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  مقدمة ومعلومات أساسية  -أوالً  
يتجزأ من اجملتمع، وهي تؤدي دوراً مهماً يف          ال متثل أنشطة األعمال التجارية جزءاً      -١

 على التمتع   اً سلبي اًاألطراف التجارية الفاعلة تأثري   ثر عمليات   ويف الوقت نفسه، قد تؤ    . التنمية
 -تأثريات أنشطة مؤسسات األعمال التجاريـة       حمكم  وقد ُوثّقت على حنو     . قوق اإلنسان حب

 حلقـوق اإلنـسان     ةالكاملاجملموعة   على   -ومن مجيع املناطق والقطاعات     أحجامها  جبميع  
عن ادعاءات بشأن تسبب أو     يومياً  عالوة على ذلك، يتواصل اإلبالغ      و. )١(املعترف هبا دولياً  

يف انتهاكات حلقوق اإلنسان أو صـلتها       على حنو مباشر    عمال التجارية   إسهام مؤسسات األ  
  .)٢(هبذه االنتهاكاتغري املباشرة 

 ١٦ املـؤرخ  ١٧/٤وقد اعتمد جملس حقـوق اإلنـسان باإلمجـاع، يف قـراره         -٢
تنفيـذ  : ، املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان       ٢٠١١يونيه  /حزيران

وميثـل هـذا    ). A/HRC/17/31" (احلماية واالحترام واالنتصاف  "حدة املعنون   إطار األمم املت  
االعتماد معلماً تارخيياً، إذ أقر املبادئ التوجيهية إقراراً فعلياً باعتبارها النقطة املرجعية العاملية             

التأثريات الضارة لألنشطة ذات الصلة باألعمال التجاريـة علـى          معاجلة  ذات احلجية ملنع و   
  .نسانحقوق اإل

وقد قدم املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات عـرب                -٣
الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال هذه املبادئ التوجيهية بعد عملية تشاور وحبث مكثفـة             

 ومتثل املبـادئ التوجيهيـة    . استغرقت ست سنوات شارك فيها العديد من أصحاب املصلحة        
" احلماية واالحترام واالنتـصاف   "ي والتشغيلي لتنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون        األساس املعيار 

  . )٣("٢٠٠٨ الذي قدمه املمثل اخلاص يف عام يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
، وكذلك يف املعايري    الدويل حلقوق اإلنسان  قانون  الوهذه املبادئ التوجيهية متأصلة يف        -٤

ُتنـشئ    ال ورغم أن هذه املبادئ   . قائمة بالفعل قبل وضع هذه املبادئ     كانت  يت  واملمارسات ال 
تضفي قدراً كبرياً من الوضـوح والتفـصيل        بالغة األمهية ألهنا    التزامات قانونية جديدة، فإهنا     

الـدول  كل مـن    القانونية والسياساتية املترتبة على واجبات ومسؤوليات       اآلثار  الالزمني على   

__________ 

الـشركات  " املعنـون   -انظر تقرير املمثل اخلاص لألمني العام بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان              )١(
" دراسة استقصائية عن نطاق وأمناط ادعاءات انتهاك حلقوق اإلنسان تتصل بالـشركات           : نوحقوق اإلنسا 

)A/HRC/8/5/Add.2.( 
فهو ينشر علـى    . مصدراً رئيسياً للمعلومات  التجارية  وارد حقوق اإلنسان واألعمال     املستقل مل ركز  املُيعد   )٢(

كـذلك التـأثريات    إلنـسان و  موقعه الشبكي االدعاءات املبلغ عنها بشأن انتهاك الـشركات حلقـوق ا           
 )./www.business-humanrights.orgانظر  (املبلغ عنها اإلجيابية

 A/HRC/11/13(انظر أيضاً تقريـري املمثـل اخلـاص بـشأن تفعيـل اإلطـار               . A/HRC/8/5الوثيقة   )٣(
 ).A/HRC/14/27و



