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 والسبعون الثالثة الدورة
 *األولية القائمة من )ب( ٧٤ لبندا

: وحمايتهزززززززززززززززززززا اإلنسزززززززززززززززززززان حقزززززززززززززززززززو  تعزيزززززززززززززززززززز
 ذلززززززززز  فززززززززز  بمزززززززززا، اإلنسزززززززززان حقزززززززززو  مسزززززززززا  
 الفعلززززززززززز  التمتززززززززززز  لتحسزززززززززززي  البديلزززززززززززة الززززززززززز  ه 
    األساسية والحريات اإلنسان بحقو 

 وغيرها الوط ية عبر والشززززر ات اإلنسززززان حقو  بمسزززز لة المع   العام  الفريق  
 األعمال مؤسسات م 
  

 العام األمي  م  مذ رة  
 

 حقوق مبســـــــــــــــألة املعين العامل الف يق تق ي  العامة اجلمعية إىل حييل بأن العام األمني يتشـــــــــــــــ   
 حقوق جملس بق اري عمال املقدم، األعمال مؤســــــــــســــــــــا  من وغريها الوطنية عرب والشــــــــــ  ا  اإلنســــــــــان
 .35/٧ و 1٧/٤ اإلنسان

  

 

 * A/73/50. 

https://undocs.org/ar/A/73/50
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 م  وغيرها الوط ية عبر والشزززر ات اإلنسزززان حقو  بمسززز لة المع   العام  الفريق تقرير  
 األعمال مؤسسات

  

 موجز 
 وغريها الوطنية عرب والشـــ  ا  اإلنســـان حقوق مبســـألة املعين العامل الف يق يقيم، التق ي  هذا يف 

 الشـــ  ا  ببذل للنهوض واحلكومة التجارية املؤســـســـا  تتخذها اليت اإلج اءا  األعمال مؤســـســـا  من
 وحقوق التجارية األعمال بشــــــــــأن التوجيهية املبادئ يف املبني النحو على اإلنســــــــــان حبقوق الواجبة للعناية

 على الضــوء التق ي  ويســل . “واالنتصــا  واالحرتام احلماية” املعنون املتحدة األمم إطار تنفيذ: اإلنســان
 يف الثغ ا  معاجلة أجل من هبا واالرتقاء إليها االســـــــــــــــتناد ينبغي اليت الناشـــــــــــــــ ة الســـــــــــــــليمة املمارســـــــــــــــا 

 .احلالية ةاملمارس
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 مقدمة - أوال 

 أساسية معلومات - ألف 

 التجارية األعمال بشــــــــأن توجيهيةال بادئامل ٢٠11 يف به حظيت الذي باإلمجاع التأييد شــــــــكل - 1
 يف فاصـــــــــلة حلظة “واالنتصـــــــــا  واالحرتام احلماية” املعنون املتحدة األمم إطار تنفيذ: اإلنســـــــــان وحقوق
 يف التجارية األعمال أنشـــــ ة بســـــب  الناس على تنعكس اليت الســـــلبية لآلثار التصـــــدي إىل ال امية اجلهود
 من  ــل  ومســـــــــــــــؤوليــا  لواجبــا  حجيــة ذا عــامليــا إطــارا، م ة ألول املبــادئ هــذ  توف و . الق ــاعــا  مجيع

 مشرت ة م جعية نق ة منذئذ وأصبحت، هلا والتصدي اآلثار هذ  منع يف التجارية واملؤسسا  احلكوما 
 .املصلحة صاحبة اجلها  جلميع

، اإلنســــان حقوق احرتام مســــؤولة التجارية ؤســــســــا امل عاتق على أن التوجيهية املبادئ وتوضــــ  - ٢
 حبقوق الواجبة العناية بذل ويشــــــــــــري. اإلنســــــــــــان حبقوق الواجبة العناية تبذل أن عليها يتعني بذلك وللقيام

 اآلثار وختفيف ومنع لتحديد التجارية املؤســــــــــســــــــــا  مجيع هبا تقوم أن ينبغي اليت العمليا  إىل اإلنســــــــــان
 املؤســـــــــســـــــــا  تلك هبا تقوم اليت األنشـــــــــ ة عن تنجم واليت اإلنســـــــــان حقوق على الواقعة والفعلية احملتملة

، التجارية عالقاهتا إطار يف خدماهتا أو منتجاهتا أو بعملياهتا مباشــ ا ارتباطا ت تب  أو، فيها تســاهم اليت أو
 . اآلثار لتلك التصدي  يفية  وحتديد

 حبقوق الواجبة العناية لبذل خ وا  التجارية املؤســـــســـــا  من طائفة اختذ ، ٢٠11 عام ومنذ - 3
 جهودا الفاعلة اجلها  خمتلف يبذل أن يلزم أنه غري. ترتا م الســـــــــليمة املمارســـــــــا  فت ت وما، اإلنســـــــــان
 . معيارية جتارية ممارسة من جزءا اإلنسان حبقوق الواجبة العناية بذل جلعل ملموسة

 
  واألهداف المقاصد - باء 

العامل املعين مبســـألة حقوق اإلنســـان والشـــ  ا  عرب الوطنية وغريها من مؤســـســـا  الف يق ويربز  - ٤
صـــــــــائة ال ئيســـــــــية لبذل العناية الواجبة حبقوق اإلنســـــــــان  )ب( والثغ ا  األعمال يف هذا التق ي : )أ( اخل

والتحديا  ال اهنة  )ج( واملمارســــا  الســــليمة الناشــــ ة  )د( والكيفية اليت  كن هبا ألصــــحاب املصــــلحة 
يف النهوض ببذل العناية الواجبة املســــــــــــا ة  - الدول ودوائ  االســــــــــــتثمار بصــــــــــــفة خاصــــــــــــة -ال ئيســــــــــــيني 

 . اإلنسان حبقوق

 املبادئ يف الواجبة العناية مفهوم على الرتاضـــــــــي يف املســـــــــا ة إىل أيضـــــــــا العامل الف يق ويســـــــــعى - 5
 هاما م جعا يعد، الصـــــدد هذا ويف. الشـــــ  ا  مســـــؤولية تعزيز إىل ال امية الدولية اجلهود إطار يف التوجيهية

 منظمة عن الصـــــادر “التجارية لألعمال املســـــؤولة اإلدارة يف الواجبة العناية بذل توجيها ” منشـــــور   آخ   
 .االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون

 
 والقيود وال طا  الم هجية - جيم 

 اســـتجابة املهتمة األط ا  قدمتها خ ية تقاري  من، لتق ي   إعداد  لدى، العامل الف يق واســـتفاد - ٦
 مع ومشــــــــــاورا   اخلرباء من عدد مع مقابال  من اســــــــــتفاد  ما   إســــــــــهاما  تقدمي إىل املفتوحة للدعوة
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 يف أج يت اآلخ ين املصـــــــــــــــلحة وأصـــــــــــــــحاب والدول املدين اجملتمع ومنظما  التجارية األعمال منظما 
 . (1)وزيوريخ، العاصمة وواشن ن، وسانتياغو وباريس ولندن وجنيف آي س وبوينس وبيجني بانكوك

 للمبادئ الثانية ال  يزة يف الوارد اإلنســـــــــــــــان حبقوق الواجبة العناية بذل معيار هو التق ي  ن اقو  - ٧
 املؤســـســـا  مجيع على يســـ ي معيار هوو . (٢)اإلنســـان حقوق احرتام عن الشـــ  ا  مســـؤولية - التوجيهية
 أيضــــــــــا التق ي  ويتناول. وهيكلها وملكيتها عملياهتا وســــــــــياق وق اعها حجمها عن النظ  بغض، التجارية

 محــايــة يف الــدولــة واجــ  - التوجيهيــة للمبــادئ والثــالثــة األوىل ال  يزتني يف املبني النحو على، الــدول دور
 .االنتصا  سبل إىل الضحايا وصول ضمان وض ورة اإلنسان حقوق

 للممارســــــــــــــا  الفعلي األث  لتقييم العمل من املزيد إىل حاجة هناك بأن العامل الف يق ويســــــــــــــلم - ٨
 يف وصــفها الوارد جه  النـ   فعالية رصــد الضــ وري من ســيكون، فصــاعدا اآلن ومن. الواقع أرض على الناشــ ة

 .منها املستفادة والدروس التق ي  هذا

 )ألن املســـــــائل من واســـــــعة طائفة املمارســـــــة يف اإلنســـــــان حبقوق الواجبة العناية موضـــــــوع ويغ ي - ٩
 من واسـعة وطائفة دوليا( هبا املعرت  اإلنسـان حقوق مجيع على أث  هلا يكون أن حيتمل التجارية األنشـ ة
 مبالمســــة التق ي  هذا ويكتفي. خمتلفة( وعمليا  خ وا  على ين وي الواجبة العناية بذل )ألن األنشــــ ة
 املستفادة والدروس األساسية باملفاهيم املتعلقة التفاصيل إلي اد مصاحبتان مذ  تان ح ر  وقد. املوضوع

 . (3)التجارية املؤسسا  ممارسا  من
  

 يكتسزززززز  ولماذا الر يسززززززية الخصززززززا  : اإلنسززززززان بحقو  الواجبة الع اية بذل - ثانيا 
  أهمية الموضوع

  الر يسية خصا  ال - ألف 

 ت مجة يف التجارية للمؤســــــــســــــــة اليومية األنشــــــــ ة عماد هو اإلنســــــــان حبقوق الواجبة العناية بذل - 1٠
 اآلثار ملخاط  االستباقية لإلدارة للمؤسسة وسيلة وهي. ممارسة إىل اإلنسان حقوق احرتام عن مسؤوليتها
 الواجبة العناية بذل بعملية غالبا إليها أشــــــــــــري ول ن. و  امتهم الناس حقوق على والفعلية احملتملة الضــــــــــــارة

 األساسية العناص  تضم أن ينبغي اليت، املرتاب ة العمليا  من مجلة تشمل الواقع يف فإهنا، اإلنسان حبقوق
 : (٤)التالية األربعة

__________ 

 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages: الشــــــــــــــــــبــــكــــي املــــوقــــع عــــلــــى مــــتــــــــاحــــــــة املســــــــــــــــــتــــنــــــــدا  هــــــــذ  (1) 

/Submissions2018.aspx .الــــــــتــــــــاي املــــــــوقــــــــع يف مــــــــواضـــــــــــــــــــــــيــــــــعــــــــيــــــــة صـــــــــــــــــــــــفــــــــحــــــــة عــــــــلــــــــى االطــــــــالع و ــــــــكــــــــن : .
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDueDiligence.aspx  

 مفوضـــية عن الصـــادر، “تفســـريي دليل: اإلنســـان حقوق محاية عن الشـــ  ا  مســـؤولية ” منشـــور يف هلا مفصـــل شـــ   ورد (٢) 
 .اإلنسان حلقوق املتحدة األمم

: الــــــــــتــــــــــاي املــــــــــوقــــــــــع يف الــــــــــنشـــــــــــــــــــــــــ ( )قــــــــــيــــــــــد املصـــــــــــــــــــــــــاحــــــــــبــــــــــتــــــــــني املــــــــــذ ــــــــــ تــــــــــني عــــــــــلــــــــــى االطــــــــــالع  ــــــــــكــــــــــن (3) 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDueDiligence.aspx . 

 .اإلنسان حلقوق السامية للمفوضية التفسريي الدليل ويف ٢1 إىل 1٧ من التوجيهية املبادئ يف تفاصيلها ت د (٤) 
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 فيها تتســــــــب  قد اليت اإلنســــــــان حبقوق احملتملة أو الفعلية الضــــــــارة اآلثار وتقييم حتديد )أ( 
 بعملياهتا مباشــــــــ ا   ارتباطا  ، ت تب  قد اليت أو، أنشــــــــ تها خالل من فيها تســــــــهم أو التجارية املؤســــــــســــــــا 

  التجارية عالقاهتا إطار يف خدماهتا أو منتجاهتا أو

 الشــــــــــ  ة وعمليا  الوظائف مجيع يف ث األ تقييما  من املســــــــــتخلصــــــــــة النتائج إدماج )ب( 
  انت  إذا، التحديد وجه وعلى. األث  يف مســـــــــا تها إىل اســـــــــتنادا املالئمة اإلج اءا  واختاذ الصـــــــــلة ذا 

 أن فينبغي، األث  يف تساهم  ان  وإذا  منعه أو لوقفه خ وا  تتخذ أن فينبغي، األث  يف تتسب  املؤسسة
 سهمت مل وإذا  املتبقي األث  لتخفيف نفوذ من هلا ما تستخدم وأن مسا تها منع أو لوقف خ وا  تتخذ

، التجارية عالقاهتا إطار يف خدماهتا أو منتجاهتا أو بعملياهتا مباشـــــــــــــ ا ارتباطا م تب  األث  ولكن، األث  يف
  ممكن حد أقصى إىل، األث  وختفيف منع يف وتستخدمه انفوذ لتكتس  خ وا  تتخذ أن فينبغي

 أجل من اإلنسان حبقوق الضارة اآلثار معاجلة إىل ال امية والعمليا  التدابري فعالية تتبع )ج( 
  ناجعة  انت  إذا ما مع فة

 وخباصـــة - املصـــلحة أصـــحاب وإطالع اآلثار تناول هبا جي ي اليت الكيفية عن اإلبالغ )د( 
 حقوق احرتام إلعمال لقائمةا والعمليا  الســــــياســــــا  من يكفي ما على - املتأث ين املصــــــلحة أصــــــحاب
 .املمارسة يف اإلنسان

 التزام تبني مالئمة بسياسا  )أ( اإلنسان حبقوق الواجبة العناية بذل عمليا  زيتعز  أيضا وينبغي - 11
 يف اإلنســان حبقوق الواجبة العناية تضــمني إىل ال امية واجلهود اإلنســان حقوق باحرتام التجارية املؤســســا 

 تتسب  اليت اإلنسـان حبقوق الضـارة اآلثار معاجلة يف الفعلي التواصـلوب )ب(  والوظائف املسـتويا  مجيع
 . فيها تسهم أو املؤسسة فيها

 ال ئيسية مسؤوليتها من فإن، سليب أث  يف أسهمت أو تسببت أهنا التجارية ملؤسسة تبنيي وعندما - 1٢
 آليا  تشــــمل قد، مشــــ وعة عمليا  خالل من وذلك بشــــأهنا التعاون أو اآلثار هذ  معاجلة أدوا  توفري

 املؤسسا  تضع أن وينبغي. للدولة تابعة غري للتظلم آليا  إىل إضافة، للدولة تابعة قضائية وغري قضائية
 معينة أســـــــاســـــــية عايريمب تفي، التشـــــــغيلي املســـــــتوى على فعالة تظلم آليا  وضـــــــع يف تشـــــــارك أو التجارية

 اليت الواجبة للعناية الفعلي بذلال يف األ ية بالغة اآلليا  وهذ . 31 التوجيهي املبدأ يف عليها منصـــــــــــو 
 م حلة يف املظامل ومعاجلة، العامة واملشـا ل الشـواغل حتديد على املؤسـسـة مسـاعدة خالل من الوقاية تعزز

 .تفاقمها دون احليلولة وبالتاي، مبك ة

 :يلي ما اإلنسان حبقوق الواجبة لعنايةل الوصفية اخلصائة ومن - 13

  اإلنسان حبقوق الضارة اآلثار ملنع شيء  ل  وقبل أوال هبا يض لع أن )أ( 

 األث  وقوع ي ج  ما بقدر )إذ هوقوع واحتمال الضار األث  شدة مع متناسبة تكون أنو  )ب( 
 مالئمة تكون أنو  ن اقا( أوســـــــــــــــع الواجبة العناية بذل يكون أن ينبغي ما بقدر، وقعه ويشـــــــــــــــتد الضـــــــــــــــار
 م اعاة أو جنساين منظور بت بيق مثال )بالقيام الف ا  خمتلف على هبا تؤث  اليت لكيفيةلو  احملددة للمخاط 

 اإلج اءا  وتعديل ها(علي مقصـــورة أو للم أة بالنســـبة خمتلفة احملتملة أو الفعلية الضـــارة اآلثار  انت  إذا ما
  لذلك وفقا
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 م ور مع تتغري قد اإلنســــــــــــــان حبقوق احملدقة املخاط  بأن اعرتافا، مســــــــــــــتم ة تكون أنو  )ج( 
 .التشغيلية والسياقا  العمليا  ت ورب الوقت

 :(5)يلي ما  فالة  ض ورة الواجبة العناية بذل عملية يف األخ ى ال ئيسية االعتبارا  ومن - 1٤

 املؤســـــســـــا  مجيع تبذل أن فاملتوقع - املســـــؤوليا  لنقل  وســـــيلة  تشـــــرت  أو تبذل أال )أ( 
 من أو، املؤســــــــســــــــا  إىل احلكوما  من املســــــــؤوليا  نقلت الوأ اإلنســــــــان حبقوق الواجبة العناية التجارية

 باآلثار مباش ا ارتباطا ت تب  اليت املؤسسا  إىل فيها املسا ة أو ضارة آثار يف املتسببة التجارية املؤسسا 
  التجارية عالقاهتا خالل من السلبية

