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  جملس حقوق اإلنسان
  املنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

  الدورة األوىل
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٥ و٤

التجارية وحقوق اإلنـسان،    موجز مناقشات املنتدى املعين باألعمال          
  يغالذي أعّده الرئيس، جون رو

  موجز    
تتضّمن هذه الوثيقة موجزاً ملناقشات املنتدى السنوي األول املعـين باألعمـال              

وال يـّدعي   . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٥ و ٤التجارية وحقوق اإلنسان، املعقود يف      
 جلسة  ٢١(ثيقة، ونطاق احلدث    هذا املوجز، بسبب القيد املفروض على عدد كلمات الو        

. ، أنه يغطي ما اّتسمت به املناقشات يف املنتدى من عمق وسعة أفق فكـريني              )مواضيعية
وُتقدِّم الوثيقة استعراضاً موجزاً للمداوالت ينبغي أن ُيقرأ كموجز تنفيذي، باالقتران مـع             

طية، وتسجيالت الـدورة  املذكِّرات املفاهيمية للدورة، والبيانات املتلقّاة، واالقتراحات اخل 
  .على اإلنترنت املتاحة على املوقع الشبكي للمنتدى
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  مقدمة  -أوالً  
 إىل إنشاء منتدى سنوي معين باألعمال       ١٧/٤دعا جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

 مبسألة حقوق اإلنسان والشركات     التجارية وحقوق اإلنسان بتوجيه من الفريق العامل املعين       
وأُنشئ املنتدى ملناقشة االجتاهات والتحـّديات      . عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال     

اليت تعترض تنفيذ املبادئ التوجيهيـة بـشأن األعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان                
)A/HRC/17/31 عمال التجارية  ؛ وتشجيع احلوار والتعاون بشأن القضايا املرتبطة باأل       )، املرفق

وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التحديات املواجهة يف قطاعات معينة، أو يف البيئات التشغيلية،              
وُعِقَد املنتدى السنوي   . أو فيما يتصل حبقوق أو فئات معينة؛ وكذا حتديد املمارسات اجليدة          

ات موازية وجلس أحداث  وكانت  . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٥ و ٤األول يف جنيف يف     
  .ديسمرب/ كانون األول٣حتضريية قد ُعِقَدت يف 

رئيس املنتدى الذي   ، عّين رئيس جملس حقوق اإلنسان       ١٧/٤وكما جاء يف القرار       -٢
الذي يضطلع مبسؤولية إعداد موجز مناقشات املنتدى إلتاحتها إىل         وبصفته الشخصية   يعمل  

  .ير وفقاً هلذا الطلبوُيقدَّم هذا التقر. الفريق العامل واملشاركني يف املنتدى
لذي وضع استراتيجية لتعظـيم     ومتّ التحضري للمنتدى حتت إشراف الفريق العامل ا         -٣

ات املنتدى إىل أقصى حّد للعمل كمنرب سنوي رئيسي ألصحاب املصلحة ذوي الصلة             إمكان
 من مجيع املناطق من أجل التحاور بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وتعزيز املشاركة  

ولدى التحضري للمنتدى، تلقّى    . يف حتقيق أهداف التنفيذ الفّعال والشامل للمبادئ التوجيهية       
الفريق العامل إسهامات من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك من خالل عملية تشاور أُجريت              

 بشأن املواضيع اليت ميكن أن يتناوهلـا املنتـدى وطرائـق عملـه              ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠ يف
)A/HRC/WG.12/2/1 وقرَّر الفريق العامل بغية ضمان مالءمة املنتدى، واملشاركة ). ٥، الفقرة

املباشرة ألصحاب املصلحة، إشراك خرباء وشركاء خارجيني لتيـسري خمتلـف اجللـسات             
  .املواضيعية واملشاركة يف تنظيمها مع حتديد اختصاصات اجللسات، والتوجيه العام

 الـذي   ١٧/٤حاب املصلحة مستمد من القرار      والطابع الفريد للمنتدى املتعدد أص      -٤
ينص فيه جملس حقوق اإلنسان على أن يكون املنتدى مفتوحاً أمام مجيع أصحاب املـصلحة               

. ذوي الصلة، مبا يف ذلك الدول ومؤسسات ورابطات األعمال التجارية، واجملتمـع املـدين             
، األمر الذي جاوز التوقّعات  بلداً خمتلفاً يف املنتدى٨٠وُسجِّل زهاء ألف مشارك من أكثر من 

 مؤسـسة   ١٥٠ حكومة إىل جانب حنو      ٥٠وُسجِّلت للمشاركة فيه قرابة     . )١(إىل حدٍّ بعيد  
 مؤسسة ٢٠ شبكات نقابية دولية وحنو ٥ منظمة للمجتمع املدين و  ١٧٠لألعمال التجارية، و  

لتابعـة   وكالة متخصصة من الوكاالت ا     ١٥وطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عما ال يقل عن         
ومشل املشاركون أصـحاب مـصلحة      .  مؤسسة دولية وإقليمية   ١٧ملنظومة األمم املتحدة و   

  .وكانت أعداد الرجال والنساء املشاركني متساوية. متأثرين مباشرة بالعمليات التجارية
__________ 

    لالطالع على قائمة املنظمات املسجلة، انظر )١(
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ForumonBusinessandHR2012.aspx. 
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 جلسة مواضيعية ركَّزت على االجتاهات      ٢١وُعِقَدت يف اليومني الرمسيني للمنتدى        -٥
 تعترض تنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان من           والتحّديات اليت 

خالل تقييم أثر اجلهود األولية اليت بذهلا أصحاب املصلحة ذوو الصلة؛ ومناقشة التحـّديات              
الراهنة واملستجّدة اليت تعترض التنفيذ؛ وحتديد فرص العمل املتاحـة للـدول ومؤسـسات              

وباإلضافة إىل ذلك، تنـاول عـدد مـن         .  وأولويات هذا العمل   األعمال التجارية وغريها،  
كما أدار الفريق العامل    . اجللسات أثناء املنتدى دور جهات فاعلة أو جماالت مواضيعية حمّددة         

  .)٢(جلستني لعرض جوانب عمله
 حدثاً موازياً أثناء املنتدى وتعاقد عدد من املنظمـات          ١٢وأخرياً، نظم املشاركون      -٦

 جناح يف معرض ُينظم خصيصاً حلفز تبادل غري رمسـي للمعلومـات واألدوات              على إقامة 
  .املتعلقة بتنفيذ املبادئ التوجيهية

  افتتاح اجللسة الرفيعة املستوى  -ثانياً  
 ،٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٤افتتح املنتدى فريٌق من املشاركني الرفيعي املستوى يوم           -٧

األعمـال  املتعلقـة ب  بادئ  املا للمجتمع العاملي االنتقال من      قوا إىل الكيفية اليت ينبغي هب     وتطّر
  . الواقع العمليالتجارية وحقوق اإلنسان إىل التنفيذ يف

وأبرزت رئيسة جملس حقوق اإلنسان، لورا ديبوي السري يف كلمة الترحيب الـيت               -٨
عمال التجارية  دور جملس حقوق اإلنسان يف قيادة اجملتمع الدويل لتعزيز برنامج األ          أدلت هبا،   

وحقوق اإلنسان يف السنوات العشر املاضية، وشددت على أن االهتمام الفائق باملنتدى دليل             
  .املسألةاملعلقة على مهية األقوي على 

 اإلطـار اإلمجـايل     بكلمة افتتاحية قـدم فيهـا     روغي  وأدىل رئيس املنتدى، جون       -٩
لسوق وقدرة اجملتمعات على    وأوضح كيف اتسعت فجوات احلوكمة بني قوى ا       . للمناقشات

كما أوضح الرئيس أن املبـادئ التوجيهيـة حـددت          . إدارة عواقبها الضارة، نتيجة للعوملة    
مسارات لتعزيز نظم احلوكمة العامة واملدنية واخلاصة بالـشركات، وحتـسني مواءمتـها             

بعضاً، وحتقيق يتعلّق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان بغية خلق ديناميات ُيعزِّز بعضها  فيما
، أدمج عديٌد من اهليئـات الدوليـة        ٢٠١١يونيه  / منذ حزيران  هوأشار إىل أن  . تراكمي تغيُّر

والوطنية املعنية بوضع املعايري، فضالً عن فئات أعمال جتارية وأصحاب مـصلحة آخـرون،          
 عامة  وأخرياً، أشار الرئيس إىل ثالث مسائل     . العناصر الرئيسية للمبادئ التوجيهية يف أنشطته     

احلاجة إىل زيادة اجلهود املبذولة لبناء القدرات؛ : تستحق االهتمام فيما يتعلق بالسري قُُدماً هي    
__________ 

. A/HRC/FBHR/2012/INF.1لالطالع على برنامج العمل وعلى عرض لألفكار املطروحة يف اجللـسات، انظـر               ) ٢(
ولالطالع على تسجيالت اجللسات بالفيديو، واقتراحات أصحاب املصلحة، والبيانات اخلطية والعروض اليت قـدمها     

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ForumonBusinessandHR2012.aspxاقشة انظر أعضاء أفرقة املن
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وخطر ضعف ُعرى التماسك والزخم التراكمي الذي توفِّره املبادئ التوجيهية مـا مل يـتّم               
 احلايل يف تعزيزها من خالل تشاطر املعلومات والتعليقات املوثوقة؛ واحلاجة إىل معاجلة النقص     
  .الوضوح القانوين بشأن مسؤولية الشركات عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

 مقرِّر الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عـرب           -وأدىل رئيس     -١٠
ان كلمةً افتتاحيةً بالنيابة عن الفريـق       توفان سيلفانا ب،  لوطنية وغريها من مؤسسات األعمال    ا

 وركَّز على رؤية الفريق العامل لعمل املنتدى كمحفل لتعزيز التبادل احلقيقي لألفكار             .العامل
 بغيـة  ،لتعلُّم اجلماعي، مبا يف ذلك بالنسبة للفريـق العامـل  ساحة ل بني أصحاب املصلحة و   

التركيز على حتديد فُرص نشر وتنفيذ املبادئ التوجيهية يف مجيع املناطق، وعلى خربة خمتلف              
  .فاعلة يف تنفيذ وتطبيق األركان الثالثة للمبادئ التوجيهيةاجلهات ال

بيالي احلكومات إىل نافانييتم ودعت مفوَّضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،   -١١
اإلسراع بسدِّ فجوات احلوكمة اليت أسهمت بدورٍ كبري يف تيسري نشوء األزمة االقتـصادية              

لتجارية إىل التعاون مع احلكومات يف جهودها املبذولة        ، ودعت األعمال ا    واستمرارها احلالية
أن احلوكمة املـسؤولة    حقيقة  وذكَّرت بأن املبادئ التوجيهية ُتعبِّر عن إدراك        . يف هذا الصدد  

تتطلَّب أُطراً تنظيمية وسياساتية مالئمة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلِّقـة باألعمـال             
ءها؛ وأن العمل التجاري املسؤول يعين العمل على أسـاس       التجارية وتوفري ُسبل انتصاف إزا    

 مكانة  يشغالناحترام حقوق اإلنسان؛ كما أن املساءلة واحلق يف الوصول إىل سبيل انتصاف             
املـداوالت  يف  نفس املكان   يشغال  رئيسية يف نظام حقوق اإلنسان الدويل، ويتعيَّن أيضاً أن          

لى منظومة األمم املتحدة ومفوَّضـية األمـم املتحـدة    املتعلِّقة باملبادئ التوجيهية؛ كما أن ع    
دوراً تؤدِّيانه يف النهوض بتنفيذ املبادئ التوجيهية، حسب التوصـية          السامية حلقوق اإلنسان    

 اليت  )Corr.1 و A/HRC/21/21(الواردة يف تقرير األمني العام املقدَّم إىل جملس حقوق اإلنسان           
  .٢١/٥يف قرار جملس حقوق اإلنسان تكررت 

بوسنر، مساعد وزير اخلارجية األمريكيـة لـشؤون الدميقراطيـة          . هوأكد مايكل     -١٢
وحقوق اإلنسان والعمل، أن املبادئ التوجيهية تتجـاوز املفـاهيم التقليديـة للمـسؤولية              

وشدد على الدور األساسي للدول وواجبها يف محاية حقوق اإلنسان، . االجتماعية للشركات
وأشار إىل أن احلكومـات   . ل أداء هذا الواجب سواء منفردة أو جمتمعة       واقترح أن تتابع الدو   

ينبغي هلا، يف بعض احلاالت، أن تبحث فرض شروط على الشركات، وتشهد على ذلـك               
باملبادئ التوجيهية لإلبالغ اليت وجهتها الواليات املتحدة إىل الشركات العاملة يف مجهوريـة             

نبغي هلا أن تعرف أيضاً مىت ينبغي هلا، توخياً للحيطـة،           الكونغو الدميقراطية ويف ميامنار، وي    
وفيما يتعلـق   . تتدخل، وقدم مثالً على ذلك، احلق يف حرية التعبري، وحوكمة اإلنترنت           أال

مبسؤولية األعمال التجارية، أكد السيد بوسنر على احلاجة إىل التزام رفيع املستوى حبقـوق              
ع معايري لقياس التقدم احملرز؛ وإشـراك أصـحاب   اإلنسان؛ ونظم تنفيذ داخلية كافية؛ ووض   

  .املصلحة اخلارجيني، مبا يف ذلك اجملتمع املدين؛ واختاذ إجراءات مجاعية على نطاق الصناعة
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وأشار املمثل اخلاص لالحتاد األورويب املعين حبقوق اإلنسان، ستافروس المربينيدس            -١٣
 ية اجلارية ية لسياسة االحتاد األورويب والعمل    إىل أن املبادئ التوجيهية متثل نقطة مرجعية رئيس       

