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إلى:السي د  /ريمةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي ريو – الم ديةلاكول ماعلا ر العاةلاكول م لوكالة
التنمية الفةلاكول ماعلا رنسية
 ربمتبس ؟ ربمتبس ؟ سبتمبةلاكول ماعلا ر 2020
عناية السي د ريو03،
فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي الفتةلاكول ماعلا ر نم ة م ن  9إلى  12نوفمبةلاكول ماعلا ر  ،2020ستعق د وكالة التنمية الفةلاكول ماعلا رنسية القمة العالمية األولى لك ل البنوك
التنموية العامة .وته د ةمقلا هذه ف هذ ةمقلا ه القمة  -التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي ستجم ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع البنوك التنموية العامة م ن مختل ملاعلا ءاحنأ ف أنحا ملاعلا ء العال م  -إلى
القياةلاكول م باستجابة جماعية للتح دياديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت العالمية والتوفيديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق بي ن االستجاباديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت قصيةلاكول ماعلا ر نم ة األم د ألزمة كوفي د 19-وت دابيةلاكول ماعلا ر
اإلنعا@ المست دامة ،بحيةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ىلإ ةيلاملا تاقفدتلا هيجوت ةداعإ متت ث تت م إعاد نم ة توجيةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ىلإ ةيلاملا تاقفدتلا ه الت دفقاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المالية إلى أه دا ةمقلا هذه ف التنمية المست دامة.
إ Iهذ ةمقلا ه القمة ش دي د نم ة األهمية وتأتةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي الوقاياضقلا لكل عماجو لماش راوح متي يكل نكلو ،بولطملا ت المطلوب ،ولك ن لكةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي يت م حوار شام ل وجام ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع لك ل القضايا
واألطةلاكول ماعلا را ةمقلا هذه ف تج Nاالستفاد نم ة م ن دروتاعمتجملل ةلماكلا ةكراشملاب ىوقأ لبقتسملا نوكي يكل يضاملا س الماضةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي لكةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي يكو Iالمستقب ل أقوتاعمتجملل ةلماكلا ةكراشملاب ى بالمشاركة الكاملة للمجتمعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت
المتأثةلاكول ماعلا ر نم ة بمشةلاكول ماعلا روعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت البنيندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا يومنتلا ك التنمويندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي العاةلاكول م ودع م منظماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المجتم ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع الم دنةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي .لق د دعماياضقلا لكل عماجو لماش راوح متي يكل نكلو ،بولطملا ت البنوك التنموي ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع
العامةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ىلإ ةيلاملا تاقفدتلا ه فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي الكثيةلاكول ماعلا ر م ن الحاالديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت أنشطة فاقماياضقلا لكل عماجو لماش راوح متي يكل نكلو ،بولطملا ت م ن الفقةلاكول ماعلا ر والالمساوا نم ة وانتهاكاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iمث ل األعمال
االنتقامية ض د الم دافعي ن ع ن حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iوالبيئة وعملياديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت اإلخال ملاعلا ء القسةلاكول ماعلا ريندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي ب دو Iجبةلاكول ماعلا ر األضةلاكول ماعلا رار الواقعة
على المجتمعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المتضةلاكول ماعلا رر نم ة .يج Nأ Iتتضم ن القمة التفكيةلاكول ماعلا ر العميديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق والنقا@ فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي أهمية احتةلاكول ماعلا راةلاكول م معاييةلاكول ماعلا ر
حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iال دولية فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تحقيديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق أه دا ةمقلا هذه ف اإلنعا@ المست داةلاكول م ،ومنها معالجة انتهاكاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iالموثقة
بشك ل كبيةلاكول ماعلا ر فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي المشةلاكول ماعلا روعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت واالستثماراديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي ي دعمها البنيندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا يومنتلا ك التنمويندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي العاةلاكول م .ويج Nأ Iتناقةمقلا ش القمة
تح دياديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت زياد نم ة استثماراديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت البنوك التنموية العامة التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تفتقةلاكول ماعلا ر لمعاييةلاكول ماعلا ر قوية بخصوةيامحلاو ناسنإلا قوقح ص حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iوالحماية
البيئية واالجتماعية والتغيةلاكول ماعلا ر المناخةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي ومكافحة الفساد ،أو كيفية التعام ل م ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع الفش ل فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تطبيديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق هذ ةمقلا ه المعاييةلاكول ماعلا ر
فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي الممارسة حي ن تكو Iهذ ةمقلا ه المعاييةلاكول ماعلا ر قائمة.
لق د أوضديفوك ءابو ح وبا ملاعلا ء كوفي د 19-فش ل األنظمة الصحية واالجتماعية واالقتصادية وفاقمها ،بما يتطل Nإعاد نم ة التفكيةلاكول ماعلا ر
فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي الطةلاكول ماعلا رلامعألا لثم ناسنإلا ق التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تعم ل بها الحكوماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت والبنوك التنموية العامة وغيةلاكول ماعلا ره م م ن الفاعلي ن .وق د دعاياضقلا لكل عماجو لماش راوح متي يكل نكلو ،بولطملا ت الع دي د م ن
المنظماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت والمجموعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المجتمعية القاع دية البنوك التنموية العامة إلى التأك د م ن أ Iالتموي ل وال دع م
الذيندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي يق دمو ةمقلا ه لمواجهة كوفي د 19-وأثنا ملاعلا ء فتةلاكول ماعلا ر نم ة اإلنعا@ االقتصاديندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي يحتةلاكول ماعلا رما Iحقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iويقودا Iإلى ع دالة
بيئية واجتماعية واقتصادية لم ن ه م أكثةلاكول ماعلا ر هشاشة .فهناك حاجة لخلديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق زخ م ج دي د لتحقيديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق المب دأ الجوهةلاكول ماعلا ريندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي
(ع دةلاكول م إغفال أح د).
نةلاكول ماعلا رح Nبفةلاكول ماعلا رصة التفاع ل م ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع البنوك التنموية العامة أثنا ملاعلا ء القمة لخ دمة مبادناسنإلا قوقح ريياعم فادهأو ئ وأه دا ةمقلا هذه ف معاييةلاكول ماعلا ر حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنساI
ال دولية بشك ل أفض ل واتفاقية باريةبساحملاو ةيفافشلاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو س وأه دا ةمقلا هذه ف التنمية المست دامة والشفافية والمحاسبة .ولك ن لكةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي يت م هذا،
وكمسألة متعلقة بالمص داقية والكفا ملاعلا ء نم ة ،يج Nأ Iيكو Iم ن األولوياديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت ضما Iالمناقشة الصةلاكول ماعلا ريحة لحقولامعألا لثم ناسنإلا ق
اإلنسا Iواحتياجاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المجتم ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع واعتبارها جز ملاعلا ء م ن اإلعال Iالمشتةلاكول ماعلا رك المتوق ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي نهاية القمة .وكما صةلاكول ماعلا رح
مكت Nالمفويضاملا ماعلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ض السامةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي لحقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iالعاةلاكول م الماضةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي:
"م ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع ق دوةلاكول م أه م عق د فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تطبيديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق أه دا ةمقلا هذه ف التنمية المست دامة ،حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iليساياضقلا لكل عماجو لماش راوح متي يكل نكلو ،بولطملا ت فقميلسلا قيرطلا ط الطةلاكول ماعلا ريديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق السلي م
وإنما أيضا الطةلاكول ماعلا ريديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق الذكةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي لإلسةلاكول ماعلا راةمادتساو ةلادع رثكأ ةيمنت وحن مدقتلاب ع بالتق دةلاكول م نحو تنمية أكثةلاكول ماعلا ر ع دالة واست دامة .فالتنمية ال تتعلديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق فقميلسلا قيرطلا ط
بتغييةلاكول ماعلا ر الشةلاكول ماعلا روةيداملا ط المادية ....ب ل تتعلديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق أيضا بتمكي ن الناتاعمتجملل ةلماكلا ةكراشملاب ىوقأ لبقتسملا نوكي يكل يضاملا س م ن أ Iيكو Iله م صوديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت ..أ Iيكونوا
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مشاركي ن فاعلي ن فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تصمي م الحلول الخاصة به م ووض ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع السياسة التنموية ....إ Iتمكي ن الناتاعمتجملل ةلماكلا ةكراشملاب ىوقأ لبقتسملا نوكي يكل يضاملا س
يعنةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تجاوز الحلول التكنوقةلاكول ماعلا راطية فقميلسلا قيرطلا ط والتوق ملاعلا ءاحنأ ف ع ن التعام ل م ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع الناتاعمتجملل ةلماكلا ةكراشملاب ىوقأ لبقتسملا نوكي يكل يضاملا س كأنه م موضوعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت سلبية
لتلقةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي المساع داديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت واإلحسا .Iفالناتاعمتجملل ةلماكلا ةكراشملاب ىوقأ لبقتسملا نوكي يكل يضاملا س يصبحو Iممكني ن حي ن يق درو Iعلى المطالبة بحقوقه م
