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الدورة الرابعة واألربعون
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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

عالقة الرتابط بين إشياالية األعميا التجاريية وحقيوق اإلنسيان وأهيدا
ماافحة الفساد
تقرير الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشيراا عير الوطنيية وغريهيا
من مؤسسا األعما *

موجز
أعد هذا التقرير عمل بقراري جملس حقوق اإلنسان  4/17و.7/35
ويبحث الفريق العامق علققا القااب بقن إشقاالي األعمقال التجاريق وحققوق اإلنسقان
على حنقو مقا أوضقحتاا املبقائ التوجيايق املتعلقق ابألعمقال التجاريق وحققوق اإلنسقان واإلجقرااا
املتخققذ ملاافحق الفسققائ .ويبحققث أيضققا املمارسققا اجليققد الققي مياققن أن تنفقذها الققدول واألعمققال
التجاري ق واجملتم ق امل ققدي م ققن أج ق التص ققدي للفس ققائ عن ققدما تا ققون ل ققه أتث ق ا س ققلبي عل ققى حق ققوق
اإلنسان يف سياق األنشط ذا الصل ابألعمال التجاري بغي من هذه التأث ا السلبي وضمان
سب االنتصاف .ويبن كذلك الايفي الي مياقن هبقا للتقداب احملركق للممارسقا التجاريق املسقوول
فيم ققا يتعل ق ابألعم ققال التجاري ق وحق ققوق اإلنس ققان وجا ققوئ ماافح ق الفس ققائ تعزي ققز بعض ققاا ال ققبع
ضمان لسياسا متسق .

__________

*

قدم هذا التقرير بعد انقضاا املوعد الناائي لتضمينه أحدث املعلوما .
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أوال -مقدمة
ألف -سياق التقرير وغاايته وأهدافه
للفسائ أتث ا مدمر يف مجيق أحنقاا العقا ..فاقو يتسقب يف أضقرار اقتصقائي ويققو التمتق
-1
حبقوق اإلنسان .وسب جمللس حقوق اإلنسان أن شج يف قراره  9/41آلياته على النظر يف التأث ا
السققلبي للفسققائ علققى التمت ق حبقققوق اإلنسققان .وقققد أعققد الفري ق العام ق املعققي مبسققأل حقققوق اإلنسققان
والشركا عرب الوطني وغ ها من موسسا األعمال هذا التقرير تامل لعم اجمللس.
واسقتنائا إىل تقريققر الفريق العامق عقن أفضق املمارسققا وكيفيق حتسققن فعاليق التعققاون العققابر
-2
() 1
للحققدوئ بققن الققدول يف جمققال إنفققاذ الققوانن فيمققا يتعلق مبسققأل األعمققال التجاريق وحقققوق اإلنسققان
الذي حبقث الفريق ضقمنه مسقأل الفسقائ يقدر الفريق العامق يف تقريقره هقذا الايفيق القي يفضقي هبقا
فسائ موسسا األعمال التجاري إىل انتااكا حقوق اإلنسان وإىل عواق مميت يف بع األحيان.
ويشدئ التقرير على أن من شأن تركيز مجي اجلاا الفاعل على ماافح الفسائ احلد من انتااكقا
حقوق اإلنسان ذا الصل ابألعمال التجاري والتخفيف من حدهتا .ويستاشف الفري العام أيضا
الايفي الي يتداخ هبا تنفيذ الركائز الثلث (احلماي واالحاام واالنتصاف) للمبائ التوجياي بشأن
األعمال التجاري وحقوق اإلنسان :تنفيذ إطار األمقم املتحقد "احلمايق واالحقاام واالنتصقاف"( )2مق
تنفيققذ بققرنم ماافحق الفسققائ والايفيق الققي مياققن هبققا للجاققوئ املبذولق يف كققل اجملققالن تعزيققز بعضققاا
بعضقا .وينظققر الفريق العامق يف الايفيق الققي مياقن هبققا للتقداب اهلائفق إىل الناقو ابلسققلو التجققاري
املسققوول يف هققذين البعققدين أن تاققون احملققر التسققاق السياسققا  .ويبحققث كققذلك كيفيق حتسققن ئمق
العناي الواجب يف مراعا حقوق اإلنسان يف تداب ماافح الفسائ والرشو وذلك بتحوي مسارها من
مقارب املخاطر احملدق ابألعمال التجاري إىل مقارب املخاطر احملدق ابألشخاص .وخيتتم الفري العام
تقريره بتوصيا للدول واألعمال التجاري واجملتم املدي مبقا يف ذلقك يف جمقاال مثق حتسقن اتسقاق
السياسا العام والناو ابلعناي الواجب يف مراعا حقوق اإلنسان وتعزيز سب االنتصاف.

ابء -املنهجية
عق ققد الفري ق العام ق جلس ق عنواهن ققا "الفس ققائ :بع ققد األعم ققال التجاري ق وحق ققوق اإلنس ققان" يف
-3
()3
املنتدى السنوي املعي ابألعمال التجاري وحقوق اإلنسان لعام  . 2019واستند يف ذلك إىل مقابل
م خب ا وخرباا ومشاورا م ئول ومجعيا لألعمال التجاريق ومنظمقا اجملتمق املقدي وغ هقا
من اجلاا صاحب املصلح مبا يف ذلك يف اجتماع للخرباا عقد بدعم من البعثتن الدائمتن للنروي
والسق ققويد يف تشق قرين الثق ققاي/نوفمرب  2019وأثنق ققاا انعقق ققائ الق ققدور اخلامسق ق والعشق قرين للفريق ق العامق ق يف
شباط/فرباير  .)4(2020واستند الفري العام يف ذلك إىل تقاريره املواضيعي وتفاعله م الدول واجلاا
صق ققاحب املصق ققلح مبق ققا يف ذلق ققك النتق ققائ الق ققي استخلصق ققاا مق ققن زايراتق ققه القطريق ق ( .)5واسق ققتفائ أيضق ققا مق ققن
مسامها أرسلتاا ئول وجاا أخرى صاحب مصلح (.)6

__________

( )1
( )2
()3
( )4
( )5
( )6

2

.A/HRC/35/33
A/HRC/17/31

املرف .

انظر .https://2019unforumbhr.sched.com/event/U98x/corruption-the-business-and-human-rights-dimension
انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGSessions.aspx
انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Reports.aspx#hrc
انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/2020Survey.aspx
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وأخذ الفري العام يف اعتباره الدراس الي أجرهتقا اللجنق االستشقاري جمللقس حققوق اإلنسقان
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عق ققن اسق ققتخدام األمق قوال غق ق املشق ققروع غق ق املعق ققائ إىل بلق ققداهنا األصق ققلي لق ققدعم حتقيق ق أهق ققداف التنميق ق
املستدام ( )7وتقرير مفوضي األمم املتحد السامي حلقوق اإلنسان عن التحداي الي تواجااا القدول
واملمارس ققا الفض ققلى ال ققي تطبقا ققا يف ئم ق حق ققوق اإلنس ققان ض ققمن اسق قااتيجياهتا وسياس ققاهتا الوطنيق ق
()8
ملاافح الفسائ مبا يف ذلك تلك الي تتصقدى للجاقا الفاعلق غق الرمسيق مثق القطقاع اخلقاص
()9
والدور االستثنائي للجمعي العام من أج ماافح الفسائ املقرر عقدها يف عام . 2021

جيم -جائحة مرض فريوس اوروان
صيغ هذا التقرير أثناا جائح مر ف و كقورون (كوفيقد .)19-وتضق األزمق االقتصقائي املصقاحب
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للجائحق امتحققان للحاومققا واألعمققال التجاريق أي تفققائي خفق معققاي األعمققال التجاريق املسققوول وئعققم
االقتصققائا يف آن واحققد .فقققد شققدئ األمققن العققام علققى أن التعققايف جيق أن يفضققي إىل عققا .أفضق ( .)10وتتققي
املبائ التوجياي أحد خمططقا العمق  .ويقتضقي تنفيقذ هقذه التوجياقا حتسقن احلاومقا واألعمقال التجاريق
املسوول ملستوى اتساق السياسا العام والتعاون والشفافي واملساال اخلاص هبا(.)11
ينش ققأ الفس ققائ يف الاث ق م ققن األحي ققان أثن ققاا ان ققدالع األزم ققا ال س ققيما عن ققدما تا ققون املوسس ققا
-6
العام ضعيف  .فشراا األئوي واإلمدائا اللزمق للقنظم الصقحي هقو أحقد أكثقر اجملقاال عرضق للفسقائ .
وتاتق عل ققى الفسققائ يف قط ققاع الرعاي ق الص ققحي خسققائر س ققنوي تقققدر حب قوا  500بليققون ئوالر( .)13وبس ققب
اإلهنا الشديد الذي تشاوه نظقم الرعايق الصقحي يف خمتلقف أحنقاا العقا .ياقدئ حتويق مسقار املقوارئ احليويق
نتيجق للفسققائ احل ق يف الصققح واحليققا  .فقققد أبققرز مققوجز للسياس ق العام ق لألمققم املتحققد احلاج ق إىل "صققد
اجلاققا الققي تسققعى بطريقق انتاازيق إىل اسققتخدام األزمق  ...مققن خققلل الفسققائ الخققتل املقوارئ املخصصق
للتصدي للجائح "( .)14وأقر مجعي "تريس" ( )TRACEلألعمال الي تعن مباافح الرشو أبن اندالع
اجلائحق ق يعق ققي أن كق ق القطاعق ققا سق ققتواجه حتق ققداي جديق ققد تتعلق ق ابلفسق ققائ واألعمق ققال التجاريق ق وحقق ققوق
اإلنسان مبا يف ذلك إئار العمال والقوى العامل واخلصوصي واملراقب وسلسق اإلمقدائ واألمقن .وسقلط
اجلمعي الضوا على الايفي الي ميان هبا إئراج عنصر حقوق اإلنسان يف بقرام الشقركا التجاريق ملاافحق
الفس ققائ مث ق ب ققذل العناي ق الواجب ق وتقي ققيم املخ ققاطر( .)15وج قراا ه ققذه اجلائح ق أص ققب اخت ققاذ ت ققداب مس ققوول
ومتسق ومنسق بشأن األعمال التجاري وحقوق اإلنسان والفسائ أمرا ملحا.
()12

__________

( )7
( )8
( )9
()10
()11
()12
()13
()14
()15
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.A/HRC/43/66
.A/HRC/44/27
انظر .https://ungass2021.unodc.org/ungass2021/index.html
انظ ق ق ققر www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2020-04-02/recovery-the-coronavirus-crisis-must-lead-
.better-world
انظر أيضا .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E
انظر .https://rm.coe.int/corruption-risks-and-useful-legal-references-in-the-context-of-covid-1/16809e33e1
انظر .http://ti-health.org/wp-content/uploads/2019/03/IgnoredPandemic-WEB-v3.pdf
انظر .www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
انظر .www.paulhastings.com/docs/default-source/pdfs/human-rights-covid.pdf
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اثنيا -أوجه ترابط األعما التجارية وبرانجمي حقوق اإلنسان وماافحة الفسياد
داخل األمم املتحدة وخارجها
الفس ققائ ظ ققاهر معق ققد ت ققوثر عل ققى مجي ق ال ققدول .فا ققي تتخ ققذ الاث ق م ققن األش ققاال منا ققا الرش ققو
-7
واالبتزاز واحملسوبي وحمااب األقارب واملصال الضيق والزابئني واستغلل النفقوذ والاسق غق املشقروع
واالخ ققتل واالحتي ققال .وعل ققى ال ققرغم م ققن ع ققدم وج ققوئ تعري ققف ع ققاملي للفس ققائ ف ق ن اتفاقي ق األم ققم املتح ققد
ملاافح الفسائ تناول أشااال كث وخمتلف من الفسائ مث الرشو واالجتار ابلنفوذ واستغلل املنصق
والفسائ يف القطاع اخلقاص .وهقذه االتفاقيق القي متثق إحقدى أكثقر املعاهقدا الدوليق القي ت التصقدي علياقا
علققى نطققاق واسق هققي الصققك العققاملي الوحيققد امللققزم قققانون ملاافحق الفسققائ .ويف هققذا التقريققر يتنققاول الفريق
العام الفسائ بوصفه جمموع من األفعال املبين يف االتفاقي الي تشم الرشو وغ ها من األفعال.
والقااب بققن حققوق اإلنسققان والفسققائ مقن األمققور املعقاف هبققا ئاخق األمقم املتحققد وخارجاققا
-8
()16
منذ فا طويل  .وميان أن ينطوي الفسائ على أتث ا مدمر وطويلق األمقد علقى حققوق اإلنسقان.
ومن شأنه أيضا أن يقو توافر السل واخلدما وجوئهتا وفرص احلصول علياا علما أنه يتعن على
الدول توف هذه السل واخلقدما للوفقاا ابلتزاماهتقا الدوليق يف جمقال حققوق اإلنسقان( .)17وعقلو علقى
ذلققك يقققو الفسققائ أئاا موسسققا الدول ق وشققرعيتاا ويضققعف سققيائ القققانون .وتعققاي اجملموعققا
واألف قرائ ال ققذين ت هتميش ققام والتميي ققز ض ققدهم م ققن الفس ققائ بش ققا غ ق متناس ق ( )18نهي ققك أن فس ققائ
األعمال التجاري يضر حبقوق اإلنسان املافول للعامل والعمال واجملتمعا احمللي املعني ( .)19وتظار
موش قرا الفسققائ الدولي ق مث ق موشققر موسس ق الشققفافي الدولي ق اخلققاص إبئرا وجققوئ الفسققائ وج ققوئ
ت قراب ق ققوي ب ققن ارتف ققاع مس ققتواي الفس ققائ يف ال ققدول وانتش ققار انتااك ققا حق ققوق اإلنس ققان عل ققى نط ققاق
واس ( .)20وقد تدارسق القدور الثامنق ملقومتر القدول األطقراف يف اتفاقيق األمقم املتحقد ملاافحق الفسقائ
يف عام  2019مسأل الفسائ وحقوق اإلنسان(.)21
وأظار الدول التزاماا مباافح الفسائ يف إطقار خطق التنميق املسقتدام لعقام  2030وخطق
-9
عم ق أئيققس أاباب الص ققائر عققن امل قومتر ال ققدو الثالققث لتموي ق التنمي ق  .وي قرتب اهل ققدف  16مققن أه ققداف
التنمي املستدام على وجه اخلصوص مباافح الفسائ وال سيما الغاي  4-16والغاي  .5-16وبناا على
ذل ققك تاتس ققي املق ققاراب القائم ق عل ققى احلق ققوق ملعاجل ق الفس ققائ وتنفي ققذ املب ققائ التوجياي ق أمهي ق ابلغ ق
لتحقي أهداف التنمي املستدام (.)22
__________

()16
()17

()18

انظق ققر مق ققثل قق قرارا

جمل ق ققس حق ق ققوق اإلنس ق ققان  25/35و 11/29و .13/21 9/23انظ ق ققر أيض ق ققا  A/HRC/41/20وA/HRC/32/22

و A/HRC/28/73و A/HRC/26/42و A/HRC/23/26و A/HRC/4/71وwww.ohchr.org/EN/Issues/Development/

.GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
انظق ق ق ق ق ق ق ققر مق ق ق ق ق ق ققثل  www.u4.no/topics/human-rights/basicsوwww.oecd-ilibrary.org/governance/consequences-of-
.corruption-at-the-sector-level-and-implications-for-economic-growth-and-development_9789264230781-en
انظ ق ق ققر عل ق ق ققى س ق ق ققبي املث ق ق ققال www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/womens-
empowerment/corruption-accountability-and-gender-understanding-the-connection/Corruption-

()19
()20
()21
()22
4

.accountability-and-gender.pdf
انظر مثل .www.icar.ngo/publications-2017-5-9-tainted-lands-corruption-in-large-scale-land-deals/
انظر أيضا www.ichrp.org/files/papers/131/131_-_Landman_and_Schudel_-_2007.pdf
و.https://muse.jhu.edu/article/694699/pdf
انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/CorruptionAndHR/Pages/SpecialEventHRGenderCorruption.aspx
انظر .www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/InfoNoteWGBHR_SDGRecommendations.pdf
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 -10وركقز استاشققاف الصققل بققن حقققوق اإلنسققان والفسققائ إىل حققد كب ق علققى الضققرر الققذي يلحقققه
سلو الدول الفاسد ابجلاا صاحب احلقوق .فعندما تنخرط األعمال التجاري يف الفسائ بدف رشاوى
مققثل فقققد ينتاققك سققلوكاا هققذا حقققوق اإلنسققان أو يسققام يف االنتااكققا الققي ترتاق خدمق لنشققاطاا
التجاري .وابملث من شأن انتااكا حقوق اإلنسان أن تفضي إىل أتجي الفسقائ .فققد ركقز اجلاقا
الفاعلق الدوليق بشققا رئيسققي اهتماماققا علققى منق األعمققال التجاريق مققن ئفق رشققاوى وفققر عقققواب
على تلك املسوول عن انتااكقا  .وال شقك يف أن الرشقو تنطقوي علقى أتثق ا سقلبي مبقا يف ذلقك علقى
االقتصائ وأن مث أمورا كث أخرى جي استاشافاا .فمقا هقي قضقااي حققوق اإلنسقان القي يث هقا اخنقراط
قطق ققاع األعمق ققال يف الفسق ققائ مق ققثل ابلنظق ققر إىل أن مق ققن شق ققأن األعمق ققال التجاريق ق أن تاق ققون حمركق ققا للفسق ققائ
ومسققتفيد منققه علققى السقواا يتعققن ئراسق األضقرار الققي تلحق ابجلاققا صققاحب احلقققوق واالعقااف أبن
لألفعققال الققي تتجققاوز الرشققو مث ق الفسققائ الاب ق واحلاققم الفاسققد أتث ق ا كبق علققى حقققوق اإلنسققان.
فاملصارف واحملامون وغ مها من اجلاا الفاعل يف القطاع اخلاص متان احلاام الفاسدين من االخنراط يف
الفسققائ والناق علققى نطققاق واسق ( .)23ويف سققياق األعمققال التجاريق يتعققن علققى احلاومققا وموسسققا
األعمال وض سياسا واختاذ تداب متسق للتصدي النتااكقا حققوق اإلنسقان ذا الصقل ابلفسقائ.
ويبحققث الفريق العامق يف هققذا التقريققر كيفيق ارتبققاط جاققا فاعلق يف قطققاع األعمققال التجاريق ابنتااكققا
حقوق اإلنسان بسب أنشطتاا الفاسد  .وينظر أيضا يف الايفي الي ينبغي هبا للدول واألعمال التجاري
واجملتم املدي التصدي هلذا األمر عن طري إصلح السياسا العام واتباع مقارب ماابط ملن الفسائ
وضمان احاام قطاع األعمال التجاري حلقوق اإلنسان.

