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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

المشروع  في  المصلحة  وأصحاب  المقترض  بين  والشفاف  والمنفتح  الصريح  االتفاق  بأهمية  واالجتماعي  البيئي  المعيار  هذا  1. يقر 
البيئية واالجتماعية  المصلحة االستدامة  الفعالة الأصحاب  المشاركة  الجيدة. ويمكن أن تحّسن  الدولية  الممارسات  كعنصر أساسي في 

للمشروعات وتزيد قبولها وتقدم مساهمة كبيرة في نجاح تصميم المشروع وتنفيذه.

2. إن مشاركة أصحاب المصلحة عملية شاملة تجرى على مدار دورة حياة المشروع. وإذا أُحسن تصميمها وتنفيذها، فإنها تساند تطوير 
البيئية واالجتماعية للمشروع. وتكون مشاركة أصحاب المصلحة  الناجحة للمخاطر  دارة  علقات قوية وبناءة ومستجيبة ذات أهمية للإ
فعالة إلى أقصى درجة عند الشروع فيها في مرحلة مبكرة من عملية إعداد المشروع، فهي جزء ال يتجزأ من تقييم المخاطر واالآثار البيئية 

واالجتماعية للمشروع وإدارتها ومتابعتها.

العمال  مع  بالمشاركة  المتعلقة  المتطلبات  وتوجد   .1 واالجتماعي  البيئي  المعيار  مع  واالجتماعي  البيئي  المعيار  هذا  قراءة   3. يجب 
في المعيار البيئي واالجتماعي 2. وتمت تغطية أحكام خاصة بشأن االستعداد للطوارئ واالستجابة لها في المعيارين 2 و 4. وفي حالة 
المشروعات التي تنطوي على إعادة التوطين القسرية أو الشعوب االأصلية أو التراث الثقافي، فسيطبق المقترض أيًضا متطلبات التشاور 

فصاح الخاصة الواردة في المعايير 5 و 7 و 8. واالإ

االأهداف

شراك أصحاب المصلحة يساعد المقترضين على تحديد أصحاب المصلحة وإقامة علقة بناءة معهم والحفاظ عليها، 	  تحديد نهج منتظم الإ
ال سيما مع االأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع.

تقييم مستوى اهتمام أصحاب المصلحة ومساندتهم للمشروع وتمكين وضع وجهات نظر أصحاب المصلحة في االعتبار في تصميم 	 
المشروع واالأداء البيئي واالجتماعي.

 تعزيز وسائل فعالة للمشاركة الشاملة مع االأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع وتوفيرها طوال دورة حياة المشروع بشأن القضايا 	 
التي قد تؤثر عليها.

فصاح عن معلومات المشروع الملئمة المتعلقة بالمخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية الأصحاب المصلحة في الوقت 	  ضمان االإ
المناسب وبطريقة وصيغة مفهومتين وميسورتين وملئمتين.

ثارة المسائل وطرح التظلمات، والسماح للمقترضين باالستجابة 	  إتاحة وسائل ميسورة وشاملة للأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع الإ
لهذه التظلمات وإدارتها.

نطاق التطبيق

4. يسري المعيار البيئي واالجتماعي 10 على جميع المشروعات التي يساندها البنك من خلل تمويل المشروعات االستثمارية. وسيتشارك 
المقترض مع أصحاب المصلحة كجزء ال يتجزأ من التقييم البيئي واالجتماعي للمشروع وتصميم المشروع وتنفيذه، على النحو المحدد 

في المعيار البيئي واالجتماعي 1.

المذكرة التوجيهية 4-1. إن مشاركة أصحاب المصلحة هي العملية المتواصلة والمتكررة التي يقوم المقترض من خللها بتحديد وتبليغ وتيسير 
سبل الحوار المتبادل مع االأشخاص المتأثرين أو المتضررين من قراراته وأنشطته، وكذلك مع االآخرين ذوي المصلحة في تنفيذ قراراته ونواتجها 
وفي المشروع. وتأخذ عملية المشاركة في اعتبارها مختلف احتياجات االتصال والتواصل لدى مختلف المجموعات واالأفراد، وال سيما المحرومين 
مكان  أو الضعفاء، بما في ذلك مراعاة تحديات كل من االتصال والتواصل وإمكانية الوصول المادي. وتبدأ عملية المشاركة في مرحلة مبكرة قدر االإ
من إعداد المشروع، ذلك الأن التحديد المبكر للأطراف المتضررة والمعنية والتشاور معها يتيح أخذ وجهات نظر أصحاب المصلحة ومخاوفهم 

في االعتبار في تصميم المشروع وتنفيذه وتشغيله.

دارة الجيدة للمشروع،   المذكرة التوجيهية 4-2. تمثل المشاركة الهادفة الأصحاب المصلحة طوال دورة حياة المشروع جانباً أساسياً من جوانب االإ
دارة توقعاتهم عبر توضيح مدى  وتتيح للمقترضين فرصاً للتعلم من خبرات أصحاب المصلحة المتضررين والمعنيين ومعارفهم ومخاوفهم، والإ
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مسؤوليات المقترض وموارده. وتوفر المشاورات مع أصحاب المصلحة مدخلت، حسب االقتضاء، للتقييم البيئي واالجتماعي وتصميم المشروع 
ضافي للمشروع، بما في ذلك خطة االلتزام البيئي واالجتماعي، وملخصات تقييم  وخطط الحد من المخاطر واالآثار وتقارير الرصد والتقييم االإ
ذ من مشاركة أصحاب  كل االأطر البيئية واالجتماعية للمقترض أو بعضها، وأي خطط أخرى يتم إعدادها للمشروع. ويتناسب مستوى وتواتر ما ينفَّ

المصلحة مع مخاطر المشروع وآثاره.

البيئي واالجتماعي 10  المعيار  التوجيهية على متطلبات  المذكرة  الموصوفة في هذه  االأساليب والممارسات  التوجيهية 4-3. تسري  المذكرة   
وعلى أي مشاركة أو مشاورة أو متطلبات إفصاح منصوص عليها في المعايير البيئية واالجتماعية االأخرى )سواء أكانت هذه االأساليب والممارسات 

موصوفة في المذكرات التوجيهية المعنية أم ال(. 

5. الأغراض هذا المعيار البيئي واالجتماعي، يشير مصطلح "أصحاب المصلحة" إلى االأفراد أو المجموعات:

المتأثرين أو المحتمل تأثرهم بأنشطة المشروع )االأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع(؛)أ( 

لديهم مصلحة في المشروع )االأطراف المعنية االأخرى(.)ب( 

الفعلية  االآثار  نتيجة  بالمشروع  تأثرهم  يُحتمل  من  المشروع"  من  المتضررة  أو  المتأثرة  "االأطراف  مصطلح  يشمل   .1-5 التوجيهية   المذكرة 
أو سبل كسب عيشهم. وقد يشمل  أو رفاهتهم  الثقافية  أو ممارساتهم  أمنهم  أو  أو صحتهم  الطبيعية  بيئتهم  المحتملة على  المخاطر  أو 

أصحاب المصلحة هؤالء أفراداً أو مجموعات، بما في ذلك المجتمعات المحلية.

