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حقو انسسان والشركاو عرب الوطنية وغريها من مؤسساو األعمال
مذكرة من األمني العام
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تقريـــر الاريـــم العامـــإ املعـــ ســـنلة حقـــو انسســـان والشـــركاو
عرب الوطنية وغريها من مؤسساو األعمال
موجز
يتن ـاول هــذا التقريــر الةيايــة ال ـ سةــن ــا اســت دام نيــا العمــإ الوطنيــة املتعلقــة
باألعمــال التراريــة وحقــو انسســان مــن أجــإ تنايــذ املبــاعل التوجي يــة املتعلقــة باألعمــال
التراريـــة وحقـــو انسســـانا تنايـــذ طـــار األمـــم املتحـــدة املعنـــون ”احلمايـــة واقحتـــرام
واقستصـاف“ ،ومــن ت تعزيـز اجل ــوع الراميـة ا الوقايــة واحلمايـة مــن استـ اكاو املؤسســاو
حلقو انسسـان .ويبـدأ التقريـر بتحديـد المـرخ مـن نيـا العمـإ الوطنيـة وقيمتـ ا .ت يقـيم
بعض العناصر األساسية املتصلة ا يليا (أ) عملية وضع نيـا العمـإ الوطنيـةب (ب) ىتـو
نيا العمإ الوطنيـة ،ـا يف كلـل الشـةإ واملمضـمونب و (ج) تنايـذ نيـا العمـإ الوطنيـة.
واستعراض ـ ا بصــورة مســتمرة .ويــدع التقريــر كــذلل بعــض التحــدياو الرايســية املنت ــرة.
وخيتتم التقرير رموعة من اقستنتاجاو والتوصياو ال تتناول الدول ومؤسسـاو األعمـال
واملن ماو واجملتمع املدين.
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أوق  -مقدمة
 - 7منــذ موافقــة جملــس حقــو انسســان يف عــام ( 6177القــرار  )4/71علــا املبــاعل
التوجي يـــة املتعلقـــة باألعمـــال التراريـــة وحقـــو انسســـان حاـــز كلـــل الـــدول واملن مـــاو
غــري احلةوميــة ومؤسســاو األعمــال يف ءــل أملــاى العــاج علــا ابــاك اجــراىاو .وبــالرغم مــن
كلل ،مثة حاجة ماسة ا انسراع بتنايذ املبـاعل التوجي يـة وتوسـيع سياق ـا مـن أجـإ تعزيـز
األطر القاسوسية وأطر السياساو العامة لتوفري الوقايـة واحلمايـة مـن استـ اكاو حقـو انسسـان
ال ترتةب ا مؤسساو األعمال.
 - 6وير الاريم العامإ أن نيا العمإ الوطنية قـد تمـدو وسـيلة م مـة للتعريـإ بتنايـذ
املباعل التوجي ية .ويتمثإ المرخ األساسي من نية العمإ الوطنية يف منع استـ اكاو حقـو
انسسان ال ترتةب ا مؤسساو األعمال وتعزيز احلماية من ا عن طريم عمليـة ءـاملة لتحديـد
اقحتياجاو والارواوب واباك تدابري وحتديد أهداف عمليـة وقابلـة للتنايـذ يف جمـال السياسـة
العامة.
 - 3وقد وضع العديد من الدول بالاعإ ،أو هي يف سـبيل ا ا وضـع نيـا عمـإ وطنيـة
تتعلــم باألعمــال التراريــة وحقــو انسســان( .)7وحتــده هــذت التيــوراو جنبــا ا جنـ مــع
املناقشاو املتعلقة خبيا العمـإ الوطنيـة الـ مـا الـت جاريـة يف بعـض البلـدان يف ءـل أملـاى
العاج ،ا يف كلل من نبل منتد األمم املتحدة السنو املعـ باألعمـال التراريـة وحقـو
انسسان واملنتدياو انقليمية ال يعقدها الاريم العامإ(.)6
 - 4وبالتزامن مع كلل ،قدمت من ماو اجملتمع املدين ،واألوساط األكاعسية واملؤسسـاو
الوطنية حلقو انسسان املشورة بشنن وضع نيـا العمـإ الوطنيـة وقامـت بتحليـإ العمليـاو
اجلارية .ويف عـام  6176أصـدرو اجملموعـة األوروبيـة للمؤسسـاو الوطنيـة حلقـو انسسـان
__________
( )7اعتبــارا مــن  7متــو /يوليـ  ،6174أطلقــت أربــع حةومــاو نيــا عملـ ا الوطنيــة :وهــي اململةــة املتحــدة
لربيياسيــا الع مــا وأيرلنــدا الشــمالية (أيلــول/ســبتمرب ،)6173وهولنــدا (كــاسون األول/عيســمرب ،)6173
و يياليــا (اكار/مــار ( ،)6174ب) والــداكر( (سيســان/أبريــإ  )6174ومثــة حةومــاو أنــر يف تلـ
مراحــإ العمليــة ،ــا يف كلــل ،علــا ســبيإ املثــال ق احلصــر كولومبيــا ،واألرجنــتني ،وبلريةــا ،ســتوسيا،
فيرـي ،فنلنـدا ،فرسسـا ،أملاسيـا ،غاسـا ،اليوسـان ،أيرلنـدا ،الربتمـال ،واملمـرب ،والنـروين ،وسـلوفينيا ،و سـباسيا،
وسويســـرا .اس ـــر مسـ ـتوعع الاريـــم العامـــإ املعـ ـ خبيـــا العمـــإ الوطنيـــة ،متـــا علـــا املوقـــع الشـــبةي
.www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx.

( )6اس ر .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/ForumonBusinessandHumanRights.aspx.
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ورقة مناقشة تتمضمن التوجي او العامة بشـنن عمليـة نيـة العمـإ الوطنيـة وىتواهـا( .)3وأعـد
املع د الـداكركي حلقـو انسسـان باقءـترا( مـع املااـدة املسـتديرة الدوليـة ملسـاىلة الشـركاو
جمموعة أعواو( .)4ويف اخلتام ،بدأ باحثون أكـاعسيون يف تـوفري حتلـيبو مقارسـة لعمليـة وضـع
نية العمإ الوطنية وىتواها(.)5
 - 5ويستند هذا التقرير ا الدرو املستااعة من جمموعة مشاوراو بشـنن نيـا العمـإ
الوطنيــة ععــا ا عقــدها الاريــم العامــإ ،ــا يف كلــل عمليــة تشــاور ماتوحــة ،وحلقــة عمــإ
لل ــرباى عقــدو يف جني ـ يف ءــباط/فرباير ويف أيار/مــايو  ،6174ومشــاورة عــرب انسترســت
بشـــنن العناصـــر الانيـــة املقـــرر عراج ـــا يف نيـــة العمـــإ الوطنيـــة وبشـــنن اســـتبيان مرســـإ
ا الــدول( ‘)9وهــو ي ــدف ا تاحــة جمموعــة مــن املبح ــاو ال ـ تســتند ا األعلــة بشــنن
العمليــة الرايســية والعناصــر الانيــة نيــا العمــإ الوطنيــة بشــنن األعمــال التراريــة وحقــو
انسســان .ويســعا أيمضــا ا تشــريع الــدول ومن مــاو اجملتمــع املــدين واملؤسســاو التراريــة
علا مشاركة الاريم العامإ يف ج وعت الرامية ا وضـع املزيـد مـن التوجي ـاو ادـدعة بشـنن
اخليا ال من هذا القبيإ.

ثاسيا  -تعري نيا العمإ الوطنية وقيمت ا
 - 9يــدر( الاريــم العامــإ أن نيــا العمــإ الوطنيــة هــي اســتراتيرياو للسياســاو العامــة
املتمرية تمضع ا الدول للوقاية واحلماية من است اكاو حقـو انسسـان الـ ترتةبـ ا مؤسسـاو
األعمــال ـا يتاــم مــع املبــاعل التوجي يــة بشــنن األعمــال التراريــة وحقــو انسســان .وتقــيم
نيــا العمــإ الوطنيــة مــا تقــوم بـ الــدول بالاعــإ مــن أجــإ تنايــذ املبــاعل التوجي يــة وحتديــد
__________
( )3متا علا املوقع الشبةيا

nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Documents/EU%20NHRIs%20Paper

%20on%20National%20Implementation%20Plans%20for%20UNGPs%20210612%20SHORT.docx..

( )4متـــــا علـــــا املوقـــــع الشـــــبةيا

accountabilityroundtable.org/wp-content/uploads/2014/06/DIHR-ICAR-

 ، National-Action-Plans-NAPs-Report3.pdf.ويشـــار( الاريـــم العامـــإ مـــة يف عمليـــة املشـــاوراو الــ
تمضيلع ا املن متان.
( )5اس ــر ،علــا ســبيإ املثــال ،أســدريا غــراف” ،وضــع نيــا عمــإ وطنيــة بشــنن األعمــال التراريــة وحقــو
انسســان“( ،بــرن ،مؤسســة الســبم السويســرية ( ،)6173 ،Swiss Peace Foundationمتــا علــا املوقــع
الشبةي .www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_4_2013.pdf.
( )9لبطبع علا دة عامة عن املشاوراو ،ونارطة اليريـم ال أعدها الاريم العامإ لدعم وضـع نيـا عمـإ
وطنيــــة وحلقــــة عمــــإ اخلــــرباى ،اس ــــر www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ImplementationGP.aspx
والوثاام اخلتامية املقبلة من الدورتني السابعة والثامنة للاريم العامإ.
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الارـواو الـ سةـن ابـاك املزيـد مـن انجـراىاو املتعلقـة بالسياسـاو بشـنلا مـن أجـإ تنايـذ
املباعل التوجي ية .وسةن أن تت ذ نيا العمإ الوطنية ءةإ نية قاامة بـذااا أو أن تـدمن
يف استراتيرياو كاو صلة ،أوسع سياقا مـن قبيـإ تلـل املتعلقـة قـو انسسـان أو املسـؤولية
اقجتماعية للشركاو.
 - 1وتشــري األعلــة املســتمدة مــن العمليــاو اجلاريــة ا أن نيــا العمــإ الوطنيــة سةــن
أن تس م س اما سوعيا يف تنايذ املباعل التوجي ية بصورة فعالة .ويف هـذا الصـدع ،مـن اجلـدير
باملبح ة بصاة ناصة أن نيا العمإ الوطنية سةن أن تمدو أعاة بالنسبة ملا يليا
تنايــذ املبــاعل التوجي يــة بصــورة منســقة ومتســقة علــا ملــو يســتوع
(أ)
الركااز الثبه ،ويشر( يع أصحاب املصلحة احلةوميني وغري احلةومينيب

يــع

(ب) جـراى تقيـيم ءـامإ لبحتياجـاو والارـواو الـ تتـرجم ا أهـداف عمليــة
للتحايز علا اباك جراىاو و ياعة املساىلة العامةب
(ج) التنايــذ املتناســم للمبــاعل التوجي يــة علــا ملــو يتســم روســة كافيــة للتصــد
لياااــة مــن املشــاكإ يف جمــال األعمــال التراريــة وحقــو انسســان ال ـ قــد يواج ــا البلــد،
مع مراعاة تنوع البيئاو التن يميةب
(ع) التوعية ،وايئـة الارصـة حلـوار بنـاى بـني أصـحاب املصـلحة املتعـدعين ،بشـنن
معايري حقو انسسان الواجبة التيبيم ،والركااز الثبه ال تقوم علي ا املباعل التوجي يةب
(هـ) تعبئة املوارع ،ا يف كلل من نبل التعاون الـدو والـدعم الـتق  ،مـن أجـإ
حتسني السياساو الوطنية واألطر القاسوسية والتن يميـة بمـرخ منـع استـ اكاو حقـو انسسـان
وتوفري احلماية بشنلاب
(و) املساعدة علا مت يد الساحة الدولية فيما يتعلـم بالسياسـاو واألطـر القاسوسيـة
والتن يمية املتعلقة باألعمال الترارية وحقو انسسان.

ثالثا  -مبح او ب شنن عملية وضع نية العمإ الوطنية
 - ٨ويبحظ الاريم العامإ ظ ور توافم يف اآلراى فيمـا يتعلـم بالعناصـر األربعـة األساسـية
للعملية وال تةتسـي أييـة بالمـة يف وضـع نيـا العمـإ الوطنيـة وهـي كمـا يلـيا (أ) ينبمـي
يــع اجل ــاو احلةوميــة املعنيــة
أن تةــون العمليــة قاامــة علــا املشــاركة املنســقة مــن جاس ـ
صاحبة املصلحة ،بقياعة كيان صص يف احلةومة يتمتع بالقدرة التن يمية والسـلية السياسـية
واملوارع الب مةب (ب) ينبمي أن تةون العملية قاامة علا األعلة ،وبالتـا تشـمإ جـراى حتليـإ
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للممارس او القاامـة والارـواو املتبقيـة ،ولـو أن هنـا( اراى تلاـة فيمـا يتعلـم باملـد الـب م
لنيــا حتلــيبو تلــل الارــواوب (ج) ينبمــي أن يــتمةن أصــحاب املصــلحة غــري احلةــوميني
من املشاركة يف العملية بيريقة مايدةب و (ع) ينبمي أن تةون العملية ءـاافة وسةـن التنبـؤ ـا
بالنسبة جلميع اجل او صاحبة املصلحة.