 يســـاعد قد مما، دوليا هبا املعرت  اإلنســـان حقوق ملبادئ وفقا الواجبة العناية تبذل وأن )ب( 
 دون الوطنية القانونية املقتضـــــــيا  تكون ماعند اإلنســـــــان حلقوق الدولية باملعايري الوفاء على املؤســـــــســـــــا 

  املعايري هذ  مستوى

 وســـياق وطبيعة الشـــديدة اآلثار وقوع وخماط ، املؤســـســـة حجم مع متناســـبة تكون وأن )ج( 
 من املتض رة املناطق قبيل من، املخاط  العالية التشغيلية البي ا  يف، املثال سبيل وعلى، التجارية العمليا 
  اإلنسان حبقوق الواجبة العناية من فائقا قدرا التجارية املؤسسا  تبذل أن يلزم، النزاعا 

 عاملشاري ش  اء وأ، املوردين مع مثال، التجارية العالقا  إدارة حتديا  مع تتكيف وأن )د( 
 لتعزيز - واجلماعية االنف ادية - املمكنة التدابري من طائفة ت اعي وأن ،احلكومية الكيانا  أو املشـــــــــــــــرت ة

 إطار يف خدماهتا أو منتجاهتا أو املؤســــســــة بعمليا  مباشــــ ة امل تب ة الضــــارة لآلثار التصــــدي على القدرة
  التجارية عالقاهتا

 ســـيما وال، العملية م احل مجيع يف املصـــلحة ألصـــحاب اجملدية باملشـــار ة تســـرتشـــد وأن )ه( 
  املتأث ين املصلحة ذوي

 جت ي اليت والكيفية والفعلية احملتملة اآلثار حتديد بشأن مستم  تواصل على تن وي وأن )و( 
 تشــــكل نأ دون، املقصــــودة اجلمهور ف ا  مع تواصــــلها ن اق وموســــعة اآلثار طبيعة مدرجة، معاجلتها هبا

 .التجارية للس ية املش وعة الش و  أو املوظفني أو املتض رين املصلحة أصحاب على خ  ا

 العناصــــــ من  عنصــــــ هلذا التق ي  اعتبارا  رئيســــــية أخ ى لكل  (٤)وت د يف املذ  ة املصــــــاحبة األوىل - 15
ال ئيســــــــــــــية لعملية بذل العناية الواجبة، و ذلك الكيفية اليت جي ي هبا تفســــــــــــــري بذل العناية الواجبة بالنســــــــــــــبة 

 ،(٦)أنواع حمددة من اجلها  الفاعلة. وجي ي أيضـــا تناول الصـــلة مبفاهيم املســـؤولية القانونيةو لق اعا  حمددة 
الواج ، له صــــــــلة وثيقة بصــــــــورة متزايدة بتعزيز ألن بذل العناية الواجبة حبقوق اإلنســــــــان، إن ن على النحو 

بني العناية الواجبة حبقوق اإلنسان والعناية الواجبة يف إطار الش  ا   والفارق ال ئيسيإدارة املخاط  القانونية. 
تشــدد  هو أن األوىل -وهي عادة بذل العناية الواجبة على مســتوى املعامال  أو رصــد االمتثال  -التقليدية 
  ط  اليت يتع ض هلا الناس بينما تتناول الثانية املخاط  اليت هتم األعمال التجارية.على املخا

 
__________ 

 واملعنونة ياالقتصاد امليدان يف والتنمية التعاون منظمة عن الصادرة املذ  ة يف الواردة “األساسيا ” اخلصائة هذ  ت ابق (5) 
”Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct“  1٩ - 1٦. الصفحا. 

 .(A/HRC/38/20/Add.2) اإلنسان حلقوق السامية املفوضية تق ي  إىل استنادا (٦) 
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  أهمية الموضوع يكتس  لماذا - باء 

 التجارية األعمال ومســؤولية احلماية يف الدولة واج  بني التمييز هو التوجيهية املبادئ جوه  إن - 1٦
 جتارية مؤســـــــــســـــــــة أي ســـــــــلوك يف ال ئيســـــــــي التوقع هو الواجبة العناية وبذل. اإلنســـــــــان حقوق احرتام عن
 هبا ت تب  أو فيها تسهم أو فيها تتسب  اليت اإلنسان قوقحب الضارة باآلثار املتعلقة مبسؤولياهتا يتصل فيما

 .مباش ا ارتباطا

إلبالغ عما ينبغي أن تقوم به أي مؤسسة جتارية لولذلك فإن بذل العناية الواجبة أساسي  وسيلة  - 1٧
للوفاء مبســـــــؤوليتها عن احرتام حقوق اإلنســـــــان. ويتجاوز فك ة عدم اإلضـــــــ ار بالغري. فمفهوم االحرتام الواقع 
على عاتق الشــــــــــــــ  ا ، واملبني يف املبادئ التوجيهية، يت ل  اختاذ خ وا  اســــــــــــــتباقية ملنع اآلثار الضــــــــــــــارة 

  على الناس هو الغ ض ال ئيسي لبذل العناية الواجبة حبقوق اإلنسان.الواقعة ار السلبية ومعاجلتها. ومنع اآلث

 فإن، التجارية املؤســـــســـــا  أنشـــــ ة يف و  امته اإلنســـــان حقوق تصـــــن مل إذا، أوســـــع ســـــياق ويف - 1٨
 وقد. وَّضستـ ق   املستدامة التنمية حتقيق يف التجارية املؤسسا  هبا ستسهم  انت  اليت اإلجيابية املسا ا 

 معظم يقــدمــه أن  كن إســـــــــــــــهــام أهم إن القول إىل وذهبوا، الصـــــــــــــــلــة هــذ  وآخ ون العــامــل الف يق أ ــد
 من هلا والتصــــدي اإلنســــان قوقحب الضــــارة اآلثار منع هو املســــتدامة التنمية أجل من التجارية املؤســــســــا 

 .(٧)اإلنسان حبقوق الواجبة للعناية الفعال البذل خالل

 بيان” حجة أي عن النظ  بغض اإلنســـــــــــــــان حبقوق الواجبة العناية بذل عن املســـــــــــــــؤولية وتقوم - 1٩
 بشــ ية  لفة  له تكون ال ما  ثريا  الناس هلا يتع ض اليت املخاط  بشــأن الكافية العناية بذل فعدم. “جدوى

 .(٨)التجارية املؤسسا  تالزم وخيمة بعواق  يعود أيضا  كن بل، فحس 
  

  الراه ة والتحديات االتجاهات - ثالثا 
  العامة السياسة أطر ف  التقب  زيادة - ألف 

، أصـــــبحت بذل الشـــــ  ا  للعناية ٢٠11منذ إق ار جملس حقوق اإلنســـــان للمبادئ التوجيهية يف  - ٢٠
الواجبة حبقوق اإلنســــان معيارا للســــلوك املتوقع. وأدرج املفهوم إدراجا تاما يف املبادئ التوجيهية للمؤســــســــا  

ة اجلنســـــــيا  اليت وضـــــــعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــادي. وســـــــيوف  املزيد من الزخم املتعدد
الصــــــادر  “توجيها  بذل العناية الواجبة يف اإلدارة املســــــؤولة لألعمال التجارية”لتوطيد هذا املعيار منشــــــور 

كوما  الثماين واألربعني امللتزمة به. عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي والذي أق ته مجيع احل
وقد أدمج يف اإلعالن الثالثي املنق  للمبادئ املتعلقة باملؤسسا  املتعددة اجلنسيا  والسياسة االجتماعية، 
الصـــــادر عن منظمة العمل الدولية، وأعاد تأ يد  القادة يف قميت جمموعة الســـــبعة وجمموعة العشـــــ ين. وأدرج 

__________ 

 ,https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/SustainableDevelopmentGoals.aspx انـــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــ  (٧) 

https://www.business-humanrights.org/en/civil-society-urges-businesses-govts-to-put-human-rights-at-

core-of-implementation-of-un-sustainable-development-goals#c162595  و https://www.shiftproject.org/ 

resources/viewpoints/sustainable-development-goals-corporate-respect-human-rights/.  

 Rachel Davis and Daniel Franks, Costs of Company-Community Conflict in the، املثال ســـــــــــــــبيل على، انظ  (٨) 

Extractive Sector, Corporate Social Responsibility Initiative Report No. 66 (Cambridge, Massachusetts, 

Harvard Kennedy School, 2014).  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/SustainableDevelopmentGoals.aspx
https://www.business-humanrights.org/en/civil-society-urges-businesses-govts-to-put-human-rights-at-core-of-implementation-of-un-sustainable-development-goals#c162595؛
https://www.business-humanrights.org/en/civil-society-urges-businesses-govts-to-put-human-rights-at-core-of-implementation-of-un-sustainable-development-goals#c162595؛
https://www.business-humanrights.org/en/civil-society-urges-businesses-govts-to-put-human-rights-at-core-of-implementation-of-un-sustainable-development-goals#c162595؛
https://www.business-humanrights.org/en/civil-society-urges-businesses-govts-to-put-human-rights-at-core-of-implementation-of-un-sustainable-development-goals#c162595؛
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االحتاد األورويب( و امة املتعلقة ببذل العناية الواجبة حبقوق اإلنســــــــــــــان )ف نســــــــــــــا، أيضــــــــــــــا يف التشــــــــــــــ يعا  الع
التشـــــ يعا  الناشـــــ ة )ســـــويســـــ ا(، و ذلك يف مقتضـــــيا  اإلفصـــــا  اإلجباري عن خماط  ال ق املعاصـــــ  يف  أو

األم يكية ي لندا الشـــــــمالية، ويف الواليا  املتحدة أســـــــالســـــــل اإلمداد )يف اململكة املتحدة لربي انيا العظمى و 
 . (٩)“بداية حتول يف املعايري”إذ حتصل ت ورا  قانونية وصفت بأهنا  - () اليفورنيا(، وق يبا يف أسرتاليا

واســــتلهمت أط  الســــياســــا  العامة يف األســــواق الناشــــ ة أيضــــا مفهوم بذل العناية الواجبة حبقوق  - ٢1
ني، وإندونيســـــــــــــيا. ويف خ   العمل الوطنية يف املبادئ التوجيهية،  ما هو احلال يف الصـــــــــــــالوارد اإلنســـــــــــــان 

العشــــــــــــــ ين الصــــــــــــــادرة حر اآلن واملتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنســــــــــــــان، أعاد  احلكوما  تأ يد 
  .(1٠)الوطنية من بذل للعناية الواجبة حبقوق اإلنسان والياهتاتتوقعه من املؤسسا  التجارية يف أقاليمها أو  ما

تزايد عدد املســتثم ين الذين يســتفســ ون املؤســســا  التجارية عن الكيفية ي وإىل جان  احلكوما ، - ٢٢
.  ما يتنامى االعرتا  يف صــفو  احملامني املختصــني بشــؤون (11)اليت تدي  هبا خماط ها على حقوق اإلنســان

األعمال بضـــــــ ورة إســـــــداء املشـــــــورة إىل العمالء من الشـــــــ  ا  بشـــــــأن بذل العناية الواجبة حبقوق اإلنســـــــان. 
ن و ها اخلارجيو املؤســســا  التجارية تتوقع بصــورة متزايدة أن يتصــ   حمام”الحظ راب ة احملامني الدولية أن وت

ويف عامل ال ياضـــــــة، أصـــــــبحت  .(1٢)“ن  شـــــــ  اء يف حتديد وإدارة املخاط  املتعلقة حبقوق اإلنســـــــانو املفضـــــــل
االختيار املقبلة لكأس عامل االحتاد عمليا  بذل العناية الواجبة حبقوق اإلنســــــــــــــان جزءا ال يتجزأ من عملية 

 . (1٤)التشغيلية لعقد املدينة املضيفة لأللعاب األوليمبية الش و ويف  (13)الدوي لك ة القدم )الفيفا(

 الق اعا  يف الكبرية الش  ا  من متزايد ولكنه قليل عدد مثة، التجارية املؤسسا  صفو  ويف - ٢3
 مع شــياامت اإلنســان حقوق باحرتام التزامها عن فيها تع ب العامة بالســياســة بيانا  أصــدر  اليت املختلفة
 بشأن مستم ين وابتكار تعلم على تن وي ممارسا  املؤسسا  هذ  من العديد وي ور. التوجيهية املبادئ
 يف مبا، والعالقا  العمليا  مجيع يف اآلثار ومعاجلة ملنع اإلنســــــــــان حبقوق الواجبة العناية عناصــــــــــ  خمتلف
 . (15)اإلمداد سالسل يف ذلك

 
__________ 

 :Amnesty International and Business and Human Rights Resource Centre, Creating a Paradigm Shiftانظ :  (٩) 

Legal Solutions to Improve Access to Remedy for Corporate Human Rights Abuse . 

ـــــــــظـــــــــ  (1٠)  ـــــــــيت املـــــــــ اجـــــــــع جمـــــــــمـــــــــوعـــــــــة ان ـــــــــق مجـــــــــعـــــــــهـــــــــا ال ـــــــــفـــــــــ ي ـــــــــعـــــــــامـــــــــل ال  https://www.ohchr.org/Documents، ال

/Issues/Business/Session18/CompilationNAPReferencesToDi%20ligence.pdf.  

 https://www.ohchr.org، اإلنســــــــــــــــــــــان حـــقـــوق أجــــــــل مـــن املســـــــــــــــــتـــثـــمـــ يـــن حتــــــــالـــف مـــن املـــقــــــــدمــــــــة وثـــيـــقــــــــةالـــ انـــظـــ  (11) 

/Documents/Issues/Business/WGSubmissions/2018/InvestorAlliance.pdf .املؤســســا   توقعا  على األمثلة ومن
 يدي  الذي، Norges Bank Investment Management مص   لدى اإلنسان حقوق بتوقعا  املتعلقة الوثيقة االستثمارية
-https://www.nbim.no/en/responsibility/risk-management/human، الن ويج حلكومة التقاعدية املعاشـــــــا  صـــــــندوق

rights/.  

 .International Bar Association, “IBA practical guide on business and human rights for business lawyersانظ :  (1٢) 

 FIFA Human Rights Advisory Board, “Update statement from the FIFA Human Rights Advisoryانــظــ :  (13) 

Board”, May 2018 . 

-https://www.olympic.org/news/ioc-reinforces-its-commitment-to-transparency-and-reform-by انـــــــــــــــــظـــــــــــــــــ  (1٤) 

publishing-host-city-contract . 

 Norton Rose Fulbright and British Institute of International and Comparative Law, Making Sense of انظ  (15) 

Managing Human Rights Issues in Supply Chains: 2018 Report and Analysis . 

https://www.nbim.no/en/responsibility/risk-management/human-rights/
https://www.nbim.no/en/responsibility/risk-management/human-rights/
https://www.olympic.org/news/ioc-reinforces-its-commitment-to-transparency-and-reform-by-publishing-host-city-contract
https://www.olympic.org/news/ioc-reinforces-its-commitment-to-transparency-and-reform-by-publishing-host-city-contract
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 الراه ة الممارسة ف  والتحديات الثغرات - باء 

 أط  خمتلف يف ســـــلوك معيار بوصـــــفه اإلنســـــان حبقوق الواجبة للعناية العاملي االنتشـــــار  ان  ول ن - ٢٤
. ممارســــــة إىل القاعدة لرتمجة به القيام يتعني مما الكثري هناك يزال ال فإنه، مشــــــهود أم  العامة الســــــياســــــا 

 واملنهجية الشــــاملة البيانا  ندرة اســــتم ار احمل ز للتقدم حمكمة بتقييما  القيام تواجه اليت التحديا  ومن
 على ألنشــــــ تها واحملتملة الفعلية الضــــــارة اآلثار التجارية املؤســــــســــــا  أغلبية هبا تفهم اليت الكيفية بشــــــأن
 خمتلف من خرباء العامل الف يق إىل قدمها اليت اإلســـــــــــــــهاما  فإن ذلك ومع. وتدي ها اإلنســـــــــــــــان حقوق

 (1٦)وتقييما  مقاييس عدة من املســـــــــــتخلصـــــــــــة النتائج إىل إضـــــــــــافة، التق ي  هذا إعداد إطار يف اخللفيا 
، والتحديا  الثغ ا  من خمتلفة أنواع وتنشـــــــأ. ال اهنة احلالة على الضـــــــوء تســـــــل  اإلنســـــــان حلقوق حديثة
 .الن اق الواسعة بالبي ة يتعلق فيما أو والدول التجارية املؤسسا  مبمارسة يتعلق فيما سواء

 
 التجارية المؤسسات ممارسة - ١ 

 أغلبية تقوم ال، اإلنســـــان حقوق جمال يف التصـــــنيف وتقييما  املقارنة معايري وضـــــع إىل اســـــتنادا - ٢5
 ذلك يدل وقد. التوجيهية املبادئ حتددها اليت الشــ و  تســتويف مبمارســا  بالتقييما  املشــمولة الشــ  ا 

 الوعي تزايد رغم املناســـــــــــ  النحو على تدار ال احمللية واجملتمعا  العمال هلا يتع ض اليت املخاط  أن لىع
، احلالية التقاري  معظم يف اإلنســـــــان حبقوق املتعلقة املخاط  على الرت يز عدم املؤشـــــــ ا  ومن. وااللتزاما 