وصياغة القةلاكول ماعلا راراديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت والسياساديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت والقواع د والشةلاكول ماعلا روةيداملا ط التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تؤثةلاكول ماعلا ر على حياته م".
وبالنظةلاكول ماعلا ر إلى أ Iأه دا ةمقلا هذه ف التنمية المست دامة فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي قل Nموضوعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت القمة ،فإ Iحقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iومشاركة
المجتمعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت تعتبةلاكول ماعلا ر أمورا أساسية .ويتطل Nهذا تع دي ل األجن د نم ة والنتائةعقوتملا ج المتوقعة .ولكةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تكو Iالفاعلية
شاملة ،نوصةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي بما يلةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي:
 .1حقو& اإلنسااهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا يف سكعنت ن يجاهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا يف سكعنت نأ ب أاهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا يف سكعنت ن تنعكاهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا يف س فاهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا ي األجنداهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ة األساسياهيف ة للقماهيف ة وحضورها والمشاركاهيف ة فيها .كما نةلاكول ماعلا رتاعمتجملل ةلماكلا ةكراشملاب ى،
القمة والمؤتمةلاكول ماعلا ر البحثةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي ال يب دو أنهما يوفةلاكول ماعلا را Iمساحة معينة للم دافعي ن ع ن حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iوممثلةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي المجتم ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع.
لق د ت م االعتةلاكول ماعلا را ةمقلا هذه ف منذ زم ن طوي ل بأ Iااللتزاةلاكول م بالمشاركة العامة وحماية مساحة المجتم ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع الم دنةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي أمور أساسية
لضما Iتنمية فعالة .ويج Nأ Iتشارك المنظماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت الحقوقية والقاع دية والم دافعو Iع ن حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iفةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي
توجيةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ىلإ ةيلاملا تاقفدتلا ه مستقب ل نموذ mالتنمية ،وم ن ث م يج Nإشةلاكول ماعلا راكه م فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي التنظي م والمساهمة فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي األجن د نم ة والمشاركة فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي
القمة .وم ن األمور ذاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت األولوية أ Iيكو Iالم دافعو Iع ن حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iوالمجتمعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المتأثةلاكول ماعلا ر نم ة بشك ل مباشةلاكول ماعلا ر
بأنشطة البنيندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا يومنتلا ك التنمويندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي العاةلاكول م موجودي ن على الطاولة.
 .2مباد 0التنمياهيف ة المستنداهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ة لحقو& اإلنسااهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا يف سكعنت ن والتاهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا ي يقودها المجتميف اهزاربإو اهنيمضت متي نأ بجي ع يجاهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا يف سكعنت نأ ب أاهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا يف سكعنت ن يتيف اهزاربإو اهنيمضت م تضمينها وإبرازها فاهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا ي
المنجزاةيعامجلا ت المتوقعاهيف ة مةيعامجلا تانايبلاو ةيثحبلا قاروألا كلذ يف امب ةمقلا ن القماهيف ة بما فاهيف ةكراشملاو اهروضحو ةمقلل ةيساسألا ةدنجألا ي ذلةيعامجلا تانايبلاو ةيثحبلا قاروألا ك األورا& البحثياهيف ة والبياناةيعامجلا ت الجماعياهيف ة .ونشج ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع الحكوماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت
والبنوك التنموية العامة على االلتزاةلاكول م بتعزيز وتقوية مبادناسنإلا قوقح ريياعم فادهأو ئ التنمية المستن د نم ة لحقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iوالتةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي يقودها
المجتم ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع فيما يتعلديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق باختصاصاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت البنوك التنموية العامة ونظ م الحوكمة الخاصة بها وسياساتها وممارساتها
وثقافتها ال داخلية والحوافز الخاصة بها ،وتح دي د ما المشةلاكول ماعلا روعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت واألنشطة التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي ت دعمها وتستثمةلاكول ماعلا ر فيها وكي ملاعلا ءاحنأ ف
تعم ل م ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع غيةلاكول ماعلا رها م ن البنوك التنموية العامة والحكوماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت والفاعلي ن األساسيي ن .وهذ ةمقلا ه االلتزاماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت يج NأI
تقود إلى ع دد م ن التحسيناديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت منها:
.1

