
تشمل أولويات البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية يف منطقة جنويب املتوسط:

• تطوير خطوط االئتامن واملساعدة املبارشة للرشكات الصغرية واملتوسطة.	

• املحاصيل، 	 بتعزيز  الزراعية  باألعامل  الخاصة  القيمة  شبكات  تعزيز 

واللوجستيات، وفاعلية املوارد.

• بناء القدرة عىل املخاطرة واالبتكار يف املنتجات يف القطاع املرصيف.	

• دعم االستثامرات يف الطاقة املتجددة ويف فاعلية الطاقة.	

• تطوير حلول غري سيادية للبنية التحتية.	

http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/semed.pdf

للبنك  املؤسسة  االتفاقية  من  األوىل  املادة 
األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية:

عىل خالف البنوك التنموية األخرى، يسعى البنك 
مساعدة  إىل  والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب 
]و[  الدميقراطية  مببادئ  “امللتزمة  البلدان  فقط 

التعددية واملطبقة لها” )املادة األوىل(.

املجتمع  منظامت  من  الرشط  هذا  ويُستخَدم 
يف  مشاريع  ميّول  البنك  كان  إن  ملراقبة  املدين 
إىل  البنك  فتدعو  الرشط،  هذا  تستويف  ال  بلدان 

تشديد تعريفه لاللتزامات وفق هذه املادة.

أسس البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية ودوره يف البلدان 

العربية جنويب املتوسط: مقدمة ملنظامت املجتمع املدين

س؟ ما هو البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية ومتى أُسِّ

س البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية يف 1991، استجابة  أُسِّ

لتغيريات بارزة يف السياقني السيايس واالقتصادي يف بلدان أوروبا 

الوسطى والرشقية1.

واليوم له 65 مساهامً، بينهم 63 بلداً، واملساهامن الباقيان هام 

االتحاد األورويب والبنك األورويب لالستثامر.

وميّول البنك مشاريع جديدة أو يستثمر يف رشكات قامئة يف قطاع 

إىل  الخاص،  القطاع  يف  واألعامل، خصوصاً  والصناعات  املصارف 

جانب بعض الرشكات اململوكة من القطاع العام.

.http://www.ebrd.com/pages/news/features/t2t.shtml  1

كيف يصف البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية مهمته؟

كانت الفكرة األساسية وراء إيجاد البنك األورويب إلعادة اإلعامر 

والتنمية دعم التحّول إىل اقتصاد السوق يف بلدان أوروبا الرشقية. 

وتبنّي مهمة البنك أنه يهدف إىل “دعم اقتصادات السوق التي 

تشجيعاً،  ينال  واالبتكار  تنافسية،  األعامل  – حيث  تعمل جيداً 

واإلنتاجية،  التشغيل  يف  زيادة  تعكس  العائالت  ومداخيل 

والظروف البيئية واالجتامعية تعكس حاجات الناس”2.

كيف يُدار البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية؟

يتألف البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية من:

.http://www.ebrd.com/pages/news/features/t2t.shtml  1



يشار إىل أن دعوة من منظامت املجتمع املدين املعنية أبرزت 

أهمية اإلدراج العلني عىل املوقع اإللكرتوين للبنك للقطاعات 

التي تحظى بأهمية قصوى واإلصالحات الترشيعية املشمولة 

مع  املشاورات  بدء  قبل  وذلك  التقني،  التعاون  مبرحلة 

السلطات الوطنية يف البلدان املعنية بالتعاون. مثالً، إن اقرتح 

محدداً  ترشيعياً  إطاراً  أو  معينة  إصالحات  مناقشة  البنك 

ذات  ترشيعات  أو  والخاص  العام  القطاعني  بني  للرشاكات 

إعالنها  ُيتوقَّع  بالتعاون،  املعنية  البلدان  يف  باملنافسة  صلة 

وإعالن نص النموذج املقرتح إلصالحات ترشيعية كهذه، قبل 

املناقشات مع السلطات الوطنية أو عىل األقل أثناءها. فهذا 

سيسمح ملجموعات املجتمع املدين املتخوفة من اإلصالحات 

تشاور  إىل  تدعو  أو  البنك،  إىل  مقرتحاتها  تقّدم  أن  املقرتحة 

أو  الوطنية(،  والسلطات  البنك  )يشمل  املسائل  حول  علني 

ترشك ممثليها وسلطاتها الوطنيني يف مخاوفها5.

