 البنك لحساب الرصدالتمویل في حالة تكلیف الغیر بالقیام بأعمال 
ي تمویل ھذه األعمال من أموال المشروع، ولكن یجب أن یكون البنك، ال یمكن أن یأت لحساب الرصدفي حالة تكلیف الغیر بالقیام بأعمال و

البنك  تكون سبل وصول ماوفي سیاقات الھشاشة والصراع والعنف عند مصدرھا من خالل تمویل في صورة منحة أو من مصادر أخرى.
ملیوني دوالر  من قبل الغیر مرتفعة للغایة وتزید في المتوسط على الرصدإلى المواقع المعنیة مقیدة للغایة، تكون تكلفة اإلشراف على أعمال 
 من قبل الغیر بأنھا كثیفة استخدام الموارد. الرصدأعمال  رصدلكل عقد. ویتسم مقدار الوقت الذي تستغرقھ عملیة ھیكلة وتنفیذ و

 

االمتثال للسیاسات رصد تعزیز قدرة المقترض على  بغرض الرصدوفي نھایة المطاف، من المھم مالحظة أن التعاقد مع الغیر للقیام بأعمال  
 إشراف البنك الدولي. وتقییم لیس بدیًال عنرصد أو إعداد بیانات  واإلجراءات الوقائیة

 

  

 : تكلیف الغیر بالقیام بأعمال الرصد والمراجعة الخاصة بالصندوق االستئماني لتعمیر أفغانستان6اإلطار 

) وھي منظمة مجتمع مدني أمریكیة لتقدیم خدمات الرصد IRD"تعاقد البنك الدولي مع وكالة اإلغاثة الدولیة والتنمیة (
من قبل الغیر للصندوق االستئماني لتعمیر أفغانستان. ونظًرا للتحدیات األمنیة والفساد المستشري في أفغانستان، 

رفع تقاریر موثوقة عن بناء البنیة التحتیة على مستوى القرى في  رغب البنك الدولي في إیجاد آلیة رصد من شأنھا
المناطق التي تصعب زیارتھا. وتم تزوید مھندسي وكالة اإلغاثة الدولیة والتنمیة المیدانیین بالھواتف الذكیة مع 

تئماني لتعمیر تطبیقات جمع البیانات (التطبیقات) التي طورتھا الوكالة لكل نوع من أنواع مشروعات الصندوق االس
أفغانستان مثل المباني والطرق والجسور والقنوات. وتشمل تطبیقات مسوحات المشروعات الفردیة أیًضا أسئلة 

 اجتماعیة وبیئیة.

وتسمح التطبیقات أیًضا للمھندس المیداني بتسجیل المالحظات والمقابالت والمعلومات حول المشروع، والتي یمكن  
رة. وفي الموقع، یستخدم المھندس المیداني الھاتف الذكي والتطبیق المحدد لجمع البیانات ترجمتھا الحقًا عند الضرو

 المطلوبة وكذلك التقاط صور جغرافیة.

وعند االنتھاء، یتم نقل البیانات عبر شبكة بیانات خلویة أو شبكة اإلنترنت إلى نظام معالجة البیانات عبر اإلنترنت؛  
 اكتمالھا قبل تحمیلھا في قاعدة بیانات الصندوق االستئماني لتعمیر أفغانستان.وھناك یتم التحقق من دقتھا و

ویحتوي كتالوج المشروع على شبكة اإلنترنت على المستندات المؤیدة، مثل تقاریر الفحص والرسومات والصور  
 وما إلى ذلك. ویتیح ھذا قاعدة بیانات شاملة لتنفیذ المشروع وأدائھ".