.2

.3

.4
.5

المشاركة الكاملة والحةلاكول ماعلا ر نم ة للمجتمعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المتأثةلاكول ماعلا ر نم ة بشك ل مباشةلاكول ماعلا ر فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي ك ل المشةلاكول ماعلا روعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت واألنشطة التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي
ي دعمها البنيندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا يومنتلا ك التنمويندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي العاةلاكول م والموافقة المسبقة والمستنيةلاكول ماعلا ر نم ة الحةلاكول ماعلا ر نم ة م ن السكا Iاألصليي ن .ويجN
تطويةلاكول ماعلا ر مقارباديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت مب دعة لمواجهة ضيديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق المساحاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت والمخاطةلاكول ماعلا ر والتح دياديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي أماةلاكول م المجتمعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت
والم دافعي ن ع ن حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iوالمجتم ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع الم دنةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي للمشاركة الفعالة فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي القةلاكول ماعلا راراديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تؤثةلاكول ماعلا ر على
حياته م ومعيشته م وبيئته م وموارده م .ويج Nأ Iيكو Iم ن الشةلاكول ماعلا روةيداملا ط األساسية تبنةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي سياساديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت ع دةلاكول م
التسامديفوك ءابو ح مطلقا م ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع أيندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي ته دي داديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت أو أعمال انتقامية م ن قب ل البنوك التنموية العامة وعمال ملاعلا ءه م.
تح دي د االستثماراديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المتسقة م ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع معاييةلاكول ماعلا ر حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iال دولية وحماية المناةيومنتلا فادهألاو خ واأله دا ةمقلا هذه ف التنموية
المست دامة وإعاد نم ة توجيةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ىلإ ةيلاملا تاقفدتلا ه االستثماراديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت نحو التنمية المست دامة التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تحتةلاكول ماعلا رةلاكول م هذ ةمقلا ه المعاييةلاكول ماعلا ر ،م ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع ضماI
تلبية أولوياديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت واحتياجاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت األشخاةيامحلاو ناسنإلا قوقح ص المهمشي ن.
تطويةلاكول ماعلا ر المتطلباديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت االجتماعية والبيئية م ن خالل إدما mمعاييةلاكول ماعلا ر حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا .Iويج Nأ Iيلتزةلاكول م
البنوك التنموية العامة وعمال ملاعلا ءه م بمعاييةلاكول ماعلا ر ومبادناسنإلا قوقح ريياعم فادهأو ئ حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iالمجس د نم ة فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي االتفاقياديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت ال دولية.
ويج Nأ Iتضم ن اإلجةلاكول ماعلا را ملاعلا ءاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت والسياساديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت الحمائية أ Iك ل األنشطة التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تمولها البنوك التنموية
العامة بشك ل مباشةلاكول ماعلا ر أو غيةلاكول ماعلا ر مباشةلاكول ماعلا ر تحتةلاكول ماعلا رةلاكول م حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا ،Iوال تساه م فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي انتهاك حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا،I
وتساه م فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تنمية متكافئة وشاملة تفي د ك ل الناتاعمتجملل ةلماكلا ةكراشملاب ىوقأ لبقتسملا نوكي يكل يضاملا س.
تطويةلاكول ماعلا ر وتحسي ن آلياديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت الشفافية والةلاكول ماعلا رص د واإلشةلاكول ماعلا را ةمقلا هذه ف والشكاوتاعمتجملل ةلماكلا ةكراشملاب ى والمحاسبة لمن ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع تقويةطشنأ ض أنشطة
واستثماراديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت البنيندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا يومنتلا ك التنمويندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي العاةلاكول م لحقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا.I
ضماIق أIق الشةلاكول ماعلا ركا ملاعلا ءق أوق العمال ملاعلا ءق م نق القطاةمادتساو ةلادع رثكأ ةيمنت وحن مدقتلاب عق الخاةيامحلاو ناسنإلا قوقح صق يتبنوIق أيضاق معاييةلاكول ماعلا رق عاليةق بخصوةيامحلاو ناسنإلا قوقح صق حقولامعألا لثم ناسنإلا ققاإلنساI
والبيئة ،وال يتهةلاكول ماعلا ربو Iأو يتجنبو Iالضةلاكول ماعلا رائ.N
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 .6تطويةلاكول ماعلا ر إطار توجيهةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي مشتةلاكول ماعلا رك م ن قب ل البنوك التنموية العامة ع ن العناية الالزةلاكول م بذلها مسبقا لمةلاكول ماعلا راعا نم ة
حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iوأدواديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت تقيي م األثةلاكول ماعلا ر فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي استثماراديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المشاري ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع أو دع م البةلاكول ماعلا رامةعقوتملا ج أو السياساديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت اإلصالحية
االقتصادية .ويتضم ن هذا تح دي د المخاطةلاكول ماعلا ر المح دد نم ة والسياقية واستةلاكول ماعلا راتيجياديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المن ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع والتخفي ملاعلا ءاحنأ ف
والحلول المتسقة م ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع معاييةلاكول ماعلا ر حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iال دولية .ويج Nضما Iأ Iيت م تطويةلاكول ماعلا ر أعمال التقيي م هذ ةمقلا ه
بالتشاور الوثيديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق م ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع المجتمعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت المتأثةلاكول ماعلا ر نم ة ،وتح ديثها بشك ل متكةلاكول ماعلا رر بنا ملاعلا ء على تغيةلاكول ماعلا ر الظةلاكول ماعلا رو ةمقلا هذه ف
والمعلوماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت الج دي د نم ة.
 .7تطويةلاكول ماعلا ر مقارباديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت منسقة لضما Iأال تفاق م األنشطة التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي ي دعمها البنيندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا يومنتلا ك التنمويندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي العاةلاكول م م ن ال ديو Iأو
تساه م فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي خفةطشنأ ض اإلنفالامعألا لثم ناسنإلا ق العاةلاكول م الذيندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا ي سيؤثةلاكول ماعلا ر تأثيةلاكول ماعلا را سلبيا على حقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا Iأو إتاحة الخ دماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت
األساسية للناتاعمتجملل ةلماكلا ةكراشملاب ىوقأ لبقتسملا نوكي يكل يضاملا س األكثةلاكول ماعلا ر هشاشة.
وكما يكةلاكول ماعلا رر مكت Nالمفويضاملا ماعلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ض السامةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي لحقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنسا ،Iتتطل Nالحوكمة الفعالة م ن أج ل التنمية المست دامة
حوكمة خاضعة للمسا ملاعلا ءلة وتشاركية وشاملة وغيةلاكول ماعلا ر تمييزية .وم ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع ق دوةلاكول م أه م عق د فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي تنفيذ أه دا ةمقلا هذه ف التنمية
المست دامة ،وفةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي سيالامعألا لثم ناسنإلا ق تقاط ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع األزماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت الصحية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية ،سيكو Iأمةلاكول ماعلا را أساسيا أI
نبنةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي المزي د م ن التكام ل والتماسيندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا يومنتلا ك بي ن األجن داديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت التنموية والحقوقية.
" حقولامعألا لثم ناسنإلا قق اإلنساIق ليساياضقلا لكل عماجو لماش راوح متي يكل نكلو ،بولطملا تق مجةلاكول ماعلا ردق مةلاكول ماعلا رش دق للطةلاكول ماعلا ريديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب قق الصحيديفوك ءابو حق لتحقيديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب قق أه دا ةمقلا هذه فق التنميةق المست دامة،ق ب لق هةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي
الطةلاكول ماعلا ريقة الذكية لإلسةلاكول ماعلا راةمادتساو ةلادع رثكأ ةيمنت وحن مدقتلاب ع بالتنمية األكثةلاكول ماعلا ر مساوا نم ة واست دامة".
يجNق أIق تفتديفوك ءابو حق البنوكق التنمويةق العامةق قنواديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تق للمشاركةق الجاد نم ةق للمجتمعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تق والم دافعي نق ع نق حقولامعألا لثم ناسنإلا ققاإلنساI
والبيئةق ومجموعاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تق المجتم ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا عق الم دنةلاكول ماعلا ريدملا – وير يق فةلاكول ماعلا ريدملا – وير يق تقيي مق وتصمي مق وتطبيديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب قق ورص دق مشةلاكول ماعلا روعاته مق وأنشطته م،ق وكذليندملا عمتجملا تامظنم معدو ماعلا يومنتلا ك
عملياديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تق صن ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا عق القةلاكول ماعلا رارق بها .لهذ ةمقلا هق األسباب،ق يجNق أIق تعكةبساحملاو ةيفافشلاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو سق أجن د نم ةق ومنجزاديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تق القمةق مةلاكول ماعلا ركزيةق حقولامعألا لثم ناسنإلا قق اإلنساI
والتنمية التةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي يقودها المجتم ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةماعلا ةيومنتلا كونبلا ع للتنمية الفعالة والمست دامة.
يسع دنا التعاو Iمعك م إ Iرغبت م فةلاكول ماعلا ريدملا – وير ي المزي د م ن المعلوماديفوك ةمزأل دمألا ةريصق ت.
تفضلوا بقبول فائديفوك ةمزأل دمألا ةريصق تاباجتسالا نيب ق االحتةلاكول ماعلا راةلاكول م
الفي درالية ال دولية لحقولامعألا لثم ناسنإلا ق اإلنساI

