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ملخص تنفيذي 

لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  بتبنــي 

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المبــادئ  المتحــدة 

التجاريــة وحقــوق اإلنســان فــي يونيــو مــن عــام 

2011 باإلجمــاع، أصبــح مهًمــا التــزام المؤسســات 
ذلــك  فــي  بمــا  المختلفــة،  والشــركات  التجاريــة 

الخاصــة  معامالتهــا  مســؤولية  بتحمــل  البنــوك، 

ســواء  حــٍد  علــى  عمالئهــا  مــع  والتعامــل 

اإلنســان.  حقــوق  بمعاييــر  التزامهــا  يضمــن  بمــا 

مــع ذلــك، وبعــد مــرور نحــو تســعة أعــواٍم علــى 

تبنيهــا، تعمــد الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات 

العالــم  فــي  منهــا  الماليــة  وخاصــة  التجاريــة، 

العربــي، إلــى غــض النظــر تماًمــا عــن أهــم المعاييــر 

التــي ُتلزمهــا باحتــرام حقــوق العمــالء.

إمباكــت  نفذتهــا  والتــي  الدراســة،  لهــذه  وفًقــا 

الدوليــة لسياســات حقــوق اإلنســان وشــملت 42 

بنــًكا مختلًفــا حــول العالــم العربــي، فــإن غالبيــة 

تمتثــل  ال  المنطقــة  فــي  الماليــة  المؤسســات 

ال  بالتالــي  وهــي  المتحــدة،  األمــم  لمبــادئ 

بحقــوق  وإنمــا  وحســب،  بنزاهتهــا  الضــرر  تلحــق 

معهــا.  يتعاملــون  الذيــن  المواطنيــن  ومصالــح 

وبنــاًء عليــه، تخلــص الدراســة إلــى وجــوب تقديــم 

علنيــة  أكثــر  تقاريــر  العربــي  العالــم  فــي  البنــوك 

ودقــة عــن معامالتهــا، ومــدى اتســاقها ومعاييــر 

بشــأن  التوجيهيــة  والمبــادئ  المتحــدة  األمــم 

اإلنســان. وحقــوق  التجاريــة  األعمــال 
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مقدمة 

فــي يونيــو مــن عــام 2011، تبنــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة باإلجمــاع مجموعــة مــن المبــادئ 

التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان، والتــي ُوجهــت لتعالــج األعمــال التجاريــة بكافــة األحجــام 

والمجــاالت وفــي كافــة األماكــن. 

ــًرا أصدرتــه المفوضيــة الســامية التابعــة لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان  المــوازي فــي األهميــة أيًضــا كان تقري

بعــد نحــو ســتة أعــوام، وضحــت مــن خاللــه أن مســؤولية المؤسســات التجاريــة كالبنــوك ال تقتصــر علــى أنشــطتها 

المباشــرة، وإنمــا تشــمل معامــالت عمالئهــا.

وفًقــا للمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان، فــإن حمايــة حقــوق اإلنســان 

»تنبغــي أن ُتنفــذ بطريقــة غيــر تمييزيــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لحقــوق واحتياجــات األفــراد المنتميــن لجماعــات 
وكذلــك  مهمشــة،  أو  مســتضعفة  تصبــح  بــأن  مضاعــف  لخطــر  معرضــة  تكــون  قــد  ســكانية  فئــات  أو 

ــة لمختلــف المخاطــر التــي قــد يواجههــا النســاء  ــات التــي يواجههــا هــؤالء األفــراد، ومــع المراعــاة الواجب للتحدي

والرجــال.«
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مــع ذلــك، منــذ إصــدار التقريــر عــام 2017، ظهــرت العديــد مــن المؤسســات الماليــة التــي فشــلت فــي توخــي العنايــة 

الواجبــة عنــد مراجعــة أنشــطة عمالئهــا. علــى ســبيل المثــال، تــم مقاضــاة بنــك ويســتباك مــن وكالــة الجرائــم الماليــة 

ــار دوالر لـــ 12 جهــة اتهمــت باســتغالل األطفــال.  ــر مــن نحــو 7.5 ملي األســترالية بســبب عــدم تبليغــه عــن تحويــل أكث

وأظهــرت حســابات الشــركات معامــالت متكــررة منخفضــة القيمــة صاحبهــا نمــط وســلوك يبعــث علــى الشــكوك فــي 

جنــوب شــرق آســيا، بمــا فــي ذلــك الفلبيــن.

