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عن البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية

يستثمر البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية في تغيير حياة 

الشعوب والبيئات إلى األفضل 
في مختلف أنحاء المنطقة التي 
تمتد من وسط أوروبا إلى وسط 

آسيا وغرب البلقان وجنوب وشرق 
المتوسط. وبالتعاون مع القطاع 

الخاص، نستثمر في مشاريع، 
وندخل في حوار حول السياسات، 
ونقدم المشورة الفنية التي تعزز 

االبتكار ونسهم في بناء اقتصادات 
السوق المفتوحة والمستدامة.
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األدوار والمسؤوليات

يشارك عدد من المسؤولين واألفراد في تنظيم عمل ‘آلية شكاوى المشاريع‘، ويصف هذا القسم من الدليل طبيعة عملهم.

مجلس إدارة البنك

يُعيِّن مجلس اإلدارة خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘. كما يقبل مجلس اإلدارة أو يرفض تضمين عدم 

أهلية الشكوى في ’تقرير تقييم األهلية‘، باإلضافة إلى خطة عمل اإلدارة الموضوعة استجابة للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة االمتثال الخاصة بالمشاريع المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

المسؤول التنفيذي لالمتثال هو رئيس المكتب الموجود به ’آلية شكاوى المشاريع‘. وهو مسؤول عن المسؤول التنفيذي لالمتثال

ضمان تنفيذ مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ األعمال وفًقا للنظام الداخلي ’آللية شكاوى المشاريع‘.

مجموعة من الخبراء المستقلين )تصل إلى 10 خبراء( يُعيِّنهم مجلس إدارة البنك األوروبي إلعادة خبير )خبراء( آلية شكاوى المشاريع

اإلعمار والتنمية، يتم تعيين كل خبير من قبل مجلس اإلدارة على أساس مخصوص للعمل كُمقيّمين 

لألهلية مع مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘، أو ’خبير مراجعة االمتثال‘ )منفرًدا( أو خبير ’مبادرة 

حل المشاكل‘ )منفرًدا أو مع مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘(. ويمكن أن يكون الخبراء مسؤولين، 

بناء على تفويض من مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘، عن أي متابعة أو إعداد تقارير.

يتم اختيار كل خبير بشكل تنافسي وليس ممن سبق لهم العمل بالبنك أو مر على عملهم لدى البنك عامان قبل 

تعيينهم. وأضف إلى ذلك، يمكن لمجلس إدارة البنك فقط إقالة مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ بسبب ما.

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ هو موظف بنك بدوام كامل، ترشحه لجنة ويُعيّنه رئيس البنك. وهو المسؤول مسؤول آلية شكاوى المشاريع

عن العمل اليومي العام ’آللية شكاوى المشاريع‘. يسجل الشكاوى ويختار الخبراء إلجراء تقييم مشترك لألهلية، 

ويُّقيم إمكانية استفادة شكوى مؤهلة ما من ’مبادرة حل المشاكل‘، ويتأكد من تلبية الجداول الزمنية أو اعتماد 

تمديد المهل الزمنية، ويوفر المعلومات والردود على جميع األطراف ذات الصلة في كل مرحلة من مراحل عملية 

’آلية شكاوى المشاريع‘، ويُراقب ويُعد التقارير عن موقف تنفيذ أنشطة المتابعة، بما في ذلك رفع التقارير إلى 

رئيس البنك ومجلس اإلدارة سنويًا. كما يكون مسؤوالً أيًضا عن التوعية ’بآلية شكاوى المشاريع‘ والتدريب عليها.

يقبل الرئيس أو يرفض نتائج ’تقرير تقييم األهلية‘ بعدم أهلية شكوى من الشكاوى والتوصية بغلقها، رئيس البنك

وكذلك ’خطة عمل اإلدارة‘ الموضوعة استجابة للتوصيات الواردة في تقارير مراجعة االمتثال بالنسبة 

للمشاريع التي ال تحتاج إلى موافقة مجلس اإلدارة أو لم يتم الموافقة عليها بعد. يقبل الرئيس أيًضا 

أو يرفض توصية ما واردة في ’تقرير تقييم األهلية‘ بتولى البنك إجراء مبادرة حل المشاكل.
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الملخص التنفيذي

تم تأسيس ’آلية شكاوى المشاريع‘ لتقييم ومراجعة الشكاوى 

المقدمة بشأن المشاريع الممولة من قبل البنك األوروبي إلعادة 

اإلعمار والتنمية. حيث يمنح البنك األفراد والمنظمات والمجموعات 

المحلية التي قد تتأثر سلبًا بسبب مشروع ما وسيلة لتقديم 

شكاوى إلى البنك، بشكل مستقل عن العمليات المصرفية.

يحدد دليل المستخدم هذا النظام الداخلي بكيفية التقدم بالشكاوى، 

ومن يمكنه تقديمها، والقضايا التي يمكن أن تثار وتعالج من خالل ’آلية 

شكاوى المشاريع‘. كما يوضح عملية مراجعة الشكوى، والجداول الزمنية، 

ومتطلبات إعداد التقارير، وأحكام السرية وتفاصيل اإلجراءات األخرى. 

وباإلضافة إلى ذلك، يتضمن النص الكامل ’للنظام الداخلي آللية شكاوى 

المشاريع‘، المعتمد من قبل مجلس إدارة البنك في مايو )أيار( 2014.

هناك طريقتان لبحث الشكاوى ’بآلية شكاوى المشاريع‘: األولى هي 

’مراجعة االمتثال‘ المعنية بتقييم مدى امتثال البنك لسياسات البنك األوروبي 

إلعادة اإلعمار والتنمية ذات الصلة، والثانية هي ’مبادرة حل المشاكل‘، و 

التي تهدف إلى حل الكامنة وراء الشكوى، وعادة ما تتم من خالل اتفاق 

وساطة بين الشاكي وعميل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

تتم مراجعة الشكاوى بمساعدة خبراء ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ - خبراء دوليين متخصصين في مجاالت مثل البيئة 

والتنمية االجتماعية والقانون ويعملون خارج البنك.
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ميكن أن تعالج ‘آلية شكاوى املشاريع‘ 
الشكاوى بطريقتني: األوىل: من خالل 

محاولة لحل القضايا املثارة يف الشكوى الخاصة 
بك. والثانية: من خالل التحقيق يف امتثال البنك 
األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية لسياساته ذات 

الصلة من عدمه.

دليل ‘آلية شكاوى المشاريع‘

حول ‘آلية شكاوى المشاريع‘
لقد أنشأ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

لتكون جزًءا من التزامه بالشفافية والمساءلة في عملياته. فإذا كان 

لديك مشكلة مع مشروع يموله البنك، أو قد أعرب البنك عن نيته 

لتمويله، وكنت تعتقد أن هذا المشروع قد تسبب أو من المحتمل أن 

يسبب ضرًرا، فيمكنك تقديم شكوى إلى ’آلية شكاوى المشاريع‘‘.

ويمكن ’آللية شكاوى المشاريع‘ مساعدتك بطريقتين:

األولى: طلب المساعدة من ’آلية شكاوى المشاريع‘ في حل مشكلة لديك   .1

مع المشروع – والتي قد تكون على سبيل المثال، خالفًا مع الشركة الراعية 

للمشروع. وفي هذه الحالة، يمكن ’آللية شكاوى المشاريع‘ البدء في 

’مبادرة حل المشاكل‘ لمحاولة حل القضايا موضوع الشكوى. وقد يشمل 

هذا القيام بتقصي الحقائق و/أو الوساطة و/أو التوفيق، و/أو تسهيل 

الحوار و/أو التحقيق و/أو إعداد التقارير؛ 

والثانية: أن تطلب من ’آلية شكاوى المشاريع‘ التحقيق في ما إذا كان   .2

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية قد فشل في االمتثال ’للسياسة 

البيئية واالجتماعية‘ لديه )جميع اإلصدارات( و/أو أحكام مشاريع بعينها 

فيما يخص ’سياسة المعلومات العامة‘ الخاصة بالبنك فيما يتعلق بمشروع 

 معتمد من البنك. وفي هذه الحالة، يجوز ’آللية شكاوى المشاريع‘ 

 إجراء ’مراجعة االمتثال‘ لتقييم التزام البنك مع متطلبات تلك السياسات 

من عدمه.

يمكنك طلب استخدام ’مبادرة حل المشاكل‘، أو ’مراجعة االمتثال‘، أو كلتيهما، 

شريطة أن تلبي شكواك متطلبات األهلية ذات الصلة. ومع ذلك، تقرر ’آلية 

شكاوى المشاريع‘ الطريقة )أو كليهما( األنسب لبحث الشواغل المثارة.

يمكن أن تعالج ’آلية شكاوى المشاريع‘ الشكاوى بطريقتين: 

األولى: من خالل محاولة لحل القضايا المثارة في الشكوى 

الخاصة بك. والثانية: من خالل التحقيق في امتثال البنك األوروبي 

إلعادة اإلعمار والتنمية لسياساته ذات الصلة من عدمه.

للحصول على معلومات إضافية حول ’آلية شكاوى المشاريع‘ وعلى نسخة 

.www.ebrd.com/pcm :كاملة من النظام الداخلي، يرجى زيارة

وهناك نسخة كاملة من النظام الداخلي ’آللية شكاوى 

المشاريع‘ في القسم رقم 2 من هذا الكتيب.
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ميكنك تقديم شكوى باللغة اإلنجليزية أو 
الفرنسية أو األملانية أو الروسية أو بأي من 

 اللغات الرسمية األخرى للبلد الذي يعمل 
فيه البنك.

أو إرسال الطلبات اىل مكتب املطبوعات.
الهاتف: 7553 7338 )20( 44 + 

فاكس: 6102 7338 )02( 44 +
 pubsdesk@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين

متى يتم تقديم الشكوى؟
إذا كنت تسعى الستخدام ‘مبادرة حل المشاكل‘، فيمكنك تقديم الشكوى:

فقط بعد أن يُعبّر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 	 

بوضوح عن رغبته في بتمويل المشروع؛ 

وفي موعد ال يتجاوز 21 شهرًا من آخر عملية دفع أموال قام 	 

بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، أو في حالة تمويل 

األسهم، حيث لم يقم البنك ببيع أو بتخارج استثماراته.

إذا كنت تسعى الستخدام ‘مراجعة االمتثال‘، فيمكنك تقديم الشكوى:

بعد موافقة البنك على المشروع؛ 	 

وفي موعد ال يتجاوز 42 شهرًا بعد تاريخ توقف 	 

البنك عن المشاركة في المشروع.

تشجع ’آلية شكاوى المشاريع‘ على أن يبذل الشاكون، قبل تقديم 

الشكوى، الجهد نحو عرض القضايا األساسية موضوع المشكلة 

على كل من البنك أو العميل أو هما مًعا. ويجب تقديم الشكوى 

إلى ’آلية شكاوى المشاريع‘ فقط في حال فشل التوصل مع إدارة 

البنك أو العميل إلى حل للمشكلة أو إذا تعذر االتصال.

وفي كلتا الحالتين، يمكنك االتصال بمسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

أو مكتب تمثيل البنك ذي الصلة للحصول على المساعدة إذا 

كنت غير متأكد من المدة التي يجب تقديم الشكوى فيها:

Project Complaint Mechanism

Attn: PCM Officer

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

 United Kingdom )المملكة المتحدة(

 الهاتف: 7813 7338 )20( 44+

 فاكس: 7633 7338 )20( 44+

pcm@ebrd.com :البريد اإللكتروني

لمعرفة قائمة مكاتب تمثيل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ووسائل 

www.ebrd.com/contacts.html :االتصال بها، يرجى زيارة موقع الويب

المطبوعات ذات الصلة
كتيب »إرشادات آلية شكاوى المشاريع« و«السياسة البيئية واالجتماعية« 

للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )جميع اإلصدارات( و«سياسة 

المعلومات العامة« للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

يمكن الحصول على نسخ من تلك المطبوعات من جميع 

مكاتب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
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‘آلية شكاوى املشاريع‘ مستقلة عن 
العمليات املرصفية وإدارة البيئة واالستدامة 

بالبنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية. 

 من يدير ‘آلية شكاوى 
المشاريع‘؟

إن ’آلية شكاوى المشاريع‘ مستقلة عن ’العمليات المصرفية‘ و’إدارة البيئة 

واالستدامة‘ بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. وينسق ’مسؤول 

آلية شكاوى المشاريع‘ جميع العمليات، ويُقيّم أهلية الشكاوى بمجرد 

تسجيلها بالتعاون مع خبير مستقل. وإذا كان هناك ما يبرر استخدام 

’مراجعة االمتثال‘، فسوف يقوم عضو من مجموعة ’خبراء آلية شكاوى 

المشاريع‘ بتنفيذها. أما إذا كان هناك حاجة الستخدام ’مبادرة حل 

المشاكل‘، فستخضع حينئذ لموافقة مسبقة من ’رئيس البنك‘، وينسق 

’مسؤول أو خبير آلية شكاوى المشاريع‘ أو هما مًعا هذه العملية.

