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واالمتثالإلى: عیسى مامان-ساني، مدیر قسم الضمانات البیئیة واالجتماعیة
اإلفریقي للتنمیةرئیس البنكنسخة موجھة إلى: الدكتور اكینومي أدیسینا،

ألمریكیةجیسیكا إسحاق، مدیرة تنفیذیة
أللمانیا واللوكسومبورغ والبرتغال وسویسرانیل برییر، مدیر تنفیذي

تنفیذي لجنوب إفریقیاماغوشي فلیتا-لیكیتي، مدیر

الضمانات المتكاملالموضوع: مشاركة األطراف الخارجیة في عملیة مراجعة نظام

السید عیسى مامان-ساني المحترم:

مجموعةنحنللتنمیة.االفریقيللبنكالمتكاملةالضماناتلنظامالحالیةالمراجعةبشأننراسلكمأنأسفلھ،الموقعوننحننود،
خاللالمجتمعاتمصالحتعزیزوالدوليبالتمویلیتعلقمافيالمحاسبةتقویةعلىوتعملالمدنيالمجتمعمنظماتمنتتكون
البنكفیھابماالدولیةالتمویلمؤسساتمختلفبھاتقومالتيوالمشاریعوالعملیاتاألنشطةنرصدكماالتنمویة،المشاریعتنفیذ

فعالیةتحسینفيالمدنيالمجتمعومشاركةوالتشاورالمصلحةأصحابوانخراطاإلندماجتشجیعبھدفللتنمیةاالفریقي
ومردودیة المشاریع والحیلولة دون اإلضرار ببلداننا.

الضماناتبتعزیزیتعلقفیماخاصة،2019لعامIDEVتقریربذلكأوصىكماالمتكاملالضماناتنظامبمراجعةونرحب
الممولةبالمشاریعالمرتبطةالمخاطرتحدیدعلىیساعدإطارتقدیمإلىیھدفالمتكاملالضماناتنظامأنندركونحنوتفعیلھا.
البنكیمولھاالتيالمشاریععنینتجقدمضرتأثیرأيمنوللمواطنللبیئیةحمایةضمانمعالمشاریعواستدامةنجاعةوتشجیع
نظاممراجعةوتشكلبیئیا.ومستدامةاجتماعیاشاملةتنمیةلتحقیقالرامیةالمؤسسةھذهاستراتیجیةإطارفيللتنمیةاالفریقي

أھدافلتحقیقالدولیةالمعاییرأسمىمعتماشیاوممارساتھسیاساتھلتأھیلللتنمیةاالفریقيللبنكفرصةالمتكاملالضمانات
معھا.البنك وحاجیات وحقوق الناس والمجتمعات والدول التي یتعاون

التشاورعملیةأنإلىنشیرالمناسبةوبھذهالمستقلة،المراجعةآللیةثالثةمراجعةللتنمیةاالفریقيالبنكنظم،2019وفي
لكلبالنسبةالمعاییرمنأدنىحدابوصفھابھاالعملإلىللتنمیةاالفریقيالبنكوندعوبھیحتذىنموذجاتعتبرالخارجي

وبالنسبةالمراجعة.فيوالمساھمةلالنخراطالمعنیةاألطرافعلىالفرصمنالعدیدتطرحأنھاإلىبالنظرالمراجعات
تلقيأجلمنأنجعاستراتیجیاتوضعمعوشاملةفعالةعملیةتبنيعلىالبنكنشجعالمتكامل،الضماناتنظاملمراجعة

ذويمنعددأكبرفیھایشارك–وشاملةجدوىوذاتفعالةتشاورعملیةتحقیقأجلومنالمصلحة.أصحابمنالمساھمات
االفریقيالبنكیمولھاالتيبالمشاریعمایتعلقفيالمدنيالمجتمعومنظماتالحقوقوأصحابالمجتمعاتفیھمبمنالمصلحة

بالتشاوریرتبطفیماللتنمیةاالفریقيالبنكنظراءیعتمدھاالتيالعاییربمافیھاالفضلىالعالمیةالممارساتمعوتماشیا–للتنمیة
وبنك2019فياألمریكیةللبلدانالتنمیةبنكو2018فيوالتنمیةاإلعمارإلعادةاألوروبي(البنكالمراجعاتخاللالعام

یلي:ماإلىللتنمیةاالفریقيالبنكندعو)،2021فياألوروبياالستثماروبنك2021فياآلسیويالتنمیة

خطةإلىباالضافةوآجالھاالمراجعةبنطاقالمتعلقةالمعلوماتللتنمیة،االفریقيللبنكاالنترنیتموقععلىینشر،أن●
واضحةمواعیدوضععلىوالحرصالتشاوربخصوصالزمنيوالبرنامجالخطواتشرحمعوالتواصلالتشاور

