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المالحق
األول  -معايير األهلية الخاصة بمشاريع المستثمرين
الثاني  -قائمة األنشطة المستبعدة
المتجددة
وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
الثالث  -ضم االعتبارات البيئية واالجتماعية على مستوى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة
المتجددة
والطاقات
ّ
الرابع  -التقييم الجنساني وخطة العمل الجنسانية (اقتراح عمل)
الخامس  -تقرير المراقبة البيئية واالجتماعية السنوي
السادس  -مؤش ارت التقييم والقدرات البيئية واالجتماعية الخاصة بالمؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية
السابع  -موجز عن آلية شكاوى بنك االستثمار األوروبي
مدير الصندوق االستثماري
الثامن  -ضم االعتبارات البيئية واالجتماعية في عملية االستثمار من أجل االستثمارات في مشاريع المستثمرين على
مستوى مدير الصندوق
التاسع – قائمة مرجعية إلجراءات التدقيق في المجاالت البيئية واالجتماعية
العاشر  -نموذج للصندوق :تعزيز المساواة بين الجنسين في مشاريع المستثمرين (شركة  Frontierإلدارة االستثمار)
الحادي عشر  -نموذج عن تقارير الحوادث الخطيرة
الثاني عشر  -الخطوط العريضة لخطة عمل إعادة التوطين الخاصة باالستثمارات
الثالث عشر  -الخطوط العريضة لخطة الشعوب األصلية الخاصة باالستثمارات
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قائمة المختصرات
DAC

Development Assistance Committee

لجنة المساعدة اإلنمائية

DFI

Development Finance Institution

مؤسسة التمويل اإلنمائي

EE

Energy Efficiency

EIB

European Investment Bank

EIB Group European

كفاءة الطاقة

Investment

بنك االستثمار األوروبي
Bank

and مجموعة بنك االستثمار األوروبي (بنك االستثمار
)األوروبي والصندوق األوروبي لالستثمار

European Investment Fund
E&S

Environmental and Social

ESIA

Environmental

and

بيئي واجتماعي

Social

Impact

تقييم األثر البيئي واالجتماعي

Environmental and Social Management

نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية

Assessment
ESMS

System

ESS

Environmental and Social Principles

المبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية

and Standards
EUR

Euro

يورو

FoF

Fund-of-Funds

FPIC

Free Prior Informed Consent

GEEREF

Global

Energy

صندوق الصناديق

Efficiency

الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة
and المتجددة
الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

Renewable Energy Fund
GEEREF

Successor

NEXT

GEEREF

investment

vehicle

to وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة
المتجددة
الطاقة والطاقات
ّ
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GCF

Green Climate Fund

الصندوق األخضر للمناخ

GHG

Green House Gas

GW

Gigawatt

IFC

International Finance Corporation

INDC

Intended

غاز الدفيئة
غيغاواط

Nationally

Determined

مؤسسة التمويل الدولية
ّ
محددة على المستوى الوطني
ّ مقررة
ّ مساهمة

Contribution
LDC

Least Developed Country

نموا
ّ
ً أقل البلدان

MW

Megawatt

ODA

Official Development Assistance

OECD

Organization

ميغاواط

for

Economic

المساعدة اإلنمائية الرسمية
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

Cooperation and Development
RE

Renewable Energy

SME

Small and Medium Sized Enterprise

TW

Terawatt

USD

United States Dollar

متجددة
طاقة
ّ
مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم
ّ
تي ارواط
دوالر أمريكي
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ملخص تنفيذي
المتجددة ( GEEREF
هدف المشروع .ستساهم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المتجددة ،ضمن الشبكة في المقام األول ،وفي مشاريع كفاءة الطاقة وأسواقها وخدماتها
 )NeXtفي توسيع انتشار الطاقة
ّ
تمر بمرحلة انتقالية
التي تساهم في تطوير وضع الطاقة
ّ
المتجددة /كفاءة الطاقة في البلدان النامية واالقتصادات التي ّ

المؤهلة المندرجة ضمن قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
والمعروفة بالبلدان
ّ
االقتصادي ( ،)OECD DAC Listوذلك بهدف التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة ،وتحسين إمكانية الوصول إلى
الطاقة ،وتحفيز القطاع الخاص عل ى تمويل االستثمارات المناخية .ستتم هيكلة وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي
المتجددة،
مول باألساس بطريقة غير مباشرة تطوير منشآت الطاقة
لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ
المتجددة كصندوق صناديق سي ّ

وبناءها ،وتشغيلها واتّخاذ التدابير الالزمة لكفاءة استخدام الطاقة ("المشاريع" أو "مشاريع المستثمرين") عبر صناديق

متخصصة (تستثمر بدورها في رؤوس أموال مشاريع المستثمرين أو تقوم بشبه مساهمة فيها) أو عبر التزامات برأس المال
المتجددة (استثمارات
و/أو تمويل وسيط مباشرة من وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
مشتركة أو استثمارات مباشرة).
المتجددة مباشرة من خالل أنشطتها في نتائج
وستساهم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
وتؤمن جهات مقدمة لخدمات
الصندوق األخضر للمناخ المخففة آلثار الضرر ،إذ ستخفّض االنبعاثات ( M1.0وّ )M3.0
الطاقة منخفضة االنبعاثات (.)M6.0

صممته وسيلة االستثمار
هدف نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية.
تتضمن هذه الوثيقة نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي ّ
ّ
تجنب اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية
الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المتجددة .يهدف هذا النظام إلى ّ

المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية المدعومة
الحد منها ،وتعزيز الجوانب اإليجابية لمشاريع المستثمرين التي تنفّذها
و ّ
ّ
من وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق وكذلك وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق مباشرة .يوفّر نظام اإلدارة البيئية
المؤسسات
واالجتماعية إطار العمل والمبادئ التوجيهية التي تحرص على أن تتمتّع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق و ّ

التقيد بالمعايير
المديرة للصناديق االستثمارية التي تستثمر فيها وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق بالقدرة على االلتزام و ّ
أيضا.
والقوانين الوطنية مرعية اإلجراء عند فحص مشاريع المستثمرين والموافقة عليها واالستثمار فيها ومراقبتها ً

المتجددة هذه المبادئ التوجيهية والعمليات في
ترسخ وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
و ّ
كل مؤسسة تدير صندوقًا استثماريا وتطبقها من خالل تنفيذ َّ
منظم يخضع ألحكام اتفاق يجري التوصل إليه مع مديري
ّ
ّ
الصندوق االستثماري .تتماشى مبادئ وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق التوجيهية واجراءاتها ومتطلباتها لتخفيف أثر
المؤسسات المديرة للصناديق
الضرر مع تلك الخاصة ببنك االستثمار األوروبي والصندوق األخضر للمناخ .ستتولّى
ّ
االستثمارية كافة دعمها وتنفيذها في جميع مشاريعها االستثمارية .سيضمن ذلك توقيع اتفاق استثمار رئيسي بين وسيلة
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المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية المعنية
االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المتجددة و ّ
المؤسسة المديرة
تماما ترعى العالقة بين وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق و ّ
مكونات ملزمة ً
كافة .يشمل هذا االتفاق ّ
المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية فهي
للصندوق االستثماري .أما نتائج االلتزامات التعاقدية المتوافق عليها مع
ّ
التالية:

المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية عن هذه المبادئ التوجيهية إلى المستثمرين،
 -1يجب إحالة أي انحراف تقترحه
ّ
المتجددة للموافقة عليه صراحة؛
ومن ضمنهم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المؤسسة المديرة للصناديق االستثمارية خرقًا
 -2يش ّكل أي انحراف غير مأذون به عن هذه المبادئ التوجيهية من قبل
ّ
المؤسسة.1
يؤدي بالتالي إلى إبعاد هذه
ماديا ّ
لالتفاق وخطأ ً
ّ
المتجددة البيئية واالجتماعية على
وترتكز ممارسات وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المتجددة ( ،)GEEREFفي خالل فترة عمله التي
نجاح الصندوق السابق ،أي الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
امتدت على مدى ثماني سنوات.
ّ

جددة
اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة .ستدعم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المت ّ

ومتوسطة الحجم في مراحلها األولى ،وبناءها وتشغيلها واتّخاذ التدابير الالزمة لكفاءة
متجددة صغيرة
تطوير مشاريع طاقة
ّ
ّ
الضارة لضمان
آثار سلبية محتملة .من الضروري التخفيف من هذه اآلثار
استخدام الطاقة .قد تترك بعض هذه المشاريع ًا
ّ
سي َّ
صنف
حسن سير العمليات على مستوى المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري ووسيلة االستثمار الالحقة للصندوقُ .

بناء على المخاطر المحتملة المتعلّقة به ،كما تنص عليه هذه الوثيقة ،وذلك قبل أن
كل مشروع من مشاريع المستثمرين ً
المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية.
تستثمر فيه
ّ
وتُفحص المشاريع كافة بغض النظر عن تصنيفها من أجل تحديد آثارها البيئية واالجتماعية المحتملة .وفي حين ال تُ َّ
حدد
أي من المؤسسات المديرة للمشاريع وبالتالي مشاريع المستثمرين في خالل إعداد نظام اإلدارة البيئية واالجتماعيةُ ،يتوقع

بحسب خبرة وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة أن تؤثّر معظم المشاريع بدرجة

المؤسسات المديرة للصندوق االستثماري ،وفي حالة االستثمار
معينة في البيئة والمجتمع وتندرج ضمن الفئة ب 2وستجري
ّ
ّ
تقييما ألثرها البيئي واالجتماعي.
المتجددة،
المباشر وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ً

أيضا أال يتأتّى عن بعض المشاريع أي آثار بيئية ،فتندرج ضمن الفئة ج .أما المشاريع من الفئة أ ،فستجري
من المتوقّع ً
المؤسسات المديرة للصندوق االستثماري ،وفي حالة االستثمار المباشر وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة
ّ
تقييما لألثر البيئي واالجتماعي وكشفًا كاملين وفقًا لسياسات بنك االستثمار األوروبي واجراءاته
الطاقة والطاقات
ّ
المتجددةً ،
حساسة
المفصلة في هذه الوثيقة .من المتوقّع عدم تنفيذ أي من المشاريع في بيئات طبيعية
ّ
محمية و/أو حيوية أو مناطق ّ
ّ

بالتنوع
آثار بيئية سلبية بالغة على المناطق الغنية
اجتماعيا .ينبغي استبعاد المشاريع التي ُيحتمل أن تترك ًا
ثقافيا أو
ً
ً
ّ
وممرات هجرة الطيور أو األسماك .ترد المشاريع و /أو األنشطة األخرى التي يمكن
البيولوجي ومناطق المحميات الطبيعية ّ
استبعادها في الملحق الثاني (قائمة األنشطة المستبعدة) من نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية.

1

يخضع ذلك لتصويت أكثرية مستثمري الصندوق.

2

لمؤسسة التمويل الدولية ،بما في ذلك تصنيف المشاريع.
اعتمد الصندوق األخضر للمناخ معايير األداء
ّ

8

المتجددة،
وُيتوقع من الصناديق اإلقليمية التي تدعمها وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
تطبق عليها تدابير تخفيف أثر الضرر وخطط اإلصالح المالئمة ونظم
أال تدعم بدورها إال المشاريع التي تستطيع أن ّ
اإلدارة المناسبة من أجل تنفيذ هذه الخطط ،بما في ذلك تلك المتعلّقة بالمشاريع من الفئة ألف.

ويمكن تلخيص اآلثار السلبية المحتملة كما يلي )1 :تطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة :إعادة توطين ،تدهور الموارد المائية،
جراء التخلّص من
خسارة البيئة الطبيعية ،إلخ؛  )2تدابير كفاءة استخدام الطاقة :مخاطر على
ّ
الصحة والسالمة من ّ
المعدات ،إلخ .ومن المتوقّع التخفيف من ضرر هذه اآلثار كافة
جراء تركيب
النفايات ،مخاطر على
ّ
ّ
الصحة والسالمة من ّ

جيد.
نسبيا عبر تصميم المشروع والممارسات التنفيذية على نحو ّ
بسهولة ً

عددا
وستخلّف مشاريع المستثمرين التابعة لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المتجددةً ،
كبير من اآلثار اإليجابية المباشرة وغير المباشرة .ستنتج اآلثار اإليجابية المباشرة عن القدرة الجديدة التي ستكتسبها الشبكة
ًا
الحد من غازات الدفيئة المرتبطة بها .تتوقّع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
على توليد الطاقة ،والكهرباء المولَّدة ،و ّ
مدة تنفيذ المشروع .سيخفّض ذلك
تأمين قدرة جديدة على توليد أكثر من  25غيغاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة طوال ّ

انبعاثات الكربون بمقدار  100مليون طن في السنة وسيزيد من توفّر الكهرباء لتصل إلى حوالى  93مليون أسرة .ستساهم
مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة عبر توفير استخدام الطاقة.

وستتعلّق اآلثار اإليجابية غير المباشرة المرتبطة بالمشاريع االستثمارية بتحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية في
محلية صغيرة ومتوسطة
مؤسسات ّ
االقتصادات المحلية من خالل توفير فرص العمل ،وزيادة القاعدة الضريبية ،والتعاقد مع ّ
أيضا من خالل زيادة أمن الطاقة.
الحجم وغيرها ،وفي االقتصاد الوطني األوسع نطاقًا ً
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المقدمة
1
ّ
صممته وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة
تتضمن هذه الوثيقة نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي ّ
ّ
المتجددة وتوفّر إطار العمل والمبادئ التوجيهية الالزمة على مستوى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
الطاقة والطاقات
ّ

المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري المعنية من أجل إدارة آثار مشاريعها االستثمارية االجتماعية والبيئية
ومستوى
ّ
مؤسسة تدير صندوقًا استثماريا
ترسخ وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق المبادئ التوجيهية والعمليات في كل ّ
ومخاطرهاّ .
َّ
ينص عليها اتفاق االستثمار الموقَّع بين وسيلة االستثمار
ّ
وتطبقها من خالل ممارسات منظمة تخضع ألحكام تعاقدية ّ
الالحقة للصندوق ومستثمرين آخرين في الصندوق.

 1-1الخلفية وأهداف المشروع
سيمول تطوير
المتجددة كصندوق صناديق
ستتم هيكلة وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ
المتجددة ،وبناءها ،وتشغيلها واتّخاذ التدابير الالزمة لكفاءة استخدام الطاقة ("المشاريع" أو "مشاريع
منشآت الطاقة
ّ
المستثمرين") عبر صناديق متخصصة (تستثمر بدورها في رؤوس أموال مشاريع المستثمرين أو تقوم بشبه مساهمة فيها)

أو عبر التزامات برأس المال و/أو تمويل وسيط مباشرة من وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة
المتجددة (بما في ذلك االستثمارات المشتركة إلى جانب المؤسسات المديرة للصناديق) .يهدف هذا النشاط إلى
والطاقات
ّ

التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة ،وتحسين إمكانية الوصول إلى الطاقة ،وتحفيز القطاع الخاص على تمويل

االستثمارات المناخية.

وستساهم أهداف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق االستثمارية في ثالث نتائج على األقل من نتائج الصندوق األخضر
للمناخ:
المتجددة ونتائج الصندوق األخضر
الجدول  -1أهداف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
للمناخ المخففة آلثار الضرر
أهداف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق نتائج الصندوق األخضر للمناخ المخففة آلثار الضرر
المتجددة
العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
االستثمارية

 M1.0تخفيض االنبعاثات عبر زيادة إمكانية الوصول إلى الطاقة
المتجددة وبناؤهاوتشغيلها
تطوير منشآت الطاقة
ّ

المنخفضة االنبعاثات وتوليد الطاقة
 M6.0زيادة عدد الجهات المقدمة لخدمات الطاقة المنخفضة
االنبعاثات صغيرة الحجم والمتوسطة والكبيرة

اتّخاذ تدابير الزمة لكفاءة استخدام الطاقة

المعدات
 M3.0تخفيض االنبعاثات من األبنية والمدن والصناعات و ّ

في حين ترّكز وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتج ّددة بشكل أساسي على أثرها
التكيف وتشمل التدقيق في المخاطر
المخفّف للضرر ،يلتزم بنك االستثمار األوروبي ككل بالممارسات الفضلى في مجال ّ
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تغير المناخ .تندرج هذه االعتبارات والتدابير ضمن مقاربة إدارة المخاطر البيئية
لتحسين قدرة مشاريعه على التأقلم مع آثار ّ
ابتداء من مراحل التنفيذ األولى .ينبغي اتّخاذ الكثير من
واالجتماعية التي تعتمدها وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
ً
كثيرا.
تدابير التأقلم األكثر فعالية في مراحل التخطيط والتصميم ،مع العلم أنها ليست بالضرورة مكلفة ً

 2-1أهداف نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية
ُوضع نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص بوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
المتجددة ككيان معتمد لدى الصندوق األخضر للمناخ بالتماشي مع معايير أداء الصندوق األخضر للمناخ 3والمعايير
ّ
4
البيئية واالجتماعية ( )ESSالتي نشرها بنك االستثمار األوروبي .عند اإلشارة إلى تطبيق بنك االستثمار األوروبي
مؤسسة التمويل الدولية إذا كانت
(معايير األداء البيئية واالجتماعية) في نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ،تُ ّ
طبق مبادئ ّ
5
مؤسسة التمويل الدولية المقابلة ،والعكس صحيح  .يكمن
مبادئ بنك االستثمار األوروبي المعنية ّ
أقل صرامة من مبادئ ّ
تجنب ظهور أي أثر بيئي واجتماعي سلبي محتمل قد ينجم عن
الهدف الرئيسي لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية هذا في ّ
مشاريع المستثمرين ومنع حدوثه ،باإلضافة إلى تعزيز الجوانب اإليجابية.

لم تُ َّ
المتجددة أي من
حدد في أثناء عملية تطوير وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية الواردة ضمن محفظة االستثمارات المستقبلية (وبالتالي مشاريع المستثمرين) .ال
ّ

محددة حول نطاق عملها الجغرافي ونوع المشاريع التي سترّكز عليها (الحجم والتكنولوجيا) ،وال حول
تتوفّر معلومات ّ
متطلّباتها المتعلّقة باألرض والمجتمعات المحلية ،وبالمواصفات الجيوفزيائية األرضية .سيوفّر نظام اإلدارة البيئية
واالجتماعية إذن ما يلي:


المؤسسات الملتزمة
المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية والحرص على أن تحصل
أداة مرجعية الختيار
ّ
ّ
يحددها الصندوق األخضر للمناخ والمعايير البيئية
التقيد بالمعايير البيئية واالجتماعية المعتمدة التي ّ
والقادرة على ّ

واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي وقائمة األنشطة المستبعدة (مراجعة الملحق الثاني) الخاصة ببنك
االستثمار األوروبي والقوانين الوطنية المعمول بها ،ليس إال ،على التمويل من وسيلة االستثمار الالحقة
المتجددة.
للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ


يحددها الصندوق األخضر
أداة مرجعية لتنفيذ مشاريع المستثمرين بموجب المعايير البيئية واالجتماعية التي ّ
للمناخ والمبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي وبالتماشي مع المعايير الوطنية
مرعية اإلجراء.

3

مؤسسة التمويل الدولية ،ويمكن االطالع عليها عبر هذا الرابط:
اعتمد الصندوق األخضر للمناخ معايير األداء الخاصة ب ّ

http://www.gcfreadinessprogramme.org/sites/default/files/Environmental%20and%20Social%20Safeguards%20at%20the%20Green%20Climate%20Fund.pdf

4يمكن االطالع على المعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي عبر هذا الرابط:

.http://www.eib.org/infocentre/publications/all/environmental-and-social-principles-and-standards.htm
5

بناء على الطلب.
يتوفّر االستعراض المقارن للمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي ومعايير األداء الخاصة بصندوق االستثمار األوروبي ً
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الجدول  -2إدارة المخاطر على مستويين
عند اختيار المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية:

المتجددة من أن
تتحقّق وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
التقيد بالمبادئ
المؤسسات المديرة للصناديق االستثماربة التي تستثمر فيها ملتزمة وقادرة على ّ
وسيلة االستثمار
الالحقة للصندوق

التوجيهية والمعايير المنصوص عليها في نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية هذا كجزء من العناية

الواجبة ،والموافقة على االستثمار ومراقبته.

المتجددة في
العالمي لكفاءة ستدرس وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
الطاقة والطاقات استثماراتها المباشرة كل مشروع من مشاريع المستثمرين من أجل تحديد المخاطر واآلثار المرتبطة
به وتحديد مستوى التقييم المطلوب وضمان تماشي أي تقييم يجريه المشروع ومن ضمنه تدابير
المتجددة
ّ
التخفيف من أثر الضرر واإلصالح من خالل تطبيق تسلسل تخفيف أثر الضرر الهرمي والمبدأ
الوقائي بالتماشي مع المعايير البيئية واالجتماعية لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق .ستتحقّق
وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق من درجة العناية الواجبة وتقييم األثر الضروري إلزالة أي أثر
بيئي واجتماعي سلبي أو تخفيضه إلى مستوى مقبول.

عند اختيار مشاريع المستثمرين:

المؤسسات

المديرة للصناديق

االستثمارية

والمشاريع

االستثمارية

المؤسسات المديرة للصندوق االستثماري كل مشروع من مشاريع المستثمرين من أجل
ستدرس
ّ
تحديد المخاطر واآلثار المرتبطة به ،وتحديد مستوى التقييم المطلوب وضمان تماشي أي تقييم
يجريه المشروع ،ومن ضمنه تدابير التخفيف من أثر الضرر واإلصالح ،من خالل تطبيق تسلسل
تخفيف أثر الضرر الهرمي والمبدأ الوقائي مع نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص به ،وذلك

بالتوافق التام مع نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص بوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق

(وبالتماشي مع معايير الصندوق األخضر للمناخ والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك
تطبق عليها
االستثمار األوروبي)ُ .يتوقع من الصناديق أال تدعم إال المشاريع التي تستطيع أن ّ
تدابير تخفيف أثر الضرر وخطط اإلصالح المالئمة ونظم اإلدارة المناسبة من أجل تنفيذ هذه

الخطط.

ستوفّر المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية ،وفي حالة االستثمارات المباشرة وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
المتجددة ،العناية البيئية واالجتماعية الواجبة في مشاريع المستثمرين كافة لكفالة تحديد
العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المخاطر المحتملة والتدابير الوقائية المالئمة ،والتخفيف من أثر الضرر ،والتعويض ،وذلك من خالل دراسة األثر البيئي

ٍ
وبناء .وكجزء من العناية
العامة ومشاركتهم على نحو
واالجتماعي وتقييمه عند الضرورة ،ويشمل ذلك استشارة
مرض ّ
ّ
ستصنف المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية ،وفي حالة االستثمارات المباشرة وسيلة
البيئية واالجتماعية الواجبة،
ّ
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المتجددة ،المشاريع وفقًا لنوع المشروع والمخاطر المرتبطة به
االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

كما يرد أدناه.


متنوعة أو نهائية أو غير مسبوقة؛
الفئة ألف :مع احتمال ظهور آثار اجتماعية و /أو بيئية سلبية بالغة ،وتكون ّ



وخاصة بالموقع بشكل عام،
الفئة باء :مع احتمال ظهور آثار اجتماعية أو بيئية سلبية محدودة قليلة العدد،
ّ
ويسهل عكسها ،وقابلة للمعالجة من خالل تدابير التخفيف من أثر الضرر؛ أو



الفئة جيم :مع احتمال ضئيل بظهور آثار أو غيابه.

أيضا المنشآت /البنى
ويعكس التصنيف األساسي مدى آثار المشروع المحتملة ومخاطره وحجمها ودرجة تعقيدها
ّ
ويحدد ً
فيحدد بالتالي التقييم البيئي واالجتماعي المالئم ومتطلّبات العناية الواجبة
التحتية التابعة له /المرتبطة به ومجاالت نفوذهّ ،
للعملية المختارة.

 2المعايير البيئية واالجتماعية
 1-2معايير بنك االستثمار األوروبي
المتجددة المبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية
تشمل وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
قانونا للعمليات
رسخها عبر آلية ملزمة
ً
الخاصة ببنك االستثمار األوروبي في أنشطتها التشغيلية واالستثمارية كافة ،وت ّ
التقيد التام بها على مستوى مشاريع
واألنشطة االستثمارية الخاصة بالمؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية وذلك لضمان ّ
المستثمرين .وترعى المبادئ والمعايير واإلجراءات البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي بشكل أساسي

نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية هذا .تتماشى المبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي مع
مؤسسة التمويل الدولية /الصندوق األخضر للمناخ.6
معايير ّ
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الجدول  –3المعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي
المعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي
.1

تقييم اآلثار والمخاطر البيئية واالجتماعية وادارتها

.2

لتلوث والوقاية منه
منع ا ّ

.3

التنوع البيولوجي والنظم البيئية
معايير بنك االستثمار األوروبي بشأن ّ

.4

معايير بنك االستثمار األوروبي المتعلّقة بالمناخ

6
شامال لسياسات بنك االستثمار األوروبي البيئية واالجتماعية في خالل عملية اعتماده .فقد تم منحه االعتماد
تقييما
ً
أجرت األمانة العامة للصندوق األخضر للمناخ ً

الكامل من دون شروط.

مؤسسة التمويل الدولية /الصندوق
7تتماشى المعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي
المحددة في الدليل إلى ّ
ّ
حد كبير مع معايير أداء ّ
مؤسسة التمويل الدولية في بعض الجوانب ،كمعايير االنبعاثات
األخضر للمناخ .إن معايير بنك االستثمار األوروبي /االتّحاد األوروبي أشد صرامة من معايير ّ
ومؤسسة التمويل الدولية للصندوق األخضر للمناخ كجزء من طلب اعتماد بنك االستثمار
مثالًُ .سلّم تحليل كامل يقارن بين معايير بنك االستثمار األوروبي
ّ
األوروبي ويتوفّر عند الطلب.
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.5

التراث الثقافي

.6

إعادة التوطين القسري

.7

حقوق الفئات الضعيفة ومصالحها

.8

معايير العمل

.9

الصحة والسالمة واألمن على الصعيد المهني والعام

.10

مشاركة أصحاب المصلحة

مؤسسة
تُؤخذ المعايير البيئية واالجتماعية كافة بعين االعتبار ضمن المبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ب ّ
قليال تطبيق بعض المبادئ ألن بنك االستثمار األوروبي هو في
التمويل الدولية /الصندوق األخضر للمناخ .ولكن يختلف ً
مؤسسة تابعة لالتّحاد األوروبي .عند اإلشارة إلى تطبيق المبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك
األول ّ
المقام ّ
مؤسسة التمويل الدولية /الصندوق األخضر للمناخ إذا
االستثمار األوروبي في ما تبقّى من هذه الوثيقة ،تُ ّ
طبق مبادئ ّ

مؤسسة التمويل الدولية /الصندوق األخضر للمناخ
كانت مبادئ بنك االستثمار األوروبي المعنية أق ّل صرامة من مبادئ ّ
المقابلة ،والعكس صحيح .يتوّفر االستعراض المقارن للمبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار
بناء على الطلب.
األوروبي ومعايير أداء الصندوق األخضر للمناخّ /
مؤسسة التمويل الدولية ً

تتقيد العمليات كافة بالقوانين واألنظمة
ووفقًا للمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي ،ينبغي أن ّ
متعددة األطراف ذات الصلة التي يكون البلد
تنص عليها االتفاقيات الدولية واالتفاقات
ّ
الوطنية وأي موجبات ومعايير ّ
المضيف طرفًا فيها ،ومع أحكام المعاهدات واالتفاقيات األربع التالية :اتفاقية آرهوس التابعة للجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألوروبا (المتعلّقة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ الق اررات

التنوع البيولوجي ،واتفاقية األمم
بشأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها) ،واتفاقية األمم المتّحدة بشأن ّ
تغير المناخ ،ونهج مجتمعي بشأن الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن األنشطة
المتّحدة اإلطارية بشأن ّ
البشرية.
وبالنسبة لبنك االستثمار األوروبي ،ينبغي أن تخضع المشاريع المنفّذة خارج االتحاد األوروبي إلجراءات تقييم األثر البيئي
وصحة اإلنسان ورفاهه ،وأن تتعارض
آثار ومخاطر مادية بالغة على البيئة
واالجتماعي في حال كان من المرّجح أن تولّد ًا
ّ

تتضمنها توجيهات تقييم األثر البيئي
بد أن يتطابق تقييم األثر البيئي واالجتماعي مع المبادئ التي
مع حقوق اإلنسان .ال ّ
ّ
المؤسسات
الخاصة باالتحاد األوروبي ومع الممارسات الدولية الفضلى .تتولّى الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع (أي
ّ

المديرة للصناديق االستثمارية وفي حالة االستثمار المباشر وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة

المتجددة) مسؤولية إعداد نظمها الخاصة التي تتيح إمكانية القيام بتقييم بيئي واجتماعي على نحو شامل ودقيق
والطاقات
ّ
لآلثار والمخاطر باستخدام نهج متكامل من أجل تحقيق مستوى عال من حماية البيئة بشكل عام.

