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  جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذل

تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعـين مبـسألة حقـوق اإلنـسان                 
والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمـال التجاريـة،          

  *يغرو جون

مزيد من اخلطوات من أجل تفعيل إطـار        : األعمال التجارية وحقوق اإلنسان       
  "احلماية واالحترام واالنتصاف"

  موجز    
ويوضـح الفـرع    . A/HRC/8/5تقرير مرحلي مقدم يف إطار متابعة الوثيقة        هذا    
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  مقدمة  - الًأو  
           / حزيـران  ١٨ املعتمـد يف     ٨/٧رحب جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع، يف قراره          -١

املشار إليه اآلن على نطـاق  " (احلماية واالحترام واالنتصاف"، بإطار سياسات   ٢٠٠٨ يونيه
لتحـسني مواجهـة حتـديات       الذي اقترحه املمثل اخلاص   ") إطار األمم املتحدة  "واسع بأنه   

واجب الدولة يف محاية    : ويستند اإلطار إىل ثالث ركائز    . األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   
اوزات األطراف الثالثة، مبا فيها قطاع األعمال التجارية، من خـالل           حقوق اإلنسان من جت   

مجلة وسائل من بينها سياسات ولوائح وأحكام مالئمة؛ ومسؤولية الشركات عن احتـرام             
حقوق اإلنسان، اليت تعين التصرف بالعناية الواجبة لتفادي انتهاك حقوق اآلخرين؛ وزيـادة             

  .ية وغري القضائية، للضحاياتيسري سبل االنتصاف الفعالة، القضائ
وقد أكد املمثل اخلاص، منذ البداية، أن الفجوات املتزايدة االتساع بني نطاق وتأثري               -٢

ميكن   ال القوى واجلهات الفاعلة االقتصادية، وقدرة اجملتمعات على التصدي لعواقبها الضارة،         
فعال غري مشروعة من    تتيح بيئات تبيح ارتكاب أ    "والحظ أن فجوات احلوكمة هذه      . حتملها

والغـرض مـن اإلطـار       .)١("جانب الشركات من كل األنواع دون عقاب أو جرب كاف         
وواجب الدولـة  . وركائزه الثالث خمتلفة ولكنها متكاملة   . املساعدة على سد هذه الفجوات    

يف احلماية ومسؤولية الشركات عن االحترام كل منهما منفصل عن اآلخر، والتدابري الوقائية             
 اً،بيد أن القصد منها كلها أن تكون أجزاء، يعزز بعضها بعـض           . فة عن التدابري العالجية   خمتل

  .من نظام تفاعلي دينامي لتعزيز التمتع حبقوق اإلنسان
: ، مع تكليفه مبهمتني رئيـسيتني     ٢٠١١ومدد اجمللس والية املمثل اخلاص حىت عام          -٣
ىل الـدول ومؤسـسات األعمـال       اإلطار، أي تقدمي إرشادات وتوصيات حمددة إ      " تفعيل"

التجارية واجلهات الفاعلة األخرى بشأن املعىن العملي والتأثريات العملية للركـائز الـثالث             
اإلطار بالتنسيق مع املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية وأصـحاب         " تعزيز"وأوجه ترابطها؛ و  

  .املصلحة املعنيني اآلخرين

  بادئالواقعية القائمة على امل  - ثانياً  
وصف املمثل اخلاص، يف تقريره األول إىل ما كانت تسمى حينذاك جلنة حقـوق                -٤

 التـزام : "اإلنسان، النهج الذي سيتبعه يف االضطالع بواليته بأنه الواقعية القائمة على املبادئ         
ـ           تيلني مببدأ    ال اً دعيم تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف عالقتها باألعمال التجاريـة، مقترن

 أي يف حيـاة     -عملي بأفضل وسيلة إلحداث تغيري حيث تكون احلاجة إليه أمس           بتمسك  
  .)٢("الناس اليومية
__________ 

)١( A/HRC/8/5 ٣، الفقرة. 
)٢( E/CN.4/2006/97 ٨١، الفقرة. 
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، أبلغ املمثل اخلاص، بعد أن حدد علـى حنـو منـهجي أمنـاط               ٢٠٠٨ويف عام     -٥
 عرب  واسعاالنتهاكات اليت ترتكبها الشركات واملعايري واملبادرات القائمة وتشاور على نطاق           

ال يوجد حل سحري لالخـتالالت      : "اجملتمع، جملس حقوق اإلنسان بأنه    املناطق وقطاعات   
 هـات فاألحرى أن تـتعلم كـل اجل      . املؤسسية يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان      

 كيـف تفعـل     - املدينألعمال التجارية واجملتمع     الدول ومؤسسات ا   -االجتماعية الفاعلة   
شياء، حسبما أضاف، جيب أن تترابط وحتقق       ولكن هذه األ   .)٣("أشياء كثرية بشكل خمتلف   

  . وهو ما صمم اإلطار للمساعدة على حتقيقهاً،تفاعلياً أو تراكمياً دينامياً تقدم
زيـادة  :  تفعيل وتعزيز اإلطار اجلاريـة     ملرحلةويوفر النهج نفسه املعلومات الالزمة        -٦

معات احملليـة املتـأثرة وذلـك      النتائج امللموسة إىل أقصى حد بالنسبة لألفراد املتأثرين واجملت        
 اخلاصـة والعامـة،     -بتحديد وتعزيز املعايري والعمليات داخل، وفيما بني، الكيانات املعنية          

  . اليت ستجعلها أكثر فعالية يف تناول األعمال التجارية وحقوق اإلنسان-والوطنية والدولية 
مع بني البحث واملشاورات    طوال الوالية، فإن مرحلة التفعيل جت     اً  واقعاً  وكما كان أمر    -٧

وعلى سبيل املثال، فإن املمثل اخلـاص، لالسـتفادة مـن املنظـورات              .)٤(والتجريب العملي 
، مشاورات مع أصحاب مصلحة متعددين يف نيودهلي        ٢٠٠٨املتنوعة، عقد، منذ عام      اإلقليمية

ـ     .)٥(وبوينس آيرس وموسكو، تضمنت مشاركني من بلدان جماورة        اء وعقدت الـسويد، أثن
ونظمت املفوضـية الـسامية     . رئاستها لالحتاد األورويب، مشاورة على نطاق االحتاد األورويب       

  . مشارك٣٠٠حلقوق اإلنسان مشاورة عاملية يف جنيف، حضرها أكثر من 
ولتيسري زيادة مسامهة ومشاركة أصحاب املصلحة بشأن مسؤولية الشركات عـن             -٨

            / مشاورة علـى اإلنترنـت يف كـانون األول         احترام حقوق اإلنسان، أطلق املمثل اخلاص     
  . بلد يف أشهرها الثالثة األوىل١٠١من اً اجتذبت زوار ،)٦(٢٠٠٩ديسمرب 

ولتحسني فهم الدور الذي يؤديه، وميكن أن يؤديه، قـانون الـشركات وتنظـيم                -٩
 ١٩مـع   األوراق املالية يف ضمان احترام الشركات حلقوق اإلنسان، عمل املمثل اخلـاص             

 والية قضائية، وأعقب هـذا      ٤٠منشأة قانونية رائدة يف مجيع أحناء العامل يف حتديد أكثر من            
عقد حلقة عمل دولية للخرباء من أجل استخالص األمناط والدروس من املعلومات املتحصل             

  .عليها

__________ 

)٣( A/HRC/8/5 ٧، الفقرة. 
ــى    )٤( ــة عل ــشاورات متاح ــوث وامل ــارير البح ــع تق  /http://www.business-humanrights.orgمجي

SpecialRepPortal/Home. 
 .عقدت مشاورات إقليمية سابقة يف بانكوك وبوغوتا وجوهانسربغ )٥(
 .http://www.srsgconsultation.orgانظر  )٦(
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ئي، ولتزويد الوالية باملعلومات املتعلقة بالعقبات اليت تعترض سبيل االنتصاف القضا           -١٠
نظمت منظمة العفو الدولية ومعهدا حبوث نروجييان، مها مركز حفظ السالم ومعهد فـافو،              

  . ملمارسني قانونيني من مناطق خمتلفة وذوي تقاليد قانونية متنوعةاً اجتماع
: وتقوم مخس شركات باختبار مبادئ اإلطار فيما يتعلق بآليات التظلم يف الشركات             -١١

ن باالشتراك مع جمتمعات الـسكان األصـليني اجملـاورة يف           شركة كاربونس ديل كورجيو   
كولومبيا؛ وجمموعة إسكويل، وهي جمموعة شركات لتصنيع املالبس مقرها يف هونغ كونغ            
بالصني، يف منشآهتا يف فييت نام؛ وشركة ساخالني الستثمار الطاقة يف روسيا؛ وشركة جتارة          

 هلـا يف جنـوب أفريقيـا؛ وشـركة          التجزئة تيسكو يف سلسلة توريد الفواكـه التابعـة        
  .باكارد باالشتراك مع اثنني من مورديها يف الصني هيوليت

وبالنظر إىل أن أفظع انتهاكات مؤسسات األعمال التجارية حلقوق اإلنسان حتدث             -١٢
 من الدول، ولكنها جمموعـة      صغريةيف املناطق املتأثرة بالرتاعات، دعا املمثل اخلاص جمموعة         

االجتاهات، إىل االجتماع بصفة غري رمسية من أجل شحذ األفكـار اخلالقـة             متثل فيها كل    
خبصوص الكيفية اليت ميكن هبا للدول املضيفة واألصلية واجملاورة املـساعدة يف منـع هـذه                

وتتضمن البلدان املشاركة بلجيكا والربازيـل وكنـدا والـصني          . االنتهاكات أو احلد منها   
جرييا والنرويج وسرياليون وسويـسرا واململكـة املتحـدة         وكولومبيا وغانا وغواتيماال وني   

  .والواليات املتحدة األمريكية
واجلهود اليت يبذهلا املمثل اخلاص لتعزيز اإلطار واسعة النطاق وقائمة علـى النتـائج                -١٣

وهو جيري اتصاالت مبنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي يف إطـار      . بالقدر نفسه 
 مبادئها التوجيهية للمؤسسات املتعددة اجلنسيات؛ واملؤسسة املالية الدوليـة يف           يثبتحد قيامها

إطار تنقيح معايريها اخلاصة باألداء؛ والفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان التابع لالتفاق العاملي             
يف حتديد أفضل املمارسات؛ واملفوضية األوروبية، اليت تستكشف سـبل ضـمان أن تنتـهج               

وقدم مسامهة من أجل فرع حقوق اإلنسان يف . يف اخلارج مسؤوالًاً األوروبية سلوكالشركات  
؛ )ISO 26000املعيـار  (معايري املسؤولية االجتماعية اخلاصة باملنظمة الدولية لتوحيد املقـاييس  

وحث بنجاح جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل على النظر يف زيـادة الـشفافية يف                
 املتعلقة بالتحكيم بني املستثمرين والدول عندما ينطوي األمر على اعتبارات الـصاحل             إجراءاهتا

العام، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان؛ وعرض هو أو ممثل له اإلطار على منتديات من بينها األفرقة                 
العاملة املعنية باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان التابعة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان،          

يئات املعاهدات، واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وجلنة البلدان األمريكيـة            وه
  .حلقوق اإلنسان

وقد أشارت عدة بلدان إىل اإلطار عند إجراء تقييماهتا لسياساهتا، ومن هذه البلدان               -١٤
مبواءمـة    وتقوم عدة شركات عاملية فعالً    . فرنسا والنرويج وجنوب أفريقيا واململكة املتحدة     
واستخدمت القوى الفاعلة يف اجملتمع املدين      . عملياهتا اخلاصة ببذل العناية الواجبة مع اإلطار      
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واعتمد آخرون من املكلفني بواليات يف إطـار        . اإلطار يف أعماهلا املتعلقة بالتحليل والدعوة     
قيـام شـركة   اإلجراءات اخلاصة على اإلطار، وال سيما املقرر اخلاص القائم بـالتحقيق يف   

وعقدت الوزارة . متعددة اجلنسيات بإلقاء النفايات السمية على نطاق واسع يف كوت ديفوار       
األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية االقتصادية حلقة عمل يف برلني ألصحاب املصلحة مـن             

