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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٣البند 
  واالقتصادية والسياسية  املدنية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل

الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات عـرب          تقرير      
   الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

  يونكمارغاريت   :املقرر/الرئيس

  موجز    
الفريق العامل املعين مبسألة حقـوق      ‘ ١٧/٤أنشأ جملس حقوق اإلنسان يف قراره         

لفترة ثالث سـنوات،    ‘ ن مؤسسات األعمال  اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها م     
  . إىل اجمللس واجلمعية العامة سنوياًوطلب إىل الفريق العامل أن يقدم تقريراً

وقام جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عشرة بتعيني أعضاء الفريق العامـل               
 .٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١وتوىل هؤالء األعضاء مهام دورهم بصورة رمسية يف         

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ١٦وعقد الفريق العامل دورته األوىل يف الفترة من 
ويعرض الفريق العامل بصورة إمجالية يف هذا التقرير، الذي ُوضع يف فترة قصرية               

عقب الدورة األوىل، آراءه األولية بشأن خلفية وسياق واليته، ويسلط األضـواء علـى              
التوجيهيـة املتعلقـة    املبـادئ   ‘القائمة الرامية إىل نشر وتنفيذ      رات  األمثلة االجيابية للمباد  

الرئيسية اليت   ، ويعرض إمجاالً املقترحات والتوصيات    ‘باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان   
أبداها أصحاب املصلحة يف ورقات قُدمت إىل الفريق العامل وأبدوها أيضاً أثناء عمليات             

مث يورد الفريق العامل عرضـاً      . ناء الدورة األوىل للفريق   حدثت أث تبادل غري رمسية لآلراء     
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عاماً لالستراتيجية األولية اليت ستقوم عليها أعماله يف اجلزء املتبقي من الوالية، مبا يف ذلك               
وُيختَتم هذا  . االعتبارات االستراتيجية اليت سيأخذها يف احلسبان ومسارات العمل احملددة        

 يسري عليه الفريق العامل يف تفاعله مع أصحاب املصلحة،          التقرير بعرض عام للنهج الذي    
  .فضالً عن أساليب عمله
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  مقدمة  -أوالً  

 املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة       ١٧/٤أقرَّ جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع يف قراره          -١
احلمايـة واالحتـرام    "تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون      : باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان   

ق فيها هيئة حكومية    واِفختذه اجمللس هو أول مرة تُ      وكان هذا قرار املعلم الذي ا      ."واإلنصاف
دولية تابعة لألمم املتحدة على وثيقة معيارية بشأن قضية نشاط األعمال وحقوق اإلنـسان،              

وقد أدت موافقة اجمللس إىل إقرار املبادئ       . انقسام شديد مثار  وهي القضية اليت كانت سابقاً      
العملي املرجعي ملنع ومعاجلة التأثريات الضارة حبقـوق        التوجيهية إقراراً فعلياً بوصفها املعيار      

  .األعمالبنشاط املتصلة األعمال اإلنسان الناشئة عن 

 إنشاء فريق عامل ُيعىن مبسألة حقـوق        ١٧/٤وقرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٢
 اإلنسان والشركات َعرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، وأُسندت إليه والية، تشمل،

  :يف مجلة أمور، القيام مبا يلي

 تشجيع النشر والتنفيذ الفعالني والشاملني للمبادئ التوجيهية •

حتديد املمارسات اجليدة والدروس املستفادة فيما خيص تنفيذ املبادئ التوجيهيـة            •
وتقدمي توصـيات بـشأهنا     رسات والدروس وتعزيزها وتقييمها     وتبادل هذه املما  

 ماس وتلقي املعلومات من مجيع املصادر ذات الصلةوكذلك، يف هذا السياق، الت

ملشورة وتقدمي توصيات بـشأن     دعم بناء القدرات وكذلك، عند الطلب، إسداء ا        •
 متعلقة حبقوق اإلنسان ونشاط األعمالوضع تشريعات وسياسات حملية 

استكشاف اخليارات وتقدمي توصيات من أجل تعزيز فرص الوصـول إىل ُسـُبل              •
 املتاحة ألولئك الذين تضررت حقـوقهم اإلنـسانية بأنـشطة           االنتصاف الفعالة 

 الشركات، َمبن فيهم أولئك املقيمون يف مناطق نزاع

إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع جماالت عمل الوالية وإيـالء اهتمـام خـاص               •
 لألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة، وخباصة األطفال

وحقوق اإلنـسان، املفتـوح بـاب       ال  بنشاط األعم توجيه أعمال املنتدى املعين      •
املشاركة فيه أمام أصحاب املصلحة املعنيني، بغية مناقشة االجتاهات والتحـديات           
اليت ُتواَجه يف معرض تنفيذ املبادئ التوجيهية وتشجيع احلوار والتعـاون بـشأن             

 القضايا املرتبطة بنشاط األعمال وحقوق اإلنسان

دورته الثامنة عشرة مخسة خرباء مستقلني، يكفلون       وقد عيَّن جملس حقوق اإلنسان يف         -٣
مايكل آدو،  : متثيالً جغرافياً متوازناً، لفترة ثالث سنوات، للعمل يف عضوية الفريق العامل وهم           

  .ان، وبافيل سولياندزيغا ومارغاريت يونك، وبوفان سيلفاناثاندرا غواكيتا،كسيوأل
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، ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثـاين  هامه يف   وقد قام الفريق العامل، مباشرة بعد توليه م         -٤
 بتوجيه نداء عام إىل الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة من أجـل تقـدمي إسـهامات               

      وقـد قُـدِّم أكثـر     . للمساعدة يف عمله التخطيطي ويف حتديد أساليب عمله وجماالت تركيزه         
 كـانون  ٢٠ إىل   ١٦ة مـن     ورقة قبل الدورة األوىل للفريق العامل، املعقودة يف الفتر         ٧٥من  
وأجرى الفريق العامل، خالل الدورة األوىل، عمليات تبادل أولية لآلراء          . ٢٠١٢يناير  /الثاين

 ٥٨ منظمات ومع وفود متثل حنو       ١٠٣ مشاركاً من أصحاب املصلحة من       ١٤٠مع أكثر من    
 مـن   يق لكـل  ويشعر الفريق العامل باالمتنان العم    . دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة      
  .أسهم يف أعماله وشارك فيها حىت اآلن

. ينـاير /كانون الثاين وقد ُوضع هذا التقرير يف فترة قصرية َعِقَب الدورة املعقودة يف              -٥
وهو حيتوي على االعتبارات األولية اليت يطرحها الفريق العامل بشأن خلفية وسياق واليته،             

  .سُتحدد أعماله يف الفترة املتبقية من واليتهكما يطرح بعض االعتبارات االستراتيجية اليت 

  معلومات أساسية  -ثانياً  

، بتعيني  )١( قام األمني العام، بناًء على طلب من جلنة حقوق اإلنسان          ٢٠٠٥يف عام     -٦
الربوفسور جون روغي ليكون ممثله اخلاص املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات َعـرب              

ل والذي أُسندت إليه والية حتديد وتوضيح معايري تتعلق         الوطنية وغريها من مؤسسات األعما    
 واإلسهاب يف تناول دور ،مبسؤولية مؤسسات األعمال ومساءلتها فيما يتعلق حبقوق اإلنسان       

  .الدول يف هذا الصدد

، قام املمثل اخلاص، استناداً إىل البحوث واملشاورات املضطلع هبـا           ٢٠٠٨ويف عام     -٧
إىل جملـس   " احلماية واالحترام واالنتـصاف   "واليته، بتقدمي إطار    أثناء السنوات األوىل من     

حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة، بوصفه أساساً ميكن بناء عليه تطوير التفكري والعمل يف هذا               
  .)٢(الشأن

ويرتكز هذا اإلطار على الواجبات واملسؤوليات املتمايزة ولكن املتكاملة الواقعة على          -٨
إذ يقع  . وحقوق اإلنسان ) األعمال التجارية (أن مسألة نشاط األعمال     الدول والشركات بش  

على الدول الواجب الرئيسي لتوفري احلماية من جتاوزات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها أطراف             
ثالثة، مبا يف ذلك مؤسسات األعمال؛ كما تقع على مؤسسات األعمال مسؤولية احتـرام               

 إمكانية حصول الضحايا على ُسُبل انتصاف فعالة،        حقوق اإلنسان؛ وتوجد حاجة إىل زيادة     
  .قضائية وغري قضائية على السواء

__________ 
 .٢٠٠٥/٦٩قرار جلنة حقوق اإلنسان  )١(
 .A/HRC/8/5الوثيقة  )٢(
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، وطلب إىل املمثل اخلاص     ٨/٧ورحَّب جملس حقوق اإلنسان هبذا اإلطار، يف قراره           -٩
 عن هذا الطلب، توصيات ملموسة      نتجتوتعرض املبادئ التوجيهية، اليت     . تفعيل هذا اإلطار  

وال تكمن املسامهة التشريعية للمبادئ التوجيهيـة يف إنـشاء          . إلطاروعملية من أجل تنفيذ ا    
التزامات قانونية دولية جديدة وإمنا يف تفصيل آثار املعايري واملمارسات القائمة بالنـسبة إىل              
الدول ومؤسسات األعمال؛ ودجمها يف منوذج وحيد ومتناسق منطقياً وشامل؛ وحتديد نواحي     

وُتربز هذه املبادئ التوجيهية اخلطوات اليت       .)٣(يف ينبغي حتسينه  القصور يف النظام احلال وك    
ينبغي أن تتخذها الدول لضمان أن حتترم مؤسسات األعمال حقوق اإلنسان وأن تقدم ُسُبل              

نها مـن معرفـة     انتصاف فعالة ِلَمن تضررت حقوقهم؛ كما أهنا تتيح للشركات خمططاً ميكّ          
؛ كما تشكل مقياساً مرجعياً ميكن للجهات صاحبة        حقوق اإلنسان ومن إظهار احترامها هلا     

املصلحة أن تستخدمه لكي ُتقيِّم مدى احترام مؤسسات األعمال حلقوق اإلنـسان ومـدى           
  .اتسامها باملساءلة يف هذا الشأن، ولكي تباشر وتعزز هذا االحترام وهذه املساءلة

 )٤( ومؤسسات األعمال  وتتمتع املبادئ التوجيهية بدعم واسع فعالً من جانب الدول          -١٠
باعتبارها املعيار العاملي ذي احلُجية بشأن مسألة نشاط األعمال وحقـوق            )٥(واجملتمع املدين 

ومن هذا املنطلق املتميز، تتمثل اخلطوة التالية يف ضمان التنفيـذ الفعـال الواسـع       . اإلنسان
ال ميكن اجلدال   وهذا اهلدف الذي    . النطاق للمبادئ التوجيهية من جانب الدول والشركات      

  .فيه هو حمور والية الفريق العامل

  السياق العاملي  -ثالثاً  

 باستمرار بشأن البيئة االقتصادية وبيئة       العامل ُمستمدة من النقاش الدائر     والية الفريق   -١١
 البيئة كمـا أن الواليـة       ر املالئم ملؤسسات األعمال يف هذه     حقوق اإلنسان يف العامل والدو    

ودون االدعاء بأن الفرع الوارد أدناه يعطي أولويـة لقـضية           . ذا النقاش تدخل يف صميم ه   
 يعرض إمجاالً   ه أو صورة ُمحلَّلة حتليالً دقيقاً للسياق العاملي، فإن        ةوحيدة أو ميثل صورة كامل    

بعض املالحظات األولية بشأن االجتاهات احلالية العامة اليت قامت عليها اعتبارات ومداوالت            
  .حىت اآلنالفريق العامل 

__________ 
 .١٤، الفقرة A/HRC/17/31الوثيقة  )٣(
-www.business-humanrights.org/media/documents/ioe-icc-biac-submissionلـشبكية   انظر الصفحة ا   )٤(

to_the-un-hrc-may-2011.pdf. 
دئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان واملنـشورة علـى املوقـع             انظر التعليقات املُبداة على املبا     )٥(

 Business & Human Rights Resource Centre: الشبكي ملركز املوارد املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنـسان 
)www.business-humanrights.org/Documents/UNGuidingPrinciples/Commentaries.( 
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االجتاهات والقضايا العاملية مثل املدى املتسع ملؤسسات العمال الدولية، والطلـب           ف  -١٢
املتنامي على املوارد الطبيعية النادرة، واألزمات العاملية اجلارية قد ركَّزت انتباهاً مل يسبق لـه          