اثلثا -استخدام منظور األعما التجارية وحقوق اإلنسان عنيد دراسية الفسياد
القطاعا والسياقا الرئيسية
 -11يف هذا الفرع يقدم الفري العام حمل عام عن اجملاال الي يفضي فياقا الفسقائ إىل انتاقا
مناجققي حلقققوق اإلنسققان يف سققياق األعمققال التجاري ق وتلققك اجملققاال الققي مياققن فياققا اختققاذ خط قوا
للتصدي للتحداي املرتبط بذلك .ويربز هذا األمر أن هنا قطاعا وسياقا تستح ئراس أعم
مققن جانق مجيق اجلاققا صققاحب املصققلح وتققدعو احلاجق إىل جتققاوز "اإلجقرااا الشققالي " والاكيققز
على اجلاا صاحب احلقوق عند معاجل سلو قطاع األعمال.

ألف -املشرتاي واالمتيازا العامة
 -12املشااي العام  -شراا احلاوما واملوسسا اململوك للدول للسل واخلدما واألشغال
وم ققن االمتي ققازا احلاومي ق  -عرض ق للفس ققائ وكث ق ا م ققا أيخ ققذ ش ققا الرش ققو واالخ ققتل واس ققتغلل
املنصق ق والتس ققع التق قواط ي والا ققارتل وغ ه ققا مق ققن املمارس ققا املخلق ق ابملنافسق ق ( .)24وق ققد تشق ققم
املشااي العام وما يقالباا من فرص الفسائ العديد من القطاعا  .وتتفاقم املخقاطر بسقب حجقم
املعامل واملصال املالي على كف امليزان و"تعقيد العمليق والتفاعق الوثيق بقن املقوظفن العمقومين
واألعمال التجاري وكثر اجلاا صاحب املصلح "( .)25وتقدف بعق األعمقال التجاريق رشقاوى للفقوز

__________

()23
()24
()25
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www.journalofdemocracy.org/articles/the-rise-of-kleptocracy-laundering-cash-whitewashing-

.reputations/
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بعقد أو امتياز وياون ذلك يف بع األحيان استجاب ملطال مقن املسقوولن احلاقومين .فمقن شقأن
هققذا األمققر أن يفضققي إىل عققدم حصققول الققدول علققى القيم ق لقققاا املققال .ويف بع ق احلققاال ال تق ققدم
خدما عام حيوي مث الرعاي الصحي والتعليم واإلساان أو تقدم جزئيا ولو أهنقا أساسقي إلعمقال
حقوق اإلنسان .ويف البلدان األعضاا يف منظم التعاون والتنمي يف امليدان االقتصائي تنف نسب 12
يف املائق ق م ققن الن ققات احملل ققي اإلمج ققا عل ققى املشق ققااي العامق ق ( .)26ووفق ققا ملنظمق ق التج ققار العامليق ق متثق ق
املش ققااي احلاومي ق يف املتوس ق م ققا ب ققن  10و 15يف املائ ق م ققن الن ققات احملل ققي اإلمج ققا للقتص ققائ(.)27
وأظاققر ئراسق أجرهتققا منظمق التعققاون والتنميق يف امليققدان االقتصققائي يف إطققار اتفاقيق ماافحق رشققو
املوظفن العمومين األجان يف املعامل التجاري الدولي أن  57يف املائ من  427قضي رشقو جقرى
النظر فياا منذ بدا نفاذ االتفاقي ارتبط بدف رشاوى للفوز ابلعقوئ العام (.)28
 -13والدول ق ق بوص ق ققفاا ف ق ققاعل اقتص ق ققائاي (املال ق ققك واملق ق ققر واملش ق ققاي) هل ق ققا الق ق ققدر عل ق ققى رايئ
املمارسا اجليد يف هذا الصدئ وذلقك مبمارسقتاا هقي نفسقاا العنايق الواجبق وإلقزام اجلاقا األخقرى
هب ققا .ومتش ققيا م ق امل ققائ  9م ققن اتفاقي ق األم ققم املتح ققد ملاافح ق الفس ققائ ال ققي تقتض ققي م ققن ال ققدول اخت ققاذ
خطوا إلصلح عمليا الشراا ملن الفسائ تطال ئول عديد الشركا اباللتزام مباافح الفسائ
عن ققد التن ققافس عل ققى عق ققوئ أو امتي ققازا حاومي ق  .وخيتل ققف ه ققذا األم ققر ع ققن االلتزام ققا املتعلق ق حبق ققوق
اإلنس ققان .ويوض ق ش ققرح املب ققدأ الت ققوجياي  6م ققن املب ققائ التوجياي ق أن واج ق الدول ق يف محاي ق حق ققوق
اإلنس ققان ميت ققد إىل املش ققااي العامق ق وأن لل ققدول فرصق ق فري ققد لش ققحذ وع ققي ش ققركائاا م ققن املوسس ققا
التجاري حبقوق اإلنسان واحااماا بسب مناا وض شروط للتعاقد .وبذلك تاف الدول أهنا تتعاقد
مق موسسققا جتاريق تلتققزم نشققاطا جتققاراي مسققووال ونزياققا .وعلققى الققرغم مققن أن هققذه املمارسق بققدأ يف
الظاور ف ن اهلي ا احلاومي  .تعم عموما على تفعيق واجق الدولق حبمايق حققوق اإلنسقان بقرب
احلقوق بشروط املشااي العام .

ابء -حيازة األراضي
 -14إن ضققعف إئار األراضققي حبيققث ال توث ق حقققوق امللاي ق وامل قوارئ الطبيعي ق بطريق ق صققحيح
جيعق مقن الصققع إعمقال هققذه احلققوق أو االعقااف هبقا علقى حنققو فعقال( )29يف ظق الشقفافي احملققدوئ
وهي أمور متان املسوولن الفاسدين واألعمال التجاري الفاسد من النمو واالزئهار( .)30وتنتشر الرشو
بشا خاص يف سياقا حياز األراضي مثلما هو احلال عندما يقب املسوولون رشاوى مقن الشقركا
للحصول على األراضي أو لتسقجي ملايتاقا .وحيقدث الفسقائ أيضقا عنقدما تسقم الشقرط أو السقلط
القضائي أو سلطا الدول األخرى ابالسقتيلا علقى األراضقي أو تسقاعد علقى ذلقك .وحيقاز األراضقي
على نطاق واس مسأل ضروري ألنشط العديد مقن األعمقال التجاريق مثق املشقاري التجاريق الزراعيق
ومشاري البن التحتي ومقن مث فق ن الفسقائ يف هقذا السقياق كثق ا مقا يفضقي إىل جتريقد عقدئ كبق جقدا
من األشقخاص مقن ملايق أراضقيام( .)31وفقد أبقرز الفريق العامق العلقق اخلاصق بقن الشقعوب األصقلي
وأراضي أسلفاا والحظ أن تعويضاا أو عر أرا بديل علياا قد ال ياف االنتصاف من التشريد
__________

()26
()27
()28
()29
()30
()31
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القسققري( .)32وعققدم تقوافر سققب االنتصققاف وانتاققا العلقق بققن السققاان واألر يققربزان بشققا خققاص
جترب فقدان الشعوب األصلي ألراضياا بسب فسائ أسالي حياز األراضي.
 -15وخققلل عملي ق ش قراا األراضققي ومتليااققا يوجققد احتمققال جلققوا الشققركا التجاري ق إىل الفسققائ
خققلل خمتلققف العمليققا الب وقراطيق املرتبطق بققذلك( .)33ومققن األمهيق مباققان أن تعققزز الققدول موسسققاهتا
املسق ققوول عق ققن إئار األراضق ققي وأن تافق ق حصق ققول السق ققاان فعليق ققا علق ققى حق ق امللايق ق علق ققى أراضق ققيام
واالعااف حبقوقام فياا .وتقدعو احلاجق إىل سقبي انتصقاف فعقال ملنق انتااكقا حققوق اإلنسقان القي
ق ققد تنش ققأ بس ققب الفس ققائ فيس ققتوىل عل ققى ممتلا ققا الس ققاان أو حيرم ققون م ققن ممتلا ققاهتم وس ققب كس ق
عيشام ئون وجه ح ( .)34وينبغقي للحاومقا تعزيقز اتسقاق سياسقاهتا املتعلقق بتقييمقا األثقر البي قي
واملشاري اإلمنائي الواسع النطاق وإئار األراضي وحفظ الغااب (.)35

جيم -سالسل إمداد القطاعن الصحي والصيدالين
 -16تتي اجلائح فرص النظر يف الفسائ الذي يطال سلس اإلمدائ ويف الايفي الي مياقن هبقا
ملوسس ق مققن موسسققا األعمققال حيثمققا وجققد يف سلسققل اإلمققدائ أن تاققون ضققالع يف انتااكققا
حقوق اإلنسان سواا من خلل التسب فياا أو املسامه فياا أو االرتباط هبا ارتباطقا مباشقرا نتيجق
علقاهتق ققا التجاريق ق مق ق أطق قراف أخق ققرى( .)36وتتعق ققر سلسق ق اإلمق ققدائ العامليق ق للفسق ققائ يف الاثق ق مق ققن
األحيان حيث من شأن املوسسقا التجاريق ووكلئاقا ئفق رشقاوى للقدخول إىل األسقواق .فققد تقدف
رشاوى لتفائي عمليا التفتيش احلاومي املتعلق ابلصح والسقلم يف مصقانعاا مقثل .وياتق علقى
الفسائ حتوي املنتجا األساسي مثق األغذيق واألئويق مقن سلسق اإلمقدائ يف األسقواق العامق إىل
جيوب جاا خاص .
 -17وحققى يف السققياقا غق املأزومق يعققاي القطققاع الصققيدالي مققن الفسققائ .وال تقزال االئعققااا
ابلفسققائ يف قطققاع الرعايق الصققحي متواصققل  .ومققن شققأن التققداب املتخققذ يف هققذين القطققاعن مققن أجق
التصدي للجائح أن تفضي إىل مزيد من أنشط الفسائ واالنتااكا وتضعف تقداب القدول يف هقذا
الص ققدئ( .)37وميث ق حتوي ق األئوي ق حت ققداي يف سلس ق اإلم ققدائ الص ققيدالني إذ م ققن املما ققن حتويلا ققا م ققن
االستخدام العام إىل أطراف تدف رشاوى للحصقول علقى أئويق نئر  .ومقن التحقداي األخقرى تغلغق
األئوي املزيف أو ئون املستوى يف سلس اإلمدائ.
 -18ويف آذار/مار  2020نشر جملق  ،Global Health Actionابالشقاا مق منظمق الصقح
العاملي عدئا عن الشفافي واملساال وماافح الفسائ يف قطاع الصح ( .)38وتتعل املواضي الي تناوهلا
العدئ بقدر القطاع على من الفسائ وكشفه واملعاقب عليه من أج التصدي لألخطار النامج عن هذا
الفس ققائ ال ققي هت ققدئ ق ققدر ال ققنظم الص ققحي عل ققى العم ق بفعالي ق خ ققلل األزم ققا  .ويف الوق ق ال ققذي يت ققي
الطل العاملي على خدما الرعاي الصقحي فرصقا للشقركا التجاريق لتصقميم وإنتقاج وتسقليم معقدا
__________

()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38
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مث أجاز التنفس االصطناعي( )39تنطوي هذه الفرص على خماطر الفسائ وتضخيم األسعار استغلال
لندر اإلمدائ( .)40وقد الحقظ معاقد ابزل املعقي ابحلوكمق أن مقن الضقروري العمق حبوكمق فعالق خقلل
أزم الصح العام احلالي (.)41
 -19وتسل اجلائح الضوا على املخاطر الي يتعر هلا الساان جراا الفسائ وانتااكا حقوق
اإلنسان ذا الصل ابألعمال التجاري  .وذكر الفري العام اجلاا صقاحب املصقلح أبن مسقووليا
قطاع األعمال التجاري ذا الصل حبقوق اإلنسان ال تزال قائم خلل هذه األزم ( .)42وتنص املبائ
التوجيايق علققى أن ختضق املعققامل بقن الققدول وموسسققا األعمققال التجاريق لبققذل العنايق الواجبق يف
مراع ققا حق ققوق اإلنس ققان حبي ققث تق ققيم أتث ق ا أي ت ققداب (مب ققا يف ذل ققك احتم ققال الفس ققائ) عل ققى حق ققوق
اإلنس ققان وختف ققف ح ققدهتا إىل أقص ققى ح ققد .وجي ق عل ققى موسس ققا األعم ققال التجاري ق اح قاام حق ققوق
اإلنسان ابلعم على بذل العناي الواجب ملن إحلاق الضرر ابلساان والتصدي للتقأث ا السقلبي القي
يتم حتديدها .وتربز اجلائح الصل املوجوئ بن هذه العناي الواجب ومحاي احل يف احليا .