 وإدارة فهم يف لنقة انعكاس األحوال أســـــــــــوأ يف أو التواصـــــــــــل يف لنقة نتيجة األحوال أفضـــــــــــل يف وهو
 التفاصــــــيل بشــــــفافية يتعلق فيما للتحســــــني  بري  جمال مثة، عامة وبصــــــفة. اإلنســــــان قوقحب احملدقة املخاط 

 العناية بذل يفهم ال ما و ثريا. اإلنســــان حبقوق الواجبة العناية بذل وعمليا  املخاط  لتقييما  امللموســــة
 : إىل يؤدي مما، الصحي  الوجه على اإلنسان حبقوق الواجبة

ســوء تصــوي  اخل  ، أي عندما تعمل الشــ  ا  بعقلية املخاط  املهددة للنشــا  التجاري  )أ( 
املخاط  املهددة لذوي احلقوق، من قبيل العمال واجملتمعا  احمللية واملســـتهلكني. وي تب  بذلك  بعقلية وليس

حتســــني هنج  إىليؤدي هبا حتســــني العناية الواجبة حبقوق اإلنســــان أن انعدام تفاهم بشــــأن الكيفية اليت  كن 
. ومن العقبا  اليت تعرتض تقبل الشــ  ا  للمفهوم ممانعة ومقاومة املســتشــارين يف جممله أيضــا إدارة املخاط 

  اإلفصا مغبة القانونني ذوي التوجه التقليدي، سواء الداخليني أو اخلارجيني، خلشيتهم من 

 ذلك من بدال والرت يز أوال اإلنســـــــــــان حبقوق احملدقة الكربى للمخاط  ديالتصـــــــــــ عدم )ب( 
، معني ســـياق يف باهتمام حتظى بدأ  اليت أو هلا التصـــدي نســـبيا الســـهل من يكون قد اليت املخاط  على
 على تنعكس أن احملتمل املخاط  ألهم موضــــوعي بتقييم القيام من بدال، التنوع أو املعاصــــ  ال ق قبيل من

  للمؤسسة التجارية والعالقا  األنش ة من املتض رين السكان

__________ 

 ;Corporate Human Rights Benchmark; Guiding Principles Reporting Framework database انـــــــــــظـــــــــــ  (1٦) 

Knowthechain؛ Ranking Digital Rights; Responsible Mining Index; and assessments in 2018 by Vigeo 

Eiris, the Sustainability Yearbook 2018 by RobecoSAM and the Principles for Responsible Investment . انظ 
 حبقوق الواجبة بالعناية املتعلقة األ اد ية األدبيا  يف تزايد أيضـــــــــــا وهناك. التفاصـــــــــــيل من لمزيدل الثانية ةباملصـــــــــــاح املذ  ة

 Business and Human Rights Journal and the European Journal of، املثال سبيل على انظ . الش  ا  يف اإلنسان

International Law 
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 دون، اإلنســـــــــان حقوق على الواقعة راثاآل تقييما  من مف   لعدد الصـــــــــوري اإلج اء )ج( 
 للخ   املع ضــــــة الف ا  أو الضــــــعيفة الف ا  مع التواصــــــل عدم ذلك يف مبا، املصــــــلحة لذوي دجم ج  إشــــــ اك

  اإلنسان حقوق عن املدافعني قبيل من املعارضة األصوا و 

 موقف اختاذ بدل، األحوال معظم يف الفعل رد وقفمل التجارية املؤســســا  معظم اختاذ )د( 
 خالل من ذلك يف مبا، وقوعها قبل اإلنســــــــان حقوق على احملتملة آلثارا حتديد إىل الســــــــعي يف اســــــــتباقي
 .املصلحة ذوي من احملتملني املتأث ين مع مبك ة م حلة يف اجملدي التواصل

 إج اءا  متابعة” و “اإلج اءا  اختاذ” عنصـــــــــــــــ ا حيث من للغاية ضـــــــــــــــعيف األداء أن ويبدو - ٢٦
 فإنه، وباملثل. التوجيهية املبادئ يف عليها املنصـــــــــــــــو  اإلنســـــــــــــــان حبقوق الواجبة العناية بذل يف “املعاجلة

 فجوة ويشــــــــــكل. الفعلية اآلثار وجرب اإلنســــــــــان حبقوق الواجبة العناية بني صــــــــــال  املمارســــــــــة يف تقام ال
 . (1٧)الكايف بالقدر اجلنساين املنظور إدراج عدم ملحوظة

 تبين إىل الســـباقة التجارية املؤســـســـا  من الصـــغرية اجملموعة عدا فيما أنه هي عامة مالحظة ومثة - ٢٧
 مثة - الغ بية األسواق بعض يف، حص ا ليس لكن، أساسا مق ها يوجد ش  ا  معظمها يف وهي - لنهجا

 الشـــــ  ا  صـــــفو  يف ســـــيما ال، فهمها عدمو  اإلنســـــان حقوق عن الشـــــ  ا  مبســـــؤوليا  عام إملام عدم
 أن الوطين الصـــــعيد على أج ي الذي احلوار من املكتســـــبة التج بة تشـــــري، ذلك إىل وباإلضـــــافة. الصـــــغ ى

 العناية بذل توقعا  تعترب، واملتوســـ ة الصـــغرية املؤســـســـا  منها الســـيما، التجارية املؤســـســـا  من العديد
 .عاتقها على عب ا الواجبة

، الف عية الشـــ  ا  ســـياقا  قبيل من، حملية ســـياقا  مع الشـــ  ا  ســـياســـا  تكييف شـــكليو  - ٢٨
، الواقع أرض على والتنفيذ املؤســـســـي املســـتوى بني انفصـــام مثة يكون ما وعادة. الق اعا  مجيع يف حتديا

 أن الصـــــــــــــــدد هذا يف واملالحظ. التحفيزية واهليا ل املهام بني ةالداخلي املواءمة يف الفجوا  إىل إضـــــــــــــــافة
 دون، اإلنســـــان حقوق جمال يف التدري  بشـــــ   صـــــوريا تفي حر، العام للتدري  األولوية توي الشـــــ  ا 

 .حمددة مهام مع التدريبية الدورا  تلك كييفت

 اإلنسان حبقوق الواجبة العناية بذل أن يف تتمثل احلالية اإلمداد سلسلة إدارة يف جلية فجوة ومثة - ٢٩
 عندما إال األول املســـتوى لتجاوز اجلهود تبذل الأ الغال و . األول املســـتوى شـــ  ا  على يقتصـــ  ما عادة

 الش  ا  من القليلة القلة أن ويبدو. قضية على الضوء احلكومية غري املنظما  أو اإلعالم وسائ  تسل 
 احرتام مبسؤولية يفون - أدىن مستوى من ومورديهم - أهنم يثبتوا أن ال ئيسيني املوردين إىل ت ل  اليت هي

 تزال وال. اإلنســـــــــان حقوق على أنشـــــــــ تهم وآثار ملخاط  تقييما  اشـــــــــرتا  ط يق عن اإلنســـــــــان حقوق
 إىل الش  ا  عادة فيها ت ل  اليت احلاال  يف، مثال، شائعة التوجيهية املبادئ لوضع السابقة املمارسا 

 من معظمها، اإلنســـان حقوق من حمددة مبجموعة يتعلق فيما ســـلفا احملددة األداء معايري اســـتيفاء املوردين
 :حيث من إجيابية ت ورا  حدثت أنه غري. العمل حقوق

  النفوذ ملمارسة مشرت ة جهود بذل يف أجدى تعاونية جهن    اتباع )أ( 

__________ 

ت د وتسعى إىل اتباع  اأو حت ش جنسي، فإهنجنسي يبدو أن مثة استثناءين: )أ( عندما تواجه مؤسسة جتارية خ   رب ها بعنف  (1٧) 
 م اجلنسانية يف إطار الشمولية والتنوع، على سبيل املثال، يف القوة العاملة أو يف اجملالس.ستخد    )ب( وت  اينمنظور جنس
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 توريد سالسل يف احلال هو  ما،  األول املستوى إطار خارج اآلثار لتعق  جهود بذل )ب( 
 .املتعددين املصلحة ذوي أو الصناعة منتديا  خالل من احلاال  معظم يف وذلك ،(1٨)املعادن

 جهود يف الشـــــــــ  ا  اخن ا  بني اخلل  يف مثلتي خ   مثة، املســـــــــتدامة التنمية خ ة ســـــــــياق ويف - 3٠
 القيام ف   على التأ يد يف فاإلف ا . اإلنســـــــــان حبقوق الواجبة والعناية املســـــــــتدامة التنمية أهدا  حتقيق

 أن  كن مســــــــا ة أ رب هو اإلنســــــــان حقوق احرتام يكون مبقتضــــــــا  الذي التفاهم ي مس جتارية عمالبأ
 .املستدامة التنمية أهدا  حتقيق أجل من التجارية املؤسسا  أغلبية تبذهلا

 
 الحكومات ممارسة - ٢ 

 أن يف املســـــــــــــــألة جوه  ويتمثل. حتد أ رب احلو مة ثغ ا  معاجلة يف حكومية قيادة انعدام يظل - 31
 الدولية املعايري يفو يســــت تشــــ يع ســــن لعدم إما، اإلنســــان حقوق محاية بواج  تفي ال املضــــيفة احلكوما 

 واجملتمعا  العمال حيمي تش يع إنفاذ عدمل أو معها يتناىف تش يع سنل أو، العمل وحقوق اإلنسان حلقوق
 ســــــــــل ا  وفعالية قدرة حمدودية و ذلك (1٩)العمال حقوق حالة ذلك على األمثلة ومن. تضــــــــــ رةامل ليةاحمل

 .العامل أحناء من العديد يف العمل تفتيش

 تظل اجلهود هذ  فإن، اإلفصــا  أو الواجبة العناية لبذل تشــ يعا  احلكوما  بعض ســنت ول ن - 3٢
 من والعـــديـــد املـــدين اجملتمع منظمـــا  فيـــه ت حـــ  الـــذي الوقـــت يف حر أنـــه، بـــذلـــك ي تب  وممـــا. متف قـــة

 انعدام مثة، اإلنسان قوقحب احملدقة واملخاط  املعاص  بال ق املتعلقة اإلفصا  بتش يعا  التجارية املؤسسا 
 .اخل ة هذ  حتقيق إىل سعيها يف احلكوما  بني وتنسيق مواءمة

 توجيها  توف  ال احلكوما  أن ســــــــــــــواء حد على املدين واجملتمع األعمال دوائ  خرباء ويالحظ - 33
 التجارية األعمال دوائ ل خصــــيصــــا مصــــمم دعم وتقدمي اإلنســــان حبقوق الواجبة العناية بذل بشــــأن  افية

 .واملتوس ة الصغرية املشاريع ذلك يف مبا، الوطنية

 احلكوما  تعد وال، العامة الصــورة من جزء هو احلكومية املمارســة يف الســياســا  اتســاق وعدم - 3٤
 املؤســـــــــــــســـــــــــــا  حفز على قدرهتا من حيد ما وهذا. االقتصـــــــــــــاديني الفاعلني من باعتبارها أدوارها يف قدوة

 املؤســـــــســـــــا  أن العامل الف يق أب ز وقد. املمارســـــــة يف اإلنســـــــان حبقوق الواجبة العناية بذل على التجارية
 العناية بذل هنج اعتماد يف عموما تتخلف ما عادة - القدوة تشــكل أن منها يتوقع اليت - للدولة اململو ة
 يف اإلنســـــان حبقوق الواجبة العناية بذل إدماج عموما بالضـــــعف يتســـــم  ما.  (٢٠)اإلنســـــان حبقوق الواجبة

__________ 

 . http://mneguidelines.oecd.org/mining.htm انظ  (1٨) 

 .The Global Rights Index of the International Trade Union Confederation، املثال سبيل على، انظ  (1٩) 

: الشـــــــــــــــــــــــبــــــــكــــــــي املــــــــوقــــــــع يف لــــــــه مــــــــوجــــــــز يــــــــ د الــــــــذي A/HRC/32/45، الــــــــعــــــــامــــــــل الــــــــفــــــــ يــــــــق تــــــــقــــــــ يــــــــ  انــــــــظــــــــ   (٢٠) 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session32/Documents/ExSummary-

WGBHR-SOE_report-HRC32.pdf . 

http://mneguidelines.oecd.org/mining.htm
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 الف يق مؤخ ا أصــــــدر  تق ي  أب ز  حســــــبما، التصــــــدي  ائتمان  اال و  زبائن مع التعامل وشــــــ و  املمارســــــة
 .(٢٢)العمومي الش اء بصفقا  القائمني زبائن معو ، (٢1)العامل

 
 السو  قصور وجوانب العامة المسا   - ٣ 

 عمل التجارية املؤسسا  فيها تتور  أن  كن واليت اإلنسان حقوق على املنعكسة املخاط  ومن - 35
، احمللية واجملتمعا  العمل أما ن يف وغريهم واملهاج ين واألقليا  امل أة ضــــــــــد والتمييز والســــــــــخ ة األطفال
، األصــلية والشـــعوب احمللية اجملتمعا  وأف اد املتضـــ رين العمال مشـــار ة وعدم، الدنيا املعيشـــة أجور وانعدام
 مبســـائل املخاط  هذ  وتتعلق. االنتصـــا  ســـبل إىل الوصـــول ف   إتاحة عدم أو القســـ ي التوطني وإعادة
 دوالفســا الفق  قبيل من، أســاســية إمنائية بقضــايا أو جذرية بأســباب الســياقا  من العديد يف وت تب  عامة

 .مبف دها حلها التجارية املؤسسا  لف ادى  كن ال حتديا  ومتثل. القانون سيادة وضعف

 للعناية التجارية املؤســــــســــــا  تقبل ن اق توســــــيع تواجه اليت األخ ى التحديا  تصــــــنيف و كن - 3٦
 :قبيل من، السوق بقصور املتعلقة سائلامل عداد يف اإلنسان حبقوق الواجبة

 بشــأن بالشــفافية تتســم اليت التجارية املؤســســا  تواجه مبقتضــا  الذي “ال واد حتدي” )أ( 
 تنتبه ال ســــؤوليةبامل حتليا قلاأل املنافســــني أن حني يف يكفي مبا تقوم ال ألهنا انتقادا  والتحديا  املخاط 

 احلكوميـــــة غري املنظمـــــا  تف  ، احلـــــاال  بعض ويف. والصـــــــــــــــحفيون احلكوميـــــة غري املنظمـــــا  إليهم
 حقوق بانتها ا  صــــلة “جم د” إال ت ب ها ال اليت الشــــ  ا  على توقعا  من يعلقونه فيما والصــــحفيون

  اإلساءة يف تتسب  اليت احلكومية الو الة أو باملؤسسة مقارنة اإلنسان

 تسدي اليت االستشارية املكات  غالبية لدى التوجيهية املبادئ بشأن اخلربة إىل االفتقار )ب( 
 صل  يف اإلنسان وحقوق التجارية األعمال دمج وعدم “للش  ا  االجتماعية املسؤولية” بشأن املشورة

  الش  ا  يف املتخصصة احملاماة ملكات  االستشارية اخلدما 

قصــور اهليا ل التحفيزية يف التصــدي لآلثار املنعكســة على الناس إذ مثة يف الوقت ال اهن  )ج( 
يا  املنهجية املتاحة للمســــــــــــــتثم ين والو اال  العامة اليت تتفاعل مع الق اع اخلا  واملنظمني نقة يف اآلل

ن يولون على حنو متزايد أ ية قصـــوى لآلثار و ملكافأة املمارســـا  الســـليمة. ول ن  انت احلكوما  واملســـتثم  
 عن ال    يف تنفيذ هنج مماثلة فيما يتعلق باآلثار على البش   نيمتخلف ونزاليال  مالبي ية، فإهن

، وتقييمه األداء لتتبع تســــــتخدم اليت واملؤشــــــ ا  املقاييس بشــــــأن مشــــــرتك تفاهم انعدام )د( 
 ذلك على ترتت  وقد. املســتثم ين قبيل من، ين  اآلخ املصــلحة ذوي جان  من أو الشــ  ا  داخل ســواء
 اليت الكيفية على الضـــوء من القليل” تســـل  ضـــ يلة معلوما  ونشـــ  جبمع الشـــ  ا  قيام يف تتمثل نتائج
 لكي لألسواق اجملال يفس  مما. ورفاههم الناس   امة  مستويا  أبس  على التجارية أعماهلا فعال هبا تؤث 

__________ 

 https://www.ohchr.org/Documents/Issues: الشــــــــــــــــبكي املوقع يف لــــــــه موجز ي د الــــــــذي ا A/HRC/38/48 انظ  (٢1) 

/Business/ExecutiveSummaryReportEconomicDiplomacy.pdf . 