  .مثيل على تأثري مؤسسات األعمال على اجملتمعات اليت تعمل فيها

الناشة عن العوملة مطروحة بقدر أكـرب بكـثري يف    " احلوكمةثغرات  "بحت  وقد أص   -١٣
فمـع اسـتمرار    . سياق بيئة األزمات املالية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية القائمة اليـوم         

تكشُّف آثار هذه التحديات العاملية املتفاعلة، أصبح آالف الناس حول العـامل يلجـأون إىل               
طاعات اليت ُيدركون أهنا قد أسهمت يف هذه األزمات؛ كما أن           الشارع لالحتجاج على الق   

اإلخفاق املتصوَّر للدول يف اختاذ خطوات مالئمة حلماية األشـخاص الـضعفاء وضـمان              
 قد أسهما يف حدوث آثار ضارة مرتبطـة         ،املساءلة، إىل جانب التجاوزات املتصوَّرة للعوملة     

  .ة وحقوق اإلنسانعلى البيئة واملساواة والعدالاألعمال بنشاط 

وما زالت احملنة املالية واهلبوط االقتصادي املستمران يشكالن مصدر قلق لواضـعي              -١٤
االقتصادية العاملية وسّد الثغـرات التنظيميـة       احلوكمة  السياسات الذين يهدفون إىل حتسني      

ن يتباطأ  ومن املتوقع أ  .  االقتصادات املعتلة   بقاء وتصميم عمليات تدخُّل حتافظ على استمرار     
، وُتقدِّر منظمة العمل الدولية أنه مـع التبـاطؤ          )٦( التعايف االقتصادي العاملي   ٢٠١٢يف عام   

األخري للنشاط االقتصادي، فلن يتسىن سوى إجياد نصف عدد الوظائف املطلوبة السـتعادة             
  . )٧(معدالت العمالة القائمة قبل األزمة

   مناط االقتصادية احلالية ومـن العوملـة،      وبينما استفادت بعض شرائح اجملتمع من األ        -١٥
   وهذا يطرح حتدياً فيما يتعلـق بالتنميـة       . فال ميكن إنكار أن شرائح أخرى مل تستفد منهما        

 أن بعض األفراد واجملتمعات ُيصبحون      مفادهااالقتصادية املستدامة والشاملة للجميع ويثري أوجه قلق        
  .أثري نشاط األعمال على حقوقهم اإلنسانيةتالتعّرض لعلى حنو متزايد ُمهمشني وشديدي 

ويف مواجهة التحديات املتداخلة واجلمة اليت تؤثر حالياً على االقتصاد العاملي، فـإن               -١٦
أن تؤديه يف تشكيل مـسار      ملؤسسات العمال، باالقتران مع الدول، دوراً ال غىن عنه ينبغي           

ل أن ُتسهم إسهاماً حامسـاً يف       وميكن ملؤسسات األعما  . مشترك يؤدي إىل مستقبل مستدام    
حتقيق النمو االقتصادي الشامل للجميع وخلق فرص عمل والبحث عن طرق جديدة دائمـة            

االقتـصادية  : ومبتكرة لتحقيق مجيع الركائز الثالث للتنمية املستدامة وهي التنمية يف أبعادها          
  .والبيئية واالجتماعية

__________ 
، وهـي  )IMF, World Economic Outlook 2012 (٢٠١٢صندوق النقد الدويل، آفاق االقتصاد العاملي،  )٦(

 .www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/index.htm: متاحة على املوقع
)٧( International Labour Organization, World of Work Report 2011: Making markets work for jobs, 

International Institute for Labour Studies, Geneva, 2011. 
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 تفي هبا مؤسسات األعمال مبـسؤوليتها       ويتزايد يف هذا الصدد متحيص الكيفية اليت        -١٧
جتاه احترام حقوق اإلنسان والكيفية اليت حتمي هبا الدول َحَملة احلقوق من الضرر املترتـب               

وتسلِّط منظمات اجملتمع املدين واجلهات األخرى صاحبة املـصلحة         . )٨(على نشاط األعمال  
عى فيها تورط الـشركات يف      ّدضوءاً أوسع نطاقاً ومكثفاً بشكل مطرد على احلاالت اليت يُ         

  .انتهاكات حلقوق اإلنسان، مما يضيف وزناً إىل املطالبة القوية بزيادة املساءلة

ـ وتشري تغطية وسائط اإلعالم مؤخراً لتأثري األنشطة املتصلة بالعالمـات التجار            -١٨ ة ي
البيئيـة  لمخـاطر   ملتزايد الذي يوليه املـستثمرون ل     العاملية على حقوق اإلنسان واالهتمام ا     

واالجتماعية وخماطر احلوكمة إىل أن اجملتمعات تتوقع من الشركات أن حتترم حقوق اإلنسان             
  . )٩(يف مجيع مراحل عملياهتا وعالقاهتا التجارية

ومع قيام الشركات اليت تتخذ من االقتصادات الناشئة مقراً هلا بدور أكرب على حنو                -١٩
 العاملي املتزايد للـشركات     النطاقلى سبيل املثال يف     مطرد يف السوق العاملية، كما ُيشاَهد ع      

 -) الربازيل، واالحتاد الروسي، واهلند، والصني    (اليت توجد مقارها يف البلدان الناشئة الكربى        
ُتثار على حنو متزايد الشواغل املتعلقة بنشاط األعمال وحقوق اإلنسان ليس فقط فيما يتصل              

ما يتعلق مبجموعة أوسع بكثري من الشركات يف مجيـع          ، ولكن أيضاً في   "الغربية"بالشركات  
  .املناطق ويف مجيع قطاعات االقتصاد

. يف صميم التحدي املتعلق حبقوق اإلنسان ونشاط األعمال       احلوكمة  تدخل ثغرات   و  -٢٠
وما زال ذلك هو احلال بالنسبة إىل مجيع الدول واملناطق، والشركات من مجيـع األحجـام             

ويدرك الفريق العامل وجود جمموعة واسعة مـن هـذه          . التشغيليةوالقطاعات والسياقات   
 احلوكمـة، الثغرات والشواغل والتحديات، مبا يف ذلك ما يوجد منها يف جمـاالت مثـل               

 واألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة، َمبن فيهم األطفـال           ،ومناطق الرتاع ،  والفساد
ويضيف املنظور  . شخاص ذوو اإلعاقة  والشعوب األصلية والعمال املهاجرون واألقليات واأل     

  .اجلنساين ُبعداً إضافياً هلذه الشواغل

 خبصوص نشاط   باحلوكمةومع ذلك فإن احملاوالت الرامية إىل سد الفجوات املتعلقة            -٢١
وتؤدي املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية      . األعمال وحقوق اإلنسان ُتحرز تقدماً    

  .رئيسياً يف كثري من هذه املبادراتوحقوق اإلنسان دوراً 

__________ 
 .www.business-humanrights.orgانظر املوقع  )٨(
)٩( Schoemaker, Dan, “Ruggie’s legal legacy: could human rights become the biggest investor ESG 

risk?”, Responsible Investor, 8 March 2012. 



A/HRC/20/29 

9 GE.12-12843 

  االستيعاب  -رابعاً  
بعد مرور أقل من عام على موافقة جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع علـى املبـادئ                 -٢٢

التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، أُدرجت هذه املبادئ بالفعل يف عـدد      
خدمت كأساس جلهود هامة تتعلـق بتنفيـذها        من املعاير واملبادرات الدولية الرئيسية واستُ     

ونشرها قامت هبا منظمات حكومية دولية إقليمية ودول ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان            
  .ومنظمات لنشاط األعمال ومؤسسات أعمال ومنظمات جمتمع مدين

ومتثل املبادرات املشمولة بالدراسة االستقصائية اخلطوات اإلجيابية األوىل على الطريق    -٢٣
وسيعمل الفريق العامل علـى حتديـد       . إىل نشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها على حنو شامل       

وترويج طرق للبناء على قوة هذه املساعي احلميدة حيثما كان ذلك ممكناً ومالئماً يف اجتـاه                
 ومل تسنح للفريق العامل   . حتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف تنفيذ املبادئ تنفيذاً شامالً وفعاالً         

حىت اآلن الفرصة لرسم خريطة منهجية ُتحّدد حالة تنفيذ ونشر املبادئ التوجيهية؛ ولـذلك              
. ميثل هذا الفرع استعراضاً عاماً يرتكز على املعلومات الواردة حىت اآلن إىل الفريق العامـل              

رات واألمثلة املتناَولة ليست جامعة بل ُيقصد هبا أن تكون مبثابة مؤشر للتنوع املتزايد للمباد             
ويرحب الفريق العامل باحلصول على معلومات إضافية من مجيع املصادر          . اليت جيري إطالقها  

ذات الصلة بشأن األنشطة اليت تتضمن نشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها، مبا يف ذلك بوجـه               
  .خاص معلومات بشأن املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف هذا الصدد

  رات الدوليةاملعايري واملباد  -ألف  

، أصدرت املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس معيارها املتعلق باملسؤولية         ٢٠١٠يف عام     -٢٤
حقوق اإلنسان متوائماً مـع مـسؤولية       عن  ، والذي يشمل فصالً     ISO 26000االجتماعية،  

  .)١٠(الشركات عن احترام حقوق اإلنسان، على النحو املفصَّل يف املبادئ التوجيهية

 الصادرة عـن    ‘املبادئ التوجيهية ملؤسسات األعمال املتعددة اجلنسيات     ‘فإن  واآلن    -٢٥
، حتقق حاليـاً    ٢٠١١ احملدَّثة يف عام     امنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بصيغته      

التوافق الكامل مع مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان كما هـي معروضـة يف               
بيانات الصادرة مؤخراً عن بعض نقاط االتصال الوطنية، املُكلَّفـة          وال. )١١(هيةيجاملبادئ التو 

ح وتعزز الصلة بني املبادئ     بتناول الشكاوى املتعلقة باخلروق املُدعاة للمبادئ التوجيهية، توضّ       

__________ 
)١٠( ISO 26000: 2010 Guidance on social responsibility, International Organization for Standardization 

 ). املتعلق باملسؤولية االجتماعية، املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس٢٠١٠:٢٦٠٠٠التوجيه (
: انظر املوقع الشبكي )١١(

www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html. 
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التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي وهـذه املبـادئ               
  .)١٢(التوجيهية

يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة أن املبادئ التوجيهية املتعلقـة باألعمـال          وقد جاء     -٢٦
التجارية وحقوق اإلنسان ُتورد حمتوى املبدأ األول من مبادئ االتفاق العاملي ومن مث تشكل              

  .)١٣( مشارِك من الشركات يف االتفاق العاملي٨ ٧٠٠ بنحو  بهجزءاً من االلتزام الذي تعهد

 تمويـل المؤسـسة   ى حتمل عبء الديون، الذي وضعته       دَّد للقدرة عل  واإلطار احمل   -٢٧
، يعكس اآلن جوانب هامة     ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١، والذي دخل حيز النفاذ يف       الدولية

من مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان، على النحو املعروض يف املبادئ التوجيهية    
  .)١٤(نساناملتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإل

كذلك فإن اجلوانب اهلامة ملسؤولية الشركات عن احترام حقـوق اإلنـسان قـد                -٢٨
أُدرجت يف املشروع النهائي للمبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة املسؤولة حليازة األراضـي            
ومصائد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين، وهو املشروع الذي ينتظر املوافقة             

        /أيـار ئية عليه من جانب جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا االستثنائية اليت ُتعقـد يف    النها
  .)١٥(٢٠١٢مايو 

__________ 
 OECD National Contact Point Norway, “Report: Mining company does not act in accordanceانظر )١٢(

with the OECD Guidelines”,ــى ــاح عل  _www.regjeringen.no/en/sub/styrer-rad-utvalg/ncp مت

norway/news/report_intex.html?id=664912; and Netherlands National Contact Point ولالطالع على 
 Final report of the Nationalاملبادئ التوجيهية اخلاصة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي انظـر 

Contact Point for the OECD Guidelines in the Netherlands on the Specific Instance notified by 

CEDHA, INCASUR Foundation, SOMO and Oxfam Novib concerning Nidera Holding B.V., 3 

February 2012, متاح على www.oesorichtlijnen.nl/wp-content/uploads/final_statement_nidera.pdf. 
)١٣( “The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Relationship to UN Global Compact 

Commitments”, joint note by the United Nations Global Compact and OHCHR, July 2011)  مبادئ
عالقة هذه املبادئ بااللتزامات املتعهد     : األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان       