دا  -القطاع االستخراجي
 -20تبق ققن أن القطق ققاع االسق ققتخراجي هق ققو أحق ققد القطاعق ققا الق ققي تعق ق ابلاثق ق مق ققن الفسق ققائ وكثق ق ا
ما يتعل األمر ابحلصول على امتيازا حاومي مرحب ( .)43ووجد منظمق التعقاون والتنميق يف امليقدان
االقتصائي أن ُخس قضااي الرشو عرب الوطني الي أجنز النظر فياا بن عامي  1999و 2014وقع يف
هقذا القطققاع( .)44فمققن احملتمق يف هققذا القطققاع أن ينبق الفسققائ وانتااكققا حقققوق اإلنسققان مققن أسققباب
مماثلق  .فققد اتضق تقراب الفسقائ وانتااكقا حققوق اإلنسقان يف سقياقا بعيناقا( )45والحظق اللجنق
املعني حبقوق اإلنسان الفسائ يف هذا القطاع يف إطقار ملحظقا ختاميق ( .)46ويف الوقق القذي حبثق
بعق احلاومققا عققن سققب حتفيققز الشققركا االسققتخراجي علققى بققذل العنايق الواجبق يف مراعققا حقققوق
اإلنسان بسب مناا وض لوائ بشأن إلزامي العناي الواجب واإلفصاح( )47تارر مسائ تتعل بعدم
تقييم ما قد تنطوي عليه عمليا من ترخيص أو امتياز أو حقوق للتعدين أو التنقي عن القنف أو
الغققاز مققن أتثق ا علققى حقققوق اإلنسققان .وأيققد جمموعق العشقرين املبققائر اخلاصق بشققفافي الصققناعا
االس ققتخراجي وه ققي إط ققار ألص ققحاب املص ققلح املتع ققدئين ملاافح ق الفس ققائ يف القط ققاع االس ققتخراجي
__________

()39
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()46
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انظق ق ق ق ققر https://eandt.theiet.org/content/articles/2020/03/rival-companies-work-together-to-manufacture-

.medical-ventilators/
انظر .https://ti-health.org/content/coronavirus-covid19-corruption-health-systems
انظر .www.baselgovernance.org/blog/rethinking-governance-times-covid-19-pandemic
انظر .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E
انظر .www.oecd.org/dev/Corruption-in-the-extractive-value-chain.pdf
انظر .www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm
انظر مثل https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/powering-down-corruption-tackling-
 transparency-and-human-rightsوwww.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/shell-
 knew/و.www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/take-the-future
انظققر مققثل  CCPR/C/NGA/CO/2الفقققر ن  12و 13و CCPR/C/GNQ/CO/1الفقققر ن  18و 19وCCPR/C/NER/CO/2
الفقر ن  10و.11
انظققر مققثل القققانون املتعلق بتققداب الشققفافي يف القطققاع االسققتخراجي املعتمققد يف كنققدا ( Extractive Sector Transparency
.)Measures Act
GE.20-07998
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ثلث مقرا علقى األقق وأيقدهتا جمموعق القدول السقب وجمموعق البلقدان الثمانيق  10مقرا
اجلمعي العام علما هبا مما يدل على تواف اآلراا بشأن مشال عاملي تتطل حل(.)48

وأحاطق

 -21وعل ققى ال ققرغم م ققن بعق ق املمارس ققا اجلي ققد فيم ققا يتعلق ق بسلسق ق اإلم ققدائ( )49وب ققذل العنايق ق
الواجبق ق ( )50يف مراعق ققا حق ققوق اإلنسق ققان فق ق ن أتثق ق ا الفسق ققائ يف القطق ققاع االس ققتخراجي ال تق قزال كبق ق
فيم ققا يتعلق ق حبق ققوق اإلنس ققان .فف ققي جمتمع ققا الش ققعوب األص ققلي م ققثل تاتق ق عل ققى ص ققناع التع ققدين
واستخراج النف والغاز على نطاق واس أتث ا ضار كب على حقوق اإلنسقان تقوثر علقى احلق يف
الص ققح ويف بي ق مناس ققب للص ققح والرف ققاه( .)51ويفض ققي م ققن االمتي ققازا ئون إجق قراا تقييم ققا مناس ققب
للمخاطر البي ي أو االجتماعي مثل إىل ارتااب جمموع من انتااكا حقوق اإلنسقان القي تقوثر علقى
الساان احملليقن .وتتعلق املظقا .بعقدم إجقراا مشقاورا جمديق مق اجملتمعقا احملليق وال سقيما الشقعوب
األصلي وعدم االمتثال لشرط موافقتاا احلر املسبق واملستن يف سياق األنشط التجاري يف أراضياا
وذلك على النحو املبن يف إعلن األمم املتحد بشأن حقوق الشقعوب األصقلي ( .)52وققد تناولق جلنق
البلدان األمرياي حلقوق اإلنسان التابع ملنظم الدول األمرياي هذه املسأل يف القرار .18/1

هاء -األبع يياد اجلنس ييانية يف انتهاا ييا حق ييوق اإلنس ييان وح يياال الفس يياد ذا الص ييلة
بقطاع األعما
 -22تعققاي النسققاا والفتيققا مققن التققأث ا السققلبي لألنشققط التجاريق بشققا خمتلققف وغ ق متناس ق
مقارن ق ابلرج ققال والفتي ققان وي قواجان عقبققا إض ققافي عن ققدما يلتمس ققن سققب االنتص ققاف( .)53ووض ق الفري ق
العامق إطققارا جنسققانيا وقققدم توصققيا بشققأن إئمققاج املنظققورا اجلنسققاني يف تنفيققذ املبققائ التوجيايق (.)54
ومققن شققأن الفسققائ يف قطققاع األعمققال أن يفضققي إىل زايئ هتمققيش املقرأ اقتصققائاي مبققا يف ذلققك عققن طريق
احلد مقن إماانيق حصقوهلا علقى االئتمقان املصقريف والتمويق  .ويف القطقاع غق الرمسقي ققد يطلق أكثقر مقن
النساا ئف رشاوى وتسديد ضقرائ بشقا غق ققانوي( .)55ويسقم الفسقائ بظاقور أشقاال يتققاط فياقا
التمييز واالستبعائ والظلم والتحيز وعدم املساوا  .فقد أبرز جلن البلدان األمرياي حلقوق اإلنسان التأث
اخلط للفسائ على األفرائ الذين يواجاون التمييز مبن فقيام النسقاا واألطفقال( .)56وملقا كانق املقرأ تعقاي
مققن الفسققائ علققى حنققو خمتلققف مقارنق ابلرجق ( )57فينبغققي العمق مبنظققور جنسققاي يف مجيق جاققوئ ماافحق
__________

()48
()49
()50
()51
()52
()53
()54
()55
()56
()57

GE.20-07998

انظر .www.cmi.no/publications/6300-has-the-eiti-been-successful
انظر مثل .http://mneguidelines.oecd.org/Brochure_OECD-Responsible-Mineral-Supply-Chains.pdf
انظر مثل .www.icmm.com/mining-principles
انظر  www.un.org/press/en/2017/hr5357.doc.htmوhttps://globalexchange.org/2016/06/02/the-devastating-
 effects-of-extractive-activities-on-perus-indigenous-peoplesوwww.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
.STUD/2014/534980/EXPO_STU(2014)534980_EN.pdf
 A/71/291الفقرا من  67إىل .74
انظر  A/72/162و A/HRC/41/43/Add.1و.A/HRC/38/48/Add.1
انظر .A/HRC/41/43
انظق ق ققر www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/womens-empowerment/corruption-
.accountability-and-gender-understanding-the-connection/Corruption-accountability-and-gender.pdf
انظر .www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
انظققر مسققامه السققويد وwww.u4.no/publications/the-gendered-impact-of-corruption-who-suffers-more-men-
.or-women
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الفسائ .ويف هذا الصدئ الحظ الفري العام أنه جي على الدول واملوسسا التجاري مراعا اخقتلف
الايفي الي تعاي هبا النساا من التأث ا الضار على حقوق اإلنسان املافول هلن(.)58

رابعا -واجب الدولة يف احلماية من انتهااا املؤسسا التجارية
 -23مبوج ق الركي ققز األوىل م ققن املب ققائ التوجياي ق يق ق عل ققى ع ققات ال ققدول واج ق محاي ق األف قرائ
واجملتمعققا احمللي ق مققن انتااكققا حقققوق اإلنسققان احملتمل ق والفعلي ق ذا الصققل ابألعمققال التجاري ق يف
مجي القطاعا  .وملا كان ملوسسقا األعمقال أتثق كبق علقى مجيق حققوق اإلنسقان املعقاف هبقا ئوليقا
تقريبققا فق ن هققذا الواجق هققو أحققد الواجبققا املتأصققل  .ويتعققن اختققاذ تققداب وقائيق قويق ملنق انتااكققا
حقوق اإلنسان ذا الصل ابألعمال التجاري إضقاف إىل الفسقائ واإلشقار إىل التقأث املقلزم للفسقائ
علققى حقققوق اإلنسققان .وشققدئ جملققس حقققوق اإلنسققان يف ققراره  9/41علققى أن التققداب الوقائيق مققن أجنق
الوسققائ ملاافح ق الفسققائ وجتن ق آاثره السققلبي عل ققى التمت ق حبقققوق اإلنسققان وئعققا إىل تعزيققز الت ققداب
الوقائي ق عل ققى مجي ق املس ققتواي وأك ققد أن أح ققد اجلوان ق الرئيس ققي للت ققداب الوقائي ق يام ققن يف التص ققدي
الحتياجا أفرائ الف ا الضعيف الذين قد ياونون أول ضحااي الفسائ .وترئ هقذه املقاربق الوقائيق يف
املبائ التوجياي .

ألف -اتساق السياسا
 -24ينبغي للدول حتقي قدر أكرب من االتساق يف إئماج سياساهتا نظرا للااب القائم بن الفسائ
وانتااكققا حقققوق اإلنسققان ذا الصققل ابألعمققال التجاري ق  .ففققي جمققاال األعمققال التجاري ق وحقققوق
اإلنسان وماافح الفسائ تتعام الدول م قواعد ومعاي خمتلف مث اتفاقي األمم املتحد ملاافح
الفسقائ واملبققائ التوجيايق واملبققائ التوجيايق ملنظمق التعقاون والتنميق يف امليقدان االقتصققائي املتعلقق
ابملوسسا املتعدئ اجلنسيا واتفاقي ماافح الرشو ملنظم التعاون والتنمي يف امليدان االقتصائي
فضل عن الصاو اإلقليمي مث اتفاقي االحتائ األفريقي ملن الفسقائ وماافحتقه .وتظق مقاربق القدول
يف التعام م اتساق السياسا عند تنفيذ التزاماهتا مقارب غ واضقح  .وهلقذا السقب ينبغقي للقدول
األم والققدول املضققيف بققذل املزيققد مققن اجلاققد إلئمققاج اآلاثر املاتب ق علققى حقققوق اإلنسققان عنققد التصققدي
لفسق ققائ الشق ققركا ( .)59وابملثق ق ينبغق ققي أن يشق ققم أي تركيق ققز علق ققى السق ققلو التجق ققاري املسق ققوول وحقق ققوق
اإلنسان تلك العوام الي هلا صل ابلفسائ.
 -25واملبائ التوجياي ملنظم التعاون والتنمي يف امليدان االقتصائي املتعلقق ابملوسسقا املتعقدئ
اجلنسققيا هققي املبققائ التوجيايق الشققامل الوحيققد املتفق علياققا اتفاقققا متعققدئ األطقراف بشققأن السققلو
التج ققاري املس ققوول والتزم ق احلاوم ققا بتعزيزه ققا .وتش ققم ه ققذه املب ققائ فص ققل ع ققن حق ققوق اإلنس ققان
يسق ققتند كليق ققا إىل الركيق ققز الثانيق ق مق ققن املبق ققائ التوجيايق ق ويعق ققاج مسق ققأل الفسق ققائ .ولق ققذا يشق ققا الفسق ققائ
واألعمققال التجاري ق وحقققوق اإلنسققان جققزاا مققن حزم ق السققلو التجققاري املسققوول نفسققاا .وينطب ق هققذا
األمققر علققى مجي ق املوسسققا املتعققدئ اجلنسققيا اخلاضققع لوالي ق البلققدان الققي تلتققزم ابملبققائ التوجياي ق
(مبا فياا عد بلدان غق أعضقاا يف منظمق التعقاون والتنميق يف امليقدان االقتصقائي) .وتقدعم توجياقا
منظم التعاون والتنمي يف امليدان االقتصائي بشأن بذل العناي الواجب من أج سلو جتاري مسوول
تنفيققذ املبققائ التوجياي ق  .وتققنص هققذه املبققائ علققى شققروط موحققد للعناي ق الواجب ق تلتققزم هبققا األعمققال
__________

()58
()59
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GE.20-07998

A/HRC/44/43

التجاري يف جمال ماافحق الفسقائ وضقمان احقاام حققوق اإلنسقان متاشقيا مق املبقائ التوجيايق  .ومق
ذلققك فق ن احملققر الرئيسققي ألنشققط ماافحق الفسققائ يف منظمق التعققاون والتنميق يف امليققدان االقتصققائي
هو الفري العام املعي ابلرشو يف املعامل التجاري الدولي  .ويرصد هذا الفريق تنفيقذ وإنفقاذ اتفاقيق
ماافح الرشو الي وضعتاا هذه املنظم وال يركز نشاطه على حقوق اإلنسان( .)60واالتفاقي مفتوح
لغ األعضاا يف املنظم  .وللتفاقي واملبائ التوجياي أتث يتجاوز أعضاا منظم التعقاون والتنميق يف
امليدان االقتصائي مبا يف ذلك من خلل خمتلف مشاري األعمال التجاري املسوول .
 -26وأبرز الفري العام املعي مبسأل حقوق اإلنسان والشركا عرب الوطني وغ ها من موسسا
األعمال يف توجيااته أن خط العم الوطني بشأن األعمال التجاري وحقوق اإلنسان توفر أئا تعقزز
بقدر أكرب تنسي واتساق السياسا العام ذا الصل ابألعمال التجاري وحقوق اإلنسان( .)61وذكر
أن خطق العمق الوطنيق هققي نقطق انطققلق وبدايق لعمليق العمق الققوطي مبشققارك مجيق اجلاققا املعنيق
صق ققاحب املصق ققلح مق ققن أجق ق حتويق ق السياسق ققا إىل ممارسق ققا ( .)62وأشق ققار جملق ققس حقق ققوق اإلنسق ققان يف
قراره  22/26إىل الدور اهلام الذي ميان أن تضطل به هذه اخلطق بوصقفاا أئا لتعزيقز التنفيقذ الشقام
والفعال للمبائ التوجياي .
 -27وابلنظر إىل أن هذه اخلطق مياقن أن تاقون أئا قويق تستشقرف املسقتقب وققائر علقى إهلقام
عمليا وض لوائ وسياسا جديد ( )63فمن شأهنا تناول تداب األعمال التجاري وحقوق اإلنسان
وماافح الفسائ على السواا .ومن شأن إئماج هقذين املوضقوعن يف خطق العمق الوطنيق أن يفضقي
إىل أطققر سياسققا أكثققر اتسققاقا ويتققي نظققر متااملق عققن توقعققا القطققاع اخلققاص وإعققدائ بقرام ملنق
السلوكيا الضار ال سيما يف السياقا الي تنطوي على خماطر على حقوق اإلنسان وأخرى متعلقق
ابلفسائ على السواا .وقد كر العديد من القدول اسقااتيجيا وطنيق خمصصق ملاافحق الفسقائ .وققد
تتمث ق اخلط ققو األوىل خلط ق العم ق الوطني ق يف اإلش ققار إىل العلق ققا القائم ق ب ققن الفس ققائ وانتااك ققا
حقوق اإلنسان ذا الصل ابألعمال التجاري ( .)64فقد أشار إيطاليا يف مسامهتاا مثل إىل أن خطق
عملا ققا الوطني ق األوىل بش ققأن األعم ققال التجاري ق وحق ققوق اإلنس ققان تتض ققمن ع ققد إش ققارا إىل ماافح ق
الفس ققائ وهق ققذه اإلشق ققار ت ققرئ أيضق ققا يف النسق ققخ املنقحق ق لعق ققام  .2018وأشق ققار اللجنق ق الوطنيق ق حلقق ققوق
اإلنسققان يف بققنغلئيش إىل أن مققن شققأن إئراج معققاي ماافحق الفسققائ يف خطق العمق الوطنيق حتسققن
عملي التنسي .
 -28وتس ققاعد التوجياق ققا املتس ققق بشق ققأن احق قاام حقق ققوق اإلنس ققان والتصق ققدي للفس ققائ املوسسق ققا
التجاري القي تنشق يف اخلقارج .وتسقاعد مبقائر نزاهق األعمقال التجاريق القي أطلقتاقا اململاق املتحقد
لربيطانيققا العظمققى وأيرلنققدا الشققمالي علققى النطققاق احلاققومي الشققركا الدوليق علققى الوقايق مققن الرشققو
والفسائ وانتااكا حقوق اإلنسان( .)65ويشم الدعم الذي تتيحه هذه املبائر توجياا على شقبا
اإلنانق وئائققر االستشققارا املعنيق بنزاه ق األعمققال التجاري ق الققي تقققدم املشققور بشققأن قضققااي حقققوق
__________

()60
()61
()62
()63
()64
()65

GE.20-07998

انظر .www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Anti-Bribery-Recommendation-ENG.pdf
انظر .www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf
 A/74/198الفقر .17
املرج نفسه.
انظر .https://globalnaps.org/issue/corruption
انظق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققر www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-newsletter-summer-2019/anti-corruption-
.newsletter-summer-2019
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اإلنسان وماافح الفسائ( )66ومتوي مبقائرا العمق اجلمقاعي .وتققدم البعثقا الدبلوماسقي للمملاق
املتحققد الققدعم للمبققائر يف ك ق مققن ابكسققتان وكينيققا واملاسققيك( .)67وابملثق أ حق مديريق الض قرائ
واجلمار الوطني يف كولومبيا تدريبا ملوظفاهتا وموظفياا على أخلقيا العم لتماينام من الدفاع عن
أصول الدول والوقوف يف وجه الفسائ( .)68ومن شأن التنسي بن اإلئارا ذا الصل وتوف التدري
هلققا أن يسققاعدا علققى كفالق اتسققاق السياسققا وجعلاققا قابلق للتنفيققذ .ويف عققام  2018أصققدر شققبا
إنفققاذ الق قوانن املعني ق ابجل قرائم املالي ق التابع ق لققوزار خزان ق الققوالاي املتحققد األمرياي ق بيققان حتققذير إىل
املوسس ققا املالي ق لل ققوالاي املتح ققد م ققن أج ق "تس ققلي الض ققوا عل ققى العلق ق ب ققن كب ققار الشخص ققيا
السياسي األجنبي الفاسد وحقيق أهنا تسقاعد علقى انتاقا حققوق اإلنسقان"( .)69وتقنص عقد والاي
قضققائي علققى فققر جقزااا حمققدئ األهققداف وجتميققد لألصققول ورفق مققن التأشق ا لألفقرائ الققذين
يرتابون انتااكا جسيم حلقوق اإلنسان و/أو يشاركون يف أعمال الفسائ.