 Claire Methven O’Brien, Amol Mehra and Nicole Vander Meulen, Public Procurement and Human: انظ  (٢٢) 

Rights: A Survey of Twenty Jurisdictions (International Learning Lab on Public Procurement and Human 

Rights, 2016). 
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 تلقى الف ال ائدة املمارســــــــة جتاهل يتم حني يف، الناقة أو الســــــــيء الســــــــلوك احلاال  من  ثري  يف تكافئ
 . (٢3)“الكايف الدعم

  
 قصززززززور جوانب ومعالجة السززززززليمة الممارسززززززات على الب اء: المسززززززتقب  آفا  - رابعا 

 والحو مة السو 

 الدروس المستفادة بال سبة لألعمال التجارية: خرا ط الطريق موجودة للشروع ف  العم  - ألف 

 هوحتليل اإلنسان حقوق جمال يف الش  ا  أداء مؤش  قبيل من املستخلصة ال ئيسية الدروس ومن - 3٧
 احمل ز التقدم ب ء من ال غم على أنه (٢٤)التوجيهية املبادئ بشـــــــــأن اإلبالغ إطار بيانا  قاعدة يف املتاحةو 

  كن اليت امللموســــــة األمثلة من عدد وهناك. املمارســــــة يف فعال تبذل أن  كن الواجبة العناية فإن، عموما
 وموارد أدوا  وضــــــع جان  إىل، األمور هذ  وتفيد. الشــــــ  ا  من أوســــــع جملموعة ان الق نق ة توف  أن

 تش ع ال حر املع فة بقلة تتذرع أن بإمكاهنا يعد مل التجارية املؤسسا  بأن، التجارية للمؤسسا  عديدة
 . اإلنسان حبقوق الواجبة العناية بذل يف

 جتارب من االســـــــــــــــتفادة إىل، التق ي  هذا ألغ اض ثاحب إج ائه لدى، العامل الف يق ســـــــــــــــعى قدو  - 3٨
 العناية لبذل هنج وضــــــــــــع أجل من العملية جوان  عن والكشــــــــــــف النهج هذا تبين إىل الســــــــــــباقة اجلها 
 يف النتائج وت د. ال ئيســــــــــــية وم احلها العملية تنفيذ رحلة بدء  يفية  ذلك يف مبا، اإلنســــــــــــان حبقوق الواجبة
 . (٤)الثانية املصاحبة املذ  ة

 التجارية املؤســـــــــــــســـــــــــــة لدى اإلنســـــــــــــان حبقوق الواجبة العناية عملية تكييف الالزم من  ان  ول ن - 3٩
، التشغيلية والسياقا ، للق اع تبعا، نشاطها عليها ين وي اليت املخاط  وصورة املعينة حالتها مع الواحدة
 خمتلف يف متشــــــــــــاهبة تبدو العملية يف للشــــــــــــ وع الناجحة االســــــــــــرتاتيجيا  فإن، التجارية األعمال ومنوذج

  بار  من التزام هناك يكون عندما ممكن التغيري أن التج بة أثبتت وقد. الدهشــــــــــــة تثري ةر بصــــــــــــو  الق اعا 
، وقتا يســـــــــتغ ق التنظيمي التغيري أن غري. الشـــــــــ  ا  وظائف بني تكامل مثة يكونو  التنفيذيني املســـــــــؤولني

 . باملمارسة والتعلم التحسني من متواصلة عمليا  على وين وي

 العناية بذل تبين إىل الســباقني صــفو  يف حر وســاق قدم على ســائ ة ال حلة أن به املســلم ومن - ٤٠
 الف عية الش  ا  مع العمل عند ب ي ا التقدم يكون وقد. التجارية املؤسسة  ل  يف اإلنسان حبقوق الواجبة

 عدة مثة تكون عندما الســــــــيما - أخ ى عمل عالقا  يف أو املوردين مع العمل عند أو، األث  تقييم على
 حيث من الوقت م ور مع مثار  ؤيتي املصـــــــــ  التواصـــــــــل أن غري. معقدة بي ا  يف العمل وعند مســـــــــتويا 

 .املصلحة أصحاب بني فيما والثقة الوقاية حتسني

 مكات  إىل املنتمون أو الداخليون منهم ســـــــواء - األعمال قانون يف املتخصـــــــصـــــــني وللمحامني - ٤1
 ينظ  ما و ثريا. التجارية املؤســســة تســلكه أن  كن الذي املســلك حتديد يف ف يد موقف - خارجية حماماة
 حبقوق الواجبــة العنــايــة بــذل تــدابري اعتمــاد دون حتول اليت ال ئيســـــــــــــــيــة العقبــا  من عقبــة أهنم على إليهم

__________ 

ــــــــظــــــــ :  (٢3)   ,Caroline Rees, “The way businesses’ social performance gets measured isn’t working”, Shiftان

February 2018. 

  ./https://www.ungpreporting.org.  دوالر ت يليونا  5.3 مببلغ أصوال يدي ون مستثم ا ٨٧ ائتال  من بدعم وضع (٢٤) 

https://www.ungpreporting.org/
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 ومكات ، احملامني نقابا  بعض أن غري. القانونية املخاط  على الضـــــــــــــــيق التقليدي همرت يز ب، اإلنســـــــــــــــان
 اإلنسان حبقوق الواجبة العناية بذل بأن ويق  التوجيهية املبادئ يؤيد الداخليني واملستشارين ةالكبري  احملاماة
 يف بإســــهاب ف صــــلت وقد. احلصــــيف املســــتشــــار يقدمها اليت املشــــورة من أســــاســــيا ءاجز  شــــكلي أن ينبغي
 يف املتخصــصــني احملامني عامة لدى العقليا  يف التغيري هذا إحداث إىل احلاجة (٤)الثانية املصــاحبة املذ  ة
 . األعمال قانون

 
 السليمة الممارسات - باء 

 خصيصا يصمم أن يت ل  ألنه، فن هو ما بقدر علما ليس اإلنسان حبقوق الواجبة العناية بذل - ٤٢
 .الناش ة هجالن   بوضو  ذلك تثبت  ما  ت بيقه  كن، ذلك ومع. تجاريةال لمؤسسةل العينية للحالة

 حلقوق منظورا عملياهتا يف التجارية املؤسسة تدمج أن هو حيدث أن يلزم الذي األساسي والتغيري - ٤3
 هذ  ومعاجلة منع بغية، وفعلية حمتملة ضارة آثار من الناس على ينعكس قد ما االعتبار يف يأخذ اإلنسان

 الواجبة العناية بذل لعملية املختلفة العناصـــ  جلميع الواج  االعتبار إيالء مع ذلك يتم أن وينبغي. اآلثار
 بشــأن والتواصــل، ال دود فعالية وتتبع، النتائج على بناء والتصــ   واإلدماج، اآلثار )تقييم اإلنســان حبقوق
 . املعاجلة وجهود اآلثار( معاجلة  يفية

 اليت الســـــــليمة املمارســـــــة من جماال  لعدة الشـــــــاملة جلوان ا (٤)املصـــــــاحبة املذ  ة يف عتمج   وقد - ٤٤
 .هلا موجز أدنا  ي د واليت العامل الف يق حددها

 
 المصلحة أصحاب م  التواص  - ١ 

 جوان  من عدد فهم يف متزايد حتســــــــــن حصــــــــــل، احلالية املمارســــــــــة يف  برية  ثغ ا  توجد بينما - ٤5
 : يلي ما ال ئيسية اجلوان  ومن. السليمة املمارسة

 - والفعلية احملتملة اآلثار إزاء الشواغل إثارة من ومتكينها املنتقدة األصوا  مع التواصل )أ( 
 النقابا  وممثلي اإلنســـان حقوق عن املدافعني قبيل من، املنتقدة األصـــوا  مع نية حبســـن البناء فالتواصـــل
 تنظ  أن يلزم  ما.  اإلنســـــــــــــــان حبقوق دقةاحمل املخاط  حتديد على يســـــــــــــــاعد، احمللي اجملتمع وأف اد العمالية

 هذ  تواجهها قد اليت املخاط  يف، اإلنســـــــــان حبقوق الواجبة للعناية بذهلا إطار يف، التجارية املؤســـــــــســـــــــا 
  املتبادل البناء للتواصل إطارا التوجيهية املبادئ وتوف . (٢5)املنتقدة األصوا 

، باإلمكان يكون ال قد - املتأث ين املصـــلحة أصـــحاب مع نية حبســـن املباشـــ  التواصـــل )ب( 
 هذ  ويف، العملية والعقبا  األمنية الشـــــواغل بســـــب  امليدان يف املصـــــلحة أصـــــحاب مع التواصـــــل، أحيانا
 مع املباشـــــــ  التشـــــــاور أن بيد. مفيدا و يال املصـــــــداقية ذا  احلكومية غري املنظما  تكون أن  كن احلالة

 مالئمة إج اءا  واقرتا  الشــواغل لتحديد ط يقة أفضــل يوف  املتضــ رة احمللية واجملتمعا  املتضــ رين العمال
 األ يــة البــالغــة اجلوانــ  ومن. واملعــاجلــة التخفيف وجهود الوقــائيــة اجلهود تعزيز على يســــــــــــــــاعــد أن و كن

 لالعتبارا  امل اعية النهج إدراج ذلك يف مبا، الف ا  خمتلف على تؤث  اليت احملددة املخاط  م اعاة ضــــــــــ ورة

__________ 

 اإلنســــــان حقوق عن املدافعني مع التواصــــــل على التوجيهية املبادئ آثار بشــــــأن توجيها  وضــــــع على العامل الف يق ينك  (٢5) 
 . www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspx: انظ . وصوهنم

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/HRDefendersCivicSpace.aspx
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 التوجيهية املبادئ يف الفعالية ملعايري املســــتوفية التشــــغيلي املســــتوى على التظلم آليا  وتوف . (٢٦)اجلنســــانية
 اليت تقييما ال دعم يعزز أن و كن. الوقاية وتعزيز املتضــــــ رين األف اد مع املباشــــــ  للتواصــــــل رئيســــــيا إج اء
  الثقة وبناء التواصل اإلنسان حقوق على الواقعة لآلثار احمللي اجملتمع مستوى على جت ى

شـــــــ ا ا  ردية لتحديد ومعاجلة اآلثار  التعاون مع املنظما  غري احلكومية والنقابا  يف )ج( 
على تعزيز املنظما  املنتِقدة و كن أن تســـــــاعد إقامة شـــــــ ا ا  مع املنظما  املســـــــتقلة و  - احملتملة والفعلية

ان. ومن النماذج الناجحة اليت ينبغي اســــــــتخدامها على حقوق اإلنســــــــ الواقعةعمليا  حتديد ومعاجلة اآلثار 
على ن اق أوسع التعاون بني ش  ا  األغذية واملش وبا  واملنظما  غري احلكومية والش ا ا  ذا  التوجه 

 .(٢٨)واالتفاقا  اإلطارية العاملية بني النقابا  العمالية الدولية واملؤسسا  التجارية (٢٧)العماي
 

 الهادف واإلبالغ الشفافية - ٢ 

 فجوة هبا توجد اليت اجملاال  أحد هو اإلنســــــان حبقوق الواجبة العناية بذل بشــــــأن اإلفصــــــا  إن - ٤٦
 املعلوما  عن اإلفصــا  يف فاملمانعة. التجارية املؤســســا  من الكبرية واألغلبية ال ائدة املمارســة بني  برية

 القانونية املخاط  إىل  بري  حد إىل تعزى منها التخفيف وجهود اإلنســـــــــــــان قوقحب احملدقة خاط املب املتعلقة
، املســتثم ين وضــغ ، املقارنة أســس وضــع مبادرا  بفعل، ســليمة ممارســا  تنشــأ بدأ  أنه بيد. املفرتضــة
 .الش  ا  مسؤولية يف الشفافية حنو التوجه ن اق واتساع، قانونية ت ورا  وحدوث

 :يلي ما السليمة للممارسة األساسية اجلوان  ومن - ٤٧

 بذاهتا قائمة تقييما  إج اء عند - الناس تواجه خماط  يشــــــــكل مبا الواضــــــــ  االعرتا  )أ( 
 ســياقا  يف أو معينة عمليا  أو مشــاريع إطار يف اإلنســان حقوق على التجارية املؤســســا  أنشــ ة ألث 

   (٢٩)سليمة ممارسة للعموم التقييما  تلك ةإتاح فإن، املخاط  شديدة

 ملعاجلة التجارية املؤســـــــســـــــة هبا تقوم اليت الواجبة العناية بذل لعمليا  الدقيق الوصـــــــف )ب( 
 جت ي اليت الف عية الشـــ  ا  عدد الســـليمة املمارســـة على الدالة املؤشـــ ا  من كوني قد - احملددة املخاط 
 اليت األول املستوى من التجارية للمؤسسا  امل وية النسبةو   اإلنسان حقوق على الواقعة لآلثار تقييما 
 ورصد  جتارية عالقا  معها هلا اليت املؤسسا  من االلتزام نفس وتشرت  التوجيهية املبادئ بتنفيذ التزمت
 خماط  حتديد عند ســـيما وال، احلســـابا  م اجعة تشـــمل قد واليت، اإلنســـان حبقوق احملدقة احملددة املخاط 

 بدل، مســــؤوليتها التجارية املؤســــســــا  هبا تفهم اليت الكيفية بشــــأن الواضــــحة والبيانا   الشــــديدة اآلثار
 .وحلها املشا ل حتديد على تنفق املوارد أن تثبت اليت واألدلة  أخ ى جها  إىل املسؤوليا  نقل حماولة

 

__________ 

: التــــــاي الشـــــــــــــــبكي املوقع على التوجيهيــــــة واملبــــــادئ اجلنســـــــــــــــــــــانيــــــة بــــــاملســـــــــــــــــــــائــــــل املعين العــــــامــــــل الف يق أعمــــــال انظ  (٢٦) 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens.  

  ./http://www.fairfoodprogram.org املثال سبيل على، انظ  (٢٧) 

 . http://www.industriall-union.org/issues/pages/global-framework-agreements-gfa انظ  (٢٨) 

 .اإلنسان حقوقلآلثار الواقعة على  املتاحة بالتقييما  قائمة الثانية املصاحبة املذ  ة تتضمن (٢٩) 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/GenderLens
http://www.fairfoodprogram.org/
http://www.industriall-union.org/issues/pages/global-framework-agreements-gfa
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 األول المستوى تجاوز - ٣ 

 تكون أن  كن اإلمداد سالسل يف عليها الواقعة واآلثار اإلنسان حبقوق احملدقة املخاط  إدارة إن - ٤٨
 يقدم حيث، مســــتويا  وعدة املوردين آال  أو م ا  تشــــمل أن  كن اإلمداد فســــالســــل. للغاية معقدة

 مســـــــــــــــؤوليـة أن التوجيهيــة املبــادئ توضـــــــــــــــ ، ذلــك ومع. واحــد ق ــاع من أل ث  عــادة اخلــدمــا  املوردون
 صـــــــلة هلا واليت اإلنســـــــان حبقوق الضـــــــارة باآلثار تتعلق اإلنســـــــان حقوق احرتام عن التجارية املؤســـــــســـــــا 

  ل  تكفل أن ينبغي، ذلك على وعالوة. توريدها سلسلة مستويا  مجيع يف وخدماهتا ومنتجاهتا بعملياهتا
 عن النامجة اإلنســـان حبقوق الضـــارة اآلثار يف مارســـاهتامب ســـا ةامل عدم التجارية املؤســـســـا  من مؤســـســـة
 الشــــــــ اء ممارســــــــا  أو، الصــــــــحية غري العناصــــــــ  أو املعيبة الق ع بيع قبيل من، التوريد ســــــــلســــــــلة  يانا 

 .اإلجناز والس يعة التكلفة املنخفضة األعمال مناذج أو، املسؤولة غري

 موردي إىل الشــــــــــ و  “تناقل” على ين وي الذي النهج األول للمســــــــــتوى املتجاوزة النهج ومن - ٤٩
 من وان ج ودعم البناء التواصـــــل مع، احلوافز باســـــتخدام فعشـــــ   إذا فعالية أ ث  يكون أن و كن، املوردين

 :يلي ما قبيل

 املخاط  تقييما  • 

 احلسابا  م اجعة عمليا  • 

 القدرا  وبناء التدري  • 

 للتظلم آليا  إقامة • 

 اجلماعية النهج ولكن، مبف دها بذلك القيام على قادرة الكبرية التجارية املؤســــــــســــــــا  تكون قدو  - 5٠
  ثريا  واليت، الق اع لنفس املنتمية التجارية للمؤســــســــا  بالنســــبة ســــيما ال، التكلفة حيث من فعالية أ ث 

 لنقل وســــــــيلة التناقل اســــــــتخدام عدم ضــــــــمان األ ية البالغة اجلوان  ومن. (3٠)املوردين نفس هلا يكون ما
 .احلسابا  م اجعي إىل املسؤولية بنقل مثال  القيام،  منها احلد أو املسؤولية

 ســـالســـل يف امل اقبة نقا  أو االختناق نقا  حتديد على أيضـــا األول املســـتوى جتاوز ين وي وقد - 51
 تقتين اليت املصـــــــــــاه  قبيل من، التمهيدية امل احل يف الواجبة العناية بذل هبا يتم اليت الكيفية وتقييم التوريد
 .الق ن رزم يشرتون الذين الق ن جتار أو املعادن

 حقوق على الواقعة اآلثار تعق  ط يقة لتحســــــني مبتك ة حبلول أيضــــــا اجلديدة التكنولوجيا وتعد - 5٢
، صـــــوهتم إداع من العمال لتمكني التكنولوجيا تســـــخ  اهلامة فاالبتكارا . اإلمداد ســـــلســـــلة يف اإلنســـــان

 اســــــتكشــــــا  أيضــــــا وجي ي. التوريد ســــــالســــــل يف ذلك يف مبا، املعاجلة وهنج الواجبة العناية تعزيز يتي  مما
 ل صـــــد املغلقة الســـــجال  ســـــلســـــلة تقنية اســـــتخدام أجل من الق اعا  من العديد يف التعاونية املبادرا 