، وهي مذكرة مشتركة صادرة عن مكتب االتفاق العاملي لألمم املتحدة      )هبا يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة     
 : متاحة على املوقع). ٢٠١١يوليه /ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، متوز

www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/GPs_GC%20note.pdf. 
 :انظر الصفحة الشبكية )١٤(

www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/ifc+sustainab

ility/sustainability+framework/.  
 ./www.fao.org/news/story/en/item/128907/icode: انظر )١٥(
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  قليميةاإلدولية الكومية احلنظمات املاملبادرات املتخذة من جانب   -باء  

أصدرت املفوضية األوروبية بالغاً بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات، أعربـت            -٢٩
عن توقعها بأن تفي مجيع مؤسسات األعمال مبسؤوليتها املتعلقة حبقوق اإلنسان كما هي             فيه  

ويف أعقاب صدور هذا البالغ، استهلت املفوضية مـشاريع         . )١٦(حمددة يف املبادئ التوجيهية   
لوضع إرشادات تنطبق عاملياً وتستند إىل املبادئ التوجيهية وذلك فيما يتعلق بثالثة قطاعات             

وفيما يتعلق  ) نفط والغاز، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والعمالة والتوظيف      ال(صناعية  
وذكرت املفوضية أيضاً عزمها على نـشر تقـارير         . )١٧(باملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم   

مرحلية دورية عن تنفيذ املبادئ التوجيهية داخل االحتاد األورويب، ودعت الدول األعـضاء             
  .)١٨(٢٠١٢ الوطنية لتنفيذ املبادئ التوجيهية وذلك حبلول هناية عام فيها إىل وضع اخلطط

أن الدراسـة   ) آسـيان (، أعلنت رابطة جنوب شرقي آسيا       ٢٠١١ويف أواخر عام      -٣٠
املواضيعية األوىل اليت ستجريها جلنتها احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ستركز علـى             

تهدف إىل وضع مبدأ توجيهي آلسيان سيتحقق       موضوع نشاط األعمال وحقوق اإلنسان وس     
  .)١٩(فيه االمتثال الكامل لُألطُر اليت وضعتها األمم املتحدة، وخباصة املبادئ التوجيهية

  املبادرات املتخذة من جانب احلكومات الوطنية  -جيم  
تلقى الفريق العامل معلومات من بعض احلكومات بشأن مبادرات ترمي إىل تنفيـذ               -٣١

/     وعلى سبيل املثال اعتمـدت هولنـدا يف حزيـران         . لتوجيهية على الصعيد الوطين   املبادئ ا 
 اقتراحاً يف الربملان يطلب إىل احلكومة تقدمي خطة بشأن الكيفية اليت تعتزم هبـا               ٢٠١١يونيه  

، أصـدرت كولومبيـا واململكـة       ٢٠١١نوفمرب  /تنفيذ املبادئ لتوجيهية؛ ويف تشرين الثاين     
 العظمى وآيرلندا الشمالية إعالناً مشتركاً تعربان فيه عن التزامهما بتنفيـذ            املتحدة لربيطانيا 
، تـنظم اململكـة املتحـدة       ٢٠١٢؛ وخالل النصف األول من عـام        )٢٠(املبادئ التوجيهية 

__________ 
-ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social: انظر الـصفحة الـشبكية     )١٦(

responsibility/index_en.htmsect. 3.1. 
تشارك إحدى أعضاء الفريق العامل بصفتها الشخصية، وهي أليكساندرا غواكيتا، يف فريق استشاري دويل               )١٧(

 .أنشأته املفوضية األوروبية إلسداء املشورة بشأن مشروع التوجيهات
)١٨( European Commission, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, 

Brussels, 25 October 2011, COM(2011) 681. 
ي جامني، ممثل إندونيسيا لدى اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنـسان،            ندمالحظات أدىل هبا رافي    )١٩(

ر اإلقليمي املعين بنشاط األعمال وحقوق اإلنسان، الذي ُعقد يف سـيول يف             التابعة آلسيان، وذلك يف املؤمت    
، والذي نظمه منتدى املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق         ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ إىل   ١١الفترة من   

 . اإلنسان يف آسيا واحمليط اهلادئ
 .www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=PressS&id=695253482: انظر الصفحة الشبكية )٢٠(
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مشاورات متعددة أصحاب املصلحة مع مؤسسات األعمال ومنظمـات اجملتمـع املـدين             
ن أجل مؤسسات األعمال بشأن تطبيق املبادئ       واألكادمييني بشأن عملية إعداد توجيهات م     

  .)٢١(التوجيهية

  املبادرات املتخذة من جانب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -دال  
قدمت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إسهامات مهمة يف عملية وضع اإلطـار              -٣٢

. واملعايري الدولية األخرى  املعين واملبادئ التوجيهية، فضالً عن تعزيز التالقي بني هذه املبادئ           
، الذي وافق فيه اجمللس على هذه       ١٧/٤فاملبادئ التوجيهية هي وقرار جملس حقوق اإلنسان        

املبادئ، يتوخيان دوراً رئيسياً للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف سياق تنفيذ املبـادئ             
قوق اإلنسان، التـابع    وقد قام الفريق العامل املعين مبوضوع األعمال التجارية وح        . املذكورة

للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، بوضـع مـشروع    
توفري توجيهات وأدوات للمؤسـسات   )أ: (خطة عمل تركز على جماالت نشاط أربعة وهي      

التفاعل مع اجلهات صاحبة املصلحة      )ب(الوطنية بشأن نشاط األعمال وحقوق اإلنسان؛ و      
قوق اإلنسان ودور املؤسسات الوطنية يف تنفيذ املبادرات الدولية واإلقليمية املتعلقة           بشأن ح 

إعداد وتنفيذ أنشطة ونـواتج تتعلـق بالتوعيـة          )ج(بنشاط األعمال وحقوق اإلنسان؛ و    
وضع وتوجيه وتنفيذ وتقييم أنشطة تدريب وأدوات على الصعيد اإلقليمي           )د(والتواصل؛ و 

وعقدت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أيضاً يف اآلونة        . إلقليميةبالتعاون مع الشبكات ا   
ل وحقوق اإلنـسان،    األخرية حلقات عمل ختطيطية استراتيجية إقليمية بشأن نشاط األعما        

لتجمعات اإلقليمية للمؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك دورهـا يف سـياق       وحددت أولويات ل  
  .)٢٢(تنفيذ املبادئ التوجيهية املعنية

  مبادرات منظمات نشاط األعمال ومؤسسات األعمال  -ءها  
أعلنت عدة رابطات وشبكات ملؤسسات أعمال عن مبادرات لوضـع توجيهـات              -٣٣

  .بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهية

__________ 
: انظر الصفحة الشبكية )٢١(

www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/Submissions/States/UnitedKingdom.pdf. 
ورقات مقدمة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إىل الفريق العامل                )٢٢(

؛ وشـبكة   ٢٠١١ديسمرب  /املعين بقضية الشركات عرب الوطنية ومؤسسات األعمال األخرى، كانون األول         
؛ ومنتـدى   ٢٠١١أكتـوبر   /وطنية األفريقية حلقوق اإلنسان، يف ياونـدي، تـشرين األول         املؤسسات ال 

؛ وشـبكة   ٢٠١١أكتوبر  /املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف آسيا واحمليط اهلادئ، سيول، تشرين األول          
 / الثـاين  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف القارة األمريكية، أنتيغوا وغواتيماال، تـشرين            

 .٢٠١١نوفمرب 
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فرابطة صناعة النفط الدولية حلفظ البيئة، وهي رابطة عاملية لصناعة النفط والغـاز               -٣٤
 مـشروعاً  ٢٠١١يونيـه  /جتماعية، قد أطلقت يف حزيرانتعمل من أجل القضايا البيئية واال   

مدته ثالث سنوات للتعلّم التعاوين بشأن العناية الواجبة وآليات تناول املظامل باالعتماد على             
وهتدف هذه املبادرة إىل بناء قـدرات       . اخلربة اجلماعية لدى أعضائها واخلربة الفنية اخلارجية      

  . )٢٣(ملبادئ التوجيهية املعنيةأعضاء الرابطة واإلسهام يف تنفيذ ا
كذلك فإن اجتماع املائدة املستديرة املعين بزيت النخيل املستدام قد بدأ يف إجـراء                -٣٥

دراسة عن معايري حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املعنية، لكي يرتكز عليها يف               
  .)٢٤(سها على نطاق العاملإجراء استعراض للمبادئ واملعايري اليت يعمل أعضاؤها على أسا

فهي تبحث املمارسـات  " مبادرة نشاط األعمال العاملية املتعلقة حبقوق اإلنسان "أما    -٣٦
اجليدة والتحديات املطروحة يف جمال تنفيذ مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنـسان،        

وهي . لفةوتسعى إىل إذكاء الوعي وبناء القدرات لدى مؤسسات األعمال يف األسواق املخت           
تتناول على وجه التحديد التحديات اليت ينطوي عليها دمج اعتبارات حقوق اإلنـسان يف               

 الواجبة املتصلة العنايةعالقات نشاط األعمال ويف السياسة العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان ويف           
  . )٢٥(حبقوق اإلنسان

مم املتحدة مـسارات    وتوجد لدى بعض الشبكات احمللية التابعة لالتفاق العاملي لأل          -٣٧
عمل حمددة بشأن نشاط األعمال وحقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، مع وجود تركيـز              

  . صريح على املبادئ التوجيهية
ول أعمـال املـستثمرين     ا أيـضاً يف جـد     نفيذ هذه املبادئ التوجيهية مـدرج     وت  -٣٨

ن مؤسسات األعمال    اختذ عدد م   ، وباإلضافة إىل ذلك   .)٢٧( ورابطات احملامني  )٢٦(املؤسسيني
داخلية تؤخذ فيها املبادئ    وتوجيهات  بصورة فردية خطوات أو هي يف صدد وضع سياسات          

  . )٢٨(التوجيهية يف احلسبان

__________ 
 .www.ipieca.org/topic/social-responsibility/human-rights#ti2492: انظر الصفحة الشبكية )٢٣(
 يف عضوية اجمللـس التنفيـذي للمائـدة         أحد أعضاء الفريق العامل، وهو بوفام سيلفاناتان، يشارك حالياً         )٢٤(

 .املستديرة
 .www.global-business-initiative.org/About.html: انظر الصفحة الشبكية )٢٥(
)٢٦( Standard Life Investments, Standard Life Investments report on business and human rights in the 

extractive industries, 15 December 2011. 
 ./www.abanow.org/2012/01/2012mm109: انظر الصفحة الشبكية )٢٧(
 :انظر الصفحة الشبكية )٢٨(

www.business-humanrights.org/Documents/UNGuidingPrinciples/Implementation-Companies. 
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  تطبيق املبادئ التوجيهية من جانب منظمات اجملتمع املدين  -واو  
ى الدول  زة لد تعمل منظمات اجملتمع املدين حالياً بنشاط على النهوض باملساءلة املعزَّ           -٣٩

ومؤسسات األعمال عن تأثري نشاط األعمال على حقوق اإلنسان، مع إيراد أمثلة عديـدة              
وعلى سـبيل   . )٢٩(وللمبادئ التوجيهية " احلماية واالحترام واإلنصاف  "تشكل مراجع إلطار    

واملبادئ التوجيهية فيما يتصل مبـا      هو   اإلطار    هذا املثال، استخدمت منظمات اجملتمع املدين    
ؤخراً من عمليات الستعراض املعايري الدولية الرئيسية، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية            أُجري م 

لى حتمـل   لقدرة ع يدان االقتصادي واإلطار احملدد ل    الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امل      
كما استشهدت منظمات اجملتمع املدين     . عبء الديون الذي وضعته مؤسسة التمويل الدولية      

وعالوة . داخليةطار واملبادئ التوجيهية عند التعليق على مقترحات تتعلق بتشريعات     أيضاً باإل 
ه نظر الفريق العامل إىل وجود عدد متزايد من أمثلة التحليالت وأعمال            على ذلك، فقد ُوج   

الدعوى فيما يتصل بنشاط األعمال يف سياقات وصناعات حمددة واليت ترتكز على املبـادئ              
 أوردت بعـض املنظمـات      ،سياق نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان      ويف  . )٣٠(التوجيهية

اإلطار يف ورقات مقدمة مـن أجـل عمليـة          إىل  إشارات مرجعية إىل املبادئ التوجيهية و     
  .)٣١(تنفيذ واجب الدولة يف محاية حقوق اإلنساناالستعراض الدوري الشامل، بغرض تقييم 