 المذكرة التوجيهية 5-2. يشير مصطلح "االأطراف المعنية االأخرى" إلى االأفراد أو المجموعات أو المنظمات التي لها مصلحة في المشروع، 
والتي قد تكون ناتجة عن موقع المشروع أو سماته أو آثاره أو أمور تتعلق بالمصلحة العامة. على سبيل المثال، قد تشمل هذه االأطراف الجهات 
التنظيمية والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمجتمع العلمي واالأكاديميين والنقابات ومنظمات المرأة ومنظمات المجتمع المدني االأخرى 

والجماعات الثقافية.

ضافية الواردة في الفقرة 20 من هذا المعيار البيئي واالجتماعي، فبالنسبة لكلتا الفئتين،   المذكرة التوجيهية 5-3. كما يتضح من المناقشة االإ
ينبغي إيلء اهتمام خاص الأصحاب المصلحة الذين قد يكونون من المحرومين أو الضعفاء. 

المتطلبات

إعداد  عمليات  في  مكان  االإ قدر  مبكًرا  المشاركة  هذه  وتبدأ  المشروع،  حياة  دورة  خلل  المصلحة  أصحاب  مع  المقترضون  6. يشترك 
مشاركة  طبيعة  وستتناسب  المشروع.  تصميم  على  المصلحة  أصحاب  مع  الهادفة  التشاور  بعمليات  يسمح  زمني  إطار  وفي  المشروع 

أصحاب المصلحة ونطاقها، وتكرارها مع طبيعة المشروع وحجمه ومخاطره وآثاره المحتملة.

المذكرة التوجيهية 6-1. تبدأ دورة حياة المشروع بتحديد مشروع مقترح وتتواصل خلل إعداد المشروع، والتقييم االقتصادي والمالي والبيئي 
واالجتماعي، والمفاوضات بين المقترضين والبنك، وتنفيذ المشروع، وتنتهي بإغلق المشروع وإيقاف تشغيله. وتبدأ مشاركة أصحاب المصلحة 
عند تحديد المشروع وتستمر حتى إقفاله، ويتحدد مستوى المشاركة بحجم المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية للمشروع ومستوى المخاوف التي 
أعرب عنها أصحاب المصلحة. ونظرا الأن مشاركة أصحاب المصلحة تحّسن جودة تنفيذ المشروع وتبني الثقة مع المجتمعات المحلية المتضررة 
وأصحاب المصلحة االآخرين، ينبغي أن تشمل المشروعات التي تنطوي على مخاطر بيئية واجتماعية مرتفعة وكبيرة العديد من نقاط المشاركة 
الرسمية والنشر المستمر للمعلومات طوال دورة حياة المشروع. وأما المشروعات التي تنطوي على مخاطر متوسطة ومنخفضة فينبغي أن تشمل 
العديد من نقاط المشاركة قبل موافقة البنك على المشروع، واالأمثل أن تكون هناك أكثر من نقطة مشاركة واحدة أثناء تنفيذ المشروع. ونتناول 

لزامي عن وثائق المشروع ذات العلقة والتوجيهات المرتبطة بها.  فصاح االإ في الفقرة 19 من المعيار البيئي واالجتماعي 10 االإ

 المذكرة التوجيهية 6-2. في الحاالت التي تبدأ فيها مشاركة البنك بعد أن يكون المقترض قد بدأ المشروع بالفعل، سيعمل البنك مع المقترض 
الستعراض بنود مشاركة أصحاب المصلحة المعمول بها، وإذا لزم االأمر يعد وينفذ خطة تكميلية لمشاركة أصحاب المصلحة لضمان مشاركتهم 

الكافية مستقبلً.

 المذكرة التوجيهية 6-3. ينبغي أن تشمل عملية المشاركة قبل موافقة البنك على المشروع ما يلي:

 التشاور مع أصحاب المصلحة على نحو يسترشد به تحليل أوضاع أصحاب المصلحة؛)أ( 

نترنت؛)ب(  نشر مواد المشروع ذات العلقة، بما في ذلك شروح منافع المشروع المزمعة، وعند االقتضاء، إعداد موقع للمشروع على االإ

المشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن تصميم المشروع المقترح والمخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية وتدابير الحد من المخاطر واالآثار )ج( 
وخطة مشاركة أصحاب المصلحة المقترحة ومسودات وثائق إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية.
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المذكرة التوجيهية 6-4. ينبغي أن تشمل عملية المشاركة بعد موافقة البنك على المشروع ما يلي:

فصاح عن المعلومات بشأن الكيفية التي تم بها تضمين الملحظات التقييمية الأصحاب المصلحة في تصميم المشروع ووثائق إدارة )أ(   االإ
المخاطر البيئية واالجتماعية؛

شراف، والمشاورات بشأن أي سمات جديدة للمشروع أو مخاطر بيئية )ب(  المشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن مسائل التنفيذ واالإ
واجتماعية جديدة، والمشاورات بشأن السير في تدابير الحد من المخاطر البيئية واالجتماعية؛

الجهود المنتظمة للمداومة على إطلع أصحاب المصلحة بشأن تنفيذ المشروع؛)ج( 

 استعراض مدى كفاية عملية تحديد أصحاب المصلحة في ضوء تنفيذ المشروع والتعديلت ذات الصلة على خطة مشاركة أصحاب المصلحة.)د( 

بالمعلومات  المصلحة  أصحاب  المقترضون  وسيزود  المصلحة.  أصحاب  جميع  مع  الهادفة  المشاورات  في  المقترضون  7. سيشارك 
كراه  بالتشاور معهم بطريقة ملئمة ثقافًيا تخلو من التلعب والتدخل واالإ المناسبة وذات الصلة والمفهومة وسهلة المنال، ويقومون 

والتمييز والترهيب.

8. تتضمن عملية إشراك أصحاب المصلحة ما يلي، كما هو محدد بالتفصيل في هذا المعيار: )أ( تحديد أصحاب المصلحة وتحليل 
فصاح عن المعلومات؛ )د( التشاور مع أصحاب المصلحة؛ )ه( معالجة  أوضاعهم؛ )ب( تخطيط كيفية إشراك أصحاب المصلحة؛)ج( االإ

التظلمات واالستجابة لها؛ )و( تقديم التقارير الأصحاب المصلحة.

عنه،  فصاح  باالإ وسيقوم  المصلحة  أصحاب  مشاركة  عن  موثق  بسجل  واالجتماعي،  البيئي  التقييم  إطار  في  المقترض،  9. سيحتفظ 
 يشمل ذلك وصفا الأصحاب المصلحة الذين تم التشاور معهم، وملخصا للتعليقات المستلمة، وشرحا مختصرا لكيفية وضع التعليقات 

في االعتبار أو أسباب عدم وضعها في االعتبار.