.  وحقوق اإلنـسان ةل التجارياعم عمل وطنية بشأن األدوله األعضاء لوضع خططفيما بني  
اإلفصاح على الـشركات  اشتراطات  يفرض  إصدار تشريع   بوأبرز مبادرة املفوضية األوروبية     

كالدليل االستهاليل  :  األورويب االحتادعما ُوضع من مواد إرشادية بدعم من        ، فضالً   الكبرية
، والذي  ملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم   الذي ُنشر مؤخراً واملوجه إىل ا     حلقوق اإلنسان   

:  إىل املبادئ التوجيهية، واإلرشادات الوشيكة الصدور للشركات يف ثالثة قطاعات هييستند
  .بالتوظيفعنية بالعمالة امل والغاز؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ والوكاالت النفط
سـاندرا  ) ILO(، مبنظمة العمل الدولية    نائبة املدير العام لشؤون السياسات    وركزت    -١٤

اهليئات الثالث املكونـة هلـا      مع   جنباً إىل جنب     -ملنظمة  على كيفية متكن هذه ا    بوالسكي  
مسؤولية تنفيذ  من النهوض ب   ،املتمثلة يف احلكومات، ومنظمات أصحاب العمل، والنقابات      و

واستـشهدت بتوصـيات األمـني العـام        . عن احترام حقوق اإلنسان   مؤسسات األعمال   
)A/HRC/21/21 و Corr.1 (      لتعزيز التنسيق والتعاون بني املنظمة واهليئات املعنية حبقوق اإلنسان

تعزيـز تنفيـذ    حلقوق اإلنسان، من أجل     يف األمم املتحدة، ومفوضة األمم املتحدة السامية        
م علـى تنفيـذ     باعتبارها القيِّ  مع التركيز على دور منظمة العمل الدولية         ،لتوجيهيةاملبادئ ا 

  .شكل جزءاً من أساس املبادئ التوجيهيةاليت تمعايري العمل الدولية 
ستوثارد، نائبة أمني عام االحتاد الدويل لرابطات حقـوق اإلنـسان           دييب  وأشارت    -١٥

)FIDH ( بورما إىل أفراد حمددين    املعنية ب  آسيا    جنوب شرق  بكة البديلة لرابطة أمم   ومنسقة الش
قُتلوا أو ُسجنوا ملا بذلوه من جهود يف حماولة وقف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة بأنشطة 

 عن حقوق اإلنسان،     وجترمي املدافعني  وأبرزت إفالت أولئك املسؤولني من العقاب،     . األعمال
وأوضحت أن تطوير املبادئ التوجيهية     .  مستمرة توعدم الوصول إىل العدالة باعتبارها حتديا     

 لكنها أكـدت    ، الوطين واإلقليمي والدويل أمر مرحب به      :لنقاش على املستويات  لكمسألة  
  .ألقوال إىل إصالحات ومساءلة فعلية للشركاتضرورة حتويل ا

  املتحدة، ،الستثمار الطاقة سخالني  وقال أندريه غاالييف، الرئيس التنفيذي لشركة         -١٦
مـن خـالل   موضع التنفيذ  لوضع املبادئ التوجيهية الذي اعتمدته شركة النهج   الإنه يشاطر   

أنـشطة  مـن   ينبغي أن يكون احترام حقوق اإلنسان جزءاً ال يتجزأ مـن أي             ) أ( : يلي ما
الواجبـة الكاملـة؛    تتوخى بذل العنايـة     عمليات  بالسياسات  دعم  ينبغي   )ب(و؛  األعمال

 حىت  ،ركة جاهزة ملعاجلة الشكاوى املقدمة من أصحاب املصلحة       ينبغي أن تكون الش    )ج(و
مسؤولية العمل التجاري عـن      ينبغي أن تنطبق     )د( و  لديها تدابري ختفيف بالفعل؛    تلو كان 

أن تراقـب   العليـا   ينبغي لإلدارة    )ه( و حقوق اإلنسان أيضاً على عالقات العمل التجاري؛      
 هج، أشار السيد غاالييف، ضمن مجلـة أمـور، إىل         وفيما يتعلق بالتنفيذ العملي للنُ    . العملية

ل إدراج شـروط    ثََمبسخالني، واستشهد   شركة   اخلاص ب  خربات آليات التظلم غري القضائية    
  . خاصة يف العقود مع املقاولني اخلارجيني
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: عـام ونـصف   ب تقييم تنفيذ املبادئ التوجيهية بعد عـام اعتمادهـا          -ثالثاً  
  املوازية اجللسات

   الدولة يف احلمايةواجب  -ألف  
  ).رئيس اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان(كان ميسر اجللسة هو آالن ميلر   -١٧
نائب رئيس دائرة حقوق اإلنـسان والدميقراطيـة، بـوزارة          (أفاد توماس كنيدي      -١٨

بأن حكومتـه   ) اخلارجية والكومنولث يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية        
وأشار . ٢٠١٣ق استراتيجيتها بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف أوائل عام           سُتطل

إىل إنشاء جلنة توجيهية شاملة جلميع الدوائر احلكومية، وتنظيم اجتماعات توعية ألصحاب            
املصلحة واملؤسسات املتعددة اجلنسيات واملؤسسات املتوسطة احلجم ومنظمات اجملتمع املدين          

  .٢٠١٢يف عام 
املدير املساعد هليئة الرقابة علـى املـصارف        (وقدم دانييل شيدلوفسكي روزنربغ       -١٩

استعراضاً للكيفية اليت تتخذ هبا هيئة التنظـيم        ) وشركات التأمني وصناديق املعاشات يف بريو     
املايل يف بريو خطوات ملنع الرتاع االجتماعي الناشئ عن أنشطة األعمال، واالستفادة من هذا              

 معاجلة املسائل املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف قطاع التعـدين يف             التنظيم يف 
التعاون بني هيئة التنظيم املـايل والقطـاع املـايل          العمل يقوم على    وأوضح أن ذلك    . البلد

  .يتطلب من العمالء تقييم املخاطر والنظر يف إنشاء آليات لتسوية املنازعاتمما واملصارف، 
) وزارة الشؤون اخلارجية يف النـرويج     ل ةعامال ةميناأل( هانسن   -نيت أجنيل    بي توقدم  -٢٠

 إىل أن التحدي    توأشار. استعراضاً عاماً للجهود الوطنية الرامية إىل تنفيذ املبادئ التوجيهية        
الرئيسي الذي يواجه احلكومة هو كفالة أن تواجه األعمال التجارية هيكل حـوافز شـامل               

 إن تواستجابة لذلك، قال  . ر والعمل، سواًء يف الوطن أو يف اخلارج       ومتماسك لدى االستثما  
وأبرزت السيدة  . النرويج أنشأت فريقاً مشتركاً بني اإلدارات لتعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية         

 هانسن استخدام احلكومة لسياستها العامة جتاه الشركات اململوكة للدولة ومعايريها           -أجنيل  
 ،لى حقوق اإلنسان يف استثمارات صندوق املعاشـات احلكوميـة          للمحافظة ع  ،األخالقية

وقالت إن احلكومة أنشأت أيضاً شبكة متعددة أصحاب املصلحة للعمل مع           . كأداتني فعالتني 
  .ملدين والتعلم من خرباهتماالشركات واجملتمع ا

ة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطني     (السيدة كلري ميتفني أوبرين     عرضت  و  -٢١
املؤسـسات  خربات  )  واملعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان    ICC(لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     

الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك مبادرة اجملموعة األوروبية 
تعزيز خطط العمل الوطنية بشأن تنفيذ املبادئ       من أجل   للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     

وأبرزت مشروعاً رائداً ينفذه املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان من أجل وضـع             . التوجيهية
  .منهجية لتحديد الكيفية اليت تنفذ هبا املبادئ التوجيهية يف القوانني والسياسة الوطنيني
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وتناول مشاركون يف مداخالهتم اجلهود اليت تبذهلا حكومة أستراليا لوضع سياسـة              -٢٢
عمال التجارية وحقوق اإلنسان؛ وقيمة املبادئ التوجيهية يف تنفيـذ أفـضل            وطنية بشأن األ  

املمارسات يف إطار البلد؛ والدروس املستفادة من آليات التظلم اجملتمعية؛ وتساؤالت عما إذا             
كانت احلكومات تنظر إىل التشريع باعتباره أداة لتعزيز املبادئ التوجيهية، وتوصيات بإنشاء            

السكان األصليني؛ وامتداد الوالية القـضائية خـارج     أراضي  وإشارات إىل   عمليات احلوار؛   
  .إقليم الدولة؛ وحاجة الدول إىل تنفيذ معايري منظمة العمل الدولية على أرض الواقع

إبداء دورها الريادي واالضطالع ب الدول إىل    ، عضو الفريق العامل   ،ودعا مايكل أدو    -٢٣
كما دعا مجيع أصحاب املـصلحة إىل العمـل         .  التوجيهية رؤيتها واجتاهها يف تنفيذ املبادئ    

  .كقوى حفازة ومضاعفة للوصول إىل مجاهري جديدة

  مسؤولية مؤسسات األعمال التجارية عن احترام حقوق اإلنسان  -باء  
  ).جامعة زيوريخ(كانت ميسِّرة اجللسة هي كريستني كاوفمان   -٢٤
) Microsoftوح املواطنة، شـركة     كبري مديري حتلي الشركات بر    (أكد دان روس      -٢٥

الختاذ املبـادرة األوىل يف أي      " رائد"أمهية اجلهود املبذولة على نطاق الصناعة، واحلاجة إىل         
  .شركة للنهوض بتنفيذ مسؤولية مؤسسات األعمال التجارية عن احترام حقوق اإلنسان

عرضاً عاماً  ) UBS، بنك   رئيس اإلدارة املعنية مبسؤولية الشركات    (وقدَّم كريستيان اليتز      -٢٦
وأشـار  . اجلديدة" Thunجمموعة  "العتماد بيان املؤسسة اخلاص حبقوق اإلنسان، وإطالق مبادرة         

. إىل أن األمر الرئيسي بالنسبة للمجموعة، هو العمل بشكل مجاعي، وتشاطر اآلراء واخلـربات             
  .ن تطبيقها على الفوراملبادئ التوجيهية، لتمكني البنوك م" ترمجة"وأكَّد على احلاجة إىل 

التحدِّيات ) AngloGold Ashantiمدير إدارة الشؤون العامة، شركة (وأبرز آالن فني   -٢٧
إضفاء " على   AngloGoldاملتصلة حبقوق اإلنسان اليت تواجه الصناعة، وكيف تعمل مؤسسة          

ية متثَّل  وأشار إىل أن جزءاً من العمل     . على حقوق اإلنسان داخل الشركة    " الطابع االجتماعي 
يف إحضار خبري جديد يف حقوق اإلنسان إىل الشركة، وحماولة إدماج حقوق اإلنـسان يف               

  .اهلياكل القائمة بالفعل
احلالة العامة حلقوق اإلنـسان يف  ) معهد موارد التنمية مبيامنار(وأبرز مني زار ين لني     -٢٨

  .نسانميامنار، واحلاجة إىل حتسني أداء الشركات فيما يتعلق حبقوق اإل
) سؤولية الـشركات  املعين مب فريقي  املدير التنفيذي للمركز األ   (نوها  وأكد أوستني أو    -٢٩

ن إحجام الـشركات عـن      أ و ،بالشفافية ال تفيد إذا مل تتخذ إجراءات      املتعلقة  أن املبادرات   
اإلدارة كما أن   ؛  يف القدرات مشكلة  إىل  أيضاً  مردُّه   حقوق اإلنسان لديها     ةاحلديث عن حال  

  .باقي أرجاء الشركةلتنشرها يف عليا حتتاج إىل االقتناع باملبادئ التوجيهية ال



A/HRC/FBHR/2012/4 

9 GE.13-10286 

على احلاجـة إىل نظـام      ) رئيس رابطة العمل املنصف   (ن هريدين   اوأكد آوريت ف    -٣٠
وأشار إىل  .  وعلى مشكلة التنفيذ العامة    ،العامليةاإلمدادات  ملعاجلة حقوق اإلنسان يف سلسلة      

لـذلك  اخلاصة هبـا،     سيطرة كاملة على سلسلة اإلمدادات       أن معظم الشركات ال تسيطر    
ملختلف أصـحاب   حيز آمن   لق   خب -أتاحت  الرابطة اليت   وعرض خربة   . املراقبةتتصارع مع   

بطريقة منفتحـة وللتوصـل إىل      فرصاً ملناقشة التحديات     -" فضح أو تعيري  "املصلحة بدون   
  .حلول عملية

ن، تقييمات املخاطر؛ وكون تنفيـذ حقـوق        ومشلت املسائل اليت أثارها املشاركو      -٣١
اإلنسان يقع خارج منطقة أمان بعض الشركات؛ واالرتباطات غري املباشرة مع املـوردين،             
وموقفهم إزاء حقوق اإلنسان؛ واحلاجة إىل التدريب داخل الشركات؛ والتحدي املتمثل يف            

  .حقوق اإلنسان يف خمتلف السياقات الثقافية" جتسيد"
ارغريت يونغ، عضو الفريق العامل إىل أن هناك عملية تعلـم مجـاعي             وأشارت م   -٣٢

مستمرة بشأن حقوق اإلنسان واألعمال التجارية، غري أن هناك يف الوقـت ذاتـه، فرصـاً            
  .لالستفادة من السياسات القائمة بالفعل داخل الشركات

  دور أُطر احلوكمة العاملية  -جيم  
  ).ر دائرة القطاع اخلاص، منظمة أوكسفام أمريكامدي(كان ميسر اجللسة كريس يوشنيك   -٣٣
رئيس الفريق العامل املعين بلجنة االستثمار يف منظمـة         (عرض رويل نيووينكامب      -٣٤

