
أعمال من 
أجل السالم



نظرة عامة
أعمال من أجل السالم )B4P( هو برنامج قيادة أعمال أطلقه األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون ويهدف إلى التوسع في عمل 

القطاع اخلاص وجعله أكثر عمًقا من أجل دعم السالم- في مواقع العمل واألسواق واجملتمعات احمللية. هذا البرنامج سيساعد 
الشركات على تنفيذ ممارسات عمل مسئولة تتماشى مع املبادئ العشرة للميثاق العاملي لألمم املتحدة في املناطق املتضررة بسبب 

الصراعات واملناطق عالية اخملاطر وحتفيز العمل من أجل دفع السالم قدًما. 

لماذا يتوجب علينا المشاركة
سيكون املشاركون قادرين على:

• التعرُّف بشكل أفضل على مخاطر العمل والفرص والتعامل معها مع تقليل التكاليف التشغيلية في نفس الوقت؛	
• االشتراك في حوار بني القطاعني العام واخلاص لتحديد األولويات احمللية وتنفيذ املشروعات؛	
• موازاة استراتيجيات العمل والعمليات التشغيلية مع املمارسات اجليدة من جميع أنحاء العالم؛	
• مشاركة أفضل املمارسات واملمارسات البارزة والتعلم من خبرات األقران، و	
• إظهار أسلوب القيادة واحلصول على التقدير من أجل تقدمي حلول عملية.	

ما هي المنطقة المتضررة من الصراعات أو عالية المخاطر؟  

ال يوجد تعريف واحد، ومع ذلك، ميكن للشركات وأصحاب املصالح اآلخرين توقع أن برنامج B4P سيكون مرتبًطا على 

نطاق كبير باملناطق، متضمنة تلك التي تعاني من: 

• صراعات عنيفة مبا في ذلك احلروب والعصيان املسلح،	

• مخاطر سياسية واجتماعية أو عدم استقرار متصاعد،	

• مخاوف بشأن سوء استغالل حقوق اإلنسان، أو	

• انتقال من حالة الصراع.	



الشركات

أي شركة تسعى لدفع السالم قدًما- بدًءا من الشركات الكبرى متعددة 

اجلنسيات ذات العمليات وسالسل التوريد التي تعبر العالم ككل إلى 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تعمل في دولة واحدة- ميكنها 

االنضمام لبرنامج B4P. وبالرغم من أنه يتوقع من الشركات أن تصبح 

شريكة في امليثاق العاملي لألمم املتحدة، فإن أي شركة لن تصبح من 

الشركاء، ستمنح فرصة عاًما واحًدا لتصبح شريكة في امليثاق العاملي 

لألمم املتحدة. 

لالنضمام، يجب على مسئول تنفيذي رفيع املستوى التوقيع على بيان 

الدعم، ويوافق بذلك على اتخاذ خطوات لدفع السالم قدًما في مقار 

األعمال واجملتمعات احمللية عن طريق: 

1. إيالء اهتمام خاص لتنفيذ امليثاق العاملي لألمم املتحدة 

اخلاص مبناطق الصراعات واملناطق عالية اخملاطر

على الشركات أن تتخذ بعض اإلجراءات لتضمن أن أنشطتها 

تتماشى مع املبادئ العشرة واملعايير الدولية -- عبر عملياتها 

التشغيلية وسالسل توريداتها، مع التركيز بشكل خاص على 

البيئات املتضررة من الصراعات والبيئات عالية اخملاطر. رمبا يكون 

عدم التسبب في أي أذى أو ضرر وتطبيق ممارسات عمل مسئولة في 

هذه البيئات أمرًا باعثًا على التحدي، ولكن نتائج نشاط أي شركة 

ستكون مذهلة- سواء للعمل أو للمجتمع. دليل العمل املسئول 

في املناطق املتضررة بالصراعات واملناطق عالية اخملاطر: مصدر خاص 

للشركات واملستثمرين يقدِّم مرجع مفيد.

أو بالتعاون  2. اتخاذ إجراءات لدفع السالم قدًما- بشكل فردي 

مع اآلخرين

يجب على الشركات املُشارَكة في مشروعات ومبادرات تعمل 

على دفع السالم قدًما، وسوف يدعم برنامج B4P مجموعة من 

األنشطة ذا الصلة. وبالنظر إلى أهمية السياق احمللي، نشجع 

الشركات على املُشارَكة في حوار يضم الكثير من أصحاب املصالح 

من أجل التعرُّف على القضايا احمللية وترتيبها بحسب األولوية 

بحيث ميكن للقطاع اخلاص أن يقدم مساهمة إيجابية. وبالعمل 

بشكل جماعي مع أصحاب مصالح آخرين، مبا في ذلك الشبكات 

كيف نشارك
ميكن للشركات والشبكات احمللية للميثاق العاملي االنضمام لبرنامج B4P بالتوقيع على بيان الدعم. كما ندعو منظمات اجملتمع املدني 

واملستثمرين واألكادمييني وأصحاب املصالح اآلخرين لدعم البرنامج.

