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أدوات يف شأن آلية الشكوى من املشاريع

املرصف األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية

حول املرصف األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية

تأســس املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة يف 1991 للرتويــج للخصخصــة واقتصاديــات الســوق يف أوروبــا الرشقيــة وآســيا الوســطى. وهــو 

أكــر جهــة مســتثمرة منفــردة يف أوروبــا الوســطى وآســيا الوســطى. ومنــذ 2012، بــدأ يقــرض دول الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، مبــا فيهــا األردن 

ومــرص واملغــرب وتونــس. ومثــة توقعــات بانضــامم عــدد مــن الــدول األخــرى يف املنطقــة إىل املــرصف.

ويهــدف املــرصف إىل »الرتويــج القتصاديــات الســوق التــي تعمــل جيــداً – حيــث األعــامل تنافســية، واالبتــكار ياقــي تشــجيعاً، ومداخيــل العائــات 

تعكــس تشــغياً وإنتاجيــة متزايَديــن، وحيــث الظــروف البيئيــة واالجتامعيــة تعكــس حاجــات النــاس«. ويــرّوج املــرصف ملهمتــه بـ«االســتثامر أساســاً 

يف مؤسســات زبونــة مــن القطــاع الخــاص ال ميكــن أن يلبــي حاجاتهــا متامــاً قطــاع الســندات« بهــدف »]رعايــة[ التحــول إىل اقتصاديــات الســوق 
املفتوحــة والدميقراطيــة«1 .

وتفشــل مشــاريع املــرصف أحيانــاً كثــرة يف إفــادة النــاس يف هــذه البلــدان. فبعــض املشــاريع ينتــج الكربــون بكثافــة ويــر البيئــة، فيــام يســاهم 

ــادة تركيــز الــروة أو يســبب أذى ألفــراد معينــن مــن خــال إعــادة التوطــن مثــاً. وللحاميــة مــن تأثــرات مشــاريعه، ميلــك  البعــض اآلخــر يف زي

املــرصف عــدداً مــن السياســات كالسياســة البيئيــة واالجتامعيــة ومتطلبــات األداء، وسياســة املعلومــات العامــة.

املحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد

ــن  ــنة ويضم ــة الحس ــاند الحوكم ــال يس ــؤوله األول لالمتث ــب مس ــة أن مكت ــامر والتنمي ــادة اإلع ــرصف األورويب إلع ــرتوين للم ــع اإللك ــورد املوق ي

تطبيــق أعــى معايــر النزاهــة يف كل أعــامل املــرصف وفــق أفضــل املامرســات الدوليــة2 . وهــو يتعامــل خصوصــاً مــع تضــارب املصالــح، والفســاد، 

والخصوصيــة، وتبييــض األمــوال. وللحفــاظ عــى اســتقاله عــن كل الدوائــر العمانيــة، يرجــع املكتــب مبــارشة إىل الرئيــس وميلــك موافقــة عريضــة 

ــة املحاســبة يف املــرصف. ــة إىل لجن ومكمل

ويراجــع املســؤول األول لامتثــال مزاعــم الغــش والفســاد وســوء اإلدارة ويحقــق فيهــا. ويجــب اإلبــاغ عــن الغــش والفســاد املشــتبه بهــام لــدى 

مســؤويل املــرصف أو موظفيــه أو مستشــاريه إىل املســؤول األول لامتثــال عــر اإلنرتنــت مبــلء اســتامرته. وميكــن ألي كان أن يقــّدم دعــوى كهــذه.

• ــال أن يطلــب خــال التحقيــق 	 ــة. لكــن يف حــاالت كهــذه، ال يســتطيع املســؤول األول لامتث تســمح االســتامرات عــر اإلنرتنــت بإغفــال الهوي

ــة. معلومــات إضافي

• إن طلبــت إغفــال هويتــك، لــن يكشــف املــرصف تفاصيلــك الشــخصية إىل أي شــخص معنــي بالتحقيــق، لكــن ميكنــك أن تبقــى عــى اتصــال 	

مــع املســؤول األول لامتثــال.  

.http://www.ebrd.com/pages/about/what/mission.shtml ،2012 )1  »هدفنا«، املرصف األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية، قُرِئت يف 17 ترشين األول )أكتوبر

http://www.ebrd.com/integrity-and-compliance.html  2
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كيف يعرّف املرصف األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية الغش والفساد وسوء اإلدارة

• الغش هو االستخدام املتعّمد للخداع لضامن منفعة.	

• يتضمــن الفســاد ســوء اســتخدام منصــب عــام أو فــردي ملنفعــة شــخصية. ويشــمل الرشــوة، أي إعطــاء دفعــة 	

ماليــة أو امتيــاز أو نيلهــام بهــدف التأثــر يف عمــل أحــد املســؤولن.

• ويشمل سوء اإلدارة أي فشل متعمد أو مهِمل يف االلتزام بقواعد املرصف ومعايره الخاصة باألداء.	

آلية شكوى املشاريع

تُعتــَر آليــة شــكوى املشــاريع آليــة املحاســبة لــدى املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة، املخصصــة لتقييــم الشــكاوى املتعلقــة 

باملشــاريع املمولــة مــن املــرصف ومتابعتهــا. وتغطــي سياســة املــرصف البيئيــة واالجتامعيــة وجوانــب مــن سياســة املعلومــات العامــة. 

ــد آليــة شــكوى املشــاريع آليــة لشــكاوى املجتمــع املــدين، واملجموعــات املحليــة، واألفــراد الذيــن قــد يتأثــرون مبــارشة وســلباً  وتَُع

مبــرشوع مــن مشــاريع املــرصف3 .

ــار )مايــو( 2014، أقــر مجلــس مديــري املــرصف قواعــد إجرائيــة جديــدة آلليــة شــكوى املشــاريع. ووفــق القواعــد الجديــدة،  يف أي

ميكــن التقــّدم بشــكاوى تتعلــق مبخالفــات للسياســات املختلفــة للمــرصف وهــي: »السياســة البيئيــة واالجتامعيــة ومتطلبــات األداء 

للعــام 2014، والسياســة البيئيــة واالجتامعيــة ومتطلبــات األداء للمــرصف للعــام 2008، والسياســات البيئيــة الســابقة للمــرصف، و/

ــة، وأي  ــة للعــام 2014، والسياســات الســابقة حــول املعلومــات العام أو الــرشوط املحــددة للمشــاريع يف سياســة املعلومــات العام

سياســات يقرهــا يف املســتقبل مجلــس املديريــن«.