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ واملدير اإلداري، لدائرة السياسات التجارية والعوملـة            
الـيت وضـعتها    التوجيهية  ، املبادئ   )هلولنديةبوزارة الشؤون االقتصادية والزراعة واالبتكار ا     
من أجل املؤسـسات املتعـددة اجلنـسيات،        منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       

  . دولة، وآلية التظلم القائمة وما هلا من جهات اتصال وطنية٤٤  لوطبيعتها امللزمة قانوناً 
باملسؤولية االجتماعية للشركات،   املستشار يف السياسات املتعلقة     (وناقش توم دود      -٣٥

دور االحتـاد األورويب يف تعزيـز       ) املديرية العامة للمؤسسات والصناعة، املفوضية األوروبية     
. املسؤولية االجتماعية للشركات، وتقدمي اإلرشادات والتأثري على جدول األعمال السياسايت         

تزال يف   ة وحقوق اإلنسان ال   وأشار إىل أن القوى الدافعة لتطوير سياسات األعمال التجاري        
أيدي الدول، باستثناء بعض املسائل، مثل االعتبارات املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف سياسـة              

  .االحتاد األورويب يف جمال التجارة اخلارجية واالستثمار
املعنية حبقوق  الدولية  ممثل إندونيسيا لدى اللجنة احلكومية      (جامني  دووصف رافندي     -٣٦

شرقي جنوب  شرق آسيا األساس الذي وضعته رابطة أمم        جنوب  عة لرابطة أمم    اإلنسان التاب 
تـها مـع املبـادئ      باملسؤولية االجتماعية للـشركات، ومواءم    املتعلقة  آسيا لتنفيذ السياسة    
  .يف املنطقةللغاية  إىل أن مستوى الوعي باملبادئ التوجيهية منخفض التوجيهية، وأشار
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 التابع ملؤسـسة  باالمتثال املعينأمني املظامل /ستشارملامكتب (ووصف هنريك لندرز      -٣٧
لـتظلم يف   ل عمل املكتب كآليـة      يةكيف) لضمان االستثمار الدولية  التمويل الدولية والوكالة    

مؤسسة التمويل الدولية، وأشار إىل أن املكتب يسدي املشورة أيضاً إىل مؤسسات األعمال             
القـدرة علـى   رز أن جوانب هامة يف إطار     وأب. تسوية املنازعات ويعرض خدمات   التجارية  

 متت مواءمتها مع    ،٢٠١٢يف  نقح  الذي  ومؤسسة التمويل الدولية    حتمل الديون الذي أعدته     
  .املبادئ التوجيهية

 مديرة الشؤون القانونية، مبعهد حقـوق اإلنـسان       (مارغريت واشنفيلد   ومتثل رد     -٣٨
التعـاون والتنميـة يف امليـدان       نظمة  أنه ينبغي مل  يف  : عدة حتديات أثريت  ) ونشاط األعمال 

 مستويات عالية يف هياكل املؤسسات املالية؛       االهتمام باملبادئ التوجيهية إىل   دفع  االقتصادي  
وينبغي للمفوضية األوروبية أن تعزز مواءمة معاهداهتا االستثمارية وحتكيمها مـع املبـادئ             

؛ للقدرة على حتمـل الـدين      املالية   لقيمةباالوعي  االمتثال إذكاء   التوجيهية؛ وينبغي ملكتب    
 آسـيا   سان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق     وينبغي للجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلن      
 يف املناقشات املتعلقة بنشاط األعمال داخل       دفع جدول األعمال اخلاص حبقوق اإلنسان قدماً      

  .رابطة أمم جنوب شرق آسيا
والتنميـة  ونـشاط األعمـال     مج حقوق اإلنسان    منسق برنا (ورد فيكتور ريكو      -٣٩

مبواءمة املبادئ التوجيهية ملنظمة    معرباً عن الترحيب    ) املستدامة، مركز حقوق اإلنسان والبيئة    
وركز علـى أمهيـة     . املذكورةالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مع املبادئ التوجيهية         

ة، وأشار إىل أهنا حتتاج إىل أدوات لضمان        متاسك واستقاللية وشفافية جهات االتصال الوطني     
  .التنفيذ احلكومي للمبادئ واالستجابة للشواغل اليت يثريها أصحاب املصلحة

املبادئ التوجيهية يف جـدول أعمـال       إدماج   ،وتشمل املسائل اإلضافية اليت نوقشت      -٤٠
وإنشاء آليات جديدة،   ؛ واحلاجة إىل تعزيز آليات املساءلة القائمة،        ٢٠١٥التنمية فيما بعد عام     

وإذكاء الوعي هبذه اآلليات وزيادة سبل الوصول إليها؛ واحلاجة إىل تشجيع زيـادة تقـارب               
  .األعمال التجارية، وفيما بينهامؤسسات واتساق املعايري بني الدول واملنظمات الدولية و

لتقارب واكويتا، عضو الفريق العامل، على احلاجة إىل تعزيز ا        غوأكدت أليكساندرا     -٤١
القطاع استفادة  حول املبادئ التوجيهية؛ وقياس أداء وفعالية جهات االتصال الوطنية؛ وتعزيز           

  .ملبادئ التوجيهيةمن ااملايل 

  الوصول إىل سبيل االنتصاف القضائي  -دال  
، ومنظمة كونيكتـاش حلقـوق      االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   كان ميسرا اجللسة      -٤٢

 ةرئيـس (اجللسة إلني فريزونسكي مقررة  توكان. )Conectas Direitos Humanos(اإلنسان 
  ).مكتب العوملة وحقوق اإلنسان، باالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان
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مديرة برنامج حقوق اإلنسان مبنظمة كونيكتـاش حلقـوق         (أكدت خوانا كويتيل      -٤٣
 ويرد يف    ذاته يشكل حقاً إنسانياً يف حد    االنتصاف القضائي   أن الوصول إىل سبيل     ) اإلنسان
وأشارت إىل أنه على الرغم من إدراج احلق يف سبيل          . حلقوق اإلنسان  قانون الدويل الصلب  

. انتصاف فعال يف املبادئ التوجيهية، فإن سبيل االنتصاف القضائي مل يلق اهتمامـاً يـذكر              
 النظر يف طرق إزالة العقبـات أمـام ضـحايا         ينعم  ودللت على أنه ينبغي للفريق العامل أن        

  .والوفاء حبقوقهمبنشاط األعمال، االنتهاكات املتعلقة 
وعرضت روزا أمارو وهي واحدة من أصحاب املصلحة املتـأثرين يف بـريو، قـضية                 -٤٤

مؤكدة أن الضحايا املتأثرين مبستويات التلوث العالية للغاية يف املناطق احمليطة بـاملنجم   " أورويا ال"
سبيل انتصاف، كما أن الضحايا واملدافعني عـن حقـوق   ُمنعوا بصورة متكررة من الوصول إىل   

ودعت احلكومة إىل محاية حقوق اإلنسان للـضحايا        . اإلنسان قوبلوا بعمليات انتقام ومضايقات    
  .املتأثرين، ودعت مؤسسات األعمال التجارية إىل إدراج احترام حقوق اإلنسان يف عملياهتا

ـ          -٤٥ صلحة املتـأثرين يف مجهوريـة      وعرض ديكيه كوندا، وهو واحد من أصحاب امل
وأشار إىل مدى تأثر أسـرته هبـذه        . الكونغو الدميقراطية، القضية املتعلقة بالتعدين يف كيلوا      

القضية، ووصف الكفاح من أجل إحقاق العدالة من خالل حماوالت ملساءلة الشركة أمـام              
ير لألمم املتحدة أبرز    وأشار السيد كوندا إىل تقر    . احملاكم يف أستراليا وجنوب أفريقيا وكندا     

صعوبة إثبات مسؤولية الشركات، حىت يف احلاالت اليت ُتقدم فيها الشركة دعماً لوجستياً إىل  
القوات املسلحة، ودعا إىل إنشاء آلية داخل األمم املتحدة لتحقيق العدالة يف احلاالت الـيت               

  .تنتهك فيها الشركات حقوق اإلنسان
املستشار القانوين ملنطقة أرض احلقـوق      (فاو فيلهو   ولفت أنطونيو سريجيو اسكري     -٤٦

Terra de Direitos (  االنتباه إىل منط تسعى فيه الشركات إىل حتويل املخاطر إىل اخلارج مـن
 مؤسسات خارجية كأطراف ثالثة بغية تفـادي املـسؤولية          - أو إنشاء    -خالل التعاقد مع    

  .القانونية عن انتهاكات حقوق اإلنسان
احلواجز القانونية  ) كبرية احملامني مبركز احلقوق الدستورية    (كاترين غاالغري   وأبرزت    -٤٧

والعملية اليت يواجهها الضحايا الذين يسعون إىل الوصول إىل سبيل االنتصاف القـضائي يف              
القدر الكبري من العمل املطلوب يف متابعة       : القضايا املرفوعة ضد الشركات عرب الوطنية، أي      

وباحلـصانة؛ وارتفـاع    " عدم اختـصاص احملكمـة      "  بتجاج الشركات   تلك القضايا؛ واح  
  .التكاليف، واملخاطر الشخصية وصعوبة إجياد حمامني يتولون هذه القضايا

احلواجز اليت تعترض الوصول إىل     ) منظمة العفو الدولية  (وتناولت غابرييال كوجيانو      -٤٨
دفاع؛ وتعقد هياكل الشركات؛    سبيل االنتصاف القضائي، مبا يف ذلك عدم تكافؤ وسائل ال         

والصعوبات يف تنفيذ األحكام؛ والعقبات السياسية، وتقييد املـستثمرين األجانـب الـذين             
يشكلون نظام الضوابط للحق يف الوصول إىل سبيل االنتصاف؛ وعـدم احلـصول علـى               

  .املعلومات؛ والطعون اخلاصة باالختصاص القضائي
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الـدور احلاسـم للنظـام      ) ة احملامني األمريكية  رئيسة رابط (وأبرزت لوريل بيلوز،      -٤٩
القضائي فيما يتعلق بالدميقراطية، وأكدت أن النظام القضائي يتعرض للمخـاطر حـىت يف              

وأشارت إىل عدم وجود جهة مرجعية منسقة، باعتباره أكرب عائق يعتـرض            . البلدان املتقدمة 
  .الوصول إىل سبيل االنتصاف القضائي

 من قبل املشاركني أمهية الدعاوى اجلماعية؛ ومـا إذا كانـت            وتناولت املداخالت   -٥٠
الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية ميكن أن متتد إىل مؤسسات األعمـال التجاريـة؛              

إذا كان بإمكان الفريق العامل تلقي شكاوى من الضحايا؛ وكذلك احلاجة إىل إذكـاء               وما
 التحديد، القضاة؛ والتأثري الذي ميكن أن يكون        وعي الدول باملبادئ التوجيهية، وعلى وجه     

للشركات؛ واألمهية الـيت تتـسم هبـا        " القوائم السوداء "لبعض الشركات على احملاكم؛ و    
للمناقشة، مبادئ ماسترخيت بشأن التزامات الدول اليت تتجاوز احلدود الوطنيـة يف جمـال              

  .اجلرب الوطين واجلرب الدويلاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والتكامل بني 
وأشار السيد أدو إىل أمهية مزيج السياسات الذكي الذي توصي به املبادئ التوجيهية             -٥١

باعتباره عامالً رئيسياً ألخذ القيمة التكميلية لسبل االنتصاف غري القضائية يف االعتبار، مـن              
  .أجل ضمان الوصول الفعال إىل سبل االنتصاف القضائية

  وصول إىل سبيل االنتصاف غري القضائيال  -هاء  
كانت ميسرة اجللسة كارولني رييز، كبرية املوظفني التنفيذيني، ورئيـسة مركـز              -٥٢

  ).Shift(التحول 
أنه مـن غـري     ) مديرة تنفيذية، منطقة املشورة للمساءلة    (وأكدت نتايل بريدمجان      -٥٣

ل إىل آليات التظلم الدولية من تلقاء الواقعي افتراض متكن اجملتمعات احمللية الضعيفة من الوصو      
نفسها، وأشارت إىل أنه ينبغي منح اجملتمعات احمللية كل ميزة ممكنة ملساعدهتا للوقوف على              

  .قدم املساواة مع الشركات
رئيسة األمانة، جهة االتصال الوطنية املعنية باملبادئ التوجيهيـة         (وأكدت هيغ روتينغني      -٥٤

، أن جهات االتصال الوطنية ميكن أن توفر        )يف امليدان االقتصادي، النرويج   ملنظمة التعاون والتنمية    
حمفالً ثنائياً حمايداً للشركات واألشخاص املتأثرين يف عملية ال تقوم على املواجهة، وتعزز الـتعلم               

وأكدت أن توافق اآلراء ال ميكن حتقيقه إذا شعر أحد األطراف أنه            . وذات طابع يتطلع إىل األمام    
وتناولـت أيـضاً حـدود      .  مرتبة، ودعت إىل ترمجة اإلرشادات املالئمة إىل اللغات احمللية         أدىن

  .الوساطة وأشارت إىل أن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ينبغي عرضها على احملاكم
استعراضـاً  ) SN Aboitizنائب رئيس إدارة خدمات شركة (وقدم مايك هوسيوس   -٥٥

 يف الفلبني، واستخدام عمليات الوساطة يف التعامل مع اجملتمعات          لتجربة الشركة يف بناء سد    
وأشار إىل أن هذه العمليات ركزت على بناء القدرات وحتقيق تكافؤ           . احمللية األصلية املتأثرة  

