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 عامة نظرة

، وافق مجلس المديرين التنفیذيین للبنك الدولي علـى 2016في أغسطس/ آب 
إطار العمل البیئي واالجتماعي. يحمي ھذا اإلطار األشـخاص والبیئـة مـن اآلثـار 
السلبیة المحتملة التي قـد تـنجم عـن مشـروعات يمولھـا البنـك، ويعـزز التنمیـة 
المستدامة. ويوفر ھذا اإلطار الجديد تغطیـة واسـعة، بمـا فـي ذلـك إحـراز تقـّدم 

جتمــاعي والمشــاركة العامــة مھــم بشــأن الشــفافیة وعــدم التمییــز واالحتــواء اال
والمساءلة. كما يركز بشكل أكبر على بناء القدرات الخاصة بحكومات المقترضـین 

 للتعامل مع المسائل البیئیة واالجتماعیة.
لماذا تم تغییر سیاسات البنك 

 الدولي البیئیة واالجتماعیة؟
لقد تغیر العالم منذ وضع سیاسـات البنـك 

واالجتماعیـة الحالیـة قبـل الدولي البیئیـة 
ــن  ــر م ــرف باســم  20أكث ــي تُع ــا، والت عاًم

سیاسات اإلجراءات الوقائیـة. ويـدمج إطـار 
العمل البیئي واالجتمـاعي الجديـد العديـد 
مــن المتطلبــات ويقــوم بتحــديثھا بموجــب 
سیاســات اإلجــراءات الوقائیــة. وُيعــد ھــذا 
الجھــــد إحــــدى المبــــادرات األساســــیة 

ــك  ــي ذل ــا ف ــدة، بم ــام العدي إصــالحات نظ
ـــتراتیجیتي  ـــدات وإس ـــتريات والتوري المش

المساواة بین الجنسین والعمل المناخي، 
ــؤخراً  ــدولي م ــك ال ــا البن ــي اضــطلع بھ الت

 لتحسین نواتج عملیة التنمیة.
 

يــوفر إطــار العمــل البیئــي واالجتمـــاعي 
تغطیة أوسع نطاقا وأكثر منھجیًة للمخـاطر 
ــالء  ــا يقتضــي إي ــة. كم ــة واالجتماعی البیئی
االھتمــام بالمســائل البیئیــة واالجتماعیــة 
خالل إعداد أي مشروع وتنفیذه، مع زيـادة 
التركیــز علــى مشــاركة أصــحاب المصــلحة 
وعملیة الرصـد والمتابعـة. كمـا أنـه يوضـح 
ــدولي  ــك ال ــین البن ــؤولیات ب األدوار والمس
والمقترضین منه. ويحـدد ھـذا اإلطـار نھـج 
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إدارة المخـاطر المصـمم خصیًصـا لمواجھـة 
مخاطر المشروعات واآلثار المترتبة علیھـا. 
واإلطار الجديد ھـو نتـاج مشـاورات مكثفـة 
ھي األوسع على اإلطالق، أجراھـا البنـك 

ــوالي  ــع ح ــدولي م ــن أصــحاب  8ال آالف م
ــي ا ــارب  63لمصــلحة ف ــا يق ــداً خــالل م بل

أربعــــة أعــــوام مــــن العمــــل التحلیلــــي 
والمشاركة مع الحكومات، وخبراء التنمیـة، 
ومنظمات المجتمـع المـدني فـي مختلـف 

.العـــــــــــــــــــــــالمأنحـــــــــــــــــــــــاء 
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 األساسیة؟ التغییرات ھي ما
 المسـائل االجتماعیـةتم توسیع نطـاق 

التي يتناولھا إطار العمـل الجديـد صـراحًة، 
ـــة  ـــددة خاص ـــارات مح ـــمل اآلن إش وتش
ـــة  ـــة، والعمال بالصـــحة والســـالمة المھنی
وظــــروف العمــــل، والصــــحة والســــالمة 
ــة، وأمــن اإلنســان فــي ســیاق  المجتمعی

 النزاعات أو الجرائم.
ــاعي  ــي واالجتم ــل البیئ ــار العم ــزز إط ويع

تطلبات المتعلقة بالشـفافیة ومشـاركة الم
أصحاب المصلحة، وأصبح من الممكن اآلن 
العثور على ھـذه المتطلبـات فـي مختلـف 

