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 سياسة

 

 سياسة المساءلة بشأن المشاريع

 

 

  الغرض: األول القسم
 

 المستدامة التنمية بتعزيز ملتزمفي التحول االقتصادي،  ا  رئيسي ا  بوصفه مساهم ،إلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي البنكإن 

 البنك يطلب واالجتماعية، البيئية لممارساتل مشاريع البنك المعايير الخاصة به بالنسبة تلبية لضمانو. استثماراته جميع في

 معلومات بعض عن اإلفصاح البنك على يتعين ذلك، إلى باإلضافة. واالجتماعية البيئية لسياسته االمتثال عيراالمش من

 مع الحوار وتحسين والمساءلة، لشفافيةل اتعزيز   وذلك ،الخاصة به المعلومات إلى الوصول لسياسة وفق ا للجمهور المشروع

 .ةالرشيد ةكموالح وتعزيز المتأثرين، المصلحة أصحاب

 

 تراجعحيث . االلتزامات تلكلتؤكد إلعادة اإلعمار والتنمية  األوروبي للبنك التابعة عيرالمشل المستقلة المساءلة آليةوتأتي 

 تسببت أنها يُعتقد والتي البنك، يمولها التي بالمشاريع يتعلق فيما المنظمات أو األفراد يثيرها التي القضايا مستقل بشكل ليةاآل

 بينباإلفصاح العام تلك التي تتعلق البيئية واالجتماعية و قضاياال حل تسهيل هو اآللية هذه من الغرضو. الضرر تسبب قد أو

 بالمشروع الخاصة واألحكام واالجتماعية البيئية لسياسته امتثل قد البنك كان إذا ما لتحديدو المشروع؛ في المصلحة أصحاب

 مع السياسات، تلكل ةموجود امتثال عدمحاالت  أي لمعالجة االقتضاء، وعند به؛ الخاصة المعلومات إلى الوصول سياسة في

 .المستقبل فيالبنك  امتثال عدمالحيلولة عن 

 

 مع ،(البنك إدارة خارج أي) االستثمارية البنك عمليات خارجتدار  مستقلة، وظيفة هيإن آلية المساءلة المستقلة للمشاريع 

 .له التابعة التدقيق لجنة خالل من اإلدارة مجلس إلى مباشر إبالغ خط

 

 .2014 لعام( PCM) المشاريع شكاوى آللية اإلجرائية القواعد محل السياسة هذه تحل

 

  القسم الثاني: تعاريف
 

 :التالية المعاني لها السياسة هذه في المستخدمة المصطلحات

 

عادة اإلعمار والتنمية إل األوروبي بالبنك الخاصة المعلومات إلى الوصول سياسة المعلومات إلى الوصول سياسة

 بشأنعادة اإلعمار والتنمية إل األوروبي البنك لسياسة سابق إصدار أو ،(2019)لعام 

 من المشروع على الموافقة فيه تمت الذي الوقت في السارية المعلومات إلى الوصول

 أي ذلك في بما الموافقة، سلطة بتفويض اإلدارة مجلس قام إذا أو اإلدارة، مجلس قبل

 صلة؛ يذ توجيه

 هذه من الثامن للقسم وفق اآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  أعدته الذي السنوي التقرير  السنوي التقرير

 السياسة؛

 القسم من 2.3 للفقرة وفق اآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  أعدته الذي التقييم تقرير  التقييم تقرير

 ؛السياسة هذه منالثالث 

   التدقيق لجنة

 للمجلس؛ التابعة التدقيق لجنة

 ؛البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية البنك

 مجلس إدارة البنك  المجلس
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ا البنك فيه يكون عمل يوم يوم عمل  ؛التمثيل التابعة له ومكاتب لندن في للعمل مفتوح 

 تسجيله؛ بعد السياسة هذه بموجب طلب في النظر )أو تقصي الحالة( القضية

 السياسة، هذه منالقسم الثالث من  3.1 لفقرةل وفق ا إنشاؤه تم يذال القضايا سجل سجل القضايا

 ؛للمشاريعآلية المساءلة المستقلة الويب الخاص ب موقع على عليه العثور يمكن يذوال

 المشروع؛ تنفيذ عن المسؤول( الكيانات) الكيان أو/و( األفراد) الفرد العميل

  السياسة؛ هذه من 2.6 الفقرة الثالث القسم في عليه المنصوص االمتثال تقييم تقرير االمتثال تقييم تقرير

من هذه  2.7، الفقرة الثالثالمنصوص عليه في القسم االمتثال تقرير مراجعة  االمتثالتقرير مراجعة 

 ؛السياسة

( أو 2019)إلعادة اإلعمار والتنمية السياسة البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي   السياسة البيئية واالجتماعية

 ؛لسارية وقت الموافقة على المشروعالسياسة البيئية واالجتماعية السابقة ا

 ؛ع المنشأة بموجب هذه السياسةيرامشللآلية المساءلة المستقلة  عيرامشللآلية المساءلة المستقلة 

آلية المساءلة المستقلة رئيس 

 للمشاريع

 

آلية المساءلة المستقلة المسؤول عن إدارة هو ، آلية المساءلة المستقلة للمشاريعرئيس 

آلية المساءلة واتخاذ القرارات التي هي مسؤولية  وتنفيذ هذه السياسة للمشاريع

 ؛بموجب هذه السياسة المستقلة للمشاريع

 ؛من هذه السياسة 2.7.1، الفقرة الثالثخطة عمل اإلدارة المنصوص عليها في القسم  (MAP)خطة عمل اإلدارة 

لفقرة ، االثالث وفق ا للقسمآلية المساءلة المستقلة للمشاريع الذي أعدته  المتابعةتقرير  المتابعةتقرير 

 ؛السياسةمن هذه  2.8أو  2.5

 المنظمة/المؤسسة
مثل ت، وطواعيةمن خاللها نفسه المجتمع المدني ينظم أي كيان أو جمعية أو مجموعة 

المنظمات المجتمعية تشمل اهتمامات محددة للمجتمع أو المجتمع المدني. والمنظمات 

ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الشعوب األصلية 

 األعمال والنقابات؛جمعيات و

األفراد والكيانات والمنظمات التي لها مصلحة مباشرة في القضية. قد تشمل  األطراف

ة أو فريق أو وحدة إن وجد؛ إدار ممثليهم،األطراف )على سبيل المثال ال الحصر(: 

ألخرى المسؤولة ممولي المشروع اآلخرين أو الكيانات ا وأ؛ عميلالأو ؛ البنك المعنية

 ؛فيذ المشروععن تن

القواعد اإلجرائية آللية شكاوى 

 عيراالمش

 ؛2014ع لعام يراة آللية شكاوى المشالقواعد اإلجرائي

وفق ا للقسم الثالث، آلية المساءلة المستقلة للمشاريع الذي أعدته  كلاتقرير حل المش كلاتقرير حل المش

 ؛من هذه السياسة 2.4الفقرة 

لقسم الثالث، وفق ا لآلية المساءلة المستقلة للمشاريع الذي أعدته  كلاالمشملخص حل  كلاملخص حل المش

 ؛من هذه السياسة 2.4الفقرة 

مشتريات القواعد المشتريات الخاصة بالبنك على النحو المنصوص عليه في سياسة  قواعد المشتريات

، والتوجيهات ذات الصلة وأي إجراءات معمول 2017نوفمبر  8بتاريخ للشركات 

 ؛آلخرحين تم تعديلها من يبها كما 

ة أو من المحتمل أن الذين يعيشون في منطقة متأثراألشخاص أو أكثر من  شخصن من واألشخاص المتضرر
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البيئي أو للضرر )أو من المحتمل أن يتعرضوا( تعرضوا ، ممن تتأثر بمشروع المشروع

أو الثقافي كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للمشروع. قد يكون الضرر االجتماعي 

الصحة أو ل؛ االعمظروف العمل وبمرتبط ا )على سبيل المثال ال الحصر(: 

وطين القسري أو األراضي أو إعادة التاالستحواذ على أو التلوث؛ أو السالمة؛ و

المناطق المحمية أو التأثيرات على التنوع البيولوجي أو أو ؛ النزوح االقتصادي

اث الثقافي المادي أو غير فقدان الترأو ؛ لمستدامة للموارد الطبيعية الحيةاإلدارة ا

 ؛عن المعلوماتاإلفصاح ب المصلحة أو ، أو عدم إشراك أصحاالمادي

 رئيس البنك الرئيس

ي اتفاقيات أو أنشطة األعمال المحددة ف/الخدمات و وو/أالسلع /أو مجموعة األعمال و المشروع

إلعادة اإلعمار والتنمية البنك األوروبي العميل من لب طُ التمويل للبنك والتي 

المجلس لها تفويض بعد عليه إدارة البنك أو مجلس اإلدارة  ا، وكما وافق عليهتمويلها

 ؛سلطة الموافقة

بموجب هذه  المساءلة المستقلة للمشاريعآلية الطلب المقدم من مقدم الطلب إلى  الطلب

 السياسة؛

 ؛مقدم الطلب، ( أو المنظمة )المنظمات(، حسب الحالةاألشخاصالشخص ) مقدم الطلب

طلبات تمثيلهم بموجب ختار مقدمو الي( أو منظمة )منظمات( شخص )أشخاصي أ الممثل

 ؛هذه السياسة

مباشر( ضد  ذه )بشكل مباشر أو غيراتخيتم اأي عمل ضار يوصى به أو يهدد به أو  االنتقام 

أو منع تقديم أو آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  أي شخص إلسكاته أو منع تفاعله مع

مواصلة معالجة الطلب. تشمل أشكال االنتقام المضايقة ومحاوالت الترهيب 

والمعاملة التمييزية وحجب االستحقاقات والمخاطر التي تهدد سبل العيش أو السمعة 

 ؛جندي أو التجريم أو السوالتهديدات بالعنف الجس

 للضرر وناألشخاص المعرض

 

 من أكثر المشروع بتأثيرات يتأثرون قد الذين األشخاص مجموعات أو األشخاص
 الميول النوع االجتماعي أو هوية النوع االجتماعي أو مثل خصائص بسبب غيرهم

 األطفال ذلك في بما) السن وضع الشعوب األصلية أو أو العرق الدين أو أو الجنسية
أو  ،القدرة على القراءة والكتابةو العقلية والبدنية، اإلعاقة أو( نووالمسن والشباب
 المجموعات أو/و األفراد يشمل قد. االجتماعي الوضع أو السياسية، النظر وجهات

 في يعيشون الذين األشخاص الحصر، ال المثال سبيل على أيًضا، المعرضة للضرر
 خط تحت يعيشون الذين األشخاص مثل لضرر،للتعرض لتجعلهم قابلين  أوضاع
 الطبيعية، الموارد على تعتمد التي والمجتمعات وحيدة العائل، واألسر الفقر،

 من غيرهم أو داخلًيا، واألشخاص المشردين ن،يوالالجئ المهاجرين، والعمال
 القانون أو/و الوطنية التشريعات خالل من بالحماية يتمتعون ال قد الذين النازحين

 .العام الدولي

 

 القسم الثالث: النطاق
 

 الوظائف والحوكمة .1

 

 :الطلبات لمعالجة زعيةانت وغير قضائية غير ،ا  لبعضهما بعض مكملتان وظيفتانآلية المساءلة المستقلة للمشاريع لها  1.1

 

 البيئيالعام و اإلفصاحقضايا  لحل والعمالء الطلباتمقدمي  بين الحوار تدعم والتي ،اكلالمش حل وظيفة (أ 

 معآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  تتعامل. الخطأ أو اللوم إلقاء دون الطلب، وراء تكمن التي واالجتماعي
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 في المساعدة أجل من محايد، ثالث كطرف بالمشروع المتأثرين اآلخرين المصلحة وأصحاب والعمالء األشخاص

  اإلجماع؛ على تعتمد المشاكل لحل مرنة أساليب خالل من مرضية حلول إيجاد

 

 واالجتماعية البيئية لسياسته امتثل قد إلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي البنك كان إذا ما تحدد التي االمتثال، وظيفة (ب 

 فإن النحو، هذا علىو. بالمشروع يتعلق فيما المعلومات إلى الوصول سياسة في بالمشروع الخاصة األحكام أو

 معآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  تتعاملو. العميلامتثال  من بدال   البنك، امتثال مع فقط تتعامل االمتثال وظيفة

 إذا ما تحديد أجل من اآلخرين المصلحة وأصحاب والعمالء البنك وموظفي المشروع من المتضررين األشخاص

 البيئية السياسة أحكام من ألي االمتثال في ،غير المتخذة أوإجراءاته المتخذة  خالل من فشل، قد البنك كان

 في بالمشروع الخاصة األحكام أو ،(العميل التزامات متابعة البنك على يفرض حكم أي ذلك في بما) واالجتماعية

 من أي مع متوافق غير إلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي البنك أن تبين إذا. المعلومات إلى الوصول سياسة

ا االمتثال وظيفة تقترح أعاله، المذكورة السياسات  البنك ممارسات على بالمشروع خاصة إجرائية تغييرات أيض 

 .القدرات وبناء المؤسسي التعلم وتعزيز المستقبل، في االمتثال عدم ومنع الحالي، االمتثال عدم لمعالجة

 

  لدى آلية المساءلة المستقلة للمشاريع مهام أخرى، وهي:الوظائف األخرى.  1.2

 

 المستمر التعلم ثقافة وتعزيز بناءة توصيات وتقديم المشتركة، التحديات يميز الذي المؤسسي التعلم تحديد (أ 

 والوظيفة المؤسسي بالتعلم المتعلقة التفصيلية األحكام. إلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي البنك في

 .3.2 الفقرة فيمذكورة  آللية المساءلة المستقلة للمشاريع االستشارية

 

آلية المساءلة المستقلة  من الغرض أن ضمان أجل من والخارجيين، الداخليين المصلحة صحابالتوعية أل (ب 

آلية ب الخاصة التوعية بوظيفة المتعلقة التفصيلية األحكام. ومفهومة معروفة وأنشطتها ووظائفها للمشاريع

 .3.2 الفقرة فيمذكورة  المساءلة المستقلة للمشاريع

 

 :بمبادئ االسترشاد مع األربع الوظائفتلك  تنفذ آلية المساءلة المستقلة للمشاريع. التوجيهية المبادئ 1.3

 

 آلية المساءلة المستقلة للمشاريع استقالل خالل من األطراف جميع من الثقة كسب: والنزاهة االستقالل .أ 

 ؛القضية في المصلحة أصحاب لجميع والموضوعية العادلة اومعاملته البنك إدارة عن

 