 2-2تقييم معايير الصندوق األخضر للمناخ وبنك االستثمار األوروبي القابلة للتطبيق
يش ّكل الصندوق األخضر للمناخ والمبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي المعايير التي ال
بد من أخذها بعين االعتبار في خالل التقييم البيئي واالجتماعي لمشاريع المستثمرين .لُ ّخصت في ما يلي إمكانية تطبيق
ّ
مؤسسة التمويل الدولية /الصندوق األخضر للمناخ.
معايير أداء ّ
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الجدول  -4تقييم إمكانية تطبيق معايير أداء الصندوق األخضر للمناخ
مؤسسة
معايير أداء
ّ
التمويل الدولية/

الصندوق األخضر

المضمون

إمكانية تطبيقها على وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق

للمناخ

معيار األداء 1

تقييم المخاطر واآلثار

البيئية واالجتماعية

وادارتها

يهدف هذا المعيار إلى تحديد آثار المشروع
االستثماري االجتماعية والبيئية وتقييمها والوقاية من
اآلثار السلبية على الس ّكان والمجتمعات المحلية
يشدد
والبيئة ،وتخفيضها إلى أدنى حد ،وادارتها .إنه ّ

على ضرورة قيام القائمين على المشاريع باستشارة

المجتمعات المحلية المتأثّرة بشكل مالئم.

آثار بيئية واجتماعية
المتجددة ًا
نعم .قد تخّلف مشاريع الطاقة
ّ
محتملة.
بيئيا،
ّ
تحدد هذه الوثيقة العمليات الضرورية لتقييم هذه األنشطة ً
ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة ،وآليات التظلّم ،واستشارات

أصحاب المصلحة ،ونشر المعلومات ذات الصلة لمساعدة
المجتمعات المحلية المتأثّرة على فهم مخاطر المشروع

بالنسبة للصندوق األخضر للمناخ ،تُصنَّف المشاريع
ضمن الفئات أ وب وج وفق نوعها ،وموقعها،

االستثماري ،وآثاره ،وفرصه.

وجوانب ضعفها ،وحجم المشروع ،ونطاق اآلثار

ويُتوقع من الصناديق اإلقليمية التي تدعمها وسيلة االستثمار
المتجددة ،أال
الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

المحتملة وحجمها.

تطبق عليها تدابير
تدعم بدورها إال المشاريع التي تستطيع أن ّ
تخفيف أثر الضرر وخطط اإلصالح المالئمة ونظم اإلدارة
المناسبة من أجل تنفيذ هذه الخطط ،بما في ذلك تلك المتعلّقة
بالمشاريع من الفئة أ.

معيار األداء 2

العمل وشروط العمل

يهدف هذا المعيار إلى إقامة عالقات عمل بين
يعزز هذا
العمال واإلدارة والحفاظ عليها وتحسينهاّ .
ّ
العمال بإنصاف
ومعاملة
العمل
فرص
تكافؤ
المعيار
ّ

بد أن تكون
ويكافح عمالة األطفال والسخرة .وال ّ
وتعزز رفاه الموظّفين.
ظروف العمل آمنة
وصحية ّ
ّ

التقيد
نعم .تُستوفى متطلّبات معايير األداء هذه من خالل
ّ
بالمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي،
بما في ذلك االحترام التام التفاقيات منظّمة العمل الدولية

األساسية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم

المتحدة.

وينبغي أن يأخذ التقييم البيئي واالجتماعي حماية

صحة
ويعزز تدابير حماية
العمال بعين االعتبار
ّ
ّ
ّ
العمال والمجتمعات المحلية.
وسالمة ّ

معيار األداء 3

كفاءة الموارد ،الوقاية

من التلوث والحدّ منه

طبق هذه األحكام على الصناديق الفرعية التابعة لوسيلة
تُ ّ
االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات

المتجددة وعلى كل المتعاقدين معها.
ّ

يهدف هذا المعيار إلى التخفيف من اآلثار السلبية

نعم .تحقق األنشطة األساسية المرتبطة بوسيلة االستثمار

صحة اإلنسان والبيئة عبر التخفيض من
على
ّ
التلوث الناجم عن أنشطة المشروع إلى أدنى حد

المتجددة
الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

على وجه التحديد أهداف هذا المعيار من خالل تطبيق أفضل

تغير المناخ.
والحد من انبعاثاتها التي تساهم في ّ

أيضا المعايير البيئية
التقنيات المتوفّرة عند الحاجة .وتشمل
ً
واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي  2االحتياج إلى
برنامج التأهب واالستجابة في حاالت الحوادث .وتتناول المعيار
البيئي واالجتماعي  4الخاصة ببنك االستثمار األوروبي
انبعاثات غازات الدفيئة – المعيار المناخي.
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معيار األداء 4

صحة المجتمع
ّ

المحلّي وسالمته
وأمنه

يهدف هذا المعيار إلى:
تجنب المخاطر واآلثار السلبية الناجمة عن
-1
ّ
الظروف االعتيادية وغير االعتيادية على

الحد
صحة المجتمعات المحلّية وسالمتها أو ّ
ّ
مدة المشروع.
ال
و
ط
وذلك
منها،
ّ

 -2الحرص على حماية الموظفين والمنشأة بطريقة
بتجنب المخاطر على المجتمع المحلّي
تسمح ّ
الحد منها.
أو ّ
معيار األداء 5

حيازة األراضي واعادة

التوطين القسري

الحد
تجنب نزوح الناس أو ّ
يهدف هذا المعيار إلى ّ
من ذلك .وعندما يكون النزوح محتّ ًما ،يعطي هذا

المعيار إطار عمل لتقديم المساعدة من أجل تحسين

موارد الدخل و /أو توفير موارد رزق أخرى أو
استعادتها على األقل.

أيضا عملية إدارة المشروع والتقييم البيئي (ينبغي
نعم .تشمل ً
إعداد هذه العملية للصناديق الفرعية) خطوات مراقبة وتقييم إلى
جانب تقييم نهائي للمشاريع الفرعية .وستسمح هذه الخطوات
صحة المجتمعات المحلّية وسالمتها وأمنها
بتحديد اآلثار على ّ
من أجل اتّخاذ التدابير الالزمة عند الضرورة .تُطبَّق هذه

أيضا وتش ّكل جزًءا من
التدابير على المتعاقدين من الباطن
ً
المعيار البيئي واالجتماعي  9الخاص ببنك االستثمار
األوروبي.
سيطبق كل صندوق فرعي تابع لوسيلة االستثمار الالحقة
نعم.
ّ
المتجددة ممارسات
للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
فاعلة وشاملة إلشراك أصحاب المصلحة والمجتمع المحلّي.

تطبق وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق إجراءات لتجنب أي
ّ
إعادة توطين قسري ناجم عن المشروع أو على األقل تخفيضها.
طورت الصناديق اإلقليمية لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
ّ
سياسات واجراءات لحيازة األراضي والتعويض (من مثال إعادة
المادي واالقتصادي واألثر على األصول
التوطين والنزوح
ّ
حتميا.
ومصادر الرزق والتعويض) عندما يكون النزوح القسري
ً

معيار األداء 6

التنوع
الحفاظ على ّ
البيولوجي وادارة
مستدامة للمصادر

الطبيعية الحيّة

يهدف معيار األداء هذا إلى:

نعم .ستأخذ عملية التقييم البيئية للمشاريع الفرعية هذه المسألة

التنوع البيولوجي والحفاظ عليه.
 -1حماية ّ
 -2تعزيز إدارة الموارد الطبيعية المستدامة

نظر لحساسية كل موقع من مواقع المشروع
بعين االعتبار ًا
الفرعي .يتّبع بنك االستثمار األوروبي سياسة ال خسارة صافية

واستخدامها من خالل اعتماد ممارسات تشمل
احتياجات الحفاظ عليها واألولويات اإلنمائية.

ويطبق تسلسل تخفيف أثر الضرر الهرمي عندما تش ّكل
ّ
ستطبق تدابير لتعزيز مناطق
المتبقي.
الوحيد
الحل
التعويضات
َ
التنوع البيولوجي األساسية وحمايتها .وتتطلب المعايير البيئية

واالجتماعية  3الخاصة ببنك االستثمار األوروبي إجراء تقييم
للخطورة لألنواع واألصناف الضعيفة وفق تصنيف االتحاد
الدولي لحماية الطبيعة (.)IUCN
معيار األداء 7

الشعوب األصلية

يهدف هذا المعيار إلى:
ترسخ عملية تطوير المشاريع
 -3الحرص على أن ّ
االحترام الكامل لحقوق اإلنسان وكرامة

البيئية واالجتماعية من أجل تحديد المخاطر بالكامل وتطبيق

وتطلّعات وثقافة ومصادر رزق الشعوب

التدابير وخطط التطوير المالئمة بموجب المعيار البيئي

األصلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية؛

 -4ترقّب آثار المشاريع السلبية على مجتمعات
وتجنبها ،أو إذا كان
المحلية
الشعوب األصلية
ّ
ّ
تجنب هذه اآلثار ،التقليل منها
من المستحيل ّ
إلى أدنى حد و /أو التعويض عنها؛

 -5الترويج لفوائد التنمية المستدامة وفرصها لدى
ثقافيا.
الشعوب األصلية بطريقة مالئمة ً
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نعم .يمكن أن تتأثّر الشعوب األصلية ببعض مشاريع الطاقة
المتجددة .ستُ َّ
حدد كل هذه اآلثار المحتملة من خالل تقييم اآلثار
ّ

واالجتماعي  7الخاص ببنك االستثمار األوروبي .تطبَّق الموافقة
الحرة المستنيرة المسبقة في الحاالت كافة التي تكون فيها
الشعوب األصلية معنية.

معيار األداء 8

التراث الثقافي

يهدف هذا المعيار إلى حماية التراث الثقافي الذي ال

نعم .يمكن أن يتأثّر التراث الثقافي (المادي وغير المادي)
المتجددة .ستُ َّ
حدد كل هذه اآلثار المحتملة
ببعض مشاريع الطاقة
ّ

مؤسسة التمويل الدولية التراث الثقافي
وتعرف
ّ
ّ
باألشياء المادية والمواقع التي تتمتّع بقيم أثرية (ما

المخاطر بالكامل وتطبيق التدابير المالئمة.

عوض.
يُ َّ

من خالل تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية من أجل تحديد

وفنية ودينية
قبل التاريخ) واحاثية وتاريخية وثقافية ّ
قيما ثقافية كاألشجار
وبميزات طبيعية فريدة
ّ
تجسد ً

المقدسة.
ّ

أيضا جوانب ثقافية غير مادية
ويشمل هذا التعريف ً
المحلية
كالمعرفة واالبتكارات وممارسات المجتمعات
ّ

تجسد أنماط الحياة التقليدية.
الثقافية التي ّ
سياسة اإلدماج
الجنساني

تهدف السياسة الجنسانية للصندوق األخضر للمناخ

نعم .ستعتمد وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة

إلى:

المتجددة ،بصفتها جزًءا من مجموعة بنك
الطاقة والطاقات
ّ
االستثمار األوروبي ،استراتيجية بنك االستثمار األوروبي



ضمان حصول الصندوق األخضر للمناخ
بالتغير المناخي أكثر فعالية
على نتائج متعلّقة
ّ
واستدامة وانصافًا إلى جانب آثار أكثر فعالية
وذلك من خالل اعتماد نهج مراع لالعتبارات
الجنسانية



ضمان تحسين إمكانية التأقلم وقدرة النساء
للتغير
التصدي
حد سواء على
ّ
والرجال على ّ
ّ
فضال عن مساهمة النساء (والرجال)
المناخي
ً

في األنشطة التي يدعمها الصندوق األخضر
للمناخ واالستفادة منها


حاليا قيد اإلعداد
المتعلقة بالجنسانية .ال تزال هذه االستراتيجية ً
المقرر إنجازها بحلول نهاية عام .2016
ومن ّ
ستتماشى االستراتيجية المتعلقة بالجنسانية مع االتفاقات الدولية
حد كبير المبادئ الواردة في
وستتطابق معها وستعكس إلى ّ
المشاركة االستراتيجية للمفوضية األوروبية للنهوض بالمساواة
بين الجنسين  2019-2016وفي أهداف التنمية المستدامة
وبرنامج عمل ليما بشأن نوع الجنس.

التصدي لمخاطر المشروع المحتملة الذي يؤثّر
ّ
في النساء أو الرجال والتخفيف من أثر
الضرر وذلك من خالل أنشطة التأقلم واألخرى
المخففة ألثر الضرر التي يدعمها الصندوق
األخضر للمناخ



التغير
تنوع آثار
المساهمة في
ّ
ّ
الحد من ّ
المناخي على النساء والرجال ،تلك التي تزيد
من هشاشة األوضاع االجتماعية واالقتصادية
والبيئية

 3-2تطابق المشروع مع السياسات واالستراتيجيات الوطنية
المتجددة مع السياسات الدولية والوطنية
تتماشى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
الشاملة الواردة أدناه وتساهم فيها .ستأخذ عملية التخطيط والتقييم والتنفيذ المتعلّقة بالصناديق الفرعية التابعة لوسيلة
االستثمار الالحقة للصندوق هذه السياسات بعين االعتبار.
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الجدول  -5سياسات دولية ووطنية مختارة قابلة للتطبيق
السياسة
مساهمات

المضمون
مقررة
ّ

محددة
ّ

على

أهداف

التنمية

الصعيد الوطني

بلدا حول العالم بصياغة اتفاق
تعهّد أكثر من ً 160
دولي جديد بشأن المناخ بحلول نهاية مؤتمر األطراف
في اتفاقية األمم المتّحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ
( )COP21الذي انعقد في باريس في كانون األول/
ديسمبر  .2015نشرت هذه البلدان ،كتدبير استعدادي،
اإلجراءات المتعلقة بالمناخ لما بعد عام  2020التي
تعتزم اتّخاذها بموجب اتفاق دولي جديد ،وتُعرف
المحددة على المستوى الوطني.
المقررة
ّ
بالمساهمات ّ

إمكانية تطبيقها على وسيلة االستثمار الالحقة

للصندوق

التزمت البلدان كافة التي تستثمر فيها الصناديق التابعة
لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة
المقررة
المتجددة بأهداف المساهمات
الطاقة والطاقات
ّ
ّ

المحددة على المستوى الوطني.
ّ

المؤسسي الدولي
تسعى هذه البلدان إلى جذب رأس المال
ّ
إلى أسواقها لالستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة التي
تتماشى مع هذه األهداف .بالفعل ،سيستحيل على معظم
المقررة
هذه البلدان تحقيق أهدافها المتعلّقة بالمساهمات
ّ

المحددة على المستوى الوطني من دون تدفّق كبير
ّ
لالستثمارات األجنبية المباشرة.

حاليا وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق على
تعمل
ً
المعينة
تأمين رسائل عدم ممانعة من السلطات الوطنية
ّ
التمثيلية كجزء من عملية التطبيق هذه وستواصل تأمين

الرسائل من البلدان ذات الصلة بالتزامن مع التعهّد
بالتزامات جديدة تتعلّق بالصندوق.

المستدامة

من بين أهداف التنمية المستدامة الـ  ،17تتعلّق خمسة

منها بوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة
المتجددة بشكل خاص وهي:
الطاقة والطاقات
ّ
الهدف  :1القضاء على الفقر بحميع أشكاله في

كل مكان
 الهدف  :5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل

متعددة في تحقيق أهداف التنمية
مكونات ّ
ستساهم ّ
المستدامة (ه.ت.م) الخمسة ذات الصلة بالمشروع:


ه.ت.م  :1تأمين الكهرباء النظيفة بتكلفة ميسورة



للحد من الفقر.
وهذا عنصر رئيسي ّ
ه.ت.م  :5ستعتمد االستراتيجية الجنسانية

النساء والفتيات

(تنشر في نهاية
التابعة لبنك االستثمار األوروبي ُ
عام  )2016وستنطلق منها من خالل تحديد

الهدف  :7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على
خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

مبادرات إضافية خاصة تتعلّق بالترابط بين

 الهدف  :9إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز
التصنيع المستدام وتشجيع االبتكار
لتغير
 الهدف  :13اتّخاذ إجراءات عاجلة
ّ
للتصدي ّ
المناخ وآثاره

الخاصة بوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق تلك

الطاقة/المناخ/نوع الجنس.


ه.ت.م  :7تستهدف وسيلة االستثمار الالحقة
للصندوق هذه النتيجة على وجه الخصوص.



ه.ت.م  :9تستهدف وسيلة االستثمار الالحقة
للصندوق هذه النتيجة على وجه الخصوص.



ه.ت.م  :13تستهدف وسيلة االستثمار الالحقة
للصندوق هذه النتيجة على وجه الخصوص.

نشرت المفوضية األوروبية المشاركة االستراتيجية

المشاركة

استراتيجية

للنهوض

باللمساواة
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بين

كما ُذكر أعاله ،ستعتمد االستراتيجية الجنسانية الخاصة

للنهوض بالمساواة بين الجنسين  2019-2016وتعيد

بوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق تلك التابعة لبنك

بذلك التأكيد على استراتيجيتها للمساواة بين الجنسين

(نشرت في نهاية عام )2006
االستثمار األوروبي ُ
وستنطلق منها من خالل تحديد مبادرات إضافية خاصة

 2015-2010وعلى خمس أولويات:

الجنسين -2016
2019

 )1استقالل اقتصادي متساو للنساء والرجال؛
 )2المساواة في األجر عن األعمال متساوية القيمة؛
 )3المساواة في اتّخاذ الق اررات؛

 )4الكرامة والنزاهة والقضاء على العنف القائم على
أساس نوع الجنس؛

 )5تعزيز المساواة بين الجنسين خارج االتحاد
األوروبي.
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تتعلّق بالترابط بين الطاقة/المناخ/الجنس (الرجاء مراجعة

القسم  .6االستراتيجية الجنسانية).

 3لمحة عن المشروع
مهمة وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
مقدمة لبيان
ّ 1-3
ّ
المتجددة
ّ
المتجددة في توسيع نطاق مشاريع الطاقة
ستساهم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
تمر بمرحلة انتقالية (والمعروفة بالبلدان
ّ
المتجددة وكفاءة الطاقة وأسواقها وخدماتها في البلدان النامية واالقتصادات التي ّ

المؤهلة من جانب لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي) بهدف زيادة إمكانية
ّ
الحصول على الطاقة اآلمنة منخفضة الكربون بكلفة ميسورة والمساعدة على تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية
للسكان الذين يعانون من نقص في ا لخدمات أو المحرومين ودعم التنمية االقتصادية المستدامة مع تعزيز حماية البيئة في

المتجددة كافة على اإلجراءات التي تتمحور حول
الوقت عينه .سترتكز أنشطة الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

بحد ذاتها أن
قيم االستدامة المعتمدة بالتوافق مع المبادئ الثالثية المحصلة (الناس والكوكب والعائدات) .تفرض هذه القيم ّ
إيجابيا على البيئة ويساهم في التنمية المستدامة.
أثر
يترك االستثمار ًا
ً
المتجددة صفة صندوق صناديق يواصل تنفيذ
وستتّخذ وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المهمة المذكورة أعاله عبر االستثمار في مؤسسات مديرة للصناديق االستثمارية ( 21مؤسسة تقر ًيبا) تستثمر بدورها في
ّ
مشاريع المستثمرين أو عبر االستثمارات المباشرة ( 5استثمارات تقر ًيبا) ،بما في ذلك االستثمارات المشتركة مع المؤسسات
المديرة للصناديق في مشاريع المستثمرين بموجب معايير األهلية .ستستخدم مشاريع المستثمرين مجموعة مثبتة من

المتجددة وبكفاءة الطاقة لتطبيقها في بيئات ضمن الشبكة وخارجها .ترد معايير األهلية المؤقتة
التقنيات الخاصة بالطاقة
ّ
التابعة لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق في الملحق األول وستُستكمل بالتشاور مع الصندوق األخضر للمناخ وستُ َس ّجل
في الوثائق القانونية المالئمة.

 2-3األهداف الرئيسية والخصائص وقياس التقدم
المتجددة أربعة أهداف رئيسية أو ركائز األثر
تتوخى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
وستستثمر في محفظة صناديق لتأمين ما يلي:
’ ‘1الطاقة


تشمل المؤ ّشرات الرئيسية القدرة المرّكبة (ميغاواط) وتحسين كفاءة الطاقة (مقدار توفير الطاقة بالميغاواط



المتجددة إلى:
تهدف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

مثال).
مثال) وتوليد الطاقة
المتجددة (مقدار الطاقة المولّدة بالميغاواط ً
ً
ّ
 oإضافة قدرة جديدة تفوق  25غيغاواط من الطاقة النظيفة
 oتوليد  144000غيغاواط من الكهرباء النظيفة

’ ‘2التنمية المستدامة
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مؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم المستفيدة وفرص العمل
تشمل المؤ ّشرات الرئيسية عدد األسر المستفيدة وال ّ
المحلية المدفوعة .تهدف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي
الجديدة والتدريب المتوفّر والضرائب
ّ
سنويا.
لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المتجددة إلى تزويد  93مليون أسرة تقر ًيبا بالطاقة النظيفة ً

’ ‘3البيئة



مثال)
كمية ثاني أكسيد الكربون باألطنان ً
تشمل المؤ ّشرات الرئيسية تخفيض انبعاثات غاز الدفيئة (ما يعادل ّ
الحد من التلوث واعادة التحريج)
وفوائد بيئية أخرى (من مثال معالجة النفايات واعادة التدوير و ّ
المتجددةإلى:
يهدف الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

سنويا عند إنجاز مشاريع المستثمرين كافة
 oتخفيض  100مليون طن من االنبعاثات ً

’ ‘4الرفع المالي


تشمل المؤ ّش ارت الرئيسية قيمة رأس المال المرصودة على مستوى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي



المتجددة إلى:
تهدف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

المخصصة على مستوى مشروع
المتجددة والصندوق االستثماري وعدد الصناديق
لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ
المستثمرين.
o

رصد دوالرين لالستثمار مقابل كل دوالر يستثمره المستثمرون من القطاع العام في وسيلة

االستثمار الالحقة للصندوق.
o

رصد  7دوالرات لالستثمار مقابل كل دوالر تستثمره وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق في
الصناديق.

o

رصد  7دوالرات لالستثمار على مستوى مشروع المستثمرين (الدين وأسهم رأس المال) مقابل كل
دوالر يستثمره الصندوق.

بالتقدم نحو
المتجددة البيانات المتعلقة
وستجمع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ
نويا .تُتاح المنهجية المستخدمة لتقدير
األهداف الرئيسية المذكورة أعاله من
المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية س ً
ّ

المتجددة.8
التقدم للعامة وتتوفّر على موقع الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ

المتجددة إلى
فضال عن ركائز األثر األربع ،تهدف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
و ً
ّ
تحقيق األهداف الواردة أدناه في كل قسم من أقسام مؤ ّشرات الصندوق األخضر للمناخ الرئيسية.
الجدول  -6مؤشرات الصندوق األخضر للمناخ وهدف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق المتعلّقة باآلثار
الهدف المتعلق باآلثار

8

التعليقات

يمكن االطالع على منهجية تقييم األثر الخاصة بالصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة هنا:

http://geeref.com/assets/documents/GEEREF%20Impact%20Methodology%20June%202016.pdf
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القدرة التأثيرية (تخفيف أثر الضرر)

 تخفيض ما يعادل  100مليون طن من ثاني أكسيد الكربون
 إضافة قدرة جديدة تفوق  25غيغاواط من الكهرباء النظيفة
سنويا
 تزويد  93مليون أسرة بالكهرباء ً

المعدات
 اتخاذ تدابير لكفاءة الطاقة تخفّض كثافة الطاقة في األبنية والمدن والصناعات و ّ


المتجددة في البلدان
تحديد فئة أصول جديدة للمستثمرين الدوليين – تطوير البنى التحتية للطاقة
ّ




سجالت لها وتثقيف السوق
إثبات أن هذه المشاريع االستثمارية قادرة على جذب التمويل وانشاء ّ
تغيير منظور المستثمرين من القطاع الخاص لمخاطر االستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة



رفع المستوى أربعة أضعاف من النموذج الحالي ( 220مليون يورو)



جمع مبلغ يصل إلى  50مليار دوالر لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (سواء
ً
تمويال مقترضًا) من مؤسسات التمويل المحلية والدولية
أكان رأس مال أم
القدرة على تكرار نموذج االستثمار في قطاعات أخرى

النامية وبناؤها واعدادها للعمل
التحول النمطي
قدرة
ّ


اجتماع ًيا:

 تحسين البيئات الوطنية المواتية الستثمار القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
 تحسين مشاركة الرجال والنساء على ح ّد سواء في عمليات اتّخاذ القرارات
اقتصاد ًيا:
قدرة على التنمية المستدامة

 توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة في خالل فترة بناء مشاريع المستثمرين وتشغيلها من قبل النساء
والرجال على ح ّد سواء ،وتشجيع دخول النساء بشكل خاص إلى القوى العاملة
 توسيع مشاركة الشركات المحلية عبر التعاقد مع مؤسسات محلية صغيرة ومتوسّطة الحجم في خالل
فترة بناء وتشغيل المشاريع الفرعية ،وتشجيع الشركات التي تملكها نساء بشكل خاص عند اإلمكان
 المساهمة في الميزانية المحلية عبر دفع الضرائب
 زيادة أمن الطاقة في البلد /المنطقة التي تُش َّغل فيها األصول
النوع الجنساني:
 تشجيع مشاركة النساء الناشطة في عملية اتّخاذ القرارات
نموا المندرجة ضمن قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية والتي تتأثّر بالمخاطر
 استهداف البلدان األقل ً
المناخية بشكل غير متكافئ

احتياجات المستفيد

تولّي زمام المشروع على الصعيد
الوطني

الكفاءة والفعالية

 توفير موارد لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى الطويل حيث ال تتواجد حاليًا أو تتواجد
بشكل غير كاف
 تغيير النظرة إلى مخاطر االستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وجمع االستثمارات من
القطاع الخاص لمعالجة الفجوة التمويلية
 المساهمة في التنمية االقتصادية في البلدان المستهدفة من خالل زيادة التوظيف والقاعدة الضريبية
واإلدماج الجنساني
 مساعدة البلدان المستفيدة على تحقيق أهدافها من المساهمات المقررة المح ّددة على الصعيد الوطني
 مساعدة البلدان على س ّد الفجوة بين الطلب على الطاقة والعرض من خالل الطاقة النظيفة
 سيوفّر كل دوالر يساهم فيه الصندوق األخضر للمناخ مع الوسيلة الالحقة للصندوق مبل ًغا يصل إلى 2
دوالر من التمويل الخاص
 سيوفّر كل دوالر تستثمره الوسيلة الالحقة للصندوق في صندوق استثماري  7دوالرات من مزيج من
المصادر العامة والخاصة
 سيوفّر كل دوالر يستثمره صندوق في مشروع  7دوالرات من التمويل المخصص للمشاريع من مزيج
من المصادر العامة والخاصة
 بنا ًء على ما ورد أعاله ،وفي المجموع ،يُتوقع أن يحفّز كل دوالر يساهم فيه الصندوق األخضر
للمناخ مع الوسيلة الالحقة للصندوق توفير ما يصل إلى  100دوالر يسلّم إلى المستفيدين النهائيين،
وهذا يعني أن عامل الرفع قيمته x100
 تبلغ الكلفة المتوقعة لخفض االنبعاثات  25.10دوالر /ما يعادل طنًا من ثاني أكسيد الكربون
()tCO2eq

المتجددة إلى االرتكاز على نجاح الصندوق
تهدف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المتجددة الذي تربطه حتى اآلن التزامات تجاه  11مؤسسة إقليمية
السابق أو الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
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حاليا على تطوير وبناء مشاريع تشمل حوالى 2500
مديرة للصناديق االستثمارية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية تعمل ً
مؤسسة مديرة للصناديق االستثمارية بحلول نهاية خدمته كصندوق
ميغاواط .وسيرتبط الصندوق بالتزامات تجاه 15
ّ

استثماري وستعمل هذه المؤسسات بدورها على جمع مبلغ  10مليارات دوالر أمريكي تقر ًيبا من أجل  5500ميغاواط طوال
المتجددة التي
مدة تشغيلها كصناديق استثمارية .تعتزم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ
حجما أن يكون لها أثر مضاعف أكبر بعد من خالل دعم أكثر من  25مؤسسة مديرة
تملك صندوقًا استثمارًيا أكبر
ً
للصناديق االستثمارية لجمع رأس مال أكبر بكثير وتخصيص بالتالي مبلغ  50مليار دوالر لتأمين قدرة جديدة تتخطى 25
غيغاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة.

 3-3تمويل المشروع وهيكليته
المتجددة كصندوق صناديق يجمع بين رأس
ستعمل وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

المال المتأتى من صندوق المناخ األخضر ورأس المال الخاص لدعم المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية المرتبطة
بالطاقة النظيفة الجديدة وكفاءة الطاقة في األسواق النامية.