أل

 ءرا( اجل او احلةومية صاحبة املصلحة والقياعة املعنية - 6يتيل تنايذ املباعل التوجي ية بصورة متسـقة وءـاملة املشـاركة النشـية مـن جاسـ
جمموعة متنوعة مـن تلـ الـو اراو وانعاراو والوكـاقو احلةوميـة .ولمضـمان مشـاركت ا
اجملديــــة ،ينبمــــي يف مســــت إ العمليــــة وضــــع صــــيمة للتعــــاون املشــــتر( بــــني الــــو اراو
وانعاراو والوكاقو.
 - 71وكلــل التعــاون المضــرور لثبثــة أســباب .األول ،أس ـ يــدعم وجــوع تاــاهم مشــتر(
علــا صــعيد احلةومــة بشــنن املســااإ امليروحــة .ويســ م العديــد مــن الــو اراو وانعاراو
والوكاقو يف تنايذ املباعل التوجي ية ،ولةن ا ق تشـري بصـورة مباءـرة ا حقـو انسسـان.
وسةن أن يةاإ التعاون فيما بين ا جياع لمة مشتركة .وثاسيا ،يتيل تنايـذ املبـاعل التوجي يـة
مــن جاسـ تلـ الــو اراو وانعاراو والوكــاقو احلةوميــة معرفــة فنيــة كــبرية .وق سةــن
خليــا العمــإ الوطنيــة معاجلــة أوج ـ القصــور األس مــة والسياســاو ق كا كــان األء ـ ا
مــن كو اخلــربة املناســبة يشــةلون جــزىا مــن العمليــة .وثالثــا ،يعــز كلــل التعــاون امللةيــة
فيما بني تل اجل او احلةوميـة صـاحبة املصـلحة .فتلـل الـو اراو وانعاراو والوكـاقو
ستمدو يف لاية املياف مسؤولة عن تنايذ سقاط العمإ ادـدعة يف نيـة العمـإ الوطنيـة ،وتعـد
مشاركت ا بالمة األيية من أجإ فعالية تلل اخليا.
 - 77وقد تناول مع م احلةوماو هـذت املسـنلة مـن نـبل سشـاى أفرقـة عاملـة كاو قاعـدة
واسعة ،مشتركة بني الو اراو تتـوا مسـؤولية وضـع نيـة العمـإ الوطنيـة .وتشـمإ اجل ـاو
الااعلة احلةومية املعنية ،علا سبيإ املثال ق احلصر ،الو اراو املسؤولة عـن حقـو انسسـان،
والشـــــؤون اخلارجيـــــة ،واققتصـــــاع وقمضـــــايا األعمـــــال التراريـــــة والترـــــارة ،والعـــــدل،
والعمإ والتنمية.
 - 76وتوضــا األعلــة املســتقاة مــن عمليــاو نيــا العمــإ الوطنيــة اجلاريــة أييــة القيــاعة
امل صصة .ويف التقريـر املقـدم مـن الار يـم العامـإ ا الـدورة الثالثـة والعشـرين جمللـس حقـو
انسسان ( ،A/HRC/23/32الاقرة  ،)17أوصا بمضرورة أن تسـند احلةومـاو املسـؤولية العامـة
عـــن تنايـــذ املبـــاعل التوجي يـــة ا الـــو ارة أو انعارة املعنيـــة .و ا اآلن ،مـــا برحـــت بعـــض
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احلةومــاو ،مثــإ هولنــدا و ســباسيا واململةــة املتحــدة لربيياسيــا الع مــا وأيرلنــدا الشــمالية،
بصص الدور القيـاع للةياسـاو املعنيـة قـو انسسـان يف و ارة الشـؤون اخلارجيـة ،أمـا يف
حالــة الــداكر( وفنلنــدا فت صــص كلــل الــدور للةياســاو احلةوميــة الـ تركــز علــا األعمــال
الترارية أو املسااإ املتعلقة بالترارة .وتتو قيـاعة العمليـاو األنـر خليـا العمـإ الوطنيـة،
الةياساو ال تركز بشةإ مشتر( علا حقو انسسـان واألعمـال التراريـة .كمـا هـو احلـال
يف النروين وسويسرا.
 - 73وتشـــري اخلـــربة املةتســـبة مـــن العمليـــاو اجلاريـــة ا التحـــدياو الــ تواجــ اجلمـــع
بــني القيــاعة امل صصــة وبــني ملةيــة نيــا العمــإ الوطنيــة مــن نــبل التعــاون املشــتر( بــني
املؤسساو احلةومية ،وللممضـي بالعمليـة قـدما ،قـد بـاطر الـو اراو وانعاراو أو الوكـاقو
باقضــيبع ءــزى كــبري مــن العمــإ املتعلــم بوضــع نيــة العمــإ الوطنيــة ،ــا يتــر( األعمضــاى
امل صصني بقدر أقإ يف أفرقة العمإ املشتركة بني انعاراو علا هام العملية .وقـد تحـت
احلةومــاو يف ىاولــة احلــد مــن هــذا امل ــاطرة بالعمــإ علــا ضــمان وجــوع قيــاعة مشــتركة
مســـتمدة مـــن تلـــ الـــو اراو وانعاراو والوكـــاقو و/أو التقســـيم الواضـــا للعمـــإ،
ا يف كلل تقاسم ع ى العمإ.

باى  -ءرا( اجل ا و صاحبة املصلحة غري احلةومية
 - 74ولةــي تعةــس عمليــة وضــع نيــة العمــإ الوطنيــة رو املبــاعل التوجي يــة ،ينبمــي
أن تةــون تشــمإ اجلميــع ،وتةاــإ اقســتماع ا أصــواو يــع أصــحاب املصــلحة املعنــيني،
ن في م ضحايا است اكاو حقو انسسان ،وأنذهم بعني اقعتبار .ويعد التشـاور مـع طاااـة
واسعة من أصحاب املصـلحة غـري احلةـوميني جـزىا ق يترـزأ مـن وضـع نيـة العمـإ الوطنيـة
وتشــمإ اجل ــاو املعنيــة غــري احلةوميــة كاو الصــلة املؤسســاو الوطنيــة حلقــو انسســان،
ومن ماو اجملتمع املدين ومؤسساو األعمال واألعمال الترارية والرابيـاو امل نيـة ،وسقابـاو
العمــال ،والــدواار األكاعسيــة .وسيســتعان يف حتديــد أصــحاب املصــلحة تلــ الســياقاو
الوطنية ،ا يف كلل هيمنة بعـض القياعـاو يف اققتصـاع أو استشـار القياعـاو الـ يعتـرب ألـا
تشةإ نيرا أكرب بالنسبة حلقو انسسان.
 - 75وتعد املشاركة يف تسيري الشـؤون العامـة يف حـد كااـا ،ـا يف كلـل مةاسيـة احلصـول
علا املعلوماو المضرورية ،حقا من حقو انسسـان الـ يـتعني احترام ـا وتنايـذها يف صـياغة
نيــا العمــإ الوطنيــة ،كمــا هــو احلــال يف كــإ جمــاقو انجــراىاو احلةوميــة .وبانضــافة
ا كلــل ،تشــري األعلــة املســتقاة مــن عمليــاو نيــا العمــإ الوطنيــة ا أن عراج أصــحاب
املصــلحة غــري احلةــوميني يثمــر عــدعا مــن الاوااــد .فــنوق ،ق سةــن تنايــذ املبــاعل التوجي يــة
14-58755
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بواسية الدولة وحـدها .وتتيلـ تـدابري مع ـم الـدول تنييـد القيـاع الترـار  .وسثـإ عيـاى
املؤسســاو التراريــة صــوتا يف عمليــة حتديــد التــدابري املبامــة أمــرا بــالم األييــة .ثاسيــا ،تتمتــع
املن ماو غري احلةو مية من اجل او املعنية ستو عال من املعرفة بنسواع املشاكإ الـ يـتعني
معاجلت ا والسبإ املمةنة للتصـد اـا ،األمـر الـذ ثبـت أسـ يةمـإ من ـور احلةومـة بيريقـة
مايدة .وعبوة علـا كلـل ،تعتـرب املشـاوراو مـع أصـحاب املصـلحة السـبيإ أمـام احلةومـاو
نببغ توقعااا واسـتراتيريااا ا يـع تلـل اجل ـاو الااعلـة الـ تتـنثر أسشـيت ا ومصـاحل ا
خبية العمإ الوطنية.
 - 79وقد انتـارو الـدول سـبب تلاـة تةاـإ ءـرا( أصـحاب املصـلحة غـري احلةـوميني.
وقد ععيت يع اجل او صاحبة املصلحة يف يـع عمليـاو نيـة العمـإ الوطنيـة ،ا التعـبري
عن مواقا ا وتوقعااا قبإ أن تبدأ احلةومة يف صياغة الوثيقة .وقد س ـم مع ـم الـدول سلسـلة
من اقجتماعاو التشاورية ،مت بعمض ا بصـورة مناصـلة بالنسـبة لةـإ فئـة مـن فئـاو أصـحاب
املصــلحة واجل ــاو األنــر يف ءــةإ جلســاو مشــتركة( .)1وجتــر الــدول األنــر تبــاعق
منت مــا ل ـ راى مــع األفرقــة اقستشــارية الداامــة ألصــحاب املصــلحة املتعــدعين بشــنن قمضــية
املســؤولية اقجتماعيــة للشــركاو( .)٨وعــبوة علــا كلــل ،كلاــت بعــض احلةومــاو نــرباى
نـــارجيني نجـــراى مقـــاببو متعمقـــة مـــع أصـــحاب املصـــلحة( .)6وبانضـــافة ا التشـــاور
مع أصحاب املصلحة قبإ صياغة الوثيقة ،عقد بعـض البلـدان أيمضـا مشـاوراو حـول مشـاريع
نيا عمل ا الوطنية ،وكلل يف المال من نبل التما تعليقاو نيية من عدع ىدوع مـن
اجل او املعنية غري احلةومية(.)71
 - 71وتشري التعليقاو الوارعة مـن اجل ـاو املعنيـة غـري احلةوميـة ا أن املشـاوراو املايـدة
م مة لشـرعية العمليـة ،ويـر عـدع مـن أصـحاب املصـلحة هـؤقى ،يف النـ ن الـذ يقـوم فيـ
__________
( )1اس ـــــــــر علـــــــــا ســـــــــبيإ املثـــــــــال العمليـــــــــة انســـــــــباسية متاحـــــــــة علـــــــــا املوقـــــــــع الشـــــــــبةيا
.www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx

( )٨اس ر مثب اايئة اقستشـارية حلقـو انسسـان ومشـاركة النـروين اققتصـاعية يف اخلـارج أو اجمللـس الـداكركي
املع سؤولية الشركاو.
( )6اس ر علا سبيإ املثال نية العمإ الوطنية ااولندية (الصـاحة  )3أو التقريـر املتعلـم بتشـاور أصـحاب
املصــــــــلحــــة يف سويســرا (باللمــة األملاســــــية)ا http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/
.Schlussbericht_StakeholderkonsultationenNAP.pdf
( )71اس ــر علــا ســبيإ املثــال نيــة العمــإ الوطنيــة لانلنــدا (باللمــة الانلنديــة)ب أو مشــروع نيــة العمــإ انســباسية
(باللمة انسباسية) متـا عـــــــلــــــا املـــــوقـــــــــع الشـــــــــــبةيا www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/
NationalActionPlans.aspx
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اخلبري اخلارجي بإجراى مقاببو مـع تلـل اجل ـاو وسـيلة فعالـة نتاحـة عراج مواقا ـا بـنع
التااصيإ .وينيبم ساس الشيى جيـدا بالنسـبة للمشـاوراو بشـنن صـيم مشـروع نيـة العمـإ
الوطنية .وكثريا ما كان أصحاب املصلحة يف بلـدان ،مثـإ فنلنـدا و سـباسيا وسويسـرا ،ييلبـون
تلل اجلولة انضافية من املشاوراو لمضمان عنال التعديبو ااامة علا نية العمـإ الوطنيـة
قبــإ وضــع ا يف صــيمت ا الن اايــة .ويســاعد القيــام بــذلل أيمضــا علــا حتديــد توقعــاو يــع
األطراف كاو الصلة قبإ بدى اخلية.
 - 7٨وتــؤع املؤسســاو الوطنيــة حلقــو انسســان عورا هامــا للمايــة يف صــاوف أصــحاب
املصلحة غري احلةـوميني ،وسةـن لعمليـة وضـع نيـة عمـإ وطنيـة أن تسـاعد يف يـاعة تعزيـز
وقية هذت املؤسساو يف جمال األعمال الترارية وحقـو انسسـان .وتشـار( هـذت املؤسسـاو
مشــاركة فعالــة يف تعزيــز تنايــذ املبــاعل التوجي يــة علــا الص ـعيدين الــوط وانقليمــي .فاــي
عام  ، 6176اعتمـدو اجملموعـة األوروبيـة للمؤسسـاو الوطنيـة حلقـو انسسـان نيـة عمـإ
بــرلني بشــنن األعمــال التراريــة وحقــو انسســان( ،)77الـ حتــؤ املؤسســاو الوطنيــة حلقــو
انسســان يف املنيقــة علــا ععــم تنايــذ املبــاعل التوجي يــة بســبإ منـ ا جــراى عراســاو مرجعيــة
بشنن املباعل التوجي ية و/أو تقدمي توصياو بشنن نيا العمإ الوطنيـة .ويعمـإ بعـض هـذت
املؤسساو بنشاط علا متابعـة تلـل التوصـياو ،ويمضـيلع بـدور ىـور يف قامـة احلـوار بـني
تل أصحاب املصلحة علا الصعيدين الوط والدو  ،ويروج لبناى القدراو عانـإ اجملتمـع
املدين واألوساط الترارية .فعلا سبيإ املثال ،تقوم جلنـة حقـو انسسـان والعدالـة انعاريـة يف
غاســا بــدور رايســي لعقــد حــوار بــني أصــحاب املصــلحة املتعــدعين يف جمــال األعمــال وحقــو
انسسان ععما لوضع نية عمإ وطنية يف عام .6175
 - 76وارتن بعض الدول أن من املايـد استشـارة اجل ـاو الااعلـة الدوليـة ،مثـإ املن مـاو
انقليميـــة والدوليـــة ،ـــا في ـــا الاريـــم العامـــإ ومن مـــاو اجملتمـــع املـــدين الدوليـــة واخلـــرباى
الدوليون( .)76ويف حاقو عدة ،ساعد كلل يف تعزيز اتسا السياساو بني الدول مـن نـبل
تباعل احلةوماو لترار ا امل تلاة يف وضع نيا العمإ الوطنية.