  االعتبارات األولية  -زاي  
ات املبينة أعاله اليت ُعرضت على الفريق العامل إىل إبداء مالحظـتني            تدفع االعتبار   -٤٠

. شأن االعتبارات االسـتراتيجية   أوليتني سيجري تناوهلما مرة أخرى يف الفرع الوارد أدناه ب         
مها أنه بينما تدعم هذه املبادرات فرص الفريق العامل يف أن يكون أكثر فعالية ومشوالً يف                أوال

هية وتنفيذها، فإن أغلبية الدول ومؤسسات األعمال واجلهات الفاعلة من          نشر املبادئ التوجي  
 فعلى  ،ثانياً. اجملتمع املدين ليست على علم باملبادئ التوجيهية مما يستبعد حىت إمكانية تنفيذها           

الرغم من املعايري واملبادرات اآلخذة يف التالقي، مثل تلك الواردة أعاله، ما زالـت توجـد                
وإىل جانـب   . جتزؤ يف تفسري وتنفيذ املبادئ التوجيهيـة      أن حيدث   مثل يف   خطورة كبرية تت  

الوعي وااللتزام، حتتاج اجلهات الفاعلة واجلهات صاحبة املصلحة يف مجيع املناطق إىل الدعم             
__________ 

انظر الورقات املقدمة من منظمات اجملتمع املدين إىل الفريق العامل واألمثلة السابقة اليت رجع إليها املمثـل                  )٢٩(
 : اخلاص لألمني العام، وهي متاحة على الصفحتني الشبكيتني

www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Submissions.aspx   
 .www.business-humanrights.org/media/documents/applications-of-framework-jun-2011.pdfو

انظر الصفحة الشبكية ملركز موارد نشاط األعمال وحقوق اإلنسان املكرسة للمبادئ التوجيهية املعنية  )٣٠(
)Business and Human Rights Resource Centre:( 

www.business-humanrights.org/Documents/UNGuidingPrinciples. 
انظـر الـصفحة   ) Institute for Human Rights and Business(معهد حقوق اإلنسان ونشاط األعمـال   )٣١(

 .www.ihrb.org/publications/submissions/index.html: الشبكية
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نها من تنفيذ املبادئ التوجيهية تنفيذاً فعاالً يف إطـار سياسـاهتا            لكي تبين القدرات اليت متكّ    
  .وعملياهتا

  التغذية املرتدة املستمدة من املشاورات مع اجلهات صاحبة املصلحة  -اًخامس  
املقترحات والتوصيات املقدمة إىل الفريق العامل يف وثائق خطيـة قبـل التبـادل                -٤١

األوىل وأثناء هذا التبادل تعكس النطاق والتعقيد الواسعني لوالية         دورته  االستهاليل لآلراء يف    
 بنشاط األعمـال وحقـوق      جدول األعمال املتعلق  بصورة أعم   الفريق العامل، كما تعكس     

ويرد أدناه موجز لالجتاهات الرئيسية املشار إليها يف املالحظات املقدمة من اجلهات            . اإلنسان
وجتدر مالحظة أنه ال ُيدعى يف هذا املوجز أنه شامل جامع أو أنه يعكـس          . صاحبة املصلحة 

  .ظر اليت ُعرضت على الفريق العاملمتاماً الثراء الذي تتسم به وجهات الن
وقد أكدت اإلسهامات املقدمة من الدول على أن الفريق العامل ينبغي أن يكـون                -٤٢

وركزت التغذية املرتدة علـى     . نشطاً يف مجيع املناطق وأن حيافظ على حوار وثيق مع الدول          
وتنفيذها على الـصعيد    األحكام الواردة يف والية الفريق العامل بشأن نشر املبادئ التوجيهية           

الوطين، وخاصة بناء القدرات وتقاسم املعلومات، والدروس املستفادة، وأفضل املمارسات،          
ر ومن حيث أساليب العمل، أوصت الدول بـأن يطـوّ         . مبا يف ذلك على الصعيد القطاعي     

الفريق العامل عالقة وثيقة مع أصحاب الواليات األخرى يف إطار اإلجراءات اخلاصـة وأن              
  .جري تبادالً منتظماً لآلراء مع وكاالت وبرامج األمم املتحدة ومع املؤسسات الدوليةُي

واقترحت بعض الدول حبث اخليارات القانونية الدولية يف ميدان نـشاط األعمـال               -٤٣
وقد اشتملت القضايا اليت أثارهتا الدول على العناية الواجبة فيمـا يتعلـق             . وحقوق اإلنسان 

و التفاعل مع املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم، وعمليـات نـشاط            حبقوق اإلنسان، ه  
. األعمال يف مناطق الرتاع، واجلماعات الضعيفة مثل الشعوب األصلية والنـساء واألطفـال       

 جرد أو إجيـاد بوابـة للتجميـع     ول أن يّيسر الفريق العامل إجراء     واقترحت أيضاً بعض الد   
.  ومؤسسات األعمال بغية تنفيذ املبادئ التوجيهية      الشامل للجهود املبذولة من جانب الدول     

وفيما يتعلق بدور الفريق العامل يف امليدان األوسع نطاقاً املتعلق بنشاط األعمـال وحقـوق               
اإلنسان، أشارت الدول إىل أنه ينبغي للفريق أن يكون جهة وصل وتيسري ذات حجية لغرض      

  . جهود التنفيذ اجلاريةعملية وتشجيع املواءمة والتنسيق بنيتوجيهات وضع 
وحثت الورقات املقدمة من اجملتمع املدين الفريق العامل على جعل أعمالـه ترتكـز      -٤٤

 ،نـشاط األعمـال   بـسبب   حلقوق اإلنسان   وقوعها  عى  للتجاوزات املدَّ احلالة الفعلية   على  
ىل وشددت أيضاً بعض املنظمات علـى احلاجـة إ  . باإلضافة إىل أمثلة من املمارسات اجليدة    

إيالء أولوية خاصة للتفاعل مع األفراد وأهايل اجملتمعات احمللية املتأثرين على حنو ضار بأنشطة              
وبينما أوصى اجملتمـع    . قطاع األعمال، فضالً عن التفاعل مع املدافعني عن حقوق اإلنسان         
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ا املدين بأن يويل الفريق العامل أولوية جملموعة واسعة من القضايا، فقد برزت ثـالث قـضاي         
ة إىل حبث زيادة تطوير املعـايري الدوليـة؛         التوصيات الداعي  )أ: (ذا الصدد هي  رئيسية يف ه  

إمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف، وخاصة العقبات اليت تعترض إمكانية وصـول             )ب(و
تأثري  )ج(ضحايا جتاوزات حقوق اإلنسان اليت تنطوي على مؤسسات أعمال إىل العدالة؛ و           

 مبـن فيهـا النـساء       ألصلية واجلماعات الضعيفة األخـرى     الشعوب ا  نشاط األعمال على  
ومشلت االقتراحات الرئيسية األخرى حبث إمكانية تطبيق املبادئ التوجيهية علـى     . واألطفال

املؤسسات املالية، العامة منها واخلاصة، وقيام الفريق العامل بالتركيز على مشاريع استثمارية            
  .كبرية يف قطاعات شىت

مباشرة بصورة  منظمات األعمال بأن يتفاعل الفريق العامل       ود أوصت مؤسسات    وق  -٤٥
مع جهات األعمال يف مجيع املناطق ومجيع الصناعات بطريقة متفتحة وشاملة للجميع، وأن             

احلماية "الثالث إلطار   ن حيث التركيز على مجيع الركائز       يكون تركيزه املواضيعي متوازناً م    
شارت أيضاً الورقات املقدمة من جهات األعمال إىل احلاجـة إىل           وأ". واالحترام واإلنصاف 

إعطاء الشركات الوقت واجملال املناسبني لتطبيق املبادئ التوجيهية بطرق تأخذ يف احلـسبان             
وكان أحد الشواغل الرئيسية اليت أثارهتا جهات األعمال هـو          . الظروف املختلفة لكل منها   

 املرتفعة للفساد وأمهية القطـاع غـري   ، مثل املستوياتكمةاحلوالكيفية اليت تؤثر هبا حتديات   
  .الرمسي، على مسؤولية جهات األعمال عن احترام حقوق اإلنسان

وبينما ال يعكس هذا املوجز بالضرورة األولويات املواضيعية للفريق العامل، فإن هذا              -٤٦
األخـرى املعروضـة أثنـاء      الفريق يدرك مجيع املناظري املشار إليها أعاله فضالً عن املناظري           

 يف أنشطة الفريق وهـي تعكـس املعـارف          تقدم هذه املناظري إسهاماً حيوياً    و. املشاورات
واخلربات املتوافرة لدى اجلهات صاحبة املصلحة اليت بـدأت بالفعـل يف تنفيـذ املبـادئ                

آلن وسيواصل الفريق العامل التفاعل مع مجيع اجملموعات اليت اسُتشريت حـىت ا           . التوجيهية
  .وهو يرحب بتلقي املزيد من الورقات

  االستراتيجية  -سادساً  

قام الفريق العامل يف دورته األوىل بتحليل واليته يف ضـوء التحـديات والفـرص                 -٤٧
املطروحة واالجتاهات واألنشطة الراهنة املتـصلة بنـشر املبـادئ التوجيهيـة وتنفيـذها،              

وقد حدد الفريـق العامـل      . املبيَّنة أعاله واإلسهامات الواردة من اجلهات صاحبة املصلحة       
االعتبارات االستراتيجية الرئيسية ومسارات العمل احملتملة ومعايري التركيز واليت تشكل معـاً            

وسيسعى . إطاراً إمجالياً أولياً لالستراتيجية اليت سيعمل الفريق العامل على توظيفها يف واليته           
وحتقيقاً . ية إىل أقصى مدى ممكن، رهناً بتوافر املوارد       الفريق العامل إىل تنفيذ هذه االستراتيج     

هلذه الغاية، سيواصل الفريق العامل التعاون مع الشركاء وأصحاب املصلحة املعنيني حيثمـا             
كان ذلك ممكناً ومناسباً، بقصد املضاهاة بني املوارد والقـدرات مـن ناحيـة واألنـشطة                
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وسيقوم الفريق العامل بزيادة تطـوير هـذه        . ومسارات العمل املقترحة من الناحية األخرى     
االستراتيجية يف تقاريره املستقبلية كما ستخضع هذه االستراتيجية الستعراض دوري طـوال            

  .مدة واليته

  االعتبارات االستراتيجية  -ألف  

يشكل حتويل املبادئ التوجيهية من معايري ممارسة متفق عليها إىل ممارسـة قياسـية                -٤٨
. بعاداً دولية، وال يهّون الفريق العامل من نطاق هذا التحدي وال من تعقيده            يومية جهداً ذا أ   

ولضمان أن تكون االستراتيجية وثيقة الصلة باألوضاع الراهنة ومتجاوبة معها فإن الفريـق             
العامل قد ضمنها عناصر السياق االقتصادي والسياسي والتارخيي املبيَّن يف الفروع الـواردة             

ة اعتبارات إضافية، أكثر حتديداً، دخلت يف تشكيل استراتيجية الفريـق           وتوجد ثالث . أعاله
  :العامل وهي

أن املبادئ التوجيهية ستتيح إطاراً مرجعياً مشتركاً يف جمال متنوع يتطـور              )أ(  
  بسرعة؛

احلاجة إىل زيادة إمكانية استفادة ضحايا جتاوزات حقوق اإلنسان املتصلة            )ب(  
نتصاف فعالة، وهو أمر ملح بذاته ويف حد ذاته، فضالً عـن أنـه       بنشاط األعمال من ُسُبل ا    

  يشكل فرصة هامة لدفع التنفيذ إىل األمام عن طريق حتديد احلوافز املناسبة؛
من أجل النهوض بنشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية على حنو أكثـر فعاليـة،               )ج(  

  .يةتوجد حاجة إىل هتيئة بيئة ُتفضي إىل استيعاب املبادئ التوجيه

  إطار مرجعي مشترك يف ميدان سريع التطور: املبادئ التوجيهية  -١  

كما نوقش أعاله، بدأت بعض الدول والـشركات بالفعـل يف تنفيـذ املبـادئ                 -٤٩
وهذا التنفيذ، الذي تدعمه الضغوط اخلارجية املتزايدة وااللتزام الداخلي املتنامي،          . التوجيهية

الوعي باملبادئ التوجيهية ومع إتاحة املزيـد مـن املـوارد    من احملتمل أن يزداد زمخاً مع منو      
ويف الوقت نفسه،   .  واملشاريع واخلدمات الرامية إىل زيادة استيعاب هذه املبادئ        والتوجيهات