وبالمثــل، فــي شــهر نوفمبــر مــن عــام 2016، كشــف وزيــر العــدل فــي الســودان عــن 

تــورط بعــض البنــوك وموظفــي المصــارف التجاريــة فــي قضيــة تالعــب قامــت بهــا 34 

مــن شــركات األدويــة، حيــث تــم التالعــب بعائــدات الصــادرات غيــر النفطيــة المخصصــة 

دوالًرا. ميلــون  مــن 230  يقــرب  مــا  يعــادل  مبلــغ  وهــو  األدويــة،  الســتيراد 
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بنــوك  بعــض  تفشــل  ذلــك،  جانــب  إلــى 

مبــادئ  مراعــاة  فــي  األوســط  الشــرق 

مــع  التعامــل  عنــد  اإلنســان  حقــوق 

اإلعاقــة.  كــذوي  الهشــة  الفئــات  بعــض 

شــهر  بدايــة  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى 

ديســمبر 2019، اشــتكت مواطنــة أردنيــة 

ذات إعاقــة بصريــة مــن إجبــار أحــد البنــوك 

دون  البنكــي  حســابها  إغــالق  علــى  لهــا 

وجــود  عــدم  »بســبب  مهلــة،  إعطائهــا 

بطاقــة لهــا مــن مجلــس ذوي اإلعاقــة، 

أو تقريــر طبــي مــن لجــان يثبــت حالتهــا«، 

التعامــل. فــي  تمييــًزا  أظهــر  بشــكٍل 

نســلط مــن خــالل هــذا التقريــر الضــوء علــى ســجل االلتــزام الخــاص بالخدمــات 

ووتــر  برايــس  لشــركة  وفًقــا  يعتبــر  الــذي  األوســط  الشــرق  فــي  الماليــة 

هــاوس كوبــرز »مــن أســرع األســواق نمــًوا فــي قطــاع البنــوك واألســواق 

الرأســمالية،« كمــا نفحــص ســلوك البنــوك المباشــر ورصدهــا لعمالئها ومدى 

ســلًبا.  المتأثــرة  للفئــات  اإلنصــاف  ســبل  توفــر 
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منهجية الدراسة 
ــًكا  ــادئ المتبعــة فــي 42 بن ــة لسياســات حقــوق اإلنســان بتقييــم الممارســات والمب قــام فريــق إمباكــت الدولي

ــا، وتضمــن ذلــك تونــس، والمغــرب، وفلســطين،  ــة حــول الشــرق األوســط وشــمال أفريقي موزعيــن علــى 14 دول

وقطــر، واإلمــارات العربيــة المتحــدة، والمملكــة األردنيــة الهاشــمية، ومملكــة البحريــن، والجمهوريــة اللبنانيــة، 

ــا، وجمهوريــة مصــر العربيــة. ــر، وجمهوريــة العــراق، والمملكــة العربيــة الســعودية، وليبي وســلطنة عمــان، والجزائ

وتــم إجــراء اســتبياٍن ُأرســل عــن طريــق اإلنترنــت للبنــوك الكبــرى 

ــردود مــن %20  ــًكا(، وتراوحــت نســبة ال فــي كل دولــة )116 بن

)فــي الجزائــر( إلــى 60% )فــي فلســطين(. 