مناطق العمل التابعة لبرنامج B4P:  االعتراف بأن مصادر 

االستقرار تتنوع تبًعا للسياق وأن الشركات مبختلف السياقات 

سيتوجب عليها لعب أدوار مختلفة ومتنوعة بشكٍل كبير 

في مختلف املواقف، وسيدعم برنامج B4P نطاقًا واسًعا من 

أنشطة القطاع اخلاص للنهوض بالسالم حول العالم. بعض 

مجاالت القضايا التي مت حتديدها تتضمن:

• مشروعات تطوير البنية التحتية؛	

• توفير االحتياجات األساسية مبا فيها املاء واملأوى 	

والطعام؛ 

• برامج التدريب لزيادة رأس املال البشري، خاصة املقاتلني 	

القدامى والشباب؛ 

• تعزيز احلقوق العادلة لألرض واالستحواذ عليها،	

• اإلدارة احملايدة للموارد، مبا فيها املياه؛	

• تشجيع ريادة األعمال وخلق فرص العمل، و	

• املساعدة على تعزيز التفاهم بني أصحاب الديانات 	

اخملتلفة وأصحاب الثقافات اخملتلفة. 

احمللية للميثاق العاملي واملبادرات للتقدم في القضايا احمللية التي 

ستساهم في السالم واالستقرار والتنمية. كما يجب على 

الشركات أن تفكر في الطريقة التي سيصبحون بها دعاة للسالم 

بني أقرانهم وموظفيهم وعمالئهم ومستثمريهم واجلمهور بشكٍل 

عام. العمل املسئول لدفع السالم قدًما- أمثلة من الشركات 

واملستثمرين والشبكات احمللية للميثاق العاملي يقدِّم مرجًعا مفيًدا.

3. التواصل بشكل سنوي حول سير وتقدم العمل

لعرض الشراكة والتقدم املستمر، نشجع الشركات على 

االستعانة بالتواصل حول سير وتقدم العمل بصفة سنوية 

لإلعالن عن إجراءاتهم وخططهم في هذا اجملال. سوف يتم اعتبار 

األمثلة حول عمل الشركات والتي تتجاوز مبدأ "ال ضرر" ملساعدة 

اجملتمعات على التأسيس للسالم هي العنصر األولي في هذا 

البرنامج. 

سيتم تنظيم فّعالية سنوية لبرنامج B4P بالتزامن مع اليوم العاملي للسالم )21 سبتمبر(.



الشبكات احمللية للميثاق العاملي

يتم تشجيع الشبكات احمللية للميثاق العاملي من جميع أنحاء العالم 

لتتعهد بدعمها لبرنامج B4P. لالنضمام، يجب أن يوقع ممثلو الشبكة 

احمللية على بيان الدعم، مع إظهار الرغبة في املشاركة في التعلم 

واحلوار والعمل اجلماعي من أجل النهوض بالسالم في سوق العمل 

والسوق واجملتمعات احمللية. سيدعم املشاركون في برنامج B4P من 

الشبكة احمللية الشركات في تنفيذ املبادئ العشرة في املناطق املتضررة 

من الصراعات أو املناطق عالية اخملاطر واملساعدة على تسهيل احلوار 

بني مختلف أصحاب املصالح للتعرُّف على املناطق ذات األولوية من أجل 

مشاركة مؤسسية أكبر.

أصحاب املصالح اآلخرين

يعتمد السالم على ممثلني متعددين يعملون في تناغم وتناسق. يرحب 

برنامج B4P بأي أصحاب مصالح آخرين، مبا في ذلك منظمات اجملتمع 

املدني واألكادمييني واحلكومات واملنظمات الدولية وأصحاب املصالح 

اآلخرين لدعم البرنامج.

احلكومات: عبر تشكيل السياسة العامة، ميكن للحكومات وصناع 

السياسات املساهمة في خلق بيئات متكينية ميكن فيها النهوض 

بالسالم واالستقرار والتنمية. وحتى تستطيع الشركات واحلكومات 

الوصول حللول شاملة ومترابطة منطقًيا للمناطق عالية اخملاطر، يجب 

أن يكون هناك حوار وتعاون. نحن نشجع احلكومات على املشاركة في 

احلوارات التي تتم بني القطاعني العام واخلاص على مستوى البلد 

وعلى املستوى العاملي لتحديد املناطق ذات األولوية حيث ميكن أن 

يساهم التعاون بصورة أكبر مع القطاع اخلاص في صنع السالم.