  .الفرص لبناء الثقة املتبادلة واالحترام بني أصحاب املصلحة
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جتربـة  ) العدالة اإلدارية، غانـا   مفوضة، جلنة حقوق اإلنسان و    (وعرضت لوريتا المبيت      -٥٦
استخدام الوساطة حيثما اشتكت اجملتمعات احمللية من مسائل بيئية ومسائل إعـادة التـوطني يف               

  .وأشارت أيضاً إىل أمهية التمتع بسلطة الفصل يف املسائل، عند الضرورة. سياق صناعة التعدين
عن ) سة ساخالني للطاقة  مدير الشؤون اخلارجية، مبؤس   (وأبلغ أوليغ سابوجنيكوف      -٥٧

وأبرز . كيفية مساعدة آليات التظلم على املستوى التشغيلي يف بناء الثقة مع اجملتمعات احمللية            
وجود إجراءات لتقدمي التظلمات؛ وعملية قابلة للتتبـع،        : أربعة عناصر آلليات التظلم الفعالة    

طر كبرية على حقـوق     ووقت مناسب للرد؛ واستجابة فورية للتظلمات اليت تنطوي على خما         
  .اإلنسان؛ وضمان إملام املقاولني من الباطن بإجراءات التظلم

خرباتـه مـن   ) مركز التأمل والعمل بشأن حقوق العمال(وعرض فيلييب بورغوينيو      -٥٨
قطاع اإللكترونيات يف املكسيك حيث قلل استخدام آليات التظلم غري القـضائية الوقـت              

  .عها العمالالالزم لتسوية الشكاوى اليت رف
مدير إدارة شؤون العمل وحقوق اإلنسان، مبؤسسة إرغـون         (وقدم استيف جيبونز      -٥٩

استعراضاً آللية التظلم أثناء األلعاب األوليمبية يف لندن حيـث كـان أغلـب              ) أسوشيتس
الشكاوى املتلقاة يتعلق مبعايري العمل املتعلقة بسلسلة اإلمدادات، وأشار إىل أمهية الـشفافية             

  .اث التغيريإلحد
ومشلت املسائل اليت أثارها املشاركون احلاجة إىل تشكيل آليات التظلم مـن منظـور           -٦٠

حقوق اإلنسان؛ وأن آليات التظلم على املستوى التشغيلي ال ميكن أن حتل حمل التزام أصحاب               
 املصلحة وعمليات املفاوضة اجلماعية؛ واحلاجة إىل إدماج النقابـات يف عمليـات املراقبـة؛             
  .وإمكانية الوصول؛ وكيفية حفز الشركات؛ ودور املنظمات غري احلكومية يف نشر املعلومات

وأبرزت السيدة غواكويتا احلاجة إىل حتديد العناصر الرئيسية ملـا يـشكل سـبيل                -٦١
  .انتصاف فعاالً

  اجللسات املوازية: التحديات اليت تعترض تنفيذ املبادئ التوجيهية  -رابعاً  

  ات اليت تعترض تنفيذ الدول لواجبها يف احلمايةالتحدي  -ألف  
  .كان ميسر اجللسة مارك تايلور، كبري الباحثني، مبؤسسة فافو  -٦٢
عضو جلنة املسؤولية االجتماعيـة للـشركات بالربملـان         (وسلَّط ريتشارد هويت      -٦٣

وى االنفصام بني االتفاقات اليت ُتربم علـى مـست   : الضوء على عدة حتديات، هي    ) األورويب
يف العواصم؛ وتعرُّض التشريعات للجدل والعقبات يف مرحلة اإلعداد      " امللكية"األمم املتحدة و  

واحلاجة إىل بناء قدرات جهات التنظيم؛ وكيفية       " التقوقع"أكثر من مرحلة التنفيذ؛ ومشكلة      
  .حتويل واجب الدولة إىل اشتراطات حمّددة على الشركات
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ن التقييمات التقنية، هيئة املوارد املعدنية، بابوا       مدير شؤو (وأبرز غريتل أوريك      - ٦٤
  .احلاجة إىل بناء القدرات بشأن كيفية تنفيذ املبادئ التوجيهية يف املمارسة) غينيا اجلديدة

ممثِّل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان والـشعوب،       (وأبرز جيلربت ماوندونودجي      -٦٥
، احلاجة  )ية والبيئة وانتهاكات حقوق اإلنسان    فريق العمل املعين مبجال الصناعات االستخراج     

  .اإلنسان إىل جتميع االستراتيجيات الوطنية والتركيز على احلماية طويلة األجل حلقوق
كبري الباحثني يف اجمللس الـصيين الـوطين للمنـسوجات          (وأشار ليانغ شياوهوي      -٦٦

، إىل أن تـوخي     )ة بيجني واملالبس؛ واملدرس ملادة األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، جامع       
العناية الواجبة إزاء حقوق اإلنسان قد ُترِك إىل حدٍّ كبري للشركات الصينية باعتبارها قـراراً               
خاصاً بنشاط األعمال، لكن توخي العناية الواجبة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان أصبح مـؤّخراً        

  .شاغالً لالستثمارات، وال سيما للمؤسسات اململوكة للدولة
على أن الدول ينبغي هلا ) كلية احلقوق، جامعة واشنطن (شددت أنيتا راماساستري    و  -٦٧

استخدام تشريع يفرض على الشركات توخي العناية الواجبة، مبا يف ذلك فيما يتعلّق بتحقيق              
. الشفافية يف سلسلة اإلمدادات، وضرورة توضيح ما إذا كانت املنتجات موضع نـزاع أم ال      

إىل إنشاء آلية متعّددة األطراف، وشددت على أن الـدول ينبغـي أن        وأكّدت أيضاً احلاجة    
  .تعاجل مبوجب القانون الدويل، مسألة إفالت الشركات من العقاب

وتناولت الكلمات اليت أدىل هبا مشاركون يف اجللسة، مسائل مناطق الرتاع؛ ونطاق              -٦٨
يـدان االقتـصادي؛ ومـسألة      جهات االتصال الوطنية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امل        

  .الصكوك امللزمة قانوناً
وأشار السيد أّدو إىل الطابع امللزم باالهتمام لبعض التحـدِّيات الـيت نوقـشت يف                 -٦٩

اجللسات وحثَّ أصحاب املصلحة على العمل جنباً إىل جنب كشركاء للتـصدِّي لتلـك              
جيهية، اقترح إجـراء اسـتعراض      وفيما يتعلق مبسائل مواصلة تطوير املبادئ التو      . التحدِّيات

مستمر للتطورات القائمة فيما يتعلّق بالتنفيذ، مع عدم استبعاد التطورات األطـول أجـالً              
  .للصكوك امللزمة املمكن التوصل إليها

   عن احترام حقوق اإلنساننشاط األعمالالتحدِّيات اليت تعترض تنفيذ مسؤولية   -باء  
يف، مديرة مبادرة األعمـال العامليـة حلقـوق         كانت ميسِّرة اجللسة كاترين دو      - ٧٠

  ).GBI(  اإلنسان
مدير شؤون املسؤولية االجتماعية للـشركات العامليـة،        (أشار كييتشي أوشيجيما      -٧١

إىل التحدِّيات املتمثِّلة يف تطبيق سياسة واحدة للنظام املعقَّد جملموعات الـشركات،            ) هيتاشي
  .ويف وضع برنامج لتوخي العناية الواجبة
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بأن هناك حاجة   ) زميل باحث، جامعة اإلدارة بسنغافورة    (ورّد غيتاجنايل موكرجي      -٧٢
واضحة إىل تدريب املوظفني بشأن حقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية، وأشار إىل التحـدِّي             
املتمثِّل يف عدم إصدار توجيهات من الدول إىل مؤسسات األعمال التجارية مبـا يف ذلـك                

  .بات اإلبالغيتعلّق مبتطلّ فيما
على التحدِّيات اليت ينطوي    ) ABBرئيس قسم مسؤولية الشركة،     (وأكّد رون بوبر      -٧٣

عليها وضع سياسة حلقوق اإلنسان، وتقييم فعالية عمليات توخي العناية الواجبة، وحتديـد             
  .اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها يف حالة عدم االمتثال، باإلضافة إىل ضمان االّتساق

بأن توخي العناية الواجبة إزاء حقوق      ) منسِّق جملس النقابات العاملية   (ّد جيم بيكر    ور  -٧٤
وأبرز أن التحدِّيات قائمة، بالتحديـد      . اإلنسان خيتلف اختالفاً شديداً عّما تفعله الشركات      

اجلـدوى  "فيما يتعلّق حبرية تكوين اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية، وحذّر من التركيز علـى      
 فاحترام حقوق اإلنسان يف رأيـه       - من توخي العناية الواجبة إزاء حقوق اإلنسان         "التجارية

  .مسؤولية وال ينظر إليه من حيث جدواه التجارية
مدير شؤون املسؤولية االجتماعية والبيئية للـشركة،       (وعرض توين خاو إي سيانغ        -٧٥

وأبرز التحدِّي  . ركةجتارب تنفيذ عمليات توخي العناية الواجبة داخل الش       ) فليكسترونكس
املتمثِّل يف أن الصناعة حتركها اعتبارات تتعلق مبراجعة احلسابات، مما ينحو إىل جذب االنتباه              

  .بعيداً عن عملية التنفيذ والتحسني
مديرة كبرية لشؤون الـسياسة، إدارة مـسؤولية الـشركة          (ورّدت فيفيان شيايف      -٧٦

ن الشركات أعضاء الغرفة أبلغـت عـن عـّدة          بأ) ومكافحة الفساد، غرفة التجارة الدولية    
انعـدام التـأثري احلـافز يف    : حتدِّيات يف تنفيذ مسؤولية الشركات عن حقوق اإلنسان، هي      

عالقات العمل؛ والصعوبات املواَجهة يف البلدان اليت ال توجد فيها قوانني سارية تتعلّق حبقوق       
اجبة من استنفاد للوقت؛ واحلاجة إىل بيئة       اإلنسان؛ وما يّتسم به تقييم ُنظُم توخي العناية الو        

  .متكينية ينبغي للحكومات هتيئتها
على ) مدير عام شؤون املسؤولية االجتماعية للشركة، فايل      (وركَّز ليزل فيلغويراس      -٧٧

احلاجـة إىل االسـتجابة     : التحدِّيات املتعلِّقة بتوفري ُسبل الوصول إىل سبيل االنتصاف مثل        
تمع لتفادي التصعيد؛ وصعوبة تنفيذ هنج مّتسق على نطـاق عـاملي؛            السريعة لشكاوى اجمل  

والتأكُّد من أن مجيع الشكاوى تعاجل من خالل عمل استباقي، وهنج مـستند إىل الوقـائع؛                
  .والتحدِّي املتمثِّل يف إجياد تدريب مالئم وشركاء يف جمال حقوق اإلنسان

لعامة وحقوق اإلنسان، مؤسسة   مديرة شؤون املصلحة ا   (ورّدت كريستني جيسيمان      -٧٨
DLA Cliffe Dekker Hofmeyr (  بأن هناك إطاراً دولياً للوصول إىل سبيل االنتصاف، لكـن

وأشارت أيضاً إىل أن الدول تنفِّـذ القـانون         . الشركات تعمل يف سياق ثقايف وقانوين حملي      
  .بدون أن تعرف بالضرورة كيف سيسري العمل به
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ني احلاجة إىل االحتفاظ باملرونة وتفادي اّتباع هنج واحد         وتناولت كلمات املشارك    -٧٩
مناسب للجميع؛ واحلاجة إىل فهم السياق احمللي بغية تعزيز مسؤولية الشركات عن احتـرام              
حقوق اإلنسان احتراماً فعلياً؛ والتداخل بني واجب الدولة ومسؤولية الشركة، واحلاجة إىل             

ألخطاء اليت ارُتِكبت يف املاضي فيما يتعلّق مبراجعـة         هنج عاملي مّتسق؛ واحلاجة إىل تفادي ا      
  .احلسابات واملسؤولية االجتماعية للشركة

وأشارت السيدة يونغ إىل أنه لئن كان الفريق العامل أكَّد الطبيعة غـري الطوعيـة                 -٨٠
ملسؤولية الشركة عن احترام حقوق اإلنسان، فإنه يدرك إدراكاً كبرياً أيضاً أن تقدمي حوافز              

لممارسات اجليدة يف جمال حقوق اإلنسان، واّتخاذ تدابري مثبطة ضد املمارسات الـسيئة،             ل
  .يؤّديان دوراً يف ضمان احترام الشركة الكامل حلقوق اإلنسان

  التحدِّيات اليت تعترض دور اجملتمع املدين يف النهوض بتنفيذ املبادئ التوجيهية  -جيم  
باحثة كبرية، مركز البحـوث املتعلقـة       (جيسيت  كان ميسِّرا اجللسة مارييت فان هو       -٨١

مدير مركز موارد األعمـال التجاريـة       (وكريستوفر أفريي   ) بالشركات املتعددة اجلنسيات  
رئيس قسم حقوق اإلنسان واملسائل     (، وكان مقرر اجللسة جيويت سانغريا       )وحقوق اإلنسان 

  ). اإلنساناالقتصادية واالجتماعية، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
أشارت السيدة كويتل إىل تأكيد دراسة استقصائية أُعـدَّت مـؤّخراً، أن معظـم                -٨٢

الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان يف اجلنوب ال يعرفون املبادئ التوجيهية؛ إال أهنم مبجـرد               
وأشـارت إىل أن الطـابع      . تعريفهم هبا، أوضح ثلثاهم أن املبادئ ميكن أن تكون مفيـدة          

