
 2021نوفمبر،   19

 أديسينا  أكينومي الرئيس الدكتور

 البنك اإلفريقي للتنمية  

 شارع جوزيف أنوما  

 01أبيدجان   1287الصندوق البريدي  01

 ساحل العاج 

 

   ،إلى الدكتور أكينومي

 

 نسخة إلى: جيسيكا إسحاق، القائمة بأعمال المدير التنفيذي للواليات المتحدة،

 ، المدير التنفيذي أللمانيا ولوكسومبورغ والبرتغال وسويسرا، نيلس بريير

 ماكغوشي بليتا ليكيتي، المدير التنفيذي لجنوب افريقيا،  

 رئيس اللجنة الخاصة بنجاعة العمليات والتطوير،  كريس كالمرز

 زينب توري عن قسم المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية. 

 

 بخصوص نظام الضمانات المتكامل   المصلحةالموضوع: التشاور مع أصحاب 

 

عن دعمنا لمراجعة البنك اإلفريقي للتنمية لنظام الضمانات  نحن المنظمات الموقعة أدناه نراسلكم من أجل التعبير

المتكامل، كما نود أن نشير إلى بعض المخاوف بشأن عملية المراجعة. نحن منظمات تنتمي للمجتمع المدني من 

قارة االفريقية باإلضافة إلى منظمات دولية مساندة تعمل على تعزيز المحاسبة في ما يتعلق بالتمويل  حاء المختلف أن

تنفيذ المشاريع التنموية، كما نعمل على رصد األنشطة ب فيما يرتبطالدولي للتنمية وتدافع على مصالح المجتمعات 

والعمليات والمشاريع التي تقوم بها مختلف مؤسسات التمويل الدولية بما فيها البنك االفريقي للتنمية وذلك بهدف 

ين تشجيع االندماج واالنخراط الفعلي ألصحاب المصلحة والولوج إلى المعلومة واالستدامة البيئية والمحاسبة لتحس 

 أداء المشاريع وضمان نتائج أفضل والحيلولة دون اإلضرار ببلداننا.  

 

 2021في يونيو   ساني، مدير قسم الضمانات البيئية واالجتماعية واالمتثال-مامانوقد سبق لنا أن راسلنا السيد 

عن ترحيبنا بمراجعة نظام الضمانات المتكامل كما عبرنا عن توصيات من أجل تحقيق عملية مراجعة  له لنعرب 

ومشاركاتنا في مراجعات مماثلة شملت السياسات البيئية واالجتماعية شاملة ومندمجة مبنية على أساس تجاربنا 

 2012، البنك الدولي في 2011مية في ألبناك تنموية أخرى متعددة األطراف )يتعلق األمر بالبنك االفريقي للتن

والبنك  2019بنك التنمية للبلدان األمريكية في و  2018، البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في 2016و

(. وفي هذا الصدد، تتيح مراجعة نظام الضمانات 2021والبنك األوروبي لالستثمار في    2021اآلسيوي للتنمية في  
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الفريقي للتنمية من أجل تحيين سياساته وممارساته بشكل يتماشى مع أرقى المعايير الدولية المتكامل فرصة للبنك ا

ويعكس أهداف البنك ويستجيب الحتياجات وحقوق الشعوب والمجتمعات والدول األعضاء التي يتعامل معها البنك. 

مع المدني والمجتمعات عن االنصات إلى أصحاب المصلحة من أطراف بالمجت لال بديولتحقيق هذه األهداف، 

 المعنية بشكل مباشر بمشاريع التنمية بوصفها المستفيد النهائي. 

 

في يونيو والتي قال فيها أن البنك االفريقي للتنمية يعتزم إطالق عملية جواب السيد مامان ساني لرسالتنا    إال أنه بعد 

أثر ألي   المصلحة في إطار المراجعة السالفة الذكر، التشاور في "القريب العاجل" مع المجتمع المدني وأصحاب  

معلومة حول المراجعة في موقع البنك االفريقي للتنمية على االنترنت، حيث لم نتوصل بعد بأي معلومات حول 

 مقترح البنك بشأن عملية التشاور مع األطراف الخارجية. 

 

المقبل، فإنه من الضروري أن تجري هذه المراجعة  صيرية على المحك تنتظر التقييم وبالنظر إلى وجود قضايا م 

يأخذ في عين االعتبار الحاجة الملحة لتعزيز وتوسيع نظام الضمانات للبنك االفريقي جدول زمني مناسب وفق 

للتنمية بشكل يضمن اجراء تشاور منتظم وفعال مع المجتمع المدني والمجتمعات المعنية مباشرة بالمشاريع التي 

ك باإلضافة إلى الفئات المهمشة وباقي أصحاب المصلحة والحقوق المعنيين بمراجعة نظام الضمانات يمولها البن

وتعطي المراجعة األخيرة التي أجراها البنك آللية التقييم المستقل مثاال على أحدث تقييم سياسات قام به   المندمج.

