
 

 فٌرنر هوٌر بنك االستثمار األوروبًرسالة مفتوحة إلى رئٌس 

 دعوة إلى اتخاذ تدابٌر عاجلة بشأن إطار االستدامة البٌئٌة واالجتماعٌة

 

 إلى السٌد الرئٌس هوٌر المحترم، 

واالجتماعٌة للبنك األوروبً نحن منظمات المجتمع المدنً الموقعة أدناه، نتابع عن كثب المراجعة السارٌة إلطار االستدامة البٌئٌة 

لالستثمار، وفً هذا الصدد، أرسلنا كمنظمات مجتمع مدنً العدٌد من التقارٌر المشتركة تضم توصٌات ملموسة لمساعدة البنك على اتخاذ 

 سٌاسات ومعاٌٌر أقوى فً عملٌاته المستقبلٌة.

، ة االسراع فً إصالح مسودة مقترحاته فً األسابٌع المقبلةإلى ضرور بنك االستثمار األوروبًونود من خالل هذه الرسالة لفت نظر 

 ى إطار االستدامة البٌئٌة واالجتماعٌة فً األشهر المقبلة. نمن المفترض أن تتب بنك االستثمار األوروبًكما أننا نتفهم أن مجلس إدارة 

لدعم التزامه بدعم التنمٌة المستدامة فً البلدان ( ESSFمن الضروري إجراء إصالح شامل لمسودة اإلطار البٌئً واالجتماعً )انه 

 فاعتماد إطار .الملحقة بها 11الـ ٌتجاوز إدخال تعدٌالت تقنٌة على السٌاسة البٌئٌة واالجتماعٌة والمعاٌٌر التً ٌشتغل داخلها البنك. وذلك 

فً أن ٌكون مقرضا مسؤوال كما سٌقوض ذلك  وبًبنك االستثمار األوراالستدامة البٌئٌة واالجتماعٌة بالشكل الحالً سٌتسبب فً فشل 

 بشكل كبٌر من طموح البنك فً أن ٌصبح "البنك األوروبً للمناخ ".

 

 لذلك، نحثكم إلى أخذ التوصٌات التالٌة بعٌن االعتبار: 

ود التعاقدٌة فمثال، ٌجب أن تنص السٌاسات على البن، ٌجب أن تعزز السٌاسة من مسؤولٌة البنك فً التحقق ومتابعة عملٌاته ●

، بما فً ذلك عملٌات الوسٌطة، كما أنه ال ٌجب على البنك بنك االستثمار األوروبًالتً ستكرس المعاٌٌر فً كل تعامالت 

 المعاٌٌر بشكل كامل واالنتهاء من عملٌات التقٌٌم البٌئً واالجتماعً المطلوبة. استٌفاءالموافقة على أي عملٌة إلى غاٌة 

لذا نحث البنك ، من التزاماته واجراءاته المتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل جذريبنك االستثمار األوروبً أن ٌعزز على ٌنبغً  ●

على اإلدماج الملموس لتدابٌر التحقق من مدى احترام حقوق اإلنسان بما فٌها اشتراط اجراء تقٌٌم تأثٌر المشارٌع على حقوق 

. عالوة على ذلك، ٌجب أن ٌلتزم (ESSF) إطار االستدامة البٌئٌة واالجتماعٌةضمن  االنسان خاصة عند تحدٌد البنك لمخاطر

بوضع استراتٌجٌة خاصة بحقوق اإلنسان باإلضافة إلى خطة عمل، كما فعل بخصوص مقاربة النوع. بنك االستثمار األوروبً 

الضوء على أن  نسلطكما وروبً. فً هذا الشأن، نرفق بهذه الرسالة مجموعة توصٌات أكثر تفصٌالً لبنك االستثمار األ

 مماثلة. مخاوفتعبر عن بنك االستثمار األوروبً المفوضٌة السامٌة لحقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة قد وجهت توصٌات 

 وأال متابعةالوفً عملٌات التخطٌط والتقٌٌم أن ٌعطً األولوٌة للمشاركة العامة المجدٌة بنك االستثمار األوروبً ٌتعٌن على  ●

لمشاركة أصحاب المصلحة فً جمٌع المشارٌع التً كما ندعو البنك لتعزٌز متابعته  ،ٌترك هذه المسؤولٌات لصاحب المشروع

إن مروجً المشروع لٌسوا مؤهلٌن لكل من  ، مع إٌالء أهمٌة خاصة للموافقة الحرة المسبقة عن علم للشعوب األصلٌة.ٌمولها

 لٌس مجدا على النحو الواجب. الذي ٌتبعه البنك لعدم التدخل واإلشراف علٌها، والنهج الراهنإدارة مناهج المشاركة المجتمعٌة 