امللزم للمبادئ التوجيهية، وعدم التركيز بشكل حمدَّد على األقليات والشعوب األصلية يف             غري
الركن الثالث من أركان املبادئ التوجيهية يعتربان موطين ضعف من قبل بعـض منظمـات               

واقترحت أن يركِّز الفريق العامل على تنفيذ الـركن الثالـث للمبـادئ             . حقوق اإلنسان 
  .مسألة تلقّي شكاوى من األشخاص املتأثّرينالتوجيهية، وأن يبحث 

وقدمت السيدة ستوثارد أمثلة عن مدى التأثريات على حقوق اإلنـسان املتـصلة               -٨٣
االسـتيالء علـى األراضـي،      : بنشاط األعمال واملبلغ عنها يف جنوب شرق آسيا وتشمل        

لتعـذيب  وعمليات املصادرة اليت تضطلع هبا املؤسسات الضخمة، وحاالت االختطـاف، وا  
وأشارت إىل أنه على الرغم من االهتمام احلايل يف ميامنار حبقوق . والقتل خارج نطاق القضاء

حاالت قمع للسكان احملليني الذين حيتجون على أنشطة التعدين، وشواغل من      اإلنسان، هناك 
  .إمكان أن تؤدي أنشطة األعمال التجارية إىل إشعال شرارة الرتاعات اإلثنية مرة أخرى

أمثلة عن التأثريات على    ) منظمة املساءلة بشأن النفط اخلام    (وقدم سرجي سوليانيك      -٨٤
ودلل على أن املبـادئ التوجيهيـة       . املتعلقة بالعمل التجاري يف كازاخستان     نحقوق اإلنسا 

ُتنفذ من قبل السلطات يف املنطقة، بسبب عدم توافر اإلرادة السياسية، كما أنه من غـري                 ال
  .فذها مؤسسات األعمال التجارية من تلقاء نفسهااملتوقع أن تن
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أن كثرياً  ) نائب األمني العام، االحتاد الدويل لنقابات العمال      (وذكر ويلينغتون شيبييب      -٨٥
من انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بأنشطة األعمال يف أفريقيا، ترتبط بضغط مؤسـسات             

. عمال وتنفيذ قوانني مواتية لنشاط األعمال     األعمال التجارية على السياسيني لتقييد حقوق ال      
وركّز على أن املبادئ التوجيهية تتضمن عناصر كثرية واردة بالفعل يف املعـايري واملبـادئ               

وعلّق أيضاً علـى أن احتـرام العمـل         . األساسية ملنظمة العمل الدولية، وأشار إىل تكاملها      
  .ع غري الرمسيالتجاري حلقوق اإلنسان يتناىف مع االستثمار يف القطا

احلاجة إىل ضمان أن يكون املتأثرون حمور       : وتناولت كلمات املشاركني يف اجللسة      -٨٦
املناقشة اخلاصة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وأن يشاركوا مشاركة هادفة يف املنتدى            

يف السنوي؛ وزيادة جترمي املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ وكيفية تطبيق املبـادئ التوجيهيـة              
احلاالت اليت ُتحدث فيها األعمال والدولة على السواء، تأثريات على حقـوق اإلنـسان؛              

تكون املبادئ التوجيهية ساعدت فيها على حتقيق نتيجـة         " مبشرة باخلري "واحلاجة إىل حالة    
فعالة للمجتمعات املتأثرة؛ وكونه من مصلحة نشاط األعمال يف األجل الطويل، أن ُتكفـل              

  .ات حقوق اإلنسان يف املاضيمعاجلة انتهاك
وركّز بافيل سولياندزيغا، عضو الفريق العامل على أن املبادئ التوجيهية متثل شـيئاً               -٨٧

  .جديداً فيما يتعلق حبقوق اإلنسان ونشاط األعمال والفرص االستراتيجية الراهنة

  التحديات اليت تعترض تنفيذ منظومة األمم املتحدة للمبادئ التوجيهية  -دال  
رئيسة إدارة شؤون السياسة والشؤون القانونية،      (كانت ميسرة اجللسة أورسوال وينهوفني        -٨٨

؛ Imagine  Africaرئـيس منظمـة   (وكان مدير اجللـسة بـيري سـاين    ). مكتب االتفاق العاملي
  ).مكتب االتفاق العاملي وعضو
اإلنـسان،  املستشارة املعنية باألعمال التجاريـة وحقـوق        (عرضت لني فيندالند      -٨٩

OHCHR (      التقرير الذي أصدره األمني العام)A/HRC/21/21 و Corr.1 (   مؤخراً، والذي أوصى
فيه بإدماج برنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف مجيع آليات تنسيق األمم املتحـدة،          
وإدماج املبادئ التوجيهية على املستوى القطري، ويف عمل خمتلف الوكـاالت والـصناديق             

امج، وأوضحت دور األمم املتحدة يف معاجلة خماطر التجزؤ، والتحديات الضخمة الـيت         والرب
  .تعترض بناء القدرات

وقدمت السيدة وينهوفني عرضاً عاماً لوالية االتفاق العاملي يف الدعوة الحترام نشاط     -٩٠
والتابع األعمال حلقوق اإلنسان ودعمها، وأبرزت عمل الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان            

وأكّدت أمهية جدول أعمال األمـم املتحـدة       . لالتفاق العاملي بشأن نشر املمارسات اجليدة     
  .، واحلاجة إىل إشراك مجاهري جديدة٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام 
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أخصائية املسؤولية االجتماعية للشركات مبنظمـة األمـم        (وأشارت إجيا هيتافوو      -٩١
ن شركات كثرية تطلب إرشادات بشأن كيفية إدمـاج         إىل أ )) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

األطفال يف اإلطار، وعرضت دراسة عن حقوق الطفل واألعمال التجارية أعدهتا اليونيسيف،        
  .باالشتراك مع االتفاق العاملي، ومنظمة إنقاذ الطفولة

بأن االتفـاق  ) رئيس، مؤسسة االتفاق العاملي( ستيوارت -ورد السري مارك مودي     -٩٢
وأشار . املي ينبغي له مساعدة الشركات على إدماج املبادئ التوجيهية يف أنشطتها اليومية           الع

إىل أن قطاع األعمال تفّهم مكافحة الفساد واملسائل البيئية، لكنه جيد صعوبة يف تفّهم حقوق 
وشدَّد على أمهية شبكات االتفاق العاملي من أجل إحراز تقدم على أرض الواقـع،              . اإلنسان

ة اإلمنائي،  عاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحد          بالت
  .واملنسقني املقيمني

السكرترية الثانية، لبعثة مجهورية مصر العربية الدائمة لـدى         (وذكرت هبة مصطفى      -٩٣
ا يبدو،  أن مفتاح احلل هو، فيم    ) مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف       

  .بناء القدرات، لكن هناك حاجة أيضاً إىل حتديد معىن بناء القدرات على حنو أكثر دقة
وتناولت كلمات أدىل هبا املشاركون احلاجة إىل إدماج مسائل حقـوق العمـال،               -٩٤

واخنفاض مستويات الوعي باملبادئ التوجيهية؛ واحلاجة إىل تفادي االزدواج مـع اجلهـود             
كما ذكر املشاركون بأن جلنة حقوق      . قدرات يف البيئات احلساسة سياسياً    األخرى؛ وبناء ال  

الطفل يف طور إصدار تعليق عام على التزامات الدول فيما يتعلق بتأثري نشاط األعمال علـى          
  .٢٠١٣حقوق الطفل يف أوائل عام 

وركزت السيدة غواكويتا على أن الرسالة الرئيسية هي كفالة التنـسيق وتفـادي               -٩٥
  .جزئة داخل منظومة األمم املتحدةالت

  السياقات املتأثرة بالرتاعات  -هاء  
مستشار أقدم ملساعد األمني العام، مكتب األمم املتحدة        (كان ميسر اجللسة جريالد باشود        -٩٦

  ).اإلنسان أكادميية جنيف للقانون الدويل اإلنساين وحقوق(وسكوت جرييب ) لدعم بناء السالم
نائب األمني املساعد ملكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمـل،         (ر  أبرز دانييل باي    -٩٧

أن إتاحة املعلومات للحكومات واجلمهور الواسع يشكل أحد السبل ملعاجلة          ) الواليات املتحدة 
  فرانـك  -متطلبات األعمال التجارية وحقوق اإلنسان بصورة مثمرة، واستشهد بقانون دود           

 وأشار إىل أن اهلدف هو إشراك الـشركات يف حتديـد            .كمثل على التقدم يف هذا الصدد     
الكيفية اليت تصمم هبا السياسات والعمليات يف بيئات الرتاع لتفادي التواطؤ يف انتـهاكات              

وقال إن ذلك يتطلب معاجلة املسألة باعتبارها مشكلة إدارة وليست مشكلة           . حقوق اإلنسان 
، وفرز وكاالت االئتمـان     "قائمة بيضاء " يف   وأشار إىل أن إدراج املؤسسات امللتزمة     . قانونية

  .لالستثمارات، ميكن أن يشكال أداتني مفيدتني
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مدير الربنامج الرئاسي للعمل املتكامل يف جمال التعدين،        (وأبرز دانييل أفيال كماتشو       -٩٨
التحدي املتمثل يف االتصال، حيث استهدفت مبادرات مثـل مبـادرة غويـاس             ) كولومبيا

ددة أصحاب املصلحة كفالة االتساق يف اجلهود املستمرة بشأن حقوق اإلنسان           كولومبيا املتع 
وأكد على أن اتساق السياسة العامة، واحلوار واجلهود املـشتركة أمـور            . والسياسة العامة 

واقترح أن يشترك الفريق العامل مع فريق عامل أنشأته كولومبيا          . حامسة من أجل السري قُُدماً    
  .ت األعمال التجارية بشأن السياسات وآليات املساءلةبغية العمل مع مؤسسا

إىل احلاجـة إىل    ) مستشار رئيس اجلمهورية، سرياليون   (مكليود  . وأشار هربرت ب    -٩٩
وقال إنه لئن كان املزيد من تعاون الدول أمر الزم، فينبغي           . فهم الكيفية اليت تعمل هبا الدول     

واقترح إدراج املبادئ التوجيهيـة يف اآلليـة   . أن يكون موجهاً حنو من يؤدون العمل اليومي      
وحذر أيضاً من استخدام تقييمات األداء والكشف الـشكلي         . األفريقية الستعراض األقران  

  .اللذين ميكن أن ينتجا تصورات غري موثوقة للممارسات اجليدة
رئيس شعبة األمن البشري، وزارة الشؤون اخلارجيـة        (واقترح السفري كلود وايلد       -١٠٠
االنتقال من مفهوم حق مؤسسة األعمال التجارية يف العمل يف منـاطق            ) حتادية، سويسرا اال

وأشار إىل أن الدول ينبغي هلا إقنـاع  . الرتاع، إىل مفهوم متتعها بامتياز العمل يف تلك املناطق 
لقة اجلهات التجارية الفاِعلة بأن املبادرات املتعددة أصحاب املصلحة مثل املبادئ الطوعية املتع           

وأكد أن الصناعة ينبغي أال ختشى من       . باألمن وحقوق اإلنسان، هي اليت متثل طريق املستقبل       
االستثمار حيثما يكون االستثمار الزماً، وأنه أداة إجيابية حلمل الشركات على إيالء العنايـة              

  .الواجبة حلقوق اإلنسان، وإنشاء آليات تظلم كجزء من خطة أعماهلا
 فرانك؛  -ت املشاركني خماطر التأثريات السلبية ملبادرات مثل قانون دود          وتناولت مداخال   -١٠١

واحلاجة إىل مزيد من التوجيهات بشأن كيفية تنفيذ املبادئ التوجيهية يف املنـاطق املتـأثرة               
بالرتاعات؛ وتوجيهات أكثر اتساقاً بشأن ما يشكل اجملاالت ذات املخاطر الشديدة؛ ومواءمة            

 املبادئ التوجيهية؛ واحلاجة إىل حتديد الدروس اليت استفادت منها الدول           املبادئ الطوعية مع  
  .لدى ممارسة واليتها القضائية خارج إقليمها لكفالة الوصول إىل سبيل االنتصاف

وأشارت السيدة غواكويتا إىل أن الفريق العامل يدرك أمهية املوضوع، وأن املـسائل               -١٠٢
تقالية والتعويضات، وتقييم تأثريات األسس املرجعية مثل تلك اليت         املثارة، مبا يف ذلك العدالة االن     

 فرانك، ومبادئ ميامنار التوجيهية لالستثمار، وكيفية حتقيق تكافؤ الفرص          -حددها قانون دود    
عن طريق استخدام أدوات مثل إرشادات العناية الواجبة اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف              

  .لنسبة للرتاعات املتعلقة باملعادن، تستحق مجيعاً االهتمامباامليدان االقتصادي 

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم  -واو  
كبري اخلرباء يف مسؤولية الشركات،     (كان ميسِّر اجللسة السيد ألكسندر نيكولوف         -١٠٣

 مشروع املفوضية األوروبية؛ رئيس هيئة التنسيق الوطنية املعنيـة باملـسؤولية االجتماعيـة            
  ).للشركات، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
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عرض السيد دود دليل حقوق اإلنسان املوجه إىل املؤسسات الصغرية واملتوسـطة              -١٠٤
وشدد على أن   . ، باالستناد إىل املبادئ التوجيهية    احلجم الذي أُعد بدعم من االحتاد األورويب      

 تـشكِّل جمموعـة     -ئة من املؤسسات     وهي أكرب ف   - املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم   
كبرية ومتنوعة تنطوي على اختالفات يف كيفية تنفيذ مسؤولية الشركة عن احترام حقـوق              

وميكن القول إن أكثر الكيانات تأثرياً يف تعزيز حقوق اإلنـسان           . اإلنسان يف الواقع العملي   
الـصغرية  املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم هـي املؤسـسات األخـرى           على مستوى   

