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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  حلقوق اإلنسان  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية

  ألمني العاموتقارير املفوضية السامية وا
  والسياسية واالقتصادية   املدنية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية،

مسامهة منظومة األمم املتحدة ككل يف النهوض بربنـامج األعمـال               
التجارية وحقوق اإلنسان ونشر وتنفيذ املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة          

  التجارية وحقوق اإلنسانباألعمال 

  تقرير األمني العام    

  موجز    
 تقريراً عن   عّدُي، إىل األمني العام أن      ١٧/٤طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         

السبل اليت ميكن هبا ملنظومة األمم املتحدة ككل، مبا فيها الربامج والصناديق والوكـاالت              
 التجارية وحقوق اإلنـسان ونـشر       املتخصصة، أن تساهم يف النهوض بربنامج األعمال      

، وأن يتناول التقرير على  بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسانوتنفيذ املبادئ التوجيهية
وجه اخلصوص أفضل السبل الكفيلة ببناء قدرات مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة هلـذا              

حقوق اإلنـسان يف    الغرض داخل منظومة األمم املتحدة، على أن ُيقدَّم التقرير إىل جملس            
  .دورته احلادية والعشرين
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وُيقّدم هذا التقرير، الذي أُعّد عمالً بذلك الطلب، حملة عامة عما تـضطلع بـه                 
كيانات وآليات منظومة األمم املتحدة من أنشطة هلا صلة باألعمال التجاريـة وحقـوق              

اإلنسان داخـل   وحيدد التقرير فرص النهوض بربنامج األعمال التجارية وحقوق         . اإلنسان
املنظومة ويقدم توصيات يف هذا الشأن، تدعو إىل ترسيخ الربنامج، وال سـيما املبـادئ               
التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، يف إطار آليات تنسيقية على نطـاق             

. املنظومة، وإدماج املبادئ التوجيهية يف الربامج واألنشطة، مبا يشمل جهود بناء القدرات           
دم التقرير أيضاً توصيات ملواءمة سياسات األمم املتحدة وممارساهتا الداخلية مع املبادئ            ويق

التوجيهية من أجل إدارة املخاطر وتعزيز احترام حقوق اإلنسان من خالل عالقات األمم             
  .املتحدة مع مؤسسات األعمال
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  مقدمة  -أوالً  
ع حبقوق اإلنسان يف مجيع ما زالت األزمة االقتصادية العاملية تؤثر تأثرياً ضاراً يف التمت        -١

وتكمن جذور األزمة يف افتقار العوملة السريعة التطور إىل احلوكمة طيلة عقود،            . أحناء العامل 
األمر الذي أدى إىل ثغرات يف هذا اجملال على مستويات عديدة، مبا يف ذلك بني نطاق القوى          

ت على الـتحكم يف آثارهـا   واجلهات الفاعلة االقتصادية وتأثريها من ناحية، وقدرة اجملتمعا   
وقد أوجدت ثغرات احلوكمة تلك بيئة تبيح لألطـراف الفاعلـة           . الضارة من ناحية أخرى   

ويـشكل  . )١( دومنا عقاب أو جرب مناسبني     ،االقتصادية جبميع أنواعها ارتكاب أفعال خاطئة     
نسان حتدياً تضييق هذه الثغرات وسدُّها يف هناية املطاف للحد من تأثريها السليب يف حقوق اإل       

  .عاملياً جيب على األمم املتحدة أن تؤدي دوراً يف مواجهته
 خطوة هامة صوب حتقيق اهلدف املذكور أعاله عندما         ٢٠١١وقد اتُّخذت يف عام       -٢

، املبادئ التوجيهية بـشأن األعمـال       ١٧/٤أقّر جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع، يف قراره        
احلمايـة واالحتـرام    : "ألمـم املتحـدة املعنـون     تنفيذ إطار ا  : التجارية وحقوق اإلنسان  

وأدى تأييد الدول األعضاء من مجيع املناطق اجلغرافية ومستويات التنميـة           . )٢("واالنتصاف
االقتصادية، مقترناً بتأييد مؤسسات األعمال التجارية العاملية والنقابات والدعم الواسع مـن            

يهية فعلياً بوصفها مرجعاً عامليـاً ذا حجيـة         منظمات اجملتمع املدين إىل إرساء املبادئ التوج      
ويشكل ذلك تطوراً رئيسياً يف اجلهود املبذولـة        . لربنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان    

ملنع ومعاجلة ما يلحق حبقوق اإلنسان من آثار سلبية ناجتة عن األنشطة املرتبطـة باألعمـال           
  .التجارية

وتنفيذها، أنشأ جملس حقـوق اإلنـسان        يةومن أجل تشجيع نشر املبادئ التوجيه       -٣
، الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات عـرب           ١٧/٤أيضاً، مبوجب قراره    

الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، املؤلف من مخسة خرباء مـستقلني لفتـرة ثـالث               
  .سنوات

معـين  سـنوي    منتدى، إنشاء   ١٧/٤وقرر جملس حقوق اإلنسان أيضاً، يف القرار          -٤
يكون حمفالً للجهات املعنية من     باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان بتوجيه من الفريق العامل         

يف جمال تنفيذ   وحتديد املمارسات السليمة    ملناقشة االجتاهات والتحديات القائمة     مجيع املناطق   
  .)٣(املبادئ التوجيهية وتشجيع احلوار والتعاون

__________ 

)١( A/HRC/8/5 ٣، الفقرة. 
)٢( A/HRC/17/31املرفق ،. 
 .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٥ و٤سُيعقد املنتدى السنوي األول يف جنيف يومي  )٣(
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 بالدور اهلام الذي تضطلع به األمم املتحدة يف مواءمـة           وسلّم جملس حقوق اإلنسان     -٥
سلوك اجلهات الفاعلة االقتصادية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان، وطلـب أيـضاً، يف          

 تقريراً عن السبل اليت ميكن هبا ملنظومة األمم املتحـدة           عّدُي، إىل األمني العام أن      ١٧/٤ القرار
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ونشر وتنفيذ املبادئ       ككل أن تساهم يف النهوض بربنامج       

التوجيهية، وأن يتناول التقرير على وجه اخلصوص أفضل السبل الكفيلة ببناء قدرات مجيـع              
اجلهات الفاعلة ذات الصلة هلذا الغرض داخل منظومة األمم املتحدة، على أن ُيقدَّم التقريـر               

وقد أُعّد هذا التقرير بناًء على ذلـك        .  والعشرين إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية      
  .الطلب

ويتناول األمني العام، يف هذا التقرير، السبل اليت ميكن من خالهلا إدمـاج برنـامج                 -٦
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان بفعالية، وخباصة املبادئ التوجيهية، يف برامج األمم املتحدة 

سألة يف اهلياكل املعنية بالتنسيق والسياسات على نطاق        وأنشطتها، وال سيما بترسيخ هذه امل     
، أويلَ اهتمـاٌم خـاص   ١٧/٤ووفقاً لطلب جملس حقوق اإلنسان الوارد يف قراره       . املنظومة

لدور املنظومة يف بناء القدرات الضرورية جلميع اجلهات الفاعلة يف جمال األعمال التجاريـة              
وُدرست يف التقرير أيضاً سبل     .  املبادئ التوجيهية  وحقوق اإلنسان، وخباصة فيما يتعلق بتنفيذ     

  .استيعاب املبادئ التوجيهية داخل منظمة األمم املتحدة
وللفريق العامل الذي أنشأه جملس حقوق اإلنسان دوٌر هام يف النـهوض بتنفيـذ                 -٧

املبادئ التوجيهية، غري أن اتساع نطاق برنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان وشـدة      
ويتجسد هذا  . ده يتطلبان تكثيف اجلهود املتضافرة اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة ككل          تعق

الرأي أيضاً يف الدعوات املوجهة من احلكومات ومؤسسات األعمال واجملتمع املدين إىل األمم             
  .املتحدة لتضطلع بدور نشط يف النهوض بنشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها

، طلبت مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان            ولدى إعداد التقرير    -٨
إىل مجيع الدول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصـناديقها           ) املفوضية(

وبراجمها وسائر اجلهات املعنية ذات الصلة أن تقدم آراءها وتوصياهتا إىل األمني العام بـشأن               
 ورقـة يف هـذا      ٧٠وقد ورد أكثر مـن      . ١٧/٤ار  سبل حتقيق األهداف املعروضة يف القر     

  .)٤(الصدد
ونظراً إىل اتساع نطاق هذا التقرير، فهو ال ُيقّدم سوى اخلطوط العريضة للمـسائل           -٩

املوضوعية والتنظيمية الرئيسية اليت أثريت يف جمال ضمان مشاركة مجيع الكيانات واآلليـات             
النهوض بربنامج األعمال التجاريـة وحقـوق       ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف        

__________ 

ظومـة األمـم     ورقة أخرى من كيانات وآليات تابعة ملن       ١٢ ورقة، ووردت    ١٢قدمت الدول ما جمموعه      )٤(
املتحدة، ومخس ورقات من مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، وأربع ورقات من مؤسـسات األعمـال،               

 . ورقة من منظمات اجملتمع املدين وجهات معنية أخرى٤٠وأكثر من 
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وسيتطلب تنفيذ التوصيات املقدمـة يف هـذا        . اإلنسان، بطرق تتماشى مع والية كل منها      
  .التقرير، على األرجح، حتليالً إضافياً من الكيانات املعنية

  معلومات أساسية  -ثانياً  
ال يف جمـال    على خلفية نقاش استقطايب طويل بشأن مسؤوليات مؤسسات األعم          -١٠

، إىل  ٢٠٠٥/٦٩، يف قرارهـا     ٢٠٠٥حقوق اإلنسان، طلبت جلنة حقوق اإلنسان، يف عام         
عىن مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها         خاصاً يُ  ن ممثالً عّيأن يُ األمني العام   

مؤسـسات  يح معايري تتعلق مبسؤولية     حتديد وتوض ، تتمثل واليته يف     من مؤسسات األعمال  
 سلوك يف دراسة دور الدول يف تنظيم        التوسعيف جمال حقوق اإلنسان، و     ومساءلتها   مالاألع