الردود
من الجزائر

الردود
من فلسطين

%20  

116 بنًكا  %60
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وبنــاًء عليــه، قمنــا بتقييــم إجابــات البنــوك التــي تلقينــا منهــا ردوًدا لتحديــد مــدى امتثالهــا للفئات األربعة األساســية 

حقــوق  سياســات  وهــي:  اإلنســان  وحقــوق  التجاريــة  األعمــال  بشــأن  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  للمبــادئ 

اإلنســان، وااللتــزام بعمليــات الحــرص الواجــب، واإلبــالغ عــن مــدى االمتثــال، وتوفــر آليــات المعالجــة والشــكاوي 

فــي حــال حــدوث أيــة انتهــاكات. )انظــر للملحــق التفصيلــي فــي ختــام هــذا التقريــر لالطــالع علــى مــا تــم تقييمــه 

فئــة( كل  خــالل  مــن 

بالســير علــى نهــج منظمــة بانــك تــراك عــام 2014، 

ــا  ــا بتقســيم البنــوك إلــى ثــالث مجموعــات وفًق قمن

لنتيجــة إجاباتهــم: المؤسســات ذات الترتيــب األدنــى 

غيــر  أنهــا  أثبتــت  أقــل(  أو  نقطتيــن  أحــرزت  )التــي 
لحقــوق  اعتبــاٍر  أي  تعطــي  ال  أنهــا  أو  أبــًدا  مراعيــٍة 

اإلنســان، وتلــك التــي أحــرزت مــن 6 إلــى 12 نقطــة 

المبــادئ  دمــج  فــي  ملحوًظــا  تقدًمــا  أبــدت 

التوجيهيــة لألمــم المتحــدة فــي ممارســاتها التجاريــة.

فــي  والضعــف  القــوة  نقــاط  حــول  مالحظــة 

االعتمــاد  يعــد  بينمــا  الدراســة:  هــذه  منهجيــة 

الذاتــي ضعًفــا فــي هــذه  التقييــم  تقاريــر  علــى 

الدراســة، فــإن إتاحــة الفرصــة للمجيبيــن بإخفــاء 

المصداقيــة  مراعــاة  علــى  شــّجعهم  هويتهــم 

اإلجابــة.  عنــد 
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النتائج حسب كل فئة

سياسة البنك 
هــل تفصــح البنــوك عــن سياســات حقــوق اإلنســان الخاصــة بهــا مــع بيــان آليــات حمايتهــا لهــذه الحقــوق ومراقبتهــا 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتطبيــق  االنطــالق  نقطــة  المعيــار  هــذا  يعتبــر  لالنتهــاكات؟  للتصــدي  لتطبيقهــا 

ــادئ:  ــة مب ــة وحقــوق اإلنســان، ويتضمــن ثالث المتحــدة بشــأن األعمــال التجاري

1- اعتماد بيان السياسة العامة 
يجــب أن يضــع البنــك بيــان السياســة العامــة موضًحــا فيــه مــدى احترامــه 
لحقــوق اإلنســان فــي كافــة عملياتــه وخدماتــه.  فــي هــذه الدراســة، 
أشــار 22 بيــن 42 مــن البنــوك المجيبــة )أي مــا يعــادل نســبة 52%( أن 
لديهــم سياســة واضحــة لـــ »احتــرام« حقــوق اإلنســان، بينمــا لــم يفعــل 

العشــرون البقيــة. 

2- االعتماد من المستويات العليا
علــى اإلدارة العليــا أن توافــق علــى وتعتمــد بيــان السياســة العامــة، 
لكــن فقــط 11 بنــًكا مــن بيــن 42 )بمــا فيهــم جميــع البنــوك البحرينيــة 

والقطريــة المجيبــة( وثقــوا فعــل ذلــك. 

3- الربط باإلطار التنفيذي 
يجــب  اإلنســان،  حقــوق  سياســات  علــى  والمصادقــة  صياغــة  بمجــرد 
دمجهــا فــي كافــة الخدمــات واألهــداف قصيــرة وطويلــة األمــد، وقــد 
نحــو %65  يعــادل  مــا  أي  بيــن 42  مــن  بنــًكا   27 ذلــك  حــدوث  أقــر 

مــن المجيبيــن.