المتجددة التزامات عامة تصل قيمتها إلى
وتستهدف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
 1.2مليار دوالر وتسعى للحصول على التزامات من الصندوق األخضر للمناخ تصل قيمتها إلى  400مليون دوالر
معدل المجموع النهائي لرأس المال العام بالنسبة للخاص  .2:1ستستخدم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق هذه
ليصبح ّ
الصناديق لتقديم التزامات رأسمالية للصناديق األساسية (الجديدة أو "الريادية" والتكميلية أو "الالحقة") واالستثمارات المباشرة
في المشاريع كالتالي:
وتفترض الحالة المركزية لتمويل المشاريع التزامات رأسمالية بقيمة مليار دوالر تُجمع لصالح وسيلة االستثمار الالحقة
ؤمن من القطاع الخاص) وتُقسَّم هذه
للصندوق (أي  400مليون دوالر من الصندوق األخضر للمناخ و 600مليون دوالر تُ ّ
االلتزامات الرأسمالية تجاه الصناديق األساسية (الجديدة أو "الريادية" والتكميلية أو "الالحقة") واالستثمارات المباشرة في
المشاريع كالتالي:


الصناديق الريادية 28 X 12 :مليون دوالر من االلتزامات



الصناديق الالحقة 56 X 9 :مليون دوالر من االلتزامات



االستثمارات المباشرة واالستثمارات المشتركة 28 X 5 :مليون دوالر من االلتزامات

المتجددة وسجلّه ،من المتوقّع أن تواصل كل
بناء على خبرة الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
وكما ُذكر سابقًاً ،
مؤسسة مديرة لصندوق استثماري جمع التزامات تمويلية من مستثمرين آخرين يصل مجموع قيمتها إلى سبعة أضعاف قيمة
االلتزام األساسي لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق ،ليصل مجموع االلتزامات إلى  7مليارات دوالر تقر ًيبا .سيستثمر كل
وتمويال
مشروعا وسيجذب رأس مال شري ًكا في االستثمار
صندوق رأس المال هذا في مشاريع يتراوح عددها بين  10و15
ً
ً

باالقتراض إلعادة توزيعه سبع مرات أخرى وجمع رأس مال عام بقيمة  50مليار دوالر.
الجدول  -7الموارد واستخدامات التمويل
المصادر
التزامات تجاه وسيلة االستثمار الالحقة
للصندوق
الصندوق األخضر للمناخ
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االستخدامات

االستخدامات

ت ّ
وزعها وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق

حصّة الصندوق األخضر للمناخ

الصندوق  25( 1مليون

المشروع  20( 1مليون

الصندوق  10( 1ماليين

المشروع  8( 1ماليين

( 400مليون دوالر)

دوالر)

الصندوق  25( 2مليون
دوالر)

مستثمرون من القطاع الخاص
( 600مليون دوالر)
الصندوق  25( nمليون
دوالر)

دوالر)
المشروع  20( 2مليون
دوالر)

المشروع  8( 2ماليين
دوالر)

المشروع  20( nمليون
دوالر)

المشروع  8( nماليين
دوالر)

المشروع  20( 1مليون
دوالر)

المشروع  8( 1ماليين
دوالر)

المشروع  20( 2مليون
دوالر)

الصندوق  10( 2ماليين
دوالر)

المشروع  8( 2ماليين
دوالر)

المشروع  20( nمليون
دوالر)

المشروع  8( nماليين
دوالر)

المشروع  20( 1مليون
دوالر)

المشروع  8( 1ماليين
دوالر)

المشروع  20( 2مليون
دوالر)
المشروع  20( nمليون
دوالر)
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دوالر)

دوالر)

الصندوق  10( nماليين
دوالر)

المشروع  8( 2ماليين
دوالر)
المشروع  8( nماليين
دوالر)

 4اآلثار البيئية واالجتماعية وتدابير التخفيف من أثر الضرر
متجددة صغيرة
المتجددة تطوير مشاريع طاقة
ستدعم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ
نظر لنوع
ومتوسطة الحجم في مراحلها األولى ،وبناءها ،وتشغيلها واتّخاذ التدابير الالزمة لكفاءة استخدام الطاقة .و ًا
ّ
أيضا أن تولّد
المشاريع المدعومة ،من المتوقّع أن يترك بعضها ًا
آثار سلبية محتملة على البيئة والسكان .ولكن من المنتظر ً

يلخص هذا القسم بعض اآلثار السلبية المحتملة التي تتركها مشاريع
هذه المشاريع ًا
هامة مباشرة وغير مباشرةّ .
آثار إيجابية ّ

أيضا تفاصيل حول أجزاء العناية الواجبة األساسية – تقييم األثر البيئي
المستثمرين وكذلك اآلثار اإليجابية .ويضم ً

أيضا لضمان التخفيف
واالجتماعي – التي تش ّكل أداة لتقييم القبول البيئي واالجتماعي آلثار المشروع السلبية المحتملة و ً
من أثر ضررها.

 1-4اآلثار السلبية المحتملة
ستُفحص المشاريع كافة بغض النظر عن تصنيفها من أجل تحديد آثارها البيئية واالجتماعية المحتملة .وفي حين ال تُ َّ
حدد
أي من المؤسسات المديرة للمشاريع ،وبالتالي مشاريع المستثمرين في خالل إعداد نظام اإلدارة البيئية واالجتماعيةُ ،يتوقع

بحسب خبرة وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة أن تؤثّر معظم المشاريع بدرجة
المؤسسات المديرة للصندوق االستثماري ،وفي حالة االستثمار
معينة في البيئة والمجتمع وتندرج ضمن الفئة باء وستجري
ّ
ّ
تقييما ألثرها البيئي واالجتماعي.
المتجددة،
المباشر وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ً

أيضا أال يتأتّى عن بعض المشاريع أي آثار بيئية ،فتندرج ضمن الفئة جيم .أما المشاريع من الفئة ألف،
ومن المتوقّع ً
المؤسسات المديرة للصندوق االستثماري ،وفي حالة االستثمار المباشر وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
فستجري
ّ

تقييما لألثر البيئي واالجتماعي وكشفًا كاملين وفقًا لسياسات بنك االستثمار
المتجددة،
العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ً

محمية
المفصلة في هذه الوثيقة .من المتوقّع عدم تنفيذ أي من المشاريع في بيئات طبيعية
األوروبي وتدابيره واجراءاته
ّ
ّ
آثار بيئية سلبية بالغة
اجتماعيا .ينبغي استبعاد المشاريع التي ُيحتمل أن تترك ًا
ثقافيا أو
ً
حساسة ً
و/أو حيوية أو مناطق ّ
وممرات هجرة الطيور أو األسماك .ترد المشاريع و /أو
بالتنوع البيولوجي ومناطق المحميات الطبيعية
على المناطق الغنية
ّ
ّ
األنشطة األخرى التي يمكن استبعادها في الملحق الثاني (قائمة األنشطة المستبعدة) من نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية.

المتجددة
وُيتوقع من الصناديق اإلقليمية التي تدعمها وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
تطبق عليها تدابير تخفيف أثر الضرر وخطط اإلصالح المالئمة ونظم
أال تدعم بدورها إال المشاريع التي تستطيع أن ّ

اإلدارة المناسبة من أجل تنفيذ هذه الخطط ،بما في ذلك تلك المتعلّقة بالمشاريع من الفئة ألف.

المتجددة حول األثر المادي في موقع تنفيذ المشروع ،بما في ذلك األثر على
وتتمحور اآلثار المحتملة لمشاريع الطاقة
ّ
الموارد كالمياه أو البيئات الطبيعية .قد تعطّل عملية تطوير المشروع وأعمال البناء حياة الناس وقد يتطلّب األمر في بعض
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الحاالت إعادة توطين قسرية .قد تقع بعض المشاريع في جوار مناطق يعيش فيها سكان أصليون .وقد تؤثّر أنشطة
المشروع في أمالكهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية التابعة لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة
لذا ،تبذل
ّ

المتجددة قصارى جهدها للتخفيف من ضرر هذه اآلثار ،عبر تطبيق تسلسل تخفيف أثر الضرر الهرمي.9
والطاقات
ّ
تحسنا ملحوظًا مع عملية التطوير
جراء المشاريع
يتحسن وضع المجتمعات
وستحرص على أن
ً
ّ
ّ
المحلية التي تعطّلت من ّ
ما كانت لتشهد مثله لو لم يحدث مطلقًا .وقد تتمثّل هذه التدابير ،على سبيل المثال ،بمساكن جديدة والمساعدة على
ستشجع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
فضال عن ذلك،
االنتقال والمساعدة الزراعية.
ً
ّ
المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية التابعة لها ،عند اإلمكان ،على تقييم طريقة التعويض عن األراضي
المتجددة
ّ
ّ

ستحدد التقييمات
المتنازل عنها في خالل العناية الواجبة من أجل التخفيف من أثر ضرر مخاطر حيازة األراضي.10
ّ

التنوع البيولوجي ،ومبادرات مماثلة
البيئية التدابير اإلصالحية التي ستُعالَج ضمن خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ،خطط ّ

(من مثال خطط عمل التنوع البيولوجي) كما ترد في دليل يتناول المبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية لبنك االستثمار

األوروبي.
مثال) وغير مباشرة (التلوث والضجيج
وفي حال تعطيل حياة الشعوب األصلية اليومية بطريقة مباشرة (تغييرات في الثقافة ً
مثال) ستتَّبع المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للحصول على دعم
والغبار ً
الشعوب األصلية المعنية الواضح (أو رفضهم) وتصريح بكافة تدابير تخفيف أثر الضرر واإلصالح المرافقة واتفاقات
عد خطة تنمية الشعوب األصلية لهذه الغاية (الرجاء مراجعة القسم  2-3-4للمزيد من التفاصيل).
مشاركة المنافع .ستُ ّ
ونادر ما تترافق معها آثار سلبية .تكمن مخاطر هذه
ًا
وتنحصر عادة مشاريع كفاءة الطاقة بطبيعتها ضمن المواقع المضيفة

المعدات الموجودة والفضالت كالغازات والسوائل ومواد البناء كاألسبستوس إلى جانب
المشاريع الرئيسية في التخلّص من
ّ

ومدربين
جراء التخلّص منها .تُدار هذه المخاطر من خالل توظيف مهندسين أكفاء
ّ
المخاطر على الصحة والسالمة من ّ

والتطبيق الصارم لمعايير الصحة والسالمة والبرامج التدريبية المتواصلة التي يخضع لها موظّفو إدارة المنشآت.
الجدول  -8أمثلة مختارة عن اآلثار السلبية المحتملة
المكون
ّ
9

األنشطة

اآلثار السلبية المحتملة

تدابير الحد من آثار الضرر

الرجاء مراجعة الملحق السابع ،ص 180 .من الدليل الخاص بالشؤون البيئية واالجتماعية الذي يتناول تسلسل تخفيف أثر الضرر الهرمي ،الصادر عن بنك

االستثمار األوروبي.
10

المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية على استخدام المبادئ التوجيهية
المتجددة
ستشجع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ
ّ

الطوعية لإلدارة المسؤولة لحيازة األراضي ومصائد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني ( )VGGTكإطار عمل للمساعدة على التخفيف من أثر
ضرر مخاطر الحيازة.
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 بناء مساكن جديدةوقود حيوي
كتلة أحيائية
تطوير

مصادر

المتجددة
الطاقة
ّ

 إعادة التوطين (نزوح مادي واقتصادي) -األثر على األصول ومصادر الرزق

ح اررة أرضية

 -تدهور الموارد المائية

ماء

 -استخدام غير مستدام للمياه

شمس

التنوع البيولوجي
 -خسارة البيئة الطبيعيةّ /

رياح

 -حقوق عرفية على األراضي

 المساعدة على االنتقال المساعدة على زراعة األراضيالتنوع البيولوجي
 خطط عمل ّ مشاركة شاملة ألصحاب المصلحة في مايتعلّق بمسائل حيازة األراضي وعملية الموافقة
الحرة المسبقة المستنيرة عند الضرورة

 إعداد خطة الشعوب األصلية أو إطارالتخطيط لخطة الشعوب األصلية وتطبيقها

 التخلّص من غازات التبريد واألسبستوستكييف الهواء
تدابير كفاءة الطاقة

مبردات
ّ

عزل حراري

إنارة

والنفايات الصناعية بطريقة غير مالئمة
جراء
 المخاطر على الصحة والسالمة من ّالتخلّص من النفايات

جراء
 -المخاطر على الصحة والسالمة من ّ

 توظيف مهندسين يحملون شهادات مناسبة التطبيق الصارم لمعايير الصحة والسالمة -التدريب

المعدات
تركيب
ّ

 2-4اآلثار اإليجابية
المتجددة إلى تحقيق آثار إيجابية هامة عبر
تهدف وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

برنامجها االست ثماري وذلك على أصعدة مختلفة .وتتوقع هذه الوسيلة عند العمل بكامل طاقتها تحفيز القدرة على توليد أكثر

سنويا ويزيد من توفّر
من  25غيغاواط من الكهرباء النظيفة .سيخفض ذلك انبعاثات الكربون بمقدار  100مليون طن
ً
الكهرباء لتصل إلى حوالى  93مليون أسرة .تزيد مشاريع توليد الكهرباء النظيفة أمن الطاقة في البلدان المضيفة من خالل
تقليص الحاجة إلى استيراد الطاقة وتساهم في األمن االقتصادي عبر دفع الضرائب.

المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية التابعة لوسيلة االستثمار
فضال عن ذلك ،تترك االستثمارات التي تتدفّق عبر
ً
ّ
بالحد من الفقر وتعزيز التنمية
آثار إيجابية هامة ،تتمثّل
المتجددة ًا
الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ

المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية التابعة
االقتصادية ،ألن الكهرباء النظيفة هي عنصر رئيسي لتحقيق ذلك .تسعى
ّ
لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق إلى إنشاء فرص عمل محلية عند اإلمكان والتشجيع على تنمية القدرات المحلية من
أجل تأمين بيئات مستدامة لتعمل المشاريع فيها.

وعلى مستوى المشروع االستثماري ،ستفرض وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق على كل المؤسسات المديرة للصناديق
االستثمارية التابعة لها األخذ بعين االعتبار الجوانب الجنسانية في خالل دورة المشروع الكاملة (التطوير والبناء والتشغيل)

للتصدي ألي شكل من أشكال عدم المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص والتمثيل.
واتّخاذ اإلجراءات الالزمة
ّ
آثار
أيضا ًا
وتكمن فوائد مشاريع كفاءة الطاقة الرئيسية في تخفيض االنبعاثات وقيمة فواتير الطاقة .تترك هذه المشاريع ً
إيجابية على المجتمعات المحلية من خالل إنشاء فرص العمل والتوعية إلى جانب الفوائد البلدية كتحسين إنارة الشوارع.
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متجددة عن
وتكثر األمثلة الواردة في التقرير السنوي لآلثر الصادر عن الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات ال ّ
تؤمن
التدابير التحسينية المتنوعة التي قد تضيفها المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية على مشاريع المستثمرينّ .

بعض هذه المشاريع ماليين الدوالرات الناتجة عن إيرادات التشغيل لصناديق المجتمعات المحلية .وتبني بعض المشاريع
تحسنها كالمياه النظيفة أو إمدادات
األخرى المدارس الجديدة والمراكز االجتماعية والمنازل أو تستقدم خدمات جديدة أو ّ
الكهرباء.

الجدول  -9أمثلة مختارة عن اآلثار اإليجابية
المكون
ّ

األنشطة

اآلثار اإليجابية

التدابير التحسينية

وقود حيوي

 -توفّر الكهرباء النظيفة

 -أرض األجداد والتنمية المستدامة وخطة الحماية

كتلة أحيائية
تطوير

مصادر

المتجددة
الطاقة
ّ

ح اررة أرضية
ماء
شمس

تدابير كفاءة الطاقة

 -أمن الطاقة

 -تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة

 -مدارس ومراكز اجتماعية جديدة

الحد من الفقر
 ّ -تعزيز المساواة بين الجنسين

 تحسين إمدادات المياه المحلية -إصالح السكن

 -إنشاء فرص عمل محلية والتدريب

 -إمداد المدارس المحلية والمرافق الطبية بالطاقة

رياح

 -ضرائب محلية مدفوعة

تكييف الهواء

 -تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة

مبردات
ّ

عزل حراري

إنارة

 -استفادة صناديق المجتمع المحلي من المشروع

 تدني قيمة فواتير الطاقة إنشاء فرص عمل محلية والتدريب -فوائد بلدية مثل تراجع الجريمة بفضل إنارة

النظيفة

 التوعية المحلية والتثقيف بشأن كفاءة استخدامالطاقة

الشوارع

 3-4تقييم األثر البيئي واالجتماعي ()ESIA
سيجرى تقييم األثر البيئي واالجتماعي في مراحل التخطيط األولى لدراسة مشاريع المستثمرين من أجل تقييم المقبولية
ُ

البيئية واالجتماعية وتحديد الشروط ،في حال ُوجدت ،التي ينبغي تطبيقها للتحكم بالمخاطر واآلثار المحتملة لكي يتمكن
سيقدم التقييم وجهات نظر متوازنة ومتكاملة بشأن
المجتمع المحلّي والسلطات المعنية من تكوين فكرة عن المشروع.
ّ
المخاطر واآلثار التي ستغطّي المسائل البيئية واالجتماعية.
إجماال المشاريع التي تشمل
كامال لألثر البيئي واالجتماعي ،وهذا يعني
ً
تقييما ً
وتتطلّب الفئة ألف ،وعند اإلمكان الفئة بً ،
تعديال للمنشأة القائمة وذلك قبل السماح بتنفيذ التطوير المقترح.
كبير أو
توس ًعا ًا
ًا
ً
تطوير ً
جديدا من نوع "غرينفيلد" أو ّ
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1-3-4

إعادة التوطين

المتجددة مبادئ إعادة التوطين الواردة في
ستعتمد وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المعيار البيئي واالجتماعي  6وسترغم المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية التابعة لها باعتمادها .ستتماشى أنشطة
لتجنب إعادة التوطين الناجم
المشاريع كافة التي قد تؤدي إلى إعادة توطين قسري مع المبادئ المذكورة في هذا المعيار ّ
عن المشاريع أو تخفيضه إلى الحد األدنى.

تؤدي إلى إعادة توطين قسري خطة عمل إلعادة التوطين .يتناسب مستوى تفاصيل
وستتطلّب االستثمارات كافة التي ّ
نموذجا
الخطة وشموليتها مع أهمية آثار إعادة التوطين القسري ومخاطرها المحتملة .ويشمل الملحق الثاني عشر
ً

مختصر عن خطة عمل إعادة التوطين الخاصة بالمؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية من أجل توجيه عملياتها
ًا
التحضيرية للمشاريع الفرعية .لن تتمكن هذه المؤسسات من بدء العمل على مشاريع المستثمرين قبل أن تعالج مسألة

إعادة التوطين القسري بطريقة تتماشى مع المبادئ والمعايير الواردة في الدليل الخاص بالشؤون البيئية واالجتماعية
الصادر عن بنك االستثمار األوروبي على نحو يرضي وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة
المتجددة.
والطاقات
ّ
ومن المتوقع أن تضم محفظة المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية التي ستستثمر فيها وسيلة االستثمار الالحقة
المتجددة ،مشاريع في طور التحضير أو غير معروفة .وسيستحيل بالتالي
للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
سيتعين إذن على المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية تقديم إطار عمل لسياسة
التنبؤ بالحاجة إلى إعادة التوطين.
ّ

إعادة التوطين كتدبير احترازي الحتمال إعادة التوطين عند الحاجة في خالل تنفيذ المشروع .وبالتماشي مع أحكام

أحكاما تفرض على
يتضمن إطار عمل سياسة إعادة التوطين
بد أن
المعيار  6التابع لبنك االستثمار األوروبي ،ال ّ
ّ
ً
المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية الحرص على ما يلي:
’‘1

إطالع األشخاص المعاد توطينهم على خياراتهم وحقوقهم المتعلّقة بإعادة التوطين

’‘2

اقتصاديا مع
تقنيا و
ً
فعال وعرض عليهم الخيارات وبدائل إعادة توطين مالئمة ً
استشارتهم على نحو ّ

’‘3

طي الكلفة الكاملة للخسائر في األصول الناجمة مباشرة عن
وفعالة لهم تغ ّ
تقديم تعويضات سريعة ّ

’‘4

توفير المساعدة لهم (من مثال بدل االنتقال) في خالل االنتقال

’‘5

توفير بيوت سكنية أو مواقع سكنية لهم  ،أو كما هو مطلوب ،مواقع زراعية أو أماكن عمل تتمتّع

األخذ بعين االعتبار اقتراحات المجتمع المحلّي المتأثّر بقدر اإلمكان
المشروع

بمزيج من القدرة اإلنتاجية وميزات موقعية وعوامل أخرى تتساوى على األقل مع ميزات الموقع
مستحيال ،ينبغي تقديم تعويض مالئم)
القديم (وفي حاالت استثنائية ،عندما يكون ذلك
ً
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’‘6

بناء
تقديم تعويض لهم عن فقدان الدخل لمرحلة انتقالية كنوع من اإلعالة بعد إعادة التوطين وذلك ً
على تقدير معقول للوقت المطلوب الستعادة مصدر رزقهم ومستوى معيشتهمُ .ينصح بتقديم
لمرة
تتكرر هذه الفترة ّ
التعويض عن فقدان الدخل بشكل أساسي في األشهر الثالثة ( )3األولى :قد ّ

المدة التي يمكن التعويض فيها عن فقدان الدخل عن ستة ( )6أشهر
واحدة فقط على أال تزيد ّ
’‘7

تقديم المساعدة لهم الستعادة مصادر رزقهم أو تحسينها من خالل توفير التدريب والقروض
والوظائف البديلة و/أو أنواع أخرى من المساعدة

’‘8

محددة تتعلّق بالتعويض واعادة
تقديم لهم آلية تظلّم مالئمة تسمح باالستجابة السريعة لمخاوف ّ
يعبر عنها األشخاص المتأثرون والمجتمعات المحلية المضيفة.
التوطين ّ

2-3-4

الشعوب األصلية

المتجددة المبادئ الخاصة ببنك االستثمار
ستعتمد وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
األوروبي الواردة في المعيار البيئي واالجتماعي  7بشأن حقوق المجموعات الضعيفة ومصالحها ،وسترغم المؤسسات
ستتقيد أنشطة المشاريع كافة التي قد تشمل مجموعات مماثلة
المديرة للصناديق االستثمارية التابعة لها على اعتمادها .و ّ

مضرة المحتملة على األفراد والمجموعات
ومن ضمنها الشعوب األصلية بالمبادئ الواردة في هذا المعيار ّ
لتجنب اآلثار ال ّ
الضعيفة المرتبطة بمشاريع المستثمرين أو تخفيضها إلى الحد األدنى أو التخفيف من أثر ضررها واصالحها مع السعي
في الوقت عينه إلى أن تستفيد هذه الشعوب كما ينبغي من هذه العمليات.
وستتطلّب االستثمارات كافة التي تؤثّر في الشعوب األصلية خطة للشعوب األصلية .يتناسب مستوى تفاصيل الخطة
مختصر عن خطة
ًا
نموذجا
وشموليتها مع أهمية اآلثار المحتملة على الشعوب األصلية .يشمل الملحق الثاني عشر
ً

الشعوب األصلية .واذا كانت المعلومات المتوفرة بشأن الشعوب األصلية المتأثرة بمشروع المستثمرين محدودة ،قد يوفّر
إطار عمل التخطيط المتعلّق بالشعوب األصلية اإلرشاد والمبادئ والعمليات الرئيسية واالعتبارات األخرى المرتبطة بمعالجة
مسائل الشعوب األصلية.

30

 5عمل يات إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية
 1-5لمحة
المتجددة مجموعة من المبادئ التوجيهية
وضعت وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
يقدم هذا القسم تفاصيل إضافية توضح كيف
والعمليات إلدارة الخطر البيئي واالجتماعي المرتبط بمشاريع المستثمرينّ .

تعمل هذه المبادئ التوجيهية والعمليات للحرص على إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية المتعلّقة بمشاريع المستثمرين

بموجب معايير بنك االستثمار األوروبي والصندوق األخضر للمناخ /مؤسسة التمويل الدولية والقوانين الوطنية .وتُطبَّق هذه
األخيرة على مستويين )1 :على مستوى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق من أجل اختيار المؤسسات المديرة للمشاريع
االستثمارية واالستثمارات المباشرة في مشاريع المستثمرين ،و )2على مستوى المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري

واستثماراتها في مشاريع المستثمرين .وبالتالي هناك ثالثة أنواع من اإلجراءات التي تحكم تنفيذ التدابير الوقائية البيئية
واالجتماعية كما يرد أدناه:
-1

اإلجراء المتعلّق بدراسة المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية والموافقة عليها واالستثمار فيها

-2

اإلجراء المتعلّق بدراسة مشاريع المستثمرين والموافقة عليها واالستثمار فيها من قبل المؤسسات المديرة

التقيد بالمعايير والقوانين الوطنية مرعية اإلجراء في أثناء تحضيرها
لضمان التزامها وقدرتها على ّ
لمشاريع المستثمرين والموافقة عليها واالستثمار فيها.
للصناديق االستثمارية للتم ّكن من تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية التي قد تنتج عن أنشطة المشروع

وتطبيق التدابير المقترحة.
-3

عملية تحضير وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق لمشاريع المستثمرين والموافقة عليها واالستثمار فيها
مباشرة أو عبر استثمار مشترك مع المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية.

الجدول  -10العالقة بين المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري التابعة لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة
الطاقة والطاقات المتجددة ومشاريع المستثمرين
معايير األداء البيئي واالجتماعي الخاصة ببنك االستثمار األوروبي والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة بالصندوق األخضر للمناخ مطبقة في
العمليات كافة

ع .و

ع.و

ع.ش.ح

ع.ش.م

.
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مكونات ملزمة
يضمن تنفيذ اإلجراء الوارد أعاله توقيع اتفاق استثمار أساسي (اتفاق الشراكة المحدودة) .يشمل هذا االتفاق ّ
المتجددة
تماما في العالقة االستثمارية التعاقدية بين وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ً
المؤسسات
وكل مؤسسة من المؤسسات المديرة للصندوق االستثماري .أما نتائج االلتزامات التعاقدية المتوافق عليها مع
ّ
المديرة للصناديق االستثمارية فهي التالية:

’‘1

المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية إحالة أي انحراف تقترحه عن هذه المبادئ التوجيهية إلى
يتعين على
ّ
ّ
المتجددة للموافقة
المستثمرين ،ومن ضمنهم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

’‘2

المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري خرقًا
يش ّكل أي انحراف غير مأذون به عن هذه المبادئ التوجيهية من قبل
ّ
ؤسسة.11
ماديا ّ
لالتفاق وخطأ ً
يؤدي بالتالي إلى استبعاد هذه الم ّ

عليه صراحة؛

 2-5األدوار والمسؤوليات
دور المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري
التقيد بالمعايير القانونية والسياسات ذات الصلة وادارة اآلثار البيئية
تتولّى
المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري مسؤولية ّ
ّ
أيضا مسؤولية توفير
واالجتماعية والمخاطر المتعلّقة بمشاريع المستثمرين في محفظتها لهذه الغاية .وتتولّى المؤسسة ً

المتجددة من أجل تطبيق
المعلومات التي تطلبها وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
العناية الواجبة على صندوقها االستثماري وهيكلة مشاريع المستثمرين لتتماشى مع المعايير البيئية واالجتماعية الخاصة

أيضا مسؤولية الكشف عن المعلومات البيئية واالجتماعية
بوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق ومتطلّباتها .وتتولّى المؤسسة ً
فضال عن القيام بكافة أنشطة إشراك أصحاب المصلحة واستشارتهم التي يقوم بها طرف
المتعلّقة بمشروع المستثمرين،
ً

يتعين
ثالث (كوكاالت الحكومة المضيفة ً
مثال) للتماشي مع المعايير التي تتوقعها وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق .قد ّ
على المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري إجراء دراسات إضافية على نحو يرضي وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق.

التقيد بالمعايير والمتطلّبات البيئية
وبعد توقيع اتفاق االستثمار ،تقع على المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري مسؤولية ّ
واالجتماعية المتّفق عليها بموجب االتفاق على نحو يرضي وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة

المتجددة ،ومراقبة أداء المشروع لجهة توافقه مع هذه المتطلّبات كجزء من نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية التابع
والطاقات
ّ
سيتعين على هذه األخيرة تقديم تقارير بيئية واجتماعية دورية لوسيلة االستثمار
للمؤسسة المديرة للصندوق االستثماري.
ّ
الالحقة للصندوق.

المتجددة :استثمارات الصندوق واستثماراته
دور وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المشتركة
يكمن دور وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق في دعم هيكليات الصندوق السليمة التي تم تصميمها وهيكليتها لتتماشى مع
فضال عن الممارسات الفضلى الدولية .ويشمل
المعايير والمتطلّبات البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي
ً

ذلك:

11

يخضع لتصويت أكثرية المستثمرين في الصندوق.
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 تقييم المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري من ناحية إطار العمل القانوني المعني؛

 تقييم العملية في ضوء المبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي؛
 تقديم المشورة للمؤسسة المديرة للصندوق االستثماري ومساعدتها ،عند الحاجة ،في وضع تدابير إلدارة آثار
العملية ومخاطرها البيئية واالجتماعية بالتوافق مع معايير بنك االستثمار األوروبي؛
 تقييم قدرة المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري على تطبيق المتطلّبات البيئية واالجتماعية كافة؛
 تحديد فرص تحسين النتائج البيئية واالجتماعية؛

 مراقبة أداء المؤسسة المديرة للصندوق االستثماري وفقًا للمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار
مدة االستثمار.
األوروبي طوال ّ
المتجددة :االستثمارات المباشرة
دور وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المتجددة  ،تتولّى وسيلة
في حالة االستثمارات المباشرة لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

التقيد بالمعايير القانونية والسياسات ذات الصلة وادارة اآلثار البيئية واالجتماعية
االستثمار الالحقة للصندوق مسؤولية ّ
أيضا
والمخاطر المتعلّقة بمشاريع المستثمرين في محفظتها لهذه الغاية .وتتولّى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
ً
مسؤولية هيكلة مشاريع المستثمرين لتتماشى مع المعايير والمتطلّبات البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي

أيضا مسؤولية الكشف عن المعلومات البيئية
والصندوق األخضر للمناخ .وتتولّى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق ً
فضال عن القيام بكافة أنشطة إشراك أصحاب المصلحة واستشارتهم التي يقوم
واالجتماعية المتعلّقة بمشروع المستثمرين،
ً

مثال) للتماشي مع المعايير التي يتوقعها بنك االستثمار األوروبي وكذلك
بها طرف ثالث (كوكاالت الحكومة المضيفة ً
يتعين على وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق إجراء دراسات إضافية على نحو يرضي بنك
الصندوق األخضر للمناخ .قد ّ

االستثمار األوروبي والصندوق األخضر للمناخ.