الصندوق الخاص، املؤلف من قروض البنك األورويب إلعادة . 2

اإلعامر والتنمية للمشاريع التي بورش بها قبل إقرار تعديالت 

القانون األسايس. ويؤّمن األموال جميع املساهمني. )يف أيار 

يورو  مبليار  خاص  صندوق  إيجاد  املساهمون  أقر   ،2012

لالستثامر يف البلدان األربعة(6.

مام . 2 مختلفة،  مشاريع  متويل  وتشمل  العادية،  العمليات 

للبنك  األسايس  القانون  من  األوىل  للامدة  تعديالً  يتطلب 

مساهمو  عليه  يجمع  والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب 

البنك7.

مبادرة التحّول إىل التحّول

هي إطار يسعى خالله البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية إىل 

تبادل الخربات بني البلدان حيث يعمل البنك حالياً وبلدان جنويب 

املتوسط ورشقيه8.

5  شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية وبانكواتش )نيسان 2012(، منوذج 

املجتمع  ومنظامت  والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب  املرصف  بني  للتشاور  مقرتح 

http://bankwatch.org/publications/proposed-model- يف  متوافر  املدين، 

.consultations-between-ebrd-and-civil-society-organisations

.http://www.ebrd.com/pages/news/features/ebrd-and-semed.shtml 6

.http://www.ebrd.com/downloads/research/guides/basics.pdf 7

.http://www.ebrd.com/pages/project/eia.shtml  8

مجلس الحكام: يعنّي كل عضو حاكامً، يكون عموماً وزير املال.

للمرصف،  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  عن  مسؤول  املديرين:  مجلس 

يضعون  أنهم  املديرين  سلطات  وأهم  عضوا3ً.   23 من  ويتألف 

والضامنات  القروض  شأن  يف  قرارات  ويتخذون  سياسات 

واالستثامرات يف األسهم، واالقرتاض من البنك، وتقديم املساعدة 

التقنية، والعميات األخرى يف البنك.

الحكام.  من  ويُنتَخب  للمرصف،  القانوين  املمثل  هو  الرئيس: 

ويدير الرئيس عمل البنك.

كيف ينخرط البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية يف املنطقة 

العربية وأين؟

أُعطَي  العربية،  املنطقة  الشعبية يف  واالنتفاضات  الثورات  بعد 

لتوسيع  جديداً  تفويضاً  والتنمية  اإلعامر  األورويب إلعادة  البنك 

إىل  البنك  )يشري  ورشقيه  املتوسط  جنويب  بلدان  ليشمل  عمله 

ومرص  وتونس  األردن  وتشمل   ،)SEMED باسم  املنطقة 

من  األسايس  القانون  يف  تعديالت  إقرار  استلزم  واملغرب. وهذا 

جميع املساهمني.

يف  واملغرب  وتونس  األردن  يف  األوىل  استثامراته  البنك  وأطلق 

املتلقية  “البلدان  وضع  البلدان  هذه  منح  بعد   ،2012 أيلول 

املحتملة” )ملعلومات إضافية، انظر أدناه(.

القطاع  متويل  بتحسني  املنطقة  يف  هدفه  يتمثّل  البنك،  ووفق 

خالل  من  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات  فيه  مبا  الخاص، 

االستثامر املبارش يف القروض واألسهم، فيام يقّدم الدعم والخربة 

وأشكال  القدرات،  وبناء  بالسياسات،  يتعلق  حوار  خالل  من 

أخرى من املساعدة التقنية4.