، قدم  ٢٠٠٨ويف عام   . سلوك يف هذا الصدد    تنظيماً فعاالً وحتديد هذا ال     مؤسسات األعمال 
لألعمـال  " احلماية واالحترام واالنتـصاف   "املمثل اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان إطار        

 ٨/٧ورحب اجمللـس يف قـراره   . ن، بوصفه أساساً ملزيد من العمل  التجارية وحقوق اإلنسا  
 ، قدم املمثل اخلاص إىل اجمللـس      ٢٠١١ويف عام   . باإلطار وطلب إىل املمثل اخلاص أن ُيفعِّله      

املبادئ التوجيهية لتنفيذ اإلطار، مستنداً يف وضعها إىل ست سنوات من املشاورات والبحوث  
  .)٢(.عددةاملكثفة مع اجلهات املعنية املت

وال تنشئ املبادئ التوجيهية التزامات قانونية جديدة، غري أهنـا تقـدم توضـيحاً                -١١
وتفصيالً آلثار املعايري القائمة، مبا يف ذلك مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وحتـدد              
املمارسات للدول ومؤسسات األعمال على السواء، مبا يف ذلك من حيث صـلتها بتعزيـز               

يا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبـها مؤسـسات األعمـال إىل سـبل              وصول ضحا 
  .االنتصاف

  تقارب املعايري والعمليات الدولية  -ثالثاً  
أدى إقرار جملس حقوق اإلنسان املبادئ التوجيهية باإلمجاع والدعم الكبري الـذي              -١٢

لى نطاق واسع، سواء    حظيت به من مجيع اجلهات املعنية إىل جعلها أساساً مرجعياً مقبوالً ع           
ضمن اختصاص األمم املتحدة أو خارجه، لالنتقال بربنامج األعمـال التجاريـة وحقـوق            

  .اإلنسان إىل مرحلة جديدة ُتركّز على ضمان التنفيذ الفعال
وأضحت املعايري واملبادرات العاملية يف جمال األعمال التجارية وحقـوق اإلنـسان              -١٣

فقد أُدرجت مسؤولية الشركات عن احترام حقوق       . توجيهيةتتقارب بالفعل حول املبادئ ال    
اإلنسان، على النحو احملدد يف املبادئ التوجيهية، يف اجلهود اليت تبذهلا كيانات منظومة األمم              
املتحدة، مثل املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن اإلدارة املسؤولة حليازة األراضـي ومـصائد             
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لغذائي الوطين اليت اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي العـاملي،         األمساك والغابات يف سياق األمن ا     
  .واإلطار املنقح للقدرة على حتمل عبء الديون الذي وضعته مؤسسة التمويل الدولية

وقد أفاد االتفاق العاملي، وهو منرب األمم املتحدة إلشراك قطاع األعمال، مبا يشمل               -١٤
قدم تفاصيل عن مكّون مبدأ االتفاق الذي يركز دعم حقوق اإلنسان، بأن املبادئ التوجيهية ت

، أطلق االتفاق العاملي، إىل     ٢٠١٢ويف عام   . على احترام مؤسسات األعمال حلقوق اإلنسان     
ومنظمة إنقاذ الطفولة، املبـادئ املتعلقـة       ) اليونيسيف(جانب منظمة األمم املتحدة للطفولة      

بادئ التوجيهيـة إلرشـاد مؤسـسات       حبقوق الطفل واألعمال التجارية، اليت تستند إىل امل       
  .األعمال الحترام حقوق الطفل ودعمها يف عملياهتا

وخارج األمم املتحدة، أُدرجت عدة مكونات أساسية من املبـادئ التوجيهيـة يف               -١٥
معايري رئيسية مثل املبادئ التوجيهية املنقحة للمؤسسات املتعددة اجلنسيات الـصادرة عـن             

 الصادر ISO 26000يف امليدان االقتصادي ومعيار املسؤولية االجتماعية منظمة التعاون والتنمية 
  .عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس

وبدأت جمموعات خمتلفة من اجلهات املعنية تبذل جهوداً لتـشجيع نـشر املبـادئ            -١٦
التوجيهية وتنفيذها، مبا يف ذلك على مستوى املنظمات اإلقليمية والدول األعـضاء ومـن              

  .)٥(انب قطاع األعمال واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدينج

  أنشطة األمم املتحدة ذات الصلة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  -رابعاً  
لقد ركزت أنشطة األمم املتحدة ذات الصلة بربنامج األعمال التجاريـة وحقـوق               -١٧

ومتحورت جهود أخرى حول تقدمي     .  والدعوة اإلنسان، إىل حد كبري، على التطوير املعياري      
  .الدعم للجهات املعنية والعمل، بدرجة أقل، على تعزيز احلوار

  وضع املعايري والدعوة  -ألف  
وما زالـت املفوضـية     . قّدمت املفوضية الدعم الفين لعملية وضع املبادئ التوجيهية         -١٨

ق اإلنـسان وتتعـاون معهـا،       تدعم الفريق العامل وأطرافاً أخرى من النظام الدويل حلقو        
وقـد  . وتشارك، فضالً عن ذلك، مع مؤسسات ومبادرات أخرى لترويج املبادئ التوجيهية          

دعت املفوضة السامية أيضاً، يف مناسبات عدة، أوساط األعمال التجارية إىل إدماج احتـرام   
 يف بعض   وعلى الصعيد القطري، تقوم املفوضية،    . )٦(حقوق اإلنسان يف املمارسات التجارية    

__________ 

)٥( A/HRC/20/29 ٤٠-٢٢، الفقرات. 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/EventsStatements.aspxانظر  )٦(
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السياقات، برصد آثار أنشطة األعمال التجارية يف حقوق اإلنسان ومعاجلتها، مبا يف ذلك من              
خالل العمل على تأمني وصول اجملتمعات املتأثرة إىل سبل االنتصاف الفعالة، وتعزز احلـوار              

  .)٧(بني اجلهات املعنية
 املبذولة لنشر املبـادئ     ويضطلع الفريق العامل بوالية واضحة تتمثل يف دعم اجلهود          -١٩

ويعاجل مكلفون آخرون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، يف كـثري           . التوجيهية وتنفيذها 
من األحيان، حاالت ومواضيع تتعلق حبقوق اإلنسان وهلا صلة باألعمال التجارية، ويعمـل             

يئات معاهـدات   وتتناول ه . )٨(عدد منهم على تطبيق املبادئ التوجيهية واإلطار يف حتليالهتم        
حقوق اإلنسان أيضاً على حنو متزايد تأثري مؤسسات األعمال مـن منظـور االلتزامـات               

  .)٩(التعاهدية للدول األطراف
 أعـاله، تـضطلع     ١٦ إىل   ١٢وباإلضافة إىل املبادرات املعروضة يف الفقرات من          -٢٠

ال وضع املعايري   كيانات أخرى يف منظومة األمم املتحدة أيضاً بوظائف هامة ذات صلة يف جم            
فمنظمة العمل الدولية، بوجه خاص، تعمل مع الـدول ومؤسـسات األعمـال             . والدعوة

والنقابات على تعزيز ورصد تنفيذ معايري العمل الدولية اليت تشكل جـزءاً مـن املـضمون                
  .املعياري للمبادئ التوجيهية، إىل جانب غريها من معايري حقوق اإلنسان

ملي جهوداً من أجل تعزيز احترام مؤسسات األعمـال حلقـوق           ويبذل االتفاق العا    -٢١
اإلنسان ودعمها تشمل مبادرات مثل مبادئ متكني املرأة وفرقة عمل تضم جهـات معنيـة               
متعددة وتعىن بإشراك مؤسسات األعمال الشعوَب األصلية بالتعاون مع أمانة املنتدى الـدائم      

  .املعين بقضايا الشعوب األصلية
ق بأنشطة مؤسسات األعمال يف املناطق املتأثرة بالرتاع، تنـاول جملـس            وفيما يتعل   -٢٢

األمن مسألة احترام الشركات حلقوق اإلنسان، وال سيما من خالل املبادئ التوجيهية لبذل             
العناية الواجبة فيما يتعلق باالجتار باملنتجات املعدنية الواردة من مجهورية الكونغو الدميقراطية،       

  ).٢٠٠٩(١٨٩٦نة اجلزاءات، عمالً بالقرار  اخلرباء الداعم للجاليت وضعها فريق

__________ 

 .http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/LandandHousingRights.htmانظر  )٧(
اآلثار املترتبة يف جمال حقوق اإلنسان      : على سبيل املثال، واليات اإلجراءات اخلاصة املعنية باجملاالت التالية         )٨(

رة املواد والنفايات اخلطرة والتخلص منها بطريقة سليمة، واحلق يف الغـذاء، وحـق اإلنـسان يف                 على إدا 
احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، والشعوب األصلية، وحالة املـدافعني عـن               

 .حقوق اإلنسان، وحالة حقوق اإلنسان يف هاييت ويف كمبوديا
انظـر أيـضاً    ). يصدر الحقـاً  (فل على حقوق الطفل واألعمال التجارية       التعليق العام للجنة حقوق الط     )٩(

E/C.12/2011/1. 
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  بناء القدرات واإلشراك  -باء  
تعمل املفوضية حالياً على تعزيز قدرات موظفيها يف املكاتب القطرية واإلقليمية على              -٢٣

تناول مسائل األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وقد بـدأت تـشارك مـع احلكومـات             
ومؤسـسات وشـبكات     )١٠(املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    ومنظمات اجملتمع   

وتعمل املفوضية أيضاً بشكل وثيق     . )١١(األعمال للتوعية باملبادئ التوجيهية والنهوض بتنفيذها     
مع االتفاق العاملي يف جهودها الرامية إىل وضع مواد وأدوات إرشادية ملؤسسات األعمـال              

  .)١٢(بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهية
وشرعت كيانات أخرى، مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واليونيسيف،            -٢٤

يف إدماج املبادئ التوجيهية واالضطالع بأنشطة بناء القدرات يف جمال األعمـال التجاريـة              
ويسَّر مكتب االتفاق العاملي أيضاً . وحقوق اإلنسان للموظفني وغريهم من أصحاب املصلحة

