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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية        

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية واحلقوق الثقافية، مب

تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعـين مبـسألة حقـوق اإلنـسان                 
  والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، جون روغي

تنفيذ إطار األمـم    : مبادئ توجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان          
  "احلماية واالحترام واالنتصاف"املتحدة املعنون 

  موجز    
وهو يلخص عمله يف الفتـرة مـن عـام          . هذا هو التقرير اخلتامي للممثل اخلاص       
املبادئ التوجيهية بشأن األعمـال التجاريـة وحقـوق       "، ويعرض   ٢٠١١  إىل عام  ٢٠٠٥
لينظر فيه جملـس    " احلماية واالحترام واالنتصاف  "تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون      : اإلنسان

  .حقوق اإلنسان
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  مدخل للمبادئ التوجيهية    
سان بنداً دائمـاً يف جـدول أعمـال         أصبحت مسألة األعمال التجارية وحقوق اإلن       -١

السياسات العاملية يف التسعينيات، مما يعكس التوسع العاملي املفاجئ للقطاع اخلاص يف ذلـك              
وضاعفت هذه التطورات الوعي . الوقت، مقروناً بزيادة مماثلة يف النشاط االقتصادي عرب الوطين      
  . استرعت انتباه األمم املتحدةاالجتماعي بأثر األعمال التجارية على حقوق اإلنسان كما 

القواعد املتعلقة  "وكانت إحدى املبادرات األوىل الصادرة عن األمم املتحدة تسمى            -٢
؛ وقامت بصياغتها هيئة خرباء فرعية      "بالشركات عرب الوطنية وغريها من املؤسسات التجارية      

املبـادرة إىل أن    وبشكل عام، سعت هذه     .  آنذاك جلنة حقوق اإلنسان     ُيسمى تابعة ملا كان  
تفرض على الشركات، مباشرة مبوجب القانون الدويل، نفس اجملموعة من الواجبات الـيت             
قبلتها الدول لنفسها يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار املعاهدات اليت صدقت عليها، وهـي               

  ".تعزيز حقوق اإلنسان وتأمني إعماهلا واحترامها وضمان احترامها ومحايتها"
 بني أوساط األعمال التجارية ومجاعـات       شديداً االقتراح نقاشاً خالفياً     وأطلق هذا   -٣

ورفـضت  . املدافعني عن حقوق اإلنسان يف حني مل حيظ سوى بدعم قليل من احلكومـات          
 والية ملمثل خاص لألمـني      ٢٠٠٥وبدالً من ذلك، أنشأت يف عام       . اللجنة العمل باالقتراح  

" ركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمـال       معين مبسألة حقوق اإلنسان والش    "العام  
وهذا هو التقرير . ني صاحب الواليةعِّلالضطالع بعملية جديدة، وطلبت إىل األمني العام أن يُ    

  . اخلتامي للممثل اخلاص
فمدته األوىل، اليت تعكس الظروف اخلالفيـة       . مر عمل املمثل اخلاص بثالث مراحل       -٤

املعـايري  " حتديد وإيضاح "تزد عن سنتني وكان الغرض منها أساساً        اليت نشأت فيها الوالية، مل      
، مل يكن هناك سوى القليل      ٢٠٠٥ويف عام   . املرحلة األوىل وهذا ما ميَّز    . واملمارسات القائمة 

أصحاب املـصلحة يف جمـال األعمـال        مجاعات  مما ميكن اعتباره معرفة مشتركة بني خمتلف        
يـزال   النهجي  املبحث  لل اً موسعاً دأ املمثل اخلاص برناجم   ومن مث ب  . التجارية وحقوق اإلنسان  

وهناك وثائق مؤلفة من عدة آالف من الصفحات متاحة علـى           . حىت الوقت احلاضر  مستمراً  
 )http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home(بوابتــه علــى اإلنترنــت 

؛  ترتكبها املؤسسات التجارية ُيزَعم أن   يت   استعراض أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان ال      :وتشمل
واملعايري املتطورة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل؛ واملمارسات الناشـئة      
اليت تتبعها الدول والشركات؛ وتعليقات هيئات معاهدات األمم املتحدة بشأن التزامات الدول            

لة باألعمال التجارية؛ وأثر االتفاقات االسـتثمارية       فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان املتص     
لكـل مـن الـدول      وقانون الشركات وتنظيم األوراق املالية على سياسات حقوق اإلنسان          

 وقد ُنشر هذا البحث بنشاط، حىت على اجمللـس          .؛ ومواضيع ذات صلة   واملؤسسات التجارية 
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أن األعمال التجاريـة وحقـوق      للخطاب اجلاري بش  وأمنت  وقدم أساساً وقائعياً أوسع     . نفسه
   .اإلنسان، وهو مدرج يف املبادئ التوجيهية املرفقة هبذا التقرير

، جدد اجمللس والية املمثل اخلاص لسنة إضافية، داعياً إياه إىل تقدمي            ٢٠٠٧ويف عام     -٥
والحظ املمثل اخلاص أن هناك العديد من       . وكانت هذه هي املرحلة الثانية للوالية     . توصيات

ولكن مل يرَق أي . بادرات، العامة واخلاصة، اليت تناولت األعمال التجارية وحقوق اإلنسانامل
تكّون نظاماً   المنفصلة  أجزاء  ؛ فقد كانت    حقاً منها إىل مستوى من شأنه أن حيرك األسواق       

وكان أحد األسباب الرئيسية لذلك هو عدم وجود مركز تنـسيق ذي            . متسقاً أو متكامالً  
لذلك، مل يقدم املمثل    . توقعات وأعمال أصحاب املصلحة املعنيني    تلتقي فيه    حجية ميكن أن  

احلماية واالحترام  "أن يدعم اجمللس إطار     :  إال توصية واحدة   ٢٠٠٨يونيه  /اخلاص يف حزيران  
وفعل اجمللس ذلـك،  . الذي وضعه على إثر ثالثة أعوام من البحث واملشاورات    " واالنتصاف

 وموفراً بذلك مركز التنسيق ذا احلجيـة        ٨/٧باإلطار يف قراره    " بهترحي"معرباً باإلمجاع عن    
   .الذي كان ناقصاً

األوىل هي واجب الدولة يف احلماية من انتهاكات        . ويقوم اإلطار على ثالث ركائز      -٦
األطراف الثالثة حلقوق اإلنسان، مبا فيها املؤسسات التجارية، من خالل سياسات وأنظمـة             

والثانية هي مسؤولية الشركات يف احترام حقوق اإلنسان، مما يعين          . ةوأحكام قضائية مناسب  
أن على املؤسسات التجارية أن تتصرف بالعناية الواجبة لتجنب انتهاك حقـوق اآلخـرين              

والركيزة الثالثة هي احلاجة إىل زيادة وصول الضحايا .  اآلثار السلبية اليت تشارك فيهاومعاجلة
وتشكل كل ركيزة عنصراً أساسـياً يف       . غري القضائي منه و ائي  إىل االنتصاف الفعال، القض   

واجب الدولة يف احلمايـة ألنـه       : منظومة مترابطة ودينامية من التدابري الوقائية والتصحيحية      
يكمن يف صميم النظام الدويل حلقوق اإلنسان؛ ومسؤولية الشركات يف االحترام ألهنا أساس             

رية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان؛ وإمكانيـة الوصـول إىل          ما يتوقعه اجملتمع من األعمال التجا     
  . االنتصاف ألن حىت أكثر اجلهود تضافراً ال ميكن أن متنع إساءة االستعمال

وفيما عدا جملس حقوق اإلنسان، دعم اإلطار أو استخدمه فـرادى احلكومـات،               -٧
عمالية، واملؤسـسات    واملنظمات ال  اجملتمع املدين منظمات  واملؤسسات والرابطات التجارية، و   

دة األطـراف مثـل     واستفادت منه مؤسسات متعد   . الوطنية حلقوق اإلنسان، واملستثمرون   
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي يف وضـع          املقاييس  لتوحيد  املنظمة الدولية   

ت  إجراءا  اإلطار تواستحضر. لتجارية وحقوق اإلنسان  مبادراهتا اخلاصة يف جمال األعمال ا     
  . أخرى تابعة لألمم املتحدة على نطاق واسع

وإىل جانب الفائدة اجلوهرية لإلطار، أسهم العدد الكبري والطابع الشامل ملـشاورات              -٨
أصحاب املصلحة املعقودة من جانب الوالية وألجلها، من دون شك، يف االستقبال اإلجيـايب              

 ٤٧ قد عقدت ٢٠١١يناير /ن الثاينوبالفعل، كانت الوالية حبلول كانو. الواسع الذي حظي به



A/HRC/17/31 

5 GE.11-12188 

مشاورة دولية، يف مجيع القارات، وكان املمثل اخلاص وفريقه قد قاما بزيارات موقعية لعمليات              
  .  بلدا٢٠ًجتارية وأصحاب املصلحة احملليني فيها يف أكثر من 

، مدد اجمللس   "احلماية واالحترام واالنتصاف  "، الذي يرحب بإطار     ٨/٧ويف القرار     -٩
 وذلك  -اإلطار  " تشغيل"، طالباً إليه    ٢٠١١يونيه  /اً والية املمثل اخلاص إىل غاية حزيران      أيض

وخالل احلوار  . ويشكل ذلك املرحلة الثالثة للوالية    . بتقدمي توصيات ملموسة وعملية لتنفيذه    
، اتفقت الوفود علـى     ٢٠١٠يونيه  /التفاعلي الذي دار يف دورة اجمللس املعقودة يف حزيران        

  . ؛ وهي مرفقة هبذا التقرير"مبادئ توجيهية"أن تتخذ التوصيات شكل ضرورة 
وسأل اجمللس املمثل اخلاص أن ينتهج، عند وضع املبادئ التوجيهية، نفس طريقـة               -١٠

ومن مث فإن املبادئ التوجيهية تستند إىل       .  اليت اتسمت هبا واليته طوال املدة      البحث والتشاور 
حاب املصلحة، مبا فيهـا احلكومـات، واملؤسـسات    أصمجاعات مناقشات واسعة مع كل    

والرابطات التجارية، واألفراد، واجملتمعات احمللية املتأثرة مباشرة بأنشطة املؤسسات التجارية          
يف خمتلف أحناء العامل، واجملتمع املدين، واخلرباء يف اجملاالت القانونية والسياساتية املتعددة اليت             

   .تتناوهلا املبادئ التوجيهية
فعلى سبيل املثـال،    . خضعت بعض املبادئ التوجيهية كذلك الختبارات ميدانية      و  -١١
معايري الفعالية آلليات التظلم غري القضائية اليت تشمل املؤسـسات          تتناول  اليت  رِّبت املبادئ   ُج

. التجارية واجملتمعات احمللية اليت تعمل فيها يف مخسة قطاعات خمتلفة، كل منها يف بلد خمتلف              
فعالية أحكام املبادئ التوجيهية اخلاصة بالعناية الواجبة حلقـوق اإلنـسان           داخلياً  خُتربت  وا
 شركات، وكانت موضوع مناقشات مستفيضة مع مهنيي قانون الشركات من أكثر            ١٠ يف

ونشأت املبادئ التوجيهية   . اختصاصاً قضائياً  ٤٠ بلداً لديهم خربات يف ما يزيد عن         ٢٠من  
الوقـوع يف   ة اليت ينبغي للحكومات أن تساعد هبا الشركات على جتنـب            اليت تعاجل الطريق  

حتدث يف املناطق املتأثرة بالرتاع من حلقات عمل غري       كثرياً ما   انتهاكات حقوق اإلنسان اليت     
رمسية وقائمة على سيناريوهات مع مسؤولني من خمتلف الدول ذات اخلربة العملية يف التعامل              

فحـسب،  التوجيه العملـي    هتدف املبادئ التوجيهية إىل     ال  ار،  وباختص. مع هذه التحديات  
  .  أيضاًإىل املمارسة الفعليةإىل التوجيه املستند  بل
فـي  ف. وعالوة على ذلك، خضع نص املبادئ التوجيهية نفسه ملشاورات واسـعة            -١٢

منفصلة مـع وفـود   يومية ، نوقش موجز مشروح يف جلسات    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
. ق اإلنسان، ومؤسسات ورابطات األعمال التجارية، وهيئات اجملتمـع املـدين          جملس حقو 

 للمؤسـسات   وُعرضت الوثيقة نفسها أيضاً خالل االجتماع السنوي للجنة التنسيق الدولية         
وبعد مراعاة اآلراء املختلفة املعرب عنها، أصدر املمثل اخلاص مشروعاً . الوطنية حلقوق اإلنسان

 ٢٢، وأُرسل هذا املشروع إىل مجيع الدول األعـضاء يف           شرحجيهية وال كامالً للمبادئ التو  
 كـانون   ٣١ وُنشر على اإلنترنت لُيعلق عليه اجلمهور إىل غاية          ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

 بلـداً   ١٢٠ زائراً وحيداً من     ٣ ٥٧٦اإللكترونية  واستقطبت املشاورة   . ٢٠١١يناير  /الثاين
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. مباشرة إىل املمثل اخلاص، حـىت مـن احلكومـات      الة  رس ١٠٠ حوايل   توأُرسل. وإقليماً
وباإلضافة إىل ذلك، نوقش مشروع املبادئ التوجيهية يف اجتماع خرباء ألصحاب مـصلحة            

وجـاء  . ٢٠١١يناير  / يف كانون الثاين   كالمها ين، مث يف جلسة مع وفود اجمللس، ُعقد       متعدد
  .  العملية الواسعة والشاملةالنص النهائي الذي يوجد حالياً أمام اجمللس كنتاج هلذه

فماذا تفعل هذه املبادئ التوجيهية؟ وكيف ينبغي قراءهتا؟ لن يضع دعـم اجمللـس                -١٣
ولكنه سيكون  . للمبادئ التوجيهية وحده حداً لتحديات األعمال التجارية وحقوق اإلنسان        

دم التراكمي،  بداية النهاية، وذلك بإنشاء خطة عمل عاملية مشتركة ميكن أن يقوم عليها التق            
  . خطوة خطوة، دون منع أي تطورات واعدة أخرى طويلة األجل

ال تكمن املسامهة التشريعية للمبادئ التوجيهية يف إنشاء التزامات قانونيـة دوليـة               -١٤
لـدول واألعمـال    بالنـسبة إىل ا   جديدة وإمنا يف تفصيل تبعات املعايري واملمارسات القائمة         

وحيد ومتناسق منطقياً وشامل؛ وحتديد نواحي القصور يف النظام         التجارية؛ ودجمها يف منوذج     
  .معناه وتبعاتهمن وضوح يزيد بشرح ويرد كل مبدأ مرفقاً . احلايل وكيف ينبغي حتسينه

ويف الوقت نفسه، ليس الغرض من املبادئ التوجيهية أن تكون جمموعة أدوات ُتؤخذ     -١٥
بادئ نفسها قابلة للتطبيق عاملياً، فـإن سـبل         فإذا كانت امل  . وُتشغَّل بكل بساطة  من الرف   