المتعلق بالتنوع البٌولوجً والنظم البٌئٌة مع توجٌهات االتحاد األوروبً الخاصة بالموائل  4ٌجب مواءمة المعٌار  ●

الجماعً للحٌاة البرٌة على األرض، ال ٌمكن لبنك تسارع االنقراض  ظروف. فً 0202واستراتٌجٌة التنوع البٌولوجً لعام 

االستثمار األوروبً تموٌل المشارٌع التً ٌمكن أن ٌكون لها تأثٌرات على أي موائل طبٌعٌة محمٌة وموائل لعدٌد من أنواع 

 هذا بٌولوجً" فًداخل االتحاد األوروبً أو خارجه. ٌنبغً االستعاضة عن مفهوم "ال خسارة صافٌة للتنوع الب الكائنات الحٌة

المعٌار بعبارة "ال خسارة للتنوع البٌولوجً" ألن كلمة "صافٌة" تسمح بتدمٌر التنوع البٌولوجً فً مكان معٌن، باعتبار أن 

التنوع البٌولوجً سٌتم حماٌته فً مكان آخر. اضافة إلى ذلك، ٌجب أن تكون أكثر النظم البٌئٌة المهددة هً المناطق 

 ، والجبال العالٌة، واألنهار المتدفقة، واألراضً الرطبة، والشعاب، وما إلى ذلك.لرئٌسٌةاالمحظورة: الغابات 

لبنك االستثمار . لذا، ٌجب أن تحترم العملٌات الوسٌطة جادةالمتعلق بالتموٌل الوسٌط تعدٌالت  11ٌحتاج المعٌار رقم  ●

نفس المعاٌٌر البٌئٌة واالجتماعٌة باإلضافة إلى ضرورة اجراء التحقٌقات والمتابعة وضمان الشفافٌة فً عملٌات األوروبً 

اإلقراض المباشرة، كما ٌنبغً أن تفرض السٌاسة والمعاٌٌر على الوسطاء إحالة المشارٌع الفرعٌة ذات المخاطر العالٌة على 



مشارٌع التً تندرج فً إطار المرفقٌن األول والثانً لتوجٌهات االتحاد األوروبً البنك من أجل إجراء تحقٌق )كما فً حالة ال

بشأن تقٌٌم األثر البٌئً(، وٌجب كذلك تحدٌد المشارٌع التً تقع فً هذه الفئة.  وٌتعٌن االفصاح عن اسم ومجال ومكان 

بنك والوسطاء من أجل ضمان توصل  وبًبنك االستثمار األورالمشارٌع الفرعٌة المتوسطة ذات المخاطر العالٌة من طرف 

والوسطاء بالمعلومات ذات الصلة فً الوقت المناسب ولٌتمكن المجتمع المدنً من تمحٌصها والمساءلة  االستثمار األوروبً

 بشأنها.

محورٌا فً التموٌل لذلك ندعوكم التخاذ تدابٌر ملموسة بصفتكم رئٌسا لمؤسسة تطمح أن تكون رائدة فً مجال االستدامة وأن تلعب دورا 

فٌما  بنك االستثمار األوروبًالذي ٌقدمه االتحاد األوروبً فً مجال التنمٌة، ألن غٌاب أي مبادرة فً هذا الصدد سٌضعف من مصداقٌة 

وٌل الدولٌة الحالٌة سٌجعل البنك متخلفا عن نظرائه مثل مؤسسة التم ٌتعلق بالتزاماته تجاه االستدامة. إن تبنً مسودة السٌاسة والمعاٌٌر

(IFC )والبنك األوروبً إلعادة االعمار والتنمٌة (EBRD) . 

موظفً البنك بقٌم االتحاد األوروبً وااللتزامات فً مجال حقوق  تشبثكم وتشبثلقد ركزتم بشكل متكرر فً خطاباتكم على مدى 

 اإلنسان، اآلن قد حان الوقت إلثبات ذلك على أرض الواقع. 

إلى مؤسسة تسعى إلى توجٌه  بنك االستثمار األوروبًونعبر لكم، نحن الموقعون على هذه الرسالة، عن دعمنا لكم فً مسار تحول 

 اقتصاداتنا نحو مسار عادل ومنصف ومستدام.

كم عن جزٌل شكرنا على مسودة إطار االستدامة البٌئٌة واالجتماعٌة، ونعبر ل بنك االستثمار األوروبًوسوف نتابع باهتمام كٌف سٌعدل 

 اهتمامكم بهذه المواضٌع بالغة األهمٌة. 

 

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدٌر، 

 

 الموقعون:

 