Eleonore Morel, Fédération internationale pour les droits humains,
emorel@fidh.org
Siddharth Akali, Coalition for Human Rights in Development,
sakali@rightsindevelopment.org
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1.

350.org Japan

Japan

2.

Abibiman Foundation

Ghana

3.

AbibiNsroma Foundation

Ghana

4.

Accountability Counsel

USA

5.

ACT Alliance Advocacy to the EU

Belgium

6.

ActionAid International

International

7.

Action contre la Faim

France

8.

Action Santé Mondiale

France

9.

Adivasi Nanjeewan Gathan Navjyoti
Agua(ANGNA)

India

10.

Al-Haq

Palestine

11.

Alliance for Empowering Rural Communities

Ghana

12.

Al-Marsad- Arab Human rights Center in
Golan Heights

Occupied Syrian
Golan

13.

ALTSEAN-Burma (Alternative ASEAN
Network on Burma)

Burma/Myanmar

14.

Alyansa Tigil Mina

Philippines

15.

Ancien Rapporteur Spécial des Nations
unies sur la situation des défenseurs des
droits de l’Homme (2014-2020)

France

16.

Arab Forum for the Rights of Persons with
Disabilities (AFRPD)

MENA

17.

Arab Watch Coalition

MENA

18.

ARA e.V. (Arbeitsgemeinschaft Regenwald
und Artenschutz)

Germany

19.

ASIA INDIGENOUS PEOLES NETWORK ON
EXTRACTIVE INDUSTRIES AND ENERGY

Asia

20.

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)

Thailand

21.

Asociacion para el Desarrollo Integral de las
victimas de la Violencia en las Verapaces,
Maya Achi.- ADIVIMA-

Guatemala, CA.

22.

Asociación Unión de Talleres 11 de
Septiembre

Bolivia

23.

Association Democratique des Femmes du
Maroc (ADFM)

Morocco

24.

Association Green Alternative

Georgia

25.

Association of Parents of Disappeared
Persons

Indian
Administered
Jammu and
Kashmir

26.

Association Rwandaise pour la Défense des
Droits de la Personne et des Libertés
Publiques, ADL.

Rwanda

27.

Association Tunisienne pour le Droit de
Développement

Tunisia
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28.

Autistic Minority International

Switzerland/
global

29.

Bank Information Center

USA

30.

Bankwatch Network

Central and
Eastern Europe
(CEE)

31.

Both ENDS

Netherlands

32.

Bretton Woods Project

UK

33.

Buliisa Initiative for Rural Development
Organisation (BIRUDO)

Uganda

34.

Business & Human Rights Resource Centre

Global

35.

Bytes For All, Pakistan

Pakistan

36.

Cairo Institute for Human Rights Studies
(CIHRS)

Middle East and
North Africa

37.

Canadian Lawyers for International Human
Rights (CLAIHR)

Canada

38.

CARE France

France

39.

Catholic Board of Education

Odisha

40.

Center for International Environmental Law
(CIEL)

International

41.

Center for Pan-African Affairs

USA

42.

Centre for Human Rights and Development

Mongolia

43.

Centre for Research and Advocacy, Manipur

Manipur, India

44.

Centre Libanais des droits humains (CLDH)

Liban

45.

Centro de Investigación y Promoción de los
derechos Humanos

Honduras Centro
América

46.

Centro de Políticas Públicas y Derechos
Humanos - Perú EQUIDAD

Peru

47.

Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
A.C. (CEMDA)

México

48.

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos
CENIDH

Nicaragua
América Central

49.

Chairperson Oil Workers' Rights Protection
Organization Public Union

Azerbaijan

50.

Civil Society Institute NGO, Armenia

Armenia

51.

