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 الدورة احلادية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 

ــا       ــلا  مس ــون ان ســان و:ايت ــز وق تعزي
وقون ان سان، مبا يف ذلك الـنهل  البديةـة   
لتحســا التمتــف ال عةــ  إلقــون ان ســان     

    واحلريات األساسية
 الوطنية وغريها من مؤسسات األعمالوقون ان سان والشركات عرب   

 
 مذكرة من األما العام  

 
يتشرف األما العام بـنن ييـ   ا اجلمعيـة العامـة تقريـر ال ريـم العامـ  املعـ  مبسـنلة           

وقون ان سان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، املقدم عمـ  بقـراْر     
 .26/22 و 17/4جمةس وقون ان سان 

 
  

 
 

 * A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/17/4
http://undocs.org/ar/A/RES/26/22
http://undocs.org/ar/A/71/150
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تقريـــر ال ريـــم العامـــ  املعـــ  مبســـنلة وقـــون ان ســـان والشـــركات          
 الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال عرب
  

 موجز 
ان ســـان والشـــركات  يف هـــذا التقريـــر، ينرـــر ال ريـــم العامـــ  املعـــ  مبســـنلة وقـــون   

 الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال يف اآلثار النامجة عةـ  عـعيد وقـون ان سـان لـد       عرب
الشـــعوب األعـــةية وا تمعـــات اجةيـــة،  تي ـــةل لةعمةيـــات املنـــتةف  ـــا يف قتـــا  ال ـــناعات  
، الزراعيــة، وصاعــة  يمــا يتعةــم بت تــاي  يــت النكيــ  وق ــل الســلر. ويبحــ  ال ريــم العامــ 

 طار املبادئ التوجيلية الـ  وهعـعت بشـنن األعمـال الت اريـة ووقـون ان سـان، الواجبـات          يف
واملسؤوليات ال  تقف عة  عاتم احللومات املني ة وولومـات املـوطن ومؤسسـات األعمـال،     
مبا يشـم  املؤسسـات املاليـة والت ـار، لت نـل هـذر اآلثـار والتك يـم منـلا ومعاجلتـلا. ويقـدم            

خــا ، م ــ  الشــ ا ية، والقــدرة  نــا   لــارا بشــنن املســا   الــ  تلتســ    يــة بوجــ ال ريــم  ي
 .التنثري، والتشاور ا د ، ومبادرات  عحاب امل ةحة املتعددين، وسب  اال ت اف عة 

ويقدم ال ريـم العامـ  توعـيات  ا الـدول ومؤسسـات األعمـال، وتوعـيات متعةقـة          
ة املتعـددين، واجلمعيـات ال ـناعية، وا تمـف املـد ،      باملبادرات املتكـذة مـن  عـحاب امل ـةح    

واملنرمات الدولية، بشـنن  وـداحت الـوالت عميقـة يف املمارسـات احلاليـة للـ  تسـت يد منـلا          
 .ا تمعات اجةية املتنررة من العمةيات يف جمال ال ناعات الزراعية
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تقريـــر ال ريـــم العامـــ  املعـــ  مبســـنلة وقـــون ان ســـان والشـــركات          
 الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال عرب
 

 مقدمة - وال  
 سيان التقرير و هدا   وموعف تركيزر - لم  

ان ســـان والشـــركات يف هـــذا التقريـــر، ينرـــر ال ريـــم العامـــ  املعـــ  مبســـنلة وقـــون    - 1
الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال يف اآلثار النامجـة عةـ  عـعيد وقـون ان سـان لـد         عرب

الشـــعوب األعـــةية وا تمعـــات اجةيـــة،  تي ـــةل لةعمةيـــات املنـــتةف  ـــا يف قتـــا  ال ـــناعات  
األعمــال املبــادئ التوجيليــة املتعةقــة ب”الزراعيــة. ويبحــ  ال ريــم  ينــا، يف  طــار مــا يهعــرف بـــ  

 “‘احلمايـة واالوتـرام واال ت ـاف   ’الت ارية ووقون ان سان  تن يذ  طار األمم املتحدة املعنـون  
(، األدوار والواجبــات واملســؤوليات الواقعــة عةـــ     A/HRC/17/31)املبــادئ التوجيليــة( )ا رــر    

و عحاب امل ةحة اآلخرين مـن  جـ  جتنـل هـذر اآلثـار       عاتم احللومات ومؤسسات األعمال
والتك يــم منــلا ومعاجلتــلا. وا ــدف مــن هــذا التقريــر هــو انســلام يف املناقشــات اجلاريــة           
وااللتزامات القا مة ل عت   بن شتة الزراعة والتوريد بتريقـة مسـؤولة، وكـذلك يف املنتـد      

ان ســان الــذ  يتمحــور موعــوع  الر يســ  الســنو  املقبــ  املعــ  باألعمــال الت اريــة ووقــون  
. ويـورد التقريـر  ينـا متابعـة لتقريـر ال ريـم العامـ  بشـنن         (1)وول القيـادة والقـدرة عةـ  التـنثري    

 (.A/68/279آثار األ شتة املت ةة باألعمال الت ارية عة  الشعوب األعةية )
قوم ببيف األراع  والغابـات  ا مؤسسـات األعمـال اجةيـة واألجنبيـة       ن احللومات ت - 2

من  ج  تن يذ عمةيات  راعية،  و بتنجري األراع  والغابات  ا تةـك املؤسسـات،  و مبنحلـا    
 ملا ية اال ت ا  باألراع  والغابات بتريقة  خر ، مما يؤد  يف ك ري مـن األويـان  ا  شـوء    

ــ  ا تمعــات    ــار كــبرية عة ــلا  و باســتكداملا   آث ــوم بزراعت ــ  تق ــة املقيمــة  يلــا،  و ال . (2)اجةي
تشــل  عمةيــات الويــ  األرض ألغــراض  راعيــة  وــد الــدوا ف الر يســية وراء   الــة           كمــا 

. ومـن ال ـعل احل ـول عةـ  بيا ـات      (3)الغابات، وال سيما الغابات املدارية واألراع  اخل يـة 
__________ 

ــا     (1)  ــراب  التــ ــ  الــ ــة عةــ ــد  متاوــ ــة باملنتــ ــات املتعةقــ  /www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum  املعةومــ

Pages/2016ForumBHR.aspx.. 

 (2) World Bank, “The practice of responsible investment principles in larger-scale agricultural investments: 

implications for corporate performance and impact on local communities”, Agriculture and Environmental 

Services Discussion Paper 08 (Washington, D.C., 2014), p. xv. 

 (3) H.J. Geist and E.F. Lambin, “Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation”, 

BioScience, vol. 52, No. 2 (2002), pp. 143-150. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
http://undocs.org/ar/A/68/279
http://undocs.org/ar/www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/
http://undocs.org/ar/www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/
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األراعـ  يف مجيـف  ءـاء العـات. وتشـري  وـد  قواعـد        دقيقة عن عدد وو م عمةيات ويـا ة  
عــ قات ”مــن  1 200 التعاقــد عةــ   ك ـر مــن  ، مت2000البيا ـات العامليــة  ا   ــ  منـذ عــام   

ذلـــك. . ومــن املـــرجي  ن يلــون العـــدد احلقيقــ  لتةـــك األراعــ   عةـــ  مــن      (4)“األراعــ  
ــر م ــتةي    ــا ة األراعــ  ”ويســتكدم هــذا التقري ــفلإلشــا “وي ــتم   رة  ا مجي ــ  ي الوســا   ال

 خ  ا و ول شركة من الشركات عة  األرض ن تاي حماعي   راعية بشل  ملّ م. من
ــم العامــ   ن يرك ــ   - 3 ــار ال ري ــد اخت ــات ال ــناعية   وق ــ  العمةي ــة  -ز مناقشــت  عة الزراعي

بانشــارة  ا اثنــتا مــن الســةف األساســية،  ــا  يــت النكيــ  وق ــل الســلر، وكــذلك عةــ   
نامجة عن   تاجلما عة  املستو  القتر . ويهْعدُّ  يت النكي  وق ل السلر مـن بـا   اآلثار ال

السةف الزراعية ال  ختّةم  كرب  ثر عة  األراع ، كما  ن  ا آثـارا مماثةـة عةـ  عـعيد وقـون      
ان سان أل راد ا تمعات اجةية املقيما يف اجلوار،  و وقون ان سان أل ـراد ا تمعـات اجةيـة    

 .(5) احل مشاريف املزار  واملتاونالذين يستكدمون األراع  ال  متت ويا هتا ل
ويهْعّد ك  من السلر و يت النكي  مـن املنت ـات العامـة املنك نـة اللة ـة )باملقار ـة        - 4

مف اللاكاو  و النب( ال  يتنلم منلا اللـ ري مـن املنت ـات االسـتل كية، مبـا يف ذلـك األغذيـة        
ــ     امل ــنةعة، وا ــا  . و ّ  ــة، والوقــود األوي ملنت ــات ال ــيدال ية، ومنت ــات الليميا يــات الزيتي

 يت النكي   بر  الزيوت النباتية املستلَةلة يف مجيف  ءاء العات. وقد  اد   تـاي  يـت النكيـ     
 .(6)واع  هذا االجتار يف املستقب والسلر  ا ود كبري، ومن املرجي  ن يت

ي واألسوان النامية  ساسا عة  طول النتان املـدار   و بـالقرب   وتتركز   شتة ان تا - 5
من ، يف   ريقيا و مريلا ال تينية وجنوب شرن آسيا. وتغت  مـزار   يـت النكيـ  مـا يقـرب      

يف املا ة مـن  يـت    80مةيون هلتار من األراع ، وتهنت    دو يسيا وماليزيا  ك ر من  18من 
يف املا ــة  80بةــدا، ويــن  ءــو  120م   تــاي الســلر يف . ويــت(7)النكيــ  عةــ  ال ــعيد العــامل  

سـا  املواد املنْت ة من ق ل السلر )بينما ين  املقدار املتبق  من الشمندر(، الذ  ينمو  سا من
 .(8)يف الربا ي  وال ا وا ند

__________ 

 .www.landmatrix.orgا رر  (4) 

 (5) Oxfam, “Nothing sweet about it: how sugar fuels land grabs”, Oxfam media briefing, June 2013. 

ــر  (6)   /www.strategyr.com/MarketResearch/Palm_Oil_Market_Trends.asp and www.statista.com/statisticsا رـ

451381/global-sugar-production-forecast/. 

 (7) Alan Rival and Patrice Levang, Palms of Controversies: Oil Palm and Development Challenges (Bogor, 

Indonesia, Centre for International Forestry Research, 2014) pp. 9-11. 

 .www.sucden.com/statistics/1_world-sugar-productionا رر  (8) 

http://undocs.org/ar/www.landmatrix.org
http://www.sucden.com/statistics/1_world-sugar-production
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وسيسلم التركيز عة  هاتا السـةعتا يف توعـيي  بـر  مسـا   وقـون ان سـان الـ          - 6
 تمعات اجةية يف بةدان ان تاي، و دوار مجيف  عحاب امل ةحة يف الوقاية مـن هـذر   تتنثر  ا ا

اآلثـار ومعاجلتـلا. غــري  ن هـذا التقريـر ال يقــدم الةـي  شـام  لقتــاع    يـت النكيـ  وق ــل         
السـلر، ويعتـرف ال ريـم العامـ   ينـا بـنن كــّ  قتـا  مـن هـذين القتـاعا يتسـم ص ــا              

 ية واجتماعية من ردة.اقت ادية ومالية وبيئ
 

 الزراعية -اآلثار النامجة عة  وقون ان سان  تي ةل لةعمةيات ال ناعية  -باء  
ــنثري     - 7 ــ  التـ ــم العامـ ــاول ال ريـ ــر، يتنـ ــذا التقريـ ــّم     يف هـ ــا يسـ ــ  مـ ــات  عةـ ــار النـ  النـ
ـــ ــذي      “ا تمعــات اجةيــة ” ب ــارة  ا األ ــراد ال ــذ  يه لــم مبعنــار الواســف لإلش ن يتنــررون ، ال
اجلماعات ال  تتنرر من عمةيـات  يـت النكيـ  وق ـل السـلر. وهـذا يشـم  الشـعوب           و

األعــةية، والشــعوب القبةيــة، والشــعوب الــ  تعتمــد عةــ  منت ــات الغابــات، وا تمعــات          
ــات ومجــف ال مــار، وعــيد األ ــا ، و عــحاب         ــ    شــتة عــيد احليوا  ــة القا مــة عة التقةيدي

العامـــ  احلقـــون واملســـؤوليات املتعةقـــة  ميـــف   ـــوا  احليـــا ات ال ـــغرية. ويبحـــ  ال ريـــم 
 ا تمعات، ويعم  عة  توعيي احلقون والواجبات ال  خت  الشعوب األعةية.

وتشم  علو  وقون ان سان الدولية واملبادئ التوجيلية ذات ال ةة العلـد الـدو     - 8
ــّر إلــ     ــذ  يهق  ــة، ال ــة وال قا ي ــاحلقون االقت ــادية واالجتماعي ــف  اخلــا  ب م كــ    ســان يف التمت

مبستو  معيش  ال ـم، واملبـادئ التوجيليـة التوعيـة لـدعم انعمـال التـدر   لةحـم يف غـذاء          
ــام       ــة لع ــة التوعي ــادئ التوجيلي ــوط ، واملب ــة  2012كــاف يف ســيان األمــن الغــذا   ال املتعةق

ذا   الـوط   باندارة املسؤولة حليا ة األراع  وم ا د األ ـا  والغابـات يف سـيان األمـن الغـ     
دئ الع قــة األساســية القا مــة )املبــادئ التوجيليــة بشــنن ويــا ة األراعــ (. وتؤكــد هــذر املبــا 

 (.A/65/281احلم يف الغذاء والتمتف بنمن احليا ة )ا رر  با
ت اقيــة منرمــة العمــ  ويقــرُّ  عــ ن األمــم املتحــدة بشــنن وقــون الشــعوب األعــةية وا  - 9

(، عةــ  وجــ  التحديــد، 169)رقــم  املتعةقــة بالشــعوب األعــةية والقبةيــة 1989الدوليــة لعــام 
ــت   األراعــ           يف ــا يف ام ــيما إلقل ــون الشــعوب األعــةية وال س ــة عــلو   خــر ، إلق مجة

ــة التقةيد  ــغال  واألقـــاليم واملـــوارد الـــ  الو هـــا إللـــم املةليـ يـــة  و غريهـــا مـــن  شـــلال انشـ
لا والـــتحلم  ـــا،  نـــ  عـــن وقلـــا ســـتكدام التقةيديـــة واحلـــم يف اســـتكداملا وتنميتـــاال  و
 باء  د ار(. -وال ر  رابعا  A/68/279املوا قة احلرة املسبقة املستنرية )ا رر  يف

http://undocs.org/ar/A/65/281
http://undocs.org/ar/A/68/279
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  ـا عن العمةيـات املنـتةف   الناجتة وهنا  واالت ال و ر  ا نبرا  التنثريات النارة  - 10
. وتـتم ويـا ة   (9)يف قتا  ال ناعات الزراعية، مبا يف ذلك مزار  خني  الزيت وق ـل السـلر  

األراع  عادةل من دون    اعتبـار لةحقـون يف األراعـ  ووقـون احليـا ة اخلاعـة با تمعـات        
املشـتر   األعةية وا تمعات من غري الشعوب األعةية، وعة  وج  اخل ـو  بشـنن األسـا     

حلقــون األرض العر يــة، وهــو مــا يــؤد   ا خســارة األراعــ  واملمتةلــات، وعمةيــات  عــادة 
التوطا غري التوعية، وعمةيات انخ ء القسـر ، واحلـّد مـن  ـر  احل ـول عةـ  األراعـ         

تشاور يهـذكر مـف    دون وتتم ويا ة األراع   ينا من املستكدمة لة يد ومجف ال مار والرع .
جةيــة الــ  يهحتمــ   ن تتنــرر منــلا، وكــ ريا مــا ته ــر  عمةيــات تقيــيم األثــر بعــد   ا تمعــات ا

التوقيف عة  عقود   ار األراع /عقود األراع . وقد  د  عدم التشاور عة  ءـو كـاف مـف    
ا تمعات اجةية  ا تدمري املواقف ال  تتسم بن يـة مـن الناويـة الدينيـة  و الروويـة  و ال قا يـة.       

  الــة الغابــات وخســارة األراعــ   ا  يــادة ا عــدام األمــن الغــذا   وســوء التغذيــة،   وتســببت 
وت ــاقم وــدة املســا   املتعةقــة بال ــحة العقةيــة والبد يــة يف تةــك ا تمعــات. و تي ــةل لــذلك،    

 تلاثرت الزناعات عة  األراع .
 عالـة، ويهنرـر    وتشري األدلة  ا      ادرا ما تتاح لةم تمعات املتنررة سـب  ا ت ـاف   - 11

 ا سب  اال ت اف القنا ية عة   هنا غري جمديـة وغـري مسـؤولة بوجـ  خـا . ومـا  ال جتـر         
  راد ا تمعات املتنررة واملدا عا عن وقـون ان سـان يعـون  ا وـد كـبري اجللـود املبذولـة        
ــ   تــان واســف، وحمــاوالت       ــم املنتشــرة عة  ل وتلــام  ا القنــاء، يف ســيان  جــواء التكوي
املنــايقة و عمــال القتــ  الــ  تســتلدف   ــراد ا تمعــات واملــدا عا عــن وقــون ان ســان           

نلة  خـر  مـن املسـا   املترووـة     يتعةم إليا ة األراع . كما  ن وقون العمـ  متّ ـ  مسـ     يما
املزار  واملتاون. وتشم  احلاالت املوثَّقة يف هذا ال دد عم  األط ال والعمـ  القسـر ،    يف

غري املستقرة، ومسا   ال حة والس مة، والقيود امل روعة عة  ورية تلـوين   وظروف العم 
 اجلمعيات والت اوض اجلماع .