المذكرة التوجيهية 9-1. ينبغي نشر وثائق مشاركة أصحاب المصلحة في الوقت المناسب باللغات المحلية ذات الصلة عبر قنوات يستطيع 
أصحاب المصلحة الوصول إليها، وتشمل هذه الوثائق ما يلي حسب االقتضاء:

 تاريخ ومكان كل اجتماع، مع نسخة من االإخطار المرسل إلى أصحاب المصلحة؛)أ( 

 الغرض من عملية المشاركة )على سبيل المثال: تعريف أصحاب المصلحة بمشروع مزمع أو لجمع وجهات نظرهم حول االآثار البيئية )ب( 
واالجتماعية المحتملة لمشروع معين(؛

شكل عملية المشاركة والتشاور )على سبيل المثال: اجتماعات وجهاً لوجه ولقاءات جماهيرية عامة أو حلقات عمل، مجموعات نقاش )ج( 
نترنت(؛ مركز، مشاورات كتابية، مشاورات عبر االإ

عدد المشاركين وفئاتهم؛)د( 

قائمة بالوثائق ذات الصلة المفصح عنها للمشاركين؛)ه( 

ملخص للنقاط والمخاوف الرئيسية التي يثيرها أصحاب المصلحة؛)و( 

 ملخص لكيفية التعامل مع مخاوف أصحاب المصلحة وأخذها في االعتبار؛)ز( 

 والمسائل واالأنشطة التي تتطلب إجراءات متابعة، بما في ذلك توضيح كيفية إحاطة أصحاب المصلحة علماً بالقرارات.)ح( 

  أ. المشاركة أثناء إعداد المشروع

تحديد أصحاب المصلحة وتحليل أوضاعهم

10. سيحدد المقترض أصحاب المصلحة المختلفين، سواء االأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع أو االأطراف المعنية االأخرى.1 وكما هو 
منصوص عليه في الفقرة 5، سيتم تحديد االأفراد أو المجموعات التي تضررت أو يُحتمل أن تتضرر من المشروع على أنها "أطراف متضررة 

من المشروع" وسيتم تحديد االأفراد والمجموعات االأخرى التي قد تكون لها مصالح في المشروع على أنها "أطراف أخرى معنية".

الحاشية 1. سيختلف أصحاب المصلحة في المشروع وفًقا لتفاصيل المشروع. وقد يشملون المجتمعات المحلية، والسلطات الوطنية والمحلية، والمشروعات 
المجاورة، والمنظمات غير الحكومية.



4

رة التوجيهية 10-1. تشمل عملية تحديد أصحاب المصلحة ما يلي حسب االقتضاء: الُمذكِّ

  أوالً: في بداية التقييم البيئي واالجتماعي للمشروع، يعد المقترض قائمة باالأطراف المتضررة من المشروع واالأطراف المعنية االأخرى، )أ( 
مع إيلء اهتمام خاص لتحديد المجموعات المحرومة أو الضعيفة. ويمكن أن تستنير هذه القائمة بالمعلومات المستمدة من أي تقييم 

أولي للآثار االجتماعية.

 ثانياً: يتم تحديد االأطراف المعنية االأخرى بإدراج مجموعات المصلحة ذات العلقة في قائمة، ومراعاة المسائل التاريخية، والعلقات )ب( 
االجتماعية، والعلقات بين المجتمعات المحلية والجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، وأي عوامل أخرى وثيقة الصلة تتعلق 

بالقطاع والمكان وتساعد على توقع االستجابات المحلية والخارجية تجاه المشروع.

 ثالثاً: يُنصح بإجراء مناقشات مع ممثلي أصحاب المصلحة الذين تم تحديدهم ومع االأشخاص ذوي الدراية بالسياقات المحلية والقطرية )ج( 
علم وعمليات البحث عبر وسائل التواصل االجتماعي على التحقق من القائمة  والقطاعية. وفي بعض الظروف، ربما تساعد وسائل االإ

وتحديد أي أطراف متضررة من المشروع أو أطراف معنية أخرى واالتصال بهم، وينبغي إيلء اهتمام خاص لتحديد أي مجموعات 
محرومة أو ضعيفة.

 المذكرة التوجيهية 10-2. تبعا للسياق المجتمعي، ربما يلزم أخذ النساء واالأطفال والشباب والمسنين أو مجموعات أخرى في االعتبار بوصفهم 
مجموعات أصحاب مصلحة قائمة بذاتها، وقد يلزم اتباع صيغ تشاور منفصلة لمراعاة اقتراحاتهم ومخاوفهم. 

  المذكرة التوجيهية 10-3. يُسمح الأصحاب المصلحة باالنضمام إلى عملية المشاركة في أي وقت، حتى وإن لم يكونوا قد ُحددوا من قبل 
على أنهم أصحاب مصلحة. 

الضعيفة،  أو  المحرومة  الفئات  من  تُعد  التي  المجموعات(  أو  )االأفراد  المشروع  بأنشطة  المتأثرة  االأطراف  المقترض   11. سيحدد 
بسبب ظروفهم الخاصة.2 ووفقا لهذا التحديد، سيحدد المقترض أيًضا االأفراد أو المجموعات التي قد تكون لديها مخاوف وأولويات 
مختلفة بشأن آثار المشروع، وآليات الحد من المخاطر واالآثار، والفوائد، التي قد تتطلب أشكال مشاركة مختلفة أو منفصلة. وسيتم 
تضمين مستوى كاٍف من التفاصيل في تحديد أصحاب المصلحة وتحليل أوضاعهم لكي يتم تحديد مستوى االتصال المناسب للمشروع.

الحاشية 2. المحرومون أو الضعفاء )Disadvantaged or vulnerable( هم االأشخاص الذين يتأثرون سلًبا بأنشطة المشروع و/ أو االأقل استفادة منه. كما أن مثل 
هؤالء االأفراد/ المجموعات يكونوا أكثر عرضًة للستبعاد من، أو عاجزين عن، المشاركة الكاملة في عملية التشاور الرئيسية، ولذلك فإنها قد تتطلب اتخاذ تدابير 
و/أو مساعدة محددة للقيام بذلك. وستأخذ عملية تحديد أصحاب المصلحة وتحليل أوضاعهم في حسبانها االعتبارات المتعلقة بالعمر، بما في ذلك المسّنون 

والُقصر، وبما في ذلك في الظروف التي قد يكونون فيها منفصلين عن عائلتهم أو المجتمع المحلي أو االأفراد االآخرين الذين يعتمدون عليهم

المذكرة التوجيهية 11-1. قد تؤثر أنواع مختلفة من العوائق على قدرة المجموعات المحرومة أو الضعيفة على التعبير عن مخاوفها وأولوياتها 
بشأن آثار المشروع. ويمكن ربط هذه العوائق بعوامل اجتماعية سياسية أو بالصراع المجتمعي أو بعوامل تعليمية أو عملية. فعلى سبيل المثال، 
ثنية واللغوية والدينية؛ أو االأسر المعيشية منخفضة الدخل؛ أو النساء؛ أو الشباب؛ أو االأشخاص ذوي  ربما تكون هناك عوائق أمام االأقليات االإ
ستراتيجيات للحد من هذه العقبات بالتركيز على مسائل إمكانية  القدرة المحدودة على الحركة؛ أو المعوقين. ويمكن توظيف أي مجموعة من االإ

الوصول، والتواصل، والتمكين و/أو السرية.