A/HRC/FBHR/2012/2 

3 GE.12-17206 

وُتربز املبادئ التوجيهية اخلطوات اليت     . يتعلق حبقوق اإلنسان    فيما لتجاريةومؤسسات األعمال ا  
األعمال التجارية حلقـوق اإلنـسان؛      مؤسسات  يتعني على الدول أن تتخذها لضمان احترام        

 ؛حقوق اإلنسان وُتبدي احترامها هلـا     وثيقة مرجعية تتعرف من خالهلا على       وتقدم للشركات   
؛ وتبني اخلطـوات الـيت   هذا الضرروق اإلنسان أو اإلسهام يف   وحتد من خطر إحلاق ضرر حبق     

حقوقهم تتأثر  يتعني على الدول وقطاع األعمال التجارية اختاذها لضمان االنتصاف الفعال ملن            
اإلنسانية تأثراً سلبياً؛ وتشكل جمموعة من املعايري اليت متكّن أصحاب املصلحة من تقييم وتعزيز              

  .تجارية حلقوق اإلنسان ومساءلتها عنهااألعمال المؤسسات احترام 
  :وتقوم املبادئ التوجيهية وإطار األمم املتحدة على ثالث ركائز  -٥

يف احلماية من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها أطراف         املتمثل  واجب الدولة    •
ثالثة، مبا فيها مؤسسات األعمال التجارية، وذلك بوضع سياسات وأنظمة وإصدار           

 ئية؛أحكام قضا

مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان، وهو ما يعين أن تتصرف مؤسسات             •
األعمال التجارية بالعناية الواجبة لتجنب انتهاك حقوق اآلخرين وملعاجلـة اآلثـار            

 ؛صلة حبدوثهاهي اليت تكون هلا السلبية 

إىل ة ضحايا االنتهاكات ذات الصلة باألعمال التجاريوصول   فرصاحلاجة إىل زيادة •
 .سبل االنتصاف القضائية وغري القضائية

 مبوجـب   ،ولتعزيز نشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية، أنشأ جملس حقـوق اإلنـسان            -٦
 الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من            ،١٧/٤ قراره

  . ثالث سنواتهتألف من مخسة خرباء مستقلني ومدة واليتمؤسسات األعمال، وهو ي
وأنشأ جملس حقوق اإلنسان أيضاً املنتدى الـسنوي املعـين باألعمـال التجاريـة                -٧

اإلنسان ليعمل بتوجيه من الفريق العامل كمحفل للجهات صاحبة املصلحة من مجيع             وحقوق
 ومنها الدول، واملؤسسات الدولية، واملنظمات اإلقليمية، ومؤسـسات األعمـال،           -املناطق  

، وغريهم من اجلهات صاحبة املصلحة       واجلماعات املتضررة  ملدين، واألفراد املتضررون  واجملتمع ا 
 للتحاور والتعاون بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان من أجل حتقيق هـدف التنفيـذ    -

، ينبغي للمنتدى أن ييـسر مناقـشة        على وجه التحديد  و. الفعال والشامل للمبادئ التوجيهية   
ت يف سياق تنفيذ املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك التحديات الـيت تعتـرض     االجتاهات والتحديا 

حتديـد  فـضالً عـن     بعض القطاعات والبيئات التشغيلية أو املتعلقة حبقوق أو فئات معينـة،            
  .املمارسات اجليدة

تشجيع احلـوار والتعـاون     بإعالن جملس حقوق اإلنسان أنه ينبغي للمنتدى أيضاً         و  -٨
باألمهية قد اعترف   لس  يكون اجمل تبطة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان،      بشأن القضايا املر  

هنج مستدام وموسع يشارك فيه العديد من أصحاب املصلحة مـن أجـل             العتماد  الرئيسية  
  .التغلب على التحديات يف هذا اجملال وحتديد الفرص واحللول
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  االجتاهات يف تنفيذ املبادئ التوجيهية  -ثانياً  
 ٥ و ٤حقوق اإلنسان يومي    منتدى املعين باألعمال التجارية و    دورة األوىل لل  ُتعقد ال   -٩