تشمل مهام خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘ المستقلين، بالتنسيق 

مع مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘، تقييم أهلية الشكاوى وإجراء 

مراجعات االمتثال أو مبادرات حل المشاكل والمتابعة.

يتخصص هؤالء الخبراء الدوليون في مجاالت مثل البيئة 

والتنمية االجتماعية والقانون. ويعملون بشكل خارجي عن 

البنك ويتم تعيينهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

 من يمكنه 
تقديم الشكوى؟

يمكن لشخص أو أكثر متواجد في منطقة المشروع، أو من 

لديه مصالح اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية في منطقة 

المشروع، تقديم شكوى إلى ‘مبادرة حل المشاكل‘.

 ويمكن لشخص أو أكثر أو منظمة أو أكثر تقديم شكوى 

إلى ‘مراجعة االمتثال‘.

وفي كلتا الحالتين، يجب أن يكون لديك معلومات أن المشروع 

الممول أو الذي سيتم تمويله من قبل البنك األوروبي إلعادة 

اإلعمار والتنمية قد سبب أضراًرا أو من المحتمل أن يسببها.
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قبل تقديم شكوى إىل ‘آلية شكاوى 
املشاريع‘، أنت مدعو لبذل الجهود لحل 

 القضية مع البنك و/أو الرشكة املسؤولة عن
 تنفيذ املرشوع.

إذا كان لديك معلومات أخرى حول القضايا المثارة في شكواك، فيرجى   .7

تضمين تلك المعلومات والوثائق ذات الصلة. هذه المعلومات مفيدة 

ولكن ليست ضرورية.

يمكن إرسال الشكوى باستخدام النموذج اإللكتروني على موقع الويب   .8

’آللية شكاوى المشاريع‘ )mrofe/mcp/moc.drbe.www(، أو يمكنك 

إرسالها عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس إلى:

Project Complaint Mechanism

Attn: PCM Officer

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom )المملكة المتحدة(

فاكس: 7633 7338 )20( 44+

pcm@ebrd.com :البريد اإللكتروني

كما يمكنك أيًضا إرسال الشكوى بالبريد أو تسليمها باليد إلى أي مكتب 

من مكاتب تمثيل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ليتم إرسالها إلى 

’آلية شكاوى المشاريع‘. للحصول على قائمة مكاتب تمثيل البنك وبيانات 

www.ebrd.com/contacts.html :االتصال بها، انتقل إلى موقع الويب
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ميكنك طلب اإلبقاء عىل رسية هويتك. كيف تقدم شكوى وما 
يجب تضمينه بها؟

باإلضافة إلى المعلومات الواردة في هذا القسم، يمكنك استخدام عينة   .1

نموذج الشكوى في نهاية هذا الكتيب أو على موقع الويب الخاص 

)www.ebrd.com/downloads/integrity/ ‘بآلية شكاوى المشاريع’

)sample_complaint_form.pdf( للتعرف على المعلومات التي يجب 

تضمينها في شكواك. ومن الُمرحب به أيًضا االتصال بمسؤول ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ للمساعدة في كيفية تقديم الشكوى.

لغة الشكوى: يجوز تقديم الشكوى باللغة اإلنجليزية أو الروسية أو   .2

األلمانية أو الفرنسية أو بأي لغة رسمية للدولة التي يعمل بها البنك. 

وسوف تتطلب الشكاوى المقدمة بلغة غير اإلنجليزية وقتًا إضافيًا للرد.

يمكنك تقديم شكوى بنفسك أو استخدام ممثل مفوض لتقديم الشكوى   .3

بالنيابة عنك. وفي حال وجود ممثل مفوض، يجب تضمين توقيع الممثل 

المعتمد ودليل منحه اإلذن لتمثيلك )على سبيل المثال، قد يكون هذا في 

شكل خطاب ُموقّع منك بتفويضه(.

إذا كنت ترغب في قيام ’آلية شكاوى المشاريع‘ ببحث شكواك بشكل   .4

سري، فيجب أن تعبر عن ذلك بوضوح في شكواك وتقديم أسباب ذلك. 

وسوف تبذل كافة الجهود المعقولة للحفاظ على سرية الطلب ولن يتم 

الكشف عن المعلومات دون إذن صريح منك.

ولكي يتسنى ’آللية شكاوى المشاريع‘ البدء في بحث شكواك، سوف   .5

يتأكد مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ من تضمنها جميع المعلومات 

الالزمة للمرحلة األولى من عملية ’آلية شكاوى المشاريع‘ وال سيما عملية 

التسجيل. ويجب أن تتضمن الشكوى على وجه الخصوص ما يلي:

1. االسم وبيانات االتصال الخاصة بك، وإذا كان لديك ممثل مفوض،   

بيانات االتصال الخاصة به كذلك. وهي ضرورية حتى يتسنى لمسؤول 

’آلية شكاوى المشاريع‘ التواصل معك؛

2. واسم أو وصف مشروع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية    

الذي تشكو منه؛

3. ووصف آثار المشروع عليك أو على البيئة، بما في ذلك التأثيرات   

المستقبلية المحتملة؛ 

4. إذا كنت تطلب استخدام ’مبادرة حل المشاكل‘، فاذكر وصًفا لمحاوالت   

إبالغ مخاوفك إلى البنك و/أو العميل ونتائجها.

إذا كنت تعتقد أن التواصل مع البنك أو العميل من شأنه أن يسبب لك   

ضرًرا أو تبين لك عدم جدواه، فال يزال باإلمكان تسجيل شكواك، ولكن 

يجب ذكر أسباب عدم المحاولة. 

إذا لم تبلغ عن مخاوفك من المشروع ولم تقدم تفسيرًا لسبب تعذر   

القيام بذلك، فسوف يؤجل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘، بالتشاور 

معك، تسجيل شكواك ويحيلها إلى الفريق المسؤول في البنك، والذي 

بدوره سوف يحاول بحث القضايا موضوع الشكوى. وإذا كانت الجهود 

المبذولة لبحث المخاوف ليست إيجابية، فسوف يسجل مسؤول ’آلية 

شكاوى المشاريع‘ شكواك.

بمجرد تسجيل الشكوى، سوف يتم تقييم مدى أهليتها لضمان تلبية جميع   .6

المعايير الالزمة ’لمراجعة االمتثال‘ أو ’مبادرة حل المشاكل‘. وإن أمكن، 

يجب أن تتضمن الشكوى أيًضا:

1. الطريقة التي تطلب أن يتم بحث الشكوى بها والنتائج التي ترغب في   

تحقيقها؛

2. ونسًخا من جميع الخطابات ورسائل البريد اإللكتروني والمذكرات أو   

أي مواد أخرى ذات صلة باالتصاالت مع البنك أو العميل بشأن مخاوفك؛ 

3. سياسة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية التي ترى أن البنك لم   

يمتثل بها.
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سوف تُصدر ‘آلية شكاوى املشاريع‘ تقارير 
عامة عن املتابعة حتى يتم تلبية املطلوب 

وأنه مل يعد هناك حاجة للمتابعة.

سوف تراقب ‘آلية شكاوى املشاريع‘ 
تنفيذ أي اتفاق تم التوصل إليه من خالل 

مبادرة حل املشاكل و/أو أي إجراءات مطلوبة 
ملعالجة عدم امتثال البنك األورويب إلعادة 

اإلعامر والتنمية.

في نهاية عملية مبادرة حل المشاكل و/أو مراجعة االمتثال، سيتم إصدار   .8

تقرير نهائي ونشره على موقع الويب الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘.

سوف تنتهي ’مبادرة حل المشاكل‘ عندما يتم التوصل إلى اتفاق على   .9

معالجة القضايا المثارة في الشكوى، أو عندما يتضح أنه لن يتم التوصل 

إلى اتفاق.

عند اكتمال مراجعة االمتثال، سيتم إغالق الشكوى إذا اتضح للخبراء امتثال   .10

البنك للسياسات ذات الصلة.

ومع ذلك، إذا تبين للخبير عدم امتثال البنك لسياسته أو سياساته ذات   .11

الصلة، فسيقترح بعض اإلجراءات العالجية. واستجابة لذلك، تُِعد إدارة 

البنك ’خطة عمل اإلدارة‘ لشرح الكيفية التي سيتم بها تنفيذ تلك 

التوصيات. وسيكون بمقدورك التعليق )في غضون 20 يوم عمل( على 

توصيات الخبير وخطة عمل اإلدارة. ويمكن أن تركز خطة العمل بشكل 

صارم على منع قضايا مماثلة في المشاريع المستقبلية، وأنه ليس من 

الممكن أو العملي اقتراح أي إجراءات لعالج مشروع معين تشتكي منه. 

وسوف يضع الخبير تعليقاتك في االعتبار عند وضع الصيغة النهائية 

لتوصياته. وسيتم إرسال التقرير النهائي لمراجعة االمتثال والتوصيات 

وخطة عمل اإلدارة وتعليقاتك إلى مجلس إدارة البنك، الذي سوف يقرر 

الموافقة من عدمه على خطة عمل اإلدارة.

مهما كانت نتائج مراجعة االمتثال، سوف تتلقى نسخة من تقرير مراجعة   .12

االمتثال وسيتم نشره على موقع ’آلية شكاوى المشاريع‘.

سوف تتابع ’آلية شكاوى المشاريع‘ شكواك للتأكد من تنفيذ أي اتفاق   .13

تم التوصل إليه من خالل مبادرة حل المشاكل و/أو اتخاذ أي إجراءات 

ضرورية لمعالجة عدم امتثال البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. 

وتُعد ’آلية شكاوى المشاريع‘ تقارير عامة حول عملية المتابعة حتى يتم 

تلبية المطلوب وأنه لم تعد هناك حاجة لعملية المتابعة.
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بعد التسجيل، ميكنك تتبع حالة شكواك 
عىل موقع الويب الخاص ‘بآلية شكاوى 

املشاريع‘.

 ما المتوقع بعد 
تقديم الشكوى؟

سوف يتصل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ بك في غضون 10 أيام عمل   .1

من تاريخ تلقي الشكوى الخاصة بك إلعالمك بتلقيها وإخبارك بتسجيلها 

من عدمه. 

مالحظة: إذا كان يتعذر تسجيل الشكوى بسبب، على سبيل المثال،   

افتقادها لبعض المعلومات الضرورية أو عدم وضوح المعلومات، فسوف 

يبلغك مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ بذلك ويمنحك الوقت لتوفير 

المعلومات الناقصة أو توضيحها. وبمجرد تلقي تلك المعلومات أو 

اإليضاحات، يواصل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ عملية التسجيل.

بمجرد التسجيل، يمكنك تتبع حالة كل مرحلة من مراحل الشكوى   • 

 الخاصة بك على موقع ’آلية شكاوى المشاريع‘ على الويب:

www.ebrd.com/pcm/register

بعد التسجيل، سوف تُمنح إدارة البنك 21 يوم عمل لتقديم   •

ردها على الشكوى إلى ’آلية شكاوى المشاريع‘.

سوف يراجع مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ وخبير مستقل )ويمكن   .2

تسميتهما مًعا “مقيمو األهلية”( الشكوى بمجرد تسجيلها. وسوف يقرران 

مًعا ما إذا كانت الشكوى تلبي المتطلبات إلجراء مزيد من البحث )وهذا 

ما يسمى مرحلة “تقييم األهلية”(. ومن المتوقع أن تتم هذه المراجعة 

في غضون 40 يوم عمل بعد تقديم رد إدارة البنك على الشكوى. ومن 

المحتمل اتصال ُمقيّمو األهلية بك أثناء تلك الفترة لمناقشة أي مسائل 

لديهم بشأن شكواك.

سوف يكتب مقيمو األهلية تقريرًا يتضمن قرارهم بشأن ما إذا كان سيتم   .3

إجراء المزيد من البحث لشكواك من عدمه بموجب النظام الداخلي 

‘آللية شكاوى المشاريع‘. وسوف يقررون ما يلي: 

الشكوى مؤهلة الستخدام ’مبادرة حل المشاكل‘؛  •

و/أو الشكوى مؤهلة الستخدام ’مراجعة االمتثال‘ للتحقق من امتثال   •

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لسياساته المعمول بها؛

و/أو كالهما مناسب؛   •

أو أن الشكوى ال تلبي المعايير وال يمكن ’آللية   •

شكاوى المشاريع‘ إجراء المزيد من البحث. 

