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To all NHRI 
 

Mandate of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and 

other business enterprises 

 

2 May 2019 

 

 
 المعنية باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان مجموعة العملدعوة للمساهمة من قبل 

ن انتهاكات أسبل انتصاف فعاله بش) حلول(حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تيسير الوصول إلى 

 باألعمال التجارية ذات الصلةحقوق اإلنسان 
 

 مقدمة

 

برلةهركر  وقلق صإللسكككرل صوأةو قم يشكككال صول كككلح وو  و لح  ا تككك ل صلة كككرا  وروم وم اص  اصوأثةأور  صوأة  ا  

 برألعأرح صوةثرريم  ود صواكرئز صوثالث وأ ر ئ صألمم صوأةحد  صوةلجيهيم بشكككككك ل صألعأرح صوةثرريم اوقلق صإللسككككككرل

(UNGPs)  . هذص صوسيرق قرمت مثألعم صووأل صوةربوه وممم صوأةحد  اصوأونيم برألعأرح صوةثرريم اوقلق صإللسرل   

، بةقديم توايف مف كككككل وأر يونيه  (A / 72/172) صوُأقدم وو  صوثأويم صوورمم وممم صوأةحد  2017  ي تقاياهر وورم

 (UNGPs)  صاللة را صوفورح بألجب صوأ ر ئ صوةلجيهيم وممم صوأةحد  بش ل صألعأرح صوةثرريم اوقلق صإللسرل

 
 اًرص وثال م  للصع من  (UNGPs) لسككككرلتةلخ  م ر ئ صألمم صوأةحد  صوةلجيهيم بشكككك ل صألعأرح صوةثرريم اوقلق صإل

صآلوير  : ةل يا صول ككلح وو  تكك ل صلة ككرا  وروم بشكك ل صلةهركر  وقلق صإللسككرل صوأةو قم برألعأرح صوةثرريموصآلوير  

ضرئيم صوخر م ضرئيم صوق ضرئيم صوخر م بروداوم، ا خيًاص آوير  صوةظ م صوق ش ل  بروداوم، اآوير  صوةظ م غيا صوق صوة  ال 

 له ع   صواغم من  ل    هذص صو ككككد   (UNGPs)  م ر ئ صألمم صوأةحد  صوةلجيهيم أم تلضككككيد تقدمه   .بروداوم وهر

،  إل صآلوير  غيا صوقضككككرئيم مثل  "جلها ضككككأرل صول ككككلح وو  تكككك ل صاللة ككككرا صوفوروه"صآلوير  صوقضككككرئيم هي 

 ."صآلوير  صوقضرئيم اصتةاأرح( توزيز)  اًرص  ترتيًر  ي تفويل صوأؤتسر  صولطنيم وحقلق صإللسرل ت وب

 
وأؤتكككسكككر  صولطنيم صوخر كككم برصوذي صعةأده صوأؤتأا صوداوي صوورشكككا و ثنم صوةنسكككيل صوداويم  “ وعالل و ل اه  ”يحد 

اتحسككين صول ككلح وو  تكك ل صلة ككرا  وروم بشكك ل صلةهركر   ومارلر  صوأؤتككسككر  صولطنيم وحقلق صإللسككرل  ي تيسككيا

يأان و أؤتككككسككككر  صولطنيم  ل تسككككرهم    تيسككككيا صول ككككلح وو  تكككك ل  .صوأةو قم برألعأرح صوةثرريموقلق صإللسككككرل 

ع   ت يل صوأثرح، من خالح صوةورمل مع صوشاراى صوأةو قم برلةهركر  وقلق صإللسرل من ق ل )صاللة را بشال م رشا 

صوقدرص  امسرعد    حرب صوحقلق ع   ت يل صوأثرح، عن طايل زير   صولعي ابنرء )ابشال غيا م رشا ( صوشاكر 

 .(صوأونيين اتقديم صوةل ير  صوخر م برإل الور  صوقرللليم

 

، "تحسككين صوأسككرءوم اصول ككلح وو  تكك ل صاللة ككرا: صألعأرح صوةثرريم اوقلق صإللسككرل"صوُأونلل  38/13 ي صوقاصر 

يم وحقلق صإللسككرل  ي  عم صأللشكك م برودار صوهرم و أؤتككسككر  صولطن" قا مث س وقلق صإللسككرل صوةربع وممم صوأةحد  

صواصميم وو  تحسكككين صوأسكككرءوم اصول كككلح وو  تككك ل صلة كككرا  وروم وضكككحرير صلةهركر  وقلق صإللسكككرل  ص  صو ككك م 

ملص  م تح يل  ار صوأؤتسر  صولطنيم " مثألعم صووأل اعالا  ع    وك، ط ب صوأث س من ." برألعأرح صوةثرريم
وو  ت ل صاللة را بش ل صلةهركر  وقلق صإللسرل صوأة  م برألعأرح صوةثرريم، وحقلق صإللسرل  ي تيسيا صول لح 