آلية المساءلة  خالل من المتاحة النتائج وأنواع اآللية وأنشطةالقضية  بتقدم األطرافإحاطة : الشفافية .ب 

 المستقلة للمشاريع؛

 

 ومتسقة؛ واضحة وإجراءات عمليات تقديم: التنبؤ على القدرة .ج 

 

 

آلية  عمليات في للمشاركة الالزمة المعلومات إلى األطراف جميع وصول ضمان على العمل: المساواة .د 

  المناسبة؛ السرية متطلبات احترام مع ومستنيرة، عادلة بشروط المساءلة المستقلة للمشاريع

 

آلية المساءلة المستقلة  استخدام يمكنها التي والجماعات لألفراد معروف ا ليكون العمل: الوصول إمكانية .ه 

 االجتماعي؛ للنوع ومراعية ثقافي ا مناسبة بطريقة العملو الوصول؛ أمام الحواجز تخفيفو ؛للمشاريع

 وتقييمبسرية  القضايامعالجة  خالل من آلية المساءلة المستقلة للمشاريع إلى اآلمن الوصول وتعزيز

 .المخاطر تخفيف وتدابير االنتقام مخاطر

   

 

ا تضم البنك،نطاق  علىمبذول  جهد بمثابة إلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي البنك في المساءلة تعد 1.4  أدوار 

 يتولى. البنك وإدارة اإلدارة ومجلس آلية المساءلة المستقلة للمشاريعب يتعلق فيما ومترابطة متعددة ومسؤوليات

 هو كما السياسة، هذه بموجب اريعبالمش الخاصة البنك مساءلة مهمة تنفيذ آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رئيس

 .أدناه 3.3 الفقرة في موضح
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 تلقي الطلب
 إغالق القضية التقييم التسجيل

 غير قابلة

 للتسجيل
 حل المشاكل

عدم التوصل  التوصل التفاق

 التفاق
 إغالق القضية

 مراجعة االمتثال

تم تحديد عدم 
 االمتثال

تم تحديد 
 االمتثال

 

متابعة خطة 

 إغالق القضية عمل اإلدارة

 متابعة االتفاق
 إغالق القضية

 تقييم االمتثال

 أدوار تنعكس. اإلدارة مجلس إلى المباشر اإلبالغ خط مع مستقل، المساءلة المستقلة للمشاريع بشكل آلية تعمل 1.5

التدقيق لجنة ومسؤوليات
1
 المتعلقة األحكام. اللجنة تلك اختصاصات في بآلية المساءلة المستقلة للمشاريع يتعلق فيما 

 .أدناه 3.3 الفقرة فيمذكورة آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  بتشغيل

 

 

 

 عملية معالجة القضايا  .2

 

 التالية المراحل( جميع بالضرورة وليس) بعضآلية المساءلة المستقلة للمشاريع لدى  القضايا معالجة عملية تشمل قد

 (:1 الشكل)

 

 التسجيل؛  .أ 

 

 التقييم؛  .ب 

 

ا بمتابعة اتفاقية حل المشاكل، إن كان ذلك ممكن ا؛ الخيار أ:  .ج   حل المشاكل متبوع 

 

ا بمراجعة االمتثال ومتابعة خطة عمل اإلدارة، إن كان ذلك ممكن ا الخيار ب: و/أو  تقييم االمتثال متبوع 

 (.1)انظر الشكل 
 

 

 : الرسم التخطيطي لعملية معالجة القضايا بآلية المساءلة المستقلة للمشاريع1الشكل 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرورية الطلبات مقدمو اعتبرها إذا كل،االمش حل من االنتهاء بعد االمتثال تقييم إلى القضية لنقل إمكانية توجد* 

*  

 

 في القضايا معالجة مراحل من مرحلة لكل المحتملة والنتائج التقارير ونتائج والنهج والمعايير األهداف توضيح يتم

 .أدناه 2 الفقرة

 
                                                           

1
 .هذه اإلشراف مهمة في اإلدارة مجلس يفوضها مستقبلية لجنة أي أو التدقيق لجنة 



OFFICIAL USE 

 31من 8 صفحة
OFFICIAL USE 

 تقديم الطلبات 2.1

 

  الطلب: من يمكنه تقديم .أ 

 

 المحتمل من أو) أنها تأثرت تعتقد( منظمات) منظمة أو( أفراد) فرد قِبل من طلبال تقديميمكن  .1

 مشروع؛الب( تتأثر أن

 

اآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  ستقبل .2  بشكل تتأثر ال التي المنظمات من المقدمة الطلبات أيض 

آلية المساءلة  ستأخذ الحاالت، هذه فيو. تسجيلها في وستنظر بالمشروع، شخصي أو مباشر

 معلومات الطلب قدم إذا التسجيل وتتابع االعتبار، بعين الطلب ظروفالمستقلة للمشاريع 

 :حول مرضية

 

 من المتضررين األشخاص مع للتواصل الطلبات مقدمو بذلها التي لجهودا إثبات .أ 

 وأي المشروع، من المتضررين هؤالء وجود مثل ،المعنية القضايا بشأن المشروع

 و بالطلب؛ يتعلق فيما المشروع من المتضررين األشخاص من مقدمة مالحظات

 

 المشروعالمتضررين من  األشخاص هؤالء مثل تقديم دون تحول التي األسبابو .ب 

 .طلبلل

 

 

 تم إذا ما، بمشروع شخصي أو مباشر بشكل تتأثر ال التي المنظمات من المقدمة لطلباتبالنسبة ل

 .آلية المساءلة المستقلة للمشاريعب الخاصة االمتثالمراجعة  وظيفة ضمن فيها النظر يمكن تسجيلها،

 

  كيفية تقديم الطلبات إلى آلية المساءلة المستقلة للمشاريع. .ب 

 

 ليس أنه من الرغم على. مكتوب شكل بأي آلية المساءلة المستقلة للمشاريعإلى  طلبات تقديم نميك

لية آل "طلبتقديم ال نموذج" في متاح طلب وإرسال كتابة كيفيةالخاص ب التوجيه أن إال ا،ضروري  

آلية المساءلة الويب الخاص ب موقع على والمتاح أ الملحق في الموجود ،المساءلة المستقلة للمشاريع

ا يمكن. المستقلة للمشاريع التوجيهات  على للحصول آلية المساءلة المستقلة للمشاريعب االتصال أيض 

 :باستخدام الطلبات تقديم يمكن. تقديمهو طلب كتابة كيفيةالخاصة ب

 

آللية المساءلة المستقلة للمشاريع والمتوفر على اإللكتروني المؤمن والمشفر نموذج الطلب  .1

 موقع الويب الخاص باآللية؛

 

  ؛(نموذج الطلب آللية المساءلة المستقلة للمشاريع )متوفر في الملحق أ .2

 

 أي شكل مكتوب .3

 

يتم تقديمه آللية المساءلة المستقلة للمشاريع عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس أو البريد أو باليد 

 إلى: 

 

 ipam@ebrd.com البريد اإللكتروني:
 Fax: +44 20 7338 7633 الفاكس:

 

 العنوان البريدي: 
 (IPAMعناية/ آلية المساءلة المستقلة للمشاريع )

European Bank for Reconstruction and Development 

One Exchange Square 

London  

United Kingdom 
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EC2A 2JN 

 

ا يمكن إلعادة اإلعمار  األوروبي البنك تمثيل مكاتب من أي إلى تسليمها أو الطلبات إرسال أيض 

 يمكن(. اآللية إلى الطلبات إرسالوسيتم  ،للمشاريع آلية المساءلة المستقلة /عناية إلى موجهة)والتنمية 

 :التالي العنوان على بالبنك المقيمة المكاتب عناوين على العثور

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

 

 .ما المطلوب تضمينه في الطلب .ج 

 

 يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية: 

 

  )األشخاص( أو المنظمة )المنظمات( المقدمة للطلب؛اسم الشخص  .1

 

 

 المنظمات أو األفراد كل أو بعض هوية سرية على الحفاظ الطلبات مقدمو يطلب قد .أ 

 مقدمي هويات بحماية آلية المساءلة المستقلة للمشاريع تلتزمو. الطلب في المدرجة

 الطلب مقدم من سيُطلب. بشكل صريح الطلب في السريةضمان  طلب تم إذا الطلبات،

 مقدم طلب وإذا طلبهم، في السرية على للحصول سعيهم لسبب المنطقي األساس تقديم

 إلى آلية المساءلة المستقلة للمشاريعب الخاص االنتقام مخاطر تقييم إجراءيمكن  الطلب،

 السريةدراسة  سيتم(. ز) 3.1 الفقرة في عليه المنصوص النحو على السرية، طلب جانب

 وفي الطلب، استالم بعد ممكن وقت أقرب في آلية المساءلة المستقلة للمشاريع خالل من

من  الطلب بتسجيل يتعلق فيما آلية المساءلة المستقلة للمشاريع قرار قبلو حال، أي

آلية  كانت إذا ذلك، ومع. المطلوبة السرية على للحفاظ المعقولة الجهود كل ستبذل. عدمه

 مراجعة سيمنع السرية على الحفاظ أن معقول بشكل تعتقد للمشاريعالمساءلة المستقلة 

. بذلك الطلبات مقدمي بإخطار الفور على آلية المساءلة المستقلة للمشاريع قومتفس الطلب،

 كيفية على إما الطلبات ومقدمو آلية المساءلة المستقلة للمشاريعحينئذ سوف تتفق 

 على االتفاق كان إذا العملية؛ بإنهاء المستقلة للمشاريعآلية المساءلة  تقوم أو المتابعة،

 ؛ممكن غير المتابعة كيفية

 

 الهاتف ورقم البريدي، أو السكني العنوان ذلك في بما) الطلبات لمقدمي االتصال معلومات .2

 اإلمكان؛ قدر( الفاكس رقم أو/و اإللكتروني البريد وعنوان

 

إلعادة اإلعمار  األوروبي البنك من استثمار أنه لتحديد يكفي بما المعني للمشروع وصف .3

 ؛(القطاع أو المشروع موقع أو العميل أو المشروع اسم مثل) والتنمية

 

 يسببه؛ أن المحتمل من أو المشروع،الذي سببه  المحتمل الضرر أو للضرر وصف .4

 

 لمعالجة العميل أو/و البنك مع الطلبات مقدمو بها قام نية حسن جهود أي( 1) إما وصف .5

 هذه بذل يتم لم لماذا توضيح( 2) أو الجهود، تلك لنتائج ووصف الطلب، في المثارة المشاكل

 رأت إذا نيةال حسن جهود بذل شرط عنآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  تتنازل سوف. الجهود

 المتضررين لألشخاص أمكن، إن أو، الطلبات لمقدمي ضارة أو عقيمة ستكون الجهود هذه أن

 .المشروع من

 

، على الرغم من أنه ليس مطلوب افي الطلب.  اطوعي   هاتضمينالمعلومات التي يمكن  .ب 

ا تقديم المعلومات الت إذا أو ، الية في طلباتهم إذا كانت معروفةيجوز لمقدمي الطلبات أيض 

 في ذلك أو إذا كانت متوفرة: وارغب

 

آلية المساءلة المستقلة وصف للنتائج التي يتطلعون إلى تحقيقها من خالل استخدام عملية  .1

  للمشاريع؛

 

http://www.ebrd.com/about/contacts/local.htm
http://www.ebrd.com/about/contacts/local.htm
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كل أو خيار مراجعة االمتثال افي استكشاف خيار حل المش رغبةما إذا كان لدى مقدمي الطلبات  .2

 ؛المثارة في الطلبالقضايا عالجة أو كال الوظيفتين لم

 

متطلبات األداء المحددة أو أحكام السياسة البيئية واالجتماعية أو سياسة الوصول إلى المعلومات  .3

 ؛لهاعدم امتثال البنك مقدمو الطلبات التي يعتقد 

 

 ؛أو العميلإلعادة اإلعمار والتنمية روبي أي توثيق لالتصاالت بين مقدمي الطلبات والبنك األو .4

 

به.  اصلة بالطلب، والتي يمكن تضمينها في الطلب أو إرفاقهأي معلومات أو مواد أخرى ذات  .5

ويشمل ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( البيانات المكتوبة أو الشفوية أو الصور الفوتوغرافية 

 و التقارير اإلعالمية أو الخرائط؛ أو الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيالت أ

 

، على سبيل المثالع آلية المساءلة المستقلة للمشاريع )ممقدمي الطلبات ل المفضلةالتواصل طريقة  .6

أو  تطبيق واتسابمثل التواصل البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكس أو البريد أو تطبيقات 

 قنوات اتصال آمنة محددة(؛

 

 ؛ لبات فيما يتعلق بمخاطر االنتقامأي مخاوف قد تكون لدى مقدمي الط .7

 

تحديد ممثل سيساعدهم في عملية معالجة  مهيمكنف، في ذلك اتالطلب ومقدم . إذا رغبالممثلون .8

 يكتابي )مثل رسالة موقعة من مقدم ، يجب أن يحتوي الطلب على دليلةفي هذه الحالو. القضية

 ويجب أن يوضح مقدموفيما يتعلق بالطلب.  همللتصرف نيابة عنالممثل لتخويل ( اتالطلب

نقطة اتصال لجميع المراسالت الرسمية ك مممثلهيتصرف ن في أ ونما إذا كانوا يرغب اتالطلب

ا توفير معلومات الطلب، وفي هذه الحالة يومقدمللمشاريع آلية المساءلة المستقلة بين  ، يجب أيض 

التواصل مباشرة لية المساءلة المستقلة للمشاريع ، يجوز آل. ومع ذلكينتصال الخاصة بالممثلاال

 عند الضرورة. اتالطلب يمقدممع 

 

 التسجيل 2.2
 

الغرض من مرحلة و. 2.2الموضحة في هذه الفقرة  الفحصعملية ستبدأ تقديم الطلب  بمجرد. الغرض .أ 

، آلية المساءلة المستقلة للمشاريعالتسجيل هو فحص الطلبات لتأكيد ما إذا كانت تتطلب التسجيل مع 

 .2.3، تقييم الطلب بموجب الفقرة وبالتالي

 

  سيتم تسجيل الطلب إذا كان: المعايير.  .ب 

 

 ؛)ج( 2.1زامية المدرجة في الفقرة يتضمن المعلومات اإلل .1

 

، والتي تتعلق بالتزامات محددة آلية المساءلة المستقلة للمشاريع، حسب ما تراه قضايايثير  .2

للبنك بموجب السياسة البيئية واالجتماعية أو التزامات البنك الخاصة بمشروع معين بموجب 

 ؛لوصول إلى المعلوماتا سياسة

 

ا من تاريخ توقف  24، حيث يتم تقديم الطلب في غضون يتعلق بمشروع وافق عليه البنك .3 شهر 

صرف في المشروع )أي نتيجة للسداد الكامل أو الدفع المسبق أو التللبنك مصلحة مالية وجود 

 أو غير ذلك(.