ابء -ترابط احلوافز
 -29يتع ققن عل ققى اإلئارا والوك ققاال احلاومي ق ال ققي حت ققدئ ش ققا املمارس ققا املتبع ق يف األعم ققال
أو تتفاع م تلك األعمال فضل عن الايان القي متلااقا الدولق أو تسقيطر علياقا العمق بطريقق
متأني ق ومتسققق ومنسققق ومقنع ق  .فقققد يتعققن علققى الققدول التصققدي لتققأث ا فسققائ اجلاققا الفاعل ق يف
قطاع األعمال على صعيد حقوق اإلنسان لدى اختاذ القرارا مثل عند النظر يف مدى ملام تقدمي
ئعماا احلاومي مثق التمويق التجقاري إىل األعمقال التجاريق  .وللقدول أن تقرب حوافزهقا يف جمقاال
املشااي والتجار والتموي حبقوق اإلنسان.
 -30وفيما يتعل بتشجي التجار واالستثمار الحظ الفري العامق وجقوئ منقاذج ملاافحق الفسقائ
وتعزي ققز نزاهق ق األعم ققال التجاريق ق  .والح ققظ أيض ققا أن ققه ابإلما ققان تايي ققف ه ققذه النم ققاذج لتش ققم احق قاام
األعمال التجاري حلقوق اإلنسان وذلك إبئراج التزاما ابلنزاه يف العقوئ املربمق بقن وكقاال تقروي
التجققار وبققن الشققركا مققثل وأي انتاققا هلققذه االلتزامققا ينبغققي أن تاتق عليققه عواقق سققلبي مثق
س ققح ال ققدعم التج ققاري يف املس ققتقب أو أي م ققن اخل ققدما احلاومي ق األخ ققرى( .)70ومطالب ق الش ققركا
إبظاققار التزاماققا ابملعققاي األخلقيق لققيس أمقرا جديققدا .فقققد جعلق الققدول مققن االلتقزام مباافحق الفسققائ
ش ققرطا لل ققدعم املتص ق ابلتج ققار ( )71وربط ق ش ققروط منحا ققا قروض ققا بب ققذل الش ققركا جا ققوئا للح ققد م ققن
الفسائ .ومتشيا م املبدأ التوجياي  4ينبغي للدول أن تاقون ققدو يف ئورهقا كمشقا ومالقك ومسقتثمر
ومققروج جتققاري وأن تسققاعد علققى جعق األعمققال التجاريق حتققام حقققوق اإلنسققان .وينبغققي توسققي نطققاق
املقتضيا القائم لتشم احاام حقوق اإلنسان وتنفيذ املبائ التوجياي واملبائ التوجياي ملنظمق
التع ققاون والتنميق ق يف املي ققدان االقتص ققائي املتعلقق ق ابملوسس ققا املتع ققدئ اجلنس ققيا إىل جانق ق التعاق ققد
مباافح الرشو .
__________

()66

()67
()68
()69
()70
()71
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 -31وئفق الركققوئ النققاجم عققن تفشققي اجلائحق احلاومققا إىل تعققوي األعمققال التجاريق وإنقاذهققا.
وينبغي للدول كفال أن األعمال التجاري الي تستفيد من مساعد الدول حتقام حققوق اإلنسقان وأهنقا
تلتزم ابلشفافي واملساال  .فقد عمد منظم الشفافي الدولي ومنظم هيومن رايتس ووتش ومنظم
الشاهد العاملي إىل حث صندوق النقد الدو علقى إئمقاج تقداب الشقفافي وماافحق الفسقائ يف بقرام
اإلغاث ق الطارئ ق اخلاص ق هبققا للتصققدي لف ق و كققورون وذلققك بغي ق ضققمان أن الققدول الققي تتلقققى هققذه
األموال تستخدماا بطريق شفاف ومسوول وأهنا تعوئ ابلفائد على الف ا األشد ضعفا .فقد رفض
حاوم الدامنر مثل تقدمي مساعدهتا املالي إىل شركا موجوئ يف ملذا ضريبي خارجي أو تنش
يف إعققائ شقراا األسققام وطالبق الشققركا مبواامق سققلوكاا وممارسققاهتا الضقريبي مق املبققائ التوجيايق .
وحققث الفري ق العام ق الققدول علققى اعتبققار اح قاام حقققوق اإلنسققان شققرطا أساسققيا عنققد ئعماققا األعمققال
التجاري املتضرر من اجلائح (.)72

جيم -إصييال السياسييا لتعزيييز األهييدا املتعلقيية مباافحيية الفسيياد وابح يرتام حقييوق
اإلنسان يف قطاع األعما
 -32ركز اإلصلحا املرتبط مباافح الفسائ يف الاث من األحيان على اإلنفاذ اجلنائي وغق
اجلنائي األمر الذي مس إبجراا املزيد من التحقيقا وامللحقا القضائي بشأن الرشو واجلرائم ذا
الصققل لاققن ينبغققي لعمليق إصققلح السياسققا ضققمان أن يفضققي تنفيققذ التزامققا ماافحق الفسققائ إىل
حتقي ق العدال ق اجلنائي ق واح قاام حقققوق اإلنسققان علققى الس قواا( .)73فمققن شققأن عملي ق اإلصققلح أن تعققزز
اح قاام حقققوق اإلنسققان بقققدر أكققرب ومتن ق الفسققائ .وتسققل األمثل ق التالي ق الضققوا علققى عملي ق إصققلح
السياسا الي تعزز كل اهلدفن أكثر .وهذه األنواع مقن عمليقا اإلصقلح تتقي الشقفافي وضقمان
التص ققدي للفسق ققائ مبق ققا يف ذل ققك يف القطاعق ققا األشق ققد عرضق ق للنتاق ققا مثق ق القطاع ققا الق ققي جق ققر
مناقش ققتاا أع ققله .وق ققد ح ققدئ اخلب ق ا واخل قرباا واجلا ققا ص ققاحب املص ققلح ه ققذه اإلص ققلحا أثن ققاا
مشاورا الفري العام .
إصال امللاية الفعلية
 -33إن العدي ققد م ققن الش ققركا الومهي ق والص ققنائي االس ققت ماني ه ققي هي ققا مدرج ق يف الس ققجل
التجاري لان ال تعرف هويق اجلاقا املالاق "املسقتفيد " احلقيقيق القي ختتبق وراا السقتار أو حجقاب
الشركا  .فقد اكتشف الدول واجلاا صاحب املصقلح أن الشقركا الومهيق والصقنائي االسقت ماني
ممارس متان املسوولن واألفرائ الفاسدين من إخفقاا موجقوئاهتم وهقوايهتم .وتسقم هقذه املمارسق أيضقا
للشققركا اجملاولق اهلويق أو املسققتثمرين األفقرائ بتفققائي حتمق املسققوولي عققن انتااكققا حقققوق اإلنسققان
ذا الصقل بعمق أو مشقروع بعينقه .وققد ارتبطق الشقركا الومهيق ابلقرق املعاصقر واالجتقار ابلبشققر(.)74
ومققن شققأن إصققلح عمليق اإلفصققاح عققن امللايق الفعليق املسققاعد علققى ماافحق الفسققائ وتعزيققز احقاام
حقوق اإلنسان وذلك ابملساعد يف املقام األول على التحلي ابلشفافي والعم ابملساال  .والسب يف
ذلك هو أن سوا استخدام قواعد اإلفصاح عن امللايق الفعليق ققد يسقاعد علقى إخفقاا ملايق األصقول
املاتسققب بطريق ق غ ق مشققروع والققتحام فياققا .وأبسققلوب مبس ق  :إذا كققان املققرا غ ق قققائر علققى معرف ق
__________
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اجلا املستفيد من أصول معين فايف له معرف اجلاق القي يرفق شقااوى أو ئعقاوى قانونيق ضقدها
ومن مث التما سب االنتصاف عقن األضقرار القي تلحققه وابملثق كيقف مياقن للمقرا معرفق اجلاق القي
ينبغي حثاا على اختاذ تداب وقائي
 -34وم ققن ش ققأن إص ققلح امللايق ق الفعلي ق أن يت ققي التوعيق ق العام ق هبويق ق اجلا ققا املالاق ق احلقيقيق ق
لألصققول .واجتم ق الفري ق العام ق خققلل زايراتققه القطريق م ق جمتمعققا حملي ق تواجققه انتااكققا جسققيم
حلقققوق اإلنسققان ارتاباققا قطققاع األعمق ال لاناققا  .تاققن تعققرف اجلا ق الققي تسققيطر فعليققا علققى الشققرك .
فمجققرئ معرفق هققذه اجملتمعققا السققم الشققرك القابضق أو الشققرك الومهيق  .مياناققا مققن ضققمان مسققاالتاا
أو التما سب االنتصاف .ومن العناصر املشجع الي ميان االستنائ إلياا التعاد الوارئ يف بيان مومتر
القم ملاافح الفسائ لعام  2016بضمان جع املعلوما الدقيق الوارئ يف حيناا عن امللايق الفعليق
يف متناول اجلاا الي هلا حاج مشروع إلياا(.)75
 -35وشرع بع الدول يف ماافح السري املالي وإهناا تشاي شركا جماول اهلوي وهو أمر
مشج  .وعدل قانون الشركا التجاريق الانديق لتحسقن شقفافي امللايق الفعليق وأطلقق مشقاورا
بشققأن إمااني ق إنشققاا سققج عققام للملاي ق الفعلي ق ( .)76وتسققعى جمموع ق القيققائ املعني ق ابمللاي ق الفعلي ق
التابعق للشقراك مققن أجق حوكمق مفتوحق مببققائر مققن اململاق املتحققد إىل تعزيققز جمموعق مققن مبققائ
اإلفصققاح عققن أفض ق املمارسققا  .وأعرب ق األرجنتققن وأرمينيققا وأوكرانيققا وسققلوفاكيا وفنلنققدا وكينيققا
والتفيققا والنققروي عققن موافقتاققا الرمسيق علققى االنضققمام( .)77وينبغققي للجاققا صققانع الققرارا واجلاققا
الفاعل يف اجملتم املدي العامل يف جمال حقوق اإلنسان استاشاف الرواب بن إصلح امللاي الفعلي
وبن املاافآ احملتمل للدعو واملساال وتعزيز مسأل األعمال التجاري وحقوق اإلنسان.
إصال نظام املشرتاي العامة
 -36توجققد أسققالي إلصققلح نظققام املشققااي العام ق مققن أج ق تنفيققذ االلتزامققا املتعلق ق حبق ققوق
اإلنسققان تنفيققذا أكمق إىل جان ق تلققك املتعلقق مباافح ق الفسققائ .فقققد أوصققى الفريق العامق إبئمققاج
حقوق اإلنسان يف املوائ التوجياي املتعلق ابملشااي العام ويف معاي من العقوئ .وينبغي أن تشقم
هذه التوجياا اخلطوا اللزم إلجراا تقييما للمخاطر واختاذ التداب املناسقب يف كق مرحلق مقن
مراح عملي املشااي ( .)78وينبغي جلمي الدول إلزام قطاع األعمال ابحاام حقوق اإلنسان .والحظ
الفري ق العام ق أن الش ققركا حت قرم يف كث ق م ققن األحي ققان م ققن حقا ققا يف املش ققارك يف عملي ققا املش ققااي
احلاومي إذا تبن أهنا تورط يف الرشو وأوصى ابستاشاف مقارب مماثل يف سياق الشااوى املتعلق
حبقق ققوق اإلنسق ققان( .)79وينبغق ققي إ حق ق املعلومق ققا املتعلقق ق ابإلئان ابلفسق ققائ ورمبق ققا انتااكق ققا حقق ققوق
اإلنسققان للسققلطا املتعاقققد لتساشققد هبققا يف اختققاذ قرارهققا فيمققا إذا كققان ينبغققي تعليق عققرو اجلاققا
صاحب العطاا أو استبعائها.
 -37وال ي قزال الفس ققائ يف جم ققال املش قااي العام ق يط ققرح مش ققال رئيس ققي لا ققن ال ققدول أح ققرز تق ققدما يف
التص ققدي ل ققه بوس ققائ منا ققا اتف ققاق املش قااي احلاومي ق وه ققو اتف ققاق متع ققدئ األط قراف يف إط ققار منظم ق التج ققار
__________

()75
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()79
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العاملي  .غ أن اجملتم الدو من حيث العم مبقارب متسق إزاا حقوق اإلنسقان يف سقياق املشقااي العامق
متخلف عن الرك  .ومن شأن العم مبقارب متسق أن يساعد على من إحلاق الضرر ابلنا واالقتصائ.
 -38وتضق ققمن املسق ققامها املقدمق ق عق ققدئا مق ققن املمارسق ققا اجليق ققد  .ومق ققن األمثلق ق علق ققى ذلق ققك تنقق ققي
مدون قواعد السلو اخلاص ابجلاا املورئ حبيث أصب من واج هذه اجلاا املقدم للعطااا
يف جمال املشااي العام االمتثقال جلميق ققوانن حققوق اإلنسقان وماافحق الفسقائ املنطبقق وكفالق التقزام
اجلاققا املققورئ اخلاصق هبققا أيضققا بعمليققا صققارم مققن أجق ضققمان أن اجلاققا املتعاقققد مققن البققاطن يف
سلسق ققل إمق ققدائاهتا متتثق ق بق ققدورها هلق ققذه القق قوانن( .)80ويامق ققن أحق ققد األمثلق ق األخق ققرى يف تبسق ققي عمليق ققا
املشااي العام ورقمنتاا عن طري الشراا اإللااوي وهو ما سيحسن عنصر الافقاا  .ومقن شقأن هقذه
العملي أن تزي الفقرص املتاحق أمقام الشقركا إلرشقاا املوظفقا واملقوظفن العمقومين قصقد التحايق علقى
املقتض ققيا الب وقراطي ق وجعلا ققم يتخل ققون ع ققن اس ققتخدام س ققلطتام التقديري ق  .وم ققن ش ققأن الرقمن ق أيض ققا أن
تس ققاعد عل ققى الاش ققف ع ققن الفس ققائ بت ققوف س ققجل املراجع ق ( .)81وق ققد نظ ققر مب ققائر الش قراك م ققن أج ق
ماافح الفسائ يف الايفي الي ميان هبا للتانولوجيا مث نظم املشااي القائمق علقى سلسق الاتق
املسق ققاعد يف ذلق ققك .ويلق ققزم قق ققانون إعق ققائ تفق ققوي محايق ق ضق ققحااي االجتق ققار يف الق ققوالاي املتحق ققد الوكق ققاال
احلاومي ابلعم م الشركا لضمان خلو سلس إمدائاهتا من موائ أسام ضحااي االجتقار يف إنتاجاقا
وعدم إسااماا يف االجتار املتص ابالستغلل اجلنسي .ويعي ضقمان االمتثقال لألمقر التنفيقذي ذي الصقل
أن ققه جي ق أن يا ققون جلا ققا متعاق ققد معين ق وجا ققا تتعام ق معا ققا بوص ققفاا متعاق ققد م ققن الب ققاطن خط ق
تستادف بذل العناي الواجبق ملنق هقذا االجتقار وهقو مقا يقتضقي فعليقا مقن اجلاقا املتعاققد ضقمان التقزام
العناي الواجب يف مراعا حقوق اإلنسان يف إطار سلسل اإلمدائ اخلاص هبا.
 -39وتعت ققرب مواثي ق النزاه ق ( )82ال ققي تتف ق فيا ققا الس ققلط املتعاق ققد واجلا ققا ص ققاحب العط ققاا عل ققى
االمتثققال ألفض ق املمارسققا والتحلققي أبقصققى قققدر مققن الشققفافي ويرصققد فياققا طققرف اثلققث وهققو يف
أحيققان كث ق منظم ق مققن منظم ققا اجملتم ق املققدي عملي ق الش قراا عل ققى ضققوا تلققك االلتزامققا مواثي ق
أساس ققي ( .)83فق ققد اس ققتخدم يف عق ققوئ حاوميق ق متع ققدئ مب ققا فيا ققا عق ققوئ اهلندسق ق وعق ققوئ اهلندسق ق
املعماري والعقوئ االستشاري وتصاري الدول والااخيص واالمتيازا الصائر عناا ويف القطاعقا
الي تنظماا احلاوم ويف عقوئ التوريد وعقوئ التشييد .وترصد إحدى منظما اجملتم املدي أو جا
مستقل أخرى إمتام املشاري على الوجه الصحي وتاف قانوني عمليا تققدمي العطقااا  .وجيقوز أن
تتلقى جاا الرصقد تققارير عقن احتمقال حقدوث ممارسقا جمحفق  .وققد اسقتخدم القدول يف منقاط
عديققد مواثيق النزاهق  .ورصققد فققرع منظمق الشققفافي الدوليق يف املاسققيك أكثققر مققن  100عقققد .ومياققن
توسي نطاق هذه املواثي لتشم التزام الشركا صاحب العطااا ابحاام حقوق اإلنسان.
توسيع نطاق آليا احلوامة
 -40تتناول آليا احلوكم للجاقا املتعقدئ صقاحب املصقلح مسقألي الفسقائ والشقفافي  .وتوجقد
آليا موازي يف جمال األعمال التجاري وحققوق اإلنسقان .وتتنقاول هقذه اآلليقا قطاعقا رئيسقي مثق
__________