أن يلعبوه في الدفع  املستثمرون:  للمستثمرين دور حاسم ينبغي 

ن في املناطق املتضررة من الصراعات واملناطق  باألداء املؤسسي احملُسَّ

عالية اخملاطر. إننا ندعو املستثمرين لدمج القضايا املتعلقة بالصراعات 

business4peace.org :للمزيد من املعلومات
b4p@unglobalcompact.org :للتواصل

في مشاركاتهم مع الشركات املستثمر فيها، واستعراض التواصل 

السنوي حول سير العمل وتوفير التقييمات وردود األفعال البنّاءة حول 

جهود شركة ما في تنفيذه في املناطق املتضررة من الصراعات والناطق 

عالية اخملاطر، والعمل بشكل جماعي مع املستثمرين اآلخرين.

 B4P اجملتمع املدني: إننا ندعو منظمات اجملتمع املدني لدعم برنامج 

من خالل أنشطة زيادة الوعي التي تساهم في احلوار بني كثير من 

أصحاب املصالح للتعرُّف على القضايا العاملية ذات الصلة واألولويات 

احمللية واملساعدة في التعرُّف على أمثلة املمارسات اجليدة وفرص 

التقدم.

انتداب وتفويض األمم املتحدة بشكل رئيسي،  األمم املتحدة: بناًء على 

تتمتع وكاالت األمم املتحدة وصناديق األموال والبرامج بالشرعية واخلبرة 

والدراية واملعرفة لدعم أهداف برنامج B4P. ندعو كيانات األمم املتحدة 

لالرتقاء ببرنامج B4P للرقي بتنفيذ أمر انتدابها عن طريق املساعدة 

في تسهيل احلوار بني أصحاب املصالح املتعددين واملشاركة في 

املشروعات التشاركية مع القطاع اخلاص الذي ميكن أن يكون له تأثيرًا 

إيجابًيا بارزًا على األرض. 

األكادمييون: إعداد قادة العمل املستقبليني وتدريبهم للعمل بشكٍل 

ناجح بأسلوب مستدام في بيئة عاملية ومتعددة الثقافات يتطلب 

انخراًطا عميًقا في دور القطاع اخلاص في املساهمة في عملية 

السالم. إننا ندعو كافة األكادمييني لدعم برنامج B4P عن طريق 

الدمج بني موضوعات العمل والسالم والوعي بالتعليم اإلداري ومناهج 

مدرسة األعمال واألبحاث ذات الصلة.



نقر نحن ممثلو قادة األعمال والشبكات العاملية للميثاق العاملي بأنه: 

في هذا العالم املتشابك حيث يتحمل القطاع اخلاص واحلكومات واجملتمع مسئوليات متباينة ولكن تربطهم مصالح مشتركة في 

االستقرار والرخاء والسالم والتنمية- ميكن أن تكون األعمال أحد العوامل القوية للتغيير. 

إن القيام بصفقات أعمال جتارية في كل مناطق العالم واتخاذ إجراءات لدفع السالم قدًما هو أمر يهم اجلميع، مبا في ذلك األعمال. 

إن الصراعات وعدم االستقرار ال تؤثر فقط على األشخاص والبيئة، ولكنها متثل خطرًا أيًضا على كل أجزاء قطاع األعمال. يتطلب 

السلوك املسئول عمالً استباقًيا ليس فقط من أجل ضمان أن األعمال غير ضارة، ولكن للمساهمة، حيثما أمكن، في التنمية 

ومساعدة اجملتمع في التغلب على التحديات التي تواجه االستقرار.

حة في كتيب إرشادات األعمال املسئولة في املناطق املتضررة بالصراعات واملناطق عالية  كقادة أعمال، فإننا نرحب بالتوصيات املُوضَّ

اخملاطر. هذا الدليل التطوعي يربط سلسلة من األدوات واملبادرات مًعا لدعم الشركات في تطوير سياسات وتنفيذ ممارسات عمل 

مسئولة تتماشى مع املبادئ العشرة للميثاق العاملي لألمم املتحدة في املناطق املتضررة من الصراعات/عالية اخملاطر - مع رؤية لدفع 

عملية السالم قدًما. 

نحن ندرك أنه يجب إيالء انتباه خاص عند العمل في املناطق عالية اخملاطر لضمان احترام ودعم حقوق أصحاب املصالح والفئات 

الضعيفة. كما أننا نؤمن بأن اإلدارة اخلاصة بسلسلة التوريدات احلساسة للصراعات، وممارسات العمل املسئولة ومحاربة الفساد 

واإلدارة املسئولة للمياه والعناية اخلاصة باملناخ، جميعها أمور متثل الركائز األساسية للسالم واالستقرار. ونحن ملتزمون بلعب دور 

بنّاء في تعزيز السالم واالستقرار والتنمية. 