بمجرد اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الشكوى مؤهلة من عدمه، سوف يتم   

نشر القرار على موقع الويب ’آللية شكاوى المشاريع‘ وإرسال نسخة من 

’تقرير تقييم األهلية‘ إليك.

إذا قرر ’مقيمو األهلية‘ أن الشكوى غير مؤهلة، فسيتم إرسال التقرير إلى   .4

’مجلس إدارة البنك‘ لالعتماد. وإذا وافق المجلس على هذا القرار، فسيتم 

إغالق القضية. وإال، فسيتم إعادة إرسال الشكوى إلى مقيمي األهلية، 

ومطالبتهم بإعادة النظر في الشكوى مرة أخرى. وسيتم إعالمك بقرار 

المجلس.

إذا تبين عدم أهلية شكواك، فقد يتشاور مقيمو األهلية معك بشأن   .5

الخطوات المقبلة، والتي قد تشمل ما يلي:

تأهل الشكوى لمبادرة حل المشاكل: إذا كانت القضايا   •

موضوع الشكوى مؤهلة الستخدام ’مبادرة حل المشاكل‘، 

ر  وموافقة رئيس البنك على استخدام ها، وسيتم تعيين ميسِّ

سيقوم باالتصال بك في بداية مبادرة حل المشاكل.

تأهل الشكوى لمراجعة االمتثال: إذا تبين تأهل الشكوى الستخدام   •

’مراجعة االمتثال‘، فسيتم تعيين خبير مستقل للتحقيق في 

امتثال البنك لسياساته ذات الصلة. وسوف يتصل بك الخبير 

لمناقشة القضايا المثارة في الشكوى بمزيد من التفصيل.

إجراء مبادرة حل المشاكل: يعتمد استخدام مبادرة حل المشاكل على   .6

قضايا محددة مثارة في الشكوى وقد تتضمن إجراء زيارات تقصي حقائق، 

والحوار مع الجهة الراعية للمشروع والوساطة والتفاوض، أو وسائل أخرى 

لمحاولة معالجة شكواك.

7.  إجراء مراجعة االمتثال: للتأكد من امتثال البنك لسياساته ذات الصلة، 

سيتم إجراء تحقيق في المشروع المعني والذي قد يتضمن هذا التحقيق 

زيارة الخبير لمنطقة المشروع وإجراء مقابالت معك، والجهة الراعية 

للمشروع، وموظفي البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وأعضاء 

المجتمع اآلخرين. ويمكن ’آللية شكاوى المشاريع‘ فقط مراجعة امتثال 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية من عدمه لإلجراءات والسياسة 

البيئية لعام 1996، و/أو السياسة البيئية لعام 2003، و/أو متطلبات األداء 

والسياسة البيئية واالجتماعية لعام 2008 و/أو متطلبات األداء والسياسة 

البيئية لعام 2014، و/أو الشروط الخاصة بمشاريع محددة ’لسياسة 

المعلومات العامة‘ للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. ويمكن االطالع 

على هذه السياسات على موقع الويب الخاص بالبنك األوروبي إلعادة 

 اإلعمار والتنمية في: 

.www.ebrd.com/esp وwww.ebrd.com/pip
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عدم االمتثال – يتم إرسال مسودة تقرير مراجعة االمتثال إلى إدارة البنك

 تُعد اإلدارة خطة عمل اإلدارة كاستجابة لتوصيات الخبير 
)خالل 30 يوم عمل(

يتم إرسال تقرير مراجعة االمتثال النهائي وخطة عمل اإلدارة وتعليقات 
الشاكي إلى مجلس اإلدارة

 يتم إصدار تقرير مراجعة االمتثال النهائي للجمهور خالل 5 أيام عمل 
بعد قبول مجلس اإلدارة لخطة عمل اإلدارة

يتابع مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ تنفيذ خطة عمل اإلدارة ويُعد تقارير 
المتابعة مرتين سنويًا على األقل أو حتى لم يعد هناك حاجة للمتابعة

يوافق المجلس على خطة عمل اإلدارة
يرفض مجلس اإلدارة خطة عمل اإلدارة ويتم إرجاعها 

إلى اإلدارة إلجراء التعديالت المناسبة

 يتم إرسال خطة عمل اإلدارة وتقرير مراجعة االمتثال 
 إلى الشاكي إلبداء الرأي ’التعليق‘

)خالل 20 يوم عمل(

تقييم األهلية )40 يوم عمل(

تسجيل الشكوى )10 أيام عمل(

 الشكوى غير مؤهلة – 
يتم إغالق القضية

االمتثال – يتم إغالق 
الشكوى، ويتم إصدار 

النتائج للجمهور 

الشكوى مؤهلة – يُعين مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ أحد خبراء ’آلية 
شكاوى المشاريع‘ كخبير مراجعة امتثال

مراجعة االمتثال

 ماذا يحدث بعد استالم شكوى؟
مراجعة االمتثال
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 إكمال مبادرة حل المشاكل عند توصل األطراف ذات الصلة إلى اتفاق 
أو انتهاء خبير مبادرة حل المشاكل إلى عدم إمكانية الوصول إلى اتفاق

 تعميم مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ لتقرير مبادرة حل 
المشاكل على األطراف ذات الصلة ورئيس البنك

متابعة مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ تنفيذ االتفاقات التي تم التوصل 
إليها وإعداد تقرير متابعة مبادرة حل المشاكل مرتين سنويًا على األقل أو 

حتى لم يعد هناك حاجة للمتابعة 

الكشف عن تقرير مبادرة حل المشاكل أو ملخص عنه ونشره على موقع 
الويب خالل 5 أيام عمل بعد التعميم

تقييم األهلية )40 يوم عمل(

تسجيل الشكوى )10 أيام عمل(

الشكوى غير مؤهلة – 
إغالق القضية 

عدم الموافقة على 
مبادرة حل المشاكل: 
إغالق الشكوى؛ ويتم 
نشر القرار وتقرير 

األهلية على موقع الويب

 إذا كانت الشكوى مؤهلة، قرار رئيس البنك 
)خالل 10 أيام عمل من تقديم التوصية(

الموافقة على استخدام مبادرة حل المشاكل: يُعين مسؤول ’آلية شكاوى 
المشاريع‘ خبير مبادرة حل المشاكل، ويبدأ الخبير النظر في الشكوى

ماذا يحدث بعد استالم شكوى؟
مبادرة حل المشاكل
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ما الذي ال تتعامل معه ‘آلية 
شكاوى المشاريع‘؟

هناك حاالت ال تبحث فيها ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

الشكوى. فلن يتم تسجيل الشكوى إذا كانت:

تثير ادعاءات باالحتيال أو مسائل تتعلق بالمشتريات )في هذه الحالة سوف 	 

يتم إعادة توجيه شكواك إلى الفريق المختص داخل البنك للرد عليها(؛

ذات صلة بالمادة رقم )1( من اتفاقية تأسيس البنك، أو 	 

سياسة نسبة المحفظة االستثمارية أو أي سياسة أخرى، 

لم تُدرج في اختصاص ’آلية شكاوى المشاريع‘؛

 ذات صلة بمدى مالءمة أو كفاية سياسات البنك األوروبي 	 

إلعادة اإلعمار والتنمية؛

قد بحثت ’آلية شكاوى المشاريع‘ أو سابقتها ’آلية الرجوع 	 

المستقلة‘ المعروفة اختصاًرا باسم )MRI( بالفعل مخاوفك في 

شكوى سابقة، ما لم يكن هناك أدلة أو ظروف جديدة.

لن تكون الشكوى مؤهلة الستخدام مبادرة حل 

المشاكل أو مراجعة االمتثال إذا كانت:

تم تقديمها بشكل احتيالي أو ألغراض تافهة أو ضارة؛	 

أو مقدمة لغرض الحصول على ميزة تنافسية؛	 

أو ليست ذات صلة بمسؤوليات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 	 

والتنمية أو عميله أو بقضايا ليست تحت سيطرتهما؛

أو، إذا كنت تطلب استخدام مبادرة حل المشاكل، تثير قضايا تم التعامل 	 

معها من قبل آلية مساءلة تابعة ألي مؤسسة تمويل مشترك، ويعتقد مسؤول 

’آلية شكاوى المشاريع‘ أن الشكوى قد تم حلها بنجاح، ما لم يكن هناك أدلة 

أو ظروف جديدة. وإذا كنت تسعى الستخدام مراجعة االمتثال، فلن تؤدي 

أي عملية مراجعة من قبل آلية مساءلة أخرى إلى عدم بحث الشكوى.
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آلية شكاوى المشاريع
النظام الداخلي

المعتمد من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه يوم 7 مايو )تموز( 2014

تعريفات واختصارات
الشخص أو المؤسسة الذي/التي يمنحها الشاكي مهمة تمثيله والتصرف باسمه بشأن الشكوى المقدمة إلى ’آلية شكاوى المشاريع‘ الُممثل المخّول:

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةالبنك:

مجلس إدارة البنكالمجلس:

األيام التي يعمل فيها البنك في لندن.أيام العمل:

رئيس مكتب مسؤول مراجعة االمتثال التنفيذي.المسؤول التنفيذي لالمتثال

الكيان أو الكيانات المسؤول/المسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن تنفيذ وتطبيق المشروع بالكامل أو جزء منه.العميل

الشخص/األشخاص أو المنظمة/المنظمات، كما قد يكون الحال، التي تقوم بعرض الدعوى على ’آلية شكاوى المشاريع‘. الشاكي 

الطلب المكتوب الذي يقدمه الشاكي إلى ’آلية شكاوى المشاريع‘ وفًقا لهذا النظام الداخلي..الشكوى

عملية تحديد امتثال البنك مع سياسة البنك ذات الصلة بشأن المشروع. مراجعة االمتثال

عملية تحديد أهلية الشكوى المسجلة ’لمراجعة االمتثال‘ و/أو ’مبادرة حل المشاكل‘ أو ال شيء منهما. تقييم األهلية

خبير ’آلية شكاوى المشاريع‘ ومسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ اللذان يقومان مًعا بتقييم األهلية.ُمقّيمو األهلية 

المنطقة الجغرافية المتأثرة أو المحتمل تأثرها بالمشروع. المنطقة المتضررة

خطة عمل إدارة البنك التي تم تطويرها استجابة للتوصيات التي يتضمنها ’تقرير مراجعة االمتثال‘.خطة عمل اإلدارة 

أي كيان، جمعية أو جماعة ينظم المجتمع المدني نفسه حولها طوًعا، والتي تمثل مجموعة من اهتماماٍت معينة. قد تضم المنظمات المنظمة

منظمات مجتمعية، ومنظمات شعوب أصلية ومنظمات غير حكومية.

خبراء ‘آلية شكاوى المشاريع‘ )أي خبير 

بآلية شكاوى المشاريع( 

الخبراء المسجلون في قائمة الخبراء، في حال تعيينهم على أساس مهام خاصة، للمساعدة في أو تنفيذ عملية ’تقييم األهلية‘ أو ’مبادرة 

حل مشاكل‘ أو ’مراجعة االمتثال‘.

 الشخص المسؤول عن اإلدارة اليومية آللية شكاوى المشاريع، بما في ذلك مهام تلقى مسؤول ‘آلية شكاوى المشاريع‘ 

الشكاوى وتسجيل ومراجعة األهلية وحل المشاكل.

السجل العام ’آللية شكاوى المشاريع‘ على موقع الويب الذي يضم كافة الشكاوى المسجلة وحالتها.سجل ‘آلية شكاوى المشاريع‘ 

رئيس البنكالرئيس

العملية المنفذة للمساعدة في حل القضايا التابعة لشكوى مؤهلة، بما فيها الوساطة أو المصالحة أو تسهيل الحوار أو نظام تقصي حقائق مبادرة حل المشاكل

مستقل. 

نشاط ممول من قبل البنك يتم إعداد ’مستند ملخص المشروع‘ له وفًقا ’لسياسة المعلومات العامة‘ الخاصة بالبنك، أو نشاط البنك الذي المشروع

يخضع لتطبيق سياسة البنك ذات الصلة باستثناء األنشطة المعفية صراحة من تطبيق هذا النظام الداخلي بقرار من مجلس اإلدارة.

آلية المسائلة التابعة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية التي تحكمها قواعد اإلجراءات هذه.آلية شكاوى المشاريع 

عملية تدوين الشكاوى في سجل ’آلية شكاوى المشاريع‘واإلقرار باستالمها وامتثالها لمعايير التسجيل وفًقا للفقرات أرقام )11( حتى )13( التسجيل

من هذه القواعد.