 ٨٠ ٠٠٠ و  دولة عضواً يف األمم املتحدة،     ١٩٢حتقيقها ستعكس كوننا نعيش يف عامل يضم        
 مرات ذلك العدد من الفروع، وعدداً ال ُيحصى من املاليني           ١٠ و مؤسسة جتارية عرب وطنية،   

لذلك فإنه، عندما .  احلجممن الشركات الوطنية، معظمها مؤسسات جتارية صغرية ومتوسطة
  . يتعلق األمر بسبل التنفيذ، ال يوجد حل واحد مناسب للجميع

. ويشّرف املمثل اخلاص أن يقدم هذه املبادئ التوجيهية إىل جملس حقوق اإلنـسان              -١٦
إلسهامات االستثنائية اليت قام هبا مئات األفراد       ل أن يعرب عن تقديره   وهو إذ يفعل ذلك يود      

املؤسسات يف مجيع أحناء العامل، الذين ميثلون فئـات خمتلفـة مـن اجملتمـع               واجلماعات و 
بـصراحة،  جتـارهبم   والقطاعات الصناعية، والذين بذلوا من وقتهم دون مقابل، وتقـامسوا           

  ما دعماً لوالية ناجحة تتمثل يفوناقشوا اخليارات حبيوية، وجاؤوا لتشكيل حركة عاملية نوعاً
منع الضرر الذي تلحقـه     فعالية   للتطبيق عاملياً ولكن عملية بشأن       وضع مبادئ توجيهية قابلة   

  .األعمال التجارية حبقوق اإلنسان واالنتصاف منه
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  املرفق

تنفيذ إطـار  : مبادئ توجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان         
  "احلماية واالحترام واالنتصاف"األمم املتحدة املعنون 

  مبادئ عامة    
  : بادئ التوجيهية على االعتراف مبا يليتقوم هذه امل  
التزامات الدول القائمة باحترام حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية             )أ(  

   ومحايتها وإعماهلا؛
دور املؤسسات التجارية بوصفها هيئات متخصصة من اجملتمع تضطلع مبهام   )ب(  

   ية حقوق اإلنسان؛متخصصة، وُيطلب منها االمتثال جلميع القوانني املعمول هبا ومحا
 احلقوق وااللتزامات بسبل انتـصاف مناسـبة وفعالـة          مقابلةاحلاجة إىل     )ج(  
   .ُتنتهك عندما

وتنطبق هذه املبادئ التوجيهية على مجيع الدول ومجيع املؤسسات التجارية، سـواء              
كانت عرب وطنية أو غري عرب وطنية، بغض النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها وملكيتـها               

  .كلهاوهي
وينبغي أن ُتفهم املبادئ التوجيهية على أهنا كل متماسك وأن ُتقـرأ، منفـردة أو                 

 باألعمال التجارية وحقـوق     املتعلقةجمتمعة، من حيث هدفها يف تعزيز املعايري واملمارسات         
اإلنسان من أجل حتقيق نتائج ملموسة لألفراد واجملتمعات املتأثرة، ومن مث أيضاً اإلسـهام يف               

  .  مستدامة اجتماعياًعوملة
وينبغي عدم قراءة أي شيء يف هذه املبادئ التوجيهية على أنه ينشئ التزامات قانونية        

دولية جديدة، أو حيد أو يقوض أي التزامات قانونية قد تكون أخذهتا أي دولة على عاتقها                
  .أو قد تكون خاضعة هلا مبوجب القانون الدويل فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

غي أن ُتنفذ هذه املبادئ التوجيهية بطريقة غري متييزية، مع إيالء اهتمام خـاص              وينب  
 سكانية قد تكـون معرضـة خلطـر         فئاتحلقوق واحتياجات األفراد املنتمني جلماعات أو       

مضاعف بأن تصبح مستضعفة أو مهمشة، وكذلك للتحديات اليت يواجهها هؤالء األفراد،            
  .خاطر اليت قد يواجهها النساء والرجالومع املراعاة الواجبة ملختلف امل
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  واجب الدولة يف محاية حقوق اإلنسان  -أوالً   

  املبادئ األساسية   -ألف   

أو واليتها القضائية   /جيب على الدول أن حتمي من انتهاك حقوق اإلنسان داخل إقليمها و             -١  
طوات مناسبة  ويقتضي ذلك اختاذ خ   . من جانب أطراف ثالثة، مبا فيها املؤسسات التجارية       

ملنع هذا االنتهاك والتحقيق فيه واملعاقبة عليه واالنتصاف منه مـن خـالل سياسـات               
  .وتشريعات وأنظمة وأحكام قضائية فعالة

  الشرح    
إن التزامات الدول يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان تقتضي منها احترام ومحاية               

ويشمل ذلك واجـب    . أو واليتها القضائية  /ا و وإعمال احلقوق اإلنسانية لألفراد داخل إقليمه     
  .فيها املؤسسات التجارية احلماية من انتهاك حقوق اإلنسان من جانب أطراف ثالثة، مبا

لذلك، فإن الدول ليست بذاهتا مـسؤولة  . وواجب الدولة يف احلماية معيار للسلوك    
لدول التزاماهتا يف إطار    ولكن قد تنتهك ا    .عن انتهاك اجلهات الفاعلة اخلاصة حلقوق اإلنسان      

القانون الدويل حلقوق اإلنسان عندما ميكن أن ُتعزى إليها هـذه االنتـهاكات، أو عنـدما                
لتحقيق فيها أو   لهاكات اجلهات الفاعلة اخلاصة أو      اختاذ خطوات مناسبة ملنع انت    تتخلف عن   

ختـاذ  تقديريـة ال  السلطة ال وبينما متلك الدول بشكل عام      . املعاقبة عليها أو االنتصاف منها    
القرار بشأن هذه اخلطوات، فإن عليها أن تنظر يف اجملموعة الكاملة مـن التـدابري الوقائيـة          

. والتصحيحية املسموح هبا، مبا فيها السياسات والتشريعات واألنظمة واألحكام القـضائية          
 التـدابري  ويقع على عاتق الدول أيضاً واجب محاية وتعزيز سيادة القانون، بوسائل منها اختاذ      

الالزمة لكفالة املساواة أمام القانون، والعدل يف تطبيقه، وبوضع أحكام تنص على ما يكفي              
   .من املساءلة، واليقني القانوين، والشفافية اإلجرائية والقانونية

  .ويركز هذا الفصل على التدابري الوقائية بينما يوجز الفصل الثالث التدابري التصحيحية  

 أن تعلن بوضوح توقعها من مجيع املؤسسات التجارية املقيمـة يف إقليمهـا              ينبغي للدول   -٢  
  .واليتها القضائية أن حتترم حقوق اإلنسان يف كل عملياهتا أو/و

  الشرح    
يف الوقت احلاضر، ال ُيشترط مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان بشكل عام أن               

أو واليتها القـضائية مـن      /ة يف إقليمها و   تنظم الدول ما تقوم به املؤسسات التجارية املقيم       
كما أهنا ال ُتمنع عموماً من فعل ذلك، شريطة أن يكون مثة أسـاس              . أنشطة خارج اإلقليم  

ويف حدود هذه البارامترات، توصي بعض هيئـات معاهـدات حقـوق        . قانوين معترف به  
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ـ            عة لواليتـها   اإلنسان دول املوطن األصلي باختاذ اخلطوات الالزمة ملنع الـشركات اخلاض
  . القضائية من ارتكاب انتهاكات يف اخلارج

ومثة أيضاً أسباب سياساتية قوية لكي تعلن دول املوطن األصلي بوضوح توقعها بأن               
 إذا كانت الدولة نفسها مشاركة سيما الحتترم األعمال التجارية حقوق اإلنسان يف اخلارج،       

هذه األسـباب كفالـة القـدرة التنبؤيـة         وتشمل  . يف تلك األعمال التجارية أو داعمة هلا      
  . للمؤسسات التجارية بتقدمي رسائل متماسكة ومتسقة، واحلفاظ على مسعة الدولة نفسها

وقد اعتمدت الدول جمموعة من النهج يف هذا الصدد، بعضها تدابري داخلية تترتب               
عن العمليات  " األم"وتشمل األمثلة اشتراطات بأن تبلغ الشركات       . عنها آثار خارج اإلقليم   

العاملية للمؤسسة التجارية ككل؛ والصكوك القانونية غري امللزمة املتعددة األطـراف مثـل             
املبادئ التوجيهية للمؤسسات املتعددة اجلنسيات الصادرة عن منظمة التعـاون والتنميـة يف             

.  اخلـارج  امليدان االقتصادي؛ ومعايري األداء اليت تتطلبها املؤسسات الداعمة لالستثمارات يف         
ويشمل ذلك  . وُتعد هنج أخرى مبثابة وضع وإنفاذ تشريعات مباشرة خارج احلدود اإلقليمية          

األنظمة اجلنائية اليت تسمح باملقاضاة على أساس جنسية مرتكب اجلرمية بغض النظـر عـن               
 أو الفعليـة    امللحوظةوميكن أن تسهم عوامل خمتلفة يف مدى املعقولية         . مكان حدوث اجلرمية  

  .راءات اليت تتخذها الدول، مثالً معرفة ما إذا كانت تستند إىل اتفاق متعدد األطرافلإلج

  املبادئ التشغيلية   -باء   

  املهام التنظيمية والسياساتية العامة للدول    

  :ينبغي للدول، عند الوفاء بواجبها يف احلماية، أن تقوم مبا يلي  -٣  
 أو األثر املترتب عنها، هو طلـب     إنفاذ القوانني اليت يكون اهلدف منها،       )أ(  

أن حتترم املؤسسات التجارية حقوق اإلنسان، وأن تقّيم دورياً مدى كفاية هذه القـوانني             
  وتسد أي ثغرات؛

 القوانني والسياسات األخـرى الـيت تـنظم إنـشاء           أالَّ تكون كفالة    )ب(  
حتـرام األعمـال    ال دةًمقيِّاملؤسسات التجارية وعملياهتا اجلارية، مثل قانون الشركات،        

   من ذلك؛ُممكنَّةالتجارية حلقوق اإلنسان بل 
تقدمي إرشادات فعالة إىل املؤسسات التجارية عن طريقة احترام حقـوق        )ج(  

  اإلنسان يف مجيع عملياهتا؛
تشجيع املؤسسات التجارية على اإلبالغ عن طريقة معاجلة آثارها على            )د(  

  .قتضاءحقوق اإلنسان، ومطالبتها بذلك عند اال
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  الشرح    
ينبغي للدول أال تفترض أن األعمال التجارية تفضل أو تستفيد دائماً مـن ختـاذل                 

 الوطنية والدولية، واإللزاميـة     -الدولة، وينبغي هلا أن تنظر يف اختاذ مزيج ذكي من التدابري            
  .  لتعزيز احترام األعمال التجارية حلقوق اإلنسان-والطوعية 
 إنفاذ القوانني القائمة اليت تنظم بشكل مباشر أو غـري        خلف عن التوغالباً ما يشكل      

وميكن .  قانونية هامة يف ممارسات الدول     مباشر احترام األعمال التجارية حلقوق اإلنسان ثغرةً      
أن تتراوح هذه القوانني بني عدم التمييز وقوانني العمل من جهة والقوانني اخلاصـة بالبيئـة                

من املهم أن تنظر الدول فيمـا  لذلك،  . الرشوة من جهة ثانية  وامللكية واخلصوصية ومكافحة  
إذا كانت هذه القوانني ُتنفذ حالياً إنفاذاً فعاالً، وإال، فما السبب يف ذلك وما هي التـدابري                 

   .اليت ميكن أن تصحح الوضع بشكل معقول
ومن املهم أيضاً أن تستعرض الدول ما إذا كانت هذه القـوانني تـوفر التغطيـة                  

 ضوء الظروف املتطورة وما إذا كانت، إىل جانب السياسات ذات الصلة، توفر             يفضرورية  ال
فعلى سبيل املثال، غالباً ما تكـون       . بيئة تؤدي إىل احترام األعمال التجارية حلقوق اإلنسان       

هناك حاجة إىل مزيد من الوضوح يف بعض اجملاالت القانونية والسياساتية، مثل تلـك الـيت      
 على األراضي، مبا فيها احلقوق املتعلقة مبلكية أو استعمال األراضي، من أجل             تنظم احلصول 

  .محاية أصحاب احلقوق واملؤسسات التجارية على السواء
القوانني والسياسات اليت تنظم إنشاء املؤسسات التجارية وعملها املـستمر،          تؤثر  و  

ومـع  . املؤسسات التجاريـة  لوك   يف س  اًمباشرتأثرياً  مثل قوانني الشركات واألوراق املالية،      
فمثالً، هناك عدم وضوح يف قانون      . ضعيفاًآثارها على حقوق اإلنسان     إدراك  زال  ي الذلك،  

ق فعله فيما يتعلـق حبقـو    ومسؤوليها  الشركات واألوراق املالية بشأن ما ُيسمح للشركات        
 والسياسات  وينبغي أن تقدم القوانني   .  يف ذلك اخلصوص   ماإلنسان، ناهيك عما ُيشترط منه    

يف هذا اجملال إرشادات كافية لتمكني املؤسسات التجارية من احترام حقوق اإلنسان، مـع              
  .املراعاة الواجبة لدور هياكل اإلدارة القائمة من قبيل جمالس الشركات

وينبغي أن تشري اإلرشادات املوجهة إىل املؤسسات التجارية بشأن احترام حقـوق              
وينبغـي أن توصـي     . تساعد على تقاسم أفضل املمارسات    أن  وقعة و اإلنسان إىل النتائج املت   

بالسبل املناسبة، مبا فيها العناية الواجبة حلقوق اإلنسان، وطريقة النظر بفعاليـة يف مـسائل               
أو التهميش، واالعتراف بالتحديات احملددة اليت ميكن أن        /الشؤون اجلنسانية، واالستضعاف و   

اء، واألقليات الوطنية أو اإلثنية، واألقليات الدينية واللغوية،        تواجهها الشعوب األصلية، والنس   
  .واألطفال، واألشخاص ذوو اإلعاقة، والعمال املهاجرون وأسرهم

وميكن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت متتثل ملبادئ باريس أن تؤدي دوراً              
لة متمشية مع التزاماهتا يف     هاماً يف مساعدة الدول على حتديد ما إذا كانت القوانني ذات الص           

ذ بفعالية، ويف تقدمي اإلرشادات بشأن حقوق اإلنسان جمال حقوق اإلنسان وما إذا كانت ُتنفَّ
   .إىل املؤسسات التجارية وغريها من اجلهات الفاعلة من غري الدول
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وميكن أن يتراوح إبالغ املؤسسات التجارية عن الطريقة اليت تعاجل هبا آثارها علـى                
ق اإلنسان بني العمل بشكل غري رمسي مع أصحاب املصلحة املتأثرين وتقدمي تقـارير               حقو

وُيعترب تشجيع الدولة هلذا اإلبالغ، ومطالبتها به عند االقتضاء، مهماً يف تعزيـز             . علنية رمسية 
وميكن أن تشمل احلـوافز املقدمـة إلبـالغ         . احترام املؤسسات التجارية حلقوق اإلنسان    