__________
( )77اس ر .business-humanrights.org/media/plan-of-action-plan-bhr-workshop-0912-berlin.doc

( )76علــا ســبيإ املثــال ،س مــت حةومــة اململةــة املتحــدة مــؤمترا يف ويلتــون بــار( ،يف حزيران/يوسيـ  ،6176يف
طار املشاوراو ال أجراا قبإ صوغ نا عمل ا الوطنية.
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جيم  -املسا والدراساو املرجعية وحتليإ الارو او
 - 61ينبمي للحةوماو ،عند وضع نيا العمإ الوطنيـة ،أن تتبـع لرـا يقـوم علـا األعلـة
وأن جتمع البياساو وأن تقيّم احتياجاو مواىمة القواسني واألس مة والسياساو املعمول ـا مـع
املباعل التوجي ية .ويع هذا اباك نيواو للتنكد مـن أن الوضـع الـراهن يتوافـم مـع املبـاعل
التوجي ية وحتديد الارواو املتبقية يف أطر العمإ احلالية لةاالـة مواىمتـ ا السـليمة مـع املبـاعل
التوجي يـة .ولةــي يةـون أ اســتعراخ للوضــع الـراهن متســقا مــع املبـاعل التوجي يــة ،ينبمــي
أق يقتصر علا حتديد السياساو والقواسني واألس مة القاامة فحس  ،بإ أن يقيم أيمضـا مـد
فعاليــة ال سياســة واجلواســ العمليــة املتعلقــة بإسااكهــا يف حــدوع األطــر القاسوسيــة والتن يميــة
والقمضااية .وينبمي أن تشمإ الدراساو املرجعية املباعل التوجي ية بركاازها الثبه.
 - 67ومن امل م جراى حتليإ أو واف للارـواو يف يـع الركـااز الـثبه ،وكلـل لثبثـة
أسباب علا األقإ .أوق ،أن التحليإ يتيا حتديد القمضايا كاو األييـة اخلاصـة بالبلـد ،ومـن ت
ف و يرسي األسا لصوغ نية عمإ وطنية ملعاجلة تلـل القمضـايا .ثاسيـا ،أن حتديـد الارـواو
يســاعد يف معرفــة أعوار املســؤولية والقيــاعة املنوطــة باايئــاو احلةوميــة امل تلاــة للتنكــد مــن
وجوع الصـةو( السياسـية الـ قـد تةـون مبامـة لسـد تلـل الارـواو .ثالثـا ،أن الدراسـاو
املرجعية سةن أن تمدو أساسا لقيا التقدم ادر رور الزمن يف تنايذ نية العمإ الوطنية.
 - 66وقد انتارو احلةوماو طريقتني لتحليإ الوضع الراهن وحتديد ال الارـواو ،ويـاا
(أ) جراى مسا عانلي( ،ب) تةلي نـرباى نـارجيني بـإجراى حتلـيبو .وقـد أجـر مع ـم
البلدان ال وضعت نيا عمإ وطنية حل اآلن عملياو مسـا عانلـي .ونبصـة القـول ن
يع أعمضـاى األفرقـة العاملـة املشـتركة بـني انعاراو قـد حـدعوا األسشـية الـ يمضـيلعون ـا
والارواو ادتمإ وجوعها يف تنايذ املبـاعل التوجي يـة ،ت أعرجوهـا يف صـل واحـد .ويعتـرب
املشاركون يف وضع نيا العمإ الوطنيـة أن تلـل اخليـواو ومـا تـثريت مـن مناقشـاو مايـدة
للمايــة يف تعزيــز الا ــم املشــتر( للمبــاعل التوجي يــة ساس ـ ا ،ويف حتديــد القمضــايا ال ـ ينبمــي
معاجلتـ ا يف تلـل اخليـا ،ويف يــاعة املشـاركة اجملديـة مـن جاسـ تلـ اجل ـاو احلةوميــة
الااعلة املعنية.
 - 63ورغم أن عملياو املسا الدانلي بالمة األيية يف تعزيـز مشـاركة األج ـزة احلةوميـة
والتعاون فيما بين ا ،فإلا غالبـا مـا تاتقـر ا املوضـوعية .وهـذا هـو السـب يف أن العديـد مـن
احلةومــاو كلـ نــرباى نــارجيني بــإجراى الدراســاو املرجعيــة( .)73وقــد تنـاول مع ــم هــذت

__________
( )73اس ــر علــا ســبيإ املثــال“Scuola Superiore Sant’Anna, “Imprese e diritti umani: il caso Italia”،
()6173ب اللرنة اقستشـارية الوطنيـة الارسسـية حلقـو انسسـان“Entreprises et droits de l’homme: avis ،
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الدراساو أساسا األطر القاسوسية املوجوعة يف البلدان املعنيـة .غـري أن األءـ ر األنـرية ءـ دو
وضــع النمــاكج األوا لدراســاو مرجعيــة وتوجي ــاو أنــإ بشــنن املنــ رياو كاو الصــلة
ا( .)74وتؤع املؤسساو الوطنية حلقو انسسان يف العديـد مـن البلـدان عورا قيمـا للمايـة يف
جراى تلل الدراساو املرجعية .وسةن ععوة هذت املؤسساو ا املسـاية بشـةإ اسـتراتيري
أكرب بةثري يف التقييماو املرجعية ،بالن ر ا مةاست ا الاريدة من سوع ا.
 - 64ومــن املــرجا أن ينيــو جــراى عراســة مرجعيــة ءــاملة وحتليــإ ءــامإ للارــواو
وتةملت ما بعملياو مسا عانلي صعوباو لوجستية وعملية ة ،وأن يتيلـ يف كـإ حالـة
من هذت احلاقو تـوفري املـوارع والت يـيا الـدقيم .ويف حـني يبـدو مـن األفمضـإ جـراى حتليـإ
واف قبإ صياغة نية العمإ الوطنية ،فإن احلةوماو سةن أن بتار اتباع لـن تلـ  .فعلـا
سبيإ املثال ،سةن ا أن تدرج يف سقاط العمإ اددعة يف نيـة العمـإ الوطنيـة حتلـيبو ماصـلة
لبعض القمضايا ،ومن ت تؤجإ اقسترابة اا ا حني الشروع يف تنايـذ نيـة العمـإ الوطنيـة.
وهذا هو الن ن الذ اتبعت بعض البلدان ال سبم أن سشرو نيا عمل ا الوطنية(.)75

عال  -الشاافية والقدرة علا التنبؤ
 - 65اســتناعا ا أحــد عوامــإ النرــا الرايســية يف العمليــة الــ أعو ا قــرار املبـــاعل
التوجي يــة ،ينبمــي أن تتســم عمليــة وضــع نيــا العمــإ الوطنيــة بالشــاافية وأن يةــون يــع
أصــحاب املصــلحة قــاعرين علــا التنبــؤ ــا .ويع ـ هــذا ضــرورة سشــر الصــةو( كاو الصــلة
و تاحت ا لبطبع علي ا .وعبوة علا كلل ،ينبمي حتديد العمليـة بوضـو وعبسيـة وحتـديث ا
بناى علا كلل.
 - 69والشـاافية والقــدرة علـا التنبــؤ عنصـران أساســيان نسـباغ صــاة ءـرعية علــا عمليــة
وضع نيا العمإ الوطنية أللما يعـز ان الثقـة فيمـا بـني أصـحاب املصـلحة احلةـوميني وغـري
احلةوميني .وتبني األعلة أن أصحاب املصلحة مستعدون للمساية يف هذت العمليـة مـن نـبل
__________

”)6173( sur les enjeux de l’application par la France des Principes directeurs des Nations uniesب
واملركز السويسر لل ربة يف جمال حقو انسسـان ومركـز عراسـاو حقـو انسسـان التـابع جلامعـة يـور ،
“Human rights implementation in Switzerland: a baseline study on the business and human rights

”.)6174( situation in Switzerland
( )74اس ر ،علا سبيإ املثال ،)6173( Mark B. Taylor, “A mapping analysis: the State duty to protect” ،وهو
عبارة عن موجز لدراسة أنإ أُجريت لوضع نية العمإ الوطنية النروجيية.
( )75اس ر ،مثب ،اقلتزام الوارع يف نية العمإ الوطنية ااولندية بتعيني جلنة مستقإ (  ،)74 .أو انجراى املـبني يف
الصاحة  77يف نية العمإ الوطنية للمملةة املتحدة.
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استثمار الةثري من الوقت واملوارع كا ما اقتنعوا بنن رأي م سيؤنذ علا ىمـإ اجلـد .وباملثـإ،
يُعـد تبــاعل الصــةو( كاو الصـلة بالعمليــة ويااــا املميـزة ءــرطا أساســيا نجـراى عمليــة تعلــم
مشتركة فيما بني أصحاب املصلحة علا الصعيدين الوط والدو .
 - 61وابذ عدع من احلةومـاو الـ ءـرعت يف وضـع نيـة عملـ ا الوطنيـة ،أو الـ هـي
بصدع كلل ،نيـواو لمضـمان ءـاافية هـذت العمليـة و مةاسيـة التنبـؤ ـا .وسُشـرو ،يف مع ـم
احلاقو ،عملياو املسا والدراسـاو املرجعيـة و/أو تقـارير عـن املشـاوراو الـ أجريـت مـع
أصحاب املصلحة .غري أن مسـااإ الشـاافية كاسـت ىـإ استقـاعاو متةـررة مـن قبـإ أصـحاب
املصــلحة غــري احلةــوميني يف مع ــم البلــدان .ومــع أس ـ ق توجــد أســباب واضــحة لعــدم بقــاى
أصــحاب املصــلحة علــا علــم بعمليــة وضــع اخليــة الوطنيــة واخليــواو املقبلــة في ــا ،فــإن
احلةوماو قد حتتاج أحياسا ا املوا سة بني ءاافية الوثاام وكااىة العملية .وتشري الترربـة ا
أن انتيار الشاافية بدق من السرعة يف تـا هـذت العمليـة يـؤر مثـارت يف األجـإ اليويـإ ،ألن
كلل يعز ععم أصحاب املصلحة املتعدعين اذت العملية ولنتاار ا.

رابعا  -مبح او بشنن ادتو
 - 6٨يتمضــمن هــذا الاــرع أفةــارا بشــنن ءــةإ نيــا العمــإ الوطنيــة وموضــوع ا وبشــنن
األءــةال امل تلاــة الـ سةــن أن تت ــذها .ويســلا المضــوى علــا بعــض املبــاعل الرايســية الـ
تســتند لي ــا تلــل اخليــا فيمــا يتعلــم بنياق ــا وىتواهــا ،ويعيــي أمثلــة توضــيحية ملواضــيع
السياساو ال سةن الن ر في ا بشنن كإ ركيزة من الركااز الثبه للمباعل التوجي ية.

أل

 الوثاام القاامة بذااا أو ال تةون جزىا من استراتيرياو أنر - 66عنــد تيــوير اســتراتيرياو السياســة العامــة لتنايــذ املبــاعل التوجي يــة ،قــد تستصــوب
احلةوماو وضع وثيقـة قاامـة بـذااا بصـص لععمـال التراريـة وحقـو انسسـان ،أو عراج
فص ول ذا الشنن يف اقستراتيرياو أو نيا العمإ احلةومية األنإ ال تتعلم مـثب قـو
انسسان أو باملسـؤولية اقجتماعيـة للشـركاو أو بالتنميـة الوطنيـة .والاريـم العامـإ ق يسـد
مشورة بشنن اخليار األفمضإ ما عامت نية العمإ الوطنية تسـعا ا تنايـذ املبـاعل التوجي يـة
بيريق ة ءاملة ومتسقة وما عامت ستيرة لعملية تتسم بوجوع العناصر اددعة يف هذا التقرير.
 - 31وقد جاىو نيا العمإ الوطنية ال سُشرو حل متو /يولي  6174يف ءـةإ وثـاام
قاامة بـذااا ،ومع ـم البلـدان الـ تعةـ حاليـا علـا وضـع نيـا عملـ ا تتبـع لرـا ـاثب.
وأعرجــت بعــض البلــدان أيمضــا املبــاعل التوجي يــة يف اســتراتيريااا املتعلقــة قــو انسســان
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أو باملســؤولية اقجتماعيــة للشـــركاو( .)79وتتنــاول بلــدان أنـــر  ،مثــإ الربتمــال واليوســـان
وكولومبيــا ،تنايــذ هــذت املبــاعل التوجي يــة يف اقســتراتيرياو احلةوميــة األنــإ ال ـ تعتــزم
تةريس فصإ في ا خلية العمإ الوطنية اخلاصة ا.
 - 37وعلا أ حال ،ينبمي للحةوماو أن تةاإ اتسا نيا عمل ا مع اقسـتراتيرياو
احلةوميــة األنــر  .ويف هــذا الصــدع ،ءــدع الاريــم العامــإ علــا أييــة انءــارة صــراحة ا
املباعل التوجي ية يف السياساو احلةومية املتعلقة باملسؤولية اقجتماعية للشـركاو للمسـاعدة
يف ضــمان أن تســت دف تلــل السياســاو اآلثــار الســلبية ادتمــإ أن تترتــ علــا األسشــية
الترارية ،ومن ت جتنـ انتـزال ما ـوم املسـؤولية اقجتماعيـة للشـركاو يف املسـاعي اخلرييـة
فحس (اس ر  ،A/HRC/23/32/Add.2الاقرة .)79

باى  -املباعل األساسية جلوهر اخليا العمإ الوطنية
 - 36يعترب الاريم العامإ أن املباعل األساسية اخلمسة التالية م مة لوضع نية عمإ وطنيـة
قوية .فينبمي خلية العمإ الوطنية أنا (أ) جتسد تةامإ واجبـاو الدولـة ومسـؤولية الشـركاو
وترابي ما يف طار املباعل التوجي يةب (ب) حتدع معاج ”املزين الذكي“ من التـدابري املصـممة
لةــي تباــم ال ــروف الســاادة يف البلــدب (ج) تعــز اقتســا الرأســي واألفقــيب (ع) تسـ م يف
حتقيم املساواة علا الصعيد الدو ب (هـ) ترتةز ا مبـاعل حقـو انسسـان وتتمضـمن من ـورا
سساسية وتن ر باعالية يف قمضي الت مي والتنثر باألنيار.
 - 7تةامإ واجباو الدولة ومسؤولياو الشركاو وترابي ما
 - 33ينبمي أن جتسـد نيـا العمـإ الوطنيـة اتسـا املبـاعل التوجي يـة كةـإ( ،)71وتةامـإ
أركالــا الثبثــة وترابي ــا .ومــع أن نيــا العمــإ الوطنيــة ،باعتبارهــا اســتراتيرياو يف جمــال
السياسة العامـة ينبمـي أن تقـدم يف املقـام األول جابـاو بشـنن الةيايـة الـ سـتناذ ـا الدولـة
التزامااــا يف جمــال حقــو انسســان ،فإس ـ ينبمــي اــا أيمضــا أن حتــدع الســبإ الــ ســتاي ــا
الشركاو سؤوليت ا عن احترام حقو انسسان .وستيرة لـذلل ،تـؤثر نيـا العمـإ الوطنيـة
تــنثريا هامــا يف تنايــذ مؤسســاو األعمــال التراريــة للركيــزتني الثاسيــة والثالثــة مــن املبــاعل
__________
( )79اس ـر ،علــا ســبيإ املثــال ،نيــة العمــإ الوطنيـة الداكركيــة للمســؤولية اقجتماعيــة للشــركاو للاتــرة -6176
 ،6175واملتاحة علا املوقع الشبةيا csrgov.dk/file/318420/uk_responsible_growth_2012.pdfب أو نية
العمـــــإ الوطنيـــــة القربصـــــية للمســـــؤولية اقجتماعيـــــة للشـــــركاو ،واملتاحـــــة علـــــا املوقـــــع الشـــــبةيا
.www.foretica.org/plan_rse_chipre.pdf

( )71اس ر املباعل التوجي ية ،املباعل العامة.
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التوجي ية .وسةن اذت اخليا ،علا سبيإ املثال ،أن تقدم وصاا للسبإ ال تتوقـع الـدول ـا
أن تاي املؤسساو التراريـة سـؤوليااا يف طـار الركيـزتني الثاسيـة والثالثـة .وسةنـ ا أيمضـا أن
حتدع أعواو السياسة العامة ال بتـار الـدول مـن نباـا ععـم املؤسسـاو التراريـة يف الوفـاى
سؤوليااا حازها علا كلل وابتماؤت من ا.
 - 34ويف هذا الصدع ،من امل م التنكيد علـا أن نيـة العمـإ الوطنيـة ق تقلـإ بـن ءـةإ
من األءةال من مسؤولية املؤسسـاو التراريـة عـن احتـرام حقـو انسسـان ،وهـي مسـؤولية
قاامـــة بصـــرف الن ـــر عـــن قـــدرة الـــدول علـــا الوفـــاى بالتزامااـــا املتعلقـــة قـــو انسســـان
أو استعداعها للوفاى ا( .)7٨بإ ن نيا العمإ الوطنية ،ال توضع مـن نـبل عمليـة تشـر(
يــع أصــحاب املصــلحة املتعــدعين ،تسـ م بشــةإ أكــرب يف تشــريع الشــركاو علــا املبــاعرة
بتنايذ املباعل التوجي ية.
 - 6ال تةي