ويــرشف املســؤول األول لامتثــال يف املــرصف عــى مكتــب آليــة شــكوى املشــاريع. وتشــمل اآلليــة مســؤوالً عنهــا يعيّنــه املجلــس 

ويكــون »مســؤوالً عــن اإلدارة اليوميــة آلليــة لآلليــة، مبــا فيهــا اســتام الشــكاوى ووظائــف تســجيلها وجدارتهــا وحــل مشــاكلها«4 .

وتضــم اآلليــة أيضــاً حتــى 10 خــراء يعينهــم املجلــس ويعملــون »مقيّمــن للجــدارة، أو خــراء يف مراجعــة االمتثــال، أو خــراء يف حــل 

املشــاكل، وقــد يكونــون مســؤولن، عندمــا يفّوضهــم مســؤول اآلليــة، عــن أي متابعــة أو إبــاغ الحَقــن« 5. ولآلليــة مكتــب واحــد يقــع 

يف لنــدن باململكــة املتحــدة.

ل  وبحلــول ترشيــن األول )أكتوبــر( 2014، ســّجلت اآلليــة 16 شــكوى منــذ بــدأت العمــل يف 62010 . ورُِفضــت 43 شــكوى أو مل تُســجَّ

بــل تعاملــت معهــا الدوائــر املعنيــة يف املــرصف.

3  تحل آلية شكوى املشاريع محل اآللية السابقة التي خصصها املرصف لألشخاص املتأثرين ووضعها يف 2004 باسم اآللية املستقلة للطعن. 

وعملت حتى آذار )مارس( 2010، حن بدأ العمل باآللية الجديدة لشكوى املشاريع.

 .http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaintmechanism/about.html 

املرجع السابق، 15  4

املرجع السابق، 13.  5

»قلم آلية شكوى املشاريع«، املرصف األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية، قُرِئت يف 17 ترشين األول )أكتوبر( 2012،  6

http://www.ebrd.com/pages/project/pcm/register.shtml  
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وظيفة آلية شكوى املشاريع

تعمل آلية شكوى املشاريع بطريقتن:

• حل املشاكل، بهدف إعادة الحوار بن الشايك والزبون، لحل املشاكل املتضمنة يف الشكوى )الشكاوى(.	

• مراجعــة االمتثــال، بهــدف تحديــد إن كان املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة ميتثــل أو ال ميتثــل لسياســة معنيــة مــن سياســاته 	

بالنســبة إىل املــرشوع املَُقــر.

متى يجري التقّدم بشكوى

إن تأثرتــم مبــرشوع ميولــه املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة يف الشــكل املوصــوف أعــاه، ميكنكــم التقــّدم بشــكوى، لكــن يجب 

أن تتذكــروا أن مــن األفضــل تقديــم الشــكوى بعدمــا تجربــون االتصــال »الحســن النيــة« مــع راعــي املــرشوع أو موظفــي 
املرصف.

• يجــب أن تعرِّفــوا يف شــكل واضــح الــرر املحتمــل أو الفعــي الــذي ســببه مــرشوع املــرصف، واملخالفــات لسياســة املــرصف، وأي وظيفة 	

مــن الوظيفتــن أو كليهــام ترغبــون يف االتبــاع.

• عليكــم أن تعرِّفــوا يف شــكل دقيــق النتائــج املرغوبــة مــن وراء اســتخدام آليــة شــكوى املشــاريع: هــل ســتلبي اآلليــة توقعاتكــم، وهــل 	

جربتــم شــكاوى محتملــة أخــرى؟

تذكــروا أنكــم إذ تســتطيعون اســتخدام عــدد مــن آليــات الشــكوى، ســتأخذ آليــة شــكوى املشــاريع يف االعتبــار وضــع هــذه اآلليــات حــن 

م شــكاوى عــن املــرشوع نفســه عــر آليــة أخــرى للشــكاوى، تســعى آليــة شــكوى املشــاريع عــادة إىل  تقيّــم جــدارة الشــكوى، فحــن تُقــدَّ

التنســيق مــع تلــك اآلليــة.

وحــن تشــكون مرشوعــاً، تذكــروا أن عليكــم تأمــن وقــت كاٍف لانخــراط يف عمليــة الشــكوى عــر آليــة شــكوى املشــاريع، إىل جانــب متابعــة 

تطبيــق النتائــج التــي تتوصــل إليهــا اآلليــة بعــد اســتكامل القضيــة.

وإن مل تكونــوا واثقــن ببعــض جوانــب الشــكوى، ميكنكــم االتصــال مبســؤول آليــة شــكوى املشــاريع قبــل تقديــم الشــكوى. وســتوفّر كتابــة 

شــكواكم بوضــوح الوقــت الحقــاً: وإن احتجتــم إىل ســؤال مســؤول اآلليــة شــيئاً، ال يتطلــب األمــر أكــر مــن اتصــال هاتفــي أو بضــع رســائل 

إلكرتونيــة لتســوية األمــر، ثــم يجــب اتبــاع إجــراءات أكــر رســمية، وهــي أمــور تتطلــب كلهــا وقتــاً.

وكلــام قــرُصت الشــكوى كان ذلــك أفضــل. لكــن الشــكوى تظــل بحاجــة إىل معلومــات كافيــة لتشــمل الخلفيــة، مثــل الجهــود التــي بُِذلــت 

لتســوية الشــكوى. ويجــب أن تضمّنــوا الشــكوى أمــوراً قــد تبــدو واضحــة لكــم لكنهــا ليســت كذلــك لشــخص مل يــزر قــط املــكان املعنــي.
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وتذكروا:

• ال يعنــي تقديــم الشــكوى أن مشــاكلكم كلهــا ســتَُحل، وتنبهــوا إىل أن العمليــة تأخــذ وقتــاً. وتبــن التجربــة الحديثــة أن تســوية قضيــة 	

ونــرش النتائــج قــد يتطلبــان أكــر مــن ســنتن.

• وال يعني التقّدم بشكوى أنكم ستحصلون عى نتائج قضائية، مثل اإلنذارات أو التعويض النقدي.	

• وحتــى لــو وجــدت آليــة شــكوى املشــاريع تناقضــات بــن سياســات املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة وأعاملــه، ال يعنــي ذلــك 	

أن هــذه النتائــج ســترتك أثــراً مبــارشاً يف املــرشوع.

• وحتــى يف حــاالت االنعــدام الكامــل لامتثــال والــرر الجــدي غــر القابــل للتصويــب، فــإن آليــة شــكوى املشــاريع إمنــا تقــّدم توصيــات 	

إىل املجلــس أو الرئيــس.