  .واملتوسطة احلجم، وليست احلكومات أو املنظمات الدولية
إىل احلاجة إىل توقعات    ) األمني العام للمنظمة الدولية ألرباب العمل     (ونبَّه برنت ويلتون      -١٠٥

واقعية وشدد على أنه يتعني على الدول استحداث اإلطار القانوين الـذي ميكـن للمؤسـسات                
وأشار إىل احلاجة إىل فهـم االختالفـات الثقافيـة       .  تعمل وفقاً له   الصغرية واملتوسطة احلجم أن   

  .والسياقية وتيسري فهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم للمبادئ التوجيهية
عـدم  ) مسؤول التنسيق، الشبكة احمللية لالتفاق العاملي، أوغندا      (وأكد شايف مانافا      -١٠٦

لصغرية واملتوسطة احلجم يف أوغندا، وأن هناك       املؤسسات ا توافر الوعي حبقوق اإلنسان بني      
حاجة واضحة إىل إذكاء الوعي واستخدام أدوات مالئمة حملياً األمر الذي ميكن حتقيقه مـن            

  .خالل االتفاق العاملي
) مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان     ( ميدينا   -وأشارت أماندا رومريو      -١٠٧

اجد الكبري ملؤسسات األعمال التجارية غري القانونية فيها، على         إىل أمريكا الالتينية وإىل التو    
وأبرزت التحديات، مبا يف ذلك قلـة اسـتعداد املؤسـسات           . سبيل املثال يف قطاع التعدين    

الصغرية واملتوسطة احلجم للرد على الشكاوى املقدَّمة من الضحايا، ودللت علـى أن مـن               
  .اإلنسان وطابعها اإللزاميالضروري لتلك املؤسسات أن تفهم لغة حقوق 

وأشار السيد ليانغ إىل أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم متثل يف الصني أكثر               -١٠٨
ومنـذ  .  يف املائة من املوظفني٨٠ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وتضم أكثر من      ٦٠من  

، كما أن الـشركات     التسعينيات، تشري الشركات املوجهة حنو التصدير إىل حقوق اإلنسان        
الكربى أسهمت يف إذكاء الوعي، لكن املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ذات التوجـه             

: واقترح منوذجني لتنفيذ املبادئ التوجيهية    . احمللي ال تقبل املراجعة من منظور حقوق اإلنسان       
ـ      )التنفيذ األفقي (من خالل رابطات غرف التجارة والصناعة        ة ؛ ومن خالل سالسـل القيم

  ).التنفيذ الرأسي(
رئيسة برنامج منظمة العمل الدولية املعين باملؤسسات       (وأبلغت ريكاردا ماكفولس      -١٠٩

اجللسة أن منظمة العمل الدولية تقـدم دعمـاً إىل          ) املتعددة اجلنسيات والسياسة االجتماعية   
 معايري مجيع أصحاب املصلحة، وعلى وجه التحديد ملؤسسات األعمال التجارية، بشأن تنفيذ          

وأشارت إىل اخنفاض مستوى الوعي حبقـوق       . العمل عن طريق مكتب ملساعدة الشركات     
اإلنسان بوجه عام وليس فقط باملبادئ التوجيهية، وإىل أن هناك حاجة إىل تثقيف أساسي يف               

  .جمال حقوق اإلنسان، فضالً عن بناء قدرات احلكومات يف هذا اجملال
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ني، تعليقات على الدور الذي ميكن للمؤسـسات        وتضمنت مداخالت من املشارك     -١١٠
الوطنية حلقوق اإلنسان أن تؤديه، ودور القطاع املايل يف املناقشة، واحلاجة إىل املزيـد مـن                

  .اإلرشادات العملية بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهية

  نشاط األعمال الذي يؤثر على الشعوب األصلية  -زاي  
إدارة التنميـة االجتماعيـة     /مدير اإلبالغ والضمان  كان ميسر اجللسة أيدان ديفي،        -١١١

  .واالقتصادية، اجمللس الدويل للتعدين والفلزات
أشار جيمس آنايا، املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصـلية إىل أن املبـادئ                -١١٢

. التوجيهية تتيح فرصاً جديدة للنهوض حبقوق الشعوب األصلية لكنها تواجه حتديات كثرية           
أن هناك قبوالً رفيع املستوى من جانب الدول ومؤسسات األعمال التجارية للمبادئ            وأبرز  

. التوجيهية، غري أن هناك فهماً حمدوداً حلقوق الشعوب األصلية وااللتزامات حبماية حقوقها           
وذكر أنه سيطلق منتدى تشاوري على اإلنترنت فيما يتعلق حبقـوق الـشعوب األصـلية               

وأشار إىل أنه ينبغي النظر يف مناذج جديدة وخمتلفـة لـشراكات           والصناعات االستخراجية،   
  .وممارسات األعمال

أن ) Cerrejón Coalمنسقة املعايري االجتماعية، شـركة  (وأوضحت إنييس أندرادي   -١١٣
 عاماً، وأن االمتثال للقانون     ٣٠الشركة عملت يف بيئة يسودها السكان األصليون ألكثر من          

ال مركزية تنظيم اجملتمـع احمللـي للـشعوب         : ديات تتمثل يف  وحددت عدة حت  . غري كافٍ 
األصلية؛ ومعاجلة مسائل متوارثة بسبب عدم إجراء تقييم أويل للتأثري؛ واملشاركة املالئمـة             

ميكن آلليـات الـتظلم   (ثقافياً؛ ومعاجلة التعددية القانونية؛ وغموض مفهوم املشاركة املؤثرة  
ي الداخلي املتمثل يف تعزيز احلساسية الثقافية عـرب مجيـع           ؛ والتحد )املساعدة يف هذا اجملال   

  .مستويات الشركة
إىل ) األمينة العامة، حلف الـشعوب األصـلية يف آسـيا       (وأشارت جوان كارلينغ      -١١٤

االستيالء الواسع االنتشار على األراضي من الشعوب األصلية يف آسيا حبجة التنمية الوطنية،             
واالفتقار غالباً إىل سبيل انتـصاف أو وجـوده بـشكل           . بوجترمي وقتل قادة هذه الشعو    

وأشارت إىل أن هنـاك     . منقوص، فضالً عن عدم إمكان تعويض ما ُيفقد من التراث الثقايف          
حاجة إىل إجراء مشاورات مالئمة ثقافياً مع الشعوب األصلية كجزء من العناية الواجبـة؛              

تراف القانوين بالشعوب األصلية وحقوقها؛ وإزالة احلواجز أمام سبيل االنتصاف؛ وكفالة االع    
واختاذ تدابري خاصة ملعاجلة الرتاعات بني مؤسسات األعمال التجارية والشعوب األصـلية؛            

  .ونقل اجملموعات العسكرية من مناطق الرتاع؛ وبناء قدرات مجاعات الشعوب األصلية
إىل ثالثـة   ) صـلية عضو املنتدى الدائم املعين بالـشعوب األ      (وأشار ميغان ديفيس      -١١٥

قلة الوعي حبقوق الشعوب األصلية وفهمها؛ عدم فهم مفهوم املوافقة احلـرة            : حتديات هي 
املسبقة واملستنرية؛ وفجوة التنفيذ فيما يتعلق باملسؤوليات اخلاصة بكل من الدول ومؤسسات            

  .األعمال التجارية
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أن حتدياً رئيسياً   ) انون اهلندي كبري احملامني، مركز موارد الق    (كريبا  .وذكر ليوناردو أ    -١١٦
يتمثل يف االفتقار إىل سيادة القانون فيما يتعلق مبشاريع القطاع اخلاص اليت تنفذ يف أراضـي                

وأشار إىل أن على مـصارف التنميـة        . الشعوب األصلية أو تؤثر على موارد هذه الشعوب       
  .ة يف املشاريع اليت متوهلااملتعددة األطراف مسؤولية فيما يتعلق مبراعاة حقوق الشعوب األصلي

احلاجة إىل معاملـة الـشعوب      : وتناولت مداخالت من املشاركني عدة مسائل مثل        -١١٧
األصلية على قدم املساواة مع احلكومات ومؤسسات األعمال التجارية؛ التحـدي املتمثـل يف          

  .م قانونياًحتديد من الذي حيق له أن ميثل خمتلف فئات الشعوب األصلية؛ واحلاجة إىل صك ملز
ودلل السيد سولياندزيغا على أنه ينبغي النظر إىل املبادئ التوجيهية من خالل النظام               -١١٨

وأبلغ املشاركني أن تقرير الفريق العامل املقـدم إىل         . القائم حلماية حقوق الشعوب األصلية    
  . سريكز على الشعوب األصلية٢٠١٣اجلمعية العامة يف عام 

  حمور التركيز اخلاصاجللسات ذات   -خامساً  

وجهات نظر من   :  التحديات والفرص  -املبادئ التوجيهية واجلماهري اجلديدة       -ألف  
  املشاركني يف االتفاق العاملي ومن اجملتمع املدين

  .وكان مقرر اجللسة بيري سانيه). االتفاق العاملي(كان ميسر اجللسة لورين كوال   -١١٩
ـ   (أشارت هيلوازا كوفـوالن       -١٢٠ ؤون املـسؤولية االجتماعيـة لـشركة       مـديرة ش

Itaipu Binacional (  ،إىل بطء تنفيذ مسؤولية الشركات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان يف الربازيل
ودللت على أن الـشركات الربازيليـة   . ورحبت بترمجة املبادئ التوجيهية إىل اللغة الربتغالية    

دئ التوجيهية تتيح فرصـاً اللتـزام       تعترف إال حبقوق اإلنسان املتعلقة بالعمل، لكن املبا        ال
  .مؤسسات األعمال التجارية باملسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان يف املبادرات الراهنة

) TITANمديرة شؤون املوارد البـشرية، جمموعـة        (وأبرزت ماغدالينا سالفيكوفا      -١٢١
 عـدم وجـود   التحدي املتمثل يف إدماج املبادئ التوجيهية يف أنشطة األعمال، وأشارت إىل    

ودعـت إىل نـشر   . ممارسني ذوي خربة يف جمال حقوق اإلنسان يف دوائر األعمال التجارية   
  .أفضل املمارسات

رئيس الشركة، ورئيس إدارة املسؤولية االجتماعية لشركة       (وأشار راجيف ويليامز      -١٢٢
Jindal Stainless Ltd    فجوات القـدرة   إىل التحدي املتمثل يف     ) ؛ شبكة االتفاق العاملي، اهلند

وأشار إىل احلاجة إىل القيام حبمالت توعية وطنية للترويج للمبادئ          . واحلاجة إىل اخلربة الفنية   
  .التوجيهية ودفع املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم إىل االلتزام هبا
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على أن ) املدير التنفيذي، منظمة مواطنون من أجل العدالة  (وشدد رينفورد موانغوند      -١٢٣
ين يف احلكومات والصناعات ال يعلمون باملبادئ التوجيهية وسلط الضوء على طبيعتها            الكثري

إال أنه أشار إىل أن املبادئ تتيح فرصة لبناء الثقة بني أصحاب            . غري امللزمة باعتبارها مشكلة   
  .املصلحة الرئيسيني

 الـصيين  أن التحدي الرئيسي يف السياق) معهد الرصد املعاصر(والحظ ليو كامينك     -١٢٤
هو التوصل إىل اللغة املناسبة للترويج حلقوق اإلنسان، ويتوقف هذا على علوم اللغة وثقافات              
الشركات واحلساسيات احلكومية كما ذكر التحدي، املتمثل يف أن املسؤولية االجتماعيـة            

  .للشركات ال يزال ينظر إليها من منظور العمل اخلريي
إىل ) الشبكة احمللية لالتفاق العـاملي، أملانيـا      (لني رميريت   ودعا أحد اجمليبني وهو غفيندو      -١٢٥

إعداد نسخة من املبادئ التوجيهية أيسر مناالً، وذكر أن شبكة االتفاق العاملي األملانيـة لـديها                
  .برنامج متعدد أصحاب املصلحة بشأن حقوق اإلنسان ميكن للمشاركني فيه، العمل يف جو آمن

عارضة خربة املنصة   ) رة األعمال العاملية حلقوق اإلنسان    مباد(وردت كاترين رايت      -١٢٦
. اليت تديرها املبادرة لكي تتعلم املؤسسات التجارية فيما بينها كل ما يتعلق باملبادئ التوجيهية

وذكرت أن الدراسات االستقصائية تبني أن الوعي حبقوق اإلنسان بني جمموعات الشركات            
وأبرزت دور رواد حقوق اإلنسان يف      . الوعي والقدرة كبري، لكن ال تزال هناك فجوات بني        

  .التوصل إىل مجاهري جديدة
وأبرز مشاركون آخرون يف مداخالهتم احلاجة إىل إشراك النقابات يف برنامج األعمال              -١٢٧

  .التجارية وحقوق اإلنسان؛ واحلاجة إىل إجياد لغة العمل املناسبة؛ واحلاجة إىل بناء القدرات
يدة يونغ على أن االتفاق على املبادئ التوجيهية يتيح فرصاً فريدة من            وشددت الس   -١٢٨

. نوعها، لكن الفريق العامل يدرك جيداً أن نشر املبادئ التوجيهية هو أكرب حتـدي فـوري               
فني بالغي األمهية   وسلطت الضوء على املنظمات الصناعية، واالتفاق العاملي باعتبارمها مضاع        

  .يف دعم نشرها

 مة يف النهوض باملبادئ التوجيهيةملالية العادور ا  -باء  

وكان . كانت اجلهة امليسرة للجلسة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           -١٢٩
  ).رئيس قسم األهداف اإلمنائية لأللفية باملفوضية(مقرر اجللسة ماك داروو 