سيقدم الباحثون واملؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين تفسريات وفهوماً جديـدة ومنقحـةً            
وسيسعى الفريـق   .  بنشر هذه املبادئ وبتنفيذها    لمبادئ التوجيهية، ستكمل اجلهود املتعلقة    ل

العامل إىل تعزيز تالقي هذه اجلهود واتساقها وتنسيقها ووضوحها حيثما كان ذلك ممكنـاً              
وسيأخذ الفريق العامل يف احلسبان، وهو يفعل ذلك، االعتبارات املبيَّنة أدناه، ضمن            . ومالئماً

  .مجلة أشياء
جيهية هي النقطة اليت ينبغي أن تتالقى عنـدها معـايري           املبادئ التو : تعزيز التالقي   -٥٠

حقوق اإلنسان يف احلاضر واملستقبل وما يتصل هبا من أدوات وخطوط توجيهيـة ومـوارد          
وينبغي أن تظل املبادئ التوجيهيـة هـي        . وخدمات ومبادرات تأخذ هبا الشركات والدول     
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ألعمال والدول، وكيف   األساس ذي احلجية لفهم مسؤوليات وواجبات كلٍ من مؤسسات ا         
وينبغي السعي إىل حتقيق هـذا      . ينبغي تطبيق هذه املسؤوليات والواجبات يف جمال املمارسة       

اهلدف دون احلد من حتقيق املزيد من حتسني املعايري أو توسيع نطاق التوقعات مبـا يتجـاوز      
  .املعيار املرجعي الذي تطرحه املبادئ التوجيهية

ن من املهم جتنب االزدواجية يف األنشطة أو املبادرات أو          سيكو: جتنب االزدواجية   -٥١
 فيمـا بـني     والتـداخل اإلسهامات املقدمة من اآلخرين، فضالً عن جتنب التكرار والتجزؤ          

وسيسعى الفريق العامل، حيثما كان ذلك ممكنـاً ومناسـباً، إىل           . املبادرات احلالية والناشئة  
اف، وتقاسم الدروس املستفادة واملمارسـات      رعاية حمور رئيسي للجهود يشمل مجيع األطر      

اجليدة فيما بني املبادرات وضمان أن تكون املبادرات املستقلة معروفة ومتكاملة، من أجـل              
مواجهة التحديات احملددة يف جمال التنفيذ والفرص اليت تطرحها قطاعات صـناعية معينـة              

  . وسياقات التطبيق، وذلك يف مجلة عوامل ذات صلة
ينبغي عدم النيـل مـن سـالمة املبـادئ       : ظ على سالمة املبادئ التوجيهية    احلفا  -٥٢

      وبينمـا . التوجيهية عن طريق التفسريات الدخيلة أو االلتفافات املفاهيمية أو الُنُهج اجلزئيـة           
ة والناشئة املتعلقة باملبـادئ     يال يستطيع الفريق العامل أن يؤثر عملياً يف مجيع املبادرات احلال          

ية أو أن يقيمها، فإنه سيسعى إىل وضع مؤشرات للعمليـات والنتـائج تـستطيع               التوجيه
نفسها مـدى فعاليـة أدوات ومـوارد        م ب بواسطتها مجيع اجلهات صاحبة املصلحة أن تقيّ      

وخدمات معينة، موجودة فعالً وناشئة، ميكن أن تفيد يف دعم تنفيذ املبادئ التوجيهية مـن               
  .جانب الدول والشركات

يفترض جناح الوالية النهوض على حنو متوازن بتنفيذ ونشر مجيع          : ر املتوازن التطوي  -٥٣
وسيلتزم الفريق  . الركائز الثالث للمبادئ التوجيهية من جانب مجيع اجلهات صاحبة املصلحة         

العامل، عندما يكون ذلك مناسباً، بتمحيص واقتراح طرق ملعاجلة عدم التماثـل يف التنفيـذ     
  .كلما حدث ذلك

سيسعى الفريق العامل يف مجيع أنشطته إىل تـشجيع الوضـوح           : ضوح والبساطة الو  -٥٤
ففي عامل . وينبغي عدم خبس أمهية وجود مفاهيم واضحة وبسيطة ونقل هذه املفاهيم         . والبساطة

ن للدول والشركات، تصبح     على القدر احملدود من االهتمام واملوارد املتاحيْ       طالباملتتنافس فيه   
  . أدوات نشر املبادئ التوجيهية شرطاً أساسياً لنجاح تنفيذ هذه املبادئالدقة واإلجياز يف

 تنفيذ املبادئ التوجيهية تنفيذاً شامالً وفعاالً يف        ُيسفرينبغي أن   : تشجيع حتقيق نتائج    -٥٥
خامتة املطاف عن حتقيق حتسينات يف احلماية من جتاوزات حقوق اإلنـسان مـن جانـب                

نشاط األعمال، الناشئة عن اض يف جتاوزات حقوق اإلنسان      مؤسسات األعمال، وحتقيق اخنف   
. وحتسني إمكانية حصول ضحايا هذا الضرر على ُسُبل انتصاف فعالة عند وقـوع الـضرر              

وينبغي أن يظل التنفيذ مركزاً على أشد أشكال تأثري أنشطة األعمال على حقوق اإلنـسان،               
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يشون أوضاعاً ميكن أن يتعرضوا     وكذلك على تأثريها الذي ميس حقوق األشخاص الذين يع        
  .فيها هلذا اخلطر

  استخدام املبادئ التوجيهية لدعم املساءلة  -٢  

تتوخى املبادئ التوجيهية بوضوح دعم مساءلة الشركات عن التورط يف إحلاق ضرر            -٥٦
إذ تنص املبادئ التوجيهية بصورة خاصة على أنه جيب على الدول، كجزء            . حبقوق اإلنسان 

ملتمثل يف محاية حقوق اإلنسان من االنتهاكات اليت ترتكبها مؤسسات األعمال،           من واجبها ا  
ط يف إحلاق ضرر حبقوق اإلنسان، وذلك عـن         أن تكفل املساءلة الوافية للشركات عن التورّ      

ومـن الواضـح أن   . طريق الوسائل القضائية أو اإلدارية أو التشريعية أو الوسائل األخـرى         
جراها الفريق العامل، والورقات املقدمة إليه، قد أبرزت أمهية هـذا           املشاورات األولية اليت أ   

ويسلم الفريق العامل أيضاً بالدور اهلـام لـدعم         . اجلانب من واجب الدولة املتعلق باحلماية     
املساءلة يف تشجيع استيعاب املبادئ التوجيهية مما يكفل تنفيذ هذه املبـادئ مـن جانـب                

ل بصورة حمددة   ويالحظ الفريق العامل يف هذا الصدد أنه خموّ       . الشركات تنفيذاً شامالً وفعاالً   
حبث خيارات وتقدمي توصيات على الُصُعد الوطنية واإلقليمية والدولية من أجـل حتـسني              

وهذا ميكن أن يشمل، يف مجلة أمور، حتديد الفرص         . إمكانية اإلفادة من ُسُبل انتصاف فعالة     
توفري العدالة لضحايا الضرر الذي يلحـق حبقـوق   اليت تسمح بتفكيك احلواجز اليت تعترض   

األعمال؛ وحتديد عوامل النجاح يف إقامة آليـات فعالـة،          مؤسسات  اإلنسان نتيجة لنشاط    
قضائية وغري قضائية، ملعاجلة املظامل؛ ومناقشة النتائج اليت تلحق بالدول ومؤسسات األعمال            
نتيجة لإلخفاق يف تنفيذ املبادئ التوجيهية؛ وإيالء اهتمام خاص ألصحاب احلقوق الـذين             

  .د يتحملون عبء التأثري الضاريقعون ضحية للضرر بصورة خاصة، أو الذين ق
ويسلم الفريق العامل بأن بعض اجلماعات واألفراد يواجهون عقبات كبرية بـشكل             -٥٧

لحق حبقـوق اإلنـسان      املظامل اليت تَ   انتصاف من خاص عند سعيهم إىل احلصول على ُسُبل        
ل وقد تشمل هذه اجلماعات الشعوب األصلية واألطفـا       . اخلاصة هبم بسبب نشاط األعمال    

والنساء والعمال املهاجرين وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والالجئني وأفراد األقليات           
وقد أكدت جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة على أنه         . اإلثنية والدينية واألقليات األخرى   

توجد يف نظر هؤالء عالقة إشكالية بني دور الدولة وأنشطة مؤسسات األعمـال ووضـع               
  .الشعوب األصلية

ومن أجل دعم مساءلة مؤسسات األعمال، فضالً عن مساءلة الدول، فيما يتعلـق               -٥٨
حبقوق اإلنسان، فمن الضروري زيادة استيعاب وتطبيق املبادئ التوجيهية من جانب اهليئات            

وسيسعى الفريق العامل إىل استقـصاء      . الدولية واإلقليمية اليت توجد لديها آليات للمساءلة      
العاملية واإلقليمية، فـضالً عـن اجلهـود        هياكل احلوكمة   ساءلة القائمة يف    خريطة آليات امل  

املتعلقة بالتغطيـة والفـرص املتاحـة       الصلة، من أجل حتديد الثغرات      التنظيمية اخلاصة ذات    
  .لالعتماد على قنوات اإلنصاف القائمة وتعزيزها
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  هتيئة بيئة متجاوبة مع املبادئ التوجيهية  -٣  

دائماً لتنفيذ أو نشر املبادئ التوجيهية على حنـو         ُمفضية  قات احمللية    تكون السيا  لن  -٥٩
إذ توجد مؤسسات أعمال كثرية تعمل يف بيئات ال ختضع إال لقدر ضـئيل مـن                . مستقيم

وقد ال تـستطيع بعـض      . الضغوط اخلارجية اإلجيابية اليت تدفع إىل احترام حقوق اإلنسان        
بادئ التوجيهية لصيانة وضمان اسـتدامة نـشاط        الشركات يف بادئ األمر أن ترى أمهية امل       

ولبناء بيئة تفضي إىل استيعاب املبادئ التوجيهية، يكون من دواعي تقدير الفريـق             . أعماهلا
وجوب متكني أصحاب املصلحة من املطالبة بأن تفي الدول ومؤسسات          ) أ: (العامل ما يلي  

جلهات الفاعلة امللتزمة بـدعم     جيب تزويد ا  ) ب(األعمال بواجبات ومسؤوليات كلٍ منها؛ و     
ملهـارات واملـوارد املناسـبة؛      اجلهود املتعلقة بتنفيذ ونشر املبادئ التوجيهية بـاألدوات وا        

الحترام حقوق اإلنسان يف حالة الدول ومؤسسات       " املربرات االقتصادية "جيب إعداد    )ج(و
زيز اجلهود الرامية إىل بناء     وفيما يتعلق باجلوانب الثالثة مجيعاً، يتسم تع      . األعمال على السواء  

  . قدرات اجلهات الفاعلة ذات الصلة بأمهية رئيسية
توجد بشكل مسموع ومنظور على     : تنشيط الطلب على تنفيذ املبادئ التوجيهية       -٦٠

حنو متزايد مطالب من جانب املستثمرين واملستهلكني والعاملني ونقابات العمال واجملتمـع            
مبا يف ذلك مجاعات السكان األصليني، بـأن تتنـاول الـدول            املدين واألشخاص املتأثرين،    

كمـا أن التوقـع     . ومؤسسات األعمال تأثري أنشطة قطاع األعمال على حقوق اإلنـسان         
األساسي من جانب اجملتمع ككل هو أن حتترم الشركات حقوق اإلنسان يف مجيع عملياهتـا               

إىل مطالبة الدول وجهات    ف وزناً   وكلٌ من هذه األصوات يضي    . ويف عالقاهتا يف جمال األعمال    
وهبذه الصفة، فإهنا   . لوفاء بواجباهتا ومسؤولياهتا كما هي حمددة يف املبادئ التوجيهية        األعمال با 

ولذلك سيسعى الفريق العامـل إىل      . تؤدي دوراً حاسم األمهية يف دعم استيعاب هذه املبادئ        
طريق إتاحة الفرصة لالسـتماع إىل  تشجيع احلوار فيما بني أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك عن           

  .هذه األصوات يف شىت اجلهود اليت يبذهلا للمساعدة يف نشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها
لكي حتقق املبادئ التوجيهيـة     : الوصول إىل مجهور جديد وجهات فاعلة جديدة        -٦١

