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مزارعة بالقرب من الحدود األوكرانية البولندية، وتلوح يف الخلفية انشاءات البنية التحتية للغاز الصخري



املؤسسات املالية الدولية، مبا يف ذلك مجموعة البنك الدويل واملصارف اإلقليمية مثل البنك األورويب العادة االعامر والتنمية 

)EBRD( والبنك األورويب لالستثامر )EIB(، تستثمر بشكل فاعل يف الجوار األورويب وروسيا.

ويف كثري من األحيان، تؤّدي مشاريها وبرامجها إىل التأثري عىل حياة الناس العاديني. فمشاريع البنية التحتية، كالسدود والطرق 

أو خطوط األنابيب، عىل سبيل املثال، قد تؤّدي تهجري أو إعادة توطني مجتمعات بأكملها، وتدمري الثقافات  املحلية واملواقع 

املقّدسة والبيئة وانتهاك الحق يف األرض والتنمية. ولكْن، يف حال قيام أحد املشاريع بانتهاك سياسات أو إجراءات املؤسسات 

املالية الدولية، يستطيع الناس اسامع صوتهم وطلب التعويض فيام يتعلّق شكاواهم.

ما هي آليات املساءلة املستقلة؟

آليات املساءلة املستقلة هي أدوات تّم وضعها يف املؤسسات املالية الدولية استجابة لحركة عاملية تطالب مبزيد من العدالة 

واملساءلة والشفافية داخل املؤسسات املالية الدولية. وكان البنك الدويل أول من أنشأ هيئة للتفتيش يف عام ١٩٩٣، وملا لبثت 

مصارف التنمية اإلقليمية واملؤسسات املالية األخرى أن حذت حذوه بعد ذلك بقليل. وبالرغم من اختالف اآلليات من حيث 

نطاق عملها، وإدارتها، وما ينتج عنها، لكّنها تتشارك بطبيعة وصايتها - كملجأ للمترضرين من املشاريع املمولة من املؤسسات 

املالية الدولية، عندما يبدو أن السياسات االجتامعية والبيئية ذات الصلة قد باءت بالفشل.

ما هي السياسات الوقائية؟

جميع املؤسسات املالية الدولية تتبنى سياسات رسمية تحدد القواعد والرشوط الالزمة لحامية السكان املحليني وبيئتهم من 

األذى. وسياسات »الوقاية« هذه تُعترب حيوية، ألنها تشكل »قواعد اللعبة« املتعلّقة بتمويل التنمية حول العامل. ومثل العديد 

من آليات املساءلة غريها، جاءت السياسات الوقائية كنتيجة لحمالت قوية من السكان املحليني، واملدافعني عن حقوق اإلنسان 

والبيئة، ومنظامت املجتمع املدين املختلفة. لكن السياسات الوقائية يف هذه املؤسسات ال تزال ضعيفة وغري كافية، وحتى عند 

وجود سياسات وقائية قوية، فغالباً ما تظهر فجوة بني ما تقوله هذه السياسات عىل الورق ومدى تنيفذها عىل أرض الواقع.

متى وكيف يتم استخدام آليات املساءلة؟

عندما يتم انتهاك حقوق الناس من خالل مشاريع تنمية مدمرة وغري عادلة، فهم بحاجة إىل وسيلة للتنديد باألرضار وإيجاد 

الحلول ومساءلة الطرف املسؤول. ويجب أن تستند الشكوى املرفوعة إىل آلية املساءلة عىل انتهاكات للسياسات الوقائية ذات 

الصلة.

لتقديم الشكوى، عليك إثبات القيام مبحاولة لحل املشكلة مبارشة مع فريق املرشوع املؤسسات املالية الدولية، أو عدم القدرة 

عىل القيام بذلك. وينبغي االحتفاظ بجميع الوثائق - مبا يف ذلك الرسائل، ومحارض االجتامعات، ولقطات التصوير، والصور - 

كدليل عىل قيامك بإثارة هذه املخاوف لدى املؤسسات املالية الدولية.

املؤسسات املالية الدولية يف الجوار األورويب وروسيا



بالنسبة للمشاريع املُنجزة بالفعل، ينبغي تحديد آثار املرشوع وتوثيقها. وإذا كان املرشوع ما يزال يف املراحل األولية من التصميم 

والتنفيذ، يجب عىل مقّدمي الشكوى تحديد اآلثار املحتملة عىل املجتمع.