السياسة البيئية واالجتماعية لسنة 2014 ومتطلبات األداء، والسياسة البيئية واالجتماعية ومتطلبات األداء للبنك لسنة 2008، والسياسات سياسة البنك ذات الصلة

البيئية السابقة للبنك، و/أو األحكام الخاصة بالمشاريع ’لسياسة المعلومات العامة‘ لسنة 2014 و’سياسات المعلومات العامة‘ السابقة وأي 

سياسات يعتمدها مجلس اإلدارة في المستقبل يتم تضمينها في هذا التعريف.

األطراف أصحاب المصلحة المباشرة في الشكوى، بمن فيهم على سبيل المثال ال الحصر، الشاكي و/أو الممثل المخول، إن وجد، والفريق األطراف المعنية

المعني في اإلدارة أو الوحدة التابعة للبنك، و/أو العميل و/أو أي جهات تمويل للمشروع أخرى.
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مكان تقديم الشكاوى

يمكن تقديم الشكوى إلى مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘، عن طريق   .8

البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو تسليمها باليد، على العنوان 

التالي:

Project Complaint Mechanism  

Attn: PCM Officer  

European Bank for Reconstruction and Development  

One Exchange Square  

London EC2A 2JN  

United Kingdom المملكة المتحدة  

الهاتف: 7813 7338 )20( 44+  

الفاكس: 7633 7338 )20( 44+  

pcm@ebrd.com :البريد اإللكتروني  

بداًل من ذلك، يمكن إرسال الشكوى عن طريق البريد إلى أي من مكاتب   .9

البنك في البلد التي يعمل بها أو تسليمها باليد، مع اإلشارة توجيهها إلى 

’آلية شكاوى المشاريع‘. يمكن التعرف على عناوين مكاتب البنك على: 

www.ebrd.com/about/contacts/local.htm.

يُعلم مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ الشاكي باستالم الشكوى في أسرع   .10

وقت ممكن، لكن خالل 5 أيام عمل على األقل. 

تسجيل الشكاوى

خالل عشرة )10( أيام عمل بعد استالم الشكوى من قبل ’آلية شكاوى   .11

المشاريع‘، يتخذ مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ القرار الخاص بتسجيل 

الشكوى. إذا كانت الشكوى:

تتضمن هوية الشاكي  )a

وتتضمن هوية الممثل المخول، إن وجد، مع وجود إثبات التخويل؛  )b

و تتضمن بيانات االتصال الخاصة بالمدعي والممثل المخول، إن   )c

وجد )بما في ذلك عنوان اإلقامة و/أو العنوان البريدي، وقدر 

المستطاع، رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الفاكس(.

و تتضمن اسم المشروع موضوع الشكوى أو وصًفا له، ووصف   )d 

 الضرر، أو الضرر المحتمل الذي يتسبب به المشروع، أو من 

المحتمل أن يتسبب به. 

معايير التسجيل اإلضافية

إذا تم طلب استخدام وظيفة ’حل المشاكل‘، فيجب أن يكون الشاكي:  .12

له عالقة بالمشروع الذي عبر البنك عن رغبته في تمويله -ولم   )a

يسحب- المشروع )تتوفر هذه الرغبة عادًة إذا تمت الموافقة 

على المشروع من قبل السلطة التي لديها سلطة اعتماد أو 

اجتياز مرحلة المراجعة النهائية من قبل لجنة عمليات البنك(؛

و له عالقة بالمشروع الذي يكون للبنك مصلحة مالية به، وفي هذه   )b

الحالة يجب تقديم الشكوى خالل )12( اثنى عشر شهرًا من تاريخ 

آخر صرف دفعة تمويل قام به البنك، أو في حالة تمويل االستثمار 

في األسهم، حيث ال يكون البنك قد باع أو تخارج من استثماره؛

و ضرورة وصف جهود حسن النية التي اتخذها الشاكي لمعالجة   )c

القضايا في الشكوى، متضمنة الجهود المبذولة مع البنك و/

أو العميل، ووصف نتيجة تلك الجهود، أو شرح سبب تعذر تلك 

الجهود. ويمكن لمسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ أن يتنازل عن 

مطالبة الشاكي بتضمين جهود حسن النية المبذولة لحل القضايا 

في الشكوى مع العميل، إذا كانت هذه الجهود، من وجهة 

نظره/نظرها، ستسبب ضرًرا للشاكي أو كانت غير مثمرة.

عند طلب استخدام وظيفة ’مراجعة االمتثال‘، يجب أن تكون الشكوى   .13

متعلقة بمشروع تمت الموافقة على تمويله إما من قبل مجلس اإلدارة أو 

السلطة الممنوحة سلطة االعتماد على تمويل هذه المشاريع.

لن يقوم مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ بتسجيل الشكوى إذا كانت:  .14

تثير ادعاءات احتيال أو تتعلق بمسائل المشتريات )في هذه   )a

الحالة يتم إعادة توجيه الشكوى للمكتب المختص داخل البنك(

تتعلق بالمادة رقم )1( من االتفاقية المؤسسة للبنك، أو   )b

أو سياسة نسبة محفظة االستثمارات أو أي سياسة أخرى 

محددة من قبل مجلس اإلدارة من وقت آلخر.

تتعلق بكفاءة أو مالئمة سياسات البنك.  )c

تتعلق بأمور كانت محل شكوى تعاملت معها ’آلية شكاوى   )d

المشاريع‘ سابًقا أو سابقتها ’آلية الرجوع المستقلة‘ 

المعروفة اختصاًرا باسم)IRM(، إال إذا ظهر دليل جديد 

أو ظروف غير معلومة وقت الشكوى السابقة.
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المقدمة والغرض

توفر ’آلية شكاوى المشاريع‘ فرصة إلجراء مراجعة مستقلة للشكاوى التي 

يقدمها شخص أو أكثر أو منظمة )منظمات( بشأن المشروع الذي يُزعم 

أنه قد تسبب، أو من المحتمل أن يتسبب، في إحداث ضرر. والهدف 

تحسين مسؤولية البنك عن طريق وظيفتي ’آلية شكاوى المشاريع‘:

وظيفة ’حل المشاكل‘، والتي تهدف إلى استعادة الحوار بين الشاكي والعميل 	 

لحل المشكلة )المشاكل( الخاصة بالشكوى دون إلقاء اللوم أو الخطأ.

وظيفة ’مبادرة مراجعة االمتثال‘، والتي تسعى إلى تحديد 	 

ما إذا كان البنك قد امتثل لسياسة البنك ذات الصلة فيما 

يخص المشروع الذي تم الموافقة عليه من عدمه.

يوضح النظام الداخلي من يمكنه تقديم شكوى، وكيفية تقديم الشكوى إلى 

’آلية شكاوى المشاريع‘، ومكان توجيه الشكوى، وما إذا كانت الشكوى مؤهلة 

من عدمه، وكيفية معالجتها بواسطة ’آلية شكاوى المشاريع‘ عن طريق ’مراجعة 

االمتثال‘، أو ’مبادرة حل المشاكل‘، أو كالهما مًعا. كما يوضح أيًضا المتطلبات 

الخاصة بالمواعيد، والتقارير، واإلفصاح عن المعلومات والحصول عليها، 

والتدريب، والتوعية والمسائل األخرى المتعلقة بإدارة ’آلية شكاوى المشاريع‘.

من يمكنه تقديم شكوى

يمكن لفرد أو أكثر موجود في المنطقة المتضررة، أو لديه مصلحة   .1

اقتصادية، بما في ذلك المصالح الثقافية واالجتماعية في المنطقة 

المتضررة، تقديم شكوى عن طريق وظيفة ’مبادرة حل المشاكل‘.

يمكن لفرد أو أكثر أو مؤسسة أو أكثر تقديم شكوى عن طريقة وظيفة   .2

’مراجعة االمتثال‘.

كيفية تقديم شكوى

يمكن تقديم شكوى إلى ’آلية شكاوى المشاريع‘ في أي شكل مكتوب.   .3

يمكن االطالع على التوجيهات الخاصة بكيفية كتابة شكوى وتقديمها في 

نموذج الشكوى العينة الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘، المتاح على موقع 

الويب الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘ وفي النسخة الورقية من كتيب 

’آلية شكاوى المشاريع‘، والذي يمكن الحصول عليه من مكاتب تمثيل 

البنك. ويمكن أيًضا االتصال بمسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ للتعرف على 

كيفية كتابة شكوى وتقديمها.

يجب أن تتضمن الشكوى هوية الفرد )األفراد( المؤسسة )المؤسسات(   .4

التي تقدم الشكوى )»الشاكي«(. أما إذا كان الشاكي فرًدا وليس مؤسسة، 

فيمكنه المطالبة باإلبقاء على هوية بعض أو كل األفراد سرية. ويجب 

تضمين طلب السرية وأسبابه في الشكوى. يدرس مسؤول ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ الطلب في أسرع وقت ممكن عقب تلقي الشكوى، وفي جميع 

األحوال، قبل قيامه بتسجيل الشكوى. يتم بذل كافة الجهود المعقولة 

لإلبقاء على السرية المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك، إذا اعتقد مسؤول 

’آلية شكاوى المشاريع‘ بصورة معقولة أن اإلبقاء على السرية سيحول 

دون مراجعة الشكوى، حينئذ يحيط مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

الشاكي فوًرا بذلك، ويتفق معه على كيفية المتابعة، وإذا تعذر التوصل 

إلى اتفاق حول كيفية المتابعة فسيتم إنهاء العملية.

إذا استخدم األفراد مقدمو الشكوى ممثاًل مخوالً لمساعدتهم في   .5 

تقديمها، فيجب على الممثل المخول تقديم دليل مكتوب )مثل خطاب 

موقع من الشاكي( على سلطة الممثل المخول في تمثيل والتصرف باسم 

الشاكي فيما يتعلق بالشكوى. ويكون الممثل المخول هو نقطة االتصال 

لكافة االتصاالت الرسمية بين مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ والشاكي. 

يتواصل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ مباشرًة مع الشاكي حسب 

الضرورة وبصورة مناسبة، ويحيط دوًما كل من الممثل المخول والشاكي 

بحالة الشكوى.

اللغة المستخدمة في الشكاوى

يمكن تقديم الشكاوى بأي لغة من اللغات المعمول بها في البنك، وهي   .6

اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية والروسية أو أي لغة رسمية في البالد التي 

يعمل بها البنك. تكون جميع المراسالت بين ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

والشاكي أو ممثله، إن وجد، باللغة اإلنجليزية ولغة الشاكى، وفي حالة 

حدوث تناقض بين النسختين، يُعتد بنص اللغة اإلنجليزية. ويتواصل 

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ مع الشاكين بطريقة مناسبة ثقافيًا. 

تتطلب معالجة الشكاوى التي لم تقدم باللغة اإلنجليزية وقتًا إضافيًا   .7

للرد بسبب الحاجة إلى الترجمة. ويُعلم مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

الشاكي أو ممثله، إن وجد، بأي تأخير بسبب الترجمة في الوقت 

المناسب.
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عند تضمن الشكوى لقضايا مالئمة ’لمبادرة حل المشاكل‘، يدرس مقيمو   .26

األهلية أيًضا ما إذا كانت ’مبادرة حل المشاكل‘ قد تساعد في حل الخالف 

أو من المحتمل أن تكون ذات نتيجة إيجابية، خصوًصا:

ما إذا كان الشاكي قد أثار تلك القضايا الواردة في الشكوى مع آلية   )a

التظلم أو تسوية الخالفات الخاصة بالعميل، أو مع آلية الشكاوى 

أو المسائلة التابعة للمؤسسة المشاركة في التمويل، أو أمام 

محكمة، أو جلسة تحكيم أو آلية تسوية نزاع أخرى. وفي هذه 

الحالة، يضع مقيمو األهلية أيًضا حالة تلك الجهود في االعتبار.

ما إذا كان من الممكن ازدواج ’مبادرة حل المشاكل‘ أو تعارضها   )b

مع أو إعاقتها من قبل أي عملية أخرى من قبل نفس الشاكي 

)أو عندما يكون الشاكي مجموعة من األفراد، أو من قبل 

بعض أفراد المجموعة( بشأن نفس المشروع و/أو القضايا.

