
 بيان تفصيلى لمؤسسات المجتمع المدنى المصرى حول السياسات الحمائية الجديدة للبنك الدولى 

 والمفترحة فى مسودة 

 مقدمة:

يقوم البنك الدولى فى الوقت الحالى بمراجعة السياسات الحمائية التى تخضع لها البرامج والمشروعات التى يقوم بتمويلها، 

من المفترض أن تضمن من خالل إيجاد معايير وضوابط اجتماعية وصحية وبيئية  استدامة هذه المشروعات ومصداقية  والتى

 سعي البنك للتنمية.

تأتى هذه المراجعة الدورية فى مناخ شمل مطالبات متكررة من مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والنقابات 

السياسات السابق العمل بها لتكون أكثر توافقاً مع حقوق اإلنسان. وفى ظل إعالن البنك أن العمالية حول العالم بمراجعة 

 وضمان تحقق المشاركة فى الرخاء. المدقعالقضاء على الفقر الهدفين الرئيسيين اللذين سوف يعمل على تحقيقهما هما 

لدرجة صادمة، فكما سيرد تفصيالً أدناه عن نتائج  إال أن المسودة األولى للسياسات الحمائية المطروحة للنقاش جاءت معيبة

تحليل مؤسسات المجتمع المدنى المصرى لهذه السياسات المقترحة، ال يمكن بأى حال االعتماد عليها فى تحقيق حماية فعالية 

 لحقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

مغفلة لذى ال يرى سوى النمو سبيالً لقياس وتحقق تقدم االقتصاد، تقوم على نفس النموذج االقتصادى االمسودة المقترحة ف

حمى حقوق العمال، وال النساء وال توهو الهدف الذى أعلن عنه البنك؛ فلم  –ق القضاء على الفقر يمتطبات ضرورية لتحق

 المهجرين من أراضيهم وال السكان األصليين فى أى من دول العالم. 

تنموي محدود باستهداف الفقر المدقع وليس الفقر، بل وليس العدالة االقتصادية كما كانت تأمل  فبعد أن أعلن البنك عن هدف

أن العدالة "كافة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، بل وكما أكدت العديد من الدراسات الصادرة عن البنك ذاته 

ت الحمائية المقترحة لتعوق تحقق هذا الهدف، بل وتثير تساؤالت ؛ جاءت السياسا"االقتصادية ضرورة الستمرار النمو والتنمية

عدة حول إمكانية التوافق بين دور البنك الدولى كمقرض أساسي لتمويل مشروعات التنمية، والسياسات التنموية التى ترتضيها 

مم المتحدة أو منظمة الرراعة المؤسسات الدولية العاملة بشكل مؤثر فى رسم السياسات التنموية للدول األعضاء بها مثل األ

 واألغذية أو منظمة العمل الدولية. 

مراجعة وتحديث  الطريقة التي تمت من خاللها من األساس بل رفضت مؤسسات المجتمع المدنى فى العالم وفى مصر

قد فشلت عملية المراجعة في ادراج فالسياسات الوقائية حتى اليوم، والتي اتسمت باالقصاء وعدم الشفافية. واألهم من ذلك، 

منظمات المجتمع المدني والخبراء والعلماء المستقلين والسكان األصليين واتحادات العمال  التي قدمتها باستفاضةالمدخالت 

 والمجتمعات المتضررة من المشاريع بطريقة فعالة ومجدية.

ئ إحالة كافة الموضوعات المتعلقة بالحقوق االقتصادية اعتمادها على مباد (1) عاب المسودة المطروحة للنقاش بشكل عام

واالجتماعية فى مشروعاته لقوانين الدول األعضاء، وهو ما يجعل البنك مستفيد من غياب هذه القوانين فى بعض الدول، كما 

مخالفة ( 2) يخرجه من مصاف مؤسسات اإلقراض من أجل التنمية ويدخله فى مصاف مؤسسات اإلقراض من أجل اإلقراض.

طلح األقل صما استخدمته من مصطلحات للمصطلحات المتوافقة مع المواثيق والمعاهدات الدولية المختلفة، وميلها الستخدام الم

الضرر  جبر بدل االنتصاف سبل أو التعويض مفهومفاستخدم داللة على الحق المنوط به البند فى مسودة السياسات الحمائية 

( عدم وجود أية آلية لضمان 3) على سبيل المثال ال الحصر، وذلكاالخالء القسرى بديال عن  وإعادة التوطين غير الطوعي

( عدم وجود أى عقوبة واضحة نصاً على 4فعالية إنفاذ أى من السياسات الواردة فى مسودة السياسات الحمائية ذاتها و)

 مخالف اللتراماته" من األساس.المقترض الذى يخالف هذه السياسات، بل عدم التعرض لمفهوم "المقترض ال

وبالفعل شاركت مؤسسات المجتمع المدنى فى محاولة الضغط لتعديل هذه المسودة مسبقاً، من خالل إرسال خطاب بموقفها 

، واالشتراك مع مجموعات عمل إقليمية 2114الرافض للمسودة المطروحة للنقاش للمدراء التنفيذيين للبنك فى نهاية يونيو 

، واالشتراك مع 2114مجموعة العمل على المسودة من قبل مؤسسات المجتمع المدنى اآلسيوية فى أكتوبر وعلى األخص 

مؤسسات المجتمع المدنى عالمياً بإرسال بيان واضح باالنتقادات المتعلقة بالمسودة المطروحة للنقاش للسيد الدكتور .. كيم 



ع المجتمع المدنى العالمى فى كتابة وإلقاء بيان رفض شديد اللهجة ، واالشتراك مكذلك 2114رئيس البنك الدولى فى أكتوبر 

 كذلك.  2114فى جلسة المشاورات المنعقدة بمقر البنك الدولى فى واشنطن فى األسبوع األول من أكتوبر 

أكتوبر  22إال أن المشاورات لم ترل جارية، ودعيت مؤسسات المجتمع المدنى المصرية لحضور جلسة التشاور المحلية فى 

2114. 