  ".احلماية واالحترام واالنتصاف"ىل موظفي األمم املتحدة بشأن إطار تقدمي إحاطات إ
ويتيح االتفاق العاملي منرباً للعمل املباشر مع قطاع األعمال، مبا يف ذلك من خالل                 -٢٥

، ويتقاسم املعارف واملمارسات    )١٣(شبكاته احمللية، للتوعية ووضع األدوات واملواد اإلرشادية      
وتتبـع املبـادرة املاليـة      .  اإلنسان يف ممارسة األعمال التجارية     السليمة بشأن إدماج حقوق   

لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وهي شراكة عاملية بشأن االستدامة مع القطاع املـايل، مـسار               
  .عمل يف جمال حقوق اإلنسان والتمويل يشمل املبادئ التوجيهية أيضاً

مم املتحدة الـدعم أيـضاً إىل       وتقدم أنشطة أخرى تضطلع هبا كيانات منظومة األ         -٢٦
واألمر اهلام يف هذا الصدد أن      . اجلهات املعنية فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان       

منظمة العمل الدولية تتابع مسألة التصديق على االتفاقيات ببناء قدرات احلكومات ومنظمات 
قدم أيضاً إىل املؤسسات توجيهـاً      وت. ا يتعلق مبعايري العمل الدولية    مأرباب العمل والعمال في   

مباشراً بشأن سبل احترام حقوق اإلنسان املرتبطة بالعمل، عـن طريـق مكتبـها اخلـاص        
  .باملساعدة يف جمال األعمال التجارية ومن خالل الشبكات املتصلة مبؤسسات األعمال

تابع ويقدم مكتب دعم بناء السالم وفرع إدارة حاالت ما بعد الرتاع والكوارث ال              -٢٧
لربنامج األمم املتحدة للبيئة التوجيه السياسايت فيما يتعلق بإدارة املوارد الوطنية ودور القطاع             

وتضطلع وكاالت أخرى، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة           . اخلاص

__________ 

 .www.ihrb.org/pdf/Uganda-Workshop-Final_Summary_Report.pdf ،انظر، على سبيل املثال )١٠(
فوضية يف كمبوديا املبادئ التوجيهية مترمجة إىل اللغة اخلمريية يف إطار اجلهـود املبذولـة               أصدر مكتب امل   )١١(

 .للترويج للمبادئ على الصعيد الوطين
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Tools.aspxانظر  )١٢(
 .www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/Tools_and_Guidance_Materials.htmlانظر  )١٣(
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، بأنشطة لدعم احلكومـات ومؤسـسات األعمـال يف تعزيـز        )اليونيدو(للتنمية الصناعية   
وينفذ الربنامج اإلمنائي أيـضاً     . ملمارسات التجارية املسؤولة واالستثمارات املراعية للفقراء     ا

  .برامج تركز على تيسري زيادة التفاهم بني قطاع املعادن والشعوب األصلية واحلكومات

  النهوض بربنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  -خامساً  

  ترسيخ الربنامج  -ألف  
ج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان مباشرة ضمن حدود التعميم األوسع          يقع برنام   -٢٨

حلقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة، الذي ظل حمور تركيز جمموعـة مـن املبـادرات        
ولكن، على الرغم مـن طائفـة األنـشطة         . ١٩٩٧اإلصالحية يف األمم املتحدة منذ عام       

تجارية وحقوق اإلنسان جزءاً بعُد من العمليات       املعروضة أعاله، مل تصبح مسألة األعمال ال      
. الرئيسية يف األمم املتحدة، بل ومل تصبح جزءاً بعُد حىت من نظام حقوق اإلنـسان نفـسه                

واجلهود املبذولة حالياً من أجل النهوض بربنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان واملبادئ            
اتيجية تنظيمية شاملة، وبذلك فهي تواجـه       التوجيهية هامة بالفعل، ولكنها ال تنبع من استر       

وعالوة على ذلك، ففي غياب جهود استراتيجية منسقة        . خطر تشتت اجلهود وعدم اتساقها    
لترسيخ هذه املسألة يف اهليئات املعنية بالسياسات والتنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة،             

ملستوى الالزم وقد ال حتقق املنظومـة  قد ال يرقى دور املنظومة يف النهوض هبذا الربنامج إىل ا         
  .كل إمكاناهتا للتأثري على الصعيد التشغيلي

فمن املهم إذن ضمان تنسيق السياسات والربامج واألنشطة على نطاق املنظومـة،              -٢٩
وينبغـي  . وكفالة استجابة اجلهود حلجم التحدي املتمثل يف النهوض بربنامج حقوق اإلنسان    

، حسب االقتضاء، يف برنامج رسم الـسياسات اخلـاص مبجلـس            إدماج املبادئ التوجيهية  
الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق وهيئاته الفرعية، واللجنـة الرفيعـة             
املستوى املعنية بالربامج، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، واللجنة الرفيعة املـستوى املعنيـة             

بادئ ضروري أيضاً فيما يتعلق بآليات التنسيق األخرى، مثل اإلطار          وإدماج تلك امل  . باإلدارة
املشترك بني الوكاالت للتنسيق بشأن اإلجراءات الوقائية، وفريـق الـدعم املـشترك بـني               
الوكاالت املعين بقضايا الشعوب األصلية، واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت من أجل            

ومثة منرب هام آخـر يف  . نات الرئيسية احملددة يف هذا التقرير    تنسيق املساعدة اإلنسانية، والكيا   
هذا السياق تتيحه فرقة عمل منظومة األمم املتحدة اليت أنشأها األمني العام لـدعم اجلهـود             
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 والنهوض به، ويتيحـه كـذلك       ٢٠١٥الرامية إىل حتديد الربنامج اإلمنائي لفترة ما بعد عام          
  .)١٤(٢٠+نفيذ التوصيات املقدمة يف مؤمتر ريوالتخطيط على نطاق املنظومة لدعم ت

وسيكون إدماج برنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان واملبـادئ التوجيهيـة             -٣٠
إدماجاً استراتيجياً على املستوى الكلي يف منظومة األمم املتحدة أمراً ضرورياً ملواصلة العمل             

قائمة على الصعيدين العاملي والوطين، على    باملبادئ التوجيهية يف اهلياكل والربامج واألنشطة ال      
وسيعزز ذلك دور املنظمـة يف النـهوض باتـساق          . النحو املعروض يف الفرع الوارد أدناه     

وسيعزز أيضاً دور   . السياسات وتقارب املعايري، فضالً عن زيادة التآزر مع املبادرات األخرى         
على تأثري األعمال التجارية يف حقوق اجلرب واألمم املتحدة يف التشجيع على مزيد من املساءلة 

اإلنسان، بدعم احلكومات ومؤسسات األعمال ليضطلع كل منها مبسؤولياته، وليقدم الدعم           
للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وللمجتمع املدين من أجل املضي قدماً يف تنفيذ املبـادئ          

  .التوجيهية

  ددة داخل األمم املتحدةجماالت العمل احمل: إدماج املبادئ التوجيهية  -باء  

  نظام حقوق اإلنسان  -١  
تؤدي املفوضية دوراً حمورياً يف تنفيذ برنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ويف              -٣١

اختاذ اإلجراءات املناسبة لتشجيع ودعم ترسيخ املبادئ التوجيهيـة وإدماجهـا يف جمـاالت              
نظومة األمم املتحدة، ولدى أمانة كـل       التركيز ذات الصلة لدى آليات التنسيق القائمة يف م        

وستتعزز جهود املفوضية يف هذا الصدد من خالل زيادة العمل االستراتيجي مع جهات     . منها
فاعلة مثل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، ومكتب دعم بناء السالم، وبرنامج األمم املتحـدة              

بادرة املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، اإلمنائي، واالتفاق العاملي، ومنظمة العمل الدولية، وامل      
  .وغريها
ومما يدعو إىل القلق بوجه خاص فيما يتعلق بإدماج برنـامج األعمـال التجاريـة                 -٣٢

وحقوق اإلنسان وأداء الوظيفة الواسعة النطاق املتمثلة يف النهوض فعلياً باملبادئ التوجيهيـة،      
تأتية من اعتماد املبادئ، للضعف يف إطـار عمليـة         احتمالُ تعرض مزايا التقارب الكاملة، امل     

وتعمل جهات فاعلة خمتلفة على وضع تفسرياهتا اخلاصة هبا للمبادئ التوجيهية، وهذه        . التنفيذ
حالة ميكن أن تؤدي إىل كثرة التفسريات واختالف الفهم بني اجملموعات املعنية من أصحاب              

تيجة، أَعّدت املفوضية دليالً تفسريياً بشأن      ومن أجل املساعدة على تفادي هذه الن      . املصلحة

__________ 

  :انظر على سبيل املثال )١٤(
www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/BNUNGuidingPrinciplesBusinessHR.pdf. 
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. )١٥(مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان على النحو املبّين يف املبادئ التوجيهيـة            
  .غري أن هناك حاجة إىل إرشادات إضافية من هذا القبيل

ووظيفة التنسيق املؤسسي داخل منظومة األمم املتحدة لتقدمي إرشادات وتوضيحات            -٣٣
، يف إطار تعـاون  )١٦(دة بشأن املسائل املتعلقة بتفسري املبادئ التوجيهية منوطة باملفوضية     موح

والوكاالت أو املنظمات األخرى املعنية حبقـوق       وثيق مع الفريق العامل، فضالً عن اآلليات        
ات وتنفيـذ    القدر لة للنهوض ببناء  ومع تزايد زخم اجلهود املبذو    . اإلنسان، حسب االقتضاء  

م، تزداد قـوة     والدع ة التوجيهَ يداخلية واخلارج ال املعنية   تهية، والتماس اجلها  يتوجالادئ  املب
  ".مركز واحد لتقدمي اخلدمات"األساس املنطقي الذي يربر إنشاء 

ونظراً إىل أن املبادئ التوجيهية ليست جمموعة ثابتة من املعايري، فإن مـن املمكـن                 -٣٤
ن يواصل نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تطـوير         ومن مث، ينبغي أ   . حتديد ثغرات معيارية  