 االعتبار إيالء، التكنولوجيا استخدام لدى، يلزم، نفسه الوقت ويف. اإلمداد سلسلة حلقا   ل  يف اآلثار
 .السليمة املمارسا  تقويض ملخاط  الواج 

 

__________ 

 ./http://www.responsiblebusiness.org، املثال سبيل على، انظ  (3٠) 

http://www.responsiblebusiness.org/
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 وممارسته ال فوذ ب اء - ٤ 

 املؤســــــــســــــــا  تبلِّغ أن ينبغي، اإلمداد ســــــــلســــــــلة م احل مجيع يف الواجبة العناية ت بيق إطار ويف - 53
 اإلنســــــــــــــــان حبقوق الواجبـة العنـايـة بـذل خالل من ومعـاجلتهـا منعهـا  كن اآلثـار هـذ  بـأن توقعـا التجـاريـة

 للشـــ  اء حوافز وضـــع أو اشـــرتا  ذلك يشـــمل أن و كن. التجارية العالقا  يف مناســـبا ذلك  ان حيثما
 ســــلســــلة عرب وتناقلها اإلنســــان حبقوق الواجبة العناية لبذل األول املســــتوى شــــ  اء أو املباشــــ ين التجاريني
 إىل والســـــــــعي النفوذ فا تســـــــــاب. جيدة نظم وجود عند حر تتع ل األمور أن غري. هبا اخلاصـــــــــة اإلمداد
 ضــــــارة آثار ىلع شــــــ  ة تقف عندما اإلنســــــان حبقوق الواجبة العناية بذل يف جوه يا أم ا يصــــــب  ممارســــــته
 من، جتارية عالقة معه هلا  يان  فيها ويتســـــــب  خدماهتا أو منتجاهتا أو بعملياهتا وم تب ة اإلنســـــــان حبقوق

 .املشرت ة املشاريع يف الش  اء أو احلكوما  أو املوزعني أو املشرتين أو املوردين أو الف عية الش  ا  قبيل

 التخفيف أو اإلنســــــــان حلقوق انتهاك ءإلهنا التجارية العالقا  يف وممارســــــــته نفوذال بناء وين وي - 5٤
، متعددة ب  ق ممارســــــــــــته  كن النفوذ أن تفيد فالتجارب. العملية املعضــــــــــــال  من طائفة على وطأته من

 االنف ادي التواصــــــــــــــــل خالل من أو، العقود قبيــل من، التقليــديــة التجــاريــة الوســــــــــــــــائــل خالل من ســـــــــــــــواء
 إهناء يتعني قد هأن التوجيهية املبادئ وتوضــــــــــ . أســــــــــاســــــــــيا جانبا االرتبا  فك إمكانية وتعد. اجلماعي أو

. توفق مل اإلنســــــان حبقوق الضــــــارة لآلثار التصــــــدي بغ ض النفوذ ممارســــــة جهود أن تبني إذا جتارية عالقة
 الدخول عند االرتبا  فك إمكانية بشأن مسبقا بالوضو  التحلي األجنع من بأن الناش ة املمارسة وتوحي

 بالنســـــــبة احلال هو و ما. تعاجل ومل اإلنســـــــان حبقوق ضـــــــارة آثار وجود تبني إذا جديدة جتارية عالقا  يف
 احملتمل الفك مســــــــــــــائل يف اإلنســــــــــــــان حبقوق الواجبة العناية بذل فإن، التجارية األعمال ق ارا  لســــــــــــــائ 
 .(31)السليمة املمارسا  يف حاسم آخ  جان  لالرتبا 

 
 العامة المسا   معالجة -٥ 

 التوقع ذلك يكون لنف. تواجهها إمنائية مشـــــــكلة أي حتل أن التجارية املؤســـــــســـــــا  من يتوقع ال - 55
 أن يلزمها التجارية املؤســــســــا  أن غري. التوجيهية املبادئ ضــــمنا تقتضــــيه ما هذا وليس، ممكنا وال معقوال
 . بعملياهتا امل تب ة والفعلية احملتملة لآلثار طاقتها بأقصى للتصدي الواجبة العناية تبذل أهنا تثبت

 ضـــ ورة املعقدة الســـياقا  يف اإلنســـان حقوق على الواقعة اآلثار من التخفيف يســـتلزم ما وعادة - 5٦
 اجلذرية األســـــــباب معاجلة تكون أن التجارية األعمال منتديا  بعض وتقرت . اجلذرية األســـــــباب يف النظ 
 وبناء. يد يف يدا التجارية املؤســــــســــــا  تعمل أن تت ل  ما  ثريا  وأهنا، التجارية لألعمال املقبل األفق هي

 املهنية املبادرا  من طائفة إليه تســــــــــتند الذي املن قي األســــــــــاس هو النفوذ ممارســــــــــة على اجلماعية القدرة
. اإلنســـــــــــان حقوق على التجارية األعمال آثار ملعاجلة املوجهة املتعددين املصـــــــــــلحة أصـــــــــــحاب ومبادرا 
، أنه غري. (3٢)باســتم ار م  و  موضــوع املمارســة يف األط ا  املتعددة املبادرا  فعالية مدى عن والســؤال

 .والتظلم ملساءلةا آليا  ودعم التوجيهية املبادئ مع املواءمة تعزيز يلزم، عامة بصفة

__________ 

 ./https://www.somo.nl/should-i-stay-or-should-i-go-2 انظ  (31) 

 Institute for Multi-stakeholder Initiative (MSI) Integrity and the Duke Human Rights Center at theانظ :  (3٢) 

Kenan Institute for Ethics, “The new regulators? Assessing the landscape of multi stakeholder initiatives: 

findings from a database of transnational standard-setting multi stakeholder initiatives”, June 2017. 



 A/73/163 

 

18/30 18-11742 

 

 لكنها، اإلنســـــــان حبقوق الواجبة العناية من جزءا املبادرا  هذ  يف املشـــــــار ة تشـــــــكل أن و كن - 5٧
 لكي فإنه، ذلك على وعالوة. فيها تســـهم أو الضـــارة اآلثار يف تســـب ت عندما املؤســـســـة مســـؤولية تغري ال

 ألغ اض النفوذ ال تســاب  وســيلة  تســتخدم أن ينبغي، الواجبة العناية هنج من جزءا املشــار ة هذ  تشــكل
 .الضارة لآلثار التصدي

 تعاجل بينهم ش ا ا  وإقامة املصلحة أصحاب بني بالتعاون واملتعلقة بالذ   اجلدي ة األمثلة ومن - 5٨
 باحل ائق املتعلق االتفاق للمساءلة آليا  تصميمها يف تضمو ، التوريد سالسل يف واملعقدة احملددة املسائل

 واملبادرا ، بالبلد املالبس ق اع يف آمنة عمل ظ و  لتهي ة أب م الذي، بنغالديش يف املباين وســـــــــــــــالمة
 والتعاون العمل مبادرة قبيل من، الق اعا  خمتلف يف للعاملني الدنيا املعيشـــــــــــــــية األجور بلوغ إىل ال امية

 عامة مســــــائل تتناول اليت األخ ى الشــــــ ا ا  ومن. (3٤)٢٠٢٠ لعام مالوي شــــــاي ومبادرة (33)والتحويل
، (3٦)الســــخ ة لضــــحايا االنتصــــا  ســــبل وتوفري، (35)املهاج ين للعمال املســــؤول التوظيف حتقيق مبادرا 

 واالســـــــــتغالل (3٧)املتعددين املصـــــــــلحة ذوي تعاون ط يق عن اإلنســـــــــان حقوق عن املدافعني ودعم ةومحاي
 . ملستثم ينا مع تواصل على ين وي اليت املسؤول املعدين

 
اسزززززتخدام الع ايززززززة الواجبزززززة بحقززززززو  اإلنسزززززان  مززززززدخ  للمسزززززاهمة فزززززز  تحقيزززززق أهززززززداف الت ميززززززة  - ٦ 

 مستدامةال

 عن بديال املســـتدامة التنمية أهدا  يف للمســـا ة التجارية املؤســـســـا  اســـرتاتيجيا  تشـــكل ال - 5٩
 حبقوق الواجبة لعنايةل لقويا بذلال يتي ، ذلك من العكس على بل. اإلنســــــان حبقوق الواجبة العناية بذل

 التنمية يف إســـــهام أقوى فإن، التجارية للمؤســـــســـــا  وبالنســـــبة. فيها ســـــهميو  املســـــتدامة التنمية اإلنســـــان
 الالحق الضــ ر ومعاجلة، إمدادها ســالســل و ل أنشــ تها يف اإلنســان حقوق احرتام تضــمني هو املســتدامة

 الف   أعظم توجد حيث، الســلســلة آخ  من الشــ وع بدل - والفعلية احملتملة اآلثار على والرت يز بالناس
  توقع  الســلبية اآلثار انتفاء وتقبل التجارية املؤســســا  تدرك أن يلزم، أخ ى وبعبارة. (3٨)اإلجيايب لإلســهام

 .املستدامة التنمية أهدا  حتقيق يف إجيابية ومسا ة األدىن للحد

لة بتلك اإلق ار يف واملســـــــــــــــتثم ين األعمال دوائ  قادة بعض وبدأ - ٦٠  عدة اإلجناز قيد ومثة، الصـــــــــــــــ
 بذل املســـــــــــتدامة التنمية أهدا  حتقيق يف هبا ســـــــــــهمي اليت الكيفية بشـــــــــــأن اإلف ادية للحاال  دراســـــــــــا 
 .للمستقبل جيدة ان الق نق ة يوف  ما اوهذ. (3٩)اإلنسان حبقوق الواجبة للعناية التجارية املؤسسا 

 
__________ 

  ./https://actonlivingwages.com انظ  (33) 

  ./http://www.malawitea2020.com انظ  (3٤) 

 .https://www.ihrb.org/employerpays/leadership-group-for-responsible-recruitment، املثال سبيل على، انظ  (35) 

  ./https://www.ungpreporting.org: انظ  (3٦) 

  .https://www.creer-ihrb.org/lideresydefensores انظ  (3٧) 

، املســـــــــــــتدامة التنمية وأهدا  التوجيهية املبادئ بني الصـــــــــــــلة بشـــــــــــــأن العامل للف يق العشـــــــــــــ  ال ئيســـــــــــــية التوصـــــــــــــيا  انظ  (3٨) 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18 /InfoNoteWGBHR_SDGRecommendations.pdf .

-https://www.business-humanrights.org /en/civil-society-urges-businesses-govts-to-put-human أيضـــــــــــــا انظ و 

rights-at-core-of-implementation-of-un-sustainable-development-goals#c162595. 
 .www.shiftproject.org/sdgs، املثال سبيل على، انظ  (3٩) 

https://actonlivingwages.com/
http://www.malawitea2020.com/
https://www.ihrb.org/employerpays/leadership-group-for-responsible-recruitment
https://www.ungpreporting.org/
https://www.creer-ihrb.org/lideresydefensores
http://www.shiftproject.org/sdgs


A/73/163 
 

 

18-11742 19/30 

 

 والحو مة السو  قصور معالجة - جيم 

 واملســتثم  احلكومة متارســها اليت الضــغو  ب ز أ  ، التق ي  هذا ألغ اض تأج ي اليت املشــاورا  يف - ٦1
 هو آخ  عامل مثة، للبعض وبالنســــــــــــــبة  اإلنســــــــــــــان حبقوق الواجبة العناية بذل يف قويني عاملني باعتبار ا
 . اإلنسان حقوق أزما  يف التخب 

 الشــــ اء صــــفقا  خالل من، الدولة وقيادة االقتصــــادية واحلوافز التشــــ يعا  على الضــــوء وســــل  - ٦٢
 العمل عن الناشـــ ة العوامل من باعتبارها، للدولة اململو ة املؤســـســـا  وعمل االقتصـــادي والدعم العمومي
 التجارية املؤســــــــــــســــــــــــا  تقبل يف ح جة نق ة إىل الوصــــــــــــول أجل من األدوا  هذ  تعزيز فيلزم. احلكومي
 متاشيا، املالئم واإلنفاذ التش يع ولعل. التق ي  هذا يف بيانه الوارد واحلو مة السوق قصور ومعاجلة، ال ئيسية

 .عموما ةال شيد احلو مة وإعمال متكاف ة ف   هتي ة يف أيضا يسهما أن شأهنما من، الدولية املعايري مع
 

  الحكوم  العم  - ١ 

 يف توضــيحه ورد و ما. الســوق يف القصــور وجوان  احلو مة ثغ ا  معاجلة ةاحلكوم مهام من إن - ٦3
 من الناس محاية واج  تشـــــمل اإلنســـــان حقوق جمال يف للدول الدولية االلتزاما  فإن، التوجيهية املبادئ

 بل  كنها اليت األدوا  من طائفة وللدول. التجارية املؤســـــســـــا  ت تكبها اليت اإلنســـــان حقوق انتها ا 
 إىل إضافة، والتقاضي واللوائ  والتش يعا  واألط  العامة السياسة أدوا : ومنها تستخدمها أن هلا ينبغي
 . املتعددين املصلحة أصحاب بني احلوار وتعزيز، التوجيه وتوفري، االقتصادية احلوافز من العديد

 وتبني. املتاحة التنظيمية األدوا  ماســــــــــــتخدا وهو الواج  بذلك الوفاء يف رئيســــــــــــي جان  ومثة - ٦٤
 . املمكنة اإلج اءا  هذ  أن األخرية الت ورا 

 
 تعزيز إعمال واج  محاية حقوق اإلنسان  

 مسألة اإلنسان حقوق محاية يف بواجبها املضيفة الدول وفاء  يفية  تكتنف اليت الثغ ا  سد يعد - ٦5
 إنفاذ حادة أ ية ويكتســـــي. التجارية باألعمال الصـــــلة ذا  اإلنســـــان حقوق انتها ا  ملعاجلة أســـــاســـــية

 وتعد. متســــقني وت بيق بتشــــ يع - الدولية العمل منظمة معايري فيها مبا - اإلنســــان حلقوق الدولية املعايري
 أن غري. الدوي الدعم منها ب  ق، هلا التصــــــدي يتعني رئيســــــية مســــــألة الفعالة واملؤســــــســــــا  القدرا  قلة

 واملقوضــة بالناس املضــ ة للممارســا  للتصــدي الســياســية اإلرادة توفت لو الكثري الشــيء حتقيق باإلمكان
 : (٤٠)يلي ما والسياسا  األنظمة جماي يف اإلجيابية الت ورا  على األمثلة ومن. املستدامة للتنمية

 من القادمة املعادن توريد ســـــلســـــلة بشـــــفافية املتعلق الد ق اطية الكونغو مجهورية ب نامج )أ( 
   (٤1)احل يف التعدين

__________ 

 سالسل يف السخ ة تستخدم اليت الش  ا  عن تكشف واليت الربازيل استحدثتها اليت “القذرة بالقائمة” آخ  مثال يتعلق  (٤٠) 
 الزيارة تق ي  انظ . إحياؤ  وينبغي األخرية الســـــــــنوا  يف عيق إنفاذهاأن  غري. احلكومية واخلدما  العقود من فتمنع اإلمداد
 . A/HRC/32/45/Add.1، العامل للف يق الق  ية

-https://www.radiookapi.net/2017/06/20/actualite/economie/la-rdc-lance-son-initiative-pour-la: انــــــــــــــــظــــــــــــــــ  (٤1) 

tracabilite-de-lor-artisanal-itoa . 

https://www.radiookapi.net/2017/06/20/actualite/economie/la-rdc-lance-son-initiative-pour-la-tracabilite-de-lor-artisanal-itoa
https://www.radiookapi.net/2017/06/20/actualite/economie/la-rdc-lance-son-initiative-pour-la-tracabilite-de-lor-artisanal-itoa
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 خلو لضـــمان تصـــديق آلية أنشـــأ  اليت، إندونيســـيا يف ٢/٢٠1٧ رقم الوزارية الالئحة )ب( 
   (٤٢)اإلنسان حقوق انتها ا  من األداك صيد صناعة

 يف الواجبة العناية تعزيز إىل وال امية الصناعة على امل  زة للمبادرا  الصني حكومة دعم )ج( 
 واالســـــتغالل، وال ريان، واالتصـــــاال  املعلوما  تكنولوجيا جمال يف املثال ســـــبيل على، اإلمداد ســـــالســـــل

 . (٤3)واملالبس النسيج وق اع ال بيعي امل ا  توريد ومصادر، املعدين

 بصــورة هلا التخ ي  أيضــا وينبغي. أوســع ن اق على الت وي ا  هذ  إحداث إىل الســعي وينبغي - ٦٦
 .واسع ن اق على منها املستفادة الدروس تبادل ينبغي  ما،  انتظاما أ ث 

 
 إجياد حوافز العناية الواجبة عن ط يق التش يع   

 الت ورا  وتســـــهم، التجارية للمؤســـــســـــا  بالنســـــبة واضـــــحة توقعا  حتديد على القوانني تعمل - ٦٧
. (٤٤)الوطنية القوانني يف الشـــ  ا  لدى اإلنســـان حبقوق الواجبة العناية توقعا  إدماج يف األخرية القانونية