فية وضع أحكام إلعطاء وزن هلذا اإلبالغ الذايت يف حالة أي إجراء قـضائي              املعلومات الكا 
وميكن أن يكون شرط اإلبالغ مناسباً بشكل خاص عندما تكون طبيعة العمليات            . إداري أو

وميكـن للـسياسات    . التجارية أو سياقات التشغيل تشكل خطراً بالغاً على حقوق اإلنسان         
ضح بشكل مفيد ما الذي ينبغي للمؤسسات التجارية أن تبلغ          القوانني يف هذا اجملال أن تو      أو

  . عنه وكيف ينبغي هلا ذلك، مما يساعد على كفالة الوصول إىل املعلومات ودقتها على السواء
وينبغي ألي حتديد ملا يشكل إبالغاً كافياً أن يأخذ يف احلسبان املخاطر اليت ميكن أن                 

فراد واملرافق؛ واملطالبـات املـشروعة بالـسرية        يشكلها هذا اإلبالغ على سالمة وأمن األ      
  . التجارية؛ واالختالفات يف حجم الشركات وهياكلها

بعض قد تكون يف    وينبغي أن توضح متطلبات اإلبالغ املايل أن آثار حقوق اإلنسان             
   .لألداء االقتصادي للمؤسسة التجارية" هامة"أو " مادية"احلاالت 

  ال التجاريةالعالقة بني الدولة واألعم    

ينبغي للدول أن تتخذ خطوات إضافية للحماية من انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب               -٤  
املؤسسات التجارية اليت متلكها الدولة أو تسيطر عليها، أو اليت تتلقى دعماً وخـدمات              
ملموسة من وكاالت الدولة مثل وكاالت ائتمانات التصدير ووكاالت تأمني أو ضـمان             

  .الرمسية، بوسائل منها، عند االقتضاء، طلب العناية الواجبة حلقوق اإلنساناالستثمارات 

  شرحال    
مبوجب القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان،       فردياً يف املقام األول     ة  املسؤولهي  دولة  ال  

وعندما تكون إحدى املؤسسات    .  أمينة على النظام الدويل حلقوق اإلنسان      جمتمعةًوتعد الدول   
أن ُتعزى أفعاهلا بشكل آخر إىل الدولة، فإن        ُيحتمل  لسيطرة الدولة أو عندما      خاضعةًالتجارية  

أي انتهاك حلقوق اإلنسان ترتكبه املؤسسة التجارية قد يستتبع انتهاكاً اللتزامات القانون الدويل            
ؤسسة التجارية قريبة من    املوعالوة على ذلك، فكلما كانت      . اليت تقع على عاتق الدولة نفسها     

ة، أو كلما كانت تعتمد على السلطة القانونية أو دعم دافعـي الـضرائب، زادت قـوة                 الدول
   .األساس املنطقي لسياسات الدولة يف كفالة احترام املؤسسة حلقوق اإلنسان

أكرب الوسـائل   هلا  الدول املؤسسات التجارية أو تسيطر عليها، يكون        متلك  وعندما    
 .نظمة ذات الصلة املتعلقة باحترام حقوق اإلنـسان       لكفالة تنفيذ السياسات والتشريعات واأل    

وتقدم اإلدارة العليا عموماً تقاريرها إىل وكاالت الدولة، ومتلك اإلدارات احلكومية املرتبطة            
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 .، مبا يف ذلك كفالة تنفيذ العناية الواجبة الفعالة حلقوق اإلنسانالرقابةهبا جماالً أكرب للتدقيق و   
ية أيضاً ملسؤولية الشركات يف احترام حقوق اإلنسان، املعاجلة         ختضع هذه املؤسسات التجار   (

   ).يف الفصل الثاين
وميكن جملموعة من الوكاالت املرتبطة بشكل رمسي أو غري رمسي بالدولة أن تقـدم                

وتشمل هذه الوكاالت وكاالت ائتمانـات      . الدعم واخلدمات إىل أنشطة األعمال التجارية     
ضمان االستثمارات الرمسية، والوكاالت اإلمنائية، ومؤسسات      التصدير، ووكاالت تأمني أو     

وعندما ال تنظر هذه الوكاالت صراحة فيما للمؤسسات املستفيدة من آثار           . التمويل اإلمنائي 
 من ناحية السمعة ومـن      -فعلية وحمتملة على حقوق اإلنسان، فإهنا تعرض نفسها للمخاطر          

 لدعمها أياً من هذا الضرر، وميكن أن تزيـد مـن            -نية  الناحية املالية والسياسية ورمبا القانو    
   .حتديات حقوق اإلنسان اليت تواجهها الدولة املستفيدة

وبالنظر إىل هذه املخاطر، ينبغي للدول أن تشجع، وعند االقتضاء، تستوجب العنايـة               
 الواجبة حلقوق اإلنسان من جانب الوكاالت نفسها ومن جانب تلك املؤسسات أو املـشاريع            

ومن األرجح أن يكون شرط العناية الواجبة حلقوق اإلنسان مناسباً          . التجارية اليت تتلقى دعمها   
  . طبيعة العمليات التجارية أو سياقات التشغيل خطراً كبرياً على حقوق اإلنسانتشكلعندما 

 حبقـوق   ينبغي للدول أن متارس الرقابة الكافية من أجل الوفاء بالتزاماهتا الدولية املتعلقة             -٥  
اإلنسان عندما تتعاقد مع املؤسسات التجارية أو تسن هلا تشريعات مـن أجـل تقـدمي                

  .خدمات قد تؤثر على التمتع حبقوق اإلنسان

  الشرح    
ال تتخلى الدول عن التزاماهتا يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان عندما ختصخص               

 عن الدول ختلفوميكن أن يسفر  . اإلنسانتقدمي اخلدمات اليت ميكن أن تؤثر على التمتع حبقوق
كفالة عمل املؤسسات التجارية اليت تؤدي هذه اخلدمات بشكل يتمشى مع التزامات الدولـة              

وكخطوة ضرورية،  .املتعلقة حبقوق اإلنسان عن آثار متصلة بالسمعة وآثار قانونية للدولة نفسها
ذات الصلة توقعات الدولة بأن حتتـرم  ينبغي أن توضح عقود اخلدمات أو التشريعات التمكينية         

وينبغي للدول أن تكفل قدرهتا على مراقبة أنـشطة         . هذه املؤسسات التجارية حقوق اإلنسان    
  .املؤسسات التجارية مراقبة فعالة، بوسائل منها توفري آليات رصد ومساءلة مستقلة وكافية

ات التجارية اليت جتـري     ينبغي للدول أن تعزز احترام حقوق اإلنسان من جانب املؤسس           -٦  
  .معها معامالت جتارية

  الشرح    
جتري الدول جمموعة خمتلفة من املعامالت التجارية مع املؤسسات التجارية، لـيس              

ويعطي ذلك للدول، منفردة أو جمتمعة، فرصاً . أقلها تلك اليت تتم من خالل أنشطة مشترياهتا       
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ق اإلنسان واحترامها هلا، بوسائل منها      ُتعوض لتعزيز وعي تلك املؤسسات التجارية حبقو       ال
اللتزامات ذات الصلة اليت تقع على عاتق الدول مبوجب         باالعناية الواجبة   شروط العقود، مع    

  .القانون الوطين والدويل

  دعم محاية األعمال التجارية حلقوق اإلنسان يف املناطق املتأثرة بالرتاع    

اإلنسان يتضاعف يف املناطق املتـأثرة بـالرتاع،        مبا أن خطر االنتهاكات اجلسيمة حلقوق         -٧  
ينبغي للدول أن تساعد يف كفالة أال تشارك يف هذه االنتهاكات املؤسـسات التجاريـة               

  :العاملة يف تلك السياقات، وذلك بوسائل منها
املشاركة مع املؤسسات التجارية يف مرحلـة مبكـرة قـدر اإلمكـان           )أ(  

ما تنطوي عليه أنشطتها وعالقاهتا التجارية من خمـاطر         ملساعدهتا يف حتديد ومنع وختفيف      
  متصلة حبقوق اإلنسان؛

تقدمي املساعدة الكافية إىل املؤسسات التجارية لتقييم ومعاجلـة خمـاطر             )ب(  
االنتهاكات املضاعفة، وإيالء اهتمام خاص للعنف القائم على نـوع اجلـنس والعنـف              

  اجلنسي على السواء؛
يت تشارك يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان       حرمان املؤسسات ال    )ج(  

  وترفض التعاون يف معاجلة الوضع من احلصول على الدعم واخلدمات العامة؛
كفالة فعالية سياساهتا وتشريعاهتا وأنظمتها وتدابري إنفاذها احلالية يف معاجلة            )د(  

  .خطر مشاركة األعمال التجارية يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

  الشرح    
حتدث بعض أسوأ انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تشمل األعمال التجارية وسـط              

 حيث ال ميكن التوقع بأن      -التنازع بشأن السيطرة على اإلقليم أو املوارد أو احلكومة نفسها           
وتسعى األعمال التجارية املـسؤولة بـشكل        .يعمل نظام حقوق اإلنسان كما هو متوخى      

اإلرشادات من الدول بشأن طريقة جتنب اإلسهام يف اإلضرار حبقـوق          متزايد للحصول على    
وعلى اخلصوص،  . وهناك حاجة إىل هنج ابتكارية وعملية     . اإلنسان يف هذه السياقات الصعبة    

من املهم االنتباه إىل خطر العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، الذي ينتشر بشكل   
   .خاص خالل أوقات الرتاع

هم أن تقوم مجيع الدول مبعاجلة املسائل يف وقت مبكر قبل تدهور األوضـاع              ومن امل   
، يف املناطق املتأثرة بالرتاع، غري قـادرة علـى          "املضيفة"وقد تكون الدولة    . على أرض الواقع  

لذلك، عنـدما يتعلـق األمـر       . حقوق اإلنسان محاية كافية نظراً النعدام سيطرة فعالة        محاية
بأدوار يف مساعدة تلك الشركات والدول      " موطنها األصلي "دول  قوم  تبشركات عرب وطنية،    
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املضيفة على السواء لكفالة عدم مشاركة األعمال التجارية يف انتـهاك حقـوق اإلنـسان،               
  . ميكن للدول اجملاورة أن تقدم دعماً إضافياً هاماً بينما

 كاٍف يف   ولتحقيق مزيد من اتساق السياسات ومساعدة املؤسسات التجارية بشكل          
هذه احلاالت، ينبغي لدول املوطن األصلي أن تعزز التعاون الوثيـق فيمـا بـني وكاالهتـا            
للمساعدة اإلمنائية، ووزارات اخلارجية والتجارة، ومؤسسات متويل الصادرات يف عواصمها          

أن وضمن سفاراهتا، وكذلك بني هذه الوكاالت واجلهات الفاعلة للحكومات املـضيفة؛ و           
الوكاالت احلكومية واملؤسسات التجارية للمشاكل، وتربط      تنبِّه  إنذار مبكر   تضع مؤشرات   

اآلثار املناسبة بأي إخفاق من جانب املؤسسات التجارية يف التعاون يف هـذه الـسياقات،               
بوسائل منها احلرمان من الدعم أو اخلدمات العامة القائمـة أو سـحب هـذا الـدعم أو                  

   .رمان من تقدميها يف املستقبلاخلدمات، أو عندما يتعذر ذلك، احل
وينبغي للدول أن تنذر املؤسسات التجارية باخلطر املضاعف املترتب على املشاركة             

وينبغي هلا أن تستعرض مـا      . يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف املناطق املتأثرة بالرتاع        
اخلطر املضاعف معاجلـة    إذا كانت سياساهتا وتشريعاهتا وأنظمتها وتدابري إنفاذها تعاجل هذا          

. قوق اإلنسان العناية الواجبة   حبعمال التجارية   األُتعىن  فعالة، بوسائل منها وضع أحكام لكي       
وقد يشمل ذلـك    . وعندما حتدد الدول ثغرات، ينبغي هلا أن تتخذ اخلطوات املناسبة لسدها          

ملقيمـة أو العاملـة يف       املسؤولية املدنية أو اإلدارية أو اجلنائية لألعمال التجارية ا         استكشاف
أو واليتها القضائية اليت ترتكب أو تشارك يف ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقـوق    /إقليمها و 
وعالوة على ذلك، ينبغي للدول أن تنظر يف هنج متعددة األطراف ملنع هذه األفعال              . اإلنسان

  . والتصدي هلا، وكذلك لدعم املبادرات اجلماعية الفعالة
اإلنـساين  تدابري باإلضافة إىل التزامات الدول مبوجب القـانون         وُتتخذ كل هذه ال     

  .الدويل يف حاالت الرتاع املسلح، ومبوجب القانون اجلنائي الدويل

  كفالة اتساق السياسات    

ينبغي للدول أن تكفل وعي اإلدارات والوكاالت وغريها من املؤسسات احلكومية الـيت               -٨  
عمال التجارية بالتزامات الدولـة يف جمـال حقـوق          حتدد شكل املمارسات املتبعة يف األ     

اإلنسان ومراعاهتا هلا عند وفائها بوالياهتا املختلفة، بوسائل منها تزويدها مبا يلـزم مـن               
  .املعلومات والتدريب والدعم

  الشرح    
ليس مثة توتر حتمي بني التزامات الدول املتعلقة حبقوق اإلنسان وما تـضعه هـذه                 

غري أن على الدول يف بعـض        .ياسات حتدد شكل املمارسات التجارية    الدول من قوانني وس   
ولتحقيق .  صعبة للتوفيق بني خمتلف االحتياجات االجتماعية      موازنةاألحيان أن تتخذ قرارات     



A/HRC/17/31 

15 GE.11-12188 

التوازن املناسب، على الدول أن تتخذ هنجاً واسعاً إلدارة جدول أعمال املؤسسات التجارية             
  . ة اتساق السياسات الداخلية عمودياً وأفقياًوحقوق اإلنسان، اهلدف منه كفال

ويستتبع االتساق العمودي للسياسات امتالك الدول للسياسات والقوانني والعمليات           
ويعـين االتـساق األفقـي    . الضرورية لتنفيذ التزاماهتا يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان       

كل املمارسـات التجاريـة، علـى       للسياسات دعم وجتهيز اإلدارات والوكاالت اليت حتدد ش       
الصعيدين الوطين ودون الوطين على السواء، مبا فيها تلك املسؤولة عن قانون الشركات وتنظيم              
األوراق املالية، واالستثمار، وائتمانات التصدير وتأمينه، والتجارة، والعمل، لكي تكون علـى            

  .قة متالئمة مع هذه االلتزاماتعلم بالتزامات احلكومات املتعلقة حبقوق اإلنسان وتعمل بطري

ينبغي للدول أن حتتفظ حبيز للسياسات الداخلية كاٍف للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقـوق               -٩  
اإلنسان عند متابعة األهداف السياساتية املتصلة باألعمال التجارية مع دول أو مؤسسات            