• وال تحتــاج الشــكوى إىل أن تكــون ملجــأً لتغيــر املــرشوع، فهــي تكتيــك واحــد يف حملــة، وميكــن للعمليــة والنتائــج أن تشــكل موضوعــاً 	

مثــراً الهتــامم اإلعــام.

من يستطيع التقّدم بشكاوى وما هو املوضوع املحتمل للشكوى

وفــق القواعــد اإلجرائيــة، »يســتطيع فــرد أو أفــراد يقيمــون يف منطقــة متأثــرة، أو ميلكــون مصلحــة اقتصاديــة، تشــمل املصالــح االجتامعيــة 

والثقافيــة، يف منطقــة متأثــرة، أن يقّدمــوا شــكوى تطالــب مببــادرة لحــل مشــكلة« و«ميكــن لفــرد أو أفــراد أو منظمــة أو منظــامت التقــّدم 

بشــكوى تســعى إىل مراجعــة لامتثــال«7 .

ويعنــي هــذا أن حــل املشــاكل قابــل للتطبيــق فقــط بالنســبة إىل النــاس املتأثريــن يف شــكل مبــارش، اقتصاديــاً أو اجتامعيــاً أو ثقافيــاً يف منطقــة 

املــرشوع، ألن املوضــوع يف هــذه الحالــة هــو الــرر املحتمــل أو الفعــي الناجــم عــن مــرشوع للمــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة. 

ويســأل الشــايك يف هــذه الحالــة آليــة شــكوى املشــاريع حــل املشــكلة مــن خــال حــوار أو وســاطة بــن املتأثريــن و/أو الرشكــة و/أو املــرصف.

وميكــن ألي شــخص أو مجموعــة طلــب مراجعــة لامتثــال حــول فشــل محتمــل للمــرصف يف االلتــزام بالسياســات املعنيــة يف املشــاريع املُقــرَّة. 

ــزام  ــرر املحتمــل أول الفعــي الناجــم عــن فشــل املــرصف يف االلت ــال، يجــب أن يكــون موضــوع الشــكوى ال ــة لامتث ــت مراجع ــو طُلِب ول

بالسياســات املعنيــة خــال تصميــم املــرشوع أو تقييمــه أو تنفيــذه.

ويف عــدد مــن الحــاالت، قــد يكــون الــرر املحتمــل أو الفعــي الــذي تســبب بــه راعــي املــرشوع ناجــامً عــن فشــل املــرصف يف أن يفــرض عــى 

زبونــه احــرتام السياســات املعنيــة أو تطبيقهــا. ويف هــذه الحــاالت، مــن األفضــل طلــب حــل للمشــكلة ومراجعــة لالتــزام معــاً.

م الشكاوى كيف تُقدَّ

http://www.( ميكــن تقديــم الشــكاوى يف أي شــكل مكتــوب، ومثــة منــوذج يف املوقــع اإللكــرتوين للمــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة

ــول  ــاريع للحص ــكوى املش ــة ش ــؤول آلي ــال مبس ــاً االتص ــن أيض ebrd.com/downloads/integrity/sample_complaint_form.pdf(. وميك

عــى نصحــه خــال تحضــر الشــكوى.

.http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules2014.pdf ،7  القواعد اإلجرائية آللية شكوى املشاريع
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وميكــن أيضــاً تقديــم الشــكوى بــأي مــن اللغــات الرســمية للمــرصف )اإلنكليزيــة والروســية والفرنســية واألملانيــة( أو بإحــدى اللغــات 

ــة. وقــد تتطلــب  ــة و/أو اللغــة املحلي ــة والشــايك باإلنكليزي ــلة بــن اآللي ــدان التــي يعمــل فيهــا املــرصف. وســتكون املراَس الرســمية للبل

م باإلنكليزيــة وقتــاً إضافيــة قبــل االســتجابة بســبب الرتجمــة، وقــد تبلــغ اآلليــة الشــايك عــن هــذا األمــر. معالجــة الشــكاوى التــي ال تُقــدَّ

وحــن ميثـّـل ممثــل مجــاز األفــراد أو مجموعــة النــاس املتأثريــن، يجــب إيــداع مســؤول آليــة شــكوى املشــاريع إثبــات مكتــوب المتــاك 

املمثــل املجــاز ســلطة متثيــل الجهــة الشــاكية والعمــل باســمها يف شــأن الشــكوى.

ــة شــكوى املشــاريع يف شــكل  ــد مســؤول آلي ــن إذا »اعتق ــم الشــكوى. لك ــدى تقدي ــة ل ــوا الخصوصي ــراد أن يطلب ــن للشــاكن األف وميك

منطقــي بــأن الحفــاظ عــى الخصوصيــة ســيمنع مراجعــة الشــكوى، يبلــغ املســؤول فــوراً الشــايك باألمــر، وإمــا يتفــق معــه عــى أســلوب 

املتابعــة، أو يف حــال فشــل االتفــاق عــى أســلوب املتابعــة، ينهــي العمليــة«.

ل الشكوى متى تُسجَّ

ل الشكوى، يجب أن تتضمن املعلومات التالية: ليك تُسجَّ

ــن . 1 ــيك يتمك ــة ل ــات مطلوب ــه. وهــذه املعلوم ــات االتصــال ب ــاز، معلوم ــل مج ــات االتصــال أو يف حــال وجــود ممث االســم ومعلوم

ــن االتصــال بالشــايك. ــة شــكوى املشــاريع م مســؤول آلي

اسم مرشوع املرصف األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية الذين تشكون منه أو وصفاً له.. 2

ــم . 3 ــن تقدي ــة م ــة املتوقع ــاً، والنتيج ــران مع ــال، أو األم ــة لامتث ــكلة، أو مراجع ــل مش ــاريع – ح ــكوى املش ــة ش ــن آلي ــوب م املطل

ــكوى. الش

وصف املشاكل املرتبطة باملرشوع، والرر الذي تسبب به أو الرر املحتمل منه يف حال طلب حل مشكلة.. 4

ــا . 5 ــزم به ــي مل يلت ــة الت ــامر والتنمي ــادة اإلع ــة باملــرصف األورويب إلع ــات الخاص ــزام – وصــف السياس ــة لالت ــب مراجع ــال طل يف ح

املــرصف.