  .املعايري، بدعم من عمليات مفتوحة تضطلع هبا جهات معنية متعددة
مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنيـة       وباإلضافة إىل الفريق العامل املعين        -٣٥

املبـادئ  ، الذي ُتركّز واليته بوجه خاص على تعزيز نـشر           وغريها من مؤسسات األعمال   
التوجيهية وتنفيذها، حتتل جهات أخرى مكلفة بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللـس             
حقوق اإلنسان مكانةً جيدة تسمح هلا بتطبيق املبـادئ التوجيهيـة يف حتليالهتـا حلـاالت               

وسيسهم إيالء املكلفني بواليات اهتماماً أكرب هلذه املـسألة يف          . جماالت مواضيعية حمددة   أو
صلة استكشاف أي حتديات بعينها تواجهها الدول وقطاعات األعمال يف تنفيذ املبـادئ،   موا

يف سياقات تشغيلية خمتلفة، فيما يتعلق مبسائل حمددة يف جمال حقوق اإلنسان وباملدافعني عن              
  .حقوق اإلنسان وبالفئات الضعيفة

 الـيت  ةيلتزامات الدولاال توضيح تطبيق وهليئات معاهدات األمم املتحدة دوٌر هاٌم يف        -٣٦
تقع على الدول األطراف يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان املتصلة              

املستمدة إىل حد   (وميكن أن تستخدم هيئات املعاهدات املبادئ التوجيهية        . باألعمال التجارية 
ل األطراف يف إطـار     لتستنري هبا يف حوارها مع الدو     ) كبري من االلتزامات التعاهدية القائمة    

عملية اإلبالغ مبوجب املعاهدات، ويف الشكاوى الفردية، ويف صـياغة التعليقـات العامـة       
والبيانات وغري ذلك مما تقدمه هيئات املعاهدات من إسهامات تتنـاول التزامـات الـدول               

  .األطراف املتعلقة بتأثري أنشطة األعمال التجارية يف حقوق اإلنسان
لدول يف ورقاهتا املقدمة إلعداد هذا التقرير إدماج اإلبـالغ عـن            واقترحت بعض ا    -٣٧

 وهذا هو أول ركن     - واجب احلماية من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الشركات        
فمن شأن ذلك أن يـسهل      .  يف االستعراض الدوري الشامل    -من أركان املبادئ التوجيهية     

__________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf: متاح على العنوان )١٥(
)١٦( A/HRC/14/27 ١٢٦، الفقرة. 
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. تبذهلا الدولة من أجل تنفيذ املبادئ التوجيهيـة    مجع املعلومات مبنهجية أكرب عن اجلهود اليت        
وميكن أن تسهم منظمات اجملتمع املدين أيضاً يف االستعراض الدوري الشامل ويف عمليـات              

 .معايَري مرجعيةً يف ورقاهتاهيئات املعاهدات باستخدام املبادئ التوجيهية 

  منظومة األمم املتحدة بوجه عام  -٢  
على نطاق منظومة األمم املتحدة فرصاً       عموماً   نقوق اإلنسا تتيح زيادة االهتمام حب     -٣٨

إلدماج برنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وال سيما املبادئ التوجيهية، يف املنـابر             
  .واألنشطة القائمة

ويسهم االتفاق العاملي، باعتباره املبادرة السياساتية االستراتيجية لألمـم املتحـدة             -٣٩
راك قطاع األعمال، إسهاماً فعلياً من خالل بناء التوافق يف اآلراء ودعم التعلم             يتعلق بإش  فيما

ويف الوقـت ذاتـه،     . واحلوار بشأن مسؤوليات مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان        
. زال العمل على توعية أعضاء الشركات بتلك املسؤوليات وتنفيذها يشكل حتدياً رئيسياً            ما

تفاق العاملي هلذا التحدي بإبراز مسؤولية الشركات عـن احتـرام           ومن املهم أن يتصدى اال    
حقوق اإلنسان على النحو املبّين يف املبادئ التوجيهية بعبارات أوضح يف االلتزامـات الـيت               

وينبغي أن ُتواَءم مجيـع أنـشطة       . يتعهد هبا املشاركون من قطاع األعمال لدى انضمامهم       
  .سان، يف حد أدىن، مع املبادئ التوجيهيةاالتفاق العاملي املرتبطة حبقوق اإلن

  أنشطة األمم املتحدة على الصعيدين اإلقليمي والقطري  )أ(  
هناك عدد من األنشطة اليت تشارك فيها األمم املتحدة على الـصعيدين القطـري                -٤٠

وسيؤدي إدمـاج املبـادئ     . واإلقليمي هلا صلة بربنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان       
 يف تلك األنشطة إىل تعزيز التماسك واالتساق مع املعايري الدولية بشأن األعمـال              التوجيهية

  .التجارية وحقوق اإلنسان
وميكن أن يسهم برنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية، على           -٤١

رشـاد وبنـاء    الصعيد اإلقليمي، يف أنشطة اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة اليت ُتركّز على اإل           
القدرات والتعاون التقين يف جمال السياسات االقتصادية واالجتماعية بإشراك الدول األعضاء           

  .واجلهات املعنية األخرى، كل يف منطقته
وعلى الصعيد الوطين، ميكن أن يضطلع منسقو األمم املتحدة املقيمـون وأفرقتـها               -٤٢

عزيز احلوار بني احلكومـات ومؤسـسات   القطرية بدور حاسم من الناحية االستراتيجية يف ت 
األعمال واجملتمع املدين؛ وتعزيز إيالء العناية الواجبة حلقوق اإلنـسان يف سـياق األنـشطة           
االقتصادية؛ وضمان مراعاة املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا اجلماعـات الـضعيفة، مثـل               

  .ةالشعوب األصلية؛ وتوفري املساعدة التقنية؛ ودعم البحوث ذات الصل
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وينبغي أن يأخذ املنسقون املقيمون بزمام املبادرة على الصعيد الـوطين، بالتعـاون،        -٤٣
حيثما أمكن، مع املفوضية، يف ضمان التنسيق بني الوكاالت ذات الصلة يف إدماج األعمال              

وينبغي أيضاً أن يـدمج  . التجارية وحقوق اإلنسان يف االستراتيجيات والربامج اإلمنائية احمللية  
نسقون املقيمون املبادئ التوجيهية يف جهود الدعوة اليت يبذلوهنا من أجل الترويج ملعـايري              امل

الربنامج اإلمنائي لفتـرة    وتتيح املشاورات القطرية اجلارية حتت قيادهتم بشأن        . األمم املتحدة 
 فرصة لألخذ بتلك املبادئ، مبا يف ذلك ما يتعلق بدور القطاع اخلاص يف              ٢٠١٥بعد عام    ما

  .النمو املنصف وتعزيز اتساق السياسات بني حقوق اإلنسان واألهداف اإلمنائية األخرى
وحتتل أفرقة األمم املتحدة القطرية، إىل جانب املفوضية وبرنامج األمـم املتحـدة               -٤٤

اإلمنائي وجلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مكانةً جيدة للعمل معـاً             
دور الرئيسي الذي تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف النـهوض            على تعزيز ال  

ويشمل ذلك دعم قدرات املؤسسات الوطنيـة       . بربنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان    
على رصد اتساق السياسات، وتنفيذ املبادئ التوجيهية، ودعم األفراد واجلماعات يف التماس            

البحوث املتعلقة ببذل العناية الواجبة، ودعم بناء القـدرات         سبل االنتصاف الفعالة، وإجراء     
 .على تسوية املنازعات

وتتيح تعبئة الشبكات احمللية التابعة لالتفاق العاملي فرصاً هامة للنـهوض بربنـامج               -٤٥
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، من 

ونشر املبادئ التوجيهية على نطاق شامل، وبناء القدرات علـى التقـدم يف             خالل التوعية،   
وتتبوأ أفرقة األمم املتحدة القطرية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي مكانةً جيدة لتعزيز            . التنفيذ

أعماهلا مع الشبكات احمللية املركِّزة على األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وذلك بالتعاون،            
  .كن، مع املفوضية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانحيثما أم

  التنمية  )ب(  
ينبغي أن تأخذ جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، من خالل آلية تعميم مراعاة حقـوق           -٤٦

اإلنسان، بزمام املبادرة يف النهوض بإدماج املبادئ التوجيهية يف اجلهود اإلمنائية ملنظومة األمم             
تقدمي دعم أكثر اتساقاً وفعاليةً وكفاءةً إىل البلدان اليت تـسعى لتحقيـق             املتحدة اهلادفة إىل    

  .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً
وتتيح الربامج اليت يضطلع هبا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليت ُتركّز على حوكمة               -٤٧

لفقراء، َمداخل لبناء قدرات القطاع اخلاص، واألعمال التجارية املستدامة، والتمكني القانوين ل
وفيما يتعلق بالتنمية الـصناعية، تتـيح بـرامج      . اجلهات املعنية على تنفيذ املبادئ التوجيهية     

اليونيدو املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات، وتركيزها حتديداً على املؤسسات الصغرية          
أنشطة بنـاء القـدرات الـيت       واملتوسطة احلجم، فرصةً أخرى إلدماج املبادئ التوجيهية يف         

 .تستهدفها هذه املنظمة
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وميكن أن تؤدي جمموعة البنك الدويل دوراً هاماً يف دعم نشر املبـادئ التوجيهيـة               -٤٨
وُيسترشد بأجزاء من املبادئ التوجيهية بالفعل يف الصيغة احملدثة إلطار االستدامة،           . وتنفيذها

وقد يكون هناك جمـال  .  مؤسسة التمويل الدوليةمبا يف ذلك معايري األداء املطبقة على عمالء 
. أيضاً ملواءمة سياسات وجوانب أخرى ذات صلة من عمل اجملموعة مع املبادئ التوجيهيـة             

وميكن أن يتيح الصندوق االستئماين التابع لبلدان الشمال األورويب، املكلف مبساعدة البنك            
علم يف جمال حقوق اإلنسان، فرصـاً       الدويل يف وضع برنامج للموظفني لتبادل املعارف والت       