واجتهدت مجموعة مؤسسات المجتمع المدنى فى اإلعداد للمشاورات، وقامت باالتصال بعدد كبير من أصحاب المصلحة من 

العمال والسكان، ولكن التعليق األساسى على المشاورات يتعلق بعدم إيراد أى رد صارم على النقاطا المثارة من قبل الحضور 

م ترك معظم فريق البنك يوم لمشاروات قبل انتهاء اليوم، بل وبعضهم اأصحاب المصلحة، كمن مؤسسات المجتمع المدنى و

 تركه بعد مرور اٌقل من ساعتين من بدايته؟، فيما اعتبره الحضور إهانة بالغة.

 وفيما يتعلق بالتحرك قدماً وخلق مسار أفضل للتفاوض، تؤكد مؤسسات المجتمع المدنى التى حضرت المشاورات فى مصر

 الثالثة التالية: العمل على تحقيق التوصياتعلى أهمية 

  :لمناقشة كل سياسة على حدة مع المجموعة المختصة.كاف يتم تخصيص وقت أن التوصية األولى 

  :يتم تخصيص جلسة مستقلة لكل دولة وعدم دمج أكثر من دولة فى المشاورة الواحدةأن التوصية التانية.  

  لكى  نفسهاالمجموعة التى عملت على مسودة السياسات مع لمهمة التشاور التوصية الثالثة: أن يحضر فريق البنك

 يتم تقديم وجهة نظر البنك بصورة أكثر كفاءة، وإدارة نقاش حقيقى وفعال حول المواد بنصوصها المختلفة. 

  



 سياسات الحمائية:وفيما يلى تفصيل لتعليق مؤسسات المجتمع المدنى على بنود ال

 واالجتماعية: البيئية واآلثار المخاطر وإدارة تقييم 1 واالجتماعي البيئي المعيار

  

 

 

 العمل:  وظروف العمالة 2 واالجتماعي البيئي المعيار

استبعاد المعيار المقترح الخاص بحقوق العمال لن يكون له أي تأثير في حماية حقوق العمال ألنه من بعد بشكل عام فإن 

ون على مشاريع المتعهدون من طرف ثالث وموظفي الخدمة المدنية، ينطبق فقط على مجموعة صغيرة من أولئك الذين يعمل

في السياسات المطروحة فشل ت - خرىوعلى عكس المؤسسات التنموية األ -إلى ذلك  ضافة. باإلبشكل مباشر يمولها البنك

التي يجب أن هي المعايير وأو حتى اإلشارة إليها، ساسية التابعة لمنظمة العمل الدولية تقاء إلى اتفاقات ومعايير العمل األراال

حول حقوق العمال. من خالل تضييق نطاق المجموعة التي تنطبق السياسة ذات مصداقية تشكل حجر الراوية ألي سياسة 

  دفع األجور، ومنع حرية تكوين الجمعيات.، وتشغيل األطفال، وعدم عمل غير آمنةعليها، سيسمح البنك باستمرار ظروف 

على تضمين كافة أنواع المتعاقدين مع مشروعات مولها البنك  التأكيد ومن ناحية التفعيل فالبد وأن يتضمن النص بشكل واضح

ر من واء بشكل دائم أو موسمى، وبشكل مباشر أو من الباطن حيث تكمن المشكلة الحقيقية فى إغفال حقوق العمال فى الكثيس

المشروعات التى يمولها البنك. كما البد وأن تنص المسودة صراحًة على أهمية اإلعالن الكامل بورقة معلقة أو يافطة فى مكان 

 ظاهر للكافة فى موقع المشروع عن حقوق العمال به. 

ففى التفاوض الجماعى، ومن ناحية بعض االعتراضات على التفاصيل، فقد أغفلت المسودة المطروحة حق العمال فى التنظيم و

طرق إلى االتفاقات الدولية التي تؤكد على أحقية العمال في إنشاء نقاباتهم وحريتهم في االنضمام ألي نقابة، م التلم يت 11 البند

لم يعترفوا بالنقابات المستقلة حتى اآلن، وهو  ، خاصة وأنهموبالنسبة للوضع في مصر، ستؤخذ هذه النقطة كسالح للحكومات

حينما كان حاكًما  2111إصدار قانون الحريات النقابية منذ أن أصدر المجلس العسكري في عام  مناضح في تملصهم الو

والخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم  28للبالد، إعالًنا دستورًيا بقانون الحريات النقابية، واستناًدا على االتفاقية رقم 

  والموقعة عليها الحكومة المصرية. 1442العام لمنظمة العمل الدولية في يوليه النقابي والتي اعتمدها المؤتمر 

يجب التأكيد في هذه النقطة على أحقية النقابات العامة والمستقلة وكل األشكال التنظيمية للعمال في تزويدهم ف

 بالمعلومات الالزمة للتفاوض ذي المغزى بطريقة مناسبة، كما هو مذكور بهذه النقطة.
 

الكثير من الحقوق بالكامل لقوانين الدولة التى تنظمها، ولم يرد نص واضح على ضرورة الترام  ت الوثيقة المقترحةأحالكما 

 المشروع بحد أدنى مناسب لألجور للعامل، أو بحقوقه فى التأمينات والمعاشات. 

