
 
 

 سياسة الشفافية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي

 

مقترحه لتنقيح سياسة ويخضع حاليا بمراجعة معايير الشفافية الخاصة به. ألوروبي مار اثتسبنك االيقوم 

 قديم تني بمنظمات المجتمع المدمن  53 تقامحيث  العامللتشاور الشفافية )مسودة سياسة الشفافية( 

 . 2021مارس  12 في هااقتراحات

الشفافية في االتحاد األوروبي بخصوص لديها خبرة وتجربة كبيرة منظمات المجتمع المدني الموقعة إن 

 وممارسات المؤسسات المالية الدولية. 

مبادرة بنك االستثمار األوروبي وجهوده في القيام بعملية مراجعة لسياسة الشفافية الخاصة تقديرنا لرغم 

تبعات تبني معايير الشفافية المقترحة على أنشطة بنك االستثمار  نمة فإن لدينا مخاوف حقيقيبه، 

 األوروبي. 

نقاط هامة، عدة كما هو موضح أدناه، من شأن المقترح أن يخفض المستوى القائم من الشفافية بخصوص 

لن يتمكن من ولن يضمن نفس المستوى من الشفافية الذي لدى المؤسسات المالية الدولية األخرى، و

لدعوات المستمرة من البرلمان األوروبي ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الشفافية في االستجابة ل

 أنشطته. 

 يقلل المستوى الحالي من الشفافية س. المقترح 1

ستؤدي المراجعة الحالية باعتبارها تعزز الشفافية، عملية بنك االستثمار األوروبي يروج  رغم أن

 : هي التاليةالتي نطرحها المراجعات المقترحة إلى تخفيض المستوى القائم من الشفافية. وأهم النقاط 

فيما يتعلق الصياغة تعديل مسودة سياسة الشفافية تقترح : لنشر المعلومات بفاعليةال يوجد معيار واضح 

بحيث يتم  المنشودة االستثمارات الخاص بأي الوثائق يتم نشرها في سجل بنك االستثمار األوروبي بتحديد 

)مثال بيان/دراسة األثر االجتماعي بالقضايا المطروحة ووثيقة الصلة رغم أنها أساسية حذف وثائق معينة 

في نشودة بالمشاريع المتعلقة مة الوثائق المبقائالخاصة تفاصيل سيتم نشر الوالبيئي(. عالوة على ذلك، 

من حد أدنى صفحة األسئلة الشائعة وليس في سياسة الشفافية مباشرة. يجب أن تتضمن سياسة الشفافية 

الوثائق اإللزامية التي يجب أن يتم نشرها في سجل بنك االستثمار األوروبي لكل مشروعات االستثمار 

 (. 4و 3)انظر الملحق، القسمان نشودة الم
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: عالوة على ذلك، لو تم تبني مسودة سياسة الشفافية استثناءات أوسع لعدم إتاحة المعلومات/الوثائق

اإلفصاح عن المزيد من الوثائق.   المقترحة وفقا للمراجعة الحالية، سيتمكن بنك االستثمار األوروبي من منع

إلى زيادة المعلومات/الوثائق المحمية وفقا للمصلحة مسودة سياسة الشفافية تسعى على سبيل المثال، 

في الحاالت التي ، وفقط هذا االستثناء يجب أال يطبق إال بشكل صارملكن . التجارية بطريقة غير حصرية

. فقط بشكل متوقع وليس افتراضيقائم التجارية  صلحةالمأن هناك خطر فعلي ومحدد يضر يتضح فيها 

وروبي ليس لديه حرية تصرف مطلقة في وضع استثناءات تؤدي إلى حجب المعلومات بنك االستثمار األإن  

 (. 2قسم ال)انظر الملحق، 

آلثار اة المقترحة ستلغي التزام المروجين بإتاحة تقييم  : سياسة الشفافيالتزامات أقل على مروجي المشاريع

الناس المتأثرين بعمليات بنك االستثمار عالم بالنظر ألهمية إو. للجمهورالبيئية والوثائق المرتبطة بها 

 (. 6من حيث الشفافية )الملحق، القسم  ة كبير نكسةسيمثل هذا  بالمعلومات المتاحة عنها، األوروبي