  .أخرى للتوعية مبعايري حقوق اإلنسان املتعلقة بقطاع األعمال، وال سيما املبادئ التوجيهية

  االستثمار والتجارة  )ج(  
ميكن أن تشكل املبادئ التوجيهية معياراً مرجعياً لضمان االتساق بني املعايري الدولية              -٤٩

اإلمنائية املركزة على األعمال التجارية، مبا يف ذلك مـن          حلقوق اإلنسان ووضع السياسات     
  .حيث صلتها بالتجارة واالستثمار

وميكن أن تنهض الوكاالت والربامج املركزة على االستثمار والتجارة، وال سـيما              -٥٠
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، بربنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وتـساعد            

 الوفاء بواجبها يف احلماية بضمان إدماج املبادئ التوجيهية يف إرشاد الـسياسات             الدول على 
مبادئ إبرام العقود املنطوية على املسؤولية، اليت وضعها املمثل          وحتظى. وجهود بناء القدرات  

، بأمهية خاصة يف إدماج عناصر األعمال التجارية وحقـوق اإلنـسان يف             )١٧(اخلاص السابق 
  .الستثمارالعمل املرتبط با

وميكن أن تسهم املبادئ التوجيهية أيضاً يف املداوالت اجلارية بشأن الصالت القائمة              -٥١
غري أن هناك حاجة إىل العمل على توضـيح         . بني حقوق اإلنسان والقانون التجاري الدويل     

ح ومما يتـي  . تطبيق املبادئ التوجيهية يف هذا اجملال على جهات تشمل منظمة التجارة العاملية           
مدخالً لنشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها، نصوُص وبرامج جلنة األمـم املتحـدة للقـانوين              
التجاري الدويل، مثل ما يتعلق منها بقواعد التحكيم يف جمال االستثمارات اخلاصة ومعـايري              

  .األهلية للمشتريات العامة
فـيمكن أن   . ويشكل القطاع املايل العاملي جماالً هاماً آخر من الناحية االستراتيجية           -٥٢

يسهم، من جهة، يف تعزيز ممارسات مؤسسات األعمال فيما يتعلق حبقوق اإلنسان؛ غري أن              
وتشكل املبـادرة املاليـة     . بإمكانه أيضاً، من جهة أخرى، أن يقوض التمتع حبقوق اإلنسان         

 املتحدة للبيئة منرباً هاماً باعتبارها شراكة مع القطاع املايل لتعزيز البحوث وبناء            لربنامج األمم 
وينبغي تعزيز اجلهود املبذولة حالياً من أجـل إدمـاج   . القدرات واحلوار يف جمال السياسات   

 .املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك بالتعاون مع املفوضية

__________ 

)١٧( A/HRC/17/31/Add.3. 
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  بناء السالم واألمن  )د(  
طاق التحديات الناشئة يف جمال حقوق اإلنسان مـن أنـشطة األعمـال            نظراً إىل ن    -٥٣

التجارية يف حاالت املناطق املتأثرة بالرتاع، وارتباط تلك التحديات ارتباطاً مباشراً بإمكانيـة   
جناح أية استراتيجيات لبناء السالم، ميكن أن تسهم املبادئ التوجيهية إسهاماً هاماً يف كفالة              

وتتيح املبادئ التوجيهية، .  التجارية بناء السالم املستدام بدالً من تقويضه     دعم أنشطة األعمال  
على وجه التحديد، خارطة طريق هامة ومرجعية على حنو خاص جلميع اجلهـات الفاعلـة               
املعنية بضمان التخفيف من أي أثر سليب ناتج عن األنشطة االقتصادية بل، األهم من ذلـك،    

  .منع وقوعه
نسيق الرئيسية اليت تنطوي على أمهية استراتيجية فيما يتعلق بتعزيـز           ومن جهات الت    -٥٤

املبادئ التوجيهية وإدماجها يف أنشطة السالم واألمن، مكتب دعم بناء السالم، الذي يقـدم              
اخلدمات إىل جلنة بناء السالم، ويدير صندوق بناء السالم، ويدعم جهود األمني العام مـن               

  . املتحدة يف عمليات بناء السالمأجل تنسيق أداء منظومة األمم
وللمبادئ التوجيهية صلة خاصة بشروط بذل العناية الواجبة اليت وضـعها جملـس               -٥٥

األمن لشركات قطاع املعادن يف بعض مناطق الـرتاع، ومبواصـلة استكـشاف املـسائل               
السالم يف  السياساتية املتعلقة بالروابط بني حقوق اإلنسان يف أنشطة األعمال التجارية وبناء            

وهـو الـصندوق    (، وصندوق بناء الـسالم      )١٨(إطار اللجنة احلكومية الدولية لبناء السالم     
 الذي يركز تركيزاً  ) االستئماين املتعدد املاحنني الذي يسد الفجوة بني مرحليت الرتاع واإلنعاش         

 تكـون  وميكـن أن . متزايداً على إدارة املوارد الطبيعية كمجال للتمويل يف دعم بناء السالم       
  .للمبادئ التوجيهية صلة أيضاً مبا تضطلع به عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

  العمل اإلنساين  )ه(  
مع تزايد عدد ونطاق اجلهات الفاعلة من غري الدول يف جمال العمـل اإلنـساين،                  -٥٦
علقـة  يشمل أعمال البناء يف مرحلة ما بعد الرتاع أو عقب الكوارث، أصبحت املعايري املت              مبا

وينبغـي  . مبسؤوليات أنشطة األعمال التجارية يف جمال حقوق اإلنسان حتظى بأمهية متزايدة          
للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن يأخـذا بزمـام              
املبادرة يف استكشاف سبل إدماج املبادئ التوجيهية مبا يكفل االتساق ويسهم يف احلد مـن               

  .السلبية املترتبة يف حقوق اإلنسان على أنشطة األعمال التجارية يف احلاالت اإلنسانيةاآلثار 
ويشكل عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة يف سياقات ما بعد الرتاعات والكـوارث،               -٥٧

يف جماالت تشمل تقييمات األثر البيئي وما يتصل هبا من برامج بناء القدرات، مدخالً آخر يف          
  .هذا الصدد

__________ 

 .A/HRC/17/32انظر  )١٨(
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  العمل  )و(  
باإلضافة إىل اجلهود املبذولة حالياً، مثة جمال لزيادة التعاون والتنسيق بـني منظمـة                -٥٨

العمل الدولية وهيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واملفوضية لضمان االتساق بني تنفيـذ             
 اهليكل الثالثي   ويتيح. معايري العمل الدولية واجلهود الرامية إىل تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية         

لدى منظمة العمل الدولية قنوات هامة لتعزيز اجلهود اليت تشارك فيها الدول ومؤسـسات              
 وميكن أن يشمل التعاون أيضاً    . األعمال والنقابات من أجل تشجيع تنفيذ املبادئ التوجيهية       

ـ              ى جهوداً متبادلة لتنسيق العمل على الصعيد القطري وإقامة عالقات مع كيانات أخرى عل
  .نطاق أوسع

  جماالت أخرى  )ز(  
ُتبذل بالفعل جهود بارزة إلدماج املبادئ التوجيهية يف األعمال املتعلقة، على سبيل              -٥٩

وباملثل، ينبغي أن ُتدمج املبادئ التوجيهيـة أيـضاً يف          . املثال، باألطفال والشعوب األصلية   
 األمم املتحـدة، مثـل      السياسات وإجراءات الربجمة يف جماالت أخرى يشملها عمل منظومة        

اإليدز والنساء والتشرد الـداخلي والـسكن       /التعليم والصحة وفريوس نقص املناعة البشري     
  .واهلجرة، وتتقاطع مع مسائل حقوق اإلنسان املتصلة باألعمال التجارية

   الفاعلة ذات الصلةاجلهاتبناء قدرات   -جيم  
 واملؤسسات الوطنية حلقـوق  اعُترب غياب القدرات لدى الدول ومؤسسات األعمال    -٦٠

اإلنسان واجلهات الفاعلة األخرى يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان حتدياً رئيـسياً             
ويتجسد ذلك أيضاً يف قـرار      . )١٩(أمام ضمان تنفيذ املبادئ التوجيهية على صعيد املمارسة       

خاص أن حيـدد     الذي طلب فيه اجمللس إىل األمني العام بوجه          ١٧/٤جملس حقوق اإلنسان    
السبل اليت ميكن هبا ملنظومة األمم املتحدة ككل أن تتناول احلاجة إىل بناء قـدرات مجيـع                 

  .اجلهات الفاعلة ذات الصلة
ويشكل دعم اجلهود الرامية إىل تشجيع بناء قدرات اجلهات الفاعلـة ذات الـصلة                -٦١

نسان والشركات عرب الوطنيـة    إحدى املهام املوكلة إىل الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإل         
غري أن الفريق العامل أقـّر بأنـه ال يـستطيع وحـده             . )٢٠(وغريها من مؤسسات األعمال   

__________ 

-www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-special-mandate-follow-upانظر   )١٩(

11-feb-2011.pdf. 
 ).ج(٦، الفقرة ١٧/٤لس حقوق اإلنسان قرار جم )٢٠(
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االضطالع جبهود بناء القدرات، بالنظر إىل حجم املهمة املنوطة به، وسيحتاج إىل االستفادة             
  .)٢١(من جهود أخرى

م منظومة األمـم املتحـدة      وبغية التصدي هلذا التحدي األساسي، من املهم أن تدع          -٦٢
غري أن هناك عائقاً كبرياً أمـام هـذا         . جهود بناء قدرات مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة       

ومن مث، تتمثـل    . املقترح هو نقص القدرات الالزمة لتناول هذه املسألة داخل املنظومة ذاهتا          
ملعنيـة يف املنظومـة     اخلطوة احلامسة األوىل يف بناء القدرات داخلياً وضمان إيالء اجلهـات ا           

  .األولوية الكافية هلذا الربنامج
ومن أجل توليد املعارف والتمكني من إدماج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف              -٦٣

سياسات األمم املتحدة وحتليالهتا وبراجمها، مثة حاجة إىل وضع وحدات تدريبية كافيـة يف              
وينبغي أن تشكل تلـك     . بادئ التوجيهية جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان تتضمن امل      