ويعيب هذه النقاط الطريقة المطاطية  غير موضح بها ما هي آلية التظلم المفروضة على الدولة، ،21و 21و 21البنود 

 للدولة إنشاء آلية تظلم ال تساعد العمال على تنفيذ الهدف المنشود.مما يتيح وتؤخذ بأكثر من منظور، 
 

،البد من استخدام جملة " يحظر استخدام العمل القسرى" وليس فقط "لن يتم استخدام العمل القسرى"13البند وفى   

عطى المقترض أو ، حيث تشديد الخطورةنقطة خالفية شعار بالفصل" وليس "إنتهاء التعاقد" وهى وتستخدم المسودة كلمة "إ

القائم على المشروع الحق الكامل فى الفصل التعسفى أو إغفال كافة مستحقات العاملين عند انتهاء المشروع، فالبد من استخدام 

ما يتم االنتهاء من المشروع.انتهاء التعاقد والنص بشكل واضح على كافة حقوق العمال عند  



كما تستخدم المسودة مصطلح "تعويض العامل" وليس جبر الضرر"، وهو االختيار األسوء، فالبد من جبر ضرر المتضرر 

 من العاملين وليس تعويضه فقط بأى حال.

" يتم ترويد جميع العاملين بالمشروع بمرافق مالئمة .. لنهاية المادة"، واسع للغاية، ويتسبب عدم  : 21كما أن نص البند رقم 

"الوضوح فى إغفال حقوق العاملين بشكل كبير، فالبد من وضع معايير واضحة وآدمية تلترم بها كافة مشروعات البنك  

قوق الفئات األضعف مثل المرأة والطفل وهى الصياغة أما عما يخص الفئات األكثر هشاشة فقد نصت األهداف على حماية ح

  األقليات الجنسية والنوعية والمعاقين وأسباب إغفال النص بشكل واضح. والبد من النص على حماية المطاطة للغاية،

ا ما هو مفهوم األعمال والمشاريع الخطيرة، والوضع بمصر يظهر فيه المحاجر بالمني 21و 21و 21 البنودتُحدد ولم 

وبقرية الصف بجنوب الجيرة وأشباههم، يعمل بها أطفال دون سن الخامسة عشر، وبعض األماكن في مصر األطفال 

 يستحوذون على نسبة كبيرة من عمال البناء واألخشاب.

فيجب أن توضح ما هي األعمال والمشاريع الخطيرة، والتأكيد على المراقبة من قِبل لجنة البنك في مصر على هذه  

وفى حالة تشغيل األطفال البد من االلترام بدفع الحد األدنى لألجر للطفل  روعات، للتأكد من عدم وجود أطفال في العمل.المش

 كذلك.

تحدد إجراءات إدارة العمالة الحد األدنى لسن العمل فيما يحدده القانون الوطني 11ض بين نص البندين وهناك تعار  

عاما فيما يتعلق بالمشروع بطريقة يرشح أن تكون خطيرة. أو تمثل إعاقة لتعليم  12ال يحور تشغيل األطفال تحت سن  11و 

 الطفل أو نموه.

على "عندما يجور تشغيل األطفال.." وهى مادة شديدة الخطورة على الطفل والبد وأن تستبدل  18وتنص المسودة فى المادة 

ييم مناسب للمخاطر، قإجراء ت سنة سيتم 12عندما يجور تشغيل األطفال دون سن بنص واضح على   

سنة بمشروعات البنك في كافة األعمال الخطرة المقررة بإتفاقية أسوأ  12بأن تكون "أنه ال يجور تشغيل األطفال أقل من 

مهنة المحددة باإلتفاقية، حيث أنها المرجعية األساسية ألسوأ أشكال عمل  44 أشكال عمالة األطفال لمنظمة العمل الدولية، وهى

 األطفال.

سنة يتم اإللترام بساعات ومحددات عمل األطفال في إتفاقية الحد  12 – 11تشغيل األطفال في سن العمل المحدد من  حالوفي 

ساعات  1سنة  12 – 11لمنظمة العمل الدولية، بحيث ال يتجاور عدد ساعات العمل للطفل ما بين  –األدنى لتشغيل األطفال 

مع توفير الغذاء المناسب والمقرر بإتفاقية منظمة العمل الدولية.وكذا إتفاقية حقوق الطفل. يومياً يتخللها ساعة راحة،  

عام يتم إضافة مادة خاصة بحظر عمل األطفال  11مع النص على أنه ال يجور تشغيل األطفال تحت أية ظروف تحت سن 

م حتى السابعة صباحاً. 8والنساء فيما بين الساعة   

 

كفاءة الموارد ومنع التلوث: : 3المعيار البيئى   

 :التالي النحو على وذلك والمبادئ المعايير من عدد على قائمة البيئي األثر تقييم عملية تكون أن يجب

 المشروع من االنتهاء بعد وكذلك المشروع تنفيذ أثناء وأيضاً  المشروعات إنشاء قبل والمبكر المسبق التقييم ضرورة. 

 دور يمتد أن يجب بل فقط البيئي األثر تقيم بعملية يتعلق فيما المدني المجتمع منظمات بمشاورة االكتفاء عدم 

 .البيئي األثر تقييم بدراسات يتعلق فيما الموارية التقارير إلعداد المدني المجتمع منظمات

  ًميتقي دراسات احترام بمدى يتعلق فيما والمحاسبية المراقبة لعملية المدني المجتمع منظمات دور يمتد أن يجب أيضا 

 .البيئي األثر



 وقبل المعلومات هذه توافر وضرورة إنشائه في البدء قبل مشروع بأي المتعلقة المعلومات وصول وأهمية ضرورة 

 .القرض إبرام

 مؤسسات خالل من وأيضاً  ومحدد، واضح تشريعي بناء خالل من مؤسسية عملية البيئي األثر تقييم عملية تكون أن 

 .نيالمد المجتمع منظمات وأيضاً  المنتخبة الشعبية المؤسسات قبل من والمحاسبية والمساءلة للرقابة خاضعة مستقلة