 مؤسسات التمويل الدولية األخرى. معيار الشفافية لدى بنك االستثمار األوروبي أدنى من 2

بمعايير الشفافية التي تطبقها مؤسسات  مقارنة  بنك االستثمار األوروبي الحالية منخفضة بالفعل  معايير

ات الشفافية لدى بنك االستثمار سجلت ممارس، مؤشر شفافية المساعداتالتمويل الدولية األخرى. وفقا ل

التي  في مقابل مؤسسات التمويل الدولية األخرى نقطة فقط 58,9/100مستوى  2020في  األوروبي

 . نقطة 98/100مستوى إلى وصل بعضها 

تصل لمستوى معايير مؤسسات التمويل الدولية األخرى، يجب أن يقوم بنك االستثمار كي ل لرفع معاييره 

المستفيدين تخصيص نشر المعلومات المتعلقة بقائمة توزيع األوروبي على سبيل المثال بالبدء في 

قوم البنك أيضا (. عالوة على ذلك، يجب أن ي7قسم ال)الملحق،  النهائيين من عمليات التمويل الوسيط

في لبنك االستثمار األوروبي  اإلداريةنشر جداول أعمال اجتماعات الهيئات في  ء بدالممارساته وتغيير ب

(. هذه ممارسة منتشرة بين مؤسسات التمويل 3قسم الوليس فقط قبلها بيومين )الملحق،  توقيت مناسب

 الدولية األخرى التي لديها أسلوب أكثر انفتاحا في القيام بأنشطتها المالية المحددة. 

 توصيات البرلمان األوروبي نفيذ الفشل في ت. 3

برفع المتكررة من البرلمان األوروبي  للدعواتاألوروبي يفشل أيضا في االستجابة مقترح بنك االستثمار 

، دعا البرلمان األوروبي بنك االستثمار األوروبي 2019تقريره السنوي لعام مستوى الشفافية. في 

توقيت الفي تمويلية  معلومات أكثر وفرة عن كل أنشطته ال"نشر بهدف لمراجعة سياسة الشفافية الخاصة به  

(. وكما هو موضح أعاله، المقترح الحالي لن يضمن نشر معلومات أكثر وفرة في 79" )الفقرة ليمسال

 توقيت سليم. 
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قروض وضمان أن تكون  ه الماليينمان أعلى مستوى من النزاهة لوسطائنفس التقرير حث البنك على ض 

(. 81على األنواع األخرى من القروض )الفقرة منطبقة نفس شروط الشفافية الخاضعة ل لماليينالوسطاء ا

الوسيطة )الملحق،  التمويلورغم هذا، مسودة سياسة الشفافية ال تقدم أي تحسينات فيما يتعلق بعمليات 

لدعوة البرلمان "للمزيد من الشفافية فيما يتعلق ال تستجيب أيضا (. مسودة سياسة الشفافية 7القسم 

 (. 3قسم الالملحق،  – 77باجتماعات لجنة اإلدارة ومخرجاتها" )الفقرة 

 

والمساعدة على  كيةمراجعة سياسة الشفافية فرصة عظيمة لتحسين الحوكمة وعمليات صنع القرار التشار

ار الضارة ثباإلضافة إلى تجنب اآل،  وتحديد المنافع البيئية واالقتصادية واالجتماعية المحتملة مكافحة الفساد

إلى المسودة الحالية تحتاج  مكانياتية الحساسة. ولكن، لتحقيق هذه اإلعلى المجتمعات واألنظمة البيئ

االستثمار األوروبي سيتأخر عن المؤسسات بنك سيتأخر لكن لو بقت على حالها، تعديالت جوهرية. 

 . وروبياألاالتحاد  النظيرة ويفشل في ضمان المحاسبة المطلوبة بشدة أمام مواطني

يل أكثر تفصيال لمخاوفنا وتوصياتنا بخصوص مقترح سياسة الشفافية المستقبلية الخاصة لتحعلى    لالطالع

نسخة الكاملة من الوثيقة المقدمة من ، يرجى قراءة المرفق الذي يتضمن الاألوروبيببنك االستثمار 

 . بخصوص مسودة النسخة المنقحة من سياسة الشفافيةت المجتمع المدني منظما