سرل  ضرير، بأشرركم   حرب صوأ  حم، اإلبالغ مث س وقلق صإلل ش ل هذه صوق اووقد مشرارص   اويم وأد  يلمين ب
 ."  ي  ارته صواصبوم اصألربوين وسب صالقةضرء

 

ا قًر وهذص صو  ب، تككةوقد مثألعم صووأل مشككرار   اويم مع صوأؤتككسككر  صولطنيم اغياهر من   ككحرب صوأ كك حم  ي 

برإلضككككككر م وو   وك، تسككككككو  مثألعم صووأل وو  صوح ككككككلح ع   . 2019 كةلبا  11وو   10جنيف  ي صوفةا  من 

 .م   لرهمدخال  ماةلبم من صوأؤتسر  صولطنيم وحقلق صإللسرل بش ل صألتئ م صوأدرج

 



 

 

،  wg-business@ohchr.org ك أم ( برو ايد صإلواةاالي صوةروي: 3000صواجرء ورتككككككرح صإلجربم )بحد  ق كككككك  

 .2019يونيو  15ا وك بح لح 

 

 .مر وم يُنص ع   خالا  وك، تيةم لشا صوا ا  صولصر   ع   ملقع مثألعم صووأل برو غم صوةي ار   بهر

 

 
 1أسئلة

 
الوطنية لحقوق اإلنسان في تيسير الوصول إلى سبل انتصاف فعالة بشأن انتهاكات حقوق دور المؤسسات  -أوالً 

 .اإلنسان ذات الصلة باألعمال التجارية
 

للتعامل مع  (غير مباشر) أو ضمنى )مباشر( واضح مسؤلية أو دوروحقلق صإللسرل هل لدى مؤسستك الوطنية  .1

الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة باألعمال التجارية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي األساليب 
سبيل المثال الوساطة أو التوفيق) سبل انتصاف فعالة النتهاكات ( على  سير الوصول إلى  ستخدامها لتي التي يمكن ا

 حقوق اإلنسان؟
 

لألفراد أو المجتمعات وحقلق صإللسككرل الوطنية  اف المختلفة التي يمكن أن تقدمها مؤسببسببتكما هي سبببل االنتصبب .2
 األكثر عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان المرتبطة باألعمال التجارية؟ هل تُعد هذه السبل فعالة من وجهة نظرك؟

 
ر و ةحقيل  ي ورال   ا يم  هل تأ ك مؤتككككسككككةك صولطنيم. 3 من صلةهركر  وقلق صإللسككككرل وحقلق صإللسككككرل تفليضككككً

و ص كرلت صإلجربم بنوم، يُاج   صوأزعلمم من جرلب صوشاكر ، اهل بإمارلهر وجاصء تحقيل اصوف ل  ي هذه صوحرال ؟

 .تقديم صإلو رءص   ص  صو  م  يأر يةو ل بروشاراى صولصر   اصوف ل  يهر

 

ل كلح وو  آوير  صوشكاراى صوخر كم بروفئر  صهةأرم خرص وةسكهيل صو وحقلق صإللسكرل هل تلوي مؤتكسكةك صولطنيم. 4

 صوضويفم  ا صوأهأشم؟ و ص كرلت صإلجربم بنوم،  أر هي صوةدصبيا صوةي تم صتخر هر  ي هذص صوش ل؟

 

وحقلق صإللسرل  ي صوةورمل مع ورال   اصوةي تةخذهر مؤتسةك صولطنيم بروأنظلر صوثندرى مر هي صوةدصبيا صوأةو قم. 5

 صوأزعلمم  ص  صو  م برألعأرح صوةثرريم؟صلةهركر  وقلق صإللسرل 

 
سرل  ما هي التدابير األخرى التي تتخذها .6  شرمؤتسةك صولطنيم وحقلق صإلل شكل غير مبا سيرلت ب الوصول إلى  ي

مثل رفع الوعي بالحقوق وآليات ) سبببل االنتصبباف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسببان المتعلقة باألعمال التجارية
تقديم المسبببببباعدن القانونية، بنات ادرات المجتمعات أو الشببببببركات، تقييم فعالية آليات التظلم األخرى، االنتصبببببباف، 

 ؟( والتوصية بإصالح النظام القانوني الوطني لتعزيز الحلول القانونية والوصول إلى االنتصاف
 

على )غير القضائية األخرى كيف تتعاون المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مع آليات االنتصاف القضائية أو . 7
في التعامل مع ( سببببيل المثال المحاكم ومحاكم العمل ونقاط االتصبببال الوطنية وآليات التظلم على المسبببتوى العملى

 الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة باألعمال التجارية؟
 

ت حقوق اإلنسان المزعومة ذات الصلة باألعمال هل يمكن لمؤسستك الوطنية لحقوق اإلنسان التعامل مع انتهاكا .8

