
�
� عام 1964، ال يزال بنك التنم�ة األف����

 منذ تأس�سه ��

�
المد�� المجتمع  ع�  ا  جد� الصعب  ومن  المستوى   دون 

� وجميع أصحاب  والمجتمعات المحل�ة والس�ان األصلي��
� جميع مراحل عمل�اته.ا

الحقوق محاس�ة البنك ��

البنك �مولها   �
ال�� المختلفة  واأل�شطة  المشار�ــــع   ت�دو 

ما غال�ا  وتنف�ذها  تصم�مها  ل�ن  األو�،  للوهلة   إ�جاب�ة 
المساءلة وآل�ات  والشفاف�ة  االستدامة  إ�   �فتقر 
لذلك، ون��جة  وال�فاءة.  والفعال�ة  واإلدماج   والمشاركة 
� آثار سلب�ة

 �ان للعد�د من مشار�ــــع بنك التنم�ة األف����
وخ�مة وأدت إ� انتها�ات عدة لحقوق اإل�سان.ر

المجموعات أطلقتها  حملة   ��  #التنم�ة_ألجل_إف��ق�ا 
األصليون والس�ان  األصل�ة،  والشعوب   الشعب�ة، 
� والمجتمعات والعمال وال�ساء

 ومنظمات المجتمع المد��
هم من أصحاب الحقوق والحلفاء الذين يتقاسمون  وغ��

�
�� والمستدامة  العادلة  التنم�ة  �أن  ك  المش��  االعتقاد 

التنم�ة بنك  أ�شطة  نراقب  نحن  ممكن.  ء  �
��  إف��ق�ا 

� يتم و�خضاع هذە المؤسسة للمساءلة، �ما
� ح��

 األف����
� إف��ق�ا.ا

�خدم مصلحة الناس ��

� �شك�ل مسارات
 جازما ��

�
� دورا

 �لعب بنك التنم�ة األف����
خالل من  األف��ق�ة  ال�لدان  جميع   �

�� التنم�ة   وأول��ات 
�ش�ل تم��لها  يتم   �

ال�� وس�اساته  و�رامجه   مشار�عه 
أن نكون، إف��ق�ا. �جب  ق�لنا نحن، شعوب   أسا�� من 
 نحن الشعوب والمجتمعات األف��ق�ة قادر�ن ع� تصم�م
�شأن القرار  واتخاذ  بنا  الخاصة  التنم�ة  أعمال   جدول 

�
�� تنف�ذها   �

�� والمشاركة   �
األف���� التنم�ة  بنك   أول��ات 

�لداننا.ا

� �قودها المجتمع والقائم ع� حقوق اإل�سان؛
إعطاء األول��ة لنهج التنم�ة ال��

حما�ة الموارد الطب�ع�ة ومعالجة األزمات الب�ئ�ة والمناخ�ة؛
رفع مستوى الول�ج ا� المعلومات والشفاف�ة والمساءلة؛

امج والمشار�ــــع؛ � الس�اسات وال��
ضمان عمل�ات المشاركة ��

إنهاء عدم المساواة والفقر وتقل�ص الخدمات الحي��ة وخصخصتها؛ و
ا�دة. � حما�ة ال�لدان األف��ق�ة من أزمة الديون الم��

ا � منهج�ات أ��� انفتاح�
� ع� تب��

 انضم�ي إ� #التنم�ة_ألجل_اف��ق�ا لحث بنك التنم�ة األف����
� إف��ق�ا. معا، لدينا القوة

ات أصحاب الحقوق �� � عمل�اته وتفع�ل المشاركة والتعلم من خ��
�� 

إلحداث تأث�� هادف ع� أرض الواقع.

للتنم�ة  �
األف���� للبنك  الرئ�س�ة  مطالبنا 