CLEAN (Coastal Livelihood and
Environmental Action Network)

Bangladesh

52.

Climate Action Network Europe

Europe

53.

Climate Action Network International

Mexico

54.

CNCD-11.11.11

Belgium

55.

CNS/ Asha Parivar

India

56.

Coalition for Human Rights in Development

Global

57.

Commonwealth Human Rights Initiative
(CHRI)

Commonwealth/
India
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58.

Community Empowerment and Social
Justice Network (CEMSOJ)

Nepal

59.

Consejo de Pueblos Wuxhtaj

Guatemala,
Centro América

60.

Convergencia por los Derechos Humanos
(CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG,
ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG)

Guatemala

61.

Coordinadora de Comunidades Afectadas
por la Cosntruccion de la Hidroelectrica
Chixoy.-COCAHICH-

Guatemala

62.

Counter Balance

Europe

63.

Crude Accountability

USA

64.

Damascus Center for human rights studies

Syria

65.

Defenders Protection Initiative -DPI

Uganda /Africa

66.

Democracy and Workers' Rights Center in
Palestine

Palestine

67.

Derecho Ambiente y Recursos Naturales

Peru

68.

Disabled People's International (DPI)

International

69.

Displaced Kids Association

Iraq

70.

EarthRights International

USA

71.

Egyptian Center for Civil and Legislative
Reform (ECCLR)

Egypt

72.

Environics Trust

India

73.

Eurodad (European Network on Debt and
Development)

Belgium / Europe

74.

European Network on Debt and
Development, Eurodad

Europe

75.

FIAN Austria

Austria

76.

FIAN Belgium

Belgium

77.

FIAN Germany

Germany

78.

FIAN International Switzerland for the Right
to Food

Switzerland

79.

FIAN International

International

80.

FIAN Sweden

Sweden

81.

First Peoples Worldwide

USA

82.

FOCSIV

Italy

83.

Forest Peoples Programme

Netherlands and
UK

84.

Foundation for Human Rights Initiative
(FHRI)

Uganda

85.

Foundation for the Conservation of the
Earth

Nigeria

86.

Freedom from Debt Coalition

Philippines

87.

Freedom House

Global
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88.

Friends of the Earth United States

USA

89.

Friends of the Siberian Forests

Russia

90.

Friends with Environment in Development

East Africa

91.

Front Line Defenders

Ireland

92.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN)

Argentina

93.

Fundación para el Desarrollo de Políticas
Sustentables (Fundeps)

Argentina

94.

Global Forum for Media Development
(GFMD)

Belgium/
International

95.

Global Initiative for Economic, Social and
Cultural Rights

Global

96.

Global Policy Forum

International

97.

Global Social Justice

Switzerland

98.

Global Witness

Global

99.

Green Advocates International

Liberia

100.

Haki Jamii Rights Centre

Kenya

101.

Heartland Initiative

USA

102.

Heinrich Böll Stiftung Washington, DC

USA

103.

HRM "Bir Duino-Kyrgyzstan"

Kyrgyzstan

104.

Human Rights Center of Georgia

Georgia

105.

Human Rights in China (HRIC)

China

106.

iLaw

Thailand

107.

India Indigenous Peoples

India

108.

Indian Social Action Forum

India

109.

Indigenous Peoples Forum Odisha

India

110.

Inspire Girls Foundation (IGF)

Uganda

111.

Interamerican Association for
Environmental Defense

Latin America

112.

International Accountability Project

Global

113.

International Dalit Solidarity Network

South Asia

114.

International Federation for Human Rights

International

115.

Internationale Liga für Menschenrechte

Deutschland

116.

International Rivers

USA and Global

117.

International Trade Union Confederation

Global

118.

International Women's Rights Action Watch
Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific)

Malaysia

119.

International Work Group for Indigenous
Affairs (IWGIA)

Denmark

120.

Jammu Kashmir Coalition of Civil Society

Indian
Administered
Jammu and
Kashmir
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121.

Joy for Children Uganda

Uganda

122.

Just Associates (JASS)

USA

123.

Justice for Iran

Iran

124.

Kenya Union of Hair and Beauty Workers
(KUHABWO)

Kenya

125.

Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA)

Indonesia

126.

Lao Movement for Human Rights

Laos

127.

Las abejas

Mexico

128.

Latin America Working Group (LAWG)

USA

129.

Latvian Human Rights Committee

Latvia

130.

Lawyers’ Association for Human Rights of
Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)

Nepal

131.

Lawyers for Human Rights, Manipur

India

132.