 التجارية املؤسسا  على يف ض الذيو  ٢٠1٧ عام يف ف نسا يف س ن الذي القانون هو حصل ت ور ز     بـج أ  و  
 بســـــــــب  اإلنســـــــــان وحبقوق بالبي ة الضـــــــــ ر إحلاق ملنع احلي ة واج  معني حجم على تزيد اليت الف نســـــــــية
 خمتلف يف املؤســــــــــســــــــــا  يلزم إذ، نوعه من األول وهو. (٤5)التجارية عالقاهتا خالل ومن ف وعها أنشــــــــــ ة

 حقوق على الواقعة اآلثار ومعاجلة ومنع حتديد لكيفية والتحســـــ  للحي ة خ ة وتنفيذ بوضـــــع الق اعا 
 فإنه، بالقانون املشــــمولة املؤســــســــا  من احملدود العدد فيها مبا، القيود ورغم. العاملية عملياهتا يف اإلنســــان

 الوقت يف الســـــــــويســـــــــ ي الربملان وينظ . األخ ى احلكوما  منه فيدتتســـــــــ أن ينبغي بالرتحي  جدي  ت ور
 فإنه، اعتمد وإذا. ســــويســــ ا يف اإلنســــان حبقوق الواجبة العناية بذل إلزامية بشــــأن قانونية مبادرة يف ال اهن

 .آخ  إجيابيا ت ورا سيكون

 العناية لبذل حوافز إجياد أجل من أحكاما أيضـــــــــــــا األورويب االحتاد يف األخرية اللوائ  وتشـــــــــــــمل - ٦٨
 :وهي، اإلنسان حبقوق الواجبة

 عن األورويب االحتاد يف الكبرية التجارية املؤســـــــــــســـــــــــا  بعض بإفصـــــــــــا  املتعلق التوجيه )أ( 
، ســــــياســــــاهتا عن علنا اإلبالغ بأحكامه املشــــــمولة املؤســــــســــــا  على يوج  والذي، املالية غري املعلوما 
 تواجـه اليت املخــاط  فيهــا مبــا، املخــاط  تلــك وإدارة ال ئيســـــــــــــــيــة واملخــاط ، الواجبــة العنــايــة بــذلل اوإج اءاهتــ

  اإلنسان حقوق

 باالحتاد املســــتوردة اخلام واملعادن لفلزا ا ورديمل بالنســــبة الواجبة لعنايةل اإللزامي البذل )ب( 
 يف والتنمية التعاون منظمة توجيها  مع متاشـــيا اإلنســـان حبقوق الواجبة العناية بذل وج يســـتو ، األورويب

__________ 

  .https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/FIHRRST-Jan-2017.pdf: انظ  (٤٢) 

، أيضا انظ و . (A/HRC/38/49) ٢٠1٧ لعام اإلنسان وحقوق التجارية باألعمال املعين ىاملنتد يف املبادرا  هذ  نوقشت (٤3) 
 واملبادرة “لمعادنملســـؤول لا توريدال ســـالســـل يف الواجبة العناية ببذل املتعلقة الصـــينية التوجيهية املبادئ”، املثال ســـبيل على

-http://mneguidelines.oecd.org/cntac-oecd-partner-to-strengthen-cooperation املالبس توريد بســـــــــالســـــــــل املتعلقة

textile-apparel-supply-chains.htm . 

 “القــانون جمــال يف اإلنســـــــــــــــــان وحقوق التجــاريــة األعمــال” الشـــــــــــــــبكي املوقع الت ورا  هــذ  ت صـــــــــــــــــد اليت املنتــديــا  من (٤٤) 
http://www.bhrinlaw.org/.  

  .https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte: الشبكي املوقع على متا  (٤5) 

https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/FIHRRST-Jan-2017.pdf
http://www.bhrinlaw.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte
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 من املعادن توريد ســـــالســـــل يف باملســـــؤولية التحلي لكفالة الواجبة العناية ببذل املتعلقة االقتصـــــادي امليدان
 األورويب االحتاد يف األعضاء للدول اإلنفاذ ويرتك. اخل ورة الشديدة واملناطق النـزاعا  من املتض رة املناطق
 .به للقيام

 املؤسسا  تتخذ مل إذا تش يع سن إمكانية على ين وي لالهتمام مثريا هنجا أملانيا حكومة وتتبع - ٦٩
 يف بالنظ  التزمت، الوطنية عملها خ ة ويف. التوجيهية املبادئ يف املبينة التوقعا  لتلبية خ وا  التجارية
 يزيد ما تشــغل اليت األملانية التجارية املؤســســا  من املائة يف 5٠ تضــع مل إذا إلزامية شــ و  ضف   إمكانية

 .٢٠٢٠ عام حبلول اإلنسان حبقوق الواجبة العناية لبذل وإج اءا  سياسا  أجري 5٠٠ على

اهلامة فيما يتعلق بالتصـــــــــــدي للتحديا  احملددة املتعلقة  ما  انت هناك بعض الت ورا  القانونية  - ٧٠
 :(٤٦)بالعمل القس ي واالجتار بالبش ، إضافة إىل عمل األطفال يف األنش ة التجارية وسالسل اإلمداد، وهي

 على يوجــ  اليت، املتحــدة اململكــة يف ٢٠15 لعــام املعــاصـــــــــــــــ  ال ق مكــافحــة قــانون )أ( 
 عن غتبل أن أ ث  أو جنيه مليون 3٦ الســـنوي أعماهلا رقم يبلغ واليت لدالب يف العاملة التجارية املؤســـســـا 

 وعلى. تهاوأنشـــ  هاإمداد ســـالســـل يف بالبشـــ  واجتار قســـ ي عمل وجود عدم لضـــمان املتخذة اخل وا 
 الشــــــــ اء عقود مبن  للقانون االمتثال رب  وعدم، اجلزاءا  إىل االفتقار ذلك يف مبا، اهلامة القيود من ال غم

  العامة اإلجيابية الت ورا  من جزء القانون فإن، م  زي سجل وجود وعدم احلكومية

 على يوج  الذي، ٢٠1٠ لعام التوريد ســـــــــــــــالســـــــــــــــل يف للشـــــــــــــــفافية  اليفورنيا  قانون )ب( 
 ال ق على للقضـــــــــــــاء” تبذهلا اليت اجلهود عن اجلمهور إبالغ  اليفورنيا  يف العاملة التجارية املؤســـــــــــــســـــــــــــا 

  “للبيع املع وضة املادية بالسلع إمداد]ها[ سلسلة يف بالبش  واالجتار

، الشــيو  جملس موافقة )قيد هولندا يف األطفال عمل بشــأن الواجبة العناية بذل قانون  )ج( 
 األطفال عمل  ان  إذا ما حتديد الشـــــــ  ا  على يوج  الذي، (٢٠٢٠ يف النفاذ حيز يدخل أن واملتوقع

 .مكافحته  يفية  بشأن عمل خ ة ووضع إمدادها سالسل يف قائما

 عام من الثاين النصـــــــــــف يف املعاصـــــــــــ  ال ق قانون ألســـــــــــرتاليا االحتادي لربملانا يســـــــــــن أن يتوقعو  - ٧1
 على توج  إلزامية شـــــــــــــــ و  ف ض احلكومة اقرتحته الذي القانون مشـــــــــــــــ وع خصـــــــــــــــائة ومن. ٢٠1٨

 وسـالسل عملياهتا يف املعاصـ  ال ق ملخاط  إدارهتا  يفية  عن اإلبالغ معني حجم من التجارية املؤسـسـا 
 يف العمومي الشـــ اء صـــفقا  يغ ي موحد ســـنوي بيان بإصـــدار قدوة احلكومة تكون أن واقرتا ، إمدادها
 .٢٠1٨ يونيه/حزي ان يف ويلز ساوث نيو والية يف مماثل قانون مش وع سن قدو . ثالكومنول

 فإن، الواقع أرض على أعال  الواردة القانونية الت ورا  آثار تقييم ألوانه الســـــــــــــابق من  ان  ول ن - ٧٢
 :خاصة بصفة أث ين ب ازإ باإلمكان

 اإلنســــان حقوق احرتام عن الشــــ  ا  مبســــؤولية الوعي إذ اء على التشــــ يعا  تســــاعد )أ( 
 تلك على اإلدارة جملس أعضــاء مصــادقة فباشــرتا . التجارية املؤســســا  داخل الق ار صــنع مســتوى على

 جمالس أعمال جدول يف اإلنســــان حبقوق الواجبة العناية بذل بشــــ   ارت ِقي، صــــ حيا اشــــرتاطا املســــؤوليا 
  القانونية اإلدارا  قبيل من احليوية الوظائف ويف واإلداريني املدي ين

__________ 

 للســـــــــــل ا  يتي  الذي، ٢٠15 لعام املتحدة الواليا  يف وإنفاذها التجارة تيســـــــــــري قانون يف تتمثل خمتلفة قانونية أداة مثة  (٤٦) 
 .القس ي العمل باستخدام اليت يتم انتاجها السلع استرياد تقييد اجلم  ية
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 فإن، الكبرية الشــــــــــــ  ا  على إال تســــــــــــ ي ال القائمة التشــــــــــــ يعا  أن من ال غم وعلى )ب( 
 وتشـــري. التجارية املؤســـســـا  عرب املمارس الضـــغ  خالل من اإلمداد ســـالســـل عرب تناقلها يتم االلتزاما 

 العناية ضــــ ورة إثارة بالقوانني املشــــمولة التجارية للمؤســــســــا  تيســــ  الت ورا  تلك أن إىل املتداولة األدلة
 املؤســســا  مع املشــرت ة املشــاريع قبيل من، احلكومية الكيانا  مع الشــ ا ا  يف اإلنســان حبقوق الواجبة
 .للدولة اململو ة

 هو اإلفصــــا  أو اإلنســــان حبقوق الواجبة العنايةب املتعلقة التشــــ يعا  يف النظ  عند عنصــــ  وأهم - ٧3
 اليت األخ ى العناصـــــــــــــ  ومن. االختال  أوجه من حد أدىن إىل والتقليل التوجيهية املبادئ إىل االســـــــــــــتناد

 :يلي ما تعزيز  يفية  هي التش يعا  تلك استع اض عند فيها م اعاهتا تتعني

 ومعاجلة إدارة عمليا  عن معلوما  تقدمي إىل تدفع حوافز بإجياد اجملدي اإلفصـــــــــــــــا  )أ( 
   (٤٧)احمللية واجملتمعا  العمال على الواقعة واحملتملة الفعلية اآلثار

  عنها املفص  املعلوما  بشأن واملتابعة الشفافية متكني عمليا  )ب( 

 أن جي  إذ، ةالصــــــــــــــوري جه  النـ   من بدال اإلنســــــــــــــان حبقوق الواجبة لعنايةل احملكم بذلال )ج( 
  النهائي املبتغى والتنفيذ الوقاية تكون

 فيها تشــــارك اليت التوريد ســــالســــل حجم إىل بالنظ ، العمومي الشــــ اء صــــفقا  تغ ية )د( 
  بلد أي يف احلكومة

 املشـــــــــــ وعة التجارية االعتبارا  خية )فيما الســـــــــــ ية مســـــــــــائل بني ســـــــــــليم توازن إقامة ()ه 
 للوفاء  افية  معلوما  عن والكشــــف الشــــفافية زيادة إىل واحلاجة املصــــلحة( ألصــــحاب األمنية والشــــواغل
  اإلنسان حقوق احرتام عن الش  ا  مبسؤولية

 أدلة ســـــليما توظيفا توظف اليت املوضـــــوعية املســـــؤولية ملفاهيم بعناية املوجه االســـــتخدام )و( 
 اإلنســـــــــــان حبقوق الواجبة للعناية حمكم بذل عمليا  لتشـــــــــــجيع ممكن قانوين  دفع  الكافية الواجبة العناية
 .(A/HRC/38/20/Add.2 )انظ 

 القس ي العمل قبيل من اإلنسـان حلقوق حمددة لتحديا  للتصـدي موجهة تدابري اختاذ يلزم وقد - ٧٤
 يكون أال على التجارية واملؤســــســــا  احلكوما  حت   أن يلزم، نفســــه الوقت ويف. اإلمداد ســــالســــل يف

 السديدة التش يعا  ت اعي أن ويلزم. أخ ى هامة مسائل حساب على املعينة التحديا  أحد على الرت يز
 :قبيل من، احملتملة املخاط  (٤٨)والفعالة

__________ 

 موارد م  زو  الدولية العفو منظمة تق ي  انظ ، اإللزامي باإلفصـــــــــــا  يتصـــــــــــل فيما القائمة التحديا  مناقشـــــــــــة على لالطالع (٤٧) 
 Creating a Paradigm Shift: Legal Solutions to Improve Access to ” املعنون، اإلنســــان وحقوق التجارية األعمال

Remedy for Corporate Human Rights Abuse“.  

 ببذل املتعلقة الفعالة التشـــــ يعا  يف ال ئيســـــية اخلصـــــائة من جمموعة الشـــــ  ا  شـــــؤون يف للعدالة األورويب االئتال  اقرت  (٤٨) 
-http://corporatejustice.org/news/6133-eccj-publishes-key-features-of انظ ، اإلنســــــــــــــــــان حبقوق الواجبـــة العنـــايـــة

mandatory-human-rights-due-diligence-legislation?platform=hootsuite. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/38/20/Add.2
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 تقع اإلنســـان حقوق احرتام عن املســـؤولية ألن، الكربى الشـــ  ا  على االقتصـــار عدم )أ( 
 على هلا تكون أن  كن والصغرية الكبرية املشاريع وألن األحجام مجيع من التجارية املؤسسا  عاتق على

  اإلنسان قوقحب ضارة آثار السواء

ك يؤدي عدم الســـــما  للشـــــ  ا  غري املمتثلة باإلفال  من العواق ، ألن الســـــما  بذل )ب( 
إىل حتميل املؤســــــــســــــــا  اليت تســــــــتويف التوقعا  عب ا جمحفا: فثمة عنصــــــــ ان رئيســــــــيان  ا ضــــــــ ورة أن تقوم 

 أي قضية من القضايا وض ورة أن تتحمل املؤسسا  التجارية عواق  عدم االمتثال يف احلكوما  باملتابعة 

 صــــيغة وجود عدم االعتبار يف تأخذ ال واليت والتقييدية الصــــ امة ةالشــــديد جه  النـ   جتن  )ج( 
  احلاال  مجيع تناس  واحدة

 ا  القانونية اليت هتد  يعدم االتســـــــاق التنظيمي عرب الواليا  الوطنية، ألن مجيع الت و  )د( 
إىل تعزيز العناية الواجبة حبقوق اإلنســــــــــــــان ينبغي أن تكون متوافقة مع املبادئ التوجيهية. وتتا  للحكوما  

بدور قيادي يف العمل اجلماعي وتنســـيق اجلهود عرب الواليا  الوطنية لضـــمان وفاء  ال ائدة ف صـــة االضـــ الع
املؤســـــســـــا  التجارية بالتوقعا  املوحدة. وهذا التنســـــيق مهم أيضـــــا يف تعزيز تكافؤ الف   املتاحة لألعمال 

وجتنــ   التجــاريــة اخلــاضــــــــــــــعــة للواليــة الوطنيــة اليت تشــــــــــــــرت  أعلى معــايري العنــايــة الواجبــة حبقوق اإلنســــــــــــــــان
 ، عندما تتجن  املؤسسا  التجارية االستثمار يف السياقا  العالية املخاط .“عن املخاط ة اإلحجام”

 إمكــانيـة لتعزيز قــانونيــة بت وي ا  الوقــائيــة النهج تعزيز إىل ال اميــة اجلهود تقرتن أن أيضــــــــــــــــا ويلزم - ٧5
 من ما وهذا. (٤٩)الوطنية التنسيق م ا ز منها ب  ق، القضائية وغري القضائية االنتصا  سبل إىل الوصول

 الســلبية اآلثار تكاليف ألن، اإلنســان حبقوق الواجبة للعناية الســليم البذل حوافز تعزيز يف يســهم أن شــأنه
 . التجارية ألعمالل وضوحا أ ث  ستصب  الناس على

القــانونيــة، مثــة عــدد من وعنــد تعزيز الصــــــــــــــلــة بني العنــايــة الواجبــة حبقوق اإلنســــــــــــــــان واملســــــــــــــؤوليــة  - ٧٦
االسرتاتيجيا  اليت  كن أن تعتمدها الدول. وتؤ د مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تق ي  

العامة، ( على ضــــــ ورة اســــــرتشــــــاد اجلهود بأهدا  واضــــــحة يف جمال الســــــياســــــة A/HRC/38/20/Add.2هلا )
واعتماد هنج دقيق يوف  حوافز للمؤســـــــســـــــا  التجارية تدفعها إىل البذل الصـــــــارم للعناية الواجبة وإقامة توازن 

ملؤســســا  التجارية من امل ونة يف  يفية تصــميمها لعمليا  بذل العناية الواجبة ابني اليقني القانوين ومتكني ”
ورة بناء قدرة القضـــاة على اســـتخدام مفاهيم بذل ويســـل  التق ي  الضـــوء أيضـــا على ضـــ  . “حبقوق اإلنســـان

يف حتديد املســــؤولية، يف قضــــايا من قبيل قضــــايا  يةوفعال أ ث  حت راالعناية الواجبة حبقوق اإلنســــان اســــتخداما 
 لعناية الواجبة حبقوق اإلنسان.ل السليم لبذللاملسؤولية التقصريية، مما سيوف  حافزا قويا للش  ا  