 

آلية يها بعد، فسوف تقوم إذا كان الطلب يتعلق بالعمليات التي لم تتم الموافقة عل .أ 

بإبالغ إدارة البنك وإخطار مقدمي الطلبات والمجلس عبر المساءلة المستقلة للمشاريع 

، ستأخذ إدارة البنك الطلب بعين االعتبار إعداد المشروع أثناءلجنة التدقيق وفق ا لذلك. 

 .لبالط مقدم كتابي ا عن كيفية معالجة مخاوفآلية المساءلة المستقلة للمشاريع وتبلغ 

 

 ، أو إذا:)ب( 2.2ال يفي بمتطلبات الفقرة  ال يمكن تسجيل الطلب إذا كانالنطاق واالستثناءات.  .ج 
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، إلعادة اإلعمار والتنميةسياسات البنك األوروبي مناسبة يتعلق فقط بما يلي: مدى مالءمة أو  .1

قرارات أو أنشطة أو اتفاقية إنشاء البنك، أو القضايا غير التشغيلية مثل اإلدارة الداخلية أو 

 ؛الموارد البشرية

 

، أو كفاية تنفيذها للمتطلبات الوطنية، مثل سلطة بيئية ومدى ت طرف ثالثيتعلق فقط بالتزاما .2

ن القضايا التي تخضع لسيطرة ، بدال  ممعاهدة دوليةانون الدولي أو التزامات بلد ما بموجب الق

 .البنك أو العميل

 

 أوآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  قبل منبشأنها  طلب معالجة بالفعل تمبقضايا  يتعلق .3

 ظروف أو أدلة تقديم يتم لم ما ،(المستقلة الرجوع آلية أو المشروع شكاوى آلية) سابقاتها

 ؛السابق الطلب تقديم وقت معروفة تكن لم جديدة

 

 أو شخصية ميزة على الحصول إلى للسعي ضارة أوعبثية  أو احتيالية بطريقة تقديمه تم .4

  الفكرية؛ بالملكية المتعلقة أو التجارية النزاعات معالجة أو غيرها أو تنافسية

 

 القانون وأ ةالعام ةكموالح وأ النزاهة وأ األخالق وأ الفساد وأ االحتيال ادعاءات فقط يثير .5

 :البشرية الموارد مسائل أو التعاقدية المسائل وأ بالمشتريات المتعلقة المسائل وأ المحلي

 

ستتم إعادة توجيه الطلبات التي تثير مزاعم االحتيال أو الفساد أو األخالقيات أو النزاهة  .أ 

  البنك لالمتثالرئيس إلى وظيفة 

 رئيس وظيفة إلى بالمشتريات متعلقة قضايا تثير التي الطلبات توجيه إعادة سيتم .ب 

 .بالبنك المشتريات

 

آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  ستأخذ الطلب، تسجيلضرورة  تحديد عند .األخرى التسجيل محددات .د 

ا االعتبار بعين  :أيض 

 

 مقدمي نفس يقدمها أخرى عملية أي تعرقلها أو تتداخل أو تتكرر قد القضية معالجة كانت إذا ما .1

 بعض قبل من المنظمات، أو األفراد من مجموعة الطلبات مقدمو يكون عندما أو) الطلبات

 ؛القضايا ذاتها أو/و بالمشروع يتعلق فيما( المجموعة أعضاء

 

 أو العميل، لدى التظلم أو النزاعات حل آلية مع الطلب فيقضايا  أثار قد الطلبمقدم  كان إذا ما .2

 آلية أو تحكيم هيئة أو محكمة أمام أو التمويل،مشتركة في  لمؤسسة المستقلة المساءلة آلية مع

اآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  تقوم سوف حينئذ، النزاعات، لحل أخرى  حالة في النظرب أيض 

 .الجهود تلك

 

 في النظر خالل من التسجيلمن أجل  طلبال بفحصآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  ستقوم. النهج .ه 

 متاحة معلومات أيو/أو  أمكن؛ إن الطلب، في متضمنة داعمة مستندات أي الطلب؛ محتويات

 أو العميل أو البنك إدارة من مقدمة صلة ذات أو بالمشروع خاصة أخرى معلومات أي أو/و للجمهور؛

 .لبمقدمي الط

 

 

  تعليق الطلبات. .و 
 

اما  طلب تسجيل على ةقادر غيرت آلية المساءلة المستقلة للمشاريع كان إذا .1  في فشل ألنه نظر 

أنه  ،وترى آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ،(ب) 2.2 الفقرة في عليها المنصوص المعايير تلبية

 ،الممثل أو) لبمقدمي الط بإخطاراآللية  ستقومف اإلخفاق، هذا معالجةلمقدمي الطلب  الممكن من

 معقولة فرصة الطلبات لمقدمي وتتيح التسجيل قرار بتعليقاآللية  ستقوموبعد ذلك (. وجد إن

 ؛أدناه( ن) 3.1 الفقرة في موضح هو كما الطلب، تقديم وإعادة اإلغفال لتصحيح
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 أو/و البنك مع الطلب فيالقضايا المثارة  لمعالجة نيةال حسن جهود الطلبات مقدمو يبذل لم إذا .2

 بذل إمكانية عدم سبب عنلية المساءلة المستقلة للمشاريع آل امرضي   اتفسير   يقدموا ولم) العميل

 باإلغفال؛ يتعلق فيمامقدمي الطلبات  معاآللية  تشاورت فسوف ،(الجهودتلك 

 

آلية المساءلة المستقلة قد تقوم ، 6ج( 2.1ما لم يتم التنازل عن هذا الشرط وفق ا للفقرة  .أ 

بعد ذلك بتعليق تسجيل الطلب وتحويل الطلب إلى إدارة البنك. سيكون أمام للمشاريع 

آلية المساءلة المستقلة ، وفق ا لتقدير رئيس عمل كحد أقصىيوم  45إدارة البنك 

فقرة ، لبذل جهود حسن نية لمعالجة القضايا المثارة )كما هو محدد في الللمشاريع

تقدم الحالة وآلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، ستراقب خالل فترة التعليقو)ن(.  3.1

تقم  وتسجيل طلب معالجة القضية إذا لمبرفع التعليق اآللية ، قد تقوم أي طلب معلق

، بحل آلية المساءلة المستقلة للمشاريع، حسب رأي إدارة البنك أو جهود العميل

مقدمي مع آلية المساءلة المستقلة للمشاريع تشاور ت، وسالمثارة في الطلب القضايا

 في اتخاذ مثل هذه القرارات. البنكإدارة والطلب 

 

  النتائج .ز 

 

المنصوص عليها لمعايير مستوفي ا لبتسجيل طلب إذا كان آلية المساءلة المستقلة للمشاريع تقوم سوف 

)ج( وإذا  2.2، وال يندرج ضمن أي من االستثناءات المنصوص عليها في الفقرة )ب( 2.2في الفقرة 

أن التسجيل مناسب في ضوء نظرها في المحددات األخرى آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رأت 

بإخطار مقدمي آلية المساءلة المستقلة للمشاريع )د(. ستقوم  2.2للتسجيل المنصوص عليها في الفقرة 

جديدة إلى مجلس اإلدارة التسجيل الطلبات ترسل ، وسوف ات وإدارة البنك والعميل بقرارهاالطلب

المجلس على الطلبات  باطالع ،ةعند الضرور، آلية المساءلة المستقلة للمشاريعوالرئيس للعلم. قد تقوم 

آلية المساءلة المستقلة ، أو حسب الحاجة. ستقوم ا كجزء من تقاريرها ربع السنويةالمسجلة حديث  

 ."آلية المساءلة المستقلة للمشاريعقضايا سجل "بنشر الطلبات المسجلة على للمشاريع 

 

 اتذجهة الموافقة عندما تقوم إدارة البنك بتقديم مشروع مقترح حديث ا إلى مجلس اإلدارة أو  .1

ما إذا كان العميل المقترح  ، فسوف تحدد أوال  ام المجلس بتفويض سلطة الموافقة(الصلة )إذا ق

، دحدتسابقاتها، و أو آلية المساءلة المستقلة للمشاريعا في قضية تمت مراجعتها بواسطة طرف  

، ، ما إذا كانت هذه المعلومات، ونتائج القضيةآلية المساءلة المستقلة للمشاريعمع باالشتراك 

 ة.الموافقجهة مجلس اإلدارة أو العرض على عملية يجب أن يتم تضمينها في 

 

ا آلية المساءلة المستقلة للمشاريعبعد التسجيل، ستغلق  .2 في أي مرحلة ، القضية إذا أصبح واضح 

)ب( لم تعد مستوفاة،  2.2أن المعايير المنصوص عليها في الفقرة  ،طلبالمن مراحل النظر في 

 )ج(. 2.2المنصوص عليها في الفقرة  ثناءاتمن االست أيانطباق أو 

 

 التقييم 2.3

 

الغرض من و. 2.3عملية التقييم الموضحة في هذه الفقرة  إلى بدءتسجيل الطلب يؤدي س. الغرض .أ 

 قيام آلية المساءلة المستقلة للمشاريع بـ:هذه المرحلة هو 

 

 ؛م واضح للقضايا المثارة في الطلبتطوير فه .1

 

 ؛ا المحتملة مع األطرافما ونتائجهماالمتثال ونطاقهتقييم و كلاحل المشيفتي مناقشة وظ .2

 

مقدمي الطلبات بين ضيالت ، مع مراعاة تفاألطراف في االنخراط في كل وظيفةتقييم رغبة  .3

 ؛الوظائف

 

 )د(؛ 2.2، وفق ا للفقرة االقتضاء، حسب المحّدث لجهود حل التظلم األخرى الوضعدراسة  .4

 

 :كانت تحديد ما إذا .5
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ي ، بناء  على موافقة مقدم الطلب والعميل )وأاكلحل المشوظيفة ستتابع مع القضية  .أ 

 ؛صلة(( يطرف )أطراف( آخر ذ

 

، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لمتابعة حل تقييم االمتثالستتابع مع وظيفة القضية أو أن  .ب 

 ؛على طلب صريح من مقدمي الطلبات ، بناء  كلاالمش

 

  أو أن القضية سيتم إغالقها. .ج 

 

، فسيتم متابعة هذه الوظيفة قبل النظر اكلحل المشوظيفة اغبة في االنخراط في إذا كانت األطراف ر

 خالف ذلك. آلية المساءلة المستقلة للمشاريع، إال إذا رأت تقييم االمتثالوظيفة لقضية إلى في أي نقل ل

 

  ستقوم آلية المساءلة المستقلة للمشاريع بتقييم القضية من خالل: النهج. 

 

، حسب االقتضاء، وأي محتويات الطلب وأية مستندات داعمة مضمنة مع الطلب دراسة .1

 ؛معلومات متاحة للجمهور

 

العميل و/أو و/أو مقدمة من إدارة البنك  أي معلومات خاصة بالمشروع أو ذات صلةدراسة  .2

، من خالل التواصل مع مقدمي الطلبات واألشخاص اآلخرين المتضررين من مقدمي الطلبات

 المشروع وإدارة البنك والعميل وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة؛

 

االت استثنائية ال يعتبر فيها التقييم ضروري ا من قبل ، إال في حزيارة موقع منطقة المشروع .3

 آلية المساءلة المستقلة للمشاريع.

 

 ا  رتقريآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  صدرتس، ء من مرحلة التقييم. عند االنتهاوإعداد التقارير جائالنت

 :يتم ، وسوفيصف نتائج عملية التقييم يا  تقييم

 

بالمضي آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، إذا أوصت لإلحاطةإلى المجلس والرئيس إرساله  .1

ا  ؛قدم 

 

، فسيصحب تقرير التقييم اكلا في حل المشذا وافقت األطراف على المضي قدم  إ .أ 

واألساليب الواجب استخدامها،  ،التي تحدد النطاقالمشاكل اختصاصات لمبادرة حل 

والمبادئ التوجيهية اكل الخبرة المطلوبة لتنفيذ حل المش ونوع، واإلطار الزمني للمبادرة

مع  ،إلى أقصى حد ممكنآلية المساءلة المستقلة، تشاور تسوف . كلالحل المش األخرى

 ؛األطراف في صياغة االختصاصات

 

، إذا كانت عتراضعلى أساس عدم االليه إلغالق القضية له إلى المجلس للموافقة عارسو إأ .2

 توصي بإغالق القضية.آلية المساءلة المستقلة للمشاريع 

 

، وإدارة لمقدمي الطلبتقرير التقييم آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، ستتيح حالتينحالة من ال كلفي و

 .القضايا"سجل "نشره في ت، وسوف البنك والعميل

 

 حل المشاكل 2.4

 

 :كل هواالهدف من حل المش. الغرض .أ 

 

 األطراف؛ بين الحوار تسهيل .1

 

 في المثارة القضايا تحل والتي األطراف، جميع لدى المقبولة القراراتللوصول إلى  السعي .2

 ؛الطلب
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 .الطرفين بين االتفاقات إبرام تسهيل .3

 

 سوفآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  فإن األطراف، بين القضايا حل تعزيز هدف مع اتمشي   .النهج .ب 

 :تعمل من خالل النُهج التالية

 

 النجاح واحتمال وإلحاحها المثارة القضايا طبيعة ذلك في بما) القضية ظروف جميع مراعاة .1

 مع بالتشاور هجنُ ال اختيار وسيتم. كلاالمش لحل األنسب النهج تحديد بهدف المعقول(،

 تقصي أو المعلومات تبادل أو التوفيق أو الوساطة أو الحوارتيسير : تشمل وقد األطراف،

 التفاوض؛دعم  أو المشترك الحقائق

 

 المشتريات لقواعد وفق ا وتيسيرها الحوار عملية لتسهيل خارجيين استشاريين خبراء إشراك .2

 ضروري ا؛ ذلك آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رأت إذا ،(ط) 3.1 والفقرة

 

 والتنمية.إلعادة اإلعمار  األوروبي البنك سياساتتتناقض مع  التي االتفاقيات دعمعدم  .3

 

 يمكن إنهاء عملية حل المشاكل في أي وقت: .اإلنهاء .ج 

 

بعد التشاور  ،إذا رأت آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ،من قبل آلية المساءلة المستقلة للمشاريع .1