 3-5المبادئ التوجيهية والعمليات على مستوى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة
المتجددة– اختيار الصناديق االستثمارية
الطاقة والطاقات
ّ
تعتمد وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق نه ًجا من خمس مراحل هي فحص الصندوق االستثماري األساسي وتقييمه واتخاذ
أعدتها وسيلة
لخص في ما يلي هذه المراحل الخمس إلى جانب الوثائق الرئيسية التي ّ
الق اررات االستثمارية ومراقبته .تُ ّ

االستثمار الالحقة للصندوق والتي تحرص من خاللها على أن تتمتّع المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية التي تستثمر
فيها بالقدرات المؤسسية وأن تملك اإلجراءات الالزمة لتنفيذ مشاريع المستثمرين التي تتماشى مع سياسات بنك االستثمار

مؤسسة التمويل الدولية .مراجعة الملحق السادس لالطالع على المؤشرات التي تقيَّم
األوروبي والصندوق األخضر للمناخّ /
على أساسها القدرات المؤسسية للمؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية.
عدة
الم ّ
الجدول  -11المراحل الخمس والوثائق ُ
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)1

فحص الصندوق االستثماري
(اإلذن للتقييم)

)2

العناية الواجبة
(تقرير العناية الواجبة ،تقرير طلب اإلذن والتقييم)
القرار االستثماري

)3
)4

اتفاق االستثمار
( اتفاق الشراكة المحدودة واتفاق جانبي)

)5

المراقبة
(مراجعة القسم )6

يرد موجز عن المضمون البيئي واالجتماعي المرتبط بهذه الوثائق في الملحق الثالث من نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية

هذا.

فحص الصندوق االستثماري
اإلجراءات المتعلّقة بالشؤون البيئية واالجتماعية


المقارنة مع قائمة االستبعاد



تحديد "إنذارات" على مستوى الصندوق وضمن مجموعة مشاريعه



مراجعة وثائق الصندوق المتعلّقة بالمسائل البيئية واالجتماعية وسياساته البيئية واالجتماعية ونظام اإلدارة البيئية واالجتماعية في
حال توفّر لكي تتماشى مع متطلّبات وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة



تقييم االلتزام بالمبادئ البيئية واالجتماعية



المقارنة مع ركائز األثر األربع التابعة لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق



مراجعة قدرة الصندوق على إنجاز نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص به



مسودة طلب اإلذن للتقييم
إعداد
ّ

يتعين على مدير الصندوق االستثماري تقديمها
الوثائق التي ّ


نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية التابع للصندوق (مسودة) والذي ترضى عنه وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق



االقتراح االستثماري للصندوق

عدها المكتب األمامي التابع لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق وفرقها التقنية
المخرجات التي ي ّ


المتجددة للجنة االستثمار ويطلب فيه عدم
يقدمه المكتب األمامي التابع للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
إذن التقييمّ :
الممانعة لالنتقال إلى مرحلة العناية الواجبة

دور الوثيقة في ما يتعلّق بالشؤون البيئية واالجتماعية
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يشمل إذن التقييم تقييم التزام مدير الصندوق االستثماري وقدرته على إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية



بد من التحقّق منها بالتفصيل خالل مرحلة العناية الواجبة
يحدد إذن التقييم "اإلنذارات" التي ال ّ
ّ

العناية الواجبة
اإلجراءات المتعلّقة بالشؤون البيئية واالجتماعية

 .1المراجعة:


مراجعة دقيقة لوثائق الصندوق البيئية واالجتماعية



المقارنة مع ركائز األثر األربع



مراجعة دقيقة لمجموعة المشاريع قيد التنفيذ ولفت النظر إلى أي مشاكل بيئية واجتماعية محتملة



التحقق من قدرات الصندوق البيئية واالجتماعية (موظفين وميزانية وخبرة)



عملية "اعرف عميلك" للتحقق من مدير الصندوق االستثماري

 .2زيارة الموقع:


ينظّم فريق المكتب األمامي والخبراء التقنيون (خبير طاقة وخبير اجتماعي وبيئي) زيارات للموقع لتقييم ما يلي:
o
o

سج ّل الصندوق في مجال إدارة الشؤون البيئية واالجتماعية

مالءمة نظم اإلدارة البيئية واالجتماعية التابعة للصندوق وحالة تنفيذها ومن ضمنها آلية التظلّم

o

فضال عن المعايير البيئية واالجتماعية الخاصة
المحلية مرعية اإلجراء
التقيد بالقوانين واألنظمة والمعايير
ً
ّ
القدرة على ّ
ببنك االستثمار األوروبي

o

القدرة على القيام بعملية "ا عرف عميلك" للتحقق من المستفيدين من المشاريع في حال كانوا من الشركات

o

تحديد الثغرات /الجوانب التي تحتاج إلى تحسين والموارد الضرورية لمعالجتها وكيفية تماشيها مع خطة عمل الصندوق



إعداد تقرير العناية الواجبة وطلب اإلذن لتلخيص نتائج العناية الواجبة ( المكتب األمامي التابع لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق)



إعداد تقرير التقييم (الخبراء التقنيون التابعون للمديرية المعنية بالمشاريع ببنك االستثمار األوروبي– خبراء طاقة وكفاءة طاقة وبيئة

ورفعه للجنة االستثمار
ومجتمع)

يتعين على مدير الصندوق االستثماري تقديمها
الوثائق التي ّ


نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية



قائمة األنشطة المستبعدة



عينات) لتقييمات الخطر البيئي واالجتماعي
نماذج (و/أو ّ



خطط العمل البيئية واالجتماعية ،وعند اإلمكان ،خطة عمل جنسانية



إجراءات آلية تظلّم على مستوى الصندوق

يعدها فريق المكتب األمامي والفرق التقنية
المخرجات التي ّ


يقدم فريق المكتب األمامي تقرير العناية الواجبة وطلب الموافقة للجنة االستثمار ويطلب بموجبهما الموافقة على االستثمار في
ّ
الصندوق



المختصة المشاركة الذي
يعد فريق المكتب األمامي تقرير العناية الواجبة وطلب الموافقة باالرتكاز على معلومات من تقرير الجهة
ّ
ّ
يعده الخبراء التقنيون التابعون للمديرية المعنية بالمشاريع ببنك االستثمار األوروبي
ّ



يشمل تقرير العناية الواجبة:

دور الوثيقة في ما يتعلّق بالشؤون البيئية واالجتماعية
o


تقييم المخاطر والفرص البيئية واالجتماعية إلى جانب تقييم قدرات الصندوق

الموجه للجنة االستثمار:
يشمل طلب اإلذن
ّ
 oتقييم قدرة الصندوق على إضافة قيمة إلى الجانب البيئي واالجتماعي على مستوى المشروع إلى جانب قدرته على نقل
الممارسات الفضلى في المجال البيئي االجتماعي إلى قطاع الطاقة
o

تقييم قدرات الصندوق البيئية االجتماعية الحالية وتحديد الثغرات والمخاطر واجراءات التخفيف من أثر الضرر التي
سيضطر الصندوق إلى اتّخاذها
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يطبق مدير الصندوق
الخطوط العريضة للتدابير التي يخ ّ
طط فريق المكتب األمامي التّخاذها للحرص على أن ّ
ويتقيد بها
االستثماري معايير بنك االستثمار األوروبي ّ

o
o

المتجددة /ركائز األثر 4
تصنيف الصندوق وفق تصنيف سياسة الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

o

تقييم قدرة الصندوق على تطبيق االستراتيجية المقترحة

o

أيضا
تقييم نظم اإلدارة البيئية واالجتماعية على مستوى الصندوق والمشروع ً

يشمل تقرير التقييم (من إعداد المديرية المعنية بالمشاريع ببنك االستثمار األوروبي):



o

وصف دقيق للمخاطر والفرص البيئية واالجتماعية والثغرات واإلجراءات اإلصالحية

o

التوصيات بشأن خطة العمل

القرار االستثماري



المتجددة للجنة االستثمار
يقدمها المكتب األمامي للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
مراجعة المواد التي ّ

القرار االستثماري للجنة االستثمار

اتفاق االستثمار
اإلجراءات المتعلّقة بالشؤون البيئية واالجتماعية


المتجددة ومدير الصندوق االستثماري
مناقشة بنود االتفاق بين وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

يتعين على مدير الصندوق االستثماري تقديمها
الوثائق التي ّ


نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية



قائمة األنشطة المستبعدة



عينات) لدراسة الخطر البيئي واالجتماعي وتقييمه
نماذج (و/أو ّ
إجراءات آلية تظلّم على مستوى الصندوق




خطط العمل البيئية واالجتماعية

يعدها فريق المكتب األمامي والفرق التقنية
المخرجات التي ّ


اتفاق شراكة محدودة (اتفاق بين المستثمرين في الصندوق كافة)



المتجددة)
اتفاق جانبي (اتفاق بين الصندوق ووسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ



بنودا تلزم مدير الصندوق االستثماري بما يلي:
يشمل اتفاق الشراكة المحدودة ً
 oتقييم األثر البيئي واالجتماعي لالستثمارات الجديدة كافة كجزء من عملية تقييم االستثمار

دور الوثيقة في ما يتعلّق بالشؤون البيئية واالجتماعية

o



وضع آليات حوكمة للجانب البيئي واالجتماعي

بنودا للحرص على أن يتمتّع فريق المكتب األمامي بنفوذ ورقابة كافيين على أنشطة الصندوق
يشمل اتفاق الشراكة المحدودة ً
يشمل االتفاق الجانبي:
o

المتجددة،
بنودا لضمان خضوع المشاريع للقوانين الوطنية والمبادئ التوجيهية للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ً
ويتماشى ذلك مع سياسة بنك االستثمار األوروبي والمبادئ البيئية األوروبية

 4-5المبادئ التوجيهية لمحفظة مديري المشاريع االستثمارية ومشاريع المستثمرين وعملياتها
نظاما لإلدارة البيئية واالجتماعية وينفذه ويحافظ على خصوصيته وينبغي إعداده
سيضع كل مدير لصندوق استثماري
ً
والموافقة عليه قبل تقديم أول طلب تمويل إلى إلى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
يتجز من عملية اتخاذ الصندوق للقرار االستثماري .ينبغي
المتجددة .سيش ّكل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية هذا جزًءا ال ّأ
ّ
أن يتطابق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية مع متطلّبات اإلبالغ كافة في خالل الدورة االستثمارية كما يظهر أدناه.
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صا في الشؤون البيئية واالجتماعية سيحرص على تأمين الموارد
داخليا
سيعين مدير الصندوق االستثماري مسؤوًال
و ّ
ً
ّ
متخص ً
تخوله القيام
المالئمة للسماح بالتطبيق الفعلي لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية .سيتمتّع هذا الموظف باألهلية التقنية التي ّ
مؤهلون.
بمراجعة بيئية واجتماعية وبالعناية الواجبة واإلشراف على أي عمل ينفّذه مستشارون خارجيون ّ

سيصمم كل مدير لصندوق استثماري عمليته الخاصة ويستخدم عادة مبادئ توجيهية موجودة مسبقًا كما ترد في موارد من
و
ّ
13
12
مؤسسة
مثال مجموعة األدوات التي توفّرها مؤسسة التمويل اإلنمائي ( )CDCوبنك التنمية الهولندي ( )FMOو ّ
التمويل الدولية .14وستتابع كل عملية بشكل أساسي نهج المراحل الخمس الذي اعتمدته وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق

لدراسة الصندوق األساسية وتقييمه واتّخاذ الق اررات االستثمارية ومراقبته .ترد العناصر البيئية واالجتماعية في الدورة
االستثمارية في ما يلي:
المعدة
الجدول  -12المراحل الخمس والوثائق الرئيسية
ّ
-1

فحص المشروع
(مذ ّكرة تمهيدية للصفقة)

-2

العناية الواجبة

(تقرير العناية الواجبة ،تقرير التقييم البيئي
واالجتماعي)
-3

القرار االستثماري

-4

اتفاق االستثمار

-5

المراقبة
(مراجعة القسم )6

دراسة المشروع
تحديد الصفقة األساسية
 -1دراسة االستثمار المقترح بحثًا عن مشاكل بيئية واجتماعية محتملة في مرحلة مبكرة:


مقارنة المشروع مع :قائمة االستبعاد /قائمة األنشطة المحظورة ومعايير العمل األساسية التابعة لمنظمة العمل الدولية والتدابير

الوقائية البيئية واالجتماعية (معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي)
والقوانين الوطنية


تحديد الفئة البيئية (ألف أو باء أو جيم):
ضئيال أو ال تترك أي أثر
بيئيا
 −الفئة جيم :األنشطة التي تترك عادة ًا
ً
أثر ً

12

http://www.cdcgroup.com/How-we-do-it/Responsible-Investing/Toolkit-for-fund-managers/

13

https://www.fmo.nl/esg-tools

14

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/learning+and+adaptin
g/knowledge+products/publications/esms_implementation_handbook-construction
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 −الفئة باء :األنشطة التي يمكن توقّع آثارها البيئية واالجتماعية والوقاية منها و /أو التخفيف من أثر ضررها .ال تحتاج عادة
مفصل
هذه األنشطة إلى تقييم خبير
ّ

مفصالً يجريه خبراء
اجتماعيا
بيئيا و
بيئيا و
 −الفئة ألف :أنشطة ُيحتمل أن تخلّف ًا
اجتماعيا ً
ً
تقييما ً
ً
أثر ً
ّ
بالغا وستتطلّب على األرجح ً
مستقلّون
من أجل تحديد التصنيف المناسب ،ينبغي األخذ باالعتبار نتائج عملية الدراسة والنقاط الواردة في قائمة الملحق التاسع.

مذ ّكرة تمهيدية للصفقة
 -2كتابة تحت عنوان "المسائل البيئية واالجتماعية" بيان قصير يتناول النقاط التالية:


التوافق مع قائمة االستبعاد



الفئة البيئية (ألف أو باء أو جيم) والحالة /المسائل البيئية واالجتماعية المحتملة /المعروفة



العناية الواجبة البيئية واالجتماعية المقترحة (مراجعة الخطوتين  3و)4

العناية الواجبة
العناية الواجبة الداخلية
معينة:
 -3تعتمد إجراءات العناية الواجبة البيئية واالجتماعية الداخلية على مستوى الخطر والظروف الخاصة بحاالت ّ


الفئة جيم  :ضمان حصول مشروع المستثمرين على تراخيص البيئة والصحة والسالمة وتماشيه مع األنظمة والقوانين البيئية
واالجتماعية الوطنية مرعية اإلجراء ومعايير األداء (إذا جاز تطبيقها)



الفئة باء )1( :الحرص (من خالل تف ّقد الوثائق و /أو التشاور مع السلطات المختصة) على أن يحصل مشروع المستثمرين على
تراخيص البيئة والصحة والسالمة ذات الصلة وأن يتماشى مع األنظمة والقوانين البيئية واالجتماعية الوطنية )2( .التحقق عند
المتجددة)3( .
اإلمكان من تطابق أنشطة الشركة مع معايير وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

نسبيا) وضعها كشروط (مسبقة) لالستثمار.
التحقّق من أي مسائل ّ
محددة مثيرة للقلق وحلّها .قد تتطلّب إجراءات ّ
معينة (البسيطة ً
ثانيا أو
في حال طرأت مشاكل خارج نطاق اختصاص مدير الصندوق االستثماري ،قد تدعو الحاجة إلى خبير مستق ّل ّ
ليقدم رًأيا ً

القيام بمراجعة محدودة.


الفئة ألف :تحديد نطاق العمل من أجل تدقيق بيئي واجتماعي (مشاريع براونفيلد) أو تقييم األثر البيئي واالجتماعي (مشاريع
غرينفيلد) ومناقشة الترتيبات اللوجستية.

العناية الواجبة الخارجية
 -4المتطلّبات النموذجية للعناية الواجبة البيئية واالجتماعية الخاصة بطرف ثالث خارجي هي التالية:



الفئة جيم :غير مطلوبة عادة.

الفئة باء :عند الضرورة ،قد تدعو الحاجة إلى خدمات خبير أو مستشار مستق ّل لتقديم رأي ٍ
ثان أو القيام بمراجعة محدودة لمسائل
محددة ذات صلة)
طبق على مسائل ّ
ّ
محددة .وللفئة باء ،ستتمثّل أدوات الضمانات المطلوبة بتقييم مرّكز لألثر البيئي واالجتماعي (يُ ّ

للتصدي للمخاطر واآلثار .ينبغي تحديد االختصاصات
تفصل التدابير التي ستُتّخذ كجزء من المشروع
ّ
وخطة إدارة بيئية واجتماعية ّ
وفق الحالة .يفي عادة تقرير مقتضب بالغرض.



الفئة ألف :تدقيق بيئي واجتماعي أو تقييم األثر البيئي واالجتماعي يجريه مستشارون مستقلّون وتراجعه وسيلة االستثمار الالحقة

للصندوق
القرار االستثماري

ورقة الشروط /المفاوضات
حددت
طا عامة عادية في ما يتعّلق
بد أن تشمل ورقة الشروط شرو ً
بالتقيد بالقوانين واألنظمة البيئية واالجتماعية الوطنية .في حال ّ
 -5ال ّ
ّ
محددة مثيرة للقلق ،ينبغي اتّخاذ اإلجراءات اإلصالحية المالئمة .قد
العناية الواجبة البيئية واالجتماعية الداخلية و /أو الخارجية مسائل ّ
فضال عن آلية تظلّم على مستوى الصندوق
مفصلة والموافقة عليها
يتطلّب ذلك في بعض الحاالت إعداد خطة عمل بيئية واجتماعية
ً
ّ

ترتكز عادة على توصيات تقييم األثر البيئي واالجتماعي .ينبغي إدراج اإلشارة إلى هذه التدابير ضمن ورقة الشروط .إذا بلغت تكاليف

معمقة في إطار خطط عمل الشركة وتمويلها.
اإلجراءات البيئية واالجتماعية الضرورية مستويات عالية ،ستتطلّب دراسة ّ
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اقتراح االستثمار
يلخص هذا القسم ما يلي:
ًا
 -6ينبغي أن يشمل اقتراح االستثمار
موجز عن المسائل البيئية واالجتماعية ذات الصلة لتدرسها لجنة االستثمارّ .



نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لالستثمار مباشرة في شركة /متعهّد
الفئة البيئية التي يندرج ضمنها االستثمار (مراجعة الخطوة )1



نهج العناية الواجبة البيئية واالجتماعية ونتائجها



الح ّل الموافق عليه ألي من المشاكل التي قد تط أر

أي مشاكل لم تجد لها حلوًال وتتطلّب من لجنة االستثمار /المجلس االستشاري دراستها



اتفاق االستثمار
اتفاق االستثمار
بنودا بيئية واجتماعية مالئمة .وقد تشمل هذه
 -7بالتماشي مع ورقة الشروط ،ال ّ
بد أن يشمل اتفاق االستثمار (أو الوثيقة التي تعادله) ً
األخيرة:


حاليا باألنظمة والقوانين البيئية واالجتماعية الوطنية مرعية اإلجراء وبأي معيار من
ضمان /تعهّد بيئي عام أن الشركة ّ
تتقيد ً
التقيد بها طالما أن الصندوق هو أحد
المعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي (إذا جاز تطبيقها) وستواصل ّ



أيضا تعهّ ًدا من مشروع المستثمرين بتقديم
المصنفة ضمن الفئة ألف أو باء ،ينبغي أن
في ما يتعلّق باالستثمارات
ّ
يتضمن االتفاق ً
ّ
حدد شكل التقرير وفق الحالة؛ يكفي في
تقرير سنوي للصندوق عن حالته البيئية والصحية واالجتماعية ووضعه االجتماعيُ .ي ّ



شرط عام يفرض توفّر آلية تظلّم على مستوى المشروع تتناسب مع مخاطر المشروع وآثاره.
َّ
طة عمل بيئية واجتماعية،
تحدد الشروط الخاصة وفق كل حالة على حدة .فإذا كان استثمار الصندوق مشروطًا ويرتبط بتنفيذ خ ّ

المساهمين؛

تتعرض لحوادث مادية .أما
تنص على أن الشركة ما زالت ّ
الحاالت البسيطة الحصول على رسالة قصيرة ّ
متقيدة بالقوانين وأنها لم ّ
طا بخطة
تعقيدا (مثل المشاريع
في الحاالت األكثر
طا ومرتب ً
المصنفة ضمن الفئة ألف و /أو حيث يكون استثمار الصندوق مشرو ً
ً
ّ
مفصل.
عمل بيئية واجتماعية) ،قد تدعو الحاجة إلى تقرير
ّ



بحد ذاتها إلى االتفاق ضمن ملحق.
ينبغي إدراج هذا التعهّد بوضوح ضمن اتفاق االستثمار واضافة الخطّة ّ

(مثال ،نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية
تجدر اإلشارة إلى أنه يمكننا توفير أمثلة ملموسة ،عند الطلب ،عن المواد البيئية واالجتماعية ً
وتقييم األثر البيئي واالجتماعي إلخ) التابعة للمؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية التي يدعمها حاليًا الصندوق العالمي لكفاءة

الطاقة والطاقات المتجدّدة.

 5-5المبادئ التوجيهية لالستثمارات المباشرة واالستثمارات المشتركة في المشاريع التابعة لوسيلة
المتجددة وعملياتها
االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ستوجه اإلجراءات البيئية واالجتماعية الواردة أدناه االستثمارات المباشرة التابعة لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي
ّ
المتجددة .وستعتمد هذه األخيرة على عملية االستثمار التي تتّبعها المؤسسة المديرة للصندوق
لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
االستثماري في ما يتعلّق باالستثمارات المباشرة في مشاريع المستثمرين والمشتركة مع المؤسسات المديرة لصناديقها
االستثمارية.
دراسة المشروع
39

تحديد الصفقة األساسية
 -8دراسة االستثمار المقترح بحثًا عن مشاكل بيئية واجتماعية محتملة في مرحلة مبكرة:


مقارنة المشروع مع :قائمة االستبعاد /قائمة األنشطة المحظورة ومعايير العمل األساسية التابعة لمنظمة العمل الدولية والتدابير

الوقائية البيئية واالجتماعية (معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي)
والقوانين الوطنية


تحديد الفئة البيئية (ألف أو باء أو جيم):
ضئيال أو ال تترك أي أثر
بيئيا
 −الفئة جيم :األنشطة التي تترك عادة ًا
ً
أثر ً
 −الفئة باء :األنشطة التي يمكن توقّع آثارها البيئية واالجتماعية والوقاية منها و /أو التخفيف من أثر ضررها .ال تحتاج عادة
مفصل
هذه األنشطة إلى تقييم خبير
ّ

مفصالً يجريه خبراء
اجتماعيا
بيئيا و
بيئيا و
 −الفئة ألف :أنشطة يُحتمل أن تخلّف ًا
اجتماعيا ً
ً
تقييما ً
ً
أثر ً
ّ
بالغا وستتطلّب على األرجح ً
مستقلّون
من أجل تحديد التصنيف المنا سب ،ينبغي األخذ باالعتبار نتائج عملية الدراسة والنقاط الواردة في القائمة في الملحق التاسع.

مذ ّكرة تمهيدية للصفقة
 -9كتابة تحت عنوان "المسائل البيئية واالجتماعية" بيان قصير يتناول النقاط التالية:


التوافق مع قائمة االستبعاد



الفئة البيئية (ألف أو باء أو جيم) والحالة /المسائل البيئية واالجتماعية المحتملة /المعروفة



العناية الواجبة البيئية واالجتماعية المقترحة (مراجعة الخطوتين  3و)4

العناية الواجبة
العناية الواجبة الداخلية
معينة:
 -10تعتمد إجراءات العناية الواجبة البيئية واالجتماعية الداخلية على مستوى الخطر والظروف الخاصة بحاالت ّ


الفئة جيم  :ضمان حصول مشروع المستثمرين على تراخيص البيئة والصحة والسالمة وتماشيه مع األنظمة والقوانين البيئية
واالجتماعية الوطنية مرعية اإلجراء ومعايير األداء (إذا جاز تطبيقها)



الفئة باء )1( :الحرص (من خالل تفقّد الوثائق و /أو التشاور مع السلطات المختصة) على أن يحصل مشروع المستثمرين على
تراخيص البيئة والصحة والسالمة ذات الصلة وأن يتماشى مع األنظمة والقوانين البيئية واالجتماعية الوطنية )2( .التحقق عند

المتجددة)3( .
اإلمكان من تطابق أنشطة الشركة مع معايير وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
نسبيا) وضعها كشروط (مسبقة) لالستثمار.
التحقّق من أي مسائل ّ
محددة مثيرة للقلق وحلّها .قد تتطّلب إجراءات ّ
معينة (البسيطة ً

ثانيا أو
في حال طرأت مشاكل خارج نطاق اختصاص مدير الصندوق االستثماري ،قد تدعو الحاجة إلى خبير مستق ّل ّ
ليقدم رًأيا ً
القيام بمراجعة محدودة.



الفئة ألف :تحديد نطاق العمل من أجل تدقيق بيئي واجتماعي (مشاريع براونفيلد) أو تقييم األثر البيئي واالجتماعي (مشاريع
غرينفيلد) ومناقشة الترتيبات اللوجستية.

العناية الواجبة الخارجية
 -11المتطلّبات النموذجية للعناية الواجبة البيئية واالجتماعية الخارجية هي التالية:



الفئة جيم :غير مطلوبة عادة.

الفئة باء :عند الضرورة ،قد تدعو الحاجة إلى خدمات خبير أو مستشار مستق ّل لتقديم رأي ٍ
ثان أو القيام بمراجعة محدودة لمسائل

محددة ذات صلة)
طبق على مسائل ّ
ّ
(ي ّ
محددة .للفئة باء ،ستتمثّل أدوات الضمانات المطلوبة بتقييم مرّكز لألثر البيئي واالجتماعي ُ
للتصدي للمخاطر واآلثار .ينبغي تحديد االختصاصات
ع
المشرو
من
ء
كجز
خذ
ت
ست
التي
التدابير
ل
تفص
اجتماعية
و
بيئية
ة
ر
إدا
وخطة
ُّ
ّ
ّ
وفق الحالة .يفي عادة تقرير مقتضب بالغرض.



الفئة ألف :تدقيق بيئي واجتماعي أو تقييم األثر البيئي واالجتماعي يجريه مستشارون مستقلّون

القرار االستثماري
ورقة الشروط /المفاوضات
40

حددت
بد أن تشمل ورقة الشروط شروطًا عامة عادية في ما يتعلّق
بالتقيد بالقوانين واألنظمة البيئية واالجتماعية الوطنية .في حال ّ
 -12ال ّ
ّ
محددة مثيرة للقلق ،ينبغي اتّخاذ اإلجراءات اإلصالحية المالئمة .قد
العناية الواجبة البيئية واالجتماعية الداخلية و /أو الخارجية مسائل ّ
مفصلة ترتكز عادة على توصيات تقييم األثر البيئي واالجتماعي
يتطلّب ذلك في بعض الحاالت إعداد خطة عمل بيئية واجتماعية
ّ
والموافقة عليها .ينبغي إدراج اإلشارة إلى هذه التدابير ضمن ورقة الشروط .إذا بلغت تكاليف اإلجراءات البيئية واالجتماعية الضرورية
معمقة في إطار خطط عمل الشركة وتمويلها.
مستويات عالية ،ستتطلّب دراسة ّ

اقتراح االستثمار

يلخص هذا القسم ما يلي:
ًا
 -13ينبغي أن يشمل اقتراح االستثمار
موجز عن المسائل البيئية واالجتماعية ذات الصلة لتدرسها لجنة االستثمارّ .