وصــف »جهــود النيــة الحســنة« ملعالجــة القضايــا مــع املــرصف و/أو الزبــون، والنتائــج التــي ترتبــت عــى هــذه الجهــود قبــل التقــّدم . 6

بالشــكوى. ويف حــال عــدم القيــام بجهــود كهــذه، يجــب تقديــم وصــف لـ«األســباب التــي تجعــل هــذه الجهود مســتحيلة«.

دليل عى التفاعل مع املرصف أو الزبون )يشمل الرسائل والرسائل اإللكرتونية والفيديوهات(.. 7

وقد تدعو الحاجة إىل متطلبات إضافية ملزيد من املعالجة للشكوى:

للمشــاريع غــر املُقــرَّة بعــد، ال ميكــن التقــّدم بشــكاوى إال إذا أبــدى املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة »مــؤرشاً واضحــاً إىل . 1

أنــه مهتــم بتمويــل املــرشوع«، مــا يعنــي أن املــرشوع »عــَر مرحلــة املراجعــة النهائيــة لــدى لجنــة العمليــات يف املــرصف«.

ــال . 2 ــوال املــرصف، ويف ح ــر ألم ــرصف األخ ــخ ال ــد تاري ــهراً بع ــم الشــكوى خــال 12 ش ــب تقدي ــل ملشــكلة، يج ــب ح ــال طل يف ح

ــه. ــرج من ــتثامره أو خ ــاع اس ــرصف ب ــون امل ــب أاّل يك ــاهمة، يج ــل باملس التموي

ويف حال طلب مراجعة لامتثال، يجب تقديم الشكوى »خال 24 شهراً بعد تاريخ وقف املرصف مشاركته يف املرشوع«.

وإذ يصعب يف أغلبية األحيان تحديد هذه التواريخ، يُستحَسن سؤال مسؤول آلية شكوى املشاريع عنها.
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معالجة الشكوى

املرحلة األوىل – التسجيل

ل الشــكوى خــال األيــام الـــ10 التاليــة للتقــّدم بهــا. وبعــد تســجيل الشــكوى، تُعطَــى إدارة املــرصف 21 يــوم عمــل لتحضــر رد مكتــوب  تُســجَّ

عــى الشــكوى.

وبهدف اتخاذ قرار يف شأن تسجيل الشكوى، سيتأكد مسؤول آلية شكوى املشاريع من:

توافــر املعلومــات الروريــة املذكــورة أعــاه كلهــا. ويف حــال عــدم توافرهــا، قــد يتصــل املســؤول بالشــايك طلبــاً ملعلومــات إضافيــة خــال . 1

وقــت معقــول ويؤّجــل قــرار التســجيل.

قــد يتنــازل املســؤول عــن رشط إجــراء الشــايك جهــود النيــة الحســنة لحــل القضايــا الــواردة يف الشــكوى مــع الزبــون لــو رأى أن جهــوداً كهــذه . 2

قــد تــر الشــايك أو أنهــا لــن تكــون مثمــرة.

ولــو رأى مســؤول آليــة شــكوى املشــاريع أن الشــايك مل يبــذل أي جهــود ملعالجــة القضايــا مــع املــرصف و/أو الزبــون مــن دون مــرر، لــن يســّجل 

الشــكوى. لكــن املســؤول وبالتشــاور مــع الشــايك ميكنــه »أن يحــّول الشــكوى إىل الدائــرة املعنيــة يف املــرصف ملعالجــة القضايــا املثــارة مــن دون 

تســجيل الشــكوى يف هــذه املرحلــة. وحــن تكــون جهــود النيــة الحســنة بُِذلــت الحقــاً، قــد يُرفـَـع التعليــق إن رأى مســؤول آليــة شــكوى املشــاريع 

أنهــا مل تحقــق نتائــج إيجابيــة«.

ــاً يف صفحــة  ــر علن ــام تتواف ــة شــكوى املشــاريع ك ــر الشــكوى يف ســجل مســؤول آلي ــن، تتواف ــاء املعني ــاغ األفرق وبعــد تســجيل الشــكوى وإب

ــة. ــامر والتنمي ــادة اإلع ــرصف األورويب إلع ــرتوين للم ــع اإللك ــؤول باملوق املس

املرحلة الثانية – تقييم الجدارة

وفــق القواعــد اإلجرائيــة، خــال أيــام العمــل الخمســة التاليــة لتســجيل الشــكوى، يعمــد مســؤول آليــة شــكوى املشــاريع إىل »تعيــن خبــر يف آلية 

شــكوى املشــاريع للعمــل معــاً معــه إلجــراء تقييــم للجــدارة«.

ويجب أن يصدر تقرير الجدارة يف موعد ال يتعدى 40 يوم عمل بعد استجابة إدارة املرصف للشكوى.

واســتناداً إىل معايــر الجــدارة لــدى املــرصف، يقيّــم األخــر »الشــكوى جديــرة مببــادرة لحــل مشــكلة، أو ملراجعــة لامتثــال، أو لاثنتــن معــاً، أو 

غــر جديــرة بــأي منهــام«. وبذلــك يعمــد املقيّمــون إىل »األخــذ يف االعتبــار العمــل الــذي يطلبــه الشــايك مــن مســؤول آليــة شــكوى املشــاريع«. 

ويأخــذون يف االعتبــار أيضــاً الــرد املكتــوب الــذي وجهــه املــرصف إىل الشــايك.

وتنظر معاير الجدارة يف حالة طلب حل ملشكلة يف ما يي:

• تقديــم الشــكوى مــن فــرد أو أفــراد مقيمــن يف املنطقــة املتأثــرة، وأصحــاب املصلحــة االقتصاديــة، مبــا فيهــا املصالــح االجتامعيــة والثقافيــة، 	

يف املنطقــة املتأثــرة.

• إثارة الشكوى قضايا مشمولة يف سياسة معنية من سياسات املرصف.	

• »إن كانــت مبــادرة حــل املشــكلة تكــرر عمليــة أخــرى تقــّدم بهــا الشــايك نفســه )أو بعــض األعضــاء يف مجموعــة األفــراد الشــاكن( يف شــأن 	

املــرشوع نفســه و/أو القضايــا نفســها، أو تتقاطــع معهــا، أو تتعــرض لعرقلــة منهــا«.

• إن اعتر مسؤول آلية شكوى املشاريع انخراطه سيساعد يف حل النزاع أو سيفيض إىل نتيجة إيجابية.	
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وســيقّدر تقييــم الجــدارة أيضــاً القضايــا املثــارة مــن الشــايك »وفــق آليــة حــل النــزاع مــع الزبــون أو آليــة الشــكوى منــه، أو آليــة الشــكوى أو 

املحاســبة املعلقــة مبؤسســة مشــاركة يف التمويــل، أو أمــام محكمــة أو محكمــة تحكيــم أو آليــة أخــرى لحــل النــزاع«.