كيفية تقديم الشكوى؟

ميكن أن يقوم مندوب، مثل محام أو منظمة، بتقديم الشكوى نيابة عنك، ولكن ال بد من القيام من توثيق املضمون. وميكن تقديم 

الشكوى مكتوبة يف أي لغة من اللغات ويف رسالة بريدية أو بالربيد إلكرتوين.

عىل الشكوى تحديد هوية املشتكني ومكان إقامتهم. وال ميكن تقديم الشكاوى املجّهلة، ولكن ميكن الطلب من آلية املحاسبة 

الحفاظ عىل رسية هويتك.

وينبغي عىل الشكوى أن تصف املرشوع باختصار وكيف يقوم بانتهاك حقوق مجتمع ما أو ماهية األذى الذي يتسبب به. ال تنىس 

عرض سلسلة الخطوات التي جرى اتخاذها لحل املشكلة مع موظفي املؤسسات املالية الدولية والنتائج املرتتبة عنها، وكذلك إرفاق 

جميع الوثائق )الرسائل والتقارير والصور والفيديو( املمكن استخدامها كدليل عىل التواصل مع موظفي املؤسسات املالية الدولية.

وبالرغم أنه  ليس من الرضوري تحديد السياسات الوقائية التي تم انتهاكها من قبل املرشوع، من األفضل القيام بذلك يف وقت مبكر.

هل تفيد الشكوى؟

لإليضاح، القيام بالشكوى ال يضمن أن يتم حل املشكلة بسهولة. وميكن أن تستغرق العملية عّدة سنوات، يف بعض الحاالت، وهي 

غري مضمونة النتائج. ومع ذلك، فإنها إحدى الوسائل لزيادة الضغط عىل املؤسسات املالية الدولية ومطّوري املشاريع، ولتسليط 

الضوء عىل االنتهاكات يف وسائل اإلعالم، وجذب الدعم من الخارج.

أين ترسل الشكوى؟

يجب إرسال الشكاوى إىل آلية املساءلة يف املؤسسة املالية الدولية التي متّول املرشوع أو الربنامج املعني.

تأكد من قراءة وصف املؤسسات املالية الدولية وآلية املساءلة وعناوين إرسال الشكاوى بعناية.



قرويون يف أذربيجان يعّدون شكوى إىل مكتب املحقق لشؤون التقيّد باألنظمة يف مؤسسة التمويل الدولية )IFC( حول آثار خط 

أنابيب باكو-تبلييس-جيهان.



مجموعة البنك الدويل

إن مهمة مجموعة البنك الدويل هي التخفيض من الفقر، وقد كانت إحدى أكرب املؤسسات املانحة للقروض يف مناطق أوروبا وآسيا 

الوسطى والرشق األوسط وشامل أفريقيا، عىل مدى العقود املاضية. وتتشّكل مجموعة البنك الدويل من خمسة كيانات منفصلة، تشمل 

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري )IBRD(، واملؤسسة الدولية للتنمية )IDA(، ومؤسسة التمويل الدولية )IFC(، والوكالة الدولية لضامن 

.)ICSID( واملركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر ،)MIGA( االستثامر

هذا ويقّدم البنك الدويل أكرث من ٣٠ مليار دوالر من املساعدات سنوياً إىل البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية، مام يؤثر 

عىل حياة مليارات من الناس حول العامل - نحو األفضل أحياناً، ولكن بطرق مثرية للجدل واملشاكل يف معظم األحيان.

ويقوم البنك الدويل )البنك الدويل لإلنشاء والتعمري واملؤسسة الدولية للتنمية( بإقراض املال للحكومات املنخفضة واملتوسطة الدخل، 

وذلك لغرضني: املشاريع االستثامرية واإلصالحات السياسية. فهو عادة ما ميّول األشغال العامة كشبكات املياه والطرقات واملدارس، ولكّنه 

مينح أيضاً القروض املتعلّقة بإصالح السياسات االقتصادية واملؤسسية أو غريها، أي ما يعرف بشكل عام بقروض »التكيف الهيكيل« أو 

»سياسة التنمية«. وميكن لهذه اإلصالحات أن تؤثر عىل الطريقة التي تنفق فيها بلد ما عىل السياسات االقتصادية واالجتامعية، مام 

يكون له تداعيات عىل مسائل من مثل تكلفة الكهرباء واملياه وقوانني العمل واألنظمة التجارية.