مع ال روف الوطنية بـ ”مزين ككي“ من التدابري

 - 35يشــرع الاريــم العامــإ احلةومــاو علــا عقــد مناقشــاو ءــاملة بشــنن مةاسيــة وضــع
أعواو متعلقة بالسياساو وحتديد ”مزين ككي‘‘ من التدابري الرامية ا تعزيز احتـرام حقـو
انسسان .ويع الاريم العامإ بعبارة ’’مزين ككـي‘‘ ،مـن ج ـة ،أن يُؤنـذ يف احلسـبان يـع
التدابري ادتملـة ،الوطنيـة منـ ا والدوليـة ،وانلزاميـة واليوعيـة( .)76ومـن ساحيـة أنـر  ،ينبمـي
أن تةون التـدابري املركببـة ’’ككيـة‘‘  ،أ أن تتسـم بالاعاليـة يف منـع مـا يـنرم عـن املؤسسـاو
الترارية من اثار ضارة قو انسسان والتصد لذلل.
 - 39ولــئن كاســت بعــض جمــاقو السياســة العامــة تعـ الــدول يع ــا فيمــا يتعلــم بتنايــذ
املباعل التوجي ية ،فإن ىتو نيـا العمـإ الوطنيـة ق بـد أن يةـون ناصـا بةـإ عولـة علـا
حدة .فعلـا سـبيإ املثـال ،يُتوقبـع مـن البلـدان الـ تستمضـي العديـد مـن املؤسسـاو التراريـة
املتعدعة اجلنسـي او أن تركـز علـا جمموعـة مـن املسـااإ والتـدابري بتلـ عـن تلـل الـ تركـز
علي ــا البلــدان مــوطن تلــل املؤسســاو .وباملثــإ ،فــإكا اكتســت قياعــاو بعينـ ا أييــة ناصــة
بالنسبة ققتصاع بلد من البلدان ،فقد يؤع كلل ا مزيد من التركيز علا تلل القياعاو.

__________
( )7٨اس ر املبدأ التوجي ي  77والتعليم علي .

( )76اس ر أيمضا التعليم علا املبدأ التوجي ي .3
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 - 3اقتسا العموع واقتسا األفقي
 - 31تقتمضــي املبــاعل التوجي يــة مــن الــدول أن تمضــمن اقتســا علــا الصــعيدين العمــوع
واألفقـــي علـــا الســـواى( .)61ونيـــا العمـــإ الوطنيـــة أفمضـــإ وســـيلة لتحقيـــم هـــذت المايـــة.
فمــن الناحيــة العموعيــة ،ينبمــي أن تن ــر نيــا العمــإ الوطنيــة بصــورة ءــاملة يف السياســاو
والتشريعاو واللوااا وانجراىاو القمضـااية وأن حتـدع أتـع التـدابري األكثـر ملعاجلـة الارـواو
القاامة يف تنايذ التزاماو الدول وج القاسون الدو حلقو انسسان.
 - 3٨ومــن الناحيــة األفقيــة ،ينبمــي أن يةــون للةياســاو احلةوميــة والوكــاقو احلةوميــة
الارعية مـا يةاـي مـن املعـارف املتعلقـة بواجبـاو الدولـة يف جمـال األعمـال التراريـة وحقـو
انسســان وأن تةــون قــاعرة علــا تنايــذ وقيااــا وفقــا لــذلل .وينبمــي أن تُت ــذ التوعيــة وبنــاى
القــدراو أولويــة لةاالــة تنايــذ يــع اجل ــاو الااعلــة احلةوميــة للمبــاعل التوجي يــة تنايــذا
متسقا.
 - 36ويشرع الاريم العامإ الدول بقوة علا التروين ملا وم بذل العناية الواجبـة يف مراعـاة
حقو انسسان وتيبيق  .وينبمي أن تنص احلةوماو يف نيا عمل ا الوطنية علا مـا تتوقعـ
يف جمــال بــذل املؤسســاو التراريــة للعنايــة الواجبــة يف مراعــاة حقــو انسســان وفقــا للركيــزة
الثاسية من ركااز املباعل التوجي ية .وعبوة علا كلل ،ينبمي للدول أن تـدرج الا ـم الراسـ
لبذل العناية الواجبـة يف مراعـاة حقـو انسسـان وأن توضـح عنـد ابـاك املزيـد مـن اخليـواو
اقستباقية من قبيـإ وضـع التوجي ـاوب أو حتديـد ءـروط مراعـاة حقـو انسسـان فيمـا يتعلـم
باملشــترياو العامــة أو عنــد ءــرا( وكــاقو ااتماســاو التصــديرب أو حتديــد اخلصــااص املميــزة
ملتيلباو انببغب أو الن ر يف عراج عناصر حقو انسسان يف قاسون الشركاو.
 - 4رفع مستو بيئة التعامإ الدو وايئت ا نتاحة الار

املتةافئة

 - 41ينبمـي للحةومــاو أن تننــذ يف اقعتبــار السـيا الــدو وأن تســعا ا تعزيــز تاحــة
فــر عوليــة متةافئــة فيمــا يتعلــم باألعمــال التراريــة وحقــو انسســان .وعنــد القيــام بــذلل،
ينبمي أن حتاول التقليإ من الاوار التن يمية بني ءل الدول يـؤ تمضـع أس مـة تةـون أكثـر
فعاليــة يف يايــة األفــراع واجملتمعــاو مــن اآلثــار المضــارة قــو انسســان ال ـ تتســب في ــا
الشــركاو .ويف هــذا الصــدع ،ينبمــي أن تناــذ الــدول املبــدأ التــوجي ي  71وأن تةاــإ عمــال
املؤسســـاو املتعـــدعة األطـــراف للمبـــاعل التوجي يـــة حـــل يُعـــز احتـــرام األعمـــال التراريـــة
حلقو انسسان.

__________
( )61اس ر املبدأ التوجي ي  ٨والتعليم علي .
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 - 5مسااإ املساواة بني اجلنسني واجلماعاو املعر ضة بوج نا

لبست اكاو

 - 47وينبمي أن تقوم نيا العمإ الوطنية علا املبـاعل األساسـية حلقـو انسسـان املتعلقـة
بعدم التمييز واملساواة ،واملشـاركة وانعمـاج ،واملسـاىلة وسـياعة القـاسون .فعلـا سـبيإ املثـال،
ينبمــي يــبى اهتمــام نــا للمســااإ اجلنســاسية ولتقاطع ــا مــع الائــاو املعرضــة بوجـ نــا
قست اكاو حقو انسسان ،مثإ األطاـال والعمـال امل ـاجرين وأسـرهم ،والشـعوب األصـلية،
واألء ا كو انعاقة ،واألقلياو العرقية ،واملـدافعني عـن حقـو انسسـان .وينيبـم كلـل
بشــةإ نــا علــا بعــض الائــاو املعرضــة بوج ـ نــا ل ثــار المضــارة قــو انسســان
والـ تةـافا أيمضــا للحصـول علـا مةاسيــة الوصـول ا سـبإ اقستصــاف الاعالـة .وينبمــي أن
تةاإ نية العمإ الوطنية عدم تةرار تمضرر هؤقى األفراع أو اجلماعاو بسب سـوع جنسـ م
أو جراى تعرض م للت مي .
 - 46وجتــدر انءــارة بصــورة ناصــة ا أييــة مراعــاة املن ــور اجلنســاين يف نيــة العمــإ
الوطنية ،بنبعاعها انجرااية واملوضـوعية علـا السـواى .وينبمـي أن يُسترءَـد بـاملن ور اجلنسـاين
يف تشـةيإ فريــم التنســيم احلةـومي وأعمــال الت يــيا وحتليـإ الارــواو و جــراى املشــاوراو
مع أصحاب املصلحة املتعدعين .ويف هـذت احلالـة ،مـن امل ـم السـعي ،بوجـ نـا وصـراحة،
ا انسصــاو ا صــوو املــرأة يف اجملتمعــاو ادليــة الــ ي ــيمن في ــا الرجــإ علــا الثقافــة
الســاادة .وباملثــإ ،ينبمــي أن تتصــد نيــة العمــإ الوطنيــة القويــة بيريقــة اســتباقية ل ثــار
ال تتعرخ اا املـرأة فيمـا خيـص القمضـايا املتعلقـة باقسـتثمار واملشـترياو والوصـول ا سـبإ
اقستصاف.

جيم  -التــدابري ادــد عة واألعواو املتعلقــة بالسياســة العامــة ال ـبب م مراعااــا يف نيــا
العمإ الوطنية
 - 43يشــرع الاريــم العامـــإ احلةومــاو علــا الن ـــر يف عراج تــدابري يف جمــاقو وضـــع
السياساو والتشريعاو واللوااا وانجراىاو القمضـااية ،وكلـل يف نيـا عملـ ا الوطنيـة(.)67
ويســـتتبع كلـــل التحديـــد غـــري احلصـــر ملواضـــيع التـــدابري والسياســـاو الــ سةـــن أنـ ـذها
يف احلسبان لد وضع نيا العمإ الوطنية ،وفقا للركااز الثبه للمباعل التوجي ية.

__________
( )67اس ر املبدأ التوجي ي .7
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 - 7الركيزة األواا القواسني واللوااا والسياساو
 - 44سةـــن حتديـــد واجبـــاو الدولـــة يف طـــار الركيـــزة األوا مـــن الـــوج ني التـــالينيا
(أ) الواجباو املتعلقة باملؤسساو الترارية ال متلة ا الدولـة أو تسـيير علي ـا ،ـا في ـا تلـل
املرتبية بالدولة ،بشةإ ريي أو غري ريـيب (ب) امل ـام املتعلقـة ؤسسـاو القيـاع اخلـا .
فمــن الوجــ األول ،ينبمــي للحةومــاو أن تةاــإ تنايــذ املؤسســاو التراريــة الــ متلة ــا
أو تسيير علي ا ،وتلـل املرتبيـة ـا ،للركيـزتني الثاسيـة والثالثـة مـن ركـااز املبـاعل التوجي يـة
تنايذا كوكجيا .ويشـمإ هـذا األمـر التـدابري الراميـة ا التنايـذ املناسـ لعمليـاو بـذل العنايـة
الواجبــة ملراعــاة حقــو انسســان ،و تاحــة اليــاو للــت لم علــا مســتو املؤسســاو التراريــة.
وينبمــي للحةومــاو ،يف نيــا عمل ـ ا الوطنيــة ،أن تةــون كوكجــا يُحت ـذ ب ـ يف احلــاقو
ال تةون في ا الدول مسؤولة مسؤولية مباءرة .وعبوة علـا كلـل ،سةـن أن تشـمإ نيـا
العمــإ الوطنيــة نيــواو سةــن مــن نباــا للــدول أن تمضــمن فعاليــة الرقابــة علــا أسشــية
املؤسساو الترارية ال متلة ا أو تسيير علي ا ،أو تلل املرتبية ا.
 - 45وهنــا( أربعــة تــدابري عامــة ينبمــي اباكهــا جتــات القيــاع اخلــا  .أوق ،ينبمــي للــدول
أن توضــا توقعااــا وأن تُبلم ــا .وبانضــافة ا كلــل ،ينبمــي أن تمضــع الــدول تــدابري تشــرع
املؤسســاو التراريــة علــا الوفــاى ســؤوليااا يف طــار الركيــزتني الثاسيــة والثالثــة ،وأن حتازهــا
علا كلل وتُلزم ا ب .
 - 49فاي املقام األول ،ينبمي للحةوماو أن تست دم نية عمإ وطنية لتحديد مـا تتوقعـ
من املؤسساو الترارية .وينبمي أن تنعةس تلل التوقعاو أيمضـا يف اجملـاقو األنـر ادـدعة
يف اخليــة حــل يتس ـ ضــمان اتبــاع سياســة متســقة فيمــا يتعلــم باألعمــال التراريــة وحقــو
انسسان .وع بوة علا كلل ،ينبمي أن تتمضـمن نيـا العمـإ الوطنيـة تـدابري ترمـي ا تعمـيم
تلل التوقعاو علا سيا واسع علا أصحاب املصلحة ،الوطنيني والدوليني .ويشـرع الاريـم
العامإ احلةومـاو علـا التعـاون مـع رابيـاو وءـبةاو األعمـال التراريـة مـن قبيـإ الشـبةة
ادلية لبتاا العاملي ،وعلا است دام قدراا علا تن ـيم اقجتماعـاو نءـرا( قـاعة األعمـال
الترارية علا أعلا املستوياو .وسةن خليـا العمـإ الوطنيـة أيمضـا أن تـدعم وتشـرع ج ـوع
بناى القدراو ال تبذاا املؤسساو األكاعسية واايئـاو امل نيـة واألءـ ا الـذين يسـعون ا
تقدمي الدعم اا من أجإ عماج حقو انسسان يف مناهر ا الدراسية أو معايريهـا .ومـن ءـنن
كلل أن يساعد علا ياعة ترسي حقو انسسان يف أوساط األعمال الترارية.
 - 41وثاسيا ،ينبمي للدول أن تمضع تدابري ترمي ا ععم تنايذ املؤسساو الترارية للمبـاعل
التوجي ية .فعلا سبيإ املثال ،ينبمي خليا العمإ الوطنية أن توضا السـبإ الـ تتبع ـا الدولـة
14-58755
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يف التنايــذ ،أو اخليــا الراميــة ا تنايــذ املبــدأ التــوجي ي ( 3ج) مــن أجــإ ’’تقــدمي رءــاعاو
فعالــة ا املؤسســـاو التراريـــة بشــنن كيايـــة احتـــرام حقــو انسســـان يف كـــإ عمليااـــا‘‘.
وبانضافة ا كلل ،سةـن أن تن ـر الـدول يف تقـدمي توجي ـاو كتابيـة للمؤسسـاو التراريـة
فيمــا يتعلــم بائــاو معينــة مــن القياعــاو أو املؤسســاو التراريــة (مثــإ املؤسســاو الصــمرية
واملتوسية احلرم) أو قمضايا (مثإ عارة سلسلة انمداعاو) أو سياقاو (مثإ املنـاطم املتمضـررة
مــن الــ،اع) ،أو جواسـ ىــدعة مــن بــذل العنايــة الواجبــة ملراعــاة حقــو انسســان (مــن قبيــإ
عمليـاو تقيـيم اآلثـار املترتبـة بالنسـبة حلقـو انسسـان أو انبـبغ عنـ ا) .وينبمـي أن تبحــظ
احلةومـــاو أن العديـــد مـــن املبـــاعل التوجي يـــة موجـــوع بالاعـــإ( .)66ويف حـــاقو عديـــدة،
قد يةون اقكتااى بتر ة املباعل التوجي ية القاامة ا لمة أو لماو البلـد املعـ مايـدا بالاعـإ
للمؤسساو الترارية ادلية .وعبوة علا كلل ،قد تر احلةوماو أن من املايـد سشـر كـاكج
ملســاعدة املؤسســاو التراريــة علــا مواىمــة مســؤوليت ا اقجتماعيــة كشــركاو وسياســااا
يف جمال حقو انسسان مع املباعل التوجي ية.
 - 4٨وسةــن أن تســاعد املــوارع املتاحــة علــا انسترســت املؤسســاو التراريــة علــا ف ــم
املسؤولياو املنوطـة ـا يف طـار الركيـزة الثاسيـة وعلـا تنايـذها .فعلـا سـبيإ املثـال ،سةـن أن
تن ــر الــدول يف وضــع أعواو لتيســري حتليــإ امل ــاطر س ـ املنــاطم اجلمرافيــة والقياعــاو.
وعــبوة علــا كلــل ،فــإن اقطــبع بواســية انسترســت علــا األحةــام التشــريعية والتن يميــة
والتوجي ــاو كاو الصــلة (مصــناة حس ـ املواضــيع أو القياعــاو) قــد يســاعد علــا ضــمان
معرفة املؤسساو الترارية ملا هو متوقع من ا.
 - 46وينبمــي للحةومــاو أن حتــدع أيمضــا يف نيــا عملــ ا الوطنيــة الســبإ الــ متةنــ ا
مـن ســداى املشــورة ا املؤسســاو التراريــة .ويف هـذا الصـدع ،ابــذو عــدة بلــدان نيــواو
للتنكــد مــن أن املــوظاني املــدسيني ،ــن فــي م املوظاــون الدبلوماســيون يف اخلــارج ،يف وضــع
يسما اـم بتقـدمي املشـورة املايـدة ا املؤسسـاو التراريـة بشـنن املسـااإ انجراايـة ومسـااإ
حقــو انسســان يف ســياقاو بعينــ ا( .)63وبانضــافة ا كلــل ،سةــن للحةومــاو أن تن ــر
يف سشاى مةات ناصـة للمسـاعدة علـا تقـدمي املعلومـاو الةافيـة عـن اقحتياجـاو القيريـة
__________
( )66اس ر مثبا .http://business-humanrights.org/ToolsGuidancePortal/Home