المذكرة التوجيهية 11-2. من المهم أن توضع تدابير لضمان قدرة أصحاب المصلحة، والسيما المجموعات الضعيفة والمحرومة، على المشاركة 
كراه والضغوط. بأمان في المشاورات، وأن تخلو المشاورات من االإ

المقترض االستعانة بمتخصصين مستقلين  البيئية واالجتماعية، قد يُطلب من  المحتملة للمخاطر واالآثار  12. تبعا لمستوى الخطورة 
خارجيين للمساعدة في تحديد أصحاب المصلحة وتحليلهم لمساندة التحليل والتصميم الشامل لعملية المشاركة الشاملة.

المذكرة التوجيهية 12-1. تتضمن الفقرة 25 من المعيار البيئي واالجتماعي 1 والمذكرة التوجيهية المرفقة بالمعيار البيئي واالجتماعي 1 إرشادات 
فيما يخص طبيعة ودور االأطراف الخارجية المستقلة.

 المذكرة التوجيهية 12-2. ينبغي أن تمّكن عملية المشاركة الشاملة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من المشاركة، وتشمل هذه المشاركة العمل 
الممنهج مع النساء واالأطفال والشباب والمسنين والمعوقين والجماعات الضعيفة أو المحرومة االأخرى، على سبيل المثال.

خطة مشاركة أصحاب المصلحة

13. بالتشاور مع البنك، سيضع المقترض خطة لمشاركة أصحاب المصلحة وينفذها3 بما يتوافق مع طبيعة المشروع وحجمه ومخاطره 
مكان وقبل إجراء التقييم المسبق للمشروع،  فصاح عن مسودة خطة مشاركة أصحاب المصلحة مبكًرا قدر االإ وآثاره المحتملة.4 وسيتم االإ
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المصلحة والمقترحات  بما في ذلك تحديد أصحاب  المصلحة،  المصلحة في خطة مشاركة أصحاب  آراء أصحاب  المقترض  وسيطلب 
للمشاركة في المستقبل. وإذا حدثت تغييرات مهمة في خطة مشاركة أصحاب المصلحة، يقوم المقترض بعرض الخطة المحدثة.

الحاشية 3. تبعا لطبيعة مخاطر وآثار المشروع وحجمها، قد يتم إدراج عناصر خطة مشاركة أصحاب المصلحة في إطار خطة االلتزام البيئي واالجتماعي وقد 
يكون إعداد خطة مستقلة لمشاركة أصحاب المصلحة غير ضروري.

الحاشية 4. حيثما أمكن، تستخدم مشاركة أصحاب المصلحة هياكل المشاركة الموجودة في النظام الوطني، على سبيل المثال اللقاءات المجتمعية، التي تُستكمل 
عند الحاجة بترتيبات خاصة بالمشروع.

14. ستصف خطة مشاركة أصحاب المصلحة توقيت وأساليب المشاركة مع أصحاب المصلحة خلل دورة حياة المشروع، كما تم االتفاق 
عليه بين البنك والمقترض، مع التمييز بين االأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع واالأطراف المعنية االأخرى. كما ستصف خطة مشاركة أصحاب 
المصلحة نطاق ووقت المعلومات الذي يتم إبلغه للأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع واالأطراف المعنية االأخرى، فضلً عن نوع المعلومات 

التي يتعين الحصول عليها منهم.

 المذكرة التوجيهية 13-1. تعد عملية إعداد خطة مشاركة أصحاب المصلحة عملية شاملة، وتهدف مسودة خطة مشاركة أصحاب المصلحة 
إلى تلبية احتياجات مختلف أصحاب المصلحة وظروفهم، مع إيلء اهتمام خاص لمن ُحددوا من المحرومين أو الضعفاء، أفراداً أو مجموعات. 
وهي تحدد المعلومات وأنواع ما سيجري من تفاعل في كل مرحلة من مراحل المشروع، وتأخذ في اعتبارها تحديات االتصال والوصول المادي 

التي تواجه أصحاب المصلحة وتتصدى لها، وتشمل أي عملية مشاركة أخرى الأصحاب المصلحة تتطلبها المعايير البيئية واالجتماعية االأخرى. 

المحتملة،  وآثاره  ومخاطره  ونطاقه  المشروع  طبيعة  يلئم  حسبما  المصلحة،  أصحاب  مشاركة  خطة  ستشمل   .2-13 التوجيهية  المذكرة   
 وصفاً للمشروع مع آثاره البيئية واالجتماعية المتوقعة كما هو معروف في ذلك الحين؛ وقائمة بمجموعات أصحاب المصلحة الذين ُحددوا، 
بما في ذلك المحرومون أو الضعفاء أفراداً أو مجموعات؛ والبرنامج المقترح لمشاركة أصحاب المصلحة )بما في ذلك الموضوعات التي سيشارك 
أصحاب المصلحة فيها، والكيفية التي سيتم إخطار أصحاب المصلحة بها، وطرق المشاركة، وقائمة بالمعلومات/الوثائق التي ستكون في المجال 
العام، واللغات التي ستكون متوفرة بها، وطول فترة التشاور، وفرص التعليق(؛ وبيان الموارد المطلوبة والمسؤوليات عن تنفيذ أنشطة مشاركة 

أصحاب المصلحة؛ ووصف موجز الآلية التظلم؛ ومعلومات االتصال وعملية طلب المزيد من المعلومات.

المذكرة التوجيهية 13-3. يتم تزويد أصحاب المصلحة بمسودة خطة مشاركة أصحاب المصلحة في أشكال يسهل االطلع عليها ومن خلل 
القنوات الملئمة لهم. ويجوز إخطار أصحاب المصلحة بنشر خطة المشاركة عبر مختلف القنوات الملئمة، والتي يمكن أن تتضمن المواقع 
ذاعة أو وسائل التواصل االجتماعي أو القنوات االأخرى المناسبة في السياق المحلي. وفيما يتعلق بالمشروع،  لكترونية أو الملصقات أو االإ االإ
تنشد مسودة خطة مشاركة أصحاب المصلحة مدخلت حول جوانب، مثل: )أ( ما إذا كانت قائمة أصحاب المصلحة الذين ُحددوا دقيقة أم ال؛ 
)ب( الطرق المقترحة للإخطار والمشاركة )على سبيل المثال: أين يمكن عقد االجتماعات وحلقات العمل وكيف يتم إبلغ المجموعات المحرومة 
أو الضعيفة(؛ )ج( المدى والصيغة المقترحان للمشاركة )على سبيل المثال: نوع االجتماعات ومدة فترة التشاور(؛ )د( صيغة ولغة المعلومات 
التي سيتم توفيرها. ويتم استعراض الملحظات التقييمية الأصحاب المصلحة على هذه الجوانب وتضمينها في خطة مشاركة أصحاب المصلحة 
فصاح للجمهور عن نسخة منقحة من هذه الخطة. حسب االقتضاء. وإذا أُجريت تغييرات كبيرة في خطة مشاركة أصحاب المصلحة، فلبد من االإ

