
 
 بنك االستثمار األوروبًبٌان مشترك: لجعل حقوق االنسان أولوٌة حقٌقٌة ل

 دمج تعزٌز وحماٌة حقوق االنسان فً إطار االستدامة البٌئٌة واالجتماعٌة للبنك
 
 

بنك لقد دقت المنظمات غٌر الحكومٌة والمجتمعات المحلٌة ناقوس الخطر لسنوات بشأن ضرورة أن ٌولً 
األولوٌة لتعزٌز وحماٌة حقوق االنسان فً كل عملٌاته. وفً كثٌر من األحٌان، مول  االستثمار األوروبً

البنك مشارٌع ساهمت فً خروقات لحقوق االنسان كما لم ٌكترث باألصوات وتخوفات المجتمعات 
 . كٌنٌاو جورجٌاو نٌبالالمتضررة، كما حدث مؤخرا فً 

 
ومنظمات المجتمع المدنً  بنك االستثمار األوروبًوعلى الرغم من ترحٌبنا بإجراء حوار أكثر انفتاحا بٌن 

حول هذه المواضٌع، فإن مسودة السٌاسة البٌئٌة واالجتماعٌة والمعاٌٌر المرتبطة بها التً اقترحها البنك 
 فشلت فً األخذ فً عٌن االعتبار مخاوف ومطالب منظمات المجتمع المدنً. 

 
اضرار المشارٌع التً ٌمولها  إن مشروع السٌاسة المقدم ال ٌتضمن ما ٌكفً من المقتضٌات للحٌلولة دون

البنك بحقوق االنسان، كما أن االستعمال المتواتر لمصطلح "القٌم" فً مسودة السٌاسة المذكورة ٌعبر عن 
فشل وٌجب اعتباره جرس انذار. ٌجب أن ٌكون احترام حقوق االنسان التزاما قانونٌا ولٌس قٌمة فقط. إن 

والخطاب المرتبط بمسودة السٌاسة لٌس كافٌا بتاتا  مار األوروبًبنك االستثمقاربة "التجاوب مع الحقوق" ل
لضمات احترام وتعزٌز المتعاملٌن مع البنك لحقوق االنسان أو ضمان أنهم سٌتعرضون للمحاسبة ان فشلوا 

بنك االستثمار فً ذلك. فالسٌاسة ال ٌمكن أن تدعً التجاوب مع حقوق االنسان إن لم تعبر عن التزام 
إجراء عملٌات التحقق من مدى احترام حقوق االنسان وأخذ خطوات مناسبة لمنع حدوث أضرار ب األوروبً

 فً هذا الصدد.
 

 بنك االستثمار األوروبًلذا نتقدم بالتوصٌات التالٌة من أجل اإلدماج الفعلً للمقاربة الحقوقٌة فً عملٌات 
 فً إطار مراجعته إلطار االستدامة البٌئٌة واالجتماعٌة:

 
 نسان ٌعتمد على العناصر التالٌة: اال الث أسس متٌنة إلطار حقوقوضع ث -1

 
بالحفاظ  بنك االستثمار األوروبًتوضح كٌف سٌقوم  سٌاسة بٌئٌة اجتماعٌة وحقوقٌة متٌنة ●

وٌجب أن تنص السٌاسة بوضوح على دور البنك فً تحدٌد ومنع والتخفٌف  وتعزٌز حقوق اإلنسان.
من المخاطر المتعلقة بحقوق اإلنسان خالل مرحلة تقٌٌم المشروع مع إجراء تحقٌقات حول دور 
صاحب المشروع ومسؤولٌاته. وٌجب كذلك أن تنص السٌاسة على أنه ٌتعٌن على البنك القٌام 

اإلنسان فٌما ٌتعلق بالمشروع وأن ٌطلب تقٌٌما لألثر على حقوق بالتحقق من مدى احترام حقوق 
اإلنسان من أصحاب المشروع فً جمٌع الحاالت حٌث تم تحدٌد مخاطر من طرف البنك، وٌنبغً 
ادراج بنود محددة فً السٌاسة بشأن حماٌة ومشاركة المدافعٌن عن حقوق اإلنسان. وفً األخٌر، 