. ، أي بعد عام ونصف عام فقط من اعتماد املبادئ التوجيهية          ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 
وبينما ُيتوقع أن تتخذ الدول ومؤسسات األعمال خطوات عاجلة حنو التنفيذ لكـي تفـي               

مل يبـدأ   التنفيذ الكامـل    فإن  ملبني يف املبادئ التوجيهية،     على النحو ا  ومسؤولياهتا  بواجباهتا  
 مصلحة من املبادئ    يتعلق باستفادة جهات أخرى صاحبة      فيما أيضاًهو احلال   وهذا  . تواً إال

  .تطبيقها هلاالتوجيهية أو 
وينبغـي أن   ومتواصلة  طويلة األمد   هي عملية   عملية تنفيذ املبادئ التوجيهية     مث إن     -١٠

ويتمثل اهلدف العام والنهائي لعملية التنفيـذ يف    . بان تغري الظروف والتحديات   تأخذ يف احلس  
هذه ستبعد  وال ت . التجارية على حقوق اإلنسان   منع ومعاجلة اآلثار الضارة ألنشطة األعمال       

  .ملعايري األعمال التجارية وحقوق اإلنسانإجراء أي تطوير آخر أطول أمداً إمكانية العملية 
ات صاحبة املصلحة قد بدأت تطبيق إطار األمـم املتحـدة املعنـون             وكانت اجله   -١١

. حىت قبل تقدمي املبادئ التوجيهية إىل جملس حقوق اإلنسان        "احلماية واالحترام واالنتصاف    "
وقد بّينت عمليات االستقصاء غري الرمسية اليت أجراها املمثل اخلاص السابق حتقق اسـتفادة              

 ِقَبل الدول، واملؤسسات واآلليات الدوليـة، واملنظمـات         مهمة من إطار األمم املتحدة من     
  .)٤( اجملتمع املدين، وغريهاومجاعاتاإلقليمية، ومؤسسات األعمال، 

ويتضمن تقرير الفريق العامل املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العـشرين               -١٢
)A/HRC/20/29 (       النشر والتنفيـذ    لمن أج استعراضاً غري شامل للخطوات اإلجيابية املتخذة 

، علـى إدمـاج     بصفة خاصة ويسلط هذا االستعراض الضوء،     . الشاملني للمبادئ التوجيهية  
املبادئ التوجيهية يف عدد من املعايري واملبادرات الدولية الرئيسية، واسـتخدامها كأسـاس             

ـ املدول، و ال، و ذات الطابع اإلقليمي  دولية  الكومية  احلنظمات  املللجهود اليت تبذهلا     سات ؤس
األعمال التجارية، واجملتمع املدين، هبـدف      ومؤسسات  وطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات     ال

  ). ٣٩-٢٢املرجع نفسه، الفقرات (التنفيذ والنشر تعزيز 
تقرير الفريق العامل املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الـسابعة والـستني          عرض  وي  -١٣

)A/67/285 (   املبـادئ  إدمـاج  جية واملبادرات املتخذة من أجل  التطورات االستراتي املزيد من
 واخلطوات اليت اختذهتا اجلهـات صـاحبة        ،التوجيهية منذ اعتمادها يف أطر احلوكمة العاملية      

مشلت ويشري التقرير التطورات احلديثة يف احلوكمة العاملية اليت         . املصلحة لتعزيز النشر والتنفيذ   

__________ 

تطبيـق إطـار     "ملعنـون باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان ا    انظر تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين         )٤(
وهو متاح علـى املوقـع      . ٢٠١١يونيه  /، حزيران "‘احلماية واالحترام واالنتصاف  ‘املتحدة املعنون    األمم

www.business-humanrights.org/media/documents/applications-of-framework-jun-2011.pdf. 
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بادرات احلكوميـة والدوليـة واملبـادرات اخلاصـة      كيانات وآليات األمم املتحدة، وإىل امل     
واملبادرات اليت شارك فيها العديد من أصحاب املصلحة، وكذلك إىل الفرص املقبلة والضائعة          