البنك بشكل شمل آراء أصحاب المصلحة وأعطاهم مساحة للتفاعل البناء والفعال، لذلك نعتبر أن العديد من عناصر 

انتباهكم إلى أن  إثارةالمتكامل. وفي هذا السياق، نود هذا النموذج قابلة للتطبيق في إطار مراجعة نظام الضمانات 

الفاعلين في المجتمع المدني في المنطقة سيكونون مشغولين للغاية خالل األشهر من نوفمبر إلى يناير مع التزامات 

عتبار ، لذا فمن األجدر إطالق مسار التشاور قبل نهاي السنة مع األخذ بعين اال نهاية السنة وحلول فترة اإلجازات 

 ضرورة منح فترة إضافية لمسار المراجعة والمشاركة العامة. 

 

إلعمال دوركم من أجل إعطاء األولوية إلرساء   –بصفتكم رئيسا للبنك اإلفريقي للتنمية    –وفي هذا اإلطار، ندعوكم  

لتوصيات مسار تشاوري شامل ومندمج كجزء من هذه المراجعة المهمة، لذا نود أن نعيد التأكيد على خالصة ا

 يلي:   على ما، والتي نحث فيها البنك 2021التي أرسلناها لكم في رسالة يونيو 

 

 للمعلومات   -وباستعمال اللغات الرسمية للدول األعضاء  -على موقع البنك االفريقي للتنمية    الفوريالنشر   ▪

وآجال التشاور    مراحلالمتعلقة بنطاق المراجعة وجدولها الزمني باإلضافة إلى خطة التشاور والتواصل و

  انشغال باإلضافة إلى تواريخ مضبوطة والنتائج المرجوة. كما يتوجب على البنك أن يأخذ في عين االعتبار  



تمديد فترة   ب السنة، لذا يجمنظمات المجتمع المدني بالتحضير لفترة اإلجازات في الربع األخير من 

 على األقل.    2022التشاور لتشمل الربع األول من عام 

 

 إجراء مشاورات عامة على ثالث مراحل:  ▪

المرحلة األولى: ندعو البنك االفريقي للتنمية لتنظيم جولة أولى من المشاورات مع أصحاب  -

 قبل إنجاز المسودة األولى،  المصلحة الخارجية

نشر المسودة األولى متبوعة بجولة ثانية من المشاورات الخارجية تشمل  المرحلة الثانية: نوصي ب -

اجتماعات عن بعد )باإلضافة إلى اجتماعات حضورية كلما كان ذلك ممكنا مع احترام إجراءات 

يوما للتعقيب   120(. ويجب إعطاء أصحاب المصلحة والحقوق مهلة 19الوقاية من وباء كوفيد 

لممارسات الفضلى المعتمدة من قبل مؤسسات التمويل الدولية  كتابيا أو بطرق أخرى وفقا ل

 األخرى،  

المرحلة الثالثة واألخيرة: تتجلى في المشاركة سواء على االنترنت أو في أرض الواقع كلما أمكن  -

يوما إلرسال التعقيبات كتابيا   45ذلك إلتمام المسودة الثانية. وفي هذه المرحلة نوصي بمنح مهلة  

 سائل أخرى. أو عن طريق و

 

  30ل االجتماعي على المستوى المحلي وذلك  صإطالق دعوات للمشاركة على موقع البنك ومنصات التوا ▪

مسودات إلى اللغات ذات الصلة يوما قبل الموعد، وتعزيز االدماج والتعددية والولوج، وتوفير ترجمات لل

ريقي وتوفيرها بوسائط متاحة لتمكين جميع  بمافيها العربية واالنجليزية والفرنسية وباقي لغات االتحاد اإلف

أصحاب المصلحة من االعداد والتفاعل بشكل فعال مع العملية. كما نحث البنك على عدم حصر الدعوات 

على عدد محدود من األطراف المختارين مسبقا بل عليه أن يوسع من نطاق الدعوة وأن يقوم بتواصل 

 ك وشركائه، إضافي مع المجتمعات المعنية بمشاريع البن

 

وضع منصات للتواصل الدائر بين أصحاب المصلحة وتوفير فرص الستقبال ردود أثناء وبعد التشاور،   ▪

ذلك، باإلضافة إلى   أمكنوذلك عبر االستعانة باالجتماعات عن بعد واالجتماعات الحضورية حيثما 

  تخصيص موقع خاص بمراجعة نظام الضمانات المتكامل يشمل إمكانية التماس ردود ومساهمات،

 

توفير فرص في إطار نطاق المراجعة من أجل المناقشات حول التنفيذ والموارد والتدريب على السياسات   ▪

 المتعلقة بنظام الضمانات المتكامل، 

 



التقارير الكاملة للمشاورات باإلضافة إلى جميع التعقيبات المتوصل بها مرفقة بنسخ مترجمة إلبراز نشر  ▪

 لتي تم اسقاطها مع التعليل، التعقيبات التي تم اعتمادها وا

 

نشر النسخة النهائية التي ستسلم للمجلس من أجل الموافقة وتوفير نسخ مترجمة إلى اللغات الرسمية للدول  ▪

 التي يعمل بها البنك، 

 

وفي األخير، وكخطوة آنية، نود أن نطلب عقد اجتماع معكم ومع قسم الضمانات البيئية واالجتماعية واالمتثال في  

وقت ممكن وذلك بغرض التعمق في مناقشة القضايا الواردة أعاله وأمور أخرى تتعلق بمراجعة نظام أقرب 

 الضمانات المتكامل. 