 تلك خالل من وإقرارها المنتخبة الشعبية المؤسسات خالل من للنقاش خاضعة البيئي األثر تقييم دراسة تكون نأ 

 .والشفافية النراهة لمعايير وفقاً  المنتخبة المجالس

 أما عن األمن الغذائى:

 بالبنك الخاصة للسياسات األولويات أحد مشروع بأي القيام عند االعتبار في وضعها وضرورةإ الغذائي األمن قضية فتعد

 .كذلك األمر كان إذا الدولي

 للندرة وذلك المائية المجاري من القريبة األراضي وبخاصة الرراعية األراضي على مشروعات أي إقامة عدم يجب فإنه

 (والمياه األرض) الموارد لهذه الشديدة

 األمن قضية تهديد ثم ومن للرراعة القابلة األراضي ضياع إلى يؤدي الرراعية األرضي على المشروعات إقامة أن كما

 .الغذائي

 القنوات/ لترعا/ كالنيل) المائية المجاري من القريبة واألراضي الرراعية األراضي على مشروع أي إقامة عدم ضرورةفهناك 

 .المائية

 بين نراع أي حدوث عند القضائي االختصاص  جهة يتضمن نص والحكومات البنك بين المبرمة اإلقراض عقود تضمين يجب

 الوقائية بالسياسات الخاصة للمعايير أو البيئي األثر تقييم لدراسات احترام عدم أو إخالل أي حدوث عند أو المتعاقدين الطرفين

 .العقد توقيع بموجبها تم التي

 .المشروع إنشاء بسبب انتهاكات حدوث أو اإلخالل عند قانونية مخاصمة بأي المدني المجتمع لمنظمات يسمح وأن

 

: صحة وسالمة المجتمع:4المعيار البيئى   

 

 :إستمالك األراضى، والقيود المفروضة على أستخدام األراضى، وإعادة التوطين القسرى:  5المعيار البيئى 

غفل وضع بند التشاور المسبق أنه أ( تعريف اإلخالء القسرى إال 1حاول البنك فى حاشية  تلك الصفحات ) 12و 11صفحة 

وذلك فقط إذا كان  إذا لم يتم التشاور المسبق وفقا لمفهوم البنك لن نصبح هنا بصدد عملية إخالء قسرى أنهوبذلك يكون مفهوما 

 هناك إشعار مسبق و كان هناك فرصة لتقديم تظلم وكذلك لم يكن هناك إستخدام للقوة المفرطة.

 ) أ( تقديم التعويض فى الوقت المناسب عن فقدان األصول بتكلفة البديل. 12األهداف و 11صفحة 

خدام مصطلح جبر الضرر حيث إنة اعم وأشمل نتحفظ هنا على إستخدام لفظ التعويض والمستخدم من قبل البنك ونفضل إست

 ويعنى إرجاع الشيء ألصلة قدر اإلمكان.

يوضح أن من المفروض أن يتضمن  أنهوالتى ذكر بها مفهوم مصطلح تكلفة البديل إال  12( من صفحة 1كذلك فى الحاشية )

 مصطلح تكلفة البديل حساب الخسائر.



)ب( ضمان تنفيذ أنشطة إعادة التوطين مع الكشف المناسب عن المعلومات، والتشاور، والمشاركة الواعية من  12صفحة 

 المتضررين.

الكشف المناسب عن المعلومات، لم يحدد هنا معيار كلمة مناسب وهل يخضع لسلطة البنك أم المقترض وكذلك لم يحدد تاريخ 

 الكشف المناسب عن المعلومات.

( تنظيم أو تخطيط الموارد الطبيعية 1فقرة ) 14( وصفحة ESS( ال ينطبق هذا المعيار البيئى واإلجتماعى )1بند ) 13ة صفح

 أو استخدام األراضى على المستوى اإلقليمى أو الوطنى لتعرير اإلستدامة.

 ومع ذلك ، ..... ، باإلضافة الى تصميم بدائل مناسبة أو تدابير .... ألخ .

فإن تلك السياسة لن تطبق فى حالة التخطيط على المستوى اإلقليمى أو الوطنى، وبذلك فقد تكون تلك وسيلة وعلى هذا 

لم  همثال. وباإلضافة الى ذلك فإن هلمقترض فى التهرب من تطبيق تلك السياسة وذلك بإلحاق المشروع بأى مخطط إقليمى لديل

 التدابير المناسبة. يحدد من الذى تقع علية مسئولية تصميم البدائل  أو

 ( سيتم الكشف عن معايير التعويض لفئات األراضى واألصول الثابتة ...ألخ.4بند ) 11صفحة 

لم يوضح هنا تاريخ مناسب لعملية الكشف عن معايير عملية التعويض تلك وما إذا كانت ستكون أثناء إعداد دراسات المشروع 

 .هإلنتهاء منأو بعد البدء فى تنفيذ المشروع أو حتى بعد ا

 1( عندما تعتمد سبل العيش للنارحين على األرض .....فى حالة األشخاص المتضررين بموجب الفقرة 11بند ) 11صفحة 

 )ج(31و 21)ج( ، ستقدم مساعدة إعادة التوطين بدال من التعويض عن األرض، كما هو موضح فى الفقرتين 

من ليس لديهم أوراق أو وضع قانونى وفى هذة الحالة لن يسلم لهم أى  بالنسبة لألشخاص المتضررين بموجب الفقرة )ج( وهم

ج فقط إنها تشمل 31و 21تعويضات أو أراضى مكافئة وإنما سيتم إعادة توطينهم والمقصود بإعادة التوطين هنا وفقا للبندين 

وذلك دون تحديد عما إذا كانت  ج31فقط توفير مسكن مالئم وحيارة ومساعدة عن عملية النقل فضال عن مساعدة لسبل العيش 

 لن يوفر تعويض عن األرض ولن يتم كذلك حساب تكلفة الخسائر.أنه سبل العيش ستكون أفضل عما قبل من عدمة فضال عن 

فالمقترض لن يبدأ فى  11صفحة   11ويمكن كذلك فهم الفرق بين إعادة التوطين والتعويض بالنسبة للمتضررين فى البند 

ج فهنا الوضع يكون بالنسبة للمقترض  1أ،ب أما بالنسبة لـ  1ر التعويض وذلك بالنسبة للمتضررين بند المشروع حتى يوف

 وفقا إلمكانياتة .