هيئة التفتيش يف البنك الدويل - هيئة التفتيش هي آلية مستقلة للشكاوى متوفّرة لألشخاص واملجتمعات الذين يعتقدون أنهم قد 

ترضروا فعالً أو يُحتمل أن يترضروا جرّاء املشاريع أو الربامج املمولة من قبل البنك الدويل أو املؤسسة الدولية للتنمية.

وهي هيئة محايدة ومستقلة عن موظفي البنك، تقوم برفع تقاريرها مبارشة إىل مجلس إدارة البنك. وتتشّكل الهيئة من ثالثة أشخاص 

يتم تعيينعم من قبل مجلس اإلدارة، وذلك لفرتة ٥ سنوات غري قابلة للتجديد، ولديها أمانة دامئة لتوفري الدعم التشغييل واإلداري. 

وللقيام مبهامها املتعلّقة بتقيص الحقائق والتحقيق، ميكن للهيئة توظيف خرباء مستقلني ومعرتف بهم دولياً لضامن موضوعية ومهنية 

التقييم يف القضايا قيد املراجعة. ويحق للهيئة قبول الطلبات املتعلّقة بالتفتيش.

ميكن تقديم الشكاوى يف أي وقت من عمر املرشوع إىل أن يتم إغالقه أو رصف ٩٥٪ 

من األموال املرصودة له.

أين تُرسل الشكاوى؟
World Bank Inspection Panelهيئة التفتيش يف البنك الدويل: 

1818 H Street NW, Washington DC, 20433USA 
P.O. Box 27566 Washington, DC 20038و/أو:

ipanel@worldbank.org :بريد إلكرتوين

Phone: +1 202 458 5200 Fax: +1 202 522 0916



 أّدت االحتجاجات ضد السدود عىل نهر نارمادا إىل تأسيس أول آلية مساءلة للمؤسسات املالية الدولية، 

وهي هيئة التفتيش يف البنك الدويل.

.International Riversالصورة لـ 

مؤسسة التمويل الدولية )IFC( هي ذراع إقراض القطاع الخاص التابعة ملجموعة البنك الدويل، وهي توفّر الخدمات املالية لرشكات 

االستثامر يف العامل النامي. مهّمة مؤسسة التمويل الدولية املعلنة هي »تشجيع استثامرات القطاع الخاص املستدامة يف البلدان النامية، 

مام يساعد عىل الحد من الفقر وتحسني حياة الناس.«

يسمح مكتب املحقق لشؤون التقيّد باألنظمة )CAO( للمجتمعات املحلية املترضرة من مشاريع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة 

الدولية لضامن االستثامر )MIGA( بتقديم الشكاوى، وهو مبثابة محّكم ومستشار بشأن القضايا املتصلة بالنتائج االجتامعية والبيئية 

للمرشوع. وكام يوحي اسمه، يشمل املكتب ثالث وظائف رئيسية، االمتثال، االستشارة، وأمانة املظامل.

ويعمل مكتب املحقق لشؤون التقيّد باألنظمة مع الجهات املعنية لتسوية املظامل باستخدام مقاربة حل املشاكل، والعمل عىل تحسني 

النتائج عىل أرض الواقع. ويتم تدريب املحققني املتخصصني عىل وسائل بديلة لتسوية النزاعات، ومع خربة يف مجال تقييم وإدارة 

الرصاع، والوساطة، والتيسري.

ويف حال أهلية الشكوى وموافقة األطراف طوعاً عىل إجراء تسوية منازعات بتيسري من مكتب املحقق/املستشار لشؤون التقيّد 

باألنظمة، فإن العملية املتفق عليها بشكل متبادل تكون تعاونية وتركّز عىل حل املشكلة. ويف حال عدم التوصل إىل اتفاق، أو عندما 

يجد املحقق انتهاكاً ملعايري البنك، ميكن امليض قدماً بالشكوى إىل مرحلة االمتثال )لألنظمة(. الرتكيز عىل االمتثال يتعلّق مبؤسسة التمويل 

الدولية والوكالة الدولية لضامن االستثامر، ال العميل. ويف حال االستنتاج أن مؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضامن االستثامر 

متتثالن لألنظمة، يقوم مكتب املحقق املستشار بإغالق التحقيق. ويف حال عدم امتثال مؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية 

لضامن االستثامر باألنظمة، يقوم املحقق بإبقاء التحقيق مفتوحاً ومراقبة الوضع، إىل أن يتثبّت املحقق من أن األعامل التي تقوم بها 

املؤسسة أو الوكالة تُفيض إىل معالجة القضايا املطروحة. بعد ذلك، ميكن للمحقق القيام بإغالق تحقيق االمتثال. هذا ويتم اإلتاحة 

للعموم املرحلة التي وصلت إليها قضايا االمتثال.

