
العمل مع املجتمع املدين

يقر البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية بأهمية ما يتوافر محلياً من معرفة وخربة فنية وأفكار 

وحلول مبتكرة للمشاكل املحلية ميكن أن تسهم بها منظامت املجتمع املدين يف مشاريع البنك 

وسياساته واسرتاتيجياته يف هذا الصدد. يتحاور البنك مع مجموعة متنوعة من منظامت املجتمع 

املدين ترتاوح بني املنظامت التي تعمل يف مجال القضايا البيئية واالجتامعية وتلك التي تُعنى 

بالنهوض بالشفافية واملساءلة وحقوق اإلنسان والدميقراطية فضال عن القضايا الجنسانية. وإىل 

جانب املنظامت غري الحكومية وجامعات املجتمع املحيل، يعمل أيضاً البنك األورويب إلعادة 

اإلعامر والتنمية مع مراكز الفكر واألكادمييني والرابطات املهنية ومنظامت النهوض بنشاط األعامل 

والجامعات النسائية.

ويف عام 2000، أُنشئ ‘برنامج املجتمع املدين‘ كجزء من االجتامع السنوي ملجلس محافظي البنك األورويب إلعادة 

اإلعامر والتنمية من أجل إتاحة محفل أمام املنظامت غري الحكومية وغريها من منظامت املجتمع املدين تتفاعل فيه 

مبارشًة مع ممثيل البنك بشأن قضايا محددة تتعلق بأنشطتها. وأثناء فرتة برنامج اليومني التي يستغرقها االجتامع 

السنوي، تتاح ملنظامت املجتمع املدين الفرصة للتفاعل وتبادل اآلراء مع موظفي البنك وإدارته العليا بشأن مشاريع 

البنك وسياساته وأولوياته االسرتاتيجية فضالً عن الفرصة لعرض آراء هذه املنظامت وشواغلها عىل رئيس البنك 

ومجلس دارته.

تدعيم العالقات مع املجتمع املدين
عام 2001  تّم إنشاء ’وحدة لتحقيق مشاركة املجتمع 

املدين، تتوىل يف املقام األول مسؤولية تدعيم العالقات 

بني املجتمع املدين والبنك، مام يوّضح تعزيز هذا االلتزام 

والعمل مع طائفة أوسع من منظامت املجتمع املدين.

تسعى هذه الوحدة إىل أن تتناول القضايا والشواغل 

التي تثريها منظامت املجتمع املدين تناوالً فعاالً بطريقة 

يُعوَّل عليها وشاملة ومتسقة، وذلك بالتنسيق مع 

األفرقة املرصفية واألفرقة األخرى ذات الصلة التابعة 

للبنك األورويب لإلنشاء والتعمري. وتقوم الوحدة بتنسيق 

وتيسري عملية تفاعل البنك مع املجتمع املدين عن طريق 

مجموعة واسعة من اآلليات التي تنهض بالحوار وتبادل 

املعلومات، مثل إتاحة مساحة مخصصة لهذا الغرض 

عىل املوقع الشبيك للبنك )www.ebrd.com(، وتوجيه 

اإلخطارات بالربيد اإللكرتوين، وإصدار رسالة إخبارية ربع 

سنوية، وعقد حلقات عمل واجتامعات.

وتتوىل وحدة تحقيق مشاركة املجتمع املدين‘ بصورة 

خاصة مسؤولية تنظيم العديد من االجتامعات التشاورية 

بني موظفي البنك ومنظامت املجتمع املدين تُعقد التي 

طوال العام، يف كل من لندن والبلدان التي تشملها 

عمليات البنك.

تشجيع الجوار املتصل باملشاريع
يتشاور البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية مع 

منظامت املجتمع املدين بصورة رئيسية بشأن مشاريع 

البنك التي ميكن أن تسفر عن تأثريات بيئية و/أو 

اجتامعية قد تكون جسيمة )الفئة »ألف«( وتتطلب 

تقييامً للتأثريات البيئية واالجتامعية. تحدد هذه العملية 

التأثريات البيئية واالجتامعية املرتبطة باملرشوع املقرتح 

وتويص باالتدابري الرامية إىل منع حدوث هذه التأثريات 

أو تقليلها إىل أدىن حد أو التخفيف منها. ويتعاون 

موظفو البنك وإدارته مع املجتمع املحيل ومع منظامت 

املجتمع املدين بغية محاولة إيجاد حلول للقضايا 

املختلفة التي تبعث عىل القلق وبطريقة ترمي إىل 

تحسني مشاريع البنك.

وإذا مل تجد منظامت املجتمع املدين هذه العملية 

ُمرضية، فإن الفرصة متاحة الستخدام آلية تقديم 

الشكاوى املتعلقة باملشاريع. إنها آلية مساءلة تتيح 

للجامعات واملنظامت واألفراد الذين قد يتأثرون تأثراً 

سلبياً مبرشوع ما مموَّل من البنك الفرصة لتقديم 

شكوى إىل البنك. وقد استُحدثت ’آلية تقديم الشكاوى 

املتعلقة باملشاريع بغية تقييم واستعراض الشكاوى 

املتعلقة باملشاريع املموَّلة من البنك، بصورة مستقلة عن 

العمليات املرصفية.

الدعوة إىل تقديم إسهامات يف 

االسرتاتيجيات والسياسات
تؤدي منظامت املجتمع املدين دوراً هاماً يف صياغة 

االسرتاتيجيات والسياسات القطرية للبنك األورويب لإلنشاء 

والتعمري. فاملرصفيون التابعون للبنك الذين يعملون 

يف البلدان املشمولة بالعمليات، فضالً عن املستشارين 

السياسيني واالقتصاديني، يجتمعون بانتظام مع منظامت 

شتى من منظامت املجتمع املدين بغية الحصول عىل 

إسهاماتها بشأن بيئة العمليات يف بلد معني. والتامساً 

لتغذية مرتدة من املجتمع املدين ومن عامة الجمهور، 

يقوم البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية بإتاحة 

مشاريع نصوص سياساته واسرتاتيجياته عىل موقعه 

الشبيك بغية إتاحة الفرصة لتقديم تعليقات. وفيام 

يتعلق بجميع سياسات العمليات الخاصة بالبنك وبعض 

اسرتاتيجياته القطاعية والقطرية، ينظم البنك حلقات 

عمل مخصصة لهذا الغرض مع أصحاب املصلحة املعنيني 

من املجتمع املدين – يف املنطقة وعىل الصعيد الدويل – 

بغية التامس آرائهم بشأن مامرساته وأولوياته يف مجال 

 العمليات وتوصياته بشأن مجاالت االستثامر املمكنة.
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