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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
المدنية والسياسية واالقتصادية  ،حقوق اإلنسانتعزيز وحماية جميع 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

تقريرررر القريرررق العامرررب المعنررري بمسررر لة حقررروق اإلنسررران وال رررر ا  ع رررر   
 الوطنية وغيرها من مؤسسا  األعمال

 مذ رة مقدمة من األمانة  
الف يررا المامرر  امبمررة  سرر لن ت  يرر  اإل سرراإ تتشرر ا األما ررن حترر إ  جمرر  قو   رر    رر    

حت ر اي   الري  ععرد عمر ا       اإل ساإ والش كات عرب ال طنجمرن وريهارا مرن ماتسرات األعمرال
يبحر  الف يرا المامر  واجرد الردول ويف اريا الت  ير    .26/22و 17/4         اإل ساإ 

عو  الدولررن ععمررال ك اتررا سرراتيف احلمايررن مررن ا تتاكررات   رر   اإل سرراإ الرر  تترر ي   جمتررا مات
وانررراو  ول ك ررره  يف  ."امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن"حتاتررر   عم مررراا تسرررجمع  ع جمترررا  ويشررراي قلجمترررا 

امباتسرات قرد حتر  ت ت ر  و    ماتسرات امبم  كرن ل دولرنل كبره   مججمع عحناء المامل تدي   ا ظرات
م  كرن ل دولرن عإ  رد  وميارن ل ماتسرات امب  اع ن اامن يف االقتصرا  المرامب . جتاتحت صفتا 

ومرررع ،لررر   ال يررر و  تررر بجمن. مكا رررجي قياحتجمرررن ععتررر تهات اامرررن يف  رررال   ررر   اإل سررراإ  تررر اء 
ل اجبرات الردول  وومرا يتترد ع جمترا مرن  تراي عمبساولجماهتا يف  ال   ر   اإل سراإ  ااتمام كاا

  يف ايا الصد .
 الرردول وي  رر  مررا مياررن عإ تفم رر اخلعرر ات امبت قمررن مررن ويسررتع  الت  يرر  اال تبررا  قو  

وتررتا إ   عررن اال عرر   ارر   .ويبرر أ عتررباك ،لرر  ل ماتسررات  مالاررنعنرردما تررا    وياررا ك
ع رر  ع رر  مررن امببررا ت الت ججمتجمررن حتشرر إ األعمررال التقاييررن و  رر   اإل سرراإ الرري  يررن   4امببرردع 

مررن جا ررد ينبغرر  ل رردول عإ تتطرري "عرر ات "ق ررا جمن" ل حمايررن مررن ا تتاكررات   رر   اإل سرراإ 
ويسرر ا الت  يرر  العرر ء ع رر  األتررباك  امباتسررات التقاييررن الرر  ك اتررا الدولررن عو تسررجمع  ع جمتررا.
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امب نمررن لرجرر اءات اإل ررا جمن الرر  ينبغرر  عإ تتطررياا الرردول يف ارريا الصررد    ررا يف ،لرر  اتسررا  
  السجماتات وااللتزامات ال ا   جمن ومسمتتا ومصداقجمتتا.

وي رررتل الف يرررا  الت ججمتجمرررن اخلعررر ات الررر  ينبغررر  عإ تتطرررياا الررردول.وال  رررد  امببرررا ت  
المام  يف ايا الت  ي  طائفن من التداحته ال  ميان عإ تتطياا الدول من عج  تفمجم  الردع   قو 
اختا، "ع ات ق ا جمن  جمما يتم را حتامباتسرات امبم  كرن ل دولرن  حتاالترتنا  قو اإلي را ات الدولجمرن 

  ت   امباتسات.يف  الن امبتم  ن حب كمن الش كات  ال ائمن نوامبمايتات ال طنجم
امباتسرات التقاييرن  مججمرع مرن جا رد       اإل ساإ ا تام ماإ ولدى السم  قو  

عإ تا إ ال ردو  وعإ تبريل عقصر  مرا يف وترمتا لافالرن عإ  رتم اناو عتباك  ت  ع   الدول 
  رر   اإل سرراإ ا تامرراا كررام ا. ويرردع  الف يررا عو تسررجمع  ع جمتررا الدولررن امباتسررات الرر  ك اتررا 
 .ايا الدوي ال جما  المام  الدول قو قظتاي 
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 مقدمة -أوالا  
 ريضة طه العو المعلوما  األساسية للتقرير وأهدافه وخط -ألف 

احلمايررن مررن ا تتاكررات   رر   يبحرر  الف يررا المامرر  يف ارريا الت  يرر  واجررد الرردول يف  -1
عو تسررجمع  ع جمترا  ويشرراي قلجمتررا  الدولرن اإل سراإ الرر  تتر ي   جمتررا ماتسرات األعمررال الر  ك اتررا

 ."امباتسات امبم  كن ل دولن"حتات   عم ماا 
وترتا إ   عرن اال عرر   اري  امبناقشرن ارر  امببرا ت الت ججمتجمرن حتشرر إ األعمرال التقاييررن  -2

قرررد و . (1)"ي األمررر  امبتحرررد  امبمنررر إ "احلمايررن واال رررتام واال تصرررااو  رر   اإل سررراإ: تنفجمررري قطررا
عصرررربحجي امببررررا ت الت ججمتجمررررن منرررري عإ  ظجمررررجي حتت يجمررررد مجرررراع  مررررن   رررر    رررر   اإل سرررراإ يف 

امب جررع المررامب  امب ترر   حترر  مبنررع اةترراي العرراي  حب رر   اإل سرراإ النا رر ن عررن األ شررعن  2011 عررام
ويرن   امباتسرات امبم  كرن ل دولرن. ع شرعن    را يف ،لر والتصد  اا امبتص ن حتاألعمال التقايين

ع رر  ع رر  ينبغرر  ل رردول عإ تتطرري "عرر ات "ق ررا جمن" ل حمايررن مررن ا تتاكررات  4امببرردع الترر ججمت  
عرن        اإل ساإ من جا د امباتسرات التقاييرن الر  ك اترا الدولرن عو تسرجمع  ع جمترا   عر ا 

 وتجم رراا  ات التصردي  الرر  ينظر  قلجمترا ع رر  عطرا م تبعررن ايتباطراا م رر  وكراالت ائتما رر  كجما رات ع"ر ى
 اخلع ات. ت  ال ي     4حتالدولن. حتجمد عإ امببدع الت ججمت  

ت قررع مررن الرردول صرر ا ن عإ تتطرري قجرر اءات مبررا،ا ي  ومررن األترر  ن الرر  تررجمتناواا الت  يرر    -3
ف  اي عال م  كن ل دولن ق ا جمن ل حماين من ا تتاكات      اإل ساإ من جا د امباتسات امب

مججمع الش كات      اإل ساإ   عإ  تم لعماإحتاختا، "ع ات مناتبن  معالبن الدول تا إعإ 
ع ر  امبسرت يات امبمجمراي   4ار  تر تهات امببردع التر ججمت  ومرا  امب اجمن و جما  ااحتص ا النظ  عن 
  والسجماتايت والمم  

 اجبرررررات احملرررررد   ل ررررردول  جممرررررا يتم رررررا ويررررر ى الف يرررررا المامررررر  عإ مرررررن امبتررررر  ت  رررررجم  ال -4
 الر  ينبغر  ن،لر  جر ا  مم  رن الع ي رتنراول وي عو تسرجمع  ع جمترا. الدولرن حتامباتسات الر  ك اترا

والسرب  الر  تترجم  م اءمرن   مالارن ل شر كات اعنردما ترا    ويارا حتاعتبايارهبرا الدولرن عإ تتص ا 
ويسرر ا الف يررا المامرر   من ،جتررا اخلررامل حتامب اجمررن مررع التزاماهتررا الدولجمررن يف  ررال   رر   اإل سرراإ.

قجررر اءات ق رررا جمن يف اررريا  اخترررا،  رررت  ع ررر  الررردولالررر   األترررباكالعررر ء يف اررريا الت  يررر  ع ررر  
 ومصداقجمتتا.الصد    ا يف ،ل  اتسا  السجماتات وااللتزامات ال ا   جمن ومسمتتا 

ويشررره الف يرررا المامررر  قو عررردم ااتمرررام عرررام  يف امبمايترررن المم جمرررن  مرررن جا رررد الررردول  -5
 جممرا يتم را حتامباتسرات امبم  كرن  4واجلتات الفاع ن األ" ى حتاةتاي امبتتبن ع   امببردع التر ججمت  

 .والردوي تجماترات ومبرا ت ت ججمتجمرن وسايترات ججمرد  ع ر  الصرمجمدين الر طة وال تت ا   ل دولن.
 احل كمن واحلماين.   اي يفتداا  تم يتغ ات  واناو
__________ 

    امب  ا.A/HRC/17/31ا ظ   (1)
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اخلعر ات وليل    رنإ اريا الت  ير  يتع رع قو   جمرا ارد   عوامرا اترتعاء اال تبرا  قو  -6
تفم رررر    جررررد امببررررا ت الت ججمتجمررررن امبتم  ررررن  امبت قمررررن مررررن الرررردول وت  ررررجمحتا حتشرررر إ مررررا مياررررن عإ

مسراعد   واادا ال را  ار  وحتجماإ عتباك ،ل  عو تسجمع  ع جمتا الدولن ال  ك اتا  اتساتحتامب
عإ تتطررياا  الرردول ع رر   سرر  تنفجمرري امببررا ت الت ججمتجمررن حترراقتال  م عررن مررن التررداحته الرر  مياررن

امباتسرررات  ا رررتام   ررر   اإل سررراإ مرررن جا رررد لتفمجمررر   ررر   اخترررا، "عررر ات ق رررا جمن لعرررماإ
 امبم  كن ل دولن.

ن الت  يرر  احلالررن ال اانررن ل ماتسررات امبم  كررن ل دولررن  وتماييفتررا وينرراقا الفرر و األول مرر -7
واألتررباك  4الفرر و ال ررا  اةترراي امبمجماييررن والسجماترراتجمن ل مبرردع الترر ججمت   تنرراولوي و عررا  الت  يرر .

ويرب  الف و ال الر   م عرن مرن الترداحته الر   الاامنن وياء  ع   الدول قو اختا، "ع ات ق ا جمن.
وخيترررت   لتفمجمررر  الررردع   قو اخترررا، "عررر ات ق رررا جمن. وينبغررر  ارررا ،لررر  إ تتطررريااميارررن ل ررردول ع

 لدول وعصحاك امبص حن اة" ين.م دمن قو االت  ي  حتت صجمات عم جمن 
ويرررر   الف يررررا المامرررر  عإ يشررررا  الرررردول الرررر  ي ت ع رررر  اتررررتبجما   حتشرررر إ  وي الرررردول  -8

كا جي ،ات ص ن حتامباتسات   مىتوقد اتتطدمجي ي و اا  .(2)حت صفتا جتات  اع ن اقتصا ين
المديررد مررن الرردول ع رر  االتررتبجماإ   ومل يرر  أ  فا   منتررا يف ارريا الت  يرر .ل تررت امبم  كررن ل دولررن 

ومرع ،لر   حتريلجي جتر     نإ النعا  اجلغ ايف ل مم  مات امبتا رن اريا الت  ير  دردو . وحتالتاي
حتت  رررررر   ررررررد الف يررررررا المامرررررر  وي    لت تررررررجمع النعررررررا  اجلغرررررر ايف ل ت  يرررررر  )ا ظرررررر  الفرررررر و ال الرررررر (

ويمتزم الف يا  ش  قلجمتا يف ايا الت  ي .من الدول ال  لديتا سايتات ،ات ص ن مل ي   مم  مات
يف امبنتررررردى السرررررن   اخلرررررام  امبمرررررة    رررررا يف ،لررررر  متاحتمتترررررا امبسرررررائ  اررررري المامررررر  متاحتمرررررن 

 .2016/   مرب التقايين و     اإل ساإ الي  ترجمم د يف جنجمرف يف تشر ين ال را  حتاألعمال
امبسرررائ  مرررع الررردول  وامباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن  ت ررر واررر  يتع رررع قو  يرررا   التمررراوإ حتشررر إ 

 والش كاء امبتتم  اة" ين.

 تعريف المؤسسا  المملو ة للدولة -باء 
 جمما يتم را حتنعرا  الاجما رات الر  تمتربارا ماتسرات س  كرن  كبهاا   الب داإ ا"ت  اا ختت ف  -9

 وألري اض ايا الت  ي   يستطدم الف يا المام  التم يف ال اي  يف امببا ت الت ججمتجمن مبنظمن  ل دولن.
 

__________ 

ريا را و  رجم   و ت يسر ا و السر يد و الردامن و و ج يججمرا و مجت يين ك ييرا و  الربا ي و قيعالجما و ال ا  ال وت  الدول ا : ا (2)
النر وي  و امبم ان امبتحرد  لربيعا جمرا المظمر  و ي لنردا الشرمالجمن و  كجمنجماو ك ل مبجما و  ك حتاو قهريجمزتتاإ و قربمل و    سا و 
. وتترررررررال مججمرررررررع الررررررر  و  كمرررررررا وي ت ع ررررررر  امب قرررررررع الشررررررربا  التررررررراي: ال اليرررررررات امبتحرررررررد  األم ياجمرررررررنو  ا لنرررررررداو 

www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ImplementationGP.aspx  . 
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امباتسرررات امبم  كرررن الشررر كات يف  الرررن  امبتم  رررن حب كمرررن التمررراوإ والتنمجمرررن يف امبجمرررداإ االقتصرررا  
   و جمما ي    صتا: (3)ل دولن

ع  كجمررررراإ عرررررام يمرررررتا حتررررر  ال رررررا  إ الررررر طة   ي صرررررد  اتسرررررن س  كرررررن ل دولرررررن 
م اجمترررر . ويشررررم  ،لرررر  الشرررر كات امبسررررا ن   تررررا يف كماتسررررن  وكررررايد  جمرررر  الدولررررن 

وق ررا ن قو  امبشررتكن والشرر كات ،ات امبسرراولجمن احملرردو   والشرر اكات احملرردو   األتررت .
 ينبغرررر  اعتبرررراي الشرررر كات ال ا   جمرررررن حتشطصررررجمتتا االعتباييررررن امبنشرررر   مررررن "ررررر ل  ،لرررر 

الغرر ض منتررا ومررن ع شررعتتا  كرراإ طرراحتعتشرر يمات دررد    ماتسررات س  كررن ل دولررن ق،ا  
 (.15مل قو  د كبه ) اقتصا ياا عجزاء من ع شعتتا  من  عو

 امبتم  رن حب كمرن وت    امببا ت الت ججمتجمن مبنظمن التماوإ والتنمجمن يف امبجمداإ االقتصرا   -10
وت كرررررز ع ررررر    الم قرررررن حتررررر  امب اجمرررررن والسرررررجمع   امباتسرررررات امبم  كرررررن ل دولرررررنالشررررر كات يف  الرررررن 

 الفمالن: ال قاحتن
تنعبرررا امببرررا ت الت ججمتجمرررن ع ررر  امباتسرررات الررر  ختعرررع لسرررجمع   الدولرررن  قمرررا  

 وقمراعري بجمرن األترت  الر  تتمترع حبرا التصر يجي  مرن نالنتائجم  امبستفجمد نلا طا ا  امبالا
 الديجرررن امباا  رررن مرررنع ررر   ألطرررا كرررايد  يجرررن ماا  رررن مرررن السرررجمع  . وتشرررم  األم  رررن

 جمتررا الشرر و  ال ا   جمررن عو مرر ا  ت تررجم  الشرر كن اتررتم اي  افرر السررجمع    احلرراالت الرر  ت
ترررجمع   الدولرررن ع ررر  ماتسرررن ك ررر   جمترررا  صرررن األق جمرررن عو ع ررر    ررر  ق ايهترررا )امب جرررع 

  فس (.
ن ولرريل   قررد تارر إ انرراو  رراالت كررايد  جمتررا الدولررن تررجمع    م جمررن حت صررفتا مررن عق جمرر -11

امببررا ت الت ججمتجمررن مبنظمررن التمرراوإ والتنمجمررن يف امبجمررداإ ينعبررا كرر  مررن   امبسررا    و تجمقررن لرريل 
مررن امببررا ت  4امباتسررات امبم  كررن ل دولررن وامببرردع الشرر كات يف  الررن  امبتم  ررن حب كمررن االقتصررا  
 الت ججمتجمن.

 المؤسسا  المملو ة للدولة: الحالة الراهنة -جيم 
امبم  كرررن ل دولرررن جترررات  اع رررن اامررن يف األتررر ا  احمل جمرررن وترررز ا   مالجمتترررا يف امباتسررات  -12

وع   ال ري  مرن م جرات اخلصطصرن يف ال ما جمنرات والتسرمجمنات  ال ترزال  ول   االقتصا  المامب .
ا  ا  عيعراا   وع ر  مردى الم رد امبا ر  ك ه  تدي   ا ظات كبره  ل ماتسرات امبم  كرن ل دولرن.