الفئة البيئية التي يندرج ضمنها االستثمار (مراجعة الخطوة )1



نهج العناية الواجبة البيئية واالجتماعية ونتائجها



الح ّل الموافق عليه ألي من المشاكل التي قد تط أر



أي مشاكل لم تجد لها حلوًال وتتطلّب من لجنة االستثمار /المجلس االستشاري دراستها

اتفاق االستثمار
اتفاق االستثمار
بنودا بيئية واجتماعية مالئمة .وقد تشمل هذه األخيرة:
 -14بالتماشي مع ورقة الشروط ،ال ّ
بد أن يشمل اتفاق االستثمار (أو األداة التي تعادله) ً
حاليا باألنظمة والقوانين البيئية واالجتماعية الوطنية مرعية اإلجراء وبأي معيار من

ضمانا /تعهّ ًدا بيئيا عاما أن الشركة ّ
ً
تتقيد ً
التقيد بها طالما أن الصندوق هو أحد
المعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي (إذا جاز تطبيقها) وستواصل ّ
المساهمين؛



أيضا تعهّ ًدا من مشروع المستثمرين بتقديم
المصنفة ضمن الفئة ألف أو باء ،ينبغي أن
في ما يتعلّق باالستثمارات
ّ
يتضمن االتفاق ً
ّ
حدد شكل التقرير وفق الحالة؛ يكفي في
تقرير سنوي للصندوق عن حالته البيئية والصحية واالجتماعية ووضعه االجتماعيُ .ي ّ

تتعرض لحوادث مادية .أما
تنص على أن الشركة ما زالت ّ
الحاالت البسيطة الحصول على رسالة قصيرة ّ
متقيدة بالقوانين وأنها لم ّ
المصنفة ضمن الفئة ألف و /أو حيث يكون استثمار الصندوق مشروطًا ومرتبطًا بخطة
تعقيدا (مثل المشاريع
في الحاالت األكثر
ً
ّ


مفصل.
عمل بيئية واجتماعية) ،قد تدعو الحاجة إلى تقرير
ّ

َّ
طة عمل بيئية واجتماعية،
تحدد الشروط الخاصة وفق كل حالة على حدة .فإذا كان استثمار الصندوق مشروطًا ويرتبط بتنفيذ خ ّ
بحد ذاتها إلى االتفاق ضمن ملحق.
ينبغي إدراج هذا التعهّد بوضوح ضمن اتفاق االستثمار واضافة الخطّة ّ

 6المراقبة واإلشراف
1-6

لمحة

وتطبقها
المتجددة بأعلى معايير المراقبة واإلشراف
تلتزم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ
على مستوى المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية عبر اتفاقات أساسية مع المستثمر ،أي اتفاق الشريك المحدود
واالتفاق الجانبي..
وي عمل فريق المكتب األمامي عن كثب مع المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية كافة عبر نظام مراقبة يشمل تقديم
تقارير رسمية فصلية وسنوية يرتكز عليها إلعداد تقاريره الخاصة والقيام بزيارات منتظمة إلى مكاتب المؤسسات المديرة

للصناديق االستثمارية وشركاتها المندرجة في المحفظة ومشاريعها في الميدان .ويراجع فريق المكتب األمامي تقارير مديري
عد على مستوى المحفظة ومشاريع المستثمرين ،ويتحقّق دورًيا من
الصناديق االستثمارية البيئية واالجتماعية كافة التي تُ ّ
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حسن تطبيق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية .وأثناء تنفيذ مشاريع المستثمرين ،ستضطلع المؤسسات المديرة للصناديق

حرصا على حسن سير المشاريع.
االستثمارية بمسؤولية اإلشراف العام
ً

أيضا القيام بزيارات مخصصة للمراقبة إلى موقع المشاريع لضمان
ويستطيع الخبراء التقنيون من بنك االستثمار األوروبي ً
مؤسسة التمويل الدولية والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك
ّ
التقيد على مستوى المشروع بمعايير األداء الخاصة ب ّ
أيضا بالتواصل المالئم مع أصحاب المصلحة واألطراف
االستثمار األوروبي .وتلتزم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق ً
سينشر نظام اإلدارة
الخارجية األخرى مع حماية السرّية على مستوى الصندوق ومشروع المستثمرين .ومن أجل هذه الغايةُ ،
البيئية واالجتماعية هذا على

الموقع اإللكتروني

للصندوق

العالمي

لكفاءة

الطاقة والطاقات

المتجددة
ّ

سنويا على موقعها اإللكتروني
(.)www.geeref.comباإلضافة إلى ذلك ،تنشر وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
ً
النسخة المتاحة للعامة عن تقرير األثر الذي يتمحور حول أداء وسيلة االستثمار هذه أمام أهدافها المتعلّقة باألثر .وتشمل
هذه النسخة القسم األكبر من التقرير األصلي ولكن جرى فيها تنقيح التفاصيل الخاصة بالصندوق.15
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آليات التظلّم واإلنصاف

آلية التظلّم واإلنصاف التابعة للمؤسسة المديرة للصندوق االستثماري
يتعين على المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية إعداد خطّة إلشراك صاحب المصلحة خاصة بمشاريع المستثمرين
ّ

وتضم آلية التظلّم .وينبغي أن تشمل هذه الخطة ما يلي:


تحليل صاحب المصلحة وعملية إشراكه ،بما في ذلك االستشارات الرسمية كافة (التواريخ وفي أي حصة من
المشروع وأصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم ونوع االستشارة) التي حصلت بموجب الخطة لغاية اآلن
فضال عن موجز عن المسائل الرئيسية المطروحة لغاية اآلن من خالل أنشطة اإلشراك واالستشارة
ً



سيما األفراد
تفسير كيف ُنشرت المعلومات حول المشروع وكيف أثّرت وجهات نظر أصحاب المصلحة ،وال ّ

والمجتمعات الذين تأثروا بالمشروع ،في تصميم خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وصياغتها وتنفيذها ومستوى

الدعم الذي يتلقّاه المشروع في المجتمعات المحلية المتأثّرة وما هي االستراتيجيات الحالية إلشراك المجتمعات
المحلية والتواصل معها التي تطبَّق.


آلية التظلّم

ص ّمم لتلقّي المظالم من المجتمعات المحلية المتأثرة وتقييمها ومعالجتها وستعرض في بداية تصميم
وآلية التظلّم هي نظام ُ
تماما مع المتطلّبات الواردة في المعيار البيئي واالجتماعي  10في الدليل
المشروع وستستمر طوال ّ
مدته .وستتماشى ً

الخاص بالشؤون البيئية واالجتماعية الصادر عن بنك االستثمار األوروبي.

15

تتوفّر النسخة الكاملة ل لتقرير بما في ذلك المعلومات السرية الخاصة بالصندوق لمستثمري الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة ليس إال.
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وتش ّكل آلية أو عمليات أو إجراءات التظلّم على مستوى المشروع وسيلة جوهرية للتحديد المبكر لآلثار الجانبية وغير
يعزز إنشاء هذه اآللية وصول
المتوقعة ومعالجتها إلى جانب غيرها من المشاكل التي تظهر عند تنفيذ المشروع .و ّ
حل لهذه المخاوف والمظالم المرتبطة بأداء المتعهّد البيئي
األشخاص
المتضررين إلى ُسبل االنتصاف ،ويسهّل إيجاد ّ
ّ

مكملة
واالجتماعي .وستضمن المؤسسة المديرة للمشروع اعتماد آلية تظلّم على مستوى المشروع بغض النظر عن الروابط ال ّ
األخرى أو إمكانية الوصول إلى قنوات التظلّم العام القائمة في البلد المعني.

صمم اآللية لتكون:
بد أن تُ َّ
وال ّ
 شرعية وموثوقة؛
 متناسبة مع أهمية مخاطر المشروع وآثاره السلبية المحتملة؛
معممة ومتاحة للجميع وتتناسب مع األشخاص والمجتمعات المحلية والجهات المعنية األخرى المتضررة كافة،
ّ 
بغض النظر عن إلمامهم بالقراءة والكتابة وكفاءتهم اإلدارية؛

 مجانية ألصحاب المصلحة؛
 تشمل خيار إغفال الهوية عند اإلمكان ،وتضمن التعامل مع الطلبات بسرية في حال طلب صاحب الشكوى
ذلك؛
 عادلة وشفافة وشاملة؛
 تسترشد بالمشاركة والحوار؛
 يمكن التنبؤ بها من حيث اإلجراءات؛
 مناسبة التوقيت؛
 ال تعيق اللجوء إلى التظلّم والتسوية على أساس قدرة المرء المالية للسعي وراء انتصاف قضائي؛
ٍ
بشكل عام.
مصدر للتعلّم المستمر للمتعهّد وعملية اإلقراض
ًا


المحدد على المشروع ولكنه يتبع بشكل عام الخطوات التالية )1 :نشر اآللية )2 ،وجمع
ويرتكز تصميم آليات التظلّم
ّ
المظالم )3 ،ومراجعة المظالم والتحقيق فيها )4 ،واعداد مصفوفة حلول؛  )5والجواب؛ وفي النهاية  )6مراقبة الوضع على
نحو متواصل.
شيوعا والمرتقبة في نوع المشاريع الذي ستنفذه وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة
إن المظالم األكثر
ً

المتجددة والمسائل التي تتطلّب مشاركة المجتمع المحلّي عن كثب في خالل دورة حياة المشروع تتمحور حول
والطاقات
ّ
التنوع البيولوجي.
حيازة األراضي واألثر الذي قد يخلّفه المشروع على البيئة ،بما في ذلك الموارد المائية و ّ
المتجددة
آلية التظلّم واالنتصاف التابعة لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

المتجددة أن تكون آلية شكاوى بنك االستثمار
تتوقّع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
تلقائيا آلية التظلّم الخاصة بها .وترد مبادئ التظلّم واجراءاته في آلية شكاوى بنك االستثمار األوروبي– المبادئ
األوروبي
ً
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واالختصاصات والقواعد اإلجرائية .16وتندرج المبادئ التوجيهية التشغيلية واإلجراءات ضمن إجراءات آلية الشكاوى
موجز عن آلية شكاوى بنك االستثمار األوروبي.
ًا
التشغيلية .17ويضم الملحق السابع

1-2-6

إعداد التقارير البيئية واالجتماعية

يعد كل صندوق تابع لمحفظة
في ما يتعلّق بإعداد التقارير البيئية واالجتماعيةُ ،يطبَّق
سنويا مسا ار عمل متوازيان .أوًال ّ
ً
سنويا في
اجتماعيا /تقرير أثر
بيئيا و
المتجددة تقر ًا
وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ً
ً
ير ً
إطار ممارسة بإشراف موظف الصندوق المعني بالمسائل البيئية واالجتماعية مع مساهمات من مشاريع المستثمرين
يصمم هذه التقارير مديرو الصناديق االستثمارية الفردية ويشملون فيها المعلومات األساسية التي يرغبون في
األساسية.
ّ
وتقيمها
مشاركتها مع مستثمريهم وأصحاب المصلحة اآلخرين .وتجمع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق هذه المعلومات ّ
من أجل إعداد تقريرها المالي الفصلي والسنوي وتقرير األثر السنوي.
اإلجراءات المتعلّقة بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية


التقيد المستمر بالقوانين الوطنية والمبادئ التوجيهية لوسيلة االستثمار الالحقة
مساعدة مدير الصندوق االستثماري على ضمان ّ
المتجددة التي تتماشى مع سياسة بنك االستثمار األوروبي والمبادئ التوجيهية البيئية
للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ



جمع البيانات حول أداء الصندوق المتعّلق بالمسائل البيئية واالجتماعية وركائز األثر األربع

األوروبية


االجتماع مع مديري الصناديق االستثمارية لمناقشة المسائل البيئية واالجتماعية



تقدمها الصناديق
مراجعة تقارير األداء البيئي واالجتماعي التي ّ



تقرير أثر الصندوق واألداء البيئي واالجتماعي السنوي



المتجددة السنوية
أداة جمع بيانات الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
التقرير المالي الفصلي للصندوق



التقرير المالي السنوي للصندوق

يتعين على مدير الصندوق االستثماري تقديمها
الوثائق التي ّ



جدية وقعت في خالل ثالثة أيام عمل
 إبالغات كتابية بشأن أي حوادث بيئية واجتماعية ّ
يعدها المكتب األمامي التابع لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق وفرقها التقنية
المخرجات التي ّ


تقرير أثر الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة

دور الوثائق في ما يتعلّق بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية





مراجعة أداء كل مدير صندوق استثماري والمحفظة العامة في ما يتعلّق بركائز األثر األربع وقياسات األثر المصممة لكل منها
كمية من خالل دراسات الحاالت والمراجعة الموضوعية
رصد آثار غير ّ

متعددة
يمتد على سنوات ّ
السعي إلى تقديم بيانات متّسقة لتحليل ّ
التزام متواصل بالممارسات الفضلى وتحسين مستمر على مستوى الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والصندوق
االستثماري

16

يمكن االطالع على آلية شكاوى بنك االستثمار األوروبي – المبادئ واالختصاصات والقواعد اإلجرائية هنا:

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm
17

يمكن االطالع على إجراءات آلية الشكاوى التشغيلية هنا:

http://www.eib.org/attachments/strategies/complaints_mechanism_operating_procedures_en.pdf
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 3-6مستوى مدير الصندوق االستثماري ومشروع المستثمرين
يطبق مديرو الصناديق االستثمارية التابعة لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة
ّ
أنظمة مراقبة واعداد تقارير مالئمة وشاملة .وتقوم الممارسات الفضلى على المشاركة الشاملة والمتواصلة في مشاريع
المستثمرين والمراقبة الرسمية والتوثيق .ويتبع مديرو الصناديق االستثمارية دورة ثابتة في تقديم التقارير ويشملون قياسات
بيئية واجتماعية رئيسية في تقاريرهم وذلك تلبية لمتطلّبات وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق.

مراقبة االستثمار

1-3-6

ال ينحصر النظر في المسائل البيئية واالجتماعية في خالل مرحلتي العناية الواجبة والق اررات االستثمارية بل يحصل ذلك
مدة االستثمار .ومن الضروري الحفاظ على مستوى مالئم من المراقبة طالما أن الصندوق هو أحد المساهمين واعادة
طوال ّ
التأكيد دورًيا على أن مشروع المستثمرين ال يزال ُيلبي المتطلبات والتطلّعات البيئية واالجتماعية .وتعتبر المراقبة الناشطة
لالستثمارات أساسية للحد من المخاطر وتوفير الفرص لزيادة القيمة عبر التحسينات المتواصلة.

تقدم خطط العمل البيئية واالجتماعية وتنفيذها .وينبغي النظر في المسائل
ً
فضال عن ذلك ،قد تدعو الحاجة إلى مراقبة ّ

سيما زيارة الموقع) ويجب تسجيل
البيئية واالجتماعية على نحو مالئم في أثناء أنشطة اإلشراف على االستثمار العادية (ال ّ
ملف .وينبغي استالم التقارير البيئية واالجتماعية السنوية من كل شركة مستثمرة واتّخاذ اإلجراءات
المالحظات المالئمة في ّ
الالزمة لمتابعتها.

الجدول  -13قائمة مرجعية لمراقبة استثمارات الصندوق
مبادئ مراقبة االستثمارات


دعم المراقبة واالمتثال من خالل العضوية في مجلس إدارة شركة مشروع المستثمرين.



القيام بالمراقبة عبر زيارات منتظمة إلى الموقع والتوثيق الرسمي



تقيد مشروع المستثمرين بجميع القوانين ذات الصلة وبالمعايير واألنظمة المتعلّقة بالمسائل البيئية واالجتماعية
التحقق من استمرار ّ




التحسن المتواصل
تشجيع مديري مشاريع المستثمرين على السعي نحو
ّ
التحسن التي قد تط أر بطريقة مالئمة
الحرص على التعامل مع أي مخاطر جديدة أو المسائل أو فرص
ّ
مراقبة تنفيذ آلية التظلم وادارة مخاوف أصحاب المصلحة /الموظفين و /أو مظالمهم



وتؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة أو أثر مادي على البيئة
مراقبة وتسجيل الحوادث الخطيرة التي تقع في إطار مشروع المستثمرين ّ
أو خرق مادي للقانون ،وتعزيز اتّخاذ اإلجراءات اإلصالحية المالئمة



مدة االستثمار.
مراجعة استراتيجية مشروع المستثمرين في ضوء التغييرات التي تطال األنظمة واألسواق والتكنولوجيا ً
مثال ،طوال ّ

وبالمعايير المنصوص عليها في السياسة البيئية واالجتماعية





تسجيل مؤشرات األداء الرئيسية واطالع لجنة االستثمار ولجنة الشراكة المحدودة االستشارية عليها

التبليغ عن الحوادث الخطيرة
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تؤدي إلى اإلصابة أو إلى أثر مادي على البيئة أو خرق للقانون .وينبغي إبالغ لجنة
الحوادث الخطيرة هي الحوادث التي ّ
فور عن وقوع أي حادث خطير ،وينص اتفاق االستثمار الموقّع مع شركة
االستثمار ولجنة الش اركة المحدودة االستشارية ًا
المشروع االستثماري على هذا المتطلب .وأُدرج نموذج عن تقرير الحادث الخطير في الملحق الحادي عشر.

ونظر لما تستغرقه مشاريع المستثمرين من الوقت إلعداد تقرير كامل عن الحادث الخطيرُ ،يطلب منها توجيه رسالة عبر
ًا
البريد اإللكتروني إلى لجنة االستثمار واللجنة االستشارية كتبليغ أولي إلى حين إعداد التقرير الكامل (على سبيل المثال،
يتسنى للصندوق إرسال تبليغه).
لتجنب الحالة التي قد يسمع فيها التأسيسيون عن الحادث من طرف ثالث قبل أن ّ
ّ

سحب االستثمار

ينبغي النظر في المسائل البيئية واالجتماعية مسبقًا قبل خروج الصندوق من كل استثمار مع ازدياد اهتمام المستثمرين
الصحة والسالمة وحالة الخطر البيئي واالجتماعي.
الجدد باألداء المتعلّق بالبيئة و ّ

المحبذ الحصول على ضمانات
تحد من خطر المشاكل غير المتوقّعة ،من
وبالرغم من اإلجراءات الواردة أعاله التي ّ
ّ
إضافية حول جهوزية مشروع المستثمرين ليصمد أمام الفحص الدقيق الذي قد يقوم به المستثمر الجديد المحتمل .وقد
معينة على تحديد إن كان هناك مشاكل محتملة
يساعد التدقيق البيئي واالجتماعي قبل سحب االستثمارات في حاالت ّ
أيضا لتزويد المستثمرين الجدد بمعلومات
تتطلّب
اهتماما قبل سحب االستثمار .ويمكن استخدام نتائج التدقيق اإليجابية ً
ً
دعما لتقييم مناسب لألصول.
موضوعية ً

2-3-6

التقارير االستثمارية

الموجهة إلى لجنة االستثمار والمناقشات معها
ينبغي أن تشمل التقارير العادية المتعلقة بمحفظة مشاريع الصندوق
ّ
تحديثات بشأن المسائل البيئية واالجتماعية الرئيسية وأي مسائل جديدة مطروحة أو فرص لتحقيق آثار إيجابية.
التقارير الرسمية
سنويا بشأن المراقبة البيئية واالجتماعية إلى وسيلة االستثمار الالحقة
ستقدم المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية تقر ًا
ّ
ير ً
للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة .ويرد إطار عمل المراقبة البيئية واالجتماعية السنوي في الملحق

أساسيا إلعداد تقرير وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي.
نموذجا
الخامس وسيش ّكل
ً
ً
القياسات البيئية واالجتماعية
ستجمع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة القياسات الواردة أدناه من المؤسسات
المديرة للصناديق االستثمارية ،وفي حالة االستثمارات المباشرة ،من مشاريع المستثمرين مباشرة .توفّر هذه المؤشرات
معايير توفّر عند استخدامها معلومات كمية ونوعية حول آثار المشروع ومنافعه البيئية واالجتماعية .وتُقترح في ما يلي
المؤشرات البيئية واالجتماعية لتقييم فعالية أنشطة المشروع.
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الجدول  -14القياسات البيئية واالجتماعية
القياسات

الوحدة

تكرار الحدوث

مقدِّم الخدمة

األثر البيئي واالجتماعي
الطاقة
ّ
القدرة المركبة
الطاقة المولّدة

سنويًا

ميغاواط

المؤسسات المديرة للصناديق

سنويًا

ميغاواط /ساعة

المؤسسات المديرة للصناديق

وفورات الطاقة

سنويًا

ميغاواط /ساعة

المؤسسات المديرة للصناديق

طن

البيئة
انخفاض ثاني أكسيد الكربون

سنويًا

طن

المؤسسات المديرة للصناديق

انخفاض التلوث

سنويًا

طن

المؤسسات المديرة للصناديق

التنمية المستدامة
عدد الموظفين من الذكور

سنويًا

عدد األشخاص

المؤسسات المديرة للصناديق

عدد الموظفين من النساء

سنويًا

عدد األشخاص

المؤسسات المديرة للصناديق

عدد جلسات التدريب /التوعية

سنويًا

عدد التدريبات

المؤسسات المديرة للصناديق

الضرائب المدفوعة

سنويًا

دوالر

المؤسسات المديرة للصناديق

عدد العائالت المستفيدة

سنويًا

عدد العائالت

المؤسسات المديرة للصناديق

التقيّد البيئي واالجتماعي
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الصناديق التي طبّقت نظام اإلدارة
البيئية واالجتماعية

سنويًا

عدد الصناديق

وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
العالمي لكفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة

المشاريع التي طبّقت نظام اإلدارة البيئية
واالجتماعية

سنويًا

عدد المشاريع

المؤسسات المديرة للصناديق

صناديق لديها موظفون متخصصون
بالحوكمة البيئية واالجتماعية

سنويًا

عدد الصناديق

عدد المظالم

سنويًا

عدد المظالم

عدد الحوادث الخطيرة والوفيات

سنويًا

عدد الحوادث

وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
العالمي لكفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة
المؤسسات المديرة للصناديق
المؤسسات المديرة للصناديق

 7القدرات المؤسسية
المتجددة
 1-7أدوار وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ومسؤولياتها

ينسق فريق المكتب األمامي التابع للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة أدوار وسيلة االستثمار الالحقة
ّ

للصندوق ومسؤولياتها ويديرها .ويجلب هذا الفريق الموارد الداخلية المناسبة من الخدمات البيئية واالجتماعية والتقنية

مدة عمليتي الموافقة على االستثمار
والقانونية المتوفّرة لدى مجموعة بنك االستثمار األوروبي كما هو مطلوب طوال ّ
ومراقبته.
الجدول  -14أدوار وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق ومسؤولياتها
المكتب األمامي التابع
الفريق البيئي واالجتماعي

للصندوق العالمي لكفاءة
الطاقة والطاقات المتجددة

التحاور مع صناديق مستثمرين
محتملين بشأن المسائل البيئية

واالجتماعية

تقييم

المخاطر

البيئية

تجاه

الصندوق

واالجتماعية

بااللتزامات

االستثماري

االستثمار
الحرص

المرتبطة

وتحضير

أوراق

أن

تدرك

مالئم

على

على

الصناديق تمامًا المتطلّبات
البيئية واالجتماعية وتنفيذ هذه

األخيرة

بشكل

المستوى االستثماري للمشروع

تحديث

تطوير/

والوثائق

الفريق القانوني

اإلجراءات

على مستوى الصناديق والمشروع

االستثماري،

المستوى

المساعدة على تقييم المخاطر

البيئية

وتطوير

واالجتماعية

التدابير المالئمة المخفّفة ألثر
يسجل
الضرر ،والحرص على أن ّ
فريق

المعلومات

االستثمار
البيئية

والمشروع

واالجتماعية

المالئمة على أوراق االستثمار
الحرص على أن تتقيّد كل
تخفيضات الرصيد المالي
للمشاريع الجديدة بالمتطلبات
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مسؤول

البنود

البيئية

واالجتماعية المناسبة كافة ضمن

جميع العقود القانونية ذات الصلة

تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية

على

ضمان

إدراج

الفريق التقني

عن

التقارير

البيئية

واالجتماعية ،ال سيما تقرير أثر

وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق

ضمان

إدراج

البنود

البيئية

نصائح تقنية حول تطبيق

المبادئ والمعايير البيئية
واالجتماعية الخاصة ببنك

االستثمار األوروبي وغيرها
من المعايير المالئمة

نصائح تقنية حول المخاطر

واالجتماعية المناسبة كافة ضمن

والعوامل المخففة من أثر

بكل مشروع استثماري أساسي

الصناديق والمشروع

جميع العقود القانونية ذات الصلة

المساعدة على تقييم متطلّبات
القانون الوطني والدولي البيئية
واالجتماعية

الضرر

على

مستوى

مساهمة تقنية في تصنيف

المخاطر السنوي

البيئية واالجتماعية

مواصلة مراقبة التقدّم البيئي
واالجتماعي

إدارة العالقات مع مسؤولي الشؤون
البيئية واالجتماعية لدى الصندوق

 2-7أدوار مدير الصندوق االستثماري ومسؤولياته
مدير للشؤون البيئية واالجتماعية يتولّى على أساس يومي مسؤولية األنشطة البيئية
يعين مديرو الصناديق االستثمارية ًا
ّ

واالجتماعية كافة ويحرص على تطبيق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية في جميع جوانب الصندوق واستثماراته ،من

يقدم مدير الشؤون البيئية واالجتماعية
الفحص َّ
األولي للمشروع إلى الموافقة على االستثمار والمراقبة وسحب االستثمار .و ّ
تقاريره إلى شريك في الصندوق االستثماري يكون مسؤوًال عن الشؤون البيئية واالجتماعية على مستوى مجلس اإلدارة.
تماما على فهم نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ومسؤولياتهم الفردية
ويكون فريق الصندوق االستثماري بأكمله ّ
مدرًبا ً
والجماعية للتطبيق واالمتثال .ويحصل كل عضو من أعضاء الفريق على نسخته الخاصة من نظام اإلدارة البيئية

طالع .وتُ َّ
ظفين الجدد كافة لمحة تعريفية عن نظام اإلدارة البيئية
قدم للمو ّ
طلعوا عليه حسن اال ّ
واالجتماعية وينبغي أن ي ّ
مدة عمل الصندوق.
واالجتماعية وتتوفر
المستجدات والدورات التدريبية التنشيطية طوال ّ
ّ
محدد وذي صلة.
ويحصل أعضاء لجنة االستثمار ومديرو االستثمار ومديرو المشروع على تدريب بيئي واجتماعي ّ
أيضا الموظفون ذوو الصلة في شركات المشاريع االستثمارية على تدريب بيئي واجتماعي.
ويحصل ً
الجدول  -15أدوار مدير الصندوق ومسؤولياته
فريق االستثمار والمشروع

التحاور مع زبائن محتملين

بشأن

المسائل

البيئية

المخاطر

البيئية

واالجتماعية

مدير الشؤون البيئية واالجتماعية

تطوير/

والوثائق

تحديث

اإلجراءات

المستشار القانوني

لجنة اإلدارة /االستثمار

مساعدة مدير الشؤون البيئية

االلتزام بالسياسات واألهداف

واالجتماعية على ضمان

إدراج بنود بيئية واجتماعية

ضمن االتفاقات القانونية
لكل استثمار

تقييم

واالجتماعية التابعة لالستثمارات

وتحضير أوراق االستثمار
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تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية

على مستوى المحفظة واالستثمار

المساعدة على تقييم

تقييم مخاطر االستثمار

واالجتماعية في القانون

وتحديد إن كان الخطر البيئي

المتطلّبات البيئية
الوطني والدولي

والمحفظة البيئية واالجتماعية

واالجتماعي مقبوًال

ضمان اطّالع شركات المشاريع
االستثمارية على المتطلبات
البيئية واالجتماعية

على

المستوى

المساعدة على تقييم المخاطر

البيئية

واالجتماعية

فريق

االستثمار

واالجتماعية على مراقبة التقدّم
البيئي واالجتماعي

وتطوير

التدابير المالئمة المخفّفة ألثر
يسجل
الضرر ،والحرص على أن ّ
المعلومات

مساعدة مدير الشؤون البيئية

االستثماري،

البيئية

والمشروع

واالجتماعية

المالئمة على أوراق االستثمار

إعطاء طرف ثالث التعليمات بشأن

العناية الواجبة

إقامة اتصاالت مع مستشارين
خارجيين للمشروع وموظفي اتصال

مجتمعيين وغيرهم

مراقبة التقدّم البيئي واالجتماعي
وضمان إعداد تقارير مالئمة على
مستوى االستثمار

ضمان إدراج بنود بيئية واجتماعية

ضمن االتفاقات القانونية لكل
استثمار

مسؤول عن إعداد تقارير حول

الشؤون البيئية واالجتماعية على

مستوى الصندوق
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التواصل الداخلي والخارجي

ضمان اطّالع شركات
المشاريع االستثمارية على

المتطلبات البيئية واالجتماعية

 8االستراتيجية الجنسانية
 1-8المقدمة
المتجددة ،بصفتها جزًءا من مجموعة بنك
ستعتمد وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
حاليا في مرحلة
االستثمار األوروبي ،االستراتيجية الجنسانية لمجموعة بنك االستثمار األوروبي  .وال تزال هذه االستراتيجية ً

المقرر إنجازها بحلول نهاية عام  .2016ستتماشى االستراتيجية الجنسانية مع االتفاقات الدولية وستعكس
التطوير ومن
ّ
حد كبير المبادئ الواردة في المشاركة االستراتيجية للمفوضية األوروبية للنهوض بالمساواة بين الجنسين -2016
إلى ّ
19
18
 2019وخطة عمل المساواة بين الجنسين التابعة لالتحاد األوروبي  2020-2016وفي أهداف التنمية المستدامة
وبرنامج عمل ليما بشأن نوع الجنس.20

 2-8المشاركة االستراتيجية للمفوضية األوروبية للنهوض بالمساواة بين الجنسين 2019-2016
يش ّكل تعزيز المساواة بين الجنسين نشاطًا جوهرًيا بالنسبة لالتّحاد األوروبي :المساواة بين النساء والرجال هي قيمة أساسية
للنمو االقتصادي .وأعطت استراتيجية المفوضية للمساواة بين النساء والرجال
وقوة دافعة ّ
في االتّحاد األوروبي ،وهدف لهّ ،

 2015-2010األولوية لخمسة مجاالت رئيسية للعمل هي:

 )1استقالل اقتصادي على قدم المساواة بين النساء والرجال؛
 )2المساواة في األجر عن األعمال متساوية القيمة؛
 )3المساواة في اتّخاذ الق اررات؛
 )4الكرامة والنزاهة والقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس؛
 )5تعزيز المساواة بين الجنسين خارج االتحاد األوروبي.
تجسد على سبيل المثال بتسجيل أعلى معدالت العمالة على
وأعلنت المفوضية األوروبية أن السنوات األخيرة شهدت ّ
تقد ًما ّ
اإلطالق لدى النساء ( 64في المئة عام  )2014ومشاركتهن المتزايدة في اتّخاذ الق اررات االقتصادية .ولكن يقابل هذا

مثال .وتفيد المفوضية األوروبية
االتجاه التصاعدي استمرار عدم مساواة في مجاالت أخرى ،من حيث األجور واإليرادات ً

أن المجاالت الخمسة الرئيسية كافة التي ُح ّددت سنة  2010ال ت ازل صالحة اليوم وتعيد تأكيد التزامها تجاهها في
استراتيجية عام .2016

18

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/151203_strategic_engagement_en.pdf

19

https://sustainabledevelopment.un.org

20

http://genderandenvironment.org/keyword/lima-work-programme-on-gender/
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 3-8خطة عمل االتحاد األوروبي بشأن المساواة بين الجنسين 2020-2016
تستهدف خطة عمل االتحاد األوروبي بشأن المساواة بين الجنسين  2020-2016بشكل خاص التعاون اإلنمائي في
االتحاد األوروبي والتنمية الدولية واإلجراءات الخارجية ،وقد اعتمدها مجلس الوزراء في تشرين األول /أكتوبر 2015
وشملت ثالثة مجاالت مواضيعية ذات أولوية هي:


ضمان سالمة الفتيات والنساء الجسدية والنفسية



تعزيز حقوق الفتيات والنساء االقتصادية واالجتماعية /تمكينهن



تعزيز صوت الفتيات والنساء ومشاركتهن

فضال عن ذلك ،تستلزم خطة العمل هذه أولوية مؤسسية شاملة:
ً


تغيير الثقافة المؤسسية التابعة إلدارات المفوضية ودائرة العمل الخارجي التابعة لالتحاد األوروبي من أجل
تطبيق التزامات االتحاد األوروبي بفعالية أكبر.

