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   فريقي للتنميةالبنك األ

 أمانة اإلفصاح عن المعلومات وإدارة السجالت 

 شارع چوزيف أنوما  
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 ساحل العاج  

 مخاوف بشأن التشاور مع األطراف المعنية بمراجعة تنفيذ سياسة اإلفصاح وإتاحة الحصول على المعلوماتالموضوع: 

 أمانة اإلفصاح عن المعلومات وإدارة السجالت/   السادة

الحصول  سياسة اإلفصاح وإتاحة مراجعة تنفيذ عملية التشاور وإشراك األطراف المعنية ببشأن نكتب هذا لنعبر عن مخاوفنا 

 المعلومات الخاصة بالبنك األفريقي للتنمية. على 

عبر خبرتنا رأينا ، ولهذا. المجتمعات المتأثرة بمشروعات البنك األفريقي للتنميةنحن منظمات حقوقية وبيئية تدعم بشكل مباشر 

أن تكون التنمية فعال لضمان هامة المعلومات وإشراك األطراف المعنية أمور الحقيقية للحصول على تاحة المباشرة أن اإل

في عدد   واشترك، فريقي للتنمية لعدة سنواتمشروعات البنك األعدد كبير من منظماتنا برصد قام للحقوق. مستدامة ومحترمة 

اآلثار المدمرة التي  بأنفسنا شهدنا وقد من عمليات صنع السياسات الهادفة لتقوية المحاسبة والشفافية لدى البنك األفريقي للتنمية. 

أن تكون عمليات  الجوهرينعتبر أنه من  ،يمكن أن تحدث حين تغيب األسس الضرورية للشفافية والمحاسبة. ولهذه األسباب

نفتحة على  وم هادفة وقوية المعلومات الخاصة بالبنك األفريقي للتنميةالحصول على التشاور بشأن سياسة اإلفصاح وإتاحة 

اإلفصاح  اتتقوية سياسة وممارسلقيمة سهامات إقدم التي يمكن أن ت مجموعة واسعة من األطراف المعنية في المجتمع المدني

 لدى البنك األفريقي للتنمية. 

أن مراجعة تنفيذ سياسة اإلفصاح وإتاحة الحصول على المعلومات الخاصة بالبنك األفريقي للتنمية جار  نعلمأن قلقا كان أمرا م

فصاح عن  أمانة اإلالعمل عليها بالفعل وأن المشاورات مع مجموعات المجتمع المدني انتهت في مارس، وقد علمنا هذا من رد 

لممارسات   International Accountability Projectالذي قام بهولي  التحليل األعلى المعلومات وإدارة السجالت 

المعلومات الخاصة بعملية المراجعة وجدولها الزمني  . لقد حدث هذا وفريقي للتنميةالبنك األلدى اإلفصاح عن المعلومات 

إن  العملية تقتضي التشاور مع منظمات المجتمع المدني. هذه رغم من أن  أصال، بالمة  لم تكن متاحة للعافيها  وفرص المشاركة

نظرا ألن هذه العملية تتعلق بزيادة إتاحة المعلومات والشفافية. عالوة على   متوقع ومؤسف أمر مقلق وغير على أقل تقديرهذا 

منظمات المجتمع المدني األوسع نطاقا من خالل  إشراك إلى أن إدارة البنك األفريقي للتنمية مترددة في هذا شير يذلك، 

 .  2010المعلومات في الحصول على المشاورات العامة كما حدث أثناء آخر مراجعة لسياسات اإلفصاح وإتاحة 

بالنظر ألهمية هذه العملية للمجتمعات المتأثرة بمشروعات البنك األفريقي للتنمية ومجموعات المجتمع المدني التي تدعمهم، نحث 

 : القيام بما يلي فريقي للتنمية علىالبنك األ

متاحة نية وفرص مشاركة األطراف المعنية، ، ومنها المواد والجداول الزمالمعلومات المتعلقة بعملية مراجعة التنفيذجعل  •

   .أيضا قليمية المحلية باللغات اإلتوفيرها و للجميع

،  طراف المعنية منها المجتمع المدني والمجتمعات المتأثرة في شتى أنحاء القارةن استشارة مجموعة واسعة من األاضم •

واألفضل أن يتم هذا عبر دورتين من  يؤثروا فيها، التنفيذ وفي عملية مراجعة أن يساهموا بفاعلية يستطيعون وضمان أنهم 

 يوم.  45المشاورات كل منهما 

تحديدا ، وط المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع أثناء المشاوراتيجمالي لألطراف المعنية وتبساالنخراط اإلتحسين • 

 تتضمن المجتمعات المحلية. بالنسبة للمشاورات التي 

 المدني على األرض.   لمجتمع المدني وأن تنخرط أكثر مع المجتمعل اتب القطرية على أن تكون صديقةع المكي• تشج
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