التقرير املبادرات املهمة الرامية إىل نشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية من          عرض  وي. صدديف هذا ال  
سسات الدوليـة، واملنظمـات واآلليـات       قبل عدة جهات، منها فرادى احلكومات، واملؤ      

 واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان، ورابطـات     ذات الطابع اإلقليمي  احلكومية الدولية   
املصلحة، ومنظمات اجملتمع   اجلهات صاحبة   ، واملبادرات املتعددة     التجارية وشبكات األعمال 

  . ادميية املعنيةاألكواألوساط املدين غري احلكومية، واحتادات النقابات العمالية، 
 تقرير األمني العام بشأن الكيفية اليت ميكن هبا ملنظومة األمم املتحدة ككـل              كما أن   -١٤

أن تساهم يف النهوض جبدول األعمال املتعلق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان ويف نـشر            
تعلـق  إىل عـدة أمثلـة ت     يشري أيضاً   ) Corr.1 و A/HRC/21/21(املبادئ التوجيهية وتنفيذها    
  .باالستفادة من هذه املبادئ

. من قبل اجلهات صاحبة املـصلحة     يبذل حالياً    من اجلهود    اً كبري اًقدربالتايل فإن   و  -١٥
مما يدل علـى    التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية،     يف اجتاه   ومتثل هذه اجلهود اخلطوات األوىل      

ظة األولية بوضـوح إىل     ومع ذلك، تشري املالح   . احتمال نشوء ممارسات واجتاهات جديدة    
  . احلاجة إىل بذل املزيد من املساعي على نطاق أوسع وأعمق

التوصـل إىل   على اعتماد املبادئ التوجيهية، سيتـسىن       وبعد مرور مزيد من الوقت        -١٦
وسيـسهم املنتـدى    . التنفيذعلى صعيد   املزيد من البيانات القاطعة بشأن االجتاهات الراهنة        

 الضوء على هذه التطورات، وذلك بتقييم عـدد مـن املبـادرات             السنوي األول يف تسليط   
وستكون أنـشطة البحـث     . واخلطوات املهمة املتخذة حىت اآلن من قبل أصحاب املصلحة        

الدول عنصراً رئيسياً   من ِقبل   تركز على التنفيذ    واليت  يقودها الفريق العامل    واالستقصاء اليت   
  .ملناقشاتااليت ُيسترشد هبا يف يف توفري املعلومات 

  التحديات اليت تعترض تنفيذ املبادئ التوجيهية   -ثالثاً  
تعترف املبادئ التوجيهية صراحة بالتحديات والفجوات الراهنة اليت تعترض التنفيذ            -١٧

احترام عن  ، ومسؤولية مؤسسات األعمالمايةاملتمثل يف احل يتعلق بواجب الدولة      فيما الفعال
فقد وتتخذ حالياً خطوات مهمة؛ ومع ذلك       . االنتصافيف  حقوق اإلنسان، وحق الضحايا     

حتديات وفجوات كـبرية    "أكد الفريق العامل أنه رغم التطورات واملبادرات الواعدة، توجد          
  ).١٤، الفقرة A/67/285انظر (للمبادئ التوجيهية " أمام حتقيق النشر والتنفيذ الفعالني

 تعترض التنفيذ الفعـال والـشامل يف        ويتمثل أحد التحديات األساسية العامة اليت       -١٨
تقريـري  االحتياجات اهلائلة إىل بناء القدرات لدى أصحاب املصلحة، على حنو ما ورد يف              

). A/67/285، وCorr.1 وA/HRC/21/21انظـر  ( مؤخراً مني العام والفريق العامل الصادرين األ
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، )٥(ستوى االسـتراتيجي  وأشار الفريق العامل أيضاً إىل عدد من التحديات األخرى على امل          
  :منها ما يلي