يقع مكتب املحقق/املستشار لشؤون التقيّد باألنظمة يف واشنطن العاصمة، ويعمل فيه مثانية موظفني ترأسهم حالياً ميغ تايلور.

أين تُرسل الشكاوى؟
مكتب املحقق/املستشار لشؤون التقيّد باألنظمة: 

Office of the Compliance Advisor/Ombudsman )CAO( 
2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20433, USA
Tel: + 1 202 458 1973, Fax: + 1 202 522 7400 email: cao-compliance@ifc.org



البنك األورويب العادة االعامر والتنمية

 أب وابنته تم إعادة توطينهم الفساح الطريق ملنجم الذهب والنحاس يف أيو تولغي يف صحراء غويب يف مونغوليا. وقد رفع 

الرعاة التقليديون هنا شكوى آللية شكاوى املشاريع يف البنك األورويب العادة االعامر والتنمية

تم تأسيس البنك األورويب العادة االعامر والتنمية )EBRD(  لتشجيع الخصخصة واقتصاد السوق يف أوروبا الرشقية وآسيا 

الوسطى. وغالباً ما تفشل مشاريع هذا البنك يف خدمة مصالح شعوب هذه البلدان، بل هي كثيفة استخدام الكربون وضارة 

بالبيئة. وقد بدأ البنك بالقيام بعمليات يف عدد من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، منذ العام ٢٠١٢.

ميكن آللية شكاوى املشاريع )PCM( أن تساعد األفراد والجامعات واملنظامت بطريقتني: ١( حّل املشاكل لحل النزاع و٢( 

مراجعة امتثال املرصف بسياسته البيئية أو االجتامعية أو املعلوماتية.

وميكن املطالبة مببادرة لحل املشكلة ومبراجعة امتثال يف الوقت ذاته، مع التنبّه إىل أن مبادرة حّل املشكلة ميكنها أن تتم 

يف أي مرحلة من مراحل املرشوع، يف حني أن استعراض االمتثال يتم فقط يف حال املوافقة عىل املرشوع. كام يجب تقديم 

الشكاوى يف وقت ال يتعّدى الـ١٢ شهراً من تاريخ آخر رصف )املعلومات عن آخر موعد لتقديم الشكاوى متاحة يف وثيقة 

www.ebrd.com :عىل موقع املرصف Project Summary Document ملخص املرشوع

أين تُرسل الشكاوى؟
مكتب مسؤول آلية شكاوى املشاريع يف البنك األورويب لإلنشاء والتعمي

Project Compliant Mechanism Officer
European Bank for Reconstruction and Development 
One exchange square, London EC2A 2JN, UK
Tel: + 44 207 338 2813 Fax: + 44 207 338 7633



بنك االستثامر األورويب

ويف مناطق محددة بناء عىل تكليف من االتحاد األورويب. ويتم تكليف البنك من قبل مجلس االتحاد األورويب، لتحديد 

أولويات اإلقراض وضامنة البنك، وهذا يعني حاميته ضد الخسائر املحتملة يف األسواق ذات املخاطر العالية. وتركز دور 

البنك عىل قطاعات الطاقة والنقل، فضالً عن مشاريع البنية التحتية املتعلقة بالبيئة.

وميكن تقديم الشكاوى باستخدام احدى اللغات الرسمية لالتحاد األورويب، ويقوم بنك االستثامر األورويب بالنظر يف الشكاوى 

بلغات من خارج االتحاد األورويب إذا كان األمر متعلّقاً بآثار عىل مشتك من خارح االتحاد. ويجب عىل مقّدمي الشكاوى 

التعريف بأنفسهم، وتوضيح موضوع الشكوى، وما يتوقعون تحقيقه. وينبغي أن يقدم صاحب الشكوى أكرب قدر ممكن من 

املعلومات التفصيلية ذات الصلة.