( يتكلم ذلك البند صراحة عن عدم وجود أى اهمية لموافقة األهالى على المشروع أو حتى على حجم  12بند ) 11صفحة 

هناك موافقة مسبقة من البنك على المشروع وضع مبلغ التعويض الذى لم  التعويض ففى النهاية يمكن للمقترض إذا كان

األهالى فى البنك لصالح المتضررين واإلستمرار قدما فى المشروع ، وبالطبع بعد تنفيذ المشروع سيضطر األهالى  هيرتضي

 .هلقبول ما سبق وأن رفضو

سيتم ضمان توفير أموال التعويضات المتبقية من خالل ( كما يجور دفع التعويض على أقساط ، ......، و13بند ) 11صفة 

 حساب الضمان ) الذى أنشيء ومول بالكامل قبل النروح ( أو تدابير مماثلة .

إمكانية تقسيط التعويض مع وجوب دفع القسط األول قبل نرع الملكية وأن يفى القسط األول بتكاليف اإلنتقال أما  13حدد البند 

يحدد كيف سيسدد وإذا ما كان سيفى باإلحتياجات المعيشية من عدمة فضال عن عدم تحديد معيار رمنى  باقى مبلغ التعويض فلم

 لسداد تلك األقساط للمتضررين .

( ينبغى أن تضمن عملية التشاور الحصول على وجهات نظر المرأة ومراعاة مصالحها فى 11( حاشية )14بند ) 11صفحة 

 تنفيذها ....ألخ .جميع جوانب تخطيط إعادة التوطين و



وجوب اخذ وجهة نظر المرأة وإن كان األفضل أخذ وجهة نظر الفئات الضعيفة والمهمشة كذوى اإلعاقة مثال إن وجدوا وعدم 

 إقتصار ذلك على المرأة .

بشكل جيد ( عندما يتعذر استمالك األراضى ........ ويتم توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالموعد النهائى 11بند ) 11صفحة 

 فى كافة مناطق المشروع .

  لم يحدد هنا فى ذلك البند تاريخ البدء فى نشر تلك المعلومات .

لم يحدد هنا المقصود بالمشاريع التى تنطوى على قدر ضئيل من إستمالك األراضى فما هو  –أ  –( 18البند )  11صفحة 

قد  هن معايير أهلية المتضررين هنا ستترك للمقترض والذى بدورالمعيار الذى يمكننا بة قياس ذلك القدر الضئيل ، فضال عن أ

يحيل إليها وفقا للقانون الوطنى والذى قد يغفل مثال من لهم حقوق غير ثابتة بأوراق قانونية كالشعوب األصلية على سبيل 

 المثال .

 أما بالنسبة للفقرة ب، ج ، د فلم يحدد المقصود بالتدابير اإلضافية .

 ( سيحدد المقترض إجراءات مراقبة وتقييم وتنفيذ الخطة .14البند ) 18صفحة 

ترك للمقترض طريقة المراقبة وتنفيذ الخطة وبالتالى قد يكون غير واضح لنا دور البنك فى عملية الرقابة تلك ومعاييرها وتبعا 

اقبة فضال عن عدم تحديد تاريخ أخطار لذلك فعملية التشاور مع المتضررين ال نعلم هى مسئولية من فعليا أثناء عملية المر

( من ذات الصفحة حيث ترك للمقترض كذلك 21يضاف الى ذلك ما جاء بالبند ) األشخاص المتضررين بنتائج المراقبة.

 التدقيق على خطة التخفيف من أثار التوطين القسرى، وعلى هذا كلة فالبنك يمول فقط دون أى مسئوليات .

( ال يتطلب من المقترض تعويض أو مساعدة أولئك الذين يعتدون على منطقة المشروع بعد الموعد 21البند ) 12صفحة 

 للجمهور . هالنهائى لألهلية ، بشرط تحديد الموعد النهائى بوضوح واإلعالن عن

ن عن الموعد النهائى ذاك ولم بخصوص اإلعتداء على منطقة المشروع بعد الموعد النهائى لألهلية فلم يحدد طريقة اإلعال

 يحدد الوسائل المناسبة لإلعالن مع ضرورة أن ينص على وجوب اإلعالن بشكل أساسى فى منطقة المشروع .