__________ 

ــنثريات ا      (9)  التقــارير وامل ورــات ال ــادرة    لنــارة يف لــن االّطــ   عةــ  احلــاالت والشــلاو  املتعةقــة بالت
األمم املتحدة يف  طار انجراءات اخلاعة وا يئات املنشـنة مبوجـل معاهـدات، وهـ  متاوـة عةـ  املوقـف         عن

( http://uhri.ohchr.org/enو  http://ohchr.org)ا رــــر  الشــــبل  مل وعــــية األمــــم املتحــــدة حلقــــون ان ســــان 
ــ  ــ        وعة ــلا م ــد  )ومن ــف امل ــات ا تم ــف الشــبلية ملنرم ــر (؛ https://business-humanrights.org/en املواق ا ر
 Marcus Colchester and Sophie Chao, eds., Conflict or Consent? the Palm Oil Sector at a Crossroads  ينا 

(FPP, Sawit Watch and TUK Indonesia, 2013)  وJodie, Thorpe, Sugar Rush: Land rights and the Supply 

Chains of the Biggest Food and Beverage Companies (Oxford, Oxfam International, 2013). 

http://undocs.org/ar/http:/ohchr.org
http://undocs.org/ar/http:/uhri.ohchr.org/en
http://undocs.org/ar/https:/business-humanrights.org/en
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ويف ال رو  الواردة  د ار، يناقش ال ريم العام  واجبات ومسؤوليات كّ  من الـدول   - 12
يف  طـار  املني ة ودول املوطن واملؤسسات الت ارية، مبـا يف ذلـك املؤسسـات املاليـة والت ـار،      

معاجلة التنثريات النارة. كما يناقش ال ريم مواعيف حمددة ذات   ية خاعـة، وتتـتم تقريـرر    
بتقد  توعيات  ا جمموعة واسعة من  عحاب امل ةحة. ويركز ال ريـم العامـ  عةـ  عناعـر     
خاعة باحلقون يف األراع  ووقون احليا ة، وكذلك عة  احلم يف التشـاور واوتـرام املوا قـة    

رة املسبقة املسـتنرية. وهـذا ال يعـ  بـن  وـال مـن األوـوال  ن املسـا   األخـر  مـن قبيـ             احل
وقون العم  ه   قـ    يـة، غـري  ن ال ريـم العامـ  يـدر   ن الليا ـات األخـر ، وال سـيما          

 ، تركز عة  تةك املسا  .(10)منرمة العم  الدولية
  

 الواجبات الواقعة عة  عاتم الدول -ثا يا  
ن  املبادئ التوجيلية عة   ن من واجل الدول تو ري احلماية من ا تلاكات وقـون  ت - 13

 و عــمن واليتــلا القنــا ية   ان ســان الــ  ترتلبــلا مؤسســات األعمــال داخــ   راعــيلا و/      
ــد  ــوجيل   )املبـ ــ  جمم  1التـ ــر يف كامـ ــدول  ن تنرـ ــ  لةـ ــا،   (. وينبغـ ــة  ـ ــدابري املتاوـ ــة التـ وعـ
لوطنية والدولية، انلزامية والتوعية، مـن  جـ  تعزيـز اوتـرام     مزي  ذك  من التدابري ا” يف   

 (.3)شرح املبد  التوجيل   “مؤسسات األعمال حلقون ان سان
ــاقش ال ريــم    - 14 العامــ  موعــو  الــدول املنــي ة  ويف ال ــر  ال ــا  مــن هــذا التقريــر، ين
ــد ــ  تتنســس الشــركة    )بة ــوطن )وي ــا( بشــل  من  التشــغي ( ودول امل   ــ .  و يوجــد مقره
تلون بعض الدول دوال مني ة ودول املوطن يف آن معا. وينـاقش ال ريـم  ينـا ات اقـات      وقد

 االست مار الدولية، ال  ه  ذات عةة بلّ  من الدول املني ة ودول املوطن.
 

 الدول املني ة -  لم 
 بيئة مواتية لتنما اوترام مؤسسات األعمال حلقون ان سان - 1 

امللــم انشــارة  ا  ن التزامــات الــدول  يمــا يتعةــم با تمعــات اجةيــة   يف البدايــة، مــن - 15
تقت ر عة  واجل تنما احلماية  حسل.  من واجل احللومـات اوتـرام و:ايـة وتعزيـز      ال

وقون   راد الشعوب األعةية واأل راد من غـري الشـعوب األعـةية وا تمعـات اجةيـة مبوجـل       
وتـؤثر التريقـة الـ  ت ـ   ـا الـدول  ميـف التزاماهتـا يف البيئـة          القا ون الدو  حلقون ان سان. 

، 3العامة ال  تعم   يلا املؤسسات الت ارية. وعة  ءو ما جر  تنكيـدر يف املبـد  التـوجيل     
ك ريا ما يشل  ختةم الدول، يف املمارسة العمةية، عن    اذ القوا ا والسياسات القا مة الـ   

__________ 

 (10) ILO, Report IV: Decent Work in Global Supply Chains (Geneva, International Labour Office, 2016). 
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األعمال بـاوترام وقـون ان سـان،  و الـ  تـؤد   عـ   ا  لزاملـا        هتدف  ا  لزام مؤسسات 
بذلك، وينبغ  لةدول  ن تستعرض ما  ذا كا ـت هـذر القـوا ا والسياسـات تـو ر بيئـة تـؤد         
 ا ك الــة اوتــرام وقــون ان ســان مــن جا ــل مؤسســات األعمــال. وكــ ريا مــا تلــون هنــا   

ات الــ  تــنرم احل ــول عةــ  األراعــ ،  واجــة  ا مزيــد مــن الوعــوح يف القــوا ا والسياســ 
يشم  احلقون املتعةقـة بـامت   األراعـ   و اسـتعما ا، مـن  جـ  :ايـة  عـحاب احلقـون           مبا

 ومؤسسات األعمال عة  السواء.
ويف املمارسة العمةية، تبد  :اية وقون الشـعوب األعـةية بـاالعتراف  ـا يف القـا ون       - 16

الدول. بيد  ن العديد مـن الـدول األخـر  ال تعتـرف بوجـود      الوط ، وهو ما قام ب  عدد من 
ــا عةــ  عــدم تتبيــم انطــار القــا و  اخلــا  إلقوقلــا،       تةــك الشــعوب. وال يقت ــر األمــر هن
ــدا           ــار عم ــذا انط ــ  ه ــا  ــر  جتاه ــ  كــ ريال م ــة، ب ــة باألراعــ  ب ــ ة عام ــا املتعةق ووقوقل

كر  ينا من العوام  ال  تزيد الوعـف  السةتات احللومية   سلا املسؤولة عن    اذر. ويهذ من
سوءال ال ساد املنتشر عة   تان واسف والذ  يعون عة  ءو ختـري عمةيـات ويـا ة األراعـ      
و بــرام العقــود. وقــد ق ــديْمت توعــيات ملعاجلــة هــذا الســبل الر يســ  الــذ  ينشــن عنــ  اللــ ري    

 .(11)اآلثار املتعةقة إلقون ان سان من
ملترووــة األخــر ، ال بــد مــن انشــارة  ا  وجــ  عــدم االتســان   ومــن بــا املســا   ا - 17
القوا ا ال  الم  الشعوب األعةية ووقـون احليـا ة مـن جلـة، واأل رمـة الوطنيـة لـدعم         با

عمةيات ويا ة األراع  و سوان األراع ، مـن جلـة  خـر . وينبغـ  اسـتعراض التشـريعات       
ا ة األراعـ  مـن  جـ  عـمان االتسـان      الوطنية واأل رمة اخلاعة بقتاعـات حمـددة بشـنن ويـ    

القـــا و  واالمت ـــال لواجـــل :ايـــة الشـــعوب األعـــةية ووقـــون احليـــا ة. وينبغـــ  لةقـــوا ا  
ــة بتعــ ح األراعــ  وتســ يةلا و عــدار        ــات املتعةق ــة،  عــا ةل  ا العمةي والسياســات الوطني

 A/HRC/13/33/Add.2سندات مةليـة  ـا،  ن تعتـرف و ن المـ  تنـو  وقـون احليـا ة )ا رـر         
ــ  يهســْمي       A/HRC/22/46 و ــ  الشــرو  ال ــوا ا بوعــوح عة ــن  الق ــ  كــذلك  ن ت (. وينبغ

 .(12)مبوجبلا  ز  املةلية ألغراض عامة وتن يذ عمةيات انخ ء
__________ 

 Olivier De Schutter, International Corporate Accountability Roundtable and Global Witness, “Tainted ا رر (11) 

lands: corruption in large-scale land deals, 2016” (forthcoming); Oxfam, “Poor governance, good business: 

how land investors target countries with weak governance”, media briefing, Ref 03/2013, 7 February 

 (.9-6)ال قرة  واملبادئ التوجيلية التوعية بشنن ويا ة األراع  ؛2013

ــة، التعةيــم العــام رقــم     (12)  عــن وــاالت  خــ ء   4ا رــر الة نــة املعنيــة بــاحلقون االقت ــادية واالجتماعيــة وال قا ي
ــاحلم يف الغــذاء، وا رــر     ــرر اخلــا  املعــ  ب ــر املق ــانكرار؛ وتقري اخلتــو  و A/HRC/13/33/Add.2 املســاكن ب

 .(1-16التوجيلية التوعية بشنن ويا ة األراع  )ال قرة 

http://undocs.org/ar/A/HRC/13/33/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/46
http://undocs.org/ar/A/HRC/13/33/Add.2
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ة  ا ذلــك، ويف عــوء تزايــد ا  مــات الــ  تســتلدف املــدا عا عــن احلقــون   بانعــا  - 18
األراع  واحلقون البيئية، يشّدد ال ريم العام  عةـ   ن :ايـة املـدا عا عـن وقـون ان سـان        يف

ــون ان ســان،          ــس وق ــرة جمة ــد  ق ــة. وق ــنما احلماي ــة يف ت ــن واجــل الدول ــو جــزء  ساســ  م ه
األ ـراد   مـن  كـ ّ  الذ  اختذر مؤخرا، بالدور ا ام واملشرو  الذ  ينتةف بـ   31/32القرار  يف

،  رــرا ملــا يســلم بــ  هــذا الــدور  واجلماعــات وهيئــات ا تمــف يف الــد ا  عــن وقــون ان ســان 
ا يف ذلــك مــا يتعةــم باملســا   البيئيــة الديــد اآلثــار املتعةقــة إلقــون ان ســان، والتوعيــة  ــا، مبــ يف

 .(13)وانمنا ية واملسا   املت ةة باألراع 
وبانعــا ة  ا تنرــيم عمةيــة ويــا ة األراعــ  والعقــود،  لــن لةحلومــات  ن تعتمــد  - 19

ــتدراي         ــوم ب ــ ، و ن تق ــاي ق ــل الســلر/ يت النكي ــة و  ت ــات الت اري ــيم العمةي ــدابري لتنر ت
ة البيئيـة واالجتماعيـة. و لـن  ن تتكـذ هـذر الشـرو  شـل   هرـم         الشرو  املتعةقة باالسـتدام 

نعــدار الشــلادات انلزاميــة الوطنيــة مبــا يتــواءم مــف معــايري وقــون ان ســان واملبــادرات ذات  
ال ةة ال  يتكذها  عحاب امل ةحة املتعددون.  عة  سبي  امل ال، اختذت ولومـة   دو يسـيا   

ختيــار  املن ــذة مــؤخرال بشــنن تنميــة اخلــ  و يــادة  عــدة مبــادرات، منــلا عمةيــات الوقــم اال
، بانعـــا ة (14)التـــراخي  املتعةقـــة بزيـــت النكيـــ ، و  شـــاء وكالـــة است ـــ ح التربـــة اخل يـــة

 عداد  رام نعدار الشلادات انلزامية الوطنية )املعيار املتعةـم بزيـت النكيـ  ان دو يسـ        ا
ــان الوســت   ينــال  رــام املقاطعــات    . واعتمــدت املقاطعــة ان دو يســية (15)املســتدام( كاليما ت

بشنن املزار  املستدامة الذ  يدد شرو    شاء مزار  جمتمعية مـن خـ ل  شـرا      5/2011
 .(16)ا تمعات اجةية

 
 العقود املربمة با الدول واملست مرين - 2 

ــل      - 20 ــت مرين  جا ـ ــف مسـ ــان مـ ــن األويـ ــ ري مـ ــ  يف اللـ ــا ة األراعـ ــات ويـ ــرْبم ات اقـ  تهـ
. “عقد مـربم بـا الدولـة واملسـت مر    ”يتم ذلك بالشراكة مف شريك حمة ( يف شل   ما )ك ريا

وتتنثر امل اوعات املتعةقة بالعقود، يف  ويان ك رية، بنوج  عدم التـوا ن يف القـدرة الت اوعـية    
ــوط ،        ــا ون ال ــ  ينــمنلا الق ــون ال ــة احلق ــ  وســاب :اي ــات، عة ــا املســت مرين واحللوم ب

__________ 

 .A/71/281 (؛ والوثيقة8-4 رر  ينا املبادئ التوجيلية التوعية بشنن ويا ة األراع  )ال قرة ا (13) 

ــر  (14)  -www.palmoilpledge.id/en/2016/07/ipop-signatories-support-government-of-indonesias-efforts-toا رـــــــ

transform-palm-oil-sector-towards-sustainability. 

ــر        (15)  ــوط . ا رـ ــا ون الـ ــال لةقـ ــ  االمت ـ ــا عةـ ــز  ساسـ ــام يركـ ــري  ن النرـ -www.sustainablepalmoil.org/wp غـ

content/uploads/sites/2/2015/09/Efeca_PO-Standards-Comparison.pdf. 

 .http://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/kalimantan_roadmap_english.pdfا رر  (16) 

http://undocs.org/ar/A/RES/31/32
http://undocs.org/ar/A/71/281
http://undocs.org/ar/www.palmoilpledge.id/en/2016/07/ipop-signatories-support-government-of-indonesias-efforts-to-transform-palm-oil-sector-towards-sustainability
http://undocs.org/ar/www.palmoilpledge.id/en/2016/07/ipop-signatories-support-government-of-indonesias-efforts-to-transform-palm-oil-sector-towards-sustainability
http://undocs.org/ar/www.palmoilpledge.id/en/2016/07/ipop-signatories-support-government-of-indonesias-efforts-to-transform-palm-oil-sector-towards-sustainability
http://undocs.org/ar/www.sustainablepalmoil.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Efeca_PO-Standards-Comparison.pdf
http://undocs.org/ar/www.sustainablepalmoil.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Efeca_PO-Standards-Comparison.pdf
http://undocs.org/ar/www.sustainablepalmoil.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Efeca_PO-Standards-Comparison.pdf
http://undocs.org/ar/http:/earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/kalimantan_roadmap_english.pdf
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  ســـ  قـــد تلـــون هنالـــك  وجـــ  تقـــارب يف امل ـــاحل بـــا احللومـــة واملســـت مر    الوقـــت ويف
 وساب ا تمعات اجةية. عة 
وقد  شار املم   اخلا  السابم لألما العام املع  مبسـنلة وقـون ان سـان والشـركات      - 21

( A/HRC/17/31/Add.3عـــرب الوطنيـــة وغريهـــا مـــن مؤسســـات األعمـــال الت اريـــة يف تقريـــرر ) 
ــد          ن  ا ــدة لتحدي ــيي  رعــة  ري ــة املنــي ة واملســت مر الت ــار  تت ــا الدول ــاوض ب ــة الت  عمةي

ــة         ــ  اخلــا  جمموع ــرح املم  ــلا. واقت ــم من ــلا والتك ي ــون ان ســان وجتنب املكــاطر املت ــةة إلق
، مـن  جـ    (17)ية، وهـ  واردة يف مر ـم التقريـر   املبادئ نبرام العقـود املنتويـة عةـ  املسـؤول     من

ــون         ــة إلق ــاي  دارة املكــاطر املتعةق ــ   دم ــة عة ــال الت اري ــة واملســت مر يف األعم مســاعدة الدول
ــادئ ال     ــن   وــد املب ــرام العقــود بــا الــدول واملســت مرين. وي ر يســية ان ســان يف م اوعــات  ب

واملعـايري الـ  تـنرم تن يـذ املشـرو  منـف        ( عةـ    ـ  ينبغـ   ن تيّسـر القـوا ا واأل رمـة      3 )املبد 
ال دورة ويــاة املشــرو . آثــار ســةبية عةــ  وقــون ان ســان والتك يــم منــلا ومعاجلتــلا طــو   

 (.A/68/279يشم  ذلك وقون الشعوب األعةية واحلقون املتعةقة باألراع  )ا رر  وينبغ   ن
عاّم، ينبغ  اجا رة عة  ويـز  سياسـا  كـافو لو ـاء الدولـة بالتزاماهتـا املتعةقـة         وبشل  - 22

(. وهــذا  مــر ملــّم 9إلقــون ان ســان عنــد الســع   ا  بــرام عقــود االســت مار )املبــد  التــوجيل  
بالنســبة  ا  ولــام الت بيــت، وال ينبغــ   ن تــو ر العقــود املربمــة بــا الدولــة واملســت مر  شــلال    

ةمســت مرين مــن تغــيريات مســتقبةية يف القــا ون  لــن  ن تعيــم جلــود الــدول لةو ــاء         :ايــة ل
. وبانعــا ة  ا ذلــك،  ــتن املبــادئ التوجيليــة التوعيــة (18)بالتزاماهتــا يف جمــال وقــون ان ســان
( تـن  عةـ    ـ  وينمـا  ـر  النرـر يف االسـت مارات        10-12بشنن ويـا ة األراعـ  )ال قـرة    

الــ  تنتــو  عةــ  معــام ت جتاريــة واســعة النتــان يف جمــال وقــون احليــا ة،  ــل  ن تســع      
يمـات مسـتقةة مسـبقة لرثـار اجتمةـة      الدول  ا اعتماد  ولام لل  ته ر  خمتةم األطـراف تقي 

ال   لن  ن تؤد   ليلا هذر االست مارات عة  ععيد وقـون احليـا ة واألمـن الغـذا  . ويقـدم      
املبـادئ الـد يا يف جمـال وقـون ان سـان      ”املقرر اخلا  املع  باحلم يف الغذاء توعيات مماثةة يف 

 .(19)ال   عّدها “ تان واسفالسارية عة  عمةيات ويا ة  و استئ ار األراع  عة  
__________ 

 Principles for responsible contracts: integrating the management of human rights risks“ عدر املر م بعنوان (17) 

into State-investor contract negotiations: guidance for negotiators”. 

 (.4مبادئ  برام العقود املنتوية عة  املسؤولية )املبد   (18) 

 Guide to implementing the Guiding Principles on Business“، املر م. ا رر  ينـا  A/HRC/13/33/Add.2ا رر  (19) 

and Human Rights in investment policymaking” ،      املعّد يف  طار املشـرو  املتعةـم بن شـتة االسـت مار ووقـون
ــدن، وهــــــو متــــــاح عةــــــ  الــــــراب  التــــــا           ــان للةيــــــة االقت ــــــاد والعةــــــوم السياســــــية بةنــــ   ان ســــ

http://blogs.lse.ac.uk/investment-and-human-rights/files/2016/04/LSE_UNGPs_Guide_en.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/31/Add.3
http://undocs.org/ar/A/68/279
http://undocs.org/ar/A/HRC/13/33/Add.2
http://undocs.org/ar/http:/blogs.lse.ac.uk/investment-and-human-rights/files/2016/04/LSE_UNGPs_Guide_en.pdf
http://undocs.org/ar/http:/blogs.lse.ac.uk/investment-and-human-rights/files/2016/04/LSE_UNGPs_Guide_en.pdf
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وتهْعّد املشاورات ال  ته ر  مف ا تمعات اجةية واأل ـراد الـذين يهحتمـ   ن يتنـرروا      - 23
من تةك االست مارات، مبا يتماش  مف املعايري الدولية واوترام املوا قة احلـرة املسـبقة املسـتنرية،    

 .(20)باء  د ار( - ال ر  رابعامن اجلوا ل الر يسية لةم اوعات بشنن العقود )ا رر 
 

 دول املوطن - باء 
الديد واعي ملا هو متوقف من مؤسسات األعمال ال  تسـت مر يف بةـدان ثال ـة  و تتـزّود      - 1 

 مبوارد منلا
ــوجيل     - 24 ــد  الت ــا لةمب ــف       2و ق ــن مجي ــف م ــا تتوق ــن بوعــوح  هن ــدول  ن تعة ــ  لة ، ينبغ

عـمن واليتـلا القنـا ية  ن التـرم وقـون ان سـان        مؤسسات األعمال املقيمة يف  قةيملا و/ و
 يف ك  مراو  عمةياهتا. ويشم  ذلك العمةيات  ال  تهْنّ ذ يف اخلاري.

