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باستثمار مؤسسة  ةالمتعلق  یقدم ھذا التقریر آخر التطورات لعملیة حل النزاع التي یقوم بھا مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة

 ھولدینج في المغرب زاالغالتمویل الدولیة في 
 

 
 ملخص

التي الدواجن (ھولدینج لتربیة  غالا، تلقي مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة شكوى تتعلق بشركة ز2016في مارس عام 
).  وتفید IFCمنتجة للدواجن في المغرب بدعم من مؤسسة التمویل الدولیة ( وھي شركة) أو الشركة كانت تسمي زاالغ ھولدینج س. أ

من  عدد كافيف یتوظبالشركة في الوقت الذي ال تقوم فیھ للسكان،  اثارا بیئیةة دواجن في قریة ریستو یسبب الشكوى أن إنشاء مفرخ
 المحقق النزاعات، قام بتنظیمھا مكتب لحلوخالل عملیة تطوعیة  بشكل كاف في المجتمع المحلي. وال تستثمرالسكان المحلیین، 

حول اإلدارة البیئیة للشركة و  الحدیث و المعلومات والشركة من ممثلي المجتمع المحلي المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة، تبادل كل /
 وافقوا على التعاون الوثیق لتنفیذ الشركة لمشاریع التنمیة التي یتم تحدیدھا من قبل المجتمع المحلي. 

 
عن  یقدم وصفا للعملیة ونتیجة الحوار الذي عقدیوفر ھذا التقریر لمحة عامة عن مشروع مؤسسة التمویل الدولیة والشكوى المقدمة، و 

 طریق مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة.
 

 اإلطار/ خلفیة الموضوع
 المشروع

الصناعیة و تتواجد بشكل كبیر في سلسلة صناعة الدواجن.  ھي شركة منتجة  للدواجن غؤسسة التمویل الدولیة، شركة زاالوفقا لم
 2013استثمارات مؤسسة التمویل الدولیة في الشركة في صورة أسھم قابلة لالسترداد. یھدف االستثمار السھمي الذي تم مع الشركة في 

 ة. في قطاع الدواجن المغربي وتعزیز تكاملھا عبر سلسلة الدواجن القیم غزاالإلى تعزیز موقف 
 

 الشكوى
المشتكون  زعم، تم تقدیم شكوى لدى مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة نیابة عن ائتالف منظمات محلیة. 2016في مارس 

المشاكل الصحیة  ویسبب أیضاأن إنشاء مفرخة الدواجن في قریتھم یسبب اآلثار البیئیة واالجتماعیة في القریة، وخاصة تلوث الھواء 
ما یكفي من  لم تكن توظفكما أعرب أصحاب الشكوى عن قلقھم من أن الشركة  في المدرسة المجاورة. وانزعاج األطفالن، للسكا

 السكان المحلیین، وال تستثمر بشكل كاف في المجتمع المحلي.

 
 ).2016 یونیو( التقییم جولة خالل ریستو في المحلیین القرى سكان مع یجتمع باألنظمة التقیّد لشؤون المستشار/المحقق مكتب
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 المحقق/المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة عملیة التقییم الخاصة بمكتب

الغرض من عملیة التقییم في مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة ھو محاولة استیضاح القضایا والشواغل التي أثیرت من قبل 
ة أصحاب المصلحة اآلخرین للوضع وتحدید ما إذا كان یرغب كال من المشتكین لجمع المعلومات بشكل مناسب عن رؤی -المشتكین 

والشركة في متابعة عملیة حل النزاع من خالل مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة أو تأخذ الشكوى مسارا آخر وتحدید 
 االمتثال لمعاییر األداء بمؤسسة التمویل.

 
. وبعد 2016ون التقیّد باألنظمة بزیارة قریة ریستو والتقى مع سكان القرىة المحلیین والشركة في یونیو قام مكتب المحقق/المستشار لشؤ

العدید من المناقشات، اختار كال من المشتكین والشركة المضي قدما في عملیة طوعیة لحل النزاع القائم حیث تم تسھیل ھذه العملیة من 
تقریر التقییم  علىلمعرفة المزید من المعلومات عن عملیة التقییم یمكنكم االطالع  یّد باألنظمة.مكتب المحقق/المستشار لشؤون التق خالل
 ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=244-http://www.cao.الرابط التالي  على

 
 

  المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة/كتب المحقق ملنزاعات الخاصة بعملیة حل ا
 

 عملیة الحوار
دیسمبر كانون االول، اتفق الطرفان  للحوار، وفي، عمل مكتب المحقق مع األطراف للتخطیط 2016بدایة من نوفمبر تشرین الثاني عام 

على مجموعة من القواعد األساسیة التي تم تحدیدھا، من بین ھذه الجوانب، من سیقوم بتمثیل المجتمع المحلي والشركة في ھذه العملیة، 
 . ومكتب المحققمبادئ المشاركة مثل حسن النیة، وأدوار ومسؤولیات األطراف 

 
لمساعدة ین ومنفردین مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة مع الطرفین على حد سواء مجتمع اجتمعوعلى مدى أربعة أشھر، 

 األطراف في العمل نحو التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفین. 
 