  األصلية الشعوب 7: واإلجتماعى البيئى المعيار

 مصطلح على البنك مع اإلتفاق للمقترض ويجور ،...  األصلية للشعوب عالميا مقبول تعريف هناك ليس( 1) البند 14 صفحة-

 .المقترض لظروف المناسب النحو على األصلية للشعوب بديل

 بديل مصطلح على البنك مع يتفق بأن للمقترض الصالحية فأعطى األصلية شعوبلل موحد تعريف وجود عدم البنك ستغلا

 يمنع ال األصلية الشعوب مصطلح حول توافق وجود عدم أن والواقع المقترض، ظروف مع يتفق بما وذلك األصلية للشعوب

 أو األصلية للشعوب العالمى اإلعالن فى الموضحة تلك وهى عنها التنارل يمكن ال المعايير من عدد حول إتفاق هناك أن

 فى الرائد بدورة دوما هنفس يصدر هبأعتبار الدولى البنك ان عن فضال الدولية، العمل منظمة عن الصادرة  114 اإلتفاقية

 من بدال األصلية، الشعوب بخصوص الدولية اإلتفاقيات فى الواردة المعايير تبنى على هو يعمل أن هب األجدر فكان التنمية،

 لوصف المعايير من أدنى حد كذلك البنك يتبنى أن وجوب عن فضال المصطلح، حول خالف وجود حول مسبق بشكل التصدير

 فإن ولذلك حدا، على مقترض وكل البنك مابين حرة تفاوض لعملية مطلقا ذلك يترك أن من بدال األصلية الشعوب مصطلح

 . المعيار ذلك بنود تطبيق من ليتحلل مقترض ألى سهلة وسيلة يعد الطريقة بتلك البند ذلك وصف

 هبهذ واإلعتراف متميرة أصلية وثقافية أجتماعية مجموعة فى كأعضاء الذاتية الهوية – أ –( 1) البند 14 صفحة -

 . أخرين قبل من الهوية



 تعترف ال والتى الواحدة القومية النرعة ذات الدول فى متحقق يكون ال قد أمر وهو األخرين قبل من الهوية بهذة اإلعتراف

 تلك يكافئ البنك وكأن السياسة تلك تطبيق من للتهرب إضافى سبب يمثل ما وهو الثقافية، بالتعددية تؤمن أو أخرى بقوميات

 . بها الخاصة األصلية الشعوب لحقوق إنتهاكها على الدول

 بتطبيق هإلترام من المقترض بموجبها يتحلل صالحيات إعطاء فى المتمثلة البنك لخطة إستكماال( 4)البند 81 صفحة -

 للمجموعات تحديد هناك كان إذا األصلية الشعوب معيار تطبيق تفادى للمقترض يمكن( 4) الـ البند ففى ، السابع المعيار

 عدم يعنى ما وهو.  الوطنى الدستور أحكام مع يتوافق ال بما واإلجتماعى البيئى المعيار فى المتوخى النحو على ثقافيا المميرة

 تفاقياتاإل فى الواردة األصلية الشعوب توصيف معايير إنطبقت ولو حتى البلد تلك فى األصلية الشعوب بمجموعات اإلعتراف

 . البنك لمفهوم وفقا حتى أو الدولية

 على الحصول المقترض على أوجبت قد البنود تلك جميع أن رغم الواقع فى( 28 - 24 -21 -14) البند 82 صفحة -

 ال" أنه على نص قد( د)  فقرة(  21)  البند أن عرفنا ما إذاتتضاءل  ذلك أهمية هأن إال ( FPIC ) المستنيرة الحرة الموافقة

 أو أفراد موافقة عدم حالة فى حتى إليها التوصل ويمكن ، إجماعا ( FPIC ) والمستنيرة والمسبقة الحرة الموافقة تتطلب

 هى وما والمسبقة الحرة الموافقة تلك اهمية ما هذا وعلى.  "واضح بشكل المتضررة األصلية الشعوب بين أو داخل مجموعات

 نسبة قياس من المقترض باألحرى أو البنك سيتمكن وكيف المشروع على توافق أو ترفض التى المجموعات أو األفراد نسبة

 . الرفض أو التوافق

: صحة وسالمة المجتمع:11المعيار البيئى   

في حين أننا نرحب بمبادرة البنك الدولي إللرام الحكومات المقترضة بمشاركة أصحاب المصلحة خالل دورة المشروع 

ب التالية بهدف جعل هذه المشاركة أكثر جدوى وأهمية.االستثماري، إال أننا نتقدم بالتعليقات والمطال  

 الشفافية وإتاحة المعلومات:

، واألمثلة على ذلك عديدة مبدئياً ال يوجد بالمادة أى إلرام باإلفصاح عن المعلومات والشفافية  

المعلومات الكامله عن  وفريالرام المقترض بت ن "إمن المفترض ان تكو، فوليس يلترميشارك المقترضون  1فى البند 

"المشروع  

 

اليوجد الرام سواء على المقترض او البنكفسيتشاور المقترض مع اصحاب المصلحة   -فى جميع المشاريع  4والبند   

 

  تيحدد  المقترض االفراد او المجتمعات التى تضرر ينص على أنه12البند  المشاركه اثناء  اعداد المشروعو 

من هيئه مستقله عن االضرار واالشخاص المتضررة من تنفيذ المشروعوجد دراسه مستقله تال ف  

 خطه مشاركه اصحاب المصلحه ** 

  اليوجد الرام على المقترض   -14

 تحديد أصحاب المصلحة:

بحسب هذه المسودة، فإن الحكومة المقترضة هي المسؤولة عن تحديد أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات  -

(، من دون أي وسيلة 11( والممثلون عن المجتمعات مثل منظمات المجتمع المدني )الفقرة 12المتضررة )الفقرة 

نشاء "منظمات غير حكومية" تكون بالفعل تابعة لها لتتأكد من  دقة العملية. في الكثير من البلدان تقوم الحكومات بإ

أصحاب المصحة. باإلضافة، في حاالت الهشاشة والصراعات يجب أن يكون هناك  لغرض إرضاء طلب إشراك

نهج للمشاركة يشرك الجميع وليس فقط هؤالء الذين تدعمهم السلطة. أيضا، المجموعات الهشة التي تتضمن النساء 



وي اإلعاقة ومجتمعات األقليات الجنسية والنوعية غالبا ما يتم استبعادها من قبل العديد من واألطفال واألشخاص ذ

 الحكومات حول العالم.