عند إثارة الشاكي لقضايا تناسب ’مراجعة االمتثال‘، يدرس مقيمو األهلية،   .27

في إطار تحديد مدى األهلية، ما إذا كانت الشكوى تتعلق بـ:

اتخاذ إجراءات أو امتناع عن اتخاذ إجراءات من مسؤولية البنك؛  )a

أكثر من انتهاك فني بسيط لسياسة البنك ذات الصلة ما   )b

لم يُزعم تسبب هذا االنتهاك الفني في إحداث ضرر؛

فشل البنك في رصد التزامات العميل وفًقا لسياسة البنك ذات الصلة.   )c

لن تكون الشكوى مؤهلة ’لمبادرة حل المشاكل‘ وال ’مراجعة   .28 

االمتثال‘، إذا:

تم تقديمها بشكل احتيالي أو لغرض تافه أو خبيث؛  )a

كان الغرض األساسي منها السعي إلى فائدة تنافسية عن   )b

طريق الكشف عن معلومات أو تأخير المشروع؛

في حالة طلب ’مبادرة حل المشاكل‘، تم تناول موضوع الشكوى   )c

من قبل آلية مسائلة تابعة ألي مؤسسة تمويل مشترك وكان 

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ مقتنًعا بدراسة آلية المسائلة 

للشكوى بشكل مناسب، ما لم يكن هناك دليل أو ظروف 

جديدة لم تكن معروفة وقت الشكوى السابقة. و في حالة ما 

إذا كانت الشكوى تسعى الستخدام ’مراجعة االمتثال‘، كانت 

عملية المراجعة من قبل آلية مسائلة أخرى لن تؤدي إلى 

عدم تأهل الشكوى للمعالجة وفًقا لهذا النظام الداخلي.

كانت متعلقة بالتزامات طرف خارجي، مثل السلطة   )d

البيئية ومدى كفاية تنفيذها لمتطلبات وطنية، أو تتعلق 

بالتزامات البلد بموجب قانون أو معاهدة دولية، بدالً 

من القضايا التي تحت سيطرة العميل أو البنك.

وخالل إجراء عملية ’تقييم األهلية‘، يدرس مقيمو األهلية رد إدارة البنك   .29

على الشكوى ورد العميل على الشكوى )إن وجد(، ويفحصون كذلك 

الوثائق الرئيسة ويتشاورون مع األطراف المعنية. ويجوز لُمقيّمو األهلية 

أيًضا زيارة الموقع واستخدام أي إجراءات أخرى وفًقا لما يرونه مناسبًا.

بمجرد تحديد األهلية وفي خالل فترة )40( أربعين يوم عمل بعد إرسال   .30

رد إدارة البنك على الشكوى ال أكثر، يُصدر ُمقيّمو األهلية تقرير األهلية. 

يُرفق تقرير األهلية نسخة من الشكوى باللغة اإلنجليزية فقط باإلضافة 

إلى رد إدارة البنك، ورد العميل )إن ُوجد(، كما يتضمن ما يلي:

وصًفا بالخطوات المتخذة عند تقييم األهلية.  )a

ملخص حقائق ومواقف األطراف المعنية.  )b

تحديد ما إذا كانت الشكوى مؤهلة ’لمبادرة حل المشاكل‘   )c

أو ’مراجعة االمتثال‘ أو كليهما )مع وجود قرار بشأن 

الترتيب الذي ينبغي إجراؤهما به(، أو ال شيء منهما.

عند انتهاء مقيمو األهلية إلى عدم أهلية الشكوى، يتم تقديم تقرير تقييم   .31

األهلية إلى مجلس اإلدارة )بالنسبة للمشاريع التي تم الموافقة عليها 

بالفعل من قبل مجلس اإلدارة( أو إلى الرئيس )بالنسبة للمشاريع التي ال 

تتطلب موافقة المجلس أو التي لم يوافق المجلس عليها بعد( العتماد 

التوصية بإغالق الشكوى. إذا تمت الموافقة على التوصية، فيُغلق مسؤول 

’آلية شكاوى المشاريع‘ الشكوى، وإذا لم تتم الموافقة على التوصية، 

فيُعيد المجلس أو الرئيس الشكوى إلى مقيمي األهلية لمزيد من الدراسة. 

وبمجرد الموافقة على التوصية، يتم إعالم األطراف المعنية بتقرير تقييم 

األهلية والقرار ويتم نشرهما للجمهور ونشرهما على موقع الويب الخاص 

’بآلية شكاوى المشاريع‘.

إذا انتهى مقيمو األهلية إلى أن الشكوى مؤهلة، فيجب أن يتضمن   .32

التقرير أيًضا الشروط المرجعية الخاصة إما ’بمراجعة االمتثال‘ أو ’مبادرة 

حل المشاكل‘ أو كليهما. ويتشاور مقيمو األهلية مع األطراف المعنية في 

إعداد مسودة للشروط المرجعية، حيثما أمكن. 

توضح الشروط المرجعية ’لمبادرة حل المشاكل‘ الوسائل التي   )a

سيتم استخدامها واإلطار الزمني للمبادرة ونوع الخبرة المطلوبة.

تحدد الشروط المرجعية ’لمراجعة االمتثال‘ نوع الخبرة المطلوبة   )b

لتنفيذ المراجعة، باإلضافة إلى نطاق المراجعة وإطارها الزمني.

يتم إحاطة األطراف المعنية بتقرير تقييم األهلية باإلضافة   .33 

إلى الرئيس والمجلس.

a(_ عند تحديد الشكوى كشكوى مؤهلة ’لمراجعة االمتثال‘، 

يتم نشر التقرير للجمهور ونشره على موقع الويب 

الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘ خالل خمسة )5( أيام 

عمل من نشر التقرير لكافة األطراف المعنية.

عند االنتهاء إلى أن الشكوى مؤهلة ’لمبادرة حل المشاكل‘ )مع   )b

تأهلها أو عدم تأهلها ’لمراجعة االمتثال‘(، يتم نشر تقرير تقييم 

األهلية للجمهور ونشره على موقع الويب الخاص ’بآلية شكاوى 

المشاريع‘ خالل )5( خمسة أيام عمل من قرار الرئيس بموجب 

الفقرة رقم )36(. كما يتم أيًضا تدوين إرسال تقرير تقييم األهلية إلى 

الرئيس وفًقا للفقرة رقم )36( في سجل ’آلية شكاوى المشاريع‘.

إذا انتهى مقيمو األهلية إلى أن الشكوى غير مؤهلة بسبب اإلخفاق في   .34

استيفاء معيار أو أكثر من معايير األهلية، مع وجود إمكانية لتدارك هذا 

اإلخفاق، يمكن فيمكن لمقيمي األهلية تعليق إصدار تقرير تقييم األهلية 

ومنح الشاكي )10( عشرة أيام عمل لتصحيح اإلخفاق. 
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تحديد أهلية الشكاوى

إذا قرر مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ عدم تسجيل شكوى خالل عشرة   .15

)10( أيام عمل عقب استالم الشكوى بسبب عدم استيفاء الشكوى معيار 

أو أكثر من معايير التسجيل المذكورة في الفقرات )11( حتى )13(، 

وكان من الممكن معالجة هذا الخطأ في رأي المسؤول، فحينئذ يُخطر 

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ الشاكي أو الممثل المخول بذلك. ويعلق 

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ حينها قرار التسجيل وإتاحة فرصة معقولة 

للمدعي لتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الشكوى.

إذا لم يتم تصحيح الخطأ أو تعذر تصحيحه، فيخطر مسؤول ’آلية شكاوى   .16

المشاريع‘ الشاكي أو ممثله المخول بقرار عدم تسجيل الشكوى وسبب 

القرار، ثم يتم إغالق الشكوى. ويمكن كذلك، كلما كان ذلك مناسبًا، إخطار 

الفريق أو الوحدة أو القسم المعني بالقرار في البنك. 

إذا لم يبذل الشاكي جهود حسن النية في معالجة القضايا مع البنك و/   .17

أو العميل، ولم يقدم تفسيرًا لعدم تمكنه من بذل الجهود وفًقا للفقرة 

12)ج(، فيرسل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘، بالتشاور مع الشاكي، 

الشكوى إلى القسم المعني في البنك لمعالجة القضايا موضوع الشكوى 

دون تسجيل الشكوى في تلك المرحلة. وعند بذل جهود حسن النية 

بعد ذلك، يتم رفع التعليق إذا لم تثمر، في رأي مسؤول ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ تلك الجهود بنتائج إيجابية.

اإلجراءات المتخذة بعد التسجيل

بمجرد التسجيل، يُخطر مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ األطراف المعنية،   .18

وخالل اإلخطار، يمكن التأكيد مع الشاكي أو الممثل المخول، إن وجد، ما 

إذا كان الشاكي يريد استخدام ’مبادرة حل المشاكل‘، أو ’مراجعة االمتثال‘ 

أو كليهما مًعا.

يتم منح إدارة البنك واحد وعشرين )21( يوم عمل من تاريخ تسجيل   .19

الشكوى لتقدم ردها المكتوب على الشكوى.

بعد إخطار األطراف المعنية بالتسجيل، يتم تسجيل الشكوى في سجل   .20

’آلية شكاوى المشاريع‘ ونشر نسخة منها للجمهور ونشرها أيًضا على 

موقع الويب الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘.

تتضمن المعلومات الموجودة في سجل ’آلية شكاوى المشاريع‘ لجميع   .21

الشكاوى المسجلة تاريخ تلقي الشكوى واسم وموقع المشروع محل 

الشكوى، وهوية الشاكي ما لم تكن السرية مطلوبة.

خالل خمسة )5( أيام عمل بعد تسجيل الشكوى، يُعين مسؤول ’آلية   .22

شكاوى المشاريع‘ خبير آلية شكاوى مشاريع للعمل مع مسؤول آلية 

الشكاوى لتقييم أهلية الشكوى.

التعاون مع مؤسسات مالية أخرى

بمجرد تسجيل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ للشكوى، إذا كان المشروع   .23

موضوع الشكوى يتضمن تمويالً مشتركًا مع مؤسسات أخرى، فيُخطر 

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ آلية/آليات المسائلة لدى المؤسسة /

المؤسسات المشتركة في التمويل بتسجيل الشكوى، كما يمكنه التواصل 

والتعاون معها لتجنب ازدواجية الجهود و/أو تعطيل أو إزعاج األطراف 

المشتركة. تضع ’آلية شكاوى المشاريع‘ في اعتبارها الدخول في اتفاقية 

تعاون مكتوبة مع آلية المسائلة التابعة للمؤسسة/المؤسسات المشتركة 

في التمويل، حيثما كان ذلك مناسبًا، لمعالجة قضايا مثل السرية ومشاركة 

المعلومات.

تحديد أهلية الشكاوى

تُعد عملية ’تقييم األهلية‘ عملية تمهيدية يجب استيفاؤها قبل اعتبار   .24

الشكوى مؤهلة لمزيد من المعالجة في إطار ’آلية شكاوى المشاريع‘. 

وبناًء على تقييم معايير األهلية الموضحة أدناه، يحدد مقيمو األهلية ما 

إذا كانت الشكوى مؤهلة الستخدام ’مبادرة حل المشاكل‘، أو ’مراجعة 

االمتثال‘ أو كليهما أو ال شيء منهما. ويمكن للبنك، في أي وقت أثناء 

تقييم األهلية، أن يقرر الموافقة على استيفاء معايير بعينها من أجل 

اإلسراع في تحديد أهلية الشكوى. ال يحكم ُمقيّمو االهلية على موضوع 

االدعاءات في الشكوى وال يصدرون حكًما بشأن صدق أو صحة الشاكى. 

وعند اتخاذ القرار، يضع مقيمو األهلية في االعتبار وظيفة ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ المطلوبة من قبل الشاكي.

لكي تكون الشكوى مؤهلة الستخدام ’مبادرة   )a

حل المشاكل‘، يجب أن تكون: 

- يتم تقديمها من قبل فرد أو أفراد كما   

هو موضح في الفقرة رقم )1(.

- تتضمن قضايا مغطاة من قبل سياسة البنك المعنية.  

لكي تكون الشكوى مؤهلة الستخدام وظيفة ’مراجعة االمتثال‘،   )b

يجب تقديم الشكوى خالل 24 شهرًا من تاريخ توقف البنك عن 

المشاركة في المشروع ويجب أن ترتبط بسياسة البنك المعنية.

في كلتا الحالتين، يجب أن تتضمن الشكوى، إذا أمكن:  .25

إشارة لوظيفة ’آلية شكاوى المشاريع‘ التي يتوقع الشاكي أن   )a

تستخدمها ’آلية شكاوى المشاريع‘ لمعالجة القضايا المثارة 

في الشكوى )خاصة، ما إذا كان الشاكي يسعى إلى استخدام 

’مراجعة االمتثال‘، أو ’مبادرة حل المشاكل‘، أو كليهما(

إشارة إلى النتيجة )النتائج( المرجوة كمحصلة   )b

الستخدام عملية ’آلية شكاوى المشاريع‘.

نسًخا من كافة المراسالت والمذكرات، أو أي مواد أخرى   )c

متعلقة باالتصاالت مع البنك أو األطراف المعنية األخرى.