أنها لم تعد  أو/و إيجابية، نتيجة إلى كلاالمش حلعملية ه من المحتمل أال تؤدي أن األطراف، مع

  كتابة؛ األطراف جميع خطرتُ  سوفللموارد، وفي هذا الحالة  فعاال   ا  تشكل استخدام

 

 الطلبات لمقدمي ويمكن تطوعية،عملية  يه كلاالمش حلألن عملية  طرف؛ أي قبل من أو .2

 .وقت أي في منها االنسحاب والعمالء

 

 :للمشاريع بما يليبمجرد انتهاء مرحلة حل المشاكل، ستقوم آلية المساءلة المستقلة . التقارير إعداد .د 

 

 إذاو. األطراف جميع على وتعميمها المبادرة نتائج وعرض كلاالمش حل تقرير مسودة إعداد .1

المشاكل  لعملية حل يتم إعداد ملخص السرية، قيود بسبب األطراف قبل من األمر لزم

 ؛اإلفصاح ألغراض

 

، إلى النهائيملخص حل المشاكل  أمكن، إن أو،مبادرة حل المشاكل النهائي،  تقرير إرسال .2

 ؛مجلس اإلدارة والرئيس لإلحاطة

 

 ملخص أو تقرير حل المشاكل لألطراف؛توفير  .3

 

تقرير حل المشاكل  نشر منعت السرية قيودكانت  إذا ملخص،أو ال) كلاالمش حلتقرير  نشر .4

 القضايا". سجل" فيالكامل( 

 

  .النتائج .ه 

 

 التي االلتزامات تنفيذتتابع آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  سوفف اتفاق، إلى التوصل تم إذا .1

 ؛2.5 للفقرةوفق ا  بموجبه، األطراف بها تعهدت

 

فستقوم آلية  ،(ج) 2.4بموجب الفقرة  مبكر إنهاءحدث  إذا أو اتفاق، إلى التوصل يتم لم إذاأو  .2

 ؛القضية إغالقالمساءلة المستقلة للمشاريع ب

 

 نقلفستقوم آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ب ،طلب مقدم الطلب إذا الحالتين، كلتا في أو .3

 ؛2.6 للفقرةوفق ا  االمتثال، تقييموظيفة  إلى القضية
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المؤسسي  التعلم تشارك آلية المساءلة المستقلة للمشاريع سوف السرية، قيود مراعاة مع .4

 حل مبادرةأو  الطلب، من والمستمدة المجلس، أو/و البنك إدارةذات الصلة مع  والتوصيات

  .امنتائجه أو كلاالمش

 

 متابعة حل المشاكل 2.5

 

المساءلة المستقلة للمشاريع تنفيذ أي اتفاق تم التوصل إليه من قبل األطراف  سوف تتابع آلية. الغرض .أ 

  عن طريق عملية حل المشاكل.

 

 :التالية المعايير حققت إذا كلاالمش حلسيتم اعتبار تمام تنفيذ االتفاقات الناتجة عن عملية . المعايير .ب 

 

 ؛فعالة بصورة االتفاقات في األطراف بها تعهد التي االلتزاماتتنفيذ  .1

 

 .في مواعيدها للتنفيذ الزمنية الجداول اتمام .2

 

  . من خالل أنشطة المتابعة، ستقوم آلية المساءلة المستقلة للمشاريع بـ:النهج .ج 

 

 الصلة؛ ذات األخرى المعنية والجهات البنك وإدارة العميل،و الطلب،مقدم  مع التشاور .1

 

 ،(وجد إن ممثليهم، أو) الطلبات مقدمي قبل من المقدمة والوثائق المشروع وثائق دراسة .2

 ؛للجمهور المتاحة والمعلومات العميلو

 

 ضرورةرأت آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  إذا المشروع، لمنطقة ميدانية زيارة إجراء .3

 لذلك؛

 

إذا رأت آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ضرورة  محددة فنية مسائل في استشاريينب االستعانة .4

 (.ط) 3.1 والفقرة المشتريات لقواعد وفق ا ينيستشاراال مشاركة سيتمو. ذلك

 

ة المساءلة المستقلة للمشاريع تقارير نصف سنوية على األقل، والتي يصدر آلتُ  متابعة إعداد التقارير.  .د 

 :تتضمن

 

قضية  بكل يتعلق آللية المساءلة المستقلة للمشاريع فيما المستمرة المتابعة ألنشطة وصف ا .1

 مفتوحة؛

 

آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  تحدد حتى ،كلاالمش حل اتفاقية كلالتنفيذ ل حالة حول تحديثات .2

 .الصلة ذات كلاالمش حل التفاقية الكامل التنفيذتحقيق 

 

دراسة و عليها، للتعليق األطراف إلى المتابعة" تقارير" مسودةآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  قدمتس

 تقارير إرسال سيتم. التي تصدرهاالمتابعة  تقاريرالصياغة النهائية ل وضع في التعليقات هذه من أي

 وسيتم والعميل، البنك وإدارة ،الطلبات لمقدمي وإتاحتها ،لإلحاطة والرئيس اإلدارة مجلس إلى المتابعة

 أي عن باإلبالغآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  ستقومف األمر، لزم إذاو. اياالقض سجل في نشرها

 حسب أو السنوية ربع تقاريرها من كجزء اإلدارة مجلس إلى اكلالمش حل اتفاقيات تنفيذ في مشاكل

 تحدد أن بمجردمتابعتها  تتم التيالقضايا  إغالق سيتم ،(ب) 2.5 الفقرة في موضح هو كماو. الحاجة

 .الصلة ذات كلاالمش حل التفاقية الكامل التنفيذ تحقيقآلية المساءلة المستقلة للمشاريع 

 

 تقييم االمتثال 2.6

  

الطلب مؤهال  لوظيفة "مراجعة االمتثال" من كان الهدف من تقييم االمتثال هو تقييم ما إذا الغرض.  -أ 

  عدمه.
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 أنها: ما مؤهلة لمراجعة االمتثال إذا ارتأت آلية المساءلة المستقلة للمشاريع قضية تكون. المعايير -ب 

 

 مباشر ضرر في يتسبب أن المحتمل من أو تسبب قد المشروع أن يبدو أولية، دراسة على بناء   .1

 من المتضررين ألشخاصل مختلف ا، كان إذا أو،) الطلبات لمقدمي ومادي مباشر غير أو

 ؛(المشروع

 

 أي ذلك في بما) واالجتماعية البيئية السياسة من لبند يمتثل لم ربما البنك أن إلى إشارة هناك .2

 سياسة في بالمشروع الخاصة األحكام أو ؛(العميل التزامات مراقبة البنك على يفرض بند

 .المشروع على الموافقة وقت سارية كانت والتي المعلومات، إلى الوصول

 

 األهلية معايير استيفاء علىالموافقة  البنك دارةيمكن إل االمتثال، تقييمعملية  أثناء وقت أي في

 .االمتثال مراجعةعملية  بدء في اإلسراع أجل من االمتثال لمراجعة

 

 التي والمعلومات الوثائق في النظر خالل منالقضية  بتقييم عآلية المساءلة المستقلة للمشاري قومتسالنهج.  -ج 

 هذه خاللو. للجمهور ومتاحة بالمشروع خاصة جديدة معلومات وأي التقييم، مرحلة خالل جمعها تم

  :بـ اأيض  تقوم آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  سوف المرحلة،

 

 ؛اآلخرين المعنيين المصلحة وأصحاب والعميل البنك وإدارة الطلبات مقدمي ةاقشمن .1

 

عند طلبها من قبل آلية المساءلة المستقلة  للطلب، الخطية البنك إدارة استجابة األخذ في االعتبار .2

 أو واالجتماعية البيئية للسياسة امتثاله لضمان البنك اتخذها التي الخطوات تحديد مع ،للمشاريع

  المعلومات؛ إلى الوصول سياسة

 

 .رد إرسالب العميلمطالبة وذلك في حال  للطلب، الخطية العميل استجابة االعتبار في األخذ .3

 

آلية المساءلة المستقلة  تقوم سوف االمتثال، تقييم مرحلة من االنتهاء عند وإعداد التقارير. النتائج -د 

 :يتمو النتائجوالذي يعرض  االمتثال تقييم تقرير إعدادب للمشاريع

 

وظيفة باالنتقال إلى التقرير ي ، إذا كان يوصلإلحاطةإلى مجلس اإلدارة والرئيس إرساله  .1

 2.6المنصوص عليها في الفقرة المعايير تحديد استيفاء بعد وذلك ، مراجعة االمتثال

، نب اختصاصات مراجعة االمتثال هذهتقرير تقييم االمتثال إلى جاإرسال . سيتم )ب(

المثارة في الطلب وتحديد النطاق واألساليب ونوع  كلاالتي يتم إعدادها على أساس المشو

وكذلك المبادئ التوجيهية األخرى  ،الحالةالخبرة المطلوبة لتنفيذ المراجعة، حسب 

 إلى أقصى حد ممكنآلية المساءلة المستقلة للمشاريع تشاور تلمراجعة االمتثال. سوف 

 ؛مع األطراف في صياغة االختصاصات

 

آلية ، إذا أوصت عتراضعلى أساس عدم االإلى المجلس للموافقة عليه إرساله أو  .2

المنصوص المعايير تحديد عدم استيفاء ، بعد بإغالق القضيةالمساءلة المستقلة للمشاريع 

 .)ب( 2.6عليها في الفقرة 

 

، وإدارة البنك مقدمي الطلبتقرير تقييم االمتثال لآلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، ستتيح قضيةفي كل 

 .القضايا"سجل على "، ونشره والعميل

 

 مراجعة االمتثال 2.7

 

إلجراءات المتخذة أو ا، من خالل هو تحديد ما إذا كان البنك من مراجعة االمتثالالهدف . إن الغرض .أ 

ع في ، قد فشل في االمتثال للسياسة البيئية واالجتماعية أو األحكام الخاصة بالمشروغير المتخذة

آلية المساءلة المستقلة خلص تعندما و، فيما يتعلق بمشروع معتمد. سياسة الوصول إلى المعلومات

آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  ، فإنتينم يكن متوافق ا مع أي من السياسل إلى أن البنكللمشاريع 
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إذا و. 2.7، وفق ا للفقرة تعلقة بإجراءات أو إغفاالت البنكوصي بإجراء تغييرات تصحيحية متسوف 

 األخرى لهذه المرحلة هي:األغراض ، فإن إلعادة اإلعمار والتنميةالبنك األوروبي عدم امتثال تبين 

 

، حالة امتثال فيما يتعلق بالمشروعالتوصية باإلجراءات الخاصة بالمشروع لجعل البنك في  .1

 ؛تمل المرتبط بنتائج عدم االمتثالومعالجة الضرر أو الضرر المح

 

البنك األوروبي  إجراءات أو توجيهات أو نظمالتوصية بإجراء تغييرات على ممارسات أو  .2

ستمرة والمستقبلية لعدم في محاولة لتجنب المواقف الم هاذي، لتنفإلعادة اإلعمار والتنمية

 ؛ األخرى عيراأو في المشموضوع القضية ، سواء في المشروع االمتثال

 

 .تعزيز التعلم المؤسسي وبناء القدرات .3

 

بتقييم مدى امتثال العميل أو أدائه: فهي تقيِّم مدى امتثال البنك للسياسة البيئية  االمتثالتقوم مراجعة  ال

 ، فيما يتعلق بالمشروع.ع في سياسة الوصول إلى المعلوماتواالجتماعية أو األحكام الخاصة بالمشرو

 

من خالل  ،أن البنكقررت آلية المساءلة المستقلة للمشاريع سيُعتبر البنك غير ممتثل إذا معايير. ال .ب 

، قد فشل في االمتثال ألي من أحكام السياسة البيئية واالجتماعية غير المتخذة وأالمتخذة إجراءاته 

ع في ، أو األحكام الخاصة بالمشروالتزامات العميل(متابعة البنك  )بما في ذلك أي حكم يفرض على

 .، فيما يتعلق بالمشروعسياسة الوصول إلى المعلومات

 

بمعالجة القضية على أساس آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، ستقوم مراجعة االمتثال. أثناء نهجال .ج 

في الوثائق آلية المساءلة المستقلة للمشاريع )د(. ستنظر  2.6االختصاصات المشار إليها في الفقرة 

، وأي معلومات جديدة خاصة بالمشروع أو متاحة ي تم جمعها خالل المراحل السابقةوالمعلومات الت

آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، فإن على وجه التحديد، كجزء من مراجعة االمتثالوللجمهور. 

 :تقوم بـ سوف

 

 ؛اآلخرين المعنيين المصلحة وأصحاب والعميل البنك وإدارة الطلبات مقدمي ةاقشمن .1

 

آلية التي ترى فيها  االستثنائيةباستثناء الحاالت  المشروع، لمنطقة ميدانية زيارة إجراءو/أو  .2

 لذلك؛ المساءلة المستقلة للمشاريع ضرورة

 

رأت آلية المساءلة المستقلة ، إذا محددةفنية بخبراء استشاريين في مسائل و/أو االستعانة  .3

 .)ط( 3.1ين وفق ا لقواعد المشتريات والفقرة يستشارستتم مشاركة االضرورة ذلك. للمشاريع 

 

آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، ستقوم عند االنتهاء من مراجعة االمتثال. تقرير مراجعة االمتثال .د 

آلية المساءلة بإعداد تقرير مراجعة االمتثال الذي يعرض النتائج التي توصل إليها. إذا وجدت 

/أو األحكام الخاصة واالجتماعية وع السياسة البيئية أن البنك غير متوافق مالمستقلة للمشاريع 

االمتثال فإن تقرير مراجعة  بالمشروع،بالمشروع في سياسة الوصول إلى المعلومات فيما يتعلق 

 :سوف يتضمن

 

البنك والتي أدت إلى عدم من قبل ( غير المتخذة)أو المتخذة  المعينةإلجراءات ل اتحديد   .1

 ؛االمتثال

 

 لمعالجة نتائج عدم االمتثال:معينة تزويد إدارة البنك بتوصيات  .2

 

، تحديد اإلجراءات الخاصة بالمشروع لجعل البنك في حالة امتثال على مستوى المشروع .أ 

 ؛تمل المرتبط بنتائج عدم االمتثالومعالجة الضرر أو الضرر المح

 

تحديد التغييرات التي تطرأ على ممارسات البنك  والنظامي،على المستويين اإلجرائي  .ب 

أو اإلجراءات أو التوجيهات أو األنظمة لجعل البنك  إلعادة اإلعمار والتنميةاألوروبي 
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في المشروع محل  في حالة امتثال وتجنب تكرار مثل هذه المواقف أو المواقف المشابهة

 ، وكذلك في المشروعات األخرى.الشكوى في الطلب

 

االلتزامات السابقة المتعلقة بالمشروع من قبل  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع تأخذ توصيات

الذي قد أكثر من وقد ال توصي بمنح التعويض لمقدمي الطلبات  االعتبار،البنك أو العميل في 

  واالجتماعية؛نص عليه صراحة في السياسة البيئية يُ 

 

الموافقة خطة العمل اإلدارية التي سيتم البدء بها بعد إعداد خطة عمل اإلدارة ومتابعة صف و .3

 عليها.