وتهق ــرُّ املبــادئ التوجيليــة بــنن  لــم االلتزامــات الــ  تت ــاو  احلــدود انقةيميــة لــدول      - 25
 ــةل لعمةيــات مؤسســات املــوطن،  يمــا يتعةــم بتنرــيم اآلثــار النامجــة عةــ  وقــون ان ســان  تي 

األعمــال املقيمــة عةــ   راعــيلا و/ و عــمن واليتــلا القنــا ية عنــدما تعمــ  تةــك املؤسســات    
اخلاري، هو  لم يشـلد تتـورا. ومتاشـيال مـف الشـرح ال ـادر عـن هيئـات معاهـدات األمـم            يف

 املتحــدة املتعةقــة إلقــون ان ســان، يــر  ال ريــم العامــ    ــ  ينبغــ  لةــدول  ن تتكــذ اخلتــوات  
ال  مة ملنف قيام مؤسسات األعمـال املقيمـة يف  قةيملـا و/ و عـمن واليتـلا القنـا ية با تـلا         

 .(21)وقون ان سان يف اخلاري
وينبغ  لةدول  ن تعةن بوعوح  هنا تتوقف من مؤسسات األعمـال الـ  تعمـ  يف بةـدان      - 26

كـبرية،  ن متـار  العنايـة     ثال ة  و تستمّد موارد منلا يف قتاعات تعّرض وقون ان سان ملكاطر
عتــرب  يــت النكيــ  وق ــل الســلر   الواجبــة املناســبة حلقــون ان ســان. ويف هــذا ال ــدد، قــد يه  

 بـادرة اتهكـذت مـؤخرا، شـ عت ولومـات     . ويف م“القتاعات املنتوية عة  خماطر كبرية” من
ــمالي    ــدا الشـ ــ  و يرلنـ ــا العرمـ ــدة لربيتا يـ ــة املتحـ ــا واملمةلـ ــدامنر  و ر سـ ــا والـ ــدا  ملا يـ ة وهولنـ

الشــركات  األوروبيــة املشــاركة يف سةســةة انمــداد العامليــة لزيــت النكيــ  عةــ   ن تن ــذ املبــادئ 
ــدان        ــة يف املي ــاون والتنمي ــددة اجلنســيات ال ــادرة عــن منرمــة التع ــة لةمؤسســات املتع التوجيلي

__________ 

 (.7مبادئ  برام العقود املنتوية عة  املسؤولية )املبد   (20) 

بشـنن التزامـات الـدول    ا رر، عة  سبي  امل ال، بيان الة نة املعنية باحلقون االقت ادية واالجتماعيـة وال قا يـة    (21) 
وجلنــة ( E/C.12/2011/1) األعمــال واحلقــون االقت ــادية واالجتماعيــة وال قا يــة األطــراف  يمــا يتعةــم بقتــا 

  األعمــال الت اريـــة  املتعةــم بالتزامــات الــدول بشـــنن آثــار قتــا      16وقــون الت ــ ، التعةيــم العــام رقـــم     
 .CERD/C/USA/CO/6و  CERD/C/CAN/CO/18وقون الت  ؛ و  عة 

http://undocs.org/ar/E/C.12/2011/1
http://undocs.org/ar/CERD/C/CAN/CO/18
http://undocs.org/ar/CERD/C/USA/CO/6
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التعـاون   االقت اد ، والتوجيلات املشتركة با منرمة األغذية والزراعة لألمم املتحـدة ومنرمـة  
 .(22)والتنمية يف امليدان االقت اد  بشنن س س  انمدادات الزراعية املسؤولة

ومــن امللــم جــدال  ن تةتــزم مؤسســات األعمــال مبتتةبــات انبــ   عــن التريقــة الــ      - 27
تعتمــدها لةت ــد  لةمكــاطر املتعةقــة إلقــون ان ســان يف القتاعــات اج و ــة مبكــاطر كــبرية،   

ش ا ية يف سةسةة انمداد املتعةقة بق ل السلر وبزيت النكي  ختوة ملمـة  وسيمّ   القيم ال
بــنن تبةــ   “األم”يف الت ــد  لرثــار الســةبية. و لــن  ن يســتتبف ذلــك شــرطا عةــ  املؤسســة  

ــ  ال ــعيد العــامل ، مبــا يف ذلــك املكــاطر املتعةقــة إلقــون       عــن ــات املؤسســة بنســرها عة عمةي
كر مـن األم ةـة عةـ  ذلـك املتتةبـات الـ  وعـعتلا و ارة        ان سان وطريقـة الت ـد   ـا. ويهـذ    
 “متتةبات انبـ   اخلاعـة باالسـت مار املسـؤول يف بورمـا     ”خارجية الواليات املتحدة، وه  

 .(23)ال  تشم  عمةيات ويا ة األراع 
 

 تقد  التوجي  واملساعدة  ا مؤسسات األعمال - 2 
ــا   - 28 ــوطن  يمـ ــات دول املـ ــرن توقعـ ــال     ـــل  ن تقتـ ــات األعمـ ــةو  مؤسسـ ــم بسـ يتعةـ
اخلــاري بتوجيلــات  عالــة بشــنن ســب  اوتــرام وقــون ان ســان. وبــد ت ولومــة هولنــدا،   يف

علــــود لةقتاعــــات بشــــنن املكــــاطر الــــ  تنــــدري ”ســــبي  امل ــــال، بوعــــف وتيســــري  عةــــ 
ــة  عــمن ــاون     “مســؤولية الشــركات الدولي ــك الزراعــة واألعمــال امل ــر ية(، بالتع ــا يف ذل )مب
 .(24)رابتات  رباب العم  و قابات العمال ومنرمات ا تمف املد  مف
وينبغ   ينا  ن تؤد  الوكاالت احللومية الـ  تـدعم وتشـ ف االسـت مار يف البةـدان       - 29

ــال        ــات األعمـ ــ  مؤسسـ ــية، دورال يف تنبيـ ــات الدبةوماسـ ــة والبع ـ ــاالت انمنا يـ ــة، والوكـ ال ال ـ
اع  و دارهتا،  و بنـعم جمموعـات معينـة م ـ  الشـعوب      مسا   معينة متعةقة بتو يف األر  ا

.  عةـ  سـبي  امل ـال، عـدر مـؤخرا عـن مؤسسـة        (25)األعةية  و املدا عا عن وقـون ان سـان  

__________ 

تـاح  ، م2020ا رر  ع ن  مستردام من  ج  القيم سةسةة مستدامة متاما نمدادات  يـت النكيـ  إلةـول عـام      (22) 
 .www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations-palm-oil  عة  الراب  التا 

 .www.humanrights.gov/u.s.-governmentapproach-on-business-and-human-rightsا رر  (23) 

 .www.government.nl/latest/news/2016/07/04/ploumen-congratulates-textile-agreement-signatoriesا رر  (24) 

 United Kingdom, Good Business: Implementing the United Nations Guiding Principles on Businessا رــر  (25) 

and Human Rights — updated May 2016 (London, 2016) ،  ــا ــراب  التـــــــــــ ــ  الـــــــــــ   متـــــــــــــاح عةـــــــــــ
www.gov.uk/government/publications/bhr-action-plan. 

http://undocs.org/ar/www.euandgvc.nl/documents/publications/2015/december/7/declarations-palm-oil
http://undocs.org/ar/www.humanrights.gov/u.s.-governmentapproach-on-business-and-human-rights
http://undocs.org/ar/www.government.nl/latest/news/2016/07/04/ploumen-congratulates-textile-agreement-signatories
http://undocs.org/ar/www.gov.uk/government/publications/bhr-action-plan
http://undocs.org/ar/www.gov.uk/government/publications/bhr-action-plan
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) ملا يـا( مـذكرة    DEG)املمةلة املتحدة( ومؤسسة االست مارات األملا ية  CDCالتموي  انمنا   
 .(26)عمةيات االست مار ال ناعية الزراعية رشادية تتعةم بتدارة مسا   تركة األراع  يف 

ومــف ا ديــاد مســا ة القتــا  اخلــا  يف املســاعدة انمنا يــة الدوليــة، ينبغــ   ن يلــون   - 30
التركيز عة    ية املبادئ التوجيلية يف هذا السيان  ك ر وعـووال مـن    وقـت منـ . وبـد       

بادئ التوجيليـة باعتبارهـا  ساسـا لقيـا      عدد من الوكاالت انمنا ية بتعداد املراجف املتعةقة بامل
ــ  وق ــل        ــت النكي ــدال بزي ــم الدي ــة. و يمــا يتعة مســا ة القتــا  اخلــا  يف املشــاريف انمنا ي
الســلر، تشــم  األم ةــة الــدعم املقــدم  ا ا تمعــات اجةيــة لةعمــ  مــف الســةتات ومؤسســات  

ات الت اريـة املعنيـة بزيـت    األعمال؛ ووعف مبادئ توجيليـة وطنيـة؛ وتقـد  الـدعم  ا املبـادر     
 .(27)النكي  املستدام

 
 ات اقات االست مار الدولية والتحليم -جيم  

ــ     - 31 ــد عة ــا يزي ــديم م ــا      3 000يق ــ  تســم   ويا  ــة )ال ــات االســت مار الدولي ــن ات اق م
ــت مار ” ــدات االسـ ــة    “معاهـ ــت مرين حلمايـ ــما اتو لةمسـ ــر، عـ ــتا  و  ك ـ ــا دولـ ــة بـ (، املربمـ

ات النارة لةدولة، من خ ل معايري عامة لةحماية و ملا ية الوعـول  يالسةوكاست ماراهتم من 
ــون        ــة إلق ــد باملكــاطر املتعةق ــراف متزاي ــا  اعت املباشــر  ا التحلــيم يف جمــال االســت مار. وهن

 .(28)ان سان ال  ترتب  بات اقات االست مار الدولية والتحليم

الزراعية املربمـة يف البةـدان املنك نـة    وتبا دراسة ودي ة  ن معرم ع قات األراع   - 32
تتمتـــف باحلمايـــة الـــ  يو رهـــا ات ـــان اســـت مار واوـــد   2000واملتوســـتة الـــدخ  منـــذ عـــام 

. ومــن خــ ل :ايــة ويــا ة املســت مرين لألراعــ ،  لــن  ن تتســبل ات اقــات  (29)األقــ  عةــ 
األعـةية وعـغار    االست مار الدولية يف  ثر عار عةـ  املتالبـات املشـروعة باألراعـ  لةشـعوب     

__________ 

-www.cdcgroup.com/Media/News/News-CDC-and-DEG-produce-guidance-on  متـــاح عةـــ  الـــراب  التـــا  (26) 

managing-legacy-land-issues/. 

ــال    (27)  ــ  ســبي  امل   Norwegian Agency for Development Cooperation, 2014 Results Report: Humanا رــر، عة

Rights and Democracy (Oslo, 2014) ،       متاح عةـ  الـراب  التـاwww.norad.no/globalassets/publikasjoner-

2015-/norads-results-report-2014---human-rights-and-democracy.pdf, p. 16و  ؛www.sida.se/globalassets/ 

global/about-sida/private-sector---collected-info.pdfوا رر  ينا  ؛www.palmoilpledge.id/en/2015/09/ipop-

and-usaid-signed-collective-agreement-to-establish-green-economy-and-protect-biodiversity-in-indonesia. 

 ؛A/HRC/33/40و  Corr. 1و  A/70/285و  A/HRC/30/44و  HRC/33/42و  A/70/301ا رر عة  سبي  امل ال   (28) 
  ع ر(. 19)ا رر احلاشية  ”Guide to implementing the Guiding Principles“و   E/C.12/FRA/CO/4( (2016 و

 (29) Lorenzo Cotula and Thierry Berger, Land Deals and Investment Treaties: Visualising the Interface 

(London, International Institute for Environment and Development, 2015). 

http://undocs.org/ar/www.cdcgroup.com/Media/News/News-CDC-and-DEG-produce-guidance-on-managing-legacy-land-issues/
http://undocs.org/ar/www.cdcgroup.com/Media/News/News-CDC-and-DEG-produce-guidance-on-managing-legacy-land-issues/
http://undocs.org/ar/www.cdcgroup.com/Media/News/News-CDC-and-DEG-produce-guidance-on-managing-legacy-land-issues/
http://undocs.org/ar/www.palmoilpledge.id/en/2015/09/ipop-and-usaid-signed-collective-agreement-to-establish-green-economy-and-protect-biodiversity-in-indonesia
http://undocs.org/ar/www.palmoilpledge.id/en/2015/09/ipop-and-usaid-signed-collective-agreement-to-establish-green-economy-and-protect-biodiversity-in-indonesia
http://undocs.org/ar/www.palmoilpledge.id/en/2015/09/ipop-and-usaid-signed-collective-agreement-to-establish-green-economy-and-protect-biodiversity-in-indonesia
http://undocs.org/ar/A/70/301
http://undocs.org/ar/HRC/33/42
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/44
http://undocs.org/ar/A/70/285
http://undocs.org/ar/A/HRC/33/40
http://undocs.org/ar/E/C.12/FRA/CO/4
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املزارعا، وذلك ألن الشعوب األعةية واملزارعا ال يتمتعـون باسـتحقاقات مماثةـة مـن ويـ       
ــون         ــون املســت مرين ووق ــة وق ــا :اي ــا  م ــاحل متنــاربة ب ــا  ن هن ســب  اال ت ــاف، كم
 عحاب امل ةحة املتنررين، مف وجود ميزة موعـوعية و جرا يـة واعـحة ل ـاحل املسـت مرين      

 .(30)(A/HRC/33/42ا رر األجا ل )

وتتحم  مجيف الدول املسؤولية و ـا دور تؤديـ  يف ك الـة  ن  طـر وات اقـات االسـت مار        - 33
الدوليـة تـدعم وال تقـّوض وقـون ان سـان. وهـذر مسـنلة تتعةـم  ينـا باتسـان السياسـة العامــة            

(. وســيلون  وــد التــدابري الر يســية يف هــذا الشــنن  ن تعمــ   9و  8التــوجيليا )ا رــر املبــد ين 
احليـا ة(  الدول عة   دمـاي اعتبـارات وقـون ان سـان )مبـا يف ذلـك اوتـرام وقـون األراعـ  و         

 .(31) برام ات اقات االست مار الدولية ووعف السياسات املتعةقة باالست مار عة   تان  وسف يف
  

 األعمالمؤسسات  - ثال ال 

 مسؤولية الشركات يف اوترام وقون ان سان - لم  

تنتبـــم مســـؤولية الشـــركات عـــن اوتـــرام وقـــون ان ســـان عةـــ  مجيـــف مؤسســـات  - 34
األعمــال، و يمــا يتعةــم  ميــف وقــون ان ســان. ويف ال ــر  ال الــ  مــن هــذا التقريــر، يركــز    

مؤسسـات األعمـال يف مجيـف     ال ريم العام  عة  خمتةم السب  ال   لن من خ  ا  ن تلـون 
مراو  س س  انمدادات اخلاعة بزيت النكي  وق ل السـلر عـالعة يف ا تـلاكات وقـون     

 ان سان، وعة  انجراءات ال  يهتوقف  ن تتكذها هذر املؤسسات   اء ذلك.

من وي  املبد ،  لن  ن تلون    مؤسسة من مؤسسات األعمال، وي مـا وهجـدت    - 35
انمــداد، عــالعة يف ا تــلاكات وقــون ان ســان، ســواء مــن خــ ل التســبل  يلــا،   يف سةســةة 

املسا ة  يلا،  و  ن تلون مرتبتة  ا ارتباطا مباشـرا  تي ـة ع قاهتـا الت اريـة مـف  طـراف         و
 خر . والع قات الت ارية ه  تةك الع قات ال  تهقـام مـف الشـركاء الت ـاريا، والليا ـات      

مـن الـدول واجللـات مـن غـري الـدول        انمداد، ومـف    كيا ـات  خـر     املوجودة يف س س 
 (.13املرتبتة ارتباطال مباشرال بعمةياهتا  و منت اهتا  و خدماهتا الت ارية )املبد  التوجيل  

__________ 

  ع ر(. 19)احلاشية   ”Guide to implementing the Guiding Principles“ا رر  ينا  (30) 

(،  طـار سياسـات االسـت مار مـن  جـ  القيـم التنميـة        ا رر مؤمتر األمـم املتحـدة لةت ـارة والتنميـة )األو لتـاد      (31) 
؛ وات اقيــة األمــم املتحــدة بشــنن الشــ ا ية يف التحلــيم التعاهــد  بــا املســت مرين والــدول؛  2015املســتدامة 

 (.15-12واملبادئ التوجيلية التوعية بشنن ويا ة األراع  )ال قرة 

http://undocs.org/ar/A/HRC/33/42
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وتتنو  مؤسسات األعمال العامةة يف سةسةة انمـداد املتعةقـة بزيـت النكيـ  وق ـل       - 36
ابقة لإل تـاي يوجـد املزارعـون واملنت ـون الـذين  تةلـون       السلر.  عةـ  مسـتو  األ شـتة السـ    

. وهـؤالء يقومـون إليـا ة    (32)ال ـناعية  - يديرون املزار  واملتاون،    األعمـال الزراعيـة    و
األراع  من احللومات  و األ راد، وهم  قتـة االت ـال األوا با تمعـات اجةيـة والسـةتات      

ت األعمال ال  لديلا مناذي جتارية متلامةـة يف كامـ    املركزية واجةية. وتهشار  بعض مؤسسا
سةسةة القيمة اخلاعة بزيت النكيـ  )وبدرجـة  قـ ، ق ـل السـلر(،  و يف جـزء كـبري منـلا،         
ــاي،       ــز، وان تـ ــة، والت ليـ ــ ، والزراعـ ــا ة األراعـ ــدة )ويـ ــؤد   دوارا عديـ ــا تـ ــا   تهنـ وبالتـ

ــ (، وهــذر كةــل       ا عوامــ   لــن  ن تــؤد    والتســويم، وجتــارة ق ــل الســلر و يــت النكي
ــة لةســةف االســتل كية          ا ــ  الشــركات العاملي ــون ان ســان. والت ــلاكات وق ــا يف ا ت تورطل

وجتـــارة الت ز ـــة ويـــزا متقة ـــا عنـــد هنايـــة سةســـةة القيمـــة، وللنـــلا مـــف ذلـــك قـــد تتـــور   
 ا تـلاكات وقــون ان ســان، كمــا قـد يــدحت الشــ ء   ســ  مـف املؤسســات املاليــة والت ــار    يف

 هاء  د ار(.-دال ورابعا  -ال رعا رابعا )ا رر 

والسبي   ا معر ة وتبيان  ن مؤسسة ما ت   مبسؤوليتلا عن اوتـرام وقـون ان سـان     - 37
هو مـن خـ ل اعتمـاد السياسـات والعمةيـات ذات ال ـةة، مبـا يف ذلـك مـا يتعةـم باست ـ ح            

ا الققــ  مــن  تــا    عالــة، هــاء  د ــار(، وتقــد   دلــة موثوقــة عّمــ - األرض )ا رــر ال ــر  رابعــا
 وهذر تناقش يف ال رو   د ار.

 
 االلتزامات السياساتية - باء 

من املبادئ التوجيليـة مؤسسـات األعمـال  ا انعـراب عـن التزاملـا        16يدعو املبد   - 38
باوترام وقون ان سان من خ ل بيان يبس  سياسـتلا العامـة. وبالنسـبة ملؤسسـات األعمـال      

تعمــ  يف قتــاع  ق ــل الســلر و يــت النكيــ  وال ــ  عةــ  م ــادر  مــدادها  الت اريـة الــ  
منــلما، ينبغــ  لسياســاهتا  ن تشــم  التزامــات بــاوترام احلقــون املشــروعة لةم تمعــات اجةيــة   

األراع  واحليا ة، مبا  يلا األراعـ  املمةوكـة مةليـة عر يـة ومشـتركة، ويف املوا قـة احلـرة         يف
. وتهرلـــر هـــذر االلتزامـــات (33)بـــاء  د ـــار( -ينـــا ال ـــر  رابعـــا املســـبقة واملســـتنرية )ا رـــر  

__________ 

 ن يقومــون بزراعــة ق ــل الســلر  و خنيــ  الزيــت.هنـا   ينــا العديــد مــن  عــحاب احليــا ات ال ــغرية الــذي  (32) 
التقريـر،  ـتن اآلثـار النامجـة      وألهنم ال يرتبتون بعمةيات ويـا ة األراعـ  عةـ  النتـان الـذ  ينـاقش يف هـذا       

 .  شتتلم خمتة ة من منرور وقون ان سان، ولذا  تن ال ريم العام  ال يناقش هذا اجلا ل هنا عن

النموذجيــة لةمؤسســات املقتروــة  لتوعيــة بشــنن ويــا ة األراعــ  والسياســة العامــة ا رــر املبــادئ التوجيليــة ا (33) 
ــاون والتنميـــة يف امليـــدان     يف ــة والزراعـــة ومنرمـــة التعـ ــادرة عـــن منرمـــة األغذيـ التوجيلـــات املشـــتركة ال ـ

ــؤولة )   ــة املســ ــدادات الزراعيــ ــنن س ســــ  انمــ ــا  2016االقت ــــاد  بشــ ــراب  التــ ــ  الــ ــة عةــ   (، املتاوــ
www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm. 