إذا أمكن، تفاصيل سياسة البنك المعنية محل الخالف في الشكوى.  )d
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إذا انتهى ’خبير مراجعة االمتثال‘ إلى عدم امتثال البنك للسياسة المعنية،   .44

فيصدر الخبير ’تقرير مراجعة االمتثال‘ مع توصيات بما يلي:

معالجة نتائج عدم االمتثال على مستوى أنظمة البنك   )a

أو اإلجراءات المتعلقة بسياسة البنك المعنية لتجنب 

تكرار هذه األحداث أو أحدث شبيهة لها، 

و/أو معالجة نتائج عدم االمتثال في نطاق أو تنفيذ   )b

المشروع، مع وضع التزامات البنك أو العميل 

السابقة ذات الصلة بالمشروع في االعتبار.

رصد وإعداد تقرير عن تطبيق أي تغييرات مقترحة.  )c

عند التوصل إلى نتيجة عدم االمتثال وتلقي ’تقرير مراجعة االمتثال‘:  .45

يرسل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ ’تقرير مراجعة   )a

االمتثال‘ إلى إدارة البنك حتى يتسنى لها إعداد ’خطة عمل 

اإلدارة‘، والتي تتناول ما إذا كانت التوصيات الواردة في 

’تقرير مراجعة االمتثال‘ مناسبة و. و ينبغي أن تتضمن خطة 

عمل اإلدارة جدواًل زمنيًا وتقديرًا للموارد البشرية والمالية 

الضرورية لتنفيذ تلك التوصيات التي ارتأت أنها مناسبة.

يمكن إلدارة البنك أيًضا، إذا ما ارتأت مناسبة ذلك، إعداد رد من   )b

اإلدارة على النتائج، يتناول نتائج ’تقرير مراجعة االمتثال‘.

يتم إرسال ’خطة عمل اإلدارة‘ ورد اإلدارة على النتائج، إن وجد، إلى   )c

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ خالل ثالثين )30( يوًما عقب تلقي 

’تقرير مراجعة االمتثال‘، وإذا كانت هناك ظروفًا خاصة تستدعي وقتًا 

أكثر، فيجب تقديم طلب مع تفسير أسبابه لمسؤول ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ للنظر فيه وفًقا للفقرة رقم )65( من هذا النظام الداخلي.

عند تلقي ’خطة عمل اإلدارة‘ ورد اإلدارة على النتائج، إن وجد،   )d

يقوم مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ بإرسال ’تقرير مراجعة 

االمتثال‘ و’خطة عمل اإلدارة‘ إلى الشاكي إلبداء الرأي خالل 

عشرين )20( يوم عمل. مع األخذ في االعتبار ’خطة عمل 

اإلدارة‘ وتعليقات الشاكي، يجوز ’لخبير مراجعة االمتثال‘ 

تعديل توصياته أو توصياتها )وليس النتائج( ويصدر التقرير 

النهائي إلى مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ فيما ال يزيد عن 

خمسة عشر )15( يوم عمل بعد تلقي تعليقات الشاكي.

يقوم مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ حينئذ بما يلي:  .46

إرسال ’تقرير مراجعة االمتثال‘ ورد اإلدارة على النتائج، إن وجد،   )a

إلى المجلس )في حال صدور الموافقة على المشروع المعني 

من قبل المجلس وقت إرسال التقرير( أو إلى الرئيس لإلحاطة.

إرسال ’خطة عمل اإلدارة‘ وتعليقات الشاكي عليها إلى مجلس   )b

اإلدارة أو الرئيس، حسب الحالة، الذي قد يقرر قبول ’خطة عمل 

اإلدارة‘ أو رفضها كليًا أو جزئيًا. في حالة الرفض، كليًا أو جزئيًا، 

يتم إعادة ’خطة عمل اإلدارة‘ إلى إدارة البنك لعمل التعديالت 

المناسبة. وإذا تم إرسال ’خطة عمل اإلدارة‘ إلى الرئيس لالعتماد، 

فيتم تعميمها في نفس الوقت على مجلس اإلدارة لإلحاطة.

يتم تعميم ’تقرير مراجعة االمتثال‘ و’خطة عمل اإلدارة‘ المعتمدة،   

وتعليقات الشاكي على األطراف المعنية ونشرها للجمهور وعلى موقع 

الويب الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘.

يراقب مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ تطبيق ’خطة عمل اإلدارة‘ وفًقا   .47

للجدول الزمني وتقدير الموارد البشرية والمالية المحددين بها. ويُصدر 

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ ’تقارير رصد مراجعة االمتثال‘ على األقل 

مرتين سنويًا أو حتى يقرر مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ أنه لم يَُعد 

هناك حاجة للرصد. يتشاور مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ عند إعداد 

كافة التقارير مع األطراف المعنية كلما كان ذلك مناسبًا. ويتم إرسال 

’تقرير رصد مراجعة االمتثال‘ إلى الرئيس والمجلس لإلحاطة، وخالل 

خمسة )5( أيام عمل بعد ذلك، يتم نشره للجمهور وعلى موقع الويب 

الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘.

أدوار المسؤول التنفيذي لالمتثال ومسؤول 
وخبراء ‘آلية شكاوى المشاريع‘

دور المسؤول التنفيذي لالمتثال في البنك. في إطار دعم هدف ’آلية   .48

شكاوى المشاريع‘ بتوفير مراجعة منفصلة للشكاوى الخاصة بمشاريع 

البنك، يقتصر دور المسؤول التنفيذي لالمتثال، كرئيس للمكتب الموجود 

به ’آلية شكاوى المشاريع‘، على التأكد من تنفيذ مسؤول ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ وظائف ’آلية شكاوى المشاريع‘ والمسؤوليات اإلدارية طبًقا 

لهذا النظام الداخلي.

دور خبراء ‘آلية شكاوى المشاريع‘. يكون خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘   .49

مسؤولين عن العمل ’كمقيمي األهلية‘، أو ’خبراء مراجعة االمتثال‘ أو 

’خبراء حل المشكلة‘، وقد يكونوا مسؤولين، بناء على تكليف من مسؤول 

’آلية شكاوى المشاريع‘، عن أي رصد المتابعة أو إعداد التقارير.

ترشيح خبراء ‘آلية شكاوى المشاريع‘. يتم ترشيح عشرة )10( خبراء ’آلية   .50

شكاوى المشاريع‘ كحد أقصى من قبل لجنة ويعينهم المجلس بناء على 

توصية من الرئيس. يشكل الرئيس لجنة الترشيح وتشمل 5 أعضاء من 

داخل البنك وخارجه على حد سواء. وتطلب اللجنة الترشح لمنصب خبير 

’آلية شكاوى المشاريع‘ عن طريق عملية معلنة وشفافة طبًقا لقواعد 

المشتريات للبنك المعمول بها للمستشارين. تتخذ لجنة الترشيح القرارات 

بتصويت األغلبية. و تختار المرشحين استناًدا إلى خبرة المرشحين، خاصة 

في المجاالت االقتصادية والقانونية واالجتماعية والبيئية وذات الصلة، 

ممن يتمتعون بالقدرة على تفسير وتطبيق القواعد وحل النزاعات بصورة 

دقيقة وعادلة، وتحليهم بالنزاهة واالستقالل والقدرة على التعامل بفعالية 

مع األطراف المعنية والمجتمع المدني والخبرة مع عمليات البنك أو 

المؤسسات المماثلة.
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أثر الشكوى على مشاريع البنك

لن تؤثر حقيقة تسجيل الشكوى و/أو االنتهاء إلى تأهلها ’لمراجعة   .35

االمتثال‘ و/ أو ’مبادرة حل المشاكل‘، بحد ذاتها، في تعطيل اهتمام 

البنك بالمشروع. ومع ذلك، إذا اعتقد مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

في أي وقت خالل تنفيذ الشكوى بحدوث ضرر خطير ويتعذر إصالحه 

حال استمرار البنك في تنفيذ المشروع أو صرف دفعات التمويل الخاص 

بالمشروع، فيجوز لمسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ تقديم توصية مؤقتة 

بتعليق البنك تنفيذ أو، إذا أمكن، صرف دفعات تمويل المشروع. وتُصدر 

الهيئة التي تملك صالحية اتخاذ القرارات هذا القرار بشأن التوصية إذا 

كان من حق البنك وحده تعليق أو إلغاء رغبته في المشروع. فيتم تدوين 

توصية مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ والقرار في هذا الشأن في سجل 

’آلية شكاوى المشاريع‘.

الموافقة على ‘مبادرة حل المشاكل‘ وإدارتها

عند االنتهاء إلى أن الشكوى مؤهلة ’لمبادرة حل المشاكل‘، يقدم مقيمو   .36

األهلية تقرير تقييم األهلية إلى الرئيس مع التوصية باستخدام ’آلية 

 شكاوى المشاريع‘ ’لمبادرة حل المشاكل‘ واألسباب الداعمة للتوصية. 

و يتخذ الرئيس القرار خالل عشرة )10( أيام عمل من تقديم التوصية 

سواء أكان بقبولها من عدمه. إذا وافق الرئيس على التوصية، فيبدأ خبير 

حل المشاكل في تنفيذ ’مبادرة حل المشاكل‘ في أقرب وقت ممكن بعد 

صدور قرار الرئيس. يتم نشر قرار الرئيس وأسبابه للجمهور ونشره على 

موقع الويب الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘ إلى جانب تقرير تقييم 

األهلية، ويحيط مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ األطراف المعنية ببدء 

’مبادرة حل المشاكل‘.

تُعد ’مبادرة حل المشاكل‘ مكتملة عند وصول األطراف المعنية إلى اتفاق   .37

أو عند احتمال عدم تحقيق، في رأي خبير حل المشكلة، مزيد من التقدم 

نحو تسوية النزاع. وعند االنتهاء، يُصدر الخبير تقرير إنجاز حل المشكلة 

واصًفا القضايا المثارة في الشكوى، واألساليب المستخدمة في المبادرة 

ونتائجها بما فيها أي قضايا عالقة. كما يحدد التقرير الحاجة ألي رصد 

للمتابعة أو إعداد التقارير من قبل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘.

يقوم مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ بتعميم ’تقرير إنجاز حل المشاكل‘   .38

إلعالم األطراف المعنية باإلضافة إلى الرئيس والمجلس. وخالل خمسة )5( 

أيام عمل من التعميم، بشرط موافقة ’األطراف المعنية‘ أيًضا، يتم نشر 

’تقرير إنجاز حل المشاكل‘ ونشره على موقع الويب الخاص ’بآلية شكاوى 

المشاريع‘. أما إذا لم توافق ’األطراف المعنية‘ على نشر التقرير لدواعي 

السرية، فيتم نشر ملخص ’التقرير‘ للجمهور ونشره على موقع الويب 

الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘.

يراقب مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ تطبيق أي اتفاقات تم التوصل   .39

إليها أثناء ’مبادرة حل المشاكل‘. ويعرض مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

مسودة ’تقارير رصد مبادرة حل المشاكل‘ على األطراف المعنية مع منح 

فرصة معقولة للتعليق على تلك التقارير. إذا تسلم مسؤول ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ تعليقات من األطراف المعنية، فيكون لديه خمسة )5( أيام 

عمل من يوم استالم آخر التعليقات إلنهاء التقرير وإرسال التقرير النهائي 

إلى الرئيس ومجلس اإلدارة. وخالل خمسة )5( أيام عمل بعد ذلك، يتم 

نشر ’تقرير رصد مبادرة حل المشاكل‘ للجمهور ونشره على موقع الويب 

الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘. يُصدر مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

’تقارير رصد مبادرة حل المشاكل‘ مرتين سنويًا على األقل أو حتى يقرر 

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ أنه لم يَُعد هناك حاجة للرصد.

إدارة مراجعة االمتثال

عند االنتهاء إلى أن الشكوى مؤهلة ’لمراجعة االمتثال‘، يُعيّن مسؤول ’آلية   .40

شكاوى المشاريع‘ خبير آلية شكاوى مشاريع، من غير مقيمي األهلية، 

للعمل كخبير ’مراجعة االمتثال‘ وإدارة عملية المراجعة.

هدف ’مراجعة االمتثال‘ هو تقرير ما إذا تسبب أي إجراء أو عدم اتخاذ   .41

إجراء من قبل البنك بشأن المشروع المعتمد في عدم االمتثال مع سياسة 

البنك ذات الصلة )وإذا كان األمر كذلك، لماذا وكيف(، والتوصية، إيجابًا، 

بتغييرات عالجية وفًقا للفقرة رقم )44( من هذا النظام الداخلي. قد ال 

توصى ’مراجعة االمتثال‘ بمنح تعويض للشاكي بأكثر مما هو متاح صراحة 

في سياسة البنك المعنية.

في إدارة عملية ’مراجعة االمتثال‘، يفحص ’خبير مراجعة االمتثال‘ الوثائق   .42

الرئيسة والتشاور مع األطراف المعنية مع منحها فرصة إلبداء الرأي. 