ما هي األدوات التي يستخدمها البنك األورويب إلعادة اإلعامر 

والتنمية يف املنطقة؟

يشمل انخراط البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية يف بلدان 

رشقي املتوسط وجنوبيه ثالث مراحل أساسية:

خطوات . 1 البنك  انخراط  يشمل  حيث  التقني،  التعاون 

)مثل  األوسع  والترشيعية  السياسية  األطر  مع  للتعامل 

الترشيعات املتعلقة باالمتيازات أو بالخصخصة( أو خطوات 

أخرى للتحضري ملشاريع مستقبلية.

3 ينتخب 11 منهم من 12 عضواً يف االتحاد األورويب واالتحاد نفسه واملرصف االورويب 
أعضاء  ان  يعني  وهذا  الحكام.  من  الباقون   12 الـ  ويُنتخب  والتنمية.  اإلعامر  إلعادة 

االتحاد األورويب ميلكون أفضلية كربى خالل تكوين مجلس املديرين.

.http://www.ebrd.com/pages/project/eia.shtml  4



البنك األورويب إلعادة  ما دور املجتمع املدين يف االنخراط مع 
اإلعامر والتنمية ومراقبته؟

تحمل تدخالت البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية يف التأثري 
يف األطر الترشيعية يف مرحلة التعاون التقني، إىل جانب مرحلة 
متويل املشاريع، تأثرياً مهامً يف املستوى الوطني، يشمل عمليات 
التنظيمية  األطر  يف  تغيريات  جانب  إىل  والسياسات،  األسواق 

والترشيعية.

ويرجع تشخيص البنك للسياق والتحديات االقتصادية يف البلدان 
للمرصف  التقني  التقييم  تقرير  مثالً،  )انظر،  املتلقية  العربية 
اإلصالحات  بتطبيق  املرتبطة  »العلل  إىل  الثغرات  مرص9(  عن 
األنظمة  يف  املتأصلة  القيود  عن  بدالً  اكتاملها،  وعدم  وتركيزها 
هذه  تقرص  ولذلك  األسواق«10.  تحرير  اىل  االقتصاديةاملوجهة 
من  كثري  بني  التطابق  عدم  تحديد  عىل  البنك  قدرة  املقاربة 
املجاالت املتعلقة بتحرير السياسات ومستويات التنمية يف هذه 
البلدان، وتحد من قدرة البنك عىل اقرتاح تدخالت أكرث رسوخاً 
بالنسبة إىل أهداف التنمية عىل املستوى الوطني وتطوير هذه 

التدخالت.

البنك  تدخالت  مراقبة  يف  دور  املدين  املجتمع  ملنظامت 
األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية من منظور التنمية وحقوق 

اإلنسان.

اتباعها  املدين  املجتمع  منظامت  تستطيع  التي  القنوات  بعض 
ولعب دور فاعل فيها:

• متابعة متويل مشاريع معينة: االنخراط يف مشاورات تُجرى 	
املشاريع  ملخصات  مستندات  خالل  من  املشاريع  حول 
للمنظامت  )ميكن  واالجتامعي  البيئي  التأثري  وتقييامت 
املهتمة أن تتسجل لتحصل عىل إشعارات بالربيد اإللكرتوين 

من خالل الالئحة الربيدية لحوار املجتمع املدين11(.

• مراجعة إسرتاتيجيات البنك املتعلقة بالبلدان والقطاعات: 	
مرحلة  بدء  ويُعلَن  دورياً  اإلسرتاتيجيات  هذه  تُراَجع 
أنباء ومناسبات املجتمع املدين12 ومن  املراجعة يف صفحة 
خالل إشعارات الربيد اإللكرتوين. ومسودات اإلسرتاتيجيات 
اآلحاد  تشمل  يوماً   45 ملدة  التعليقات  أمام  مفتوحة 

واألعياد13.

• املشاورات حول السياسات واإلسرتاتيجيات العمالنية للبنك 	

األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية: ميكن ملنظامت املجتمع 

http://www.ebrd.com/downloads/country/technical_  9

.Egypt_TA.pdf_13-02-assessments/2012

10  املرصف األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية، تقرير التقييم التقني ملرص، ص. 20.