وتشررررره الت ررررردي ات قو ايتفررررراو  سررررربن  م  كرررررن ل دولرررررن يف االقتصرررررا  المرررررامب .تررررر ته امباتسرررررات امب
الشررر كات المامبجمرررن اخلمسرررمائن امبديجرررن يف قائمرررن   رررن   يتشرررن  حتررر امبم  كرررن ل دولرررن  امباتسرررات

  وتصررررررر  عيحتا ترررررررا 2014يف امبائرررررررن يف عرررررررام  22.8قو  2005يف امبائرررررررن يف عرررررررام  9.8 مرررررررن
__________ 

-OECD, Guidelines on Corporate Governance of Stateمنظمرن التمراوإ والتنمجمرن يف امبجمرداإ االقتصرا     (3)

Owned Enterprises, 2015 Edition (Paris, 2015)  
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ت ي جمر إ  والي مرن  28.4عصر اا تب ر  ات ال اليرات امبتحرد  و م جماي  والي من  والي  389.3 قو
واالقتصا ات النامجمن ا  يف امب رام األول الردا ع احملر و اريا االيتفراو    واليات ال اليات امبتحد .

األيقررررام ترررر ى الشرررر كات امبتداولررررن األتررررت  امبسررررق ن يف  ت رررر وال تشررررم   .(4)وال تررررجمما الصرررر 
امب ج  عإ تا إ احلصن اإلمجالجمن عكرب ل ماتسات امبم  كرن ل دولرن الب يصات  وحتالتاي   نإ من 

 يف االقتصا  المامب .
ع رر  ال عاعررات الرر   وارر وت  جمرردياا  كرراإ ت كجمررز امباتسررات امبم  كررن ل دولررن وطنجمرراا حبترراا  -13

 وع رر ويف ال قررجي احلا رر    تمترررب ،ات ع جمررن وطنجمررن  م رر  العاقررن والبنجمررن التحتجمررن وامب ا ررا المامررن.
 تنشرا عيعراا  نطرا ترزال م جر    يف ت ر  ال عاعرات   امباتسات امبم  كرن ل دولرن ال ال ري  من عإ

حتصرر ي  متزايررد  ع رر   وارر  تممرر  عيعرراا . (5)يف طائفررن واتررمن مررن ال عاعررات  م رر  الشرراوإ امبالجمررن
 ر كن مرن  550  ع   تبجم  امب ال  كاإ انراو مرا ال ي ر  عرن 2014ويف عام  الصمجمد المامب .

  مرن الب رداإ امبت دمرن النمر  سرق نوريره امب سرق نكات عررب ال طنجمرن امبم  كرن ل دولرن  تر اء امبالش  
لت رررر  األجنبجمرررن  فرررر ووال   ررررنإ عرررد  وع رررر  الررر ري  مررررن عإ المرررد  صررررغه  سررربجماا  والب رررداإ النامجمرررن.

 15 000يص  عرد    وعترا األجنبجمرن قو عك ر  مرن  ق، اإو ق  عص اا األجنبجمن كبه  الش كات
ت ي جمررررر إ  والي مرررررن  واليات ال اليرررررات  2 ع ررررر وت ررررردي عصررررر اا األجنبجمرررررن  رررررا يزيرررررد عجنررررر   ررررر و 
وق ا ن قو ،ل   تنشا امباتسات امبم  كن ل دولن حتص ي  متزايد  يف عم جمرات  مر   .(6)امبتحد 
 .(7)يف مججمع عحناء المامل تاوك ا الش كات

ا  متمد  األوجر  ألترباك تشرم  و ن وقد تغه األتاد امبنع   مب اجمن الدولن   وي الزم -14
ت  ه امبنا ع المامن  وتمزيز الصناعات ال  ال ميان تع ي اا من " ل االتت ماي اخلامل  وت لجمد 

__________ 

 ا ظرررررر عو عك رررررر .   صصررررررتايف امبائررررررن مررررررن  50  سرررررربت  مررررررامل تررررررديد ترررررر ى الاجما ررررررات الرررررر  ك رررررر  احلا مررررررن  (4)
G. Kwiatkowski and P. Augustynowicz, “State-owned enterprises in the global economy – 

analysis based on Fortune Global 500 list”, Managing Intellectual Capital and Innovation for 

Sustainable and Inclusive Society: Proceedings of the MakeLearn and TIIM International 

Conference, (Bari, Italy, 27-29 May 2015), pp. 1739-1747)؛ وPrzemyslaw.Kowalski and others, 

“State-owned enterprises: trade effects and policy implications”, OECD Trade Policy Paper No. 

147 (22 March 2013), pp. 5 and 188 . 
(5) Kwiatkowski and Augustynowicz, “State-owned enterprises in the global economy”, p. 1744 (see 

footnote 4) . 
(6) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report: 

Investing in the SDGs: An Action Plan (New York and Geneva, 2014), pp. 20-21 . وتمر ا الشر كات
يف امبائرن منترا  10 سربت   ولرن عو الاجما رات المامرن مراعرب ال طنجمن امبم  كرن ل دولرن انرا ع ر  عطرا  ر كات ك ر  الد

 (.34ع   األق  عو تا إ الدولن عو الاجماإ المام ا  امبسا ن األكرب عو امبالان ل حصن اليابجمن  جمتا )مل 

يف امبائررررن مررررن قمجرررراي  70يف اال ررررا  األويوى ع رررر  ترررربجم  امب ررررال  تسررررت ت  امباتسررررات امبم  كررررن ل دولررررن  ررررا  سرررربت   (7)
 Thilo Hanemann and Mikko Huotari, “A new record year for Chinese .2015تت ماي الصجمة يف عرام اال

outbound investment in Europe” (Mercator Institute for China Studies, February 2016), p. 5 . 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=937
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=937
http://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/COFDI_2016/A_New_Record_Year_for_Chinese_Outbound_Investment_in_Europe.pdf
http://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/COFDI_2016/A_New_Record_Year_for_Chinese_Outbound_Investment_in_Europe.pdf
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ا ف عيعاا حتمض امباتسرات امبم  كرن ت  . و (8)  ا  ل تصد  لأل ماتكاإلي ا ات احلا مجمن والمم   
وامباتسات  دد   يف  ال السجماتن المامن. حتتح جما  تائ   ق ا ن قو ع شعتتا التقايين  ل دولن

ل حا مررات  امبم  كررن ل دولررن لجمسررجي م ارراا ل حا مررات امب كزيررن عو اال ا يررن  حسررد  حترر  عيعرراا 
 احمل جمن و وإ اإلق جممجمن.

امباتسرررات حتسررربد ع قتترررا مرررع  ت ررر  إ امبزايرررا الررر  تتمترررع هبرررا حتررروعترررهت  ررر اري  تفجمرررد  -15
 رما ات  صر اا ع ر  با     وامبمام ن التفعجم جمن التنظجممجمن و وكاالت  ا مجمن  م   اإلعا ات امب

تدعمتا الدولن  جتم ترا عقر   رفا جمن ومسراءلن وكفراء   حبجمر  تتمترع   كرز ااجممنرن السر قجمن وتممر  
ويف ظرر  ارري  اخل فجمررن  كرراإ انرراو اجتررا  قو . (9)يف ظرر   يجررات عالجمررن مررن اإل رر ت مررن الم رراك

   والشررفا جمن وامبسرراءلن يف ع اء امباتسررات امبم  كررن ل دولررن.قصرر ل ارريا ال عرراو وتشررقجمع الافرراء
و رمجي امببررا ت الت ججمتجمرن الدولجمررن امبتم  ررن حب كمرن الشرر كات مرن عجرر    جمررا ت ر  الغايررن )ا ظرر  و 

 الف و ال ا  ع  ا (.
ع رر  حنرر   لا رره مررن امباتسررات امبم  كررن ل دولررنا عرردم وعرر  رر اري  ق اء  وعتررهت عيعرراا  -16

وعظتررر ت  ياترررن  سررراولجمتتا عرررن ا رررتام   ررر   اإل سررراإ وتررر ء ع ائترررا يف اررريا الصرررد .وا ررر   
 ر   اإل سراإ حب الشر كات   ر   اإل سراإ حتشر إ التزامراتاألعمال التقاييرن و عج ااا م كز م اي  

عج يررررجي مررررن الشرررر كات الرررر   180مررررن حترررر   جتاوحترررراا عإ امباتسررررات امبم  كررررن ل دولررررن ارررر  األقرررر  
عررردم و ررر ل وع ررر  الررر ري  مرررن . (10)2015و 2014  مرررا حتررر  عرررام  يف الفرررت  اتصررراالت ممترررا

مرررن امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن قرررد تمتررردت حتالتزامرررات تتم رررا  م عرررن حترررالنظ  قو عإ   الصررر ي 
 إ ت رر  امباتسررات ا تتاررجي   رر   حتررا عرراءات تفجمررد ومت مررع ،لرر  ت تجمررا   (11)حب رر   اإل سرراإ

ت ررر م هبرررا يف اخلرررايل   رررا يف ،لررر  اال تتاكرررات الررر   المم جمررراتاإل سررراإ يف حت رررداطا األصررر جمن ويف 

__________ 

(8) Kowalski and others, “State-owned enterprises”, pp. 11-13  (.4)ا ظ  احلا جمن  
 ,Arief Budiman؛ وKowalski and others, “State-owned enterprises”, p. 4 ا ظر  ع رر  تربجم  امب ررال (9)

Diaan-Yi Lin and Seelan Singham, “Improving performance at state-owned enterprises”, 

(McKinsey & Company, May 2009), available at www.mckinsey.com/industries/public-

sector/our-insights/improving-performance-at-state-owned-enterprises؛ وInstitute for Human 

Rights and Business, “Human rights in the political economy of states: avenues for application”, 

State of Play series No. 3 (March 2014), p. 51 . 
 Business and Human Rights Resource Centre, “Action on business and human rights: Whereا ظر   (10)

are we now? - Key findings from our Action Platforms (March 2015), p. 4 . 
س  كن ل دولرن قو مبرا ي  االتفرا  المرامب  لألمر   نماتس 242  كا جي قد ا عمجي 2016 جمساإ/عحت ي   1 ىت  (11)

ل )قرد مرن قعراو األعمرا ،اتجمراا  عحت غر ا عرن ع فسرت من امبشرايك  الريين مشايو  8 700امبتحد  من عص    اي 
. وتترررال قاعرررد   كرررز امب اجمرررن ل دولرررن(التمترررع  أل ررر  يسرررتند قو اإلحتررر غ الررريايت عرررن  خيت رررف المرررد  الفم ررر  ق رررجم ا 
 . unglobalcompact.org البجما ات ع   امب قع الشبا 
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امبتصررر ن حتالممررر   واأل ررر اي البجم جمرررن  وا تتاكرررات احل ررر   يف األيا ررر  والتط يرررف وتشررر ي  صررر ي  
 .(12)امبدا م  عن      اإل ساإ

  ررر   اإل سررراإ  وقررر ائ  الشررر كات اخلاصرررن حب ررر    ا تتاكررراتوتنرررزو الت رررايي  امبتم  رررن حت -17
ن الشرر كات البجم جمررن واالجتماعجمررن قو عرردم التف يررا حترر  الشرر كات اخلاصررن اإل سرراإ عو حترر  اء   كمرر

وامباتسررات امبم  كررن ل دولررن  األمرر  الرري  يمرر  مررن الصررمد الت كررد مررن ع اء ت رر  امباتسررات 
مررن جا ررد ا ررتام   رر   اإل سرراإ  مرردى ومياررن عإ يت قررف يف  ررال   رر   اإل سرراإ. عم مرراا 

  وريهاا من احل ا زالدولن   د ااع   الش و  ال  حتديجات متفاوتن امباتسات امبم  كن ل دولن 
 م   امبمايه الصناعجمن.

 نطاق التقرير وحدوده -دال 
صر ا ن قو الاجما رات  4 دولن  يشه امببدع التر ججمت  ل امبم  كنحتاإل ا ن قو امباتسات  -18

تصررردي  ووكررراالت تررر م  عو  رررماإ حتالدولرررن  م ررر  وكررراالت ائتما رررات ال وتجم ررراا  الررر  تررر تبا ايتباطررراا 
ي  التعر   ار حتجمرد عإ االتت مايات ال مسجمن وكيل  ال كاالت اإلمنائجمن وماتسات التم ي  اإلمنائ .

 د"  يف  عا  ايا الت  ي .يالاجما ات ال 
 وال ي كرررررز اررررريا الت  يررررر  تررررر ى ع ررررر  امباتسرررررات امبم  كرررررن ل دولرررررن  حترررررامبم  الت  جمرررررد . -19
ال  تنديل يف   ن األعمرال التقاييرن الر  ك اترا الدولرن عو  (13)السجما ينيشم  صنا يا ال  و   وال

يف  ت ر  امباتسرات وتمتررب. 4تسجمع  ع جمتا  وقإ كا جي ريه ميك ي  ص ا ن يف امببردع التر ججمت  
مررا يترر  ارر  عإ الدولررن ك اتررا عو و حتمررض األ جمرراإ   عرراا "اصرراا مررن امباتسررات امبم  كررن ل دولررن  

و شر ت صرنا يا ال ر و  السرجما ين حت صرفتا  ل شر كن. د ظر  عرن الشرا  احملرتسجمع  ع جمتا حتغرض الن
ت ي جمرر إ  والي مرن  واليات ال اليررات  6.4 ت رايك يف التم ير  المررامب  وق اي  عصر لارا و طررا قر   

 .(14)2014ع ايت قلجم  ت دي ات عام  و  اا مبا امبتحد 

__________ 

 Human Rights and Business Dilemmas Forum, “Working with SOEs”, available at ا ظرر  (12)

www.hrbdf.org/dilemmas/working-soe/#.Vp-yFU3bLIU; and information on the Business 
 .  Human Rights Resource Centre website, www.business-humanrights.orgو

 . the Santiago Principles, available at: http www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf ا ظ  (13)
 18-17الصرفحتاإ   2014ت  ير  االترت ماي المرامب   )األو اتا (   ماك  األم  امبتحد  ل تقاي  والتنمجمنا ظ   (14)

   (.6)ا ظ  احلا جمن 

http://www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf
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 ع ر تر ته  مالجمرن و وحتالنظ  قو مرا حيتمر  عإ  دتر  مججمرع امباتسرات امبريك ي  ععر   مرن  -20
  يشقع الف يا المام  عصرحاك امبصر حن ع ر  قير ء األول يرن مبسراولجماهت  يف (15)     اإل ساإ

  ال      اإل ساإ ومساولجمات الدول ال  ينتسب إ قلجمتا. 
سرا تسرمجم  امببرا ت  يشا  جزءاا  4امببدع الت ججمت    إحت يدي التيكه   فس  ويف السجما  -21

وتشرم   .6و 5امببردعين  " وار  مرا يشرم  عيعراا قن حت  الدولن واألعمرال التقاييرنالم "الت ججمتجمن 
الم قررن حترر  الدولررن واألعمررال التقاييررن  رراالت تارر إ  جمتررا الدولررن ارر  جتررن  اع ررن اقتصررا ين يف 

     اإل سراإ  عو  يفش كات لت  ه "دمات قد تات  ال  د ،اهتا  عندما تتماقد عو تتفاع  مع
امبسررائ  عررن  عررا  ارريا  ت رر وخترر ل  عنرردما جترر   ممررام ت جتاييررن )امبشررتيات( مررع الشرر كات.