()80
()81
()82
()83
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انظققر

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

.file/779660/20190220-Supplier_Code_of_Conduct.pdf
انظر .www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf
انظر .https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts
انظر .www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts/5
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القطاع البحري وقطاع الرايض والتشييد يف القطقاع االسقتخراجي( .)84ومقن شقأن آليقا احلوكمق القي
تعزز املساال والشفافي أن تساعد القطاعا األخرى.
 -41وملا كان الفسائ الذي تتورط فيه األعمال التجاريق يفضقي يف الاثق مقن األحيقان إىل انتااكقا
حلقوق اإلنسان فينبغقي للجاقا صقاحب املصقلح ئراسق الايفيق القي مياقن هبقا ملقاربق أكثقر تاقامل أن
متنق هقذين النقوعن مققن األفعقال الضقار  .وعنققد وضق آليقا جديقد للحوكمق أو تعزيقز اآلليقا القائمق
ينبغي إئماج اجلاوئ الرامي إىل تنفيذ املبائ التوجياي يف جاوئ ماافحق الفسقائ .وتقوفر املبقائ الطوعيق
بشأن األمن وحقوق اإلنسان وهي جمموع من املبائ ومبائر للجاقا املتعقدئ صقاحب املصقلح علقى
السواا املوجا صراح حنو تعزيز احاام حقوق اإلنسان منوذجا جيدا هلذا الغر .
 -42وتشج املبائر اخلاص بشفافي الصناعا االستخراجي علقى انتاقاج إئار مفتوحق ومسقوول
للم ق قوارئ االس ق ققتخراجي وي ق ققنص معياره ق ققا علق ققى اإلفص ق ققاح ع ق ققن املعلوم ق ققا ط ق قوال سلس ق ققل القيم ق ق هل ق ققذه
الصققناعا بققداا م ققن كيفي ق م ققن حقققوق االسققتخراج إىل كيفي ق إئار اإلي قرائا وختصيص ققاا مققن قب ق
احلاوم وصوال إىل كيفي استفائ اجلماور مناا( .)85ويف البلدان املنفذ البالغ عدئها  53بلدا حتظى
املبائر ابلدعم من حتالفا ممقثل وممثلقي احلاومقا والشقركا واجلاقا الفاعلق يف اجملتمق املقدي.
فقد جنح املبائر إىل حد ما يف تعزيز خطاب ماافح الفسائ لان إحدى نقاط الضعف فياا هقو
أن بع الدول الي تعرف فسائا يف قطاعا النف والغاز والتعدين  .تنضم إلياا بعد( .)86ويف الوق
الققذي تققذكر املبققائر حب ق أن تاققاليف الشققفافي ابلنسققب هلققذه الصققناعا منخفض ق فققيمان أن تاققون
فوائققدها كب ق ألن الش ققفافي تولققد الثق ق ب ققن اجلاققا ص ققاحب املص ققلح واجملتمعققا احمللي ق ومتا قن م ققن
حتسن إئار املخاطر وتتي حتسن مسع الشرك عن طري إظاار حسن املساال والقيائ .
 -43وأئجم ق املبققائر مقتضققيا احلوكم ق ضققمن إطققار عضققويتاا مبققا يف ذلققك تعاوهنققا م ق اجملتم ق
املققدي والتزاماققا بربوتوكوهلققا املتص ق ابجملتم ق املققدي .وينبغققي للمبققائر مواام ق توقعاهتققا ومقتضققياهتا ذا
الصل ابلدول والشركا م املبائ التوجيايق مبقا يافق التقزام كق منامقا بتعاقدا حققوق اإلنسقان
وماافح الفسائ والتحلي ابلشفافي .
األنظمة اإللزامية لبذ العناية الواجبة
 -44يف الوق الذي تتعل التزاما ماافح الفسائ ابملقتضيا القانوني الوطني والدولي القوارئ
يف أحاققام املعاهققدا ال يعتققرب اح قاام حقققوق اإلنسققان عمومققا مسققأل مققن مسققائ االمتثققال الق ققانوي.
فالشركا تلتزم ابلعناي الواجبق وتقيقيم املخقاطر بطريقق أشقد صقرام يف إطقار االمتثقال ملاافحق الفسقائ
وتفائي املسوولي القانوني املرتبطق ابلرشقو وكقذلك نظقرا الحتمقال ختفيقف العققواب ضقدها يف حمقاكم
بعق الققدول إبظاققار سققلو يتناسق وامتثاهلققا للق قوانن .وميا قن بققذل العناي ق الواجب ق يف مراعققا حقققوق
اإلنسان املوسسقا التجاريق مقن إئار التقأث ا السقلبي احملتملق والفعليق يف جمقال حققوق اإلنسقان القي
تتورط أو ميان أن تتورط فياا .ومن التأث ا الضار على النا هقو الغقر الرئيسقي مقن بقذل العنايق
الواجب  .وهو غر يتعلق ابملخقاطر القي يواجااقا النقا ولقيس املخقاطر القي يواجااقا قطقاع األعمقال
__________

()84
()85

انظ ققر م ققثل الش ققبا البحريق ق ملاافحق ق الفس ققائ ( )www.maritime-acn.org/ومب ققائر الش ققفافي يف جم ققال الب ققن التحتيق ق
(.)http://infrastructuretransparency.org
انظ ق ق ق ق ققر =https://eiti.org/document/eiti-standard-2019?utm_source=Media+Contacts&utm_campaign
_9b18c6eed2-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_17_10_16_COPY_01&utm_medium=email&utm

()86
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.term=0_6ae237370b-9b18c6eed2انظر .https://eiti.org/files/documents/eitis_role_in_addressing_corruption_en.pdf
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التجاري الذي يظ حمور تركيز املقاراب القانوني للمتثال ملاافح الفسقائ .ويف نيسقان/أبري
أعلققن مفققو العققدل يف املفوضققي األوروبيق التقزام املفوضققي بوضق قواعققد إلزاميق للعنايق الواجبق تتعاققد
مبوجباا الشركا حبماي البي واحاام حقوق اإلنسقان( .)87ومقن شقأن العنايق الواجبق اإللزاميق يف جمقال
حقوق اإلنسان أن تساعد على ماافح الفسائ وتعزيز حقوق اإلنسان.
2020

-45

ورح ق الفري ق العام ق ب "الدراس ق ع ققن متطلب ققا ب ققذل العناي ق الواجب ق ع ققن طري ق سلس ققل

وع ققزز توص ققيا س ققابق للفري ق العام ق مث ق
اإلم ققدائ" ال ققي أع ققد حلس ققاب املفوض ققي األوروبي ق
توصيته الدول ابستخدام مجي األئوا املتاح ملعاجل جوان القصقور يف السقوق وثغقرا احلوكمق مقن
أج الناو ابلعناي الواجب يف مراعا حقوق اإلنسان لدى الشركا يف إطار ممارس جتاريق موحقد
وضققمان االتسققاق م ق املبققائ التوجياي ق بطققرق مناققا اسققتخدام تش قريعا إلجيققائ ح قوافز لبققذل العناي ق
الواجبق مبققا يف ذلققك عققن طري ق العم ق مبقتضققيا إلزامي ق ( .)89وتعلق ق إحققدى املسققائ الققي أث ق يف
املس ققامها املقدم ق مبعرف ق م ققا إذا ك ققان ينبغ ققي لق قوانن ب ققذل العناي ق الواجب ق اإللزامي ق يف مراع ققا حق ققوق
اإلنسق ققان أن تق ققنص علق ققى "مق ققلذا آمنق ق " للشق ققركا أو وسق ققائ أخق ققرى لتفق ققائي حتميلاق ققا املسق ققوولي يف
احلاال الي متار هذه الشركا ققدرا معققوال مقن العنايق الواجبق ولقو أن انتااكقا حققوق اإلنسقان
حتدث يف سياق أنشطتاا.
()88

 -46وخيتلف تنقاول مسقأل العنايق الواجبق ابخقتلف حمقاكم القدول .ومقن األمثلق التشقريعي الوطنيق
عل ققى ذلق ققك :القق ققانون املتعلق ق بواجق ق اليقظق ق للش ققركا يف فرنسق ققا وقق ققانون الق ققرق احلق ققديث يف اململاق ق
املتحد وقانون بذل العناي الواجب بشأن عم األطفقال يف هولنقدا .وتقااوح مقتضقيا املققاراب بقن
اإلفصاح عن مدى التزام العناي الواجب وبن القانون الفرنسي األوس نطاقا الذي يقضي أبن تضطل
الشركا ابلعناي الواجب وتضق بقرام "اليقظق " علقى غقرار بقرام االمتثقال( .)90ومقن شقأن املقتضقيا
اإللزامي لبذل العناي الواجب يف مراعا حقوق اإلنسان بوصفاا واجبا قانونيا يف حال العم هبا على
الصققعيد الققوطي أو اإلقليمققي أن تفققر تغيق ا علققى سققلو الشققركا حبيققث تبققذل العنايق الواجبق يف
مراعا حقوق اإلنسان فيما يتعل أبنشطتاا أو سلس اإلمدائ أو القيم اخلاصق هبقا .ومقن شقأن هقذا
األمر أن يفضي إىل املزيد مقن اليققن الققانوي وتسقاوي الفقرص وتعزيقز االسقتفائ مقن سلسق القيمق
وحتسققن اإلئار املتااملق للمخققاطر .وهلققذه األسققباب تطالق الشققركا يف الاثق مققن األحيققان بوضق
لوائ متسق وشامل  .فقد أشار ئراس استقصائي للشركا املتعدئ اجلنسيا الي يوجقد مقرهقا يف
اململا ق املتح ققد إىل أن الش ققركا التجاري ق تفض ق تش قريعا أق ققوى حلق ققوق اإلنس ققان والبي ق تعا ققس
مققا تققنص عليققه أحاققام الفسققائ القوارئ يف قققانون الرشققو لعققام  2010الققي جتققرم الشققركا يف حققال عققدم
منعاا الرشو ( .)91وملا كان املعاي اإللزامي مقارن ابملعاي الطوعيق تفضقي إىل امتثقال أكقرب فينبغقي
للدول سن تشقريعا تلقزم الشقركا ببقذل العنايق الواجبق يف مراعقا حققوق اإلنسقان وماافحق الفسقائ
عرب مجي مراح سلس اإلمدائ اخلاص هبا.

__________

()87
()88
()89
()90
()91
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انظر
.mandatory-due-diligence-for-companies
انظر .www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG/STM_welcome_EU_study_HRDD.pdf
 A/73/163الفقر .93
انظر .https://vigilance-plan.org/the-law
انظر .www.biicl.org/publications/a-uk-failure-to-prevent-mechanism-for-corporate-human-rights-harms
www.business-humanrights.org/en/eu-commissioner-for-justice-commits-to-legislation-on-
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خامسا -مسؤولية الشراا عن احرتام حقوق اإلنسان
 -47إن خماطر الفسائ يف جمال أنشقط األعمقال التجاريق املتعلقق بسلسق اإلمقدائ أو الشقراكا
أو األنشققط يف الققدول الققي يسققوئ فياققا الفسققائ ال تعققي أن مثق خمققاطر حبققدوث الرشققو سقواا عققن طريق
الشرك أو بواسط وكلئاا أو شركائاا التجارين فحس ب تعي أيضا وجوئ خماطر مضاعف حبدوث
انتااكققا حلق ققوق اإلنس ققان .وهل ققذا الس ققب ينبغ ققي أن تلتققزم الش ققركا بب ققذل العناي ق الواجب ق يف مراع ققا
حقققوق اإلنسققان إىل جانق إجرائاققا تقييمققا ملاافحق الفسققائ .وابملثق مققن شققأن املقاربق الققي تتبعاققا
الشققرك بشققأن الفسققائ أن تزيققد أو تقلق مققن احتمققال تسققببه يف انتااكققا حلقققوق اإلنسققان أو اإلسققاام
فياا أو االرتباط هبقا .ويوضق منقوذج اإلبقل عقن املبقائ التوجيايق لألمقم املتحقد الايفيق القي متاقن
الشركا من توضي الرواب املوجوئ بن هاتن املسألتن.
 -48والحظ اجلاا الي أسقام يف مشقاورا الفريق العامق أن لقيس للشقركا جتاهق تقيقيم
أتث الفسائ على حققوق اإلنسقان أثنقاا إجقراا تقييمقا األثقر علقى حققوق اإلنسقان .ويف األمقاكن القي
يتفشى فياا الفسائ يتعن على الشركا اعتبار أن حقوق اإلنسان وتقداب ماافحق الفسقائ ماابطق
إذ أنققه يف احلققاال الققي تتوق ق املسققووال أو املسققوولون احلصققول علققى رشققاوى للموافق ق علققى عمليققا
التفتيش مثل يصب من املرج أيضا حدوث انتااكا حلقوق اإلنسان .ويف سياقا الفسائ الاب
حيث ققد ياقون الفسقائ متوطنقا ئاخق الدولق أو موسسقاهتا يتعقن علقى الشقركا التجاريق بقذل املزيقد
مققن العناي ق الواجب ق ملن ق الفسققائ وحتديققد اخلطققر املضققاعف النتااكققا حقققوق اإلنسققان نظ قرا لضققعف
املوسسا السياسي أو إفسائها وعدم وجوئ أشاال محاي للحقوق.
 -49ويف الوقق الققذي نف قذ العديققد مققن الشققركا بقرام االمتثققال ملاافح ق الفسققائ مققن أج ق إئار
املخق ققاطر اسق ققتجاب للقق قوانن اجلنائيق ق ملاافحق ق الرشق ققو وختفيفق ققا ألثق ققر العقق ققواب  .تفعق ق األمق ققر نفسق ققه
فيما يتعل حبقوق اإلنسان .ويرج السب يف ذلك يف أحيان كث إىل عدم وجوئ متطلبا تنظيميق .
فاالمتثال ملاافح الفسائ يستجي إىل حد كب ألحاام املسوولي املدني واجلنائي على النحقو القوارئ
مثل يف قانون ممارسا الفسائ يف اخلارج املعمول به يف الوالاي املتحد ويف قانون الرشو يف اململا
املتحققد فضققل عققن االتفاقيققا الدولي ق  .ويققدف احتمققال حتم ق املسققوولي ابلشققركا إىل من ق الفسققائ
والاش ققف عنق ه والتص ققدي ل ققه يف مجي ق أنش ققطتاا .وتنط ققوي مقارب ق ماافح ق الرش ققو ال ققي تتبعا ققا بع ق
الشققركا علققى إئمققاج إجقرااا املنق علققى صققعيدي احلوكمق وصققن الققرار وذلققك ئعمق ا ملعققاي النزاهق
علققى مجي ق مسققتواي أنشققطتاا .وتش ق البيققان إىل أن إج قرااا قطققاع األعمققال غ ق كافي ق للتصققدي
للفسائ .وعلى سبي املثال تاشف إجرااا اإلنفاذ مبوج قانون ممارسا الفسائ يف اخلارج فضل
عقن موشققر منظمق الشققفافي الدوليق اخلققاص ابئرا وجققوئ الفسقائ علققى حنققو منققتظم أمثلق علققى الرشققو
الواسع النطاق.
 -50وئع ق اجلا ققا الفاعل ق الرئيس ققي مب ققا فيا ققا منظم ق التع ققاون والتنمي ق يف املي ققدان االقتص ققائي
واالتفققاق العققاملي لألمققم املتحققد إىل اتبققاع مقارب ق شققامل ومتاامل ق لتعريققف السققلو املسققوول يف جمققال
األعمال التجاري  .وفعل الشركا الشيا نفسه أيضا من خلل مدون قواعد السلو اخلاص هبقا.
وتفققا الصققاو القائمق يف هققذا اجملققال وجققوئ أطققر متااملق  .وتشققدئ املبققائ العشققر للتفققاق العققاملي
على أنه يتعن علقى الشقركا العمق بطقرق تفقي مبسقوولياهتا األساسقي يف جمقال احقاام حققوق اإلنسقان
وماافح ق الفس ققائ( .)92وذك ققر االتف ققاق العققاملي ض ققمن مس ققامهته أن الش ققركا تواجققه خم ققاطر مماثل ق م ققن
التأث ا الضار على صعيد حقوق اإلنسقان ونتيجق للفسقائ وأنقه يشقج بنقاا علقى ذلقك الشقركا