.http://www.ebrd.com/pages/about/workwith/civil/working.shtml  11

.http://www.ebrd.com/pages/about/workwith/civil/news.shtml  12
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العمالنية  السياسات  حول  مشاورات  يف  تنخرط  أن  املدين 

للمرصف والتعليق عىل مسودات السياسات14.

• انخراط املجتمع املدين: تنظّم ورش عمل تشاورية 	 وحدة 

مع  االتصاالت  وتسّهل  املدين15  املجتمع  منظامت  مع 

موظفي البنك.

• االجتامعات 	 هذه  تشمل  للمرصف:  السنوية  االجتامعات 

أن تسعى  ويجب  املدين.  املجتمع  عادة مشاركة منظامت 

منظامت املجتمع املدين من بلدان جنويب املتوسط ورشقيه 

ومرتبطة  وشفافة،  مفتوحة،  العملية  هذه  تكون  أن  إىل 

من  املشاركني  أمام  مفتوح  اإلنرتنت  عىل  تسجيل  مبرفق 

املجتمع املدين، وأال يكون اختيار منظامت املجتمع املدين 

مقرراً سلفاً من موظفي البنك.

• مكاتب البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية االقليمية16: 	

والوطني،  اإلقليمي  املستويني  عىل  املشاورات  إىل  بالنسبة 

يجب أن تطلب منظامت املجتمع املدين أن تلعب مكاتب 

مجموعات  مع  املشاورات  تسهيل  يف  مركزياً  دوراً  البنك 

املجتمع املدين عىل املستويني الوطني واإلقليمي، وتسهيل 

الوصول إىل املعلومات.

• املديرين 	 مجلس  يجري  املديرين:  ملجلس  تشاور  لقاءات 

البنك، وميكن  فيها  يعمل  التي  البلدان  إىل  دورية  زيارات 

ملنظامت املجتمع املدين أن تدعو إىل اجتامعات معه.

• لألفراد 	 اآللية  تسمح  املشاريع:17  من  الشكاوى  آلية 

واملجموعات واملنظامت التي ميكن أن تتأثر سلباً باملشاريع 

املمولة من البنك للتقدم بشكاوى إليه.

لتعزيز انخراطه مع املجتمع املدين، من املفيد لو أن البنك 

األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية:

• سنة 	 خالل  املقررة  للمشاورات  واضحة  أجندة  طور 

أو عىل األقل ستة أشهر، تشمل املشاورات املقررة يف 

مراحل مختلفة من العمل وعىل املستويات القطاعية.

• للمعلومات، 	 فاعل  كشف  مع  التشاور  عمليات  أرفق 

وكذلك  املرشوع،  لتمويل  التخطيط  مراحل  يشمل 

مرحلة »التعاون التقني«.

لسياسة  مراجعة  والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب  املرصف  سيبدأ   ،2013 يف    14

املعلومات العلنية، والسياسة البيئية واالجتامعية، وآلية الشكوى من املشاريع. ويُخطِّط 

لعملية مشاورات علنية كجزء من مراجعة السياسات.

.http://www.ebrd.com/pages/about/workwith/civil/working.shtml  15

16  انظر القسم األخري للحصول عىل تفاصيل سبل االتصال باملكاتب.
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مستندات مهمة للبنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية

• مستندات ملخصات املشاريع: رشوح قصرية لكل مرشوع 	
اإللكرتوين.  موقعه  عىل  موجودة  لتمويله  البنك  يخطط 

وهي تُنرَش عموماً قبل أن يقر مجلس املديرين مرشوعاً.

• تدابري 	 تحدد  للمرصف18:  العلنية  املعلومات  سياسة 
الشفافية واملسؤولية التي يلتزم بها البنك وتُراَجع دورياً.

• البنك 	 من  املحرض  األويل  التقرير  التقني:  التقييم  تقارير 
لفهم الوضع يف البلد وتحديد املجموعة األولية ألولويات 

العمل التي ميكن متويلها بأموال التعاون.

• تشمل 	 مستندات  واالجتامعي19:  البيئي  التأثري  تقييامت 
تقييامت ملشاريع حساسة بيئياً.