 من االاتمام. مزيداا الت  ي   لانتا تستحا 

اإلطرررررار المعيرررررارت والسياسررررراتي لررررردعم يجرررررراءا  الدولرررررة فيمرررررا يتعلرررررق  -ثانياا  
 للدولة بالمؤسسا  المملو ة

واجررا الدولررة فرري الحمايررة مررن االنت ا ررا  الترري ترتا  ررا المؤسسررا  المملو ررة  -ألف 
 للدولة

 "يضافية"اشتراط اتخاذ خطوا   -1 
ع ر  ينبغر  ع ر  تن  امببا ت الت ججمتجمن حت   ل   جمما يتم را حت اجرد الدولرن يف احلمايرن   -22

 حتالع ي رن  فسرتا الر  تمامر  هبرال دول عإ تفم  عك   من     ممام ن امباتسات امبم  كرن ل دولرن 
عإ تتطرري "عرر ات " ع رر  ع رر  ينبغرر  ل رردول 4ويررن  امببرردع الترر ججمت   ماتسررن جتاييررن ع"رر ى. نعيرر

ا الدولن ق ا جمن ل حماين من ا تتاكات      اإل ساإ من جا د امباتسات التقايين ال  ك ات
حت تررائ  منتررا ا ررتا  حترريل المنايررن ال اجبررن يف  ررال   رر   اإل سرراإ عنررد  ...عو تسررجمع  ع جمتررا 

 . حتجمررد عإ امببررا ت الت ججمتجمررن ال  ررد  مررا ارر  اخلعرر ات الرر  ينبغرر  عإ تتطررياا الرردول."االقتعرراء
 ايا الش إ يف الف و ال ال  من ايا الت  ي .يف وي دم الف يا المام  اقتا ات 

مياررن  ترر  اخلعررر ات اإل ررا جمن الررر  يتمرر  اختا،اررا ع ررر  عطررا ترررداحته تعرراا قو ت ررر  و  -23
امببررا ت مررن الرردول تتع ررد ت رر  و  تنعبررا ع رر  مججمررع الشرر كات.و  3قو  1امببجمنررن يف امببررا ت مررن 

اختا، اخلع ات امبناتبن مبنع ا تتاكات      اإل ساإ من جا د امباتسات التقايين  والتح جما 
عرن الت قمرات احملرد   حت  ر ل  جممرا يتم را   عر ا  األ  اي النامجن عنترا  بن ع جمتا وجرب جمتا وامبماق

  اإلج اءات التنظجممجمن والسجماتاتجمن.خمت ف حتا تام      اإل ساإ وال  اء حتالتزاماهتا من " ل 
__________ 

االترت ماي يف مصر ا  ر يججم  يف  يشاي قو التعر يات اإلياحتجمرن األ"ره  يف اريا الصرد  امبتم  رن يف اعتمرا  ق اي  (15)
 Human rights: expectations“ال  تدي  صندو  امبما ات الت اعدين ل ن وي  " ال تجم ن امبمن  ن 2016 ،اي/مايد 

towards companies”   ع رررر  امب قررررع الشرررربا www.nbim.no/en/responsibility/risk-management/human-

rights . 
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عوصررجي جلنررن و  .4يف امببردع   الرر اي  الردع  قطرراي السجماترات الدولجمررن صر ك تمزيررز سره يو  -24
  حترر إ تعبررا تررداحته ق ررا جمن تتعررمن قرردمتتا مررا" اا يف ت صررجمن  الرردول األععرراء  رر  عويوحترراو ياء  
ا تام   رر   اإل سرراإ   ررا يف ،لرر  حترريل المنايررن ال اجبررن يف  ررال حتررماتسررات األعمررال معالبررن 

عند االقتعاء  وا  تداحته ميارن ق ياجترا يف قجر اءات المنايرن ال اجبرن ال ائمرن         اإل ساإ
 .(16)ماتسات األعمال عو تسجمع  ع جمتا ...عندما ك   الدول األععاء 

ومع ،ل    رنإ ا رتا  اخترا، "عر ات ق را جمن ال يمرة ع ر  ينبغر  ل ردول عإ تار إ عقر   -25
واارردا النتررائ  ارر    جمررا  الشرر كات اخلاصررن.ابتررا الرر  ت ت تتاكررات االا شررغاالا حتاحلمايررن مررن 

وياكرد  اال تام الاام  حل    اإل ساإ من جا د مججمع امباتسرات  حتصر ا النظر  عرن امب اجمرن.
 رجي الر    را جمناإل ترائ  الامباتسرات عإ تسرتطدم  نصا ب اع   ينبغ  ل دول حت صفت  تا اال

 تص  تا ل حماين من اال تتاكات.
 قي للسياسا األساس المنط -2 

امببرررا ت الت ججمتجمرررن والتم جم رررات ع جمترررا صررر ا ن األترررباك الررر  تزيرررد الت قمرررات مرررن  رررد   -26
ويتم ررا ،لرر  حتالم قررن ال تجم ررن حترر   الرردول  جممررا يتصرر  حتامباتسررات الرر  ك اتررا عو تسررجمع  ع جمتررا.

 فا   منترا.الدولن وامباتسن وال تائ  امبتا رن ل دولرن ل صرد وكفالرن ا رتام   ر   اإل سراإ واالترت
 تمتمد ك ما كا جي  الدولن  عو امباتسن التقايين ق يبن منقو ع   ك ما كا جي  4امببدع    لويشه 

 ات ا ت قرر   األتررراد امبنع رر  لسجماترررك مرررا ع رر  السرر عن ال ا   جمرررن عو  عرر   ا مررر  العرر ائد   
عو  التقاييررنامباتسررات وعنرردما ك رر  الرردول   رر   اإل سرراإ.حلاتسررن امب ا ررتام يف كفالررنالدولررن 

السجماترررات والتشررر يمات واأل ظمرررن ،ات    ياررر إ ارررا عكررررب ال ترررائ  لافالرررن تنفجمررريتسرررجمع  ع جمترررا
قو وكررراالت  ارررات ايي   اإل اي  الم جمرررا عم مررراا  ت ررردمو  الصررر ن  جممرررا يتم رررا حترررا تام   ررر   اإل سررراإ.

ا يف ،لر  كفالرن حتريل ل تدقجما وال قاحتن    االا عكرب اإل ايات احلا مجمن امب تبعن هبا ك   و   الدولن
     اإل ساإ.حل الفمالن المناين ال اجبن

اإل ايات والاجما ررررررات  ويتمرررررر  عإ تارررررر إ اتسررررررا  السجماتررررررات. ارررررر  سرررررر لن امبولرررررريل   -27
قررررا ي  ع رررر  التصرررر ا حتع ي ررررن تتما رررر  مررررع  م اجمررررن الدولررررن  رررر   احلا مجمررررن امبا فررررن  مايتررررن 

ويررردع  امبالجمرررن عو االقتصرررا .  و اياتغالرررد واررر  يف ال االلتزامرررات المامرررن ل دولرررن حب ررر   اإل سررراإ
د  مررن امببررا ت الت ججمتجمررن احلا مررات قو  عرر  وجتتجمررز اإل ايات وال كرراالت الرر   رر 8امببرردع   رر ل
  .ممتامت ئمن امبمايتات التقايين لا  تا إ ع   ع   حتت   االلتزامات وتمم  حتع ي ن   ا 
وينبغرر  ل دولررن عال تع ررد مررن  جمن.مسرر لن خترر  الشرر عجمن وامبصررداق ويشررا  ،لرر  عيعرراا  -28

مررا  وك ررهاا  اخلاصررن. امباتسررات التقاييررنهبررا عقرر  سررا تع برر  مررن  وتجم رراا  الشرر كات الرر  ترر تبا ايتباطرراا 
 انرراوو  حتالدولررن والمارر  حتررالما .م تبعرراا س  كررن ل دولررن  مباتسررنتررق    رر   اإل سرراإ  يارر إ

ويف امب احترر    ررنإ ماتسررات األعمررال عك رر   ت قمررات كبرره  مررن الرردول عإ تررنظ  عم ياررا الدا" جمررن.
__________ 

 . recommendation CM/Rec(2016)3 on human rights and business, para. 22 ا ظ  (16)
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وار  الر  تافر  ا رتام ع  ن حتا ه ل بر ل ت ججمترات مرن الدولرن ق،ا يعت عإ الدولرن ار  ال ردو  
 .هبا مبا    ع   ص نالاجما ات األق ك قلجمتا قإ مل تان       اإل ساإ من جا د

 اآلثار المترت ة في القانون الدولي -3 
شررررر إ  مزيرررررد مرررررن اإلجررررر اءات حتل ، الررررردولاخترررررا   تسرررررتدع لرررررااألترررررباك اإل رررررا جمن قإ  -29

حتالتزامررررات الدولررررن   جررررد ال ررررا  إ الرررردوي حل رررر   اإل سرررراإ تتم ررررا امباتسررررات امبم  كررررن ل دولررررن 
  .المام ل ا  إ الدويوا

 مياررن عإ خترر أ لرردول اعإ قو  رر   اإل سرراإ حل األمرر  امبتحررد  تشرره اجم ررات ممااررداتو  -30
ا تتاكررات   رر    حتسرربدايررن   جررد ال ررا  إ الرردوي حل رر   اإل سرراإ حت اجررد اال ررتام عو احلم

 . (17)ماتسات س  كن ل دولن ال  ت تابتااإل ساإ 
وتشه اجم رات امبمااردات عرا   قو واجرد احلمايرن مرن اال تتاكرات مرن جا رد عطر اا  -31

وميارن  مجمر   تال ن   ا يف ،ل  ماتسات ال عاو اخلامل وماتسات األعمرال امبم  كرن ل دولرن.
الدولن امبساولجمن عن عدم اختا، مججمع اخلع ات امبم  لن مبنع اال تتاكات والتطفجمف منتا وقص ل 

 ع  اياا.
اجم ات امبماادات عيعاا  تاي امباتسرات امبم  كرن ل دولرن ع ر   ت حتاويف حتمض األ جماإ   -32

اجم ررات عو سررات ار  حتاعتبرراي عإ ت ر  امبات ا رتام ت رر  احل ر    ر   اإل سرراإ حت اجرد الدولررن 
كرن حتالاامر  ل دولرن عو "ا رمن لسرجمع هتا. وتر ى ال قنرن    وحترا تاض عطرا س وك ء  ب   ار مجم  

عإ واجرد اال رتام يتع رد مرن الدولرن عإ كتنرع    امبمنجمن حتاحل    االقتصا ين واالجتماعجمن وال  ا جمن
النفايرررات حتسررربد جم  امب ررال ع ررر  تررربو،لرر    عررن ت  يررر  اارر اء وامبررراء والتحترررن حتصرر ي  ريررره قا   جمرررن

وك رررهاا مرررا  عرررجي ال قنرررن امبمنجمرررن حتال عررراء ع ررر  . (18)الصرررناعجمن الناجترررن عرررن امب ا رررا امبم  كرررن ل دولرررن
الرردول قو  يررا   عررد  النسرراء يف مناصررد صررنع ال رر اي يف امباتسررات امبم  كررن    التمجمجمررز  ررد امبرر ع 
 .(19)" ىاألا مجمن احلجم ات اال دولن ومساواهتا حت

و  ررراالت تاررر إ  جمترررا ع مرررال ماتسرررن س  كرررن ل دولرررن عو طبجممرررن ع قتترررا حتالدولرررن وانرررا -33
وارريا ارر  احلررال عنرردما تررا   ت رر  م تبعررن حتشررا  عو رر  حت اجررد الدولررن امبتم رر  يف اال ررتام. 

ت ردم "ردمات عامرن عو كايد ت عن مف  رن عو  - امباتسن وظائف عم مجمن  م   ق اي  السقن
احلاالت  يد ع   الدولن عإ كايد يقاحتن كا جمن من عج  ال  اء  ت  ويف  التماقد ممتا.   جد

__________ 

 . www.uhri.ohchr.org/en   وامبا   المامب  حل    اإل ساإ ع   امب قع الشبا :A/HRC/4/35/Add.1ا ظ   (17)
( امبتم ررا حترراحلا يف التمتررع حترر ع   مسررت ى مررن الصررحن مياررن حت  ريرر   2000)14ا ظرر  تم جمررا ال قنررن المررام يقرر   (18)

( امبتم ررا 2016)23والتم جمررا يقرر   ؛21( امبتم ررا حترراحلا يف امبرراء  الف رر   2002)15والتم جمررا يقرر   ؛34 رر   الف
   .58حتاحلا يف ظ وا عم  عا لن وم  جمن  الف    

 ؛)عو حتاسرررررررررررررتاإ( 171  الف ررررررررررررر   A/56/38و ؛CEDAW/C/BIH/CO/3و؛ CEDAW/C/MAR/CO/5ا ظررررررررررررر   (19)
   )ت ينجمدا  وت حتاري (. 150)قتت  جما( و 104  الف    A/57/38و
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. وجلمجمررع ارري  االعتبررايات صرردى "ررامل (20)ا تامترراحتالتزاماهتررا امبتم  ررن حب رر   اإل سرراإ وكفالررن 
يف تجما  عاداا التنمجمن امبستدامن واخلعا ال طنجمرن ال امجمرن قو   جمرا اري  األارداا  حترالنظ  قو 

  تا ي  ماتسات األعمال   ا يف ،ل  امباتسات امبم  كن ل دولن.الدوي ااام امبت قع عإ 
عإ ا تتاكات      اإل ساإ من جا رد ماتسرن س  كرن  4امببدع الت ججمت     لويم ن  -34

اللتزامات الدولن   جد ال ا  إ الدوي ق،ا كا جي ع مال امباتسن  ا تتاكاا  ل دولن قد يشا  عيعاا 
ويتص ي ال را  إ الردوي المرام ظ و راا درد   ميارن  جمترا ل طر امل مرن  ميان عإ تنسد قو الدولن.

ل  ررررا  إ الرررردا"   ل دولررررن امبمنجمررررن عإ  األ ررر ا  عو الاجما ررررات الرررر  لجمسررررجي مررررن عجتررررز  الدولرررن و  رررراا 
و  جرد ارري  ال  اعرد  مياررن عإ تمرزى ا تتاكررات امباتسرات الرر  . (21)يسرتتبم ا مسراولجمن الدولررن

جمترا ل دولررن امبمنجمرن. حتجمرد عإ مسر لن مم  ررن مرا ق،ا كا رجي كجما رات جتاييررن ك اترا الدولرن عو تسرجمع  ع 
تمررزى قو  ع مااررايف ارريا السررجما   س  كررن ل دولررن عم ال  عقرر  ع جمررن يف  ديررد مررا ق،ا كا ررجي  ممجمنررن
ع ر  الدولرن  وخمر الا  تامراا  مرا ق،ا كراإ الاجمراإ التقراي  يمتمرد اعتمرا اا  نوما يت  ار  مم  ر الدولن.

ا  إ  مايترررررن عناصررررر  مرررررن مترررررام احلا مرررررن ومرررررا ق،ا كررررراإ يتصررررر ا   تعررررر  ت ررررر    جرررررد ال ررررر
 ومرررع ،لررر   و ظررر اا . (22)ق ايهترررا عو تررر عتتا رررجي تم جممرررات الدولرررن عو   جرررد الصررر  جمات عو 

اال تتاكررات تسررف  عإ  األيجرر لعبجممررن الم قررات حترر  امباتسررات امبم  كررن ل دولررن والرردول   مررن 
قترررنا  مسررراولجمن الدولرررن عنترررا ع  ررراا عرررن امباتسرررات  عرررنولرررن س  كرررن ل د ماتسرررنت ررر م هبرررا  الررر 

 التقايين اخلاصن.

: مسرؤولية ال رر ا  عرن أعمرالالمؤسسا  المملو ة للدولة بوصق ا مؤسسا   -باء 
 احترام حقوق اإلنسان

ع   واجبات الردول  جممرا يتم را حتامباتسرات  ع   ال ري  من عإ ايا الت  ي  ي كز عتاتاا  -35
  من امبت  التيكه حت إ ت   امباتسات ا  كجما ات جتايين ينبغ  عإ  رتم   ر   امبم  كن ل دولن

ع رررر  عإ "تنعبررررا مسرررراولجمن  14يررررن  امببرررردع الترررر ججمت  و  .امباتسررررات "اصررررن اإل سرررراإ كسررررائ 
امباتسات التقايين عن ا تام      اإل سراإ ع ر  مججمرع امباتسرات حتغرض النظر  عرن  قمترا 

امبنعررا  فسرر  يف  جررد وي. (الت كجمررد معرراا  واجما تررا" )تترراوم اجموقعاعتررا  وتررجما  عم جماهتررا  
مببرررا ت الت ججمتجمرررن مبنظمرررن التمررراوإ والتنمجمرررن يف امبجمرررداإ االقتصرررا   امبتم  رررن حتامباتسرررات امبتمرررد   ا

الرر  تتسررا مررع امببررا ت الت ججمتجمررن وقعرر إ منظمررن الممرر  الدولجمررن ال  ترر  ل مبررا ت  (23)اجلنسررجمات
ولريل    مرن ال ا ر  عإ امببرا ت . امبتم  ن حتامباتسات امبتمد   اجلنسجمات والسجماتن االجتماعجمرن

__________ 

  .A/HRC/15/31ا ظ  عيعاا  (20)
 Olivier de Schutter, “The responsibility of states”, inو  77  الف ر   2و Corr. 1و A/56/10ا ظر   (21)

Simon Chesterman and Angelina Fisher, eds., Private Security, Public Order: The outsourcing of 

Public Services and Its Limits (Oxford, Oxford University Press, 2009), pp. 17-37.  