واسـع مـن    إمكاناهتا احلقيقية، فإنه جيب فهمها وتطبيقها على حنو فعال من جانب مجهور             
وسيشكل ذلك جزءاً من مسار حمدد من مسارات عمـل          . اجلهات الفاعلة يف مجيع املناطق    

  ). أدناه٧٤-٦٣انظر الفقرات (الفريق العامل 
توجد جمموعة  : الدول ومؤسسات األعمال  يف حالة   " املربرات االقتصادية "ترويج    -٦٢

تأثري أنشطة األعمال على حقوق     متنامية من الشهادات اليت تشري إىل أن اإلخفاق يف معاجلة           
اإلنسان قد يؤدي يف بعض احلاالت إىل تعريض الشركات لعواقب سلبية كبرية فيما يتعلـق               

ويف الوقت نفسه، فإن تنفيذ املبـادئ  . باجلوانب القانونية واملالية والتشغيلية ومسعة الشركات  
 وحتلي الشركات   ،جل الطويل ق القيمة يف األ   لْالتوجيهية ميكن أن يكون جزءاً ال يتجزأ من خَ        
وفيما يتعلق بتنفيذ املبادئ التوجيهيـة مـن    . بروح املواطنة، وحتقيق مساءلة جهات األعمال     

جانب الدول، فإن ضمان حتسني احلماية من الضرر الواقع على حقوق اإلنسان بسبب نشاط      
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 مهـا  األعمال، وقيام الدول بتشجيع احترام حقوق اإلنسان من جانب مؤسسات األعمـال   
أمران قد يساعدان على جتنب تكبد تكاليف اجتماعية واقتصادية وبيئية كبرية بينما يسهمان             
أيضاً يف حتقيق نتائج مستدامة عريضة القاعدة ومستدامة اجتماعياً علـى صـعيد التنميـة               

وباإلضافة إىل أن الفريق العامل سيشدد على هذه النقاط، فإنه سـيؤكد علـى              . االقتصادية
ملبادئ التوجيهية املستمدة من ارتكازها على املعايري الدولية القائمة يف جمال حقوق            مشروعية ا 

اإلنسان وعلى الدعم املؤسسي والتأييد من جانب أصحاب املـصلحة املتعـددين وعلـى              
ما هو متاح على حنو متزايـد مـن أدوات          عوضوحها املعياري وفائدهتا املتأصلة فيها فضالً       

  .فيذها من جانب الدول والشركات على السواءوموارد ميكن أن تدعم تن

  مسارات العمل ومعايري التركيز  -باء  

راتيجية العريضة املبيَّنة أعـاله ورهنـاً        باالعتبارات االست  اً الفريق العامل، مدفوع   إن  -٦٣
أن ينتهج ثالثة مسارات عمل سيقوم عن طريقها بتنفيذ واليته يعتزم والقدرات، بتوافر املوارد 

ر املبادئ التوجيهية عاملياً، وتعزيز التنفيذ، وإدماج هذه املبادئ يف أطر احلوكمـة             نش: وهي
ويف إطار برامج العمل اإلمجالية هذه، طُبق مزيد من معايري التركيز بغيـة تـشكيل               . العاملية

  .عملية اختيار األولويات احملددة

  نشر املبادئ التوجيهية عاملياً  -١  

إىل نشر املبادئ التوجيهية على أنه غاية يف حد ذاته بل وسيلة            ال ينظر الفريق العامل       -٦٤
وبالنظر إىل النطاق الفريق العامل،  لوالية  . ضرورية حنو تنفيذ هذه املبادئ تنفيذاً شامالً وفعاالً       

وإطارها الزمين احملدود، ولضمان أن يكون مجيـع أصـحاب            لوالية الفريق العامل   اإلمجايل
،  ومدركني هلـذا احملتـوى     حملتوى األساسي للمبادئ التوجيهية   بام  املصلحة املعنيني على عل   

إىل التركيز على نشر املبادئ التوجيهية لدى اجلهات الفاعلة الـيت يـرى أن            سيسعى الفريق   
ولذلك سيويل الفريق العامل أولوية اللتزامه بتشجيع       . إسهامها يف التنفيذ سيكون هو األكرب     

  :ات الفاعلة اليت تندرج ضمن الفئات التاليةنشر املبادئ التوجيهية لدى اجله
أي اجلهات صاحبة املصلحة اليت ليست بعد على علـم          : اجلهات اجلديدة   )أ(  

مبحتوى أو آثار املبادئ التوجيهية واليت قد تشمل، على سبيل املثال، اجلهات الواقعة خارج              
ل احمللية واملمتدة الداخلة    نطاق منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وجهات األعما        

ضمن سالسل إمداد، ومؤسسات األعمال اململوكة للدولة، واملشاريع الصغرية واملتوسـطة           
احلجم، وشبكات منظمات اجملتمع املدين ومنظمات اجملتمع احمللي ومنظمات القاعدة الشعبية،           

  ضمن مجلة جهات؛
ن أن تنشر املبـادئ     هي الشبكات واملؤسسات اليت ميك    : فةاجلهات املضاعِ   )ب(  

التوجيهية لدى جمموعات كبرية من اجلهات الفاعلة ذات الصلة؛ وهذه تشمل املؤسـسات             
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اإلقليمية ورابطات نشاط األعمال والوكاالت اإلمنائية، ومنصات املـسؤولية االجتماعيـة           
  للشركات واملنصات املعنية باالستدامة؛

ها املساعدة يف تعزيـز تنفيـذ       أي اجلهات اليت يف مقدور    : ازةاجلهات احلفّ   )ج(  
املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك املؤسسات واجملموعات اليت تقدم خدمات بـرامج املـساعدة            
التقنية وبناء القدرات إىل جهات األعمال واحلكومات، فضالً عن اجملموعات اليت تستطيع أن             

 املتأثرة بعمليـات    تساعد على إعالم اجملتمعات ومتكينها من استيعاب قضايا حقوق اإلنسان         
ومـن املتوقـع أن يـؤدي    . جهات األعمال، وأن ختلق الطلب على تنفيذ املبادئ التوجيهية  

التفاعل مع هذه اجملموعة إىل تعزيز متكني أصحاب احلقوق، وخباصة اجملتمعات احملليـة الـيت     
فة توجد يف أوضاع شديدة التعرض للخطر، مبا يف ذلك جمتمعات السكان األصليني، من معر             

  .حقوقهم وممارستها يف مواجهة التأثري الضار الناجم عن نشاط األعمال
ويتصور الفريق العامل أن املبادئ التوجيهية ستؤدي، عن طريق برنامج النشر العاملي              -٦٥

هذا، إىل إضفاء قدر كبري من الوضوح املطلوب على التحديات اجلمة املتعلقة حبقوق اإلنسان            
ال حول العامل عن طريق إجياد لغة وهنج مشتركني يتقامسهما مجيع           والناشئة عن نشاط األعم   

ويتمثل اهلدف النهائي يف دعم الطلب على التنفيذ ويف استحداث هـذا            . أصحاب املصلحة 
  .الطلب

  تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية  -٢  
 تشري كثري من عناصر والية الفريق العامل إىل اهلدف اإلمجـايل املتمثـل يف تنفيـذ       -٦٦

ويسلط الفريق  . املبادئ التوجيهية تنفيذاً فعاالً وشامالً من جانب الدول ومؤسسات األعمال         
العامل األضواء يف هذا الصدد على حقيقة أن جملس حقوق اإلنسان قد أوعز إليـه بـدمج                 
منظور جنساين يف كامل العمل املتعلق بالوالية وبإيالء اهتمام خـاص لألشـخاص الـذين             

وإذ يضع الفريق العامل ذلك يف اعتبـاره فإنـه      . هشة، وخباصة األطفال  يعيشون يف أوضاع    
يتوخى اتباع جمموعة متنوعة من املسارات املؤدية إىل التنفيذ تشمل جمموعـة واسـعة مـن          

ورغم أن الفريق العامل ال     . السياقات القانونية واملؤسسية والسياقات املتعلقة بنشاط األعمال      
أو اإلشراف عليها مبفرده، فإنه يستطيع تشجيع هـذه اجلهـود           يستطيع قيادة جهود التنفيذ     

وهذا سـيتطلب التعـاون والتنـسيق       . حيثما كان ذلك ممكناً ومالئماً وسيقوم بذلك فعالً       
ومن الناحية العملية، سيسعى الفريق     . والتكاتف مع اجلهات األخرى امللتزمة بأهداف واليته      

  . بأربع طرق رئيسيةالعامل إىل تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية
، مبا يف ذلك    تعرض لتأثري أنشطة قطاع األعمال    تناول حالة اجملموعات الشديدة ال      -٦٧

 إذ ميكن لكثري من العوامل أن تؤثر على شدة تعـرض محلـة احلقـوق                :الشعوب األصلية 
ولذلك سيفسر الفريق العامل هـذا      . لتجاوزات حقوق اإلنسان النامجة عن نشاط األعمال      

ن واليته تفسرياً واسعاً لكي يضمن توجيه االنتباه املناسب إىل اجملموعة الواسعة من             اجلانب م 
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َحَملة احلقوق املذكورين يف هذا التقرير واليت تتسم بشدة التعرض للتأثريات السلبية النامجـة              
والشعوب األصلية يف مجيع املناطق هي بصورة خاصة تتأثر تأثراً عميقاً           . عن نشاط األعمال  

متناسب باألنشطة املتصلة بقطاع األعمال، مثل استخراج املـوارد وتنميـة اهلياكـل             وغري  
وكثرياً ما تواجه هذه الشعوب متييزاً من حيث القانون واملمارسـة االجتماعيـة             . األساسية

وجيري هتميشها يف عملية وضع السياسات والقوانني واألنظمة املتعلقة بقضايا نشاط األعمال            
وجيب بشكل حمدد أن تتنـاول الـدول والـشركات يف           . يت تؤثر عليها  وحقوق اإلنسان ال  

 مـن   وفئات  معينة جهودها املتعلقة بتنفيذ املبادئ التوجيهية ما يتعرض له أفراد من مجاعات          
تأثري نشاط األعمـال علـى      من  ضة بشدة خلطر الضعف والتهميش      السكان قد تكون معرّ   

  .حقوقهم اإلنسانية
 سيشجع الفريق العامل جهـود تنفيـذ املبـادئ          :قة بالتنفيذ تشجيع اجلهود املتعل    -٦٨

الـدول ومؤسـسات    (التوجيهية عن طريق التفاعل مباشرة مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة           
، حيثما أمكن، بشأن تطبيق املبادئ التوجيهية، عن طريق اإلسهام أو           )األعمال واجملتمع املدين  

  ملنظمات األخرى، وعن طريق املبـادرة علـى حنـو         املشاركة يف مبادرات التنفيذ اليت تتخذها ا      
انتقائي مبشاريع حمددة ترمي إىل زيادة دفع عملية التنفيذ إىل األمام، مثالً عن طريق تشجيع وضع                

  . خطط عمل وطنية وتشجيع جهود بناء القدرات اليت هلا تأثري على تنفيذ املبادئ التوجيهية
بالفعـل الـرواد املنفـذون      هامة يتعلمها   توجد دروس    :تقاسم املمارسات اجليدة    -٦٩

 من أجـل اختبارهـا      ذه الدروس عرب القطاعات واملناطق    وينبغي نقل ه  . للمبادئ التوجيهية 
وحتقيقاً هلذه الغاية، سيـسعى الفريـق العامـل إىل حتديـد            . وتطبيقها يف سياقات جديدة   

ا على نطاق واسـع؛     املمارسات اجليدة وتبادهلا وتروجيها، مبا يف ذلك عن طريق دعم نشره          
ج هلا جيب أن يكون من املتوقع على        وهو سيطبق يف غمار ذلك مبدأ أن املمارسات اليت يروَّ         

. حنو معقول أن تعطي مفعوالً ملعيار ال يقل عن ذلك املبني يف املبـادئ التوجيهيـة نفـسها          
اقات اليت قد   وسيطبق الفريق العامل هذا املبدأ حىت خبصوص التنفيذ املضطلع به يف أنواع السي            

  .تواجهها الدول والشركات واليت ال سبيل إىل إنكار أهنا تثري حتديات
 فاملبادئ التوجيهية، وإن    :توفري مزيد من اإليضاح بشأن تطبيق املبادئ التوجيهية         -٧٠

قصد هبا أن تكون حافظة أدوات تؤخذ من الـرف          كانت ليست واجبة التطبيق عاملياً، ال يُ      
املقاس الواحد ال ُيالئم    "أخرى عندما يتعلق األمر بوسيلة التنفيذ، فإن        وتستخدم، أي بعبارة    