• البلد 	 يف  البنك  أولويات  تشمل  البلد20:  إسرتاتيجية  أوراق 
املعني.

• إسرتاتيجيات قطاعية: تحدد الدور الذي سيلعبه البنك يف 	
كل قطاع )مثل الزراعة والنقل والطاقة...(21.

ملاذا تُعتبرَ مراقبة البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية مهمة؟

يشمل بعض أبرز املخاوف الرئيسية حول دور البنك ومتويله يف 

بلدان جنويب املتوسط ورشقيه:

• وفقه ويصمم 	 البنك  يعمل  الذي  االقتصادي  النموذج  إن 

يف  التنموية  التحديات  األغلب  يف  يستوعب  ال  إقراضه، 

البلدان العربية وال يستجيب لها:

تحرير  والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب  البنك  عمليات  تعزز 

بل،  التنمية  يدعم  ال  شكل  يف  والخصخصة  والسوق  االقتصاد 

عىل العكس، يحّور عمليات اإلصالح التي تركّز عىل التنمية. ال 

ميكن للمرصف أن يعمل وفق النموذج نفسه كام يف اقتصادات 

املعنية  العربية  البلدان  يف  فالوضع  والرشقية.  الوسطى  أوروبا 

مختلف22عن وضع التحّول يف بلدان أوروبا الوسطى والرشقية، 

حيث ترتكز تجربة البنك أساساً. كذلك فالضعف البنيوي لألسواق 

التي عمل فيها البنك يف أوروبا الرشقية والوسطى، خصوصاً يف 

ضوء األزمة العاملية، كشف عدم مالءمة هذه األسواق كنموذج 

اقتصادي وتنموي مستقر.

.http://www.ebrd.com/pages/about/policies/pip.shtml  18

.http://www.ebrd.com/pages/project/eia.shtml  19

.http://www.ebrd.com/pages/about/policies.shtml  20

.http://www.ebrd.com/pages/about/policies.shtml  21

22  عىل خالف الظروف االقتصادية والسوقية يف بلدان أوروبا الرشقية يف وقت التحّول، 

تبّنت البلدان العربية يف شكل واسع تحرير التجارة واملال، والخصخصة، وإلغاء الدعم، 

والرتكيز عىل اجتذاب االستثامر األجنبي املبارش، وذلك خالل العقود املاضية. لكن هذه 

الخطوات كانت منفصلة عن مستويات التنمية املحققة وأهداف التنمية للبلدان.

ملنظامت املجتمع املدين دور رئييس يف التأكيد عىل أن دور 

أن  يجب  لالقتصاد  والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب  البنك 

اإلنتاجية،  للقدرات  فيه  تكون  اقتصادي  منوذج  يف  يتجّذر 

فريّوج  األولوية،  واألجور،  والتشغيل،  التوزيع،  إعادة  وآليات 

طاقوياً،  وفاعلة  اجتامعياً،  عادلة  اقتصاديات  إىل  للتحّول 

وقامئة عىل التجددية.

• التحّول والنجاح املحرز من خالل 	 تتسم منهجيات تقييم 

)أي  والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب  البنك  مشاريع 

صعيد  عىل  بالضعف  التحّول(  لتقييم  البنك  منهجيات 

النظر يف التنمية:

ال يركّز البنك عىل الفقر والتشغيل يف تطوير عملياته يف البلدان. 

تعّدها  والتي  األطراف  املتعددة  املساعدات  مراجعة  أشارت 

الدائرة الربيطانية للتنمية الدولية إىل “أن الرابط بني تأثري برامج 

يف  وتأثريها  التحّول،  يف  والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب  البنك 

حيوات الناس، ليس واضحاً يف شكل جيد دامئاً« )آذار 2011(.

• ال تزال الشفافية والوصول الفاعل إىل املعلومات يف املراحل 	

والتنمية،  اإلعامر  إلعادة  األورويب  البنك  لتدخل  كلها 

ضعيفتني:

فيام ميلك البنك سياسة للمعلومات العلنية، ال يتمتع بالشفافية 

مثالً،  املتلقية.  االقتصادات  لتدخله يف  كلها  املراحل  عىل صعيد 

مثة حاجة إىل مزيد من املعلومات والشفافية بالنسبة إىل عملية 

الحوار الذي يجريه البنك مع السلطات الوطنية حول اإلصالح 

التنظيمي والترشيعي.