   .8و 5وامبا تاإ   77   الف   2و Corr. 1و A/56/10ا ظ   (22)

(23) OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Paris, 2011) . 

http://untermportal.un.org/UNTERM/display/Record/UNHQ/Portal/c302372
http://hdl.handle.net/2078.1/105108
https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=8f13184b-dd3f-4fef-b2f5-cacdbe523fb7&eRef
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 31قو  29امببرا ت مرن  وعإبرا ت الت ججمتجمرن  مرن امب  تنعبا ع   ال كجمز  ال ا جمن 24قو  11من 
 ع   امباتسات امبم  كن ل دولن. ا عباقاا تاماا ومتساوياا  تنعبا يف قطاي ال كجمز  ال ال ن ال اي  
وحتاإل ا ن قو مساولجمن امباتسات امبم  كن ل دولرن عرن ا رتام   ر   اإل سراإ حتالع ي رن  -36

عإ تت جمرد حتر ع   ممرايه  مرن ت ر  امباتسراتيت قرع   ماتسرن جتاييرن "اصرن ن فستا ع   ري اي عير
وتشرره امببررا ت الت ججمتجمررن  .امبسررق نو التقرراي  امبسرراول ع رر  قرردم امبسرراوا  مررع الشرر كات السرر   

مبنظمرررن التمررراوإ والتنمجمرررن يف امبجمرررداإ االقتصرررا   امبتم  رررن حتامباتسرررات امبتمرررد   اجلنسرررجمات قو عإ 
 سرا ارر امبتمرد   اجلنسرجمات امبم  كررن ل دولرن ك رهاا مرا تار إ عع ر   الت قمرات المامرن مرن امباتسرات

امبتمررد   اجلنسررجمات امبم  كرررن ل دولررن ختعرررع  اتسرررات امب  مررن الشررر كات اخلاصررن حتالاامرر  مت قررع
ريالبراا مرا امبم  كن ل  عاو اخلامل  لان التدقجما المام  امباتساتل ت صجمات  فستا ال  ختعع اا 

 وتشره امببرا ت الت ججمتجمرن مبنظمرن (.22 عكرب عندما تا إ الدولن ار  امبالر  النترائ  )مل يا إ
امباتسرررات امبم  كرررن يف  الرررن  كمرررن الشررر كات حب امبتم  رررنالتمررراوإ والتنمجمرررن يف امبجمرررداإ االقتصرررا   

عالجمرن مرن الشرفا جمن وعإ ختعرع  ل دولن قو ع   ينبغ  ل ماتسات امبم  كن ل دولرن عإ تت جمرد  مرايه
احتات   طا  ر إ واالمت ال وم اجمن احلس واإل صالاجل    المالجمن  فستا اخلاصن حتاحملاتبن  مبمايه

وتررنما  ارري  الت قمررات المالجمررن يف عررد  مررن تجماتررات الدولررن  (.24 مل. )امبسررق نالشرر كات 
 .)ا ظ  الف و ال ال  ع  ا (

مججمررع عم جمررات امباتسررات يف  ا ررتام   رر   اإل سرراإ   ي ررزمومررن امبترر  اإل رراي  قو ع رر -37
وتمر   متصر ن حتر ري اض عامرن درد  .امبم  كن ل دولن  حتص ا النظ  عما ق،ا كا جي جتاييرن حبترن عو 

امباتسررات يف مججمررع عم جمررات  التصررد  ارراامببرا ت الت ججمتجمررن  نررع اةترراي العرراي  حب رر   اإل سرراإ 
    ا  جمتا امباتسات امبم  كن ل دولن.التقايين

 بين حو مة ال ر ا  وحقوق اإلنسان الصلة -جيم 
يرررر ى الف يررررا المامرررر  عإ مررررن األتاترررر  لافالررررن اتسررررا  السجماتررررات الدولجمررررن و مالجمتتررررا   -38

االتررتنا  قو امببررا ت الت ججمتجمررن والنمررا،ل ال ائمررن مررن عجرر   سرر    كمررن امباتسررات امبم  كررن 
وعار  ال ترائا اخلاصرن  تمزيز ق اي  ما  دت  من  تاي ع     ر   اإل سراإ.حتغجمن ل دولن ومساءلتتا 

اقشن ا  امببا ت الت ججمتجمن مبنظمن التماوإ والتنمجمن يف امبجمداإ االقتصا   امبتم  ن حب كمرن هبي  امبن
امباتسررات امبم  كررن ل دولررن وامببررا ت امبشررتكن حترر   م عررن المشرر ين ومنظمررن  يف  الررنالشرر كات 

جراا ق يراا وت ردم ال تجم تراإ من ،. (24)التماوإ والتنمجمن يف امبجمرداإ االقتصرا   يف  رال ق اي  الشر كات
حتالت ججمترات ال ائمرن امبتم  رن  وتجم راا  كما عطما ت تبعاإ ايتباطراا . امباتسات امبم  كن ل دولن حل كمن

حتالسر  و التقراي  امبسراول و  ر   اإل سراإ  وااصرن امببرا ت الت ججمتجمرن مبنظمرن التمراوإ والتنمجمرن 
ا ت الت ججمتجمرن حتشر إ األعمرال يف امبجمداإ االقتصا   امبتم  ن حتامباتسات امبتمرد   اجلنسرجمات وامببر

امببرررا ت الت ججمتجمرررن مبنظمرررن التمررراوإ والتنمجمرررن يف عإ التقاييرررن و  ررر   اإل سررراإ. وع ررر  الررر ري  مرررن 
__________ 

  .OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance (Paris, 2015)ا ظ   (24)
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امباتسات امبم  كن ل دولن وامببا ت امبشتكن يف  الن امبجمداإ االقتصا   امبتم  ن حب كمن الش كات 
داإ االقتصا   يف  رال ق اي  الشر كات الر  حت   م عن المش ين ومنظمن التماوإ والتنمجمن يف امبجم

ت ر  ل عصرب عق هتا عيعاا  م عن المشر ين مل  رس تر ى حتت يجمرد الردول األععراء يف امبنظمرن    رد 
 .(25)امببا ت م تبن م جمجمن  ولجمن وصايت تنفي وي ول اا "ايل الدول األععاء يف امبنظمن

امبمجماييرن حتر    كمرن الشر كات مرن جترن  ويشه الف يا المام  قو الص ت امبفااجممجمرن و  -39
وع ر  امبسرت ى األتاتر   تغعر   والس  و التقاي  امبسراول و  ر   اإل سراإ مرن جترن ع"ر ى.

 امببا ت الت ججمتجمن مبنظمن التماوإ والتنمجمن يف امبجمداإ  مججمع الصا و   كمن امباتسات التقايين.
امبم  كن ل دولرن عبراي  عرن ت صرجمات قو امباتسات يف  الن االقتصا   امبتم  ن حب كمن الش كات 

حتع ي ررررن و احلا مررررات حتشرررر إ كجمفجمررررن  ررررماإ عمرررر  امباتسررررات امبم  كررررن ل دولررررن حتافرررراء  و ررررفا جمن 
)ع ر  عإ  4قو  د كبه مع عاداا امببدع الت ججمت  ،ل  يت ا ا و  "ا من ل مساءلن )تصدي (.

 اإ(.تفت  امبساءلن انا حتاإل اي  قو اةتاي امبتتبن يف      اإل س
وت رر أ امببررا ت الت ججمتجمررن مبنظمررن التمرراوإ والتنمجمررن يف امبجمررداإ االقتصررا   امبتم  ررن حب كمررن  -40

امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن وامببرررا ت الت ججمتجمرررن مبنظمرررن التمررراوإ والتنمجمرررن يف يف  الرررن الشررر كات 
األوو وت رتل حتجمنتمرا امبتبا لرن  األ جمرنامبجمداإ االقتصا   امبتم  ن حتامباتسات امبتمرد   اجلنسرجمات حت

وتررررر ى امببرررررا ت الت ججمتجمرررررن امبتم  رررررن  األ"ررررر ى يف االعتبررررراي.امببرررررا ت الت ججمتجمرررررن عإ ت "ررررري الررررردول 
حتامباتسررات امبتمررد   اجلنسررجمات  ع رر  ترربجم  امب ررال  عإ   كمررن الشرر كات متمررن لتنفجمرري مبررا ت 

  يف ل غايررنمتشرراهبن والشررفا جمن   صررالوممررايه السرر  و التقرراي  امبسرراول. والت صررجمات امبتم  ررن حتاإل
وترررن  امببرررا ت  ومتسررر ن حتشرررا  صررر ي   جممرررا خيررر  الم قررات حتررر  عصرررحاك امبصررر حن.ك جمتمررا 

يف  الررررن الت ججمتجمررررن مبنظمررررن التمرررراوإ والتنمجمررررن يف امبجمررررداإ االقتصررررا   امبتم  ررررن حب كمررررن الشرررر كات 
 كرررام ا  تجماترررن م اجمرررن الدولرررن ينبغررر  عإ تمرررتا اعتا ررراا " :امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن ع ررر  عإ

وينبغررررر  عإ ت  ررررر  عيرررررن  ...  سرررراولجمات امباتسرررررات امبم  كرررررن ل دولرررررن جترررررا  عصررررحاك امبصررررر حن
امبم  كرررن  اتسررراتلدولرررن  جممرررا يتم رررا حتالسررر  و التقررراي  امبسررراول مرررن جا رررد امبدى الررر ت قمرررات
" وينبغرر  ل ماتسررات امبم  كررن ل دولررن عإ تت جمررد  مررايه عالجمررن ل سرر  و التقرراي  امبسرراول ل دولررن.
  .اخلام ( )الفص 
ومرررن امبنظررر ي التشرررغجم    ي ررردم قطررراي   كمرررن الشررر كات م تارررزاا مفجمرررداا لتنفجمررري متع برررات  -41

وتشرتم    كمرن الشر كات  ما تا إ متا ن حتالفم  ع   الصرمجمد الر طة.      اإل ساإ  وك هاا 
 ع    م عن من الم قات ال ائمن حت  ق اي  الش كن و    ق ايهتا وعصحاك عتتمتا وعصحاك

كمررا ترر      كمررن الشرر كات ااجمارر  الرري  مياررن مررن " لرر   ديررد عاررداا  امبصرر حن اة"رر ين.

__________ 

عيررردت ت ررر  امببرررا ت يمسجمررراا ت ترررن حت رررداإ ريررره عععررراء يف منظمرررن التمررراوإ والتنمجمرررن يف امبجمرررداإ االقتصرررا   واررر    (25)
 World Bank, Corporate Governance of State-owned اال ررا  ال وترر  وك ل مبجمررا والتفجمررا  ا ظرر  عيعرراا 

Enterprises: A Toolkit (Washington D.C., 2014). 



A/HRC/32/45 

GE.16-07306 16 

. وت رررر م عررررد   ول حتاتررررتطدام (26)الشرررر كن وتمجمرررر  وتررررائ    جمررررا ت رررر  األاررررداا ويصررررد األ اء
ت قماهترررا مرررن امباتسرررات امبم  كرررن و  جمرررا ت  رررجم  مرررن عجررر  اةلجمرررات امبنشررر   حل كمرررن الشررر كات 

 .      اإل ساإ )ا ظ  الف و ال ال  ع  ا ( يف عإ  تمل دولن 
وتفجمررد امببررا ت الت ججمتجمررن مبنظمررن التمرراوإ والتنمجمررن يف امبجمررداإ االقتصررا   امبتم  ررن حب كمررن  -42

حت صررفتا  امباتسررات امبم  كررن ل دولررن عيعررا يف ت  ررجم   وي الدولررن ومسرراولجماهتايف  الررن الشرر كات 
وتشرا  امببرا ت الت ججمتجمرن امبمجمراي  امببا ت الت ججمتجمن. امب اجمن الفمالن ا  يف صمجم  ت    .نامبالا

امبتفا ع جم   ولجما حتش إ الع ي ن ال  ميان  جمتا ل حا مات عإ كايد متام م اجمن الدولن لتقنرد 
ويت قع من الدول عإ تتص ا حت صفتا . (3مزالا امب اجمن الس بجمن واإل  ا  يف تد"  الدولن )مل. 

نفجمري   كمرن امباتسرات امبم  كرن ل دولرن حتع ي رن  رفا ن وقاحت رن مالارن مسرتنه  و مالرن وعإ تافر  ت
 ل مساءلن  حتديجن عالجمن من اال تاا والفمالجمن )الفص  ال ا (.

. (27)اررري  األارررداا كامرررا مرررع ا رررتام   ررر   اإل سررراإ واررر   ررر ويين ال تامتررراتتفرررا و  -43
 جمرررن  و رررماإ عإ  رررتم وع جمررر   ال ي جرررد ع   رررزاو حتررر  ا رررتام اترررت  لجمن ق اي  امباتسرررن  مرررن  ا

  دولن      اإل ساإ وممرايه السر  و التقراي  امبسراول  مرن جترن ع"ر ى.ل امبم  كنامباتسات 
 امبم  كررنويف  فرر  السررجما   ي  ررس الف يررا المامرر  عإ و ررع ع ظمررن ل ت كررد مررن عإ امباتسررات 

  جما عادا تا  ي ف ع بن عمام  دولن تت جمد حتالس  و التقاي  امبساول و تم      اإل ساإ الل
  ررا نويفعرر   سرر  السرر  و التقرراي    ررا يف ،لرر  ا ررتام   رر   اإل سرراإ  قو ق االقتصررا ين.
قو خماط  وتاالجمف  ي     يف    عإ امبع  يف االجتا  امبماك  من      عإ (28)قجممن مستدامن

 .(29)ما ين ومع   حتالسممن
قو قطاي   كمن الش كات لعماإ وليل   يشقع الف يا المام  الدول ع   عإ تستند  -44

واريا ال يمررة ع ر  ال ميارن ل دولررن عإ ختتراي  لجمررات وع وات  عإ  رتم ماتسراهتا   رر   اإل سراإ.
ت ججمتجمررن البررا ت امبومررع ،لرر   وحتررالنظ  قو ال رر ك امبفررااجمم  والمم رر  حترر   ع"رر ى ل  جمررام حترريل .

ل ماتسررات امبتمررد   اجلنسررجمات  حتشرر إ األعمررال التقاييررن و  رر   اإل سرراإ  وامببررا ت الت ججمتجمررن 
امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن يف  الرررن مرررن جترررن  وامببرررا ت الت ججمتجمرررن امبتم  رررن حب كمرررن الشررر كات 

__________ 

  .OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance, p. 9ا ظ   (26)

ا ظرر  ت  يرر  ال قنررن االتتشررايين   رر    رر   اإل سرراإ حتشرر إ م  رر و  ترراي الفسررا  السرر بجمن ع رر  التمتررع حب رر    (27)
  . A/HRC/2/8/73  اإل ساإ 

(28) OECD Policy Framework for Investment 2015 Edition (Paris,2015), chap. 7 وJohn Evans and 

Dinusha Peiris, “The relationship between environmental social governance factors and stock 

returns”, Australian School of Business Research Paper No. 2010ACTL02.  

 Rachel Davis, Daniel Franks, “The costs of conflict with local communitiesا ظر  ع ر  تربجم  امب رال   (29)

in the extractive industry”  ويقررن م دمررن يف احل  ررن الدياتررجمن األوو امبتم  ررن حتامبسرراولجمن االجتماعجمررن يف  ررال
 Goldman Sachs Global Investment( و2011شررر ين األول/عكتررر حت  ت 20-19التمررردين )ترررا تجماري   

Research, “Top 190 projects to change the world” (April 2008)   يف ال تجم نA/HRC/14/27.  
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ومبا ت ق اي  الش كات  من جتن ع" ى  قد جتد الدول عإ من األيس  تنفجمياا حتع ي ن تمرز  كر  
 وي دم الف و التاي اقتا ات يف ايا الصد . منتا األ" ى.

 القدوة التي يحتذى ب ا: تقعيب شرط اتخاذ خطوا  يضافية -اا ثالث 
الررررردول حتررررر إ تتطررررري "عررررر ات ق رررررا جمن لعرررررماإ عإ  رررررتم  4ي صررررر  امببررررردع التررررر ججمت   -45

امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن   ررر   اإل سررراإ  ولانررر  ال حيرررد  ت ررر  اخلعررر ات. ويف اررريا الفررر و  
إ تتطرياا الدولرن حت صرفتا مالارن ل شر كات  ي تل الف يرا المامر  طائفرن مرن الترداحته الر  ميارن ع

اري  االقتا رات امبمايترات  ظت وال ت .4من عج  تفمجم  االلتزامات امبتتبن ع جمتا   جد امببدع 
الرردول الررر  سايترررات حترر  تسررتند قو سايترررات خمترراي   وال تررجمما  ... ال طنجمررن حتشررا  مسرررتفجمض

،ات صررررر ن حتشررررر إ   كمرررررن و مبرررررا ت ت ججمتجمرررررن  ولجمرررررن قي ت ع ررررر  اترررررتبجماإ الف يرررررا المامررررر   و 
 .(30)امبم  كن ل دولن  و  كمن الش كات و     اإل ساإ امباتسات

 تحديد التوقعا  -ألف 
ينبغررر  ل ررردول عإ تم رررن حت  ررر ل ت قمترررا مرررن مججمرررع ع ررر  ع ررر   2يرررن  امببررردع التررر ججمت   -46

يف قق جممترا و/عو واليتترا اائنرن ال ) ا يف ،ل  امباتسات ال  ك اتا الدولرن( امباتسات التقايين
امببررررا ت ومياررررن قيررررا  ت صررررجمن سات ررررن يف  ال عررررائجمن عإ  ررررتم   رررر   اإل سرررراإ يف كرررر  عم جماهتررررا.