22 بين 42 من البنوك المجيبة
قالوا أن لديهم سياسة واضحة

11 بنـًكا مـن بيـن 42 أقروا موافقة 
اإلدارة العليا على السياسة العامة

27 بنًكا من أصل 42 أقر دمج 
سياسات حقوق اإلنسان 
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االلتزام بعمليات الحرص الواجب 
يعتبــر بــذل العنايــة الواجبــة فــي مراعــاة حقــوق اإلنســان جوهــر المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة الخاصــة 

باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان، األمــر الــذي يتطلــب تقييًمــا لألثــر الســلبي المحتمــل أو الفعلــي متبًعــا 

ــه أو إيقافــه، ومــن ثــم تعميــم النتائــج.  بإجــراءات للتخفيــف من

هذه الفئة أيًضا يمكن تقسيمها إلى ثالثة مبادئ أساسية: 

1- االلتزام
ُيلــزم هــذا المبــدأ البنــوك ببــذل العنايــة الواجبــة فيمــا يتعلــق بحقــوق 
اإلنســان بشــكٍل علنــي. مــع ذلــك، فــإن 19 بنــًكا فقــط مــن بيــن 42، أي 
مــا يعــادل نســبة 45% مــن المجيبيــن أشــاروا إلــى وجــود التــزام يشــمل 
سياســات البنــك المتعلقــة بالممارســات التمويليــة، بينمــا أفــاد البقيــة 
ممــا  أبــًدا،  اإلنســان  بحقــوق  الواجبــة  العنايــة  عمليــة  يعــوا  لــم  أنهــم 
يعنــي أنهــم ال ُيبــدون أي محــاوالت بشــكل منتظــم لتحديــد، ومنــع 
أو التخفيــف مــن األثــر الســلبي الواقــع علــى حقــوق اإلنســان، حيــث 
أحــرزت هــذه البنــوك بيــن ثــالث نقــاط إلــى صفــر فــي االســتبيان ككل، 
العربيــة  واإلمــارات  وليبيــا،  العــراق،  مــن  بنــوًكا  البنــوك  تلــك  شــملت 

وفلســطين.  المتحــدة، 

2- مشاركة المعنيين 
عنــد االلتــزام بالعنايــة الواجبــة بحقــوق اإلنســان، يجــب علــى البنــوك 
تتأثــر  أن  ُيحتمــل  التــي  تلــك  أو  المصلحــة  ذات  الجهــات  مشــاورة 
كل  فــي  فقــط )واحــد  بنــوك  ذلــك، 5  مــن  الرغــم  علــى  بالعمليــات. 
فــي  واثنــان  والمغــرب،  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  البحريــن،  مــن 

قطــر( أفــادت التزامهــا بذلــك. 

3- تحمل المسؤولية  
يفــرض هــذا البنــد علــى إدارة البنــوك تحديــد المســؤوليات الوظيفيــة 
اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  مــن  والتحقــق  الفحــص  بعمليــات  للقيــام 
المحتملــة. أفــاد فقــط 3 )واحــد فــي كل مــن األردن، وتونــس، وقطــر( 
مــن بيــن 42 بنــًكا بوجــود تكليفــات محــددة لمســتويات وظيفيــة معينــة 
تطلــب منهــم القيــام بإجــراء عمليــات الفحــص والتحقــق فيمــا يتعلــق 

بالحــرص علــى عــدم انتهــاك حقــوق االنســان. 

19 بين 42 من البنوك المجيبة 
أن لديهم سياسة واضحة

5 بنـوك مـن بيـن 42 أقروا بمشاورة 
الجهات ذات العالقة والتي من 

المحتمل أن تتأثر بعملياتها

3 بنوك من أصل 42 أقروا بتحديد 

المســؤوليات الوظيفيـة للتحقق مــن 

انتهــاكات حقــوق اإلنسان المحتملــة
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تقديم التقارير 
عــن  واضحــة  معلومــات  البنــوك  تقــدم  أن  يجــب 