وتشمل معاير الجدارة يف حالة مراجعة االمتثال ما يي:

• أعامل أو امتناع عن أعامل هي من مسؤولية املرصف.	

• إن كانــت الشــكوى »تتعلــق بسياســة ذات صلــة مــن سياســات املــرصف« أو هــي تتنــاول »خرقــاً تقنيــاً بســيطاً لسياســة ذات صلــة مــن 	

سياســات املــرصف إال إن كان مفرتضــاً أن الخــرق التقنــي هــذا تســبب بــأذى«.

• فشل املرصف يف متابعة التزامات الزبون يف شأن سياسة ذات صلة من سياسات املرصف.	

متى تُعتَب الشكاوى غر جديرة

تُعتَر الشكاوى غر جديرة خال تقييم الجدارة:

• إذا »ُملِئت باحتيال أو لهدف تافه أو خبيث«،	

• إذا سعى الشايك إىل »امتياز تنافيس من خال كشف املعلومات أو من خال تأخر املرشوع«،	

• إذا قيّمــت آليــات أخــرى للشــكوى أو آليــة شــكوى املشــاريع نفســها األمــر يف شــكل كاف، يف حــاالت طلــب حــل ملشــكلة، إال إذا بــرزت 	

ظــروف جديــدة، و

• إذا »تعلقــت الشــكوى بالتزامــات لطــرف ثالــث، مثــل ســلطة بيئيــة، ومباءمــة تطبيقهــا ملتطلبــات وطنيــة، أو تعلقــت بالتزامــات البلــد وفــق 	

ــون الدويل«. القان

ويجب أن يتضمن تقرير تقييم الجدارة:

»وصفاً للخطوات املتخذة يف تقييم الجدارة«،. 1

ملخصاً للوقائع ومواقف األفرقاء املعنن،. 2

ــذي يجــب إجراؤهــام . 3 ــب ال ــق بالرتتي ــرار يتعل ــع ق ــن )م ــال، أو باالثنت ــة لامتث ــادرة لحــل مشــكلة، أو مبراجع ــراً لجــدارة الشــايك مبب تقري

ــأي منهــام، و ــه ب ــه(، أو عــدم جدارت وفق

رشوط االختصاص ملراجعة لامتثال أو مبادرة لحل مشكلة أو االثنتن »إن تبّن أن الشايك جدير«8 .. 4

ووفق اإلجراء، يتشاور مقيّمو الجدارة مع األفرقاء املعنين يف وضع رشوط االختصاص حيث يتوافر ذلك.

وإن وجــدت آليــة شــكوى املشــاريع شــاكياً جديــراً، يذهــب تقريــر الجــدارة إىل مجلــس املديريــن )يف حالــة املشــاريع املُقــرَّة( أو إىل الرئيــس )إن 

مل يكــن املــرشوع أُِقــر بعــد( بهــدف املوافقــة عــى التوصيــة بإقفــال الشــكوى. وقــد ال يوافــق املجلــس أو الرئيــس عــى التوصيــة فيعيدانهــا إىل 

آليــة شــكوى املشــاريع.

ويف حــال الجــدارة يف حالــة طلــب مبــادرة لحــل مشــكلة، يذهــب التقريــر إىل الرئيــس. ويُعلَــن تقريــر تقييــم الجــدارة وقــرار الرئيــس ويُنــرَشان 

يف املوقــع اإللكــرتوين آلليــة شــكوى املشــاريع خــال األيــام الخمســة التاليــة للقــرار. وتبلــغ آليــة شــكوى املشــاريع األفرقــاء إطــاق املبــادرة لحــل 

املشــكلة.

ويف حــال الجــدارة يف حالــة طلــب مبــادرة مراجعــة لامتثــال، يذهــب تقريــر تقييــم الجــدارة طلبــاً ملعلومــات إىل األفرقــاء املعنيــن، إىل جانــب 

الرئيــس واملجلــس. ويُعلَــن ويُنــرَش يف املوقــع اإللكــرتوين آلليــة شــكوى املشــاريع خــال األيــام الخمســة التاليــة لتقييــم الجــدارة.

8  املرجع السابق.
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مبادرة لحل مشكلة: كيف تعمل

بعد قرار الرئيس بإطاق مبادرة لحل املشكلة، يُعنَّ خبر للتعامل مع العملية.

وبعــد اكتــامل املبــادرة، يصــِدر الخبــر تقريــراً عــن اكتــامل حــل املشــكلة يســتعرض القضايــا املدروســة، واألســاليب املســتخدمة، ونتائــج العمليــة. 

وإذا مل تَُحــل قضيــة، يجــب إبرازهــا.

ويعمل التقرير قاعدًة ملتابعة مستقبلية إذا دعت الحاجة.

ووفــق املوقــع اإللكــرتوين للمــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة، »يــوزع مســؤول آليــة شــكوى املشــاريع تقريــر إكــامل حــل املشــكلة بهــدف 

ــرَش  ــام مــن التوزيــع، وإن وافــق األفرقــاء املعنيــون، يُن اإلعــام عــى جميــع األفرقــاء املعنيــن، إىل جانــب الرئيــس واملجلــس. وخــال خمســة أي

تقريــر إكــامل حــل املشــكلة علنــاً ويُوَضــع يف موقــع آليــة شــكوى املشــاريع. وإذا مل يوافــق األفرقــاء املعنيــون عــى نــرش التقريــر ألســباب تتعلــق 

بالخصوصيــة، يُنــرَش ملخــص للتقريــر علنــاً ويُوَضــع يف موقــع آليــة شــكوى املشــاريع«.

مراجعة االمتثال: كيف تعمل

ــاء  ــع األفرق ــف خــراء، واستشــارات م ــع، وتكلي ــارة للموق ــة، وزي ــة مكتبي ــة وينخــرط يف مراجع ــال عــى العملي ــة االمتث ــر يف مراجع ــرشف خب ي

ــذي يشــمل رشوط االختصــاص. ــم الجــدارة، ال ــر تقيي ــة يف تقري ــي للمراجع ــار الزمن د اإلط ــدَّ ــق الحاجــة. ويُح ــامل أخــرى وف ــن، وأع املعني

ولــو تبــّن أن املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة مل ميتثــل لسياســاته، يجــب أن تقــّدم إدارة املــرشوع خطــة عمــل إداري خــال 30 يومــاً 

بعــد تلقيهــا مســودة التقريــر.