يف حالة رفض بنك االستثامر األورويب أو فشله بالرد عىل الطلب، ميكن توجيه اسرتحام إىل أمني املظامل األورويب، املخّول 

مبراجعة مكامن سوء اإلدارة يف جميع مؤسسات وهيئات االتحاد والتقارير املقّدمة إىل الربملان األورويب.

وميكن تقديم الشكوى يف أي مرحلة كانت، ولكنه من األفضل استكشاف جميع اإلجراءات املمكنة يف بنك االستثامر األورويب 

أوالً.

وكذلك ميكن للمواطنني من خارج االتحاد األورويب تقديم الشكاوى بشأن مشاريع بنك االستثامر األورويب مبارشة إىل أمني 

املظامل األورويب، وفقا ملذكرة التفاهم املوقعة بني أمني املظامل وبنك االستثامر األورويب.

ويجب تقديم الشكاوى يف غضون سنة واحدة من التاريخ الذي عرف فيه املشتيك 

الوقائع التي يستند عليها االدعاء، وذلك ضمن املعقول. ويف حالة الشكاوى املتعلقة 

بالحصول عىل املعلومات، يجب أن يتم الشكوى يف غضون ٢٠ يوم عمل من تاريخ 

املراسالت موضوع الشكوى.

أين تُرسل الشكاوى؟
تُرسل الشكاوى إىل األمني العام

100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.
complaints@eib.org :الربيد اإللكرتوين

www.eib.org/infocentre/complaints-form.htm :أو من خالل املوقع



هناك عدد من املنظامت الدولية التي ميكنها املساعدة يف إعداد الشكاوى:

البنك الدويل/مؤسسة التمويل الدولية/الوكالة الدولية لضامن االستثامر:
• 	www.bicusa.us :- مركز معلومات املرصيف
• 	http://accountabilityproject.org :مرشوع املساءلة الدولية
• 	www.ciel.org :مركز قانون البيئة الدويل

البنك األورويب العادة االعامر والتنمية وبنك االستثامر األورويب:

• 	www.bankwatch.org :شبكة الراصد املرصيف
• 	www.annd.org :شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

متى تُستخدم هذه األدوات؟

عن طريق استخدام األدوات املذكورة يف هذا الدليل، ميكن للجامعات أن تسعى إىل حل املشاكل املرتتّبة عن الرضر الذي 
حدث بالفعل أو الذي يُخىش حدوثه يف املستقبل.

وميكن استخدام هذه األدوات عندما يؤّدي املرشوع إىل إرضار الناس بشكل مبارش أو من خالل تأثريه عىل املوارد التي 
يعتمدون عليها.

إجعل صوتك مسموعاً

• اآلليات التي متت مناقشتها يف هذا الدليل ليست سوى بعض من األدوات التي ميكن استخدامها لتأكيد حقوقك	
• بالرغم من القيود التي تعرتيها، ميكن لهذه اآلليات توفري وسيلة للناس املترضرين من املرشوع متّكنهم من إثارة 	

املخاوف بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان والبيئة
• هذه اآلليات ال تزال جديدة نسبياً وهي يف طور التغرّي. بعضها أكرث استقاللية وفعالية من غريها. يف الحد أدىن، 	

هي توفر منتدى لطرح النزاعات حيث ال يكون هناك أي بديل يف معظم األحيان.

أهمية املتابعة

عند رفع شكوى لدى واحدة من آليات هذا الدليل، من املهم مواصلة تزويد اآللية باملعلومات الحديثة حول الشكوى. 
ومن املهم أيضاً مراقبة الشكوى لضامن التزام آلية املساءلة بالقواعد اإلجرائية الخاصة بها.

ما ميكن توقعه بعد تقديم شكوى

• كحد أدىن، إذا قمت بتقديم شكوى، فسوف يُسمع صوتك عىل املستوى الدويل.	

• ومن املمكن أال يؤّدي رفع الشكوى إىل أكرث من إنشاء ملف حول الرضر.	

• ولكن يف بعض األحيان، يتم تغيري املشاريع أو تعويض الناس نتيجة لتقديم شكوى.	

تم إنتاج هذا املنشور مبساعدة مالية من االتحاد األورويب. مضمون هذا املنشور هو املسؤولية شبكة أوروبا الوسطى 

والرشقية - Bankwatch - وال ميكن تحت أي ظرف من الظروف اعتبار أنه يعكس موقف االتحاد األورويب.

الحصول عىل مساعدة يف الشكوى