( )63اس ــر مــثب جمموعــة األعواو ال ـ قدمت ـ ا حةومــة اململةــة املتحــدة بشــنن الةيايــة ال ـ سةــن ــا للبعثــاو
اخلارجيـــــة أن تعـــــز حســـــن ســـــلو( الشـــــركاو الربيياسيـــــة ،متـــــا علـــــا الـــــرابا الشـــــبةي التـــــا ا
.www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35451/business-toolkit.pdf
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اددعة ا املؤسساو التراريـة( . )64وعـبوة علـا كلـل ،سةـن أن تـؤع املؤسسـاو الوطنيـة
حلقو انسسان والشبةاو ادلية لبتاا العاملي عورا هاما يف سـداى املشـورة ا املؤسسـاو
الترارية بشنن قمضايا حقو انسسـان .وتـرب يـع هـذت التـدابري ادتملـة أييـة بنـاى القـدراو
يف قياع اخلدمة املدسية.
 - 51وتةتسي تدابري الدعم أيية ناصة بالنسبة للمناطم املتمضررة مـن الـ،اع حيـؤ يـزعاع
كثريا نير التعرخ ل ثار المضارة قو انسسان( .)65وسةن للحةوماو أن حتـدع يف نيـا
عمل ـ ا الوطنيــة نيــواو ترمــي ا ععــم املؤسســاو التراريــة مــع عمــاج توجي ــاو بشــنن
املمارســة التراريــة املراعيــة ل ــروف الــ،اع( )69يف عمليــاو بــذل العنايــة الواجبــة يف مراعــاة
حقو انسسـان .وعـبوة علـا كلـل ،ينبمـي للـدول أن تن ـر يف وضـع اليـاو لكسـذار املبةـر
ل تنبي الوكاقو احلةومية واملؤسساو الترارية بشنن املشاكإ الناءئة وتصعيد ال،اعاو.
 - 57وثالثــا ،ينبمــي للــدول أن تت ــذ اخليــواو الب مــة لتحايــز املؤسســاو التراريــة علــا
احترام حقو انسسان .ويف هذا الصدع ،ير الاريم العامـإ أن مـن األييـة ةـان أن تسـلا
نيا العمإ الوط نية المضوى علا اليريقة ال سةـن ـا للـدول أن أن تراعـي حقـو انسسـان
يف عملياو املشترياو العامة ويف أسشية وكاقو ااتماساو التصدير.
 - 56فايما يتعلم باملشترياو العامة ،تتا للدول فرصة حتايز املؤسسـاو التراريـة وكلـل،
علـــا ســـبيإ املثـــال ،ءعـــإ مـــنا عقـــوع الشـــراى وجتديـــدها مشـــروطا بتـــوافر ســـرإ جيـــا
لتلل املؤسساو التراريـة يف جمـال حقـو انسسـان ،و ـا تت ـذت تلـل املؤسسـاو مـن تـدابري
قحترام تلل احلقو  .وينبمـي أن يشـةإ كلـل جـزىا ق يترـزأ مـن عمليـة رسـاى العيـاىاو.
وسةــن أن يُيل ـ مــن املــورعين ،علــا ســبيإ املثــال ،بــذل العنايــة الواجبــة يف مراعــاة حقــو
انسسان أو جراى حتليإ للم اطر كاو الصلة للربهنة علـا تنايـذهم للمسـؤولياو املنوطـة ـم
يف طار املباعل التوجي ية.
__________
( )64قـد يشـةإ مةتـ مســاعدة املؤسسـاو التراريـة التــابع ملن مـة العمـإ الدوليـة واملعـ عـايري العمـإ الدوليــة
مصدر اام يف هذا الصدع .اس را .www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm

( )65اس ر املبدأ التوجي ي .1
( )69ا س ر مـثب التوجي ـاو املتعلقـة ببـذل العنايـة الواجبـة لةاالـة التحلـي باملسـؤولية يف سبسـإ توريـد املعـاعن مـن
املناطم املتمضررة من ال،اعاو واملناطم ءديدة اخليورة ،ملن مـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان اققتصـاع متاحـة
علــا املوقــع الشــبةيا www.oecd.org/investment/mne/GuidanceEdition2.pdf; or the International Alert
guidance on conflict-

guidance on conflict-sensitive business practices for the extractive industries,

business practices for the extractive industries

 ،sensitiveمتـا علـا املوقـع الشـبةي

www.international-

.alert.org/sites/default/files/Economy_2005_CSBPGuidanceForExtractives_All_EN_v2013.pdf
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 - 53وينبمــي أن تن ــر الــدول أيمضــا فيمــا كا كاســت التشــريعاو والسياســاو القاامــة تــبني
بالقــدر الةــايف مــن الوضــو والصــراحة اليريقــة ال ـ ينبمــي مــن نباــا للســلياو العامــة
اقضيبع بواج الدولة يف ياية حقو انسسان يف سيا أسشية الشراى .وينبمي أن تـدمن
املتيلباو بالةامإ يف مواع توجي ية عامة بشنن الشراى العام ويف معـايري مـنا العقـوع .و ضـافة
ا كلل ،ينبمي وضع الياو كافية للرصد واملساىلة .وسةن أيمضا أن تن ـر الـدول يف مةاسيـة
قيام ا ،عند اققتمضاى ،بتحديد تدابري نعارة امل اطر املتصـلة بائـاو الشـراى الـ تنيـو علـا
اطر مرتاعة ومتوسية ومن امضة ،تعاجل كإ مرحلة من عملية الشراى(.)61
 - 54وباملثإ ،ينبمي أن تقوم احلةوماو أثناى عداعها خليا عمإ وطنيـة بـإعراج نيـواو
لمضـــمان عـ ـدم اســـتااعة املشـــاريع كاو اآلثـــار المضـــارة قـــو انسســـان مـــن الـــدعم املقـــدم
من وكاقو ااتماساو التصدير .وسةـن أن يشـمإ كلـل ميالبـة مقـدمي املشـاريع بتقيـيم اثـار
املشاريع علا حقو انسسان وجعإ تقدمي الدعم مشروطا بتنايذ تدابري باياية ورصـد اآلثـار
علـا حقــو انسســان نــبل مرحلـة تنايــذ املشــروع .وقــد ترغـ الــدول ،يف حتديــدها لتلــل
السياســاو ،يف أن تشــري ا التوصــية الصــاعرة عــن جملــس من مــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
اققتصاع بشنن الن ن املشتركة قاتماساو التصدير ال تدعم ا الدولة وبذل العنايـة الواجبـة
فيما يتعلـم باجلـاسبني البيئـي واقجتمـاعي اـذت املسـنلة( .)6٨وينبمـي أن تن ـر احلةومـاو أيمضـا
يف وضــع جــراىاو كافيــة لكءــراف علــا اجل ــوع ال ـ تبــذاا وكــاقو ااتماســاو التصــدير
يف جمال العناية الواجبة سنلة حقو انسسان.
 - 55ومــن الن ـ ن األنــر لتــوفري حــوافز للمؤسســاو التراريــة قحتــرام حقــو انسســان
وضع وععم مبـاعراو متعـدعة األطـراف املعنيـة( )66متواامـة مـع املبـاعل التوجي يـة .ويف حـني
تتسم هذت املباعراو يف مع م ا بيابع غري قسر  ،فإن بإمةالا ارسة ضـموط سـوقية كـبرية
علا املؤسساو الترارية لبمتثال ملعايري حقو انسسان .وينبمـي أن تنـاق الـدول يف نيـا

__________
( )61فيما يتعلـم سـنلة الشـراى وحقـو انسسـان ،اس ــ ر علـا سـبيإ املثـال العمـإ املعـ بالشـراى الـذ قامـت بـ
املااــــدة املســــتديرة الدوليــــة ملســــاىلة الشــــركاو ،والــــذ سةــــن اقطــــبع عليــــ يف املوقــــع الشــــبةي
 ،accountabilityroundtable.org/initiatives/procurement/أو التقريــــر الــــذ سشــــرت جلنــــة حقــــو انسســــان
يف أيرلنـــــــــــدا الشــــــــــــمالية ،والـــــــــــذ سةــــــــــــن اقطــــــــــــبع عليـــــــــــ يف املوقــــــــــــع الشــــــــــــبةي
.www.nihrc.org/documents/NIHRC%20Public%20Procurement%20and%20Human%20Rights.pdf

( )6٨سةــــــــــــــــــــــــــــــــن اقطــــــــــــــــــــــــــــــــبع علي ــــــــــــــــــــــــــــــــا يف املوقــــــــــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــــــــــبةي
.www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=tad/ecg%282012%295&doclanguage=en
( )66تشــمإ هــذت املبــاعراو علــا ســبيإ املثــال ق احلصــر اقتاــا العــاملي ،وعمليــة كيمــرب  ،ومبــاعرة الشــاافية
يف جمــال الصــناعاو اقســت راجية ،واملبــاعل اليوعيــة املتعلقــة بــاألمن وحقــو انسســان ،ومدوســة الســلو(
الدولية ملقدمي اخلدماو األمنية من القياع اخلا .
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عمل ـ ا الوطنيــة الســبإ ال ـ سةــن مــن نباــا أن تــدعم عمــاج املبــاعل التوجي يــة يف املبــاعرة
املتعدعة األطراف املعنيـة القاامـة و يـاعة فعاليتـ ا يف منـع استـ اكاو حقـو انسسـان وبايـ
حداا .ومن الار األنر املتاحة للدول لتوفري حوافز للمؤسساو الترارية ربـا سياسـاو
الشــراى العــام أو سياســاو ااتماســاو التصــدير بــالتزام املؤسســاو التراريــة باملبــاعرة املتعــدعة
األطــراف املعنيــة كاو الصــلة أو املشــاركة في ــا .وعــبوة علــا كلــل ،سةــن أن حتــدع الــدول
القياعاو أو القمضايا ال تـر أن طـر مبـاع رة جديـدة مـن هـذا النـوع في ـا سـيةون مايـدا
من من ور التمتع قو انسسان(.)31
 - 59و ضافة ا كلل ،قد ترغ الدول يف التنكيـد علـا املعـايري القاسوسيـة الوطنيـة املتعلقـة
بالعمإ الترار وحقـو انسسـان يف نيـا عملـ ا الوطنيـة .واسـتناعا ا املبـاعل التوجي يـة
( 3أ) و (ب) و (ع) و (أ) و  ،6يشرع الاريم العامإ احلةوماو علـا الن ـر يف أربعـة أسـواع
علا األقإ من التدابري امللزمة قاسوسيا عند حتديد ’’املـزين الـذكي‘‘ الـذ ينبمـي أن سيـز لر ـا
جتات مسنلة العمإ الترار وحقو انسسان .وهذت األسواع هيا (أ) القواسني املتعلقـة بالتنايـذ
ادلــي ملعــايري العمــإب (ب) املتيلبــاو القاسوسيــة نعــداع التقــارير املتعلقــة ببــذل العنايــة الواجبــة
يف جمـال حقـو انسسـانب (ج) واجبـاو عارة املؤسسـاو التراريـة املتصـلة قـو انسسـانب
(ع) اقتااقاو اققتصاعية ال تربم ا الدول مع عول أو مؤسساو جتارية أنر .
 - 51وينبمــي أن تســت دم احلةومــاو نيــا العمــإ الوطنيــة لتحديــد اخليــواو الب مــة
لتحسني التنايـذ ادلـي للمواصـااو الدوليـة للعمـإ ،مثـإ اخليـواو الـوارعة يف عـبن من مـة
العمإ الدولية بشنن املباعل واحلقو األساسـية يف العمـإ .وسةـن أن بتلـ جمـاقو القمضـايا
اددعة ال يتعني اباك جراىاو بشنلا بانتبف البلدان .فاي حالة بعـض الـدول ،قـد تةـون
األولوية هي لماى العمإ القسر أو انجبار والقمضاى علا تشميإ األطاال .وقد بتـار عول
أنر التركيز علا السبمة يف مةان العمإ و/أو اقجتار بالعمالة.
 - 5٨وفيما يتعلم تيلباو عـداع التقـارير املتعلقـة قـو انسسـان ،قحـظ الاريـم العامـإ
وجوع اجتات جيا لوضع أحةام قاسوسية وسياسـاو أنـر اـدف ا يـاعة الشـاافية وبالتـا
توفري حوافز لعسشية ال حتترم حقو انسسان .ويقوم عـدع متزايـد مـن البلـدان حاليـا بـإلزام
الشركاو الةبرية بإعداع تقارير عن مسااإ غري مالية .ويف هذا الصدع ،يرح الاريم العامـإ
بالتوجي الصاعر عن الربملان األورو بشنن فصا بعض الشركاو واجملموعـاو الةـبرية عـن
املعلومــاو غــري املاليــة واملعلومــاو املتعلقــة بــالتنوع ،واملعتمــد يف  75سيســان/أبريإ .6174