وأمام الشايك 20 يوم عمل للتعليق عى مسودة التقرير وتقرير العمل اإلداري.

ــر مــن  ــام مــن قبــول التقري ــاً خــال خمســة أي ــال )مبــا فيــه خطــة العمــل اإلداري وماحظــات الشــايك( علن ــر النهــايئ عــن االمتث ــرَش التقري ويُن

ــه(. ــرار املــرشوع مــن عدم ــامداً عــى إق ــس )اعت ــس أو الرئي املجل
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نصائح عملية للتقّدم بشكوى

• يسعى مسؤول آلية شكوى املشاريع إىل إبقاء أسامء الشاكن رسية، لو طُلِب إليه ذلك، لكن ال يُسَمح بالطلبات املجهولة االسم.	

• تذكروا لو أن شكواكم تثر قضايا فساد أو احتيال أو سوء إدارة، اتصلوا من فضلكم باملسؤول األول عن العمليات9 .	

• اجمعــوا كل املراســات مــع راعــي املــرشوع أو موظفــي املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة التــي أجريتموهــا أثنــاء عملكــم عــى حــل 	

شــكواكم )الرســائل، الرســائل اإللكرتونيــة، الصــور، الفيديوهــات، التقاريــر، ماحظــات االجتامعــات، لقطــات وســائل اإلعــام(.

• دققوا جيداً يف قواعد آلية شكوى املشاريع وسياسات الضامن الخاصة بها لفهم املخالفات جيداً.	

• فور تقديم شكوى، من املهم االستمرار يف إمداد آلية شكوى املشاريع مبعلومات محّدثة حول شكواكم.	

• من املهم أيضاً أن تتابعوا شكواكم لضامن اتباع آلية املحاسبة قواعدها اإلجرائية.	

.www.ebrd.com آلية شكوى املشاريع: التقرير السنوي، 2012 – 2013، متوافر عى  9

كيف ميكن للشكوى أن تكون مفيدة
حن تتقدمون بشكوى، ستحصلون عى األقل عى فرصة إلسامع أصواتكم عى املستوى الدويل. •	

قد•تحصلون•عىل•حملة•إعالمية•جيدة•حول•الشكوى•ومعالجتها•إىل•جانب•نتائجها. •	

قد•متنعون•رضراً•قامئاً•أو•محتمالً. •	

ميكن•أن•يؤدي•إرسال•شكوى•إىل•مجرد•إيجاد•سجل•بالرضر. •	

ميكن•للتأثريات•البيئية•واالجتامعية•للمرشوع•أن•تخضع•للنظر•من•خرباء•مستقلني. •	

قد•تساعد•املجتمعات•املحلية•يف•ضامن•استشارة•عامة•أفضل•يف•منطقة•املرشوع. •	

قد•تنتج•توصيات•أو•معالجات•أو•تعويضات•مالية•محددة•ملعالجة•القضايا. •	

يف•حاالت•الرضر•غري•القابل•لإلصالح،•قد•تويص•الشكوى•املجلس•أو•الرئيس•بوقف•املرشوع. •	

تدعم•الشكوى•الشاكني•يف•عمليات•حل•املشاكل•لينالوا•تعويضاً•مناسباً. •	
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ملحق: سياسة املرصف األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية املشمولة بآلية شكوى املشاريع

وفــق القواعــد اإلجرائيــة، تقــع السياســات التاليــة تحــت طائلــة آليــة شــكوى املشــاريع – »السياســة البيئيــة واالجتامعيــة ومتطلبــات األداء للعــام 

2014، والسياســة البيئيــة واالجتامعيــة ومتطلبــات األداء للمــرصف للعــام 2008، والسياســات البيئيــة الســابقة للمــرصف، و/أو الــرشوط املحــددة 

للمشــاريع يف سياســة املعلومــات العامــة للعــام 2014، والسياســات الســابقة حــول املعلومــات العامــة، وأي سياســات يقرهــا يف املســتقبل مجلــس 

املديريــن لتُشــَمل يف هــذا التعريــف«.

السياسة البيئية واالجتامعية10 

جــرى تبنــي السياســة البيئيــة واالجتامعيــة الحاليــة يف أيــار )مايــو( 2014 ودخلــت حيــز التنفيــذ يف ترشيــن الثــاين )نوفمــر( 2014. ولــو بــدأت 

ــة سياســة العــام 2008، لكــن يف حــاالت  ــخ، ســيقع املــرشوع عــى األرجــح تحــت طائل ــل هــذا التاري ــم املشــاريع يف املــرصف قب إجــراءات تقيي

اســتثنائية، قــد يقــع تحــت طائلــة سياســة العــام 2003.

ووفــق هــذه السياســة، يلتــزم املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة بالرتويــج لـ«تنميــة ســليمة بيئيــاً ومســتدامة« يف املــدى الكامــل الســتثامره 

ــأن االســتدامة البيئيــة واالجتامعيــة هــي مــن الجوانــب األساســية لتحقيــق نتائــج  ــه. ويؤمــن املــرصف ب ونشــاطات التعــاون التقنــي الخاصــة ب

متوافقــة مــع واليتــه االنتقاليــة ويقــر بــأن املشــاريع التــي ترعــى االســتدامة البيئيــة واالجتامعيــة تحــل بــن األولويــات األعــى لنشــاطاته11 .

ــزم املــرصف أيضــاً، بوصفــه  ــات األداء املحــددة. ويلت ــات السياســة ومتطلب ــة متطلب ويجــب »تشــكيل« كل املشــاريع التــي ميولهــا املــرصف لتلبي

ــة يف املشــاريع  ــادئ االتحــاد األورويب ومامرســاته ومعايــره الثابتــة يف مجــال البيئ ــة 12، بالرتويــج لتبنــي مب ــة للبيئ ــادئ األوروبي موقعــاً عــى املب

املمولــة مــن املــرصف، حيــث ميكــن التطبيــق عــى مســتوى املــرشوع، بغــض النظــر عــن املوقــع الجغــرايف للمــرشوع. وحــن تختلــف تنظيــامت 

ــع أن تلبــي املشــاريع املعايــر األشــد. البلــد املضيــف عــن املعايــر البيئيــة لاتحــاد األورويب، يُتوقَّ

مت متطلبات األداء لاتجاهات التالية: وُصمِّ

متطلب األداء األول: التقييم واإلدارة البيئيان واالجتامعيان.

متطلب األداء الثاين: ظروف العاملة والعمل.

متطلب األداء الثالث: منع التلوث وخفضه.