المحددة في كل حالة .أما
طبق مجاالت األولويات الثالث األولى ضمن سياق البلدان الثالثة واألولويات القطاعية
ّ
ستُ ّ
وتعزز التغيير الحقيقي من حيث تركيز النتائج والمحاسبة
األولوية الرابعة فإلزامية للبلدان الثالثة بما فيها الدول األعضاءّ ،
والشفافية ،وتؤدي على المدى الطويل إلى تغيير مؤسسي من حيث التحليل الجنساني اإللزامي وضمان الجودة والمؤشرات
الجنسانية اإللزامية ومتابعة األداء على المستويات كافة (بما في ذلك اإلدارة العليا).
طبق خطة العمل على الدول األعضاء كافة ويفرض عليها تقديم تقارير سنوية.
وتُ ّ

 4-8االستراتيجية الجنسانية والتقييم الجنساني لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة
المتجددة وخطّة عملها
الطاقة والطاقات
ّ
المتجددة أول صندوق داخل مجموعة بنك
ستكون وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
خاصا به وخطة عمل ويطبقهما ،وستكون بالتالي رائدة في المجموعة.21
جنسانيا
تقييما
يعد
االستثمار األوروبي ّ
ً
ً
ً
وستستعرض وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالقة بين المناخ والطاقة ونوع الجنس في تقرير األثر  2015الذي
مفصلة ستُستكمل بخطة عمل
سينشر في الفصل الثالث من سنة  2016وسيعالج هذا األمر عبر استراتيجية جنسانية
ُ
ّ
جنسانية.
1-4-8

التقييم الجنساني

المتجددة في مناطق عملياتها
سيرتكز التقييم الجنساني لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
على التقييم الجنساني لبنك االستثمار األوروبي ،وسيعتمد أكثر على المعلومات اإلضافية التي يوفّرها المعهد األوروبي

21

ترد األمثلة عن تعزيز المساواة بين الجنسين في إطار مشاريع المستثمرين الخاصة بالصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة في الملحق الخامس

قدمه صندوق شركة  Frontierإلدارة االستثمار.
الذي ّ
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للمساواة بين الجنسين ( )EU28ودائرة العمل الخارجي التابعة لالتحاد األوروبي /المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية

التابعة للمفوضية األوروبية (( )EEAS/DG DEVCOخارج االتحاد األوروبي) والتقييمات المستهدفة الخاصة بها (تعاقد
المحدد وخلفية العالقات
مناسبا وضرورًيا .وسيدرس بالتالي التقييم الجنساني السياق
مع مستشارين خارجيين) ،كما تراه
ّ
ً
الجنسانية في البلدان المعنية من خالل المعلومات التي تُجمع طوال دورة المشروع ،من التصميم إلى المراقبة فالتقييم.
وبدأت المفوضية األوروبية فعالً بإجراء تقييمات للبلدان المذكورة كجزء من االلتزامات الواردة في خطة عمل االتحاد
األوروبي بشأن المساواة بين الجنسين .)EU GAP 2016-2020( 2020-2016
2-4-8

خطة العمل الجنسانية

المتجددة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين
ستواصل وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المرأة على مستوى المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية وعلى مستوى المشروع.
وعلى مستوى المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية ،ستشجع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق التنوع الجنساني عند
توظيف أعضاء الفريق وعلى مستوى اتخاذ الق اررات.
وعلى مستوى مشاريع المستثمرين ،ستفرض وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق على كل المؤسسات المديرة للصناديق
االستثمارية التابعة لها األخذ بعين االعتبار الجوانب الجنسانية في خالل دورة المشروع الكاملة (التطوير والبناء والتشغيل)

واتّخاذ اإلجراءات على صعيدي "عدم اإليذاء" وتعزيز المنافع اإليجابية المباشرة للنساء .وستستند هذه اإلجراءات إلى ما
يلي:



محتمال ،في المشروع والعمل
فعليا أم
ً
إدراك وجود أي شكل من أشكال عدم المساواة بين الجنسين ،سواء أكان ً
التصدي له.
على
ّ

ضمان المساواة بين النساء والرجال في إمكانية الحصول على موارد المشروع واألصول والمنافع والفرص

والخدمات وبناء القدرات.



ارت في إطار المشروع.
ضمان المساواة في الصوت بين النساء والرجال في خالل عمليات اتّخاذ القر ا
لتتبع آثار المشروع الجنسانية الفعلية على
جمع البيانات
ّ
المصنفة حسب نوع الجنس والمعلومات النوعية وتحليلها ّ

أساس سنوي.

لتتبع ما يتعلّق
ستطور وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق ،كجزء من تقريرها السنوي الحالي عن األثر ،قياسات محددة ّ
و ّ
تتبع المؤ ّشرات عبر دورة المشروع الكاملة (تصميم
باألثر الجنساني الستثماراتها واعداد التقارير بهذا الشأن .وسيتم ّ
المشروع /تطويره والبناء والعمليات) وستشمل بيانات حول:


إنشاء فرص عمل محلية (يرد ضمن تقرير األثر الصادر عن الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
المتجددة) ،بما في ذلك تعزيز ريادة النساء لألعمال؛
ّ
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المشاركة العامة المحلية واتّخاذ الق اررات؛
المقدم.
التدريب ّ

ويرد موجز مقترح عن خطة العمل الجنسانية في الملحق.
تجدر اإلشارة إلى أنه في حين يكمن األثر النهائي لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
المتجددة األسمى في توفير طاقة نظيفة لألسر المستفيدة في البلدان النامية عبر الشبكة ،ال تزال بيانات األثر المصنفة
ّ
طى التقدير األولي بأن  %50على األقل من األسر المستفيدة المعنية ستكون من
حسب نوع الجنس تش ّكل
تحديا (يتخ ّ
ً
بد من االنتظار لمعرفة
النساء) .وفي حين ستُبذل قصارى الجهود لتوليد أثر في هذا الصدد وتعقّب األدلة المرتبطة به ،ال ّ
كيف ستدخل هذه الجهود ضمن نطاق محفظة وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات

المتجددة.
ّ
المتجددة
وسيسعى كل من بنك االستثمار األوروبي ووسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
إلى تعزيز التقييم الجنساني وخطة العمل الجنسانية عبر اللجوء إلى خدمات اختصاصي في الشؤون الجنسانية.

 9الخاتمة
اعتمدت مجموعة بنك االستثمار األوروبي الممارسات البيئية واالجتماعية الفضلى القائمة من خالل دمج المعايير التي
ومؤسسة التمويل الدولية والصندوق األخضر للمناخ وتطبيقها في إطار صندوق
حددها كل من بنك االستثمار األوروبي
ّ
ّ
ويؤدي ذلك إلى تطبيق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية على مستويين ،مستوى صندوق صناديق لوسيلة
صناديق.
ّ
المتجددة ومستوى مديري الصناديق االستثمارية األساسية
االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ

ومشاريع المستثمرين.

ولدى إعداد نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية هذا لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق ،عززت مجموعة بنك االستثمار
المتجددة أوالً ،على مدى
األوروبي خبرتها ،إذ أدارت الصندوق السابق ،أي الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
السنوات الثماني الماضية .ونجحت مجموعة بنك االستثمار األوروبي من خالل الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
المتجددة في وضع إجراءات إلدارة المسائل البيئية واالجتماعية عبر الصناديق االستثمارية ومشاريع المستثمرين ضمن
ّ

محفظتها َّ
وحسنتها ،واستخدمت خبرتها في تطوير نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية هذا.
وطبقتها ّ

ونظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الوارد في هذه الوثيقة هو عبارة عن مسودة عمل وترّحب مجموعة بنك االستثمار
األوروبي بالمالحظات بشأن أي جانب من جوانب مضمونه.
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المالحق

األول  -معايير األهلية الخاصة بمشاريع المستثمرين
الثاني  -قائمة األنشطة المستبعدة
المتجددة
وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
الثالث  -ضم االعتبارات البيئية واالجتماعية على مستوى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة
المتجددة
والطاقات
ّ
الرابع  -التقييم الجنساني وخطة العمل الجنسانية (اقتراح عمل)
الخامس  -تقرير المراقبة البيئية واالجتماعية السنوي
السادس  -مؤشرات التقييم والقدرات البيئية واالجتماعية الخاصة بالمؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية
السابع  -موجز عن آلية شكاوى بنك االستثمار األوروبي
مدير الصندوق االستثماري
الثامن -ضم االعتبارات البيئية واالجتماعية في عملية االستثمار من أجل االستثمارات في مشاريع المستثمرين على
مستوى مدير الصندوق
التاسع  -قائمة مرجعية إلجراءات التدقيق في المجاالت البيئية واالجتماعية
العاشر – نموذج للصندوق :تعزيز المساواة بين الجنسين في مشاريع المستثمرين (شركة  Frontierإلدارة االستثمار)
الحادي عشر  -نموذج عن تقرير الحوادث الخطيرة
الثاني عشر  -الخطوط العريضة لخطة عمل إعادة التوطين الخاصة باالستثمارات
الثالث عشر  -الخطوط العريضة لخطة الشعوب األصلية الخاصة باالستثمارات
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الملحق األول :معايير األهلية الخاصة بمشاريع المستثمرين
المتجددة مديري الصناديق الذين يستثمرون في
ستدعم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
مشاريع مستثمرين تستوفي بعض معايير األهلية .وبعد المناقشات والمفاوضات مع الصندوق األخضر للمناخ ،ستُنجز هذه
رسميا من خالل االتفاقات القانونية األساسية.
المعايير وتُعتمد
ً
األسواق

بلدان قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية ليس إال
طاقة متجددة (كتلة أحيائية ،ح اررة أرضية ،طاقة كهرومائية صغيرة النطاق ،شمس،

التكنولوجيا

رياح)
كفاءة الطاقة (توليد مشترك للطاقة ،عزل حراري ،صواعق ،استرجاع ح اررة
الفضالت)

قدرة المشروع

معدل  10ميغاواط إلى  100ميغاواط
ّ

قيمة الصفقة

بمعدل  10ماليين دوالر إلى  50مليون دوالر
رأس مال ّ

مرحلة االستثمار

غرينفيلد (أصول تشغيلية استثنائية)

56

الملحق الثاني :قائمة األنشطة المستبعدة
22

 -1إنتاج أو أنشطة تتعلّق بالسخرة

أو عمالة األطفال.23

 -2إنتاج أي منتج أو نشاط ُيعتبر غير شرعي بموجب قوانين البلد المضيف أو أنظمته أو بموجب االتفاقيات واالتفاقات
الدولية أو المتاجرة به.

 –3إنتاج األسلحة والذخائر أو المتاجرة بها.
24

 -4إنتاج التبغ

أو المتاجرة به.

 -5المواد اإلباحية و/أو الدعارة :المقامرة ونوادي القمار والمؤسسات التي تعادلها والتجهيزات ذات الصلة.
 -6اإلتجار باألحياء البرية أو منتجات األحياء البرية المنظمة بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات
البرية المهددة باالنقراض (.)CITES

25

 .7طرق الصيد غير المستدامة (من مثال صيد األسماك باستخدام المتفجرات وبالشباك العائمة في البيئة البحرية باستخدام
شباك يزيد طولها على  2.5كلم).
26

 -8تدمير

البيئة الطبيعية الحيوية .27

 -9التجارة عبر الحدود بالنفايات ومنتجات النفايات ،إال بالتقيُّد باتفاقية بازل واألنظمة المعنية.
28

المشعة
 -10إنتاج المواد الخطرة كالمواد
ّ

وألياف األسبستوس غير المحدودة والمنتجات التي تحتوي على مرّكبات ثنائية

المتعدد الكلور (29)PCBsأو استخدامها أو اإلتجار بها.
الفينيل
ّ

22
23

ويرغم الفرد على تقديمها تحت التهديد باستخدام القوة أو المعاقبة.
تعني السخرة وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية أي عمل أو خدمات ّ
تؤدى بشكل غير طوعي ُ
ال يجوز استخدام الموظفين إال إذا بلغوا من العمر  14سنة على األقل ،كما تحدده اتفاقية حقوق اإلنسان األساسية التابعة لمنظمة العمل الدولية (اتفاقية الحد

طبق السن األعلى.
نصت القوانين المحلية على االنتظام في الدراسة أو على حد أدنى لسن العمل .وفي هذه الحاالت تُ ّ
األدنى للسن البند  ،138المادة  ،)2إال إدا ّ

24
أساسيا من العمليات الرئيسية لراعي المشروع.
طبق ذلك عندما تش ّكل هذه األنشطة جزًءا
يُ ّ
ً

 25اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض ()CITES

26يعني التدمير ( ) 1القضاء على كامل البيئة الطبيعية أو انتقاص شديد منها بسبب تغيير كبير وطويل األمد في استهالك البر أو المياه أو ( )2تعديل البيئة
الطبيعية بطريقة تُفقد البيئة الطبيعية قدرتها على الحفاظ على دورها (مراجعة الحاشية .)6
27

خاصا .وتشمل البيئة الطبيعية الحيوية المناطق
اهتماما
البيئة الطبيعية الحيوية هي مجموعة فرعية مؤلفّة من البيئتين الطبيعيتين الطبيعية والمعدلةوالتي تستحق
ً
ً

بشدة
الغنية بالتنوع البيولوجي التي تستوفي معايير تصنيف االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ( ،)IUCNبما في ذلك البيئة الطبيعية الضرورية لبقاء األنواع
المهددة ّ
ّ
تحددها القائمة الحمراء باألنواع المهددة باالنقراض والصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية أو
باالنقراض أو
المعرضة لخطر االنقراض كما ّ
ّ
كما تحددها القوانين الوطنية كافة؛ والمناطق التي تتمتّع بأهمية كبرى لألنواع المستوطنة أو محدودة االنتشار؛ والمواقع األساسية لبقاء األنواع المهاجرة؛ والمناطق

تقدم خدمات أساسية ل لنظام البيئي؛ والمناطق التي يضطلع فيها التنوع البيولوجي
تجمعات فريدة من األنواع أو التي ترتبط بعمليات تطورية أساسية أو ّ
التي تضم ّ
بأهمية كبرى للمجتمعات المحلية على الصعيد االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافي.
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ومعدات (قياس) مراقبة الجودة وأي معدات أخرى تعتبر المواد الصديقة للبيئة أن مصدر اإلشعاع فيها ضئيل و/أو
المعدات الطبية
ال ينطبق ذلك على شراء
ّ
ّ

محمي بشكل مالئم.
29

المحوالت الكهربائية المملوءة بالزيت والمكثفات والمفاتيح
المتعدد الكلور ،هي مجموعة من المواد الكيماوية شديدة السمية وتتواجد عادة في
مرّكبات ثنائية الفينيل
ّ
ّ

الكهربائية التي تعود إلى الفترة .1985-1950
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30

 -11إنتاج المستحضرات الصيدالنية ومبيدات اآلفات /مبيدات األعشاب والمواد الكيماوية والمواد المستنفدة لألوزون
دوليا أو استخدامها أو المتاجرة بها.
وغيرها من المواد الخطرة الخاضعة للخفض التدريجي أو الحظر ً

 -12المحتوى اإلعالمي العنصري و/أو المعادي للديمقراطية.

 -13الحيوانات الحية ألهداف علمية أو اختبارية ،بما في ذلك استيالدها.
 -14معدات أو بنى تحتية عسكرية /شرطية.
 -15امتيازات تجارية في الغابات المدارية الطبيعية وقطع أشجارها؛ وتحويل الغابات الطبيعية إلى م ازرع.
معدات قطع األشجار الستخدامها في الغابات المدارية الطبيعية أو الغابات التي تتمتع بقيمة طبيعية عالية في
 -16شراء ّ
المناطق كافة؛ واألنشطة التي تؤدي إلى قطع أشجار الغابات المدارية الطبيعية أو الغابات التي تتمتع بقيمة طبيعية عالية
و /أو تدهورها.
 -17مزارع زيت نخيل جديدة.
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يعدد بروتوكول
المواد المستنفدة لألوزون :مرّكبات كيماوية تتفاعل مع أوزون الستراتوسفير أو تقضي عليه ،ما يؤدي إلى "حدوث ثقوب في طبقة األوزون" ّ

مونتريـ ال المواد المستنفدة لألوزون ونسبة تخفيضها المستهدفة وتواريخ مراحل خفضها التدريجي.
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الملحق الثالث :ضم االعتبارات البيئية واالجتماعية على مستوى وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
المتجددة
العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
المرحلة
فحص

اسم الوثيقة والعناصر ذات الصلة بنظام اإلدارة البيئية االجتماعية
الصندوق

االستثماري

ويقدمه إلى لجنة
يعده المكتب األمامي للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
المتجددة ّ
ّ
إذن التقييم الذي ّ
االستثمارات
يشمل:


تقييم االلتزام بالحوكمة البيئية واالجتماعية والقدرة على إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية



التحقق من عدم ورود مشاريع المستفيدين ضمن مجموعة المشا ريع االستثمارية الواردة على قائمة
االستبعاد

تغطّي التسميات الواردة في إذن التقييم المذكورة أدناه تحت العناوين التالية ما يلي:
راعي الصندوق:


معلومات أساسية حول راعي الصندوق من ضمنها استراتيجيته المتعلّقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية



تقييم سجل المتابعة من حيث الصلة بإدارة الشؤون البيئية واالجتماعية

المتجددة
مهمة وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ودوره ضمن ّ
سجل المتابعة:
األساس المنطقي الستثمارات وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق:


تقييم التزام الصندوق اإلقليمي بالحوكمة البيئية واالجتماعية ،مركزية اعتبارات هذه الحوكمة في
استراتيجية االستثمار

المخاطر والمسائل التي ينبغي التحقق منها أثناء العناية الواجبة:


قائمة "اإلنذارات" التي ينبغي التحقق منها بدقة بالغة أثناء العناية الواجبة (إذا ُوجدت)



الدول التي ستعمل فيها وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق مع مدير الصندوق االستثماري لضمان

 جوانب الجودة اإلدارية للمخاطر البيئية واالجتماعية التي ينبغي التحقّق منها
المتجددة المضافة:
قيمة الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
االمتثال إلى المعايير البيئية واالجتماعية
العناية الواجبة

المتجددة بمساعدة من
يعده المكتب األمامي للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
تقرير العناية الواجبةّ ،
ويقدمه إلى لجنة االستثمار
خبراء تقنيين ّ
يشمل:


فضال عن تقييم قدرات مدير الصندوق االستثماري كما
تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية والفرص،
ً
كانت عليه في خالل العناية الواجبة (في الموقع والمكتب)

تغطّي التسميات الواردة في تقرير العناية الواجبة المذكورة أدناه تحت العناوين التالية ما يلي:
مهمة وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق:
تقييم استراتيجية الصندوق ومكانه ضمن ّ


تصنيف المشروع وفقًا لسياسة الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة /أهداف األثر –
الطاقة ،البيئة ،التنمية (ألف – جيم  ،التصنيف ألف للمشروع المثالي)

المخاطر المتعلّقة باستراتيجية االستثمار:
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تقييم أثر االستثمارات البيئي واالجتماعي المرتقب الذي يستهدفه الصندوق

 تقييم اإلجراءات المتّبعة للوقاية من أثر االستثمارات البيئي واالجتماعي السلبي
السياسة البيئية واالجتماعية:


تقييم أثر االستثمارات البيئي واالجتماعي المرتقب الذي يستهدفه الصندوق ،اإليجابي والسلبي



تقييم نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية المتّبع وقدرة مدير الصندوق على تطبيقه
بالتنوع البيولوجي
آثار سلبية بالغة على المناطق الغنية
تجدر اإلشارة إلى أن المشاريع التي تخلّف ًا
ّ
وممرات هجرة الطيور أو األسماك لن تكون
والبيئات الطبيعية الحيوية ومناطق المحميات الطبيعية
ّ



تجدر اإلشارة إلى أن "الوثائق القانونية التي ستُبرم بين الصندوق ووسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
المتجددة سوف تزيد موجة من المساعي المعقولة إلى الصندوق
العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ



صالحة

تقيد المشاريع بالقوانين الوطنية والمبادئ التوجيهية لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق
لضمان ّ
التوجيهية ،بالتماشي مع سياسة بنك االستثمار األوروبي"

المتجددة بمساعدة من خبراء
يعده المكتب األمامي للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
طلب موافقةّ ،
ويقدمه إلى لجنة االستثمار
تقنيين ّ
يشمل:


فضال عن تقييم قدرات مدير الصندوق
موجز عن تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية والفرص،
ًا
ً
االستثماري

تغطّي التسميات الواردة في طلب الموافقة المذكورة أدناه تحت العناوين التالية ما يلي:
تصنيف سياسة الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة:

اتفاق

االستثمار/

الوثائق القانونية



تصنيف المشروع وفقًا لسياسة الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة /أهداف األثر –
الطاقة ،البيئة ،التنمية (ألف-جيم ،التصنيف ألف للمشروع المثالي)



لخص نتائج العناية الواجبة المتعلّقة بالمخاطر البيئية واالجتماعية والفرص والحل الموافق عليه ألي
م ّ
مسألة معلّقة

اتفاق شراكة محدودة ،يشترك في إعداده مستشارون قانونيون لدى كبار المستثمرين في الصندوق ومدير
الصندوق
يشمل:


بنودا بيئية واجتماعية مالئمة لضمان إدارة مالئمة للمخاطر البيئية واالجتماعية
ً

أحكام تلزم مدير الصندوق بما يلي:


مؤسسة
الحفاظ على احترام القوانين واألنظمة البيئية واالجتماعية الوطنية ومعايير األداء التابعة ل ّ

التمويل الدولية والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي على مستوى


أيضا
الصندوق ومستوى المستفيدين من المشروع ً

وضع سياسة لإلدارة البيئية واالجتماعية تتماشى مع معايير وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق

وسياساتها وادخال الخطر البيئي واالجتماعي ضمن دورة االستثمار


تعيين مدير للشؤون البيئية واالجتماعية والحفاظ عليه



إنشاء آلية تظلّم على مستوى الصندوق االستثماري



حدد الشروط الخاصة وفق كل حالة على حدة .فإذا كان استثمار وسيلة االستثمار الالحقة
تً ّ
للصندوق مشروطًا ويرتبط بتنفيذ خطّة عمل بيئية واجتماعية ،ينبغي إدراج هذا التعهّد بوضوح ضمن
بحد ذاتها إلى االتفاق في شكل مرفق
اتفاق الشراكة المحدودة واضافة الخطّة ّ
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عده المستشار القانوني لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة
االتفاق الجانبي ،ي ّ
المتجددة ويلحق باتفاق الشراكة المحدودة
والطاقات
ّ
يلخص:


متطلّبات إضافية خاصة بوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق

شروط خاصة بوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق تتطلّب من مدير الصندوق ما يلي:




وتتضمن ،عند الضرورة،
القيام بعناية واجبة بيئية واجتماعية تشمل االستثمارات المحتملة كافة
ّ
وبناءة
استشارة عامة مرضية ّ

التقيد ببيان بنك االستثمار األوروبي الخاص بالمبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية ()2013
ّ
تقييم كل مشروع بالمقارنة مع المبادئ والمعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار

األوروبي
المراقبة

يقدمها مديرو الصناديق
مراجعة التقارير البيئية واالجتماعية التي ّ
تشمل:



قدمة
أسئلة وأجوبة مع مديري الصناديق لفهم البيانات الم ّ

تجميع بعض البيانات لتقديم تقرير األثر التابع لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق

مهام مراقبة بيئية واجتماعية متخصصة
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يقوم خبراء الشؤون البيئية واالجتماعية التابعون لبنك االستثمار األوروبي بزيارات إلى الموقع



مراجعة العملية البيئية واالجتماعية على مستوى مدير الصندوق

الملحق الرابع :التقييم الجنساني وخطة العمل الجنسانية(اقتراح عمل)
المتجددة على الطلب .وبالتالي،
ستعتمد طريقة عمل وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
فإن المجموعة النهائية للبلدان المختارة التي ستعمل فيها ال تزال مجهولة .وستنفّذ المؤسسات المديرة للصناديق االستثمارية

المؤهلة المندرجة ضمن قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية
التابعة لوسيلة االستثمار الالحقة للصندوق مشاريعها في البلدان
ّ
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( .)OECD DAC Listوستعتمد وسيلة االستثمار الالحقة

طي هذه المناطق وستبحث عن أي معلومات
للصندوق على التقييم الجنساني الخاص ببنك االستثمار األوروبي الذي يغ ّ
إضافية ضرورية.

المتجددة األساسية سترتبط بالشبكة ،قد
وبما أن مشاريع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
تحديدا .ولكن وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق ستبذل باالشتراك
يش ّكل تحديد األثر
ّ
المصنف حسب نوع الجنس ومراقبته ً
مع المؤسسات المديرة لصناديقها االستثمارية قصارى الجهود لتحديد األثر اإليجابي لمشاريعها االستثمارية على النساء

وستأخذ في الحسبان خصوصيات السوق التي ستنفَّذ فيها المشاريع.
-4التقييم الجنساني

المتجددة أكثر في عمل بنك االستثمار
ستتوسع وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
ّ
وتغير المناخ عالقة
وتغير المناخ والطاقة
ّ
المتجددة .وتربط بين الطاقة ّ
األوروبي وستحلّل الترابط بين النوع الجنساني ّ
لتغير المناخ .وتؤثّر
ئيسيا ّ
سببا ر ً
جراء إنتاج الطاقة واستهالكها ً
وثيقة .ويش ّكل تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من ّ
تحمل كلفتها .وتختلف األدوار التي يلعبها الرجال والنساء في
ظواهر ّ
تغير المناخ في توفّر الطاقة وتوريدها والقدرة على ّ
إنتاج الطاقة وتوزيعها واستخدامها في المنازل والمجتمعات المحلية والشركات؛ ويختلف بالتالي أثر تدابير تخفيف ضرر

تغير المناخ عليهم .وال يكتفي إدخال المنظور الجنساني إلى مشاريع الطاقة والسياسات والتخطيط المعنية بتخفيف أثر
ّ
أيضا
تغير المناخ أو
ّ
ضرر ّ
التكيف معه وسياستها وتخطيطها بالمساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين ،بل ُيعتبر ً
فضال عن أنشطة التنمية كافة التي تشمل
لتغير المناخ
ً
أساسيا لضمان فعالية واستدامة برامج وسياسات الطاقة والتصدي ّ
ً
استخدام الطاقة.