الدول ومؤسـسات   من ِقبل   ممارسات التنفيذ   أن تكون   احلاجة إىل ضمان      )أ(  
  مع املبادئ التوجيهية؛متسقة األعمال، واألدوات املستخدمة لدعم التنفيذ، 

فضالً املبادئ التوجيهية،   مع  توافق أطر احلوكمة العاملية ذات الصلة       ضمان    )ب(  
  مزيد من التآزر بني اجلهود؛قيق حتضمان عن 

جلمع وتبادل املعلومات املتعلقة جبهود     مستودع بيانات مركزي    االفتقار إىل     )ج(  
  التنفيذ والفجوات وأفضل املمارسات؛

نشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك بضمان        توسيع نطاق   احلاجة إىل     )د(  
اجلمهور املستفيد من هـذه املبـادئ، مبـا يـشمل           تعزيز اجلهود اإلقليمية وتوسيع قاعدة      

  التجارية يف مجيع املناطق؛وأوساط األعمال احلكومات 
املتعلقة حتديداً بفئات معينة من أصـحاب       نصاف  سد فجوات احلماية واإل     )ه(  

  الشديد والتمييز والتهميش يف سياق أنشطة األعمال التجارية؛ملخاطر التأثر احلقوق املعرضني 
حوار يشارك فيه العديد مـن اجلهـات   سياق املمارسات اجليدة يف  ير  تطو  )و(  

  .صاحبة املصلحة على املستوى الوطين بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهية
بلوغ هدفه احملـوري املتمثـل يف مناقـشة         السعي إىل   وسيسهم املنتدى، يف إطار       -١٩
، املتـصورة لتحديات الرئيسية   حتسني فهم ا  تنفيذ املبادئ التوجيهية، يف     اليت تواجه   تحديات  ال

وكيفية ارتباط هذه التحديات بالركائز الثالث للمبادئ التوجيهية وإطار األمـم املتحـدة،             
وسيتناول املنتدى السنوي األول، حتديداً،     . وإدماج املبادئ التوجيهية يف أطر احلوكمة العاملية      

اإلقليمية، ومنظومـة األمـم     التحديات الرئيسية اليت تواجهها الدول، واملؤسسات الدولية و       
عالوة على  و. املتحدة، ومؤسسات األعمال، واجملتمع املدين، وأصحاب املصلحة املتضررون       

ذلك، سيجري تناول التحديات املتعلقة بسياقات معينة ومسائل حمددة وفئات معينـة مـن              
  .أصحاب املصلحة

 املتعلقـة بالتنفيـذ الـيت        الفقرات التالية قائمة أولية غري شاملة بالتحديات       وترد يف   -٢٠
وميكن حتديد وتوضيح مسائل إضافية من      . تناوهلا يف املناقشات اليت ستدور يف املنتدى       ميكن

  .خالل املناقشات

__________ 

 .A/67/285 وA/HRC/20/29انظر  )٥(
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، توجد جمموعة واسعة من التحـديات  املتمثل يف احلماية  فيما يتعلق بواجب الدولة     ف  -٢١
 سياقات معينة، وتشمل هـذه      مجيع املناطق، وإن كانت مظاهرها تعتمد على      املشتركة بني   

  :التحديات ما يلي
تعميق فهم ما ميثل التدابري القانونية والسياساتية األكثر فعالية، سواء التدابري             )أ(  

  الوقائية أم العالجية؛
مارسة الوالية القضائية خارج احلـدود      ملتفسري احلدود القانونية والعملية       )ب(  
  ؛اإلقليمية
  انني القائمة على املستوى احمللي؛اإلنفاذ الفعال للقو  )ج(  
  تقدمي التوجيه الفعال ملؤسسات األعمال؛  )د(  
اخلطوات العملية اليت ينبغي للدولة أن تتخذها للتصدي لألوضـاع          معرفة    )ه(  