• األورويب 	 للبنك  واالجتامعية  البيئية  السياسات  تزال  ال 

للبنك  الرضر:  ملنع  كافية  غري  والتنمية  اإلعامر  إلعادة 

البنك  أن  عىل  تنص  التي  رشعته،  يف  واضح  بيئي  تفويض 

يجب “أن يدعم يف املجال الكامل لنشاطاته، تنمية سليمة 

ومستدامة بيئياً”. والبنك من املوقّعني عىل املبادئ األوروبية 

للبيئة. لكن التقييامت البيئية التي يجريها البنك تتعرض يف 

األغلب إىل انتقادات من منظامت املجتمع املدين باعتبارها 

كثرية  مامرسات  “أن  إىل  بانكواتش  وأشارت  مناسبة.  غري 

للمرصف تبنّي أنه غري مجهز كفاية لتجنب تأثريات سلبية 

البيولوجي وتخفيفها”. ومثة نقص  والتنوع  البيئة  كثرية يف 

إضايف يتمثّل يف أن مامرسات البنك وقواعده غري كافية ملنع 

متويل مشاريع مرضة مناخياً، مثل محطات الطاقة العاملة 

بالفحم أو مناجم الفحم.

• أمام الرتكيز املتزايد للبنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية 	



الطعن يف متويل امللكية الخاصة من قبل البنك األورويب إلعادة 
اإلعامر والتنمية

كان  العربية  البلدان  يف  البنك  قرره  استثامر  أول  أن  إىل  يُشار 
الثالث  املغاريب  “الصندوق  يف  يورو  مليون   20 بقيمة  استثامراً 
للملكية الخاصة” القائم يف موريشيوس وهي مالذ رضيبي معروف 
أن  كهذا  وسيط”  “متويل  يف  وافرُتِض   .)2012 يف  االستثامر  )قُرِّر 
الصناديق أنجح من البنك يف االستثامر يف امللكية الخاصة بالنسبة 

ويف  واملتوسطة.  الصغرية  املشاريع  من  النهائيني  املستفيدين  إىل 
الواقع، ال يسمح تحويل أموال تنموية عرب ملكية خاصة مبراقبة 

نتائج التنمية وتقييمها، وال يضمن طبيعة املستفيدين النهائيني.

ملزيد من املعلومات، انظر: “ثقوا بنا، نحن متحمسون – امللكية 
الخاصة ومالذ رضيبي يف الحملة األوىل للمرصف األورويب إلعادة 
اإلعامر والتنمية بعد الربيع العريب”، بقلم غريغ أيتكني، بانكواتش 

)أيلول 2012(.

يضع  أن  إىل ضامن  تسعى  أن  املدين  املجتمع  منظامت  عىل 

البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية أهدافاً تتعلق بالتنمية 

البرشية والبيئة )باعتبارها مؤرشات إىل التحّول( يف إسرتاتيجيات 

البلدان والقطاعات. ويحتاج البنك إىل زيادة قدرته عىل إجراء 

تقييامت عىل صعيد حقوق اإلنسان ملشاريعه وسياساته.

مأسسة  إىل  البنك  املدين  املجتمع  منظامت  تدعو  أن  يجب 

اإلنسان  حقوق  والنتائج عىل صعيد  مشاريعه  تقييم  عملية 

للتدخالت التي يقوم بها، عىل صعيد مستوى دعم القدرات 

اإلنتاجية، واإلنتاج املعقول للتشغيل، ومعالجة حاالت انعدام 

ووصول  املدعومة،  البلدان  يف  املناطق  مختلف  بني  العدالة 

الجامعات إىل الخدمات األساسية يف املناطق التي ميّول فيها 

البنك خدمات أساسية، كاملياه والعناية الصحية. وتحتاج هذه 

التقييامت إىل أن تُجرى يف مرحلة التخطيط، مبا يشمل عملية 

تطوير التقييامت التقنية، وكذلك ما بعد تطبيق التدخل.