Leadership Initiative for Transformation and
Empowerment(LITE) Africa

Nigeria

133.

League for the Defence of Human Rights in
Iran

Iran

134.

Lebanese Union of Persons with Physical
Disabilities (LUPD)

Lebanon

135.

LGBT Centre

Mongolia

136.

Liga voor de Rechten van de Mens (Dutch
League for Human Rights)

The Netherlands

137.

Ligue des droits de l'Homme - France (LDH)

France

138.

Lok Shakti Abhiyan

India

139.

Lumière Synergie pour le Développement

Senegal

140.

Maldivian Democracy Network (MDN)

Maldives

141.

MANUSHYA Foundation

Southeast Asia

142.

Mekong Watch

Mekong Region

143.

Mitini Nepal

South Asia

144.

MONFEMNET National Network NGO

Mongolia

145.

Movimento Nacional de Direitos Humanos MNDH Brasil

Brazil

146.

Narasha Community Development Group

Kenya

147.

National Federation of Indigenous
Nationalities (NAFIN)

Nepal

148.

National Union of Domestic Employees

Trinidad and
Tobago –
Caribbean

149.

NGO Forum on ADB

Asia

150.

NGO "Youth Group on Protection of
Environment"

Tajikistan

151.

NomoGaia

USA and Global

152.

Odhikar

Bangladesh
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153.

Odisha Adivasi Manch

India

154.

Oil Change International

Global

155.

OPEN ASIA|Armanshahr

Afghanistan

156.

Oyu Tolgoi Watch

Mongolia

157.

Pakistan Kissan(Farmers) Rabta Committee

United Kingdom

158.

Partnership for Policy Integrity

USA

159.

Peace Brigades International

Global

160.

Phenix Center for Economic & Informatic
Studies

Jordan

161.

Philippine Alliance of Human Rights
Advocates (PAHRA)

Philippines

162.

Philippine Movement for Climate Justice
(PMCJ)

Philippines

163.

Press Freedom Advocacy Association

Iraq

164.

Program on Human Rights and the Global
Economy, Northeastern University School of
Law

USA

165.

Project on Organizing, Development,
Education and Research (PODER)

México and
Latinoamerica

166.

Protection International Mesoamérica

Mesoamérica

167.

Psychological Responsiveness NGO

Mongolia

168.

"Publlic Administration New Initiative" NGO

Mongolia

169.

Recourse

The Netherlands

170.

Réseau Action Climat France

France

171.

Réseau Camerounais des Organisations des
Droits de l'Homme (RECODH)

Afrique

172.

Réseau International des Droits Humains
RIDH

Genève, Suisse

173.

Resonate! Yemen

Yemen

174.

Rights and Accountability in Development
(RAID)

United Kingdom

175.

Rivers without Boundaries Coalition Mongolia

Mongolia

176.

Rivers without Boundaries International
Coalition

Eurasian
continent

177.

Sisters' Arab Forum for Human Rights (SAF)

Yemen

178.

Social Initiatives for Growth and Networking
(SIGN)

India

179.

Sri Lanka Nature Group

Sri Lanka

180.

Steps Without Borders NGO

Mongolia

181.

Studies and Economic Media Center (SEMC)

Yemen

182.

SUARAM

Malaysia

183.

Syrian Center for Media and Freedom of
Expression

France
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184.

Tata Institute of Social Sceinces

India

185.

Tebtebba

Philippines

186.

The Lao Movement for Human Rights

Laos

187.

The PRINCESS center for girls and young
women's rights

Mongolia

188.

The Society of the Divine Word

India

189.

Thy Kingdom Come Foundation

India

190.

Tunisian Association for Governance and
Social Accountability (GoAct)

Tunisia

191.

Tunisian Association for Local Governance

Tunisia

192.

Union for Civil Liberty

Thailand

193.

Universal Rights and Development NGO

Mongolia

194.

urgewald

Germany

195.

VedvarendeEnergi

Denmark and
international

196.

Verein für sozial-ökologischen Wandel

Germany and
International

197.

Vietnam Committee on Human Rights
(VCHR)

Vietnam

198.

Wedian Association for Social Development

Yemen

199.

Witness Radio - Uganda

Uganda

200.

Women Engage for a Common Future

International

201.

WoMin African Alliance

Africa

202.

Yemeni Organization for Promoting Integrity
(OPI)

Yemen

203.

Yemen Observatory for Human Rights

Yemen

204.

Youth For Environment Education And
Development Foundation (YFEED
Foundation)

Nepal
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