عملياتهــا وســجل حقــوق اإلنســان الخــاص بهــا لعمالئهــا 

هــذه  تتضمــن  أن  يجــب  كمــا  المحليــة،  والمجتمعــات 

ومــدى  أعمالهــا  لفعاليــة  وتقييًمــا  رًدا  المعلومــات 

مراعاتهــا لمبــادئ حقــوق اإلنســان فــي تنفيذهــا. وهــذا 

مبــادئ:  ثالثــة  يتضمــن 

1- التواصل 
يجــب علــى البنــوك توضيــح طريقــة معالجتهــا 
النتهــاكات حقــوق اإلنســان، فتفــرض المبــادئ 
علــى  الخاصــة  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة 
األعمــال التجاريــة التــي يشــكل مجــال عملهــا أو 
أنشــطتها خطــًرا شــديًدا علــى حقــوق اإلنســان 
أن تبلــغ رســمًيا عــن طريقــة معالجتهــا لذلــك. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، ســنة بنــوك فقــط )واحــد 
والمغــرب،  واألردن،  البحريــن،  مــن  كل  فــي 
وقطــر، وتونــس، واإلمــارات العربيــة المتحــدة( 
أي أقــل مــن 15% مــن البنــوك التــي تم تقييمها، 

عالجــت هــذا فــي تقاريرهــا الســنوية. 

2- الفعالية 
يجــب أال تقتصــر البنــوك علــى إعــداد وتقديــم 
الواجبــة  العنايــة  بتوخــي  المتعلقــة  التقاريــر 
تتتبــع  أن  يجــب  وإنمــا  اإلنســان،  بحقــوق 
بنــكان  أفــاد  ذلــك.  وأثــر  فعاليــة  مــدى 
مــن  واآلخــر  تونــس  مــن  )أحدهمــا  فقــط 
المغــرب( مــن البنــوك التــي تــم تقييمهــا بأنهــم 
التغذيــة  جمــع  خــالل  مــن  ذلــك  يفعلــون 
والخارجيــة  الداخليــة  المصــادر  مــن  الراجعــة 
تلــك  أو  المصلحــة  ذات  الجهــات  فيهــم  بمــا 

تأثرهــا. أن  ُيحتمــل  التــي 

3- تحمل المسؤولية  
يفــرض هــذا البنــد علــى إدارة البنــوك تحديــد المســؤوليات الوظيفيــة للقيــام بعمليــات الفحــص والتحقــق مــن 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان المحتملــة. أفــاد فقــط 3 )واحــد فــي كل مــن األردن، وتونــس، وقطــر( مــن بيــن 
42 بنــًكا بوجــود تكليفــات محــددة لمســتويات وظيفيــة معينــة تطلــب منهــم القيــام بإجــراء عمليــات الفحــص 

والتحقــق فيمــا يتعلــق بالحــرص علــى عــدم انتهــاك حقــوق االنســان. 
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توفر آليات المعالجة والشكاوى
عنــد وقــوع عواقــب ســلبية علــى حقــوق اإلنســان بفعــل أنشــطة البنــك المباشــرة أو غيــر المباشــرة، فيجــب توفيــر 

آليــات للشــكاوى موثوقــة وســهلة االتبــاع، كمــا يجــب أن يعــي ذلــك أصحــاب المصلحــة. 

وتضمن هذا القسم ثالثة مبادئ أساسية: 

1- المعالجة 
تقييمهــا  تــم  التــي  البنــوك  مــن  أي  يفــد  لــم 
الســلبية  اآلثــار  لمعالجــة  معينــة  آليــة  باتباعهــا 

اإلنســان.  حقــوق  علــى 

2- آليات التظلم 
واضحــة  آليــة  البنــك  لــدى  يكــون  أن  يجــب 
لتظلــم األفــراد أو الجهــات التــي قــد تتأثــر ســلًبا 
بســبب أنشــطتها. بالرغــم مــن ذلــك، لــم تتبــع 
أي مــن البنــوك المشــمولة فــي الدراســة مثــل 

هــذه اآلليــات. 