  .جتارية أخرى، مثالً من خالل معاهدات أو عقود استثمارية

  شرحال    
تنشئ االتفاقات االقتصادية اليت تربمها الدول، سـواء مـع دول أخـرى أو مـع            

مؤسسات جتارية، مثل معاهدات االستثمار الثنائية، أو اتفاقات التجارة احلـرة، أو عقـود              
ولكن من شـأهنا أيـضاً أن تـؤثر يف حيـز            . املشاريع االستثمارية، فرصاً اقتصادية للدول    

فمثالً، ميكن لشروط اتفاقات االستثمار الـدويل أن متنـع          . ماتالسياسات الداخلية للحكو  
الدول من تنفيذ تشريعات حقوق اإلنسان اجلديدة تنفيذاً كـامالً، أو أن تعرضـها خلطـر                

لذلك ينبغي للدول أن تكفل احتفاظها مبا يكفي مـن          . التحكيم الدويل امللزم إن فعلت ذلك     
 اإلنسان مبوجب شروط هذه االتفاقات، مع توفري        القدرة السياساتية والتنظيمية حلماية حقوق    

   .احلماية الضرورية للمستثمرين

ينبغي للدول، عندما تتصرف بوصفها أعضاء يف مؤسسات متعددة األطراف تعاجل مسائل              -١٠  
  :متصلة باألعمال التجارية، القيام مبا يلي

 علـى   تلك املؤسسات قدرة دوهلا األعـضاء     ال تقيد   السعي إىل كفالة أ     )أ(  
  ال تعيق احترام املؤسسات التجارية حلقوق اإلنسان؛أالوفاء بواجبها يف احلماية و

تشجيع تلك املؤسسات، يف حدود واليات وقدرات كل منـها، علـى        )ب(  
تعزيز احترام األعمال التجارية حلقوق اإلنسان، وعند االقتضاء، مساعدة الدول علـى            

ؤسسات التجارية حلقوق اإلنسان، بوسائل منـها       الوفاء بواجبها يف احلماية من انتهاك امل      
  املساعدة التقنية، وبناء القدرات، وإذكاء الوعي؛

االستفادة من هذه املبادئ التوجيهية لتعزيز الفهم املشترك والنـهوض            )ج(  
  . بالتعاون الدويل يف إدارة األعمال التجارية وحتديات حقوق اإلنسان
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  الشرح    
 من االتساق يف السياسات على الصعيد الدويل، حـىت يف           مثة حاجة أيضاً إىل مزيد      

احلاالت اليت تشارك فيها الدول يف املؤسسات متعددة األطراف اليت تعاجل املسائل املتـصلة              
وحتـتفظ الـدول    . باألعمال التجارية، مثل املؤسسات التجارية الدولية واملؤسسات املالية       

   .اإلنسان عندما تشارك يف هذه املؤسساتبالتزاماهتا يف إطار القانون الدويل حلقوق 
وميكن لبناء القدرات وإذكاء الوعي من خالل هذه املؤسـسات أن يـؤدي دوراً                

حامساً يف مساعدة مجيع الدول على الوفاء بواجبها يف احلماية، بوسائل منها الـتمكني مـن                
  . ر اتساقاًتبادل املعلومات بشأن التحديات وأفضل املمارسات، ومن مث تعزيز هنج أكث

ومن شأن العمل اجلماعي من خالل املؤسسات متعددة األطراف أن يساعد الدول              
على حتقيق التكافؤ فيما يتعلق باحترام األعمال التجارية حلقوق اإلنسان، ولكن ينبغـي أن              

وميكن أيضاً للتعاون بني الـدول، واملؤسـسات متعـددة          . ذلك برفع أداء املتلكئني   يكون  
  .ها من أصحاب املصلحة أن يؤدي دوراً هاماًاألطراف، وغري

وتوفر هذه املبادئ التوجيهية نقطة مرجعية مشتركة يف هذا الصدد، وميكن أن تكون           
أساساً مفيداً لبناء أثر إجيايب تراكمي يراعي األدوار واملسؤوليات املختلفة اليت يـضطلع هبـا               

  .مجيع أصحاب املصلحة

  ترام حقوق اإلنسان مسؤولية الشركات عن اح  -ثانياً   

  املبادئ األساسية  -ألف   

وهذا يعين أن تتجنب انتهاك حقوق      . حقوق اإلنسان التجارية  ؤسسات  املينبغي أن حتترم      -١١  
  . ضارة هبذه احلقوقآثار فيه من تقع آلخرين وأن تعاجل ما اخلاصة بااإلنسان 

  الشرح    
لقواعد السلوك املتوقع من مجيـع      اً  عاملياً  متثل مسؤولية احترام حقوق اإلنسان معيار       

وهذه املسؤولية موجودة بغض النظر عن قدرات       . كان مكان عملها  اً  أيالتجارية  ؤسسات  امل
تقلص تلك   الحبقوق اإلنسان، وهي    املتعلقة  لوفاء بالتزاماهتا   ا رغبتها فيما خيص   أو/الدول و 
انني واألنظمة الوطنية حلماية    وهذه املسؤولية موجودة باإلضافة إىل االمتثال للقو      . االلتزامات

  . حقوق اإلنسان
 اآلثـار الضارة حبقوق اإلنسان اختاذ تدابري كافية ملنع هذه         لآلثار  ويتطلب التصدي     

  . والتخفيف من حدهتا، ومعاجلتها، عند االقتضاء
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 أن تأخذ على عاتقها التزامات أو أنشطة أخرى لدعم          تجاريةلمؤسسات ال لوميكن    
لكـن ذلـك    . يزها، األمر الذي ميكن أن يسهم يف التمتع بـاحلقوق         حقوق اإلنسان وتعز  

  . يعوض عن أي حالة من حاالت عدم احترام حقوق اإلنسان خالل عملياهتا ال
قدرات الدول على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال       التجارية  ؤسسات  املتقوض   الوينبغي أ   

 سـالمة اإلجـراءات     حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل إجراءات ميكن أن تـضعف           
  . القضائية

عن احترام حقوق اإلنسان إىل حقوق اإلنسان املعترف    التجارية  ؤسسات  املحتيل مسؤولية     -١٢  
 واملعروف أهنا تشمل، يف احلد األدىن، احلقوق املعرب عنها يف الشرعة الدولية             اً،هبا دولي 

يها يف إعـالن منظمـة      حلقوق اإلنسان واملبادئ املتعلقة باحلقوق األساسية املنصوص عل       
  . العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل

  الشرح    
ـ      التجارية  ؤسسات  املمبا أن باستطاعة       حلقـوق  اً  أن تؤثر على الطيف الكامل تقريب

ويف .  فإن مسؤوليتها عن االحترام تنسحب على مجيع هذه احلقوقاً،اإلنسان املعترف هبا دولي
ة، قد تتعرض بعض حقوق اإلنسان خلطر أكرب من غريها يف قطاعات صناعية             املمارسة العملي 

بيد أن الظروف قد تتغري، وبالتايل ينبغي       . أو سياقات معينة، وتصبح بالتايل حمط اهتمام أكرب       
  . أن ختضع مجيع حقوق اإلنسان ملراجعة دورية

ـ      مرجعية  ومثة قائمة      يف الـشرعة الدوليـة   اً  حبقوق اإلنسان األساسية واملعترف هبا دولي
ُدونت اللذين   ني الرئيسي نين العاملي حلقوق اإلنسان والصك    اليت تتألف من اإلعال   (حلقوق اإلنسان   

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص         : اممن خالهل السرعة  
علقة بـاحلقوق األساسـية يف      ، إىل جانب املبادئ املت    )باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية الثماين على النحو املنصوص عليـه يف إعـالن املبـادئ          
هي املعايري اليت تعتمدها اجلهات األخرى الفاعلة يف اجملتمـع          هذه  و. واحلقوق األساسية يف العمل   

التجارية فيمـا  ؤسسات املمسؤولية وختتلف . على حقوق اإلنسانالتجارية ؤسسات آثار امللتقييم  
زالـت   الـيت مـا    ،احترام حقوق اإلنسان عن املسائل املتعلقة باملسؤولية القانونية واإلنفاذ        خيص  

  . يف الواليات القضائية ذات الصلةةالوطنيالقوانني أحكام بشكل كبري حتددها 
إذ ينبغي،  . افيةإىل النظر يف معايري إض    التجارية  ؤسسات  املللظروف، قد حتتاج    اً  وتبع  

إىل املنـتمني   ألفراد  اخلاصة بـا  على سبيل املثال، أن حتترم هذه املؤسسات حقوق اإلنسان          
هلذه املؤسسات آثـار     ت كلما كان  اً،خاصاً  سكانية حمددة تتطلب اهتمام   فئات  أو  مجاعات  

ويف هذا الصدد، تناولت صكوك األمم املتحدة مبزيد مـن التفـصيل            . ضارة حمتملة عليهم  
ق الشعوب األصلية؛ والنساء؛ واألقليات القومية أو اإلثنية، واألقليات الدينية واللغوية؛           حقو

وعالوة على ذلك، ينبغي    . أسرهمعاقة؛ والعمال املهاجرين و   واألطفال؛ واألشخاص ذوي اإل   
  . أن حتترم املؤسسات، يف حاالت الرتاع املسلح، معايري القانون اإلنساين الدويل
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  : مبا يليالتجارية ؤسسات املؤولية عن احترام حقوق اإلنسان أن تقوم تتطلب املس  -١٣  
من أو املسامهة فيها    ضارة حبقوق اإلنسان    اآلثار ال أن تتجنب التسبب يف       )أ(  

  عند وقوعها؛ اآلثار ، وأن تعاجل هذه اليت تضطلع هباخالل األنشطة 
ـ تـر الـيت  الضارة حبقوق اإلنسان اآلثار أن تسعى إىل منع    )ب(   اً تبط ارتباط
تسهم هي  ال، حىت عندما  يف إطار عالقاهتا التجاريةبعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتااً مباشر

  . اآلثاريف تلك 

  الشرح    
الضارة حبقوق اإلنسان سواء من خالل      اآلثار  يف  التجارية يد   مؤسسات  للقد تكون     

 مبزيد مـن  ١٩ املبدأ التوجيهي ويبني. مع أطراف أخرىالتجارية أنشطتها أو نتيجة لعالقاهتا   
ولغرض هذه املبادئ   . هلذه احلاالت التجارية  ؤسسات  املالتفصيل اآلثار املتعلقة بكيفية معاجلة      

اليت تتخـذها   جراءات  اإلمن  كالً  تشمل  جتارية  مؤسسة  " أنشطة"التوجيهية، من املفهوم أن     
لعالقـات مـع الـشركاء      تشمل ا " عالقاهتا التجارية "؛ وأن   وتلك اليت تتخلف عن اختاذها    

، ومع الكيانات األخرى من الـدول وغـري         قيمهاوالكيانات املوجودة يف سلسلة     التجاريني  
  . التجاريةلياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا بعماً مباشراً املرتبطة ارتباط الدول

عن احترام حقوق اإلنسان على مجيـع املؤسـسات         التجارية  ؤسسات  املتنطبق مسؤولية     -١٤  
ومع ذلك، قد   . النظر عن حجمها وقطاعها، وسياق عملياهتا، وملكيتها، وهيكلها       بغض  

خيتلف حجم ومدى تعقيد الوسائل اليت تعتمدها املؤسسة للوفاء هبذه املسؤولية حبـسب             
  .  الضارة حبقوق اإلنسان اليت ختلفها املؤسسةاآلثارهذه العوامل وحبسب شدة 

  الشرح    
للوفاء مبـسؤوليتها عـن   جتارية تستعملها أي مؤسسة  ينبغي أن تكون الوسائل اليت        

وقـد تكـون لـدى      . عوامل أخرى من مجلة   احترام حقوق اإلنسان متناسبة مع حجمها       
املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم قدرة أقل وعدد أكرب من العمليات واهلياكل اإلداريـة             

 يات كل منها أشـكاالً    لدى الشركات األكرب، وهكذا تتخذ سياسات وعمل       غري الرمسية مما  
 على حقـوق    تكون خطريةً قد  بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم      آثار  لكن  . خمتلفة

وُتقاس حدة  . اإلنسان، األمر الذي يتطلب اختاذ تدابري مالئمة بغض النظر عن حجم املؤسسة           
التجارية ؤسسات  املن الوسائل اليت تتبعها     مث إ . حبجمها ونطاقها وعدم قابليتها للمعاجلة    اآلثار  

ؤسـسة تقـوم    حسبما إذا كانت امل   للوفاء مبسؤولياهتا عن احترام حقوق اإلنسان قد ختتلف         
بيـد أن   . قيامها بذلك حبسب مدى   وبشكل منفرد،   أو  بأعماهلا من خالل جمموعة شركات      

بـشكل تـام   التجارية ؤسسات املاملسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان تقع على عاتق مجيع        
  .ومتساو
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التجاريـة  ؤسسات  املللوفاء باملسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان، ينبغي أن تكون لدى             -١٥  
  :سياسات وعمليات تتالءم مع حجمها وظروفها، تشمل ما يلي

  التزام يف سياستها العامة بالوفاء مبسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان؛   )أ(  
آثارها  حتديد كيفية معاجلة عملية للعناية الواجبة حبقوق اإلنسان من أجل       )ب(  

كيفيـة  توضيح  ، والتخفيف من حدهتا و    هاالضارة حبقوق اإلنسان، واحليلولة دون حدوث     
  معاجلتها؛
ضارة حبقوق اإلنـسان، حتـدثها أو       آثار  معاجلة أي   ُتمكن من   عمليات    )ج(  
  . تسهم فيها

  الشرح    
تستطيع ولن  . إلنسانإىل إدراك وإظهار احترامها حلقوق ا     التجارية  ؤسسات  املحتتاج    

 هذا األمـر  ٢٤ إىل ١٦وتبني املبادئ . القيام بذلك إال إذا وضعت سياسات وعمليات معينة 
  . مبزيد من التفصيل

  املبادئ التنفيذية  -باء   

  ايتااللتزام السياس    

بإدماج مسؤوليتها عن احترام حقـوق اإلنـسان يف         التجارية  ؤسسات  املكأساس لتعهد     -١٦  
سياستها العامة، ينبغي أن تعرب هذه املؤسسات عن التزامها بالوفاء هبذه املـسؤولية مـن               

  :خالل بيان سياسة عامة
  ؛ التجاريةؤسسة املتتم املوافقة عليه على أرفع مستوى يف   )أ(  
  صلة؛ أو اخلارجية ذات ال/يستنري باخلربات الداخلية و  )ب(  
واألطـراف  التجـاريني    وشركائها    املؤسسة ينص على تطلعات موظفي     )ج(  

بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا، فيمـا يتعلـق حبقـوق           اً  مباشراً  األخرى املرتبطة ارتباط  
  اإلنسان؛
يتاح للجمهور وُيعمم داخل املؤسسة وخارجها على مجيـع املـوظفني             )د(  

  خرى ذات الصلة؛ واألطراف األالتجاريني والشركاء 
يف السياسات واإلجراءات التنفيذية الالزمة إلدماج املـسؤولية        يتجسد    )ه(  

