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  التفتيش ، رئيس هيئة(Werner Kiene) كينه فيرنر بيان السيد
  ، اليمن2009 أيلول/ سبتمبر 14

  

  ،الكرام ، األعضاءالسيد رئيس المجلس
  

منحة تنمية سياسات  ية الهيئة النهائية الخاصة بشأنيسرنا أن نغتنم هذه الفرصة لتحديث معلومات المجلس عن توص
  .المقدمة لليمن اإلصالح المؤسسي

  

  .(Alf Jerve)الف جرفه  و  (Roberto Lenton) و لنتنروبرت وبرفقتي عضوا الهيئة
  

ونعرب عن . أوال أن أعرب عن شكرنا للبيانات المكتوبة التي أدلى بها المديرون التنفيذيون قبل اجتماع المجلس هذاأود 
الجتماعات شكرنا لوأود أيضا أن أعرب عن . شتقديرنا لما أبدوه من مساندة وتأييد، وكذلك ألسئلتهم الهامة المطروحة للنقا

  .البناءة للغاية التي عقدت بالفعل مع أعضاء المجلس وجهاز اإلدارة
  

اليمني لحقوق اإلنسان، وهو  طلبا من المرصد 2009نيسان / أبريل 13كما ذكر رئيس المجلس لتوه، تسلمت الهيئة في 
ايا الشفافية وإمكانية الحصول على المعلومات قض فيها بما القضايا انواع كافة على إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعمل

  .في اليمن
  

بواعث مع ، مشيرا إلى إجراءات مقترحة معينة للتعامل 2009أيار /مايو 19وقد قدم جهاز اإلدارة رده على هذا الطلب في 
قضية الهامة الخاصة في رده تعالج الالبنك إدارة ه اإلجراءات التي اقترحها جهاز وتنوه الهيئة إلى أن هذ. الطالبينقلق 

برز أهمية ترجمة الوثائق الرئيسية ت، أهمية بالغة لألشخاص المتأثرين خطوةال ههذل. الوثائق التي أثارها الطالبون بترجمة
  .تي تشكل جزًء من عملية إعداد السياساتلا
  

، ورد جهاز اإلدارة، والزيارة واستنادا إلى الطلب. تتعلق بالتشاور والمشاركة عالقة غير أنه ال تزال هناك قضايا هامة
ها إلى المجلس، الذي أوصى بإجراء تحقيق لن ها الخاص باألهلية وتوصيتالميدانية التي قامت بها الهيئة، قدمت الهيئة تقرير

  ".التشاور"، وإنما سيركز على قضية "األثر اإلنمائي"و " الترجمة"يتناول قضيتي 
  

، اتصلت بها عدة منظمات تابعة للمجتمع المدني لإلعراب عن التي قامت بها د األهليةوتنوه الهيئة إلى أنه أثناء زيارة تحدي
  .بواعث قلق شبيهة بتلك التي وردت في طلب التفتيش

 

ة خالل األسابيع القليلة الماضية، ترى الهيئة أن هناك ما يؤيد ويبرر تماما توصيتها تقييم مدقق لجميع القضايا المثاروبعد 
  .ير األهليةالواردة في تقر

  



وخالل األيام القليلة الماضية، شهدنا تطورات جديدة وتود الهيئة أن تعلم المجلس بأن جهاز إدارة البنك اتصل بها لبحث 
  .اتخاذ إجراءات إضافية ووسائل المضي قدما

  

في . قدم جهاز إدارة البنك أمس اقتراحا يتضمن خطوات إضافية للتعامل مع بواعث قلق الطالبين بشأن القضايا المتبقيةفقد 
  . رأي الهيئة، فإن هذه الخطوات تكمل وتوسع نطاق اإلجراءات التي اقترحت في رد جهاز اإلدارة األصلي

  

طالبين، الذين أعربوا عن اهتمامهم باستطالع فرص اتخاذ إجراءات وقد اتصلنا بال. ونعرب عن تقديرنا لهذا االقتراح الجديد
  .إضافية للتعامل مع بواعث قلقهم

  

تحقيق بهة، أجلت الهيئة توصيتها بشأن إجراء ففي حاالت مشا. وهذه ليست المرة األولى التي ينشأ فيها مثل هذا الوضع
هادفة للتعامل مع بواعث قلق الطالبين وحيثما أعرب الطالبون ، حيثما اقترح جهاز إدارة البنك خطوات )لفترة زمنية محددة(

  .عن اهتمامهم باتباع هذا النهج
  

لمبدأ وحسبما تم االتفاق عليه من حيث ا. في الحالة الراهنة وبالنظر إلى ما تقدم، تقترح الهيئة تأجيل التوصية بإجراء تحقيق
المجلس والهيئة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة اإلجراءات المحسنة جهاز اإلدارة تقريرا إلى  مع جهاز إدارة البنك، سيرفع

، وبعد ذلك ستقدم الهيئة توصية إلى المجلس بشأن ما إذا كان ال يزال هناك مبرر إلجراء 2010 زيرانح /بحلول شهر يونيو
  .تحقيق استنادا إلى استعراضها المستقل للوضع

  

ن قاعدة االتصاالت الخاصة بمنحة تنمية يا ألنها تتيح لألطراف المعنية تحسونرى أن هذه طريقة بناءة للمضي قدما، نظر
  .سياسات اإلصالح المؤسسي المقدمة لليمن تمشيا مع سياسة البنك

  

  .وختاما، أود أن أضيف ملحوظتين إلى بياننا المكتوب الذي وزع لتوه
  

 عطياتالمويبدو أن . يتضررون من التمويل اإلنمائي إن البنك قائد عالمي في مجال إتاحة حق الرجوع للمواطنين الذين قد
وض السياسات أو في المائة من تمويل البنك الدولي يوجه إلى قر 30التي ظهرت في اآلونة األخيرة تشير إلى أن حوالي 

  .من خالل نوافذ مشابهة
  

ا فرص االستماع ومنح حق بطريقة ال مبرر له تقيد شكل أيضا خطرا على سمعة البنك أنوسيكون من دواعي األسف وي
  .اللجوء في نسبة مئوية متزايدة من حافظة قروض البنك

  

  .بأنه يجب ويمكن إيجاد وسائل للتعامل مع هذه القضايا بطريقة ذكية ومتسمة بالمسؤولية والهيئة مقتنعة
  

  .ونحن ملتزمون بأن نتحمل نصيبنا من هذا التحدي الهام
  

ويمكننا تقديم تفاصيل عنها كتابة . ة في بيانات المديرين التنفيذيين أثناء النقاشلة المثارتعداد لإلجابة عن األسئونحن على اس
  .في وقت الحق

  

  شكرا سيدي الرئيس،
  .وشكرا لكم جميعا