يف  الررررن الت ججمتجمررررن مبنظمررررن التمرررراوإ والتنمجمررررن يف امبجمررررداإ االقتصررررا   امبتم  ررررن حب كمررررن الشرررر كات 
سررراولن عرررن قحتررر غ امباتسرررات امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن الررر  ترررن  ع ررر  عإ تاررر إ الدولرررن م

و جممرررا يتم رررا  امبم  كرررن ل دولرررن حتت قماهترررا  جممرررا يتم رررا حتررراأل اء امبررراي وريررره امبررراي لت ررر  امباتسرررات.
حتالسرر  و التقرراي  امبسرراول  مررن امبت قررع عإ تت جمررد امباتسررات امبم  كررن ل دولررن  مررايه عالجمررن مررن 

 (. 25 الس  و التقاي  امبساول )مل
خمصصررررررن  ل شرررررر كات  ت ت ججمتجمررررررن ل مسرررررراولجمن االجتماعجمررررررنوعصررررررديت عررررررد   ول مبررررررا -47

وايا ار  احلرال يف اانرد )امببرا ت الت ججمتجمرن امبتم  رن  مباتساهتا  وإ اإل اي  قو      اإل ساإ.
ويف  (31)ماتسرات ال عراو المرام امب كزيرن( جممرا خير  ترتدامن االحتامبساولجمن االجتماعجمن ل ش كات و 
ل ماتسات امبم  كن ل دولن ال  ختعع مبا ر   ل حا مرن امب كزيرن الص  )امببا ت الت ججمتجمن امبمد  

__________ 

  اررر  وجررر   "عرررن عمررر  وطنجمرررن حتشررر إ األعمرررال التقاييرررن و  ررر   اإل سررراإ اتمررر  م مبت رررد  اامبمرررايه اإل رررا جمن ل (30)
،ات الصررر ن الررر  ع  رررجي يف امبنترررديات السرررن ين والب رررداإ الررر   ايارررا الف يرررا المامررر  يمسجمرررا وامبمايترررات ال ع يرررن 

ومررررا مل يررررن  ع رررر  "رررر ا ،لرررر    ررررنإ مججمررررع السجماتررررات  التقاييررررن و  رررر   اإل سرررراإ. مباتسرررراتامبتم  ررررن حتا
وامبمايتررات ال طنجمررن امبرريك ي  يف ارريا الفرر و مسررتمد  مررن ي و  الرردول ع رر  اتررتبجماإ الف يررا المامرر  ع رر  امب قررع 

. وتتررررررررال عيعرررررررراا مججمررررررررع www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ImplementationGP.aspx الشرررررررربا :
 www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages "عررررررررا الممرررررررر  ال طنجمررررررررن امبرررررررريك ي  ع رررررررر  امب قررررررررع الشرررررررربا :

/NationalActionPlans.aspx.  

  .www.dpemou.nic.in/MOUFiles/Revised_CSR_Guidelines.pdfميان ال ج و قو امب قع الشبا   (31)

http://untermportal.un.org/UNTERM/display/Record/UNHQ/Portal/c264974
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ترر ى عررد  يف ال قررجي احلا رر  وال ي جررد . (32)حتشرر إ ال  رراء حتامبسرراولجمات االجتماعجمررن ل شرر كات(
 ررد ت ت قمررات ممجمنررن يف  ررال   رر   اإل سرراإ مررن امباتسررات امبم  كررن  الرر ق جمرر  مررن الرردول 

ن الرردول مل تمتمررد حتمررد تجماتررات تشررت  صرر ا ن ع رر  وال ري احتررن يف ،لرر  ألإ المديررد مرر ل دولررن.
 امباتسات التقايين حت ج  عام عإ  تم      اإل ساإ.

الرردول الرر   ررد ت ت قمررات حتشرر إ ا ررتام   رر   اإل سرراإ مررن جا ررد امباتسررات  قإ -48
قو امببررررا ت الت ججمتجمررررن حتشرررر إ األعمررررال التقاييررررن و  رررر   تشرررره عم مرررراا امبم  كررررن ل دولررررن الدولررررن 

 .(33)اإاإل س
 امباتسرات امبم  كرن ل دولرنمرن و د  حتمرض الردول  راالت ممجمنرن ل تنفجمري  كر إ تع رد  -49

مررن "رر ل ع قاهتررا و ع رر  ترربجم  امب ررال اختررا، قجرر اءات مبنررع ا تترراو   رر   اإل سرراإ يف اخلررايل 
 انرررراو عتررررباحتاا    الرررري  يررررن  ع رررر  عإ2مررررع  رررر ل امببرررردع الترررر ججمت   ،لرررر  ويتما رررر  التقاييررررن.

ق يرررن لاررر  تم رررن  ول امبررر طن األصررر   حت  ررر ل ت قمترررا حتررر إ  رررتم األعمرررال التقاييرررن تجماتررراتجمن "
     اإل ساإ يف اخلايل  ال تجمما ق،ا كا رجي الدولرن  فسرتا مشرايكن يف ت ر  األعمرال التقاييرن 

عإ ل  جممرررن  عررجمفنامب اجمررن امبتن عرررن وامبامبتم رررا حتويشرررت  الاترراك األحترررجمض ل نرر وي   ."عو  اعمررن اررا
ات الن ويجمن ع    ياين حتامببا ت الت ججمتجمن وعإ  تم      اإل ساإ المامبجمن كما ا  الش ك تا إ

 درررد   يف االتفاقجمرررات الدولجمرررن  امجمرررع تمترررداهتا  ويف تمام ترررا مرررع امبررر ي ين والشررر كاء التقرررايي .
 معالبررنوترن  "عررن الممرر  ال طنجمرن الفن نديررن امبتم  ررن  اتسرات األعمررال و  رر   اإل سراإ ع رر  

 كات يف قطرررراي ت ججمرررر  م اجمررررن الدولررررن حتالت جمررررد حب رررر   اإل سرررراإ ع رررر  حنرررر  يتسرررر  حتامبسرررراولجمن الشرررر
 ررا يتفررا     امب راول  مررن البرراطن الرريين تتمامر  ممترر ترريف ت و  تنظجمماهتررا اخلاصررنوالشرفا جمن يف 

وتع ررد ريا ررا قو امباتسررات التقاييررن اخلا ررمن ل دولررن... عإ كت رر   كامررا مررع امببررا ت الت ججمتجمررن.
  ر   اإل سراإ  جممرا يتصر  حت  شرعتتا يف ال اليرات ال عرائجمن  مب اعا  اام حتيل المناين ال اجبن أل

 األ" ى ال  تمم   جمتا.
وميان عإ ت كز ت قمات الدولن ع    االت دد   من      اإل ساإ ت ريد الدولن يف  -50

امبم  كرررن ل دولرررن عإ  م ررر  تررربجم  امب رررال  تع رررد الربتغرررال قو امباتسرررات  عإ تمعجمترررا   ررراا عكررررب.
 .(34)تمتمد "ععاا ل مساوا  حت  اجلنس 

حيتريى هبرا  عم  رنماتسراهتا عإ تار إ  قو تع رد عرد   ولانراو  عإواألا  من ،ل    -51
وترررن  تجماترررن امب اجمرررن السررر يدين ع ررر  عإ تتصررر ا امباتسرررات  الترررتدامن و  ررر   اإل سررراإ.يف ا

__________ 

و رررررررررررمتتا جلنرررررررررررن ال قاحترررررررررررن ع ررررررررررر  األصررررررررررر ل امبم  كرررررررررررن ل دولرررررررررررن وق ايهترررررررررررا التاحتمرررررررررررن   ررررررررررر  الدولرررررررررررن. ا ظررررررررررر   (32)
www.en.sasac.gov.cn/n1408035/c1477196/content.html.  

تنفجمرري مبرا ت األمرر  امبتحرد  الت ججمتجمررن حتشر إ األعمررال  -"عررن الممر  ال طنجمررن الدامن كجمرن ا ظر  ع ر  ترربجم  امب رال  (33)
( 25شررجم جمن يف  الررن الشرر كات المامررن )مل ومبررا ت   كمررن الشرر كات ال ؛(2014التقاييررن و  رر   اإل سرراإ )

  الشجم  .  كن س  كن ل دولن يف قطاي  ظام الش كات المامن  22ال  تنعبا ع   

   .49/2007الربتغال  ق اي     ال  ياء  (34)
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عمرال التقاييررن امبسررتدامن  ويشرم  ،لرر   رر   امبم  كرن ل دولررن كم رال حيترريى حترر   جممرا يتم ررا حتاأل
االمت ال ل مبا ت الت ججمتجمن ،ات الص ن   ا يف ،ل  امببا ت الت ججمتجمن وامببا ت الت ججمتجمن مبنظمن 

ويف النررر وي    التمررراوإ والتنمجمرررن يف امبجمرررداإ االقتصرررا   امبتم  رررن حتامباتسرررات امبتمرررد   اجلنسرررجمات.
 اال رررع و  سررراولجمتتا عإ تممررر  حتشرررا  منتقررر  ع ررر يت قرررع مرررن امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن 

ويشرررررم  تم يرررررف امبسررررراولجمن  تاررررر إ قررررردو  يف  ررررراالت ا"تصاصرررررتا.عإ االجتماعجمرررررن ل شررررر كات و 
وتمررررتا  االجتماعجمررررن ل شرررر كات   رررر   اإل سرررراإ ويشرررره ق رررراي  صرررر حين قو امببررررا ت الت ججمتجمررررن.

إ   ر   اإل سراإ مرن "ر ل صر   امبساولجمن اخلاصرن الر  ت رع ع ر  عراتا الدولرن ار  ت يس ا حت إ
امباتسررات امبم  كررن ل دولررن  وت  ررس حتصرررفن "اصررن عإ امباتسررات اال ا يررن معالبررن حتررر  اء  وي 

اتسررات ال عرراو اخلررامل وامباتسررات التزامررات م وع رر  الرر ري  مررن عإ    سررا ال كجمررز حترر  م رراي.
ن ل دولرن عإ تار إ      اإل ساإ   نطا تت قرع مرن امباتسرات امبم  كر جمما خي   امبم  كن ل دولن
 م اال حيتيى حت .

وتتسق جميع األمثلة الم ار يلي ا أعراله مرع األسراس المنطقري القروت للسياسرا   -52
وبالتالي، فرنن الخطروة اإلضرافية ب ن الدولة ين غي أن تاون القدوة.  4في الم دأ التوجي ي 

لو ة للدولرة أن االشتراط على المؤسسا  المم هيالمنطقية التي يمان أن تتخذها الدول 
 .تاون القدوة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان

وي تبا ع د األتباك ال ئجمسجمن لتحديد ت قمرات عالجمرن حتاألتراد امبنع ر  النترائ  مب اجمرن  -53
م اجمرررررن امباتسرررررات امبم  كرررررن ل دولرررررن لصرررررا  عامرررررن   ررررر   اررررر  عإ كرررررايد الدولرررررن و الدولرررررن عال 
   الشمد الس يد  مجاعجماا امباتسات امبم  كن و جمما خي  احلا من الس يدين  مي. (35)اجلمت ي

وق اي  امباتسرات امبم  كرن ل دولرن متمرن تفر ض  ل دولن  وليل   ت  عص ل اامرن ل ب رد حت كم ر .
ال جممرررن حتاعتبايارررا ااررردا  ق رررا نمسررراولجمن كبررره  يرررد اال رررع و هبرررا حتصررر ي   مالرررن ومتنجمرررن مرررع 

 األمس .
تشررر ي  السررممن  وال ترررجمما عنرردما تاررر إ  عرر الرررتحا  اوانرراو  ا رررع  "رر  ل ررردول ارر   -54

امباتسات امبم  كن ل دولن  ر كات مم مبرن تشرايو يف ت تر  ال جممرن امبم رد  وتممر  يف ترجماقات 
و جممرررا خيررر  الصررر   مرررن امبتررر  ال  ررراء حتامبسررراولجمن االجتماعجمرررن ل شررر كات و،لررر   عالجمررن امبطررراط .

 .(36)ل توي  لص ي  الدولن امبساولن

 توقعا  والتعامب مع ا: ترتي ا  الملايةآليا  تحديد ال -باء 
تاكررد امببررا ت الت ججمتجمررن مبنظمررن التمرراوإ والتنمجمررن يف امبجمررداإ االقتصررا   امبتم  ررن حب كمررن  -55

امباتسات امبم  كن ل دولن ع   ينبغ  اإل صال ع ناا عرن الت قمرات الر   رد اا  يف  النالش كات 

__________ 

  .OECD, Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, p. 19ا ظ   (35)

  عع  (. 47)ا ظ  الف     SASAC CSR Guidelines, 1(4) ا ظ  (36)
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امبسررررراول وقيتررررراء  لجمرررررات لتنفجمرررررياا حتشرررررا  وا ررررر  احلا مرررررن  جممرررررا يتم رررررا حتالسررررر  و التقررررراي  
وميارن ل ردول عإ  رد  ت قماهترا مرن امباتسرات  وختت ف امبمايتات يف اريا الصرد . (.25 )مل

امبم  كرررن ل دولرررن اصررر مل   ررر   اإل سررراإ يف وترررائا خمت فرررن  م ررر  "عرررا الممررر  ال طنجمرررن حتشررر إ 
 ساول  عو تجماتن م اجمن الدولن.األعمال التقايين و     اإل ساإ عو حتش إ الس  و التقاي  امب

  ر   تترجم  النمرا،ل الر  و رمجي مبمايترن   الت قمرات احملرد     جمراوعندما يتم ا األم  حتافالن 
 جممررا الدولررن  متع بررات مررن عجرر  تنفجمرريامب اجمررن ترربجم  مفجمرردا ل غايررن ألطررا تشررم  وظررائف وع وات 

 امباتسات امبم  كن ل دولن. خي 
عإ  األتررت الدولجمررن وامبمايتررات اجلجمررد  ال ينبغرر  ألصررحاك  وو  ررا ل مبررا ت الت ججمتجمررن -56

وينعبرررا الشررر ء  يترررد"  ا يف اإل اي  والمم جمرررات الجم مجمرررن ل ماتسرررات الررر  مي اررر إ عترررتماا  جمترررا.
وترن  امببرا ت الت ججمتجمرن  م اجمرن امباتسرات امبم  كرن ل دولرن.  ر   ع   الدول يف سايتن  فس  

امباتسرررات يف  الرررن االقتصرررا   امبتم  رررن حب كمرررن الشررر كات  مبنظمرررن التمررراوإ والتنمجمرررن يف امبجمرررداإ
تنفجمييرررن   حلا مرررن عإ كرررن  امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن اترررت  لجمنا ع ررر  امبم  كرررن ل دولرررن ع ررر  عإ

اي  امباتسررررات امبم  كررررن ل دولررررن كام ررررن يف حت رررر غ عارررردا تا احملررررد   واالمتنرررراو عررررن التررررد"  يف ق 
ختعرررررع   جمترررررا ... اا لدولرررررن عترررررتمك ررررر  ا كات الررررر  وتبررررر  تجماترررررن النررررر وي  عإ الشررررر (.34 )مل

ل س عات التنظجممجمن واإل ر ا جمن حترنف  الع ي رن الر  ختعرع ارا  جمترا الشر كات الر  ال ك ر  الدولرن 
وت جررررد ارررري   عتررررتماا  جمتررررا. ومياررررن الم رررر ي ع رررر   فرررر  امبمايتررررن يف تجماتررررن امب اجمررررن السرررر يدين.

لررررن ألريرررر اض تجماتررررجمن عو مااتررررد "اصررررن العررررما ات مبنررررع اتررررتطدام امباتسررررات امبم  كررررن ل دو 
 تاا ا الف مل مع الش كات اخلاصن.  جما عماإ لو 

تعرر يت ت تجمبررات امب اجمررن صرر ك امبزيررد مررن قررد و . (37)وانرراو منررا،ل خمت فررن إل اي  امب اجمررن -57
وتفرر ض التتجمبرررات  امب كزيررن  سررا يمترررب  رررما ن ل فمالجمررن وكفالررن التمجمجمررز ال ا ررر  حترر  ع واي الدولررن.

جنرر ك  امب اجمررن  كمررا ارر  احلررال يفحت امبمررة اجمرراإال وارر وا ررد مرر  متررام امب اجمررن لاجمرراإ م امب كزيررن
وتت اترر  حتمررض الب ررداإ  م رر  السرر يد و ررجم   والنرر وي   م  امبجمررا. وع ن نرردا عو  ع  ي جمررا عو    سررا

 الرر  ريالبرا مررا تارر إ مسرراولن األ"رر ى الر  اياتو امب اجمررن ال ئجمسرر  حت امبمررة اجمراإالحترر  امب اجمررن مترام 
ع ر   طاحتمراا م كزيراا  تعرف "ر ى  م ر  حت تراإ ومالجمزيرا األ الب رداإعن قعاعات دد    يف    عإ 

 .اجماك  من   و الش كاتامب اجمن من " ل 
وبصرف النظر عن النموذج المختار، ين غي لجميع الايانا  واإلدارا  الحاومية  -58

أو المؤسسرررا  المملو رررة للدولرررة  لجميرررع سرررواءالمسرررؤولة عرررن ممارسرررة حقررروق الملايرررة 
 حقوق اإلنسان. أن تحترم تلك المؤسسا أن تتخذ الخطوا  الالزمة لضمان ل عض ا 

يف ممظررر  الب رررداإ   رررنإ انررراو  مرررع ،لررر    احلالرررن لجمسرررجي كررريل وع ررر  الررر ري  مرررن عإ  -59
وتظتر  األم  رن يف اريا الفر و  عإ عرد   ول  م ر  السر يد و رجم    سايتات تستحا التم   منتا.