املدين  املجتمع  املاليني، عىل منظامت  الوسطاء  إىل  وبالنسبة 

لضامن  الالزمة  الفاعلة  الضوابط  البنك  يضع  بأن  تطالب  أن 

وعىل  املضاربة.  مامرسات  دعم  إىل  ل  تُحوَّ ال  التمويالت  أن 

البنك أن ُيسأَل أن يضع آليات فاعلة ملراقبة التنمية، والنتائج 

الذين  الوسطاء  يستثني  وأن  للمشاريع،  واالجتامعية  البيئية 

مناسبة  آليات  وضع  ويجب  رضيبية.  مالذات  يستخدمون 

التي  التجارية  للمصارف  أولوية  البنك  يويل  أن  لضامن 

البيئية  االستدامة  يضمن  مبا  لعملياتها  صارمة  معايري  متلك 

يف  سجل  لها  والتي  متولها،  التي  للمشاريع  واالجتامعية 

استخدام متويل البنك لدعم مؤسسات صغرية ومتوسطة بدالً 

من تعزيز موازناتها العمومية.



رشقي  لبلدان  البنك  تقييامت  تبنّي  متعددة:  تحديات 

عىل  الحفاظ  نيته  املقرتحة  والسياسات  وجنوبيه  املتوسط 

البلدان عىل رشاكات القطاعني العام والخاص.  تركيز هذه 

وهذا األمر مقلق ألن هذه الرشاكات تركت تأثريات سلبية 

البلدان التي طبقتها، خصوصاً يف غياب  كثرية يف عدد من 

العامة  واملصلحة  الشفافية  لضامن  مصمم  ترشيعي  إطار 

والحقوق العاملية واالجتامعية، ومنه تراكم الديون الخفية 

“يف   ،Bankwatchبانكواتش ووفق  كهذه.  مشاريع  يف 

األغلب، تبنّي الرشاكات بني القطاعني العام والخاص األكرب 

امتيازات  مثل  العامة،  الخدمات  يف  مدى  واألبعد  حجامً 

 تزويد املياه وبناء الطرق وتشغيلها، أنها تتضمن مشكالت«

يف  للطعن  املكرس  لبانكواتش  اإللكرتوين  املوقع  )انظر   

رشاكات القطاعني العام والخاص: 

.http://bankwatch.org/public-private-partnerships

عىل منظامت املجتمع املدين أن تدعم شمول الكشف النوع 

نفسه من االقرتاحات/النامذج املتعلقة باإلصالحات التنظيمية 

التي يدعمها البنك يف تعامله مع الحكومات.

كذلك يجب أن تالحظ منظامت املجتمع املدين ما ييل وتعمل 

وفقه:

الحاجة إىل مزيد من الوصول إىل املعلومات وإىل التأثري 	 

التي  املشاريع  صعيد  عىل  املحلية  الجامعات  قبل  من 

املشاريع  خصوصاً  وحيواتها،  الجامعات  هذه  يف  تؤثر 

عن  فالكشف  البيئي،  التأثري  لتقييامت  الخاضعة  غري 

املعلومات الخاصة مبشاريع كهذه ضعيف.

الخاصة، 	  امللكية  خالل  من  للمرصف  املتزايد  اإلقراض 

والذي ال يسمح مبتابعة مناسبة للنتائج التنموية.

العمليات 	  صعيد  عىل  الكشف  تعزيز  إىل  الحاجة 

الوسيطة للمرصف من خالل املصارف التجارية، لضمان 

نسبة  عن  أقله  روتيني،  شكل  يف  البنك  يكشف  أن 

القروض املسددة عرب وسطاء، والحجم املتوسط للقرض، 

والقطاعات املدعومة، وحجم الرشكات املدعومة.

أقله 	  فيه،  املساهمة  والبلدان  البنك  يكشف  أن  أهمية 

عند الطلب، عن سجل التصويت لكل مدير تنفيذي يف 

البنك.