بصٌاغة استراتٌجٌة وخطة عمل مرتبطة بها فً  ر األوروبًبنك االستثماٌجب أن تلزم سٌاسة 
 مجال حقوق اإلنسان. 

https://www.accountabilitycounsel.org/2020/10/indigenous-communities-in-nepal-launch-free-prior-and-informed-consent-protocol-for-eib-funded-marsyangdi-corridor-transmission-line/
https://bankwatch.org/project/nenskra-hydropower-plant-georgia
https://bankwatch.org/publication/highway-of-destruction-raises-questions-about-effective-and-safe-access-to-remedy-and-poor-human-rights-safeguards-at-the-eib


 
 ٌجب أن: والتً  ،استراتٌجٌة حقوق اإلنسان ●

o تتسامح مع األعمال  تدمج سٌاسات محددة لصالح المدافعٌن عن حقوق اإلنسان وال
 االنتقامٌة،

o التعامل ومنع والتخفٌف من المخاطر المتعلقة بحقوق اإلنسان، تشرح كٌف سٌتم 
o  توضٌح كٌف سٌعزز البنك من مقاربة حقوق اإلنسان وسط أصحاب المصلحة والزبناء

 ومختلف األطراف المتعاملة معه، 
o  ٌولً اهتماما خاصا لضمان الولوج إلى المعلومة والمشاركة والوصول إلى حلول

 وضمانات لعدم العود، 
o رط تنفٌذ ونشر تقٌٌمات سابقة لوقع عملٌات وأنشطة البنك على حقوق اإلنسان، ٌشت 
o  ٌعزز من الموارد البشرٌة والكفاءات فً مجال حقوق اإلنسان باإلضافة إلى أخذ الخبرات

ٌمكن للخبرات األجنبٌة أن تستوعب دائما  المحلٌة الحقوقٌة فً عٌن االعتبار، ألنه ال
ة، كما ٌتعٌن على البنك أن ٌوفر وسائل آمنة لالستعانة بهذه الخصوصٌات فً سٌاقات معٌن

 الخبرات. 
 

 ،تنفٌذه طوال دورةنظام متٌن للتحقق من مدى احترام حقوق اإلنسان على مستوى المشروع  ●
 وذلك اعتمادا على ما ٌلً:

o  وتقٌٌم مخاطر حقوق اإلنسانلتدقٌق فً المخاطر المتعلقة بحقوق اإلنسان إجراء البنك 
 المشروع وإعالم العموم وضمان مشاركة المجتمع المدنً،  المصادقة علىقبل 

o من طرف  والمراعً للنوع االجتماعًالتشاركً تقٌٌم األثر على حقوق اإلنسان ل اجراء
و/أو عند إجراء  بالمشارٌععند تحدٌد أي مخاطر لحقوق اإلنسان تتعلق  المشروع مروج

ٌجب أن ٌوضح هذا التقٌٌم استراتٌجٌة  عملٌة معٌنة. علىتقٌٌم األثر البٌئً واالجتماعً 
أو التخفٌف من أي  تجنبالتحقق من مدى احترام حقوق االنسان والتدابٌر لوقف أو 

 انعكاسات محتملة على حقوق اإلنسان،
o  ،آلٌات الرصد واإلبالغ 
o .الولوج الفعلً إلى حلول 

 
علنٌا  –بما فٌه تقٌٌم األثر على حقوق اإلنسان والمنهجٌة المعتمدة  –وٌنبغً أن ٌكون مسار التحقق بأكمله 

قبل المصادقة على المشروع وذلك تماشٌا مع الممارسات المعتمدة من طرف بنوك التنمٌة المتعددة 
االجتماعٌة لبنك االستثمار األطراف. وٌجب أن تكون نتائج التحقق جزءا أساسٌا من البٌانات البٌئٌة و

 األوروبً.
كما ٌتطلب النظام رصدا مستمرا للوضع على أرض الواقع من أجل ضمان احترام المشارٌع للمبادئ 

تساهم سواء بشكل مباشر  وأالوالمعاٌٌر األساسٌة التً ٌجب أن تؤطر السٌاسة الخارجٌة لالتحاد األوروبً 
 أو غٌر مباشر فً خروقات حقوق اإلنسان. 