  .مجيع أحناء العامل لتبادل خرباهتم املتعلقة باستخدام اإلطار
عـرب   حصل على تأييد غري مسبوق    " أن املمثل اخلاص     شال تاميز فينانوتورد صحيفة     -١٥

خطوط املواجهة من كل من مؤسسات األعمال التجارية ومجاعات الـضغط القتراحاتـه             
الداعية إىل وضع معايري دولية أشد صرامة فيما يتعلـق مبؤسـسات األعمـال التجاريـة                

ل شخص دعم عمليـة الواليـة       ويعرب املمثل اخلاص عن امتنانه البالغ لك      . )٧("واحلكومات
وقد ساعدت الواقعية القائمة علـى   . الشاملة واجلامعة والتقدم احملرز حىت اآلن وشارك فيهما       

  . إىل حوارات بناءة ومسارات عمل عمليةاً املبادئ على حتويل نقاش خاليف سابق

  واجب الدولة يف احلماية  - اًثالث  
بشأن سبل تدعيم وفاء    " آراء وتوصيات     من املمثل اخلاص تقدمي    ٨/٧يطلب القرار     -١٦

ويسلط . من االنتهاكات اليت ترتكبها الشركات    " الدولة بواجب محاية مجيع حقوق اإلنسان     
هذا الواجب الضوء على أن للدول الدور األساسي يف منع انتهاكات الـشركات حلقـوق               

الـسياساتية  ووثق املمثل اخلاص أسس الواجب القانوين وركـائزه         . اإلنسان والتصدي هلا  
  . )٨(٢٠٠٩ و٢٠٠٨املنطقية ونطاقه يف تقريريه لعامي 

ها الدول لتعزيز احترام الـشركات    ذويصف هذا الفرع جمموعة تدابري ميكن أن تتخ         -١٧
وعناصر االنتصاف الرئيسية الـيت     . حلقوق اإلنسان وملنع انتهاك الشركات حلقوق اإلنسان      

  .ابعيتضمنها الواجب جيري تناوهلا يف الفرع الر
 وعلى الرغم من أن الدول تتعاون مع قطاع األعمال التجارية بطرق عديدة، فإن دوالً               -١٨

إىل سياسات وترتيبات تنظيمية كافية لتحقيق اإلدارة الفعالة جلدول األعمال          اً  كثرية تفتقر حالي  
جتـاه  ولئن كانت بعض الدول تتحرك يف اال      . املعقد املتعلق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان     

وجود عدم اتساق قانوين وسياسايت كبري وثغرات       اً  الصحيح، فإن ممارسات الدول تظهر عموم     
قانونية وسياساتية ضخمة، مما يستتبع يف كثري من األحيان عواقب كبرية بالنـسبة للـضحايا               

 هي عدم إنفاذ القوانني القائمة، على الرغم من       اً  والثغرة األكثر شيوع  . ذاهتاوالشركات والدول   
، محاية قانونية كافيـة يف  "املعرضة للخطر"تكون هناك، فيما يتعلق بالفئات الضعيفة و  ال أنه قد 

لعدم االتساق القـانوين والـسياسايت هـو أن اإلدارات          اً  والسبب األكثر انتشار  . املقام األول 
__________ 

)٧ ( Hugh Williamson, “Time to redraw the battle lines”, Financial Times ،٢٠٠٩سمرب دي/ كانون األول٣٠. 
)٨( A/HRC/11/13 ؛ و١٦-١٣، الفقراتA/HRC/8/5 ١٩-١٨، الفقرتان. 
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 مبا يف ذلك قانون الـشركات       -والوكاالت اليت تشكل على حنو مباشر املمارسات التجارية         
 -تنظيم األوراق املالية، واالستثمار، وائتمانات التصدير والتأمني على الصادرات، والتجـارة            و

تعمل عادة مبعزل عن التزامات حكوماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان وعن وكاالت حقوق اإلنسان             
  .التابعة حلكوماهتا وال تتلقى منها معلومات

ة ينبغي أن تسعى الدول جاهدة مـن        ذات أولوي  وحدد املمثل اخلاص مخسة جماالت      -١٩
خالهلا إىل حتقيق مزيد من االتساق السياسايت والفعالية السياساتية يف إطار واجبها اخلـاص              

مراعاة حقوق  ) ب(صون قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان؛         ) أ: (باحلماية
تعزيز ثقافات الـشركات    ) ج (اإلنسان عندما جتري معامالت مع قطاع األعمال التجارية؛       

استنباط سياسات ابتكاريـة إلرشـاد      ) د(اليت حتترم حقوق اإلنسان يف الداخل واخلارج؛        
حبث املسألة الشاملة املتعلقـة بالواليـة       ) ه(الشركات العاملة يف املناطق املتأثرة بالرتاعات؛       

  .القضائية خارج احلدود اإلقليمية

  ق اإلنسانصون القدرة على محاية حقو  - ألف  
مثة مثل يقول إن أول شيء عليك أن تفعله عندما تعلق يف حفرة عميقـة هـو أن                    -٢٠

ذلك، فإن الدول تعلق دون قصد يف ثغرات جمازية قد تعوق قدرهتا علـى    ومع  . توقف احلفر 
واألمثلة الرئيسية  . اعتماد إصالحات سياساتية مشروعة تتعلق بأمور من بينها حقوق اإلنسان         

ا املمثل اخلاص بالدراسة املتعمقة ألن تأثرياهتا ميكن أن تكون بعيدة املدى للغايـة،              اليت تناوهل 
هي معاهدات االستثمار الثنائية واتفاقات احلكومات املضيفة والعقود املربمة بني احلكومات           

  .واملستثمرين األجانب خبصوص مشاريع حمددة
رفع مستثمرون   فقد. ه املشكلة وتوضح قضية حالية بشأن معاهدة استثمار ثنائية هذ         -٢١

اً أوروبيون دعوى ضد جنوب أفريقيا مبوجب التحكيم الدويل امللزم، ودفعوا فيها بأن أحكام            
 .)٩(تشكل مصادرة، يطالب املستثمرون بتعويض عنها     اً  معينة يف قانون متكني السود اقتصادي     

فقة على أحكـام    وتضمن استعراض للسياسات حبث األسباب اليت دفعت احلكومة إىل املوا         
وهو يوضح مجلة أسـباب مـن بينـها أن       . هذه يف املقام األول    معاهدات االستثمار الثنائية  

السلطة التنفيذية مل تتم إحاطتها على حنو تام جبميع العواقب املمكنة التفاقات االسـتثمار              "
ميكن أن تظل   اتفاقات احلكومات املضيفة، اليت      علىاً  ما ينطبق هذا أيض   اً  وكثري. )١٠("الثنائية

  .سارية ملدة نصف قرن

__________ 

 Piero Foresti, Laura de Carli and others v. Republic of South Africa, (International Centre forانظر )٩(

Settlement of Investment Disputes Case No. ARB (AF)/07/1). 
)١٠( South Africa, Department of Trade and Industry, “Bilateral Investment Treaty Policy Framework 

Review”٥، الصفحة ٢٠٠٩يونيه /، حزيران. 
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وهناك حاجة ملحة إىل محاية املستثمرين األجانب من املعاملة غري العادلة والتعسفية              -٢٢
 حالـة،   ١ ٠٠٠وقد أفضت حاالت التأميم البالغة أكثر من        . من جانب احلكومات املضيفة   

تثمار الثنائية، اليت يبلغ    اليت حدثت يف السبعينيات من القرن املاضي، إىل انتشار اتفاقات االس          
 بيد أن احلكومات املستوردة لرأس املال، اليت تفتقـر إىل           .اً اتفاق تقريب  ٣ ٠٠٠عددها اآلن   

أهنا وقوة سوقية كبرية، شعرت، يف املفاوضات املتعاقبة خبصوص اتفاقات االستثمار الثنائية،            
ت بقبول أحكام متزايدة    الجتذاب االستثمارا اً  مضطرة بشكل متزايد إىل منافسة بعضها بعض      

االتساع على الدوام، تعوق ممارسة سلطتها السياساتية التقديرية للعمل على حتقيق األهداف            
  .املشروعة املتعلقة باملصلحة العامة

ويـشجع  . وتقوم عدة دول اآلن مبراجعات سياساتية التفاقات االستثمار الثنائيـة           -٢٣
اقات االستثمار الثنائية النموذجية اجلديدة بـني       املمثل اخلاص الدول على ضمان أن جتمع اتف       

أوجه احلماية القوية للمستثمرين واملراعاة الكافية لتدابري حتقيق الصاحل العام حبسن نية، مبا يف              
  .ذلك حقوق اإلنسان، اليت تطبق بطريقة غري متييزية

ـ          اً  وينطبق هذا أيض    -٢٤ ام على اتفاقات احلكومات املضيفة، اليت تـشتمل علـى أحك
ميكن إما أن حتمي املستثمرين من القوانني البيئية واالجتماعية اجلديـدة           ") أحكام التثبيت ("

وبرز موضوعان من عدة مشاورات بشأن . وإما أن ختوهلم احلق يف طلب تعويض عن االمتثال
املنظمات والوالية مع املفاوضني بشأن اتفاقات احلكومات املضيفة املمثلني للدول والشركات          

 ينبغي أن حتقق أحكام التثبيت، حيثما جيـري اسـتخدامها، اهلـدفني             ،أوالً.  احلكومية غري
املتالزمني املتمثلني يف محاية املستثمرين وتوفري احليز السياسايت الالزم لوفاء الدول بااللتزامات            

 هناك حاجة ملحة إىل أن تنظـر مجيـع          اً،ثاني. املعقودة حبسن نية خبصوص حقوق اإلنسان     
ف، مبن يف ذلك املفاوضون املمثلون للدول والشركات ومستـشاروهم القـانونيون            األطرا

واملاليون، يف تأثريات مشاريع االستثمار الطويلة األجل على حقـوق اإلنـسان يف مرحلـة        
ويستكشف املمثل اخلاص اإلرشـادات     . التعاقد، وبذلك حتد األطراف من املشاكل الالحقة      

  .تعاقد على حنو مسؤولاملمكنة جلميع األطراف بشأن ال
 مثة خطوة مهمة يتعني أن تتخذها الدول يف االضطالع بواجبها فيما يتعلق             اً،وختام  -٢٥

انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان هي جتنب التقييد غري املربر وغري املتعمـد            باحلماية من   
  . رىحتقيق أهداف سياسات أخسعيها إىل حلرية سياستها املتعلقة حبقوق اإلنسان عند 

  إجراء معامالت مع قطاع األعمال التجارية  - باء  
سـواء  : كثرية من املعامالت مع مؤسسات األعمال التجاريـة       اً  جتري الدول أنواع    -٢٦

ا هـذ ويوفر  . كانت جهات مالكة أو مستثمرة أو مؤمنة أو مشترية أو جمرد جهات مروجة            
يف منـع إحلـاق الـشركات    فريدة من نوعها للمساعدة اً  فرص - فرادى وجمتمعة    -للدول  

           والواقع أنه كلما زادت وثاقة صلة كيـان مـا بالدولـة،           . تأثريات ضارة حبقوق اإلنسان   
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أو كلما زاد اعتماده على السلطة القانونية أو دعم دافعي الضرائب، زادت قـوة األسـاس                
  .نساناإلاملنطقي لسياسة الدولة فيما يتعلق بضمان أن يعزز الكيان احترام حقوق 

وينبغي أن جتد الدول أن من السهل للغاية تعزيز احترام املؤسسات اليت متلكها الدولة      -٢٧
. واإلدارة العليا تعينها عادة وكاالت الدولة وتكـون مـسؤولة أمامهـا           . حلقوق اإلنسان 

والواقع أن الدولة نفسها، حيثما تكون    . ولإلدارات احلكومية املرتبطة هبا نطاق متحيص أوسع      
أو تعمل بوصفها جمرد وكالء للدولة، ميكـن اعتبارهـا          /ركات مملوكة لوكالء الدولة و    الش