أهمية الكشف يف شكل روتيني عن التقييامت النوعية 	 

واملستقلة لزيادة املسؤولية وإجراء تقييم مناسب ملدى 

تحقيق البنك ألهدافه املعلنة من خالل قروض كهذه.

أهمية أن يبدأ البنك يف اإلبالغ سنوياً إىل االتحاد األورويب 	 

بالعمل  املتعلقة  االتحاد  أهداف  يف  يساهم  كيف 

الخارجي، خصوصاً حول التنمية والقضاء عىل الفقر.



إنها  القول  الرشاكات  هذه  حول  املغلوطة  املفاهيم  أبرز  ومن 

تحرّك نوعاً ما موارد مالية إضافية للمشاريع التي قد تضطر يف 

ذ. وتشجع هذه  غياب هذه الرشاكات إىل االنتظار سنوات لتُنفَّ

تكاليفها  تكون  تنفيذ مشاريع قد ال  القرار عىل  الدعوى صناع 

محتملة. ومتر سنوات كثرية عادة قبل أن يتنبه أحد إىل األرضار 

الديون  وزيادة  العامة،  املوازنات  األعباء عىل  فيها  مبا  الناجمة، 

العامة، واألعباء عىل مستخدمي الخدمات.

عىل منظامت املجتمع املدين أن تدعو إىل معايري أشد يف مجال 

استثامراته،  تكاليف  لتقييم  واالجتامعية  البيئية  االستدامة 

املتأثرة  املحلية  الجامعات  وقبول  الكاملة  الشفافية  فيه  مبا 

باملشاريع. ومنظامت املجتمع املدين مدعوة للتدقيق الصارم 

يف تقييامت البنك ملشاريع مختلفة.

عىل منظامت املجتمع املدين أن تلعب دوراً فاعالً يف متابعة 

الشفافية  املنّفذة وفق رشاكات كهذه، وتؤكد عىل  املشاريع 

الكاملة يف مناقشات وخطط هذه املشاريع، ومراجعة اإلطار 

الترشيعي الذي يضمن الشفافية، إىل جانب املصلحة العامة 

والحقوق االجتامعية والعاملية.



ملزيد من املعلومات، انظر مواقف منظامت املجتمع املدين يف:

شبكة يس إي إي بانكواتش

http://bankwatch.org/

http://bankwatch.org/our-work/who-we-monitor/

ebrd#projects

http://bankwatch.org/public-private-partnerships

شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

www.annd.org

http://www.csr-dar.org/

املبادرة املرصية للحقوق الشخصية

http://www.eipr.org

http://www.eipr.org/sites/default/files/pressreleases/

pdf/ebrd_note_comment_eng-sa.pdf

http://www.eipr.org/sites/default/files/pressreleases/

pdf/ebrd_concept_note_commentary-sa.pdf

مركز املعلومات البنكية

http://www.bicusa.org/en/Index.aspx

http://www.bicusa.org/menaprimer

http://www.bicusa.org/en/Institution.3.asp

مع  التواصل  ميكن  املبارشة  واملدافعة  املعلومات،  من  ملزيد 

البلدان  يف  والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب  البنك  مكاتب 

العربية

يف مرص:

Regus New Cairo 47 Office Building

Section 1, Street 90-North

New Cairo, Cairo, Egypt

Tel: + 202 2503 2800

Fax: + 202 2503 0801

يف األردن:

Regus Financial District Al Husari Street

Shmeisani, P.O.Box 940584

Amman 11194 Jordan

Tel: +962 6 5007373

Fax: +962 6 500 7300

يف املغرب:

.Regus Twin Center, Tour Ouest, 16e étg

Angle Boulevards Zerktouni et Al Massira

20100 Casablanca Morocco

Tel: +212 )0( 5 22 95 80 21

Fax: +212 )0( 5 22 95 80 23

يف تونس:

Regus Tunis Carthage

Rue du Lac de Constance

Les Berges du Lac

1053 Tunis, Tunisia

Tel: +216 71 965 000

Fax: +216 71 965 100