الوحدات جزءاً من برامج التعلم وبناء القدرات اخلاصة باملوظفني وكبار املديرين، مبن فـيهم     
واملفوضية . العاملون يف امليدان، وال سيما الربامج اليت تيّسرها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية           

نها من بناء قدرات موظفيها وغريهـم مـن         بصدد إعداد أنشطة تدريبية ومواد مرجعية متكّ      
موظفي منظومة األمم املتحدة لدعم النهوض بنشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها كل من خالل             

وسيشكل ذلك إسهاماً هاماً لتمكني املفوضية، بالتعـاون مـع الـشركاء            . براجمه وأنشطته 
جهزة القضائية والربملانات   املعنيني، من دعم جهود بناء قدرات مؤسسات الدولة، مبا فيها األ          

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن اجملتمع املدين ومؤسسات األعمال، ملساعدة           
  .التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية

وهناك حاجة أيضاً إىل بناء قدرات موظفي األمم املتحدة يف جماالت مثـل تـسوية              -٦٤
، وإدماج  )م التقين للتفاوض بشأن العقود وإدارهتا     تقدمي الدع (املنازعات، ومهارات التفاوض    

  .جوانب األعمال التجارية وحقوق اإلنسان يف عمليات التخطيط الوطنية
وباإلضافة إىل تلبية االحتياجات الداخلية، ميكن أن تضطلع جهـات خمتلفـة مـن                -٦٥

وجهـة إىل   منظومة األمم املتحدة بأدوار خمتلفة ومتكاملة يف دعم جهود بنـاء القـدرات امل             
وهذا أمر بالغ األمهية لتمكني احلكومات من الوفاء على حنو أفضل بواجبـها يف           . احلكومات

احلماية من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها مؤسسات األعمال على النحو املبـّين يف              
عامة ومما له أمهية خاصة يف هذا السياق الوزارات احلكومية والوكاالت ال          . املبادئ التوجيهية 

املركّزة على جماالت السياسات املرتبطة باألعمال التجارية، اليت قد ال تكون على علـم، يف               
 وهـذا هـو     -كثري من األحيان، بالتزامات الدولة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان           

  .العامل املشترك وراء عدم اتساق السياسات احلكومية

__________ 

)٢١( A/HRC/20/29. 
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ية مؤسسات األعمال يف العامل مبعايري حقوق       ومن التحديات الرئيسية عدم وعي أغلب       -٦٦
وبذلك هناك حاجة إىل بذل جهود كبرية للنشر وبنـاء          . اإلنسان، مبا فيها املبادئ التوجيهية    

وسـتكون  . القدرات لدى هذه الفئة، وال سيما بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجـم           
هات حماورة رئيسية لبلوغ تلك  منظمات أرباب العمل والغرف التجارية واهليئات الصناعية ج       

  .املساعي
وتشكل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فئة رئيسية أخرى معنية يف هذا الصدد،              -٦٧

أبدت اهتماماً كبرياً ببناء قدراهتا يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان ويف حتقيـق               
وية منازعات حقوق اإلنسان    استعداد أفضل ألداء دور يف دعم تنفيذ املبادئ التوجيهية، وتس         

املرتبطة باألعمال التجارية، والتحول إىل جهات منظمة وميسِّرة للحوار بني اجلهات املعنيـة             
  .على الصعيد الوطين

وعلى نفس القدر من األمهية بناء قدرات املنظمات غـري احلكوميـة والنقابـات                -٦٨
اب املصلحة، مبن فيهم األفراد     واملدافعني عن حقوق اإلنسان واألكادمييني وغريهم من أصح       

واجلماعات ممن قد يتأثر سلباً بأنشطة األعمال التجارية، من أجل تعزيـز جهـود الـدعوة              
وينبغي أن يكون حمور تركيز جهود بنـاء        . وتشجيع الوصول إىل سبل االنتصاف واملساءلة     

ترتبة على أنشطة القدرات هو دعم اجلماعات املعرضة بوجه خاص للتمييز أو لآلثار السلبية امل
ومـن  . األعمال التجارية، ومن تلك الشعوُب األصليةُ وفئات املهاجرين والنساء واألطفال          

األمهية مبكان تعزيز قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان على االضطالع بعملـهم يف سـياق               
 سـبل   اآلثار الضارة املترتبة على أنشطة األعمال التجارية، وخباصة فيما يتعلق بالوصول إىل           

 .االنتصاف الفعالة

وبغية التمكني من بناء القدرات على نطاق شامل والتعلم من الدروس املستخلـصة               -٦٩
فال يوجد حالياً مستودع عاملي     . لدى خمتلف اجلهات الفاعلة، ال بد من تعزيز إدارة املعارف         

 للمعلومات عن أمناط تأثري األعمال التجارية يف حقـوق اإلنـسان وعـن ردود الـدول               
  .ومؤسسات األعمال، فضالً عن اجلهات املعنية األخرى، ملعاجلة ذلك التأثري

وميكن أن يؤدي إنشاء قاعدة بيانات عاملية إىل تيسري حفظ سجالت تنفيذ املبـادئ             -٧٠
التوجيهية من جانب الدول ومؤسسات األعمال، وكذلك من ِقبل اجلهات املعنية األخرى،            

 الدول وعملياهتا، وسياسـات الـشركات وممارسـاهتا،         مبا يشمل املعلومات عن مبادرات    
  .واستخدام آليات املساءلة فيما يتعلق باجلهات املعنية املتأثرة

وسيؤدي إضفاء الطابع املؤسسي على مستودع عاملي للمعلومات عـن األعمـال              -٧١
التجارية وحقوق اإلنسان داخل األمم املتحدة، بالتعاون مع شركاء خارجيني يف مـرحليت             
التصميم ومجع املعلومات واإلدارة، إىل حتسني توافر معلومات شاملة جلميع اجلهات املعنيـة،       
بغية الترويج ملواصلة نشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها وضمان التتبع املنـهجي للتحـديات             

وميكن أن ُتدَرج أيضاً يف قاعدة البيانات املذكورة املعلومـات الـيت            . والدروس املستخلصة 
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يف سياق االستعراض الدوري الشامل واملعلومات اليت جتمعهـا هيئـات املعاهـدات        ُتجمع  
  .واإلجراءات اخلاصة

وهناك جمال أيضاً الستخدام املنابر القائمة، مثل بوابة األمم املتحدة للممارسني املعنية    -٧٢
نترنت ومنتدى النقاش على اإل) UN HRBA portal(بُنهج الربجمة القائمة على حقوق اإلنسان 

وميكن أن يـسهم إدمـاج حقـوق        ). HuriTALK(التابع لشبكة سياسات حقوق اإلنسان      
اإلنسان واألعمال التجارية يف التوعية باملبادئ التوجيهية ونشأة جمموعـة مـن الـدروس              

  .املستخلصة واملمارسات املتبعة لتعزيز تنفيذ تلك املبادئ
 االتفاق العاملي منرباً رئيـسياً لتبـادل        وفيما يتعلق مبمارسة األعمال التجارية، يتيح       -٧٣

وينبغي أن يشجع االتفاق العاملي، عن طريق فريقـه         . املعارف بشأن تنفيذ التزامات األعضاء    
العامل املعين حبقوق اإلنسان، األعضاء من الشركات على اإلسهام بالدروس املستخلصة من            

  .تطبيق مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان
 هائل وال ميكـن أن      - داخلياً وخارجياً    -اق التحدي املتمثل يف بناء القدرات       ونط  -٧٤

فبنـاء  . يضطلع به كيان واحد أو حىت عدة كيانات مبفردها داخل منظومة األمم املتحـدة             
القدرات باحلجم الالزم سيتطلب أيضاً مشاركةً ودعماً من جهات معنية من خارج األمـم              

وميكن استخالص الدروس   . ية لالحتياجات الالزمة من املوارد    املتحدة، فضالً عن دراسة متأن    
من أمثلة أخرى على التحديات العاملية اليت تتطلب تدخالت واسعة النطاق، مثالً يف جمـال               

اإليدز، ويف حتسني الوصول إىل خدمات التحـصني، حيـث          /فريوس نقص املناعة البشري   
نية ذات الصلة، مبا فيها مـن القطـاع         أقامت األمم املتحدة شراكات مع مجيع اجلهات املع       

. اخلاص، إلنشاء قاعدة هامة تتيح القدرة والتمويل الالزمني لتلك التدخالت الواسعة النطاق           
وقد يكون وضع منوذج مماثل من الشراكات بني القطاعني العام واخلاص هاماً لتصمم منظومة 

ناء القدرات يف جمـال األعمـال       األمم املتحدة إجراءات استراتيجية لتلبية االحتياجات من ب       
التجارية وحقوق اإلنسان، ختضع ملا هو موجود من ضمانات سياساتية صارمة ضرورية من             

  .أجل كفالة نزاهة املنظومة

  مع املبادئ التوجيهيةوإجراءاهتا األمم املتحدة مواءمة سياسات   -سادساً  
تحدة وإجراءاهتا الداخليـة    ينبغي أن تنطبق املبادئ التوجيهية على سياسات األمم امل          -٧٥

وأن ُتنفذ تنفيذاً فعاالً مثلما هو احلال يف أي منظمة أخرى ُتجري معامالت جتارية أو تـربم                 
  .شراكات مع مؤسسات األعمال

وينبغي أن ترتكز عملية املواءمة الداخلية مع املبادئ التوجيهية، اليت تقوم هبا منظومة               -٧٦
تمثلة يف تفادي التسبب أو املسامهة يف انتـهاكات حقـوق           األمم املتحدة، إىل املسؤولية امل    

وميكن أن ُيستخدم ذلـك  . اإلنسان أو التورط فيها من خالل العالقات مع كيانات األعمال   
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أيضاً لتعزيز مصداقية املنظمة يف جهودها الرامية إىل تعزيز نشر املبادئ التوجيهية وتنفيذها من             
  .لدن جهات أخرى