وبطبيعة احلال، فـإن    . هذه الكيانات عن األفعال غري املشروعة اليت ترتكبها       اً  مسؤولة قانون 
ملـسؤولية  اً  املؤسسات اليت متلكها الدولة، شأهنا شأن الشركات األخـرى، ختـضع أيـض            

  .وق اإلنسان، اليت تناقش يف الفرع الثالثالشركات عن احترام حق
ففـي  . وتتحرك بعض الدول حنو تعزيز احترام حقوق اإلنسان يف هذه املؤسـسات             -٢٨
، أصدرت الصني إرشادات إىل مؤسساهتا اململوكة للدولة، أوصت فيهـا بـنظم             ٢٠٠٨ عام

تقضي السويد بأن   و .)١١(لإلبالغ املتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات ومحاية حقوق العمل       
تكون لدى هذه املؤسسات سياسة متعلقة حبقوق اإلنسان وأن تتناول هذه املؤسسات املسائل             

وجيـب  . اخلاصة حبقوق اإلنسان مع شركائها وعمالئها ومورديها من قطاع األعمال التجارية          
ليت تتـضمن   اإلبالغ عن هذه املسائل، مع اتباع مؤشرات مبادرة اإلبالغ العاملية، ا          اً  عليها أيض 

  .)١٣(وجيري تشجيع الشركات اهلولندية اململوكة للدولة على القيام بذلك .)١٢(حقوق اإلنسان
مـن وكـاالت ائتمانـات التـصدير        اً  نسبي  قليالًاً  ورغم الصلة بالدولة، فإن عدد      -٢٩

ووكاالت تأمني أو ضمان االستثمار الرمسية يراعي صراحة تأثريات املشاريع اليت تـدعمها             
وقـد يكـون نقـص      . أن املخاطر مرتفعة  اً  ق اإلنسان، حىت عندما يكون معروف     على حقو 

يف الواليات املتحدة   اً  حديثاً  وعلى سبيل املثال، فإن تشريع    . يف التغري ببطء  اً  االهتمام هذا آخذ  
جمموعة شاملة من املبـادئ التوجيهيـة       "يوجه شركة االستثمار اخلاص اخلارجي إىل إصدار        

مـع متطلبـات    اً   العمال وحقوق اإلنسان املعترف هبا دولي      وحبقوقلشفافية  املتعلقة بالبيئة وا  
  . )١٤("ملزمة للشركة ومستثمريها

__________ 

)١١( "Intstructing opinions about central State-owned enterprises fulfilling social responsibility", issued 

by China's State-owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council ،
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٤

ــال،    )١٢( ــبيل املث ــى س ــر، عل  http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/43/68/906181f3.pdfانظ
 .http://www.sweden.gov.se/sb/d/2025/a/94125و

ــر  )١٣(  http://www.minfin.nl/Actueel/Kamerstukken/2009/04/Brief_publieke_belangen_enانظـــ
staatsdeelnemingen. 

)١٤( 22 U.S.C. ب٢١٩١، الفقرة. 
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وتدعي بعض وكاالت تعزيز التصدير واالستثمار أن مراعـاة حقـوق اإلنـسان               -٣٠
وميكن للتعاون الدويل أن يـساعد يف       . ستضعها هي وعمالءها يف مركز تنافسي غري مؤات       

وعلى الصعيد اإلقليمي، يشجع .  ولكنه جيب أن يفعل ذلك برفع أداء املتلكئني      حتقيق التكافؤ، 
عن رئاسة االحتاد األورويب، يوضح مالءمة اإلطار للـدول األعـضاء يف            اً  بيان صادر مؤخر  

االحتاد األورويب، هذه الدول على النظر فيما حتدثه من تأثريات على حقوق اإلنسان املشاريع              
ملنظمة التعاون " النهج املشتركة"وميكن أن تقدم  .)١٥(ائتمانات التصدير اليت تدعمها ضمانات    

والتنمية يف امليدان االقتصادي إرشادات مفيدة إىل دوهلا األعضاء بشأن متطلبـات العنايـة              
  .الواجبة حبقوق اإلنسان

 وعلى سبيل املثال، فإن التزام حكومـة        .اًوتوفر املشتريات العامة وسيلة أخرى أيض       -٣١
 ستجري تكملته مبعايري تتضمن احترام      ٢٠١٠ندا بتحقيق الشراء املستدام التام حبلول عام        هول

ويف الواليات املتحدة، جيب على مجيع املقاولني الـذين          .)١٦(املعايري الدولية حلقوق اإلنسان   
يقومون بأعمال جتارية هامة مع احلكومة االحتادية إثبات أن لديهم برامج امتثال راسـخة يف               

 قائمة على أساس الثقافات املطلوبة يف املبـادئ التوجيهيـة           اً،ات أخالقية وملزمة قانون   ثقاف
  . )١٧(املتعلقة بإصدار األحكام االحتادية

يـشكل نقطـة تـأثري        فاعالًاً  اقتصادياً  وباختصار، فإن دور الدولة باعتبارها طرف       -٣٢
ي الشركات حبقوق اإلنسان     يف تعزيز وع   -اً  كافياً   ولكنها غري مستخدمة استخدام    - رئيسية

  . ومنع حدوث انتهاكات

  تعزيز ثقافات الشركات اليت حتترم حقوق اإلنسان  - جيم  
 .فـاعالً اً  اقتصادياً  دورها باعتبارها طرف  اً  إن واجب الدولة يف احلماية يتجاوز كثري        -٣٣

 بقطاع األعمال التجاريـة     ذات صلة وقد اعتمدت معظم الدول تدابري وأنشأت مؤسسات        
لك معايري العمل، وعدم التمييز يف أمـاكن العمـل، والـصحة            ذحقوق اإلنسان، مبا يف     و

بيد أن الدول بطيئة يف تصديها للتحدي األعم املتمثل يف تعزيز           . والسالمة، ومحاية املستهلك  
وتناقش هنا أربع أدوات سياسـاتية      . ثقافات الشركات وممارساهتا اليت حتترم حقوق اإلنسان      

السياسات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات، ومتطلبات اإلبالغ،       : ايلواستخدامها احل 
  ".ثقافة الشركات"وواجبات املديرين، واألحكام القانونية اليت تعترف على حنو حمدد مبفهوم 

__________ 

 http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.23024!menu/standard/file/Deklarationمتـــاح علـــى   )١٥(
%20engelska.pdf. 

 /http://www.agentschapnl.nl/sustainableprocurement/criteria_developmentانظـــر، كمرجـــع،  )١٦(
index.asp. 

)١٧( United States Federal Register, vol. 73, No. 219 ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢. 
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واعتمدت حكومات عديدة مبادئ توجيهيـة أو سياسـات متعلقـة باملـسؤولية               -٣٤
ا الصدد، فقد أصدرت اهلنـد مبـادئ        ذن حديثان يف ه   وهناك مثاال . االجتماعية للشركات 

توجيهية للشركات حلماية حقوق العمال وإعمال احترام حقوق اإلنسان وتفادي التواطؤ يف            
وأصدرت النرويج ورقة بيضاء بشأن املسؤولية االجتماعيـة         ،)١٨(انتهاكات حقوق اإلنسان  

ات الصلة، وتقترح موارد    ذلية  للشركات، ترشد الشركات بشأن املعايري حقوق اإلنسان الدو       
ملعاجلة املعضالت املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتوصي بأن تعتمد الشركات عملية توخي العناية            

  . )١٩(الواجبة املشمولة باإلطار
اً لك، فإن هناك، بوجه عام، سياسات أو مبادئ توجيهية وطنية قليلة نـسبي            ذومع    -٣٥

وقد .  صراحة إىل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان      بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات تشري    
تسلط الضوء على املبادئ العامة واملبادرات اليت تتضمن عناصر خاصة حبقـوق اإلنـسان،              

سيما املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالتفاق العـاملي،             وال
 والسياسات األخـرى  .اًتفعله الشركات عملي  ذا وتبني ما ينبغي أن      ولكن دون أن تتجاوز ه    

االجتماعية والبيئيـة   " الشواغل"كذلك، حيث تطلب فقط من الشركات مراعاة        اً  أشد إهبام 
، ينبغـي   "سياسة"والستحقاق التسمية   . هذا يف الواقع العملي    دون أن توضح ما قد يستتبعه     

قعة وتقدم املشورة بشأن األساليب     حىت للنهج الطوعية اليت تتبعها الدول أن تبني النتائج املتو         
وركيزة إطـار األمـم املتحـدة املتمثلـة يف         . املالئمة وتساعد على نشر أفضل املمارسات     

  .  ميكن أن تقدم إرشادات يف هذا الصدد"مسؤولية الشركات عن االحترام"
ويشكل تشجيع الشركات على اإلبالغ عن السياسات والتأثريات املتعلقة حبقـوق             -٣٦

 األداة املـسامهني    ومتكـن هـذه   . ن، أو مطالبتها بذلك، أداة سياساتية رئيسية ثانية       اإلنسا
وأصحاب املصلحة اآلخرين من القيام على حنو أفضل بالتعامل مـع مؤسـسات األعمـال               

ذلك، فإهنـا   وعالوة على   . التجارية وتقييم املخاطر ومقارنة األداء داخل الصناعات وعربها       
حقوق اإلنسان باعتبارها شواغل أساسية لقطـاع األعمـال         تساعد الشركات على إدماج     

  .التجارية، مما يدعم مسؤوليتها عن احترام حقوق اإلنسان
واإلرشادات أو السياسات احلكومية بشأن اإلبالغ فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية            -٣٧

ـ    . للشركات، مبا يف ذلك خبصوص حقوق اإلنسان، شديدة التباين         ة يف  وقد سبق ذكر أمثل
ويف الدامنرك، جيب علـى مجيـع       . املؤسسات اململوكة للدولة من الصني وهولندا والسويد      

الشركات اليت يزيد حجمها على حجم معني أن تبلغ عما إذا كانت لديها سياسات متعلقة               

__________ 

 .http://www.mca.gov.in/Ministry/latestnews/CSR_Voluntary_Guidelines_24dec2009متاحة علـى     )١٨(
pdf. 

-http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Documents/Propositions-and-reports/Reports-toمتاحة على    )١٩(

the-Storting/2008-2009/report-no-10-2008-2009-to-the-storting.html?id=565907. 
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ويف ماليزيا، جيـب أن تتـضمن التقـارير الـسنوية            .)٢٠(باملسؤولية االجتماعية للشركات  
 املتعلقة باملسؤولة االجتماعيـة للـشركات       ألنشطتهااً   البورصة وصف  للشركات املسجلة يف  

. )٢١(أو أن تعلن أهنا ليست لديها أي أنشطة من هـذا القبيـل            ) يف ذلك أنشطة فروعها    مبا(
جنوب أفريقيا، جيب على الشركات املسجلة يف بورصة جوهانسربغ أن تفـصح عـن               ويف

ويف  .)٢٢(وصي باإلبالغ املايل وغري املايل املتكامل   امتثاهلا ملدونة وطنية بشأن إدارة الشركات ت      
فرنسا، سيوسع مشروع قانون جديد نطاق املتطلبات املوحدة لإلبالغ املتعلـق باالسـتدامة        

الشركات غري املسجلة   اً  تقتصر على الشركات املسجلة يف البورصة وإمنا تشمل أيض          ال حبيث
بيد أن هذه اخلطـوات غـري       ). طة احلجم باستثناء املؤسسات الصغرية واملتوس   (يف البورصة   

معتادة وال تزال اإلشارات الصرحية إىل حقوق اإلنسان، حىت بينها، نادرة احلدوث؛ وهنـاك           
تباين كبري فيما ينبغي أن تبلغ عنه الشركات وكيفية إبالغها عنه وما إذا كان جيري إنفـاذ                 

  .األحكام وكيفية إنفاذها
بالغ املايل للشركات بأنه أشد متطلب إبالغ خاص هبا         وعلى النطاق العاملي، يتسم اإل      -٣٨
عن كل املعلومات   اً  وجيب أن تفصح الشركات عموم    . بالتنظيم احملكم والتبعية القانونية   اً  اتسام

لعملياهتا وحالتها املالية، وأن ختضع لعقوبات عـن عـدم اإلفـصاح أو             " اهلامة"و" اجلوهرية"
إذا كان هناك احتمـال     " جوهرية"ىل املعلومات على أهنا     ويرتع املنظمون إىل النظر إ    . التضليل