 

على األطراف للتعليق  االمتثالبعد ذلك بتعميم تقرير مراجعة آلية المساءلة المستقلة للمشاريع تقوم 

 تقرير مراجعة االمتثال.صياغة عليها وستنظر في أي من هذه التعليقات عند االنتهاء من 

 

 :عدم امتثال البنكانتهت آلية المساءلة المستقلة للمشاريع إلى العملية المتبعة إذا  2.7.1

 

آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  . عند اكتشاف عدم االمتثال، سترسلةعمل اإلدارتطوير خطة  .أ 

لذلك. لكل نتيجة لعدم  إلى إدارة البنك إلعداد خطة عمل اإلدارة استجابة   االمتثالتقرير مراجعة 

 :ة، ستحدد خطة عمل اإلداراالمتثال

 

مع المشروع  االمتثالإلجراءات الخاصة بالمشروع التي يتعين على البنك تنفيذها لتحقيق ا .1

ومعالجة الضرر أو الضرر المحتمل المرتبط بنتائج عدم االمتثال، وفق ا لتوصيات تقرير 

 ؛االمتثالمراجعة 

  

التوجيهات جراءات أو أو اإل إلعادة اإلعمار والتنميةالتغييرات في ممارسات البنك األوروبي  .2

، لجعل البنك في حالة امتثال وتجنب تكرار مثل هذه المواقف أو الحاالت المماثلة أو األنظمة

تقرير ، وفق ا لتوصيات في الطلب أو في مشاريع أخرى(موضوع القضية )بشأن المشروع 

 ؛االمتثالمراجعة 

 

 ؛ةعمل اإلداراء بالتزامات خطة خطة التنفيذ والجدول الزمني الواجب اتباعهما للوف .3

 

 ة.والمالية الالزمة لتنفيذ خطة عمل اإلدار تقدير للموارد البشرية .4

 

ا البنك إدارة تقوم قد. اإلدارة استجابة تطوير .ب   نتائج تتناول التي اإلدارة استجابة بإعداد أيض 

 .مناسب ا ذلك كان إذا ،االمتثال مراجعة تقرير

 

 اإلدارة عمل خطة مسودة البنك إدارةوف ترسل س .اإلدارةاستجابة و اإلدارة عمل خطة تعميم .ج 

آلية  سترسل االستالم، عندو. آلية المساءلة المستقلة للمشاريع إلى( وجدت إن اإلدارة،استجابة و)

( وجد إن ممثليهم، أو) الطلباتمقدمي  إلى اإلدارة عمل خطة مسودة المساءلة المستقلة للمشاريع

 .االمتثال لإلحاطة مراجعة تقرير رفاقوإ والتعليق، للمراجعة

 

 مسودة علىممثليهم  أو الطلبات مقدمي تعليقات استالم بعد. االمتثال مراجعة تقرير من االنتهاء .د 

 ولكن) التوصيات لمراجعة الفرصة آللية المساءلة المستقلة للمشاريع ستتاح اإلدارة، عمل خطة

 االعتبار فيممثليهم  أو الطلبات مقدمي تعليقات مراعاة مع االمتثال، مراجعة تقرير( نتائج ليس

 .الوثيقة من االنتهاء عند

 

 على ممثليهم أو الطلبات مقدمي تعليقات( أ) استالم بعد. اإلدارة عمل خطةصياغة  من االنتهاء .ه 

 إلدارة ستتاح النهائي، االمتثال مراجعة تقرير( وب وجدت، إن اإلدارة، عمل خطة مشروع

 وتوصياتهم وممثلي الطلبات مقدمي تعليقات أخذ مع اإلدارة، عمل خطة لمراجعة الفرصة البنك

 .الوثيقة صياغة من االنتهاء عند االعتبار في وجدت، إن المعدلة، االمتثال مراجعة
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االنتهاء إلى  عند. البنكفي حالة عدم امتثال  عنها واإلفصاح االمتثال مراجعة وثائق إرسال .و 

 تقريرآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  رسلست بالمشروع، يتعلق فيما االمتثال عدم حالة

 وتعليقات وجدت؛ إن اإلدارة، استجابةو النهائية؛ اإلدارة عمل خطةو النهائي؛ االمتثال مراجعة

. والمجلس الرئيس إلى وجدت، إن اإلدارة، عمل خطة مشروع على ممثليهم أو الطلبات مقدمي

 المستنداتإرسال  سيتمكما  بشأنها؛ قرار التخاذ المجلس إلى اإلدارة عمل خطة إرسال سيتم

 .لإلحاطة المجلس إلى االمتثال بعدم المتعلقة األخرى

 

 ،ليةاآلوفق ا لوجهة نظر  ،تكان إذا ما المجلس، بإبالغللمشاريع آلية المساءلة المستقلة  رئيس سيقوم

 مراجعة تقرير وتوصيات نتائج مناسب تتناول بشكل النهائية اإلدارة عمل خطة في المحددة االلتزامات

 كانت إذا ما على بناء   بالكامل، اإلدارة عمل خطة رفض أو بقبول اإلدارة مجلس قرار سيكونو. االمتثال

( وب ،االمتثال مراجعة تقرير في الواردة والتوصيات النتائجمناسب  بشكل تتناول( أ :اإلدارة عمل خطة

 سياسة من بالمشروع الخاصة واألحكام واالجتماعية البيئية للسياسةلالمتثال  المشروع تأهيل على قادرة

 البنك إدارة إلى إعادتها فسيتم اإلدارة، عمل خطة اإلدارة مجلس رفض إذا. المعلومات إلى الوصول

 .عليها للموافقة المجلس إلى تقديمها وسيتم للمراجعة

 

ي تقرير مراجعة االمتثال وثائق مراجعة االمتثال النهائية )أ آلية المساءلة المستقلة للمشاريعستشارك 

؛ وتعليقات مقدمي الطلبات أو تاإلدارة، إن وجداستجابة ؛ والنهائي؛ وخطة عمل اإلدارة المعتمدة

 .ايا"سجل القض"في  ها، ونشراإلدارة( مع األطرافخطة عمل ممثليهم على مشروع 

 

 أن البنك ملتزم:آلية المساءلة المستقلة للمشاريع العملية المتبعة إذا وجدت  2.7.2

 

االمتثال االنتهاء إلى . عند البنكفي حالة امتثال واإلفصاح عنه  االمتثالتقرير مراجعة إرسال  .أ 

تقرير مراجعة االمتثال سترسل آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، مافيما يتعلق بمشروع 

آلية المساءلة المستقلة وإغالق القضية. ستشارك لإلحاطة النهائي إلى الرئيس والمجلس 

 .القضايا"سجل "، وتنشره في جعة االمتثال النهائي مع األطرافتقرير مراللمشاريع 

 

 متابعة خطة عمل اإلدارة 2.8

 

ة المعتمدة، في سياق تنفيذ خطط عمل اإلدارآلية المساءلة المستقلة للمشاريع ستتابع . الغرض .أ 

 .المحددة في تقرير مراجعة االمتثالنتائج عدم االمتثال 

 :ة إذا كانت تستوفي المعايير التاليةعمل اإلدارتنفيذ خطط  تمام اعتبار. سيتم معاييرال .ب 

 

 ؛تنفيذ خطط التنفيذ وااللتزامات المنصوص عليها بفعالية .1

 

  في مواعيدها. الجداول الزمنية للتنفيذاالنتهاء من  .2

  

 :تقوم بـ لية المساءلة المستقلة للمشاريع أنيجوز آل، المتابعةأنشطة من خالل لنهج. ا .ج 

 

التشاور مع مقدمي الطلبات والعميل وإدارة البنك وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي  .1

 الصلة؛

(، توثائق المشروع والوثائق المقدمة من مقدمي الطلبات )أو ممثليهم، إن وجددراسة  .2

 ؛والمعلومات المتاحة للجمهور

 

إبقاء إدارة البنك يُطلب من الواردة من إدارة البنك. س المتابعةمحتويات تحديثات  دراسة .3

دارة اإلعمل  طخطالموقف التنفيذي لعن اطالع آلية المساءلة المستقلة للمشاريع على 

 ؛مرتين سنوي ا، على األقل معتمدةال
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 ضرورةرأت آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  إذا المشروع، لمنطقة ميدانية زيارة إجراء .4

 لذلك؛

 

إذا رأت آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  محددة فنية مسائل في استشاريينب االستعانة .5

 (.ط) 3.1 والفقرة المشتريات لقواعد وفق ا يينستشاراال مشاركة سيتمو. ضرورة ذلك

  

المستقلة للمشاريع تقارير متابعة نصف سنوية تُصدر آلية المساءلة إعداد تقارير المتابعة.  .د 

  :على األقل، والتي تتضمن

 بكل يتعلق آللية المساءلة المستقلة للمشاريع فيما المستمرة المتابعة ألنشطة وصف ا .1

 قضية مفتوحة؛

 

 حتىفي سياق نتائج عدم االمتثال،  ،خطة عمل إدارة كلالتنفيذ ل حالة حول تحديثات .2

 ذاتخطة عمل اإلدارة ل الكامل التنفيذآلية المساءلة المستقلة للمشاريع تحقيق  تحدد

 .الصلة

 

 لمقدمي وإتاحتها ،لإلحاطة والرئيس اإلدارة مجلس إلى المتابعة تقارير إرسال سيتم

 األمر، لزم إذاو. "اياالقض سجل" في نشرها وسيتم والعميل، البنك وإدارة ،الطلبات

خطة  اتفاقيات تنفيذ في مشاكل أي عن باإلبالغآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  ستقومف

 كجزءإلى المجلس أو أي قضايا قائمة في عدم االمتثال  اإلدارة مجلس إلىعمل اإلدارة 

 . الحاجة حسبأساس على  أو السنوية ربع تقاريرها من

 

آلية المساءلة المستقلة للمشاريع بمجرد تحديد متابعتها التي تتم  القضاياسيتم إغالق 

 )ب(. 2.8، وفق ا للفقرة عمل اإلدارة ذات الصلةالتنفيذ لخطة تمام 

 

  خرىاألحكام األ 3

 

 القضايالمعالجة عامة الحكام األ 3.1

 

مقدمي الطلبات )أو ممثليهم، إن إحاطة على آلية المساءلة المستقلة للمشاريع عمل ست. التواصل بشأن القضايا .أ 

 بحالة الطلبات في الوقت المناسب.، وجد(

 

، على موقع الويب الخاص بهاللقضايا عام المساءلة المستقلة للمشاريع بإعداد سجل ستقوم آلية  .اياسجل القض .ب 

والذي سيزود أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بمعلومات محدثة عن طبيعة وحالة كل طلب مسجل. 

م ، واسآلية المساءلة المستقلة للمشاريع تم فيه استالم الطلب من قبل" التاريخ الذي القضاياسيحدد "سجل 

هوية مقدمي ، وموقع المشروع المحدد في الطلب، والعميل الذي ينفذ المشروع، وإذا لم يكن هناك طلب للسرية

هذه سيتم نشر جميع التقارير التي يتم إنتاجها كجزء من القضية بموجب كما ، إن وجد(. وممثليهمالطلبات )

 .القضايا"سجل "السياسة على 

 

الكشف عن المعلومات  الم يتم فيهالمواضع التي سجل القضايا وآلية المساءلة المستقلة للمشاريع ستشير تقارير 

 .بسبب اعتبارات السرية

 

 : للقيام بـ . سوف تسعى آلية المساءلة المستقلة للمشاريع(القضيةتقصي الحالة ) نهج .ج 

 

 دقة النظر في كل حالة، بأسرع وقت ممكن دون المساس ب )القضية(ة تقصي الحالإجراء  .1

 

ذ بعين االعتبار وجهات أن تؤختقليل تعطل العمليات اليومية لجميع األطراف، مع االعتراف بأهمية  .2

  ى.، وإدارة البنك والعمالء والجهات المعنية األخرلباتالطمقدمي  نظر

 



OFFICIAL USE 

 31من 21 صفحة
OFFICIAL USE 

 ينمرتبطن يالطلب اكان مضمون، ونفسه المشروعبأو أكثر فيما يتعلق ن اطلب . إذا وردالطلبات ذات الصلة .د 

تطلب ما وقد ات تخطر آلية المساءلة المستقلة للمشاريع مقدمي الطلب سوفف، ل معقولكبش ا  ببعضهما بعض

 :يلي

 

ا؛ .1  أن يتم فحص الطلبات مع 

 

 .للطلب األول الحق حتى االنتهاء من دراستها)الطلبات( الطلب اليتم تعليق النظر في أو  .2

 

ضمن الطلبات المسجلة قضية موضوع الإذا كان المشروع  .التعاون مع آليات المساءلة المستقلة األخرى .ه 

إخطار آلية المساءلة تقوم آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ب سوففمؤسسات أخرى، بشكل مشترك مع  مموال  

عهم على إبالغ فرق اإلدارة الخاصة بكل منها تشجطلب، وسوف التسجيل بمؤسسة التمويل المشترك التابعة ل

لية يجوز آلفإذا اقتضت الضرورة، وأو تنفيذ المشروع. ع الخاصة بها و/يراتقييمات المش للتوعية والنظر في

الخاصة بالمشاريع التي الطلبات المسجلة باألخرى إبالغ آليات المساءلة المستقلة المساءلة المستقلة للمشاريع 

 .متداخلةات عمليتقع في بلدان أو أقاليم  ها، لكنلتمويل مشتركال تخضع 

 

إذا تم تقديم طلب أو تظلم مماثل إلى آلية )آليات( مساءلة في مؤسسة )مؤسسات( أخرى، فيما يتعلق بالمشروع 

مع أن تتعاون لية المساءلة المستقلة للمشاريع يمكن آلنفسه، وكان جوهر الطلبات مرتبط ا بشكل معقول، 

القضايا بكفاءة، وتجنب االزدواجية في معالجة توافق مع هذه السياسة، لضمان تتلك اآلليات بطريقة /هذه

مع آلية المساءلة المستقلة للمشاريع جميع األطراف. عندما تتعاون واإلفراط في تعطل أو إزعاج العمليات 

تأكد من وجود بروتوكوالت مناسبة م اليت، يجب أن المشتركة القضايااألخرى أثناء آليات المساءلة المستقلة 

؛ الطلبمقدم ، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(: سرية الطلبات المشتركةالمسائل المتصلة بلمعالجة 

ب ؛ وغيرها من القضايا حسمخاطر االنتقام وتدابير التخفيف تقييمو؛ ل معلومات الطالب والعميل والبنكتبادو

اتفاقيات تعاون مكتوبة أو مذكرات آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، ستضع مناسب ااالقتضاء. إذا كان ذلك 

القضايا معالجة  كلاتفاهم مع آلية )آليات( المساءلة في مؤسسة )مؤسسات( التمويل المشترك لمعالجة مش

 .المشتركة

 

البنك األوروبي إلعادة  ، ولكنه يتعلق بعميلم إلى مؤسسة التمويل المشترك فقطتم تقديم طلب أو تظلإذا 

لمؤسسة التمويل آلية المساءلة المستقلة  من قبلآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  إعالمقد تم واإلعمار والتنمية 

 -، مجلس اإلدارة وإذا لزم األمر -طة إدارة البنك بإحاآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  ، فسوف تقومالمشترك

 .وفرةمتالقضايا متاحة للجمهور بشأن مثل هذه عندما تصبح المعلومات ال

 

وصول آلية المساءلة المستقلة للمشاريع اللموظفي  تاح، سيُ قضية مابفيما يتعلق لوصول إلى المعلومات. ا .و 

مباشر إلى موظفي البنك المعنيين وجميع ملفات المشروع )بما في ذلك الملفات اإللكترونية الكامل وال

 إمكانية الوصول إلى الخزانات وغيرها من مرافق التخزين. والمطبوعة( وسيحصلون على

 

آلية المساءلة مع موظفي التعاون الكامل إدارة البنك واالستشاريين الذين تتعامل معهم إدارة البنك سيطلب من 

 المستقلة للمشاريع.

 

لمعلومات التي يتم جمعها خالل أنشطتها لسياسة الوصول عن ا آلية المساءلة المستقلة للمشاريعإفصاح يخضع 

 للحفاظ على المعلومات الحساسة باعتبارها سرية.سارية إلى المعلومات وأي متطلبات أخرى 

 

من خالل مصادر لها إذا لزم األمر وغير متاح  ،بشكل عام آلية المساءلة المستقلة للمشاريع جعتريمكن أن 

 العامة، بعد التشاور مع األطراف المعنية.إلى المعلومات غير  ،أخرى

 

عن المعلومات باإلفصاح لعمالء إلزام اسوف تشمل اتفاقيات التمويل بين البنك والعمالء االلتزامات التعاقدية.  .ز 

، بناء  على طلب معقول من البنك فيما يتعلق بقضية ما لية المساءلة المستقلة للمشاريعالمتعلقة بالمشروع آل

 .قوانين ولوائح ساريةوتخضع ألي 
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والخبراء االستشاريون  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع من المتوقع أن يتصرف موظفوتضارب المصالح.  .ح 

 .بشكل محايد ومستقلاآللية  العاملون في

 

والذي لديه تضارب في اآللية مستشار يعمل لدى أي أو  آلية المساءلة المستقلة للمشاريعسيطلب من موظف 

 على الفور واالنسحاب من القضية. آلية المساءلة المستقلة للمشاريعالمصالح فيما يتعلق بالقضية إبالغ رئيس 

 

بإبالغ  مسيقو، فب في المصالح فيما يتعلق بالقضيةتضار آلية المساءلة المستقلة للمشاريعإذا كان لدى رئيس 

ألداء  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع، وتعيين أحد موظفي المجلس على الفور، واالنسحاب من القضية

 واجباتهم فيما يتعلق بهذه القضية.

 

آلية ، سيعمل المستشارون العاملون في آلية المساءلة المستقلة للمشاريع. عند أداء وظائف نواالستشاري .ط 

خضعون لنفس االمتيازات والحصانات، وأحكام قواعد ، وسيبصفتهم الشخصية عالمساءلة المستقلة للمشاري

، وأحكام السرية مثل الخبراء الذين يقومون بمهام البنك. سوف السلوك ذات الصلة، وقواعد تضارب المصالح

 .آلية المساءلة المستقلة للمشاريعيعمل المستشارون تحت إشراف رئيس 

 

 ا، تعليق  ، من تلقاء نفسهما طلبتسجيل يشكل . لن البنك وإجراءات الطوارئتأثير الطلبات على مشاريع  .ي 

في أي وقت أثناء معالجة  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع، إذا اعتقدت مصلحة البنك في المشروع. ومع ذلكل

ا ال يمكن تعويضه سوف ينجم عن استمرار الطلب ا خطير  أو المدفوعات  لمشروعفي االبنك تعامل ، أن ضرر 

خاذ إجراءات عالجية من توصية مؤقتة الت آلية المساءلة المستقلة للمشاريعتقدم أن فيجوز ، المتعلقة بالمشروع

لمشروع أو تعليق المدفوعات. سيتم اتخاذ القرار بشأن مع االبنك تعامل ، بما في ذلك تعليق مزيد من قبل البنك

إلعادة اإلعمار والتنمية فوضها األوروبي البنك أخرى مختصة من  التوصية من قبل مجلس اإلدارة أو أي هيئة

البنك فوضها يجب على مجلس اإلدارة أو أي هيئة أخرى مختصة من ومجلس اإلدارة للموافقة على المشروع. 

ة القوانين واللوائح ، مع مراعاللبنك الحق ، النظر فيما إذا كانسلطة الموافقة على المشروعمجلس اإلدارة 

مثل هذا اإلجراء الموصى به. سيتم نشر توصيات في اتخاذ ، ذلك الترتيبات التعاقدية الحالية، وكالمعمول بها

 ."سجل القضايا"والقرار النهائي في  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع

 

الطلبات أو  مقدميمع االنتقام من  آلية المساءلة المستقلة للمشاريعال تتسامح ام.  المخاوف المتعلقة باالنتق نهج .ك 

، وترفض أي شكل من التوعيةأو نشاط  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع أي أفراد آخرين يشاركون في عملية

 .أشكال التهديد أو التخويف أو المضايقة أو العنف أو التمييز على أساس أنهم مارسوا حقهم في إثارة المخاوف

 

)أ( تقييم مخاطر االنتقام من األشخاص  :باتخاذ خطوات من أجل قلة للمشاريعآلية المساءلة المست تلتزم

، وب( تنفيذ تدابير التخفيف من مخاطر عيةوالتو آلية المساءلة المستقلة للمشاريع في عمليات المشاركين

(، إذا تم وجدن الطلبات )أو ممثليهم، إمقدمي االنتقام فيما يتعلق بالطلبات أو أنشطة التوعية، بالتشاور مع 

الطلبات )أو ممثليهم، إن وجد( بوجود مخاوف بشأن مقدمي من قبل  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع إبالغ

مراجعة مكتبية لبيئة المخاطر والمخاطر  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع بدأتاالنتقام. في مثل هذه الحاالت، س

آلية المساءلة  لبات أو األشخاص اآلخرين المشاركين في عمليةالمحتملة أو الفعلية لالنتقام من مقدمي الط

. ال تهدف ، وستنظر في التدابير المناسبة التي يتعين تنفيذهاالطلب كجزء من عملية تسجيل المستقلة للمشاريع

كاالت إلى استبدال الهيئات القضائية الوطنية أو الدولية، وخدمات الحماية وو آلية المساءلة المستقلة للمشاريع

 .إنفاذ القانون التي تشمل وظائفها حماية الجمهور في مثل هذه الحاالت

 

مالية في المشروع ذي الصلة أثناء الدعاوى مصلحة إذا توقف البنك عن االحتفاظ ب المالية. المصلحةفقدان  .ل 

آلية المساءلة ستمر ت، فسوف أو غير ذلكصرف فيه المسبق أو التالقضائية نتيجة للسداد الكامل أو الدفع 

 في:المستقلة للمشاريع 

 

، فإن . ومع ذلك2.7و 2.6تين لفقرالبنك بموجب ا امتثال، تقييم ييم االمتثال أو مراجعة االمتثالأثناء تق .1

بنك المقترحة ، والتزامات الاالمتثاللمقدمة في تقرير مراجعة اآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  توصيات

 العتبار إنهاء العالقة مع العميل؛، قد تأخذ في االحقةفي أي خطة عمل إدارة 
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 (1 :بسبب ، ما لم يتم إنهاء المبادرة2.4، تسهيل الحوار بين األطراف بموجب الفقرة كلاأثناء حل المشأو  .2

إلى أن آلية المساءلة المستقلة للمشاريع انتهاء ( 2كل، أو اانسحاب أحد األطراف من مبادرة حل المش

 ؛ج( 2.4ى النحو المحدد في الفقرة ، علتؤدي إلى نتيجة إيجابيةلن المبادرة 

 

خطة عمل اإلدارة أو اتفاقية حل متابعة  ،كلااتفاقية حل المشمتابعة خطة عمل اإلدارة أو متابعة أثناء  .3

في الحسبان إنهاء آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، ستأخذ . ومع ذلك2.8و 2.5بموجب الفقرتين اكل لمشا

، وفق ا للمعايير المحددة في كلاالعالقة مع العميل عند النظر في تنفيذ خطة عمل اإلدارة أو اتفاقية حل المش

 .2.8و 2.5الفقرتين 

 

إذا لم يكن للبنك مصلحة مالية في المشروع ذي الصلة عندما يتم تسجيل الطلب نتيجة . ةالمالي المصلحةنقص  .م 

أو غير ذلك، فسيتم نقل القضية مباشرة  إلى تقييم االمتثال ولن صرف فيه للسداد الكامل أو الدفع المسبق أو الت

مؤهلة لمراجعة االمتثال، فقد تأخذ قضية هذه الأن  االنتهاء إلى. إذا تم كلايتم اعتبارها مؤهلة لحل المش

ي أي خطة الواردة في تقرير مراجعة االمتثال والتزامات البنك فآلية المساءلة المستقلة للمشاريع توصيات 

 عمل إدارة الحقة في االعتبار إنهاء العالقة مع العميل.

 

زمنية الواردة في خالل األطر ال اياإلى معالجة القضآلية المساءلة المستقلة للمشاريع ستسعى  .اتتوقيتال .ن 

 ، بعد استالم الطلب.أدناه 1الجدول 

 

 

 

 المرحلة

 

 األنشطة الرئيسية

 
 اتتلقي الطلب

 

 أيام عمل من تاريخ  10: في أقرب وقت ممكن، وفي غضون الطلبقرار باستالم اإل

 االستالم.

 

 الطلب.باستالم قرار اإليوم عمل من تاريخ  21: في غضون قرار التسجيل  التسجيل

o  مقدمي الطلب آللية المساءلة المستقلة كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية من إذا

يوم عمل  15، فسيتم منح مقدمي الطلبات التخاذ قرار بشأن تسجيل الطلبللمشاريع 

 توفير المعلومات الالزمة.لآلية المساءلة المستقلة للمشاريع من تاريخ طلب 

o  المثارة القضايا في حالة تعليق الطلب )وإرساله إلى القسم المختص في البنك لمعالجة

ل بحد يوم عم 45، سيكون لدى إدارة البنك )و( 2.2الطلب وفق ا للفقرة  دون تسجيل

النية لمعالجة  ، لبذل جهود حسن(آلية المساءلة المستقلة للمشاريعأقصى )وفق ا لتقدير 

آلية ، قبل أن تنظر تماعي أو العام المثارة في الطلبقضايا اإلفصاح البيئي أو االج

 في رفع التعليق.المساءلة المستقلة للمشاريع 

: خالل التقييم إلى مجلس اإلدارة عبر لجنة التدقيقتقييم وتقديم تقرير إجراء الاالنتهاء من   التقييم

 يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب. 40
 

، وفق ا لطبيعة وتعقيد ونطاق القضايا والعوامل : قد يختلف من حيث المدةكلاإتمام حل المش  حل المشاكل

 كلااألخرى مثل مشاركة األطراف وقراراتها طوال المبادرة. يتم تحديد جدول حل المش

المتوقع  والعميل واألطراف األخرى في المبادرة. من الطلبمقدمي بشكل مشترك بين 

؛ من موافقة األطراف على متابعتها ( واحدة1في غضون سنة ) اكلاالنتهاء من حل المش

 .آلية المساءلة المستقلة للمشاريعيد مدة العملية باتفاق األطراف و، يمكن تمدومع ذلك

  أيام عمل  10 كلاالطلبات والعمالء واألطراف األخرى في حل المشمقدمي سيكون أمام

لتأكيد ما إذا كان يتم  كلاتقرير حل المشمسودة  آلية المساءلة المستقلة للمشاريعبعد تعميم 

 نشره أو تقديم تعليقات فيما يتعلق بقيود السرية.

 

 تقييم االمتثال

 

  االنتهاء من تقييم االمتثال  -القضيةبإغالق آلية المساءلة المستقلة للمشاريع توصي حيثما
يوم عمل  60: في غضون وتقديم تقرير تقييم االمتثال إلى مجلس اإلدارة عبر لجنة التدقيق
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 آلية المساءلة المستقلة للمشاريع.من بدء تقييم االمتثال بواسطة 

 االنتهاء  –بالشروع في مراجعة االمتثال  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع توصي ماحيث
يوم عمل من بدء  60: في غضون تقرير تقييم االمتثال وتعميم اختصاصات األطرافمن 

 آلية المساءلة المستقلة للمشاريع. تقييم االمتثال بواسطة

o آلية  يوم عمل من تاريخ طلب 21، ستحصل إدارة البنك على عند االقتضاء

 .الطلبرسال رد كتابي على إ المساءلة المستقلة للمشاريع

o  قيام أيام عمل من تاريخ  10الطلبات وإدارة البنك والعمالء مقدمي سيكون لدى

 االمتثالمشروع اختصاصات مراجعة بتعميم  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع

 .، عند االقتضاءللتعليق

 

تقرير تقييم يوم عمل من نشر  140: خالل االمتثالمشروع تقرير مراجعة االنتهاء من   مراجعة االمتثال

 االمتثال.

 

  أيام عمل من  10، إن وجد( وإدارة البنك )أو ممثليهممقدمي الطلبات سوف يكون لدى

 .للتعليق االمتثالمشروع تقرير مراجعة  آلية المساءلة المستقلة للمشاريعتعميم تاريخ 

 

 متثالاالعدم إلى  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع انتهاء عند: 

o   يوم عمل من تاريخ استالم مشروع تقرير مراجعة  30ستحصل إدارة البنك على

آلية  ، إن وجد( إلىاإلدارة استجابةمشروع خطة عمل اإلدارة، و رسالإل االمتثال

 .المساءلة المستقلة للمشاريع

o   تعميم يوم عمل من تاريخ  20، إن وجد( )أو ممثليهممقدمي الطلبات سيكون لدى

 للتعليق. مشروع خطة عمل اإلدارة المستقلة للمشاريعآلية المساءلة 

o مقدمي أيام عمل بعد استالم تعليقات  10 آلية المساءلة المستقلة للمشاريع سيكون لدى

تقرير النتهاء من صياغة ( على مسودة خطة عمل اإلدارة لهم)أو ممثليالطلبات 

 .االمتثالمراجعة 

o   يوم عمل من تاريخ استالم كل من تقرير مراجعة االمتثال  15سيكون لإلدارة

خطة عمل لالنتهاء من صياغة ( هم)أو ممثلي اتلبطمقدمي الالنهائي وتعليقات 

 .اإلدارة

 

آلية المساءلة المستقلة  ، إلى أن تحددمرتين سنوي اعلى األقل  :المتابعةإصدار تقارير    المتابعة

، على خطة عمل اإلدارةإنجاز و ذات الصلة أ اكلنفيذ الكامل التفاقية حل المشالتللمشاريع 

 .2.8و 2.5النحو المنصوص عليه في الفقرتين 

o  آلية المساءلة المستقلة  أيام عمل من تاريخ طلب 10سيكون لدى إدارة البنك

 .على تنفيذ خطة عمل اإلدارةالمتابعة تقديم تحديثات لللمشاريع 

o   تعميم آلية المساءلة المستقلة للمشاريع أيام عمل من تاريخ  10سيكون لألطراف

 .شاكل للتعليقحول اتفاقيات حل المالمتابعة مسودة تقارير 

 

 

  لزمنيةاالتمديدات  .س 

 

التي ال تكون فيها اللغة اإلنجليزية لغة العمل وقت استجابة القضايا . تتطلب معالجة متطلبات الترجمة .1

واستالم أي ترجمات توفير أيام العمل المطلوبة ليتم استبعاد بسبب الحاجة إلى الترجمة.  ا  إضافي

آلية  . ستقومالقضاياعدد أيام العمل المحددة لكل مرحلة من مراحل عملية معالجة من ضرورية 

بأي ، إخطار مقدمي الطلبات )أو ممثليهم، إن وجد(، في الوقت المناسبب المساءلة المستقلة للمشاريع

 .تأخير مطلوب للترجمة

 

آللية المساءلة المستقلة للمشاريع ، يجوز ما بقضيةظروف خاصة في حال وجود . ستثنائيةاالحاالت ال .2

 هديحديتم ت، كما طالما كان ذلك ضروري ا للغايةزمنية المشار إليها في هذه السياسة الفترة التمديد 

والسليمة للطلبات ، لضمان المعالجة الكاملة األطراف أو طلبآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  بواسطة

في الحسبان آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  ، ستأخذالتمديدضرورة ر في عند النظو. القضاياو/أو 
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يحددها مقدمو  بالقدراتلقة متع كلاالعوامل بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(: أي مش

إرسال ، بما في ذلك جة القضاياأهمية مشاركة األطراف في عملية معالو؛ المشروعموقع و؛ الطلبات

فيذ تدابير تخفيف تقييم مخاطر االنتقام وتنو؛ آلية المساءلة المستقلة للمشاريع التعليقات على تقارير

؛ بالمشروع والقضيةالتوقيتات المتعلقة  ثمن حية يسحساالتي تتسم بالقضايا الو؛ مخاطر االنتقام

تنفيذ تدابير الوصول أو اإلقامة على النحو المحدد و؛ آلية المساءلة المستقلة للمشاريع موظفيتوافر و

آلية المساءلة المستقلة  )د(. ستقوم 3.1؛ والنظر في الطلبات ذات الصلة بموجب الفقرة 3.2في الفقرة 

سجل التمديد في "ن هذا يوتدو ،زمنية تمديداتبإخطار أطراف القضية على الفور بأي  للمشاريع

سيتم إبالغ ف التجديد،وإذا كانت بحاجة إلى مزيد من  ا،زمني  يجب أن تكون التمديدات محددة و. القضايا"

 .جميع األطراف

 

 التوعية والتدريب 3.2

 

على قدرتها على أداء مهمتها على آلية المساءلة المستقلة للمشاريع تعتمد قدرة التوعية. مهمة  .أ 

التوعية للقيام ب اتفويض  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع تمتلك المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة. 

، من أجل تعزيز معرفة وفهم أكبر لهذه لداخليين والخارجيين على حد سواءأصحاب المصلحة ابين 

لتوعية ل ابرنامج  لمستقلة للمشاريع آلية المساءلة اتضع السياسة ولغرضها ووظائفها وأنشطتها. سوف 

 ، حسب االقتضاء.مع آليات مساءلة المؤسسات األخرىالتعاون التوعية لهذا الغرض. ستتضمن جهود 

 

إلى االستجابة للقيود التي تحول دون آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  سعىت. الوصولقيود الحد من  .ب 

أو المشاركة في القضايا أو في آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  وصول أصحاب المصلحة إلى

إلى المشاركة مع الفئات أو المجموعات آلية المساءلة المستقلة للمشاريع  مبادرات التوعية. ستسعى

إلعادة اإلعمار البنك األوروبي التي يعمل بها الدول األقاليم أو في المعرضة للضرر أو المجموعات 

 .كفاءة وفعالية التكلفةالبيتسم على نحو ولتعزيز وصول أصحاب المصلحة والتنمية 

 

 

 

على تطوير ونشر آلية المساءلة المستقلة للمشاريع . ستعمل المشاركةإمكانية الوصول من خالل مواد  .ج 

آلية مهمة وتوزيع مجموعة من مواد المشاركة لتعزيز فهم أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ل

آلية تشاور ت، فسها وأنشطتها. إذا كان ذلك ممكن اوسياساتها ووظائفالمساءلة المستقلة للمشاريع 

إلى األشخاص  اخارجي ا حول تطوير مثل هذه المواد لتعزيز وصولهالمساءلة المستقلة للمشاريع 

ا بموقع ويآلية المساءلة المستقلة للمشاريع المتضررين من المشروع. ستحتفظ  ب تفاعلي تقوم من أيض 

الموظفين في آلية المساءلة المستقلة للمشاريع خالله بنشر المعلومات والمواد المتعلقة بعملها. ستشجع 

في أنشطة آلية المساءلة المستقلة للمشاريع على دمج معلومات تمثيل البنك وفي مكاتب الرئيسي مقرها 

آلية المساءلة المستقلة للمشاريع جهود  ومنشورات البنك األخرى. سيتم تشجيع موظفي البنك لدعم

  ووظائفها.مهامها لنشر 

 

 

فصاح إلى التواصل الفعال واإلآلية المساءلة المستقلة للمشاريع هدف تإمكانية الوصول من خالل اللغة.  .د 

بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. على الرغم من أن اللغة  اوأنشطته اعن تقاريره

آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ، ستسعى آلية المساءلة المستقلة للمشاريعاإلنجليزية هي لغة العمل في 

آلية الوصول إلى  تاحةإلباللغات المحلية ذات الصلة حسب الحاجة التواصل إلى إتاحة التقارير ومواد 

 .مساءلة المستقلة للمشاريع والمحافظة عليهال

 

، وسيتم ترجمتها إلى اللغات الرسمية ات اإلنجليزية والروسية والعربيةسيتم توفير هذه السياسة باللغ

 والتنمية على أساس تدريجي. عمارالبنك األوروبي إلعادة اإلالتي يعمل بها دول ألقاليم أو الاألخرى ل

 

 

لية المساءلة المستقلة آلفي قضية  ما طرفهي اللغة التي يتحدث بها اللغة اإلنجليزية تكن إذا لم 

آلية أو من قبل مجموعة من أصحاب المصلحة في سياق أنشطة التوعية، فسوف تسعى للمشاريع 
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، من خالل خدمات الترجمة باللغة المحلية ذات الصلةالتواصل إلى توفير المساءلة المستقلة للمشاريع 

 المتعلقة بلغة الوصول: القيودتحريرية والشفوية. لتقليل ال

 

 

إلعادة اإلعمار  األوروبي البنك يعمل به إقليم أو لبلد رسمية لغة بأي الطلب تقديم يجوز .1

 اإلنجليزية أي) إلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي للبنك الرسمية اللغات من بأي أو ،والتنمية

 ؛(األلمانية أو الفرنسية أو الروسية أو

 

 ،(وجد إن ممثليهم، أو) الطلبات مقدمي معآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  مراسالت ستكون .2

اإلنجليزية؛ تتحدث ال األطراف هذه كانت إذا اإلنجليزية، وباللغة الطلب في المستخدمة باللغة
2

 

 

 ذات المحلية باللغات الشفوية الترجمة خدماتبالقضية  المتعلقة والفعاليات االجتماعات ستوفر .3

 الضرورة؛ وعند الطلب عند الصلة،

 

 في المستخدمة اللغة إلىبالقضية  المتعلقةآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  تقارير ترجمة سيتم .4

  اإلنجليزية؛ يتحدثون ال( وجد إن ممثلوهم، أو) الطلبات مقدمو كان إذا الطلب،

 

 اللغات إلى ترجمتها وسيتم والعربية، والروسية اإلنجليزية باللغةالتوعية  مواد إتاحة ستتم .5

 على والتنمية إلعمارعادة اإل األوروبي البنكالتي يعمل بها  لدوللألقاليم أو ا األخرى الرسمية

 .األمر لزم إذا إضافية ولغات تدريجي، أساس

 

 البنك لموظفي والتعريف التدريب خدمات توفيرآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  على يجب. التدريب .ه 

 بما التدريب مبادرات تصميم سيتم. السياسة هذه بتنفيذ يتعلق فيما الخارجيين المصلحة وأصحاب

تقصي ات وخبر المباشرةاآلراء  خالل من محدد هو كما القدرات، بناء أو التعلم احتياجات مع يتناسب

 الحاالت.

 

 مشاريع عبر اإلدارة عمل خطة التزامات ودمج المؤسسي التعلم تعزيز أجل من. المؤسسي التعلم .و 

 بتبادل روتيني بشكلآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  ستقوم ،إلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي البنك

 عن الناشئة واألدلة والخبرات األفكار على بناء   البنك إدارة إلى التوجيه وتقديم المستفادة الدروس

 التحديات المستفادة والدروسآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  توجيهات ستحدد. تقصي الحاالت أعمال

إلعادة  األوروبي البنك في المستمر التعلم ثقافة وتعزز بناءة توصيات وتقدم والمتداخلة، المشتركة

 .لالستخالص المنظم متاحة مناسبةأعمال  مجموعةك المعلومات هذه مشاركة سيتم. اإلعمار والتنمية

 

 البنك إدارة مع بها مرتبطة توصيات وأي المستفادة الدروسآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  ستشارك

 :التالية المعايير جميع استيفاء حالة في

 

 أو اكلالمش لحلآلية المساءلة المستقلة للمشاريع  مهمةب مباشرة المستفادة الدروس هذه تتعلق .1

 األحكام أو واالجتماعية البيئية للسياسة والتنمية إلعادة اإلعمار األوروبي البنك امتثال من التأكد

  المعلومات؛ إلى الوصول سياسةمن  عيرامشالب الخاصة

 

 خالل من تحديدها يمكن مادية أو جوهرية اتجاهات أو قضايا المستفادة الدروس هذه تعالج .2

 لية المساءلة المستقلة للمشاريع.تقصي الحاالت آلأعمال 

 

آلية المساءلة  تقوم لية المساءلة المستقلة للمشاريع.آ لتقدير وفق ا المؤسسي التعلم مبادرات تنفيذ سيتم

 ازدواجية لتجنب والتقييم، التدقيق إدارات ذلك في بما لذلك، وفق ا البنك إدارة بإبالغ المستقلة للمشاريع

 :بها المرتبطة والتوصيات الرئيسية الدروس آلية المساءلة المستقلة للمشاريعتعمم  سوف. الجهود

 

                                                           
2
 .السائدة هي اإلنجليزية النسخة فإن مختلفة، بلغة وثيقة أو المراسالت نصو اإلنجليزية باللغة مستند أي نص بين تباين أي وجود حالة في 
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 القسم في موضح هو كما السنوي، تقريرها خالل من للجمهور عنها اإلفصاح يتم كتابة، .أ 

 ؛االقتضاء حسب األخرى، التواصل مواد خالل ومن الثامن،

 

 البنك؛ إدارة مع المباشرة المشاركة أساليب من وغيرها العمل ورش خالل من .ب 

 

إلعادة اإلعمار والتنمية  األوروبي البنك سياسات مشاريع على رسمية تعليقات تقديم خالل من .ج 

 ؛آلية المساءلة المستقلة للمشاريع تقتضيه ما حسب ،يةوالقطاعالقطرية  ستراتيجياتاال أو

 

 .الحاجة حسب أو السنوي، تقريره تقديم عند المجلس، إلى .د 

 

 استجابة البنك بها قام التي التغييرات لتوثيق البنك إدارة آلية المساءلة المستقلة للمشاريع مع تعمل قد

 .آللية المساءلة المستقلة للمشاريع المؤسسي التعلم لتوصيات

 

 واإلدارية المؤسسية األحكام 3.3

 

 رئيس آلية المساءلة المستقلة للمشاريع .أ 

 

 آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رئيس. آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رئيس مسؤوليات .1

 التي القرارات واتخاذ السياسة، هذه وتنفيذ ،آلية المساءلة المستقلة للمشاريع تشغيل عن مسؤول

آلية المساءلة  رئيس. السياسة هذه بموجب آلية المساءلة المستقلة للمشاريع مسؤولية هي

 آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رئيس اإلدارة؛ مجلس أمام مباشرة مسؤول المستقلة للمشاريع

ا ليس  .إليه تقارير يقدم وال البنك إدارة من جزء 

 

آلية  رئيس يكون أال يجب. آلية المساءلة المستقلة للمشاريع لرئيس التوظيف قبل ما شروط .2

 صفة بأي إلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي البنك لدى عمل قد المساءلة المستقلة للمشاريع

 األقل على سنوات 5 لمدة( مدير مستشار أو مناوب مدير أو كمدير أو ،تنفيذي كموظف أي)

إلعادة  األوروبي البنك ومستشار يكون لن. آلية المساءلة المستقلة للمشاريع في تعيينه قبل

 ثالث مرور حتى آلية المساءلة المستقلة للمشاريع كرئيس للعمل مؤهلين اإلعمار والتنمية

 إلعادة اإلعمار والتنمية. األوروبي البنك مع عقدهم نهاية من األقل على سنوات

 

آلية المساءلة  رئيس اختيار يتم آلية المساءلة المستقلة للمشاريع. رئيس وتعيين اختيار .3

 تتألف لبنك،ا وخارج من داخل أعضاء، ستة من مكونة اختيار لجنة قبل من المستقلة للمشاريع

 المصلحة أصحاب من واثنان البنك، إدارة من وعضوين التدقيق، لجنة رئيس ونائب رئيس من

 النزاهةه بلمشهود  البيئية؛ أو المساءلةو االجتماعيةالمجاالت  في خبرة لديه الخارجيين

 عمليات في والخبرة المدني؛ والمجتمع األطراف مع بفعالية التفاعل على القدرةو واالستقاللية

 .المماثلة المؤسسات أو البنك

 

البنك األوروبي إدارة الموارد البشرية بتولى تلجنة االختيار رئيس لجنة التدقيق، وسيرأس 

معالجة جميع العمليات اإلدارية. ستعين الموارد البشرية شركة بحث إلعادة اإلعمار والتنمية 

تنفيذية مناسبة، بالتشاور مع لجنة االختيار، إلجراء بحث مكثف وإعداد قائمة المرشحين. بعد 

فنية  فحوصالمختصرة للمرشحين وإجراء  ذلك، ستقوم لجنة االختيار بمراجعة القائمة

مع المرشحين واقتراح مرشح بأغلبية األصوات. بعد االنتهاء من إجراءات  ومقابالت

آلية المساءلة المستقلة  رئيستعيين جنة االختيار توصية إلى الرئيس لاالختيار، ستقدم ل

للمرشح المقترح أمام لجنة قبل نهاية عملية االختيار، سيتم تنظيم جلسة استماع للمشاريع. 

التدقيق. سيقوم الرئيس بعد ذلك بالتشاور مع مجلس اإلدارة في جلسة تنفيذية، قبل تقديم توصية 

على  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رسمية إلى المجلس للموافقة عليها. يتم تعيين رئيس

آلية المساءلة  ات رئيسمستوى عاٍل يعكس بوضوح أهمية دور اآللية داخل المؤسسة ومسؤولي

 .ايافي عملية معالجة القض المستقلة للمشاريع
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آلية المساءلة المستقلة يتم تعيين رئيس  .آلية المساءلة المستقلة للمشاريعمدة تعيين رئيس  .4

لفترة أولية تصل إلى أربع سنوات ويمكن تمديدها مرة واحدة، مع أي تمديد يصل  للمشاريع

آلية المساءلة  رئيسال يجوز لإنهاء تعاقده،  (، أو بعدتيهنهاية فترته )فترنوات. في إلى أربع س

 أجر للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.مقابل أداء خدمات  المستقلة للمشاريع

 

 

حزمة األجر ستقوم لجنة التدقيق بمراجعة . آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رئيسأجر  .5

، وتقديم توصياتها بشأن هذه آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رئيسل منحهاالتي سيتم والبدالت 

على أجر الحصول على  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع الجوانب إلى الرئيس. ال يحق لرئيس

 .أساس األداء

 

الرئيس على راتب اإلدارة لنواب تسري نفس تسوية الرواتب السنوية التي وافق عليها مجلس 

ف ذلك. سيقوم رئيس لجنة ، ما لم يقرر المجلس خاللمساءلة المستقلة للمشاريعآلية ا رئيس

آلية المساءلة المستقلة  ، بإجراء مراجعة أداء سنوية لرئيسالتدقيق، بالتشاور مع نائب الرئيس

 .، والتي ينبغي استكمالها في نفس اإلطار الزمني الذي يتم فيه تقييم موظفي البنكللمشاريع

 

 

آلية المساءلة المستقلة  رئيسعمل  مدةخالل  مستقلة للمشاريع. آلية المساءلة ال سئيالة رقإ .6

قرار على الهذا مثل يتم اتخاذ ولموافقة المجلس.  المسببة التهق، يخضع أي قرار بإللمشاريع

أساس تقرير تعده لجنة التدقيق، إلحالته من قبل الرئيس إلى المجلس. في وثيقة اإلحالة، قد 

 الرئيس عن عدم موافقته على اإلجراء الذي أوصت به لجنة التدقيق. يجوز إقالة رئيسيعبر 

إنهاء خدمة األسباب التي يجوز بها نفس على أساس فقط  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع

آلية المساءلة المستقلة  تخذه مجلس اإلدارة بإقالة رئيسييعتبر القرار الذي والموظفين. 

ا إداري ا للمشاريع إلعادة ، ويخضع للجوء مباشرة  إلى المحكمة اإلدارية للبنك األوروبي قرار 

 .وفق ا إلجراءات االستئناف والقواعد اإلجرائيةاإلعمار والتنمية 

 

 

مدته قبل ستة أشهر على األقل من انتهاء  مستقلة للمشاريع. آلية المساءلة الرئيس لتجديد ال .7

يرغب  بإبالغ المجلس كتابة  عما إذا كان المساءلة المستقلة للمشاريعآلية األولى، سيقوم رئيس 

، فسوف يتشاور الرئيس مع المجلس في جلسة ثانية. إذا كان األمر كذلك فترةفي التجديد ل

آلية المساءلة تنفيذية، وبعد ذلك، يرسل توصية إلى المجلس للموافقة عليها. إذا لم يكن رئيس 

، أو إذا لم تتم الموافقة على التجديد، فسيتم اإلعالن عن التجديدفي يرغب  المستقلة للمشاريع

 3)أ(  3.3الوظيفة الشاغرة وستبدأ عملية االختيار، كما هو موضح في الفقرة 

 

 

بإعداد ميزانية سنوية )بما في ذلك أي أموال  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع. يقوم رئيس الميزانية .ب 

القيام  من آلية المساءلة المستقلة للمشاريعتمكن ن الموارد لضمان فيا  مطوارئ( تحدد مستوى كا

بجميع األدوار والمسؤوليات واألنشطة المنصوص عليها في هذه السياسة بطريقة فعالة. سيكون رئيس 

آلية المساءلة المستقلة مسؤوال  عن تحديد تخصيص الموارد داخل قسم  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع

 .للمشاريع

 

على أساس عدم إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها  آلية المساءلة المستقلة للمشاريعسيتم تقديم ميزانية 

 ، ولكن كقرار منفصل.ر الزمني للميزانية العامة للبنك، في نفس اإلطاعتراضاال
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آلية  موظفي للمشاريعآلية المساءلة المستقلة  . يدير رئيسآلية المساءلة المستقلة للمشاريع موظفو .ج 

الذين تنطبق عليهم سياسات وإجراءات الموارد البشرية في البنك. و، المساءلة المستقلة للمشاريع

وظيف في حدود الميزانية اتخاذ قرارات التالحرية في  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رئيسويمتلك 

آلية المساءلة المستقلة  موظفي أجور يتم تحديدو، دون مشاركة البنك أو مجلس اإلدارة. المعتمدة

، بالتشاور مع إدارة الموارد البشرية بالبنك. آلية المساءلة المستقلة للمشاريع من قبل رئيس للمشاريع

بالنسبة على سياسات البنك وإجراءاته  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع موظفي أجورتعتمد زيادة 

 .لموظفي البنك اآلخرين

 

آلية المساءلة المشورة إلى تقديم ، ب، بناء  على الطلب"المستشار العام"سيقوم مكتب  القانوني.الدعم  .د 

والمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالوضع القانوني والواجبات والتزامات البنك  المستقلة للمشاريع

سياسات وإجراءات البنك وتفسير وتنفيذ تأسيس بموجب اتفاقية إلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي 

ا، بناء  على الطلب. وضوع الطلبالبنك المتعلقة بالمشروع م ، بإبالغ سيقوم مكتب المستشار العام أيض 

والمجلس بشأن المسائل اإلجرائية األخرى المتعلقة بحقوق والتزامات  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع

وجب هذه تتم مراجعتها بم قضاياب وأي علق بأي طلتتإلعادة اإلعمار والتنمية األوروبي البنك 

القرارات النهائية بشأن أي مسألة تتعلق بتفسير في اتخاذ ، دون المساس بحق مجلس اإلدارة السياسة

آلية المساءلة المستقلة أو تطبيق أحكام هذه السياسة. سيقوم مكتب المستشار العام بتسهيل وصول 

أو الدول التي يعمل قاليم األقوانين واللوائح الخاصة بإلى مشورة قانونية متخصصة بشأن ال للمشاريع

 ذات الصلة حسب الضرورة. إلعادة اإلعمار والتنميةالبنك األوروبي بها 

 

إشراك االستشاريين لتقديم المشورة  لية المساءلة المستقلة للمشاريعيجوز آل ضافية.اإلفنية ال اتخبرال .ه 

قواعد المشتريات استشاري من هذا القبيل ومشاركته وفق ا ليتم اختيار أي و. الفنيةبشأن المسائل 

 .آلية المساءلة المستقلة للمشاريع إلى رئيس ه)ط(، وسيقدم تقرير 3.1والفقرة 

 

إلى مراقبة أو المساهمة  لية المساءلة المستقلة للمشاريعآ. ستدعو اإلدارة رئيس المشاركة مع اإلدارة .و 

 ذلك التواصل وفهم القضايا ذات االهتمام المشترك.في اجتماعات اإلدارة حيث قد يعزز 

 

عروضا  ربع سنوية إلى لجنة التدقيق.  لية المساءلة المستقلة للمشاريعآ. سيقدم رئيس التقاريرإعداد  .ز 

 ستكون اإلحاطات اإلضافية متاحة للمجلس عند الطلب أو حسب الحاجة.

 

 اإلعفاءات واالستثناءات واإلفصاح القسم الرابع:

 

 اإلعفاءات

 

 يجوز للمجلس منح انحراف عن أحد متطلبات هذه السياسة غير مسموح به صراحة  بموجب شروط هذه السياسة.

 

 ستثناءاتاال

 

 غير قابلة للتطبيق.

 

 فصاحاإل

 

 عن هذه السياسة على موقع البنك اإللكتروني في غضون خمسة أيام عمل من الموافقة عليها.اإلفصاح سيتم 

 

 األحكام االنتقالية الخامس:القسم 
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بعد التاريخ آلية المساءلة المستقلة للمشاريع أو تسجيله بواسطة التي تم فيها تقديم طلب و/القضايا تنطبق هذه السياسة على 

 ، وفق ا للقسم السادس.الذي تصبح فيه هذه السياسة نافذة

 

 المعلقة في هذا التاريخ للقواعد التالية:القضايا تخضع 

 

: سيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتقييمات األهلية المستمرة )على النحو المحدد في قواعد الجاريةتقييمات األهلية  .أ 

آلية شكاوى أهلية  ، بدال  من مقيميآلية المساءلة المستقلة للمشاريعمن قبل رئيس آلية شكاوى المشاريع(  إجراءات

، كما هو محدد في المعين آلية شكاوى المشاريع وخبير شاريعآلية شكاوى المالمشتركين )أي مسؤول  المشاريع

 (.آلية شكاوى المشاريعقواعد إجراءات 

 

آلية ا لما هو محدد في قواعد إجراءات وفق  آلية شكاوى المشاريع )سيواصل خبراء  .الجاريةكل امبادرات حل المش .ب 

، ولكنهم يقدمون تقاريرهم نشاطهم كميسرين آلية شكاوى المشاريع كلاوالمعينين كخبراء حل مششكاوى المشاريع( 

 آلية المساءلة المستقلة للمشاريع.إلى رئيس 

 

سيتم  بتحديد ما إذا كان لتقديره،وفق ا  ،للمشاريعآلية المساءلة المستقلة : سيقوم رئيس الجاريةمراجعات االمتثال  .ج 

آلية بواسطة خبير  آلية شكاوى المشاريعامتثال قد بدأت ولكن لم تكتمل بعد وفق ا لقواعد إجراءات  مراجعةإكمال 

مدى  أمور،في جملة  االعتبار،، مع األخذ في ا كانت ستخضع ألحكام هذا السياسةالمعين أو ما إذ شكاوى المشاريع

قد توصل بالفعل إلى أي استنتاج.  آلية شكاوى المشاريعالمراجعة التي تم تنفيذها بالفعل )ومدتها( وما إذا كان خبير 

 ."سجل القضايا"سيتم نشر أي قرار من هذا القبيل وأسبابه في 

 

 المالحق.

 

 النطاق. -محتويات الملحق أ جزء من القسم الثالث 

  آلية المساءلة المستقلة للمشاريعنموذج طلب عينة 

  آلية المساءلة المستقلة للمشاريعطلب نموذج 

 

 تاريخ السريان القسم السادس:
 

 )أ(. 3.3، وفق ا للفقرة آللية المساءلة المستقلة للمشاريععند تعيين أول رئيس حيز النفاذ السياسة هذه تدخل 

 

 إطار صنع القرار القسم السابع:
 

 .عن هذه السياسةخاضع للمساءلة  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع رئيس

 

 .مسؤول عن هذه السياسة المستقلة للمشاريعلية المساءلة آ رئيس

 

 وإعداد التقاريرالمراجعة  القسم الثامن:
 

 .2024مراجعة هذه السياسة في عام سيتم 

 

التوعية ومبادرات القضايا بإعداد تقرير سنوي يصف الطلبات المسجلة ونتائج  آلية المساءلة المستقلة للمشاريع ستقوم

، وسيتم لإلحاطةالمكتملة والتعلم المؤسسي من السنة المالية السابقة. سيتم تقديم التقارير السنوية إلى مجلس اإلدارة والرئيس 

 .اإللكتروني آلية المساءلة المستقلة للمشاريع نشرها على الجمهور في أقرب وقت ممكن بعد ذلك من خالل موقع

 

  ذات الصلةالوثائق  القسم التاسع:
 

إلعادة اإلعمار البنك األوروبي ب التوجيهات الخاصة بمعالجة القضايا بموجب سياسة المساءلة بشأن المشاريع .1

 ([  ] / GUI / 2019) والتنمية

 [ / ]POL/2019لسياسة البيئية واالجتماعية ا .2

 [ /]POL/2019 سياسة الوصول إلى المعلومات .3
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