 األمريكيـة   كبرية أخصائيي الضمانات، مصرف البلـدان     (وذكرت ماريا دا كونيا       -١٣٠
أن املصرف يعمل من أجل املزيد من إدماج حقوق اإلنسان يف الربجمـة القطريـة،               ) للتنمية

وأشارت إىل أن محاية حقوق اإلنسان واضحة يف سياسات شىت خاصة بالـضمانات، وأن              
سياسة املصرف التشاورية، وآلية املساءلة لديه تعاجلان نفس املسائل األساسية اليت تعاجلهـا             

  .ئ التوجيهيةاملباد
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أن ) أخصائية التنمية االجتماعية، املصرف األورويب لالستثمار     (وأبرزت إيليين كريو      -١٣١
ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب، يوفر اإلطار املرجعي للمصرف بالنـسبة حلقـوق       

ـ        . اإلنسان، إىل جانب املبادئ التوجيهية     صرف وأشارت إىل أنه جيري حالياً تنقيح سياسة امل
، تعقبها مشاورات   ٢٠١٣ومن املتوقع إجراء مشاورات داخلية يف عام        . املتعلقة بالضمانات 

وأشارت السيدة كريو إىل حتديات مثل سياق التنفيذ، ودفة وضوح التوجيهـات            . خارجية
  .يف الواقع العمليواحلاجة إىل ترمجة املعايري 

) ستدامة، جمموعة البنك الدويل   مستشارة شبكة التنمية امل   (وأوضحت موتوكو أيزاوا      -١٣٢
أن إطار االستدامة اخلاص باملؤسسة املالية الدولية بالنسبة للعمالء من القطاع اخلاص يعترف             
مبسؤولية مؤسسات األعمال التجارية عن احترام حقوق اإلنسان، كما أن معايري أداء البنك             

 أن جمموعات أخـرى  وأشارت إىل. الدويل تتضمن متطلبات ومفاهيم بشأن حقوق اإلنسان      
كثرياً ما تتبىن تلك املعايري اليت ميكن أيضاً تطبيقها على الشركات بـني القطـاعني العـام                 

وأفادت بأن البنك الدويل بدأ املرحلة األوىل من حتديث سياسـات الـضمانات             . واخلاص
  .٢٠١٤قرر إمتامها يف منتصف عام اخلاصة به، ومن امل

يف ردها  ) برية احملامني، مركز القانون البيئي الدويل     ك(وشددت كريسنت جينوفيسي      -١٣٣
على أن الدول لديها التزامات يف جمال حقوق اإلنسان نتيجة ملشاركتها يف البنك الـدويل،               

ودعت إىل تعزيز سياسات البنـك الـدويل اخلاصـة          . ينبغي تعزيزها يف هيئات إدارة البنك     
زامية حبقوق اإلنسان اليت تستند إىل معـايري    بالضمانات من خالل إدماج العناية الواجبة واإلل      

حقوق اإلنسان الدولية، وإعادة النظر يف معايري املؤسسة املالية الدولية بشأن الشعوب األصلية         
  .فيما يتعلق باملوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية

يف ردها على دور وكـاالت ائتمـان        ) مبادرة هاليفاكس (وركزت كارين كينان      -١٣٤
وذكّرت بأن املبادئ التوجيهية تنصح الدول بتشجيع هذه الوكاالت علـى           . ر احمللية التصدي

أو تقتضيها منها، وعلى توفري آليات تظلم مالئمـة،         /إيالء العناية الواجبة حلقوق اإلنسان و     
واحتجت بأن الُنهج املشتركة ملنظمة التعاون والتنمية       . ودللت على أن الدول مل متتثل لذلك      

االقتصادي جتاه وكاالت ائتمان التصدير، إن كانت تـشري حاليـاً إىل حقـوق              يف امليدان   
اإلنسان، فإهنا ال تشترط على وكاالت ائتمان التصدير إيالء العناية الواجبة وبشكل قـوي              

  .هلذه احلقوق، كما أن وضع هذه الُنهج غري امللزم جيعلها غري فعالة
 املشتركة ملنظمة التعاون والتنمية يف      وأعرب مشاركون يف اجللسة عن دعمهم للنهج        -١٣٥

وأثريت أسئلة فيما يتعلـق بـسياسات       . امليدان االقتصادي وتناولوا احلاجة إىل بناء القدرات      
  .ن احلق يف املاء وحيازة األراضياملؤسسات املالية الدولية بشأ

عامة، وشددت السيدة غواكويتا على أمهية االتساق الداخلي يف املؤسسات املالية ال            -١٣٦
  .ون بني املؤسسات لتعزيز التقاربوعلى التعا
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  وضع خطة لبناء القدرات على نطاق شامل يف جمال تنفيذ املبادئ التوجيهية  -جيم  
  ).رئيس برنامج التدريب الدبلوماسي(كان مُيسر اجللسة بول ريدموند   -١٣٧
على ضآلة  ) الكمبودية للعمل من أجل حقوق اإلنسان     اللجنة  (ركز سوون بونساك      -١٣٨

إن مل يكن  املعرفة باملبادئ التوجيهية أو مبعايري األعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف كمبوديا       
واقترح استجابة لالحتياجات يف جمال بناء القدرات اختاذ إجراءات علـى ثـالث             . انعدامها

دريب عمليات الت (، واملستوى الوطين    )نشر املعلومات (مستوى اجملتمع احمللي    : مستويات هي 
؛ )واحلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين، وشبكات الدعوة وإشـراك وسـائط اإلعـالم            

  ).برامج التبادل اإلقليمي(واملستوى اإلقليمي 
اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان؛ رئيسة الفريق العامل املعين        (وقدمت مرييام مونترا      -١٣٩

عرضـاً عامـاً    )  التنسيق الدولية  مبوضوع األعمال التجارية وحقوق اإلنسان التابع للجنة      
ألنشطة الفريق العامل املعين مبوضوع األعمال التجارية وحقوق اإلنسان الذي يضع وينفذ            

 تدريب إقليمية بشأن املبادئ التوجيهية ويعمل على تعزيز التعاون مـع أصـحاب              عمليات
  .املتعددين املصلحة
 العاملي أنشأت منتدى لكبار املوظفني      أفاد السيد وليامز بأن الشبكة اهلندية لالتفاق        -١٤٠

التنفيذيني بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان لدفع املبادئ التوجيهية قُـدماً وتبـسيط             
  .استجابات مؤسسات األعمال التجارية

والحظت السيدة كويتيل أن تنفيذ املبادئ التوجيهية بدأ يف بعض احلاالت من نقطة               -١٤١
اكات الواسعة االنتشار حلقوق اإلنسان من قبل الشركات يف أمريكا          صعبة، مشرية إىل االنته   

والحظت أن منظمات اجملتمع املدين يف أمريكا الالتينية ليست على علم باملبـادئ             . الالتينية
ودعت إىل هنـج    . التوجيهية، وركزت على حاجة اجملتمع املدين إىل مراقبة أنشطة الشركات         

  .نسان يف كافة أرجاء اجملتمعشامل لتحقيق االعتراف حبقوق اإل
) نائب مدير مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان       (وقال ماوريسيو الزاال      -١٤٢

أن املركز سوف ينشئ بوابة للحكومات واألعمال التجارية واجملتمع املدين لتشاطر األدوات            
دين إىل املسامهة بأدوات    ودعا منظمات اجملتمع امل   . واخلربات الالزمة لتنفيذ املبادئ التوجيهية    

  . مالئمة يف هذا احملور اجلديد
بشأن كيفيـة تطبيـق     وأبرز متحدثون من املشاركني يف اجللسة، جمموعة أدوات           - ١٤٣

مركز البحوث بشأن الشركات متعددة     للمنظمات غري احلكومية،     أعدها   املبادئ التوجيهية 
املبادرات املدنية مـن أجـل التنميـة        اجلنسيات، واملركز املعين حبقوق اإلنسان والبيئة، و      

؛ كما أبرزوا احلاجة إىل تدريب العمال بشأن حقـوقهم؛  )Cividep India( اهلند  -   والسلم
 وكيفية حتديـد    وإذكاء الوعي باملبادئ التوجيهية يف منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛          

  ".أفضل املمارسات"
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  دور القطاع املايل  -دال  
  ).جامعة سيدين(ديفيد كينلي لسة كان ُميسر اجل  -١٤٤
مدير مشروع إعادة التفكري يف نظام بريتون وودز، منظمة مركز  (دلل ألدو كالياري      -١٤٥

إذ له تأثريات نظامية على جمـاالت       : على أن القطاع املايل حيتاج إىل اهتمام خاص       ) االهتمام
 املبادئ التوجيهية   كثرية يف عامل متزايد الترابط؛ وهو قطاع غري مرئي بصورة واضحة، لكن           

ال تزال تطبق؛ واآلثار على حقوق اإلنسان اليت تتفاقم بفعل القطاع املايل ميكن أن تكـون                
وأشار إىل أن املتطلبات املتصلة برأس مـال  . خارج نطاق سيطرة شركة معينة أو كيان معني 

  .املصرف ينبغي مواءمتها مع إطار حقوق اإلنسان، وأن تشري إىل ذلك اإلطار
أن ) Nedbankاملوظفة املسؤولة عن األخالقيات، مصرف      (وذكرت دريكي هافينغا      -١٤٦

وأوضحت أن لدى املصرف خطاً هاتفياً ساخناً       . املهم بالنسبة حلقوق اإلنسان هو االستدامة     
وخطاً لإلبالغ دون اإلفصاح عن اهلوية، وآلية تظلم، ومكتباً مستقالً معنيـاً باألخالقيـات              

ن أن تقييم جملس مديري البنك يف هذا الصدد يقاس مبدى التزامـه ببيـا             لدعم العملية، كما    
  .األخالقيات الذي أصدره اجمللس

وأكد السيد نيوفينكامب أن األزمة املالية أظهرت مدى احلاجة إىل األخالقيـات يف              -١٤٧
اليت وأشار إىل أنه وإن كانت املبادئ التوجيهية للمؤسسات املتعددة اجلنسيات           . القطاع املايل 

أعدهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تشمل أيضاً القطاع املايل، فمن امللح فهم           
. كيفية تطبيق مسؤولية سلسلة اإلمدادات، والعناية الواجبة املفروضة على القطـاع املـايل            

  .وحث أيضاً على احلاجة إىل حتديد املمارسات اجليدة
جملس األخالقيات، صـندوق معاشـات احلكومـة        رئيس  (وأوضح أوال ميستاد      -١٤٨

أن هذا الصندوق يستبعد االستثمارات يف األسلحة الكيميائية والتبغ والـشركات           ) النروجيية
اليت يوجد احتمال ال ميكن قبوله أن تكون هلا مسامهة يف سلوك غري أخالقي خطري، مبـا يف                  

 توفر مشروعية إضافية للتوصيات وذكر أن املبادئ التوجيهية. ذلك انتهاكات حلقوق اإلنسان
وأشار إىل أنه ميكن أيضاً استخدام عناصـر        . باستبعاد تلك الشركات من حافظة الصندوق     

ودلّـل علـى أن     . العناية الواجبة الواردة يف املبادئ التوجيهية لتوجيه عمليات تقييم األثـر          
امـاً يف سـلوك     املؤسسات االستثمارية ميكن أن تشكل بصورة متزايدة عـامالً مـؤثراً ه           

واقترح السيد ميستاد أن تشمل صراحةً املبادئ املتعلقة باالستثمار املسؤول محاية           . الشركات
  .حقوق اإلنسان وتعزيز املبادئ التوجيهية

نائب رئيس أقدم، إدارة البحوث والـسياسات املعنيـة    (وأشار السيد بينيت فرميان       -١٤٩
 أن هناك اعترافاً متزايداً لدى أغلب املستثمرين        إىل)  لالستثمار Calvertباالستدامة، مؤسسة   

وذكر أن املبادئ التوجيهية تتيح منوذجـاً لتقيـيم         . بأن حقوق اإلنسان تتعلق أيضاً باملخاطر     
وسلط الضوء على التحالف الطبيعي بني      . املخاطر وال سيما فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة       

ل على إمكانية أدائهم دوراً حيوياً يف الضغط على         املنظمات غري احلكومية واملستثمرين، ودلّ    
  .الشركات العتماد املبادئ التوجيهية
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وتناولت مداخالت من املشاركني يف اجللسة مسألة وسائل الفعالية املالية اليت ميكـن               -١٥٠
للمصارف استخدامها عن طريق عمليات اإلقراض اليت تضطلع هبا، واخليارات القائمـة؛ ودور       

زاء حقوق اإلنسان؛ وكيفية ضمان استيعاب نصيب أكرب من القطاع، للممارسـات            املضاربة إ 
  .اجليدة؛ وكيفية إشراك هيئات التنظيم املالية إلطالعها على االعتبارات املتعلقة حبقوق اإلنسان

  )٣(مبادئ إبرام العقود املنطوية على املسؤولية  -هاء  
لسابق للممثل اخلاص السابق لألمـني      املستشار ا (كان ميسر اجللسة أندريا مشربغ        -١٥١

  ).العام، جون روغي
علّقت السيدة أيزاوا على املعلومات األساسية املتعلقة بوضع املبادئ اخلاصة بالعقود             -١٥٢

يف املنطوية على املسؤولية باإلشارة إىل مشروع خط أنابيـب شـركة الـنفط الربيطانيـة                
عقد يلزم احلكومة بتنفيذ قوانني جديـدة       ، حيث رأت منظمة العفو الدولية أن ال       ٢٠٠٣ عام

وأشارت إىل أن مشروعاً للمؤسسة املالية الدولية أظهر أن         . بشأن القضايا االجتماعية والبيئية   
  .استخدام أحكام التثبيت ختتلف اختالفاً كبرياً بني القطاعات