وتتضمن هـذه املعلومـات     . مهمة يف اختاذ قرار باالستثمار    " مستثمر معقول "قوي أن يعتربها    
املعلومـات  " جوهريـة "  باً  بشكل موحد املخاطر املالية، ولكن املنظمني يتزايد اعترافهم أيض        

بيد أن مـشروع    . وطويلة األجل بالنسبة ألداء الشركة    املتعلقة مبخاطر غري مالية معينة قصرية       
قانون الشركات، الذي أعده املمثل اخلاص، يثبت أنه مل حيدث أن قامـت أي واليـة مـن                  

، على حنو حمدد بتعـيني      ٤٠الواليات القضائية اليت مت تناوهلا بالدراسة، واليت يزيد عددها على           
قليلـة  اً ، وبالتايل فإن بلدان "اجلوهرية"يف حتديد     الًاملخاطر املتصلة حبقوق اإلنسان باعتبارها عام     

ذا هو الوضع على الرغم من العدد املتزايد للدعاوى اليت ترفع ضد الشركات             وه .)٢٣(تبلغ عنها 
ألسباب متعلقة حبقوق اإلنسان، باإلضافة إىل األدلة اآلخذة يف الطهور علـى أن التظلمـات               

وينبغي أن يوضـح    ). انظر الفرع الثالث  (اليف كبرية   املتعلقة حبقوق اإلنسان تترتب عليها تك     
وأن " جوهرية"املنظمون أن املعلومات اخلاصة بالتأثريات الواقعة على حقوق اإلنسان قد تكون            
  .يبينوا مىت ينبغي اإلفصاح عنها مبوجب املتطلبات احلالية اخلاصة باإلبالغ املايل

__________ 

)٢٠( Act amending the Danish Financial Statements Act ،٢٠٠٨. 
)٢١( Bursa Malaysia listing requirements (appendix 9c, part A (291)) . ــى ــة علـ متاحـ

http://www.klse.com.my/website/bm/regulation/rules/listing_requirements/downloads/bm_mainch

apter9.pdf. 
)٢٢( Section 8.63 (a) of the Johannesburg Stock Exchange limited listings requirements. 
 .http://www.business-humanrights.orgانظر  )٢٣(
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واملديرون ميكنـهم حتديـد     . ت املديرين وتتمثل أداة سياساتية ثالثة يف حتديد واجبا        -٣٩
وقد حبث مـشروع  . األسلوب الصحيح على مستوى القمة ويضطلعون بأدوار رقابية حيوية       

واجبات املديرين من تيسري    اً  حتققه حالي  قانون الشركات، الذي أعده املمثل اخلاص، مدى ما       
 املوضوعني هـو    وأحد. وبرز موضوعان يف هذا الصدد    . الحترام الشركات حلقوق اإلنسان   

فيما يتعلق مبا يلزم أن يفعله املديرون خبصوص حقوق اإلنـسان فحـسب               ال عدم الوضوح 
التنـسيق  ) ما يتراوح بني  (واملوضوع اآلخر هو    . ولكن حىت فيما يتعلق مبا يسمح هلم بفعله       

بني منظمي الشركات والوكاالت احلكومية املكلفـة       ) والتنسيق الذي ال وجود له    (احملدود  
ونتيجة لذلك، فإن املـديرين ال يتلقـون سـوى    . يذ االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان  بتنف

إرشادات قليلة، إن تلقوا أي إرشادات، بشأن كيفية القيام على أفضل حنو مبراقبـة احتـرام                
ومع ذلك، فإن املديرين، يف بعض احلاالت، قد يتعرضون بالفعل          . شركتهم حلقوق اإلنسان  

ملا جـرت   اً   بسبب عدم مراعاة التأثريات اليت متس حقوق اإلنسان، وفق         خلطر عدم االمتثال  
  .٧٣-٦٩مناقشته يف الفقرات 

ويقضي . واملمارسات االبتكارية ذات التأثريات على حقوق اإلنسان نادرة احلدوث          -٤٠
قانون الشركات يف اململكة املتحدة بأن على املديرين، يف عملهم على تعزيز جناح الـشركة،       

ويقتـضي قـانون     .)٢٤("تأثري على اجملتمع احمللي والبيئة    "ملا حتدثه الشركة من     "  اهتمام إيالء"
إعمـال املـسؤولية البيئيـة      "الشركات اجلديد يف إندونيسيا من شركات املوارد الطبيعيـة          

وسيسمح قـانون الـشركات   . اليت قد تستلزم الرقابة من جانب املديرين      ،)٢٥("واالجتماعية
ريقيا لغري املسامهني باملطالبة بأن تتخذ الشركة ذاهتا اإلجراءات القضائية          اجلديد يف جنوب أف   

الالزمة حلماية مصاحلها، مبا يف ذلك احلماية من انتهاك واجبات املديرين، بشرط أن تقـرر               
  .)٢٦(حمكمة أن الدعوى ضرورية حلماية احلقوق القانونية للمدعي

ن املديرين، يف إطار واجبهم جتـاه       وستشكل أحكام قانون الشركات اليت تقتضي م        -٤١
اليت حتـدثها الـشركة،     اً  الشركة، أن يضعوا يف االعتبار التأثريات االجتماعية األوسع نطاق        

فيها التأثريات على حقوق اإلنسان، خطوة هامة حنو تعزيز ثقافات الشركات اليت حتتـرم               مبا
  .احلقوق، حىت إذا ظل املعيار املرجعي جناح الشركة

" ثقافـة الـشركات   "ب القانون اجلنائي، تتمثل أداة رابعة يف االعتـراف ب         ومبوج  -٤٢
إىل كفايـة   " ثقافة"يف مرحلة احملاكمة وإصدار األحكام، حيث تشري كلمة           باعتبارها عامالً 

. النظم الداخلية للشركة املتعلقة باإلشراف والرقابة، مـع أخالقيـات الـشركة الـسائدة             
ة ذاهتا املسؤولية عندما تسمح نظمها وثقافتها علـى حنـو           أستراليا، جيوز حتميل الشرك    ويف

__________ 

)٢٤( Section 172, para. 1 (d), Companies Act 2006. 
)٢٥( Article 74, para. 1, of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. 
)٢٦( Section 165, Companies Act 2008 ٢٠١٠، املتوقع أن يبدأ نفاذه يف عام. 
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 مبا يف ذلك املـشاركة يف جرميـة         اً،صريح أو ضمين بأن يرتكب موظف أو مسؤول جرم        
وينص قانون جنائي إيطايل، باملثل، على أنه ميكـن اعتبـار الـشركة مـسؤولة         .)٢٧(دولية
املبـادئ  واليات املتحدة، تقـضي     ويف ال  .)٢٨(تكن لديها نظم فعالة للرقابة واإلشراف      مل إذا

 كانت الشركة لـديها     إذاالتوجيهية املتعلقة بإصدار األحكام االحتادية بأن ينظر القضاء فيما          
عنـد تقـدير   " ثقافة تنظيمية تشجع على السلوك األخالقي وااللتزام باالمتثـال للقـانون    "

 ضمان أن تكون لديها     القبيل الشركات على  ذا  وحتفز األحكام من ه    .)٢٩(العقوبات اجلنائية 
  .ثقافة امتثال قانوين ومعايري أخالقية

تزال معظم احلكومات يف مرحلة مبكرة من مراحل وضع السياسات يف             ال اً،وختام  -٤٣
اً جمال تعزيز ممارسات الشركات اليت حتترم احلقوق، ومن املفارقات أن أقل األدوات استخدام            

وينبغـي  . ية سلوك مؤسسات األعمال التجاريةهي األدوات اليت تشكل على حنو مباشر للغا       
 تفـضل،   ذي مؤداه أن الـشركات باسـتمرار      أن تعيد الدول النظر يف االعتقاد اخلاطئ ال       

صـعبة   والواقع أن الشركات، حيثما تواجـه أحـواالً  . تستفيد من، عدم تصرف الدول   أو
 إدارة  حتتاج بشكل خاص إىل إرشادات من احلكومـات بـشأن كيفيـة            اً،مشحونة سياسي 

  .وتسعى إىل احلصول عليهااً  األوضاع حتمهذهاملخاطر اليت تثريها 

  املناطق املتأثرة بالرتاعات  - دال  
حتدث أسوأ انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان يف خضم الرتاع املـسلح علـى               -٤٤

 ذاهتا، حيث ال ميكن توقع أن يـؤدي       السيطرة على األراضي اإلقليمية أو املوارد أو احلكومة         
بيد أن من   . نظام حقوق اإلنسان عمله على النحو املنشود وتزدهر املؤسسات غري املشروعة          

املمكن أن تصبح حىت الشركات حسنة السمعة متورطة يف انتهاكات، يرتكبها عادة آخرون،   
وتلتمس مؤسـسات األعمـال     . مثل قوات األمن اليت حتمي منشآت الشركات وموظفيها       

 -ومع ذلك، فإن احلكومات     . ، احلصول على إرشادات من الدول     التجارية، على حنو متزايد   
 حتجم عن تقدمي هذه املساعدة، كما أهنا تفتقر         -املضيفة واألصلية واجملاورة على حد سواء       

وال تزال حىت املبادئ الطوعية بشأن األمن وحقوق اإلنـسان، ذات      .)٣٠(إىل ما يلزم لتقدميها   
  .ر إىل مشاركة نواة جوهرية من الدولالصلة املباشرة يف هذا الصدد، تفتق

__________ 

)٢٧( Sections 12.3, para. 2 (c) and (d), Criminal Code Act 1995 (Cth). 
)٢٨( Legislative decree No. 231 of 8 June 2001. 
)٢٩( U.S.S.G, sect. 8B2.1 (a). 
. اخلارج  لبعثاهتا يف”Business and Human Rights Toolkit“أصدرت احلكومة الربيطانية : توجد استثناءات )٣٠(

؛ انظر أيضا   http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/3849543/bus-human-rights-tool.pdfمتاح على   
OECD, “Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones” .

 .http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdfعلى  متاح
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 فقد دعا املمثل اخلاص جمموعة مـن الـدول إىل االجتمـاع يف              اً،وكما ذكر آنف    -٤٥
جلسات غري رمسية، قائمة على سيناريوهات، وغري مسجلة لشحذ األفكار اخلالقة بغية وضع         

ويتضمن .  الصعبةهنج ابتكارية وعملية ملنع انتهاكات الشركات واحلد منها يف هذه السياقات     
جدول األعمال األدوار احملتملة لسفارات البلدان األصلية، وتوثيق التعاون فيما بني وكاالت            
املساعدة اإلمنائية ووزارات اخلارجية والتجارة ومؤسسات متويل الصادرات التابعة للـدول           

مؤشرات األصلية، وكذلك التعاون بينها وبني وكاالت احلكومات املضيفة، وإمكانية وضع           
والدروس اليت استخلصها املمثل اخلاص مـن       . إنذار مبكر للوكاالت احلكومية والشركات    

قبل أن تتدهور األوضاع على أرض الواقع اً االجتماع األول هي ضرورة معاجلة املسائل مبكر      
وحتسني التنسيق القطري الداخلي بني املهام املتعلقة بكل من الترويج التجـاري وحقـوق              

  .  نفس السفارةاإلنسان يف

  الوالية القضائية خارج احلدود اإلقليمية  - هاء  
يقع على مجيع الدول واجب احلماية من انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان داخل              -٤٦

ويف عدة جماالت سياساتية، مبا فيها مكافحة الفساد، . أو واليتها القضائية/أراضيها اإلقليمية و
اق املالية، ومحاية البيئة، واالختصاص القـضائي املـدين         ومكافحة االحتكار، وتنظيم األور   

واجلنائي العام، وافقت الدول على استخدامات معينة للوالية القـضائية خـارج احلـدود              
  .ذه ليست احلالة يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسانبيد أن ه. اإلقليمية

           مـشكلتها بـصورة تامـة       والقضايا املشروعة معرضة للخطر، ومن غري احملتمل حل         -٤٧
ولنتناول احلاجة األشـد    . بيد أنه جيب وميكن تقليص نطاق املأزق احلايل       . يف أي وقت قريب   