متطلب األداء الرابع: صحة املجتمع وسامته وأمنه.

متطلب األداء الخامس: استماك األرايض وإعادة التوطن غر اإلرادية والتهجر االقتصادي.

متطلب األداء السادس: الحفاظ عى التنوع الطبيعي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.

متطلب األداء السابع: الشعوب األصلية.

متطلب األداء الثامن: الوسطاء املاليون.

متطلب األداء التاسع: اإلرث الثقايف.

متطلب األداء العارش: كشف املعلومات وانخراط أصحاب املصلحة.

http://www.ebrd.com/pages/about/principles/sustainability.shtml  10

املرجع السابق.  11

http://www.eib.org/attachments/strategies/european_principles_for_the_environment_en.pdf  12
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وتحافــظ السياســة الجديــدة للعــام 2014 عــى اتجاهــات الســنوات املاضيــة، حــن كانــت تقــع عــى عاتــق الزبــون املســؤولية كلهــا يف مــا يخــص 

تأثــر التقييــم، والتحضــر للخطــط اإلداريــة، واالستشــارات العلنيــة، ومتابعــة إجــراءات التخفيــف مــن التأثــرات وتطبيقهــا. ويــؤدي هــذا بالفعــل 

إىل وضــع كان املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة يقــّر فيــه تقييــامت األثــر البيئــي مــن دون أن تكــون متوافــرة باإلنكليزيــة، أو ال يقــّدم 

الزبائــن كل املعلومــات املعنيــة و/أو خطــط اإلدارة إىل املــرصف.

إن مل تكونــوا متأكديــن مــن إصــدارات السياســة البيئيــة واالجتامعيــة الطبقــة وقــت إقــرار املــرشوع، مــن األفضــل االتصــال بآليــة شــكوى املشــاريع 

وســؤالها عــن األمــر.

واقــرأوا صياغــة فقــرات السياســات بدقــة شــديدة فهــي يف أغلبيــة األحيــان غــر مكتوبــة بوضــوح تــام وميكــن بســهولة فهمهــا عــى نحــو مغلــوط 

إن مل يكــن املــرء معتــاداً عــى لغــة كهــذه.

سياسة املعلومات العامة 13

ثــت يف متــوز )يوليــو( 2014، املعلومــات التــي تُكَشــف روتينيــاً أو عنــد الطلــب واملعلومــات التــي  تصــف سياســة املعلومــات العامــة، التــي ُحدِّ

تُبقــى رسيــة وغــر متوافــرة عــى املــأل. وتشــمل املعلومــات املتوافــرة عــى املــأل مــا يــي:

املعلومــات املؤسســية مثــل األجنــدات واملحــارض الخاصــة باالجتامعــات املقبلــة للمجلــس، واملســتندات املتعلقــة مبراجعــات اإلســرتاتيجيات . 1

ــة  ــار واملديريــن، وقــرارات املحكمــة اإلداري ــة، ورواتــب اإلداريــن الكب ــة التنظيمي ــة املجلــس، والبني والسياســات، واملعلومــات حــول عضوي

للمــرصف التــي تنظــر يف شــكاوى تتعلــق بقضايــا املوظفــن.

املعلومــات عــن اإلســرتاتيجيات والسياســات، مبــا فيهــا السياســات املتعلقــة بالبلــدان والقطاعــات وكل السياســات العمانيــة. وحــن تخضــع . 2

اإلســرتاتيجيات والسياســات ملراجعــة، ينــرش املــرصف مســودات يف موقعــه اإللكرتوين طلبــاً لتعليقــات الجمهور. وحن تُســتكَمل اإلســرتاتيجيات 

يــت خــال املراجعــة. والسياســات، ينــرش املــرصف خاصــة عــن تعليقــات الجمهــور التــي تُلقِّ

املعلومــات املرتبطــة باملشــاريع مثــل مســتندات ملخصــات املشــاريع التــي تقــّدم مخططــاً واقعيــاً للعنــارص الرئيســية يف مــرشوع معــن، مبــا . 3

فيــه ملخــص للقضايــا البيئيــة واالجتامعيــة املرتبطــة باملــرشوع. وميكــن إصــدار تقاريــر املجلــس عــن مشــاريع القطــاع العــام عنــد الطلــب 

وبعــد إقــرار املــرشوع. وبالنســبة إىل املشــاريع مــن »الفئــة أ« )أي املشــاريع التــي ميكــن أن تكــون لهــا قضايــا وتأثــرات بيئيــة و/أو اجتامعيــة 

ــد  ــي )يف البل ــم املعن ــدن واملكتــب املقي ــر التقييــامت يف مكتــب املــرصف بلن ــرة وســلبية(، تتواف ــل أن تكــون كب مســتقبلية متنوعــة، يُحتَم

املضيــف(. ويف حــال وجــود املــرشوع يف بلــد ليــس فيــه مكتــب مقيــم، تُقــرَّر وســيلة بديلــة لإلعــان ويُنــرَش التقييــم يف املوقــع اإللكــرتوين 

للمــرصف. 

 www.ebrd.com/saf/search.html?type=project :للوصول إىل مستندات ملخصات املشاريع الحالية، اذهبوا إىل

www.ebrd.com/saf/search.html?type=eia :وللوصول إىل تقييامت األثر البيئي الحالية، اذهبوا إىل

معلومــات تتعلــق باملحاســبة والحوكمــة، مثــل الئحــة الكيانــات واألشــخاص املحظــر عليهــم القيــام بأعــامل مــع املــرصف، وتقاريــر املــرصف . 4

عــن مكافحــة الفســاد، والتقييــامت )أو ملخصــات التقييــامت( التــي تحرهــا دائــرة التقييــم. ويُكَشــف أيضــاً عــدد مــن املســتندات األخــرى 

ــر املــايل. وتشــمل أيضــاً هــذه الفئــة مــن املعلومــات املكشــوفة مــا يجــب عــى آليــة  ــر االســتدامة والتقري التــي تصــدر ســنوياً مثــل تقري

ــدارة،  ــامت الج ــجلة، وتقيي ــكاوى املس ــنوية، والش ــر الس ــة، والتقاري ــس ذات الصل ــة والكراري ــد اآللي ــل قواع ــفه، مث ــاريع كش ــكوى املش ش

وتقاريــر إكــامل مبــادرة حــل املشــاكل )أو ملخصــات عنهــا(، وتقاريــر مراجعــة االمتثــال، ومعلومــات تتعلــق بخــراء آليــة شــكوى املشــاريع.