 عملية بذل العناية الواجبة ملنع ومعاجلـة        ةهييبادئ التوج لرئيسية يف امل  ومن املفاهيم ا    -٧٧
وينطوي ذلك علـى    . املخاطر املتعلقة حبقوق اإلنسان والنامجة عن أنشطة األعمال التجارية        

يف  تملة أو الفعليـة   حملسلبية ا ليد ومعاجلة اآلثار ا   دجود عمليات لتح  وتضي  ق ي ذخاصة إ  مهيةأ
ة مباشرة مبا تقوم به املنظمة من عمليات أو ما ُتقّدمه من منتجـات              حقوق اإلنسان، املرتبط  

وبذلُ العناية الواجبة وسيلةٌ أيضاً إلدارة املخاطر احملدقة . خدمات يف إطار عالقاهتا التجارية أو
باملنظمة، وال سيما املخاطر اليت هتدد مسعتها من خالل صالت ممكنة بأي تـأثري سـليب يف                 

  .حقوق اإلنسان
وقد أُدرجت املسألة املتعلقة باملسؤولية اخلاصة باملنظمة، مبا يف ذلك ما يتعلق حبقوق               -٧٨

جـري اسـتعراض    أنـدما   ع،  ٢٠٠٣اإلنسان، يف جدول أعمال األمم املتحدة منذ عـام          
وانطلقت بعـد ذلـك     . )٢٢(لسياسات الداخلية ا  يفالتفاق العاملي   ابادئ  منفيذ  تستكشاف  ال

ملتحدة مثاالً رائداً على روح املواطنة املسؤولة للشركات، كما         عملية هتدف إىل جعل األمم ا     
ود، وال سيما فيما يتعلق بإدمـاج   اجله دجتديومع ذلك، يلزم    . )٢٣(يدعو إليها االتفاق العاملي   

  .االعتبارات املتصلة حبقوق اإلنسان يف عالقات املنظمة مع مؤسسات األعمال
العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان عند      فيذ سياسة بذل    نوميكن أن تتيح جتارب ت      -٧٩

ارة دية وإ ضتقدمي الدعم إىل قوات أمنية غري تابعة لألمم املتحدة، اليت ُوضعت حتت قيادة املفو             
 مستخلصة بشأن عمليات بـذل العنايـة        اًلعام، دروس ااألمني   لسالم وأقّرها اعمليات حفظ   

  .تجارية وحقوق اإلنسانالواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان يف جمال األعمال ال

  إدارة االستثمار  -ألف  
لقد التزم الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحـدة بإدمـاج              -٨٠

و يف مبادرة مبادئ األمـم املتحـدة        ضوهو ع ،  )٢٤(مبادئ االتفاق العاملي العشرة يف أنشطته     
وق حاليـاً يف جمـال التنميـة     غري أن العمل الذي يضطلع به الصند    .)٢٥(لالستثمار املسؤول 

__________ 

)٢٢( The Right Road, A Report to the Under-Secretary-General for Management on the Global 
Compact and the Practice of the Administration in the United Nations, New York, February 2004. 

ــر  )٢٣(  www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/un_business_partnerships/Internalizationانظــ
Overview_Feb2006.pdf. 

 .www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/Agenda_21.pdfانظر  )٢٤(
 .www.unpri.orgانظر  )٢٥(
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إدارة املخاطر على   باساته املتعلقة   يساملستدامة ال يشري إىل مبادئ حقوق اإلنسان، وال تراعي          
  .)٢٦(نطاق املؤسسة املخاطر البيئية واالجتماعية واإلدارية

وذكرت جمموعة من كبار املستثمرين الـدوليني املـشاركني يف مبـادرة مبـادئ                -٨١
حتليل السبل اليت تتبعها    "ل أن املبادئ التوجيهية تشكل أداة مفيدة من أجل          االستثمار املسؤو 

تتيح وضع معـايري مرجعيـة ذات       "و" الشركات يف معاجلة املخاطر املتعلقة حبقوق اإلنسان      
وبـذلك سـتتيح    . )٢٧("مصداقية لقياس جهود الشركات، وهو ما مل يكن ممكناً حىت اآلن          

ـ  تاملخاطر امل  ة إلدارة لسيواملواءمة مع املبادئ التوجيهية      سـتجابة  نـسان واال ق اإلوعلقة حبق
 باسم األمم املتحدة إىل ما يكفي مـن  الستثمارات املضطلع هباان تستند أيدة باتوقعات املتز لل

  .عمليات بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان

  املشتريات  -باء  
األمم املتحدة وضمان الكفـاءة     لقد عملت املنظمة على تعزيز املساءلة يف منظومة           -٨٢

والشفافية يف ممارساهتا يف جمال املشتريات، غري أهنا تتحمل أيضاً مسؤولية كفالة عدم ارتباط              
  .تلك املمارسات نفسها بأي أثر سليب يف حقوق اإلنسان

ج مـسألة االسـتدامة يف عمليـة        ت من أجل دم   وقد مشلت جهود شعبة املشتريا      -٨٣
مدونة قواعد السلوك للموردين اليت ليس هلا   ادئ االتفاق العاملي واعتماد     املشتريات التوعية مبب  

وتنص املدونة على املعايري الدنيا املتوقعة من البائعني عند الدخول يف عمليـات             . طابع إلزامي 
جتارية مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك توقُّع احترام البائعني حقوَق اإلنسان ودعمها وجتنـب               

  .)٢٨(تهاكات حقوق اإلنسانالتواطؤ يف ان
ومن شأن تنقيح مدونة قواعد السلوك للموردين لتعكس املبـادئ التوجيهيـة أن               -٨٤

يوضح أن التوقع من املوردين أن حيترموا حقوق اإلنسان ينطوي على بذل العناية الواجبـة               
درة عن  وينطبق االعتبار ذاته على العقود الصا     . ملراعاة حقوق اإلنسان ومعاجلة أي أثر سليب      

مكتب الشؤون القانونية لتوفري السلع واخلدمات لألمم املتحدة، اليت تتضمن حالياً إشـارات             
  .تقتصر على عمل األطفال واأللغام املضادة لألفراد واالستغالل اجلنسي

ويف إطار مبادرة األمم املتحدة للمشتريات العامة املـستدامة، أُعـدت إرشـادات               -٨٥
وال يزال هناك جمال إلدمـاج إدارة       . )٢٩(تابعة ملنظومة األمم املتحدة   للموردين يف الكيانات ال   

__________ 

 .www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/1011120_POLICYF-.pdfانظر  )٢٦(
 .www.unpri.org/collaborations/2011-05-20_Investor_statement_Guiding_Principles.pdf انظر )٢٧(
 .www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdfانظر  )٢٨(
)٢٩( UNEP, Buying For a Better World, 2011. Available from www.ungm.org/Publications/sp/ 

  BFABW_Final_web.pdf.  
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املخاطر املتعلقة حبقوق اإلنسان يف عمليات املشتريات والعمليات املناسبة ملعاجلة أي خمـاطر             
ومثة حاجة أيضاً إىل حتقيق االتساق مع املبادئ التوجيهية يف تنفيذ إطار تعزيز             . جيري حتديدها 
ة واالجتماعية الذي اعتمده مؤخراً فريق اإلدارة البيئية، والـذي يـشري إىل             االستدامة البيئي 

  .)٣٠(املبادئ التوجيهية باعتبارها وثيقة تأسيسية لالستدامة االجتماعية
 حقوق اإلنـسان يف     ت عن احترام  الشركا  مسؤولية وهناك جمال أيضاً لإلحالة إىل      -٨٦

اص مبـوردي  ي اخلكوقع الشبعاملية، وهي امل ملتحدة يف السوق ال   انات موردي األمم    اقاعدة بي 
لية تسجيل البائعني احملتملني لألمم املتحدة من خالل البوابة، وكذلك          مدة، ويف ع  حاألمم املت 

 يف اإلحاطات املنتظمة بشأن االتفاق العاملي يف احللقات الدراسية اليت تنظمها شعبة املشتريات       
  .بشأن األعمال التجارية

ربى، رمبا يكون التحقـق مـن       كل بالنسبة إىل كثري من املنظمات ال      ومثلما هو احلا    -٨٧
ومع ذلك، ينبغي للمنظمة أن تبذل جهوداً متضافرة        . سلوك مجيع املوردين مسألة غري عملية     

لتحديد اجملاالت العامة اليت يشتد فيها خطر تعرض حقوق اإلنسان آلثار ضارة، وإعطائهـا              
ومن املهم للغاية أن ُتتَّخـذ      . لواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان   األولوية فيما يتعلق ببذل العناية ا     

  .دون تأخري اخلطوات الالزمة للشروع يف هذه العملية

  الشراكات  -جيم  
لقد تضاعف عدد الشراكات ونوعها مع مؤسسات األعمال، على نطاق منظومـة              -٨٨

ادة فـرص تعزيـز     ويؤدي ذلك إىل زي   . األمم املتحدة، تضاعفاً سريعاً يف السنوات األخرية      
احترام الشركات حلقوق اإلنسان، غري أنه يزيد أيضاً من خطر االرتباط بأطراف فاعلة قـد               

  .تكون متورطة يف أنشطة تؤثر سلباً يف التمتع حبقوق اإلنسان
 املزيد من االتساق يف شراكات ع العاملي لتشجي ق االتفا ويف إطار اجلهود اليت ينسقها      -٨٩

ات األعمال، ُوضعت توجيهات بشأن التعاون بني األمم املتحـدة          األمم املتحدة مع مؤسس   
ومع . )٣١(وقطاع األعمال إلقامة شراكات أكثر فعالية مع ضمان نزاهة املنظمة واستقالليتها          

ال تعمل  أن هذه التوجيهات تتضمن مبادئ حقوق اإلنسان اليت تنص على أن األمم املتحدة              
، ينبغـي اآلن    "ات حقوق اإلنسان   انتهاك يف طئةمتوا" تكون   نات من قطاع األعمال   اكي مع

بع فرادى الكيانات علـى خمتلـف       توت. حتديثها لضمان مواءمتها متاماً مع املبادئ التوجيهية      

__________ 

 .www.unemg.org/Portals/27/Documents/IMG/Safeguards/launch/SustainabilityFINALweb-.pdfانظر  ) ٣٠(
 http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives :متاحة على العنوان التـايل     ) ٣١(

/2009_11_23/un_business_guidelines.pdf.  