نیة: أعمال الرصد التشاركیة ومن جانب الغیر في المشروعات التي یمولھا البنك الدولي: ما "إیضاحات ف المصدر:
 .2013الذي یمكن أن تقوم بھ األطراف الفاعلة غیر التابعة للدولة؟ إدارة التنمیة االجتماعیة بالبنك الدولي، 
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 ،" البنك الدولي، واشنطن العاصمة.قییمیةمجموعة أدوات برامج التنمیة المجتمعیة، والحوكمة، وأبعاد المساءلة، واآلراء الت"
(یشمل ذلك الغیر)، البنك  ،على المستوى الخارجي الالزمة دواتاألاءلة، ومجموعة أدوات برامج التنمیة المجتمعیة، والحوكمة، وأبعاد المس"

 الدولي، واشنطن العاصمة.
، 9عدد ال،" مذكرات شبكة تخفیض أعداد الفقراء وإدارة شؤون االقتصاد، رامجوتقییم البرصد جمیع األسالیب الكمیة والنوعیة من أجل "

 .2009البنك الدولي، واشنطن العاصمة، 
 .2006الدولیة، واشنطن العاصمة، سبتمبر/أیلول ،" مؤسسة التمویل الخارجیة لمشروع خط أنابیب تشاد ــ الكامیرون الرصدأعمال "
أعمال  "نُھج اإلشراف الذكي في البیئات غیر اآلمنة: اإلصدار)،قید ( بأوضاع الھشاشة والصراع والعنف تقریر مجموعة البلدان المتأثرة 

 البنك الدولي، واشنطن العاصمة.  ،مسودة مذكرة عملیات ،قبل الغیر وأعمال أخرى خالف ذلك"من رصد 
 .2011برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األمم المتحدة  ،والتقییم الخاص بنتائج التنمیة الرصدو دلیل التخطیط

مجموعة التقییم المستقلة، البنك الدولي، واشنطن ،" تقریر صادر عن العامة الرشیدة كیفیة بناء أنظمة الرصد والتقییم لمساندة نظام اإلدارة"
 . 2007العاصمة، 

التشاركیة ومن جانب الغیر في المشروعات التي یمولھا البنك الدولي: ما الذي یمكن أن تقوم بھ األطراف  الرصدال "إیضاحات فنیة: أعم
 .2013 واشنطن العاصمة،البنك الدولي،  إدارة التنمیة االجتماعیة بالبنك الدولي، "،الفاعلة غیر التابعة للدولة؟

 .2003بنك الدولي، واشنطن العاصمة، ال "المبادئ، واإلرشادات، والممارسات الجیدة، التقییم المستقل:"
في  2016من قبل الغیر للتدابیر التي تكافح تشغیل األطفال والسخرة خالل موسم جني القطن في عام  الرصد" :2016 ،منظمة العمل الدولیة

/ed_norm/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public--- أوزبكستان". منظمة العمل الدولیة، جنیف.
.ipec/documents/publication/wcms_543130.pdf 

مؤسسة التمویل  سینات المستمرة، والدروس والخبرات المستفادة"،مذكرة نقاش مركز حول التح :وروع الغاز الطبیعي المسال في بیرمش"
 .2013الدولیة، واشنطن العاصمة، مارس/آذار 

، لیزیةجاإلنباللغة " ، واطنین من أجل تحسین النتائجستراتیجي إلدراج مشاركة المواطن في عملیات البنك الدولي: التفاعل مع المإ"إطار  
 2014الدولي، واشنطن العاصمة، . البنك 92957ورقة عمل رقم 

-for-framework-orldbank.org/curated/en/266371468124780089/Strategichttp://documents.w
-for-citizens-with-engaging-operations-Group-Bank-World-in-engagement-citizen-mainstreaming

results-improved. 
 2014البنك الدولي، واشنطن العاصمة،  "،وتقییم یستند إلى تحقیق النتائجرصد خطوات نحو نظام  10" 
  .2000،" البنك الدولي من قبل الغیر لمشروع خط أنابیب تشاد ــ الكامیرون الرصدألعمال  الصالحیات واالختصاصات"
 .2006مؤسسة التمویل الدولیة، واشنطن العاصمة،  "،، دروس وتجارب مستفادة (BTC)سیھان  -تبیلیسي  -مشروع خط أنابیب باكو " 
 . 2014،" برنامج الغذاء العالمي، روما، من قبل الغیر الرصدإرشادات بشأن أعمل "
 2014.البنك الدولي،  ”، تقریر استعراض ومراجعة من قبل الغیر للصندوق االستئماني لتعمیر أفغانستان: الرصدبرنامج أعمال "