__________ 

 تعزيز بشـــأن اإلنســـان حلقوق الســـامية للمفوضـــية واالنتصـــا  املســـاءلة وعمشـــ   وتقاري  A/72/162 العامل الف يق تق ي  انظ  (٤٩) 
: الشبكي املوقع على، التجارية باألعمال املتصلة اإلنسان حقوق انتهاك حاال  يف القضائية وغري القضائية اآلليا  فعالية

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRaccountabilityandremedyproject.aspx . وتســــــــــــــــل 
 حبقوق الواجبة العناية بذل ملفاهيم املناسـ  اإلدماج ضـ ورة على التالية التقاري  يف الضـوء اإلنسـان حلقوق السـامية املفوضـية
. A/HRC/32/19/Add.1  و A/HRC/32/19/Corr.1و  A/HRC/32/19 :الصــــــلة ذا  الوطنية القانونية النظم يف اإلنســــــان

 قانونية نظم وضـــع املمكن من أن اإلنســـان حلقوق الســـامية املفوضـــية توضـــ ، (A/HRC/38/20/Add.2) متابعةلل تق ي  ويف
 عن ناجم الضـ ر أن إثبا  إىل حاجة دومنا قانوين إج اء الختاذ أسـاسـا اإلنسـان حبقوق الواجبة العناية بذل عدم فيها يكون
 .الواجبة العناية بذل عدم

https://undocs.org/ar/A/HRC/38/20/Add.2
https://undocs.org/ar/A/72/162
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/19
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/19/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/19/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/20/Add.2
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 الواجبة العناية تشـــ يعا  وضـــع يف القصـــور أوجه على واجلمعيا  التجارية ا املؤســـســـ وأ د  - ٧٧
 لســـــــد خل وا  احلكوما  اختاذ ضـــــــ ورة تنفي ال لكنها، مشـــــــ وعة الشـــــــواغل وهذ . (5٠)اإلنســـــــان حبقوق

 أن للدول  كن، النهج أجنع يف النظ  وعند. القانونية الوســـائل ط يق عن ذلك يف مبا، احلو مة يف الثغ ا 
 البي ية واحلماية ال شوة مكافحة قبيل من، األخ ى اجملاال  يف اإلنفاذ وجهود التش يعية اجلهود من تستفيد
 تنفيذ مع التكيف من التجارية املؤســــــــــســــــــــا  متكنت حيث، (A/HRC/35/33 العامل الف يق تق ي  )انظ 

 على التجارية املؤسسا  تعرتض ال، عامة وبصفة. الش  ا  مسؤولية جمال يف بالتوقعا  املتعلقة القوانني
 .التوقع إمكانية وتوفري الف   تكافؤ هتي ة يف تساعد عندما التش يعا 

  كن ملا حدودا مثة فإن، ن اقها وتوســـــيع التشـــــ يعية الت ورا  إىل االســـــتناد الالزم من  ان  ول ن - ٧٨
 .واحد آن يف أخ ى هنج اتباع ويلزم. القصري األمد يف مبف دها القوانني حتققه أن
 

 توظيف دور الدولة بصفتها فاعال اقتصاديا  

 من للحمـايـة إضــــــــــــــــافيـة خ وا  تتخـذ أن” منهـا يتوقع الـدول أن ٤ التوجيهي املبـدأ يوضـــــــــــــــ  - ٧٩
 اليت أو، عليها تســـــي   أو الدولة متلكها اليت التجارية املؤســـــســـــا  جان  من اإلنســـــان حقوق انتها ا 

 تأمني وو اال  التصـــــــــــــــدي  ائتمانا  و اال  مثل الدولة و اال  من ملموســـــــــــــــة وخدما  دعما تتلقى
 .“اإلنسان حلقوق الواجبة العناية طل ، االقتضاء عند، منها بوسائل، ال دية االستثمارا  ضمان أو

 ويف. اجملال هذا يف قدما املضـــــــي وســـــــبل املمارســـــــا  الســـــــابقة التقاري  يف العامل الف يق قيم وقد - ٨٠
 لبعض الســـــليمة املمارســـــا  العامل الف يق أب ز، (A/HRC/32/45) للدولة اململو ة املؤســـــســـــا  عن تق ي  

 ناءبو . حتتذى قدوة تكون أن إىل للدولة اململو ة املؤســســا  ودعا للدول اململو ة واملؤســســا  احلكوما 
 بذل للدولة اململو ة املؤســــــســــــا  إىل احلكوما  ت ل  أن ينبغي، القائمة الســــــليمة املمارســــــة مناذج على

 الداخل يف سواء التجاريني الش  اء من نفسه األم  ت ل  وأن عملياهتا يف اإلنسان حبقوق الواجبة العناية
 بشــــــــــــأن ومفيدة منتظمة تقاري  تقدمي احلكوما  تشــــــــــــرت  أن ينبغي، اجلهود هذ  إطار ويف. اخلارج يف أو

 املســـــــــائل يف احمل ز التقدم على بناء - اإلنســـــــــان حقوق تشـــــــــمل اليت واإلدارية واالجتماعية البي ية العوامل
 .الوطنية الواليا  عرب الناش ة اإلنسان حقوق عن اإلبالغ وش و  واإلدارية واالجتماعية البي ية

 الـــــدورة دورتـــــه يف اإلنســـــــــــــــــــان حقوق جملس إىل املقـــــدم تق ي   يف العـــــامـــــل الف يق أب ز  و مـــــا - ٨1
 ت بيق إىل للدفع االقتصـــــــــادية احلوافز اســـــــــتخدام أيضـــــــــا للدول  كن، (A/HRC/38/48) والثالثني الثامنة
 ائتمانا  قبيل من، واالستثمار للتجارة احلكومي الدعم ختضع أن وينبغي. اإلنسان حبقوق الواجبة العناية

 من طائفة مثة، التصــــــدي  ائتمانا  إىل وباإلضــــــافة. اإلنســــــان حلقوق الشــــــ  ا  احرتام لشــــــ  ، التصــــــدي 
 يف املشـــار ة ذلك يف مبا، التصـــدي  حنو املوجهة للشـــ  ا  تقدمها أن للدول  كن اليت اإلضـــافية اخلدما 
 األســـــــــــــواق إىل التصـــــــــــــدي  بشـــــــــــــأن العامة والتوجيها ، للتجارة امل وجة دعوةال وأعمال، التجارية البعثا 
 العـامل الف يق وحدد. أخ ى مواردو  والتـدري  اخلارجيـة األســـــــــــــــواق يف الســـــــــــــــفـارا  وخدما ، األجنبيـة

 من ويتبني. به القيام ينبغي مما الكثري الشــيء مثة أن على شــدد لكنه، اجملال هذا يف املســتجدة املمارســا 
 .السياسية اإلرادة توف   إذا القصري املدى على تقدم فيه حي ز أن  كن جمال أنه القائمة املمارسة

__________ 

 /https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business، العمــــل ألربــــاب الــــدوليــــة املنظمــــة قــــدمتهــــا اليت الوثيقــــة انظ  (5٠) 
WGSubmissions/2018/IOE.pdf.  

https://undocs.org/ar/A/HRC/35/33
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/45
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/48
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 جان  من اإلنســـــان حقوق احرتام تعزز” أن أيضـــــا ينبغي الدول ان ٦ التوجيهي املبدأ ويوضـــــ  - ٨٢
 حلجم فنظ ا. الشـــ اء أنشـــ ة خالل من ســـيما ال، “جتارية معامال  معها جت ي اليت التجارية املؤســـســـا 

 اإلنســان حقوق محاية يف بواجبها للوفاء الوســائل أهم إحدى للدول تتي  فإهنا، العمومي الشــ اء صــفقا 
 من اإلنســــــــــان حبقوق الواجبة العناية بذل إىل تدفع حوافز إحداث ط يق عن التجارية األعمال ســــــــــياق يف

 اتســاق وتعزيز قانونية بإصــالحا  القيام وضــ ورة احمل ز العام التقدم تباطؤ ورغم. العامة العقود من  خالل
 .(51)تربز بدأ  السليمة املمارسا  فإن، عموما العامة السياسة

 هبذ  أق ، املثال ســبيل وعلى. اجملال هذا يف واالتســاق التعاون وتعزز معا الدول تعمل أن وينبغي - ٨3
 أهاب حيث، التجارية واألعمال اإلنســـــان حقوق بشـــــأن ٢٠1٦ لعام توصـــــيته يف، أوروبا جملس الضـــــ ورة
 جتارية مؤســــــــــســــــــــا  الدول متلك عندما اإلنســــــــــان حبقوق الواجبة العناية بذل تعزز أن األعضــــــــــاء بالدول

 مؤســـــســـــا  مع جتارية معامال  جت ي أو خدما  تســـــدي أو ملموســـــا دعما متن  أو، عليها تســـــي   أو
 باحرتام الوفاء يتم مل إذا مالئمة لعواق  ت ت ” أن األعضــــــــــــاء بالدول أيضــــــــــــا التوصــــــــــــية وأهابت. جتارية
 . (5٢)“اإلنسان حقوق

 
 تعزيز اتساق السياسا  والتوجيها  والنهج التعاونية  

 العامة الســــياســــة يف األخ ى األدوا  من عدد مثة، اإلدارية والتدابري العام القانون إىل وباإلضــــافة - ٨٤
 العناية بذل تقبل تقوية إىل ال امي الدولة لعمل ال ئيســــــية الوظائف ومن. الدول تســــــتخدمها أن ينبغي اليت

 :التجارية األعمال ممارسة يف اإلنسان حبقوق الواجبة

 احلكومية والو اال  اإلدارا  بني السياسا  اتساق فعدم. السياسا  اتساق حتسني )أ( 
 مثة أن غري.  برية  فجوة يشـــــــكل اإلنســـــــان حبقوق الدولة والتزاما  التجارية املمارســـــــا  شـــــــكل حتدد اليت

 عدد يف ذلك يف مبا، احلكوما  معظم لدى متزايد باعرتا  حيظى األم  هذا أن يف يتمثل جيدا من لقا
 يف رئيســــية مســــألة الســــياســــا  اتســــاق يف الفجوة ســــد يكون أن وينبغي. الوطنية العمل خ   من متزايد
 إج اءا  يف ال ئيســــــــية النقا  تكون أن وينبغي. اخل   هذ  من املقبل واجليل القائمة العمل خ   تنفيذ

 للمســـــــائل تتصـــــــدى وأن اإلنســـــــان حبقوق الواجبة العناية بذل يف حتتذى قدوة احلكومة تكون أن احلكومة
 ممارســــــــــــا  يف اإلنســـــــــــــان حبقوق الواجبة العناية بذل تقبل يف تقدم إلح از التق ي  هذا يف حتديدها ن اليت

  أوسع ن اق على التجارية األعمال

 الدولية التوجيها  ت مجة يف رائد بدور الدول تضـــــــــــــــ لع أن وينبغي. ا التوجيه تقدمي )ب( 
 ســــــــــــــياق ويف. احمللي للســــــــــــــياق املالئمة التوجيها  وتقدمي، الوطنية اللغة إىل الواجبة العناية بذل بشــــــــــــــأن
 الصناعة دعم على ت  ز اليت املبادرا  من عددا الصني حكومة تدعم، املثال سبيل على، الناش ة األسواق

__________ 

، اإلنســــــــــــــــــــــان وحــقــوق الــعــــــــامــــــــة املشـــــــــــــــــرتيــــــــا  بشــــــــــــــــــــــأن لــلــتــعــلــم الــــــــدوي املــخــتــرب، املــثــــــــال ســـــــــــــــــبــيــــــــل عــلــى، انــظــ  (51) 
http://www.hrprocurementlab.org/ .شــــــــيلي يف احلكومية الشــــــــ اء و الة مثال اجلزاءا  باســــــــتخدام املتعلقة األمثلة ومن 

(ChileCompra) مناهضــة ممارســـا  يف تورطها ثبت إذا احلكومية الكيانا  مع التجاري التعامل الشـــ  ا  على حتظ  اليت 
-http://www.chilecompra.cl/category/centro-de-documentacion/normativa/proveedores  الـــــنـــــقــــــــايب لـــــلـــــعـــــمــــــــل

inhabilitados-para-contratar/.  

-https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7302-human-rights-and-business-recommendation انــــــــــظــــــــــ   (5٢) 

cmrec20163-of-the-committee-of-ministers-to-member-states.html.  

https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7302-human-rights-and-business-recommendation-cmrec20163-of-the-committee-of-ministers-to-member-states.html
https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7302-human-rights-and-business-recommendation-cmrec20163-of-the-committee-of-ministers-to-member-states.html
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 توجيها  أيضـــــــــا العامة واهلي ا  احلكوما  تقدم أن و كن. اإلمداد ســـــــــالســـــــــل يف الواجبة العناية لتعزيز
 بدور الدول تقوم أن يلزم، ذلك إىل وباإلضافة. (53)اإلنسان حقوق جمال يف مسؤولياهتا عن اإلدارة جملالس
 عناية من تبذله أن يلزم ما بشــأن واملتوســ ة الصــغرية للمؤســســا  املوجهة التوجيها  وضــع دعم يف فعلي
  اإلنسان حبقوق واجبة

 حبقوق الواجبة العناية أجل من املتعددين املصلحة ذوي ومناب  األق ان من التعلم تيسري )ج( 
 ذلك يف مبا، املعنيني املصـــــلحة أصـــــحاب تشـــــمل اليت الوطنية العمل خ   يف العمليا  وتوف  .اإلنســـــان
 واملؤســـــســـــا  املدين اجملتمع ومنظما  اإلنســـــان حقوق عن واملدافعون والعمال املتضـــــ رة احمللية اجملتمعا 
 وســـــــبل، اإلنســـــــان حقوق على التجارية األعمال خماط  بشـــــــأن الوطين للحوار مناب ، واجلمعيا  التجارية

 للمخاط  أفضـــــل فهم وإجياد التوعية تيســـــري أجل ومن. عام بشـــــكل اإلنســـــان حبقوق الواجبة العناية تعزيز
 على ت  ز ب امج أيضــــــــــــــــا احلكومــا  تــدعم أن ينبغي، حمــددة ق ــاعــا  يف اإلنســــــــــــــــان حقوق تواجــه اليت

 والســــياســــا  االقتصــــادية الشــــؤون ووزارة، اخلارجية الشــــؤون وزارة ســــهلت، املثال ســــبيل فعلى. الق اعا 
 خماط  ملواجهة الق اعية االتفاقا  وضــــع يف اهلولندية األعمال ق اعا  إشــــ اك عملية، هولندا يف املناخية

 املؤسسا  وقعتها اليت واملواثيق. (5٤)دوليا العاملة الش  ا  تشمل اليت “للش  ا  االجتماعية املسؤولية”
 والق اع املصـــــــــــ يف والق اع والنســـــــــــيج املالبس صـــــــــــناعة ق اع يف، املثال ســـــــــــبيل على، اآلن حر التجارية
 املتعددين املصــــلحة أصــــحاب حوار خالل من صــــيغت، التأمني وق اع الغذائية املنتجا  وق اع، الذه 

  ان  ول ن. املدين اجملتمع ومنظما  العمال ونقابا  واحلكومة األعضـــــــاء والشـــــــ  ا  الق اع مجعيا  بني
 ن اق على اســـــــــــتكشـــــــــــافه و كن مبتك  جممله يف النهج فإن، النظ  قيد يزال ال اهلولندية االتفاقا  تقييم
 مفاوضا  وإج اء، التوجيهية املبادئ ضوء على للمقارنة أسس وضع للنجا  ال ئيسية العوامل ومن. أوسع

 يف التوجيهية للمبادئ الن اق واســـــع فهم بناء على املســـــاعدة أجل من املتعددين املصـــــلحة أصـــــحاب بني
 الرتهي  هنج واتباع، ةواملساءل لل صد آليا  وإنشاء، القدرا  لبناء الالزمة املوارد وتوفري، العملية املمارسة
 حقوق احرتام عن الشــ  ا  مبســؤولية علم على أصــال تكن مل اليت التجارية املؤســســا  ليشــمل والرتغي 
  كن، األخري اجلان  هذا معاجلة أجل ومن. املســـــــؤولية بتلك االضـــــــ الع يف راغبة تكن مل أو اإلنســـــــان

 الق اعية وال اب ا  والصناعة العمل ألرباب الوطنية املنظما  دفع يف أقوى بدور تض لع أن للحكوما 
 .االخن ا  إىل
 

  المستثمري  نفوذ توظيف - ٢ 

 كن أن يقوم املســتثم ون بدور هام يف تشــجيع تقبل أوســع لنهج العناية الواجبة حبقوق اإلنســان من  - ٨5
 للش  ا  اليت يستثم ون فيها.خالل حتديد التوقعا  والتفاعل مع جمالس اإلدارة و بار املسؤولني التنفيذيني 

وقد بدأ املســتثم ون ي  حون باط اد أســ لة بشــأن الســياســا  املتعلقة حبقوق اإلنســان وبذل العناية  - ٨٦
 الواجبة حبقوق اإلنســان متاشــيا مع املبادئ التوجيهية. وقد جتاوز  هذ  املمارســة الن اق اخلا  باملســتثم ين