A/71/291 
 

 

16-13514 17/41 

 

األراع  والع قـات مـف ا تمعـات اجةيـة هـ  مسـا   بـار ة مـن مسـا   وقـون ان سـان              ن
 قتـاع   يـت النكيــ  وق ـل الســلر، كمـا يف غريهــا مـن قتاعــات ال ـناعات الزراعيــة.       يف

ــاخلربة الدا    ــا بـ ــة هنـ ــة العامـ ــد السياسـ ــ   ن تسترشـ ــةة،  وينبغـ ــة ذات ال ـ ــة و/ و اخلارجيـ خةيـ
 ذلك اخلرباء يف شؤون و راع  الشعوب األعةية. يف مبا

ــت ا وشــركات الســةف االســتل كية       - 39 ــ  مــن املــزارعا واملن ــزم عــدد غــري قةي وقــد الت
املننوية يف س سـ  انمـدادات لق ـل السـلر و يـت النكيـ ، يف خمتةـم سياسـاهتم العامـة،          

احليــا ة، ووقــون الشــعوب األعــةية، مبــا يف ذلــك املوا قــة احلــرة   بــاوترام وقــون األراعــ  و
. ويف ك ري من األويان، تتم هذر االلتزامات مـف انشـارة  ا معـايري األداء    (34)املسبقة املستنرية

املعتمدة يف مؤسسة التموي  الدوليـة  و املبـادئ التوجيليـة التوعيـة حليـا ة األراعـ . واعتمـد        
ذلـك، سياسـة عـرية تقنـ  بعـدم التسـامي  ط قـا مـف االسـتي ء           بعض منلم، بانعـا ة  ا 

عة  األراعـ ، وهـو متةـل ر يسـ  حلمةـة  وكسـ ام لةلشـم عـن الوجـ  اآلخـر لةع مـات            
. ويف عوء تزايد ا  مات ال  تستلدف املـدا عا عـن وقـون األراعـ  والبيئـة،      (35)الت ارية

ة عة   ن الذو وـذو الشـركات الـ     يش ف ال ريم العام  كذلك شركات ال ناعات الزراعي
 .(36)وععت سياسة بشنن املدا عا عن وقون ان سان

عةـ   ن يلـون اوتـرام وقـون ان سـان جـزءا ال يت ـز          16ويشدد املبـد  التـوجيل     - 40
ممارسات مؤسسـات األعمـال. وهـذا يشـم  ك الـة  ن تـنعلس التزامـات السياسـة العامـة           من
التن يذية، و ن تن  عة  توقعـات املؤسسـة املتعةقـة بالو ـاء إلقـون      السياسات وانجراءات  يف

ان ســان ســواء  مــن املــوظ ا،  و الشــركاء الت ــاريا،  و األطــراف األخــر  املرتبتــة ارتباطــا  
 .(37)مباشرا بعمةياهتا  و منت اهتا  و خدماهتا

  ر يسـيا  و    بناء قدرات مـوظ   الشـركات ومورديلـا وشـركا لا الت ـاريا عـام       - 41
يف ك الة  ن تلون االلتزامـات مترسـكةل يف املمارسـة العمةيـة و ن يلـون بـذل العنايـة الواجبـة         
 عاالل. ولد  عدة شركات برام  لبناء القدرات ال  تستلدف املـوردين عةـ  وجـ  التحديـد.     

__________ 

ــراب  التــــــــا          (34)  ــرالكن عةــــــــ  الــــــ ــة   تــــــ ــال، التزامــــــــات جمموعــــــ ــ  ســــــــبي  امل ــــــ ــر، عةــــــ   ا رــــــ
www.interlakengroup.org/annex/company-commitments. 

 .www.oxfam.org/en/campaigns/behind-brandsا رر  (35) 

 Institute for Human Rights and Business, Front Line Defenders, Civil Rights Defenders, “Human rightsا رر  (36) 

defenders and business: searching for common ground”, Occasional Paper Series, Paper Number 4 (2015). 

-www.unilever.com/Images/unilever-palm-oil-policy ل طــــ   عةــــ   م ةــــة بشــــنن االلتزامــــات املعةنــــة، ا رــــر  (37)

2016_tcm244-479933_en.pdfو  ؛www.nestle.com/csv/rural-development-responsible-sourcing/responsible-sourcing/land-rights. 
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ــف      ــ  تتمتـ ــةة الـ ــان ذات ال ـ ــوع  إلقـــون ان سـ ــادة الـ ــم   يـ ــذر الـــربام   ن تشـ وينبغـــ   ـ
  تمعات اجةية املتنررة، مبا يف ذلك وقون الشعوب األعةية.ا  ا
 

 بذل العناية الواجبة يف مراعاة وقون ان سان -جيم  

من  ج  الديد كي يـة معاجلـة اآلثـار النـارة إلقـون ان سـان الـ  الـدثلا مؤسسـات           - 42
معاجلتـلا،   األعمال واحليةولة دون ودوحت هذر اآلثـار والتك يـم مـن وـدهتا وتوعـيي كي يـة      

ــان     ــاة وقـــون ان سـ ــة يف مراعـ ــة الواجبـ ــال بـــذل العنايـ ينبغـــ   ن تتـــوخ  مؤسســـات األعمـ
(. وتشم  هذر العمةية  ربف ختـوات  ) ( تقيـيم اآلثـار ال عةيـة واجتمةـة      17التوجيل   )املبد 

عة  وقون ان سان؛ )ب( و دماي ما يتم التوع   لي  من استنتاجات والت رف بنـاء عةيلـا؛   
 وتتبف  جراءات االست ابة  ذر اآلثار؛ )د( وانب   عن كي ية معاجلتلا.)ي( 
 

 اعتبارات عامة - 1 

 ا   ــ  وي مــا وهجؤــد ملؤسســات األعمــال  17يشــري الشــرح املتعةــم باملبــد  التــوجيل   - 43
عدد كبري من الليا ات يف سةسـةة القيمـة املرتبتـة  ـا، يـتعا عةـ  هـذر املؤسسـات  ن الـدد          
ا االت العامة ال  الدحت  يلا  كـرب اآلثـار املنـرة إلقـون ان سـان، و ن جتعـ  األولويـة  ـذر         

 اآلثار يف بذل العناية الواجبة يف مراعاة وقون ان سان.

وينبغ   ن تلون شدة املكاطر املتعةقة إلقون ان سان العام  األهم يف الديد  ولويـات   - 44
. (38)تعقيـد العمةيـات الـ  يةـزم  ن تلـون قا مـة لـد  املؤسســة       العنايـة الواجبـة والديـد  تـان و    

ــاع  ق ـــ   ــ  يف قتـ ــركات الـــ  تعمـ ــ  الشـ ــتعا عةـ ــ   ويـ ــ   و ال ـ ل الســـلر و يـــت النكيـ
ت ويـا ة األراعـ  خمـاطر شـديدة،     مواردها منـلما  ن ت تـرض  ن املكـاطر املت ـةة بعمةيـا      عة 
تهعت   ا األولويـة يف بـذل العنايـة    ت ي بت خ ف ذلك، و ن تلون هذر  ود  املسا   ال   ما

الواجبة. وبال ع ،  تن ل قدان األراع  آثارا منسـاوية عةـ   سـباب معيشـة األ ـراد وا تمعـات       
 .اجةية، وك ريا ما تقترن عمةيات ويا ة األراع  بالعنم، مما يؤد   ا ت اقم األعرار

تاء األولوية لتقييم( املكـاطر  وينبغ  لةشركات ال  تعم  عة  تقييم ) و ترغل يف  ع - 45
ــة        ــ  التالي ــداد  ن تنرــر يف العوام ــ  م ــادر انم ــا لةتشغي /لةح ــول عة اخلاعــة بســيان مع

  عــعم احلوكمــة وا عــدام الش ا ية/املســتو  املت ــور لة ســاد؛ وعــعم  دارة  (39) دىن كحــد
__________ 

دليــ   وتــرام وقــون ان ســان  مســؤولية الشــركات عــن ا ”ة األمــم املتحــدة حلقــون ان ســان،  م وعــيا رــر  (38) 
 .41 ا  38، ال  حات 2012، “ت سري 

تقترح التوجيلات املشـتركة بـا منرمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقت ـاد  ومنرمـة األغذيـة والزراعـة وعـف             (39) 
 .من الن  األعة  33، ال  حة 1-3، عة  النحو الوارد يف انطار “الراية احلمراء”قا مة مماثةة لةبةدان ذات 
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األراعـ   األراع ، وعدم وعوح احلقون املتعةقة باألراع  وباحليا ة؛ ووجود  زاعـات عةـ    
با ا تمعات اجةية والشركات/السةتات و تان تةك الزناعات؛ ومستو  احليـز الـد قراط    
املتــاح لةم تمعــات اجةيــة واملــدا عا عــن وقــون ان ســان لإلعــراب عــن شــواغةلم؛ ووجــود 
شلاو   مام آليات الترةم. و    و م ان تاي واحل ول عة  م ـادر انمـداد عـام  ملمـا     

  ينبغ   ن يلون العام  الوويد الذ  يوعف بعا االعتبار.وللن  ال
 

        ان سان وقون عة  األثر تقييمات  - 2 
يتعا عة  مؤسسات األعمال  جـراء تقييمـات اآلثـار مـن  جـ  تقـدير اآلثـار اجتمةـة          - 46

الديناميـة،  وال عةية النارة إلقـون ان سـان. ومبـا  ن احلـاالت املتعةقـة إلقـون ان سـان تتسـم ب        
 ينبغ  االعت   بالتقييمات عة   ترات منترمة.

و     جراء تقييمات األثر عةـ  وقـون ان سـان جمـاال  اشـئا. وهنـا  عـدة شـركات          - 47
هناية سةسةة انمداد ب ـدد  جـراء تقييمـات لألثـر عـن طريـم  طـراف ثال ـة بشـنن املكـاطر            يف

ذلك  يما يتعةم باألراعـ ( الـ  تـرتب  مبورديلـا     اجتمةة وال عةية عة  وقون ان سان )مبا يف 
وشركا لا الت اريا يف البةدان ال  ال   منلا عةـ  م ـادر انمـداد. وقـد بـد ت الشـركات       

 .(40)ومنرمات ا تمف املد  تستكة  الدرو  من هذر التقييمات األوا

حتمـ  تنثرهـا   ويف وا ينبغ   ن تشـم  تقييمـات األثـر مجيـف وقـون ان سـان الـ  يه        - 48
ــا         مــن ــد تتبيقل ــل  ، عن ــتعا  ن الــديد بشــل  من ــك التقييمــات ي ــتن تة ــات،   جــراء العمةي
املــزار  واملتــاون، اآلثــار عةــ  وقــون األراعــ  ووقــون احليــا ة يف ا تمعــات اجةيــة    عةــ 

 املتنررة. وينبغ   ن تتوا ر لد  الـذين ينـتةعون بالتقييمـات اخلـربة ال  مـة املتعةقـة مب ـادر       
ــادية     ــتكداملا  يمـــا تـــ  الديـــدا وقـــون األراعـــ  واحلقـــون االقت ـ ــة اسـ انمـــداد وكي يـ

 .(41)واالجتماعية وال قا ية، من قبي  م  و ة األراع 

و     جراء مشاورات جمديـة مـف ال ئـات الـ  يهحتمـ  تنـررها  مـرا عـروريا لتقيـيم           - 49
ت معينـة مـن النـا ، يف سـيان حمـدد      اآلثار النارة، وذلك من  ج   لم اآلثار اجددة عة   ئا

(. وهذا من شن    ن يل   شـرعية و عاليـة عمةيـة بـذل العنايـة      18لةعمةيات )املبد  التوجيل  
 الواجبة. وتتتةل هذر العمةية  ي ء الوقت واملوارد اللا ية  ا.

 
__________ 

كوال وبيبسـ  كـو و سـتة . وته ـر  منرمـة       -ت ال  طةبت  جراءها شركات كوكا األم ةة التقييما تشم  (40) 
 .كوال وبيبس  كو يف الربا ي  -يما الةذين   ذهتما شركتا كوكا  وكس ام واليا تقييما لةتقي

 ./http://landmatrix.org/enا رر  (41) 
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  دماي النتا   املستكة ة من تقييمات اآلثار واختاذ انجراءات املناسبة - 3 

اخلتــوة ال ال ــة يف بــذل العنايــة الواجبــة هــ   دمــاي النتــا   املستكة ــة مــن تقييمــات   - 50
 اآلثار يف مجيف امللام والعمةيات الداخةية ذات ال ةة، واختاذ انجراءات املناسبة.

ــبل        - 51 ــال تتسـ ــة األعمـ ــت مؤسسـ ــا  ذا كا ـ ــل مـ ــبة إلسـ ــراءات املناسـ ــم انجـ وختتةـ
ــ ،   يف ــر النــار  و تســلم  ي ــ   قــ ؛      وــداحت األث ــا  ن كا ــت مرتبتــة ارتباطــا مباشــرا ب  و م

وختتةم انجراءات  ينـا و قـا ملـد  التـنثري الـذ  تتمتـف بـ  املؤسسـة يف معاجلـة األثـر النـار            
 جيم  د ار(. -)ا رر ال ر  رابعا 

 
 التتبف - 4 

ــا   - 52 ــة األعمـ ــف عـــرورية ملؤسسـ ــر    تهْعـــدُّ   شـــتة التتبـ ــان  ـ ــا  ذا كـ ل كـــ  تعـــرف مـ
اهتا املتعةقة إلقون ان سان وك  تت ـد  لرثـار املرتبتـة إلقـون ان سـان بشـل        سياس تن يذ

 عال. وقد بد ت بعض الشركات بتتبف  دا لا يف جمال وقون ان سان. ويـ  ال ريـم العامـ     
املزيد من الشركات عة  القيام بذلك، وعةـ  االعـت   بن شـتة التتبـف والقيـا  مـن خـ ل        

اركة  عـحاب امل ـةحة اآلخـرين، مبـا يف ذلـك ا تمعـات اجةيـة        عمةيات شـامةة لة ميـف مبشـ   
 (.A/70/216ا رر املتنررة )

 
 انب   اخلارج  - 5 

ــوجيل        - 53 ــد  الت ــة )املب ــة الواجب ــذل العناي ــة ب ــف يف عمةي (. 21انبــ   هــو العن ــر الراب
اللـبري مـؤخرا عةـ  انبـ   الر ـ  والعةـ ،  ـتن مـا يلتسـ    يـة           الرغم من التركيـز   وعة 

خاعة هنا هو انب   املتعةم باآلثار النارة ال عةية، الـ   ثـريت مـن ق بـ  األ ـراد وا تمعـات       
املتنــررة  و  ثــريت با لــا. وال بــد لةشــركات مــن  ن تلــون مســتعدة لإلبــ   عــن املكــاطر  

الــ  وــددهتا يف عمةياهتــا، وعمــا مت القيــام بــ  لةت ــد   ــذر   املتعةقــة مب ــال وقــون ان ســان  
. و لــن لإلبــ    ن يتكــذ  شــلاال عديــدة، بيــد   ــ  ينبغــ   ن يلــون يف متنــاول  (42)املكــاطر

اجلملور املستلدف ب ،    ا تمعات اجةيـة يف هـذر احلالـة. و خـريا، بعـد  ن تبـد  الشـركات        
ن ان سان، ينبغ   ـا  ن تبةـ  عـن املنـل يات والعمةيـات      يف تن يذ تقييمات األثر املتعةقة إلقو

 والنتا  . ووىت اآلن، ال يزال هنا  بعض التردد من جا ل الشركات يف القيام بذلك.
 

__________ 

ــة ملنرمــة التعــاو   (42)  ــة يف امليــدان االقت ــاد  املتعةقــة باملؤسســات املتعــددة   ا رــر  ينــا املبــادئ التوجيلي ن والتنمي
 .اجلنسيات ومبادئ جلنة األمن الغذا   العامل  اخلاعة باالست مارات املسؤولة يف الزراعة و رم األغذية

http://undocs.org/ar/A/70/216
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  ملا ية اقت اء األثر - 6 
  ملا يـــة اقت ـــاء األثـــر عـــرورية نجـــراء كـــّ  مـــن   شـــتة التتبـــف وتقييمـــات األثـــر.  - 54
تواج  الشركات ال  تتعام  مباشرة مف املستلةلا، وت    بينلا وبا ان تـاي الزراعـ     وقد

عدة مستويات، الديات يف ك الة  ملا ية اقت اء األثر واستدامة س س  انمـدادات بنكمةـلا،   
 ررا ألن جزءا كبريا من س سةلا يتنلم مـن شـبلة معقـدة مـن  عـحاب احليـا ات ال ـغرية        

ف ثال ة من املوردين. ومف ذلك، ينبغ   ن تعمـ  الشـركات ب ـورة منل يـة     والوستاء و طرا
لــد  الشــركات املــوريدة لةــبهن  . وقــد تلــون(43)عةــ  عــياغة عــورة كامةــة لع قاهتــا الت اريــة

لتتبـف منشــن هـاتا السـةعتا،  رــرا أل يـة املنشــن بالنسـبة  ا اجلــودة       اللاكـاو وـوا ز  كــرب    و
ــذان، وكــذلك بالنســبة    ــ  وق ــل      وامل ــت النكي ــر  ي ــاء  ث ــة اقت  لةمســتلةلا.  ال  ن  ملا ي

السلر، وعـوال  ا املـزار  ولـيس  قـ  املتـاون، ال غـ  عنـلا لةوقايـة مـن املكـاطر املتعةقـة            
 إلقون ان سان والت د   ا.