على سبببيل المثال من خالل الزيارات غير الرسببمية وتبادل المعلومات أو تنسببيق التعاون ) العابرن للحدود التجارية
 ؟(مع النظرات في الدول األخرى

 

الفعالة ألصببحاب المصببلحة هل تشببارك مؤسببسببتك الوطنية لحقوق اإلنسببان في أية مبادرات لتحفيز آليات التظلم  .9

المتعددين بهدف تعزيز الوصبببول إلى سببببل االنتصببباف الخاصبببة بانتهاكات حقوق اإلنسبببان ذات الصبببلة باألعمال 
 التجارية؟

، هل تنص ( أو ما زالت ايد التطوير)عندما توجد خطط عمل وطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان .  10
لحلول أو سبل انتصاف فعالة في حاالت  ق اإلنسان فيما يتعلق بتيسير الوصولعلى دور للمؤسسات الوطنية لحقو

 االنتهاكات المتعلقة باألعمال التجارية؟
 

                                                           
ر تم ت كككأيم هذه صألتكككئ م 1 صألتكككئ م  ا صألتكككئ م صوأحد   وسكككب ال تةا    ي صوا  ع   جأيع  .وةيسكككيا صوأالوظر  اصوةغذيم صالتكككةاصجويم صوأاكز  خ كككي كككً

 .صوضاار 

 



 

 

ثانيًا: التحديات والقيود التي تواجهها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تيسير الوصول إلى سبل انتصاف 
 .الصلة باألعمال التجاريةبانتهاكات حقوق اإلنسان ذات  فعالة فيما يتعلق

 

التي واجهتها مؤسببسببتك الوطنية ( على سبببيل المثال، القانونية أو العملية أو المالية)ما هي أهم التحديات والقيود . 1

لحقوق اإلنسببان في تيسببير الوصببول إلى سبببل االنتصبباف الفعالة فيما يخص انتهاكات حقوق اإلنسببان ذات الصببلة 
 كن التغلب على هذه التحديات أو القيود؟باألعمال التجارية؟ كيف يم

 

ما هي التحديات األخرى التي واجهتها مؤسبببسبببتك الوطنية لحقوق اإلنسبببان في التعامل مع الشبببكاوى ذات البعد . 2
 ؟(على سبيل المثال، استغالل العمال المهاجرين، أو التلوث البيئي عبر الحدود) العابر للحدود

 
 لحقوق اإلنسان مع الشكاوى المتعلقة بالعديد من الضحايا؟كيف تعاملت مؤسستك الوطنية . 3
 

ما هي تجربة مؤسببسببتك الوطنية لحقوق اإلنسببان في التعامل مع الشببكاوى المتعلقة بالشببركات األم والشببركات  . 4 
 التابعة أو سلسلة التوريد الخاصة بشركة بعينها؟

 
بتعزيز دور المؤسااسااات الوطنية لحقوق اإلنسااان في الممارسااات الجيدو واالبتكارات والتوصاايات ال اصااة  :ثالثًا

 بانتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة باألعمال التجارية تيسير الوصول إلى سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق
 

بةيسيا ت ل  لمؤسستك الوطنية لحقوق اإلنسان، فيما يتعلق بإمكانك استعراض بعض أمثلة الممارسة الجيدن هل .1

اللةهركر  وقلق صإللسكككرل صوأات  م برألعأرح صوةثرريم تكككلصء كرل  وك بشكككال م رشكككا  ا غيا  صاللة كككرا صوفوروم

 م رشا؟

 

وأؤتككسككر    يأر يخص تقديم صودعم وحقلق صإللسككرل، هل هنرك  مث م ع   صوأأررتككر  صوثيد  وأؤتككسككةك صولطنيم .2

صوة  توأل ع   ( صإللسككككككرل بأر  ي  وك صوأدص ور  عن وقلق)صوأثةأع صوأدلي اصوأدص وين عن وقلق صإللسككككككرل 

 ضأرل صول لح وو  ت ل صلة را  وروم بش ل صلةهركر  وقلق صإللسرل صوأات  م برألعأرح صوةثرريم؟

 
هل بإمكانك تحديد أية خطوات مبتكرن اتخذتها مؤسستك الوطنية لحقوق اإلنسان للتغلب على مختلف التحديات  .3

 تعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة باألعمال التجارية؟والقيود التي تواجهها في التعامل مع الشكاوى الم
 

دور وادرن مؤسستك الوطنية لحقوق اإلنسان في تيسير الوصول إلى  ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها لتعزيز .4
 بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان المرتبطة باألعمال التجارية؟ سبل انتصاف فعالة

 
 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مع آليات المتابعة والحماية اإلاليمية والدولية الخاصةكيف يمكن أن تتعاون  .5

 بشبببأن الوصبببول لسببببل انتصببباف فعالة لتيسبببير( المراجعة الدورية الشببباملة بما في ذلك آلية)بحقوق اإلنسبببان 
 باألعمال التجارية؟ انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة

 

*** 