 أقسامه.
ويشمل إطـار العمـل البیئـي واالجتمـاعي 
ــد  ــز ض ــدم التمیی ــأن ع ــا بش ــذلك أحكام ك
ـــــة أو  ـــــراد أو المجموعـــــات المحروم األف
الضـــعیفة. باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، يتطلـــب 

ـــد للبنـــك  توجیـــه منفصـــل وإلزامـــي جدي
ــن ھــذه  ــة ع ــذي يوضــح أمثل ــدولي، وال ال
المجموعـــات، أن يســـاعد المعنیـــون مـــن 
مـوظفي البنـك الـدولي المقترضـین علـى 
النظر في قضايا التمییز المحتملة وإدارتھـا 

 والحد منھا.
ــد   مســائل بیئیــةكمــا ُيبــرز اإلطــار الجدي

أخرى، على سبیل المثال، تقدير انبعاثـات 
ــــ ة للمشــــروعات، واإلدارة غــــازات الدفیئ

المستدامة للموارد الطبیعیة الحیة، وإدارة 
 المیاه.

ـــي  ـــل البیئ ـــار العم ـــل إط ـــف يمث كی
 واالجتماعي الجديد تحسنا؟

إطار العمل البیئي واالجتماعي ھـو عبـارة 
عن حزمة قوية وشاملة تضع معیـاراً عالیـا 
مــن حیــث النطــاق واالتســاع. فھــو يوفــق 

االجتماعیـة التـي تدابیر الحمايـة البیئیـة و
يعتمدھا البنك الـدولي بمـا يتماشـى مـع 
تلك الخاصة بمؤسسات التنمیـة األخـرى، 

 ويحقق تقدما في مجاالت مھمة.
كما أنه يشتمل على توفیر حماية شـاملة 
للعمال والمجتمعات المحلیة والمجموعات 

 المحرومة أو الضعیفة.

وبــالنظر فــي مجموعــة متنوعــة أكبــر مــن 
واالجتماعیـــة واآلثــــار  المخـــاطر البیئیـــة

ــي  ــل البیئ ــار العم ــیعزز إط ــة، س المحتمل
واالجتماعي نـواتج التنمیـة بشـكل أفضـل 

 ودائم.
كیــف يســاعد إطــار العمــل البیئــي 
ــر  ــي ُأطُ ــین ف ــاعي المقترض واالجتم
العمــل البیئیــة واالجتماعیــة الخاصــة 

 بھم؟
  

ــي  ــة ف ــة الوطنی ــة األنظم ــى تقوي ُينظــر إل
دف رئیسـي البلدان المقترضة على أنه ھ

للتنمیـــة فـــي االتفاقیـــات الدولیـــة التـــي 
ــه  ــم بلدان ــدولي ومعظ ــك ال ــدھا البن يعتم
المساھمة، مثـل إعـالن بـاريس، وبرنـامج 
ـــاون  ـــرا، وشـــراكة بوســـان للتع عمـــل أك

 اإلنمائي الفعال.
وتماشیًا مع ذلك، يركز إطار العمل البیئـي 
واالجتماعي بشكل أكبـر علـى اسـتخدام 

ھــــدف بنــــاء ُأطُــــر عمــــل المقترضــــین، ب
ــع  ــین ورف ــتدامة للمقترض ــات مس مؤسس
مستوى الكفاءة. وبموجب ھذا اإلطـار، قـد 
يــتم اســتخدام كامــل إطــار العمــل البیئــي 
واالجتماعي للمقتـرض أو جـزء منـه ألحـد 
ــدما يتحــدد أن اســتخدام  المشــروعات عن
إطـــار عمـــل المقتـــرض ســـیعالج مخـــاطر 
ــروع وآثــاره، وســیؤدي إلــى نتــائج  المش

 ف ھذا اإلطار.تتوافق مع أھدا
ــل  ــار العم ــق إط ــاق تطبی ــو نط ــا ھ م

 البیئي واالجتماعي؟
اعتبــار مــن األول مــن أكتوبر/تشــرين األول 

ــــي 2018 ــــل البیئ ــــار العم ــــري إط ، يس
واالجتمــاعي علــى جمیــع أنشــطة البنــك 
الدولي لتمويـل المشـروعات االسـتثمارية 
الجديدة. وستواصـل المشـروعات القائمـة 

ـــة، العمـــل بسیاســـات اإلجـــراءات  الوقائی
ــواز  ــا فــي خــط مت وسیســیر النظامــان مع

 لمدة سبع سنوات تقريبا.
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للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع لوسـي 

 بلیث على البريد اإللكتروني التالي:
lblyth1@worldbankgroup.org 

 