 
 املؤسسات املالية - دال 

 ا تــلاكات مـف  ن املؤسسـات املاليـة  لنـلا مــن ويـ  املبـد   ن تتسـبل  و تسـلم يف         - 55
، ويـ   “عـةة مباشـرة  ”مـا يـنعلس يف شـل      وقون ان سان،  ـتن عـةوعلا يف ذلـك غالبـا    

تلون املؤسسات املاليـة مرتبتـة مباشـرةل بـنثر عـار إلقـون ان سـان بسـبل ع قاهتـا الت اريـة           
)ب((. وقد  وعحت م وعية األمم املتحدة حلقـون ان سـان   ـ   لـن      13)املبد  التوجيل  

 ن تنشن عةة مباشرة با منت ـات مؤسسـة ماليـة مـا  و خـدماهتا  و عمةياهتـا مـن جلـة، و ثـر          
قــون ان ســان مــن جلــة ثا يــة، وذلــك مــن خــ ل ع قاهتــا الت اريــة مــف الشــركات     عــار إل

 .(44)والعم ء والليا ات األخر املست ْمر  يلا، والشركاء يف املشاريف، 
ــا بالنســبة  ا املســت مرين،  ت ــدر انشــارة     - 56  ا  ن و ــم و ــة املســت مر ليســت    م
دئ التوجيليـة تنتبـم  م ال. ومـن الواعـي  هنـا      ود ذاهتا عام  يف الديد مـا  ذا كا ـت املبـا    يف

__________ 

ــاد    (43)  ــة يف امليـــدان االقت ـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــتركة بـــا منرمـ ــة  التوجيلـــات املشـ ــة والزراعـ ــة األغذيـ   ومنرمـ
  ع ر(. 33احلاشية  رر)ا 

، املوجلة من م وعية األمم املتحدة حلقون ان سان 2013تشرين ال ا / و مرب  27ا رر الرسالة املؤرخة  (44) 
 ا ر يس ال رقة العامةة املعنية بالسةو  الت ار  املسؤول التابعة ملنرمة التعاون والتنمية يف امليدان 

، 5املتعةقة باألعمال الت ارية ووقون ان سان والقتا  املا ، ال  حة االقت اد  بشنن املبادئ التوجيلية 
ا رر  .www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/LetterOECD.pdf  وه  متاوة يف املوقف الشبل  التا 

دان  ينا املبادئ التوجيلية لةمؤسسات املتعددة اجلنسيات، ال  وععتلا منرمة التعاون والتنمية يف املي
 .االقت اد ، ومبادئ التعادل )لتموي  املشاريف(، ومبادرة متوي  بر ام  األمم املتحدة لةبيئة
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قةيــة عةــ  الســواء. و منــا  لــن تنتبـم عةــ  املســت مرين مــن وــامة   ســلم األغةبيــة و ســلم األ 
يلون و م و ة املست مر من العوامـ  الـ  تؤخـذ بعـا االعتبـار عنـد النرـر يف الوسـا             ن

قـون ان سـان، مبـا يف ذلـك التـنثري      ال  ي   مـن خ  ـا ذلـك املسـت مر مبسـؤوليات  الوتـرام و      
ــد جمــددا، يف  طــار وــاالت        ــد جــر  التنكي ــة. وق ــ  الت اري ــذ   لــن  ن  ارســ  يف ع قات ال
ــدان        ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــة ملنرم ــة التابع ــ  جلــات االت ــال الوطني ــؤخرا عة عهرعــت م

ــا املســت مرون املســا        ــا  يل ــ ، مب ــ  مســؤوليات مؤسســات التموي ون إل ــة االقت ــاد ، عة
 .(45)ية، يف واالت ال ةة املباشرةاألقة
و يمــا يتعةــم الديــدا بقتــاع  ق ــل الســلر و يــت النكيــ ، تتتةــل مجيــف املتــاون  - 57

واملزار  است مارات ر  الية كبرية، ويتتةل    توسـف عـر ر   املـال. وبوجـ  عـام تلـون       
. وبالتـا ،  (46)إل ـة األقةيـة  مرين املسـا ا  لةشركة الواودة عدة بنو  وعدد كبري مـن املسـت   

مارات قــد تلــون املؤسســات املاليــة مربوطــة بشــل  مباشــر مــن خــ ل القــروض  و اســت           
لم املال بالشركات العامةة يف قتاع   يـت النكيـ  وق ـل السـلر الـ  تتسـبل  و تسـ        ر  

 .(47)عمةياتهلا يف  وداحت النرر
ة بوجـــ  عــــام، وبقتــــاع   الزراعيــــ ويف عـــوء اآلثــــار املرتبتـــة بعمةيــــات ال ـــناعة    - 58

السلر و يت النكي  بوج  خا ، ال   لن  ن تلون شديدة عةـ  وقـون ان سـان،     ق ل
تتكــذ بعــض املؤسســات املاليـــة ختــوات لتعزيــز اســـتدامتلا  و سياســاهتا ملواجلــة املكـــاطر        
االجتماعية والبيئية، مبا يف ذلك السياسات املتعةقة بق ل السلر و يت النكي ، بينمـا قامـت   

 .(48)لشركات بسبل الشواغ  البيئيةمؤسسات مالية  خر  بسحل است ماراهتا من ا
 

__________ 

 ؛http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/fr0014.htm ا رر جلات االت ال الوطنيـة التاليـة   ر سـا،    (45) 
 النـــــــــــــــــــــــــــــروي ، ؛http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/nl0024.htm هولنـــــــــــــــــــــــــــــدا،

http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/no0013.htm. 

 Friends of the Earth International, “Wilmar and its financiers: commitments and، امل ــال ا رــر، عةــ  ســبي  (46) 

contradictions”, Factsheet (May 2013). 

-https://business-humanrights.org/en/issues/investment  تــرد  م ةــة عةــ  هــذر احلــاالت يف املوقــف الشــبل  التــا    (47) 

trade-globalisation/project-financingloans. 

 متــــــــــاح عةــــــــــ  الــــــــــراب  التــــــــــا  ، ”Rabobank Group,  “Sustainability policy frameworkا رــــــــــر   (48) 
https://www.rabobank.com/en/images/sustainability-policy-framework.pdfو ؛ Norges Bank Investment 

Management,  “Human rights expectations towards companies”      متــــــــــاح عةــــــــــ  الــــــــــراب  التــــــــــا 
www.nbim.no/en/responsibility/risk-management/human-rights  دارة اسـت مارات امل ـرف   . وتتوا مؤسسـة 

 ربـف مـن    املركز  النرو    دارة عندون املعاشات التقاعدية يف النروي ، الـذ  سـحل  ينـا اسـت مارات  مـن     
 .2015شركات  يت النكي  يف عام 

http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/fr0014.htm؛
http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/nl0024.htm؛
https://www.rabobank.com/en/images/sustainability-policy-framework.pdf؛
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 جتار السةف األساسية - هاء 
يهتوقف  ن يتزايد االهتمام بدور جتار السةف األساسية ومسؤولياهتم والتنثري الـذ   لـن    - 59
ــار  ا      ــ  الت ـ ــد دهعـ ــدثور. وقـ ــ  ود   ”ن يـ ــ  األراعـ ــتي ء عةـ ــنلة االسـ ــد  ملسـ ــم الت ـ عـ

. وعة  سبي  امل ال،  تن ستة جتار  ق  هم الـذين   ةـون   (49)“االست مارات الزراعية املسؤولة
ــا يعــ   ن وــ     ــة، وهــو م ــة يف جتــارة الســلر العاملي دوحت    الــول يف سياســاهتم  لــن  األغةبي

 تلون ل  تنثريات كبرية.  ن
وتبدو  يادة الشـ ا ية يف هـذا القتـا  عـرورية، و لـن  ن يـدحت ذلـك عةـ  سـبي            - 60

امل ال يف شل   يـادة التقـارير املقدمـة مـن الت ـار عـن العوامـ  البيئيـة واالجتماعيـة والعوامـ            
املت ـــةة باحلوكمـــة، مبـــا يف ذلـــك وقـــون ان ســـان. و ذا اشـــترطت من ـــات تـــداول الســـةف 

دة عن استدامة السةف األساسية املتداولة، مبـا يف ذلـك املعةومـات    األساسية توا ر معةومات م ي
املتعةقــة إلقــون ان ســان،  ســتلون لــد  الت ــار ومــورديلم وــوا ز لدراســة ومعاجلــة اآلثــار    

 املترتبة عة  وقون ان سان املت ةة بزيت النكي  وق ل السلر.
  

 مسا   حمددة - رابعا 
الرابـف مـن هـذا التقريـر املسـا   الشـامةة  و الـ  تبـدو         يناقش ال ريم العام  يف ال ـر    - 61

ت اجةيــة املتنــررة مــن   تــاي  ملمــة بوجــ  خــا  لنــمان تــو ري احلمايــة احلقيقيــة لةم تمعــا  
 النكي  وق ل السلر.  يت
 

 الش ا ية وان  اح -  لم 
نن ويـا ة  يف ك ري من البةدان، ال توجد  و تن َّذ  جراءات تتعةم بعمةية عنف القـرار بشـ   - 62

ــات،         ــ  املعةوم ــة احل ــول عة ــراءات املت ــةة بالشــ ا ية  و  ملا ي ــك انج ــا يف ذل األراعــ ، مب
تتنـــرر  وجتـــر  امل اوعـــات بشـــنن العقـــود دون معر ـــة  و موا قـــة ا تمعـــات الـــ   لـــن  ن 

املشاريف. ويف ك ري من األويان، ال توجد قا مة ر ية وا ية بامتيـا ات األراعـ  وال تتـوا ر     من
ــا مؤسســات        ــة باعتباره ــر. ويهنرــر  ا املؤسســات املالي ــات عــن تقييمــات األث لة ملــور معةوم

 .(50)“جدران من السرية املتعةقة بالعم ء”مبلمة  ا ود كبري وختتبئ خةم 

__________ 

 (49) Oxfam, “Nothing sweet about it”   ع ر(. 5)ا رر احلاشية  

 (50) Ryan Brightwell, “Banking with principles? Benchmarking banks against the Guiding Principles and 

human rights”, 2nd ed. (BankTrack, June 2016), p.10. 
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وقــد تلــون الســرية مــربةرة يف بعــض األويــان عنــدما  لــن  ن تــؤد   تاوــة معةومــات    - 63
ــة    ــزة جتاري ــة      وساســة  ا  عتــاء مي ــا الدول ــربم ب ــ  ت ــود ال ــتن العق ــك،   ــف ذل لةمنا ســا. وم

واملست مرين ليست جمرد معام ت جتارية، و منا ه  معام ت الـدد  ولـام وشـرو  االسـت مار     
ــ  ويــاة النــا . ويــؤد  ا عــ        ــ  ســتؤثر ب ــورة مباشــرة عة دام الشــ ا ية والتمحــي ؤ العــام   ال

اخل بة لترعر  ال ساد وعقـد ال ـ قات الـ      الت اوض عة  العقود و دارهتا  ا خةم األرض يف
 .(51)تت اه  امل ةحة العامة. كما     يذك  مشاعر االستياء لد  ا تمعات اجةية املتنررة

ومت ــ  الشــ ا ية واحلقــون يف احل ــول عةــ  املعةومــات )مبــا يف ذلــك مــن املؤسســات    - 64
نلا لةوقاية من تةـك املمارسـات،   الت ارية( ويف املشاركة يف عنف القرارات عما ات ال غ  ع

وقـد اعتر ــت  ـا الــدول يف ات اقــات دوليـة مــن قبيـ  ات اقيــة األمــم املتحـدة مللا حــة ال ســاد،      
والعلــد الــدو  اخلــا  بــاحلقون املد يــة والسياســية، ومــؤخرا يف ات اقيــة األمــم املتحــدة بشــنن 

 (.A/HRC/30/26الش ا ية يف التحليم التعاهد  با املست مرين والدول )ا رر 
لنرر  ا املكــاطر الــ  مت ةــلا االســت مارات يف األراعــ  بالنســبة حلقــون ان ســان         بــا و - 65

وامل ةحة العامة، ينبغ   ن يلون ان  اح هو القاعدة ال االست ناء، و ن يهنرر  لي  باعتبـارر جـزءا   
مجةـة   . وينبغـ   ن تتـاح لة ملـور، يف   (52)ا تمعـات اجةيـة ب ـورة مه ديـة    ال يت ز  من مشاركة 

ــة         ــات املتعةق ــة واملســت مرين، والبيا  ــا الدول ــة ب ــود املربم ــام العق ــة بنول ــاته املتعةق ــور، املعةوم  م
بامتيا ات األراع  السارية )مبا يف ذلـك البيا ـات املتعةقـة بـتدارة الشـركة املعنيـة واملسـا ا  يلـا         

 (.A/HRC/21/63/Add.1والشركة األم ورسوم االمتيا  وانيرادات املتنتية من ( )ا رر 

 اخلـــارج  بـــانب   الت اريـــة املؤسســـات قيـــام   يـــة 21 التـــوجيل  املبـــد  ويؤكـــد  - 66
 لقـدر  الشـركات  تـوخ   ويسـاعد  آثـار عمةياهتـا عةـ  وقـون ان سـان.       ـا  تعاجل ال  باللي ية
 امل ـةحة   عـحاب   ـيلم  مبـن  امل ـةحة،   عـحاب  ثقـة  بنـاء  عةـ   الشـ ا ية  مـن  و جد  متزايد
 بشـنن  التوجيلـات   تن األراع ، يف باالست مارات يتعةم و يما. املتنررة اجةية ا تمعات من

سؤولة، ال ادرة ب ورة مشـتركة عـن منرمـة التعـاون والتنميـة      امل الزراعية انمدادات س س 
األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة، تن ـي بـنن تةتـزم الشـركات          يف امليدان االقت اد  ومنرمة

__________ 

ــا ات األراعــ           (51)  ــ  امتي ــم بتحةي ــا، املتعة ــون ان ســان يف كمبودي ــة وق ــرر اخلــا  املعــ  إلال ــر املق ا رــر تقري
ــور وقـــون  ــادية مـــن منرـ ــان االقت ـ ــر  ”De Schutter, “Tainted lands و(؛ A/HRC/21/63/Add.1) ان سـ )ا رـ

ــية  ــ ر(؛ 11احلاشـــ  Lorenzo Cotula, Land Rights and Investment Treaties: Exploring the Interface و  عـــ

(London, International Institute for Environment and Development, 2015). 
 Global Witness, “Dealing with ا رر  ينا (؛ 10 و 7املسؤولية )املبدآن مبادئ  برام العقود املنتوية عة   (52) 

disclosure: improving transparency in decision-making over large-scale land acquisitions, allocations and 

investments” (April 2012). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/26
http://undocs.org/ar/A/HRC/21/63/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/21/63/Add.1
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تعةقـــة باالســـت مارات القا مـــة   بقـــدر املســـتتا  بالشـــ ا ية وبان  ـــاح عـــن املعةومـــات امل     
مـت  وقـد التز  األراع ، مبا يف ذلـك شـ ا ية األولـام الـواردة يف عقـود التنجري/االمتيـا .       عة 

         .(53)بعض الشركات بالقيام بذلك
 

ــات اجةيــة، واحلــم يف املوا قــة احلــرة         - باء  التشــاور مــف الشــعوب األعــةية وا تمع
 املسبقة املستنرية

 واجبات الدول - 1 
يقف عة  الدولة واجله التشاور مف الشعوب األعةية من خ ل مم ةـ  هـذر الشـعوب     - 67

قـرارات، مـن قبيـ      من  ج  احل ول عة  موا قتلا احلرة املسبقة املستنرية مـىت اختـذت الدولـة   
بــالقرب منــلا تــؤثر بشــل  مباشــر  انذن بتقامــة مشــروعات يف  راعــ  الشــعوب األعــةية  و  

 .(54)ذر الشعوب وم احللا اجلماعيةوقون ه عة 
وينتبم واجل الدولة يف التشـاور خـ ل مروةـة التكتـي  لةمشـرو ، وقبـ   عـدار         - 68

دورة ويـــاة املشـــرو . وهـــو يلـــدف انذن بـــ   و الـــدخول يف عقـــود، ويرـــ  قا مـــا طـــوال  
عــمان املشــاركة امل يــدة يف عمةيــات عــنف القــرار و ــل  ن ت ــحب  تقييمــات تشــاركية     ا

ــرام      ــ  اوتـ ــدد، ينبغـ ــذا ال ـ ــان. ويف هـ ــون ان سـ ــة إلقـ ــة واملتعةقـ ــة واالجتماعيـ ــار البيئيـ لرثـ
ألراعـ  يف ا تمعـات   الربوتوكوالت املتعةقة بالتشاور واملوا قة،  و اخلرا   ال  تعاجل ويـا ة ا 
 10، ال قرتـان  A/68/279اجةية،  و تقييمات اآلثار ال  تعـدها ا تمعـات اجةيـة   سـلا )ا رـر      

 .(A/HRC/33/42/Add.1 ؛ و57 و
ــة  - 69 ــون ان ســان       ويف وال ــا ون وق ــل ق ــري الشــعوب األعــةية، يتتة ــن غ اجلماعــات م

احل ــول عةــ  املوا قــة احلــرة املســبقة املســتنرية يف ســياقات معينــة، عةــ  ســبي  امل ــال يف والــة 
اجلماعــات الــ  تتشــاب  خ ا  ــلا مــف الشــعوب األعــةية، م ــ  الشــعوب القبةيــة واجلماعــات 

خــر  مــن غــري الشــعوب األعــةية، يتتةــل القــا ون   األخــر . ويف والــة ا تمعــات اجةيــة األ 
 مشــاورات مســتنرية جتــر  إلســن  الــدو  حلقــون ان ســان  ينــال  ن تلــون هنــا  كحــد  دىن 

مــف مجيــف املتنــررين، مبــن  ــيلم النســاء واألشــكا  النــع اء بوجــ  خــا ، و ن التــرم      يــة

__________ 

عةـ  املوقـف الشــبل     PepsiCoا رـر، عةـ  سـبي  امل ــال، السياسـات املتعةقـة باألراعــ  الـ  تعتمـدها شــركة         (53) 
 .www.pepsico.com التا  

مـن   15و  7و  6واملـواد   من  ع ن األمم املتحدة بشنن وقون الشـعوب األعـةية،   32و  19املادتا ا رر  (54) 
 (.169)رقم  1989ات اقية منرمة العم  الدولية املتعةقة بالشعوب األعةية والقبةية، 

http://undocs.org/ar/A/68/279
http://undocs.org/ar/A/HRC/33/42/Add.1
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، 1، املر ـــم A/HRC/4/18وقـــون ان ســـان اوترامـــا كـــام  )ا رـــر، عةـــ  ســـبي  امل ـــال،        
 (.39 و 38 ال قرتا

 
 العناعر األساسية لةموا قة احلرة املسبقة املستنرية - 2 

ــاء توا ــم اآلراء بــا الســلان      - 70 ــة لبن ــةا داخةي املوا قــة احلــرة املســبقة املســتنرية هــ  عمةي
بتعمـال وقـوقلم يف احللـم الـذا  ويـال اجللـات         ـا األعةيا املعنيا وآليةا يقومون مـن خ  

ــال،    ــبي  امل ــ ــ  ســ ــر، عةــ ــة )ا رــ ــة اخلارجيــ ــم A/HRC/4/18ال اعةــ ــرتا 1، املر ــ  38، ال قــ
. ويعــ  ذلــك عــمنا   ــ   ــل بقــدر املســتتا   ن تقــوم الشــعوب األعــةية املعنيــة   (55)(39 و

 عمةيات املت ةة باملوا قة احلرة املسبقة املستنرية وبالتحلم  يلا.بتحديد ال
  (56)و لن تةكي  العناعر األساسية لةموا قة احلرة املسبقة املستنرية عة  النحو التا  - 71
   ل  ن تلون ه  ا دف من التشـاور، وتعـ  عـمنا  ن تلـون لـد  مجيـف       املوا قة • 

لتقريــر مــا  ذا كــا وا يوا قــون  املتنــررين مــن األشــكا  وا تمعــات اجةيــة ال رعــة  
 املشرو  املقترح  م ال. و ل  ن تتنمن هذر العمةية خيار و ل املوا قة. عة 

 و ختويـم  و ت عـل، و ن يـتم       وتع  هذر اللةمـة عـمنا عـدم وجـود  كـرار     احلرة • 
 التشاور مف ا تمعات اجةية من خ ل مم ةا ختتارهم هذر ا تمعات بن سلا.