__________

()92
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على حتديد أوجه التآزر بن حقوق اإلنسان واالمتثال ملاافحق الفسقائ مقن أجق الوفقاا مبسقووليتاا عقن
احاام حقوق اإلنسان بطريق مناجي وهيالي وترسيخ احاام حقوق اإلنسان يف ثقافتاا .وم ذلك
ورغ ققم املقاربق ق املماثلق ق الق ققي تتبعاق ققا منظمق ق التع ققاون والتنميق ق يف امليق ققدان االقتصق ققائي ال يشق ققار معظق ققم
الشركا التجاري بشا شام يف حتقي النتائ املتوقع .
 -51وعلى الرغم من التوقعا الي حدئهتا منظم التعاون والتنمي يف امليدان االقتصائي واالتفاق
الع ققاملي ختلف ق الش ققركا التجاري ق ع ققن الرك ق يف تنفي ققذ عملي ققا العناي ق الواجب ق يف مراع ققا حق ققوق
اإلنسققان والتققداب القائمق املتعلق ق ابلنزاهق وماافح ق الفسققائ .وعلققى غقرار مققا الحققظ الفري ق العام ق يف
السق ققاب  .تظاق ققر ممارسق ققا معظق ققم الشق ققركا املشق ققمول ابلتقييمق ققا أهنق ققا تسق ققتويف مقتضق ققيا املبق ققائ
التوجياي استنائا إىل النقاط املرجعي والتقييما األخ لتصنيف ممارسا الشركا يف جمقال حققوق
اإلنسققان .وقققد يعققي ذلققك أن املخققاطر الققي تواجققه العققامل والعمققال واجملتمعققا احمللي ق ال تققدار علققى
النح ققو املناس ق رغ ققم تزاي ققد مس ققتوى ال ققوعي وااللتزام ققا ( .)93وم ق ذل ققك ب ققدأ تنش ققأ ممارس ققا جي ققد
بفض مبائرا العم ابلنقاط املرجعيق وضقغ اجلاقا املسقتثمر والتطقورا القانونيق واالجتقاه حنقو
الشققفافي علققى صققعيد مسققوولي الشققركا ومناققا مققثل االع قااف الواض ق بطبيع ق املخققاطر ابلنسققب إىل
األشق ققخاص والوصق ققف الق ققدقي لعمليق ققا بق ققذل العنايق ق الواجبق ق القائمق ق مق ققن أجق ق التصق ققدي ملخق ققاطر
بعيناا( .)94والحقظ أحقد البقاحثن أن بنقاا فرضقي مقنعق وفعالق بشقأن النزاهق يتجقاوز جمقرئ االمتثقال هقو
حمور تركيز رئيسي لبع األفرق املعني ابالمتثال ملاافح الفسائ يف سعياا إىل استدام نشاط شقركاهتا
عققن طريق التحققوط للمسققتقب ومققن مث متايناققا مققن تعزيققز قققدرهتا علققى التايققف ابتبققاع ممارسققا جتاريق
مستدام ( .)95والنقط األساسي هي أنه ينبغي للشركا التجاري تعزيز عملياهتا لبذل العناي الواجب يف
مراعا حقوق اإلنسان إىل جان جاوئها الرامي إىل االمتثال ملاافح الفسائ.
 -52وال يركققز الاث ق مققن الشققركا يف احلقيق ق علققى هققذه املواام ق  .ويققوحي هققذا األمققر أبن جاققوئ
الشقركا يف جمقال ماافحق الفسقائ ققد تاقون غق مايقأ السقتيعاب املخقاطر املتعلقق ابألشققخاص أي
التققأث ا السققلبي علققى حقققوق اإلنسققان .وتققدر مبققائر الش قراك مققن أج ق ماافح ق الفسققائ واجمللققس
املعققي مبسققتقب الشققفافي وماافح ق الفسققائ يف العققا .التققاب للمنتققدى االقتصققائي العققاملي العناصققر ال ققي
ينبغي أن تشملاا عملي املواام للمساعد على إجيائ مناذج أكثر تايفا لألعمال التجاري املستدام .
 -53وعلققى الققرغم ممققا يققرئ أعققله اعتمققد الشققركا ممارسققا جيققد للحققد مققن املخققاطر املتعلق ق
حبقققوق اإلنسققان وتلققك املرتبط ق ابلفسققائ وذلققك مبواام ق تنفيققذها ل قربام االمتثققال ملاافح ق الفسققائ م ق
عمليا بذل العناي الواجب يف مراعا حقوق اإلنسان مبا يف ذلك:
إئمقاج حقققوق اإلنسقان يف إجقرااا ماافحق الفسقائ وضققمان تركيزهقا مبققا يف ذلققك
(أ)
من جان كبار قائ األعمال التجاري على ثقاف النزاه لدى الشركا
(ب) ضق ققمان أن يا ق ققون احمل ق ققامون واملق ققديرون ال ق ققذين يتن ق ققاولون مسق ققأل االمتث ق ققال واملخ ق ققاطر
القانوني على علم ابملبائ التوجياي
(ج)
املوظفا واملوظفن

ض ققمان مراع ققا خم ققاطر الفس ققائ واملخ ققاطر املتعلق ق حبق ققوق اإلنس ققان يف نظ ققم اس ققتقدام

__________

()93
()94
()95
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اعتم ققائ جمل ققس اإلئار م ققدون موح ققد لقواع ققد الس ققلو أو لألخلقي ققا وض ققمان
(ئ)
إئراج ش ققروط تعاقديق ق (مب ققا يف ذل ققك يف العق ققوئ املربمق ق م ق الوس ققطاا) تتض ققمن أحاام ققا بش ققأن حقق ققوق
اإلنسان وماافح الفسائ
(ه)

إئراج حقوق اإلنسان والفسائ جمالن مشمولن بعمليا التدقي غ املالي

(و)

بناا القدرا إبئراج حقوق اإلنسان يف التدري على ماافح الفسائ

(ز)

إئماج كشف املخاطر املتعلق حبقوق اإلنسان وكشف املخاطر املتعلق ابلفسائ

(ح) إئمققاج خمققاطر الفسققائ يف بققذل العنايق الواجبق يف مراعققا حقققوق اإلنسققان عققن طريق
إشرا إئار االمتثال التابع للشرك
(ط)

تنظيم برام قطاعي للتعلم من األقران

(ي) إئمقاج اعتبققارا حققوق اإلنسققان يف آليقا اإلبققل
مبا يف ذلك عرب خطوط االتصال املباشر وآليا التظلم

وآليقا اإلبققل ابملخالفققا

( ) تنفيذ مجي القوانن واملعاي املعمول هبا يف جما ماافحق الفسقائ وحققوق اإلنسقان
خلل املراح التحض ي لدور األلعاب األوملبي (.)96
 -54ورغققم هققذه املمارسققا اجليققد ال ت قزال مث ق حتققداي تواجققه املقققاراب املتوائم ق  .وتشققم هققذه
التحققداي اإلئارا املعنيق ابالسققتدام وسلسققل اإلمققدائ وحقققوق اإلنسققان مققن جاق واإلئارا املعنيق
ابلشققوون القانوني ق وتلققك املسققوول عققن االمتثققال مققن جا ق أخققرى .وتعم ق كققل الف تققن بطريق ق مسققتقل
مبعزل عن األخرى باكيز األوىل على تداب حقوق اإلنسان والثاني على ماافح الفسائ .وقد أفضى
ه ققذا االنقس ققام إىل ض ققعف مس ققتوى التواص ق واإلعي ققاا إزاا ب ققذل العناي ق وانع ققدام األه ققداف املش ققاك
وعمليا التدقي الشاق لعقدم كشقف إشقارا اإلنقذار وإىل عقدم التنسقي وتبقائل املعلومقا والتعقاون
ئاخق خمتلققف أقسققام األعمققال مققثل بققن الفققروع اإلقليميق واملقققار وبققن خمتلققف اإلئارا وسققوا تبققائل
املعلومققا وإئار املعققارف فيم ققا يتعل ق بقض ققااي ومسققائ األعم ققال التجاري ق وحق ققوق اإلنسققان وماافح ق
الفسائ وعدم كفاي التدري والتوجيه والدعم بشأن كيفي تنفيذ مسووليا األعمال التجاري وحققوق
اإلنسققان وتققداب ماافح ق الفسققائ بوضققعاا مجيعاققا جنبققا إىل جن ق وعققدم رغب ق اجلاققا املعني ق هبققذه
العمليا امليداني يف التعام م حماورين متعدئين.
 -55وأكد مسامها اجلاا عدم وجوئ مقارب واحد تناس اجلميق أو اجتقاه ملمقو تضق
الشركا على مساره أطرا متاامل واحد للمتثال أو للمخقاطر تشقم الفسقائ وحققوق اإلنسقان علقى
السواا .وختتلف املواام عن اإلئماج .وعلى غرار ما أشار إليه مسامها بع اجلاقا فمقن شقأن
إئماج ماافح الفسائ وبذل العناي الواجب يف مراعا حقوق اإلنسان بشا كام أن ميي االلتزاما
األساسققي ابح قاام حقققوق اإلنس ققان .واهل ققدف مققن ب ققذل العناي ق الواجب ق يف مراع ققا حقققوق اإلنس ققان ه ققو
القض ققاا عل ققى املخ ققاطر املتعلق ق ابلن ققا وه ققذه العناي ق الواجب ق حماول ق حتركا ققا الق ققيم .ومل ققا ك ققان الس ققلو
التجاري املسوول يركز على من الفسائ واحاام حقوق اإلنسان ف نه يتعن على جمالس إئار الشركا
ومديرياا ضمان أن كل األولويتن تدعمان تدرجييا مقارب شامل كلي لثقاف الشركا ولطريق إئارهتا.
__________
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 -56وأقر اجلاا املسامه أبن مدون قواعد السلو واملقتضيا التعاقدي الي حتدئها الشركا
ملورئياققا ووكلئاققا تعتمققد نغمق متااملق يف الاثق مققن األحيققان حبيققث تقرب االلتزامققا املتعلقق مباافحق
الرشو بتداب حتام حقوق اإلنسقان .وابملثق تقدم جوانق أخقرى للعنايق الواجبق تتعلق ابللقوائ الدوليق
ومبقتضققيا االمتثققال .وأحققرز بعق القطاعققا الققي تثق شقواغ مث ق القطققاع الصققيدالي والقطاعققا
االس ققتخراجي تق ققدما يف التص ققدي للفس ققائ وانتااك ققا حق ققوق اإلنس ققان ذا الص ققل ابألعم ققال التجاري ق
ولققو أن ذلققك  .ياققن ابلضققرور بطريق ق متوائم ق  .فقققد ياققون هلققذه القطاعققا مققثل أفرق ق عامل ق ومجعيققا
جتاري مستقل معني حبقوق اإلنسان وماافح الفسائ .ومن الناحي العملي ويف سياق ماافح الفسائ
تن ققدرج العناي ق الواجب ق ض ققمن ع ققد ف ققا مب ققا فيا ققا عناي ق امل ققوظفن وعناي ق األط قراف الثالث ق (أو املتص ققل
ابلصفقا ) والعناي ذا الصل بعمليقا القدم واالسقتحواذ والعنايق العملياتيق مبقا يف ذلقك تقييمقا
خماطر الفسائ .ويبدو أن إئماج حقوق اإلنسان يف بع هذه الف ا أيسر من غ ه .فعلى سقبي املثقال
يض ق إئم ققاج املس ققائ املتعلق ق حبق ققوق اإلنس ققان يف الف ققرز األساس ققي للم ققوظفن احملتمل ققن واألط قراف الثالث ق
(أو يف إطار الصفقا ) الذي كث ا ما جيري يف منصا آلي حتداي أق من إئراج حقوق اإلنسان يف
عمليا الدم واالستحواذ أو إجراا التقييما العملياتي الي تتطل خرب أكرب.

سادسا -ضمان سبل االنتصا الفعالة
 -57تققنص املبققائ التوجيايق علققى وجققوب اختققاذ الققدول خطقوا مناسققب لضققمان حصققول ضققحااي
انتااك ققا حق ققوق اإلنس ققان عل ققى س ققب االنتص ققاف الفعال ق  .ويف الوق ق ال ققذي ال تتن ققاول ه ققذه املب ققائ
التوجياي ق ابلتفص ققي الص ققل ابلفس ققائ يش ق التعليق ق عل ققى الركي ققز الثالثق ق إىل أن إج قرااا ت ققوف س ققب
االنتصققاف ينبغققي أن تاققون حمايققد وحمميق مققن الفسققائ وخاليق مققن أي حماولق سياسققي أو غ هققا مققن
احملاوال للتأث على نتائجاا وينبغي للدول ضمان أن اإلجرااا القضائي ال متن إقام العدل نتيج
للفسائ .وينبغي أن تتمت املوسسا القضائي وغ القضائي مبا يلزم من سلطا وخرب وموارئ لضمان
وف سب انتصاف مناسب وفعالق لضقحااي انتااكقا حققوق اإلنسقان ذا الصقل ابألعمقال التجاريق
()97
قائر على من السلو التعسفي وجرب الضرر ورئع اجلاا الفاعل عن تارار السلو التعسفي .

ألف -السييلو الفاسييد انقطيية انطييالق اللتميياس سييبل االنتصييا عيين انتهااييا حقييوق
اإلنسان ذا الصلة ابألعما التجارية
 -58ينبغققي أن ياققون بوسق الققدول والضققحااي اسققتخدام السققلو الفاسققد كنقطق انطققلق اللتمققا
س ققب االنتص ققاف م ققن انتااك ققا حق ققوق اإلنس ققان ذا الص ققل ابألعم ققال التجاري ق  .فق ققد عرف ق فرنس ققا
حققالتن ممققاثلتن تتعلقققان بغققابون وغينيققا االسققتوائي ( .)98ويف كققانون الثاي/ينققاير  2020كققذلك قققدم أفقرائ
مقيم ققون يف مجاوري ق الاونغ ققو الدميقراطي ق أنفس ققام ض ققحااي حمتمل ققن يف حتقيق ققا الفس ققائ ال ققي أجراه ققا
ماتق ماافحق االحتيققال اخلطق يف اململاق املتحققد بشققأن شققرك املقوارئ الطبيعيق األوروبيق اآلسققيوي
وهقي شققرك تعققدين متعققدئ اجلنسقيا ( .)99وتسققتح هققذه احلققاال استعراضقا متأنيققا فقققد تشققا هنجققا
جديدا للحصول على سب االنتصاف من انتااكا حقوق اإلنسان ذا الصل ابألعمال التجاري .
__________

()97
()98
()99
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ابء -سبل االنتصا القضائية
 -59يفضي الفسائ القضائي الذي يفام على أنه ك عم ياقدف إىل التقأث علقى نزاهق واسقتقلل
()101
القضا وغ هم من اجلاا الفاعل املشارك يف إقام العدل( )100إىل حرمان اجلاا صقاحب احلققوق
مققن سققب االنتصققاف وهققذه مسققأل نظمي ق وخضققع للدراس ق علققى نطققاق واس ق  .ووجققوئ نظققام قضققائي
مس ققتق وحمص ققن ض ققد الفس ققائ أم ققر أساس ققي يف ئع ققم س ققيائ الق ققانون ورص ققد املوسس ققا العام ق وض ققمان
اللجققوا إىل العدال ق ( .)102فاملققائ  )1(11م ققن اتفاقي ق األم ققم املتحققد ملاافح ق الفسققائ تل ققزم الققدول األط قراف
ابختاذ تداب لتدعيم النزاه وئرا فرص الفسائ بن أعضقاا اجلاقاز القضقائي .ويف قضقااي انتااكقا حققوق
اإلنسققان ذا الصققل ابألعمققال التجاريق جيققوز للقضققا تفسق األحاققام القوارئ يف الااخققيص واالمتيققازا
ال ققي متنحا ققا الدول ق ويف العق ققوئ املمنوح ق يف أعق ققاب عملي ققا الش قراا .وم ققن ش ققأن وج ققوئ قض ققا فاس ققدين
مسققتعدين لقبققول رشققاوى أحققد األطقراف لضققمان نتيجق مواتيق أن ينشق نظامققا مققن "عققدم الققرئع إطلقققا"
مبا خيدم اإلفل من العقاب( )103حبيث تصب سب االنتصاف القضائي فعليا غ متاح .
 -60وحبلول آذار/مار  2020مت تسوي  80يف املائ تقريبا من قضااي الفسائ البالغ عدئها
قضي خارج احملام يف إطار اتفاقي ماافحق الرشقو ملنظمق التعقاون والتنميق يف امليقدان االقتصقائي .
وم ذلك ال تزال سب االنتصاف القضائي أئا هام ملن الفسائ .ففقي عقام  2017أكقد الفريق العامق
أن هنا أمثل كث على التعاون املثمر يف التحقي م الفاعلن االقتصائين وحماكمتام يف جماال ترتب
ارتباطا وثيقا حبقوق اإلنسان مث أعمال الرشقو والفسقائ العقابر للحقدوئ الوطنيق وأن إبماقان القدول يف
هذه احلاال العم جنبا إىل جن ما ئام لقدياا اإلرائ السياسقي للتصقدي لألضقرار عقرب( .)105ومق
ذلك ورغم العديد من االئعااا بتقورط شقركا جتاريق يف انتااكقا حلققوق اإلنسقان ويف جقرائم ئوليق
ف ن التحقي م الشركا ومقاضاهتا شبه منعدمن( .)106وابلنظر إىل أن األمور ال تقزال علقى هقذه احلقال
ينبغققي هلي ققا إنفققاذ القققانون زايئ امللحقققا اجلنائيق يف هققذا اجملققال .وعققلو علققى ذلققك ينبغققي ملااتق
النيابق العامق أو مققا يعائهلققا النظققر ابنتظققام يف مققدى خطققور أي أتثق مزعققوم للفسققائ علققى حقققوق اإلنسققان
ابعتباره عامل مشدئا يف القرارا ذا الصل بطريق تناوهلا القضااي.
890