ركة عن أعربت الش ذلك،القریة المحلیة. وعالوة على  في تھاعالقأعربت الشركة عن رغبتھا في االستثمار في  الفترة،خالل ھذه 
وأكدت أن  المحلیین، للسكان )ISOللمعاییر ( تمد من قبل المنظمة الدولیةاستعدادھا لشرح اإلدارة البیئیة واالجتماعیة لمصنعھا المع

 التي وجدتھا ممتثلة للوائح ذات الصلة. المغربیة،على نطاق واسع من قبل السلطات و فحصھا عملیاتھا قد تم استعراضھا 
  والتعاون بینھمعن رغبتھما المشتركة في تحسین االتصال  والمجتمع المحليمن ممثلي الشركة  وأعرب كال

 

 
 المحقق مكتب من الوسیط مع ،2017 فبرایر في  بعد اجتماع مشترك والشركة المجتمع عن ممثلون

 
 التوصل لالتفاق

 یحدد: اتفاق اليممثلي الشركة والمجتمع المحلي  توصل، 2017في فبرایر 

http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=244
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التصاریح الحكومیة ذات  باطالعھم علي الشركة لممثلي المجتمع المحلي التزمتالتزام الشركة بالتقید الصارم للوائح البیئیة.  ●
 الصلة وآراء خبراء مستقلین بشأن األداء البیئي ألعمالھا.

 معازیز. التزام الشركة بإعطاء األولویة في التوظیف ألفراد المجتمع المحلي من قرى ریستو و تیداس و ●
إنشاء لجنة للحوار تجتمع مرة على األقل سنویا لمناقشة القضایا المھمة واالھتمامات المشتركة، بما في ذلك األولویات  ●

 المجتمعیة للمشاریع التنمویة التي تدعمھا الشركة.
التزام الشركة بخطة لمدة خمس سنوات لتنفیذ مشاریع مفیدة للمجتمع في استجابة مباشرة لألولویات التي یحددھا ممثلي  ●

 تعھدت الشركة بتمویل مشاریع تصل قیمتھا إلى ،سنواتلمدة خمس في سیاق ھذه الخطة المجتمع المحلي في كل عام. 
 درھم سنویاً. ۱۰۰۰۰۰

 
 اإللكتروني بالفرنسیة والعربیة واإلنجلیزیة. المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة/مكتب المحقق لى موقع تم نشر نسخ من االتفاقیة ع

 
 مراقبة التنفیذ

األطراف في ضمان التنفیذ السھل المكتب  یساعدوتمشیا مع إرشادات العملیات الخاصة بمكتب المحقق/المستشار لشؤون التقیّد باألنظمة، 
 والنجاح.لالتفاق واالستدامة 

 
مدرسة البأمان إلى  ةالقرینقل أطفال لالذي حدده المجتمع المحلي للسنة األولى من التعاون ھو شراء حافلة  ويمشروع التنمالوكان 

حافلة إلى الجمعیة التي العندما نقلت الشركة ملكیة  ،2018. نفذت األطراف ھذا المشروع بنجاح في یونیو من القریة قریبةال االعدادیة
  .السكان المحلیینشأھا ممثلو المجتمع وسلمت الحافلة إلى أن
 

 
 .من القریة قریبةالمدرسة الأفراد المجتمع أمام الحافلة التي اشترتھا الشركة للسماح بنقل األطفال إلى 

 
 
 

 الخطوات التالیة
المحقق/المستشار لشؤون التقیّد  مكتبلمجتمع للسنة الثانیة من التعاون. سیراقب ل ويتنمالمشروع الستبدأ األطراف اآلن مناقشة 

 تنفیذ ھذا المشروع. باألنظمة
 

 :بشئون األنظمة على الرابط التاليجمیع الوثائق المتعلقة بھذه القضیة متوافرة على الموقع الرسمي لمكتب المحقق/التقید 
http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=244   
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