ــة      املســبقة •  ــا  املوا ق ــة عــمنا التم ــذر اللةم ــ  ه ــن  عــدار     وتع ــة م ــرة كا ي ــ   ت قب
ــلا        ذن    ــ  تتتةب ــة ال ــرام لة ــداول الزمني ــداء االوت ــد لا، و ب ــذ األ شــتة  و ب بتن ي
 يات التشاور مف السلان األعةيا و/ و القيم توا م اآلراء لديلم.عمة

  وتع  هذر اللةمة عمنا  ن ا تمعـات اجةيـة قـد  هودت  ميـف املعةومـات      املستنرية • 
ــ      ــار ال ــا،    املت ــةة صتــ  املشــاريف و  شــتتلا، واآلث ــ  وقوقل ــل عة   لــن  ن تترت

 بتريقة وعورة م لومتا  ا.هذر املعةومات موعوعية ودقيقة، وعهرعت  و ن
 

__________ 

 (55) Cathal Doyle C and Jill Cariño, “Making free, prior and informed consent a reality: indigenous peoples 

and the extractive sector” (2013). 

، A/HRC/18/42 و A/HRC/24/41اقشـــة هـــذر العناعـــر ومت الديـــدها يف تقـــارير خمتة ـــة، مبـــا  يلـــا  جـــرت من (56) 
حلقــــون  ألمــــم املتحــــدةعــــن م وعــــية ا 2013وعــــحي ة الوقــــا ف ال ــــادرة يف  يةول/ســــبتمرب   املر ــــم،

 هــــــــــــذر املســــــــــــنلة، وهــــــــــــ  متاوــــــــــــة عةــــــــــــ  الــــــــــــراب  التــــــــــــا    بشــــــــــــنن ان ســــــــــــان
www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/FreePriorandInformedConsent.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/4/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/4/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/24/41
http://undocs.org/ar/A/HRC/18/42
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 التشاور ا د  الذ  تقوم ب  الشركات - 3 
ــات اجةيــة والشــعوب         - 72 ــا وقــوْن ا تمع ــ   ن التــرم الشــركات يف مجيــف عمةياهت ينبغ

ــلا احلــرة املســبقة املســتنرية، وين     بغــ  األعــةية يف  ن تهستشــار ويف  ن تعتــ   و ال ــل موا قت
يف بذل العناية الواجبـة. وينتبـم ذلـك ب ـرف النرـر عـن انطـار        تؤمين :اية هذر احلقون   ن

 التشريع  الوط  القا م.
ومن منرور عمة ،  تن دخول الشركات يف مشاورات إلسن  ية من  جـ  احل ـول    - 73

عة  املوا قة احلرة املسبقة املستنرية يو ر  ا آليـة متلنـلا مـن ت ـاد  املكـاطر املاديـة والقا و يـة        
ــو ر املوا قــة احلــرة املســبقة      وخمــاطر امل ــو ت ت عــ  ذلــك. وت ســا  بالســمعة الــ  ســتواجللا ل

املستنرية  رعية لةتواعـ  البنـاء مـف الشـعوب األعـةية بتريقـة تتسـم مـف مسـؤولية الشـركات           
 الوترام وقون ان سان. وينبغ   ال يهنرر  ليلا باعتبارها جمرد عمةية امت ال.

ملقتنـيات األخ قيـة والعمةيـة ل لتـزام بـاوترام املوا قـة       وقد  قر عدٌد من الشركات با - 74
ن ت ريــم بــا الشــعوب األعــةية  احلــرة املســبقة املســتنرية. والتزمــت عــدة شــركات بــذلك دو  

الشعوب األعةية. وبـالنرر  ا اخل ـا   املميـزة لةشـعوب األعـةية ووقوقلـا اجلماعيـة         وغري
رة يف ا تمعـات اجةيـة الـ     االلتـزام خمتة ـا بالنـرو   املتعةقة بتقريـر امل ـري، سـيلون تن يـذ هـذا      

ر يـة اخلاعـة  ـا. ومـن النـرور       توجد لـديلا ا ياكـ  املؤسسـية والقـوا ا والعمةيـات الع      ال
السع   ا القيم املوا قة احلرة املسبقة املسـتنرية،  ال تغيـل عـن البـال      مجيف السياقات، عند يف

الـ  يقـوم عةيلـا شـر  احل ــول      ون املتعةقـة بــاحللم الـذا   احلقـون انقةيميـة وال قا يـة واحلقـ    
 هذر املوا قة وال  يسع  هذا الشر   ا  عما ا. عة 
 

 ممارسة الن وذ و يادت  -جيم  

 الن وذ وسب  ممارست  - 1 

تهعتــرب ممارســة الن ــوذ  مــرا وا ــا لل الــة معاجلــة النــرر النــاجم معاجلــةل  عالــة. ولــئن     - 75
يشــل  جــزءا ال يت ــز  مــن سياســة الشــركات لبــذل العنايــة الواجبــة يف مراعــاة    الن ــوذ  كــان

 لـن  ن تسـتكدم     وقون ان سان مبوجل املبادئ التوجيلية،  ت     ـ   ينـا م لومـا م يـدال    
ــد        ــادرات  عــحاب امل ــةحة املتعــددين مــن  جــ  الدي ــة األخــر  يف  طــار مب العناعــر ال اعة

 لتغيري.انجراء ال  م اختاذر نوداحت ا

عةــ    ــ  وينمــا تســاهم شــركة يف  وــداحت آثــار عــارة   19ويــن  املبــد  التــوجيل   - 76
 ـا،  ينبغـ   ن تسـتكدم   وذهـا لةتك يـم       مباشـرال  إلقون ان سان،  و تلون مرتبتة ارتباطـال 
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من تةك اآلثار. ويشري الن وذ  ا قدرة مؤسسات األعمال عةـ   وـداحت تغـيري يف املمارسـات     
 .(57)عة لترف آخر يتسبل  و يسلم يف وقو  آثار عارة إلقون ان سانغري املشرو

وال يتحــدد الن ــوذ بدرجــة القــرب يف سةســةة انمــداد. بــ   ن الشــركات الــ  تلــون  - 77
بعيدة عن  وداحت النرر ال عة  قد يلون  ا   وذ  كرب من الشركات األخر  األقـرب  ليـ .   

ذ عة  احلاالت ال  توجد  يلـا الشـركات يف موقـف    وع وة عة  ذلك، ال تقت ر ممارسة الن و
.  قد يلون لةشركات   وذ عة  املوردين واملتعاقدين يف مراو  ما قبـ  ان تـاي،   (58)السيترة

، و با نـلا  “األ قـيا ”وكذلك لد  شركا لا يف املشـاريف املشـتركة  و غريهـم مـن الشـركاء      
 .(59) ا   وذ لد  احللومةعم  لا يف   شتة املراو  النلا ية، وقد يلون   و

 ا   ــ   ذا كا ــت مؤسســة األعمــال متتةــك قــدرة التــنثري  19ويشــري املبــد  التــوجيل   - 78
ال  مة ملنف األثر النار  و التك يم من ودت ،  ينبغ   ن تسـتكدم هـذر القـدرة. و ذا كا ـت     

 هذر القدرة غري كا ية، قد تلون هنا  سب  لد  املؤسسة  ا تعزيزها.

والن وذ بتبيعت  مـرتب  بالسـيان، و لـن ممارسـت  بتـرن خمتة ـة ملعاجلـة ع قـة جتاريـة           - 79
حمددة،  و  ثر  و سيان قتر   و حمة  حمدد. ولد  الشـركات طـرن خمتة ـة ملمارسـة الن ـوذ.      
وقد  س رت  تا   وةقة عم  موجلة  ا الشركات عن الديد مخس  مـن الترا ـم الـ   لـن     

  الن وذ الت ار  التقةيد ، والن ـوذ الت ـار    (60)سسة الت ارية الن وذ، وه  ن متار   ا املؤ
، والن وذ الـذ   ـار    (61)األوسف  تاقا، والن وذ الذ   ار  بالتعاون مف الشركاء الت اريا

من خ ل املشاركة ال نا ية، والن ـوذ الـذ   ـار  مـن خـ ل التعـاون بـا  عـحاب امل ـةحة          
 دال  د ار(. -   رابعااملتعددين )ا رر ال ر

 ا   ــ  مــىت واجلــت الشــركة موق ــا لــيس  ــا  يــ    ــوذ  19ويشــري املبــد  التــوجيل   - 80
ال تت ور  ن  ا  ي    وذا كا يا لةتنثري عة  سةو  الليـان الت ـار ، وال تلـون يف الوقـت       و

ن من املناسـل    س  قادرة عة   يادة   وذها،  ينبغ   ا  ن تنرر يف مسنلة مىت وكيم سيلو
__________ 

، The corporate responsibility to respect human rights” , p.7“ ا رر  م وعية األمم املتحـدة حلقـون ان سـان،    (57) 
  ع ر(. 38ة )ا رر احلاشي

 .https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Ruggie-letter-Ryder-30-May-2016.pdfا رر  (58) 

 Shift, “Using leverage in business relationships to reduce human rights risks” (New York, Novemberا رــر  (59) 

2015), pp. 5-6. 

 .املرجف   س  (60) 

متـــاح عةـــ  الـــراب  ، the Indonesia Palm Oil Pledge, active from 2014 to 2016ا رـــر، عةـــ  ســـبي  امل ـــال،  (61) 
 ./www.palmoilpledge.id/en التا  
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 هناء الع قة الت ارية، مف مراعاة التقييمات اجلديرة بال قة بشنن    آثـار عـارة حمتمةـة  تي ـة     
 .(62)القيام بذلك

 
 معاجلة العقبات ا يلةية ال  تواج  اوترام وقون ان سان والقيم االستدامة - 2 

  الـوالت عميقـة   اعترف عدد من شركات السـةف االسـتل كية بالـدور املنتـو  عةـ      - 81
الــذ   لــن  ن تؤديــ  تةــك الشــركات بوعــ لا مــن كبــار املشــترين لق ــل الســلر و يــت     
النكي . و لن القول  ن هذا الدور يت او  ممارسة الن وذ  يمـا يتعةـم باثـار حمـددة ذات عـةة      
بس س   مداد الشركات، للن  يعلس  ينا وجود الديات هيلةية ذات عةة بعمةيات تةـك  

ألوسـف  تاقـا. وبـالنرر  ا املوقـف اخلـا  لةشـركات يف هـذا القتـا ،  ـتن لـديلا           الشركات ا
 .(63)الن وذ ما يتيي  ا ر ف مستو  معايري ال ناعة بنكمةلا من

و يما يتعةـم بالقتـاعا قيـد النرـر، ترجـف التحـديات ا يلةيـة  ا قةـة احلـوا ز السـوقية            - 82
ك ري  مبا يف ذلك احلقون املت ةة باألراع  يف ،نلتحقيم االستدامة، وعدم اوترام وقون ان سا

ــذين       ــ  وق ــل الســلر الة مــن البةــدان. ومــن املشــاك  املوجــودة  ن التةــل عةــ   يــت النكي
  تاجلما بوسا   مسـتدامة يـرد  ساسـا مـن األسـوان األوروبيـة. كمـا  ن اخن ـاض مسـتو            يتم

، ووجـود بـدا     (64)بان تـاي العـامل     تاي ق ل السلر و قـا ملعـايري ان تـاي املسـتدام، مقار ـةل      
لق ـل السـلر، يزيـدان مـن تعقيـد مسـنلة ممارسـة الن ـوذ يف هـذا القتـا  )يف وـا  ن التةــل            

 .(65)وان تاي املتعةقا بزيت النكي  املنْت  و قا ملعايري ان تاي املستدام  ريان عة   تان  وسف(

ــة، مــن خــ ل      - 83 ــوذ ب ــورة مجاعي ــادرات  عــحاب امل ــةحة  وتلتســ  ممارســة الن  مب
 املتعددين عة  سبي  امل ال،   ية يف الت د   ذر التحديات.

 
__________ 

  ع ر(؛ 38)ا رر احلاشية  ”The corporate responsibility“ ا رر  م وعية األمم املتحدة حلقون ان سان، (62) 
 ?Mariette van Huijstee, Lydia de Leeuw and Joseph Wilde-Ramsing, “Should I stay or should I go و

Exploring the role of disengagement in human rights due diligence”, Centre for Research on Multinational 

Corporations (SOMO) discussion paper (April 2016). 
  ، وه  متاوة عة  الراب  التا “يو يةي ر” ال، املعةومات املقدمة من شركة ا رر، عة  سبي  امل (63) 

www.unilever.com/sustainable-living/the-sustainable-living-plan/reducing-environmental-impact/ 
sustainable-sourcing/transforming-the-palm-oil-industry/. 

 تـاي العـامل .  يف املا ـة مـن ان    3.87يبة  مستو    تاي ق ل السلر و قا ملعايري ان تـاي املسـتدام مـا قـدرر      (64) 
 (.2016متو /يولي   29)متت آخر  يارة لةموقف الشبل  يف  /http://bonsucro.com/site/in-numbers ا رر 

ا رـــر  يف املا ـــة مـــن ان تـــاي العـــامل .  17يبةـــ    تـــاي  يـــت النكيـــ  و قـــا ملعـــايري ان تـــاي املســـتدام ءـــو   (65) 
www.rspo.org/about/impacts  (.2016متو /يولي   29)متت آخر  يارة لةموقف الشبل  يف 

http://www.unilever.com/sustainable-living/the-sustainable-living-plan/reducing-environmental-impact/%20sustainable-sourcing/transforming-the-palm-oil-industry/
http://www.unilever.com/sustainable-living/the-sustainable-living-plan/reducing-environmental-impact/%20sustainable-sourcing/transforming-the-palm-oil-industry/
http://bonsucro.com/site/in-numbers/
http://www.rspo.org/about/impacts
http://www.rspo.org/about/impacts
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 مبادرات  عحاب امل ةحة املتعددين -دال  

اتهكذ عدد من مبادرات  عحاب امل ةحة املتعددين يف قتاع   يت النكيـ  والسـلر    - 84
مـداد واملؤسسـات   عة  السواء، وي  تشار   يلا شركات مـن خمتةـم مسـتويات سةسـةة ان    

ــا املكتة ــة        ــد . ويف اعــت علا بندواره ــف امل ــات ا تم     هرــم االعتمــاد،   -املاليــة ومنرم
 لـن  ن تـؤد     - وآليات الترةم، و دا لا دور منتد  احلوار با  عحاب امل ةحة املتعددين
 املبادرات دورا ملما يف جلود الت د  لةتحديات املتعةقة إلقون ان سان.

، واملنتـد  العـامل    (66)تالل اجتما  املا دة املستديرة املع  باسـتدامة  يـت النكيـ    وي - 85
، واجتمــا  املا ــدة املســتديرة املعــ  بــالوقود األويــا     (67)املعــ  بق ــل الســلر )بو ســلرو( 

ــتدام ــات اجةيــة والشــعوب       (68)املس ــاوترام احلقــون العر يــة لةم تمع ، الشــركات  األعنــاء ب
. ومتشـيا  (69)لـك وقلـا يف  عتـاء املوا قـة احلـرة املسـبقة املسـتنرية  و و بـلا        األعةية، مبـا يف ذ 

املعــــايري الــــ  مت الديــــدها يف  طــــار مبــــادرات  عــــحاب امل ــــةحة املتعــــددين، وعــــف  مــــف
الشركات  جراءات تتعةم بـاحلقون العر يـة يف ويـا ة األراعـ ، وتسـوية الزناعـات،        من عدد

 .(70)وتبادل املعةومات

بيــد  ن املؤشـــرات احلاليـــة ل مت ـــال مبوجـــل املعـــايري الـــ  وعـــعلا اجتمـــا  املا ـــدة   - 86
املستديرة املع  باستدامة  يت النكي  ومعايري منتد  بو سلرو متي   ا التركيـز عةـ  العمةيـة    
الــ  يؤديلــا  عــحاب امل ــةحة املتعــددون ال عةــ  النتــا   الــ   لــن التحقــم منــلا. وكــ ريا     

 مسـنلة وقـون ان سـان معاجلـة رديئـة )وتتسـم التوجيلـات املووـدة املتعةقـة  ـا           معاجلة تتم ما

__________ 

 ./www.rspo.orgا رر  (66) 

 ./http://bonsucro.comا رر  (67) 

 ./http://rsb.orgا رر  (68) 

متاح ، Adoption of the principles and criteria for the production of sustainable palm oil” (2013)“ا رر   (69) 
، Bonsucro Production Standard V 4.1.1 و ؛www.rspo.org/file/revisedPandC2013.pdf عة  الراب  التا  
-http://bonsucro.com/site/wp-content/uploads/2013/02/Bonsucro-Production ب  التا  متاح عة  الرا

Standard-4.1.1.pdfو ؛ Roundtable on Sustainable Biofuels, “ Principles and criteria for sustainable 

biofuel production: version 2.1. (March 2011) ،  متاح عة  الراب  التا http://rsb.org/pdfs/standards/11-

03-08%20RSB%20PCs%20Version%202.1.pdf. 
ــال،   (70)  ــبي  امل ـ ــ  سـ ــر، عةـ  corporate communication from IOI Group, “IOI to revise its group sustainability policy”, (16ا رـ

June 2016)،    متــاح عةــ  الــراب  التــا www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=805؛ 
متــــــــــــــــاح عةــــــــــــــــ  الــــــــــــــــراب  التــــــــــــــــا       ،the forest conservation policy of Golden Agri-Resourcesو 

www.goldenagri.com.sg/pdfs/sustain_policies/1._GAR_Forest_Conservation_Policy_-_updated_links_10_Jan_2014.pdf. 

http://www.rspo.org/file/revisedPandC2013.pdf؛
http://bonsucro.com/site/wp-content/uploads/2013/02/Bonsucro-Production-Standard-4.1.1.pdf؛
http://bonsucro.com/site/wp-content/uploads/2013/02/Bonsucro-Production-Standard-4.1.1.pdf؛
http://bonsucro.com/site/wp-content/uploads/2013/02/Bonsucro-Production-Standard-4.1.1.pdf؛
http://www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=805؛
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ــة ذات ال ــةة،         ــات املراجع ــاع  وعمةي ــ  واالجتم ــر البيئ ــات األث ــا( يف تقييم بالنــعم عموم
 .(71)ما ي تقر بدورر  ا آليات رعد مستقةة وش ا ة وهو

مـوارد آليـات الـترةم الـ      ومن دواع  القةم املستمرة القيود امل روعة عةـ  قـدرات و   - 87
تستكدملا مبادرات  عحاب امل ةحة املتعددين يف معاجلـة عـدد الشـلاو  الـواردة و  واعلـا      

ــون ان ســان       ــلا إلق ــم من ــا يتعة ــيما م ــة، وال س ــادرات   (72)معاجلــةل كا ي ــدم اعــت   مب ، وع
  عــحاب امل ــةحة املتعــددين بتحقيقــات مســتقةة يف املنا عــات يف مواقــف  شــو ا. وينســحل  
ــة ومنرمــات ا تمــف املــد  املتنــررة       ــة يف قــدرة ومــوارد ا تمعــات اجةي ذلــك عةــ  اجدودي

ــوا ن      عةـــ  ــم التـ ــر يلمـــن يف القيـ ــة الـــد آخـ ــلا. ويفـ ــت ادة مـــن هـــذر اآلليـــات وت عيةـ االسـ
املناشــدات الــ  توجللــا املبــادرات املــذكورة  ا الشــركات واســتمرار التعامــ  إلساســية   بــا
قية املتعةقة باال تـلاكات.  بالنسـبة  ا بعـض الشـركات،  ن احلـوا ز املاليـة       الشلاو  احلقي مف

املقدمة ل وت اظ بالعنوية والقيم معايري ان تـاي املسـتدام هـ  وـوا ز عـعي ة، و ـذا عنـدما        
 تواْج  الشركات بشلو ،  قد تقرير اال سحاب من املبادرة.