A/HRC/21/21 

GE.12-14831 24 

املستويات أيضاً سياسات خاصة هبا فيما يتعلق بالشراكات مع اجلهات الفاعلـة يف جمـال               
  .)٣٢(األعمال، يدمج بعضها املبادئ التوجيهية أو يتوخى دجمها

 كـانون   ٢٥وأطلق األمني العام، يف برنامج العمل اخلمسي الذي أعلـن عنـه يف                -٩٠
، خططه الرامية إىل توسيع نطاق الشراكات التحويلية مع القطاع اخلاص           ٢٠١٢يناير  /الثاين

ويف هـذا   . من خالل إنشاء مرفق جديد لشراكات األمم املتحدة يضم مكتب الـشراكات           
خلطوات الالزمة لضمان أن يكون هنجه إزاء الشراكات متسقاً مـع           الصدد، من املهم اختاذ ا    

أولويات األمم املتحدة الرئيسية، مبا يشمل مواءمة سياساته مع املبادئ التوجيهية ومـسؤولية             
  .الشركات عن احترام حقوق اإلنسان

 وتشكل شبكة جهات التنسيق بني األمم املتحدة والقطاع اخلاصة منرباً هاماً إلدماج             -٩١
املبادئ التوجيهية باعتبارها معياراً أساسياً ذا صلة بسياسات األمم املتحدة يف جمال الشراكات         

ويتيح منتـدى القطـاع اخلـاص    . وعمليات الفرز وإدارة العالقات مع مؤسسات األعمال      
السنوي الذي يعقده األمني العام فرصة للتوعية باملبادئ التوجيهية يف أوساط رواد األعمـال              

وأخرياً، ينبغي أن حتيل بوابة الشراكات بـني األمـم املتحـدة            .  السياسات العامة  وواضعي
ومؤسسات األعمال، وهي بوابة شبكية لتيسري الشراكات مع القطاع اخلاص، إىل املبـادئ             
التوجيهية ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان باعتبارها معيار خـط األسـاس             

  .الاملتوقع يف سلوك مؤسسات األعم

  االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  
تحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان  مم املينبغي أن يشكل برنامج األ   -٩٢

واملبادئ التوجيهية بشأن املسألة نفسها جزءاً ال يتجزأ من اجلهود العاملية الرامية إىل سد              
مهـا يف سـياق     الفجوات املوجودة يف احلوكمة وضمان محاية حقوق اإلنـسان واحترا         

وتسهم الكيانات واآلليات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بالفعـل يف          . األنشطة االقتصادية 
سبيل حتقيق هذه الغاية، غري أن حجم املسألة اهلائل وشـدة تعقـدها يتطلبـان جهـداً                 

  .استراتيجياً منسقاً من منظومة األمم املتحدة ككل
ألعمـال  ا يتعلـق ب   ا نطاق املنظومة فيم   اسك على ملتنسيق والت من أجل حتقيق ا     -٩٣
إلنـسان،  قـوق ا  لتجارية وح امج األعمال ا   ترسيخ برن  يرية وحقوق اإلنسان، ينبغ   االتج
سات اأسرها على صـعيد الـسي     بومة األمم املتحدة    يف منظ سيما املبادئ التوجيهية،     وال

وق اإلنسان  ا السياق، طُلب من مفوضة األمم املتحدة السامية حلق        ذويف ه  .االستراتيجية
أن تتخذ اإلجراءات املناسبة لتعزيز ودعم ترسيخ املبادئ التوجيهية وإدماجها يف املنظومة،   

__________ 

 .على سبيل املثال، السياسات الداخلية للمفوضية بشأن الشراكات مع قطاع األعمال )٣٢(
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بالتعاون مع أمانات جملس الرؤساء التنفيذيني وآليات التنسيق على نطاق املنظومة، عـن             
طريق آليات تشمل آلية تعميم مراعاة حقوق اإلنسان وغريها من الكيانـات الرئيـسية              

  .دة يف هذا التقريراحملد
املتحدة املقيمني وأفرقتها القطريـة بزمـام        ي األمم قينبغي أن يأخذ كل من منس       -٩٤

املبادرة، بالتعاون حيثما أمكن مع املفوضية، لضمان التنسيق بشأن األعمـال التجاريـة             
وحقوق اإلنسان وإدماج املبادئ التوجيهية يف جهود التخطيط والدعوة علـى الـصعيد             

ومن شأن بذل جهود مشتركة إلشراك املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان     . الوطين
والشبكات احمللية التابعة لالتفاق العاملي أن يسهم إسهاماً هاماً يف تعزيز برنامج األعمـال            

  .التجارية وحقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية
والعمل مـع    وةعايري والدع ركز على وضع امل   تبذولة اليت   ملينبغي تعزيز اجلهود ا     -٩٥
ج األعمال التجاريـة وحقـوق       إدماج برنام  ة، وينبغي مواصل  ية ذات الصلة  هات املعن اجل

هية يف مجيع اجلهات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، على النحـو           ن واملبادئ التوجي  اإلنسا
  .احملدد يف هذا التقرير وبطرق تتفق مع والية كل منها

ى املهام املتعلقة بتوفري إرشادات وتوضـيحات       ينبغي إضفاء الطابع املؤسسي عل      -٩٦
موحدة بشأن املسائل املتعلقة بتفسري املبادئ التوجيهية داخل منظومة األمـم املتحـدة،             
وذلك بالعمل مع املفوضية كجهة تنسيق، بالتعاون مع الفريق العامل املعين مبسألة حقوق             

ومن شأن ذلك أن يزيد     . اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال       
  .من تعزيز عملية توطيد اإلمكانيات لدعم جهود بناء القدرات والتنسيق

بغية سد الثغرات الكبرية يف جمال القدرات فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقوق         -٩٧
اإلنسان، ينبغي أن تدعم منظومة األمم املتحدة بناء قدرات مجيع اجلهات الفاعلـة ذات              

  .الصلة
ينبغي إدماج برنامج األعمال التجارية وحقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهيـة يف             -٩٨

وينبغـي أن ُتعـّد   . جمال بناء قدرات موظفي األمم املتحدة، حيثما كان ذلـك مناسـباً           
الوحدات واملواد التدريبية لتحقيق تلك الغاية يف إطار اتساق تام مع املبادئ التوجيهيـة              

وظفني وكبار املديرين وبناء قدراهتم، مبا يف ذلك الربامج الـيت         وُتدمج يف برامج تثقيف امل    
  .تيّسرها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

باإلضافة إىل تلبية االحتياجات الداخلية يف جمال القـدرات، ينبغـي أن تـدعم                -٩٩
منظومة األمم املتحدة مبادرات بناء القدرات الـيت تـستهدف الوكـاالت احلكوميـة              

، وهيئاهتا وشـبكاهتا    ة واملتوسطة احلجم  الصغريعمال، مبا فيها املؤسسات     ومؤسسات األ 
ة حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة، والنقابـات،         سسات الوطني ؤثيلية، وامل التم

واملدافعني عن حقوق اإلنسان النشطني يف سياق العمليات التجارية، واجلهات األخـرى            
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ات ممن هم معرضون بوجه خاص لآلثار السلبية النامجة         املعنية، وال سيما األفراد واجلماع    
  .عن أنشطة األعمال التجارية

سيكون استكشاف وضع قاعدة بيانات عاملية لتتبع تنفيذ املبادئ التوجيهية مـن              -١٠٠
ِقبل الدول ومؤسسات األعمال وتطبيقها من جانب اجلهات املعنية األخرى، فضالً عـن             

املوجودة، مسامهةً هامةً يف دعم تقاسم املعـارف بـشأن          نطاق استخدام املنابر األخرى     
  .وإدارهتااألعمال التجارية وحقوق اإلنسان 

بالنظر إىل حجم التحدي املتمثل يف بناء القدرات وما ينطوي عليه حتقيق ذلـك                -١٠١
من آثار يف املوارد، ينبغي النظر يف جدوى إنشاء صندوق عاملي معين باألعمال التجاريـة       

وسيكون الغرض . نسان ومرتبط باألمم املتحدة، مبشاركة جهات معنية متعددةوحقوق اإل
األساسي من ذلك الصندوق، داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها على السواء، هـو             

  .)٣٣(تعزيز قدرات اجلهات املعنية الساعية للنهوض بتنفيذ املبادئ التوجيهية
ها، ينبغي هلـا أن تطبـق املبـادئ         م املتحدة قدوة لغري   لكي تكون منظومة األم     -١٠٢

التوجيهية يف سياساهتا وإجراءاهتا الداخلية، مستندة يف ذلك إىل املـسؤولية املتمثلـة يف              
تفادي التسبب يف انتهاكات حقوق اإلنسان أو املسامهة فيها أو االرتباط هبا من خـالل               

بذل العناية  وينطوي ذلك بوجه خاص على اتباع عمليات        . عالقات مع كيانات األعمال   
يف حقوق اإلنسان، اليت تـرتبط   تملة أو الفعليةحملسلبية اليد ومعاجلة اآلثار ا دلتحالواجبة  

مباشرة مبا تقوم به األمم املتحدة من عمليات أو ما تقدمه من منتجات أو خدمات يف إطار 
  .عالقاهتا التجارية

ارة االسـتثمارات   ينبغي، على وجه التحديد، أن تكون هنُـج املنظمـة إزاء إد             -١٠٣
  .واملشتريات والشراكات مع قطاع األعمال متسقة مع املبادئ التوجيهية

ينبغي للدول، مثلما هو منصوص عليـه يف املبـادئ التوجيهيـة، أن تـشجع                 -١٠٤
املؤسسات املتعددة اجلنسيات اليت هي أعضاء فيها على تعزيز احترام قطـاع األعمـال              

وينبغي أن ينطبق ذلك على منظومة      . درات كل منها  حلقوق اإلنسان يف إطار واليات وق     
  .األمم املتحدة ككل

        

__________ 

-www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-special-mandate-follow-upانظر   )٣٣(

11-feb-2011.pdf. 