 
 تحسٌن انخراط أصحاب المصلحة والمشاركة العامة -2

 



للمجتمعات المحلٌة الكلً الجاد  اإلعالم تضمنأن  بنك االستثمار األوروبًعلى سٌاسات ومعاٌٌر  ●
 المصادقة علىالمتضررٌن أو الذٌن قد ٌتضررون من عملٌاته وأن تستشٌرهم قبل  األشخاصو

وٌنبغً أن ٌتم اإلفصاح عن مساهماتهم فً وثائق المشروع )مع ضمان عدم ذكر  المشروع.
مصادر المعلومات(، كما ٌجب أن ٌضم المعٌار الثانً النخراط أصحاب المصلحة بنودا تطلب من 
صاحب المشروع وبنك االستثمار األوروبً أن ٌتواصل وٌحدد أصحاب المصلحة وٌعمل على 

 ذه العملٌة. ادماج المجتمع المدنً فً ه
مفتوحة  شكاوىآلٌات  إلى رٌنالمتضراألشخاص ولوج  بنك االستثمار األوروبًٌجب أن ٌضمن  ●

فً ذلك الحق فً جبر الضرر الفعلً تجاوبا مع المخاوف المعبر  ، بماومستجٌبة وفعالة ومستقلة
عنها، وهذا ٌشمل مشروع آلٌة للتظلمات )التً ٌجب أن ٌضعها أصحاب المصلحة باستعمال لغتهم 
وأن تكون متاحة لغٌر المتعلمٌن وأصحاب االحتٌاجات الخاصة وأن تكون شاملة وآمنة( كما 

ستثمار األوروبً والولوج إلى مؤسسة الوسٌط باالتحاد لبنك اال الشكاوىٌتضمن تعزٌز آلٌة 
 األوروبً. 

بشكل منهجً بطرٌقة شفافة  (FPIC) والمستنٌرةالموافقة الحرة والمسبقة ٌنبغً تنزٌل الحق فً  ●
فً حال وجود استثمارات بشأن األراضً  المتأثرة غٌر األصلٌة للمجتمعات. وبالنسبة وتوثٌقها علًنا

ٌجب كحد أدنى أن تحٌل على المبادئ  بنك االستثمار األوروبًوالموارد الطبٌعٌة، فإن معاٌٌر 
 (.VGGTللحٌازة ) المسؤولة للحوكمةالتوجٌهٌة 

الشعوب  معٌاروٌعزز من معاٌٌر تقٌٌم قابلٌة تطبٌق  بنك االستثمار األوروبًوٌجب أن ٌراجع  ●
، وٌتعٌن علٌه أن ٌفصح للعلن األسس التً جعلته ٌختار تطبٌق المعٌار لكً تتمكن األصلٌة

المجتمعات التً تعتبر نفٌها أصلٌة من فهم )أو الطعن ان اقتضى األمر( الطرٌقة التً ٌتعامل بها 
زبناء البنك مع المعٌار المذكور. وٌجب أن ٌتذكر البنك أنه وفقا التفاقٌة منظمة العمل الدولٌة 

، فإنه ٌجب جعل التعامل مع المجتمعات التً تعتبر نفسها أصلٌة أو قبلٌة معٌارا أساسٌا 9161ل
 لتحدٌد المجموعات التً تسري علٌها بنود االتفاقٌة. 