  . يف مجيع أقسام مؤسسة األعمال



A/HRC/17/31 

GE.11-12188 20 

  الشرح    
 لتعلن لوصف أي وسيلة تعتمدها املؤسسة       اً،عاماً  استخدام" بيان" مصطلح   يستخدم  

  . مسؤولياهتا والتزاماهتا وتطلعاهتا
طلوبة لضمان أن يكون بيان السياسة العامة مزوداً مبا يكفـي           ويتفاوت مستوى اخلربة امل     

وميكن احلصول على اخلـربة مـن       . من معلومات حبسب مدى تعقيد عمليات املؤسسة التجارية       
مصادر خمتلفة، متتد من املوارد الشبكية واملكتوبة املوثوق هبا إىل التشاور مع خرباء مشهود هلـم                

  .بالكفاءة
وُيعمم فعلياً على الكيانات اليت ترتبط معها       . ن االلتزام للجمهور  وينبغي أن ُيتاح بيا     

املؤسسة بعالقات تعاقدية؛ وعلى كيانات أخرى ترتبط ارتباطاً مباشراً بعملياهتا، ميكـن أن             
تشمل قوات أمن الدولة؛ وعلى املستثمرين؛ وكذلك على أصحاب املصلحة الذين حيتمـل             

  .ي على خماطر كبرية على حقوق اإلنسانتضررهم، يف حالة العمليات اليت تنطو
 للبيان والسياسات واإلجـراءات ذات الـصلة        وضح التعميم الداخلي  ُي أن   وينبغي  
  .  الصلةذاتالتجارية وظائف ال يف وُنظمها، وينبغي التدريب الالزم للعاملنياملساءلة خطوط 
ؤسسات املعلى يتعني لدول أن تعمل على حتقيق االتساق يف سياساهتا، ل ينبغي  وكما  
إىل حتقيق االتساق بني مسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنـسان،          جاهدة  أن تسعى   التجارية  

وينبغي أن  . على نطاق أوسع  التجارية  والسياسات واإلجراءات اليت حتكم أنشطتها وعالقاهتا       
  السياسات واإلجراءات اليت تضع حوافز األداء املالية وغـري         املثال،يشمل ذلك، على سبيل     

التأييد حيثما تتعرض حقـوق اإلنـسان       حشد  املالية للعاملني؛ وممارسات الشراء، وأنشطة      
  .للخطر

 السياسة  صبح بيان ُيأي وسائل أخرى مناسبة، ينبغي أن        خالل هذه الوسائل و    ومن  
إىل مجيـع موظفيهـا الـذين قـد            برأسها ووصوالً  ؤسسة بدءاً املال يتجزأ من    اً  العامة جزء 

  . هلاصل ذلك، دون وعي حبقوق اإلنسان أو دون أي اعتبار يتصرفون، إن مل حي

   الواجبة حبقوق اإلنسان العناية    

التجارية ؤسسات  اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان اليت حتدثها امل      من أجل حتديد كيفية معاجلة        -١٧  
كيفية معاجلتها، ينبغـي    وتوضيح  والتخفيف من حدهتا    اآلثار  واحليلولة دون حدوث هذه     

وينبغي أن تشمل العملية تقييم     . هذه املؤسسات العناية الواجبة حبقوق اإلنسان      تتوخىأن  
الفعلية واحملتملة على حقوق اإلنسان، وإدماج ما يتم التوصل إليه من استنتاجات            اآلثار  

والتصرف بناء عليها، ومتابعة إجراءات معاجلة هذه التأثريات، واإلبـالغ عـن كيفيـة            
  : تكون العناية الواجبة حبقوق اإلنسان على النحو التايلوينبغي أن. معاجلتها
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ؤسـسات  فيهـا امل  أن تغطي اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان اليت تتسبب           )أ(  
بعملياهتا أو منتجاهتا   اً  مباشراً  تسهم فيها من خالل أنشطتها، أو اليت قد ترتبط، ارتباط          أو

  ؛  يف إطار عالقاهتا التجاريةأو خدماهتا
آثار ، وخطر حدوث    ؤسسةاملتلف من حيث تعقيدها حبسب حجم       أن خت   )ب(  

  شديدة ضارة حبقوق اإلنسان، وطبيعة عمليات املؤسسة وسياقها؛ 
ينبغي أن تكون العناية الواجبة مستمرة، مع مراعاة أن املخاطر اليت تتعرض              )ج(  

  . ملهاؤسسة وسياق عاملهلا حقوق اإلنسان قد تتغري مع مرور الزمن ومع تطور عمليات 

  الشرح    
 ٢١ إىل   ١٨حيدد هذا املبدأ معايري العناية الواجبة حبقوق اإلنسان، بينما تبني املبادئ              

  .مكوناهتا األساسية بالتفصيل
احملتملة الضارة حبقـوق    اآلثار  حبقوق اإلنسان هي    املتعلقة  واملفهوم هنا أن املخاطر       

احملتملة من خالل احليلولة اآلثار  معاجلة وينبغي. التجاريةؤسسات فيها املاإلنسان اليت تتسبب  
اليت حـدثت بالفعـل     اآلثار  دون حدوثها أو التخفيف من حدهتا، ويف الوقت نفسه معاجلة           

  ).٢٢املبدأ (
العناية الواجبة حبقوق اإلنسان يف نظم أوسع إلدارة املخـاطر          إدراج مفهوم   وميكن    
املخاطر املادية للشركة نفـسها،     ارة  جمرد حتديد وإد  ذلك  تجاوز  يؤسسة، شريطة أن    داخل امل 

  . شمل املخاطر اليت يتعرض هلا أصحاب احلقوقيل
بدء العناية الواجبة حبقوق اإلنسان يف أبكر وقت ممكن من الشروع يف نشاط وينبغي   

َتِخف ن املخاطر اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان ميكن أن تزيد أو            ألجديد أو عالقة جديدة،     
لة هيكلة العقود أو االتفاقات األخرى، وميكن أن ترثها املؤسسات مـن      يف مرح   حدهتا أصالً 

  . خالل عمليات الدمج أو الشراء
عدد كبري من الكيانات يف سالسل القيمـة       التجارية  ؤسسات  املوعندما يكون لدى      

باآلثار اخلاصة هبا، قد يكون من الصعب على حنو غري معقول بذل العناية الواجبة فيما يتعلق                
وإذا كان األمر كـذلك، ينبغـي أن تقـوم          . رة حبقوق اإلنسان يف كل هذه الكيانات      الضا

 آلثارمؤسسات األعمال بتحديد اجملاالت العامة اليت يكون فيها خطر تعرض حقوق اإلنسان             
 املوردين أو العمالء، أو بسبب      األكرب، سواء أكان ذلك بسبب سياق عمل بعض        ضارة هو 

، أو بسبب اعتبارات أخرى متـصلة، وأن        املعنيةدمات اخلاصة   نتجات أو اخل  املعمليات أو   ال
  . بذل العناية الواجبة حبقوق اإلنسانحسب األولوية لاجملاالت تصنف هذه 

ضـارة حبقـوق    آثـار   يف  جتارية  ثار أسئلة تتعلق بالتواطؤ عندما تسهم مؤسسة        وقد تُ   
 :يانطؤ معن وللتوا. أطراف أخرى ببها  اليت تس اإلنسان، أو ينظر إليها على أهنا تسهم يف تلك اآلثار           
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يف تـصرفات  " واطئةمت"على أهنا  ، باملعىن غري القانوين،  ؤسسةاملفقد ُينظر إىل    . غري قانوين وقانوين  
 ينظر إليها، على سبيل املثال، على أهنا تستفيد من االنتهاكات اليت يرتكبـها              طرف آخر، عندما  

  .ذلك الطرف
الواليات القضائية الوطنية التواطؤ يف ارتكاب اجلرائم،       وباملعىن القانوين، حتظر معظم       

 يف ميكـن و. املسؤولية اجلنائية يف مثل هذه احلاالت   التجارية  ؤسسة  املويتيح عدد منها حتميل     
، يف إحلاق ضرر    التجاريةلمؤسسة  لاشتراك مزعوم   إىل  أن تستند الدعاوى املدنية      أيضاً   العادة

ويشري فقه القانون   . ن قد ال تشكل إطار هذه الدعاوى      ما، على الرغم من أن حقوق اإلنسا      
إىل أن املعيار ذي الصلة فيما يتعلق باملساعدة والتحريض هـو تعمـد             اً  اجلنائي الدويل أساس  

  . اعلى ارتكاهباً كبرياً تقدمي املساعدة العملية يف ارتكاب جرمية أو التشجيع املؤثر تأثري
ؤسسات بالقدر املناسب أن يساعد امل    إلنسان  بذل العناية الواجبة حبقوق ا    ومن شأن     
بكل اخلطـوات   حيث تظهر أهنا قامت     يف التصدي خلطر املطالبات القانونية ضدها       التجارية  

لمؤسسات لينبغي   ال بيد أنه . املعقولة لتفادي التورط يف انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان       
وبشكل تـام مـن     اً  يعفيها تلقائي اليت تبذل هذه العناية الواجبة أن تفترض أن ذلك لوحده س          
  . مسؤولية التسبب أو اإلسهام يف انتهاكات حلقوق اإلنسان

وتقيِّم أن حتدد   مؤسسات  للمن أجل قياس املخاطر اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان، ينبغي             -١٨  
تكون متورطة فيها إمـا مـن خـالل        قد  حمتملة ضارة حبقوق اإلنسان     فعلية أو   أي آثار   

  :ما يليوينبغي هلذه العملية . التجاريةعالقاهتا ليجة أنشطتها أو نت
أو اخلارجية املستقلة يف جمال حقوق      /تستفيد من اخلربات الداخلية و    أن    )أ(  

  اإلنسان؛ 
تشمل مشاورات حقيقية مع اجلماعات اليت حيتمل تضررها وغريهـا         أن    )ب(  

  . عملهاؤسسة وطبيعة وسياق املمن اجلهات املعنية، مبا يتناسب مع حجم 

  الشرح    
تتمثل اخلطوة األوىل يف بذل العناية الواجبة حبقوق اإلنسان يف حتديد وتقييم طبيعـة                

. فيهـا التجارية يـٌد    مؤسسة  للاآلثار الفعلية واحملتملة الضارة حبقوق اإلنسان اليت قد تكون          
ل ويـشم . احملددة على أشخاص معينني، يف سياق حمدد للعمليـات        اآلثار  والغرض هو فهم    

، ذلـك أمكن  ، كلما   جتارينشاط  اقتراح  ذلك، يف العادة، تقييم سياق حقوق اإلنسان قبل         
معايري وقضايا حقوق اإلنسان ذات الـصلة؛       تضيف  تضررهم؛ و احملُتمل  وحتديد األشخاص   

علـى  اً  ضاراً  املرتبطة به تأثري  التجارية  ووضع تصور لكيفية تأثري النشاط املقترح والعالقات        
ـ  املويف هذه العملية، ينبغي أن تويل  . لألشخاص احملددين حقوق اإلنسان    اً ؤسـسات اهتمام

من الـسكان قـد   من مجاعات أو فئات اً معينة على حقوق اإلنسان تطال أفراد آلثار  اً  خاص
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، وأن تضع يف اعتبارها املخاطر املختلفة اليت        الضعف والتهميش معرضني بشدة خلطر    يكونون  
  . قد تواجهها املرأة والرجل

 الضارة حبقوق اإلنسان ضـمن عمليـات        اآلثاروبينما ميكن إدراج عمليات تقييم        
، فإن هـذه العمليـات      ة واالجتماعي ةالبيئيثار   اآل تقييم املخاطر أو تقييم   عمليات  أخرى مثل   

 بوصـفها نقطـة مرجعيـة، ألن        اً،ينبغي أن تشمل مجيع حقوق اإلنسان املعترف هبا دولي        
  .  تقريباً من هذه احلقوقاملؤسسات قد تؤثر على أي حق

 الواقعة على حقوق    لآلثارإلنسان دينامية، ينبغي إجراء تقييم      حاالت حقوق ا  وألن    
قبل أي نشاط جديد أو عالقة جديدة؛ وقبل اختاذ قرارات هامة           : اإلنسان يف فترات منتظمة   

غـيري  مثل دخول السوق، أو إطـالق املنتجـات، أو ت         (أو إجراء تغيريات كبرية يف العملية       
ألي اً  ؛ واستجابة أو حتـسب    ) التجارية يف األعمال اً  السياسات، أو إجراء تغيريات أوسع نطاق     

؛ وبشكل دوري يف مجيع مراحـل       )مثل تصاعد التوترات االجتماعية   (تغريات يف بيئة العمل     
  . حياة أي نشاط أو عالقة

ة، ينبغـي أن  ؤسسات من تقييم اآلثار الواقعة على حقوق اإلنسان بدق      املوكي تتمكن     
فهم شواغل اجلهات املعنية اليت حيتمل تأثرها، من خالل التـشاور معهـا مباشـرة            تسعى إىل 

ويف احلاالت اليت   . بطريقة تراعي اللغة واحلواجز األخرى اليت ُيحتمل أن تعيق املشاركة الفعالة          
ارة خـرباء  ؤسسات يف بدائل معقولة مثل استـش املتتعذر فيها هذه املشاورات، ينبغي أن تنظر  

عن حقوق اإلنسان وغريهم من العاملني يف اجملتمـع       ن فيهم املدافعون    مستقلني موثوق فيهم، مب   
  .املدين

تستند إليه اخلطوات الالحقة    اً  الواقعة على حقوق اإلنسان أساس    اآلثار  ويوفر تقييم     
  . يف عملية بذل العناية الواجبة حبقوق اإلنسان

 حبقوق اإلنسان والتخفيف من حـدهتا، ينبغـي أن تـدمج            الضارةاآلثار  من أجل منع      -١٩  
يف مجيع الوظائف   اآلثار  النتائج اليت حصلت عليها من عملياهتا لتقييم        التجارية  ؤسسات  امل

  . والعمليات الداخلية ذات الصلة، وأن تتخذ اإلجراءات املناسبة
  :الفعال ما يليإلدماج يتطلب ا  )أ(  

 إىل املـستوى والوظيفـة      ثـار اآلأن ُتسند مسؤولية معاجلة هذه       '١'
  ؛ املؤسسةاملناسبني داخل 

أن تتيح عملية صنع القرارات الداخلية وخمصـصات امليزانيـة           '٢'
  . اآلثاروعمليات الرقابة التصدي الفعال لتلك 

  : ملا يلياً ختتلف اإلجراءات املالئمة وفق  )ب(  
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       ضـار، أو   أثر  تسهم يف إحداث     ؤسسة تتسبب أو  املما إذا كانت     '١'
ـ   األثر  ما إذا كانت ُتعترب مشارِكة فقط ألن         اً الضار مرتبط ارتباط

  عالقة جتارية؛ يف إطار بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا اً مباشر
  .  الضارةاآلثارمدى نفوذها يف معاجلة  '٢'

  الشرح    
الواقعـة علـى    اآلثار   يكون اإلدماج األفقي لنتائج حمددة مستخلصة من تقييم          لن  