مع املبادئ التوجيهية ومعايري حقوق     مبا يتوافق   شديد،  للتأثر ال فئات معرضة   تنطوي على   اليت  
  اإلنسان ذات الصلة؛

  ؛"مزيج السياسات الذكي" وحتقيق توازن فعال بني احلوافز والعقوبات  )و(  
لدولـة  اململوكـة ل  املتعلقة بدور الكيانات    األخرى  توضيح اآلثار العملية      )ز(  

  لسيطرهتا؛اخلاضعة  أو
  ؛"اخلصخصة"  )ح(  
  االستراتيجيات الفعالة املتعلقة بالتنفيذ عند مشاركة الدولة يف صفقات جتارية؛  )ط(  
  السياسات يف الواقع العملي؛بني " الرأسي"و" األفقي"ضمان االتساق   )ي(  
 توضيح دور خمتلف الوكاالت واإلدارات احلكوميـة وضـمان التنـسيق            )ك(  

  بينها؛ فيما
متكني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من أداء دورها الرئيسي احملتمل يف    )ل(  

  دعم تنفيذ الركائز الثالث؛
 بني محاية حقوق اإلنـسان يف سـياق األعمـال           ستمر املتصور التعارض امل   )م(  

واالستثمارات والتدفقات  " القدرة التنافسية "محاية  و،  جهةالتجارية، داخل البلد وخارجه، من      
  ؛جهة أخرىاالستثمارية من 

، مؤسسات األعمـال  الفساد، وعدم الشفافية يف العالقات بني احلكومة و         )ن(  
  قطاع الشركات؛من سه أطراف فاعلة والنفوذ السياسي الذي متار

  .الفجوات املتعلقة بالقدرات يف مجيع الدول ويف مجيع املناطق  )س(  
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 حتـديات علـى     إعمال مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنـسان       واجه  وي  -٢٢
  :الصعيدين العملي والنظامي، منها ما يلي

مال التجاريـة،   جدول أعمال االستدامة واألع   الربط بني حقوق اإلنسان و      )أ(  
  ؛وختصيص الوقت الالزم من جانب اإلدارة العليامن أجل ضمان االلتزام 

  حتديد ومراقبة كيفية احترام حقوق اإلنسان داخل الشركات؛  )ب(  
ضمان اتساق عمليات إيالء العناية الواجبة مع املبادئ التوجيهية ومعـايري             )ج(  

  حقوق اإلنسان، من حيث املسار واحملتوى؛
وظائف نسان يف اخلطط العملية يف مجيع    قوق اإل السياسايت حب دماج االلتزام   إ  )د(  
  التجارية على اختالفها؛األعمال 
، بالنـاس توسيع نطاق املخاطر التجارية التقليدية لتركز على اخلطر احملدق            )ه(  

  يف ذلك وضع مؤشرات مناسبة لقياس هذا اخلطر؛ مبا
ديد وتقييم وإدارة آثـار األعمـال       إشراك اجلهات صاحبة املصلحة يف حت       )و(  

سيما يف    ال التجارية على حقوق اإلنسان واستراتيجيات ختفيف هذه اآلثار، واحملاسبة عليها،         
  ؛"املخاطر العالية"سياقات 
اخلطوات العملية اليت ينبغي أن تتخذها مؤسسات األعمال ملعاجلـة          معرفة    )ز(  

مبا يتوافـق مـع املبـادئ       الشديد،  لتأثر  افئات معرضة ملخاطر    تنطوي على   األوضاع اليت   
  معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة؛التوجيهية و

  يف سياق العالقات التجارية؛قوة التأثري فهم وبناء وممارسة   )ح(  
ُينفذ،   ال، أو أحكاماً بشأهناالقانون الوطينيتضمن    ال أوضاعظل  العمل يف     )ط(  
  حلقوق اإلنسان؛عترف هبا املمع املعايري الدولية متعارضاً أو يكون 
واإلبالغ الفعاالن، مبا يف ذلك بشأن كيفية اتـساق نظـم إدارة            التواصل    )ي(  