.http://www.artf.af/images/uploads/ARTF_Supervisory_Agent_Review_FINAL_March_2014.pdf 

  9 2018 الروابط دقیقة حتى مایو/أیار ة:ملحوظ

                                                
ال تمثل بالضرورة آراء ھناك العدید من المصادر التي یمكن أن تفید في تناول تطبیق إطار العمل البیئي واالجتماعي. وقائمة المصادر المدرجة ھنا لیست شاملة و   9

 البنك الدولي.

 : مصادر المعلومات1الملحق  

http://siteresources.worldbank.org/EXTCDD/Resources/430160-1398173497625/9544668-1398174764462/9544939-1398715866838/Sec1_Mod1_4_Community_Monitoring_Learning.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTCDD/Resources/430160-1398173497625/9544668-1398174764462/9544939-1398715866838/Sec1_Mod1_4_Community_Monitoring_Learning.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTCDD/Resources/430160-1398173497625/9544668-1398174764462/9544939-1398715866838/Sec1_Mod1_4_Community_Monitoring_Learning.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTCDD/Resources/430160-1398173497625/9544668-1398177569436/Sec3_Full_Section_External_Level_Tools.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/335642-1276521901256/premnoteME9.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_loe_chadcameroon__wci__1319579582557
http://www.undp.org/evaluation/handbook/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,contentMDK:22294993%7EmenuPK:4585748%7EpagePK:64829573%7EpiPK:64829550%7EtheSitePK:4585673,00.html
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1352736698664/8931746-1364579999657/HowToNotesParticipatory&TPM.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1352736698664/8931746-1364579999657/HowToNotesParticipatory&TPM.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDGF/Resources/Evaluation&LearningNote.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDGF/Resources/Evaluation&LearningNote.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDGF/Resources/Evaluation&LearningNote.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDGF/Resources/Evaluation&LearningNote.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_543130.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_543130.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_543130.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_543130.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4937c0804f612f0397f2ff0098cb14b9/IFC_LOE_PLNG.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4937c0804f612f0397f2ff0098cb14b9/IFC_LOE_PLNG.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4937c0804f612f0397f2ff0098cb14b9/IFC_LOE_PLNG.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4937c0804f612f0397f2ff0098cb14b9/IFC_LOE_PLNG.pdf?MOD=AJPERES
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 األھداف -أ
وكیف تتناسب مع المخطط العام لتنفیذ  الرصدللمشروع وأھداف ومقاصد أعمال عرًضا موجًزا یقدم تمھیدي  یكون ھناك قسمیجب أن 

 المشروع.

 أو حسب موقع أو نوع النشاط ،المھام في المرحلة الرئیسیة للمشروعتقسیم  -ب
وأن یرفق خطط االلتزام البیئي واالجتماعي/اإلدارة البیئیة واالجتماعیة، باإلضافة  الرصدیجب أن یقدم ھذا القسم مخطًطا عاًما لبرنامج  

یجب على المقترض تسلیط والوثائق ذات الصلة.  إلى خطة عمل إعادة التوطین أو خطة إشراك أصحاب المصلحة أو غیر ذلك من
أن تؤخذ بعین االعتبار. ومن  الضوء على أي أحداث/ حوادث / فعالیات/ تغییرات محددة في جدول المشروع أو المشروع ینبغي

المحتمل  الرصدبأعمال  الضروري إتاحة رابط للوثائق البیئیة واالجتماعیة، إذا كان ذلك متاًحا على شبكة اإلنترنت، حتى یتمكن القائم
 من فھم مدى تعقید المھمة.