__________
( )31علا سبيإ املثال ،يف حـني يركـز عـدع كـبري مـن املبـاعراو املتعـدعة األطـراف املعنيـة القاامـة علـا اسـت راج
املوارع اليبيعية ،تقوم حةومة سويسرا حاليا بإعداع مباعرة يف جمال الترارة يف املوارع اليبيعية.
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ويشرع هذا التوجي الدول األعمضاى يف اقحتاع األورو علـا أن تةاـإ يف تشـريعااا الوطنيـة
قيام الشركاو فعليـا بإعـداع تقـارير بشـنن ’’السياسـاو وامل ـاطر والنتـاان‘‘ املتعلقـة بـاحترام
حقـو انسسـان عـن طريـم انءـارة ا بـذل العنايـة الواجبـة يف جمـال حقـو انسسـان ،علــا
النحو املبني يف املباعل التوجي ية  71ا  ،67وييل من الدول األنر أن حتذو حذوها.
 - 56وعبوة علا كلل ،طلبت احلةوماو ا الشركاو بصورة متزايـدة أن تبلـم القمضـايا
املتعلقــة قــو انسســان عنــدما تعمــإ يف املنــاطم الـ توجــد في ــا ــاطر مرتاعــة و/أو عنــدما
تشار( يف أسشية جتارية سةن أن تترت علي ا اثار نيرية علا حقو انسسان .وعلا سـبيإ
املثال ،سـنت الوقيـاو املتحـدة األمريةيـة قاسوسـا يلـزم املؤسسـاو التراريـة العاملـة يف مياكـار
والشــركاو ال ـ اــا صــبو بــبعض املعــاعن مــن وريــة الةوسمــو الدسقراطيــة أو البلــدان
اجملاورة اا واملؤسساو الترارية العاملة يف جمال است راج املـوارع اليبيعيـة وتـؤع مـدفوعاو
للحةوماو بتقدمي تقـارير( . )37ومـن األمثلـة األنـر متيلـ انفصـا الـذ يارضـ اقحتـاع
األورو علا الشركاو ال حتصإ علـا األنشـاب غابـاو رايسـية .ويشـرع الاريـم العامـإ
احلةومــاو علــا مواصــلة استةشــاف الســبإ الـ سةــن مــن نباــا اــذت األســواع مــن النـ ن
أن تزيــد احتــرام الشــركاو حلقــو انسســان وعلــا ابــاك نيــواو لتعزيــز متيلبــاو عــداع
التقارير املتعلقة بعملياو املؤسساو الترارية ال تارخ اطر معينة علا حقو انسسان.
 - 91وبوجــ عـــام ،ينبمـــي للحةومـــاو أن توضـــا مـــا تتوقعــ مـــن املؤسســـاو التراريـــة
فيما يتعلم تيلباو انببغ القاامة واجلديـدة .وعلـا سـبيإ املثـال ،قـد بتـار الـدول انءـارة
ا معايري معمول ـا مثـإ اجليـإ الرابـع مـن مبـاعرة انبـبغ العامليـة .وسةـن أن يسـاعد كلـل
النــ ن اى عــداع التقــارير علــا أســا معيــار مبــاعرة انبــبغ العامليــة ،أو معــايري قليميــة،
علــا حتقيــم التةــافؤ يف جمــال متيلبــاو عــداع التقــارير .ويف الوقــت ساس ـ  ،ينبمــي أن تراعــي
احلةوماو القدراو ادـدوعة للمؤسسـاو الصـمرية واملتوسـية احلرـم عنـد تاصـيإ متيلبـاو
عداع التقارير.
 - 97ويف بعــض البلــدان ،بــدأو من مــاو اجملتمــع املــدين وبعــض الش صــياو السياســية
يف عفع احلةوماو ا توسيع سيا واج العناية الذ يمضيلع بـ مـديرو الشـركاو ليشـمإ
حقو انسسان .ويشرع الاريم العامإ احلةوماو علا أن تن ر ،لد عـداعها نيـا عمـإ
وطنية ،يف نيار عداع تشريعاو وطنية تةـون ،سافـذة املاعـول نـارج انقلـيم ،قـدر انمةـان.
__________
( ،Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, sections 1502 and 1504 )37ولبطـبع علـا
مزيد من املواع ،اس ر املواع كاو الصلة يف مركز مـوارع املؤسسـاو الترـارية وحقــو انسسـان ،الـذ سةـن
اقطبع علي ا يف املوقع الشبةي .www.business-humanrights.org
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وقد حدع الاريم العامإ عدعا من احلاقو ال تترعع في ا احلةوماو كثريا فيما يتعلـم بوضـع
تلــل التــدابري يف قــاسون الشــركاو ،نشــية انضــرار بالقــدرة التنافســية الدوليــة للمؤسســاو
الترارية ال سثإ قليم ا موطنا اـا .وبالتـا  ،قـد ترغـ الـدول الـ متثـإ موطنـا لعـدع كـبري
مــن املؤسســاو التراريــة املتعــدعة اجلنســياو يف معاجلــة هــذت املســنلة يف منتــدياو متعــدعة
األطراف مثإ من مة التعاون والتنمية يف امليدان اققتصاع .
 - 96ويشــرع الاريــم العامــإ أيمضــا احلةومــاو علــا اســتعراخ اثــار القــواسني والسياســاو
القاامــة علــا حقــو انسســان يف جمــاقو مثــإ اقتااقــاو بشــنن الترــارة واقســتثمار واليــاو
التحةـــيم املتعلقـــة باقســـتثمار .وينبمـــي أن تةاـــإ الـــدول أق تقصـــر اقتااقـــاو اققتصـــاعية
ال ـ تربم ــا مــع عول أنــر أو مــع مؤسســاو جتاريــة ،مثــإ معاهــداو اقســتثمار الثناايــة،
أو اتااقاو الترارة احلرة ،أو عقوع املشاريع اقستثمارية ،حيـز السياسـاو ادليـة للحةومـاو
علا تنايذها بالةامإ قلتزامااا قو انسسان متشيا مـع املبـاعل التوجي يـة .وتشـمإ التـدابري
املمةنة عراج فقرة موحدة تتعلم قـو انسسـان يف هـذت اقتااقـاو ـا يمضـمن تعزيـز يايـة
اجملتمعــاو املتمضــررة بــدق مــن عرقلــة كلـــل .وعــبوة علــا كلــل ،ينبمــي أن تن ــر الـــدول
يف تقييماو اآلثار السابقة واملقبلة اذت اقتااقـاو علـا حقـو انسسـان والتصـرف بنـاى علـا
النتاان (اس ر مثب .)A/HRC/19/59/Add.5
 - 6الركيزة الثاسيةا مسؤولية الشركاو ونيا العمإ الوطنية
 - 93من امل م التنكيد علا أن مسؤولية الشركاو عن احترام حقو انسسان قاامة بصـاة
مستقلة وتاو اقمتثا ل للقواسني واألس مـة الوطنيـة حلمايـة حقـو انسسـان .وبعبـارة أنـر ،
فإس ـ بصــرف الن ــر عــن معاهــداو حقــو انسســان ال ـ تةــون عولــة مــا طرفــا في ــا ،يقصــد
ســؤولية املؤسســة التراريــة عــن احتــرام حقــو انسســان اجملموعــة الةاملــة حلقــو انسســان
املعتــرف ــا عوليــا ،علــا النحــو الــوارع يف الشــرعة الدوليــة حلقــو انسســان واملبــاعل املتعلقــة
باحلقو األساسية املنصو علي ا يف عبن املباعل واحلقو األساسية يف العمإ(.)36
 - 94وبالتا  ،ينبمي أن تعاجل نيا العمإ الوطنية اآلثار ال سةن أن تةـون ضـارة ءميـع
حقــو انسســان ،وال ـ سةــن أل مؤسســة جتاريــة ،بصــرف الن ــر عــن حرم ــا أو قياع ــا
أو سـياق ا التشــميلي أو ملةيتـ ا أو هيةلـ ا ،أن تتســب أو تسـ م في ــا ،مــن نــبل األسشــية
اخلاصة ا أو األسشية املتصلة بشةإ مباءر بعملياو أو منترااا أو ندمااا(.)33
__________
( )36اس ر املبدأ التوجي ي  76والتعليم علي .

( )33اس ر املبدأ التوجي ي .73
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 - 95وفيما يتعلم بالعمليـاو الـ يتوقـع أن تتبع ـا املؤسسـة التراريـة املعنيـة حـل ’’يُعـرف
وتبيِّن‘‘ ألا حتترم حقو انسسان ،تبني املباعل التوجي ية ما وم بذل العنايـة الواجبـة يف جمـال
حقو انسسـان .ويـنص املبـدأ التـوجي ي  71علـا أن هـذت العمليـة ينبمـي أن تشـمإ ’’تقيـيم
اآلثــار الاعليــة وادتملــة علــا حقــو انسســان ،و عمــاج مــا يــتم التوصــإ ليـ مــن اسـتنتاجاو
والتصـــرف بنـــاى علي ـــا ،ومتابعـــة جـــراىاو معاجلـــة هـــذت التـــنثرياو ،وانبـــبغ عـــن كيايـــة
معاجلت ا“ .ويف حني ينبمي أن تشري الدول ا بـذل العنايـة الواجبـة يف جمـال حقـو انسسـان
بيريقة متسـقة عنـد حتديـد سياسـااا لتنايـذ املبـاعل التوجي يـة ،فإسـ ينبمـي اـا أيمضـا أن تمضـع
يف اقعتبار أس وفقا للمبدأ التـوجي ي  ،74سةـن أن خيتلـ النيـا وعرجـة التعقيـد املتوقعـان
لعملياو بذل العناية الواجبة ال تمضيلع ا املؤسساو الترارية بـانتبف حرم ـا وقياع ـا
وتعقيــدها التشــميلي وملةيت ـ ا وهيةل ـ ا وءــدة اآلثــار المضــارة قــو انسســان ال ـ بلا ــا
املؤسسة.
 - 99وسةــن أن تســاعد نيــا العمــإ الوطنيــة علــا تشــةيإ احتــرام املؤسســاو التراريــة
حلقــو انسســان مــن وج ــني م مــنيا فــنوق ،سةــن اــذت اخليــا أن توضــا للمؤسســاو
الترارية ما تتوقع وتتيلب الدولة من ا فيمـا يتعلـم قـو انسسـان .ويف حـني ترصـد املبـاعل
التوجي يـة املبمــا العريمضــة لتلــل التوقعـاو ،فــإن نيــا العمــإ الوطنيـة تمضــمن قــدرا ضــافيا
وأكثر حتديدا من املعاين ال حتمل ا تلل األحةام يف السيا الـوط ويـرجا أن تعـز متاسـل
سياساو الدولة وأس مت ا .وعلا سبيإ املثـال ،سةـن أن تةـون نيـا العمـإ الوطنيـة وسـيلة
لبحــؤ مــا كا كاســت هنــا( حاجــة ا وضــع قــواسني وقواعــد ىليــة حــل تاــي الشــركاو
سؤوليت ا فيما يتعلم باحترام حقـو انسسـان فعليـا .ويتصـإ بـذلل أسـ سةـن خليـا العمـإ
الوطنيـة احلـد مـن النـ ن غـري املتسـقة الـ تتبع ـا عول تلاـة .وسثـإ كلـل أييـة للمؤسســاو
التراريــة املتعــدعة اجلنســياو بوج ـ نــا  ،ك تواج ـ هــذت املؤسســاو مزجيــا غــري مترــاسس
من األطر التن يمية والسياساتية امل تلاة ،واملتناقمضة جزايا ،يف تل البلدان ال تعمإ في ا.
 - 91وثاسيــا ،مــن امل ــم أن تتعــاون احلةومــاو مــع املؤسســاو التراريــة يف تنايــذ التــدابري
امل تلاة الـوارعة يف نيـا عملـ ا الوطنيـة .وعلـا سـبيإ املثـال ،سةـن أن تعتمـد الـدول علـا
احتــاعاو املؤسســاو التراريــة لنشــر نيــا عمل ـ ا الوطنيــة وتوقعااــا بشــنن العمــإ الترــار
وحقو انسسان .وسةن أن يُيل من املؤسساو الترارية أن تعلن جتار ـا وأفمضـإ ارسـااا
عندما تقوم الـدول بتيـوير نـدماو الـدعم .وعـبوة علـا كلـل ،سةـن ععواـا ا املشـاركة
يف وضع مباعراو اجل او املعنية املتعـدعة األطـراف ،أو أن تصـبا جـزىا مـن تلـل املبـاعراو.
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ويف حــني تتعلــم نيــا العمــإ الوطنيــة بالدرجــة األوا بتنايــذ الدولــة للمبــاعل التوجي يــة،
فإن للشركاو عورا حايا يف وضع نية العمإ الوطنية وتنايذها.
 - 3الركيزة الثالثةا الياو الت لم ال تابعة للدول والياو الت لم غري التابعة للدول
 - 9٨يشــدع الاريــم العامــإ علــا ضــرورة التركيــز بشــةإ نــا علــا الركيــزة الثالثــة
من املباعل التوجي ية يف نيا العمإ الوطنية .فينبمي أن توضـا الـدول وتيـور وتعـز تـدابري
والياو املساىلة املتاحة يف كإ بلد وال غالبا ما تةون ضعياة وتاتقر ا اقتسا  .ويف حـني
سيستمر األمر بعض الوقت ،نتا س ـام ءـامإ ومتةامـإ بشـةإ تـام نسصـاف األءـ ا
الــذ استقصــت حقــوق م انسســاسية املتصــلة بالشــركاو بصــورة فعالــة ،ينبمــي للــدول عنــال
تعديبو علا سياسااا ملعاجلة مسنلة انفبو من العقاب علا سبيإ األولوية .ويشـمإ كلـل
حتديد املوارع واقنتصاصاو املةاسية ووسااإ اقستصـاف املتاحـة للمضـحايا والتـدابري انضـافية
ال ستت ذ نتاحـة أو ععـم اقستصـاف مـن نـبل ثبثـة أسـواع تلاـة مـن اآلليـاوا اآلليـاو
القمضااية ال تناذ يف طار الدولة ،أو اليـاو الـت لم غـري القمضـااية الـ تناـذ يف طـار الدولـة،
أو اآللياو ال تناذ نارج طار الدولة(.)34
 - 96وفيما يتعلم باآللياو القمضااية ال تناذ يف طار الدولة ،ينبمـي أن تعمـإ احلةومـاو،
ك يـــوة أوا ،علـــا ناـــض العوااـــم القاسوسيـــة والعمليـــة وغريهـــا مـــن العوااـــم الــ حتـــول
عون استصاف المضحايا الذين تنت ل حقوق م عانإ أراضي ا و/أو يف طـار وقيتـ ا القمضـااية.
وقد تشمإ هذت اآللياو توضيا الار املتاحة للتعـويض القـاسوين للمضـحايا ادـتملني ،أو بنـاى
قدراو أفراع سلل القمضاى ،أو تعزيز استقبلية السلية القمضااية.
 - 11ويف الوقت ساس  ،ينبمي أن تست دم احلةوماو أيمضا نيا العمـإ الوطنيـة لتوضـيا
واستةشــاف تيبيــم الوقيــة القمضــااية نــارج انقلــيم يف احلــاقو ال ـ يــرم في ــا المضــحايا
مــن العدالــة يف البلــد الــذ يــزعم أن اقست ـ ا( قــد حــده في ـ ( .)35وخبــبف توضــيا انطــار
القاسوين القاام ،ينبمي للحةوماو العمإ علا الة العواام القاسوسيـة ،مثـإ املسـؤولية القاسوسيـة
للشــركة األم عــن تــورط ءــركة فرعيــة تابعــة اــا يف استــ ا( حلقــو انسســان ،أو املســااإ
كاو اليابع العملي األكرب مـن قبيـإ تعـيني وكـبى سيابـة تـابعني للدولـة ونـرباام ،أو حصـول
المضحية علا مساعدة قاسوسية.
__________
( )34اس ر املباعل التوجي ية .6٨-69