()104

 -61وجيققوز التمققا سققب االنتصققاف القضققائي يف احملققاكم املدني ق  .وقققد تاققون هققذه احملققاكم منتققدى
فع ققاال للحص ققول عل ققى س ققب االنتص ققاف إذ أن امل ققائ  35م ققن اتفاقي ق األم ققم املتح ققد ملاافح ق الفس ققائ
تقتضقي مققن القدول األطقراف فققت حماكماقا لألشققخاص املتضققررين مقن الفسققائ لرفق ئعقوى قضققائي ضققد
املس ققوولن ع ققن ذل ققك بغي ق احلص ققول عل ققى تع ققوي ( .)107والتم ققا تعويض ققا مدني ق ع ققن الفس ققائ ظ ققاهر
حديث ق نسققبيا وال تعققرف بعققد الايفي ق الققي سققينظم هبققا القققانون احمللققي العلق ق السققببي وإثبققا الضققرر
ال سيما الضرر الذي يلح ابلف ا أو اجملتمعا احمللي  .وم ذلك تتي املائ  35تفس ا واسعا هلذه
املب ققائ إذ ال تقتض ققي وج ققوئ تفاع ق ب ققن مرتا ق أفع ققال الفس ققائ والض ققحي أو توق ق مرتا ق أفع ققال
__________

()100
()101
()102
()103
()104
()105
()106
()107
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 A/72/140الفقر .47
مسامها مقدم من أوغندا وبولندا وهيومن رايتس ووتش.
 A/69/294الفقر .41
مسامه بعث العدال الدولي .
انظر .www.oecd.org/corruption/Resolving-Foreign-Bribery-Cases-with-Non-Trial-Resolutions.htm
 A/HRC/35/33الفقر .6
املرج نفسه الفقر .87
انظر .https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/49/2/Symposium/49-2_Ramasastry.pdf
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الفسائ مسبقا ابلضرر الذي سيلح ابلضحي  .وقد تاون فضيح "الديون اخلفي " يف موزامبي إحدى
القضققااي الققي مياققن فياققا للضققحااي رف ق ئع ققوى قضققائي ضققد م قرتاي األض قرار املدني ق يف إحققدى حم ققاكم
العديد من الدول( )108ولرمبا عن طري ئعوى مجاعي .
 -62وققد ظاققر ئعقوا إىل إنشققاا حمامق ئوليق ملاافحق الفسققائ تعقن ابلتصققدي للفسققائ الابق
ومن انتااكا حقوق اإلنسان( .)109وأيد بع الدول هذا األمقر .وال تقزال املقداوال جاريق لاقن
ينبغي أال يصرف هذا األمر االنتباه عن مسأل إ ح سب االنتصاف القضائي .

جيم -سبل االنتصا غري القضائية
 -63تققدعم آليق اإلنفققاذ جلاققا االتصققال الوطنيق املبققائ التوجيايق للموسسققا املتعققدئ اجلنسققيا
الق ققي وضق ققعتاا منظمق ق التعق ققاون والتنميق ق يف امليق ققدان االقتصق ققائي .وجاق ققا االتصق ققال هق ققي هي ق ققا أنشق ققأهتا
احلاوما يف إطار التزاماا بتعزيز وتنفيذ املبائ التوجياي ومساعد الشركا واجلاا صاحب املصلح
عل ققى تعزي ققز تنفي ققذها .وه ققي أيض ققا منص ققا للوس ققاط  .وجي ققوز أن تت ققي جا ققا االتص ققال الوطني ق إمااني ق
التم ققا س ققب االنتص ققاف يف القض ققااي املتعلق ق ابلفس ققائ واألعم ققال التجاري ق وحق ققوق اإلنس ققان لا ققن ه ققذه
اإلمااني تتقو يف الاث من األحيقان بسقب السياسقا غق املتسقق وعقدم كفايق التمويق واالفتققار
إىل االستقللي وعدم كفاي التدري ( .)110وحبلول شباط/فرباير  2020عاجلق جاقا االتصقال الوطنيق
م ق ذل ققك  35قضققي تتعل ق مباافح ق الرشققو واالرتش ققاا واالبت قزاز( .)111ومبج ققرئ االنتا ققاا مققن النظ ققر يف ه ققذه
القض ققااي انتقل ق جا ققا االتص ققال الوطني ق بوج ققه ع ققام إىل الاكي ققز عل ققى متابع ق قض ققااي حق ققوق اإلنس ققان
والعمال  .وال يزال من املفيد التوقف عنقد أوجقه التقداخ بقن مسقائ الفسقائ والقضقااي املقدمق إىل جاقا
االتصققال الوطنيق ومققدى أمهيق هققذه الصققل  .وينبغققي هلققذه اجلاققا بنققاا قققدراهتا فيمققا يتعلق بقااب مسققائ
الفسائ وحقوق اإلنسان .وينبغي للدول ضمان اسقتيفاا جاقا االتصقال الوطنيق ملعقاي التاقافو القوظيفي
(الرؤي وإمااني الوصول والشفافي واملساال ) وتزويدها ابملوارئ البشري واملالي الاافي .
 -64وتاتسي املوسسقا الوطنيق حلققوق اإلنسقان أمهيق يف حتسقن احلصقول علقى سقب االنتصقاف
الفعال ق م ققن انتااك ققا حق ققوق اإلنس ققان ذا الص ققل ابألعم ققال التجاري ق ( .)112واس ققتا الفري ق العام ق
مشروعا يف هذا اجملال بناا على عمله الساب ( .)113وتستطي املوسسا الوطني حلقوق اإلنسان تيس
احلصققول علققى سققب االنتصققاف بطريقق غق مباشققر بشققحذ الققوعي وبنققاا القققدرا ومسققاعد اجلاققا
ص ققاحب احلق ققوق وتق ققدمي توص ققيا بش ققأن اإلص ققلحا القانوني ق وبطريق ق مباش ققر مبعاجل ق الش ققااوى
املتعلق ق ابنتااك ققا حق ققوق اإلنس ققان ذا الص ققل ابألعم ققال التجاري ق  .وأف ققائ اللجن ق الوطني ق حلق ققوق
اإلنسققان يف بققنغلئيش أبن لققدياا علقق وثيقق مق جلنق ماافحق الفسققائ يف بققنغلئيش وأن املوسسققتن
__________

()108

انظ ق ق ق ق ققر https://globalanticorruptionblog.com/2020/02/18/civil-damage-actions-for-corruption-possibilities-

.offered-by-the-mozambican-hidden-debt-scandal
( )109انظق ق ق ق ققر  www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/daed_a_00507وhttps://humanrightscommission.
house.gov/events/hearings/international-anti-corruption-court-iacc-mitigate-grand-corruption-and-

()110
()111
()112
()113
GE.20-07998

.human-rights
 A/74/198الفقر .42
انظ ق ق ق ق ققر https://mneguidelines.oecd.org/database/searchresults/?q=(Theme:(Combating%20bribery%
)).20bribe%20solicitation%20and%20extortion
انظر  A/72/162و.A/HRC/35/33
انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ProjectOnRoleNHRIS.aspx
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حتيلن القضااي إىل بعضاما البع  .وتضطل جلن غان حلقوق اإلنسان والعدال اإلئاري مباام متعدئ
مناا العم موسس وطني حلقوق اإلنسان وماتبا ألمن املظا .ووكال ملاافح الفسائ(.)114

دا  -عدم توافر سبل انتصا للجها املتضررة من الفساد
 -65علققى حنققو مققا يققرئ أعققله تظق مسققأل تعريققف الضققحي مفتوحق للنقققا  .والفسققائ لققيس جرميق
بققل ضققحااي( )115ومق ذلققك مققن النققائر أن ينصق الاكيققز علققى األشققخاص واجملتمعققا احملليق الققي قققد
تتحم التالف الناائي عند ئف الرشاوى وهقم الضقحااي يف آخقر املطقاف .و .تشقم حقاال اإلنفقاذ
عمومققا تعويضققا للجاققا املتضققرر مققن الفسققائ ألهنققا كثق ا مققا ال تصققنف يف خانق الضققحااي( .)116ويف
إحققدى احلققاال عرف ق الضققحي أبهنققا الدول ق أو اجلا ق املسققتثمر الققي ختسققر أصققوال ولققيس األف قرائ أو
اجملتمعققا احملليق الققذين جيققوز أن يتضققرروا عنققدما تقدف الرشققاوى( .)117ويف حالق أخققرى كانق الضققحي
ش ققرك تض ققرر م ققن األنش ققط الفاس ققد ال ققي ح ققدث ئاخلا ققا( .)118ويف حال ق أخ ققرى تض ققمن التس ققوي
مققدفوعا كب ق للسققلطا التنظيمي ق ولققيس لفائققد اجلاققا الققي تعققاي يوميققا مققن أتث ق الفسققائ(.)119
وشدئ مسامه هيومن رايتس ووتش علقى أن ضقحااي الفسقائ هقم أي جاق أسقام الفسقائ يف تققوي
حقوقاا .ويف أحيان كث تظ التعاريف القانوني للضقحااي أضقي باثق  .ومقن شقأن تعريقف للضقحي
يعاف مبدى أتث الفسائ على التمت حبقوق اإلنسان أن يساعد كث ا يف هذا الصدئ.
 -66وحلل ق احملققاكم املققائ  35م ققن اتفاقي ق األمققم املتحققد ملاافح ق الفسققائ الققي تعطققي "لض ققحي "
الفس ققائ حق ق اخت ققاذ إجق قرااا ض ققد مرتاق ق فعق ق الفس ققائ ال ققذي تس ققب يف إحل ققاق الض ققرر .ويف بعق ق
القضققااي قبل ق احملققاكم مفققاهيم أوس ق نطاقققا عمققن ميانققه التمققا سققب االنتصققاف .ففققي فرنسققا مققثل
استطاع منظم الشفافي الدولي بوصفاا منظمق غق حاوميق فرنسقي رفق ئعقوى مدنيق يف قضقي
تتعلق أبصققول يقزعم أن جنق أحققد زعمققاا غينيقا االسققتوائي اختلسققاا .ويف كوسققتارياا طلبق الدولق إىل
إحدى الشركا املتعدئ اجلنسيا ئف مبلغ  10ملين ئوالر تعويضا عن "الضرر االجتمقاعي"(.)120
ويف القضااي الي تنطوي على إعائ أصول مسروق أو ئف غراما يف قضااي الرشقو جيقوز جلماعقا
اجملتم املدي أن تطل استخدام هذه األموال أو الغراما لصال اجلاا املتضرر من الفسائ(.)121
 -67ويوكد الفري العام جمدئا ضرور إ ح سب االنتصاف ئومنا متييز( .)122وينبغقي للقدول اختقاذ
إج قرااا إجيابي ق مناس ققب لت ققوف س ققب انتص ققاف فعال ق للف ققا املامش ق أو الض ققعيف ال ققي ق ققد حت قرم م ققن
حقوقاا بسب األنشط الفاسد  .وعلى هذا النحو ف ن تعريف "الضقحي " القوارئ يف التحقيق املقذكور

__________

( )114انظر .https://chraj.gov.gh/news/anti-corruption-week-launched-in-accra-2
( )115انظر مثل .www.raid-uk.org/victimsofcorruption
( )116انظقر مققثل https://sites.tufts.edu/ihs/reparations-for-corruption-how-corruption-enforcement-ignores-
victims-rights/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=reparations-for-corruptionhow-corruption-enforcement-ignores-victims-rights

()117
()118
()119
()120
()121
()122
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و.https://rwi.lu.se/app/uploads/2018/10/Nexus-report-online.pdf
انظر .www.raid-uk.org/sites/default/files/raid-congosvictimsofcorruptionfullreportfinal.pdf
انظ ق ق ق ق ق ق ق ققر https://globalanticorruptionblog.com/2020/04/10/the-continuing-controversy-over-the-destination-of-
.the-petrobras-penalties-the-coronavirus-crisis-has-ended-one-debate-but-may-start-another/#more-15803
انظ ق ق ق ق ق ققر www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/01/airbus-reaches-agreements-with-french-uk-
.and-us-authorities.html
انظر .https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1779834
انظر .https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/49/2/Symposium/49-2_Ramasastry.pdf
 A/72/162الفقر .25
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أعققله الققذي أج قراه مات ق ماافح ق االحتي ققال اخلط ق بش ققأن شققرك امل قوارئ الطبيعي ق األوروبي ق اآلس ققيوي
ومجاوري الاونغو الدميقراطي جدير ابلذكر(.)123

سابعا -مشاراة اجملتمع املدين والعمل اجلماعي
 -68توئي اجلاا الفاعلق يف اجملتمق املقدي مبقا فياقا اجلاقا املبلغق ابملخالفقا ئورا حامسقا يف
رصققد الفس ققائ وانتااك ققا حق ققوق اإلنس ققان ذا الص ققل ابألعمققال التجاري ق واإلب ققل هب ققا .وتض ق ه ققذه
اجلاا اسااتيجيا للدعو تربز تراب الفسائ وانتااكا حقوق اإلنسان وتدف ابلتغي قدما.
 -69وتوجد أمثلق ممتقاز علقى عمليقا اجلاقا املتعقدئ صقاحب املصقلح يف جمقال ماافحق الفسقائ
وجمال األعمال التجاري وحقوق اإلنسان .وينبغي أن تشقا عمليقا وضق ورصقد خطق العمق الوطنيق
منت ققدى للح قوار الفع ققال ب ققن اجلا ققا املتع ققدئ ص ققاحب املص ققلح  .ويتع ققن اتب ققاع مقارب ق للجا ققا املتع ققدئ
ص ققاحب املص ققلح لغ ققر إئراج التغي ق وينبغ ققي إش قرا اجملتم ق امل ققدي يف مجي ق اجلا ققوئ الرامي ق إىل تنفي ققذ
املبائ التوجياي  .فالتعلي على املبدأ  18من املبائ التوجياي يوض أن العناي الواجب يف مراعا حقوق
اإلنسان ينبغي أن تنطوي على مشاورا جمدي م الف ا الي حيتم أن تاقون متضقرر ومق غ هقا مقن
اجلاا صاحب املصلح املعني وينبغي تشجي املشاورا م املدافعن عن حققوق اإلنسقان وغق هم مقن
اجلاا الفاعل يف اجملتم املدي عندما يتعذر التعام م اجلاا صقاحب املصقلح  .وتقنص اتفاقيق األمقم
املتحد ملاافح الفسائ على شروط أوض إلشرا اجملتم املدي .فاملائ  )1(13تقتضي أن تعم الدول
األطقراف علققى تعزيققز املشققارك الفعالق للمجتمق املققدي .وينبغققي تعزيققز هققذه املشققارك بتققداب مققن قبيق تعزيققز
شفافي عمليا صن القرار وضمان حصول اجلماور على املعلوما بطريق فعالق واالضقطلع بقربام
تثقيفيق عامق واحقاام وتعزيققز ومحايق حريق التمققا املعلومققا املتعلقق ابلفسققائ وتلقياققا ونشققرها وتعميماققا
(املق ققائ (13أ) إىل (ئ)) .وتتق ققي مشق ققارك اجملتمق ق املق ققدي فيمق ققا يتعلق ق ابالتفاقيق ق ئروسق ققا يف تنفيق ققذ املبق ققائ
التوجياي ليس أقلاا أن املشارك النشط للمجتم املدي أمر أساسي هلذه الغاي .
 -70وتعترب مشارك اجلاا املتعدئ صاحب املصلح عامل رئيسيا يف معاجل املسائ املاابط بن
الفسققائ وانتااكققا حقققوق اإلنسققان ذا الصققل ابألعمققال التجاريق  .فاالتفققاق العققاملي وشققبااته احملليق
يشجعان على العمق اجلمقاعي مقن خقلل مشقاري ملاافحق الفسقائ علقى الصقعيد القطقري تيسقر احلقوار
بققن القطققاعن اخلققاص والعققام وتعققزز األئاا األخلقققي يف جمققال األعمققال التجاري ق ( .)124ومياققن تضققمن
مشاري العم اجلماعي يف املستقب هدفا متاامل مين الفسائ وانتااكا حقوق اإلنسان ذا الصل
ابألعمال التجاري .