إلىالترجمةمعللمراجعةمنتظمةبصفةوتحییناتالتواصلخطةنشرعلىعالوةالمتوخاة،األھدافإلىباإلضافة



وتنظیمالمراجعةعملیةعلىاالطالعمنوالمھتمةالمعنیةاألطرافتمكینأجلمناألعضاءللدولالرسمیةاللغات
ھذه العملیة،أنفسھم بالشكل الذي یسمح لھم بتقدیم مساھمات إلغناء

إنجاز عملیة تشاور عامة تتكون من ثالث مراحل:●
oالخارجیةاألطرافمعالمشاوراتمنأولىجولةتنظیمعلىللتنمیةاالفریقيالبنكنشجعاألولى:المرحلة

قبل تحریر النسخة األولى،
oعناالجتماعاتفیھابماالخارجیةللمشاوراتثانیةنسخةتلیھااألولىالنسخةبنشرنوصيالثانیة:المرحلة

ویجب)،19كوفیدوباؤضداالحترازیةاالجراءاتاحتراممعأمكنإنكذلكالحضوریة(واالجتماعاتبعد
بماأخرىبطرقأوكتابةالتعلیقاتلتقدیماألقلعلىیوما120مھلةالحقوقوأصحاباألطرافإعطاء

المماثلة،ینسجم مع الممارسات الفضلى التي تعتمدھا مؤسسات التمویل
oأمكن(كلماكذلكوحضوریااالفتراضيالعالمفياألطرافإدماجفيتتجلىواألخیرة:الثالثةالمرحلة

علىیوما45مدةالحقوقوأصحاباألطرافبإعطاءنوصيالمرحلةھذهوفيالثانیة،النسخةفياألمر)
وسائل أخرى.األقل لإلدالء باآلراء سواء عن طریق الكتابة أو عبر

البنكمعوالتفاعلللحوارالفرصمنوالعدیدكافیاوقتاالحقوقوأصحاباألطرافبإعطاءالعملیةھذهوستسمح
المشاوراتتجريأنیجبذلك،إلىباإلضافةالمتكامل.الضماناتنظاممراجعةبخصوصللتنمیةاالفریقي

المكاتبفيالبنكلموظفيالفعالةالمشاركةبشدةونشجعالرسمیة،اللغاتباستعمالالوطنيالمستوىعلى
الوطنیة وفریق الضمانات عوض االكتفاء بخبراء خارجیین.

تشجیعبھدفأخرىمحلیةإعالمیةومنصاتالبنكموقعخاللمنالمشاوراتفيللمشاركةعامةدعواتنشر●
االندماج والتعددیة والولوج.

اعطاءیرجىللتنمیة،االفریقيالبنكفياألعضاءالدولجمیعفيومتاحةمندمجةالتشاورعملیةجعلأجلومن
والفرنسیةواالنجلیزیةالعربیةفیھابمامختلفةلغاتإلىللنسخترجمةوتوفیرتشاورمرحلةكلقبلیوما30مھلة

والتفاعلالتحضیرمنالمھتمةاألطرافتمكینأجلمنمتاحةالنسختكونبحیثاالفریقياالتحادفيأخرىولغات
یقوموأنالمختارةاألطرافمنمحدودعددعلىالدعواتفياالقتصارعدمإلىالبنكندعوكماالعملیة.معبنجاعة

ویوفر المبیت ألي شخص مھتم بالمشاركة.بالتواصل مع المجتمعات المعنیة بأنشطتھ ومع شركائھم
لقاءاتتنظیمیشملوھذاالتشاور،وبعدخاللللتفاعلفرصوفتحاألطرافمعحالیاالقائمللتواصلمنصاتتوفیر●

19كوفیدمنللوقایةاالحترازیةاالجراءاتاحتراممعذلكأمكنكلماحضوریةتواصلیة(واجتماعاتافتراضیة
باإلضافةللدول،الرسمیةاللغاتإلىفوریةترجمةوتوفیرالجھاتمختلففياألخرى)الصحیةالبروتوكوالتوباقي

أثرتكیفیشرحجوابوتوفیروممثلیھمالمحلیةوالمجتمعاتالمدنيالمجتمعمنظماتمنمساھمةطلبإلى
مساھماتھم في القرارات،

،تنفیذ نظام الضمانات المتكاملتوفیر، وفق ما تسمح بھ المراجعة، فرصا للمناقشة حول●
تمالتياآلراءتحدیدمعالمترجمةبالنسخمرفوقاالمطروحةاآلراءجمیعمعالتشاورلعملیةالكاملالتقریرنشر●

اعتمادھا والتي تم التخلي عنھا وتعلیل ذلك،
مختلففيالمعتمدةاللغاتإلىمترجمةنسختوفیرمعلیتبناھااإلدارةمجلسإلىستسلمالتيالنھائیةالنسخةنشر●

البلدان التي یعمل فیھا البنك.