( )35اس ر املبدأ التوجي ي  6والتعليم علي .
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 - 17ومتشـيا مـع املبــدأ التـوجي ي  ،61ينبمــي للـدول لــد عـداعها نيــا العمـإ الوطنيـة
أن تراعي أيمضا الوصول ا سـبإ اقستصـاف ،مـن نـبل اليـاو الـت لم نـارج طـار الدولـة.
ويف هذا الصدع ،ينبمي مواصـلة تقصـي الـدور الـذ سةـن أن تمضـيلع بـ مؤسسـاو أنـر ،
مثـــإ أمنـــاى امل ـــاج أو املؤسســـاو الوطنيـــة حلقـــو انسســـان ،يف تاحـــة الوصـــول ا ســـبإ
اقستصــاف .وعــبوة علــا كل ـل ،سةــن أيمضــا أن تمضــيلع بــدور م ــم سقــاط اقلتقــاى الوطنيــة
املــذكورة يف املبــاعل التوجي يــة للمؤسســاو املتعــدعة اجلنســياو ال ـ أعــداا من مــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان اققتصــاع  .وينبمــي أن تن ــر احلةومــاو يف مةاسيــة سشــاى سقيــة التقــاى
وطنية كا ج تةن قد قامت بـذلل بعـد .وينبمـي للبلـدان الـ لـدي ا سقيـة التقـاى وطنيـة قاامـة
أن تتــونا احلــر يف اســتعراخ املــد الــذ تتيح ـ موارعهــا ووقيت ـ ا نتاحــة اقستصــاف
الاعال للمضحايا.
 - 16وأنريا ،ينبمي للدول أن تن ر أيمضا يف سبإ تيسري الوصـول ا اليـاو الـت لم الاعالـة
غــري التابعــة للحةومــاو( .)39ويف هــذا الصــدع ،سةــن أن تتــونا نيــا العمــإ الوطنيــة ابــاك
تــدابري ترمــي ا ععــم املؤسســاو التراريــة أو الرابيــاو الصــناعية يف وضــع اآلليــاو املناســبة
وتشميل ا .وقد تةون تلل اآلليـاو قاامـة عانـإ الشـركاو أو يسـتعان ـا مـن اخلـارج .ويف
كلتا احلالتني ،ينبمي استةشاف الدور الذ سةن أن يمضـيلع بـ أصـحاب املصـلحة مـن قبيـإ
جمموعاو اجملتمع املدين ،يف تلل اآللياو .وسةن أن تن ر احلةوماو يف اباك نيـواو ترمـي
ا تعزيز الياو الت لم ملباعراو أصحاب املصـلحة املتعـدعين ،والـ حت ـا بـدعم احلةومـاو
أو تةون احلةوماو طرفا في ا( .)31وعلا النحو املبني يف املبـاعل التوجي يـة ،ينبمـي أن تةـون
هذت اآللياو ءرعية وسةن الوصول لي ا بس ولة والتنبـؤ ـا ومنصـاة وءـاافة ومتماءـية مـع
احلقو  ،وأن تةون كذلل مصدرا للتعلم املستمر وتقوم علا املشاركة واحلوار(.)3٨

نامسا  -مبح او بشنن التنايذ واقستعراخ
 - 13يبحظ الاريـم العامـإ وجـوع اع تـراف واسـع النيـا بـنن وضـع نيـا عمـإ وطنيـة
ينبمــي أق يــتم ملــرة واحــدة فحسـ  ،بــإ ينبمــي أن يةــون عمليــة مســتمرة .ومــن أجــإ كاالــة
ءرعية تلل العملية وفعاليت ا علا مد الزمن ،ولذا ينبمي أن تن ـر الـدول يف حتديـد اليريقـة
__________
( )39اس ر املبدأ التوجي ي .6٨

( )31من األمثلة علا كلل الية انءراف علا املدوسة الدولية لقواعد سلو( ءركاو األمـن اخلاصـة ،وهـي متاحـة
علا املوقع الشبةيا .www.icoc-psp.org
( )3٨اس ر املبدأ التوجي ي .37
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ال تعتزم أن تناذ ا نيا عمل ا الوطنيـة .فيمةنـ ا ،علـا سـبيإ املثـال ،أن تـرب الوكـاقو
احلةومية املسؤولة عن تنايذ كإ من التدابري ادـدعة يف اخليـا .وسةـن للحةومـاو أيمضـا أن
تن ر يف ربا أهداف وأطر منية ومؤءراو واضحة لبسترءاع ا يف تنايذ تل التدابري.
 - 14وعبوة علا كلل ،تُشرع الدول علا حتديد عمليـاو واليـاو انءـراف علـا تنايـذ
نيا عمل ا الوطنية .وينبمي ععوة الةياساو احلةومية املناذة ا انببغ باست ام عـن التقـدم
ادر فيما يتعلم تل التدابري .وسةن للحةوماو أيمضـا أن تن ـر يف تعـيني هيئـاو ىـدعة،
ــا يف كلــل املؤسســاو الوطنيــة حلقــو انسســان أو اللرــان امل صصــة املؤلاــة مــن أصــحاب
املصــلحة املتعــدعين ،قســتعراخ هــذت التقــارير وتقــدمي التوصــياو بشــنن انجــراىاو الب مــة
ملواصلة تنايذ نيا العمإ الوطنية.
 - 15ومن أجإ كاالة استمرارية العملية ،سةن للـدول أيمضـا أن حتـدع طـارا منيـا ملراجعـة
نيــا عمل ـ ا الوطنيــة .وينبمــي أن جتســد مراجعــة اخليــة املس ـترداو يف بيئــة األعمــال و/أو
امل ــاطر الناءــئة ال ـ متــس حقــو انسســان وأن تســتايد مــن التقــدم ادــر يف تنايــذ اخليــة
السابقة .وينبمي أن تسترءد تلل العملية باملعـايري كااـا الـ استرءـدو ـا عمليـة وضـع أول
نية عمإ وطنية وهـيا مشـاركة حةوميـة عريمضـة القاعـدة ،واتبـاع لـن حتليلـي ،ومشـاركة
أصحاب املصلحة املتعدعين ،والشاافية و مةاسية التنبؤ.

ساعسا  -التحدياو املقبلة
 - 19ير الاريم العامإ أن نيا العمإ الوطنيـة وسـيلة مايـدة جـدا للـدول لبسـتمرار يف
حتسني يايـة األفـراع مـن استـ اكاو حقـو انسسـان املتصـلة بالشـركاو .وبن ـرة استشـرافية
ومع مراعاة نيا العمإ الوطنية القاامة وما وصإ ليـ تيويرهـا علـا الصـعيد العـاملي ،حـدع
الاريــم العامــإ ثبثــة جمــاقو تركيــز هامــة يف هــذا الصــدع هــيا (أ) حتديــد أفمضــإ املمارســاو
وتباعااب (ب) ياعة توسيع سيـا اسـتيعاب نيـا العمـإ الوطنيـة علـا الصـعيد العـاملي ،مـع
التركيــز بشــةإ نــا عل ـا بلــدان اجلنــوبب (ج) عمــاج املناقشــاو بشــنن املمضــي يف وضــع
املعايري علا الصعيد الدو .

أل

 حتديد أفمضإ املمارساو وتباعاا - 11مع ظ ور اخلرباو املستردة يف وضـع نيـا العمـإ الوطنيـة ،مـن امل ـم جـدا أن يـتم
حتديد أفمضإ املمارساو وتباعاا فيما بني أصحاب املصلحة .وسثإ هذا التقرير ج ـدا لترميـع
بعــض الــدرو املست لصــة فيمــا يتعلــم بعمليــة نيــا العمــإ الوطنيــة ،وىتواهــا ،وتنايــذها،
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ويشــرع علــا جــراى مناقشــاو عوليــة بشــنن وضــع نيــا العمــإ الوطنيــة .وســوف يمضــاف
التقرير ا مباعراو أنـر ابـذاا من مـاو اجملتمـع املـدين أو قـام ـا البـاحثون األكـاعسيون،
الذين سعوا ا ع معلوماو عن الترارب السابقة واقترا توجي او للحةوماو املشـاركة
يف عملية وضع نيا العمإ الوطنية(.)36
 - 1٨ويعة الاريم العامإ حاليا علا وضـع توجي ـاو بشـنن نيـا العمـإ الوطنيـة الـ
سوف تُعرخ بصيمت ا األولية يف املنتد السنو املعـ باألعمـال التراريـة وحقـو انسسـان
الــذ ســيعقد يف جني ـ يف كــاسون األول/عيســمرب  .6174وســوف تــوفر تلــل التوجي ــاو
الــدعم للــدول يف وضــع نيــا العمــإ الوطنيــة مــن نــبل التوصــإ ا ف ــم مشــتر( وتبــاعل
اخلرباو فيما بني أصحاب املصلحة .وسوف تتيا أيمضا للاريم العامإ الارصة نمعـان الـتاةري
يف األعل ة املستردة عن املمارساو اجليدة املتبعة يف تنايذ املباعل التوجي ية.
 - 16ويشـــرع الاريـــم العامـــإ أصـــحاب املصـــلحة علـــا املشـــاركة بقـــدر أكـــرب يف هـــذت
املناقشاو ،وعلا تباعل نرباام مع الاريم العامإ وفيما بين م .وقـد بـدأ بعـض الـدول بتقـدمي
الدعم الاعال يف وضع نيا العمـإ الوط نيـة يف بلـدان أنـر  ،بسـبإ منـ ا علـا سـبيإ املثـال
التعاون علا تن يم املناسباو ،وكذلل عن طريم املشاركة املباءرة مـع املسـؤولني احلةـوميني
بشنن مسااإ ىدعة( .)41ويلتزم الاريم العامإ بتعزيز عملياو التباعل تلل ،وكلل بتـوفري منـرب
لتباعاا وانس ام يف املناقشاو عندما يدعا ا كلل.

باى  -توسيع سيا استيعاب نيا العمإ الوطنية علا الصعيد العاملي
 - ٨1ين ــر عــدع متزايــد مــن احلةومــاو يف وضــع نيــا عمــإ وطنيــة أو يواج ـ ميال ـ
جمموعاو اجملتمع املدين يف القيام بذلل .وسوف يقتمضـي كلـل مـن أصـحاب املصـلحة تمضـافر
ج وعهم للتشديد علا الاوااد النا ة عن وضع نيا عمـإ وطنيـة وتوسـيع سيـا اسـتيعا ا
علا الصعيد العاملي .ويف تلل العملية ،يعول الاريم العامـإ علـا الـدعم املقـدم مـن املن مـاو
انقليمية ،واملؤسساو الوطنية حلقو انسسان ،واملن ماو غري احلةومية ،والرابيـاو الدوليـة
لععمال الترارية.
__________
( )36لبطــــبع علــــا دــــة عامــــة يف هــــذا الصــــدع ،اس ــــر الصــــاحة كاو الصــــلة علــــا املوقــــع الشــــبةيا
business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-

.governments/by-type-of-initiative/national-action-plans
( )41اس ر ،علا سبيإ املثال ،التعاون القاام بـ ني حةـوم اململةـة املتحـدة وكولومبيـا املشـار ليـ يف نيـة العمـإ
الوطنية للمملةة املتحدة (الصاحة .)77
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 - ٨7وهنــا( حتــد رايســي ينبمــي التصــد ل ـ يف هــذا الصــدع ويتمثــإ يف التوصــإ ا ف ــم
أفمضإ لل روف اخلاصة بةإ بلد من بلـدان اجلنـوب الـ حتـدع وضـع نيـا عملـ ا الوطنيـة.
ويلتقــي من ــور بلــدان اجلنــوب يف كــثري مــن النقــاط مــع من ــور بلــدان الشــمال ،ق ألمــا قــد
يتباعدان بشنن ما ينبمي عراست و يبؤت األولويـة مـن قمضـايا وقياعـاو وأطـر تن يميـة .فعلـا
سبيإ املثال ،قد يةون من امل م يبى اهتمام نـا للتحـدياو اخلاصـة الـ حتـده يف منـاطم
ال،اع والدول ال متر رحلـة استقاليـة ،ولعثـر غـري املتناسـ الـذ سةـن أن بلاـ استـ اكاو
حقــو انسســان املتصــلة بالشــركاو علــا املــرأة والائــاو المضــعياة و/أو الائــاو امل مشــة.
وبانضــافة ا كلــل ،قــد يةــون مــن امل ــم التشــديد علــا املســاىلة األمنيــة للقيــاعني العــام
واخلــا  ،ويايــة حقــو العمــإ وحقــو املــوارع البيئيــة واليبيعيــة واحترام ــا ،ــا يف كلــل
حقو حيا ة األراضي وحقو امتبك ا وملةيت ا.
 - ٨6وفيمــا تواجـ بلــدان الشــمال التحــدياو ساس ـ ا ،أللــا تةــون يف أكثــر األحيــان مقــر
مؤسساو األعمال املتعدعة اجلنسياو ،سةن أن تؤثر تلل املسـااإ علـا بلـدان اجلنـوب تـنثريا
مباءرا بقدر أكرب وتقتمضي من الدول اباك جمموعة تلاة مـن التـدابري .وستيرـة لـذلل ،سةـن
أن تن ــر الــدول كاو اققتصــاعاو النامي ـة يف عراج األعمــال التراريــة وحقــو انسســان يف
”نيــا التنميــة الوطنيــة“ القاامــة ،مــع قيــام هيئــة الت يــيا احلةوميــة بتنســيم اجل ــوع وقيــام
املن ماو غـري احلةوميـة واملؤسسـاو الوطنيـة حلقـو انسسـان بالرصـد الـدقيم وتـوفري الـدعم
الةامــإ يف كلــل الصــدع .وسةــن أن يعــز كلــل اقســتثماراو املســؤولة املوج ــة ا الــدانإ
ويشرع أوساط األعمال يف مرحلـة مبةـرة علـا احتـرام حقـو انسسـان ،وهـذا مـا سةـن أن
يوفر بدورت منربا حلماية حقو انسسان علا سيا أوسع عانإ الدولة.
 - ٨3وســوف يــدر الاريــم العامــإ تلــل التحــدياو يف املنتــد انقليمــي الثــاين الــذ
ســيعقدت يف أيلول/ســبتمرب  6174يف أعيــس أبابــا .والاريــم العامــإ ملتــزم باستةشــاف هــذت
املسااإ زيد من التاصيإ يف املستقبإ.