 يف جمـال    ايتإال إذا أدجمت التزامها السياس    يف املؤسسة بكاملها      فعاالًإدماجاً  ن  حقوق اإلنسا 
 وهذا أمر مطلوب لـضمان الفهـم      .ذات الصلة التجارية  حقوق اإلنسان يف مجيع الوظائف      

  . بشأهناالصحيح لنتائج التقييم، وإيالئها االهتمام الواجب، واختاذ إجراءات 
ؤسـسات أن تنظـر يف      املحقوق اإلنسان، يتعني على     الواقعة على   اآلثار  ويف تقييم     

احملتملة أو التخفيف من حدهتا من خـالل        اآلثار  وينبغي منع   . الضارة الفعلية واحملتملة  اآلثار  
اآلثار يف الوقت نفسه، معاجلة بينما ينبغي برمتها، ؤسسة املاإلدماج األفقي للنتائج على صعيد 

  .)٢٢املبدأ (ل اليت حدثت بالفعأي اآلثار  -الفعلية 
ضارة حبقوق اإلنسان، ينبغي    آثار  وحيثما تتسبب مؤسسة أو ُيحتمل أن تتسبب يف           

  . أو احليلولة دون حدوثهأثر أن تتخذ اخلطوات الالزمة للحد من أي 
ضار حبقوق اإلنسان، ينبغـي أن      أثر  وحيثما تسهم مؤسسة أو ُيحتمل أن تسهم يف           

إسهامها هذا واستخدام قدراهتا للتخفيف من حدة أي        تتخذ اخلطوات الالزمة لوقف أو منع       
تكون للمؤسسة القدرة علـى     وتعترب القدرة موجودة عندما     . متبق إىل أقصى حد ممكن    أثر  

  . ضرريف ارسات غري املشروعة لكيان يتسبب إحداث تغيري يف املم
، بطيكون مرتاألثر ضار حبقوق اإلنسان، لكن هذا   أثر  ؤسسة يف   املوعندما ال تسهم      
، فإن   يف إطار عالقاهتا التجارية مع كيان آخر       بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا    اً  مباشراً  ارتباط

من بني العوامل اليت تدخل يف حتديد اإلجراء املناسب يف مثـل            ف .اًالوضع يكون أكثر تعقيد   
لمؤسـسة،  هذه احلاالت قدرة املؤسسة على التأثري على الكيان املعين، وأمهية هذه العالقة ل            

 إلهناء العالقة مع الكيان نفـسه       تودرجة االنتهاك الواقع على حقوق اإلنسان، وما إذا كان        
  . عواقب ضارة حبقوق اإلنسان

ر أدعـى أن    ألمكان ا على حقوق اإلنسان،    آثاره  وكلما زاد تعقيد الوضع وزادت        
  . دي هلذا الوضعاملؤسسة على مشورة خرباء مستقلني يف اختاذ قرار بشأن كيفية التصتعتمد 

الضار أو التخفيف من حدتـه،      األثر  ؤسسة متلك القدرة الالزمة ملنع      املوإذا كانت     
وإذا كانت هذه القدرة غري كافية، قد تكون هناك سبل لدى       . ينبغي أن تستخدم هذه القدرة    

ات أو ، على سبيل املثال، من خالل توفري بناء القدرةفزيادة القدرة ممكن. املؤسسة إىل تعزيزها 
  . غري ذلك من احلوافز للكيان املعين، أو التعاون مع جهات فاعلة أخرى
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وهناك حاالت تفتقر فيها املؤسسة إىل القدرة الالزمة ملنع اآلثار الـضارة حبقـوق                
عندئذ، ينبغي أن . وتكون فيها عاجزة عن حتسني هذه القدرة  التخفيف من حدهتا    اإلنسان أو   
الضرر، مع مراعاة التقديرات املوثوق فيها لآلثار يف قة اليت تتسبب سة يف إهناء العالتنظر املؤس

  . احملتملة الضارة حبقوق اإلنسان
للمؤسسة، فإن إهناءها يطرح املزيـد مـن        " حامسة"وعندما تكون العالقة التجارية       
وميكن اعتبار عالقة ما حامسة إذا كانت توفر منتجات أو خدمات ال غىن عنـها               . التحديات

بد من النظر يف مـدى        ال اً،وهنا أيض . يوجد مصدر بديل معقول هلا     الل املؤسسة، و  ألعما
كلما زادت شدة اإلساءة، زادت حاجة املؤسسة إىل التغـيري          ف:  الضار حبقوق اإلنسان   األثر

وعلى أية حال، طاملـا اسـتمرت   . بسرعة أكرب قبل اختاذ قرار بإهناء العالقة أو اإلبقاء عليها    
 على إثبات استمرارها يف بذل      ت املؤسسة يف العالقة، ينبغي أن تكون قادرةً       اإلساءة واستمر 

 على مـستوى    -عواقب   للقبول بأية    ، ومستعدةً حدة األثر اجلهود الرامية إىل التخفيف من      
  .  الستمرار هذه العالقة-السمعة والصعيد املايل والقانوين 

الضارة حبقوق اإلنسان، ينبغـي أن تتتبـع        اآلثار  بغية التحقق مما إذا كانت جتري معاجلة          -٢٠  
وينبغي أن يكون هـذا     . مدى فعالية إجراءات التصدي اليت تتخذها     التجارية  ؤسسات  امل

  : كما يليالتتبع
  على مؤشرات كمية ونوعية مالئمة؛ أن يقوم   )أ(  
 إىل التعليقات الواردة من مصادر داخلية وخارجيـة، مبـا يف            أن يستند   )ب(  

  . لحة املتضررونذلك أصحاب املص

  الشرح    
لمؤسسة كي تعرف ما إذا كان جيري تنفيذ سياساهتا املتعلقة حبقوق           لالتتبع ضروري     

 ،الواقعة على حقوق اإلنسان فعـاالً  لآلثار  اإلنسان على النحو األمثل، وما إذا كان تصديها         
  . ومعرفة كيفية إعطاء زخم للتحسني املستمر

خاصة لتتبع فعالية إجراءاهتا الرامية إىل التـصدي   اًؤسسات جهوداملوينبغي أن تبذل    
شديدة التعـرض   أو فئات من السكان قد تكون       مجاعات  الضارة باألفراد املنتمني إىل     لآلثار  
  . لضعف والتهميشخلطر ا

. يتجزأ من عمليات اإلبالغ الداخلية ذات الـصلة        الاً  وينبغي أن يكون التتبع جزء      
وميكن أن يشمل ذلـك     . يف قضايا أخرى    ستخدمها أصالً ؤسسات أدوات ت  املوقد تستخدم   

ـ ستقصائية وعمليات مراجعة    الدراسات ا الستعراضات وكذلك   الداء وا األعقود   سابات، احل
 كما ميكن آلليـات     .اًباستخدام بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس حيثما كان ذلك مناسب         
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بشأن اص املتضررين مباشرة    من األشخ تعليقات هامة   تقدم  أن  التنفيذي  ستوى  املالتظلم على   
  ). ٢٩انظر املبدأ (ؤسسة للعناية الواجبة حبقوق اإلنسان املفعالية بذل 

عن كيفية معاجلة اآلثار الواقعة على حقوق اإلنسان، ينبغي أن          التجارية  ؤسسة  املكي تبلغ     -٢١  
 مستعدة إليصال ذلك إىل خارجها، وال سيما عندما تثار املخاوف         املؤسسات  تكون هذه   

مؤسسات الـيت تـشكل   للوينبغي . من جانب أصحاب املصاحل املتضررين أو نيابة عنهم  
اً رمسيأن تبلغ   شديدة على حقوق اإلنسان،     آثار  عملياهتا أو سياق عملياهتا خماطر حبدوث       

  :ويف مجيع احلاالت، ينبغي أن تكون البالغات على النحو التايل. عن كيفية معاجلتها
اليت تلحقهـا   الضارة  اآلثار   حجم   ناتواتر يعكس أن تكون ذات شكل و      )أ(  
  حبقوق اإلنسان ويسهل وصول اجلمهور املستهدف إليها؛ املؤسسة 
املؤسـسة  تصدي  أن توفر معلومات كافية لتقييم مدى كفاية إجراءات           )ب(  

  املعني الضار حبقوق اإلنسان؛ لألثر 
 أو املوظفني   على أصحاب املصلحة املتضررين،   اً  أال تشكل بدورها خطر     )ج(  

  . أو على االحتياجات املشروعة للسرية التجارية

  الشرح    
ؤسسات سياسات وعمليات   املتقضي مسؤولية احترام حقوق اإلنسان أن تكون لدى           

تستطيع من خالهلا أن تعرف مدى احترامها حلقوق اإلنسان وأن تظهر ذلـك يف املمارسـة                
وتوفري قدر من الـشفافية واملـساءلة لفائـدة         التواصل،   ويشمل إظهار هذا االحترام   . العملية

ـ      ومن اجلهات املعنية   اجلماعاتاملتضررين من األفراد أو       يف ذلـك    ناألخرى ذات الصلة، مب
  . نواملستثمر

 اجتماعات شخصية مباشـرة،      عقد خمتلفة، مبا يف ذلك     وقد يتخذ التواصل أشكاالً     
تضررين، وإعداد تقارير عامـة  وحوارات عرب اإلنترنت، ومشاورات مع أصحاب املصلحة امل   

ويتطور اإلبالغ الرمسي يف حد ذاته، من التقارير السنوية التقليدية والتقارير املتعلقـة             . رمسية
نشر آخـر   املتعلقة بسياسات االستدامة اليت تنتهجها الشركات، ليشمل        /مبسؤولية الشركات 

  . لة على شبكة اإلنترنت وتقارير مالية وغري مالية متكاماملستجدات
شديدة ضارة حبقوق آثار  تقارير رمسية كلما ُوجدت     أن تقدم   املؤسسات  ُيتوقع من   و  

وينبغي . إىل طبيعة عملياهتا التجارية أو سياق هذه العملياتراجعاً اإلنسان، سواء أكان ذلك    
الضارة حبقوق  لآلثار  ؤسسات  املأن تغطي التقارير املواضيع واملؤشرات املتعلقة بكيفية حتديد         

وميكن للتحقق املستقل من تقارير حقوق اإلنسان أن يعـزز مـضموهنا            . نسان ومعاجلتها اإل
  . وميكن ملؤشرات قطاعات معينة أن تقدم تفاصيل إضافية مفيدة. ومصداقيتها
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  املعاجلة    

ضارة حبقوق اإلنسان، ينبغي أن تقوم آثار ؤسسات أهنا تسببت أو سامهت يف املحيثما جتد   -٢٢  
  . أو املساعدة يف معاجلتها من خالل عمليات مشروعةاآلثار مبعاجلة هذه 

  الشرح    
 أو مل تتمكن    ا حبقوق اإلنسان مل تتوقعه    ةضارآثار  ؤسسة أو تسهم يف     املقد تتسبب     
  .  حىت يف ظل وجود أفضل السياسات واملمارساتامن منعه
ناية الواجبة  ، سواء من خالل إجراءات الع     من هذا القبيل  اً  ؤسسة وضع املوعندما حتدد     

حبقوق اإلنسان أو من خالل وسائل أخرى، فإن مسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان تتطلب              
وقد يكون وضع   . ، لوحدها أو بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى       الوضعمنها معاجلة نشطة هلذا     

الفعالة ؤسسة من الوسائل املآليات للتظلم على املستوى التنفيذي للمتضررين احملتملني من أنشطة 
  . ٣١النحو املبني يف املبدأ  معايري أساسية معينة، علىاآلليات إلتاحة املعاجلة عندما تستويف 

تـسهم فيهـا،    أو مل   ؤسسة  املضارة حبقوق اإلنسان مل تتسبب      آثار  وعندما حتدث     
 جتاريـة، فـإن   يف إطار عالقة    أو خدماهتا   منتجاهتا  أو  عملياهتا  باً  مباشراً  لكنها ترتبط ارتباط  

املسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان ال تستدعي من املؤسسة تقدمي العالج بنفسها، رغم أهنا              
  .  يف ذلكدورتقوم بقد 

وعادة ما تتطلب بعض احلاالت، ال سيما احلاالت اليت ُيزعم فيها ارتكاب جرائم،               
  . التعاون مع اآلليات القضائية

الج إرشادات إضافية بشأن اآلليات     ويتضمن الفصل الثالث املتعلق بالوصول إىل الع        
 مبا يف ذلك احلاالت اليت يتم فيها الطعن باالدعاءات          ،اليت ميكن من خالهلا السعي إىل املعاجلة      

  . ضارة حبقوق اإلنسانآثار املتعلقة بوقوع 

  القضايا املتعلقة بالسياق     

  :مبا يليالتجارية ؤسسات امليف مجيع السياقات، ينبغي أن تقوم   -٢٣  
االمتثال جلميع القوانني املعمول هبا واحترام حقوق اإلنسان املعترف هبا            )أ(  

  كان مكان عملها؛ اً  أياً،دولي
عندما جتد  اً  التماس سبل احترام مبادئ حقوق اإلنسان املعترف هبا دولي          )ب(  

  نفسها أمام مقتضيات متعارضة؛ 
قوق اإلنـسان   معاجلة خطر التسبب أو اإلسهام يف انتهاكات جسيمة حل          )ج(  

  . كان مكان عملهااً باعتبارها قضية امتثال للقانون أي
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  الشرح    
مبخـاطر حقـوق   رغم أن سياقات قطرية وحملية معينة قد تؤثر على اجلانب املتعلق            

ؤسسات املـسؤولية   املأنشطة مؤسسة ما ويف عالقاهتا التجارية، فإن على مجيع           اإلنسان يف 
وعندما يستحيل االضطالع   . كان مكان عملها  اً   اإلنسان أي  نفسها املتمثلة يف احترام حقوق    

مبادئ حقوق اإلنـسان    أن حتترم   ؤسسات  املباملسؤولية كاملة، يف السياق احمللي، ُينتظر من        
إثبـات  وأن تكون قادرة علـى      القائمة،   إىل أقصى حد ممكن يف الظروف     اً  املعترف هبا دولي  

  .جهودها يف هذا الصدد
ت العمل، مثل املناطق املتضررة من الـرتاع، خطـر تواطـؤ            وقد تفاقم بعض بيئا     

قوات األمن،  (انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ترتكبها جهات فاعلة أخرى          املؤسسات يف 
ؤسسات مع هذا اخلطر باعتباره قضية التزام قـانوين،      املوينبغي أن تتعامل    ). على سبيل املثال  

احملتملة للشركات، الناشئة عن الدعاوى املدنيـة       بالنظر إىل توسع شبكة املسؤولية القانونية       
املرفوعة خارج نطاق الوالية القضائية، وعن إدماج أحكام نظام روما األساسي للمحكمـة             

وباإلضـافة إىل   .  يف الفقه القانوين   لشركاتاجلنائية ل سؤولية  املنص على   ت  يتالاجلنائية الدولية   
دموها مسؤولية فردية عن األفعال اليت      يتحمل مديرو الشركات وموظفوها ومستخ     ذلك، قد 