http://www.ebrd.com/pages/about/policies/pip.shtml  13
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وإذا رُِفــض طلــب معلومــات، ميكنكــم طلــب مراجعــة يف عمليــة ال ترتبــط بآليــة شــكوى املشــاريع، مــن خــال التقــدم مبناشــدة مكتوبــة خــال 

                   Secretary General, One Exchange Square, London, EC2A 2JN, United Kingdom, Email: إىل:  الرفــض  بعــد  عمــل  يــوم   30

.SecretaryGeneral@ebrd.com, Fax: )+44( 207 338 6488

املعلومات املتعلقة باملشاريع تحت طائلة سياسة املعلومات العامة

يحّر املرصف مستندات ملخصات املشاريع املتعلقة باملشاريع العامة والخاصة وينرشها، وهي يجب أن تتضمن املعلومات التالية:

هوية•الرشكة•املنفذة•للمرشوع، •	

التكلفة•اإلجاملية•للمرشوع•)عند•االقتضاء(، •	

موقع•املرشوع، •	

وصف•مخترص•للمرشوع•وهدفه، •	

حجم•استثامر•املرصف•وطبيعته، •	

التاريخ•املستهدف•إلصدار•مجلس•املديرين•قراراً•حول•املرشوع، •	

التأثري•االنتقايل•املتوقع،•وبالنسبة•إىل•مشاريع•القطاع•العام،•تصنيف•التأثري•االنتقايل•املتوقع، •	

ملخص•عن•التأثريات•البيئية•واالجتامعية•املرتبطة•باملرشوع•وتدابري•التخفيف•املتفق•عليها، •	

عند•االقتضاء،•تفاصيل•التمويل•التعاوين•التقني•للمرشوع•والتمويل•املقّدم•كمنحة،•و •	

نقاط•االتصال•براعي•املرشوع•واملسؤول•العمالين•األول•يف•املرصف. •	

ويف حالــة املشــاريع التــي ال تحتــاج إىل موافقــة مــن مجلــس املــرصف14 ، ال يُحــرَّ مســتند ملخــص املــرشوع إال »يف حــال وجــود قضايــا بيئيــة أو 

اجتامعيــة مهمــة«.

ث مســتد ملخــص  ويف حالــة مشــاريع »الفئــة أ«، املُقــرَّة وفــق مــرشوع إطــاري15 ، إمــا يُحــرَّ مســتند مللخــص املــرشوع يكــون منفصــًا، أو يُحــدَّ

املــرشوع اإلطــاري.

وبالنســبة إىل املشــاريع املمولــة مــن صناديــق محــددة تخــص املــرصف، تتوافــر مســتندات ملخصــات املشــاريع عــى صفحــات الصناديــق يف املوقــع 

ــرتوين للمرصف. اإللك

ــة ميكــن يف حــاالت أخــرى أن ينرشهــا عــى املــأل، بســبب ظــروف الســوق أو  لكــن املــرصف يحتفــظ بالحــق بـ«تأخــر كشــف معلومــات معين

متطلبــات التوقيــت«، مــا يعنــي أن جــزءاً كبــراً مــن املعلومــات، مبــا فيهــا أجــزاء مــن مســتندات ملخصــات املشــاريع، قــد ال يتوافــر علنــاً إال يف 

مرحلــة متأخــرة جــداً.

ويجــب نــرش مســتندات ملخصــات املشــاريع املتعلقــة مبشــاريع القطــاع الخــاص خــال 30 يومــاً عاديــاً، وخــال 60 يومــاً عاديــاً ملشــاريع القطــاع 

لعام. ا

ــي  ــر البيئ ــد التأث ــات حساســة عــى صعي ــن مواصف ــو م ــن مســتوى معــن وتخل ــا ع ــل حجمه ــا مشــاريع يق ــرار مفوضــة إليه ــق ســلطة إق ــر اإلدارة وف تق  14

http://www.ebrd.com/downloads/policies/pip/pip-comment.pdf وغــره.  واالجتامعــي 

15  تشمل املشاريع اإلطارية مشاريع أصغر مبواصفات مشرتكة معينة ترتبط بقطاع محدد أو بحجم معن. املرجع السابق.
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ويـُـوَص بنــرش املعلومــات املتعلقــة مبشــاريع القطــاع العــام بــأرسع مــا ميكــن بعــد مراجعــة املفهــوم مــن إدارة املــرصف، وتتوافــر تقاريــر املجلــس 

حــول املشــاريع العامــة عنــد الطلــب بعــد املوافقــة عــى املــرشوع.

ــة املشــاريع الخاصــة، »إذا قــّدم زبــون أو مؤسســة مشــاركة يف التمويــل أســباباً وجيهــة لعــدم نــرش املســتند«، قــد ال تُنــرش مســتندات  ويف حال

ملخصــات املشــاريع إال قبــل رصف األمــوال.

ومــن املهــم أن تتذكــروا أن »بالنســبة إىل مشــاريع الفئــة أ، يجــب أن تتوافــر تقييــامت األثــر البيئــي يف املوقــع اإللكــرتوين للمــرصف، ويف مقــره 

الرئيــيس بلنــدن، ويف املكتــب املقيــم املعنــي قبــل 60 يومــاً عاديــاً عــى األقــل مــن النظــر يف املــرشوع مــن مجلــس املديريــن بالنســبة إىل مشــاريع 

القطــاع الخــاص، و120 يومــاً عاديــاً بالنســبة إىل مشــاريع القطــاع العــام«16 .

وتذكــروا عمومــاً أن تقريــر شــفافية املســاعدات17  ينــص عــى أن املــرصف األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة هــو مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة 

غــر الشــفافة وغــر الخاضعــة للمحاســبة. هــو مثــاً ال يلتــزم بنــرش تقييــامت اجتامعيــة وبيئيــة للمشــاريع يف شــكل روتينــي. ومــع أن فرضيــة 

الشــفافية قامئــة نظريــاً، ال يكشــف املــرصف »معلومــات رسيــة إال يف حــاالت اســتثنائية حــن يعتــر املــرصف األمــر رضوريــاً لتجنــب رضر داهــم 

وجــدي للصحــة أو الســامة العامتــن و/أو تأثــرات ســلبية داهمــة ومهمــة يف البيئــة«.

وعموماً، تُعتَر سياسة املعلومات العامة الخاصة باملرصف ضعيفة وال تقّدم شفافية وقابلية للمحاسبة يف شكل حقيقي.

http://www.ebrd.com/downloads/policies/pip/pipe.pdf  16

.http://ati.publishwhatyoufund.org/donor/ebrd  17
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