وال مناص من أن يؤدي تنفيذ املبادئ التوجيهية إىل إثارة أسـئلة وإىل نـشوء               . )٣٢("اجلميع
ومتاماً كما  . حاجة ما إىل مزيد من اإليضاح يف جماالت حمددة ويف سياقات املمارسة الفعلية            

بق توجيهات، على سبيل املثال، بشأن كيف ميكن دمج إدارة املخاطر           قدم املمثل اخلاص السا   
وهو العمل الـذي    (اليت تواجه حقوق اإلنسان يف مفاوضات العقود بني الدولة واملستثمرين           

__________ 
 .١٥، الفقرة A/HRC/17/31الوثيقة  )٣٢(
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أسفر عن وضع عشرة مبادئ لدمج املخاطر اليت تواجه حقـوق اإلنـسان يف مفاوضـات                
 هلـذه  التطبيق العملي من اإليضاحات بغية دعم      ال لتقدمي مزيد  اجمل، وهو ما يهّيئ     )٣٣()العقود

التوجيهات يف حترير عقود املستثمرين املتسمة باملسؤولية، فإن احلاجة ما زالـت قائمـة إىل               
وقد ُعرضت بالفعل على الفريـق العامـل        . تقدمي مزيد من اإليضاحات يف جماالت أخرى      

مة خلدمات قد يكون هلا تأثري قدِّمسائل مثل آثار املبادئ التوجيهية على مؤسسات األعمال امل      
وميكن مشاهدة حالة مماثلة يف ممارسات وكـاالت ائتمانـات          . تمتع حبقوق اإلنسان  العلى  

التصدير وما يتصل هبا من مؤسسات يف جمال تنفيذ تدابري العناية الواجبة فيما يتعلق حبقـوق                
 املترتبة علـى واجـب      وخبصوص التأثري الذي حيدث جملموعات حمددة، فإن اآلثار       . اإلنسان

واجبة من جانب مؤسسات األعمال وإتاحة االنتـصاف        الاحلماية الواقع على الدولة والعناية      
فيما يتعلق حبالة الشعوب األصلية هي مجيعاً تشكل أيضاً جماالً آخر حيتاج إىل مزيـد مـن                 

لعامل حبث  وبينما ال يستطيع الفريق ا    . اإليضاح، مبا يف ذلك من حيث صلته مبسألة التشاور        
ح مجيع املسائل واملعضالت اليت قد تنشأ يف سياق تنفيذ املبادئ التوجيهية، فإنه سيحدد ويوضّ     

 مبا يف ذلك الشبكات األكادميية      -أبرز القضايا حيثما كان ذلك ممكناً، مث سيشجع الشركاء          
  على وضع ونشر حلول مالئمة للتحديات احملددة، مثل التحـديات          -سني  وشبكات املمارِ 

الناشئة فيما يتعلق بقطاعات صناعات أو مناطق جغرافية معينة أو جمموعـات معينـة مـن                
  .أصحاب املصلحة أو عالقات نشاط أعمال معينة

" ويف إطار جماالت التركيز األربعة املذكورة أعاله، يقترح الفريق العامل اسـتخدام         -٧١
هة التحـديات املـشتركة     لدعم جهود الدول ومؤسسات األعمال يف مواج      " مخمتربات تعلّ 

 ففي حالة مؤسسات األعمال، تشمل هذه التحديات دمج حقوق اإلنـسان   .املتعلقة بالتنفيذ 
وأما يف  . يف عمليات إدارة املخاطر والعناية الواجبة ويف سالسل اإلمداد وآليات تناول املظامل           

االت العامـة    وحتديد أدوار الوك   ،حالة الدول، فإن التحديات تشمل دعم اتساق السياسات       
. القطرية ودون القطرية، وبناء قدرات هيئات املساءلة العامة واآلليات القضائية غري القضائية           

ج ُهلتحديد وفهم نُ  م املتبادل للدروس املستفادة، و    م هذه الفرص للتقاس   وستتيح خمتربات التعلّ  
  .الفوز من أجل البناء على جناحات اآلخرين

  ر حلوكمة العامليةطُأُدمج املنابع التوجيهية يف   -٣  
احلماية "سيسعى الفريق، يف إطار برنامج عمله الرئيسي الثالث، إىل تعزيز دمج إطار               -٧٢

وحتقيقاً هلذه الغايـة،    . ر احلوكمة العاملية  طُهو واملبادئ التوجيهية يف أُ    " واالحترام واإلنصاف 
ر حوكمة  طُملشرفة على أُ  سيسعى الفريق العامل على حنو استباقي إىل التفاعل مع املؤسسات ا          

تشجيع، تنفيذ املبادئ أو على األقل يف حالية وناشئة هلا القدرة على أداء دور هام يف اقتضاء،    
وسيشجع الفريق العامل على دمج املبادئ      . التوجيهية من جانب مؤسسات األعمال والدول     

__________ 
 .A/HRC/17/31/Add.3انظر الوثيقة  )٣٣(
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لـصناعة واهليئـات    ر، مبا يف ذلك االتفاقات واملؤسسات ورابطات ا       طُالتوجيهية يف هذه األُ   
املعنية باملسؤولية واالستدامة وتصنيف املستثمرين، على الصعيدين اإلقليمي والدويل، يف مجلة           

إذ يضع املوارد والقـدرات     هو  من الفريق العامل هبذه االعتبارات، و     واسترشاداً  . )٣٤(جهات
من هذا القبيـل الـيت      ر احلوكمة   طُاملتاحة يف احلسبان، فإنه سيعطي أولوية اللتزامه املتعلق بأُ        

ميكن أن تربهن على وجود سـجل جيـد اللتـزام            )ب(تتسم بآليات مساءلة فعالة؛ و     )أ(
تتيح  )د(تنطبق على عدد كبري من اجلهات الفاعلة؛ و )ج(كني فيها مببادئها؛ واملشارِ/أعضائها

  .املظاململعاجلة لألفراد املتأثرين آليات فعالة 
لتشجيع على إجياد دور نـشط      إىل ا  عمله   يع جوانب يف مج وسيسعى الفريق العامل      -٧٣

ويرحب الفريق العامـل يف هـذا الـصدد         . )٣٥(هليئات األمم املتحدة لتحقيق أهداف واليته     
بالوالية اليت منحها إياها جملس حقوق اإلنسان للعمل يف إطار تعاون وتنسيق وثـيقني مـع                

مـع  عة جمللس حقوق اإلنسان و    أصحاب الواليات األخرى يف إطار اإلجراءات اخلاصة التاب       
ات هيئات األمم املتحدة واهليئات الدولية األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك هيئـات معاهـد              

وقد دعم أصحاب املصلحة أمهية هـذا       .  معها مجيعاً  حقوق اإلنسان، وإلجراء حوار منتظم    
  . ملالتنسيق والتعاون واحلوار أثناء املشاورات األولية اليت أجراها الفريق العا

وسيسعى الفريق العامل، يف معرض دمج املبادئ التوجيهية يف هياكـل احلوكمـة               -٧٤
األطـر  جعـل  البناء على قوهتا، مبا يف ذلك إىل العاملية، إىل تكملة النجاحات املبكرة اهلامة و 

اهلامة املشمولة برعاية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالتفاق العاملي لألمـم             
  .مع املبادئ التوجيهيةمتوائمة  ألوروبية ومؤسسة التمويل الدوليةاملتحدة واملفوضية ا

__________ 
كمثال على دور الفريق العامل يف تشجيع مواءمة اُألطُر األخرى مع املبادئ التوجيهيـة، انظـر مـذكرة                   )٣٤(

، املتاحـة  ٢٠+املعلومات األساسية املوجهة منه إىل احلكومات املشارِكة يف التفاوض على وثائق مؤمتر ريو              
  :على الصفحة الشبكية

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/BNUNGuidingPrinciplesBusinessHR.pdf. 
، إىل األمني العام أن يعد تقريراً عن الطرق اليت ميكن هبا            ١٧/٤طلب جملس حقوق اإلنسان أيضاً، يف قراره         )٣٥(

 يف النـهوض    ملنظومة األمم املتحدة ككل، مبا فيها الربامج والصناديق والوكاالت املتخصصة، أن تـساهم            
بربنامج نشاط األعمال وحقوق اإلنسان ونشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية، وأن يتناول التقرير علـى وجـه                
اخلصوص أفضل الطرق الكفيلة ببناء قدرات مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة هلذا الغرض داخل منظومـة                

 .ه احلادية والعشرينوسيقدَّم التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورت. األمم املتحدة
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  التفاعل مع اجلهات صاحبة املصلحة  -سابعاً  

  تشاوريالالنهج اإلمجايل الشامل للجميع و  -ألف  
يسلم الفريق العامل بأن املقياس النهائي لنجاح واليته سيكون هـو مـدى إدراج                -٧٥

  جمال هية ضمن إجراءات العمل املعتادة لدى مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف          املبادئ التوجي 
أو تـشارك   تقودها   سواء كانت هذه اجلهات تؤثر على هذه األنشطة أو           -أنشطة األعمال   
وهذا يضع مبدأ التشاور مع أصحاب املصلحة املتعـددين وإسـهامهم يف            . فيها أو تتأثر هبا   

ضمان احلصول على أكرب قدر من الدعم من أصـحاب          صلب فلسفة الفريق العامل، هبدف      
  .املصلحة لكل من العملية املتعلقة بالوالية ونتائج هذه الوالية

الدراسـات  (على األدلـة    باالرتكاز   السابق لواليته    وقد اتسم تنفيذ املمثل اخلاص      -٧٦
 نطـاق   وبالطابع التشاوري على  ؛  )االستقصائية وحتديد أماكن املمارسات والبحوث احلالية     

 مـشاورة يف    ٤٧( للمشاركة الواسعة من جانب أصحاب املصلحة املتعددين         واسع املفتوح 
على إجياد حلول عملية لـشواغل      التركيز   (الواقعيو) مخس قارات وتقدمي كثري من الورقات     

وقد خلع هذا النهج على الوالية مشروعية كافية        ). اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية    
 اجلماعي من جانـب جملـس       اإلقرار اقتراح طريق فعلي إىل األمام جيسده اليوم         ومكّنها من 

حقوق اإلنسان للمبادئ التوجيهية كما يتمثل يف استيعاب هذه املبادئ من جانب اجلهـات              
  . )٣٦(الفاعلة العامة واخلاصة

ة الشاملة  والفريق العامل ملتزم التزاماً راسخاً هبذه املبادئ املتعلقة بالعمل وباملشارك           -٧٧
للجميع، ليس فقط ألن مجيع اجلهات صاحبة املصلحة قد أعادت تنظيم قيمتـها وفعاليتـها               

  .ولكن أيضاً ألن احلوار واملشاركة يتسقان مع جوهر النهج القائم على احلقوق

  التفاعل مع الدول األعضاء  -باء  
 حوار وتعـاون    يعتزم الفريق، يف إطار سعيه إىل حتقيق واليته، مواصلة الدخول يف            -٧٨

وسريتكز هذا التفاعل على االلتزام بنهج تشاوري شـامل         . )٣٧(منتظمني مع الدول األعضاء   
للجميع، وكذلك على قاعدة أن الدول تتحمل، مبوجب القانون الدويل، االلتزام الرئيسي عن        

  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

__________ 
، بدأ أعضاء الفريـق بالفعـل يف        ٢٠١٢يناير  /منذ الدورة األوىل للفريق العامل، املعقودة يف كانون الثاين         )٣٦(

 .التفاعل مع املنظمات اإلقليمية والدول ومؤسسات األعمال ومنظمات اجملتمع املدين وهيئات األمم املتحدة
ا آحاد الدول وتشاوروا مع منظمـات إقليميـة لـديها           شارك أعضاء الفريق العامل يف اجتماعات عقدهت       )٣٧(

 .عمليات مستمرة تتعلق بتنفيذ املبادئ التوجيهية
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ص عليه واليته، إىل تقدمي املشورة وتوصـيات        سيسعى الفريق أيضاً، على حنو ما تن        -٧٩
ملبادئ التوجيهية، وبشأن إعداد    بشأن املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف معرض تنفيذ ا        

نشاط األعمال وحقوق اإلنسان، وبشأن دعـم       مبوضوع  متعلقة  تشريعات وسياسات حملية    
اون التقين وإسداء املشورة     التع وسيجري مباشرةُ . إمكانية احلصول على سبل انتصاف فعالة     