ويجوز لخبير مراجعة االمتثال زيارة الموقع واستخدام أي إجراءات أخرى 

وفًقا لما يراه مناسبًا. يُعد خبير مراجعة االمتثال مسودة ’تقرير مراجعة 

االمتثال‘ ويتيح فرصة أبداء التعليقات لألطراف المعنية وكذلك وضعها في 

االعتبار عند إنهاء التقرير.

إذا انتهى ’خبير مراجعة االمتثال‘ إلى امتثال البنك للسياسة المعنية،   .43

فيرسل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘، في أقرب وقت ممكن، ’تقرير 

مراجعة االمتثال‘ إلحاطة األطراف المعنية والرئيس )إذا لم يتطلب 

المشروع موافقة المجلس(، أو المجلس. وفي أقرب وقت ممكن بعد 

ذلك، يغلق مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ ملف الشكوى، ويتم نشر 

’تقرير مراجعة االمتثال‘ للجمهور ونشره على موقع الويب الخاص ’بآلية 

شكاوى المشاريع‘.
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 خدمتها، بالعمل في البنك )كموظف أو مسؤول في البنك أو مدير 

 أو نائب مدير أو مستشار مدير أو استشاري على حد سواء( لمدة 

الثالث )3( سنوات التالية. ويجوز للرئيس فصل مسؤول ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ بسبب. 

الخبرات اإلضافية. يحصل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ على خبرات   .59

إضافية إذا لزم األمر لضمان أداء واجبات ومسؤوليات ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ بنجاح. ويخضع اختيار أي مستشارين و/أو باحثين و/أو 

مترجمين فوريين و/أو مترجمين تحريريين و/أو خبراء تقنيين آخرين 

وتعيينهم لقواعد المشتريات الخاصة بالبنك بشأن اختيار وتعيين 

المستشارين، ويعمل هؤالء تحت إشراف مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘. 

التوعية والتدريب. يدير مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ عملية التوعية   .60

’بآلية شكاوى المشاريع‘ داخل البنك، وفي الدول التي يعمل بها البنك، 

وبين المجتمع المدني عامة. يوفر مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

التدريب لموظفي البنك )الموظفون المتواجدون بالمقر الرئيس في لندن 

أو مكاتب التمثيل على حد سواء( على ’آلية شكاوى المشاريع‘ حسب 

الضرورة. يطور مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ وينفذ برامج للتوعية 

إلعالم الناس بشكل فعال في الدول التي يعمل بها البنك، والمنظمات 

غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني عن ’آلية شكاوى المشاريع‘. 

كما تتضمن جهود التوعية التعاون مع آليات المسائلة التابعة للمؤسسات 

األخرى بشكل مناسب وإعداد العروض التقديمية، وحسب الطلب، تنظيم 

جلسات معلومات حول كيفية تقديم شكوى ’آللية شكاوى المشاريع‘.

نشر المطبوعات الخاصة ‘بآلية شكاوى المشاريع‘. يُعد مسؤول ’آلية   .61

شكاوى المشاريع‘ مواد مطبوعة عن ’آلية شكاوى المشاريع‘ وتوزيعها. 

تتضمن تلك المطبوعات كتيب معلومات لموظفي البنك والعمالء يشتمل 

على المطلوب من كل منهما عند تسجيل الشكوى، وكذلك كتيب للجمهور 

في الدول التي يعمل بها البنك يتضمن معلومات عن كيفية تقديم شكوى. 

يتم توفير الكتيبات على موقع الويب الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘، 

باإلضافة إلى المقر الرئيس ومكاتب التمثيل التابعة للبنك، باللغات 

اإلنجليزية والروسية والفرنسية، ويتم ترجمتها إلى اللغات الرسمية للدول 

التي يعمل بها البنك بشكل تدريجي.

اإلجراءات عموًما. يتم تنفيذ كافة أنشطة ’آلية شكاوى المشاريع‘ بشكل   .62

آني قدر المستطاع دون المساس بنزاهة العملية أو شموليتها. و يضع 

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ في اعتباره ضرورة تضمين وجهات نظر 

أي موظف بالبنك والشاكي والعميل وأي طرف مهتم قد يكون لديه 

معلومات ذات صلة. يستخدم مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ أفضل 

الجهود لتقليل تعطيل العمليات اليومية لجميع األطراف المعنية.

الوصول إلى الموظفين والمعلومات والسرية. عند إدارة عملية ’تقييم   .63

األهلية‘ أو ’مبادرة حل المشاكل‘ أو ’مراجعة االمتثال‘، يتاح لمسؤول 

و/أو خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘ الوصول الكامل إلى موظفي البنك 

وملفاتهم ذات الصلة، بما في ذلك الملفات اإللكترونية والخزانة ومرافق 

التخزين األخرى. ومن الضروري أن يتعاون موظفو البنك بشكل كامل مع 

’آلية شكاوى المشاريع‘. ورغم ذلك، يخضع استخدام مسؤول وخبراء ’آلية 

شكاوى المشاريع‘ للمعلومات التي تم جمعها خالل األنشطة المعنية 

والكشف عنها ’لسياسة المعلومات العامة‘ الخاصة بالبنك وأي متطلبات 

أخرى معمول بها للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة. ال يجوز ألي 

مسؤول أو خبير أو مستشار أو باحث أو مترجم فوري أو مترجم تحريري 

أو أي خبير فني آخر عمل أو شارك في أعمال ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

نشر أي وثيقة أو معلومات تستند إلى تلك الوثيقة دون موافقة صريحة 

كتابية من الطرف الذي وفر هذه الوثيقة و/ أو من البنك.

الشكاوى ذات الصلة. عند استالم شكوى أو أكثر من نفس الشاكي أو من   .64

شاكين آخرين بخصوص نفس المشروع، وكان موضوع الشكاوى ذي صلة 

بشكل معقول، يُعلم مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ الشاكي )الشاكين( 

المعنيين وقد يستلزم ذلك، إما مراجعة الشكاوى مًعا، أو تعليق معالجة 

شكوى )شكاوى( تم استالمها بعد األولى، وانتظار نتائج مراجعة الشكوى 

األولى. ويجوز لمسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ تعديل الفترات الزمنية 

لإلجابة على أي شكوى حتى يتسنى له وضع المراجعة المشتركة للشكاوى 

في الحسبان أو تعليق معالجة الشكاوى الالحقة.

الُمهل الزمنية. يمكن لمسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ مد أي مهلة زمنية   .65

مشار إليها في هذا النظام الداخلي طالما كان ذلك ضروريًا للغاية للتأكد 

من المعالجة الكاملة والمناسبة للشكاوى. يقوم مسؤول ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ بإعالم جميع األطراف المعنية فوًرا بأي تمديدات ويُدون هذا 

التمديد في سجل ’آلية شكاوى المشاريع‘. يجب أن تكون التمديدات 

محددة بمدة زمنية، وإذا لزم األمر تجديد التمديد إلى مدة أكبر، فيجب 

إعالم جميع األطراف المعنية. وعند دراسة ضرورة التمديد، يضع مسؤول 

’آلية شكاوى المشاريع‘ في اعتباره عوامل مثل موقع المشروع، واالحتياج 

إلى مشاركة موظفي البنك في العملية، وأي مسائل ذات حساسية للوقت 

متعلقة بالمشروع، ومدى توفر خبراء ومستشاري ’آلية شكاوى المشاريع‘، 

واحتياجات الترجمة.

التقرير السنوي. يُعد مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ تقريرًا سنويًا يصف   .66

أنشطة ’آلية شكاوى المشاريع‘ خالل العام السابق. ويتم إرسال التقرير 

إلى الرئيس ومجلس اإلدارة لإلحاطة، ونشره فيما بعد للجمهور عامًة في 

أسرع وقت ممكن، ونشره على موقع الويب ’آللية شكاوى المشاريع‘.
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مدة تعيين خبراء ‘آلية شكاوى المشاريع‘. يتم تعيين خبراء ’آلية شكاوى   .51

المشاريع‘ في الخدمة لمدة ثالثة )3( سنوات قابلة للتجديد. ال يكون بين 

خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘ من سبق له العمل لدى البنك )كموظف أو 

مسؤول أو إداري، أو مدير، أو نائب مدير، أو استشاري أو مستشار لمدير( 

لمدة ال تقل عن عامين )2( قبل تعيينه كخبير ’آلية شكاوى المشاريع‘. 

ولن يُسمح لخبير ’آلية شكاوى المشاريع‘ عند انتهاء مدة خدمته أو 

خدمتها، بالعمل في البنك )كموظف أو مسؤول في البنك أو مستشار على 

حد سواء( في أي وقت في المستقبل. تتضمن توصية الرئيس للمجلس 

األجر ومدة التعيين. ويجوز للمجلس فصل خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

بسبب. إذا استقال خبير ’آلية شكاوى المشاريع‘ الذي تم تعيينه إلجراء 

’تقييم األهلية‘ أو ’مبادرة حل المشكلة‘ أو ’مراجعة االمتثال‘ أو لم يعد 

قادًرا على إنجاز هذه المهمة، فيقوم مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

بتكليف خبير ’آلية شكاوى المشاريع‘ آخر بها. عند تعذر إنجاز هذه 

المهمة بسبب توقيت عاجل أو عدم توفر خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘:

إذا حدث ذلك خالل فترة تقييم األهلية، فيكون مسؤول ’آلية   )a

شكاوى المشاريع‘ وحده هو المسؤول عن إنجاز تقييم األهلية.

إذا حدث ذلك خالل ’مبادرة حل المشاكل‘ أو ’مراجعة   )b

االمتثال‘، فيتخذ مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ القرار 

بشأن مسار العمل المطلوب تنفيذه للتأكد من إنجاز 

’مبادرة حل المشاكل‘ أو ’مراجعة االمتثال‘.

تدريب خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘. من الضروري حضور خبراء   .52

’آلية شكاوى المشاريع‘ مقابالت تدريبية ينظمها مسؤول ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ لمدة تصل إلى خمسة )5( أيام كل سنة لتحسين معرفتهم 

بسياسات وإجراءات وعمليات البنك، ولمناقشة دور ’آلية شكاوى 

المشاريع‘. يُخبر مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ الخبراء بأي مقابالت 

كهذه ويحدد جدول أعمالها.

تعيين خبراء ألغراض محددة. إذا لم يتوفر خبير ’آلية شكاوى المشاريع‘   .53

من الموجودين بالخدمة في وقت ما، أو لم يكن لديه التخصص المطلوب 

لتنفيذ أو إنجاز المهمة، فيمكن لمسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ اقتراح 

تعيين خبير بشكل خاص غير متوفر بالخدمة لكنه يفي بمعايير األهلية. 

ويمكن تعيين هؤالء الخبراء على أساس مبدأ عدم االعتراض من قبل 

المجلس بناء على اقتراح من قبل الرئيس لتنفيذ أو إنجاز وظيفة معينة. 

ويمكن أن تتم تلك التعيينات الخاصة عن طريق عملية اختيار مباشر 

بغض النظر عن القيمة المتوقعة للتعاقد.

نزاهة خبراء ‘آلية شكاوى المشاريع‘. عند تنفيذ مهام ’آلية شكاوى   .54

المشاريع‘، يعمل خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘ على تنفيذ المهام 

بأنفسهم وبقدراتهم الشخصية ويخضعون لنفس االمتيازات والحصانات، 

وأحكام قواعد السلوك المعنية، وقواعد تعارض المصالح وأحكام السرية 

كخبراء يقومون بتنفيذ مهام لصالح البنك. يجب تصرف خبراء ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ بنزاهة واستقاللية وعدم المشاركة في التقييم أو المراجعة ألي 

شكوى ذات صلة بأي مسألة لهم فيها مصلحة شخصية أو مشاركة بأي 

شكل. ويفصح خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘ فوًرا لمسؤول ’آلية شكاوى 

المشاريع‘ عن:

أي ظروف قد تؤثر على نزاهتهم أو استقاللهم   )a

في أداء مهام ’آلية شكاوى المشاريع‘.

أي محاولة للتدخل في أو التأثير بصورة غير مناسبة على   )b

أداء مهام ’آلية شكاوى المشاريع‘ الموكلة لهم.

التواصل من قبل خبراء ‘آلية شكاوى المشاريع‘. لن يدلي خبراء ’آلية   .55

شكاوى المشاريع‘ بأي بيان، سواء أكان خاًصا أم عاًما، ألطراف أخرى غير 

الشاكي أو الممثل المخول، إن وجد، أو العميل أو قسم البنك المعني أو 

الفريق أو الوحدة بشأن المسائل التي قيد الدراسة من قبل ’آلية شكاوى 

المشاريع‘. وال شيء في هذه الفقرة يمنع خبير ’آلية شكاوى المشاريع‘ 

من إجراء استشارات من أي نوع يراها أو تراها ضرورية كجزء من ’تقييم 

األهلية‘ أو ’مراجعة االمتثال‘ أو ’مبادرة حل المشاكل‘.