المقترح، ومع مخاوف  المتوقعة للمشروع  البيئية واالجتماعية  االآثار  تتناسب خطة مشاركة أصحاب المصلحة مع  المذكرة التوجيهية 4-13. 
أصحاب المصلحة بخصوص المخاطر واالآثار المرتبطة بالمشروع. وعندما يتم تضمين عناصر خطة مشاركة أصحاب المصلحة في خطة االلتزام 
البيئي واالجتماعي، من المهم أن نضمن إبلغ الترتيبات المعينة لمشاركة أصحاب المصلحة بأشكال مناسبة ومفهومة الأصحاب المصلحة الذين 
تم تحديدهم. وقد يشتمل هذا مثلً على ملخصات أو كتيبات أو نشرات إذاعية تنّبه أصحاب المصلحة إلى المعلومات التي سيتم تقديمها، 

ضافة إلى أماكن اجتماعات التشاور وقنوات تقديم التعليقات ومعلومات االتصال وملخص الآلية التظلم. باالإ

المذكرة التوجيهية 13-5. نظراً الأن ظروف المشروع ومخاوف أصحاب المصلحة يمكن أن تتغير أو يستجد غيرها، فلبد أن تتم مشاركة أصحاب 
المصلحة طوال دورة حياة المشروع. وقد تحتاج خطة مشاركة أصحاب المصلحة إلى تحديث أثناء تنفيذ المشروع، ويسمح هذا بتحسين تنفيذ 

المشروع استناداً إلى الملحظات التقييمية الأصحاب المصلحة وإدارة المخاوف على نحو استبقاقي. 

15. سيتم تصميم خطة مشاركة أصحاب المصلحة لمراعاة الخصائص والمصالح الرئيسية الأصحاب المصلحة، والمستويات المختلفة 
للمشاركة والتشاور التي ستتناسب مع أصحاب المصلحة المختلفين. وستحدد خطة مشاركة أصحاب المصلحة الكيفية التي ستتم بها 

معالجة التواصل مع أصحاب المصلحة خلل إعداد المشروع وتنفيذه.
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آراء  تسجيل  بها  سيتم  التي  والكيفية  المشاركة،  عوائق  زالة  الإ سُتستخدم  التي  التدابير،  المصلحة  أصحاب  مشاركة  خطة  16. ستصف 
المجموعات المتضررة بدرجات مختلفة. وإن أمكن، ستشمل خطة مشاركة أصحاب المصلحة تدابير مختلفة للسماح بالمشاركة الفعالة 
الأولئك المحددين باعتبارهم فئات محرومة أو معرضة للخطر. وقد يلزم توفر نُهج متخصصة ومستوى معزز من الموارد للتصال بالفئات 
المتضررة بدرجات مختلفة، بحيث يتسنى لها الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها فيما يتعلق بالمشكلت التي يُحتمل أن تؤثر عليها.

17. وعندما تعتمد مشاركة أصحاب المصلحة مع االأفراد والمجتمعات المحلية فعلًيا على ممثلي المجتمع،5 سيبذل المقترض جهوًدا 
معقولة للتحقق من أن هؤالء االأشخاص يمثلون في الحقيقة آراء االأفراد والمجتمعات ومن أنهم يعملون على تسهيل عملية التواصل 

بطريقة مناسبة.6

القبائل، أو قادة المجتمع ورجال الدين، أو ممثلو أجهزة الحكم المحلي، أو ممثلو المجتمع المدني،   الحاشية 5. على سبيل المثال، رؤساء القرى، أو زعماء 
أو السياسيون، أو المعلمون.

الحاشية 6. على سبيل المثال، عن طريق إرسال المعلومات المقدمة من المقترض إلى المجتمعات وتعليقات هذه المجتمعات ومخاوفها إلى المقترض بطريقة 
دقيقة وفي الوقت المناسب.

المذكرة التوجيهية 17-1. ستؤخذ جميع وجهات النظر في االعتبار، بما في ذلك وجهات نظر المحرومين أو الضعفاء، أفراداً أو مجموعات. 
القادة  لتحديد  وعمليات  نظم  واتباع  متنوعة  طرق  واستخدام  المجتمعية،  للهياكل  دقيقة  خرائط  رسم  يتم  أن  المفيد  من  هذا،  ولمساندة 
تعزز مساءلة َمن يتم تحديدهم كممثلين للمجتمع المحلي. وقد يأخذ هذا االعتبار في حسبانه درجة السلطة والشرعية التي يتمتع بها هؤالء 
الممثلون. وتشير الممارسات الجيدة إلى أنه ما دامت مجموعة معينة من أصحاب المصلحة تقدم منظوراً وثيق الصلة بالمشروع، فالواجب أخذ 

وجهات نظرها بعين االعتبار.

نهج  شكل  المصلحة  أصحاب  مشاركة  خطة  ستتخذ  المشروعات،  عن  المتاحة  المعلومات  لمستوى  ووفًقا  معينة،7  ظروف  18. في 
إطار العمل، مع تحديد مبادئ عامة وإستراتيجية تعاونية لتحديد أصحاب المصلحة وخطة لعملية مشاركة وفًقا لهذا المعيار البيئي 

واالجتماعي، الذي سيتم تنفيذه بمجرد معرفة الموقع.

الحاشية 7. على سبيل المثال، عندما ال يكون موقع المشروع معروفاً على وجه الضبط.

المذكرة التوجيهية 18-1. يكون استخدام نهج إطار عمل خطة مشاركة أصحاب المصلحة ملئماً في االأحوال التي ال تتسنى فيها معرفة تصميم 
المشروع.  تنفيذ  أثناء  إال  تصميمها  يتم  لن  متعددة  فرعية  مشروعات  على  المشروع  يشتمل  عندما  أو  المشروع،  إعداد  أثناء  ومكانه   المشروع 
طار على المبادئ الواجب اتباعها لمشاركة أصحاب المصلحة بأسلوب يتسق مع المعيار البيئي واالجتماعي 10 ويبين  وفي هذه الحاالت، ينص االإ
كيف يتم إخطار الناس كلما ُعرفت معلومات أساسية. ويتم تحديث خطة مشاركة أصحاب المصلحة كلما ُعرفت تفاصيل معينة، ومن ذلك على سبيل 

المثال االأماكن المعينة وأصحاب المصلحة والجدول الزمني للأنشطة.