   الداخلية مع املبادئ التوجيهية؛الشركات وعملياهتا
نتصاف، سواء من خالل آليات التظلم على السبل اإتاحة الوصول إىل  دعم    )ك(  
  أو آليات أخرى؛العملي املستوى 
يف حـىت اآلن    مل تشارك    اليت   بطات وشبكات األعمال التجارية    را إشراك  )ل(  
  . يف دعم نشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية األعمال التجارية وحقوق اإلنسانبرنامج
اجملتمع املدين تعاوناً وثيقاً مـع      مجاعات  ومنذ اعتماد املبادئ التوجيهية، تعاونت بعض         -٢٣

وأسـهمت  . هتدف إىل تنفيذ املبادئ التوجيهيةمؤسسات األعمال واحلكومات لتنفيذ مبادرات  
أدوات ومواد توجيهية من أجل النهوض بالتنفيذ مـن جانـب           استحداث  أخرى يف   مجاعات  
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 اجليـدة يف سـياق   ةأمثلة للممارساجلماعات وأبرزت بعض  . الدول وقطاع األعمال التجارية   
ق بانتهاك بعض الشركات    أخرى من اجملتمع املدين عن ادعاءات تتعل      مجاعات  وأبلغت  . التنفيذ

يف محايـة هـذه احلقـوق،       املتمثـل   حلقوق اإلنسان وفشل احلكومات يف االلتزام بواجبها        
، وأشـارت إىل     يف التـصدي هلـا     محلة ضد هذه االنتهاكات وضد فشل احلكومات       وشنت

سبل االنتصاف، وإىل وجـود فجـوات       إىل  الضحايا  وصول  استمرار التحديات اليت تعترض     
  .نفيذ املبادئ التوجيهيةرئيسية يف ت

ويواجه اجملتمع املدين حتديات خارجية وداخلية تعتـرض تعزيـز تنفيـذ املبـادئ                -٢٤
 تواجهها اجملتمعات املتضررة فيما يتعلـق       اليتتلك  : وتشمل التحديات اخلارجية  . التوجيهية
ة تـأثريات ضـار  هذه اجملتمعات   مؤسسات األعمال يف عمليات جمدية عندما تواجه        بإشراك  
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلصول على معلومات كافيـة مـن الـشركات              متس  حمتملة  

احلكومات؛ وممارسة العنف ضد السالمة الشخصية للمدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              أو
وهتديدهم إذا أجروا حتقيقات يف انتهاكات حمتملة أو مزعومة من قبل مؤسسات األعمـال              

 التحديات الداخلية فقد تتعلق بقيود املـوارد والقـدرات          أما. ت، أو أبلغوا عنها   ااحلكوم أو
  .اجملتمع املدين واجلهات الفاعلة فيهمجاعات لدى 
وتشري املبادئ التوجيهية إىل بعض العقبات الرئيسية اليت تعترض ضـمان وصـول               -٢٥

تتسم التحـديات يف    و.  يف ذلك االنتصاف القضائي    الضحايا إىل سبل االنتصاف الفعالة، مبا     
ض البلدان بطابع نظامي، كأن يصعب مثالً الوصول إىل النظم القضائية، أو أن تكون هذه               بع

النظم باهظة التكاليف أو شديدة البطء أو غري مستقلة؛ وعدم وجود أو عدم كفاية إجراءات               
، تتعلق بالوالية القـضائية   وهناك حتديات أخرى    . الوساطة أو آليات التظلم داخل الشركات     

عجز الضحايا عن   و االنتهاك،   فيهللضحايا آلية تظلم فعالة يف البلد الذي حدث         ُتتاح    ال كأن
وفيما يتعلق بآليات االنتصاف غري القضائية، تواصل اجلهات        . التماس االنتصاف يف بلد آخر    

. صاحبة املصلحة رصد كيفية عمل اآلليات املتسقة مع املبادئ التوجيهية يف الواقع العملـي             
سية اليت تعترض هذه اآلليات ضمان أال تقّوض الدور املشروع للنقابات،   ومن التحديات الرئي  