المتجددة العناصر الواردة أدناه.
يغطي تقييم وسيلة االستثمار الالحقة للصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
وُيتوقّع أن
ّ
ّ
وتغير المناخ والنوع الجنساني
 الرابط بين الطاقة ّ
 oالخبرة الدولية والممارسات الفضلى المتعلّقة بالترابط بين الطاقة المتجددة والنوع الجنساني (التركيز
على المشاريع ضمن الشبكة) – مراجعة الدراسات

المتجددة
 تحليل وضع العالقات الجنسانية في مناطق الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات
ّ
 oأدوار الجنسين والتصورات النمطية السائدة في المناطق المستهدفة
 oمشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة
المتجددة وكفاءة الطاقة
 oالفرص االقتصادية للنساء والرجال في ما يتعلّق بالطاقة
ّ
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 أنماط التوظيف  /تعزيز ريادة النساء لألعمال
 بيئة العمل في القطاع
 االحتياجات التدريبية
 التمثيل في عمليات اتخاذ الق اررات عبر اللجان أو مجلس اإلدارة أو اإلدارة
 oتحليل الترابط بين الطاقة والنوع الجنساني
 توفّر الطاقة واستخدامها والحاجة إلى التحسين والتقنيات الجديدة
تحمل الكلفة
 القدرة على ّ
المحسنة
 القدرة على االستفادة من خدمات الطاقة
ّ
 األثر المحتمل للتدخل المقترح (الفرص والقيود).
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-5خطة العمل
المؤشرات

األنشطة

المسؤوليات

الجدول الزمني

األثر :تحسين وضع النساء في المناطق المستهدفة
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النتيجة  :1يشمل تصميم المشروع نتائج من عمليات تقييم أثر النوع الجنساني

تقييما لألثر الجنساني في خالل التحضير للمشروع
جنسانيا/
تحليال
الناتج  :1-1النسبة المئوية للمشاريع التي أجرت
ا
ا
ا

نسبة

المشاريع

التي

أجرت

تحليال
ً

النسبة المئوية للمشاريع

سنويا
ً

تقييما لألثر الجنساني في خالل
جنسانيا/
ً
ً

الكيان

(باإلسناد إلى خط
األساس)

التحضير للمشروع

الذي

ينفّذ

مشروع

المستثمرين :وسيلة االستثمار
الالحقة

للصندوق

لكفاءة

الطاقة

العالمي
والطاقات

المتجددة /المؤسسات المديرة
ّ
للصناديق االستثمارية
الناتج  :2-2النسبة المئوية للمشاريع التي وضعت خطة عمل جنسانية مخصصة قائمة على المشروع
نسبة المشاريع التي وضعت خطة عمل

النسبة المئوية للمشاريع

سنويا
ً

جنسانية مخصصة قائمة على المشروع

وسيلة

االستثمار

الالحقة

(باإلسناد إلى خط

للصندوق  /المؤسسات المديرة

األساس)

للصناديق االستثمارية

النتيجة  :2يضمن تنفيذ المشروع ومراقبته المساواة بين الجنسين (النتيجة )6-3
النتيجة  :3تحسين توفّر الطاقة للنساء في المناطق المستهدفة
الناتج  :3توليد الطاقة
النساء يستفدن من تحسين توفّر الطاقة

عدد /نسبة النساء (التقدير 50 :في
المئة من العائالت)

وسيلة

سنويا
ً

االستثمار

الالحقة

(باإلسناد إلى خط

للصندوق  /المؤسسات المديرة

األساس)

للصناديق االستثمارية

النتيجة  :4تحسين ظروف النساء االقتصادية
الناتج  :1-4توظيف النساء
النساء الموظفات عند تنفيذ المشروع

عدد/نسبة النساء العامالت على
المشروع

وسيلة

سنويا
ً

االستثمار

الالحقة

(باإلسناد إلى خط

للصندوق  /المؤسسات المديرة

األساس)

للصناديق االستثمارية

الناتج  :2-4تعزيز ريادة النساء لألعمال
إدراج ريادة النساء لألعمال في تنفيذ
المشاريع

عدد /نسبة ريادة النساء لألعمال

سنويا
ً

االستثماري

األساس)

طوال

مدة

مشروع

31
مخصصة قائمة على المشروع.
عبر عنها من خالل خطّة عمل جنسانية
كما ُي ّ
ّ
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الصندوق

(اإلسناد

وسيلة
إلى

خط

االستثمار

الالحقة

للصندوق  /المؤسسات المديرة
للصناديق االستثمارية

النتيجة  :5تحسين ظروف النساء االجتماعية /السياسية
الناتج  :5تحسين مشاركة النساء في عمليات اتّخاذ الق اررات
النساء المشاركات في المشاورات بين

عدد /نسبة النساء المشاركات

المشروع والمجتمعات المحلية

سنويا
ً

وسيلة

االستثمار

الالحقة

نسبة النساء المشاركات من إجمالي

(باإلسناد إلى خط

للصندوق  /المؤسسات المديرة

المشاركين

األساس)

للصناديق االستثمارية

حد للتصورات النمطية الجنسانية
النتيجة  :6تمكين النساء /وضع ّ
الناتج  :6تدريب النساء
تقديم التدريبات لتشجيع مشاركة النساء في

ساعات التدريب التي يخضع لها

القطاع

الشخص
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سنويا
ً

وسيلة

االستثمار

الالحقة

(باإلسناد إلى خط

للصندوق  /المؤسسات المديرة

األساس)

للصناديق االستثمارية

الملحق الخامس :تقرير المراقبة البيئية واالجتماعية السنوي
م.ت.ك
أُعد لصالح مصرف التنمية الكاريبي
(م.ت.ك) /مؤسسة االستثمارات
األلمانية (م.إ.أ) /بنك االستثمار
األوروبي (ب.إ.أ) /مؤسسة التمويل
الدولية (م.ت.د)

تقرير المراقبة البيئية واالجتماعية السنوي

م.إ.أ

م.ت.د

ب.إ.أ

اسم المشروع:
رقم المشروع:
بلد المشروع:
فترة التقرير:

معلومات االتصال الخاصة بالصندوق االستثماري :من هو مسؤول الشؤون البيئية أو االجتماعية في الصندوق؟
البريد اإللكتروني
الهاتف
االسم

التدريب البيئي واالجتماعي ذو
الصلة .ماذا؟ متى؟ من تولّى
التدريب؟

المسؤول في اإلدارة:
منسّق التقيّد بالمعايير البيئية
واالجتماعية:
االستثمارات
استثمارات جديدة
هل لدى الصندوق استثمارات في مناطق تتماشى مع ما ورد في الملحق 1؟
إذا كان الجواب نعم ،يرجى وضع عالمة في الملحق  1وتحديد عدد المشاريع ونوعها
هل لدى الصندوق استثمارات في مناطق تتماشى مع ما ورد في الملحق 2؟

نعم

كال

نعم

كال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى وضع عالمة في الملحق  2وتحديد عدد المشاريع ونوعها
لمحة عن المحفظة
هل موّل الصندوق أي مشروع يرتبط بالمسائل التالية؟
عدم التقيّد بالقوانين واألنظمة الوطنية المتعلّقة بالبيئة والصحة والسالمة أو قوانين العمل حاالت وفاة أو إصابات خطيرة
عدم التقيّد بمعايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية والمبادئ التوجيهية للبيئة إضرابات (مع عنف أو بدونه) أو نزاعات عمالية أخرى
والصحة والسالمة التابعة لمجموعة البنك الدولي
تدابير قانونية
عدم التقيّد بالعهود وغيرها من االتفاقات القانونية
غرامات أو عقوبات أو زيادة رسوم التصاريح
عدم التقيد بخطة عمل بيئية و /أو اجتماعية متّفق عليها
اهتمام سلبي من قبل وسائل اإلعالم أو المنظمات غير الحكومية
شكاوى من وكاالت التنظيم أو جماعات المصالح أو المجتمعات المحلية
هل طبّقت أي شركة من شركات المستثمرين تقنيات أو عمليات أو إجراءات جديدة حسّنت األداء على صعيد البيئة والصحة والسالمة أو أداء العمل (من مثال
خفض االنبعاثات ،سياسات اجتماعية)؟
هل صدرت أي تقارير إيجابية عن وسائل اإلعالم أو المنظمات غير الحكومية بشأن مشاريع شركات المستثمرين؟
إذا كان الجواب نعم على السؤال  4-2و /أو  ،5-2يرجى تحديد عدد المشاريع ونوعها
يُرجى استيفاء صحيفة البيانات لكل استثمار جديد يوافق عليه في خالل فترة إعداد التقرير كما يرد في الملحق 3
يُرجى استيفاء صحيفة البيانات الخاصة بشركات المستثمرين كما يرد في الملحق 4
اإلدارة البيئية واالجتماعية
اإلدارة البيئية واالجتماعية وسياستها
هل تسترشد قرارات الصندوق التمويلية /االستثمارية ب سياسة بيئية واجتماعية (قد تشمل مدونة قواعد السلوك ،إدارة الموارد البشرية،
الصحة والسالمة) أقرّتها اإلدارة العليا؟
إذا كان الجواب نعم يُرجى تقديم نسخة.
هل لدى الصندوق إجراءات رسمية للتقييم والمراقبة البيئية واالجتماعية؟
إذا كان الجواب نعم يُرجى تقديم نسخة.
ما هي معايير اإلدارة البيئية واالجتماعية؟
معايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية والمبادئ
التوجيهية للبيئة والصحة والسالمة التابعة لمجموعة البنك
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نعم

كال

نعم

كال

القوانين واألنظمة الوطنية مرعية اإلجراء والمتعلّقة بالبيئة والصحة والسالمة وقوانين العمل

4
5

7

8

9
0

3

3

الدولي
غير ذلك :يُرجى التحديد
اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتّحدة
هل تلزمون شركات المستثمرين بعقد للتقيّد بالقوانين واألنظمة الوطنية مرعية اإلجراء والمتعلّقة بالبيئة والصحة والسالمة وقوانين
العمل؟
هل تلزمون شركات المستثمرين بعقد للتقيّد بالقوانين واألنظمة الوطنية مرعية اإلجراء والمتعلّقة بالبيئة والصحة والسالمة وقوانين
ً
فضال عن معايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية والمبادئ التوجيهية للبيئة والصحة والسالمة التابعة لمجموعة البنك
العمل
الدولي؟
التقييم
الرجاء تحديد ما إذا كانت اإلجراءات التالية تش ّكل جز ًءا من عملية التقييم التي تتّبعونها
طلب مساعدة مستشارين /اختصاصيين
عملية توثيق عملية التقييم البيئي واالجتماعي
تصنيف مخاطر المشروع واإلجراءات المالئمة
استخدام قائمة مرجعية أو أسئلة استطالع
ال نقيّم المسائل البيئية واالجتماعية
تقييم غير رسمي (مثالً ،أسئلة شفهية لشركة المستثمرين)
غير ذلك
هل كلّفتم – أو طلبتم من شركات المستثمرين القيام بما يلي:
تدقيق بيئي و /أو اجتماعي
تقييم األثر البيئي و /أو االجتماعي

نعم

كال

نعم

كال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى تحديد عدد المشاريع ونوعها
هل ناقشتم خطط العمل البيئية و /أو االجتماعية واتّفقتم عليها مع شركات المستثمرين؟

نعم

كال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى تحديد عدد المشاريع ونوعها
هل رفضتم أي استثمار محتمل ألسباب بيئية و /أو اجتماعية في خالل فترة إعداد التقرير؟

نعم

كال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى تحديد عدد المشاريع ونوعها
المراقبة
في حال تم االتفاق على خطة عمل بيئية و /أو اجتماعية ،هل تقيّمون التق ّدم الذي يحصل؟

نعم

إذا كان الجواب نعم ،يرجى تحديد الطريقة وعدد التقييمات
كم مرة تقومون بزيارات إشراف إلى شركات المستثمرين؟
مرتان في السنة
كل ثالثة أشهر
للمشاريع عالية المخاطر
مرتان في السنة
كل ثالثة أشهر
للمشاريع متوسطة المخاطر
هل تق ّدم شركات المستثمرين تقارير حول آدائها البيئي واالجتماعي بانتظام؟

نعم

سنويًا
سنويًا

كال

غير ذلك ،الرجاء التحديد
غير ذلك ،الرجاء التحديد
كال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى تحديد عدد المشاريع ونوعها ،وطريقة تقديم التقارير
القدرات
هل الموظفون لديكم مدرّبون أم سيخضعون لتدريب حول اإلدارة البيئية واالجتماعية وتقنيات دراستها؟
إذا كان الجواب نعم ،يرجى التوضيح
 2-4ما الميزانية المخصّ صة لتدريب الموظفين في خالل فترة إعداد التقرير؟
دائ ًما
هل تناقشون المسائل البيئية واالجتماعية في خالل اجتماعات اإلشراف؟
التصريح
استوفاه:
التاريخ (ش.ش /ي.ي /التوقيع
االسم والمسمى الوظيفي– الرجاء الطباعة بوضوح
س.س)
وافق عليه:
التاريخ (ش.ش /ي.ي /التوقيع
ممثل اإلدارة العليا
س.س)
االسم والمسمى الوظيفي– الرجاء الطباعة بوضوح

الرجاء ملء المعلومات التالية المتعلّقة باالستثمارات الجديدة كافة:
من إعداد:
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نعم

أحيانًا

كال

أبدًا

اسم الشركة:
موقع المشروع:
مجال عمل الشركة:32
نوع االستثمار والكمية:
الفئة البيئية واالجتماعية (ألف ،باء ،جيم):
هل تسترشد قرارات شركة المستثمرين االستثمارية بسياسة بيئية
واجتماعية (قد تشمل مدونة قواعد السلوك ،إدارة الموارد البشرية،
الصحة والسالمة) أقرّتها اإلدارة العليا؟
هل تملك شركة المستثمرين إجراءات رسمية للتقييم البيئي واالجتماعي
ومراقبة معاييره؟
ما العناية الواجبة المتّخذة ومن قبل من؟ هل أُجريت أي دراسات بيئية في
خالل العناية الواجبة (من مثال التدقيق /التقييم لألثر البيئي)؟ إذا كان
الجواب نعم ،الرجاء التفسير بإيجاز.
ما المسائل البيئية 33واالجتماعية الرئيسية التي ارتبطت بهذا المشروع
وكيف تم التعامل معها (أي نتيجة العناية الواجبة)؟ هل ظهر أي تعارض
ما ّدي مع المتطلّبات البيئية واالجتماعية؟
هل تتقيّد شركة المستثمرين بالقوانين واألنظمة مرعية اإلجراء كافة
والمتعلّقة بالبيئة والمجتمع والصحة والسالمة؟
ما التدابير التي اتّخذها الصندوق لضمان استمرار تقيّد شركة المستثمرين
بالقوانين واألنظمة مرعية اإلجراء والمتعلّقة بالبيئة والمجتمع والصحة
والسالمة؟
هل تعرّضت شركة المستثمرين ألي غرامات أو عقوبات لعدم تقيّدها
بأنظمة البيئة والصحة والسالمة؟
ما هي معايير األداء المعنية الخاصة بالمؤسسة الدولية للتمويل؟
هل ُوضعت خطة عمل بيئية واجتماعية تصحيحية لهذا االستثمار؟ إذا كان
الجواب نعم ،هل أُدرجت ضمن االتفاق القانوني مع شركة المستثمرين؟
هل حصل أي تشاور مع العامة أو كشف عن معلومات بيئية واجتماعية
في خالل هذه الفترة؟
هل هذا استثمار في مشروع ذي فائدة بيئية و/أو اجتماعية (من مثال
مصنّع ألواح شمسية وشركة زراعية تنتج محاصيل عضوية) أو هل
يضيف االستثمار قيمة إلى المشروع بالنسبة إلى المخاطر والفرص البيئية
واالجتماعية؟ إذا كان الجواب نعم ،الرجاء الوصف بإيجاز.

32
موزع مأكوالت ومشروبات ،مكتب سمسرة ،شركة نقل دولية ،إلخ.
وصف موجز ،من مثالّ ،
33

ال بد من التذكير أن كلمة "بيئية" تشمل المسائل المتعلّقة بالبيئة والصحة والسالمة واإلنسان والمجتمع والثقافة.
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الرجاء استيفاء المعلومات التالية المتعلقة باالستثمارات السابقة /الحالية كافة (شركات المستثمرين) .يجوز استخدام الصفوف وفق الحاجة.
الشركة
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الموقع

نوع النشاط

نوع االستثمار
والكمية

الفئة البيئية
واالجتماعية

المسائل البيئية عند الموافقة

الوضع البيئي الحالي /أي تغييرات منذ التقرير
األخير

الملحق السادس :مؤشرات التقييم والقدرات البيئية واالجتماعية الخاصة بالمؤسسات المديرة للصناديق
34

االستثمارية

بد من أخذ قدرات المتعهّد البيئية واالجتماعية باالعتبار ،على سبيل المثال ،من حيث المؤشرات التالية:
ال ّ


سليما في ما يتعلّق بالمسائل البيئية واالجتماعية؟ ما هو مستوى الفهم والكفاءة لتحديد
نهجا
هل يتّبع المتعهّد ً
ً
اآلثار البيئية واالجتماعية ومعالجتها؟



هل يتّبع المتعهّد سياسة واضحة لجهة االلتزام بحماية البيئة وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية وحسن إدارتها وادارة
فضال عن التنمية المستدامة؟ هل وافق مجلس اإلدارة على سياسة
القضايا االجتماعية واحترام حقوق اإلنسان
ً



هل يعتمد المتعهّد خطوات عناية واجبة لتطبيق االلتزامات السياسية؟ وهذا يعني اعتماد مخصصات لما يلي:
تقييم آثار المشروع البيئية واالجتماعية وشمل النتائج والمراقبة واعداد التقارير واالرتكاز عليها؟ هل يضمن

االلتزام؟ ما هي الغايات واألهداف؟

فعالة واجراءات لمعالجة اآلثار السلبية المتعلّقة بالمشروع ،وذلك عبر آلية تظلّم على
المتعهّد توفّر حلول تظلّم ّ
35
مثال؟
مستوى المشروع تتماشى مع مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
ً


دوليا من مثال نظام اإلدارة ومراجعة الحسابات في مجال
هل يلتزم المتعهّد بالمعايير وأطر العمل المعترف بها ً
البيئة ( /)EMAS36معايير نظم اإلدارة البيئية التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس /ISO 140016437

سلسلة المحاسبة  /AA100038مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية ( /)EITI39اللجنة العالمية
المعنية بالسدود ( /40)World Commission on Damsاالتفاق العالمي لألمم المتحدة Global ( 68
 /41)Compactمبادئ التعادل ( /42)Equator Principlesمبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة 70
( /43)UNEP FIمبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان والمعايير الدولية لحقوق
اإلنسان؟




34

ما هي الموارد (الخبرة والقدرات والنظم) المتوفرة لتطبيق سياسات المتعهّد البيئية واالجتماعية واجراءاته؟
هل وضعت ُحدود المسؤولية والمحاسبة بوضوح؟

حدة اآلثار وأهمية
هل تكفي أحكام العناية الواجبة البيئية واالجتماعية الخاصة بالمتعهّد (أي تتناسب مع ّ
يمولها بنك االستثمار األوروبي؟
المخاطر) لنوع العمليات التي ّ

استخرج هذا القسم من القسم باء –  7-2من الدليل الخاص بالشؤون البيئية واالجتماعية الصادر عن بنك االستثمار األوروبي.

35مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.
36

EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm.

37

ISO 14001: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31807

38

AA1000: http://www.accountability21.net/default.aspx?id=228

39

EITI: http://www.eiti.org/

World Commission on Dams: http://www.dams.org. 40
41

رابط إلىGlobal Compact: http://www.unglobalcompact.org/. :

42

رابط إلىEquator Principles: http://www.equator-principles.com/. :

43

رابط إلىUNEP FI: http://www.unepfi.org/. :
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يعد المتعهّد التقارير حول
هل يملك المتعهّد
ً
جيدا للمتابعة على صعيد المسائل البيئية واالجتماعية؟ وهل ّ
سجال ً
أدائه البيئي واالجتماعي؟ هل يصادق طرف ثالث مستقل على هذه التقارير؟



ما هي الموارد (الخبرة والقدرات والنظم) المتوفرة لتطبيق سياسات المتعهّد البيئية واالجتماعية واجراءاته؟
هل يملك بنك االستثمار األوروبي خبرة سابقة مع هذا المتعهّد؟ هل واجه المتعهّد مشاكل ذات صلة على صعيد



التقيد بالمعايير البيئية واالجتماعية (في الماضي أو الحاضر)؟
ّ
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الملحق السابع :موجز عن آلية شكاوى بنك االستثمار األوروبي
إلى جانب الطلبات العادية للحصول على المعلومات ،يستطيع األفراد أو المنظمات أو الشركات التي تتأثر بأنشطة بنك
االستثمار األوروبي تقديم شكوى .ويجوز أن تتمحور هذه الشكاوى حول األعمال أو الق اررات التي يرى أصحاب المصلحة
أن بنك االستثمار األوروبي نفّذها بطريقة غير صحيحة أو غير عادلة أو مخالفة للقانون .وقد تشمل هذه األعمال أو
الق اررات ،من بين مسائل أخرى ،آثار المشروع البيئية واالجتماعية .ويستطيع كل فرد من العامة اللجوء إلى عملية من
مرحلتين .المرحلة األولى داخلية وتديرها ُشعبة آلية الشكاوى ( )EIB-CMالتي تعمل باستقاللية عن اإلدارات األخرى في
بنك االستثمار األوروبي .وستسعى هذه ال ُشعبة إلى إيجاد ح ّل ويجوز أن ينصح البنك باتخاذ إجراءات تصحيحية معينة.

ٍ
مرض ،يمكن إحالة الشكوى إلى أمين المظالم األوروبي ،وهو هيئة مستقلّة
وفي حال فشل قسم آلية الشكاوى في إيجاد ح ّل
تماما في إطار االتّحاد األوروبي.
ً
وقد وافق مجلس إدارة بنك االستثمار األوروبي على مبادئ آلية الشكاوى الجديدة واختصاصاتها ونظامها الداخلي
( )http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htmفي  2شباط /فبراير

قرت في حزيران /يونية  .2008وتم تحديث الوثيقة في عام  2012إلظهار
 2010وحلّت مح ّل سياسة آلية الشكاوى التي اُ ّ

بعض التغييرات في المراجع.

تو َّجه إلى أمينه العام عبر البريد اإللكتروني على العنوان
ووفقًا لسياسة بنك االستثمار األوروبي ،يمكن تقديم شكوى ّ
خطية َ
المخصص ،complaints@eib.org :من خالل ملء استمارة الشكوى المتوفّرة على العنوان التالي:
 http://www.eib.org/complaints/formأو عبر الفاكس أو يمكن تسليمها مباشرة إلى ُشعبة آلية الشكاوى التابعة للبنك
أو أي مكتب تمثيل محلي تابع لبنك االستثمار األوروبي أو أي موظّف من موظفيه .ويستطيع صاحب الشكوى الكتابة
بأي لغة من لغات االتحاد األوروبي الرسمية ويحق له تلقي جواب باللغة عينها .أما بالنسبة للشكاوى التي ال َّ
تقدم بإحدى
وسيطلب منه تقديم نسخة عن الشكوى بإحدى لغات االتحاد
علما بهذا البند ُ
اللغات الرسمية ،فسيحاط صاحب الشكوى ً

الشعبة إلى
األوروبي الرسمية .وفي ما يتعلّق بالشكاوى المرتبطة بعمليات اإلقراض خارج االتحاد األوروبي ،ستسعى ُ
معالجة الشكاوى والوثائق بلغة البلد الرسمية الذي ينفّذ فيه المشروع .وينبغي تقديم الشكاوى في غضون سنة واحدة من
مقدم الشكوى على نحو معقول.
تاريخ الوقائع التي يقوم على أساسها االحتجاج والذي قد يتذ ّكره ّ
وبعد استالم الشكوى ،تحرص ُشعبة آلية الشكاوى على إرسال إشعار باالستالم إلى صاحب الشكوى في غضون عشرة أيام
عمل .ويبلّغ اإلشعار صاحب الشكوى بالتاريخ الذي ُيتوقع أن يستلم بحلوله جواب بنك االستثمار األوروبي الرسمي بشأن
تبليغا بقبول الشكوى أو رفضها .وفي الحالة األخيرة ،سيكف بنك االستثمار األوروبي عن التواصل.
الشكوى وقد يشمل ً

تماما ،ستعمد ُشعبة آلية الشكاوى إلى تزويد صاحب الشكوى ،عند اإلمكان ،بالنصائح
وفي حال ُرفضت الشكوى جز ًئيا أو ً
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بشأن التدابير التي يمكن اتّخاذها و /أو المؤسسة /الهيئة التي يستطيع نقل مخاوفه إليها .ولن ُيرسل إشعار باالستالم في

تبين عند التحقيق في
نظر لعددها الكبير أو طابعها
حاالت الشكاوى غير الالئقة ًا
المتكرر أو عديم الجدوى .وفي حال ّ
ّ
سيسلَّم الجزء المعني من الشكوى إلى ُشعبة التحقيقات في
شكوى أن بعض ّ
االدعاءات تشمل االحتيال و/أو الفسادُ ،
يتعين على ُشعبة آلية الشكاوى إعالن
عمليات االحتيال في هيئة التفتيش العامة التابعة لبنك االستثمار األوروبي .وعندما ّ
عدم قبول الشكوى أو النظر في إيقافها نتيجة اإلجراءات القانونية الجارية أو المنتهية والمتعلّقة بالوقائع المطروحة ،ستُحفظ

كامال
نتائج أي تحقيقات أجرتها حتى ذلك الحين بشكل نهائي .وما إن تُقبل الشكوى ،ستُطلق ُشعبة آلية الشكاوى تحقيقًا ً
السجالت ذات الصلة وستضمن
اضا لالمتثال؛ وستراجع الوثائق و ّ
في المسائل التي ّ
تقدم بها صاحب الشكوى واستعر ً
التنسيق بين مختلف دوائر مجموعة بنك االستثمار األوروبي المعنية وستعقد اجتماعات تراها ضرورية مع أصحاب

المصالح الداخليين والخارجيين المناسبين من أجل جمع المعلومات المطلوبة كافة .وُيحال تقرير االستنتاجات إلى اللجنة

تتخذ اللجنة اإلدارية القرار بشأن تطبيق التوصيات واإلجراءات التصحيحية ،في
اإلدارية لت ّ
طلع عليه أو تتّخذ الق اررات .و ّ
حال توفّرت ،أم ال .وترسل ُشعبة آلية الشكاوى تقرير االستنتاجات النهائي إلى صاحب الشكوى وتبلغه بقرار اللجنة اإلدارية
إذا توفّر.
مرضيا ،يحق له تقديم شكوى تأكيدية في غضون  15يوم عمل من تاريخ
وفي حال لم يعتبر صاحب الشكوى الجواب
ً
استالم جواب بنك االستثمار األوروبي .وستعمد ُشعبة آلية الشكاوى إلى إعداد جواب لهذه الشكوى التأكيدية متبعة
اإلجراءات عينها التي اتبعتها للشكوى األساسية .وفي حال اعتبر صاحب الشكوى أن اإلجراءات التصحيحية الموافق عليها
طبق بطريقة صحيحة أو ضمن اإلطار الزمني المفروض ،يحق له توجيه كتاب لألمين العام لبنك االستثمار األوروبي
ال تُ ّ
المقرر لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية هذه .وستراجع ُشعبة آلية الشكاوى القضية مع
في غضون ستة أشهر من الموعد
ّ

دوائر البنك المعنية بغية تحديد جدول زمني لإلجراءات.

المقدمة في إطار آلية الشكاوى الداخلية
ومن أجل حماية مصالح أصحاب الشكاوى ،يتم عادة التعامل مع الشكاوى
ّ
الخاصة ببنك االستثمار األوروبي بسرّية إال إذا طلب صاحب الشكوى غير ذلك .في حالة كل شكوى مقبولة تنازل فيها

ير باالستنتاجات إلى جانب المراسالت ذات الصلة على
صاحبها عن حقّه بالسرّية ،سينشر بنك االستثمار األوروبي تقر ًا

موقعه اإللكتروني .وُينشر تقرير سنوي حول آلية شكاوى البنك على موقع بنك االستثمار األوروبي مع األخذ بعين
حقوق

االعتبار

سرية

أصحاب

الشكاوى

العنوان

على

التالي:

.http://www.eib.org/about/accountability/complaints/index.htmوتخضع إمكانية الوصول إلى المعلومات بشأن
أي

وثيقة

متعلّقة

بالشكوى

ألحكام

سياسة

الشفافية

التابعة

لبنك

األوروبي( .)http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_transparency_policy_en.pdf
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االستثمار

44

ضم االعتبارات البيئية واالجتماعية إلى عملية االستثمار في مشاريع المستثمرين على مستوى مدير الصندوق
الملحق الثامنّ :
ضم الحوكمة البيئية واالجتماعية إلى عملية االستثمار
القرار االستثماري

األهداف

الدراسة

العناية الواجبة

 -التأ ّكد من التماشي مع سياسة الصندوق

 -تقييم مخاطر الحوكمة وفرصها لتمكين

-

تمكين

لجنة

اتفاق االستثمار
الصندوق

-

ضمان

التزام

تولّي زمام المشروع والمراقبة االنسحاب
الشركة

بالتقيد
ّ

 -ارشاد /مساعدة الشركة على ضمان

تحسن أداء الحوكمة وربطها
 إثباتّ
 -مناقشة الحوكمة مع الشاري وتحضير

وقائمة االستبعاد

لجنة الصندوق االستثمارية من اتّخاذ قرار

االستثمارية من اتّخاذ قرار استثماري

بمتطلّبات الحوكمة القابلة للتطبيق ومن

 -التحديد المبكر لمشاكل الحوكمة البيئية

عن معرفة مع األخذ بعين االعتبار)1( :

عن معرفة يأخذ بعين االعتبار

ضمنها خطط عمل الحوكمة وجعلها

تقيدها المستمر بالمعايير المرعية اإلجراء
ّ
وتطبيق خطة عمل الحوكمة وتحسين أداء

واالجتماعية وحوكمة الشركات الرئيسية

عوامل الحوكمة البيئية ( )2وقدرة الشركة

عوامل الحوكمة

رسمية

الحوكمة

المراجع

 -تخطيط عملية العناية الواجبة ورصد

ومدير الصندوق على معالجة المخاطر

 -حماية سمعة الصندوق وحمايته من

 -البقاء على اطّالع واالستجابة إلى

 -الحرص على أن يكون نظام إدارة

المصادر

واالستفادة من الفرص

الضرر المالي والقانوني

التطورات و /أو المخاطر الجديدة

ذاتيا
حوكمة الشركة
مكتفيا ً
ً

 -ضمان التماشي مع سياسة الصندوق وقائمة

 -تحديد نطاق العناية الواجبة

 -اتّخاذ قرار استثماري مع األخذ

 -مفاوضات بشأن شروط الحوكمة مع

 -االرتكاز على العالقة المقامة في خالل

 -تخطيط االنسحاب

االستبعاد

 -إجراء استعراض مكتبي

بعين االعتبار عوامل الحوكمة

الشركة

العناية الواجبة واالنطالق منها

 -تحضير وثائق الحوكمة ذات الصلة

 -تحديد مشاكل الحوكمة الرئيسية وفرصها

 -تقييم التزام الشركة وقدرتها وسجلّها

 -ضم شروط الحوكمة إلى اتفاق

 -مراقبة منتظمة :اإلشراف على الشركة

للمزايدين المحتملين

المساهمين (أو الوثيقة التي تعادله)

ودعمها في ما يتعلّق بشؤون الحوكمة

 -بناء تفاهم مشترك مع الشركة

األنشطة

 -بناء تفاهم مشترك مع الشركة

 -زيارة المواقع

 -تصنيف بيئي واجتماعي

 -توظيف خبراء في مجال الحوكمة (عند

 -إدارة األحداث غير المخطط لها

 -تخطيط العناية الواجبة

الضرورة)

 -التحضير لالنسحاب

بقيمة الشركة

 الموافقة على خطط عمل الحوكمة ضمان التأثير واإلشراف إعداد تقرير العناية الواجبة -توفير معلومات للجنة االستثمار

44مجموعة أدوات مديري الصناديق االستثمارية ( )Toolkit for Fund Managersالخاصة بالحوكمة البيئية واالجتماعية التابعة لمؤسسة التمويل اإلنمائي ( .)CDC ESGللمزيد من التفاصيل زيارة الموقع التالي:
.http://toolkit.cdcgroup.com/esg-in-the-investment-cycle/
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ضم الحوكمة البيئية واالجتماعية إلى عملية االستثمار
الدراسة
النتائج