دور مسؤول ‘آلية شكاوى المشاريع‘. يكون مسؤول ’آلية شكاوى   .56

المشاريع‘ مسؤوال عن اإلدارة اليومية ’آللية شكاوى المشاريع‘، بما في 

ذلك: التوعية والتدريب، و/أو صيانة موقع الويب الخاص باآللية و/

أو عملية التسجيل، و/أو تسجيل الشكاوى، و/أو اختيار الخبراء لتحديد 

األهلية، و/أو إجراء ’مراجعات االمتثال‘ و/ أو ’مبادرات حل المشاكل‘ و/

أو رصد وإعداد التقارير عن تنفيذ متابعة األنشطة، و/أو إعداد التقارير 

للرئيس ومجلس اإلدارة على أساس سنوي وفي المناسبات األخرى حسب 

الضرورة، والتواصل مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني 

وآليات المسائلة األخرى.

تعيين مسؤول ‘آلية شكاوى المشاريع‘. ترشح لجنة مسؤول ’آلية شكاوى   .57

المشاريع‘ ويُعين من قبل الرئيس. تضم لجنة الترشيح خمسة أعضاء، 

من داخل البنك وخارجه على حد سواء، ويتم طلب ترشيحات لمنصب 

مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ عن طريق عملية شفافة. تتخذ لجنة 

الترشيح القرارات بتصويت األغلبية. تختار اللجنة المرشحين استناًدا إلى 

خبرة المرشح، خاصة في المجاالت االقتصادية والقانونية واالجتماعية 

والبيئية وذات الصلة، وقدرته على تفسير وتطبيق القواعد وحل النزاعات 

بصورة دقيقة وعادلة، ونزاهته واستقالله والقدرة على التعامل بفعالية 

مع األطراف المعنية والمجتمع المدني والخبرة مع عمليات البنك أو 

المؤسسات المماثلة.

مدة المنصب. يعمل مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ كموظف بنك بدوام   .58

كامل بعقد مدته خمس )5( سنوات قابلة للتجديد. لن يكون مسؤول ’آلية 

شكاوى المشاريع‘ قد سبق له العمل لدى البنك )كموظف أو مسؤول 

أو إداري، أو مدير، أو نائب مدير، أو استشاري أو مستشار لمدير( لمدة 

ال تقل عن عامين )2( قبل تعيينه كمسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘. 

ولن يُسمح لمسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ عند انتهاء مدة خدمته أو 
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المسائل القانونية. يقوم المستشار العام، عند الطلب، بتوفير المعلومات   .67

القانونية والنصائح المطلوبة بخصوص سياسات وإجراءات وحقوق 

والتزامات البنك بخصوص المشروع موضوع الشكوى. 

الميزانية. يقوم البنك بتوفير موارد كافية لميزانية ’آلية شكاوى المشاريع‘   .68

بما يسمح بتنفيذ كافة األنشطة المسموح بها وفًقا لهذا النظام الداخلي. 

يُعد مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘، بالتشاور من المدير التنفيذي 

لالمتثال، الميزانية السنوية التي توضح مستوى الموارد المطلوبة لألنشطة 

المتوقعة ’آللية شكاوى المشاريع‘ للعام القادم ويكون مسؤوالً عن 

تخصيص الموارد.

لغة التقارير. تصدر كل التقارير سواء من قبل مسؤول ’آلية شكاوى   .69

المشاريع‘ أو أي خبراء ’آلية شكاوى المشاريع‘ ونشرها على موقع الويب 

الخاص ’بآلية شكاوى المشاريع‘ باللغة اإلنجليزية. ويمكن ترجمة التقارير 

إلى لغة )لغات( البلد التي صدرت منها الشكوى.

تعديل النظام الداخلي وسريانه. يجوز لمجلس اإلدارة تعديل هذا النظام   .70

الداخلي. تسري هذا النظام الداخلي عند حدوث أي تناقض بينه وأي 

وثيقة أخرى للبنك وفي حال غياب نصر صريح على خالف ذلك.

اللغة المعتمدة. يتم ترجمة هذا النظام الداخلي إلى اللغة الروسية واللغة   .71

الفرنسية. وفي حالة وجود أي اختالف بين النص باللغة اإلنجليزية والنص 

المترجم إلى أي لغة أخرى، يُعتد بالنص المحرر باللغة االنجليزية.

المراجعة على ‘آلية شكاوى المشاريع‘. يراجع مجلس اإلدارة على ’آللية   .72

شكاوى المشاريع‘ كل خمس )5( سنوات أو حسب الضرورة.

الدخول حيز النفاذ. يدخل النظام الداخلي هذا حيز النفاذ بعد ستة )6(   .73

أشهر من موافقة مجلس اإلدارة ويحل محل النظام الداخلي المعتمد في 

عام 2009. وعادة ما يتم التعامل مع الشكاوى المسجلة بموجب النظام 

الداخلي لعام 2009 قبل نفاذ هذا النظام الداخلي، وفًقا لهذا النظام 

الداخلي.
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عينة
الرجاء وصف الضرر الذي سببه أو من المحتمل أن يسببه المشروع )يرجى اإلكمال في ورقة منفصلة عند الحاجة(:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. الرجاء ذكر اسم ووصف مشروع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية موضوع الشكوى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8. إذا لم تكن قد اتصلت بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية و/أو راعي المشروع لمحاولة عالج الضرر أو الضرر المتوقع، فيرجى توضيح السبب.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. اسم الشخص )األشخاص( أو المنظمة )المنظمات( مقدمة الشكوى )»الشاكي«(.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. بيانات االتصال الخاصة بالشاكي )يرجى ذكر عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف إن أمكن(.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. هل تطلب معاملة هذه الشكوى على أنها سرية؟

نعم   )إذا كانت اإلجابة ’نعم‘، فيرجى شرح أسباب طلب السرية(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ال  

3. هل يوجد ممثل مفوض لتقديم هذه الشكوى بالنيابة عن الشاكي؟

نعم   )إذا كانت اإلجابة ’نعم‘، فيرجى ذكر االسم وبيانات االتصال الخاصة بالممثل(:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

الرجاء إرفاق ما يثبت تفويض الممثل من قبل الشاكي لتقديم الشكوى. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا اإلثبات عبارة عن خطاب ُموقّع من قبل الشاكي 
لتفويض الممثل في تقديم الشكوى بالنيابة عنه.

ال  

هل مرفق بالشكوى إثبات تفويض الممثل؟   نعم    ال  

يرجى الكتابة على ورقة منفصلة عند الحاجة.يرجى الكتابة على ورقة منفصلة عند الحاجة.

7. إذا كنت تطلب المساعدة من ’آلية شكاوى المشاريع‘ من خالل ’مبادرة حل المشاكل‘، فيجب أن تكون قد بذلت جهًدا حقيقيًا في االتصال بالبنك أو راعي 
المشروع بشأن القضايا موضوع هذه الشكوى.

أ. هل اتصلت بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لمحاولة عالج الضرر الذي سببه أو من المتوقع أن يسببه المشروع؟

نعم   )إذا كانت اإلجابة ’نعم‘، فيرجى ذكر متى وكيف ومع من تم االتصال(:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ويرجى أيًضا وصف أي استجابات قد تكون تلقيتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ال   )يرجى االنتقال إلى السؤال رقم 8(

هل سجل مكاتبات التواصل مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية مرفق بالشكوى؟

نعم   )يرجى ذكره(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ال   )وإال، يرجى تجهيز كافة الوثائق ذات الصلة وإرسالها إلى مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘ بأسرع وقت(.

ب. هل اتصلت براعي المشروع لمحاولة عالج الضرر الذي سببه أو من المتوقع أن يسببه المشروع؟ 

نعم   )إذا كانت اإلجابة ’نعم‘، فيرجى ذكر متى وكيف ومع من تم االتصال(:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ويرجى أيًضا وصف أي استجابات قد تكون تلقيتها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ال   )يرجى االنتقال إلى السؤال رقم 8(

هل سجل مكاتبات التواصل مع راعي المشروع مرفق بالشكوى؟

نعم   )يرجى ذكره(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ال   )وإال، يرجى تجهيز كافة الوثائق ذات الصلة وإرسالها إلى مسؤول ’آلية شكاوى المشاريع‘

نموذج الشكوى
حتى يتسنى ’آللية شكاوى المشاريع‘ بحث شكواك، يرجى توفير المعلومات التالية:



نوفمبر )تشرين الثاني( N 2014الصفحة 1

ضروري:

التاريخ: اسم الشاكي : 

أو

*اسم الممثل المفوض: 

Project Complaint Mechanism يرجى إرسال شكواك إلى: 
Attn: PCM Officer  

European Bank for Reconstruction and Development  
One Exchange Square  

London EC2A 2JN  
United Kingdom )المملكة المتحدة(  

فاكس: 7633 7338 )20( 44+  
pcm@ebrd.com :البريد اإللكتروني  

ويمكنك أيًضا إرسال الشكوى بالبريد أو تسليمها باليد إلى أي مكتب من مكاتب تمثيل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية، مع اإلشارة إلى طلب إرسالها إلى ’آلية شكاوى المشاريع‘.  

* مالحظة: يرجى إرفاق ما يثبت تفويض الممثل من قبل الشاكي لتقديم الشكوى. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا اإلثبات عبارة عن خطاب ُموقّع من قبل الشاكي لتفويض الممثل في تقديم الشكوى بالنيابة عنه.

يرجى الكتابة على ورقة منفصلة عند الحاجة.

على الرغم من أنه ليس من  الضروري، إال أنه سيكون من المفيد ’آللية شكاوى المشاريع‘ تضمين المعلومات التالية:

9. إذا كنت تعتقد أن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية قد فشل في االمتثال لسياساته، فيرجى تحديد تلك السياسات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10. يرجى ذكر أي شكاوى أخرى قمت بتقديمها في محاولة لبحث هذه القضية )القضايا( موضوع الشكوى )على سبيل المثال، قضايا المحاكم أو الشكاوى 
المقدمة لجهات أخرى(.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11. هل ترغب في استخدام ’مراجعة االمتثال‘ حيث يمكن ’آللية شكاوى المشاريع‘ تحديد ما إذا كان البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية قد فشل في 

االمتثال لسياساته ذات الصلة؟   نعم    ال 

12. هل ترغب في استخدام ’مبادرة حل المشاكل‘ حيث يمكن ’آللية شكاوى المشاريع‘ مساعدتك في تسوية نزاع أو مشكلة مع المشروع؟

نعم    ال 

13. ما هي النتائج التي تأمل في تحقيقها بتقديمك هذه الشكوى إلى ’آلية شكاوى المشاريع‘؟

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

عن البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية

يستثمر البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية في تغيير حياة 
الشعوب والبيئات إلى األفضل 

في مختلف أنحاء المنطقة التي 
تمتد من وسط أوروبا إلى وسط 

آسيا وغرب البلقان وجنوب وشرق 
المتوسط. وبالتعاون مع القطاع 

الخاص، نستثمر في مشاريع، 
وندخل في حوار حول السياسات، 
ونقدم المشورة الفنية التي تعزز 

االبتكار ونسهم في بناء اقتصادات 
السوق المفتوحة والمستدامة.



جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أو نقل أي جزء من هذه املطبوعة بأي شكل أو بأي وسيلة، 

مبا يف ذلك التصوير والتسجيل، دون الحصول عىل إذن كتايب من صاحب حقوق املؤلف. ويجب أيًضا 

الحصول عىل هذا اإلذن قبل تخزين أي جزء من هذه املطبوعة يف نظام اسرتجاع من أي نوع.

permissions@ebrd.com تقدم طلبات الحصول عىل هذا اإلذن إىل

طُبع يف إنجلرتا من قبل بارك كوميونكاشنز التي تتبع برنامج بيئي إلعادة تدوير الورق والنفايات.

تم طباعة ’آلية شكاوى املشاريع‘ عىل ورق من مصدر مستدام ومسؤول بيئيًا وُمصّنع من قبل مصانع ورق 

حاصلة عىل شهادات ’مجلس رعاية الغابات‘ واأليزو 10041.

 التصوير: بيوتر ماتشوك )الغالف(؛ جيم هودسون )7(؛ سيمون كروفتس )9(؛ سوزان براون للتصوير 
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آلية شكاوى املشاريع مستقلة عن 

العمليات املرصفية وإدارة البيئة 

واالستدامة بالبنك األورويب إلعادة 

اإلعامر والتنمية

Project Complaint Mechanism
Attn: PCM Officer

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square

London EC2A 2JN
United Kingdom )اململكة املتحدة(

الهاتف: 7813 7338 )20( 44+
فاكس: 7633 7338 )20( 44+

pcm@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين


