ما هي األمور التي ميكن القامئة املرجعية لتقديم
شكوى
الشكوى بشأنها؟
 أي نوع من أنواع املشاريع التي ميولها البنك مبا فيها القروض أو
االستثامر يف األسهم أو الضامنات أو املساعدات الفنية.

 القضايا املتعلقة بالجوانب البيئية واالجتامعية فقط أو الكشف
عن املعلومات الخاصة باملشاريع  -القضايا التي تغطيها السياسة
البيئة واالجتامعية للبنك وسياسة املعلومات العامة («املعلومات
ذات الصلة باملرشوع» فقط).
 ال تراجع ’آلية شكاوى املشاريع‘ ادعاءات االحتيال أو القضايا
املتعلقة باملشرتيات – يتم توجيه مثل تلك الشكاوى إىل
اإلدارات األخرى املعنية يف البنك.
 ال تراجع ’آلية شكاوى املشاريع‘ الشكاوى :املقدمة بشكل
احتيايل أو ألغراض تافهة أو ضارة؛ أو املقدمة لغرض الحصول
عىل ميزة تنافسية؛ أو املتعلقة بالتزامات طرف خارجي ،وال
عالقة لها بالبنك أو العميل؛ أو املتعلقة باملادة رقم ( )1من
اتفاقية إنشاء البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية ،أو سياسة
نسبة محفظة االستثامرات أو أي سياسة أمور محددة أخرى من
حيث كفاءة أو مالمئة سياسات البنك األورويب إلعادة اإلعامر
والتنمية.

ما هي آلية شكاوى املشاريع؟

أنشأ البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية ’آلية شكاوى املشاريع‘
املعروفة اختصا ًرا باسم ( )PCMكجزء من التزامه بالشفافية
واملسؤولية عن عملياته.
إذا كنت تعتقد أن مرشو ًعا ميوله البنك قد سبب أو من املحتمل أن
يسبب رض ًرا ،فيمكنك التقدم بشكوى إىل ’آلية شكاوى املشاريع‘.
وبإمكان ’آلية شكاوى املشاريع‘ مساعدتك بطريقتني:

مبادرة حل املشاكل

تساعد ’آلية شكاوى املشاريع‘ ،من خالل حل املشاكل ،يف إجراء
حوار بني املجتمعات وموظفي البنك والرشكات حول القضايا
االجتامعية والبيئية التي أدت إىل الشكوى ،والعمل عىل إيجاد حلول
عملية م ًعا.

مراجعة االمتثال

ميكن ’آللية شكاوى املشاريع‘ التحقيق فيام إذا كان البنك قد فشل
يف االمتثال للسياسات البيئية واالجتامعية و/أو املعلومات العامة
ذات الصلة مبرشوع ممول من البنك .وإذا انتهت عملية املراجعة
إىل وجود عدم امتثال ،فستقرتح ’آلية شكاوى املشاريع‘ التوصيات
لتصحيح عدم التوافق يف املرشوع أو عىل مستوى إجراءات البنك.

ميكن طلب استخدام الطريقتني( ،مبادرة حل املشاكل و/أو
مراجعة االمتثال) وسوف تدرس ’آلية شكاوى املشاريع‘ وتقرر
أي الطريقتني أو كالهام أكرث مالمئة ملعالجة املخاوف املثارة.

من الذي ميكنه التقدم بشكوى؟

مبادرة حل املشاكل

أي شخص يعيش يف أو بالقرب من منطقة املرشوع ،أو لديه مصلحة
اقتصادية أو اجتامعية أو ثقافية يف منطقة املرشوع.

متي ميكن تقديم شكوى؟

مبادرة حل املشاكل

بعد إظهار البنك رغبته الرصيحة يف متويل املرشوع

يف موعد ال يتجاوز  12شه ًرا بعد رصف آخر دفعة من متويل البنك،
أو ،يف حالة متويل االستثامر يف األسهم ،عدم بيع البنك الستثامرته
أو تخارجه.

مراجعة االمتثال

أي شخص أو منظمة.

مراجعة االمتثال

يف موعد ال يتجاوز  24شه ًرا من التاريخ الذي توقف فيه البنك عن
املشاركة يف املرشوع.

 تقديم الشكوى بأي لغة.

 تقديم الشكوى بنفسك ،أو تخويل ممثل عنك.
 اذكر اسمك ومعلومات االتصال أو اسم ومعلومات اتصال
املمثل املخول ودليل تخويل املمثل.
 إذا كنت ترغب يف أن تعامل ’آلية شكاوى املشاريع‘ شكواك
برسية تامة ،فيجب طلب ذلك بوضوح مع تقديم سبب لذلك.
 اذكر اسم أو وصف مرشوع البنك الذي تشتيك بشأنه.
 صف الرضر أو الرضر املحتمل الذي سببه املرشوع ،أو من
املحتمل أن يسببه.
 صف الجهود املبذولة لحل املشكلة مع موظفي البنك واألطراف
األخرى ذات الصلة ،وقدم نسخًا من املراسالت أو وضح سبب
عدم متكنك من بذل تلك الجهود.
 إذا أمكن ،حدد السياسة التي تعتقد أن البنك مل يتبعها ،وملاذا
تريد حل املشكلة وكيفية حلها.

 لن تراجع ’آلية شكاوى املشاريع‘ أيضً ا شكاوى بشأن قضايا سبق
وأن تعاملت معها ’آلية شكاوى املشاريع‘ بنجاح ،أو سابقتها
’آلية الرجوع املستقلة‘ املعروفة اختصا ًرا باسم ( )IRMأو ،يف
حالة طلب استخدام مبادرة حل املشاكل ،من خالل مؤسسة
متويل مشرتك.

قبل تقديم شكوى

ت ُعد آلية شكاوى املشاريع املالذ األخري إلخطار البنك بالشكوى ،فإن
تيرس ،يجب محاولة حل القضايا محل االهتامم مع العميل وموظفي
البنك قبل تقديم الشكوى لآللية .ونحن ندرك أنه قد يتعذر ،يف
بعض األحيان ،إجراء ذلك ،فإن كان الوضع كذلك ،يرجى توضيح
األسباب.

إذا كان لديك أي استفسارات حول نظام عمل آلية شكاوى
املشاريع ،فالرجاء االتصال مبسؤول آلية شكاوى املشاريع.

استخدم منوذج الشكوى ()Sample Complaint Form
املوجود يف ’دليل املستخدم آللية شكاوى املشاريع‘ (PCM
 )User Guideاملتوفر عىل اإلنرتنت ،أو يف املقر الرئيس للبنك
يف لندن أو يف أي من مكاتب التمثيل بالدول التي يعمل
بها البنك.
www.ebrd.com/pages/project/pcm/how

أين ميكن إرسال الشكوى

إىل مكتب متثيل البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية املحيل لديك ،مع توجيهها لعناية ’آلية شكاوى املشاريع‘ (،)PCM
وسيتم إحالتها إىل املقر الرئيس للبنك يف لندن.

ماذا يحدث بعد تلقي الشكوى؟

إرسالها مبارشة إىل مسؤول ’آلية شكاوى املشاريع‘ عن طريق النموذج املتوفر عىل اإلنرتنت أو عن طريق الربيد اإللكرتوين،
أو الربيد أو الفاكس.

التسجيل

املقر الرئيس للبنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية ()EBRD

آلية شكاوى
املشاريع

معالجة املخاوف بشأن املشاريع
املمولة من البنك األورويب
إلعادة اإلعامر والتنمية.

European Bank for Reconstruction
and Development
Project Complaint Mechanism Officer
European Bank for Reconstruction
and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Tel: +44 20 7338 7813
Fax: +44 20 7338 7633
Email: pcm@ebrd.com
www.ebrd.com/pages/project/pcm

البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية
مسؤول آلية شكاوى املشاريع
البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية

تقييم األهلية

وان إكستشينج سكوير ،لندن ،إي يس  2إيه  2جيه إن،
اململكة املتحدة
الهاتف+44 )20( 7338 7813 :
الفاكس+44 )20( 7338 7633 :
الربيد اإللكرتوينpcm@ebrd.com :
املوقع اإللكرتوينwww.ebrd.com/pages/project/pcm :

مبادرة حل املشاكل

مراجعة التوافق

مكاتب التمثيل

لدى البنك مكاتب محلية يف معظم الدول التي يعمل بها .ميكنك االتصال باملقر الرئيس للبنك للحصول عىل عنوان مكتب
التمثيل املحيل لديك .وميكنك أيضً ا الحصول عىل تلك املعلومات من املوقع اإللكرتوين للبنك من خالل الرابط التايل:

www.ebrd.com/pages/about/contacts/regional

عدم املوافقة

املطبوعات ذات الصلة

املوافقة عىل إجراءات
معالجة الشكوى

عدم التوافق :توصيات
آلية شكاوى املشاريع
اإلجراءات املقرتحة
من قبل اإلدارة للعمل
عىل التوصيات

التوافق

دليل مستخدم آلية شكاوى املشاريعwww.ebrd.com/pages/research/publications/guides/pcm :
السياسة البيئية واالجتامعية للبنكwww.ebrd.com/pages/research/publications/policies :
سياسة املعلومات العامة للبنكwww.ebrd.com/pages/research/publications/policies :

ميكن الحصول عىل نسخ من املطبوعات من جميع مكاتب البنك ،أو أرسل طلباتك إىل قسم املطبوعات.
الهاتف+44 )20( 7338 7553 :
الفاكس+44 )20( 7338 6102 :
الربيد اإللكرتوينpubsdesk@ebrd.com :

www.ebrd.com

إغالق الشكوى

إغالق الشكوى
املراقبة من قبل مسؤؤل آلية شكاوى املشاريع