اثمنا -التوجها املستقبلية
ألف -األنشطة املشرتاة داخل األمم املتحدة
 -71تفضق ققي السياسق ققا املتسق ققق واملقق ققاراب املشق ققاك إىل نتق ققائ أفضق ق  .واألنشق ققط ئاخق ق األمق ققم
املتحد ليس استثناا .فاملفوضي ومات األمم املتحد املعي ابملخدرا واجلرمي يتعاونن مقن خقلل
العمليقا احلاوميق الدوليق يف جنيققف وفيينقا ويف امليقدان .وجيقري تبققائل املعلومقا والتعقاون يف جمققاال

__________

( )123انظر .https://inequality.org/research/investors-bribery-drcongo
( )124انظر www.unglobalcompact.org/take-action/action/anti-corruption-collective-action%20
و.www.unglobalcompact.org/docs/publications/UN_Anti_Corruption_Brochure-2018.pdf
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حمققدئ مثق مجق املعلومققا وتنظققيم املناسققبا اخلاصق واملشققارك يف ئورا اهلي ققا اإلئاريق فضققل
ع ققن ب ققذل اجلا ققوئ الرامي ق إىل ض ققمان إئراج مس ققائ حق ققوق اإلنس ققان والفس ققائ يف الت ققدري عل ققى إنف ققاذ
القانون .وشدئ جملس حقوق اإلنسان يف قراره  9/41على أمهي اتسقاق السياسقا فيمقا بقن العمليقا
احلاومي الدولي يف جنيف وفيينقا ونيويقور بشقأن مسقأل الفسقائ وأتث هقا علقى حققوق اإلنسقان .وئعقا
اجمللس املفوضي ومات األمم املتحد املعي ابملخدرا واجلرمي بوصفاما أمان مومتر الدول األطراف
يف اتفاقي األمم املتحد ملاافح الفسقائ إىل تبقائل اآلراا وإبققاا بعضقاما علقى علقم ابألنشقط اجلاريق
لتعمي فام الصل بن الفسقائ وحققوق اإلنسقان حسق االقتضقاا ويف إطقار واليق كق منامقا .وينضقم
الفريق العام ق إىل اجمللققس يف تشققجي املفوضققي ومات ق األمققم املتحققد املعققي ابملخققدرا واجلرمي ق علققى
العم بشا وثي لتعزيز تراب املسائ املتعلق ابألعمال التجاري وحقوق اإلنسقان وأهقداف ماافحق
الفسائ .وأبرز غرف التجار الدولي يف مسامهتاا قيم التنسي بن املفوضي ومات األمقم املتحقد
املع ققي ابملخ ققدرا واجلرميق ق عل ققى مس ققتوى األمانق ق العام ق وفيم ققا ب ققن املاات ق القطريق ق التابع ق لألم ققم
املتحد  .وستتي الدور االستثنائي للجمعي العام ملاافح الفسائ املقرر عقدها يف عام  2021مزيدا
من التعاون بن املفوضي ومات األمم املتحد املعي ابملخدرا واجلرمي .

ابء -سطوة الشراا
 -72متثق ق ظق ققاهر سق ققطو الشق ققركا مبق ققا يف ذلق ققك مق ققن الناحيق ق التنظيميق ق مسق ققأل نشق ق ابلنسق ققب
لألعمققال التجاريق وحقققوق اإلنسققان وتسققتح اهتمامققا أكققرب .فايققف ومققى يققوئي أتثق الشققركا علققى
العمليققا التشقريعي والتنظيميق إىل إلغققاا قققدر اجلاققا صققانع الققرار علققى التصققرف للمصققلح العامق
أصبحا سقوالن مثقار نققا ( .)125فققد أكقد اجملتمق املقدي أن الشقركا ققد متقار أتثق ا ال مقربر لقه علقى
العمليا التشريعي والتنظيمي من أج الدعو إىل سقن سياسقا تققو احقاام حققوق اإلنسقان(.)126
وأصب سوال ما إذا كان سطو الشركا تشا فسائا موضوع نقا  .وختتلف املسائ املتعلق بعدم
املشروعي ابختلف القدول .وتعقاف اتفاقيق األمقم املتحقد ملاافحق الفسقائ أبن بعق أنقواع التقأث ققد
تاققون حمظققور  .فقققد تصققد ئول حلمققل مجاعققا الضققغ والتققأث غق املشققروع وسققطو الشققركا
ابستخدام وسائ مث إقرارا األصول والدخ ونظم اإلفصاح وقواعد تضارب املصال.
 -73وخققلل ال قزايرا القطري ق الققي اضققطل هبققا الفري ق العام ق (الربازي ق وكنققدا وكينيققا واملاسققيك
وهندورا مثل)( )127استاشف الفري الفسائ يف املوسسا العام واألعمقال التجاريق واحتمقال سقطو
الشقركا علقى العمليق السياسققي وهقو مقا مقن شققأنه أن يقوثر علقى حققوق اإلنسققان .ومقن شقأن االسققتنتاج
املتصور أن للشركا سطو على العمليا التنظيمي وعمليا صن السياسا أن يولد شاوكا وهقي أن
الشققركا ال ختضق للرقابق احلاوميق املناسققب  .وابملثق قققد تاققون هنققا خمققاوف مققن أن ياققون للسياسققين
وكب ققار املس ققوولن العم ققومين رواب ق وثيق ق م ق القط ققاع اخل ققاص م ققن خ ققلل مجل ق أم ققور منا ققا االس ققتثمارا
والصفقا التجاري  .ويوفر إصلح قوانن تضارب املصال ونظم اإلفصاح عن الدخ واألصول قدرا أكرب
مققن الشققفافي يف عمليققا وضق السياسققا  .ويقتضققي منق املصققال اخلاصق مققن ممارسق أتثق غق مشققروع
املزيد من الشفافي وتطبي الرقاب املستقل على التموي السياسي وصن القرارا .
__________

( )125انظر

https://tobinproject.org/sites/tobinproject.org/files/assets/Introduction%20from%20Preventing

.%20Regulatory%20Capture.pdf
( )126انظر مثل .https://ccrjustice.org/Corporate-Capture
( )127انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGCountryVisits.aspx
26

GE.20-07998

A/HRC/44/43

 -74وميان أن تسقاعد الققوانن الصقارم والواضقح بشقأن تضقارب املصقال علقى منق الفسقائ وزرع
الثق يف املوسسا العام  .ومياناا أيضا املساعد على حتديقد احلقاال القي ققد تاقون فياقا للمقوظفن
العمومين والسياسين رواب م القطاع اخلاص من شقأهنا أن تفضقي إىل ققرارا وتشقريعا تقوثر سقلبا
عل ققى حق ققوق اإلنس ققان .ومبوج ق امل ققائ  )4(7م ققن اتفاقي ق األم ققم املتح ققد ملاافح ق الفس ققائ جي ق عل ققى
الققدول أن تسققعى إىل اعتمققائ وترسققيخ وتققدعيم نظققم متنق تضققارب املصققال .ولق ن كانق توجققد مقققاراب
خمتلف فقد سب للفري العام أن أشار إىل أمهي لوائ أقوى لتنظيم مسأل تضارب املصال.

اتسعا -االستنتاجا والتوصيا
ألف -االستنتاجا
 -75يي ييدعو الفريي ييق العامي ييل الي ييدو إىل االنتقي ييا مي يين إعي ييالن املبي يياد إىل املمارسي يية العمليي يية
فيمييا يتعلييق جبهييود ماافحيية الفسيياد ،وإىل منييع أتث يريا األعمييا التجارييية عل ي حقييوق اإلنسييان
والتصدي هلا ،وذلك بتعزيز السلو التجاري املسؤو  .ويقتضي هذا األمر تعاوان عل الصيعيدين
املؤسسييي والييدو  .ويؤيييد الفريييق العامييل قيييام املفوضييية بتعزيييز اتبيياع مقاربيية قائميية عل ي حقييوق
اإلنسييان يف ماافحيية الفسيياد تضييع حقييوق اإلنسييان املعييرت هبييا مبوجييب القييانون الييدو (اجلهييا
صيياحبة احلقييوق) ،ومييا يقابلهييا ميين التزامييا تقييع علي عيياتق الدوليية (اجلهيية املسييؤولة) ،يف صييلب
املناقشة واجلهود املتعلقة مباافحة الفساد(.)128
 -76ومن شأن الرشوة أن تزهيق األروا  .والقطياع اخليا معيين متاميا هبيذا األمير ،وجييب علييه
بييذ املزيييد ميين اجلهييود للتصييدي النتهااييا حقييوق اإلنسييان ذا الصييلة .وابلنسييبة للعديييد ميين
الشراا  ،توضع األفرقة املعنية ابالمتثا ملاافحة الفساد واألفرقية املعنيية حبقيوق اإلنسيان ضيمن
إدارا خمتلفي يية (مثي ييل إدارة الشي ييؤون القانونيي يية ،أو إدارة تي ييدبري املخي يياطر مقابي ييل إدارة املسي ييؤولية
االجتماعية للشراا أو إدارة االستدامة) .وينبغي للشراا إدماج بذ العناية الواجبة يف مراعاة
حقييوق اإلنسييان وتنفيييذ املبيياد التوجيهييية جييزءا ميين بييرانم أوسييع يتعلييق ابالمتثييا واالسييتدامة
والسلو التجاري املسؤو  .وقد ينطوي هذا األمر عل إدماج ماافحة الفساد يف عملييا بيذ
العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان؛ وينبغي عل أقل تقدير مواءمة اليهما واالعرتا أبهنميا
أساسييان يف اتبياع األعميا التجاريية سيلو املسيؤولية واالسيتدامة .ويف غييا حيل واحيد مناسييب
للجميع ،تظل مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان هي الشرط األساسي.

ابء -التوصيا
-77

ينبغي للدو

تق ييدم املس يياعدة التقني يية وامل ييوارد إىل ال ييدو ال ييي تفتق يير إىل الق ييدرا الاافي يية
(أ)
للتصدي ملسائل الفساد وحقوق اإلنسان ذا الصلة بقطاع األعما ؛
(ب) اس يير الص ييوامع املؤسس ييية للس ييما  ،عن ييد االقتض يياء ،مبواءم يية تنفي ييذ املب يياد
التوجيهية مع جهود ماافحة الفساد ،مبا يف ذلك ما يتعلق خبطط العمل الوطنية؛
__________

( )128انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/CorruptionAndHR/Pages/CorruptionAndHRIndex.aspx
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(ج) اعتماد لوائح تنظيمية تقتضي بذ مؤسسا األعميا التجاريية العنايية الواجبية
يف مراعيياة حقييوق اإلنسييان ،مبييا يتمش ي واملبيياد التوجيهييية ،وتقييدم توجيهييا توضييح الصييال
القائمة بن الفساد واملخاطر والتأثريا عل حقوق اإلنسان؛
دراسي يية السي ييياقا الي ييي اشي ييرتط فيهي ييا عل ي ي قطي يياع األعمي ييا الت ي يزام النزاهي يية
(ئ)
وماافحة الفساد ،يف سياق تعزيز التجيارة ميثال ،وتوسييع نطياق االلتزاميا ليشيمل احيرتام حقيوق
اإلنسان واملواءمة مع املباد التوجيهية؛
(ه) دراسة السياقا الي سحب فيهيا دعمهيا التجياري أو أي دعيم حايومي آخير
من الشراا عندما ثب أهنا تورط يف الرشوة أو الفسياد .وينبغيي لليدو أيضيا النظير يف طرائيق
مماثلة لسحب الدعم تشمل السياقا الي تاون فيها األعما التجارية مسؤولة عن األضرار الي
تطا حقوق اإلنسان ،أو تسهم يف اإلضرار هبا ،أو ترتبط هبا مباشرة.
العمل عل زايدة اتساق السياسا العامة املتعلقة مباافحة الفساد وانتهاايا
(و)
حقوق اإلنسان ذا الصلة ابألعما التجارية ،بطرق منهيا إدمياج بيذ العنايية الواجبية يف مراعياة
حقوق اإلنسان وأنشطة ماافحة الفساد يف عمليا املشرتاي العامة؛
توسيع نطاق عمليا ميثاق النزاهة ليشمل مقتضيا وأنشطة رصد تراز علي
(ز)
احرتام قطاع األعما حلقوق اإلنسان والتزامه ابملباد التوجيهية؛
(ح) إصال العمليا اإلدارية ،مثل العمليا املتعلقة إبصدار سندا ملايية األراضيي
وإدارهتا ،هبد التصدي للفساد وانتهااا حقوق اإلنسان ذا الصلة ابألعما التجارية؛
(ط) إص ييال ق ييوانن امللاي يية الفعلي يية خدم يية للش ييفافية املناس ييبة فيم ييا يتعل ييق مبلاي يية
الصناديق االستئمانية والشراا الومهية؛
(ي) تيس ييري عم ييل منص ييا اجله ييا املتع ييددة ص يياحبة املص ييلحة للنه ييوض بعملي ييا من ييع
الفساد وانتهااا حقوق اإلنسان ذا الصلة بنشاط قطاع األعما  ،وتعزيز عمليا الرصد واملساءلة؛
( )

النظر يف ايفية توسيع نطاق آليا احلوامة ليشمل احرتام حقوق اإلنسان؛

(ل) ضييمان املييوارد الاافييية جلهييا االتصييا الوطنييية ،وإنشيياء آليييا غييري قضييائية
أخير للييتظلم ميين أجييل تييوفري سييبل االنتصييا لألفيراد املتضييررين واجملتمعييا احمللييية املتضييررة ميين
املمارسا التجارية الفاسدة .وينبغي هلذه اآلليا االعرتا ابنتهااا حقوق اإلنسان الاامنة يف
املمارسا الفاسدة ،وعدم استبعاد إماانية توفري سبل االنتصا القضائية؛
استاشا سبل التصدي للتأثريا الضيارة حبقيوق اإلنسيان ،النامجية عين الفسياد
(م)
املتصل ابألعما التجارية ،مبا يف ذلك األطر القانونية املناسبة واملسؤولية القانونية ذا الصلة؛
(ن) دراسة الايفية الي ميان هبا لألطرا الي تعاين مين انتهاايا حقيوق اإلنسيان
بسبب الفساد املتصل ابألعما التجارية احلصو عل تعويضا أو التماس سبل االنتصا ؛
( ) ربييط الييدعم املييا املتصييل ابجلائحيية ابلتزامييا قوييية مباافحيية الفسيياد واح يرتام
حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك تنفيذ املباد التوجيهية.
-78

وينبغي ملؤسسا األعما

بييذ العناييية الواجبيية يف مراعيياة حقييوق اإلنسييان بطريقيية منهجييية ،واعتبييار ذلييك
(أ)
جزءا من مسؤولياهتا مبوجب املباد التوجيهية؛
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(ب) النظيير يف الايفييية الييي متا ين ميين التصييدي ملخيياطر الفسيياد وانتهااييا حقييوق
اإلنسان ذا الصلة ابألعما التجارية ابتباع هني يتمحيور حيو املخياطر ابلنسيبة إىل األشيخا
ال هن يتمحور حيو املخياطر ابلنسيبة إىل األعميا التجاريية ،وذليك بغيرض املسياعدة علي تعزييز
ثقافة النزاهة يف الشراا ؛
(ج) اإلقيرار أبن الييذها إىل أبعييد ميين االمتثييا ملاافحيية الفسيياد وتنفيييذ االلتزامييا
املتعلقة حبقوق اإلنسان سياسة جيدة وإدارة سليمة للمخاطر؛
ض ييمان تعزي ييز االلتزام ييا ابلس ييلو التج يياري املس ييؤو وأبخالقي ييا األعم ييا ،
(ئ)
عل النحو الوارد يف تقارير الشراا وعقود الشرااء/املوردين ،عن طريق السياسا واإلجراءا
والدورا التدريبية الي تراز عل منع الفساد واحرتام حقوق اإلنسان وحتديد توقعا واضحة يف
هذا الصدد؛
(ه) ضمان بذ العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان خال اجلائحة ويف أعقاهبا
لتحديد انتهااا حقوق اإلنسان ومنع وقوعها ،ووضع أدوا وتدابري للتخفيف من أتثرياهتا منعا
لتارار ضررها.
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شحذ الوعي ابلتزاما ومسؤوليا ال من الدو وقطياع األعميا فيميا يتعليق
(أ)
ابلفسيياد ومبوجييب املبيياد التوجيهييية ملنييع التييأثريا الضييارة ذا الصييلة ابألعمييا التجارييية عل ي
حقوق اإلنسان والتصدي هلا؛
(ب)

توثيق املمارسا التجارية الفاسدة وانتهااا حقوق اإلنسان واإلبالغ هبا؛

(ج) تعزيييز إماانييية احلصييو عل ي سييبل االنتصييا  ،والتعيياون مييع آليييا التصييدي
للممارسا التجارية الفاسدة؛
االخن يراط يف العمييل اجلميياعي عيين طريييق شييباا ماافحيية الفسيياد ،ومبييادرا
(ئ)
اجلها املتعددة صاحبة املصلحة ،ودعوهتيا إىل التصيدي النتهاايا حقيوق اإلنسيان ذا الصيلة
ابألعما التجارية؛
(ه) الي ييدعوة إىل تنميي يية آليي ييا مبتاي ييرة ملاافحي يية الفسي يياد ،مثي ييل مواثيي ييق النزاهي يية،
واستاشا إماانية إسناد دور موسع للمجتمع املدين فيما يتعلق برصد حقوق اإلنسان.
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