يف  طـار دورهـا التحـوية ،  ن تنـتةف     و لن ملبـادرات  عـحاب امل ـةحة املتعـددين،      - 88
بدور  كرب باعتبارها اجللة الداعية  ا عقـد االجتماعـات، و لنـلا  ن تسـلم  ينـا عةـ   تـان        
ــة،         ــة الوطني ــال الت اري ــات األعم ــراد  الشــركات ورابت ــات و  ــف احللوم  وســف يف احلــوار م

 .امة واوترام وقون ان سان ج  سد ال غرات اندارية ا يلةية وامل بتات االقت ادية ل ستد من
 

  تاوة سب  اال ت اف ال عالة -هاء  

تهْعـــدُّ  تاوـــة ســـب  اال ت ـــاف عن ـــرا  ساســـيا مـــن عناعـــر واجـــل احلمايـــة الـــذ    - 89
ب  الدولة، ومسؤولية مةقاة عة  عـاتم الشـركات ال بـد مـن الو ـاء  ـا. وهـذا يشـم           تنتةف

ــة واآلليــات غــري القا مــة عةــ    اآلليــات القنــا ية وغــري القنــا ية القا مــة عةــ     مســتو  الدول
مستو  الدولـة عةـ  وـد سـواء، مبـا يف ذلـك آليـات الـترةم عةـ  املسـتو  التن يـذ . و لـن             

 استلما ا بالوظا م التعوينية ال  تتنمنلا آليات وقون ان سان الدولية وانقةيمية.

__________ 

 (71) Grassroots and Environmental Investigation Agency, “Who watches the watchmen? Auditors and the 

breakdown of oversight in the RSPO” (November 2015). 

ــدمت   (72)  ــال، ق ـ ــبي  امل ـ ــتديرة امل  62عةـــ  سـ ــ   شـــلو   ا اجتمـــا  املا ـــدة املسـ ــتدامة  يـــت النكيـ عـــ  باسـ
يف املا ـة منـلا با تـلاكات مزعومـة لةموا قـة       40منـلا دون تسـوية، ويتعةـم     19، وال يـزال  2009 عام منذ

 رـــر  ينـــا اال تقـــادات املوجلـــة    ا ؛www.rspo.org/members/complaints بقة املســـتنرية )ا رـــر  احلـــرة املســـ 
-www.inclusivedevelopment.net/idi-and-partners-challenge-thai-companys-membership بو ســـــــــلرو   ا

in-sustainable-sugar-group/). 

http://www.rspo.org/members/complaints؛
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ــة وموعــوعية        - 90 ــل  جرا ي ــ  جوا  ــب  اال ت ــاف عة ــة  س ــو   تاو ــ  الســواء  وتنت عة
(. وقد تشم  سب   اال ت اف  شلال االعتذار، و عادة احلـم  ا   ـاب ،   25التوجيل   )املبد 

و عادة التنهي ، والتعويض والعقوبـات، عـ وة عةـ  منـف النـرر. ويف والـة ا تمعـات اجةيـة         
 وعمةيــات ويــا ة األراعــ ،  ــل  ن تهَقــييم ســب  اال ت ــاف اآلثــار الــ  تــن م عةــ  وقــون    
األراع  ووقون احليـا ة. وتهعتـرب  عـادة احلـم  ا   ـاب  والتعـويض يف شـل   رض متسـاوية         
من وي  اجلودة واحل م والقيمة،  و يف شل   رض ذات خ ا     ن ، مـن املسـا   الـ     

. وينبغـ   ن تلـون  جــراءات اال ت ـاف حمايـدة وحمميـة مـن ال ســاد       (73)تلتسـ    يـة خاعـة   
 نثريات السياسية  و  شلال التنثري األخر .وبعيدة ك  البعد عن الت

 
 القيود امل روعة عة  اآلليات القنا ية - 1 

تشــل  اآلليــات القنــا ية ال عالــة األســا  يف عــمان الوعــول  ا ســب  اال ت ــاف،    - 91
 (.26وينبغ  لةدول  ن تتكذ اخلتوات املناسبة لنمان  اعةيتلا )املبد  التوجيل  

ا تــلاكات وقــون ان ســان ذات ال ــةة باألعمــال الت اريــة يواجلــون، للــن عــحايا  - 92
الناوية العمةية، جمموعـة مـن العوا ـم الـ  تعتـرض سـبي  وعـو م  ا اال ت ـاف ال عـال.           من

الق ـور  ”وقد تبـيةن  ن  هرـم اال ت ـاف مبوجـل القـوا ا اجةيـة يف مجيـف  ءـاء العـات يشـو ا           
، مف ت اقم تةـك التحـديات يف القنـايا    “ الل ري من األويانوالعشوا ية والنعم وا شاشة يف

ــت مار(         ــيان االسـ ــ رية يف سـ ــان كـ ــال يف  ويـ ــو احلـ ــا هـ ــة )كمـ ــدود الوطنيـ ــرب احلـ ــة عـ القا مـ
 (.5 و 4، ال قرتان A/HRC/32/19 )ا رر

 رية بالغموض القا و  الـذ  يـي  مبـد     وع وة عة  ذلك، تتسم واليات قنا ية ك - 93
املســؤولية القا و يــة لةشــركات األم )وســا ر الشــركات امللو ــة لةمؤسســة الت اريــة( مبوجــل  
 رم القا ون اجة  لتحديد ا تلاكات وقون ان سان ذات ال ةة بن شتة مؤسسـات األعمـال   

ــر      ــن وــدهتا )ا ر ــم م ــف وــدوثلا والتك ي ــ ريا   A/HRC/32/19ومن ــك، ك (. وبانعــا ة  ا ذل
يول عدم الوعوح السا د يف خمتةم الواليات القنا ية بشنن  دوار كـ  مـن دول املـوطن     ما

والــدول املنــي ة دون وعــول النــحايا  ا ســب  اال ت ــاف. وت تــن ي وــىت اآلن اجــاوالت  

__________ 

 .املر م، A/HRC/4/18املبادئ التوجيلية التوعية بشنن ويا ة األراع  و  (73) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/19
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/19
http://undocs.org/ar/A/HRC/4/18
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ولية عن اال تلاكات ال  يرتلبلا املوّردون يف خمتةم وةقـات  الرامية  ا المي  املشترين املسؤ
 .(74)سةسةة انمداد

واست ابةل لذلك، وععت م وعية األمـم املتحـدة حلقـون ان سـان توجيلـات لةـدول        - 94
بشنن تعزيز  عالية النرم القا و ية اجةيـة، مبـا يف ذلـك يف القنـايا القا مـة عـرب احلـدود الوطنيـة         

 ، املر م(.A/HRC/32/19)ا رر 
 

آليات الترةم غري القنا ية وال ر  ال  تتيحلا - 2   التحديات ال  ت رعلا 

ــة )املبـــد    - 95 ــادئ التوجيليـ ــترةم   31الـــدد املبـ ــات الـ ــة آليـ ــنن  عاليـ ــايري بشـ ــبعة معـ ( سـ
شــرعية، ويســل  الوعــول  ليلــا، و لــن     القنــا ية. ويــ  ينبغــ   ن تلــون اآلليــات      غــري
 ا، ومن  ة، وشـ ا ة، ومتماشـية مـف احلقـون، وْم  ـدرا لةـتعةم املسـتمر، وقا مـة عةـ            التنبؤ

املشاركة واحلوار. ومن امللم انشـارة  ا  ن املعيـار املتعةـم بالتماشـ  مـف احلقـون يتتةـل  ن        
 ملعترف  ا دوليا.تلون النتا   وسب  اال ت اف متوا قة مف وقون ان سان ا

ــة يف ســيان قتــاع         - 96 ــلا ا تمعــات اجةي ــ  ت ّعة ــات غــري القنــا ية ال ومــن عــمن اآللي
النكيــ  وق ــل الســلر آليــات تســوية املنا عــات عةــ  األراعــ ، ومؤسســات وقــون    يــت

ان سان الوطنية، واآلليات القا مة عة  مستو  دولة املوطن، وآليات تقد  الشـلاو  التابعـة   
ــد باأل رمــة     لة ــل اجقم/املستشــار لشــؤون التقّي ــة )ال ســيما ملت ــة الدولي ، (75)مؤسســات املالي

وآليــات الــترةم يف  طــار مبــادرات  عــحاب امل ــةحة املتعــددين، وآليــات الــترةم اخلاعــة          
بالشـركات، القا مــة عةـ  املســتو  التن يـذ . ويف اجلــزء الـوارد  د ــار، يسـة  ال ريــم العامــ       

 يود امل روعة عة  هذر اآلليات وال ر  ال  تتيحلا.النوء عة  بعض الق

يف والة عمةيات ويا ة األراع ، تشـم  اآلليـات ذات ال ـةة القا مـة عةـ  مسـتو         - 97
الدولة تةك اآلليات امللة ة الديـدا إلـ  املنا عـات عةـ  األراعـ ،  يمـا يتعةـم مبشـرو  قـا م          
لتعةــيم وــدود األراعــ   و  عــ ولا عةــ  ســبي  امل ــال. ومــف ذلــك،  يبــدو  ن هــذر اآلليــات  

__________ 

 “تيـت آ ـد اليـ    ”مة يف املمةلة املتحدة عد شـرك   الشلو  املقدمة من قرويا كمبوديا  مام حمل ا رر  (74) 
-https://business-humanrights.org/en/koh-kong-sugar  عةــــ  الــــراب  التــــا  “ . آ ــــد  ل. شــــوغار ” و

plantation-lawsuits-re-cambodia. 

ــو     (75)  ــة هـــ ــد باأل رمـــ ــؤون التقّيـــ ــار لشـــ ــل اجقم/املستشـــ ــة    ملتـــ ــة ملؤسســـ ــتقةة التابعـــ ــترةم املســـ ــة الـــ آليـــ
الدوليـــة لنـــمان االســـت مار، وقـــد  رـــرت يف عـــدد ال بـــن  بـــ  مـــن الشـــلاو    والوكالـــة الدوليـــة التمويـــ 
ــة ــات املتعةقـــــ ــتةف بالعمةيـــــ ــال    املنـــــ ــبي  امل ـــــ ــ  ســـــ ــر، عةـــــ ــة. ا رـــــ ــناعات الزراعيـــــ ــا يف ال ـــــ  ، ـــــ

www.cao-ombudsman.org/languages/french/documents/CAO_10Year_AR_web.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/19
https://business-humanrights.org/en/koh-kong-sugar-plantation-lawsuits-re-cambodia
https://business-humanrights.org/en/koh-kong-sugar-plantation-lawsuits-re-cambodia
https://business-humanrights.org/en/koh-kong-sugar-plantation-lawsuits-re-cambodia
file:///C:/Users/Etpu.FrontDesk1/Downloads/www.cao-ombudsman.org/languages/french/documents/CAO_10Year_AR_web.pdf
file:///C:/Users/Etpu.FrontDesk1/Downloads/www.cao-ombudsman.org/languages/french/documents/CAO_10Year_AR_web.pdf
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شــاك  اآلليــات القنــا ية، كالعقبــات انداريــة واملاليــة، وا تــراض   تعــا  مــن مشــاك  مماثةــة مل 
 (.177، ال قرة A/HRC/21/63/Add.1وجود تدخ  سياس  )ا رر 

وبتملان جلـات االت ـال الوطنيـة املشـار  ليلـا يف املبـادئ التوجيليـة ملنرمـة التعـاون           - 98
نمية يف امليدان االقت اد  املتعةقة باملؤسسـات املتعـددة اجلنسـيات، باعتبارهـا آليـة ر يسـية       والت
اال ت ـــاف. اآلليـــات القا مـــة عةـــ  مســـتو  الدولـــة ) دولـــة املـــوطن(،  ن تتـــيي ســـب     مـــن
عةـ  اآلثـار النامجـة عـن مـزار   يـت النكيـ  وق ـل          “احلاالت اجددة”عدد من  رّكز وقد

واللــامريون وكمبوديــا، لـــد  جلــات االت ــال الوطنيــة يف  ســـتراليا       الســلر يف   دو يســيا  
. ويف وـا  ن جلـات االت ـال    (76)وبة يلا و ر سا وللسمرب  وهولنـدا والواليـات املتحـدة   

الوطنية  كدت مجيعلا  ن آثارا عارة قد وقعت بال ع ،  تن النتـا   املؤديـة  ا  وـداحت تغـيري     
معات املتنثرة كا ت مت اوتـة. وسـةتت منرمـات ا تمـف     يف السةو   و  ا سب  ا ت اف ا ت

املــد  النــوء عةــ  ال غــرات القا مــة يف :ايــة وقــون ان ســان عــمن  رــام جلــات االت ــال  
 .(77)الوطنية، وقدمت توعيات بشنهنا

ويف وـــا  ن املؤسســـات الوطنيـــة حلقـــون ان ســـان  لـــن  ن تنـــتةف  ينـــا بـــدور  - 99
يقــات هامــة يف ا تــلاكات وقــون ان ســان يف قتــاع       عــةة، وقــد  جــر  بعنــلا الق    ذ 

النكيـــ  وق ـــل الســـلر يف اآلو ـــة األخـــرية،  تهنـــا،  يمـــا تـــ    دو يســـيا وماليزيـــا   يـــت
ــا ــة ال  مــة لةتعامــ  مــف احلقــون     (78)وكمبودي ــديلا يف بعــض احلــاالت الوالي ، قــد ال تلــون ل

الــة  قــ   ذا  بــدت الــدول  املت ــةة باألراعــ . وبانعــا ة  ا ذلــك،  ــتن توعــياهتا تلــون  ع  
 استعدادا لوععلا موعف التن يذ وكا ت قادرة عة  القيام بذلك.

  

__________ 

 ./http://mneguidelines.oecd.org/databaseا رر  (76) 

 .www.oecdwatch.orgا رر  (77) 

 Business and Human Rights Centre, “Indonesia: Human Rights Commission’s first national inquiryا رـــر   (78) 

into abuses of indigenous peoples’ land rights (2016)،      ــا ــراب  التـــــ ــ  الـــــ ــاح عةـــــ -http://businessمتـــــ

humanrights.org/en/indonesia-human-rights-commission%E2%80%99s-first-national-inquiry-into-abuses-

of-indigenous-peoples%E2%80%99-land-rightsو  ؛National Human Rights Commission of Malaysia 

(SUHAKAM), Report of the National Inquiry into the Land Rights of Iindigenous Peoples (Kuala Lumpur, 

 EarthRights International, “Human rights violations in Koh Kong Sugar Plantation in Cambodiaو  ،(2013

confirmed by Thai Human Rights Commission (3 June 2015)،      ــا ــراب  التـــــــــ ــ  الـــــــــ ــاح عةـــــــــ متـــــــــ
www.earthrights.org/media/human-rights-violations-koh-kong-sugar-plantation-confirmed-thai-human-

rights-commission. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/21/63/Add.1
http://business-humanrights.org/en/indonesia-human-rights-commission%E2%80%99s-first-national-inquiry-into-abuses-of-indigenous-peoples%E2%80%99-land-rights؛
http://business-humanrights.org/en/indonesia-human-rights-commission%E2%80%99s-first-national-inquiry-into-abuses-of-indigenous-peoples%E2%80%99-land-rights؛
http://business-humanrights.org/en/indonesia-human-rights-commission%E2%80%99s-first-national-inquiry-into-abuses-of-indigenous-peoples%E2%80%99-land-rights؛
http://business-humanrights.org/en/indonesia-human-rights-commission%E2%80%99s-first-national-inquiry-into-abuses-of-indigenous-peoples%E2%80%99-land-rights؛
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عةــ  معيــار  عــايف آلليــات الــترةم اخلاعــة مبؤسســات    31ويــن  املبــد  التــوجيل    - 100
األعمال عة  املستو  التن يذ ، وهو  ن تقوم هذر اآلليات عةـ  املشـاركة واحلـوار )التشـاور     

ــات بشــنن مســا       مــف جمموعــات   ــوخ   ن يســتعمةوا هــذر اآللي ــذين يهت  عــحاب امل ــةحة ال
قبي  طريقة ت ميملا و دا لـا، والتركيـز عةـ  احلـوار كوسـيةة ملعاجلـة املرـات وتسـويتلا(.          من

ــ  هــذر         ــداد بت ــميم م  ــم مســتويات سةســةة انم ــة يف خمتة ــد قامــت املؤسســات الت اري وق
تعةـــم بـــاحلقون العر يـــة يف ويـــا ة األراعـــ   اآلليـــات ووعـــف  جـــراءات تشـــغيةية مووـــدة ت 

الزناعـــات وتبـــادل املعةومـــات، مـــن  جـــ  توجيـــ    شـــتتلا والت اعـــ  مـــف ا تمعـــات   ووـــ 
. ومــف ذلــك، كــ ريا مــا ي تقــر موظ ــو التشــغي  امليــدا يون  ا الــوع   ــذر اآلليــات.  (79)اجةيــة
ات اجةيــة  ا مستشــارين  ن غيــاب  جــراءات الرعــد والتقيــيم املســتقةة وا تقــار ا تمعــ   كمــا

 قا و يا مستقةا يّد من  عالية هذر اآلليات.

وتتميز آليات القا ون العريف اخلاعة بالشعوب األعةية، ال  ت تهبحـ  يف هـذا ال ـدد     - 101
بالقدر اللايف وىت اآلن، بسلولة الة وء  ليلا وخنوعلا لسـيترة الشـعوب األعـةية وتركيزهـا     

 .(80) احلة. و لن  ن ت يد هذر اآلليات يف و  الزناعات التويةة األمدعة   ع ح النرر وامل

وك ريا ما تلون قدرة اآلليـات غـري القنـا ية عةـ  معاجلـة املسـا   ا يلةيـة حمـدودةل،          - 102
وتعتمد عةـ  تعـاون الشـركات عنـدما يلـون وـ  الزناعـات/احلوار جـزءا مـن واليتـلا.  عةـ             

الت املعروعـة عةـ  ملتـل اجقم/املستشـار لشـؤون التقّيـد       سبي  امل ال،  س رت  وـد  احلـا  
باأل رمة التابف لةمؤسسـة املاليـة الدوليـة عـن قيـام جمموعـة البنـك الـدو  بتعةيـم متويـ  قتـا             

. ومـف ذلـك،   (81)2011 يت النكي  مؤقتا واعتماد  طار جديد لقتا   يت النكيـ  يف عـام   
عمةيات الشركة املعنية، و  هنيت عمةيـة تسـوية الـزنا     ت تهعاَل   املكال ات ا يلةية ال  تشوب 

 تي ةل لقيام الشركة بسحل است ماراهتا من املزرعة ال  كـان ملتـل اجقم/املستشـار لشـؤون     
ــة مســتمرة        ــوا الوســاطة  يلــا بشــنن وال ــة يت ــة الدولي ــابف لةمؤسســة املالي ــد باأل رمــة الت التقّي

سـان. وتعلـس احلـاالت املعروعـة عةـ   قـا         من طويـ  تتعةـم با تـلاكات وقـون ان      منذ
ــة        ــة    ــ   وــد  احلــاالت، اعــترت  قتــة االت ــال الوطني ــة الــديات مماثة االت ــال الوطني

__________ 

 ،Wilmar, “No deforestation, no peat, no exploitation policy” (5 December 2013)، ا رــر، عةــ  ســبي  امل ــال  (79) 
ــا    ــراب  الت ــ  ال ــاح عة -www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation  مت

No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf. 

ــر   (80)  ــان ، A/68/279ا رــــــــــــ  John Ahni Schertow, “Canadian mining firm admits و ؛51 و 50ال قرتــــــــــــ

wrongdoings to Subanon people”, IC Magazine (25 May 2011) ،   ــا ــراب  التــــــــ ــاح عةــــــــــ  الــــــــ  متــــــــ
https://intercontinentalcry.org/canadian-mining-firm-admits-wrongdoings-to-subanon-people/. 