بشأنأعالهوردمامناقشةفياالستفاضةأجلمناآلجالأقربفيمعكماجتماعانطلبأننودآني،طابعذاتوكخطوة
مراجعة نظام الضمانات المتكامل.

والمحاسبةوالشفافیةالمعلومةإلىالوصولوحریةاالنفتاحلمبادىءوفقاستتمالخارجیةاألطرافمعالتواصلعملیةأنونعتقد
والوضوح وسھولة الولوج.

منعامةبصفةللتنمیةاالفریقيالبنكومعواالمتثالواالجتماعیةالبیئیةالضماناتقسممعالتفاعلمنالمزیدإلىنتطلعوبینما
أوالمعلوماتمنوللمزیداالعتبار.بعینتوصیاتناألخذكمشكرناعنلكمنعبرأننودفاعلیة،وذاتمندمجةمراجعةعملیةأجل

لطرح أسئلة المرجو االتصال بـ:



Lumière(للتنمیةسینیرجيلومییرمنلومییرساغنيآلي● Synergie pour le Développement)
a.sagne@lsdsenegal.org

Bank(المعلوماتبنكمركزمنكوفيداماتا● Information Center)
dkoffi@bankinformationcenter.org

مع أطیب التحیات،

المنظمات الموقعة:

الكامرون
)RECODH(االنسانحقوقلمنظماتالكامرونیةالشبكة

ساحل العاج
)GRPIE(االستخراجیةالصناعاتحولالبحثمجموعة

جمھوریة الكونغو الدمقراطیة
Action(الجوعضدالزراعيالعملمجموعة Paysanne Contre la Faim(
African(واتشریسورسأفریكان Resources Watch(
Conseil(التنمیةمجالفيالحكومیةغیرللمنظماتالجھويالمجلس Régional des Organisations Non

Gouvernementqles de Développement(

غامبیا
Open(غامبیابالتفورمسوسایتيأوبن Society Platform Ghambia(

ألمانیا
Urgewald(فيإيأورجیفالد E V(

غانا
AbibiNsroma(نسروماأبیبيمؤسسة Foundation(

عالمیا
Coalition(التنمیةفياالنسانحقوقأجلمنالتحالف for Human Rights in Development(
International(العالميالمحاسبةمشروع Accountability Project(

غینیا
Association(التنمیةأجلمنوالبحثالتعاونجمعیة de Coopération et de Recherche pour le Développement(
)CEDE(البیئةفيللحقالتمیزمركز
)MDE(األطفالعالم

لیسوطو
Lesotho(الخاصةاالحتیاجاتذوياألشخاصلمنظماتللیسوطوالوطنیةالفدرالیة National Federation of

Organisations of the Disabled(

لیبیریا
Alliance(القرويالعالمفيالدمقراطیةأجلمناالتحاد for Rural Democracy(
Green(انترناشیونالادفوكاتسغرین Advocates International(
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Mano( والحكامةالطبیعیةالثرواتفيوالحقالمدنيللمجتمعمانونھراتحادأرضیة River Union Civil Society Natural
Resources Rights and Governance Platform(

Natural(الطبیعیةوالثرواتالنساءأرضیة Resources Women Platform(

منغولیا
Oyu(واتشتوغلويأویو Togloi Watch(

نیجیریا
)AFRILAW(االفریقيالقانونمؤسسة
)ANEEJ(واالقتصادیةالبیئیةللعدالةاالفریقیةالشبكة
Foundation(األرضعلىالحفاظمؤسسة for the Conservation of the Earth(

)PPDF(فاوندایشندفالوبمنتبوینتبیس

إقلیمیا
Arab(واتشأرابتحالف Watch Coalition(

السنغال
Lumière(للتنمیةسینیرجيلومییر Synergie pour le Développement LSD(

سیرالیون
)NMJD(والتنمیةالعدالةأجلمنالحركةشبكة

أوغاندا
)BIRUDO(القرویةللتنمیةبولیسامبادرة

Friends(التنیةفيالبیئةأصدقاء with Environment in Development(
Joy(أوغانداألطفالالفرح for Children Uganda(

الوالیات المتحدة األمریكیة
Accountability(المحاسبةمجلس Counsel(

Bank(المعلوماتمركزبنك Information Center(
Center(الدوليالبیئيالقانونمركز for International Environmental Law CIEL(

Green(األمریكیةالمتحدةبالوالیاتللخضرالمساندون Advocates USA(
Inclusive(الدولیةالمندمجةالتنمیة Development International(
International(الدولیةاألنھار Rivers(