__________ 

  االتتبجماإ.مججمع األم  ن من  م عن ع وات البن  الدوي وال  و  ع    (37)
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حتشا  قاطع ل ت كد من عإ امباتسات امبم  كن ل دولن  و ن ندا والن وي   تستطدم من ،ل م اجمتتا
حتالن  ص ا ن ع   ت قماهتا يف تجماتات عو مبا ت امب اجمرن وامبترام و،ل   تم      اإل ساإ  

 امب اجمن من عج  كفالن ا تام      اإل ساإ.ة حتامبماجماإ الال  تجم تزم هبا 

 الدولة ومجالس يدارة ال ر ة العالقة بين  -جيم 
يئجمسرجمن  ائ أل جمن منع تد"  الدولن يف ق اي  امباتسات  تشا   ال  اإل اي  وت  ظ اا  -60

 ن.ل ررردول يف ع اء  ويارررا حت صرررفتا مالارررن مرررن عجررر  ق اي  ع قتترررا مرررع امباتسرررات امبم  كرررن ل دولررر
ق يال   ر     جممرا خير  عيعا ل تمبره عرن ت قمرات الدولرن     اإل اي وتستطدم الم قات مع 

 اإل ساإ يف اتتاتجمقجمن امباتسن وعادا تا.
لضرمان  لمجرالس اإلدارةأن من الم رم تحديرد واليرا  صرريحة وي ى الف يا المام   -61

 اة للدولرررة وجعل رررورصرررد تنقيرررذ معرررايير حقررروق اإلنسررران مرررن جانرررا المؤسسرررا  المملو ررر
وتن  "عن المم  ال طنجمرن الن ويجمرن امبتم  رن حتاألعمرال التقاييرن و  ر   اإل سراإ  .عن ا ةمسؤول

الش كن ]يف  اوإ   ر   اإل سراإس تجمحسرن ق اي  امبطراط   ق اي  ع   عإ  يا   مشايكن  ال  
و ررن ل  اعرررد ومياررن ل رردول يمسجمرررا و ررع مد .ال جممررن السرررتمجمنوحتالترراي يسرراعد ع رر  احلفرررا  ع رر  

اتسات امبم  كن ل دولن  كما ا  احلال يف يف  الن امبالس  و عو مبا ت تتم ا حب كمن الش كات 
وميان ل دول عيعا عإ تعبا مدو رن ق اعرد تر  و مشرتكن ل ماتسرات  ت يس ا و جم   والن وي .

مججمررع ارري  ال  اعررد عو امببررا ت طرر   بررعوتت. (38)اخلاصررن وامباتسررات امبم  كررن ل دولررن ع رر  السرر اء
ع  احنرر اا عررن   رر عإ  اتررد ع  ررال  اإل اي "االمت ررال عو التم جمرر "  سررا يمررة ع رر  يت قررع مررن 
  يف حتمض احلاالت. ت قمات الدولن  وا  عم  قد يا إ ل  ما يربي 

مت ررال  ررا ن قو يصررد االحتاإل تترر و ق رر ا جمن و اعمررن  ررال  اإل اي  ومياررن ق شرراء  لجمررات -62
امبمايا امبتطصصن حتش إ امبسرائ  ،ات الصر ن حتالسر  و التقراي  امبسراول  ت د  لت قمات الدولن

دولررن  يعرر  ل  س  كررنويف السرر يد  يترر "  ق شرراء   يررا اتررت ماي لارر   رر كن  عو   رر   اإل سرراإ.
وحي ررر  كررر    يرررا المم جمرررات واألتررر ا  وامبمايترررات  ع"صرررائجم  يف األعمرررال التقاييرررن امبسرررتدامن.

مب اجمرررن   رررا يف ،لررر  اج ا رررد  وتمرررات خمت رررف التقاييرررن امبسرررتدامن ل ماتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن.
 و  جما األاداا.     اإل اي األاداا االتتاتجمقجمن  وتغجمهات 

ت قمررات الدولررن يف جرردول ععمررال  يال حتنررد إلتمجمرر  ا  رر  وت جمجممرر   لجمررن مفجمررد  مي رر  و  -63
   رررر  اإل اي ومياررررن ت جمررررجم  عععرررراء  اتررررتاتجمقجمن امباتسررررن. يفا  رررر  وكفالررررن ق يال الت قمررررات 

واريا  السر  و التقراي  امبسراول و  ر   اإل سراإ.مرن  جمر  األ اء المام ل ماتسن يتم ا حت  جمما
 ا  احلال يف الس يد و جم   والن وي .

__________ 

)ا ظر  ت  ير  كجمنر  حتشر إ  ايا ا  احلال يف الس يد )ا ظ  امبدو ن الس يدين حل كمرن الشر كات( ويف جنر ك ع  ي جمرا (38)
   .2009جن ك ع  ي جما ومدو ن كجمن  مببا ت احل كمن )ت  ي  كجمن  ال ال  (  يف احل كمن 
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 ععرر ين  ررال يف   ينبغرر  ل رردول عإ تافرر  امبسرراوا  حترر  اجلنسرر  يف الت ظجمررف و وع"ررهاا  -64
وارررر  قجرررر اء ترررردع  قلجمرررر  امببررررا ت الت ججمتجمررررن مبنظمررررن التمرررراوإ  - امباتسرررات امبم  كررررن ل دولررررن ق اي 

امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن يف  الرررن والتنمجمرررن يف امبجمرررداإ االقتصرررا   امبتم  رررن حب كمرررن الشررر كات 
وتشرررت  احلا مرررن الفن نديرررن يف ق ايارررا . (39) ررر   اإل سررراإاألمررر  امبتحرررد  حلواجم رررات ممااررردات 

  ل را  إ امبسراوا  حتر  اجلنسر  نالدولرن حتصرفتتا امبالاركت   م اجمن الدولن ع   عإ حتسجماتن ا امبتم 
و جممرررا يتم ررررا حتامباتسرررات الررر  ك اتررررا الدولرررن حتاام تررررا عو  قجررر اء تمجمجمنررررات  رررال  ق اي . لررردى

 اخترا، "عر ات لعرماإ عإ  ظر  امبر ع  وال جر  حتفر مل متاا  رن ل تقجمرن والتمجمر  يسرت زم  حت ري بجمتتا
 .(40)يف امبناصد اإل ايين   ا يف ،ل  اإل اي  الم جما وع  قن اإل اي  وريهاا من امبناصد التنفجميين

 والمتابعةآليا  الرقابة  -دال 
امباتسرات امبم  كررن  كفالرن عإ تنفريع ر  ع ر  يررد ع ر  الردول   4يرن  امببردع التر ججمت   -65

إل سرراإ وعإ كررايد ترر عتتا يف الترردقجما ل دولررن األ ظمررن ،ات الصرر ن  جممررا يتم ررا حتررا تام   رر   ا
ت ص  جلنرن و ياء   ر  عويوحترا حت  ر  ينبغر  ل ردول ت جمرجم  الترداحته امبتطري  و  واإل  اا و  ا ليل .

 .(41) االت قص ي عند االقتعاء  حت تائ  منتا  ديد الم اقد الاا جمن نوال   ع   عي
 ديرررد  يفاخلعررر   األوو   تتم رررو  يقاحترررن  مالرررن حتعررر   خمت فرررن.وميارررن ل ررردول عإ كرررايد  -66

 ربمض الردول  رد  عارداا االترتدامن  عاداا وا حن وقاحت رن ل تح جمرا ل جمراد ع اء امباتسرات.
السجماترات المامرن )عنرد االقتعراء(  حتجمنمرا تت قرع عاداا مباتساهتا  قو جا د األاداا امبالجمن و 

صررردي ا  ررر  ويف ت يسررر ا  ي حت رررداإ ع"ررر ى مرررن امباتسرررات عإ  رررد  ت ررر  األارررداا حتنفسرررتا.
اال ررا   عارردا اا اتررتاتجمقجمن كرر  عيحتررع تررن ات جلمجمررع امباتسررات امبم  كررن ل دولررن الرر  تررن  ع رر  

 ا  م عررن مررن ويف  ررجم    تمأرر ت قررع اتررتاتجمقجمن ماتسررجمن م تزمررن حتامببررا ت األ" قجمررن وامبسررتدامن.
السرر يد  يرريك   و جممررا خيرر  الغايرات وامبا رر ات تشررتم  ع رر  عناصرر  امبالجمرن واإل اي  واالتررتدامن.

السجماترررن المامرررن )الررر   رررد هتا الدولرررن( ويصرررد عارررداا االترررتدامن عارررداا عإ األارررداا امبالجمرررن و 
ت قماهترا حت صرفتا  لتب جمر )ال  و متتا امباتسن امبم  كن ل دولرن( ع وات اامرن ل دولرن االتتاتجمقجمن 

الرر  و ررمتتا  وت صررد مججمررع عاررداا االتررتدامن   ررا يف ،لرر  عاررداا   رر   اإل سرراإ  امبالاررن.
 .(42)من " ل اةلجمات ،اهتاو الش كن حتالع ي ن  فستا 

أن تحررررردد أو  بعرررررد ذلرررررك، سررررياون مرررررن الخطررررروا  اإلضرررررافية المقيررررردة للررررردولو  -67
واضررررحة  اعتمرررراد أهررررداف حررررد أدنررررى،   ،ت ررررترط علررررى المؤسسررررا  المملو ررررة للدولررررة أن

__________ 

  OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, chap. II.F.2 ا ظر  (39)
   .CEDAW/C/FIN/CO/6و CEDAW/C/POL/CO/7-8و

(40) Finnish Government resolution on State Ownership Policy (2011), p. 9.  

  .22  الف    CM/Rec(2016)3 ا ظ  الت صجمن (41)

   م ات ت مع و اي   االقتصا  واالحتتااي الس يدين يف قطاي متاحتمن ي  الس يد ع   االتتبجماإ. (42)

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/POL/CO/7-8
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/FIN/CO/6
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ا المسررررتخدمة اإلنسرررران، وأن ترصررررد تحقيق ررررا بالطريقررررة نقسرررر ا وباآلليررررا  ذات رررر لحقرررروق
 .االستدامة ألهداف

ومن امبتر  عإ تار إ األارداا مت ا  رن  جممرا يتم را  طت رف عرير اض امباتسرات امبم  كرن  -68
تمرع   را يف ،لر  ا رتام   ر   حتالنسبن قو ا  تتاتمظجم  قجمم ا المام  يا إ ري  تال دولن وعإ 
ججمتجمرررن حتشررر إ كجمفجمررررن ق اي  وتتعرررمن تجماترررات امب اجمرررن يف السررر يد والنررر وي  مبرررا ت ت   اإل سررراإ.

السجماتررررن المامررررن  عنررررد االقتعرررراء  وعاررررداا   ديرررردالترررر ا إ حترررر  األاررررداا التقاييررررن وعاررررداا 
  الر  تتر لف ال احتعرنويف الس يد  تت و ع  قن االترت ماي ل شر كات  االتتدامن يف األج  الع ي .

لشرر كات والممرر  ا مررن ع"صررائجم  يف  ررال األعمررال التقاييررن امبسررتدامن  يصررد عاررداا اتررتدامن
ومن مث يدم  الت جمجم  يف عم جمن و رع األارداا امبالجمرن اجلديرد   التقايين امبستدامن. األعمالع   

 والت جمجم  الشام  ل ش كات.
عإ جت     ايات منتظمن  عو اجتماعرات حتشر إ امب اجمرن مرع  رال   وميان ل دول عيعاا  -69

 ااررا لألاررداا   ررا يف ،لرر  األاررداا امبتم  ررن ق اي  امباتسررات امبم  كررن ل دولررن لتتبررع وت جمررجم  امت
وميارررن ال جمررام حتررريل  يف االجتمررراو المرررام السررن   ق،ا كا رررجي امباتسرررن امبم  كرررن  حب رر   اإل سررراإ.

 رربمض الرردول  م رر  النرر وي   تم ررد اجتماعررات ق ررا جمن خمصصررن مبناقشررن  ل دولررن تممرر  كشرر كن.
 امبساولجمن االجتماعجمن ل ش كات.

 .عك   تفصجم ا  حب    اإل ساإ متص ناتتطدام ع وات ت جمجم   مايه  وميان ل دول عيعاا  -70
ع رر  ترربجم  امب ررال  و ررمجي ع ا  لتح جمرر  األعمررال التقاييررن تشررم  ممررايه   رر   فرر  السرر يد   

 يررا   وعرر  امبالرر  حتامبطرراط  الرر   ارر  تفجمررد يفو  اإل سرراإ مررن عجرر  امباتسررات امبم  كررن ل دولررن.
التح جمر  يف  ر اي امب اجمرن   جمقرنوت اعر   ت تا ن اا وكجمفجمرن ق ايهترا.تتم ض اا الش كات والف مل امب

ولدى  جم   ع ا  سات ن لت جمرجم  األ اء    .ا ويف يصد تع ي الش كن ويف ت ظجمف وت  جم  عععاء 
 جممررا يتم ررا  ا رر ات يئجمسررجمن تتم ررا حتامبسرراولجمن االجتماعجمررن ل شرر كات   ررا يف ،لرر  ت جمررجم  اةترراي 

 التتدامن.قعايا ايف وامبطاط  
مرن عجر   احلسراحتات اترتطدام  لجمرات مسرت  ن ل ترتم اض وم اجمرن وميان ل دولن عيعاا  -71

ويف السررر يد و رررجم    تمررر   اترررتم اض امبسررراولجمن االجتماعجمرررن ل شررر كات عو ع اء   ررر   اإل سررراإ.
الدولررن م اجمرر  احلسرراحتات التررتم اض مرردى   جمررا عاررداا امبسرراولجمن االجتماعجمررن ل شرر كات مررن 

     وامبساول التنفجمي  األول ل ش كن.جا د ا

 بناء القدرا  -هاء 
يف مسرراعد  امباتسررات امبم  كررن ل دولررن ع رر   اامرراا  مياررن عإ يررا   حتنرراء ال ررديات  وياا  -72

ال  رررراء  تع بررررات الرررردول امبتم  ررررن حب رررر   اإل سرررراإ. وينبغرررر  ل رررردول عإ تمررررز  الت عجمررررن والترررردييد 
عإ  اراهتا حتش إ امبمايه الدولجمن ،ات الص ن. كمرا ينبغر  عععاء  ال  الش كات وق اي خي    جمما

تمرررز  تبرررا ل اخلرررربات حتررر  الشررر كات حتشررر إ ع عررر  امبمايترررات والتحرررديات امبع و رررن  جممرررا يتم رررا 
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 م ررر  تررربجم  امب رررال  ت ترررزم احلا مرررن السررر يدين يف "عرررن عم ترررا ال طنجمرررن حتشررر إ  حب ررر   اإل سررراإ.
امببررررا ت الت ججمتجمرررن وحترررريل المنايررررن حت امبتم  رررنمبمررررايا األعمرررال التقاييررررن و  ررر   اإل سرررراإ حتزيرررا   ا

 ال اجبن و لجمات اال تصاا يف امباتسات امبم  كن ل دولن من " ل ت س ن من    ات المم .
وينبغررر  ل ررردول عإ تشرررقع مشرررايكن امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن يف مبرررا يات عصرررحاك  -73

صر ن حتالسر  و التقراي  امبسراول و  ر   امبص حن امبتمد ين وامببرا يات امبتمرد   األطر اا ،ات ال
ماتسررن س  كررن ل دولررن يف مبررا ي  األعمررال  25ويف الربا يرر  ع رر  ترربجم  امب ررال  تشررايو  اإل سرراإ.

التقاييررن و  رر   اإل سرراإ  الرر  عط  تتررا األما ررن ال طنجمررن امبمنجمررن حتتمزيررز   رر   اإل سرراإ والررد او 
م  كررن ل دولررن الرر  ا عررمجي قو ععرر ين وع رر  الصررمجمد المررامب   يصرر  عررد  امباتسررات امب عنتررا.

وحتالنظ  قو عد  امباتسات . (43)ماتسن 250االتفا  المامب  لألم  امبتحد  قو عق  حت  جم  من 
امبم  كررن ل دولررن الرر  تنشررا يف قعرراع  الصررناعات االتررتط اججمن والعاقررن  ينبغرر  تشررقجممتا ع رر  

 .(44)اإل ساإاال عمام قو امببا ت الع عجمن امبتم  ن حتاألمن و     

 متطل ا  بذل العناية الواج ة في مراعاة حقوق اإلنسان -واو 
امباتسرررات ع رررد مرررن ينبغررر  ل ررردول  "عنرررد االقتعررراء" عإ ت 4و  رررا ل مبررردع التررر ججمت   -74

المنايررن ال اجبررن حل رر   اإل سرراإ. وختعررع امباتسررات امبم  كررن ل دولررن عيعرراا  يلحترر امبم  كررن ل دولررن
برا ت الت ججمتجمرن(  الر  تتعرمن حتريل المنايرن مرن امبتام )ال كجمرز  ال ا جمرن مبساولجمن الش كات عرن اال ر

 ال اجبن.
مل  اال تا  ع   امباتسات امبم  كن ل دولن عإ تبيل المناين ال اجبن " ل  وي  كام رنو  -75

سايترررن  رررائمن. ومرررع ،لررر   تع رررد عرررد   ول قو امباتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن حتررريل  يصرررب  حتمرررد
وامببررا ت . (45)حت جرر  عرراممررع امببررا ت الت ججمتجمررن  يف م اعررا    رر   اإل سرراإ كشررجماا  المنايررن ال اجبررن

الت ججمتجمررن الصرررجمنجمن لبررريل المنايرررن ال اجبررن اخلاصرررن حت عررراو ممررر  مررن عجررر  ت تررر  ت ييرررد امبمرررا إ 
قو امباتسرررات عإ  رررتم امببرررا ت الت ججمتجمرررن حتشررر إ األعمرررال التقاييرررن و  ررر   تع رررد امبسررراولن 

 .(46) ا يشم  المم جمات امبنفي  يف اخلايل    احلجما  الاام ن مبش وو التمديناإل ساإ " ل  وي 
__________ 

   .www.unglobalcompact.orgمتال ع   امب قع الشبا   (43)

تشررررايو يف ال قررررجي احلا رررر  ماتسررررتاإ مررررن امباتسررررات امبم  كررررن ل دولررررن ال ريرررره. وتتررررال ع رررر  امب قررررع الشرررربا :  (44)
www.voluntaryprinciples.org/  . 

 the Chilean Principles on Corporate Governance, the Danish National Action ا ظ  ع   تبجم  امب ال  (45)

Plan and the Norwegian Ownership Policy.  