 

ونعرب عن أملنا في أن تجري عملية التشاور مع أصحاب المصلحة الخارجية وفقا لمبادىء االنفتاح واتاحة 

 المعلومة والشفافية والمحاسبة والوضوح والولوج. 

 

ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الرئيس وقسم الضمانات البيئية واالجتماعية واالمتثال والبنك االفريقي للتنمية برمته 

بهدف تحقيق مراجعة لنظام الضمانات المتكامل بشكل فعال وشامل، كما نعبر لكم عن شكرنا على أخذ توصياتنا 

 االتصال ب:  في عين االعتبار. وللحصول على معلومات إضافية المرجو

 

 a.sagne@lsdsenegal.orgآلي ساكني، لومير سينيرجي دو ديفلوبمون  •

 pnampungu@bankinformationcenter.orgفيونا نامبونغو   •

 tagbahey@rightsindevelopment.orgتيتي أكباهي   •

 ouafa@arabwatchcoalition.org وفاء حديوي •

 

 

 مع فائق االحترام والتقدير  

 

 المنظمات الموقعة 

 

Burkina Faso 

BEOG NEERE 

CICDoc 

Association Burkinabé pour la Survie de l'Enfance (ABSE) 

 

mailto:a.sagne@lsdsenegal.org
mailto:pnampungu@bankinformationcenter.org
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Kinshasa-Congo 

Observatoire d'etudes et d'appui a la responsabilite sociale et environnementale ( OEARSE ) 

 

Cote Divoire 

ONG ADDY 

ONG COTE D'IVOIRE COEUR D'AMOU 

GENERATION FEMME DU TROISIEME MILLENAIRE 

YA International-BA 

Club Union Africaine Côte d'Ivoire 

Recherche et de Plaidoyer sur les Industries Extractives (GRPIE)Groupe de  

ONG Environnement et Comportements Sains en Côte d'Ivoire (ECOSCI) 

YA International-Ong ba 

Roscidet 

 Fédération des Réseaux et Associations de l'Energie, de l'Environnement et du Développement

Durable (FEREADD) 

Nos enfants notre Avenir 
)Réseau des Organisations de la Société CIvile pour le Développement du Tonkpi (ROSCIDET 

ONG EFRAD 

 

DRC 

Afrewatch 

 

Germany 

Urgewald 

 

Guinée 

Monde Des Enfants (MDE) 

ACORD GUINEE 

ONG RENASCEDD 

ONG ACORD 

Iraq 

Abnaa Al Nazheen Organization 

Women and Children's Affairs Organization 

 

Kenya 

Jamaa Resource Initiatives 

 

Liberia 

Green Advocates International (Liberia) 

 

MENA 

Arab Watch Coalition 

 

Morocco 

ATED (Association Talassemtane pour environnement Developpement) 

Espace de Solidarité et de Coopération de l'Oriental (ESCO) 

Association Jeunes for Jeunes 

 

Netherlands 

BothEnds 



 

Nigeria 

PPDF -Peace Point Development Foundation  

Foundation for the Conservation of the Earth (FOCONE) 

Freedom for Life Initiative 

Center for health and socio Economic development 

Nnamdi Azikiwe University 

PPDF -Peace Point Development Foundation  

 

Sénégal 

Lumiere Synergie pour le Développement  

 

Tanzania 

Sustainable Holistic Development Foundation (SUHODE) 

Development Foundation (SADEF) Sakale 

Foundation for Environmental Management and CampaignAgainst Poverty 

Shirika la Msaada wa Kisheria Mingoyo (SHIMKIMI) "Mingoyo Legal Aid Organization 

Learning Minds Africa 

Gender and Climate Change Tanzania Coalition 

Mineral Mining TRust Fund (TMMTF) Tanzania 

TUSHIRIRIKI 

Tanzania (MANET) -Mazingira Network  

CILAO-CIVIC AND LEGAL AID ORGANIZATION  

FORCEPS Group 

SHAURIJEMA GROUP 

Tanzania Aids and Poverty Relief Organization 

Small Scale Farmers Organization Net work (MVIWATA) 

 

e GambiaTh 

IPDG 

Open Society Platform Gambia 

 

Tunisie 

Association Tunisienne de Droit du Développement 

Tunisian Association for Local Governance 

 

Uganda 

Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO) 

Twerwaneho Listeners Club 

Green Africa Network (YAGANET)-Young Agro 

Uganda Consortium on Corporate Accountability 

Initiative for Social and Economic Rights -ISER  

International Accountability Project 

Witness Radio 

National Union of Disabled Persons of Uganda 

opmentFriends with Environment in Devel 

Uganda -Joy for Children  

 

USA 

International Rivers 



Accountability Counsel 

Corporate Accountability Lab 

Bank Information Center 

 

Yemen 

Yemeni Observatory for Human Rights 
 