 .www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=76ا رر  (81) 

file:///C:/Users/Etpu.FrontDesk1/Downloads/www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf
file:///C:/Users/Etpu.FrontDesk1/Downloads/www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf
file:///C:/Users/Etpu.FrontDesk1/Downloads/www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf
http://undocs.org/ar/A/68/279


 A/71/291 

 

36/41 16-13514 

 

اخلاعـــة بالواليـــات املتحـــدة  ا  غـــ ن القنـــية ألن الشـــركة ر نـــت  ن تقـــدم معةومـــات   
نتـد    د  ر ض الشـركة   سـلا اللشـم عـن    معةومـات  ا تعةيـم عنـويتلا يف امل        )كما

العامل  املع  بق ل السـلر،    ا ا سـحا ا التـوع  منـ  يف هنايـة املتـاف(؛ وتوقَّـم  وـرا          
 التقدم يف والة  خر  ألن مالك و ة األغةبية يف مشرو  مشتر  ر ض التعاون.

ــات        - 103 ــة واملنرم ــاته اجةي ــدما تســتكدم ا تمع ــ  عن ــدرو  األخــرية املســت ادة    ــن ال وم
جمموعــة مــن اآلليــات املكتة ــة الــ  مت ةــلا بتريقــة موّوــدة، وتســتلدف خمتةــم    احللوميــة  غــري

وكذلك احللومات،  تن هذر اآلليـات تهرلـر  عاليـة     ،العناعر ال اعةة عة  طول سةسةة انمداد
 كرب. غري  ن استكدام آليات متعددة عة  ءو متوا   يستةزم قـدرا كـبريا مـن املـوارد وامللـارات      

  رية، ال تتوا ر باستمرار  و بسلولة لةم تمعات اجةية واملنرمات الداعمة  ا.ال ، يف  ويان ك
  

 اخلامتة والتوعيات -خامسا  

تهْعدُّ االست مارات يف األراع  من  ععل املسا   ال  يتم التعامـ  معلـا يف جمـاَل       - 104
األراعــ   األعمـال الت اريــة ووقــون ان سـان يف ع ــر ا. وعنــدما جتـر  عمةيــات ويــا ة   

دون  ي ء االعتبار الواجل حلقون ان سان الـ  تتمتـف  ـا الشـعوب األعـةية وا تمعـات       
آثـار جسـيمة.   يش عة  هذر األراع  وتستكدملا، تاجةية ال  تع س ر هذر العمةيات عن 

 د عن ـــا و زاعـــاتو ال و ـــر  ـــا  تتســـبةل يف ورمـــان ا تمعـــات اجةيـــة و  قارهـــا، وتول ـــ 
معــات اجةيــة والشــركات والســةتات احللوميــة، الــ  عــادةل مــا تنرــر  ا مســنلة    ا ت بــا

 .األرض  ررة خمتة ة جذريا

 من  اوية، مت   األراعـ  والغابـات قيمـة اجتماعيـة وثقا يـة وروويـة واقت ـادية         - 105
وبيئيــة بالنســبة لةشــعوب األعــةية وا تمعــات اجةيــة األخــر ، و ــذر ال ــ ة،  لــ  مت ــ     

ــدُّ األراعــ  مــن األعــول     عن ــر ا  ساســيا لوجــود تةــك ا تمعــات. ومــن  اويــة ثا يــة، تهْع
االقت ادية الر يسية لةحلومات والشركات. ويتزايد التةل عة   يت النكي  والسـلر،  
الةذين يعّدان من السةف األساسية الـ  يسـتكدملا النـا  يف مجيـف  ءـاء العـات، وي ـاول        

مت اعدة عة  األراع  لتحويةلا  ا مزار  ق ل السـلر  هذا التزايد عغو  متواعةة و
 .وخني  الزيت

واملشاك  معرو ة جيدا. وتتتةل معاجلتلا من مجيف  عـحاب امل ـةحة  ن يبـذلوا     - 106
ــت          ــن الوق ــدر كــبري م ــ  ق ــيري  هرمــ  ينتــو  عة ــئن كــان  وــداحت تغ جلــودا  عــا ية. ول

ــار   ــة  ا ت ــاد  اآلث النــارة إلقــون ان ســان وخت ي لــا   واملــوارد،  ــتن بــذل اجللــود الرامي
 .ومعاجلتلا يهعترب مسنلة عاجةة وبالغة األ ية بالنسبة لةم تمعات اجةية املتنررة
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ــاقش بشــ ء مــ   - 107 ن انســلاب مســؤوليات الشــركات،  ويف وــا  ن هــذا التقريــر ين
ــ  ــاقم           ــا تت  ــذا ال ــدد.  لــ ريا م ــات يف ه ــات الر يســية لةحلوم ــ  االلتزام  لــن جتاه
 تلاكات وقون ان سان ذات ال ةة مبؤسسات األعمـال بسـبل غيـاب سـيادة القـا ون،      ا

وعدم توا ر التشريعات وآليات ان  ـاذ الـ  تـدعم وقـون ا تمعـات اجةيـة. ولـو كا ـت         
ــة وقــون الشــعوب األعــةية       ــة و:اي ــاي تعمــ   عــ  عةــ  ك ال ــدان ان ت احللومــات يف بة

عيلا مبوجل القا ون الدو  حلقون ان سان، ملا  سـ رت  وا تمعات اجةية األخر  يف  را
 .عمةيات ويا ة األراع  عن ت ش  النرر عة  النتان الذ   رار اليوم

ويتعرقــ  ان  ــاذ بســبل عــدم تــوا ر القــدرات ال  مــة لــد  الســةتات املركزيــة   - 108
تنــت   واجةيــة املســؤولة عــن انشــراف عةــ  خت ــي  واســتكدام األراعــ  لةمــزار  الــ   

ــم         ــة ر يســية تتعة ــا، توجــد عقب ــر عمق ــ  مســتو   ك  ــة. وعة حماعــي  ال ــناعات الزراعي
باالقت اد السياس  لألراع  وووكمة األراعـ .  عنـدما تغيـل سـيادة القـا ون  و تلـون       
بعيدة عن متناول  ك ر ال ئات  قرا وعع ا،  لن لعمةيات عنف القرار املت ـةة باحل ـول   

 . ن تؤد  بسلولة  ا تنارب امل احل وانق اء والتمييزعة  األراع  واستكداملا 

ــام املؤسســات         - 109 ــن عــعوبة قي ــد م ــة األراعــ  يزي ــار ووكم ــئن كــان عــعم  ط ول
آثـار سـةبية يف ا تمعـات          الت ارية ببذل العناية الواجبة واختـاذ تـدابري قويـة لت ـاد  وقـو  

  يـة قياملـا بـذلك. ويروـل      اجةية وخت يـم هـذر اآلثـار ومعاجلتـلا،  لـو يزيـد  ينـا مـن        
ؤسسـات  عمـال بـنن التـرم احلقـون      ال ريم العامـ  بااللتزامـات الـ  تعلـدت  يلـا عـدة م      

األراع  ووقون السـلان األعـةيا يف مجيـف عمةياهتـا، مبـا يف ذلـك ع قاهتـا الت اريـة.          يف
ل ريــم غــري  ن الو ــاء بتةــك االلتزامــات لــيس بامللمــة الســلةة. ويف هــذا التقريــر، يركــز ا   

العام  عة  بعض التدابري ال   لن  ن تتكذها املؤسسات الت ارية  و التدابري ال  بـد ت  
باختاذهــا بال عــ . ويلتســ  الن ــوذ   يــة  ساســية يف هــذا ال ــدد، ويلــرر ال ريــم العامــ    

 داحت اآلثـار السـةبية  و تـرتب   ـا    التنكيد عة   ن مؤسسـات األعمـال الـ  تسـاهم يف  وـ     
خ ل ع قاهتا الت ارية ينبغ   ن تستكدم مـا لـديلا مـن   ـوذ  ا  ق ـ  وـد،        مباشرةل من

 .و ن تزيد من هذا الن وذ عندما يبدو غري كاف

ويم لةم تمعات اجةية ال  تهحـرم مـن  راعـيلا ب ـورة غـري قا و يـة  ن تةـتمس         - 110
 تق لية سـب  ت عةـ  بلـ ري لنـمان اسـ    اال ت اف، و ل عة  احللومات  ن ت ع   ك ـر ممـا   

اال ت اف القا مة عة  مستو  الدولة وسلولة الة وء  ليلا و عاليتلا. ويف الوقت   سـ ،  
ــ   ــل عةيلــا  ن تنــتةف       ــد   ب ــة األي ــة  ن تبقــ  ملتو  ال تســتتيف املؤسســات الت اري
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بدورها يف تسلي   ع ح النرر الـذ  جـر   حلاقـ ، وـىت و ن كـان ذلـك يـ ري تـوترات         
 .ا الت اريا  و املوردين  و احللوماتبينلا وبا شركا ل

ــوم      - 111 ــ ، للــن يبــدو الي ــة  ن تؤدي ــا   ينــا دور ر يســ  ينبغــ  لةمؤسســات املالي وهن
القةي  منـلا يتحمـ  مسـؤوليت  اللامةـة عـن اوتـرام وقـون ان سـان مـن خـ ل قروعـ               ن
ــ           و ــد م التمويـ ــدما يتـ ــة   عنـ ــل وقيقيـ ــك عواقـ ــ  ذلـ ــل عةـ ــت مارات . ويترتـ ــة اسـ إلريـ

مساءلة، يلـاد ينعـدم احلـا ز عةـ  اوتـرام احلقـون، وي ـبي كـ  مـن ا تمعـات اجةيـة             دون
 .املتنررة واملؤسسات الت ارية ال  الاول معاجلة النرر  ق  قدرة عة  التنثري عة  الوعف

ويهــرب  هــذا التقريــر  ينــا األدوار التلميةيــة الــ  تؤديلــا دول املــوطن ومبــادرات   - 112
 يـادة الن ـوذ. وتقتنـ  النـرورة     مل ـةحة املتعـددين يف سـد ثغـرات احلوكمـة و      عحاب ا

مبـادرات  عـحاب امل ـةحة املتعـددين  ن يت ـدوا لةمكـاطر املتعةقـة إلقـون ان سـان           من
 .إلسم  كرب

ويقدم ال ريم العام  التوعيات الواردة  د ار  ا اجللات ال اعةة، ال  يقف عةيلا  - 113
ــاريف   واجـــل  و مســـؤولية  وـــ  ــة يف مشـ ــة املتبعـ ــ  يف املمارســـات احلاليـ داحت الـــول وقيقـ

نلايــة ل ــاحل القتــا  كلــ ،  نــ   ال ــناعات الزراعيــة ل ــاحل ا تمعــات اجةيــة، ويف ال 
 . هنا تتمتف بالن وذ ال  م لةقيام بذلك عن

 التوعيات املوجلة  ا الدول املني ة  - 114

احلقــون يف األراعــ  ووقــون احليــا ة    تــو ري النــمان القــا و ، و:ايــة     ) ( 
لةم تمعــات اجةيــة و  رادهــا، ووقــون الشــعوب األعــةية، مبــا يشــم  احلــم يف  ن متتةــك  
ــة  و غريهــا مــن  شــلال       ــة التقةيدي ــ  الو هــا إللــم املةلي ــاليم واملــوارد ال األراعــ  واألق

ــتكدم   ــم يف  ن تسـ ــة، واحلـ ــتكدام التقةيديـ ــغال  و االسـ ــتحلم انشـ ــا وتـ ــا،  لا وتنّميلـ  يلـ
 تعت  موا قتلا احلرة املسبقة املستنرية  و متتنف عن  عتا لا؛  ن ويف

ــة بع  )ب(  ــة املعةومـــات املتعةقـ ــود  عـــمان  تاوـ ــ  والعقـ ــا ة األراعـ ــات ويـ مةيـ
الدولــة واملســت مرين وامتيــا ات األراعــ  الــ  تــؤثر عةــ  وقــون ا تمعــات اجةيــة،     بــا

 بالشل  والةغة امل  ما؛

 جـراء تقييمـات كا يـة لرثـار البيئيـة واالجتماعيـة واملتعةقـة إلقـون         ك الة  )ي( 
 ان سان قب  مني األراع ؛

 لــزام مؤسســات األعمــال ببــذل العنايــة الواجبــة وعــمان اوتــرام وقــون    )د( 
 الشعوب األعةية وا تمعات اجةية يف مجيف عمةياهتا؛
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ود االسـت مار وات اقـات   احل اظ عة  احليز السياسا  ال  م عند  بـرام عقـ   (ه) 
االست مار الدوليـة مـن  جـ  :ايـة وقـون ان سـان لةشـعوب األعـةية وا تمعـات اجةيـة.           
وعةـ  وجـ  اخل ــو ، ينبغـ   ال تتغـ   شــلال :ايـة املسـت مرين عةــ  وقـون الشــعوب        

 األعةية وا تمعات اجةية؛

الـة لةم تمعـات   عمان تو ري سب  اال ت اف القنا ية وغري القنا ية ال ع )و( 
ــا يشــم   عــادة األراعــ   ا مالليلــا        ــا ة األراعــ ، مب ــات وي ــة املتنــررة مــن عمةي اجةي
والتعويض يف شل  تقد  األراع ، ال سيما  ا الشـعوب األعـةية.   الـة احلـواجز املاليـة      

 تعرق  سب  اال ت اف؛ ال واندارية وغريها من احلواجز 

راعـــ  والبيئــــة. وال ينبغــــ   املتعةقــــة باأل:ايـــة املــــدا عا عـــن احلقــــون    ) ( 
مــن األوــوال  ن تهســتكدم الســةتة القنــا ية لت ــر  األ شــتة املشــروعة الــ      وــال بــن 

 ينتةف  ا املدا عون عن تةك احلقون.

 التوعيات املوجلة  ا دول املوطن  - 115

ن ك الة سلولة الوعول  ا جلات االت ال الوطنية التابعـة ملنرمـة التعـاو    ) ( 
والتنمية يف امليدان االقت اد  واستق  ا وويادهـا وك اءهتـا يف معاجلـة الشـلاو  املت ـةة      

 باألراع . ويشم  ذلك املعر ة إلقون الشعوب األعةية؛

ــون ان ســان لنــمان         )ب(  ــاة وق ــة يف مراع ــة الواجب ــذل العناي ــزام الشــركات بب  ل
 ؛س  انمداد اخلاعة  ذر الشركاتاوترام وقون الشعوب األعةية وا تمعات اجةية يف س 

 انلزام بتحقيم الش ا ية يف سةسةة انمداد؛ )ي( 

اعتماد و   اذ   رمة تتعةم باآلثار الناشئة عة  وقون ان سـان يف اخلـاري    )د( 
  تي ة ملا تقوم ب  الشركات ال  يوجد مقرها يف دول املوطن.

  مبا يف ذلك املؤسسات املالية والت ارالتوعيات املوجلة  ا مؤسسات األعمال،  - 116

اعتماد  و تعزيز السياسات املتعةقة إلقـون ان سـان، والتحةـ  باملسـؤولية      ) ( 
لــك االلتزامــات بــاوترام احلقــون     لــد  التــزود مب ــادر انمــداد  و انقــراض، مبــا يف ذ      

ين، األراع  ووقون احليا ة، والتواع  ب ـورة جمديـة مـف  عـحاب امل ـةحة املتنـرر       يف
ــرام وــم الشــعوب األعــةية يف املوا   ــةواوت ــا    احلــرة املســ   ق ــا يشــم  وقل بقة املســتنرية، مب

 ؛ملوا قة احلرة املسبقة املستنريةالديد العمةية ال  تهةتمس من خ  ا ا يف
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بذل العنايـة الواجبـة يف مراعـاة وقـون ان سـان ومنحلـا مرتبـة األولويـة،          )ب( 
األثــر القتريــة والقتاعيــة حلقــون ان ســان، وي مــا  وال ســيما مــن خــ ل  جــراء تقييمــات  

 و ا تمعــات اجةيــة. وينبغــ    يلــون مــن اجتمــ   ن تتنــرر وقــون الشــعوب األعــةية       
تشتم  العناية الواجبة عة  مشاركة الشعوب األعـةية وا تمعـات اجةيـة الـ  يهحتمـ         ن

  ن تلون متنررة؛

آليــات الــترةم العامةــة  )ي(  ملعــايري ال عاليــة الــواردة يف املبــادئ   ك الــة اســتي اء 
التوجيليــة، مبــا يف ذلــك التشــاور مــف الشــعوب األعــةية وا تمعــات اجةيــة بشــنن طريقــة    

 ت ميم هذر اآلليات؛

ــار عــارة إلقــون         )د(  آث ــ  تســلم يف  وــداحت  ــة ال ــال الت اري بالنســبة لألعم
اشرةل بتوداحت تةك اآلثار، يـتعا  ان سان يف ا تمعات اجةية يف بةدان ان تاي  و ترتب  مب

 ممارسة الن وذ  و  يادت  يف سبي  معاجلة النرر ب عالية و ع و ؛

ينبغ   ن يلون الت ار عة  معر ة تامة بـنن مـا يتـاجرون بـ  مـن منت ـات        )هـ( 
 ق ل السلر و يت النكي  ليس  اجتا عن ا تلاكات حلقون ان سان، و ن يه بتوا ذلك.

ــيات امل - 117 ــات   التوعــ ــددين ورابتــ ــةحة املتعــ ــادرات  عــــحاب امل ــ ــة  ا مبــ وجلــ
 ال ناعات الزراعية 

ــ  الســا        ) (  ــر وســما يف تشــ يف الشــركات األعنــاء عة ــة دور  ك  ممارس
 املمارسات املتعةقة إلقون ان سان، وال سيما احلقون املت ةة باألراع ؛

ب غـــات   جـــراء القيقـــات ميدا يـــة مســـتقةة يف احلـــاالت الـــ  تـــرد  يلـــا  )ب( 
 ؛وقو  ا تلاكات جسيمة  و مستمرة منذ  ترة طويةة حلقون ان سان، وتتنكد عحتلا عن

 جـــراء تقيـــيم مســـتق  ومـــن خـــ ل املشـــاورات مـــف  عـــحاب امل ـــةحة   )ي( 
آليات الـترةم املتبقـة لـديلم مبعـايري ال عاليـة املن ـو         املتعددين لةوقوف عة  مد  و اء 

 ؛31عةيلا يف املبد  التوجيل  

ــةحة     )د(  ــادرات  عـــحاب امل ـ ــنن مبـ ــال بشـ ــة واالت ـ ــود التوعيـ ــادة جلـ  يـ
 املتعددين املوجلة  ا الشعوب األعةية وا تمعات اجةية؛

التشــ يف عةــ   جــراء وــوار مشــتر  بــا القتاعــات مــف ســا ر مبــادرات   )هـ( 
 عحاب امل ةحة املتعـددين والرابتـات لتبـادل الـدرو  املسـت ادة والتوعـيات مـن  جـ          

 لتحسا، ال سيما بشنن املسا   املتعةقة باألراع ، واملشاركة يف هذا احلوار.ا
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 التوعيات املوجلة  ا ا تمف املد  واملنرمات الدولية  - 118

توعيــة الشــعوب األعــةية وا تمعــات اجةيــة إلقوقلــا وباليــات اال ت ــاف   ) ( 
 الوعــول  ا هــذر اآلليــات املتاوــة مــن  جــ  التنكيــد عةــ  احلقــون، واملســاعدة يف تيســري 
 ب ورة تتماش  مف عمةيات عنف القرار يف ا تمعات اجةية؛

مساعدة الشعوب األعةية وا تمعات اجةية يف توثيم وجتميـف  دلـة ر يـة     )ب( 
ــا م وعــور      ــزم  ووث تــدعم الشــلاو  الــ  تقــدملا، يف شــل  ســرد ختــ  بالتسةســ  ال

 .وتس ي ت، عة  سبي  امل ال

 
 