الشركات:  نحن، كقادة أعمال من جميع أنحاء العالم، نعبر عن رغبتنا في املشاركة في التعليم واحلوار والعمل اجلماعي لدفع 

السالم قدًما في مقار األعمال واألسواق واجملتمعات احمللية عن طريق: 

1.  إيالء اهتمام خاص لتنفيذ امليثاق العاملي لألمم املتحدة اخلاص مبناطق الصراعات/املناطق عالية اخملاطر 

2.  اتخاذ إجراءات لدفع السالم قدًما- بشكل فردي وأيًضا بالتعاون مع اآلخرين

3.  التواصل بشكل سنوي حول سير وتقدُّم العمل 

الشبكات احمللية للميثاق العاملي:  نحن، كشبكات محلية للميثاق العاملي، نعبر عن رغبتنا في املشاركة في التعليم واحلوار 

والعمل اجلماعي لدفع السالم قدًما في مقار األعمال واألسواق واجملتمعات احمللية. سوف نعمل على دعم الشركات في تنفيذها 

للمبادئ العشرة عند العمل في املناطق عالية اخملاطر أو املتضررة من الصراعات واملساعدة، حيثما أمكن، على تسهيل عملية احلوار 

بني أصحاب املصالح املتعددين من أجل تعزيز اإلدارة املؤسسية في املناطق ذات األولوية.

ومع أصحاب مصالح آخرين، نبدأ مرحلة جديدة في مسيرتنا املستمرة. وهي مسيرة تهدف إلى الكشف عن أكثر الطرق فّعالية 

ميكن للقطاع اخلاص املساهمة بها في عملية السالم ورفع مستوى العمل فيما يتعلق به. ونحن نشجع قادة األعمال، والشبكات 

احمللية للميثاق العاملي واألطراف األخرى من جميع أنحاء العالم على االنضمام إلينا في هذه الرحلة واملساعدة على حتقيق الهدف 

األساسي لإلنسانية- السالم.

أعمال من أجل السالم: برنامج قيادة األعمال

بيان الدعم
لقادة األعمال والشبكات احمللية للميثاق العاملي

لالنضمام، يجب أن يقوم ممثل/مسئول تنفيذي رفيع املستوى من الشبكة احمللية للميثاق العاملي بالتوقيع على نسخة 

من بيان الدعم وإرسالها إلى فريق أعمال من أجل السالم مبكتب امليثاق العاملي لألمم املتحدة على البريد اإللكتروني: 

business4peace@unglobalcompact.org
business4peace.org :انظر قائمة باألطراف املُوقِّعة حالًيا على املوقع



حقوق اإلنسان

يجب أن تدعم األعمال وحتترم حماية
َّح بها دولًيا، و حقوق اإلنسان املُصر

تتأكد من أنها غير مشاركة في سوء استغالل حقوق اإلنسان.

العمل

يجب أن تدعم األعمال حرية إنشاء اجلمعيات و
االعتراف الفّعال باحلق في املساومات اجلماعية؛

القضاء على كافة أشكال العمالة القسرية واجلبرية؛
إلغاء عمالة األطفال بشكل فّعال، و

القضاء على التفرقة العنصرية فيما يتعلق بالتوظيف
وتولي املناصب.

البيئة

يُطَلب من أصحاب األعمال دعم التوجه الوقائي نحو
التحديات البيئية،

تولي مبادرات من شأنها تعزيز 
مسئولية بيئية أكبر، و

تشجيع تطوير ونشر
التكنولوجيا صديقة البيئة.

مكافحة الفساد

يجب أن يعمل أصحاب األعمال مًعا على مكافحة الفساد بكل أشكاله،
مبا في ذلك االبتزاز والرشوة.

املبدأ 1

املبدأ 2

املبدأ 3

املبدأ 4
املبدأ 5
املبدأ 6

املبدأ 7

املبدأ 8

املبدأ 9

املبدأ 10

املبادئ العشرة

للميثاق العاملي لألمم املتحدة
يطالب امليثاق العاملي لألمم املتحدة الشركات باحتواء ودعم وتفعيل مجموعة من القيم األساسية 

في مجاالت حقوق اإلنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد، في إطار نطاق نفوذها وتأثيرها:

صادر عن مكتب امليثاق العاملي لألمم املتحدة

unglobalcompact@un.org :للتواصل

سبتمبر 2013

ُطبع على ورق معاد تدويره ُمعَتمد من ِقبل مجلس الوصاية على الغابات وهو محايد للكربون.