فصاح عن المعلومات االإ

المحتملة.  والفرص  وآثاره  المشروع  مخاطر  لفهم  المصلحة  الأصحاب  الفرصة  تاحة  الإ المشروع  معلومات  عن  المقترض  19. سيفصح 
مكان قبل مضي البنك في تنفيذ التقييم المسبق  ويزود المقترض أصحاب المصلحة بسبل الوصول إلى المعلومات التالية، مبكًرا قدر االإ

للمشروع، وفي إطار زمني يسمح بالتشاور الهادف مع أصحاب المصلحة على تصميم المشروع:

الغرض من المشروع وطبيعته وحجمه؛)أ( 

مدة أنشطة المشروع المقترح؛)ب( 

المخاطر واالآثار المحتملة للمشروع على المجتمعات المحلية، ومقترحات الحد منها، وتسليط الضوء على المخاطر واالآثار )ج( 
المحتملة التي قد تؤثر بشكل غير متناسب في الفئات المحرومة والضعيفة، ووصف التدابير المختلفة التي تم اتخاذها لتجنبها 

أو خفضها؛

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

بلغ عن االجتماعات وتلخيصها ورفع التقارير بشأنها؛)ه(  وقت ومكان أي اجتماعات تشاور عامة مقترحة، والعملية التي يتم من خللها االإ

العملية والوسائل التي من خللها يمكن تقديم التظلمات ومعالجتها.)و( 
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المذكرة التوجيهية 19-1. تتوقف المشاركة الهادفة الأصحاب المصلحة على دقة المعلومات وتوفرها في الوقت المناسب وإمكانية الوصول إليها 
مكان في دورة حياة المشروع وبأسلوب وشكل ولغة ملئمة لكل  وفهمها. ومن المهم أن يتم توفير المعلومات ذات العلقة بالمشروع مبكراً قدر االإ
مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة. وقد تشمل أشكال تقديم المعلومات مطبوعات العروض التقديمية والملخصات غير الفنية ونشرات 
المشروعات والمنشورات. واالأمثل أن تتضمن المواد خرائط لمنطقة المشروع ورسومات غير فنية. وينبغي تزويد أصحاب المصلحة بالوثائق 
لكتروني للمقترض.  علنات في المجتمع المحلي، وحيثما أمكن على الموقع االإ المستخدمة في التشاور مع أصحاب المصلحة، مثلً على لوحات االإ

عاقات الحسية، مثلً من خلل توفير الوثائق بلغة   المذكرة التوجيهية 19-2. ينبغي أن تكون الوثائق أيضاً في متناول أصحاب المصلحة ذوي االإ
شارة في اجتماعات التشاور، حسب االقتضاء.  برايل أو االستعانة بمترجم فوري إلى لغة االإ

ضافية كالرسومات  لمام بالقراءة والكتابة، قد تكون االأشكال والصيغ االإ  المذكرة التوجيهية 19-3. في الحاالت التي تتدنى فيها مستويات االإ
التوضيحية للمواقع والنماذج المادية والعروض التقديمية بالفيديو مفيدة لتبليغ المعلومات ذات العلقة. وينبغي أن يساعد المقترض الجمهور 

على فهم الوثائق الفنية، ذلك مثلً من خلل نشر ملخصات مبسطة أو شروح مرجعية غير فنية أو إمكانية الوصول إلى الخبراء المحليين. 

 المذكرة التوجيهية 19-4. ينبغي أن يبذل المقترض جهوداً خاصة الإحاطة المجموعات المحرومة أو الضعيفة علماً والعمل معها وفهمها فيما 
يتعلق بآثار المشروع عليها، ووسائل الحصول على التعويض والمزايا عند االقتضاء، وكيف تثار التظلمات ومتى.

المذكرة التوجيهية 19-5. من المهم أن نظل متجاوبين مع طلبات المعلومات من االأطراف المتضررة من المشروع واالأطراف المعنية االأخرى 
طوال دورة حياة المشروع. ومن المفيد أن نضع النظم الملئمة للحفاظ على استمرارية توافر معلومات المشروع. على سبيل المثال، ربما يكون 

استخدام موقع إلكتروني أو وسائط أخرى مفيداً لتوفير المعلومات المتعلقة بالمشروع وتحديثها بانتظام. 

االعتبار  بعين  االأخذ  مع  ثقافًيا،  ومناسبة  المنال  سهلة  وبطريقة  الصلة  ذات  المحلية  باللغات  معلومات  عن  فصاح  االإ  20. سيتم 
أي احتياجات خاصة بالمجموعات، التي قد تتضرر من المشروع بشكل متمايز أو غير متناسب، أو مجموعات من السكان لديها احتياجات 

عاقة، ومحو االأمية، والمساواة بين الجنسين، والتنقل، واالختلفات في اللغة أو إمكانية الوصول(. معلوماتية محددة )مثل االإ

تشاور هادف

21. سيضطلع المقترض بتنفيذ عملية تشاور هادف على نحو يوفر الأصحاب المصلحة فرًصا للتعبير عن آرائهم بشأن مخاطر المشروع وآثاره، 
وتدابير الحد من المخاطر واالآثار، وتتيح للمقترض النظر فيها واالستجابة لها. وسيتم إجراء تشاور هادف بشكل مستمر نظًرا لتطور طبيعة 

المشكلت، واالآثار، والفرص.

22. التشاور الهادف هو عملية ذات اتجاهين:

تبدأ مبكًرا في عملية تخطيط المشروع لجمع االآراء االأولية لعرض المشروع وتوفير معلومات لتصميم المشروع؛)أ( 

 تشجع تعليقات أصحاب المصلحة، السيما باعتبارها وسيلة إرشادية في تصميم المشروع ومشاركة من أصحاب المصلحة )ب( 
في تحديد المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية والحد منها؛

تستمر دون انقطاع عند ظهور المخاطر واالآثار؛)ج( 

فصاح والنشر المسبقين للمعلومات الشفافة الموضوعية الهادفة ذات الصلة التي يسهل الحصول عليها، والمصوغة )د(  تستند إلى االإ
باللغة المحلية والشكل المناسبين على نحو يراعي الجوانب الثقافية؛

تنظر في التعليقات والشكاوى وترد عليها؛)ه( 

تدعم مشاركة فعالة وشاملة مع االأطراف المتضررة من أنشطة المشروع؛)و( 

كراه، والتمييز، والترهيب؛)ز(  تكون خالية من التلعب الخارجي، والتدخل، واالإ

فصاح عنها.)ح(  يقوم المقترض بتوثيقها واالإ

المذكرة التوجيهية 22-1. يتمثل الهدف من المشاورات في المشاركة في حوار هادف مع أصحاب المصلحة، وتلّقي مدخلت حول التحليل 
والخطط المقترحة، ومناقشة المخاوف، وتوفير المعلومات لقرارات المقترض، حيثما اقتضى االأمر. ويُتوقع أخذ عنصري االأمن وإمكانية الوصول 