-

تحديد مشاكل الحوكمة غير المالئمة

العناية الواجبة
-

تصنيف بيئي واجتماعي نهائي

والرئيسية
 -تصنيف بيئي واجتماعي أولي

 -خطط عمل الحوكمة

 -قسم متعلّق بالحوكمة في مذ ّكرة االستثمار

 -موجز عن النتائج للجنة االستثمار

الموجهة للجنة االستثمار
ّ

التكيف
 تقارير العناية الواجبة وبرنامج ّالهيكلي

المحفوظة

األدوات
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 -مراجعة الشرائح التالية

 -مراجعة الشرائح التالية

 -إعداد محاضر عن ق اررات لجنة

-

االستثمار

 -تقرير العناية الواجبة

االقتصادي

القرار االستثماري

اتفاق االستثمار

 -استكمال المشاريع الرأسمالية

ومواد

الدعم

على نحو مرض
 -إبقاء لجنة االستثمار على اطّالع

اتفاق مع المساهم أو ما يعادله

ويلخص
يضم بنود حوكمة مالئمة
ّ
بوضوح كيف سيتم التعامل مع مسائل
مدة االستثمار
الحوكمة طوال ّ

بشأن التغييرات المادية بعد دور

تولّي زمام المشروع والمراقبة االنسحاب
 -تأثير واشراف مالئمان

 -نموذج مالي يأخذ بعين االعتبار

 -تسجيل عمليات المراقبة

جوانب الحوكمة

 -تقرير سنوي عن الحوكمة وتقديم تقارير

 مذكرة إبالغية تشمل معلومات حولالشركة

في

للمستثمرين

أداء

 -التواصل في خالل األحداث غير

والتحسينات التي حصلت في السنوات

االعتيادية

الماضية

اللجنة
 -مراجعة الشرائح التالية

 -مراجعة الشرائح التالية

 -مراجعة الشرائح التالية

 -مراجعة الشرائح التالية

مجال

الحوكمة

الملحق التاسع :قائمة مرجعية إلجراءات التدقيق في المجاالت البيئية واالجتماعية
قائمة مرجعية للتدقيق في المجاالت البيئية واالجتماعية
نعم

األسئلة

أثر هام

كال

معلومات
غير متوفرة

 .1البيئة
هل سيخلّف المشروع نفايات صلبة أو ستُستخدم فيه أو تُخزن أو تُنقل أو تُعالج أو تُنتج مواد
قد تض ّر بصحة اإلنسان أو البيئة ؟

□

□

□

□

هل سيؤدي المشروع إلى خطر تلوّث األرض أو المياه من جرّاء تسرّب الملوّ ثات إلى باطن
األرض أو سطح المياه أو المياه الجوفية أو المياه الساحلية أو البحر في ظل ظروف اعتيادية
أو غير اعتيادية؟

□

□

□

□

هل سيطلق المشروع ملوثات أو أي مواد خطيرة أو سامة أو مض ّرة في الهواء في ظل
ظروف اعتيادية أو غير اعتيادية؟

□

□

□

□

هل من عوامل أخرى كالتطوير التبعي قد تؤدي إلى تأثيرات بيئية أو احتمال تراكم اآلثار مع
أنشطة أخرى جارية أو مخطّط لها في المحلّية أو عابرة لحدودها؟
هل سيؤثّر المشروع في أي مناطق محمية بموجب القوانين الدولية أو الوطنية أو المحلية
لقيمتها البيئية أو المناطق الحساسة أو التي تتمتّع بأهمية ألسباب بيئية؟

□

□

□

□

□

□

□

□

هل سيؤدي المشروع إلى تحوّ ل البيئة الطبيعية أو الغابات المدارية الرطبة أو البيئة الطبيعية
الحيوية أو تدهورها أو سيؤثّر في نوع ضعيف أو معرّض للخطر أو مه ّدد باالنقراض؟
هل من المر ّجح أن يخلّف المشروع أثرًا سلبيًا على ملكيات ثقافية ال تُعوّ ض (من مثال
المواقع األثرية أو التاريخية أو الدينية) وتتميّز بقيمة طبيعية فريدة أو تراث ثقافي غير مادي
(مثل الممارسات االجتماعية أو الطقوس أو االحتفاالت)؟

□

□

□

□

□

□

□

□

هل سينتج عن المشروع انبعاثات مطلقة وعامة أو نسبية ومحدودة من غازات الدفيئة؟

□

□

□

هل سيزيد المشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من إمكانية تأثّر البشر والبيئة بيئيًا
واجتماعيًا بالتغير المناخي؟

□

□

□

□

 .2المجتمع
هل سيتسبّب المشروع بانتقال مادي غير طوعي لمصادر الرزق أو خسارتها؟

□

□

□

□

هل سيؤثر المشروع في حقوق الشعوب األصلية أو غيرها من المجموعات الضعيفة (مثل
األقليات العرقية والغجر والعائالت الفقيرة والقبائل الرعوية إلخ)؟

□

□

□

□

هل سيؤثر المشروع في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء؟

□

□

□

□

هل من مخاطر على صحة الع ّمال وسالمتهم وأمنهم (سكن العمال ،أخطار ،إلخ)؟

□

□

□

□

هل من مخاطر على صحة العامة وسالمتهم وأمنهم (مخاطر عالية ،السالمة المرورية ،إدارة
التدفق ،فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز ،خطر الحوادث)؟

□

□

□

□

هل هناك خطر عدم التقيّد بمعايير العمل األساسية التابعة لمنظمة العمل الدولية (ال عمالة
أطفال /سخرة ،ومساواة في المعاملة ومفاوضة جماعية)؟

□

□

□

□

هل سيؤثّر المشروع في نزاع مسلّح أو عنيف أو يتأثر به إذا وقع في بيئة شهدت نزاعًا أو
معرّضة للنزاع؟

□

□

□

□

 .3مشاركة أصحاب المصلحة
هل تجري مشاورات عامة كافية ،وتُنشر المعلومات؟
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□

□

□

الملحق العاشر :نموذج للصندوق– تعزيز المساواة بين الجنسين في مشاريع المستثمرين (شركة
 Frontierإلدارة االستثمار)
النساء هن مساهمات رئيسيات وان كان من النادر االعتراف بذلك في االقتصاد الريفي في أفريقيا ،لذلك ،يلتزم صندوق
شركة  Frontierإلدارة االستثمار بضمان معاملة النساء بإنصاف في عمليات مشاريعه كافة .ولقد تجلّى ذلك من خالل
مشروعي الطاقة الكهرومائية سيتي األول
النهج الذي اتّبعناه في تنفيذ خطط عمل التعويض واعادة التوطين في إطار
ْ
والثاني ،ومشروع لوبيليا كاويمبي للطاقة الكهرومائية حيث جرى الكشف عن المشروع بحضور األزواج والزوجات ووقّع
على عقود حيازة األراضي كل من الزوج والزوجة.
اإلدماج المالي
حد سواء
أُجري التدريب المالي قبل دفع التعويضات ،وأبلغ فريقنا كل األسر المتضررة بشكل كامل أن الرجال والنساء على ّ
مدعوون للمشاركة في التدريب .ونتيجة ذلك ،تمثّلت األسر كافة في الدورات التدريبية إذ حضر الزوج و /أو الزوجة من
ّ
كل أسرة.
وبشكل عام ،يتولّى الرجال إدارة األموال في األسرة في شرق أفريقيا .وبما أن النساء يفتقرن لوجود ضمانة إضافية ،يواجهن
صعوبة في فتح الحسابات المصرفية .لذلك ،حرص الصندوق في أثناء دفع التعويضات على تمكين النساء رّبات األسر

من فتح حسابات مصرفية وتشغيلها إذ جرى تحويل مدفوعات التعويضات إليها.
الحصول على المياه

في لوبيليا ،ش ّكل الحصول على الماء أحد أهم التحديات التي لوحظت أثناء إعداد المواصفات االجتماعية واالقتصادية
مهمة جلب الماء ويمضين ضمن نطاق منطقة مشروع لوبيليا كاويمبي ما
لتقييم األثر البيئي واالجتماعي .وتتولّى النساء ّ

ويتعين عليهن تسلّق وهبوط عدد من التالل
يعادل  45دقيقة في اليوم تقر ًيبا لجلب المياه (قد تصل المدة إلى ساعة)
ّ
للوصول إلى النهر.

وعقد الصندوق في إطار جهوده لدعم مجتمع لوبيليا كاويمبي المحلّي اتفاقًا مع شركة المياه الوطنية والصرف الصحي
لجر المياه وامداد المجتمع المحلّي بمياه شرب ستخدم  400/300أسرة في كيهوندو 1وكيهوندو  2وقرى
أوغندا في بوي ار ّ

تضطر النساء إلى المشي أكثر من  10دقائق للوصول إلى
ضخ الماء باألنابيب إلى مراكز القرية لكي ال
سي ّ
بوزيانغوا .و ُ
ّ
المياه.

خطة عمل تنمية المجتمع المحلّي
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رّكزت خطّة عمل الصندوق (شركة  Frontierإلدارة االستثمار) لتنمية المجتمع المحلّي في إطار مشروعي سيتي األول
الصحي الثالث الذي يغطّي منطقة بقطر  30كلم إال قابلة واحدة.
والثاني على النساء والشباب .ولن يضم مركز شيزوير
ّ
تمتد على مدار
حاليا حتى اآلن  35قابلة لدورة تدريبية ّ
وتلبية للطلبات التي ّ
تقدمت بها النساء في منطقة المشروع ،تخضع ً

سنة ( 6أشهر نظريات و 6أشهر تدريب عملي) .وعلى نحو مماثل ،بما أن النساء ارتكزن على الخياطة لتوليد الدخل،
مدتها  5أشهر .أما بالنسبة للشباب ،فيتألّف معظم
شملت خطّة عمل الصندوق لتنمية المجتمع المحلّي دورة خياطة ّ
شبان ذكور تتراوح أعمارهم
المشاركين في دورة بودا بودا التدريبية في الميكانيكا التي بدأت في نيسان /أبريل  2016من ّ

بين  18و 30سنة.
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الملحق الحادي عشر :نموذج عن تقرير الحوادث الخطيرة
الصندوق ألف
تقرير حول مسألة تتعلّق بالحوكمة البيئية واالجتماعية  /حادث في شركة تضمها المحفظة
تاريخ التقرير
مدير الصندوق
الصندوق
جهة االتصال لمدير الصندوق
اسم الشركة المعنية التي تضمها
المحفظة
تاريخ االستثمار
المبلغ المستثمر
مجموع المحفظة
وصف المشكلة

 نوع الحادث :مشكلة بيئية ،وفاة ،احتيال مزعوم أو غيرها
 اسم الشخص المعني /المصاب /المتوفى ،إذا كانت هذه الحالة
 الرواية والمعلومات السياقية
 هل كان حادث عمل أم ال
 أسباب الحادث
 وضع التحقيق
 قائمة باألطراف المشاركة في التحقيق (شهود وموظفون ،نقابات ،شرطة ،سلطات أخرى أو أطراف
أخرى)
الحدة ،الشكوك المحتملة أو الوقائع المتنازع عليها التي
 وجهة نظر مدير الصندوق من الحادث :درجة ّ
ينبغي التحقيق فيها
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متابعة من قبل مدير الصندوق

 وضع التحقيق
 التقارير الواردة (والعالقة في حال توفّرت)
 اإلجراءات الفورية التي اتّخذها مدير الصندوق واألطراف األخرى
 إجراءات إضافية للحؤول دون تكرار الحادث
 ترتيبات المراقبة /التقارير لمتابعة فعالية اإلجراءات المتّخذة
 نتائج اإلجراءات المتّخذة حتى تاريخه

الخطوات التالية
الخاتمة
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 إغالق القضية أو متابعة التحقيقات وكيفية القيام بذلك واألساس المنطقي لذلك

الملحق الثاني عشر :الخطوط العريضة لخطة عمل إعادة التوطين الخاصة باالستثمارات
تؤدي إلى إعادة توطين قسرية خطة إعادة توطين .يتناسب مستوى تفاصيل الخطة
تتطلّب االستثمارات كافة التي ّ
وشموليتها مع أهمية آثار إعادة التوطين القسري ومخاطره المحتملة .وسيسترشد بجوانب المخطط األساسية في إعداد
خطط إعادة التوطين ،ولكن ليس بالضرورة بالترتيب الوارد أدناه:
أوالا  -موجز تنفيذي
موجز عن نطاق االستثمار وأهم نتائج المسح واالستحقاقات واإلجراءات المقترحة.
ًا
بيانا
يوفّر هذا القسم ً
ثانيا – وصف االستثمار
ا

عاما عن االستثمار ويتناول مكونات االستثمار التي تؤدي إلى حيازة األراضي أو إعادة التوطين
يوفّر هذا القسم وصفًا ً
لتجنب
القسري أو إلى النتيجتين
ّ
أيضا الخيارات البديلة التي أُخذت في االعتبار ّ
ويحدد مجال االستثمار .ويتناول هذا القسم ً

مبرًار للقرار النهائي.
كمية ّ
إعادة التوطين أو تخفيضها إلى الحد األدنى .ويشمل جدوًال مع بيانات ّ
ويقدم ّ
ثالثاا  -نطاق حيازة األراضي واعادة التوطين
يشمل هذا القسم ما يلي:
’‘1

بمكونات
مناقشة آلثار االستثمار المحتملة ويشمل خرائط المناطق أو المنطقة المتأثّرة
ّ

’‘2

وصفًا لنطاق حيازة األراضي (توفير خرائط) وتفسير ضروريتها لالستثمار الرئيسي.

’‘3

تلخيص اآلثار الرئيسية من حيث األصول المكتسبة واألشخاص المشردين.

’‘4

توفير التفاصيل حول أي من موارد الممتلكات العامة التي ستتم حيازتها.

االستثمار أو أنشطته.

ابعا  -المعلومات االجتماعية واالقتصادية والخواص
را

يلخص هذا القسم نتائج تقييم األثر االجتماعي والدراسة االستقصائية للتعدادات ودراسات أخرى مع معلومات و /أو بيانات
ّ
مصنفة حسب نوع الجنس والضعف وسرعة التأثر وتصنيفات اجتماعية في مجموعات أخرى بما في ذلك:
ّ
’‘1

تعريف األشخاص والمجتمعات المحلية التي ستتأثر وتحديد هوياتهم وتعدادهم؛

’‘2

وصف اآلثار المرجحة لحيازة األراضي واألصول على الناس والمجتمعات المحلية المتأثرة مع
األخذ بعين االعتبار المؤشرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية؛

’‘3

مناقشة آثار االستثمار على الفقراء والشعوب األصلية و /أو األقليات العرقية والمجموعات
الضعيفة األخرى؛
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’‘4

تحديد اآلثار على النوع الجنساني واعادة التوطين ووضع النساء االجتماعي واالقتصادي
واآلثار عليهن واحتياجاتهن وأولوياتهن.

خامسا  -الكشف عن المعلومات واالستشارة والمشاركة
ا

يشمل هذا القسم ما يلي:
’‘1

تحديد أصحاب المصلحة في االستثمار وبخاصة الرئيسيين منهم؛

’‘2

وصف آليتي االستشارة والمشاركة اللتين ستستخدمان في خالل مختلف مراحل دورة
االستثمار؛

’‘3

تحديد األنشطة المنظمة لنشر المعلومات حول االستثمار واعادة التوطين في خالل تصميم
االستثمار واالستعداد إلشراك أصحاب المصلحة؛

’‘4

تلخيص نتائج المشاورات مع األشخاص المتأثرين (ومن ضمنهم المجتمعات المحلية
المقدمة في خطة إعادة
المضيفة) وعرض كيف جرت معالجة المخاوف والتوصيات
ّ
التوطين؛

’‘5

تأكيد الكشف لألشخاص المتأثرين عن مسودة خطة إعادة التوطين ،ويشمل القسم ترتيبات
الكشف عن أي خطط الحقة؛

’‘6

وصف تدابير الكشف المخطط له عن المعلومات (بما في ذلك نوع المعلومات التي ستُنشر
وطريقة نشرها) وعملية استشارة األشخاص المتأثرين في خالل تنفيذ االستثمار.

سادسا  -آليات التظلّم واإلنصاف
ا

أيضا كيف يمكن
يتناول هذا القسم آليات تلقّي مخاوف األشخاص المتضررين ومظالمهم وتسهيل إيجاد الحلول لها .ويشرح ً
للمتضررين اللجوء إلى هذه اإلجراءات وكيف تراعى الفوارق بين الجنسين.
سابعا  -إطار العمل القانوني
ا

يشمل هذا القسم ما يلي:
’‘1

طبق على االستثمار واستبانة الفجوات بين
عرض القوانين واألنظمة الوطنية والمحلية التي ت َ
القوانين المحلية والمتطلبات السياسية هذه؛ ومناقشة كيفية معالجة أي من الفجوات؛

’‘2

وصف االلتزامات القانونية والسياسية للوكالة المنفذة تجاه مختلف أنواع األشخاص النازحين؛

’‘3

ومعدالت التعويض في
الخطوط العريضة للمبادئ والمنهجيات المستخدمة لتحديد التقييمات
ّ
كلفة استبدال األصول والدخل ومصادر الرزق ،وعرض معايير األهلية للتعويض والمساعدة
وطريقة تقديم التعويض والمساعدة ومتى؛

’‘4
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شرح عملية حيازة األراضي واعداد جدول لتلبية المتطلّبات اإلجرائية الرئيسية.

ثام انا  -االستحقاقات والمساعدة والمنافع
يشمل هذا القسم ما يلي:
’‘1

تحديد استحقاقات األشخاص النازحين وأهليتهم ووصف تدابير المساعدة على إعادة التوطين

كافة (بما في ذلك مصفوفة االستحقاقات)؛
’‘2

تحديد المساعدات كافة للمجموعات الضعيفة ومن ضمنها النساء وغيرها من المجموعات

الخاصة؛
’‘3

الخطوط العريضة للفرص المتوفرة لألشخاص المتأثرين لالستفادة من المنافع اإلنمائية

المالئمة من االستثمار.
تاسعا  -نقل أماكن السكن والمستوطنات
ا

يشمل هذا القسم ما يلي:
’‘1

وصف خيارات نقل المساكن والمنشآت األخرى ،وتشمل استبدال المساكن واستبدال التعويض

المالي و /أو االختيار الذاتي (ضمان تحديد المخاوف الجنسانية والمخاوف المتعلقة بدعم المجموعات
الضعيفة)؛
’‘2

وصف مواقع االنتقال البديلة المدروسة واستشارات المجتمعات المحلية الحاصلة وتبرير

المواقع المختارة بما في ذلك التفاصيل بشأن الموقع والتقييم البيئي للمواقع واالحتياجات اإلنمائية؛
’‘3

توفير جداول زمنية إلعداد المواقع واالنتقال؛

’‘4

وصف الترتيبات القانونية لتنظيم حيازة األشخاص المعاد توطينهم للصكوك ونقلها؛

’‘5

تلخيص التدابير لمساعدة األشخاص النازحين على االنتقال واالستقرار في المواقع الجديدة؛

’‘6

وصف الخطط لتوفير بنية تحتية مدنية؛

’‘7

تفسير كيف سيتم االندماج مع الشعوب المضيفة.

عاشر  -استعادة الدخل واعادة التأهيل
اا

يشمل هذا القسم ما يلي:

مفصلة ترتكز على البيانات الديمغرافية ومصادر
’ ‘1استبانة مخاطر المعيشة واعداد جداول
َّ
الرزق؛
’‘2

وصف برامج استعادة الدخل وتشمل خيارات متعددة الستعادة مختلف أنواع مصادر الرزق
(تشمل األمثلة مشاركة المنافع ،وترتيبات مشاركة العائدات ،وحصة للمساهمة في رأس
مثال ،ومناقشة االستدامة وشبكات األمان)؛
المال تتمثل بقطعة أرض ً
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’‘3

تلخيص تدابير توفير شبكة أمان اجتماعية من خالل التأمين االجتماعي و /أو صناديق
خاصة ضمن االستثمار؛

’‘4

تحديد التدابير الخاصة لدعم المجموعات الضعيفة؛

’‘5

تفسير االعتبارات الجنسانية؛

’‘6

وصف برامج التدريب.

حادي عشر  -ميزانية إعادة التوطين وخطة التمويل
يشمل هذا القسم ما يلي:
’‘1

مفصلة ألنشطة إعادة التوطين كافة تشمل وحدة إعادة التوطين ،وتدريب الموظفين،
توفير ميزانية
ّ

’‘2

وصف تدفق األموال (ينبغي أن تظهر ميزانية إعادة التوطين السنوية النفقات المقررة للبنود

والمراقبة والتقييم ،وتحضير خطط إعادة التوطين في أثناء تنفيذ القروض؛
الرئيسية)؛

’‘3

معدالت التعويض وتقديرات التكاليف األخرى (مع
تبرير لكل االفتراضات الحاصلة عند احتساب ّ
األخذ في االعتبار الطوارئ المادية والمالية لناحية الكلفة) باإلضافة إلى كلفة االستبدال؛

’‘4

معلومات بشأن مصدر التمويل لميزانية خطة إعادة التوطين.

ثاني عشر  -الترتيبات المؤسسية
يشمل هذا القسم ما يلي:
’‘1

وصف مسؤوليات الترتيبات المؤسسية وآلياتها لتنفيذ تدابير خطة إعادة التوطين؛

’‘2

برنامج بناء القدرات المؤسسية ،بما في ذلك المساعدة التقنية عند الحاجة؛

’‘3

وصف دور المنظمات غير الحكومية ،في حال مشاركتها ،ومنظمات األشخاص المتأثرين في
التخطيط إلعادة التوطين وادارته؛

’‘4

وصف كيف ستشارك المجموعات النسائية في التخطيط إلعادة التوطين وادارته.

ثالث عشر  -جدول التنفيذ
مفصال لتنفيذ جميع أنشطة إعادة التوطين واعادة التأهيل الرئيسية .وينبغي أن
زمنيا
ً
يشمل هذا القسم جدوًال ً

يغطي جدول التنفيذ جوانب أنشطة إعادة التوطين كافة المتزامنة مع جدول االستثمار الخاص بتشييد األشغال

المدنية وأن يوفّر إجراءات حيازة األراضي وجدولها الزمني.
رابع عشر  -المراقبة والتقارير
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يصف هذا القسم اآلليات والنقاط اإلرشادية المالئمة لالستثمار من أجل مراقبة تنفيذ خطة إعادة التوطين
أيضا إجراءات
وتقييمها .ويحدد الترتيبات لمشاركة األشخاص المتأثرين في عملية المراقبة .وسيعرض هذا القسم ً

إعداد التقارير.
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الملحق الثالث عشر :الخطوط العريضة لخطة الشعوب األصلية الخاصة باالستثمارات
ستتطلّب االستثمارات كافة التي تؤثّر في الشعوب األصلية خطة للشعوب األصلية .ويتناسب مستوى تفاصيل الخطة
وشموليتها مع أهمية اآلثار المحتملة على الشعوب األصلية .وسوف يسترشد بجوانب المخطط األساسية في إعداد خطط
الشعوب األصلية ،ولكن ليس بالضرورة بالترتيب الوارد أدناه.
ألف -موجز تنفيذي عن خطة الشعوب األصلية
يصف هذا القسم باختصار الوقائع األساسية والنتائج الهامة واإلجراءات المقترحة.
باء -وصف االستثمار
مكونات االستثمار وأنشطته التي قد تؤثّر في الشعوب األصلية ويحدد مجال
ّ
يقدم هذا القسم وصفًا ً
عاما لالستثمار ويتناول ّ
االستثمار.

جيم -تقييم األثر االجتماعي
يشمل هذا القسم ما يلي:
’‘1

مراجعة إطار العمل القانوني والمؤسسي القابل للتطبيق على الشعوب األصلية في إطار االستثمار؛

’‘2

توفير معلومات أساسية بشأن الخصائص الديمغرافية واالجتماعية والثقافية والسياسية لمجتمعات الشعوب
عرفيا أو احتلوها ،والموارد
تقليديا أو استخدموها
األصلية المحلية المتأثرة ،واألراضي واألقاليم التي امتلكوها
ً
ً
الطبيعية التي يعتمدون عليها؛

’‘3

ثقافيا وتراعي الفوارق بين الجنسين من
تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في االستثمار وتفصيل عملية مالئمة ً
أجل استشارة الشعوب األصلية على نحو ّبناء في كل مرحلة من مراحل االستثمار والتحضير والتنفيذ ،مع األخذ

بعين االعتبار المراجعة والمعلومات األساسية؛
’‘4

البناءة لمجتمعات الشعوب األصلية المحلية المتأثرة وعلى آثار االستثمار المحتملة
تقييمات ترتكز على االستشارة ّ
السلبية واإليجابية .إن التحليل المراعي للفروقات الجنسية للضعف النسبي لمجتمعات الشعوب األصلية المحلية
نظر لظروفها الخاصة وعالقاتها الوثيقة باألرض والموارد
المتأثرة والمخاطر عليها أساسي لتحديد اآلثار السلبية ًا

فضال عن عدم توفّر الفرص لها بالنسبة لتلك المتوفرة للمجموعات االجتماعية األخرى في المجتمعات
الطبيعية
ً
المحلية أو المناطق أو المجتمعات الوطنية التي تعيش فيها،
’ ‘5تقييم مراع للفروقات بين الجنسين لنظرة الشعوب األصلية المتأثرة إلى االستثمار وآثاره على وضعهم االجتماعي

.i

واالقتصادي والثقافي؛
’‘6

البناءة مع مجتمعات الشعوب األصلية المحلية المتأثرة ،تحديد التدابير الالزمة واقتراحها
بناء على االستشارة ّ
ً
لتجنب اآلثار السلبية ،أو في حال كانت هذه التدابير مستحيلة ،تحديد تدابير لتخفيض هذه اآلثار إلى الحد
ّ
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األدنى والتخفيف من أثر ضررها و /أو التعويض عنها ،ولضمان حصول الشعوب األصلية على فوائد مالئمة
ثقافيا في ظل االستثمار.
ً
دال -الكشف عن المعلومات واالستشارة والمشاركة
يشمل هذا القسم ما يلي:
’‘1

وصف عملية كشف المعلومات واالستشارة والمشاركة مع مجتمعات الشعوب األصلية المحلية المتأثرة التي
أُجريت في خالل مرحلة التحضير لالستثمار؛

’‘2
’‘3

تلخيص تعليقاتهم حول نتائج تقييم األثر االجتماعي وتحديد المخاوف المطروحة في خالل االستشارة
تمت معالجتها عند تصميم االستثمار؛
وكيف ّ

في حالة األنشطة االستثمارية التي تتطلّب دعم المجتمع المحلي الشامل ،توثيق إجراءات ونتائج
االستشارات مع مجتمعات الشعوب األصلية المحلية المتأثرة وأي اتفاق ينتج عن هذه االستشارات ألنشطة
تتصدى آلثار هذه األنشطة؛
االستثمار وتدابير الوقاية التي
ّ

’‘4

وصف االستشارات وآليات المشاركة التي ستُستخدم في خالل التنفيذ لضمان مشاركة الشعوب األصلية في
خالل التنفيذ؛

’‘5

تأكيد الكشف عن مسودة خطة الشعوب األصلية ونسختها النهائية لمجتمعات الشعوب األصلية المحلية
المتأثرة.

هاء -تدابير المنافع
ثقافيا
ّ
يحدد هذا القسم التدابير الالزمة لضمان حصول الشعوب األصلية على المنافع االجتماعية واالقتصادية المالئمة ً
والمراعية للفوارق بين الجنسين.

واو -تدابير التخفيف من أثر الضرر
يحدد التدابير
تجنبها
ً
مستحيالّ ،
ّ
لتجنب اآلثار السلبية على الشعوب األصلية ،واذا كان ّ
يحدد هذا القسم التدابير الالزمة ّ

لخفضها إلى الحد األدنى والتخفيف من أثر ضررها والتعويض عن اآلثار السلبية المحتملة المعروفة لكل مجموعة تأثّرت
من مجموعات الشعوب األصلية.
زاي -بناء القدرات
يقدم هذا القسم التدابير الالزمة لتعزيز قدرات (أ) المؤسسات الحكومية االجتماعية والقانونية والتقنية لمعالجة مسائل
ّ
الشعوب األصلية في مجال االستثمار( ،ب) وقدرات منظمات الشعوب األصلية في مجال االستثمار لتمكينها من تمثيل
فعال أكثر.
الشعوب األصلية المتأثرة على نحو ّ
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حاء– آليات اإلنصاف من المظالم
يعرض هذا القسم اإلجراءات الالزمة إلنصاف مجتمعات الشعوب األصلية المتأثرة من المظالم .ويشرح كيف تستطيع
ثقافيا والمراعية للفوارق بين الجنسين.
الشعوب األصلية اللجوء إلى هذه اإلجراءات المالئمة ً
طاء -المراقبة والتقارير والتقييم
يصف هذا القسم اآلليات والمعايير المالئمة لالستثمار من أجل مراقبة خطة الشعوب األصلية وتقييمها وتنفيذها .ويحدد
أيضا الترتيبات لمشاركة الشعوب األصلية المتأثرة في إعداد تقارير المراقبة والتقييم والمصادقة عليها.
ً
ياء -الترتيبات المؤسسية
أيضا عملية
يتناول هذا القسم مسؤوليات الترتيبات المؤسسية وآلياتها لتنفيذ مختلف تدابير خطة الشعوب األصلية .ويتناول ً

شمول المنظمات المحلية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ تدابير خطة الشعوب األصلية.
كاف -الميزانية والتمويل
مفصلة لألنشطة كافة الواردة في خطة الشعوب األصلية.
يقدم هذا القسم ميزانية
ّ
ّ
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