  . تشكل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان
ويف . ؤسسات من أهنا ال تفاقم الوضع     املويف سياقات معقدة كهذه، ينبغي أن تتأكد          

ما ُتنصح بأال تستفيد مـن اخلـربات        اً  ، غالب  على أفضل وجه   تقييم كيفية التصدي للمخاطر   
مع خرباء اً التشاور أيضمن عددة داخل املؤسسة فحسب، بل    مت واملشاورات الشاملة لوظائف  

مستقلني وذوي مصداقية من خارج املؤسسة، مبا يف ذلك خرباء احلكومات واجملتمع املـدين              
  . من مبادرات أصحاب املصلحة املتعددينوواملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

الفعلية واحملتملة الضارة حبقوق اإلنسان،      اآلثارإعطاء األولوية إلجراءات معاجلة     يلزم  حيثما    -٢٤  
األكثر خطورة وختفيف حدهتا أو أن      اآلثار  إىل منع     أوالًالتجارية  ؤسسات  املينبغي أن تسعى    

  . اليت يؤدي التأخر يف معاجلتها إىل جعلها غري قابلة للعالجاآلثار تسعى إىل معاجلة 

  الشرح    
الضارة حبقوق اإلنسان، قد    آثارها  ع  بينما ينبغي أن تتصدى مؤسسات األعمال جلمي        

بد من حتديد األولويات، يف      الوإذا كان   . يف وقت واحد  اآلثار  التصدي هلذه   اً  دائمميكن   ال
حبقوق اإلنسان، مع اً األشد إضرارباآلثار ؤسسات املغياب توجيه قانوين حمدد، ينبغي أن تبدأ 

اً وليست شدة التأثري مفهوم   . ية املعاجلة قد يؤثر على إمكان   اآلثار  مراعاة أن تأخر معاجلة هذه      
األخرى الضارة حبقوق اإلنسان اليت حتددها      اآلثار  يف هذا السياق، بل هي تناسبية مع        اً  مطلق

  . مؤسسة األعمال
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  الوصول إىل سبل االنتصاف   - ثالثاً  

  املبدأ التأسيسي  - ألف  

اإلنسان من االنتهاكات اليت    جيب على الدول، كجزء من واجبها املتمثل يف محاية حقوق             -٢٥  
، أن تتخذ اخلطوات املالئمة لضمان وصول املتـضررين إىل          التجاريةؤسسات  املترتكبها  

سبل االنتصاف، من خالل الوسائل القضائية واإلدارية والتشريعية وغريها من الوسـائل            
  . أو واليتها القضائية/املناسبة، عندما حتدث هذه االنتهاكات داخل أراضيها و

   الشرح    
أو حىت من دون معىن ما مل       اً  قد يصبح واجب الدولة يف محاية حقوق اإلنسان ضعيف          

 حلقوق اإلنـسان،    التجاريةؤسسات  املتتخذ الدول اخلطوات املناسبة للتحقيق يف انتهاكات        
  . واملعاقبة عليها، وجرب الضرر الناجم عنها عند وقوعها

وقد تتخـذ   .  سبل االنتصاف الفعالة   ومثة جوانب إجرائية وموضوعية للوصول إىل       
سبل االنتصاف اليت تتيحها آليات التظلم الوارد ذكرها يف هذا اجلزء جمموعة من األشـكال               

. املوضوعية اليت هتدف، بصفة عامة، إىل مواجهة أي إضرار حبقوق اإلنسان أو التعويض عنه             
 وإعـادة التأهيـل،     وقد تشمل سبل االنتصاف أشكال االعتذار، وإعادة احلق إىل نـصابه،          

عن منع    ، فضالً )اجلنائية أو اإلدارية، مثل الغرامات    (والتعويض املايل أو غري مايل والعقوبات       
وينبغـي أن   . الضرر من خالل األوامر الزجرية أو ضمانات عدم التكرار، على سبيل املثال           

ت سياسية  تكون إجراءات توفري سبل االنتصاف حمايدة، وبعيدة عن الفساد وعن أي حماوال           
  . أو غري سياسية للتأثري على النتيجة

وألغراض هذه املبادئ التوجيهية، ُتفهم املظلمة هنا على أهنا إحساس بالظلم يفضي              
إىل شعور فرد أو مجاعة باألحقية يف االنتصاف، وقد يستند هذا إىل القانون، أو إىل وعـود                 

وص العدالة عند اجملتمعات احملليـة      ضمنية، أو ممارسة عرفية، أو مفاهيم عامة خبص        صرحية أو 
ويستخدم مصطلح آلية تظلم لإلشارة إىل أي عملية روتينية قائمة على مـستوى              . املظلومة

الدولة أو غري قائمة على مستوى الدولة، قضائية كانت أو غري قضائية، ميكن من خالهلا رفع                
  . صافؤسسات حلقوق اإلنسان والتماس سبل االنتاملشكاوى بشأن انتهاكات 

وميكن أن تدار آليات التظلم القائمة على مستوى الدولة من جانب فرع أو وكالة                
وميكن هلذه اآلليات أن    . من جانب هيئة مستقلة، على أساس قانوين أو دستوري         للدولة، أو 

ويف بعض اآلليات، يشارك املتضررون على حنـو مباشـر يف           . تكون قضائية أو غري قضائية    
. ف؛ ويف حاالت أخرى، يلتمس وسيط سبل االنتصاف نيابـة عنـهم           التماس سبل االنتصا  

، وحماكم العمـل،    )اجلنائية واملدنية على السواء   الدعاوى  (وتشمل األمثلة على ذلك احملاكم      
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واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومراكز االتصال الوطنية يف إطار التوجيهات اإلرشادية           
، االقتـصادي والتنمية يف امليدان    عن منظمة التعاون    للمؤسسات متعددة اجلنسيات الصادرة     

  . والعديد من مكاتب أمناء املظامل، ومكاتب الشكاوى اليت تديرها احلكومة
ؤسـسات  املكما يتطلب ضمان الوصول إىل سبل االنتصاف فيما يتعلق بانتهاكات             

فيـة الوصـول    التوعية العامة وفهم هذه اآلليات وكي      ر الدول جهود  حلقوق اإلنسان أن تيسّ   
  .للقيام بذلك) باملال أو اخلرباء(إليها، وتيسر أي دعم 

وينبغي أن تشكل آليات التظلم القضائية وغري القضائية القائمة على مستوى الدولـة               
وداخل هذا النظام، ميكن آلليات التظلم على املستوى التنفيذي         . األساس لنظام انتصاف أوسع   

وميكن استكمال أو تعزيز اآلليات التنفيذية      .  يف مرحلة مبكرة   أن توفر اللجوء إليها وحل القضية     
عـن الوظـائف      القائمة على مستوى الدولة بالوظيفة االنتصافية للمبادرات التعاونية فـضالً         

 ٣١ إىل   ٢٦وتوفر املبادئ التوجيهيـة     . االنتصافية لآلليات الدورية واإلقليمية حلقوق اإلنسان     
  .ق هبذه اآللياتاملزيد من التوجيهات فيما يتعل

  التنفيذيةاملبادئ   - باء  

  اآلليات القضائية غري القائمة على مستوى الدولة     

ينبغي أن تتخذ الدول اخلطوات املناسبة لضمان فعالية اآلليات القضائية احمللية عند تناول               -٢٦  
اجز حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النظر يف سبل احلد من احلـو    التجارية  ؤسسات  املانتهاك  

القانونية والعملية وغريها من احلواجز ذات الصلة اليت ميكن أن تؤدي إىل احلرمان مـن               
  .الوصول إىل سبل االنتصاف

  الشرح    
. تشكل اآلليات القضائية الفعالة األساس يف ضمان الوصول إىل سـبل االنتـصاف      

هـا  لى حياد  حلقوق اإلنسان ع   التجاريةؤسسات  املوتتوقف قدرهتا على التصدي النتهاكات      
  .إتاحة احملاكمة حسب األصولونزاهتها وقدرهتا على 

تقـدمي الـدعاوى    حتـول دون    حواجز  على عدم وضع    الدول  حترص  وينبغي أن     
من الوصول اً  أساسياً  املشروعة إىل احملاكم يف احلاالت اليت يكون فيها اللجوء إىل القضاء جزء           

.  االنتصاف البديلة والفعالة غري متـوفرة إىل سبل االنتصاف أو احلاالت اليت تكون فيها سبل   
عدم إعاقة توفري العدالة بفساد العملية القضائية، وتضمن اسـتقاللية          اً  وينبغي أن تضمن أيض   

عن الضغوط االقتصادية أو السياسية اليت ميارسها موظفو الدولـة اآلخـرون            اً  احملاكم بعيد 
ة املشروعة والسلمية للمدافعني عن     واجلهات الفاعلة يف قطاع األعمال، وعدم إعاقة األنشط       

  .حقوق اإلنسان
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وقد تربز عقبات قانونية ميكن أن حتول دون تناول قضايا مشروعة تنطـوي علـى                 
  :انتهاك مؤسسات حلقوق اإلنسان، يف احلاالت التالية على سبيل املثال

 شركات  عندما تؤدي الطريقة اليت تسند هبا املسؤولية القانونية فيما بني أعضاء جمموعة            •
  إىل تيسري جتنب املساءلة على حنو مالئم؛احمللية يف إطار القوانني اجلنائية واملدنية 

عندما ُيحرم املدعون من تطبيق أحكام العدالة يف دولة مـضيفة وال يـستطيعون               •
  الوصول إىل حماكم أوطاهنم األصلية بغض النظر عن األسس املوضوعية للدعوى؛

ثل السكان األصليني واملهاجرين، من نفس املستوى       ، م الفئاتعندما ُتستثىن بعض     •
  .من احلماية القانونية حلقوق اإلنسان اليت ُتطبق على باقي السكان

سبل االنتـصاف القـضائية يف       وقد تربز عقبات عملية وإجرائية أمام الوصول إىل         
  : احلاالت التالية على سبيل املثال

حيول دون رفـع    اً  مناسباً   رادع عندما تتجاوز تكاليف تقدمي الشكاوى ما يشكل       •
أو عندما ال يكون باإلمكـان ختفـيض هـذه          /دعاوى تفتقر إىل أسس وجيهة و     

القائمة على  ‘التكاليف إىل مستويات معقولة من خالل الدعم احلكومي، واآلليات          
  ، أو غريها من الوسائل؛)مثل تأمني التقاضي وهياكل الرسوم القانونية (‘السوق

قانوين، بسبب نقص املوارد أو     متثيل  احلصول على   ون صعوبة يف    عندما يواجه املدع   •
  غريها من احلوافز اليت تشجع احملامني على تقدمي املشورة إىل املدعني يف هذا اجملال؛

مثـل  (عندما توجد خيارات غري مالئمة لتجميع الدعاوى أو الدعاوى التمثيليـة             •
ول ذلك دون إجياد سـبل      ، وحي )الدعاوى اجلماعية وغريها من الدعاوى املشتركة     

  انتصاف فعالة ألصحاب املطالبات الفردية؛
إىل ما يكفي من املوارد واخلربة والدعم للوفـاء         للدولة  عندما يفتقر املدعون العامون      •

بالتزامات الدولة للتحقيق يف تورط األفراد والشركات يف جـرائم تتعلـق حبقـوق           
  .اإلنسان

ختالالت املتكررة بني أطـراف الـشكاوى       وينتج العديد من هذه احلواجز عن اال        
حلقوق اإلنسان، كالتفـاوت يف املـوارد املاليـة، ويف          التجارية  ؤسسات  املاملتعلقة بانتهاك   

ما يواجه األفراد املنتمـون إىل      اً  وعالوة على ذلك، كثري   . احلصول على املعلومات واخلربات   
عوائق ثقافية واجتماعية    شديدة التعرض خلطر الضعف والتهميش    سكانية  فئات   مجاعات أو 

ومادية ومالية إضافية تعترض سبيل وصوهلم إىل آليـات االنتـصاف هـذه واسـتخدامها               
طريقة تصميم  نامجة عن    فعلي أو بسبب نتائج غري متعمدة        إما بسبب متييز   واالستفادة منها، 
الفئـات  اجلماعـات و وينبغي أن يوىل اهتمام خاص حلقوق هذه  .  وعملها آليات االنتصاف 

الوصول إىل سـبل    : احملددة يف كل مرحلة من مراحل عملية االنتصاف        السكانية واحتياجاهتا 
  .االنتصاف، وإجراءات االنتصاف ونتائجه
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  غري القضائية القائمة على مستوى الدولةالتظلم آليات     

 الدول آليات تظلم غري قضائية تكون فعالة ومناسبة، إىل جانب اآلليـات             قدمينبغي أن ت    -٢٧  
الدولة فيما يتعلق بانتـهاك      لقضائية، كجزء من نظام انتصاف شامل قائم على مستوى        ا

  .مؤسسات األعمال حلقوق اإلنسان

  الشرح    
 يف  دور أساسي ب اآلليات اإلدارية والتشريعية وغريها من اآلليات غري القضائية          تقوم  

فعالة وتتوفر هلا موارد    وحىت عندما تكون النظم القضائية      . اآلليات القضائية  استكمال وتعزيز 
تستطيع حتمل عبء التصدي جلميع االنتهاكات املزعومة؛ كمـا أن سـبل             الجيدة، فإهنا   

  .جلميع املطالبنياً النهج املفضل دائموال هي ب اً؛االنتصاف القضائية ليست مطلوبة دائم
وميكن، عند االقتضاء، سد الفجوات يف توفري سبل االنتـصاف املتعلقـة بانتـهاك                

أو /ؤسسات حلقوق اإلنسان، من خالل توسيع نطاق واليات اآلليات غري القضائية القائمة و            امل
أو أن تتبع   الفصل  وميكن هلذه اآلليات أن تكون قائمة على الوساطة، أو          . إضافة آليات جديدة  

 -  أو أن تنطوي على مزيج من كل ذلك        -ومتماشية مع احلقوق    اً  عمليات أخرى مناسبة ثقافي   
وينبغي . صلة، واالحتياجات احملتملة لألطراف   مصلحة عامة ذات    أي  ضايا املعنية، و  حبسب الق 

  .٣١تكون اآلليات، لضمان فعاليتها، مستوفية للمعايري املنصوص عليها يف املبدأ  أن
  .يف هذا الصددللغاية وللمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان دور هام   
ينبغي أن تنظر الدول يف سبل معاجلة أي        وكما هو احلال بالنسبة لآلليات القضائية،         

حلقوق اإلنسان وإزالـة    التجارية  ؤسسات  املاختالالت بني أطراف املطالبات املتعلقة بانتهاك       
سكانية شديدة التعرض    أو فئات    مجاعاتأي حواجز إضافية تعيق وصول األفراد املنتمني إىل         

  .لضعف والتهميش إىل سبل االنتصافخلطر ا

   غري القائمة على مستوى الدولةآليات التظلم    

ينبغي أن تنظر الدول يف سبل تيسري الوصول إىل آليات تظلم فعالة غـري قائمـة علـى                    -٢٨  
  .حبقوق اإلنسانالتجارية ؤسسات املمستوى الدولة تعاجل أشكال الضرر الذي تلحقه 