  .وأال حتول دون الوصول إىل اآلليات القضائية
وتوجد، يف املناطق املتأثرة بالرتاعات والعنف الواسع االنتشار، جمموعة حمددة مـن              -٢٦

أسـوأ انتـهاكات    التحديات اليت تعترض تنفيذ املبادئ التوجيهية، حيث تشهد هذه املناطق           
ورغم أن هذه األوضـاع     . صلة باألعمال التجارية  النامجة عن أنشطة ذات     حقوق اإلنسان   

يتعلـق بالـسياسات      فيمـا  ال يزال الوضوح منعدماً بني الدول     "تستلزم إجراءات عاجلة،    
واألدوات املبتكرة واالستباقية وال سيما السياسات واألدوات العملية األكثر قدرة على منـع       

  .)٦("ختفيف االنتهاكات املتصلة باألعمال التجارية يف حاالت الرتاعأو 
__________ 

، )A/HRC/17/32( املعين مبسألة األعمال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان           تقرير املمثل اخلاص لألمني العام     )٦(
 .١ صفحة
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. تواجه فئات معينة من أصحاب املصلحة حتديات حمـددة تعتـرض التنفيـذ            كما    -٢٧
 مـستوى   تـدين يتعلق، مثالً، باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، تنشأ التحديات عـن           ففيما
ن املتعلقة باألعمال التجارية، وعدم وجـود       باملبادئ التوجيهية ومبعايري حقوق اإلنسا     الوعي

أدوات مكرسة للتوجيه، فضالً عن وجود فجوات كبرية يف املـوارد والقـدرات تعتـرض               
حقـوق  سلبية علـى    والفئات املعرضة بشكل خاص لآلثار ال     . اخلطوات الرامية إىل التنفيذ   

العالقة شكل  وت. ةاجملموعات السكانية املهمش  ، و الشعوب األصلية األطفال، و تشمل  اإلنسان  
بني ، مثالً، حتدياً مشتركاً     الشعوب األصلية دور الدولة وأنشطة األعمال التجارية ووضع       بني  

  .مجيع الركائز الثالث
وتنحصر بعض التحديات اليت تعترض تنفيذ املبادئ التوجيهية يف مسائل أو قطاعات              -٢٨
 آثار األعمال التجارية على حقوق وال تزال الروابط بني التمويل مبختلف أشكاله وبني    . معينة

 الذي  -ويطرح دور التمويل العام     . اإلنسان حباجة إىل مزيد من التوضيح من الناحية العملية        
 عدداً من األسئلة، مثل اجلوانب اليت تتعلق باتساق         -تشترك فيه املؤسسات الدولية والوطنية      

لواجبة، ومشاركة أصحاب املـصلحة،      العناية ا  بتوخيالسياسات، والتدابري املالئمة املتعلقة     
وعالوة على . عدداً من املسائل يطرح  دور مستثمري القطاع اخلاص     كما أن   . وآليات التظلم 

بـني الـدول    املربمـة   ضمان إدارة املخاطر املتعلقة حبقوق اإلنسان يف العقـود          ذلك، فإن   
اص السابق، واملبـادئ    يزال يواجه حتدياً، رغم العمل الذي قام به املمثل اخل           ال واملستثمرين

  .املقدمة كإضافة للمبادئ التوجيهية) A/HRC/17/31/Add.3(املتعلقة بالعقود املسؤولة 

  مالحظات ختامية  -رابعاً  
سيسعى املشاركون يف املنتدى، من خـالل املناقـشات، إىل مواصـلة حتديـد                -٢٩

 وإىل تسليط الـضوء     االجتاهات والتحديات الناشئة اليت تعترض تنفيذ املبادئ التوجيهية،       
على الفرص واحللول واألولويات يف سياق رسم اخلطوات املقبلة، من أجل التنفيذ الفعال            

  .للمبادئ التوجيهية من جانب أصحاب املصلحة املعنيني

        