 ما هي الرسالة اليت ترغب الدول يف توجيهها إىل ضحايا االنتـهاك الـذي ترتكبـه                 اً،إحلاح
أو أن الدول ستبذل    الشركات يف مناطق الرتاعات املسلحة؟ نأسف؟ احسموا األمر بأنفسكم؟          

من اجلهود لضمان عدم قيام الشركات املوجودة يف األراضي اخلاضعة لوالياهتا القضائية،            اً  مزيد
ذه األراضي، بارتكاب انتـهاكات مـن هـذا القبيـل           هأو اليت جتري معامالت جتارية عرب       

  .ري مفضلاملسامهة يف ارتكاهبا، وللمساعدة يف معاجلتها؟ ومن املؤكد أن اإلجراء األخ أو
ويف املناقشات احملتدمة خبصوص احلصانة من االختصاص القضائي احمللي فيما يتعلـق              -٤٨

باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، ختتفي عادة مالمح متييز حاسم األمهيـة بـني ظـاهرتني      
 وإحدى هاتني الظاهرتني هي ممارسة االختصاص القـضائي بـشكل مباشـر             .اًخمتلفتني جد 

اجلهات الفاعلة أو األنشطة يف اخلارج، مثل النظم اجلنائية اليت حتكم السياحة بدافع             يتعلق ب  فيما
ممارسة اجلنس مع األطفال، واليت تعتمد على جنسية مرتكبها بصرف النظر عن مكان حدوث              

والظاهرة األخرى هي التدابري احمللية اليت هلا عواقب على احلصانة مـن االختـصاص              . اجلرمية
ي، مثل التدابري اليت تقتضي من الشركات األم تقدمي تقارير عن سياسة الـشركة              القضائي احملل 

. لك سياسة وتأثريات فروعها يف اخلـارج ذوتأثرياهتا الشاملة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف       
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وتعتمد الظاهرة األخرية على األراضي اإلقليمية باعتبارها أسـاس االختـصاص القـضائي،             
  .هلا تأثريات تتعلق باحلصانة من االختصاص القضائي احملليقد تكون  أهنا رغم
فهـي  : ومن مث، فإن احلصانة من االختصاص القضائي احمللي ليست مسألة ثنائيـة             -٤٩

. ات صفني وثالثة أعمدة   ذوالواقع أن املرء ميكنه تصور مصفوفة       . تتضمن جمموعة من التدابري   
ا تأثريات على احلصانة من االختـصاص القـضائي         املصفوفة التدابري احمللية اليت هل    اً  وميثل صف 

احمللي؛ والوالية القضائية املباشرة خارج احلدود اإلقليمية على اجلهات الفاعلة أو األنشطة يف             
مثـل املـسؤولية    (ومتثل أعمدة املصفوفة السياسات العامة املتعلقـة بالـشركات          . اخلارج

أو معايري وكاالت ائتمانات التـصدير،      االجتماعية للشركات وسياسات املشتريات العامة،      
؛ وإجـراءات   )عن طريق قانون الشركات، على سبيل املثال      (؛ والتنظيم   )الدعم القنصلي  أو

وتنتج عن اجلمع   ). يةذ القرارات القضائية والتنفي   ذالبت يف االنتهاكات املزعومة وإنفا     (ذاإلنفا
، "الختصاص القـضائي احمللـي    احلصانة من ا  "بني الصفني واألعمدة ستة أنواع من أشكال        

وليست كلها متـساوية يف احتمـال إثارهتـا         . كل منها بدوره جمموعة من اخليارات      يقدم
  .اعتراضات يف مجيع الظروف

وسيواصل املمثل اخلاص التشاور بشأن كيفية تفكيك الفئـة، الواسـعة النطـاق               -٥٠
والتمييز بني ما هو    .  اإلقليمية واملسيسة إىل حد بعيد، اخلاصة بالوالية القضائية خارج احلدود        

مبوجب القانون الدويل حيقق مراعاة املصاحل الفضلى       اً  والتدابري املسموح هبا متام   اً  إشكايل حق 
ضحايا انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان؛ واحلكومات املضيفة اليت قـد          : جلميع املعنيني 

اجه اضطرابات يف عملياهتا أو تفتقر إىل القدرة على التصدي للمشكلة؛ والشركات اليت قد تو
ي قد توضع   ذدعاوى قضائية طويلة األمد وال ميكن التنبؤ بنتائجها؛ والبلد األصلي نفسه، ال           

  . مسعته على احملك

  اخلالصة  - واو  
املمثل اخلاص مكلف بتقدمي آراء وتوصيات حمددة بشأن طرق تعزيـز أداء الـدول               -٥١

ويكمن جزء من احلل يف     . الشركات حلقوق اإلنسان  لواجبها املتعلق باحلماية من انتهاكات      
ا قامت احلكومات بصون قدرهتا على محاية حقوق اإلنـسان، وتعزيـز            ذوإ. التدابري الوقائية 

حقوق اإلنسان عندما جتري معامالت مع قطاع األعمال التجارية، وتعزيز ثقافات الشركات        
ى منع ومواجهة التحديات احملددة اليت      علاً  اليت حتترم احلقوق يف الداخل واخلارج، والعمل مع       

  . خطوات مهمة يف االجتاه الصحيحذتثريها املناطق املتأثرة بالرتاعات، فإهنا تتخ
 والـدول . إىل زيادة اتساق السياسات على املـستوى الـدويل  اً وهناك حاجة أيض    -٥٢
وليـة معنيـة    تتخلى عن التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان عند انضمامها إىل مؤسسات د           ال

ه اهليئات علـى اسـتنباط      ذوينبغي أن تشجع الدول ه    . باملسائل املتعلقة باألعمال التجارية   
لـك، ميكـن    ذوباإلضافة إىل   . سياسات وممارسات تعزز احترام الشركات حلقوق اإلنسان      
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ـ اً ه املؤسسات دور  ذكاء الوعي عن طريق ه    ذيؤدي بناء القدرات وإ    أن يف مـساعدة  اً حيوي
  .  على االضطالع بواجبها املتعلق باحلمايةمجيع الدول

أن تـساعد   اً  وعناصر واجب الدولة املتعلق باحلماية، اليت نوقشت أعاله، ميكن أيض           -٥٣
اجلهات الفاعلة األخرى، مبا فيها اهليئات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان واجملتمع املـدين             

 االهتمام إىل الثغرات املوجودة يف النظام وقطاع األعمال التجارية نفسه بالفعل، على استرعاء     
  .احلايل وحتديد سبل سدها

  مسؤولية الشركات عن االحترام  - رابعاً  
مسؤولية الـشركات عـن     " إىل املمثل اخلاص بالتوسع يف معاجلة        ٨/٧يعهد القرار     -٥٤

 وتقدمي إرشادات حمددة بشأن تفعيلها إىل مؤسسات األعمـال        " احترام مجيع حقوق اإلنسان   
  .التجارية وأصحاب املصلحة اآلخرين

، أن يـبني أن     "واجـب "من التعبري     عن االحترام، بدالً  " مسؤولية"ويقصد بالتعبري     -٥٥
القانون الدويل احلايل حلقـوق اإلنـسان علـى         اً  يفرضه عموم اً  احترام احلقوق ليس التزام   

. وانني الداخليـة الشركات بشكل مباشر، على الرغم من أن العناصر قد تكون جمسدة يف الق       
اً للسلوك املتوقع معترف  اً  وعلى املستوى الدويل، تشكل مسؤولية الشركات عن االحترام معيار        

ويؤكـده   ،)٣١(املتعلقة مبسؤولية الشركات  اً  به يف جل الصكوك االختيارية وغري امللزمة قانون       
  .اآلن اجمللس نفسه

كات على حنو متزايـد بـإدراج       عن الوفاء باملتطلبات القانونية، تقوم الشر       وفضالً  -٥٦
وقد تزايـدت   . عناصر حقوق اإلنسان يف املبادرات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات        

هذه املمارسة بسرعة خالل العقد املاضي، وحفزت على التعلم واملساعدة على إبراز حقوق             
لية االجتماعيـة   غري أن املبادرات املتعلقـة باملـسؤو      . للشركات  اإلنسان باعتبارها شاغالً  

ما تتناول حقوق اإلنسان بطرق خمصـصة       اً  ملا أوضحه املمثل اخلاص، كثري    اً  للشركات، وفق 
من شركة إىل أخرى؛ وهي منفصلة عادة عن نظم الرقابة واإلشـراف      اً  شديداً  ختتلف اختالف 

من ويتمثل جزء    .)٣٢(الداخلية؛ والكثري منها ضعيف فيما يتعلق مبمارسات املساءلة اخلارجية        
املشكلة يف أن الشركات تفتقر إىل مفهوم استراتيجي لتناول حقوق اإلنـسان علـى حنـو                

  .ا املفهومذه" مسؤولية الشركات عن االحترام"وتوفر . منهجي

__________ 

 .٤٨-٤٦، الفقرات A/HRC/11/13اتساع نطاق انتشار هذا املعيار موثق يف  )٣١(
 .٨١-٦٦، الفقرات A/HRC/4/35انظر  )٣٢(
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  األسس  - ألف  
تعين مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان جتنب انتهاك حقـوق اآلخـرين             -٥٧

 املسؤولية على حنو مستقل عن واجبات     هذهوتوجد  . دثوالتصدي للتأثريات الضارة اليت قد حت     
  .وهي تنطبق على مجيع الشركات يف مجيع األحوال. الدول فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

هي األفعال أو اخلصائص اليت يتـضمنها؟ حتـدد           املسؤولية؟ وما  هذهما هو نطاق      -٥٨
 حتدث عـن طريـق األنـشطة        النطاق التأثريات الفعلية واحملتملة على حقوق اإلنسان، اليت       

التجارية لشركة أو عن طريق عالقاهتا التجارية مع أطراف آخرين، مثل الشركاء التجاريني،             
والكيانات املوجودة يف سلسلة أنشطتها املولدة للقيمة، واجلهات الفاعلة خـالف الـدول،             

د تشكل هبـا    لك، يلزم أن تنظر الشركات يف الكيفية اليت ق        ذوباإلضافة إىل   . ووكالء الدول 
وقـد تكـون    . سياقات قطرية وحملية معينة تأثري أنشطتها وعالقاهتا على حقوق اإلنـسان          

خصائص مثل حجم الشركات أو تأثريها أو هوامشها الرحبية عوامل مناسبة يف حتديد نطاق              
حتدد نطاق مسؤولية     ال أنشطتها التروجيية يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات، ولكنها       

  .ا النطاقذوحتدد التأثريات املباشرة وغري املباشرة ه. ات عن احترام حقوق اإلنسانالشرك
ـ              -٥٩ بأكملـها  اً  وألن الشركات ميكنها أن تؤثر يف جمموعة احلقوق املعترف هبـا دولي
ويف .  احلقوق كلها  هذهفإن مسؤولية الشركات فيما يتعلق باالحترام تنطبق على          ،)٣٣(تقريباً

ون بعض احلقوق أكثر أمهية من بعضها اآلخر يف صـناعات وظـروف             الواقع العملي، ستك  
ـ      . معينة وستكون حمور تركيز اهتمام الشركات الشديد       ذلك بيد أن األوضاع قد تتغري، ول

  .لضمان عدم إغفال أية مسألة مهمةاً تلزم تقييمات دورية أوسع نطاق
، قائمـة حقـوق     وعند إجراء هذه التقييمات، ميكن أن جتد الشركات، كحد أدىن           -٦٠

اليت تتألف من اإلعـالن العـاملي حلقـوق         (ذات حجية يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان        
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    : اإلنسان والصكني الرئيسيني اللذين من خالهلما جرى تدوينه       

اإلضافة ، ب )املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
واملبادئ اليت جتسدها هذه الصكوك هـي        .)٣٤(إىل االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية     

ومع ذلك، فقد حدث، ألهنا مـستندة إىل        . العناصر التأسيسية للنظام الدويل حلقوق اإلنسان     
ملاذا ينبغي أن تشعر الـشركات بـالقلق        . الدول، بعض اللبس خبصوص صلتها بالشركات     