في االعتبار عند تصميم برنامج للتشاور، والسيما في أوضاع البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. 
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 المذكرة التوجيهية 22-2. ينبغي الترحيب بتعبير أصحاب المصلحة عن أي مخاوف لديهم فيما يتعلق بالمشروع لكي يأخذها المقترض بعين 

االعتبار. وينبغي أال تؤدي المشاركة في المشاورات والتعبير عن أي آراء إلى انتقام أو إساءة أو أي نوع من التمييز. ويُتوقع أن يتصدى المقترض 

ساءة أو التمييز وأن يتخذ التدابير العلجية المناسبة. لمزاعم االنتقام أو االإ

 ب. المشاركة أثناء تنفيذ المشروع والتقارير الخارجية

23. سيتابع المقترض العمل مع االأطراف المتأثرة بأنشطة المشروعات واالأطراف المعنية االأخرى، وتقديم المعلومات لهم خلل دورة 
حياة المشروع، بطريقة متناسبة مع مصالحهم ومع المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية المحتملة للمشروع.8

العمليات،  تشغيل  بدء  قبل  ما  مرحلة  المثال  سبيل  على  المشروع،  حياة  دورة  في  رئيسية  مراحل  في  إضافية  معلومات  عن  فصاح  االإ يلزم  قد   .8  الحاشية 
فصاح والتشاور أو آلية التظلم بأنها تثير قلق أصحاب المشروعات. وأي مشكلت محددة قد حددتها عملية االإ

المذكرة التوجيهية 23-1. مع المضي قدما في تنفيذ مشروع ما، قد تظهر آثار جديدة، وقد تنزوي آثار أخرى. ويقدم المقترضون تحديثات منتظمة 

حول أداء المشروع والتغييرات التي تطرأ على النطاق أو الجدول الزمني، وذلك باتباع االإجراءات المتفق عليها في خطة مشاركة أصحاب المصلحة.

24. سيتابع المقترض إجراء مشاركة أصحاب المصلحة وفًقا لخطة مشاركة أصحاب المصلحة، وسيعتمد على قنوات االتصال والمشاركة 

البيئي  االأداء  بشأن  المصلحة  أصحاب  من  التعليقات  المقترض  سيطلب  التحديد،  وجه  وعلى  المصلحة.  أصحاب  مع  بالفعل  القائمة 

واالجتماعي للمشروع، وتنفيذ تدابير الحد من المخاطر وفًقا لخطة االلتزام البيئي واالجتماعي.

25. إذا كانت هناك تغييرات مهمة للمشروعات تؤدي إلى المخاطر واالآثار االإضافية، خاصًة إذا كان ذلك سيؤثر على االأطراف المتأثرة 

بأنشطة المشروع، سيقدم المقترض معلومات عن مثل هذه المخاطر واالآثار ويتشاور مع االأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع حول كيفية 

تخفيف هذه المخاطر واالآثار. وسيفصح المقترض عن خطة االلتزام البيئي واالجتماعي المحدثة، مع تحديد أي تدابير تخفيف إضافية.

المذكرة التوجيهية 24-1. تعتبر الملحظات التقييمية المستمرة التي يقدمها أصحاب المصلحة مفيدة لرصد المخاطر واالآثار ولتقييم فاعلية 

التدابير المصممة للحد من المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية. كما يمكن أيضاً استخدام المشاورات لتقييم ما إذا كانت متطلبات خطة االلتزام 

البيئي واالجتماعي بخصوص تدابير الحد من المخاطر واالآثار تم استيفاؤها أم ال، وما إذا كانت هناك مسائل إضافية برزت أم ال، وكيف يتم 

التصدي لهذه المسائل. 

 ج. آلية التظلم

للمشروع  واالجتماعي  البيئي  باالأداء  يتعلق  فيما  المشروع  بأنشطة  المتأثرة  االأطراف  وتظلمات  لمخاوف  المقترض   26. سيستجيب 

في الوقت المناسب. ولهذا الغرض، سيقترح المقترض آلية تظلم9 وينفذها لتيسير معالجة تلك المخاوف والتظلمات وتسهيلها.

 الحاشية 9. قد يتم استخدام آلية التظلم التي يتعين توفيرها بموجب هذا المعيار البيئي واالجتماعي باعتبارها آلية التظلم المطلوبة بموجب معايير أخرى 
)انظر المعيارين 5 و7(. ومع ذلك، يجب توفير آلية التظلم لعمال المشروع المطلوبة بموجب المعيار البيئي واالجتماعي 2 بشكل منفصل.

المذكرة التوجيهية 26-1. تشكل آلية التظلم منظومة أو عملية أو إجراًء شامل ويْسهل الوصول إليه، وتتلقى هذه االآلية الشكاوى واقتراحات 

التحسين، وتتصرف بناء عليها في الوقت المناسب، وتيّسر معالجة المخاوف والمظالم الناشئة فيما يتصل بالمشروع. وتوفر آلية التظلم الفعالة 

االنتصاف للأطراف المتضررة من المشروع وتساعد على معالجة المسائل في مرحلة مبكرة.

27. ستتوافق آلية التظلم مع مخاطر وآثار المشروع المتوقعة له وتُعد سهلة المنال وشاملة. وحيثما يكون ممكًنا أو مناسًبا للمشروع، 

بالمشروع.  خاصة  بترتيبات  الحاجة  عند  وتُستكمل  القائمة،  الرسمية  غير  أو  الرسمية  التظلم  آليات  هذه  التظلم  آلية   ستستخدم 

ترد بالملحق 1 تفاصيل إضافية بشأن آليات التظلم.

 من المتوقع أن تعالج آلية التظلم المخاوف بسرعة وفاعلية، وبطريقة شفافة مناسبة ثقافًيا وسهلة المنال لجميع االأطراف )أ( 
المتأثرة بأنشطة المشروع، دون أي تكلفة ودون أي عقوبة. ولن تمنع هذه العملية أو االإجراء أو االآلية الوصول إلى سبل االنتصاف 
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دارية. وسيقوم المقترض بإبلغ االأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع بعملية التظلم في سياق أنشطة المشاركة  القضائية أو االإ
المجتمعية الخاصة به، وسوف يتيح للجمهور سجل توثيق الردود على جميع التظلمات المتلقاة؛

سوف تتم معالجة التظلمات بطريقة ملئمة ثقافًيا وتكون متحفظة وموضوعية وحساسة وتستجيب الحتياجات ومخاوف االأطراف )ب( 
المتأثرة بأنشطة المشروع. وستسمح االآلية أيًضا بتقديم الشكاوى مجهلة المصدر ومعالجتها.