  .بطريقة بناءة على أساس احلوار
سيسعى الفريق العامل، بالنظر إىل طبيعة واليته وتبعاً للقضية احملددة الـيت جيـري              و  -٨٠

تناوهلا، إىل التفاعل مع السلطات احلكومية والكيانات العامة على املستويات املختلفة وعـرب             
ارات والوكاالت احلكومية واملؤسسات األخرى املرتكزة      وسيشمل ذلك اإلد  . املهام املختلفة 

  .ممارسات نشاط األعمالتقوم بتشكيل على الدولة واليت 
ويرحب الفريق العامل باخلطوات اليت ُبدئ فيها بالفعل لبحث كيف ميكن للـدول               -٨١

طـر  واملنظمات احلكومية الدولية أن تنفذ اجلوانب املختلفة للمبادئ التوجيهية عن طريـق أُ            
وبطبيعة احلال فإن الفريق العامل، يف      . السياسات وتقدمي التوجيهات إىل مؤسسات األعمال     

نب املتصلة بواجب جهوده الرامية إىل حتديد املمارسات اجليدة والدروس املستفادة بشأن اجلوا
ل انتصاف، سيسعى إىل التفاعـل      ُب على الدولة ودعم إمكانية احلصول على سُ       احلماية الواقع 

 حنو وثيق مع هذه الدول واملنظمات، مبا يف ذلك عن طريق حتديد التحديات اليت قـد                 على
ويعتزم الفريق العامل أيضاً التفاعـل  . زيد من التنفيذ الفعال   مبجيري التصدي هلا بغية النهوض      

مع الدول يف مجيع املناطق من أجل زيادة الوعي باملبادئ التوجيهية على أوسع نطاق ممكـن                
  .يف عملية تبادل املمارسات اجليدة وتروجيهاواملساعدة 

  التفاعل مع اجلهات األخرى صاحبة املصلحة  -جيم  
يهدف الفريق العامل إىل حتديد الفرص املتاحة للتعاون االستراتيجي مع املنظمـات              -٨٢
دة يف القرار املنشئ لواليته، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة التابعـة جمللـس                احملّد
ق اإلنسان، واهليئات والوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة،           حقو

واهليئات الدولية األخرى، واحلكومات، والشركات عرب الوطنية، ومؤسـسات األعمـال            
األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وممثلو الشعوب األصلية، ومنظمات اجملتمـع           

وفضالً عن هذه املنظمات، يسعى الفريـق       . )٣٨(قليمية ودون اإلقليمية  املدين، واملنظمات اإل  
 ،العامل إىل إقامة تعاون مباشر وغري مباشر على السواء مـع رابطـات نـشاط األعمـال                

 ومبادرات أصـحاب    ،املوائد املستديرة للصناعة  و ،مراكز البحوث و ،واملؤسسات األكادميية 

__________ 
يف إعداد  ) األونكتاد(على سبيل املثال، تفاعل أعضاء الفريق العامل مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية               )٣٨(

 .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام 
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 واملدافعني عن حقوق اإلنـسان      ، وقادة الفكر  ،ال واحتادات نقابات العم   ،املصلحة املتعددين 
  . ومنظمات القاعدة الشعبية،الذين يتناولون أنشطة مؤسسات األعمال

أما الطبيعة احملددة للتعاون مع الشركاء املختلفني فستتـشكل بفعـل االعتبـارات               -٨٣
عاون من قـدرة    املعروضة يف الفرع املتعلق باالستراتيجية، مبا يف ذلك ما ينطوي عليه هذا الت            

والوصول على نطاق واسع إىل مجهور أوسع مما كان سـيكون           " فاملضاِع"على حتقيق أثر    
ممكناً عن طريق جهد الفريق العامل الذي يبذله وهو يتصرف مبفرده، ونطـاق جمموعـات               

مثالً اجلهات املنتمية إىل مناطق خمتلفة      (اجلهات صاحبة املصلحة من حيث نوع هذه اجلهات         
ومدى اتساق النطاق داخل كل جمموعة من جمموعات اجلهات صاحبة املـصلحة            ) من العامل 

أي على سبيل املثال املدى الذي يتراوح بني الشركات عرب الوطنية واملـشاريع الـصغرية               (
  .األعمالسة لنشاط واملتوسطة احلجم داخل جمموعة اجلهات صاحبة املصلحة املمارِ

  أساليب العمل  -ثامناً  
جريت يف الدورة األوىل للفريـق العامـل، وباالسـتناد إىل           اوالت اليت أُ  عقب املد   -٨٤

 صاحبة املصلحة قبل الدورة  املعنيةاإلسهامات والورقات الواردة من الدول واجلهات األخرى  
  .نفسها وأثناءها، أصدر الفريق بياناً عن أساليب العمل اليت يعتزم اتباعها يف تنفيذ واليته

  ر املقر-الرئيس   -ألف  
.  املقرر بعد كل دورة من دورات الفريق العامل        -قرر الفريق تعاقُب مهمة الرئيس        -٨٥

.  املقرر للدورتني األوىل والثانية للفريـق      - يف منصب الرئيس     ‘يونك مارغاريت‘وقد ُعينت   
  .  يف جنيف٢٠١٢مايو /أيار ١١ إىل ٧وسيعقد الفريق دورته الثانية يف الفترة من 

  طرية واألعمال امليدانية األخرىالبعثات الق  -باء  
سيقوم الفريق العامل، وفقاً لواليته، ببعثتني قطريتني رمسيتني كل عام تلبية للدعوات              -٨٦

وسيجرى القيام بالبعثات القطرية بروح من النـهوض بـاحلوار   . الواردة من الدول األعضاء  
ـ  البناء مع الدول ومجيع اجلهات األخرى املعنية صاحبة امل         ى الـصعيد الـوطين،     صلحة عل

حتديد وتبادل وترويج املمارسـات اجليـدة والـدروس         املتمثل يف    وسيتوخى الفريق اهلدف  
ويعتزم الفريق العامل التواصل مع الدول الـيت        . املستفادة يف معرض تنفيذ املبادئ التوجيهية     

 أصدرت دعوات دائمة إىل املكلفني بإجراءات خاصة، وهو يشجع الدول األخرى، من مجيع            
  .دعواتأن توّجه إليه املناطق اجلغرافية، على 
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وباإلضافة إىل البعثات القطرية الرمسية والزيارات األخرى إىل الـدول األعـضاء،              -٨٧
يهدف الفريق العامل إىل االضطالع بواليته بطريقة تشمل القيام بقدر إضايف كبري من العمل              

ان أن أية استنتاجات وتوصيات يتوصـل       امليداين عرب مجيع املناطق بغية توجيه أعماله، ولضم       
  .إليها تستجيب للواقع العملي والتشغيلي على أرض الواقع

  تلقي املعلومات  -جيم  
يف سياق النهوض بنشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها على حنو فعال، أسـند جملـس                -٨٨

 من مجيـع     إىل الفريق العامل والية التماس وتلقي املعلومات       ١٧/٤ حقوق اإلنسان يف قراره   
 والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات       ،املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك احلكومات      

  . األعمال، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واجملتمع املدين، وأصحاب احلقوق
وسيستخدم الفريق العامل املعلومات الواردة من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة فيما             -٨٩

كات حمددة حلقوق اإلنسان استخداماً مناسباً لتوجيـه أعمالـه واسـتراتيجيته،          يتعلق بانتها 
ولتحديد احلواجز اليت تعترض التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية والثغرات القائمة يف جمـال             
محاية حقوق اإلنسان يف سياق أنشطة قطاع األعمال، ويف تشكيل التوصيات املقدمـة إىل              

ونظراً إىل  . هات الفاعلة األخرى بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهية      الدول وجهات األعمال واجل   
النطاق الواسع لوالية الفريق العامل واحلجم والتعقيد الكبريين للمسألة املطروحـة، وقيـود             

عاة املوارد، فإن الفريق ليس يف وضع يسمح له بالتحقيق يف احلاالت الفردية للتجاوزات املدّ             
  .نشاط األعمالحلقوق اإلنسان الناشئة عن 

  وحقوق اإلنسانبنشاط األعمال املنتدى املعين   -دال  
بنـشاط األعمـال    ستكون املشاركة يف االجتماع السنوي األول للمنتدى املعـين            -٩٠

وحقوق اإلنسان مفتوحة أمام اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، وفقاً لقرار جملـس حقـوق              
. ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٥ و ٤  يف ، وسُيعقد هذا االجتماع يف جنيف     ١٧/٤ اإلنسان

وسيبت الفريق العامل يف جماالت التركيز املواضيعية وطرائق العمل للمنتدى يف دورته الثانية،             
بعد إجراء مزيد من اإلعداد لربنامج عمله املوضوعي وبعد أخذ املقترحات الواردة بالفعل من              

  . عتباراجلهات صاحبة املصلحة أثناء مشاورته األولية يف اال

  االستنتاجات  -تاسعاً  
يعرض هذا التقرير االستراتيجية اليت سيسري عليها الفريق العامل يف سـعيه إىل               -٩١

وتتشكل هذه االسـتراتيجية مـن      . حتقيق الوالية املسندة إليه من جملس حقوق اإلنسان       
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ول  من الد  إسهامات مستمدة من املشاورات ومن ورقات تلقاها الفريق العامل حىت اآلن          
  .ومن مؤسسات ورابطات األعمال، ومن منظمات اجملتمع املدين، وأفراد معنيني

. وُيدرك الفريق العامل متام اإلدراك التعقيدات واحلساسيات اليت تكتنف واليته            -٩٢
ومع ذلك فإنه يعي حتمية اختاذ أي خطوات مالئمة تكون ضرورية من أجل ضمان توفري               

  . حلقوق اإلنسان يف سياق أنشطة قطاع األعمالأكرب قدر من احلماية واالحترام 
ويسلم الفريق العامل بأن نشاط األعمال هو تعبري عن الفرصة املتاحة، عن طريق               -٩٣

 إىل سـلع أو     -رض والعمل والتمويـل والتكنولوجيـا        أي األ  -حتويل عوامل اإلنتاج    
د أن هياكل احلوافز    بي. خدمات، األمر الذي ميكن أن ُيسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية         

احلالية املتاحة لنشاط األعمال تؤدي يف معظم األحيان إىل اختاذ قرارات تـضر بـالتمتع               
وبنفس املنطق، فإن هياكل احلوافز ليست أمراً ال مفر منه وليست أمراً            . حبقوق اإلنسان 
لكـن  وبقيام الدول ومؤسسات األعمال بالوفاء مبسؤولياهتا املتمـايزة و        . ال ميكن تغيريه  

املتكاملة، كما هي معروضة يف املبادئ التوجيهية، تصبح لديها إمكانات ضـمان حتقيـق      
  . النمو االقتصادي عن طريق اتباع ممارسات أكثر مشوالً وإنصافاً يف جمال نشاط األعمال

وتشكل املبادئ التوجيهية أداة متكينية قوية لتحسني عملية صنع القرار من جانب   -٩٤
والنهج املتبع يف املبادئ التوجيهية بشأن احترام       . ألعمال على السواء  الدول ومؤسسات ا  

احلقوق، الذي توضع يف االعتبار فيه كما ينبغي املخاطر والتأثريات اليت تلحق بأصحاب             
احلقوق، والذي يكفل توافر قنوات فعالة أمام الضحايا للطعن يف القرارات وللحـصول             

 ملمارسة نشاط األعمال على حنو أفضل عن طريق         على االنتصاف، إمنا يتيح خارطة طريق     
 وحتسني العالقات اخلارجية، واحلفاظ     ، وجتنب املنازعات  ، وخلق الفرص  ،خفض املخاطر 

  .على اإلنتاجية، وزيادة القيمة
وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي أن جيري إىل أقصى حد ممكن زيادة فعاليـة الفائـدة                 -٩٥

 وسلطان هذه املبادئ القوي واملتنامي باعتبارهـا اإلطـار          املتأصلة يف املبادئ التوجيهية   
ويعتزم الفريق العامـل    . املرجعي العاملي ذا احلجية بشأن حقوق اإلنسان ونشاط األعمال        

فاملبادئ التوجيهية تطرح فرصة مل يسبق هلا مثيل للتركيز    . القيام بذلك على وجه التحديد    
األعمال واجملتمع املدين بشأن اهلـدف      على اجلهود الطيبة من جانب الدول ومؤسسات        

املوحد املتمثل يف احترام حقوق اإلنسان من جانب قطاع نشاط األعمال علـى نطـاق               
  . العامل، حتقيقاً لصاحل أصحاب احلقوق يف كل مكان

        