وأي خدمات  والمواقع،تقدیم المعلمات/المحددات المقترحة (الجدول الزمني، واالجتماعات المقترحة،  :الرصدتخطیط زیارة •  
 لوجستیة معقدة خاصة بالسفریات، وما إلى ذلك)

 .والبیانات التي ستتاحقائمة الوثائق األولیة التي یتعین استعراضھا • 

األطول من حیث المدة  الرصدبالنسبة لمھام ومنفردة، والتوقیت المفضل، ومدة الزیارة. ال الرصدرحالت بالنسبة ل الجدول الزمني: •
الزمنیة والتي تتضمن رحالت متعددة: التوقیت المفضل للزیارة األولى، وتقدیر تواتر الزیارات خالل كل مرحلة (على سبیل 

ثال، زیارات ربع سنویة أثناء أعمال اإلنشاءات، وزیارات سنویة أثناء التشغیل، وزیادة معدالت التواتر خالل المراحل الحساسة الم
 توقع االجتماعات المبدئیة والمغلقة لوحدة تنفیذ المشروع/ المقترض، حسب االقتضاء. ،زیارة...)، والمدة المتوقعة لكل 

اإلحاطة بالسیاق، ومواقع المجتمعات المحلیة التي ستتم زیارتھا (في حالة وجود مشروع واسع  حة:نطاق النقاش مع أصحاب المصل• 
معلومات مرجعیة بشأن والحصول على على األرقام والمواقع المقترحة)،  الرصدیتم التأكید من قبل القائم بأعمال و النطاق،

 .واآلثار الرئیسیة التي قد تثار (ما یمكن أن یؤثر على اختیار األخصائي األكثر مالءمة للقیام بالمھمة) مسائلال

 .باقتراح المنھجیة الرصدالمنھجیة الواجب استخدامھا، أو مطالبة خبیر/ شركة متخصصة في أعمال • 

حتى یتمكن المقترض من  الرصدوبة في تقریر تكنولوجیا وأي مواصفات لشكل ومحتوى المخرجات المطلتخص الأي متطلبات • 
 الوصول إلى المعلومات وتحلیلھا لالستخدام الخاص بھ و/أو إلعداد التقاریر

 إعداد التقاریر/ المخرجات -ج
اقتراح تغییرات على خطة  ، معج، وكیفیة عرض النتائج والتوصیاتإیضاح محور تركیز/ غرض التقاریر، وكیفیة عرض/ تقییم النتائ

االلتزام البیئي واالجتماعي، عند االقتضاء؛ وإدخال تحدیثات على خطة إشراك أصحاب المصلحة، وما إلى ذلك. ومن الضروري 
ى ویتیح ذلك للبنك االطالع عل الوقت نفسھ إلبداء الرأي بشأن أي أخطاء أو انحرافات. إرسال التقاریر إلى المقترض والبنك الدولي في

 التوصیات األولیة والمستقلة. ولضمان االستقاللیة والمصداقیة، ینبغي األخذ بالنتائج والتوصیات المقدمة من الغیر والمستندة إلى أدلة
وشواھد، ما لم تكن ھناك معلومات غیر دقیقة وأخطاء وانحرافات تستند إلیھا ھذه النتائج والتوصیات. وعلى المقترض إحاطة البنك 

فیما یتعلق بالتقریر. وفي المشروعات المثیرة للجدل أو المعقدة، یجوز تعمیم مسودة التقریر على  الرصدعلى القائم بأعمال بمالحظاتھ 
 الجمھور لتحقیق أقصى قدر من الشفافیة وبناء الثقة. وینبغي إیضاح اللغة المتوقعة إلعداد التقاریر والجمھور المستھدف.