ب  جزءا من اجتا  أوســــــــــــع ن اقا يتعاظم ت  يز  على إدارة األث  لتصــــــــــــ من مناصــــــــــــ ي املســــــــــــؤولية االجتماعية
__________ 

 تتبعها أن ينبغي خ وا  مخس يتضمن الذي املتحدة اململكة يف اإلنسان وحقوق املساواة جلنة دليل ذلك على األمثلة من (53) 
: اإلنســــــــــــــــــــــان حـــــقـــــوق عـــــلـــــى الـــــواقـــــعــــــــة اآلثــــــــار تــــــــديـــــ  الشــــــــــــــــــــ  ــــــــا  تـــــلــــــــك أن مـــــن لـــــلـــــتــــــــأ ــــــــد اإلدارة جمــــــــالـــــس

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/business_and_human_rights_web.pdf. 
  .https://www.imvoconvenanten.nl/?sc_lang=en انظ  (5٤) 
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االجتمــاعي لألعمــال التجــاريــة وإدمــاج االعتبــارا  البي يــة واالجتمــاعيــة واعتبــارا  احلو مــة يف عمليــة اختــاذ 
ماج الق ارا  االســـتثمارية ال ئيســـية. وجي ي اإلق ار بصـــورة متزايدة بأن بذل العناية الواجبة حبقوق اإلنســـان وإد

 و ا يف مصلحة الناس واالستثمارا  على السواء. -خماط  حقوق اإلنسان حيسنان إدارة املخاط  عموما 

 تبــذهلــا اليت اجلهود يف مشـــــــــــــــجعــة ردبوا العــامــل الف يق يلمس إذ، بــالرتحيــ  جــدي  ت ور وهــذا - ٨٧
 بني ي ب  اجلماعي للعمل منرب وهو، اإلنســـــــــــــــان حقوق أجل من املســـــــــــــــتثم ين حتالف قبيل من مبادرا 

 الشــ  ا  احرتام لتعزيز واســرتاتيجيا  أدوا  وله دوالر ت يليون ٢ أعماله رقم بلغيو  االســتثمار مؤســســا 
 مع املســؤول االســتثمار مبادئ مواءمة يف مشــجعة بوادر أيضــا العامل الف يق ويلمس. (55)اإلنســان حلقوق
 تالحظ، املثال ســــبيل فعلى. للتواصــــل إطارا بوصــــفها الســــابق يف تســــتخدم  انت  واليت، التوجيهية املبادئ

 فإنه، االســــتخ اجي الق اع شــــ  ا  مع التواصــــل يتم عندما أنه تق ي  يف املســــؤول االســــتثمار مبادئ هي ة
 املخاط  وتقييم، اإلنســـــان حقوق وإدماج احلو مة جماي يف الســـــليمة املمارســـــا  إىل اإلشـــــارة املفيد من”

، متزايد بشــكل، الكل غدا فقد. التظلم وآليا  املصــلحة أصــحاب مع والتواصــل، اإلنســان حبقوق احملدقة
  .(5٦)“االستخ اجية الصناعا  ق اع يف املشرت ة السليمة املمارسة يشكل مما جزءا

 التوجيهية املبادئ بشأن اإلبالغ طارإ أيضا نو واملستثم   املسؤول االستثمار مبادئ هي ة وأب ز  - ٨٨
 حقوق على الواقعة لآلثار التجارية ؤســســا امل فهم مدى تقييم لتحســني للمســتثم ين مفيدة أداة باعتبار 
 .إدارهتا و يفية اإلنسان

 وعلى. اإلنســان حقوق احرتام عن مبســؤوليتهم حبق يق ون الذين املســتثم ين من متزايد عدد ومثة - ٨٩
 هلم تكون وقد، الضــــــارة اآلثار يف يســــــهموا أو نو ملســــــتثم  ا يتســــــب  أن كن ، آخ  جتاري عمل أي غ ار

 الصـــــــناعا  عرب الشـــــــ  ا  يف االســـــــتثمار خالل من اإلنســـــــان حبقوق الضـــــــارة اآلثار من مبجموعة صـــــــلة
 حبقوق الواجبة للعناية بذهلم إطار يف، املســـــــــتثم ين أن التوجيهية املبادئ وتوضـــــــــ . واملناطق الق اعا  أو

 . والفعلية احملتملة الضارة اآلثار وختفيف منع إىل للسعي نفوذهم  ارسوا أن ينبغي، اإلنسان

 يف الشــ  ا  أداء تقييم على املســتثم ين تســاعد اليت املبادرا  االجتا  هذا يف الدفع على وتعمل - ٩٠
 للعوامل الو اال  هبا تقوم اليت التقييما  يف اإلنســــــــــــــان حقوق تقييما  وإدماج اإلنســــــــــــــان حقوق جمال
 املزيد بذل العامل الف يق يشـــجع، فصـــاعدا اآلن ومن. (5٧)واالســـتدامة احلو مة وعوامل واالجتماعية البي ية

 :أجل من اجلهود من

 عملية إطار يف بشـــــــــأهنا والتواصـــــــــل اإلنســـــــــان قوقحب احملدقة خاط امل إدارة إدماج زيادة )أ( 
 إىل اســـــــــــــــتنادا، احلو مة وتقييما  واالجتماعية البي ية والتقييما  االســـــــــــــــتثمارية الق ارا  الختاذ معممة

__________ 

 https://www.ohchr.org انظ ، اإلنســــــــــان حقوق بشــــــــــأن املســــــــــتثم ون هبا يتواصــــــــــل اليت الكيفية عن نبذة على لالطالع (55) 

/Documents/Issues/Business/WGSubmissions/2018/InvestorAlliance.pdf . 
 Principles for Responsible Investment, “Human rights and the extractive industry: why engage, whoانظ :  (5٦) 

to engage, how to engage”, 2018.  

 .التوجيهية املبادئ بشأن اإلبالغ وإطار “اإلنسان حقوق جمال يف الش  ا  أداء مؤش ”، املثال سبيل على، انظ  (5٧) 
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 بس عة حدث إدماج وهو، االستثمار ممارسة يف البي ية املخاط  إدارة إدماج شهدها اليت األخرية الت ورا 
   (5٨)متوقعا  ان  مما بكثري أ رب

 احلو مة وشـــ و  واالجتماعية البي ية الشـــ و  زيادة يف املتمثلة الت ورا  من االســـتفادة )ب( 
 األســــــواق يف ذلك يف مبا، الوطنية الواليا  من عدد يف حتدث واليت، املالية األوراق أســــــواق وضــــــعتها اليت

 أن و كن. الش و  هذ  من  جزء  اإلنسان حبقوق الواجبة للعناية املنهجي اإلدماج أجل من، (5٩)الناش ة
  اجلهود هذ  يف رئيسي بدور املستدامة املالية األوراق أسواق مبادرة تقوم

  الوطنية العمل خ   عمليا  يف املالية األوراق وأسواق املستثم ين إش اك )ج( 

 العاملي الصـــــــــــــــعيد على عليه املتفق املعيار باعتبارها التوجيهية للمبادئ املنتظم التعزيز )د( 
 املســــــؤول التجاري الســــــلوك بشــــــأن االقتصــــــادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة توجيها  الســــــتكمال
  االستثمارية للمؤسسا 

 والباحثني التصــــــنيف وو اال ، املســــــتثم ين بني فيما املشــــــرتك والتفاهم التنســــــيق تعزيز )ه( 
 أفضل فهما تي ت )أ(: اتساقا أ ث  جهن    وضع أجل من احلو مة شؤون يف والباحثني واالجتماعيني البي يني
 تشــجعو  )ب(، اإلنســـان حقوق على الواقعة اآلثار املمارســـة يف التجارية املؤســـســـا  هبا تدي  اليت للكيفية

  الشكلية األجوبة وإي اد الصورية النهج اتباع لبد الواجبة للعناية فعال بذل على

 حبقوق احملدقة املخاط  إدارة من الغ ض أن على املســـــــــــــــتثم ين بني التفاهم تشـــــــــــــــجيع )و( 
 .باالستثمار احملدقة املخاط  ال - بالناس احملدقة املخاط  ومعاجلة منع هو اإلنسان

 أفضــــل ومؤشــــ ا  مقاييس وضــــع إىل ت مي جبهود اجملال هذا يف احمل ز التقدم تعزيز أيضــــا وينبغي - ٩1
 هلذا للتصـــدي اجلارية باجلهود العامل الف يق وي ح . اإلنســـان حبقوق الواجبة العناية بذل يف األداء لتقييم

 :ذلك يف مبا، التحدي

ملواءمــة مع املبــادئ التوجيهيــة، مبــا يف ذلـك ا من أجــل عمــل املبــادرة العــامليــة لتقــاري  األداء )أ( 
يف الســــــــــــــنوا  األخرية على تع يفها لأل ية النســــــــــــــبية إلدراج مفهوم اآلثار ومواءمته مع  تهالتغيري الذي أدخل

أنشأ  املبادرة جلنة تقنية تعىن باإلفصا  يف جمال حقوق اإلنسان الستكشا  املزيد قد . و التوجيهية املبادئ
، مبا يف ذلك أفضـــل الســـبل لإلبالغ عن هنج اإلدارة بشـــأن بذل العناية الواجبة. وملا  انت من ف   املواءمة

 املبادرة توف  إطار اإلبالغ غري املاي املستخدم على أوسع ن اق، فإن هذ  العملية تبش  بإمكانا   برية 

 مع املتماشـــــــي واإلبالغ املتكامل اإلبالغ بني الوثيقة العالقة اســـــــتكشـــــــا  على العمل )ب( 
   (٦٠)التوجيهية املبادئ

 يف اإلنســـــــان حقوق م  ز مع بالشـــــــ ا ة، ال حبية غري (Shift) شـــــــيفت منظمة مشـــــــ وع )ج( 
 البولندي واملعهد آســيا شــ ق جنوب أمم راب ة يف للشــ  ا  االجتماعية املســؤولية وشــبكة، ب يتوريا جامعة

__________ 

ـــــــــــــظـــــــــــــ  (5٨)  -https://www.unpri.org/academic-research/a-just-transition-integrating-the-social-dimension-into ان

climate-strategies/3202.article. 

 .https://www.shiftproject.org/media/resources/docs/Shift_updatecorplawproject_2013.pdf انظ  (5٩) 

  ./https://www.ungpreporting.org/resources/the-ungp-reporting-framework-and-integrated-reporting انظ  (٦٠) 

https://www.unpri.org/academic-research/a-just-transition-integrating-the-social-dimension-into-climate-strategies/3202.article
https://www.unpri.org/academic-research/a-just-transition-integrating-the-social-dimension-into-climate-strategies/3202.article
https://www.ungpreporting.org/resources/the-ungp-reporting-framework-and-integrated-reporting/
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 واملقاييس املعلوما  باســــــــتخدام أفضــــــــل وســــــــائل ت وي  إىل وال امي، التجارية واألعمال اإلنســــــــان حلقوق
 . (٦1)اإلنسان حلقوق التجارية املؤسسا  احرتام تقييم يف واملؤش ا 

  
  توصياتالو  ست تاجاتالا - خامسا 

 ست تاجاتالا - ألف 

 المتوق  السززززلو  قواعد م  قاعدة اإلنسززززان لحقو  الواجبة للع اية الشززززر ات بذل أصززززب  - ٩٢
 الواجبة الع اية نه  تب   إلى السباقي  م  مجموعة السبي  وتمهد. التجارية المؤسسات جمي  م 

 بذل إلى حاجة ثمة تزال ال أنه غير. الصززدد بهذا السززليمة الممارسززات تترا م  ما  اإلنسززان بحقو 
 م ها مطلوب هو بما واعية غير تزال ال العالم ف  التجارية المؤسزززززززززززسزززززززززززات أغلبية ألن ها لة جهود
 قادرة غير ه  أو اإلنسزززززان بحقو  واجبة ع اية م  اإلنسزززززان حقو  احترام ع  بمسزززززؤوليتها للوفاء
 نطا  توسي  هو األفق ف  الماث  األساس  والتحدي. ذل  ف  راغبة غير أو الع اية تل  بذل على

 جهود تضافر ذل  وسيتطلب. المتبقية والتحديات للثغرات والتصدي ال اشئة السليمة الممارسات
 ف  للتغيير المحر ة العوام  أقوى بعض يشزززززززززززك  ما بوجود تفيد الت  األدلة وتفيد. الفاعلي  جمي 

 وبال سزززززززبة. ر يسزززززززيا دورا والحكومات للمسزززززززتثمري  أن الرواد عتبة يتجاوز بما التجارية الممارسزززززززة
 جزء والحو مة السززززو  ف  القصززززور جوانب وتقويم معالجة فإن، الخصززززو  وجه على للحكومات

 . مهامها م  جوهري
 

 التوصيات - باء 

 القصزززززور جوانب لمعالجة المتاحة األدوات جمي  باسزززززتخدام الدول العام  الفريق يوصززززز  - ٩3
 ف  الشزززر ات لدى اإلنسزززان بحقو  الواجبة بالع اية ال هوض أج  م  الحو مة وثغرات السزززو  ف 
 :يل  ما م ها بطر ، التوجيهية المبادئ م  االتسا  وضمان، موحدة تجارية ممارسة إطار

 طريق ع  ذل  ف  بما، الواجبة الع اية لبذل حوافز إليجاد تشززززززريعات اسززززززتخدام )أ( 
 تتي  بيئة وتشزج ، الفعل  الت فيذ لىع الشزر ات تحم  الت  الع اصزر مراعاة م ، اإللزامية الشزرو 
 ؛الفر  تكافؤ

 الع اية ببذل ال هوض ف  االقتصززززادية الفاعلة الجهات م  بصززززفتها دورها توظيف )ب( 
 المؤسسات عمليات ف  اإلنسان بحقو  الواجبة الع اية إدماج م ها بطر ، اإلنسان بحقو  الواجبة
 ؛العموم  الشراء صفقات وف ، واالستثمار التجارة تشج  الت  والو االت للدولة المملو ة

 تعزيز أو اعتماد م ها بطر ، الحكومات بي  السياسات اتسا  م  المزيد تشجي  )ج( 
 ؛اإلنسان وحقو  التجارية األعمال بش ن وط ية عم  خطط ت فيذ

 الصزززززززززغيرة المؤسزززززززززسزززززززززات ذل  ف  بما، التجارية للمؤسزززززززززسزززززززززات التوجيه تقديم )د( 
 ؛المحلية السياقات م  وتكييفها اإلنسان بحقو  الواجبة الع اية بش ن، والمتوسطة

__________ 

 ./https://www.shiftproject.org/resources/collaborations/valuing-respect انظ  (٦1) 

https://www.shiftproject.org/resources/collaborations/valuing-respect/
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 بشززززززز ن الحوار تعزيز أج  م  المتعددي  المصزززززززلحة أصزززززززحاب م تديات تيسزززززززير )ه( 
 بما، والمسززاءلة الرصززد وتعزيز، لها التصززدي وسززب ، اإلنسززان حقو  على التجارية األعمال مخاطر

 .قطاع  سيا  ف  ذل  ف 

 :يل  بما التجارية المؤسسات العام  الفريق ويوص  - ٩٤

 بحقو  الواجبة الع اية لبذل وعمليات سزززززززياسزززززززات بالفع  اعتمدت قد  انت  إذا )أ( 
 ال ه  تعزيز مواصزززززززلة إلى وتسزززززززعى الرحلة تواصززززززز  أن، التوجيهية المبادئ إلى اسزززززززت ادا اإلنسزززززززان
 حقو  ع  والمدافعي  المدن  المجتم  وم ظمات، المتضزززرري  المصزززلحة أصزززحاب م  بالتواصززز 
 ؛والفعلية المحتملة اآلثار إدارة ف  بالشفافية وبالتحل  وال قابات اإلنسان

 ف  تشززززززرع أن، اإلنسززززززان بحقو  الواجبة الع اية نه  بعد نفذت قد تك  لم وإذا )ب( 
 مكام  وتقييم، اإلنسززززززززززان حقو  على الواقعة والفعلية المحتملة اآلثار تقييم م ها بطر ، فورا ذل 
 اإلنسززان بحقو  الواجبة الع اية بذل إجراءات إلحداث عم  خطة ووضزز  القا مة العمليات قصززور
 م  التعلم طريق ع  ذل  ف  بما، التوجيهية المبادئ م  تماشززززيا، إمدادها وسززززالسزززز  أنشززززطتها ف 

 ؛األخرى القطاعات وف  ص اعتها ف  ال اشئة السليمة الممارسات

 عامة قضززايا تواجه ع دما سززيما وال، الجماع  ال فوذ ممارسززة نه  اتباع ف  ال ظر )ج( 
 .اإلنسان بحقو  متعلقة

 بحقو  الواجبة الع اية االسزززززززززززتثمار دوا ر ف  الكيانات تبذل ب ن العام  الفريق ويوصززززززززززز  - ٩5
 الت  الشزززر ات بذل بانتظام تشزززتر  وأن، التوجيهية المبادئ بموجب مسزززؤوليتها إطار ف  اإلنسزززان
 والم تديات الم ظمات م  ت سزززززززق وأن، فعليا بذال اإلنسزززززززانية بحقو  الواجبة للع اية فيها تسزززززززتثمر
 .الشر ات م  المجدي والتواص  المواءمة لضمان األخرى

 