 China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemical Importers and Exporters, “Dueا ظر   (46)

Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains”, p. 8.   وع ر  الر ري  مرن عإ ري  رن التقراي  ار
منظمرن مرن  وقرد و رمجي امببرا ت الت ججمتجمرن حتت ججمر هاا مرن امباتسرات امبم  كرن ل دولرن. ياحتعن متنجمن  ت  تشم  عد اا كبر

-www.mneguidelines.oecd.org/chineseوار  متا رن ع ر  امب قرع الشربا :  التماوإ والتنمجمرن يف امبجمرداإ االقتصرا  .

due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm.   
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وتن  "عن المم  ال طنجمن الس يدين حتش إ األعمال التقايين و  ر   اإل سراإ ع ر  عإ  -76
الش كات امبم  كن ل دولن  من جا د  المناين ال اجبن يف م اعا       اإل ساإ حتيلتاف  الدولن 
 ت جمجم  عين خماط  كبه  ع        اإل ساإ والتصد  اا.  حتغجمنعند االقتعاء  

وفررري الحررراال  التررري ال تارررون في رررا العنايرررة الواج رررة يلزاميرررة بالنسررر ة يلرررى جميرررع  -77
المؤسسرا  المملو ررة للدولرة وفرري جميرع الظررروف، يقتررل القريررق العامرب أن تحرردد الرردول 

 رة للدولرة برذل العنايرة الواج رة فري المعرايير التري سرتطلا بموج  را يلرى المؤسسرا  المملو 
مراعاة حقوق اإلنسان، مثب حجم المؤسسة، ونوع را وعمليات را، وسرياق السياسرة وحقروق 

 .اإلنسان وقطاع الصناعة الذت تعمب فيه

 متطل ا  اإلفصال وال قافية واإلبالغ -زات 
ن مررن "ايججمررحتررنحت غ جتررات امباتسررات التقاييررن قجمررام ع جمررن  21ياكررد امببرردع الترر ججمت   -78

وحتامب رر   ت صرر  امببررا ت  سرراءلن عررن كجمفجمررن مماجلررن  ترراي عم جماهتررا ع رر    رر   اإل سرراإ.عجرر  امب
الت ججمتجمررررن مبنظمررررن التمرررراوإ والتنمجمررررن يف امبجمررررداإ االقتصررررا   امبتم  ررررن حب كمررررن الشرررر كات يف  الررررن 

ن وريره مالجمرن امباتسات امبم  كن ل دولن حت إ ت دم امباتسات امبم  كن ل دولرن مم  مرات اامرن مالجمر
عن امباتسن  ا يتمش  مع ممايه الاشف عن حتجما ات الش كات   ا يف ،ل  ا االت ال  ت ره 

 ق  اا حتالغاا ل دولن حت صفتا مالان ول قمت ي عامن )ا ظ  الفص  السا د(.
وينررررررزو اجتررررررا  اإلحترررررر غ اخلررررررامل حتالشرررررر كات قو  يررررررا   متع بررررررات اإلحترررررر غ عررررررن األ اء  -79

ويبرررردو عإ االجتررررا  عو رررر   جممررررا يتم ررررا  امبالجمررررن   ررررا يف ،لرررر    رررر   اإل سرررراإ. وامبم  مررررات ريرررره
وميارن ل ردول  وار  ت ر م حتريل  حتالفمر   عإ تع رد قو  .(47)امبم  كن ل دولنو حتالش كات الاربى 

قو عصحاهبا   ا يف ،ل  ت  ي  عن كجمفجمن   جما  تن ياا  امباتسات امبم  كن ل دولن عإ ت دم ت  ي اا 
وتشرره البجما ررات امبسررتمد  مررن مبررا ي  اإلحترر غ  تم  ررن حتاالتررتدامن و  رر   اإل سرراإ.األاررداا امب
تجماترررات عو مبرررا يات  2013يف عرررام  اتكررراإ لررردي (48)حت رررداا  45مرررن عصررر   13 المامبجمرررن قو عإ

لرحترر غ عررن امبم  مررات ريرره امبالجمررن   ررا يشررم  امبسررائ  امبتصرر ن حب رر   اإل سرراإ  الرر  تسررتتدا 
ماتسرات   الت ايي  الصا ي  عن كا جي ويف الص   .(49)امبم  كن ل دولن حتصفن "اصن امباتسات

__________ 

(47) Global Reporting Initiative, Carrots and Sticks: Sustainability reporting policies worldwide –

today’s best practice, tomorrow’s trends (2013) 2014/95  ا ظ  عيعاا ت ججم  اال را  األويوى/EU    حتشر إ
الاشررف عررن امبم  مررات ريرره امبالجمررن وامبم  مررات امبتم  ررن حتررالتن و يف  الررن حتمررض كجما ررات امبصرر حن المامررن الاررربى 

   م ظف. 500ال  يزيد عد  م ظفجمتا ع   

الب ررداإ ارر  اال ررا  ال وترر  وقترربا جما وقكرر ا وي وق دو جمسررجما و يسرر ندا والربا يرر  وجنرر ك ع  ي جمررا والسرر يد والصرر   (48)
   ا و ن ندا وااند وا لندا.و   س

(49) Global Reporting Initiative, Carrots and Sticks, p. 17.  
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 2012 صررف ت ررايي  االتررتدامن الصررا ي  يف عررام تشررا  مسررق ن  و رر كات س  كررن ل دولررنكبرره  
 .(50)ت  ي  1 600ال  يتقاو  عد اا 

وبالنظر يلى تلك االتجاها  ويلرى أن ال رقافية والمسراءلة همرا م ردآن برارزان فري  -80
يوصررري القريرررق العامرررب الررردول بررر ن تتخرررذ خطررروا    (51)معظرررم الم رررادج التوجي يرررة الدوليرررة

 المؤسسررا  الترري تملا ررا أو تسرريطر علي رراعلررى نحررو من جرري قيررام يضررافية تطلررا في ررا 
 .نساناإلحقوق متصب بغ عن األداء ال يئي واالجتماعي والبالإلاب

ياترررطن منترررا اتبررراو منتقجمرررن  وميارررن ل ررردول عيعرررا عإ ت رررتل ع ررر  الشررر كات عو تع رررد -81
ل ت اص  حتش إ قعايا      اإل ساإ  م   اجلجم  ال احتع من امببا ت الت ججمتجمن لرحت غ عن مدى 

ق ررايات قو امببررا ت الت ججمتجمررن وقطرراي  الرر  تتعررمنمبررا ي  اإلحترر غ المامبجمررن   يف قطرراي االتررتدامن
 امباتسات امبم  كن ل دولن يف الس يد وط د م  ا قو. (52) مبا ت الت ججمتجمنل و  اا  ت د  الت ايي 

 و جم   والن وي  عإ تمد ت  ي اا و  اا ل مبا ت الت ججمتجمن مببا ي  اإلحت غ المامبجمن.
قجمرام الدولرن حتت رد  ت رايي  ك جمرن    من ال تائ  اإل ا جمن لتحس   فا جمن الش كاتوع"هاا  -82

 يررا   الشررفا جمن وامبسرراءلن يف عيعررا افرر  ت   وتررجم نوارر امباتسررات الرر  ك اتررا. وع اء عررن ع شررعن
ويف السررر يد والنررر وي    الدولرررن  جممرررا يتم رررا حتالشررر و  الررر   رررد اا ل ماتسرررات امبم  كرررن ل دولرررن.

يصدي كجماإ امب اجمرن اخلرامل حتار  حت رد منتمرا ت  ير اا ترن ياا عرن م اجمرن الدولرن يسرتم ض ع اء مججمرع 
 امباتسات ع   صمجمد امبساولجمن االجتماعجمن ل ش كات.

 ضمان االنتصاف القعال -حاء 
كقرررزء مرررن واجبترررا امبتم ررر  يف احلمايرررن  عإ تتطررري مججمرررع اخلعررر ات    يتمررر  ع ررر  الررردول -83

امب ئمرررن لعرررماإ وصررر ل  رررحايا ا تتاكرررات   ررر   اإل سررراإ قو تررربجم  ا تصررراا  مرررال )ال كجمرررز  
امبم  كررن  ع رر  اال تتاكررات الرر  ت تابتررا امباتسررات،لرر  وينعبررا . مررن امببررا ت الت ججمتجمررن( نال ال رر

وحتررالنظ  قو مبرردع الفصرر  حترر  السرر عات  ع   صرر   .ع رر   ررد ترر اءل دولررن والشرر كات اخلاصررن 
  اإل اي  عو الاجمراإ احلالن  يف اي  الس عن ال عائجمن عن الس عن التنفجميين وع   حن  عك    ديداا 

   رررماإ ال صررر ل قو تررربجميف  ررر   حتررر  واجرررد الدولرررن  ال ي جررردالررري  ميرررايد   ررر   امب اجمرررن  
اال تتاكرات الر  ت تابترا امباتسرات امبم  كرن ل دولرن وحتر  واجبترا كفالرن يف  الرن ا تصاا  مرال 

ويرد عإ حيرتم كجمراإ  اال تتاكرات الر  تتر ي   جمترا الشر كات اخلاصرن.يف  الرن تبجم  اال تصراا 
مرن لر  ،وحيرد  امب اجمن اتت  ل  لجمات التظ   ال عائجمن وريه ال عائجمن وعال يترد"  يف قج اءاهترا.

__________ 

   .27امب جع  فس   مل. (50)
(51) KPMG, Currents of change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015.  

( امببرررررا ت الت ججمتجمرررررن لألمررررر  امبتحرررررد  امبتم  رررررن حتنطررررراي اإلحتررررر غ  متا رررررن ع ررررر  امب قرررررع الشررررربا  2015)ا ظررررر   (52)
www.shiftproject.org/project/human-rights-reporting-and-assurance-frameworks-initiative-rafi. 

      اإل ساإ. وايا اإلطاي مياأن الش كات من ت د  ت ايي  متمم ن حتش إ مساولجماهتا عن ا تام 
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مالارررن  وميارررن عإ ي  ررر  عترررباك اال ت ررراي قو تجماترررات الدولرررن  ا عرررا  عمررر  الدولرررن حتاعتباياررر
 وسايتاهتا يف ايا الصد .

 ممرا يلري: وين غي للدولرة بوصرق ا صراح ة المؤسسرا  المملو رة للدولرة، أن تت  رد -84
  تتعاون تعاوناا   اأنو المؤسسا  التي تملا ا أو تسيطر علي ا ال تعوق العدالة، )ب( أن  )أ(

لمسرؤوليت ا عرن  تمتثب تمامراا   اأنو مع آليا  التظلم القضائية وغير القضائية، و)ج(   امالا 
الترري انت ا ررا  حقرروق اإلنسرران  عررناحترررام حقرروق اإلنسرران، بمررا فرري ذلررك ج ررر األضرررار 

ول رررذه االعت رررارا  أهميت رررا  .يمارررن أن تارررون قرررد تسررر  ه في رررا أو أسررر مه فررري حررردوث ا
لى جميع القئا  الرئيسية الثالث آلليا  االنتصاف الم مولة برالر يزة الثالثرة مرن بالنس ة ي

 .ر ائز الم ادج التوجي ية
ويد ع   الدول عإ تافر  قماا جمرن والف ن األوو ا  اةلجمات ال عائجمن التاحتمن ل دولن.  -85

سررن س  كررن تررا ماتتوصرر ل  ررحايا مججمررع اال تتاكررات قو تررب  اال تصرراا ال عررائجمن ترر اء ايتاب
وحتاإل را ن قو ،لر    ترال الدولرن حت صرفتا صرا بن امباتسرات امبم  كرن  ل دولن عو   كن "اصن.

تررد"  يف اإلجرر اءات ال عررائجمن ت)ع( عإ امباتسررن لررن    وارر :ل دولررن  قو  ديررد ت قمررات وا ررحن
ت عو تسرررتطدم ع قتترررا اخلاصرررن حتالدولرررن ل ترررد"  يف اإلجررر اءات عو وقفترررا عنررردما تتطررري قجررر اءا

قا   جمرن  ررد ماتسررن س  كررن ل دولررن  )ك( عإ الرردول وامباتسررات امبم  كررن ل دولررن ينبغرر  عإ تنظرر  
 قو ايتباطتا حتالدولن. احلصا ن اتتنا اا حتلد امباتسن يف ظ تا احتمناين يف الظ وا ال  ميان عإ تع

عائ راا  ألطرا قرد ت رفوك هاا ما تشا  معالبرات  صرا ن الدولرن يف قعرايا   ر   اإل سراإ "عر اا 
الدولن حت صرفتا صرا بن  اخلع ات امبت قمن من  د وينبغ  عإ  ال ص ل قو تب  اال تصاا. عمام

 ويف تماوإ عا  امبعالبن حتاحلصا ن م ص ياا ع   احلد األ ىن   يف جم امباتسات امبم  كن ل دولن 
 .(53)يف اإلج اءات ال عائجمن كام ا   امباتسات امبم  كن ل دولن تماو اا 

ولرجم  انراو مرا مينرع الدولرن مرن والف ن ال ا جمن ار  اةلجمرات ريره ال عرائجمن التاحتمرن ل دولرن.  -86
ويف    تتاكررات الرر  ت تابتررا امباتسررات امبم  كررن ل دولررن.ل ل تصررد ق شرراء  لجمررن مسرراءلن ما تررن 

 ر كن   نال تتاكرات عير تصردى  يبردو عإ الردول تمتمرد ع ر  اةلجمرات ال ائمرن الر  تال قجي ال اان
االتصرال ال طنجمرن مرن  جتراتت ر  اةلجمرات ار   وق ردى س  كرن ل دولرن. مكا رجي "اصرن عع ءت ا

عجرررر  امببررررا ت الت ججمتجمررررن مبنظمررررن التمرررراوإ والتنمجمررررن يف امبجمررررداإ االقتصررررا   امبتم  ررررن حتامباتسررررات 
وينبغر  ل ردول عإ تعالرد  امبتمد   اجلنسرجمات الر  ع شر هتا كر   ا مرن مرن احلا مرات امبنعرمن.

م  كررن ل دولررن حتالتمرراوإ التررام مررع جتررات االتصررال ال طنجمررن وريهاررا مررن اةلجمررات ريرره امباتسررات امب
ع رر  ترربجم  امب ررال  وقمررجي و  ال عررائجمن  ل مشررايكن يف المم جمررات حبسررن  جمررن وقبرر ل  تررائ  اةلجمررات.
السررر  و التقررراي  حتزيرررا    عررر  عرررد  ماتسرررات س  كرررن ل دولرررن يف الربا يررر  ع ررر   ررر و  االلترررزام 

مببرررررا ت الت ججمتجمرررررن مبنظمرررررن التمررررراوإ والتنمجمرررررن يف امبجمرررررداإ االقتصرررررا   امبتم  رررررن امبسررررراول واتبررررراو ا
__________ 

  وا ظرر  عيعرراا امبرريك   اإليعررا جمن تفاقجمررن األمرر  امبتحررد  حلصررا ات الرردول وست ااهتررا مررن ال اليررن ال عررائجمنا ظرر  ا (53)
  .61  الف    CM/Rec(2016)3 لت صجمن م دمن قو جلنن و ياء     عويوحتا 
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حتامباتسررررات امبتمررررد   اجلنسررررجمات الرررر  تشررررم  التمرررراوإ واحلرررر اي مررررع جتررررات االتصررررال ال طنجمررررن 
  وينبغرر  ل رردول عيعرراا عإ ت  رر  ع رر. (54)يتم ررا حترر   ا عرراء حتمرردم الت جمررد حتامببررا ت الت ججمتجمررن  جممررا
الشررر عجمن م  كرررن ل دولرررن عإ تعالرررد  اا رررن متمجمرررز   جممرررا يتم رررا حتاةلجمرررات  ماتسرررات امبل ينبغررر  ال

  عع حترجي جترن االتصرال ال طنجمرن الن ويجمرن عرن عترفتا لمردم تمراوإ حتراي  ويف قعرجمن  التاحتمن ل دولرن.
ق اي  االتت ماي يف مص ا   يججم  ال  تدي  صرندو  امبما رات الت اعديرن الن ويجمرن و،كر ت عإ 

 .(55)امباتسات امبم  كن ل دولن مناين يف   ء ت قمات الشمد الن وي  ايا األم  ماتف ل غ
 لجمرات اال تصراا ار   لجمرات الرتظ   ريره التاحتمرن ل دولرن   را يف   رات الف ن ال ال رن مرن و  -87

وينبغ  تشقجمع امباتسات امبم  كن ل دولن عإ تار إ  ،ل   لجمات التظ   ع   امبست ى التنفجمي .
اال تصرراا كمررا ارر  احلررال حتالنسرربن قو اجل ا ررد األ"رر ى لمم جماهتررا   تررب تمام تررا مررع ال رردو  يف 