3- الفعالية
يجــب أن تكــون آليــات التظلــم قانونيــة، وســهلة الوصــول، ومنصفــة، كمــا يجــب أن تمتــاز بالشــفافية، وأن تكــون 
مبنيــة علــى المشــاركة والحــوار. ولكــن، ال تتبــع أي مــن البنــوك التــي تــم تقييمهــا آليــات تظلــم تســتوفي معاييــر 

الفعاليــة الــواردة فــي البنــد 31 مــن المبــادئ التوجيهيــة.
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النتائج
حيــث  ُمرضًيــا،  تقدًمــا  يحقــق  البنــك  أن  إلثبــات  المطلــوب  األدنــى  الحــد  وهــي  نقــاط،  النتائــج 6  أعلــى  كانــت 

قطــر.  فــي  واألخريــان  المغــرب  فــي  أحدهمــا  فقــط،  بنــوك  ثــالث  أحرزتهــا 

لكــن مــا يثيــر القلــق فعــاًل هــو أن 27 بنــًكا مــن أصــل 42 حصلــوا علــى 

نقطتيــن أو أقــل؛ أي تقديــر »غيــر كفــؤ أبــًدا«، منهــا 14 مؤسســة ماليــة 

لــم تحــرز أيــة نقــاط )مؤسســتان فــي مصــر، وثــالث فــي العــراق، وواحــدة 

فــي  وثــالث  ليبيــا،  فــي  واثنتــان  لبنــان،  فــي  واثنتــان  األردن،  فــي 

فلســطين، وواحــدة فــي تونــس.( 

النواحي التي لم تحرز فيها كافة البنوك أية نقاط: 

لــم تحــرز غالبيــة البنــوك )34 بنــًكا مــن أصــل 42( أيــة نقــاط بخصــوص التقاريــر الخاصــة ببيــان األثــر الحاصــل علــى 

جوانــب حقــوق اإلنســان. يعنــي ذلــك أن معظــم البنــوك ال تبــذل أيــة جهــوٍد جوهريــٍة أبــًدا ألخــذ أثــر وعواقــب 

ــار، مكتفيــة بذكــر سياســاتها الحاليــة. إلــى جانــب ذلــك، ال تتبنــى أي مــن البنــوك المجيبــة  أنشــطتها بعيــن االعتب

آليــات تظلــم للوفــاء بالمعاييــر الدنيــا، األمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب علــى األفــراد والجماعــات اإلبــالغ عــن 

مشــكالتهم أو تلقــي ردود حولهــا. وبالمثــل، ال توضــح البنــوك أي شــيٍء يتعلــق بعمليــات المعالجــة النتهــاكات 

حقــوق اإلنســان الموضحــة فــي تدابيــر الحــرص الواجــب الخاصــة بهــا.  

34 بنًكا من أصل 42 لم يحرزوا أية 
نقاط بخصوص التقارير الخاصة ببيان األثر 

الحاصل على جوانب حقوق اإلنسان

إجــراء مشــاورات مجديــة مــع الجهــات التــي ُيحتمــل أن تتأثــر بعمليــات البنــك، كجــزء مــن عمليــة 

الفحــص والعنايــة الواجبة.

تطوير نماذج إبالغ تسمح بتقييم األثر الحاصل على بعض جوانب حقوق اإلنسان.

تطبيــق آليــة تظلــم تمتثــل للمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة بشــأن األعمــال التجاريــة 

اإلنســان. وحقــوق 
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ــر أنشــطتها المباشــرة  تفشــل البنــوك فــي الشــرق األوســط فــي تحمــل مســؤولياتها فــي رصــد واإلبــالغ عــن أث

علــى عمالئهــا وجوانــب حقــوق اإلنســان المختلفــة. لذلــك، علــى البنــوك أن تحــذو حــذو بنــك )ABN( الهولنــدي 

الــذي أصــدر تقريــره الثانــي الخــاص بحقــوق اإلنســان لهــذا العــام، بالرغــم مــن أنــه أصــدر تقريريــن فقــط، حيــث بــدأ 

بإصــدار تلــك التقاريــر عــام 2016، فــإن مثــل هــذا النــوع مــن الســجالت العامــة يجــب أن ُيصــدر ســنوًيا ويخضــع 

لمراجعــة وتعليــق المجتمــع. 