 المؤھالت -د
 ما یلي: االختصاصاتالمھام ویجب أن تتضمن 

ومشكالت  مسائلالحد األدنى من عدد من الخبراء أو عدد محدد منھم، ومجاالت التخصص التي یتعین تغطیتھا حسب  الخبرة الالزمة:• 
البیئیة أو االجتماعیة، والشعوب األصلیة،  مسائلنطاق العمل المتفق علیھ. وقد یشمل ذلك: إدارة المشروع والمتخصصین في ال

والصحة العامة، والتنوع البیولوجي، وإعادة التوطین، والصحة والسالمة، وشؤون العمل، واالتصاالت ومشاركة أصحاب 
 المصلحة، وبناء القدرات.

(على سبیل المثال، تخصصات البیئة، المستوى المتوقع للخبرات العملیة، على سبیل المثال، أنواع الدرجات أو الشھادات العلمیة • 
 والشؤون االجتماعیة، والھندسة)، والمزیج المقبول لمستوى التعلیم وسنوات الخبرة.

 درایة/ معرفة بالمعاییر الدولیة ومعاییر البنك الدولي، والسیاق المحلي، وقطاع المشروع، واللوائح المعمول بھا• 

 من قِبَل الغیر الرصدالخاصة بأعمال  المھام واالختصاصات: نموذج 2الملحق 
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المھارات اللغویة المطلوبة، والتأكید على أن المتعاقد/المقاول سیدعم تھیئة الترتیبات اللوجستیة على المستوى المحلي، مثل • 
 االجتماعات، وتحدید الطرف الذي سیقدم خدمات الترجمة على نحو واضح، وما إلى ذلك. 

ة المؤسسة المعنیة وبیانات المؤھالت واالعتماد. وكل ھذا مطلوب السیر الذاتیة لجمیع الموظفین الرئیسیین وبیان خبر طلب تقدیم• 
 لنطاق العمل المطلوب.ن ومناسبللبنك الدولي أن ھؤالء الخبراء/ األخصائیین  للتأكید

 مماثلة.  بخبرةالبدالء  یتمتعأن ینبغي إذن، و من دون یجب عدم استبدال الموظفین، الرصدد الموافقة على القائم بأعمال بمجر• 

 شروط األھلیة/ االستقاللیة -ه
بشأن المشروع، و(ب) عدم المشاركة في المراحل  )معھ (المتعاقدین على سبیل المثال (أ) عدم وجود عقود قائمة مع مقاولي المقترض

ثر إثارة للجدل السابقة للمشروع أو في تصمیم البرامج البیئیة أو االجتماعیة المرتبطة بالمشروع. وكلما كان المشروع أكثر تعقیدًا وأك
 والخالف، زادت شروط األھلیة واالستقاللیة. 

 مدة العقد والحد األدنى من االلتزام  -و
من  الرصدالحد األدنى و/ أو األقصى المتوقع لمدة العقد حسب المعمول بھ والحد األدنى من االلتزام المتوقع من جھة تقدیم خدمات  

 قبل الغیر.

 التكالیف المستبعدة -ز
 خدمات الدعم اللوجستي، والسفر واإلقامة التي سیقدمھا المقترض والتي ینبغي عدم إدراجھا ضمن تقدیر التكلفة. 

 اإلفصاح عن تضارب المصالح -ح
 .أي ترتیبات سابقة أو حالیة تمنع الغیر من تقدیم المشورة بصورة مستقلة عن المقترض والمشروع

 السریة والمعلومات التي تمثل حق ملكیة -ط
 .ترتیبات محددة خاصة بالتقاریر أو المخرجات تكون ذات طبیعة سریة أو تمثل حقوق ملكیة للمقترضأي 

 ضوصیغة العر -ي
: حسب المھمة والمھمة الفرعیة وعدد الرصدكیفیة تحدید تقدیر التكلفة للقیام بمھمة  المھام واالختصاصاتمن الضروري أن تحدد 

بصورة تامة، یتم إیضاح  المھام واالختصاصاتوفي حالة عدم تحدید المھام الواردة في  المقطوع.األشخاص واألجر الیومي و/أو المبلغ 
 كیفیة التعامل مع ھذه المھام وفق الموازنة المالیة. 
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