 قانونية بشكل مباشـر؟ واللـبس يبـدد         التزاماتذا مل تكن تفرض على الشركات       إزاءها إ 
الشركات ميكنها انتهاك التمتع باحلقوق اليت تعترف هبا هذه الصكوك وهي تفعـل             : بسهولة

__________ 

 .A/HRC/8/5/Add.2جمموعة تأثريات الشركات على حقوق اإلنسان موثقة يف  )٣٣(
ل أساس إعالن املبادئ ، وهي تشك"جوهرية"أو " أساسية"تعترب منظمة العمل الدولية مثاين اتفاقيات  )٣٤(

 :متاح على.  العملواحلقوق األساسية يف
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm. 
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عن هذا، فإن هذه احلقوق هي املعايري األساسية اليت حتكم هبا اجلهـات                وفضالً .ذلك فعالً 
وباختـصار، فـإن   . ارسات الشركات يف جمال حقوق اإلنـسان  االجتماعية الفاعلة على مم   

الشركات ينبغي أن تنظر إىل هذه الصكوك على أهنا قوائم ذات حجية باحلقوق املعترف هبا               
هذه احلقوق    ويقدم مزيد من اإلرشادات بشأن الكيفية اليت قد تؤثر هبا الشركات على            .اًدولي

 Human Rights Translated: A Business "املعنون يف منشور املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

Reference Guide")٣٥(.  
ينبغي هلـا   : للظروف، إىل النظر يف وضع معايري إضافية      اً  وقد حتتاج الشركات، تبع     -٦١
 يف املناطق املتـأثرة     )٣٦( القانون اإلنساين الدويل   ذ يف احلسبان   على سبيل املثال، أن تأخ     اً،أيض

أو الـضعيفة   " املعرضة للخطر " واملعايري اخلاصة بالفئات     ) حتديات خاصة  اليت تثري (بالرتاعات  
  .)٣٧(يف املشاريع اليت تؤثر عليها) مثل السكان األصليني أو األطفال(

وسأل عدد من أصحاب املصلحة عما إذا كانت للشركات مـسؤوليات أساسـية               -٦٢
 إىل وجوب ترمجة قـدرة      بل إن بعضهم دعا   . متعلقة حبقوق اإلنسان تتجاوز احترام احلقوق     

الشركات على إعمال احلقوق إيل مسؤولية عن القيام بذلك، وبصفة خاصة حيثما تكـون              
  .)٣٨(قدرة احلكومات حمدودة

وقد تتعهد الشركات بالتزامات إضافية يف جمال حقوق اإلنسان ألسباب إنسانية، أو              -٦٣
وقـد تقتـضي األحـوال      . دةحلماية وتعزيز عالمتها التجارية، أو لتهيئة فرص جتارية جدي        

العملياتية مسؤوليات إضافية يف ظروف حمددة، ويف الوقت نفسه قد تقتضيها العقود املربمـة              
ويف حاالت أخرى، مثل الكوارث الطبيعية أو       . مع السلطات العامة خبصوص مشاريع معينة     

االجتماعية حاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة العامة، قد تكون هناك أسباب ملحة تدفع اجلهة    
وقد تكون هذه اإلجراءات الطارئة واحملـدودة       . الفاعلة ذات القدرة إىل املسامهة بصفة مؤقتة      

  .فيها على السواءاً  بعض الشركات يف حاالت معينة معقولة ومرغوبتتخذهااليت اً زمني

__________ 

التجارية ومركز كاستان  واملنتدى الدويل لقادة األعمال مت إعداد هذا التقرير باالشتراك مع االتفاق العاملي )٣٥(
: متاح على. نسان يف جامعة موناشلقانون حقوق اإل

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human%20Rights%20Translated_web.pdf. 
)٣٦( International Committee of the Red Cross, “Business and International Humanitarian Law” . متاح

 .http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/business-ihl-150806 :: على
يشكر املمثل اخلاص مبادرة العوملة األخالقية على قيامها بعقد حلقة عمل بشأن إدماج القضايا اجلنسانية  يف              )٣٧(

-http://www.reports-and-materials.org/Gender-meeting-for-Ruggie-29-Junاإلطار؛ انظـر، للعلـم،      

2009.pdf. 
يشكر املمثل اخلاص معهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية على قيامه بعقد حلقة عمـل بـشأن هـذا                   )٣٨(

 .املوضوع
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بيد أن االقتراح الذي مؤداه أنه ينبغي حتديد مسؤوليات الشركات عن حقوق اإلنسان،   -٦٤
كقاعدة عامة، على أساس قدرة الشركات، سواء كانت مطلقة أم نسبية حبـسب الـدول،                

وعلى أساس هذا، قد جتد شركة كربى ذات رحبية، تعمل يف بلـد صـغري               . مثري للقلق  اقتراح
وفقري، نفسها بسرعة مدعوة إىل أداء مهام اجتماعية وحىت مهام حوكمة آخذة يف االتساع على 

شرعية الدميقراطية وتقلص احلافز الذي يـدفع الدولـة إىل بنـاء القـدرة              الدوام، تفتقر إىل ال   
ـ          املستدامة  والواقـع أن    .اًويقوض دور الشركة االقتصادي ورمبا قدرهتا على االستمرار جتاري

  .يجية غري مرغوب فيها يف أي نوع من أنواع السياق القطريتاالقتراح يدعو إىل مراهنة استرا
وعلى النقيض من ذلك، فإن مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان توجد              -٦٥

وهي تشكل مسؤولية علـى عـاتق كـل         . على حنو مستقل عن واجبات الدول أو قدرهتا       
  .  يف مجيع احلاالتاً،الشركات عن حقوق اإلنسان، قابلة للتطبيق عاملي

  االمتثال القانوين  - باء  
 جماال خارج   اً،ذكر آنف ت عن احترام حقوق اإلنسان، كما       ليست مسؤولية الشركا    -٦٦

أن اً  وتذكر الشركات عموم  . نطاق القانون ألن عناصرها جيوز أن يقتضيها القانون الداخلي        
تعامـل    ال بيد أهنا، يف جمال حقوق اإلنسان،     . مسؤوليتها االجتماعية تبدأ باالمتثال القانوين    

وعالوة على  . تزام جيب أن تضطلع بعمل استباقي خبصوصه      االمتثال القانوين على أنه ال    اً  دائم
ذلك، فإن هناك حاالت تقتضي فيها احلكمة أن تعتمد الشركات هنج امتثال قانوين حىت لو               

وجيري هنا تناول ثالثة    . مل تكن املعايري القانونية الدقيقة قد جرى بعد حتديدها بشكل كامل          
احملتملـة  " اجلوهريـة "مناطق احلوكمة الضعيفة، و   : من هذه السيناريوهات املتعلقة باالمتثال    

  .للمخاطر املتعلقة حبقوق اإلنسان، واحلد من خطر تواطؤ الشركات يف اجلرائم الدولية
 خيرق كثري من انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان القوانني الداخليـة الـيت             ،أوالً  -٦٧

املمثل اخلاص مـن أكـرب      وقد طلب   . تتسم بضعف إنفاذها أو بعدم إنفاذها على اإلطالق       
وكان ردهـا   . رابطات األعمال التجارية الدولية، يف أوائل فترة واليته، معاجلة هذه املشكلة          

تقع على عاتق مجيع الشركات يف املناطق ضعيفة احلوكمة املسؤوليات ذاهتا اليت تقع             : "حامسا
 وأن  اً،يكن نافـذ  ويتوقع منها أن تذعن للقانون حىت لو مل         . على عاتقها يف أي مكان آخر     

  .)٣٩("طينيوجد قانون و  الحتترم مبادئ الصكوك الدولية ذات الصلة حيثما

__________ 

)٣٩( International Organization of Employers, International Chamber of Commerce, and Business and 

Industry Advisory Committee to the OECD, “Business proposals for effective ways of addressing 

dilemma situations in weak governance zones” ،متـاح علـى  . ٢٠٠٦ :http://www.reports-and-

materials.org/Role-of-Business-in-Weak-Governance-Zones-Dec-2006.pdf. 
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حيثما يتعارض القانون الوطين مع املعايري الدولية، وحيثما قد         اً  والتحدي أكثر تعقيد    -٦٨
وكانت حالته الكالسيكية الفصل    . يقوض االمتثال القانوين مسؤولية الشركات عن االحترام      

وقـد تنـاول املمثـل اخلـاص هـذه املعـضلة يف تقريـره             . يف جنوب أفريقيا  العنصري  
وهو يلتمس موافاته مبزيد من اآلراء والتجارب بـشأن الـسبل املمكنـة              .)٤٠(٢٠٠٩ لعام

  .للتصدي هلا من خالل املشاورة اليت جيريها عرب اإلنترنت
حبقوق اإلنـسان    فهناك حاالت تضر فيها الشركات       .اًوالسيناريو الثاين أشد تعقيد     -٦٩

 بفعلها ذلك، غري ممتثلة للوائح القائمة املنظمـة لـألوراق املاليـة وإدارة              اً،وقد تكون أيض  
ما الصلة؟ إذا كانت الشركات ال تقوم على حنو كاف بتقييم وتصنيف املخاطر             . الشركات

ذات الصلة بأصحاب املصلحة، فمن غري احملتمل أن تكشف عنها وتتصدى هلا، حسبما قـد             
وتنشأ املخاطر ذات الصلة بأصحاب املصلحة عن التحـديات واملقاومـة اجملتمعيـة             . ميلز

وترد األدلة  . لعمليات الشركات، اليت ترتكز عادة على أسس متعلقة بالبيئة وحقوق اإلنسان          
 األساسية، وبـصفة خاصـة      طاعي الصناعات االستخراجية والبىن   احلالية إىل حد بعيد من ق     
بيد أن  .  البيئات املتأثرة بالرتاعات أو بيئات تتسم بصعوبات أخرى        حيثما تعمل الشركات يف   

  .اًمن احملتمل أن توجد ثغرات يف الرقابة الداخلية واإلشراف الداخلي يف قطاعات أخرى أيض
وتتضمن هذه املخاطر اليت تتعرض هلا الشركات التأخر يف التصميم واختيار املواقع              -٧٠

يل وحتقيق اإليرادات املتوقعة؛ والعالقات اإلشـكالية مـع         ومنح التراخيص والتشييد والتشغ   
أسواق العمل احمللية؛ وارتفاع تكاليف التمويل والتأمني واألمن؛ واخنفاض اإلنتاج؛ واآلثـار            
اجلانبية مثل احنراف مسار وقت املوظفني واملساس بالسمعة؛ واإللغاء احملتمل للمشاريع، الذي    

ا بالكامل والتخلي عن قيمة احتياطياهتا وإيراداهتا وأرباحهـا  إلغاء استثماره جيرب الشركة على
  . )٤١(الضائعة، اليت ميكن أن تبلغ عدة باليني من الدوالرات يف احلالة األخرية

تنفذها شركات النفط الدولية الكربى أن الوقت       اً  وتبني دراسة ملائة وتسعني مشروع      -٧١
يف العقـد املاضـي،     اً  ارتفع إىل الضعف تقريب   الالزم لكي تبدأ املشاريع اجلديدة اإلنتاج قد        

" التعقد التقين والـسياسي   "وتعزى حاالت التأخر إىل     . يف التكاليف اً  كبرياً  سبب تضخم  مما
ويبني حتليل متابعة مستقل وسري جملموعة فرعية من هذه املشاريع أن املخاطر             .)٤٢(للمشاريع

اليت تواجهها هـذه الـشركات، مـع    غري التقنية يعزى إليها حنو نصف مجيع عوامل اخلطر          
أن إحـدى   اً  ويقدر التحليل أيض  . تشكيل املخاطر املتصلة بأصحاب املصلحة أكرب فئة فردية       

باليني دوالر أمريكي من     ٦,٥مقداره  " يف القيمة اً  تناقص"الشركات رمبا تكون قد تكبدت      
__________ 

)٤٠( A/HRC/11/13 ٦٨-٦٦، الفقرات. 
 World Resources Institute, “Development without Conflict: The Business Case for Communityانظر  ) ٤١(