جيم  -عماج املناقشاو بشنن وضع املعايري علا الصعيد الدو
 - ٨4ا عاعو ،يف األء ر األنرية ،حدة املناقشاو الداارة فيما بـني أصـحاب املصـلحة مـن
املن مــاو احلةوميــة وغــري احلةوميــة علــا الســواى بشــنن تعزيــز وضــع املعــايري علــا الصــعيد
الدو ( .)47فاي الدورة الرابعة والعشـرين جمللـس حقـو انسسـان ،تلـت كـواعور بياسـا باسـم
__________
( )47لبطـــــــــبع علـــــــــا دـــــــــة عامـــــــــة يف هـــــــــذا الصـــــــــدع ،اس ـــــــــر www.business-humanrights.org/
.Documents/Legally_Binding_Instrument_Business_Human_Rights
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عــدع مــن احلةومــاو ،مدعومــة بــااتبف مــن املن مــاو غــري احلةوميــة ،ععــت فيـ ا وضــع
” طــار ملــزم قاسوســا لتن ــيم مؤسســاو األعمــال ،وتــوفري احلمايــة والعــدل وســبإ اقستصــاف
املناسبة لمضحايا است اكاو حقـو انسسـان“( .)46وقـد أُكـدو تلـل الـدعوة جمـدعا يف الـدورة
الساعسة والعشرين للمرلس املعقـوعة يف حزيران/يوسيـ  ،6174الـ قـرر في ـا اجمللـس سشـاى
فريــم عامــإ حةــومي عو ماتــو العمضــوية معـ بوضــع صــل ملــزم قاسوســا للشــركاو عــرب
الوطنية وساار مؤسساو األعمال فيما يتعلم قو انسسان (قرار اجمللس .)6/69
 - ٨5ويرحـ الاريــم العامــإ بوج ــة الن ــر املشــتركة للــدول مــن أن أ ج ــوع ترمــي ا
تعزيـــز املعـــايري الدوليـــة ،ينبمـــي أن تســـتند ا انطـــار املـــبني يف املبـــاعل التوجي يـــة وأن تـــنر
استةماق لـ  .ومـن هـذا املنيلـم يتيلـع الاريـم العامـإ ا املسـاية يف أ مـداوقو ماتوحـة
بشنن وضع معايري عولية جديدة ،ا يف كلل املعايري الـ مـن املقـرر أن يمضـع ا الاريـم العامـإ
احلةومي الدو الذ أسشئ حديثا .و سـوف تقـوم أ توصـية مـن الاريـم العامـإ بشـنن هـذا
املوضــوع علــا أعلــة واضــحة وسةــن التحقــم منـ ا ،مــع انءــارة ا أن القــرار النـ ااي بشــنن
تعزيز وضع املعايري علا الصعيد الدو  ،ا يف كلـل بـرام صـل ملـزم ،هـو كا( الـذ تت ـذت
الدول برعاية جملس حقو انسسان .وير الاريم العامـإ أسـ ينبمـي لـذلل القـرار السـعي ا
اقستااعة من الدرو املست لصة والتقدم ادر يف طار السياسة العامة لعمم املتحدة املتعلقـة
باحلمايــة واقحتــرام واقستصــاف ومــن املبــاعل التوجي يــة بشــنن األعمــال التراريــة وحقــو
انسسان.
 - ٨9وس ــرا لةثــرة األســئلة املاتوحــة فيمــا يتعلـم بنيــا وىتــو وجــدو معاهــدة ملزمــة
قاسوسا بشنن األعمال الترارية وحقو انسسان ،يتوقع الاريم العامـإ أن تيـول عمليـة التقـدم
ملو برام معاهدة ملزمة قاسوسا بشنن األعمـال التراريـة وحقـو انسسـان .ويف الوقـت ساسـ ،
يسلم الاريـم العامـإ بـنن الـدعواو لتعزيـز وضـع املعـايري سا ـة عـن ساـاع الصـرب اى اسـتمرار
اآلثار السلبية قست اكاو حقو انسسـان املرتبيـة مارسـاو الشـركاو ،وسقـاط المضـع يف
الياو اقستصاف القاامة فمضب عـن الثمـراو املوجـوعة في ـا ،وهـو مـا يعـ ألـا ق تعـاجل متامـا
تلل اآلثار السـلبية .ويعـرب الاريـم العامـإ عـن ساـاع الصـرب كـذلل ويشـدع علـا أن العمليـة
احلةومية الدولية اجلديدة ق حتد بن ءـةإ كـان مـن ضـرورة قيـام يـع الـدول ومؤسسـاو
األعمال بزياعة ج وعها للوفاى بواجبااا ومسؤوليااا يف طار املباعل التوجي ية.
__________
( )46اس را .business-humanrights.org/media/documents/statement-unhrc-legally-binding.pdf
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 - ٨1وكمـا يـبني هــذا التقريـر ،فــإن وضـع نيـا العمــإ الوطنيـة وفقــا للمبـاعل التوجي يــة
يشة إ نيوة هامة جدا يف هذا اقجتـات .وسـوف يواصـإ الاريـم العامـإ التركيـز علـا نيـا
العمإ الوطنية باعتبارها أعاة ملعاجلة أوج القصور علـا الصـعيد الـوط  .ويعتقـد الاريـم أيمضـا
أن بانمةان ممضـاهاة املعلومـاو الـوارعة مـن تلـ مشـاريع نيـا العمـإ الوطنيـة وحتليلـ ا
و ضافت ا ا جمموعة األعلة املتصلة بتعزيز مةاسية الوصـول ا سـبإ اقستصـاف علـا الصـعيد
الـدو  .وعــبوة علــا كلــل ،مــن املــرجا جــدا أن تؤكــد املــداوقو احلةوميــة الدوليــة بشــنن
الصل القاسوين الدو املقبإ أيية نيا العمإ الوطنية باعتبارها استراتيرياو واقعية وعمليـة
املنحا ادف ا منع است اكاو الشركاو حلقو انسسان واحلماية من ا.
 - ٨٨وسوف يواصإ الاريم العامإ يبى اهتمام نـا للحاجـة املاسـة ا كاالـة الوصـول
ا ســبإ اقستصــاف الاعالــة .وســيعمإ الاريــم يف طــار وقيت ـ علــا ”مواصــلة استةشــاف
اخلياراو وتقدمي التوصياو ،علا املـستو الـوط وانقليمي والدو  ،لتعزيـز فـر الوصـول
ا ســبإ اقستصــاف الاعالــة املتاحــة ألولئــل الـــذين تمضــررو حقــوق م انسســاسية بنسشــية
الشــركاو ،ــن فــي م أولئــل املقيمــون يف منــاطم الن ــزاع“ب (قــرار جملــس حقــو انسســان
 ،4/71الاقرة ( - 9هـ)) .وعل ا وجـ اخلصـو  ،طلـ جملـس حقـو انسسـان ،يف عورتـ
الساعسة والعشرين ،ا الاريم العامإ أن يتعـاون مـع ماوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـو
انسسـان علــا تيسـري تبــاعل وعراسـة النيــا الةامـإ مــن اخليـاراو القاسوسيــة والتـدابري العمليــة
الراميــة ا حتســني وصــول ضــحايا است ـ اكاو حقــو انسســان املتصــلة باألعمــال ا ســبإ
اقستصاف ،وععا الاريم العامإ ا أن يـدرج بنـدا يف جـدول أعمـال املنتـد املعـ باألعمـال
الترارية وحقو انسسـان يتنـاول مسـنلة مةاسيـة وصـول ضـحايا استـ اكاو حقـو انسسـان
املتصلة باألعمال ا سبإ اقستصاف ،القمضااية منـ ا وغـري القمضـااية ،مـن أجـإ تعزيـز التاـاهم
املشتر( والتوفيم بدرجة أفمضإ بني اآلراى امل تلاة (قرار اجمللس .)66/69

سابعا  -اقستنتاجاو والتوصياو
 - ٨6ق يــزال هنــا( الةــثري ــا ينبمــي القيــام بـ لةاالــة يــاعة الاعاليــة يف تنايــذ املعــايري
الدوليــة حلقــو انسســان مــن حيــؤ اسيباق ــا علــا استــ اكاو حقــو انسســان املتصــلة
باملؤسساو.
 - 61وأعو موافقة جملس حقو انسسـان علـا املبـاعل التوجي يـة يف عـام  ،6177ا
حاز الدول واملن ماو غري احلةومية ومؤسساو األعمال علـا ابـاك عـدع مـن املبـاعراو
يف يع أملاى ا لعاج .غري أن هنا( الةثري ا ينبمي القيام ب لةاالة ابـاك جـراىاو ملموسـة
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بشنن املسااإ املتعلقـة باألعمـال التراريـة وحقـو انسسـان ،ـا يف كلـل اسـت دام نيـا
العمإ الوطنية باعتبارها أعاة لتنايذ املباعل التوجي ية.
 - 67وينبمــي أن تعمــإ نيــا العمــإ الوطنيــة علــا التوعيـ ة بربســامن األعمــال التراريــة
وحقو انسسان واملمضي ب قدما .وفيما جير تمييـة ميـدان جديـد ،سـتمدو عمليـة وضـع
تلل اخليا تةرارية ،وسيةون من امل م نصوصا بميـة تنايـذها تقاسـم اخلـرباو فيمـا بـني
يع أصحاب املصلحة .ويرمي الاريم العامإ ،من نـبل هـذا التقريـر ،والعمـإ املتواصـإ
الذ يقوم ب لتقدمي التوجي بشنن نيـا العمـإ الوطنيـة ،ا تعزيـز كلـل الـتعلم املتبـاعل
وتيسريت.
 - 66ويشرع الاريم العامإ الدول علا القيام ا يليا
الشــروع يف عمليــاو ءــاملة يشــار( في ــا أصــحاب املصــلحة املتعــدعون
(أ)
لوضع نيا العمإ الوطنية ،وتباعل اخلرباو يف كلل ال صدعب
(ب) مشاركة الاريم العامإ يف ج وعت الرامية ا وضع توجي ـاو بشـنن تلـل
اخليا ،بسبإ من ا الرع علا اقستبيان الذ و ع يف سيسان/أبريإ 6174ب
(ج) يــبى اقهتمــام للعمليــة والعناصــر الانيــة املستعرضــة يف هــذا التقريــر ،مــع
مراعاة املباعل األساسية حلقو انسسان ال ينبمي أن تستند لي ا نيا العمإ الوطنيةب
عراج اقهتمام بمضحايا است اكاو حقو انسسان يف صميم نيا العمـإ
(ع)
الوطنية ،مع يبى اهتمام نا للنساى والائـاو املعرضـة بوجـ نـا قستـ اكاو حقـو
انسســـان املتصـــلة بالشـــركاو ،ـــن يف كلـــل األطاـــال ،والشـــعوب األصـــلية ،والعمـــال
امل اجرون وأسرهم ،واألء ا كوو انعاقة ،واألقلياو العرقية ،واملـدافعون عـن حقـو
انسسانب
العمليةب

(هـ)

عراسة الةياية ال سةن ا عمن من ور جنساين بصورة فعالة طـوال سـري

عيــاى األولويــة لتحديــد ومعاجلــة الارــواو وأوج ـ القصــور فيمــا يتعلــم
(و)
بإمةاسية الوصول ا سبإ اقستصاف الاعالة.
 - 63وتشر ع املن ماو غري احلةومية و اعاو اجملتمع ادلي علا القيام ا يليا
اســـت دام املبـــاعل التوجي يـــة يف ج ـــوع الـــدعوة الـ ـ تبـــذاا والتوعيـــة
(أ)
بالتزاماو الدول قو انسسان ومسؤولياو مؤسساو األعمالب
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(ب) الدعوة ا جراى استعراخ لبحتياجاو والارواو واملشاركة في  ،وهـو
ما ينبمي أن يسترءد ب يف وضع التدابري واقلتزاماو السياساتية امللموسة ال سـتدرج يف
نيا العمإ الوطنيةب
(ج) املشـاركة يف اجل ـوع املبذولـة علـا الصـعيدين الـوط والـدو الراميــة ا
حتديد و الة احلواجز ال حتول عون تاح ة الوصول ا سـبإ اقستصـاف الاعالـة ،بوسـااإ
من ا املشاركة مع الاريم العامإب
(ع) املشـــاركة يف احلـــوار بـــني أصـــحاب املصـــلحة املتعـــدعين بشـــنن األعمـــال
التراريــة وحقــو انسســان ونيــا العمــإ الوطنيــة ،مــن قبيــإ املنتــد الســنو املعــ
باألعمال الترارية وحقو انسسان واملنتدياو انقليمية ال يعقدها الاريم العامإ.
 - 64وتشر ع مؤسساو األعمال علا القيام ا يليا
اغتنام الارصة ال تتيح ا عمليـة وضـع نيـا العمـإ الوطنيـة للمشـاركة
(أ)
مع الـدول واملن مـاو غـري احلةوميـة واجملتمعـاو ادليـة يف بـداى التزام ـا بتحسـني األطـر
القاسوسية والسياسات ية والتن يمية من أجـإ منـع استـ اكاو حقـو انسسـان واحلمايـة منـ ا،
ا يتوافم مع املباعل التوجي يةب
(ب) املشاركة بنشاط يف وضع نيـا العمـإ الوطنيـة سـواى يف بلـدالا األصـلية
أو يف البلدان املمضـياة الـ متـار في ـا أسشـيت ا التراريـة ،وكلـل ـدف كاالـة أن تعمـإ
نيا العمإ ا لوطنية علـا ععـم مؤسسـاو األعمـال يف الوفـاى سـؤوليااا املتعلقـة قـو
انسسانب
(ج) توضــيا أن نيــا العمــإ الوطنيــة ،أو أ تــدابري أنــر قــد تشــرع في ــا
الدولة ،تةون مسـتقلة عـن املعيـار العـاملي للسـلو( املتوقـع أن تاـي بـ أ مؤسسـة أعمـال
احتراما حلقو انسسان املعترف ا عو ليا ،وق سةن ا ناض مستوات.
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