 
 حماٌة المدافعٌن عن حقوق اإلنسان -3
 

 "اللذا نقترح إدخال الفقرة الموالٌة: . لمقتضٌات واضحة مناهضة لالنتقامتفتقر سٌاسة البنك  ●
بتاتا مع االنتقام والترهٌب والتهدٌد والتحرش والعنف وأي من  بنك االستثمار األوروبًٌتسامح 

 .خروقات حقوق األفراد خاصة المدافعٌن عن حقوق اإلنسان والناشطٌن فً مجال البٌئة"
 

سٌاسات محددة خاصة بالمدافعٌن عن حقوق  بنك االستثمار األوروبًٌجب أن ٌصوغ  ●
. لذا ٌجب أن ٌضم التحقق من حقوق وبروتوكوالت للتصدي لمخاطر االنتقاماتاإلنسان 

اإلنسان على مستوى المشروع، أوال تقٌٌما مرحلٌا للمخاطر من أجل تحدٌد مخاطر االنتقامات 
ضد المدافعٌن عن حقوق اإلنسان وثانٌا إجراءات التخفٌف من حدة المخاطر. وهذا ٌنطوي على 

 افعٌن عن حقوق االنسان فً إطار التقٌٌم الحقوقً للبنك.اجراء مشاورات مع المد
 

وٌجب أن توضح هذه السٌاسات والبروتوكوالت كٌف سٌتجاوب البنك مع التهدٌدات أو   ●
كما ٌجب على بنك االستثمار األوروبً أن ٌضع تدابر الهجمات االنتقامٌة بسرعة وفاعلٌة. 

االنسان المعرضٌن للخطر من أجل منع لضمان التشاور السلٌم مع المدافعٌن عن حقوق 



اعتداءات فً المستقبل وضمان مسائلة المذنبٌن. وٌنبغً أن تتضمن السٌاسة التنفٌذٌة للبنك 
عقوبات بما فٌها االمتناع عن صرف العقود وإلغاؤها ومنع الزبناء الذٌن ثبتت مسؤولٌتهم فً 

 ستقبل.االنتقامات من الدخول فً عالقة تعاقدٌة مع البنك فً الم
 

وعلى عكس ما تشٌر إلٌه الفقرات المتعلقة بحقوق اإلنسان فً المذكرة التفسٌرٌة )وضع آلٌة  ●
تلقً التظلمات(، فإن هذه اآللٌة لٌست كافٌة لجبر الضرر الفعلً وضمان محاكمة عادلة، خاصة 

ل حٌنما تكون الجهات التً نفذت االنتقام سلطات األمن بتواطؤ مع القضاء أو حٌنما ٌشتم
االنتقام على االختفاء القسري واالعتقال التعسفً والمحاكمة غٌر العادلة، فً هذه الحالة ٌتعٌن 

 على البنك أن ٌطرح األمر على السلطات الوطنٌة.
 
 
 

 ملخص ألهم التوصٌات
 

ٌجب أن تلزم السٌاسة البٌئٌة واالجتماعٌة والحقوقٌة بنك االستثمار األوروبً بصٌاغة استراتٌجٌة  -9
 لحقوق اإلنسان وخطة عمل كما فعلت بشأن مقاربة النوع، 

ٌجب أن تصف السٌاسة كٌف سٌتم التحقق من مدى احترام حقوق اإلنسان وأن تقتضً تقٌٌما لحقوق  -2
 جمٌع التموٌالت حٌث تم تحدٌد مخاطر حقوقٌة من طرف البنك، االنسان على مستوى المشروع فً

 تعزٌز انخراط أصحاب المصلحة والعموم،  -3
ٌجب أن تعبر السٌاسة بشكل قوي عن مناهضة االنتقامات وأن تلزم بنك االستثمار األوروبً بوضع  -4

ركتهم سٌاسات محددة وبروتوكوالت لحماٌة المدافعٌن عن حقوق االنسان وضمان إعالمهم ومشا
 والعمل على الحد من مخاطر االنتقام،

ٌحتاج بنك االستثمار األوروبً إلى المزٌد من الخبراء فً حقوق اإلنسان فً صفوفه ولتعزٌز  -5
حضوره فً جمٌع الدول التً ٌعمل داخلها، كما ٌجب على البنك أن ٌضمن الموارد المالٌة للولوج 

 إلى خبرات خارجٌة )بما فٌها الخبرات المحلٌة(،
 

 الموقعون:
 

 التحالف اإلقلٌمً آراب واتش
 كاونتر باالنس

 رٌكورس
 دٌفندرز إن دٌفلوبمنت كامباٌن

 بانك واتس نٌتوورك
 رٌكومون

 