Consent” ،متاح على. ٢٠٠٧ :http://pdf.wri.org/development_without_conflict_fpic.pdf. 
)٤٢( Goldman Sachs Global Investment Research, “Top 190 projects to change the world”،               

 .٢٠٠٨أبريل /نيسان
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رقم مـن أرباحهـا     هذه املصادر على مدى سنتني، وهو ما قد يصل إىل نسبة مئوية ثنائية ال             
  .وهذه أرقام كبرية. السنوية
وما يبدو أنه حيدث هو أن هذه التكاليف تقسم داخل الشركة وتوزع على خمتلف                -٧٢

. الوظائف وامليزانيات الداخلية وال جتمع يف فئة واحدة تسترعي انتباه اإلدارة العليا واجملـالس   
 ألضـيق   حىت طبقـاً  " جوهرية" تعد   أناً  بيد أن بعض هذه املخاطر، عندما جتمع، ميكن متام        

  .التعاريف وميكن، إذا مل يتم التصدي هلا، أن يلزم الكشف عنها مبوجب القانون القائم
 وحيدث تنـاقص    اً،ضاراً  تتأثر حقوق اإلنسان تأثر   : وهذه خسارة يف مجيع احلاالت      -٧٣

لواضـح  ومن ا. خطري يف قيمة الشركات، وقد تنتهك مقتضيات الكشف وواجبات املديرين        
  .أن من الضروري حتسني نظم الرقابة واإلشراف الداخلية

التصدي للخطر املتمثل يف أن الشركات قـد        : وينطبق األمر نفسه على مسألة ثالثة      -٧٤
وهذه مسألة إشكالية بشكل خاص يف      . تكون ضالعة يف جرائم دولية متعلقة حبقوق اإلنسان       
. نطوي عليها املسائل اليت نوقشت تـوا      قطاعات وظروف مماثلة للقطاعات والظروف اليت ت      

تصل إىل حد أن تكون جرائم        وقد ترتكب شركات قليلة حسنة السمعة بشكل مباشر أفعاالً        
بيد أنه يوجد خطر متزايد يتمثل يف أن تواجه تلك الشركات مـزاعم بـالتواطؤ يف                . دولية

  .)٤٣(جرائم من هذا القبيل يرتكبها آخرون هلم صلة بأعماهلا التجارية
وعلى سبيل املثال، فإن القضايا، البالغ عددها أكثر من مخسني قضية، اليت رفعـت                -٧٥

 ضد شركات موجودة يف الواليات املتحدة وشركات أخرى مبوجب قانون           ١٩٩٧منذ عام   
 إدعاءات حبدوث تورط يف حاالت      تضمنتالدعاوى املتعلقة باألضرار اليت يسببها األجانب       

ل خارج نطاق القضاء وتعذيب وجرائم ضد اإلنسانية وجـرائم          إبادة مجاعية واسترقاق وقت   
اً وقد مسحت واليات قضائية أخرى أيـض      . حرب وانتهاكات فظيعة أخرى حلقوق اإلنسان     

ويف اجملال  . برفع دعاوى مدنية، وحدثت تسويات كثرية يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى          
 إدراج أحكام النظام األساسي للمحكمة      اجلنائي، أوضح املمثل اخلاص الكيفية اليت يوسع هبا       

اجلنائية الدولية يف القانون الداخلي، يف الواليات القضائية اليت تقضي باملـسؤولية اجلنائيـة              
للشركات، النطاق احملتمل هلذه األحكام حبيث ال يقتصر على آحاد موظفي الشركة ويشمل             

رة استخدام هذه األحكـام     وقد أحلت مجاعات حقوق اإلنسان على ضرو       .)٤٤(الشركة ذاهتا 
  .على األقل باستخدام هذه األحكاماً واحداً وأجرى مسؤولون حكوميون حتقيق

ومع ذلك، وعلى الرغم من     . وتقتضي احلكمة أن تتصدى الشركات هلذا اخلطر بقوة         -٧٦
 الشبكة اآلخذة يف االتساع اخلاصة باملسؤولية القانونية احملتملة للشركات، فإن هناك نزعة، حىت            

__________ 

توحي أمهية الرأي القانوين الدويل بأن املعيار املتصل بذلك هو تقدمي املساعدة العملية أو التشجيع العملـي                  )٤٣(
 .A/HRC/8/16انظر . عن علم، مما حيدث أثرا كبريا على ارتكاب جرمية ما

 .٢٥-٢٢رات ، الفقA/HRC/4/35انظر  )٤٤(
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على حنو مباشر، إىل التعامل معها علـى أهنـا          اً  لدى الشركات الرائدة يف أشد القطاعات تأثر      
مسألة امتثال قانوين، رمبا ألنه يصعب عليها استيعاب أهنا ميكن أن تعترب مسؤولة عن انتهاكات               

  .حلقوق اإلنسان ترتكبها أطراف ثالثة، مثل دولة أو قوات أمن أخرى، ذات صلة بعملياهتا
يف احلقيقة اليت مؤداهـا أن الـسيناريوهات        اً   ينبغي أن تفكر الشركات ملي     اً،وأخري  -٧٧

ضعف النظم  : تقاطعت يف عدة قضايا شهرية رفعت ضد شركات       اً  الثالثة اليت جرى بياهنا تو    
القانونية الوطنية، واالضطرابات العملياتية اجملتمعية، وطلبات الشركات، أو موافقتها علـى،           

 قسرية من جانب قوات األمن أفضت إىل اجلرائم املزعومة، اليت اهتمت الشركات             ذ تدابري اختا
  . بعد ذلك يف احملاكم باملساعدة فيها والتحريض عليها

ومن الواضح، بقدر ما قد يبدو من وضوح تتسم به متطلبات االمتثال القانوين، أن                -٧٨
الرقابة واإلشراف الداخلية   من الضروري، يف سياق حقوق اإلنسان، إجراء حتسينات يف نظم           

  .يف الشركات

  العناية الواجبة  - جيم  
تتمثل االستجابة املالئمة من جانب الشركات للتصدي ملخاطر انتـهاك حقـوق              -٧٩

هذه العملية ذاهتا الشركات على     وتساعد  . اآلخرين يف توخي العناية الواجبة حبقوق اإلنسان      
عليهم من أفراد وجمتمعات حملية ومـسؤولياهتا       االضطالع بكل من مسؤولياهتا جتاه من تؤثر        

  .جتاه املسامهني، وبذلك حتمي القيم والفائدة على السواء
التشهري "من  : وميكن أن تكون العناية الواجبة حبقوق اإلنسان عامل تغيري للشركات           -٨٠

ارجيني من أصحاب املصلحة اخل   اً  ويشكل التشهري والتعيري رد   ". املعرفة والبيان "إىل  " والتعيري
وتعين املعرفة والبيان إدماج الشركات نفـسها       . على عدم احترام الشركات حلقوق اإلنسان     

  .ذلك االحترام من خالل توخي العناية الواجبة حبقوق اإلنسان
وتتوخى الشركات العناية الواجبة على حنو روتيين لضمان عدم انطواء معاملة جتارية              -٨١

تداء من التسعينيات يف القرن املاضي، أضافت الـشركات         واب. مزمعة على أي خماطر مستترة    
ضوابط داخلية ألعمال التصدي املستمرة للمخاطر اليت تتعرض هلـا الـشركة وأصـحاب              
املصلحة على السواء، الذين ميكن أن يضر هبم إجراء هذه املعاملة التجارية وذلك، على سبيل               

وباالعتمـاد علـى    . أو سوء سلوك جنائي   املثال، ملنع حدوث متييز يف العمل أو أضرار بيئية          
احلماية واالحتـرام   "املمارسات الراسخة ومجعها مع ما تنفرد به حقوق اإلنسان، يضع إطار            

وبالنظر إىل أن هذه العمليـة      . املعايري األساسية للعناية الواجبة حبقوق اإلنسان     " واالنتصاف
اإلنـسان، فإهنـا جيـب      تشكل وسيلة الضطالع الشركات مبسؤوليتها عن احترام حقوق         

تقتصر على جمرد حتديد ومواجهة املخاطر اجلوهرية اليت تتعرض هلـا الـشركة نفـسها                أال
تتضمن املخاطر اليت قد حتدثها أنشطة الشركة والعالقات املرتبطة هبا بالنـسبة حلقـوق           وأن

  .املتأثرين من األفراد واجملتمعات احمللية
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 شركة عرب   ٨٠ ٠٠٠جلميع يف عامل توجد فيه      ولكن ال توجد وصفة واحدة تالئم ا        -٨٢
تعد وال حتصى، تشكل     ال وطنية وفروع يبلغ عددها عشرة أمثال هذا العدد وشركات وطنية         

ويتمثل هدف املمثل اخلاص يف تزويد      . منهااً  كبرياً  الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم عدد    
مبسؤوليتها عن احتـرام حقـوق      لالضطالع  اً  الشركات مببادئ توجيهية قابلة للتطبيق عاملي     

اإلنسان، تسلم بأن تعقد األدوات والعمليات اليت تستخدمها الشركات ستتفاوت بالضرورة           
  .للظروفاً تبع
بيـان  : ومن هذا املنطلق، تتألف العناية الواجبة حبقوق اإلنسان من أربعة عناصـر             -٨٣

وري للتـأثريات الفعليـة     سياسة ينص على التزام الشركة باحترام حقوق اإلنسان؛ وتقييم د         
واحملتملة ألنشطة الشركة وعالقاهتا على حقوق اإلنسان؛ وإدماج هذه االلتزامات والتقييمات           

وتؤدي آليات الـتظلم    . يف نظم الرقابة واإلشراف الداخلية؛ وتتبع األداء واإلبالغ خبصوصه        
بة اخلاص بتتبع   تزود الشركة، يف إطار عنصر العناية الواج      : على مستوى الشركات وظيفتني   

اً األداء واإلبالغ، بتعليقات تساعد على حتديد املخاطر وتفادي تفاقم اخلالفات؛ وميكنها أيض           
  وكل عنصر مـن هـذه العناصـر        .ملا نوقش يف الفرع الرابع    اً  توفري سبل االنتصاف، وفق   

ا ومن غري هذه العناصر، ال ميكن للشركة أن تعرف وأن تبني أهنا تفي مبـسؤوليته              . ضروري
  .عن احترام احلقوق

 علـى   وبناًء. ألداء النظام لعمله  اً  بيد أن جمرد وجود جمموعة من العناصر ليس ضمان          -٨٤
ومثة مثال يف هذا الـصدد هـو أن         . إرشادية لتنفيذها اً  نقاطاً  ذلك، يضع املمثل اخلاص أيض    

 الشركات جيب أن تفهم أن املسؤولية عن احترام حقوق اإلنسان ليست نشاط معـامالت             
ومثة مثال آخر هـو أن علـى        . يجتارية يضطلع به مرة واحدة، ولكنه نشاط مستمر ودينام        

الشركة، بالنظر إىل أن حقوق اإلنسان تتعلق باملتأثرين من األفراد واجملتمعـات احملليـة، أن               
توافق على أن التصدي للمخاطر اليت متس حقوق اإلنسان يستلزم التعامل واحلوار معهم على              

يتعلق مثال ثالث بأنه سيلزم، بالنظر إىل أن متكني الشركات من إثبات أهنا حتتـرم  و. حنو جمد 
احلقوق هدف رئيسي للعناية الواجبة حبقوق اإلنسان، قدر من الشفافية وإمكانية التواصل مع             

وتتحرى مشاورة املمثل اخلاص عرب اإلنترنـت كيفيـة إعـداد هـذه             . أصحاب املصلحة 
  .والعمليات العناصر

معـضلة  "وميكن وصف أحدمها بأنه     . تتم هذه املناقشة للعناية الواجبة بشرطني     وخت  -٨٥
من إدارة املخاطر يف املؤسسات أن حيد من        اً  ومن شأن جعل حقوق اإلنسان جزء     ". التطبيع

أن يعطـي   اً  بيد أنه ميكـن أيـض     . حدوث الضرر الذي تلحقه الشركات حبقوق اإلنسان      
 إىل أهنا حتترم حقوق اإلنسان إذا غاب عن باهلا ما تنفرد            باالطمئناناً  زائفاً  الشركات إحساس 