وينبغر  ل ردول عإ تع رد قو  هتا عرن ا رتام   ر   اإل سراإ.اقو االلترزام الاامر   سراولجم وتمجماا 
امباتسات امبم  كن ل دولن عإ تنشئ  لجمرات تظ ر  ع ر  امبسرت ى التنفجمري  عو عإ تشرايو يف ت ر  

مايه الفمالجمرن الر اي   مبويد عإ كت   اةلجمات  (.29)ا ظ  امببدع الت ججمت   مشايكن تامناةلجمات 
 .31يف امببدع الت ججمت  

 االستنتاجا  والتوصيا  -رابعاا  
 االستنتاجا  -ألف 

مسرؤولية احتررام حقروق اإلنسران سرواء  يقع على عاتق جميع المؤسسا  التجاريرة -88
وين  عرن واجرا الدولرة مختلقرة المسرؤولية  وهرذه . انه مملو ة للدولة أو خاصة بالاامب

الحمايرة مرن انت ا را  حقروق اإلنسران التري ترتا  را مؤسسرا  األعمرال  انه تامله فري 
التجارية. ويقتضي هذا الواجا من الدول أن تتخذ خطوا  يضافية للحماية من انت ا ا  

فرة الطريقرة التري ويصيا ذلك جوهر معر  المؤسسا  التي تملا ا الدولة أو تسيطر علي ا.
مالاة للمؤسسا  والس ب التي  اين غي في ا للدولة أن تتصرف عندما تؤدت دورها باعت اره

 .تتيح مواءمة نموذج ا الخاص بالملاية مع التزامات ا الدولية في مجال حقوق اإلنسان
 القتصراد العرالمي.مرن سرما  اوالمؤسسا  المملو رة للدولرة سرمة راسرخة وهامرة  -89

وفري لرب  .علرى حقروق اإلنسرانوين لم تان دائماا ييجابية ياون ل ا آثار   يرة  ويمان أن
__________ 

(54) OECD, Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2014, p. 25 يترال  
-www.mneguidelines.oecd.org/2014-annual-report-oecd-guidelines-forع ررررررررررررررر  امب قرررررررررررررررع الشررررررررررررررربا : 

mnes.htm.   
(55) Norway National Contact Point for the OECD MNE Guidelines, “Final statement: complaint from 

Lok Shakti Abhiyan, Korean Transnational Corporations Watch, Fair Green and Global Alliance 

and Forum for environment and development vs. POSCO (South Korea), ABP/APG (Netherlands) 

and NBIM (Norway)”, 27 May 2013, p. 8.  
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تررردعو الررردول يلرررى اتخررراذ خطررروا   معياريرررة وسياسررراتيةهرررذه الخلقيرررة، هنررراغ حجررر  دامغرررة 
وفرررري بعرررر   يضررررافية لضررررمان أن تحترررررم المؤسسررررا  المملو ررررة للدولررررة حقرررروق اإلنسرررران.

 نسرران ترتا رره تلررك المؤسسررا  انت ا رراا الظررروف، يماررن أن يسررتت ع أت انت رراغ لحقرروق اإل
عنرردما تضرررمن و لاللتزامررا  بموجرررا القررانون الررردولي الترري تقرررع علررى عررراتق الدولررة نقسررر ا 

احترام حقوق اإلنسان من جانرا المؤسسرا  التري تررت ت ارت اطراا وثيقراا ب را وتحارم الدول 
 ةأسر اب موج روهنراغ أيضرا  .ف ري مسر لة تتعلرق بتحقيرق اتسراق السياسرا  سيطرت ا علي ا

ة فعليرررر للرررردول مررررن ناحيررررة السررررمعة ومررررن الناحيررررة الماليررررة أن تقعررررب ذلررررك بوصررررق ا مالاررررة
 . لل ر ا 

وعلى الرغم من أن الردعوة يلرى اتخراذ خطروا  يضرافية تنط رق علرى جميرع الردول  -90
وفي بعر  ال لردان  بالتساوت، فنن اآلثار الدقيقة ستاون محددة السياق وخاصة بال ر ة.

وفيمررا يتعلررق بمؤسسررا  محررددة، سررتاون العالقررة بررين المؤسسررة المملو ررة  ،أو الحرراال 
للدولرررة والدولرررة وثيقرررة للغايرررة وسرررتاون الوسرررائب المتاحرررة للدولرررة لضرررمان احتررررام حقررروق 

 آلخرين.يلى ابالنس ة  مما هو عليهاإلنسان ومستوى سيطرت ا وت ثيرها على المؤسسة أ  ر 
ن تتخرذ أقصرى قردر مرن العنايرة لضرمان أن تحتررم وفي جميع هذه الظروف، ين غي للدول أ

 .تلك المؤسسا  حقوق اإلنسان
أقرررب لضرررمان احتررررام حقررروق  أنررره ين غررري للررردول أن ترررولي اهتمامررراا ذلرررك وال يعنررري  -91

وال رردف الن ررائي هررو االحترررام الاامررب  اإلنسرران مررن جانررا المؤسسررا  الخاصررة بالاامررب.
النظرر عرن حجم را وقطاع را وسرياق  لحقوق اإلنسان من جانا جميرع المؤسسرا ، بغر 

عمليات ا وهيال ا وملايت ا. وحيث ين الدول تعمب من أجب بلروغ هرذا ال ردف، فرال ترزال 
شررعيت ا فري وضرع  يلرى تعزيرزذلرك سروى  قرودولرن ي هناغ أس اب مقنعة ل را لتارون قردوة.

 .األنظمة والتوقعا  من أجب األعمال التجارية الخاصة
الردول فري جميرع  ت ذل ا مجموعرة مرنب الج ود الا يرة التي ويالحظ القريق العام -92

مناطق العالم ل يان واج ات ا في ضمان أن تحترم المؤسسا  التي تملا ا أو تسيطر علي ا 
يالحررظ النمرراذج القعالررة الترري  مررا   حقرروق اإلنسرران أو معررايير السررلوغ التجررارت المسررؤول.

مراذا ي ردو  ظرم الردول تمامراا علرى مراومرع ذلرك، ال تق رم مع وضع ا عدد قليرب مرن الردول.
اتخاذ خطوا  يضافية للحماية من انت ا ا  حقوق اإلنسران مرن جانرا المؤسسرا   يعني

وال ي دو أن الرؤيرة واضرحة للاثيرر مرن المؤسسرا   المملو ة للدولة في الممارسة العملية.
 .احترام حقوق اإلنسان عن مسؤوليةالتتحمب  من حيث ين االمملو ة للدولة 

وعلررى الرررغم مررن أن ذلررك لرريس بم رررر للتقرراعس، يسررل م القريررق العامررب برر ن جميررع  -93
أصحاب المصلحة يولون اهتمامراا أقرب لتر ثيرا  المؤسسرا  المملو رة للدولرة علرى حقروق 

 وقضرررايا حقررروق اإلنسرررانالتجاريرررة  اإلنسررران مقارنرررة باالهتمرررام الرررذت تحظرررى بررره المسرررائب
  .وضعالا  ا الموجا لتغيير هذ. وقد أل ر هذا التقرير الساألخرى
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، بوصررق ا صرراح ة المسررؤولية الرئيسررية برره يحتررذى وين غرري للرردول أن تاررون مثرراالا  -94
ويقتضرري يل ررار القيررادة فرري األعمررال التجاريررة  بموجررا القررانون الرردولي لحقرروق اإلنسرران.

وهرو ي رمب اسرتخدام جميرع  وحقوق اإلنسان العمب وااللتزام الصادق على ج  ا   ثيرة.
الوسررائب المتاحررة للرردول مررن أجررب ضررمان أن تحترررم المؤسسررا  الترري تملا ررا أو تسرريطر 

وثمررررة يماانررررا  ال تسررررتغل ا  علي ررررا حقرررروق اإلنسرررران احترامرررراا تامرررراا فرررري جميررررع عمليات ررررا.
في السرلوغ التجرارت المسرؤول، بمرا  مضرب مثبتص ح  لايالمؤسسا  المملو ة للدولة 

القريرررق العامرررب الررردول والمؤسسرررا  المملو رررة  ويررردعو فررري ذلرررك احتررررام حقررروق اإلنسررران.
 .للدولة يلى يل ار القيادة في هذا المجال

 التوصيا  -باء 
قردم المزيرد مرن و اقترل القريق العامب في هذا التقرير يطراراا أوليراا للتحليرب والعمرب  -95

وهررذه  التقاصرريب ب رر ن الترردابير الترري ين غرري للرردول أن تتخررذها بوصررق ا مالاررة لل ررر ا .
ويرحررا القريررق العامررب بالتعليقررا   لمسررائب معقرردة، وسررياون ل ررا آثررار محررددة السررياق.ا

 :الواردة من الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين على التقرير وعلى التوصيا  التالية
 مقدمة يلى الدولالتوصيا  ال  

أت ، ويلى تقي الدول يذا  انه س لة مالم شامالا  ين غي للدول أن تجرت استعراضاا  -96
بالتزامات ررا الدوليررة لحقرروق اإلنسرران مررن خررالل األن ررطة التجاريررة للمؤسسررا  الترري  حررد ،

  .تملا ا أو تسيطر علي ا، في الداخب والخارج
الرئيسرية والتردابير  المرداخبيلى هذا االستعراض، ين غي للدول أن تحدد  واستناداا  -97

مررن الم ررادج  4ت ررا بموجررا الم رردأ الترري يتعررين اتخاذهررا بمزيررد مررن القعاليررة للوفرراء بالتزاما
التوجي يررة ب رر ن األعمررال التجاريررة وحقرروق اإلنسرران، بمراعرراة الترردابير المقترحررة فرري القرررع 

وين غي للدول أن تحدد الم ام التي تلتزم تماماا بالقيام ب ا في هرذا  الثالث من هذا التقرير.
 .الصدد في وثيقة عامة، مثب خطة عمب وطنية

ن غرري للرردول أن تحرردد توقعات ررا بوضررول مررن المؤسسررا  المملو ررة و حررد أدنررى، ي -98
للدولة ب ن تحترم حقوق اإلنسان في جميع عمليات ا، وتعتمد االلتزامرا  المتعلقرة بحقروق 

ويماررن للرردول أن ت ررين توقعات ررا فرري وثيقررة  اإلنسرران وأن تاررون القرردوة فرري هررذا الصرردد.
ئح القائمررة المتعلقررة بالملايررة، أو أن تعرردل اللرروا ويقضرربمحررددة، مثررب خطررة عمررب وطنيررة 

 .حو مة ال ر ا  أو السلوغ التجارت المسؤول من أجب توسيع نطاق تغطيت ا
تنقيررذ المعررايير الدوليررة وأال تنقررذها ب رراب  فرري تترروخى االتسرراقوين غرري للرردول أن  -99

، ين غي تنقيذ الم ادج التوجي يرة لمنظمرة التعراون والتنميرة وعلى نحو أ ثر تحديداا  انتقائي.
في الميدان االقتصادت المتعلقة بحو مة ال ر ا  فري حالرة المؤسسرا  المملو رة للدولرة 
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مرررع الم رررادج التوجي يرررة ب ررر ن األعمرررال التجاريرررة وحقررروق اإلنسررران والم رررادج التوجي يرررة 
لمتعلقرررررة بالمؤسسرررررا  المتعرررررددة لمنظمرررررة التعررررراون والتنميرررررة فررررري الميررررردان االقتصرررررادت ا

 .الجنسيا  بحيث تعزز  ب من ا األخرى
أن تاقرب أن يارون ين غري للردول اتساق السياسا  والمسراءلة،  سعياا يلى تحقيقو  -100

في المسرتق ب أو ذت صرلة باألعمرال التجاريرة وحقروق اإلنسران  نطاق أت صك ملزم قانوناا 
 . يطر علي اشامالا للمؤسسا  التي تملا ا الدولة أو تس

 التوصيا  المقدمة يلى المؤسسا  المملو ة للدولة  
يحترذى  ةين غي للمؤسسا  المملو ة للدولة أن تسعى جاهدة يلى أن تاون قردو و -101

 .ب ا وأن تقي تماماا بمسؤوليت ا عن احترام حقوق اإلنسان
وللقيرررررام برررررذلك، ين غررررري ل رررررا أن تعتمرررررد سياسرررررا  وعمليرررررا  مناسررررر ة للتصررررردت  -102

النت ا ررا ، بمررا فرري ذلررك االلتررزام بالسياسررا  وبررذل العنايررة الواج ررة فرري مراعرراة حقرروق ل
 .في جميع عمليات ا  اعلى أن تدرج ،اإلنسان وآليا  التظلم عندما يحدث الضرر

 التوصيا  المقدمة يلى المؤسسا  الوطنية لحقوق اإلنسان  
يذا  انره  لمسر لة مرا يمراا أن تجررت تقيين غي للمؤسسا  الوطنية لحقروق اإلنسران  -103

السياسا  ذا  الصلة المتعلقة بالمؤسسا  المملو ة للدولة تتماشى مع التزامرا  الدولرة 
 .يرشادا  يلى الدولة في هذا الصدد أن تقدمفي مجال حقوق اإلنسان و 

وين غي ل ا تقديم التوجي ا  يلى المؤسسا  المملو ة للدولة عن مسرؤوليات ا فري  -104
 .إلنسانمجال حقوق ا

 ومنظومة األمم المتحدةالتوصيا  المقدمة يلى المنظما  الدولية   
االتسراق  زيرالردول وتعز مساعدة  ين غي للمنظما  الدولية ومنظومة األمم المتحدة -105

فرررري تنقيررررذ الم ررررادج التوجي يررررة الدوليررررة المتعلقررررة بحو مررررة ال ررررر ا  والسررررلوغ التجررررارت 
 .المسؤول وحقوق اإلنسان

الردول فري وضرع الخطرت يلرى  دعمالر تقرديم وين غي ل ا أن تعزز هذا االتساق عنرد -106
الوطنية للوفاء ب هداف التنمية المستدامة، وال سيما برالنظر يلرى الردور ال رام الرذت يحتمرب 

 .أن تؤديه المؤسسا  المملو ة للدولة في هذا الخصوص
في بناء قاعدة المعارف وتنمية   الم ادرا  الرامية يلى اإلس ام وين غي ل ا أن تدعم -107

 قاءا  مجالس مديرت المؤسسرا  المملو رة للدولرة ويدارت را فيمرا يتعلرق براحترام حقروق 
 .اإلنسان



A/HRC/32/45 

GE.16-07306 32 

 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التوصيا  المقدمة يلى نظام  
ين غي ل يئرا  معاهردا  حقروق اإلنسران واإلجرراءا  الخاصرة لممرم المتحردة أن  -108
دراسررة ال الغررا  القرديررة فرري يطررار يجراءات ررا لتقررديم ال ررااوى وتقيرريم بلرردان لرردى  ،تنظررر

بقعررب اآلثررار المترت ررة علررى حقرروق اإلنسرران فرري محررددة وصررياغة تعليقررا  عامررة وتوصرريا ، 
توضررح واجررا الدولررة فيمررا يتعلررق أن و  ،المؤسسررا  الترري تملا ررا الدولررة أو تسرريطر علي ررا

الم ررادج التوجي يررة ب ررر ن األعمررال التجاريرررة  مرررن 4ب ررذه المؤسسررا  مرررع مراعرراة الم رردأ 
 .وحقوق اإلنسان

 التوصيا  المقدمة يلى منظما  المجتمع المدني واألوساط األ اديمية  
المزيررد مررن  أن تخصرر لمجتمررع المرردني واألوسرراط األ اديميررة منظمررا  اين غرري ل -109

لررررة ومسررررؤولية االهتمررررام آلثررررار واج ررررا  الدولررررة فيمررررا يتعلررررق بالمؤسسررررا  المملو ررررة للدو 
المؤسسا  المملو ة للدولة عن احترام حقوق اإلنسران، بمرا فري ذلرك مرا يتعلرق بالوصرول 

 ؛يلى س ب االنتصاف والمساءلة بموجا القانون الوطني والدولي
وين غررري ل رررا أن تجمرررع بيانرررا  خاصرررة بالمؤسسرررا  المملو رررة للدولرررة وبالتزامات رررا  -110

ب تحديررد الثغرررا  والممارسررا  الجيرردة علررى وب دائ ررا فرري مجررال حقرروق اإلنسرران مررن أجرر
 .الصعيد العالمي

 التوصيا  المقدمة يلى الرابطا  الم نية  
ين غررررري للرابطرررررا  الم نيرررررة ورابطرررررا  أربررررراب العمرررررب، وال سررررريما فررررري ال لررررردان أو  -111

فري القطاعا  التي لدي ا العديد من المؤسسا  المملو ة للدولة، أن ت ني قردرات ا الذاتيرة 
األعمررال التجاريررة وحقرروق اإلنسرران وأن تقرردم توجي ررا  محررددة يلررى أعضررائ ا مررن مجررال 

 .المؤسسا  المملو ة للدولة ب  ن مسؤوليت ا عن احترام حقوق اإلنسان
وين غي للرابطا  الم نية أن تستخدم مرا ل را مرن سرلطة تنظيميرة لت رادل ممارسرا   -112

 .ملو ة للدولةالتعلم والممارسا  الجيدة فيما بين المؤسسا  الم
    