  الشرح    
ـ              ات الـيت   تشمل إحدى فئات آليات التظلم غري القائمة على مستوى الدولة اآللي
لوحدها أو باالشتراك مع أصحاب املصلحة، أو تـديرها رابطـة           التجارية  ؤسسة  املتديرها  

وهذه اآلليات غري قضائية لكنها قد تستخدم       . صناعية أو جمموعة أصحاب مصلحة متعددين     
 واملتماشية مع   اًمن العمليات املناسبة ثقافي    ذلك   أو احلوار أو غري   الفصل  عمليات تنطوي على    
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تكون هلذه اآلليات مزايا معينة مثل سرعة الوصول إليها وسـرعة معاجلتـها             وقد  . قاحلقو
  .أو امتدادها خارج حدود األوطان/تكاليفها واخنفاض للمطالبات، و

وقد تناولت هذه اهليئات    . وتشمل فئة أخرى هيئات إقليمية ودولية حلقوق اإلنسان         
بيد أن بعـض    . حقوق اإلنسان ا باحترام   الدول اللتزاماهت  انتهاكادعاءات  يف معظم األحيان    

مـن  التجاريـة  ؤسسات  املالقيام بواجبها املتمثل يف منع      عن  الدولة  ختلف  اً  أيض هذه اهليئات 
  .انتهاك حقوق اإلنسان

 يف زيادة الوعي هبـذه اخليـارات أو تـسهيل     دور مساعد تقوم ب وميكن للدول أن      
  .ليت توفرها الدول نفسهاالوصول إليها بأي طرق أخرى، إىل جانب اآلليات ا

إلتاحة إمكانية تناول التظلمات بسرعة ومعاجلتها على حنو مباشـر، ينبغـي أن تـضع                 -٢٩  
آليات تظلم فعالة على املستوى التنفيذي لفائدة األفراد واجلماعات         التجارية  ؤسسات  امل

  . أو أن تشارك يف هذه اآللياتاليت تتعرض للضرر

  الشرح    
 الوصـول إىل    جتاريةاعات الذين يتعرضون لضرر حتدثه مؤسسة       ميكن لألفراد واجلم    

وعادة ما تدار هذه اآلليات من جانب املؤسسة، إمـا          . آليات التظلم على املستوى التنفيذي    
كما ميكن توفريها من . لوحدها أو بالتعاون مع آخرين، مبا يف ذلك أصحاب املصلحة املعنيني  

تتطلـب هـذه    الو. تقبل هبما األطـراف  ارجية  أو هيئة خ  خارجي  خالل اللجوء إىل خبري     
ؤسـسة  املوميكـن إشـراك   . اآلليات أن يلجأ املشتكون إىل وسائل أخرى قبل اللجوء إليها   

  .ضررأي  يف تقييم القضايا والتماس جرب مباشرة
وتؤدي آليات التظلم على املستوى التنفيذي وظيفتني رئيسيتني فيما يتعلق مبسؤولية             

  .عن احترام حقوق اإلنسان التجاريةؤسسات امل
بـذل  الضارة حبقوق اإلنسان كجـزء مـن        اآلثار  ، تدعم هذه اآلليات حتديد      أوالً •

وتقدم هذا الدعم من خالل     .  بصورة مستمرة  املؤسسة العناية الواجبة حبقوق اإلنسان    
 توفري قناة للمتضررين مباشرة من عمليات املؤسسة يعربون من خالهلا عن شواغلهم           

وبتحليل االجتاهات واألمناط الواردة    . يتعرضون لضرر  أهنم يتعرضون أو  عندما يرون   
النظاميـة  يف الشكاوى، تستطيع مؤسسات األعمال كذلك حتديـد املـشكالت           

  .وفقاً لذلكوتكييف ممارساهتا 
، تتيح هذه اآلليات تناول التظلمات مبجرد حتديدها، وجرب الضرر الناجم عن            ثانياً •

، وحتول بالتايل ؤسساتاملكر وعلى حنو مباشر من جانب  الضارة يف وقت مب  اآلثار
  .دون تفاقم الضرر وتزايد التظلمات
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تشترط هذه اآلليات أن تتعلق الشكاوى أو التظلمات بانتهاك مزعوم حلقـوق             الو  
اإلنسان للتمكن من رفعها، لكنها هتدف، على وجه التحديد، إىل حتديد الشواغل املشروعة             

مع مرور الـزمن إىل  تتفاقم تم حتديد تلك الشواغل ومعاجلتها، فإهنا قد وإذا مل ي . للمتضررين
  .حلقوق اإلنسانأشد وانتهاكات أكرب نزاعات 
وينبغي أن جتسد آليات التظلم على املستوى التنفيذي معايري معينة لضمان فعاليتـها              

د مـن األشـكال     وميكن تلبية هذه املعايري من خالل العدي      ). ٣١املبدأ  (يف املمارسة العملية    
  .ملتطلبات احلجم واملوارد والقطاع والثقافة وغريها من املعايرياً املختلفة آللية التظلم وفق

ملشاركة أصـحاب     وميكن آلليات التظلم على املستوى التنفيذي أن تشكل مكمالً          
 املصلحة على نطاق أوسع ولعمليات املفاوضة اجلماعية، لكن ال ميكن هلا أن تكون بـديالً              

ينبغي استخدامها لتقويض دور النقابات الشرعية يف معاجلة الرتاعـات املتـصلة             وال. هماعن
  .لتحول دون الوصول إىل آليات التظلم القضائية أو غري القضائية بالعمل، وال

ينبغي أن تكفل املبادرات يف قطاع الصناعة ومبادرات أصـحاب املـصلحة املتعـددين                -٣٠  
احترام املعايري املتصلة حبقوق اإلنسان إتاحـة   ى اليت تستند إىل   واملبادرات التعاونية األخر  

  .آليات فعالة للتظلم

  الشرح    
ترد املعايري املتصلة حبقوق اإلنسان، وعلى حنو متزايد، يف التزامات هيئات الصناعة،              

وأصحاب املصلحة املتعددين واملبادرات التعاونية األخرى، من خـالل مـدونات قواعـد             
ايري األداء، واالتفاقات اإلطارية العاملية بني النقابات والشركات عرب الوطنيـة،           السلوك، ومع 

  .واملشاريع املماثلة
وينبغي أن تضمن املبادرات التعاونية توافر آليات فعالة متكِّن املتضررين من األطراف              

 يـتم   أو ممثليهم الشرعيني من التعبري عن شواغلهم عندما يرون أن االلتزامات املقـصودة مل             
وميكـن أن   . وقد تتعرض شرعية هذه املبادرات للخطر ما مل توفر هذه اآلليـات           . الوفاء هبا 

. تكون هذه اآلليات على مستوى األفراد، أو على مستوى املبادرة التعاونيـة، أو كليهمـا              
وينبغي أن تتيح هذه اآلليات املساءلة وتساعد يف إتاحة جرب الضرر الناجم عن انتهاك حقوق               

  .اناإلنس

  معايري فعالية آليات التظلم غري القضائية    

آليات التظلم غري القضائية، سواء القائمة على مستوى الدولـة أو غـري             لضمان فعالية     -٣١  
  : على النحو التايلينبغي هلذه اآلليات أن تكون القائمة على مستوى الدولة 
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فائدهتم، أصحاب املصلحة الذين ُوضعت ل    فئات  أن حتظى بثقة    : شرعية  )أ(  
  عن نزاهة سري عمليات التظلم؛وأن تكون مسؤولة 

أصـحاب  فئـات  مجيـع  دى أن تكون معروفة ل:  الوصول إليها  سهولة  )ب(  
املصلحة الذين ُوضعت لفائدهتم، وأن توفر املساعدة الكافية ملن يواجهون عوائق خاصـة             

  حتول دون وصوهلم إليها؛
حة ومعروفة مع إطـار زمـين       أن توفر إجراءات واض   : ميكن التنبؤ هبا    )ج(  

إرشادي لكل مرحلة من املراحل، وأن تتسم بالوضوح بشأن أنواع العمليـة والنتـائج              
  املتاحة ووسائل رصد التنفيذ؛

أن تسعى إىل ضمان سبل معقولة لوصول األطراف املتـضررين          : منصفة  )د(  
مليـة تظلـم    املشورة واخلربة الالزمة لبـدء ع     أن تكون لديهم    إىل مصادر املعلومات، و   

  مستنرية ومتسمة باإلنصاف واالحترام؛
أن تبقي أطراف التظلم على علم بأي تقدم حيـرز يف العمليـة،             : شفافة  )ه(  

معلومات كافية عن أداء اآللية لبناء الثقة يف فعاليتها واحلفاظ على أي مصلحة             تقدم   وأن
  عامة تتعرض للخطر؛

ئج وأوجه جرب الضرر مـع      أن تضمن متاشي النتا   : متماشية مع احلقوق    )و(  
  اً؛حقوق اإلنسان املعترف هبا دولي

أن تستند إىل تدابري ذات صلة لتحديد الدروس        :  للتعلم املستمر  اًمصدر  )ز(  
  الالزمة لتحسني اآللية واحليلولة دون إيقاع الظلم وإحلاق الضرر يف املستقبل؛

  :نحو التايلأن تكون اآلليات على املستوى التنفيذي على الأيضاً ينبغي و  
أصحاب املصلحة، الذين فئات استشارة : املشاركة واحلوارتقوم على أن   )ح(  

ُوضعت اآلليات لفائدهتم، بشأن تصميمها وأدائها، والتركيز على احلوار كوسيلة لتناول           
  .املظامل وحلها

  الشرح    
 ألشخاص الذين ُوضـعت   كان ل الغرض منها إال إذا     تفي ب ميكن آللية التظلم أن      ال  

ـ    .  على استخدامها  قدرةٌعلٌم هبا وثقةٌ فيها و    خلدمتهم،   ـ اً  وتوفر هذه املعايري مقياس اً مرجعي
لتصميم أو تنقيح أو تقييم آلية تظلم غري قضائية يساعد يف ضـمان فعاليتـها يف املمارسـة                  

لـدى   أن تفاقم الشعور بالظلم      هاتنفيذأو  السيئ تصميمها   آليات التظلم   ومن شأن   . العملية
  .هلمالعملية بالعجز وعدم احترام املصلحة املتضررين ألهنا تزيد إحساسهم أصحاب 
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وتنطبق املعايري السبعة األوىل على أي آلية قائمة على أساس الدولة أو غري قائمة على   
أما املعيار الثامن فهو خاص باآلليات التنفيذية اليت        . أو احلوار للفصل  أساس الدولة، وأي آلية     

  .يف إدارهتاالتجارية ؤسسات املتساعد 
املصطلح نفسه يكون  قد الو. هنا كمصطلح متداول" آلية تظلم"وُيستخدم مصطلح   

وفيمـا  . عندما يطبق على آلية حمددة، لكن معايري الفعالية تظل نفسها         اً  أو مفيد اً  مالئماً  دائم
  :لمعايري اخلاصةشرح ليلي 

م أن يثقوا هبـا إذا مـا        على أصحاب املصلحة الذين ُوضعت اآللية لفائدهت        )أ(  
سـري  نزاهة  األطراف يف   تدخل  ضمان عدم   عن   وعادة ما متثل املساءلة   . تخدامهااختاروا اس 
  ، أحد العوامل املهمة يف بناء ثقة أصحاب املصلحة؛عملية التظلم

قد تشمل احلواجز اليت حتول دون الوصول إىل اآللية عدم العلم بوجودها،              )ب(  
 اإلملام بالقراءة والكتابة، والتكاليف، واملوقع املادي واخلوف مـن          وعدم معرفة اللغة، وعدم   

  االنتقام؛
كي ُتستخدم اآللية وحتظى بالثقة، ينبغي أن تقدِّم معلومات عامـة حـول              )ج(  

ـ           . اإلجراءات اليت توفرها    اً،وينبغي احترام األطر الزمنية لكل مرحلة كلما كان ذلـك ممكن
  إىل شيء من املرونة؛ ظهر حاجةميكن يف بعض األحيان أن ت بينما

وأصـحاب املـصلحة    التجارية  ؤسسات  امليف التظلمات أو املنازعات بني        )د(  
يصل أصحاب املصلحة املتضررون يف كثري من األحيان إىل موارد املعلومـات             الاملتضررين،  

ي هذا اخللل،   وقد يؤد . ما يفتقرون إىل املوارد املالية الالزمة لدفع التكاليف       اً  واخلربات، وغالب 
ما مل يتم تداركه، إىل تقليص فرص تصور وإجناز عملية تتسم باإلنصاف، وجيعل التوصل إىل               

  اً؛صعباً حلول دائمة أمر
قد يكون التواصل بشكل منتظم مع األطراف حـول التقـدم احملـرز يف                )ه(  

افية حول أداء   وقد يكون توفري الشف   . للحفاظ على الثقة يف العملية    اً  التظلمات الفردية ضروري  
اآللية للجزء األكرب من أصحاب املصلحة، من خالل إحـصاءات، أو دراسـات حـاالت               

ة مهما إلثبـات شـرعي    اً  حلاالت، أمر حول تناول بعض ا     إفرادية، أو معلومات أكثر تفصيالً    
ويف الوقت نفسه، ينبغي ضمان سرية احلـوار بـني          .  واحلفاظ على الثقة الواسعة فيها     اآللية

  هويات األفراد عند الضرورة؛األطراف و
ما تكون املظامل غري حمددة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان والعديد منـها            اً  كثري  )و(  

، النظر عن ذلك، ينبغي بذل العناية     وبغض  . البدايةشواغل متعلقة حبقوق اإلنسان يف      تثري   ال
إلنـسان  كلما أفضت النتائج إىل آثار على حقوق اإلنسان، لضمان متاشيها مـع حقـوق ا     

  اً؛املعترف هبا دولي
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إىل متكني املؤسسة    قد يؤدي التحليل املنتظم لتواتر املظامل وأمناطها وأسباهبا         )ز(  
اليت تدير اآللية من حتديد السياسات أو اإلجراءات أو املمارسات اليت ينبغي تغيريهـا ملنـع                

  وقوع ضرر يف املستقبل، ومن التأثري عليها؛
 مجاعـات لتظلم على املستوى التنفيذي، ميكن إلشـراك        فيما يتعلق بآلية ا     )ح(  
املتضررين يف تصميمها وأدائها أن يساعد على ضمان تلبيتها الحتياجاهتم،          املصلحة  أصحاب  

ومبـا أن   . واستخدامهم هلا يف املمارسة العملية، ووجود مصلحة مشتركة تكفـل جناحهـا           
 موضوع الشكاوى وأن تقوم، يف الشرعية، أن تكونحيث ال تستطيع، من    التجارية  ؤسسة  امل

الوقت نفسه، بتحديد نتائجها من جانب واحد، فإن هذه اآلليات ينبغي أن تركـز علـى                
 ينبغـي أن    اً،ضروريالفصل  وعندما يكون   . التوصل إىل حلول متفق عليها من خالل احلوار       

  .تقوم بذلك آلية خارجية مشروعة ومستقلة
        


