


 3 من   2  فحة الص

في عملیات التخطیط والتقییم أن یعطي األولویة للمشاركة العامة المجدیة بنك االستثمار األوروبي یتعین على  .3
لمشاركة أصحاب المصلحة  كما ندعو البنك لتعزیز متابعتھ    ،یترك ھذه المسؤولیات لصاحب المشروع  وأال  متابعةالو

إن مروجي   ، مع إیالء أھمیة خاصة للموافقة الحرة المسبقة عن علم للشعوب األصلیة.في جمیع المشاریع التي یمولھا
الذي   خللعدم التد المشروع لیسوا مؤھلین لكل من إدارة مناھج المشاركة المجتمعیة واإلشراف علیھا، والنھج الراھن

 لیس مجدا على النحو الواجب.  یتبعھ البنك

المتعلق بالتنوع البیولوجي والنظم البیئیة مع توجیھات االتحاد األوروبي الخاصة بالموائل  4یجب مواءمة المعیار  .4
تسارع االنقراض الجماعي للحیاة البریة على األرض، ال   ظروف. في 2030واستراتیجیة التنوع البیولوجي لعام 

یمكن لبنك االستثمار األوروبي تمویل المشاریع التي یمكن أن یكون لھا تأثیرات على أي موائل طبیعیة محمیة وموائل 
داخل االتحاد األوروبي أو خارجھ. ینبغي االستعاضة عن مفھوم "ال خسارة صافیة  ب لعدید من أنواع الكائنات الحیة

سارة للتنوع البیولوجي" ألن كلمة "صافیة" تسمح بتدمیر التنوع المعیار بعبارة "ال خ ھذا للتنوع البیولوجي" في
البیولوجي في مكان معین، باعتبار أن التنوع البیولوجي سیتم حمایتھ في مكان آخر. اضافة إلى ذلك، یجب أن تكون 

لمتدفقة، واألراضي  ، والجبال العالیة، واألنھار االرئیسیةأكثر النظم البیئیة المھددة ھي المناطق المحظورة: الغابات 
 الرطبة، والشعاب، وما إلى ذلك. 

لبنك االستثمار . لذا، یجب أن تحترم العملیات الوسیطة  جادةالمتعلق بالتمویل الوسیط تعدیالت    11یحتاج المعیار رقم   .5
نفس المعاییر البیئیة واالجتماعیة باإلضافة إلى ضرورة اجراء التحقیقات والمتابعة وضمان الشفافیة في  األوروبي 

عملیات اإلقراض المباشرة، كما ینبغي أن تفرض السیاسة والمعاییر على الوسطاء إحالة المشاریع الفرعیة ذات  
مشاریع التي تندرج في إطار المرفقین األول والثاني المخاطر العالیة على البنك من أجل إجراء تحقیق (كما في حالة ال 

لتوجیھات االتحاد األوروبي بشأن تقییم األثر البیئي)، ویجب كذلك تحدید المشاریع التي تقع في ھذه الفئة.  ویتعین 
 وبيبنك االستثمار األوراالفصاح عن اسم ومجال ومكان المشاریع الفرعیة المتوسطة ذات المخاطر العالیة من طرف  

والوسطاء بالمعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب  بنك االستثمار األوروبيوالوسطاء من أجل ضمان توصل 
 ولیتمكن المجتمع المدني من تمحیصھا والمساءلة بشأنھا.

 

محوریا  لذلك ندعوكم التخاذ تدابیر ملموسة بصفتكم رئیسا لمؤسسة تطمح أن تكون رائدة في مجال االستدامة وأن تلعب دورا 
بنك في التمویل الذي یقدمھ االتحاد األوروبي في مجال التنمیة، ألن غیاب أي مبادرة في ھذا الصدد سیضعف من مصداقیة 

الحالیة سیجعل البنك متخلفا عن  فیما یتعلق بالتزاماتھ تجاه االستدامة. إن تبني مسودة السیاسة والمعاییر االستثمار األوروبي
 . )EBRD( والبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمیة) IFC(ویل الدولیة نظرائھ مثل مؤسسة التم

 

موظفي البنك بقیم االتحاد األوروبي وااللتزامات في مجال  تشبثكم وتشبثلقد ركزتم بشكل متكرر في خطاباتكم على مدى 
 حقوق اإلنسان، اآلن قد حان الوقت إلثبات ذلك على أرض الواقع. 

 

إلى مؤسسة تسعى إلى   بنك االستثمار األوروبيونعبر لكم، نحن الموقعون على ھذه الرسالة، عن دعمنا لكم في مسار تحول 
 توجیھ اقتصاداتنا نحو مسار عادل ومنصف ومستدام.

 

كم عن جزیل  مسودة إطار االستدامة البیئیة واالجتماعیة، ونعبر ل بنك االستثمار األوروبيوسوف نتابع باھتمام كیف سیعدل 
 شكرنا على اھتمامكم بھذه المواضیع بالغة األھمیة. 

 

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدیر، 
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