 

 محايد كطرفأن يشارك يجب على البنك  ،المحددين. لكل مشروع حديد معايير واضحة ألصحاب المصلحةيجب ت -

. هذه المجموعة االستشارية المجموعة االستشاريةن تكون ممثلة في يد المجموعات المختلفة التي يجب أتحدب

ومن ثم تعمل المجموعة يجب أن تتضمن أيضا منظمات حقوقية تعمل على قضايا معينة ينطوي عليها المشروع. 

 :االستشارية مع الحكومة المقترضة على

o تحديد األفراد والمنظمات والمجموعات المختلفة التي يجب أن تكون مدعوة؛ 

o اركة أصحاب المصلحة تطوير خطة مش(SEP)؛ 

o تقرير التصميم والمكان لكل جلسة استشارية؛ 

o تقرير المواد التي يجب ترجمتها إلى اللغات المحلية؛ 

o .مراجعة خطة مشاركة أصحاب المصلحة عند الحاجة 

 

 عملية تطوير خطة مشاركة أصحاب المصلحة:

 مع المشاركة وأساليب توقيت تصفالتي ( SEP) المصلحة أصحاب مشاركة خطة ة ملرمة بوضعالمقترض الحكومة -

(. 18و 14)الفقرات  المشروع حياة دورة خالل المصلحةاآلخرينأصحاب   و المشروع من المتضررة المجتمعات

المجموعات التي فإن والحكومة،  بين أصحاب المصلحة ن الهدف من هذه الخطة هو ضمان المشاركة البناءةبما أ

 عاله حول دور المجموعة االستشارية(أيضا ان تشارك في تصميمها. )انظر القسم أوضوع هذه الخطة يجب هي م

 

(. كما 14ال توجد لغة واضحة في المسودة حول متى يجب اإلفصاح عن خطة مشاركة أصحاب المصلحة )الفقرة  -

المقترضة  تم ذكره اعاله، المجموعة االستشارية التي تمثل مختلف أصحاب المصلحة يجب أن تشارك مع الحكومة

 أصحاباللغات المحلية لمناقشتها مع  إلىعن مسودة الخطة وترجمتها  فصا ومن ثم يجب اإلفي تطوير الخطة. 

ن تتم قبل التشاور حول فصا  والتشاور والتقديم يجب أالبنك. عملية اإل إلىالمصلحة قبل تقديم نسخة نهائية 

يم سيتبع القواعد المحددة والمتفق عليها في خطة مشاركة ألن هذا التقي (ESIA)تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 أصحاب المصلحة. 

 

ويمكن أن تؤدي إلى استثمارات  المصلحة على المشاركة ولملئ الثغرات أصحابيجب وضع خطة عمل لتقييم قدرة  -

في تعرير القدرات قبل الموافقة على المشروع وخاصة للناس المعرضين للخطر. يجب إدراج هذا التقييم في خطة 

 .(ESMP)وميرانية خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  (SEP)مشاركة أصحاب المصلحة 

 

 بالمشاركة للسماح تدابيرمختلفة أن تتضمن " بحسب مسودة اإلطار، يجب على خطة مشاركة أصحاب المصلحة -

( هذا المفهوم ذو األهمية يجب تفسيره بشكل 11." )الفقرة للخطر أومعرضة محرومة كفئات المحددين ألولئك الفعالة

من  دنىحد أوإضافة لغة معينة لتتضمن إلزامات معينة أيجب التوجيه التابع لهذا المعيار(.أوسع )ربما في 

ماكن المشاورات، وتطوير مواد االتصال إلى أتسهيل وصول مختلف المجتمعات المعرضة للخطر  مثل المتطلبات

 عمار ومستويات التعليم المختلفة.  لفة لتتناسب مع المجموعات ذات األالمخت

 

 :المصلحة أصحابنطاق خطة مشاركة 

(، ليس هناك لغة واضحة تلرم وجود خطة مشاركة 18)الفقرة  المحليو بالنسبة للمشاريع ذات النطاق اإلقليمي أ -

محلية أو إقليمية. يجب إلرام خطط مشاركة أصحاب المصلحة للمشاريع الفرعية، ولكن في غياب مشاركة وطنية 

حول اآلثار للمشروع المحلي الشامل، فإن المجتمعات التي يتم استشارتها حول المشاريع الفرعية ال يتم استشارتها 



حول اآلثار التراكمية للمشروع. باإلضافة، قد تكون هناك بعض المجموعات التي تتأثر باآلثار التراكمية وليس على 

محلي أو مستوى الالالمصلحة مختلفة على  أصحابيجب تصميم خطة مشاركة مستوى المشاريع الفرعية. 

 ي. اإلقليم

 

 :التغييرات في المخاطر والمجتمعات المحددة

 من المتضررة المجتمعات تهم إضافية وآثار مخاطرإلى  تؤدي المشروع في جوهرية تغييرات هناك كانت"إذا  -

" المخاطرواآلثار هذه معالجة بمدىغها بالب" إ المقترضخطة مشاركة أصحاب المصلحة تلرم  فإن" المشروع،

(. إذا تم تصميم خطة مشاركة أصحاب المصلحة بناء على المخاطر التي تم تقييمها أصال والمجتمعات 22)الفقرة 

ي تغييرات جديدة )مخاطر جديدة يجب تقييم ومراجعة الخطة لتعكس أالمتضررة التي  تم تحديدها أصال، 

رية كهذه يمكن أن تجعل الخطة ية ألن تغييرات جذضاف، ويجب عقد مشاورات إومجتمعات جديدة متضررة(

 ليس واقعي وال كافي. بالغ فقط عن هذه التغييرات إلزام الحكومة باإل. ذات جدوىصلية غير األ

 

 : المشاورات

( غير واضحة وتخضع للتأويل. مثال: اإلعالن 14اللغة المتعلقة بالمعايير لضمان عملية مشاورات فعالة )الفقرة  -