م آلية التظلم استناداً إلى فهم للمسائل التي يُحتمل أن تكون موضوعاً للمخاوف أو التظلمات. ويخص تصميم  المذكرة التوجيهية 27-1. تصمَّ
آلية التظلم ونطاقها الملئمان كل مشروع بعينه. ويتوقف هذا التصميم على عوامل كسياق المشروع وحجمه ونطاقه؛ وعدد المستفيدين من 
استخدام  ويجوز  التكنولوجية.  والقيود  المتاحة؛  والمالية  البشرية  والموارد  التظلمات؛  تقديم  تجاه  الثقافية  والمواقف  والقدرات؛  المشروع؛ 
االآليات الرسمية و/أو غير الرسمية القائمة، والتي ُحددت باعتبارها جزءا من التقييم البيئي واالجتماعي في إطار المعيار البيئي واالجتماعي 1، 
شريطة اعتبارها مناسبة الأغراض المشروع، وأن يتسنى تكميلها بترتيبات خاصة بالمشروع حسب االقتضاء. وفي بعض الحاالت، قد يكون االإجراء 

فاعل التكلفة والمستدام أن نبني على هذه االآليات الرسمية أو غير الرسمية لمعالجة المظالم ونحّسنها.

المذكرة التوجيهية 27-2. تُنشأ آلية التظلم في أقرب وقت ممكن خلل إعداد المشروع على أن تساندها الموارد البشرية والمالية الملئمة. 
وتوفر هذه االآلية أماكن وسبلً معينة يتم بها استلم التظلُّمات ووسائل يمكن بها تقديمها )على سبيل المثال: البريد، الرسائل النصية، البريد 
لكتروني، الهاتف، صناديق االقتراحات/الشكاوى، نموذج التظلُّم(؛ وتحدد شخصاً أو مكتباً أو مؤسسة لتولي المسؤولية  لكتروني، الموقع االإ االإ
عن معالجة التظلمات؛ وتضع إطاراً زمنياً لمعالجة الشكوى وعملية لتسجيل التظلمات ورصدها. ويجوز أن تشتمل آليات التظلم فيما يخص 
المشروعات االأكبر حجماً واالأكثر تعقيداً على مواقع ووسائل وطرق متعددة الستلم التظلمات ومعالجتها ورصدها، وفريق يضم ما يكفي من 

الموظفين، وعملية للطعن. 

 المذكرة التوجيهية 27-3. لجعل آليات التظلم ميسورة الأصحاب المصلحة كافة، من المفيد جعل إجراءات تقديم التظلمات بسيطة وسهلة 
ذاعية أو غير ذلك من القنوات الميسورة والملئمة؛ وتوضيح االأطر  علن عنها جماهيرياً وعلى نطاق واسع عبر الصحف أو النشرات االإ الفهم؛ واالإ
فادة باالستلم واالستجابة والحل. وآلية التظلم مجانية الأصحاب المصلحة. وتعتبر إمكانية وصول المحرومين أو الضعفاء،  الزمنية المتوقعة للإ

أفراداً أو مجموعات، أمراً مهماً، وكذلك الحال مع توثيق التظلمات المستلمة واالستجابات المقدمة.

طار الزمني لتسوية   المذكرة التوجيهية 27-4. ينبغي أن تكون االإجراءات المتخذة حيال التظلم أو االقتراحات مستنيرة ومتوازنة، ويتوقف االإ
التظلمات على عوامل كمدى إلحاح الشكوى؛ والحاجة إلى البحث واالستقصاء والتشاور والتمويل؛ والقدرات. وتنص آلية التظلم على أطر زمنية 
فادة باالستلم واالستجابات المؤقتة وحيثما أمكن التسوية النهائية للتظلمات. وقد يتطلب بعض التظلمات تنسيقاً فيما بين دوائر/ استرشادية للإ

هيئات متعددة، خارج سيطرة المشروع غالباً، أو يتطلب استقصاًء مفصلً. وقد تستغرق مثل هذه التظلمات زمناً أطول في معالجتها، وينبغي 
فادة باستلم التظلمات. وتشكل الوثائق المؤيدة اللزمة للتوصل إلى التسوية جزءاً من الملفات ذات الصلة  تبليغ االأطراف المعنية بهذا عند االإ

بالتظلم/الملحظات التقييمية.

المذكرة التوجيهية 27-5. ينبغي أن تتطلب آليات التظلم التعامل مع جميع التظلمات بسرية وتجرُّد وموضوعية ودون إبطاء. وفي البلدان 
فصاح عن الهوية، من المهم أن نضمن السرية؛ وفي تلك الحاالت، يجوز أن ينظر المقترض في تعيين  التي ال تسمح بتقديم تظلمات دونما االإ
ساءة أو أي نوع من التمييز. ويُتوقع أن يتصدى  جهات مستقلة لتيسير تقديم التظلمات. وال يجوز تعرُّض مستخدمي آلية التظلم للنتقام أو االإ

ساءة أو التمييز وأن يتخذ التدابير العلجية المناسبة. المقترض لمزاعم االنتقام أو االإ

 د. القدرة التنظيمية وااللتزام

28. سيقوم المقترض بتحديد أدوار ومسؤوليات وصلحيات واضحة، فضلً عن تعيين موظفين محددين لتحمل المسؤولية عن تنفيذ 
أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة ورصدها واالمتثال لهذا المعيار البيئي واالجتماعي.

ورصدها،  وتنفيذها  المصلحة  أصحاب  مشاركة  أنشطة  لتصميم  مؤهلين  موظفين  المقترض  يخصص  أن  ينبغي   .1-28 التوجيهية  المذكرة 
وإذا لزم االأمر ينظر في تعزيز هؤالء الموظفين بمساعدة خبراء خارجيين. وينبغي أن يكون عدد الموظفين متناسباً مع طبيعة المشروع وأنواع 

ومستويات المخاطر واالآثار المتوقعة. 
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الملحق أ: آلية التظلم

1. سيتوافق نطاق آلية التظلم المطلوبة وحجمها ونوعها مع طبيعة مخاطر وآثار المشروع المحتملة وحجمها.

2. تشمل آلية التظلم ما يلي:

 الطرق المختلفة التي يمكن للمستخدمين من خللها تقديم تظلماتهم وشكاواهم، التي قد تشمل عمليات التقديم الشخصية أو )أ( 
نترنت؛ لكتروني أو موقع على شبكة االإ عبر الهاتف أو رسالة نصية أو البريد أو البريد االإ

 سجل يتم فيه تسجيل التظلم كتابًيا، ويُحفظ كقاعدة بيانات؛)ب( 

قرار بتسلم الشكاوى والتظلمات والبت )ج(   إجراءات معلن عنها تحدد طول الوقت الذي يُتوقع أن ينتظره المستخدمون من أجل االإ
فيها ومعالجتها؛

 الشفافية بشأن إجراء التظلم، وهيكل الحوكمة، ومتخذي القرار؛)د( 

 إجراء طعن )بما في ذلك القضاء الوطني( قد تتم إحالة الشكاوى والتظلمات غير الملباة إليه في حالة عدم البت فيها.)ه( 

3. قد يقدم المقترض الوساطة بوصفها خيارا حينما يكون المستخدمون غير راضين عن التسوية المقترحة.
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