كة كبري حمامني، قسم التنقيب واإلنتـاج، شـر       (وأوضح أنطونيو كارفاليو كويليو       -١٥٣
أنه كان يف البداية متشككاً يف املبادئ اخلاصة بالعقود املنطوية على املـسؤولية، ألن              ) توتال

وقد اعترب تلك   . الشركة لديها بالفعل سياسات خاصة بالصحة والبيئة وبنود ملكافحة الفساد         
  .املبادئ أوالً مبثابة جمموعة أحكام إضافية، لكنه اقتنع بعد ذلك بفائدهتا

أن نوعيـة   ) كبري الباحثني، املعهد الدويل للبيئـة والتنميـة       (وريرتو كوتوال   وذكر ل   -١٥٤
إال أن  . ومن املهم فحص العقود فحصاً مدققاً بغية محايـة النـاس          . االستثمار، بالغة األمهية  

  .حقوق اإلنسان غالباً ما يتم التغافل عنها أثناء املفاوضات
عن العقبات  ) Rio Tintoكات، جمموعة   مستشار أقدم لشؤون الشر   (حتدث بنوا باملر      -١٥٥

عدم وعـي   : اليت تعترض إدماج إدارة املخاطر املتصلة حبقوق اإلنسان يف مشاريع الشركات          
فرق التفاوض على العقود، بأمهية املسائل االجتماعية والبيئية؛ وما تتسم به إثـارة املـسائل               

أن زيادة املعايري تنطوي عليها     املتعلقة حبقوق اإلنسان مع احلكومة من حساسية؛ واالعتقاد ب        
ام وأشار إىل أنه لئن كان هذا األمر األخري صحيحاً، فإن تكلفة عدم احتر. زيادة يف التكاليف  

  .حقوق اإلنسان ال ميكن قبوهلا
ماكليود إىل أن املبادئ املتعلقة بالعقود كانت مفيدة يف املناقشات          . وأشار السيد ب    -١٥٦

ل التفاوض مع الشركة وأشار يف الوقت نفـسه إىل حتـديات            الداخلية مع حكومة بالده قب    
  .حمددة تواجهها الدول بعد الرتاعات

__________ 

إدماج إدارة املخاطر املتصلة حبقوق اإلنـسان يف املفاوضـات          : مبادئ إبرام العقود املنطوية على املسؤولية      )٣(
ق لألمني العـام جـون      توجيهات للمتفاوضني، أعدَّها املمثل اخلاص الساب     : التعاقدية بني الدولة واملستثمر   

 ).A/HRC/17/31/Add.3(روغي 
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رئيس قسم قضايا االستثمار، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة        (وعلّق السيد حافظ مريزا       -١٥٧
قدرات الدول واملستثمرين؛ وعدم معرفـة املبـادئ املتعلقـة         : على عقبات أخرى  ) والتنمية

ملنطوية على املسؤولية؛ وكون قضايا حقوق اإلنسان املطروحة فيما يتصل بـالعقود            بالعقود ا 
  .ختتلف باختالف القطاعات

وتناولت مداخالت من املشاركني دور املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،              -١٥٨
والعقوبات اليت ُتفرض على الشركات، والوصول إىل سبل االنتـصاف، وإدمـاج آليـات              

  .قضائية يف عقود االستثماراالنتصاف غري ال
واختتم السيد باشود املداخالت باإلشارة إىل أن العقود أداة قوية، تتيح إمكانية التنبؤ   -١٥٩

وأشار إىل أمهية إذكاء الوعي مببادئ      . وحتديد املعايري للمجتمعات احمللية والدول واملستثمرين     
  .العقود املنطوية على املسؤولية

  ة من الفريق العاملالعروض املقدم  -سادساً  
أبرزت السيدة غواكويتا يف جلسة تناولت االجتاهات العامليـة يف تنفيـذ املبـادئ                -١٦٠

التوجيهية، أمهية وجود سجل للبيانات من أجل النهوض بربنامج األعمال التجارية وحقوق            
وعرضـت بعـض    . اإلنسان، نظراً للحاجة إىل الوصول إىل املعلومات وزيـادة الـشفافية          

استبيان أُرسل : اهات األولية من دراستني استقصائيتني رائدتني أجرامها الفريق العامل مها       االجت
، واستكملته مقابالت جتري حاليـاً؛ ودراسـة        ٢٠١٢أكتوبر  /إىل الدول يف تشرين األول    

استقصائية أُرسلت إىل الشركات، أُعدت وُنشرت بالتعاون مع مبادرة األعمال العاملية حلقوق 
غرفة التجارة الدولية، واملنظمة الدولية ألرباب العمل، ومـشروع الـشركات           اإلنسان، و 

وسُتقدم النتائج النهائية هلذه الدراسات االستقـصائية إىل        . وحقوق اإلنسان يف جامعة دينفر    
  .٢٠١٣جملس حقوق اإلنسان يف عام 

ية، الدروس  وعرضت السيدة يونغ يف جلسة بشأن هنج الفريق العامل إزاء البعثات القطر             -١٦١
وعرضـت  . ٢٠١٢أكتوبر  /املستفادة من البعثة القطرية اليت أوفدت إىل منغوليا يف تشرين األول          

أيضاً مشروع منوذج البعثات القطرية الذي أعده الفريق العامل بالتعاون مع املعهـد الـدامنركي               
  .التوجيهيةحلقوق اإلنسان والرامي إىل ضمان اتباع هنج منتظم ومتوازن يستند إىل املبادئ 

  اجللسة اخلتامية  -سابعاً  
املدير التنفيذي، ملعهـد حقـوق اإلنـسان        (كان مدير اجللسة جون موريسون        - ١٦٢

  ).واألعمال التجارية
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 شـهراً   ١٨بعد  : قدم رئيس املنتدى يف كلمته اخلتامية، مالحظات عامة مؤداها أنه           -١٦٣
ـ          راز تقـدم جيـد، وإن أسـرع        من املصادقة على املبادئ التوجيهية هناك دالئل على إح

وإن عهد االكتفاء باإلعالن عن املسؤولية      . االستجابات جاءت من اجلهات الفاعلة اجلماعية     
 ذاكراً أن النوايا وحدها مل تعد كافية؛ وأن األركان الثالثة           -االجتماعية للشركات قد ولّى     

 وأن املبـادئ    ل؛للمبادئ التوجيهية ُتكمل بعضها بعضاً، وال ميكن تناوهلا بـشكل منعـز           
التوجيهية تستخدم كأساس ملواصلة متكني اجملموعات املتأثرة؛ وأن املبادئ التوجيهية تتضمن           

 ال ميكن ألي منها أن يكون بديالً عن اآلخـر؛           -تدابري وقائية وتدابري عالجية، على السواء       
علـق بـسبيل   وأن التظلمات املتصلة حبقوق اإلنسان ينبغي النظر فيها دون إبطاء؛ وفيمـا يت  

االنتصاف القضائي، أن تقصي اخليارات املتاحة خارج إقليم الدولة بالنسبة ملساءلة الشركات            
  .عن التواطؤ يف انتهاكات حقوق اإلنسان، أمر يستحق االهتمام

وقدم أعضاء الفريق املتعدد أصحاب املصلحة أفكارهم بـشأن النتـائج الرئيـسية               -١٦٤
  .ملناقشات املنتدى

 فنـصفها   - ستيوارت مرونة شبكات االتفاق العـاملي        -السري مارك مودي    وأبرز    -١٦٥
 واحلجم الكبري ألعضائها الذي يـؤدي دوراً        -خارج األمم املتحدة والنصف اآلخر داخلها       

وأشار أيضاً إىل الـدور احملتمـل ملبـادئ         . رئيسياً يف املضي قدماً بتنفيذ املبادئ التوجيهية      
  .لتعليم اإلداري املسؤولاالستثمار املسؤول، ومبادئ ا

والحظت السيدة راماساستري عدم وجود أدلة على اختاذ إجراءات على مـستوى              -١٦٦
وشددت أيضاً علـى    . مزيداً من خطط العمل الوطنية    ترى  الدول وأعربت عن أملها يف أن       
 ل واحلاجة إىل الشفافية حلصو    ، من أركان املبادئ التوجيهية    احلاجة إىل توضيح الركن الثالث    

املبادرات املتعلقة باملبـادئ    على املعلومات، مستفسرة عما إذا كان ميكن ربط         اجملتمع املدين   
  .التوجيهية باملبادرات احلكومية املفتوحة

ورحب الزعيم ويلتون ليتلتشايلد، رئيس آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية             -١٦٧
واقترح للمضي قـدماً أن يعمـل       .  األصلية بقرار الفريق العامل التركيز على قضايا الشعوب      

املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، واملنتدى الدائم املعين بالشعوب األصلية، وآلية            
  .اخلرباء جنباً إىل جنب مع الفريق العامل

وعرض السيد فان هريدن جتارب سالسل اإلمداد العاملية عرب واليات قضائية كثرية              -١٦٨
ن األزمة املالية إمنا أدت إىل زيادة تقلبات اإلمدادات، وتسببت يف ممارسة ضغوط             مشرياً إىل أ  

وأشار إىل أن هناك حاجة إىل حتسني رسم خرائط املخاطر يف سالسل            . أكرب داخل سالسلها  
اإلمداد، وأن على مجيع أصحاب املصلحة واجب العمل فما من جهة فاعلة واحدة تستطيع              

وشدد أيـضاً   . ة أصحاب املصلحة بالغة األمهية للسري قدماً      ومشارك. حشد اجلهود وحدها  
  .على احلاجة إىل حيز آمن ملناقشة تلك املسائل
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وأبرز مشاركون يف مداخالهتم أن التنفيذ رئيسي للمضي قدماً وأشاروا إىل أنه ينبغي               -١٦٩
اتباع النـهج   التركيز على مجيع األركان الثالثة للمبادئ التوجيهية؛ وعلى احلاجة إىل مواصلة            

القائم على تعدد اجلهات صاحبة املصلحة؛ واحلاجة إىل إجراء مشاورات إقليمية؛ واحلاجـة إىل      
تعزيز فهم الدول واألعمال التجارية للموافقة احلرة واملسبقة واملـستنرية؛ والـدور الرئيـسي              

قليم الدولة  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ واحلاجة إىل استطالع اآلليات الكائنة خارج إ          
من أجل حتديد مسؤولية األعمال التجارية؛ واحلاجة إىل تفادي العودة إىل النهج التقليدي إزاء              
املسؤولية االجتماعية للشركات؛ وحق العمال يف حرية تكوين اجلمعيات؛ واحلاجة إىل تعزيـز             

 النـشر قـد     الروابط بني متطلبات بذل العناية الواجبة ومتطلبات اإلبالغ؛ ومالحظة أن مهمة          
بدأت للتو؛ وأمهية البيئات التشغيلية، والكيفية اليت يؤثر هبا الفساد والقطاعات غـري الرمسيـة               
  .الكبرية على تنفيذ املبادئ التوجيهية؛ واحلاجة إىل ترمجة املبادئ التوجيهية إىل مزيد من اللغات

  .الطريق إىل األمامويف اخلتام، قدم الفريق العامل أفكاره بشأن مناقشات املنتدى و  -١٧٠
  .أكد السيد سولياندزيغا أن الشعوب األصلية متثل أولوية بالنسبة للفريق العامل  -١٧١
: وأشارت السيدة يونغ إىل التحديات اليت تعترض التنفيذ على املستوى البالغ الصغر             -١٧٢

 عرب  كيفية إدراج حقوق اإلنسان يف سالسل اإلمداد، وكيفية تعميم مراعاة حقوق اإلنسان           
وأكـدت أن   . إدارات األعمال التجارية، وكيفية إشراك منظمات اجملتمع املدين يف حيز آمن          

هناك حاجة إىل التفكري يف كيفية إدراج املبادئ التوجيهية يف نظم الـشركات وثقافاهتـا،               
  .وكيفية توسيع نطاق اجلهود املبذولة

بني  الوعي باملبادئ التوجيهية  وأشار السيد أدو إىل التحدي املتعلق باخنفاض مستوى           -١٧٣
  .الدول، وحث الدول على االضطالع بدور ريادي

ودللت السيدة غواكويتا على أن هناك جمموعة من التدابري التكميلية الـيت يـتعني                -١٧٤
معاً، وشددت أيضاً على ضرورة      اختاذها، وشددت على احلاجة إىل النظر يف األركان الثالثة        

عاجلة تورط الشركات يف جرائم دولية، وأكدت احلاجة إىل اتباع          التوصل إىل اتفاق بشأن م    
والحظت السيدة غواكويتا أن هناك فرصـة       . هنج قائم على تعدد اجلهات صاحبة املصلحة      

للعمل مع املنظمات املالية لتعزيز املكونات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف آليـات الـشكاوى،              
شددت على حاجة كافة جمموعات أصـحاب       وأخرياً،  . وتشجيع حتقيق االتساق السياسايت   

  .املصلحة إىل التدريب على املبادئ التوجيهية
.  مقرر الفريق العامل، أعمـال املنتـدى       -واختتم السيد سيلفاناتان، بصفته رئيس        -١٧٥

وشكر مجيع املشاركني، وأشار إىل أن املنتدى قدم أفضل ما لدى األمم املتحدة بتوفريه منرباً               
وذكر أن الفريق العامل يرمي، يف سعيه قدماً، إىل إدراج املشاورات           .  للحوار مفتوحاً وشامالً 

اإلقليمية كجزء من عمليات املنتدى، ويشجع املشاركني على التحلي بالشجاعة الالزمة لدفع   
  .املبادئ التوجيهية حنو آفاق جديدة

        