سبوعين نشر المعلومات )على األقل أ ن تحدد متى يتميجب على السياسة أت الصلة. والنشر المسبق للمعلومات ذا

 كاملين قبل جلسة التشاور(

 

ليس هناك تعريف محدد ل"المواد ذات الصلة" التي يجب ترجمتها إلى اللغات المحلية ونشرها قبل جلسة التشاور.  -

ر، لكننا نتفهم أنه من الصعب ترجمة كل الوثائق. مع انه يجب نشر جميع الوثائق المتعلقة بموضوع جلسة التشاو

يقرر الوثائق التي  حكومة المقترضة يجب أنالمصلحة مع ال أصحابساسي الذي صمم خطة مشاركة الفريق األ

ليها. جميع الوثائق المتعلقة بموضوع جلسة التشاور يجب اعتبارها جمتها واللغات التي يجب ترجمتها إيجب تر

 ذات صلة.

 

ن تعقد جلسة التشاور في مكان يجب أليس هناك لغة في اإلطار متعلقة بالمكان حيث يجب عقد جلسة التشاور.  -

ليه ومتا  وسهل الوصول إالمصلحة المختلفين،  أصحابمالئم لثقافة المشاركين، وضمن مسافة معقولة من 

 وسهل الوصول اليه بواسطة النقل العام.  عاقةذوي اإل شخا لأل

 

أن يظهر كيف تم  على المقترض(. 14مالئم )الفقرة بشكل دة اإلطار على أن التعليقات يجب إدراجها تنص مسو -

. يجب إتاحة األدلة الموثقة للمشاورات والمشاركة الفعالة. يجب ال قبل اتخاذ القرارات ذات الصلةإدراج التعليقات أو

 يوم قبل أن يتم إقرار النسخة النهائية.  31األقل على المقترض توفير نسخة مراجعة للمشاركين في المشاورات على 

 

 المشاركة خالل تنفيذ المشروع: 

من السياسة المقترحة تلرم المقترض ب"تقديم المعلومات الجارية إلى المجتمعات المتضررة من  21الفقرة  -

 لتراماإل خطة  في التخفيف تدابير وتنفيذ المشروع فعالية بشأن التعليقاتيتلقى  أن المشروع." تلرم المقترض أيضا "

 وتنوع الفعل ردود تلقي تواتر حول المتطلبات من أدنى حد هناك يكون أن ينبغي." (ESCP) واالجتماعي البيئي

 في األنشطة جميعلو كبيرةالوالعالية  المخاطرذات  لألنشطة خاصة المالحظات بهذه المتقدمون المصلحةأصحاب 

ها توضيح ينبغي التنفيذ أثناء" المصلحةالمالئمة إلشراك أصحاب  الممارسات" .اتالصراعالتي تشهد و الهشة الدول

 من متوازنة مجموعة من الفعل ردود تنعكس أن ينبغي. العالية والكبيرة المخاطرذات  مشاريعللأيضا بالنسبة 



ن أ ينبغي التقرير هذا ألن( ISR) المشروع تنفيذعن أوضاع تقريرال في المشروع دورة طوال المصلحةأصحاب 

 السياسات الوقائية. أداء على أدلة يقدمو عن يبلغ

 

 آليات التظلم:

o  لتلقي تظلم آلية أو إجراء أو عملية الحكومة المقترضة ب"وضعتلرم  11مسودة المعيار البيئي واالجتماعي 

 ."للمقترض واالجتماعي البيئي باألداء يتعلق فيما حلها وتسهيل وتظلماتهم المصلحةأصحاب  مخاوف

o  خدمة تعويض المظالم أن هناك أيضا 11وضحت سياسة البنك الدولي البيئية واالجتماعية، الفقرة(GRS)  

 التابعة للبنك الدولي التي يمكن للمجتمعات المتضررة تقديم الشكاوى إليها. 

o ة شكاواهم تشكل هيئة التفتيش المستقلة الملجأ األخير للمشتكين في حال لم يكونوا راضيين عن طريقة معالج

 من خالل اآلليتين التين تم ذكرهما.

 

، يجب على المقترض توفير المعلومات حول اآللية األولى )التي يوفرها 11بحسب المعيار البيئي واالجتماعي  -

المصلحة  أصحابعالم نطلب أن يتم إالمقترض( إلى أصحاب المصلحة وليس لآلليتين األخرتين التابعتين للبنك. 

 المتوفرة للتظلم.  بجميع الخيارات

الشكاوى المجهولة على مستوى المشروع من خالل آلية التظلم الخاصة تقديم على الرغم من أن السياسة تسمح ب -

المقترض والمنفذ للمشروع مسؤول عن إدارة إذا كان م ماالنتقا(، إال أن هذا ال يحل مشكلة b.23بالمقترض )الفقرة 

 لة مباشرة عبر آليات البنك. كين الخيار لتقديم شكاواهم المجهيكون للمشتن يجب أهذه اآللية. وتوظيف العمال ل

من الواضح من هذه المسودة أن المجتمعات المتضررة من المشاريع لن تستطيع تقديم شكاواها إلى هيئة التفتيش  -

والكثير من المخاطر تعويض المظالم. هذه العملية تستغرق الوقت  بآليةوال من دون أن تمر أ التابعة للبنك الدولي

هيئة التفتيش )سياسة البنك  إلىي يقوم فيه المشتكين بالتوجه التي ستصبح غير قابلة لإلصالح بحلول الوقت الذ

. يجب منح االستثناءات للتوجه إلى هيئة التفتيش مباشرة في حاالت (11الدولي البيئية واالجتماعية، الفقرة 

  شكاوى الملحة.ال

 

 

 