وإدارة املخاطر املتعلقة حبقوق اإلنسان ختتلف عن إدارة املخاطر التجارية والتقنية           . به احلقوق 
ومن مث، فإهنا عملية حوارية يف      . وحىت السياسية يف أهنا تنطوي على إشراك أصحاب احلقوق        

  .ل وال تقتصر على حساب االحتماالت فحسبجوهرها تتضمن املشاركة واالتصا



A/HRC/14/27 

25 GE.10-12627 

ويتعلق الشرط الثاين بالقيود الواقعة على ما ينبغي أن تتوقع الشركات أن تكسبه مـن                 -٨٦
وميكن تـوخي العنايـة الواجبـة       . توخي العناية الواجبة حبقوق اإلنسان من الناحية القانونية       

ومن شأن القيام بذلك أن يـوفر       . الشركات من حتديد ومنع التأثريات الضارة حبقوق اإلنسان       
ويف قـانون   . جملالس الشركات محاية قوية من دعاوى املسامهني حبـدوث سـوء إدارة           اً  أيض

الدعاوى املتعلقة باألضرار اليت يسببها األجانب، والدعاوى املماثلة، ال ميكن أن يعترب الـدليل              
تراك يف االنتـهاك املزعـوم   على أن الشركة اختذت كل اخلطوات املعقولة املمكنة لتجنب االش 

بيد أن املمثل اخلاص ال يؤيد املقترحات الداعية إىل أن حيـل تـوخي العنايـة              . يف صاحلها  إال
الواجبة حبقوق اإلنسان، يف حد ذاته، الشركات، بشكل تلقائي وكامل، من االلتزام املنصوص             

  .)٤٥(من أي التزام مماثلعليه يف قانون الدعاوى املتعلقة باألضرار اليت يسببها األجانب أو 

  اخلالصة  - دال  
إرشادات إىل الدول بشأن كيفية حتقيق مزيد من اتساق " واجب احلماية"مثلما يقدم     -٨٧

مسؤولية الشركات  "وفعالية السياسات فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، فإن          
وهي . تعلقة حبقوق اإلنسان   امل للمخاطرتزود الشركات بسبيل للتصدي بفعالية      " عن االحترام 

حتدد الثغرات احلرجة يف قضايا االمتثال القانوين وتفضي إىل عملية لتوخي العنايـة الواجبـة       
ويف الوقت نفـسه،  . ذي تسببه حلقوق اإلنسان وتتصدى لهحيثما تدرك الشركات الضرر ال   

دول واجملتمع املـدين،    ميكنها أن تلهم اجلهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة األخرى، مبا فيها ال           
  . لتيسري وضمان احترام الشركات للحقوق

  سبل االنتصاف  - خامساً 
تعزيز فـرص الوصـول إىل سـبل        "، على احلاجة إىل     ٨/٧شدد اجمللس، يف القرار       -٨٨

" ذين تتأثر حقوقهم اإلنسانية املتعلقة بأنشطة الـشركات       االنتصاف الفعالة املتاحة ألولئك ال    
   ".استكشاف اخليارات وتقدمي التوصيات"اص وطلب من املمثل اخل

وقد ركز املمثل اخلاص على ثالثة أنواع من آليات التظلم الـيت ميكـن أن تـوفر                   -٨٩
اآلليات على مستوى الشركات وكل من اآلليات غري القضائية والقضائية          : لالنتصاف وسائل

ذه اآلليات مببـادرات    ة ه كما حبث الكيفية اليت ميكن هبا تكمل      . القائمة على مستوى الدولة   
تضطلع هبا هيئات الصناعة، وجمموعات أصحاب املصلحة املتعددين، واملنظمـات الدوليـة،    

  .والنظم اإلقليمية حلقوق اإلنسان

__________ 

 Lucien J. Dhooge, “Due Diligence as a Defense to Corporate Liability Pursuant to theاقترح هـذا  )٤٥(

Alien Tort Statute” ٢٠٠٨، ٢٢، اجمللد، Emory International Law Review ٤٥٥، الصفحة. 
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واملظلمة تفهم هنا على أهنا إحساس بالظلم يفضي إىل شعور فرد أو مجاعة باألحقية                -٩٠
وعود صرحية أو ضمنية، أو ممارسة عرفيـة،        ذا إىل القانون، أو     هيف االنتصاف، وقد يستند     

مفاهيم عامة خبصوص العدالة قد ختتلف عن األسس املنطقية االقتـصادية والبريوقراطيـة              أو
  . املعيارية

  مستوى الشركات  - ألف  
ال تنتظر الشركات الناجحة إىل أن تقدم شكاوى من مستهلكني أو مـوظفني إىل                -٩١

فقد أنشأت آليات ملعاجلة جمموعة منوعـة  . وى أو إىل احملاكم  اهليئات اخلارجية املعنية بالشكا   
من التظلمات لكي حتتفظ بوالء العمالء، وحتافظ على معنويات املوظفني، وتعـزز مسعتـها              

 األفراد من اللجوء إىل اآلليات      ذه اآلليات وال متنع ه  . باعتبارها مؤسسات متجاوبة ومسؤولة   
. ثيل النقابات العمالية وترتيبات التفاوض اجلماعي     القائمة على مستوى الدولة، وال تقوض مت      

ذه اآلليات تظل ناقصة التطور يف جمال حقوق        أن تكون آليات مكملة؛ بيد أن ه      اً  وميكن أيض 
  .)٤٦(اإلنسان

وكما ذكر، فإن آليات التظلم تؤدي وظيفتني رئيسيتني فيمـا يتعلـق مبـسؤولية                -٩٢
ليات نظم إنـذار مبكـر تـزود الـشركات        ذه اآل ه تشكل   ،أوالً: الشركات عن االحترام  

مبعلومات مستمرة عن تأثرياهتا اجلارية أو احملتملة على حقوق اإلنسان من األشخاص الـذين              
وبتحليل االجتاهات واألمناط الواردة يف الشكاوى، تستطيع الشركات        . ذه التأثريات همتسهم  

ذه اآلليات من تنـاول     ه متكن   ،اًثاني. حتديد الشكاوى املنهجية وتكييف ممارساهتا بناء عليها      
  .التظلمات ومعاجلتها على حنو مباشر، وبذلك حتول دون تفاقم الضرر وتزايد التظلمات

ذه اآلليات بشكل مباشر، أو عن طريق ترتيبات تعاونية         هوميكن أن توفر الشركات       -٩٣
خارجية مع شركات أو منظمات أخرى، أو بتيسري اللجوء إىل خبري خارجي مقبول، أو هيئة 

  .مقبولة، من الطرفني
وحدد املمثل اخلاص جمموعة مبادئ ينبغي أن تفي هبا مجيع آليـات الـتظلم غـري                  -٩٤

الـشرعية،  : القضائية املعنية بالتظلمات املتعلقة حبقوق اإلنسان لضمان مصداقيتها وفعاليتها        
. قوق، والـشفافية  والقدرة على التنبؤ، واملساواة، وتواؤم احل      وإمكانية الوصول إىل اآلليات،   

ومثة مبدأ سابع يتعلق على وجه التحديد باآلليات على مستوى الشركات هو أهنا ينبغـي أن           
  .)٤٧(من أن تقوم الشركة نفسها مقام هيئة التحكيم تعمل من خالل احلوار واملشاركة بدالً

__________ 

حقوق اإلنسان ليست خمتلفة    يلزم أن تفصل مجيع آليات التظلم الدعاوى املشروعة عن الدعاوى الكيدية؛ و            )٤٦(
 .ذا الصددهيف 

 .٩٩، الفقرة A/HRC/8/5انظر  )٤٧(
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وهناك طرق عديدة متاحة لكي تستخدمها اآلليات على مستوى الشركات لتطبيق             -٩٥
وستتوقف النهج املالئمة بشكل جزئي على الـسياق القطـاعي والـسياسي            . املبادئذه  ه

ومع ذلك، ينبغي   . والثقايف، وكذلك على حجم عمليات الشركة والتأثريات احملتملة للشركة        
ـ  باختبار   ١١وتقوم املشاريع الرائدة املشار إليها يف الفقرة        . احلفاظ على نزاهة املبادئ    ذه ه

  .دية حمددة لتفعيلهااملبادئ ونقاط إرشا

  اآلليات غري القضائية القائمة على مستوى الدولة  - باء  
داخل ذ خطوات مالئمة    جيب على الدول، مبقتضى واجبها املتعلق باحلماية، أن تتخ          -٩٦

أو واليتها القضائية لضمان إمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف الفعالة          /أراضيها اإلقليمية و  
اً وكثري .)٤٨(ائية أو اإلدارية أو التشريعية أو غريها من الوسائل املالئمةعن طريق الوسائل القض

ما تغفل أمهية اآلليات غري القضائية، القائمة على مستوى الدولـة، إىل جانـب اآلليـات                
القضائية، فيما يتعلق بكل من دورها اخلاص مبعاجلة الشكاوى والوظائف الرئيسية األخـرى             

 مبا فيها تعزيز حقوق اإلنسان وتقدمي اإلرشادات وبناء القـدرات           اليت ميكنها االضطالع هبا،   
  .وتقدمي الدعم إىل الشركات وأصحاب املصلحة

. ذه األهـداف  ه وتشكل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وسيلة واعدة لتحقيق         -٩٧
وقد حتاور املمثل اخلاص مع عدة مؤسسات منها يف العام املاضي، مبـا فيهـا املؤسـسات                 

مع جلنة التنسيق الدوليـة،     اً  والتقى أيض .  واهلند وكينيا وجنوب أفريقيا    ودة يف الدامنرك  املوج
اً بيد أن عـدد   . وهو يرحب بإنشاء الفريق العامل املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان         

من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان غري مكلف مبعاجلة التظلمات املتعلقة باملؤسسات اً كبري
لك عندما تؤدي مؤسسات األعمال التجارية وظائف   ذارية، أو مسموح له فقط بالقيام ب      التج

ذا التقييد باعتبار ذلك   ه وينبغي أن تعيد احلكومات النظر يف     . عامة أو تؤثر على حقوق معينة     
  .خطوة مهمة حنو تعزيز إمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف الفعالة

املبادئ التوجيهيـة ملنظمـة     تعاجل الشكاوى يف إطار     ومراكز االتصال الوطنية، اليت       -٩٨
وتتقيد . إمكانية توفري سبل انتصاف فعالة    اً  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، لديها أيض      

 عـشرة  وإحدىيدان االقتصادي يف منظمة التعاون والتنمية يف املاً إحدى وثالثون دولة عضو   
النظر يف عدة جماالت حتسني عند حتـديث املبـادئ          وينبغي  . دولة أخرى باملبادئ التوجيهية   

  .ذه اإلمكانيةهالتوجيهية لتحقيق 
من الشكاوى املقدمة ليس هلا     اً   يف املائة تقريب   ٤٠وتعترب مراكز االتصال الوطنية أن        -٩٩

ويتمثل سبب رئيسي للحالـة      .)٤٩(أساس موضوعي أو خارجة عن نطاق املبادئ التوجيهية       
__________ 

 .A/HRC/11/13/Add.1انظر  )٤٨(
)٤٩( OECD, Review of NCP Performance: Key Findings, document DAF/INV/WP(2008)1/REV1. 
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، إما ألن الشركة املتعددة اجلنسيات املعنية شـركة         "صلة استثمارية "األخرية يف عدم وجود     
مشترية من الشركة املوردة وليست لديها أسهم فيها؛ وإما ألهنا مؤسسة مقرضة متكن شركة              

وجيـسد هـذا    . عاملة من االستثمار اخلارجي، ولكنها هي نفسها ليست مؤسسة مستثمرة         
ن منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي         النهج الصلة بني املبادئ التوجيهية وإعال     

املتعلق باالستثمار الدويل؛ بيد أنه حيد بدرجة كبرية من فائدة مراكـز االتـصال الوطنيـة،               
  .باعتبارها آلية تظلم، بالنسبة لقطاعات سريعة التوسع يف سالسل القيمة العاملية

. صال الوطنية معايري أداء دنيا    ويتمثل موطن ضعف آخر يف أنه ال توجد ملراكز االت           -١٠٠
وقد أجرت بعض هذه املراكز حتسينات كبرية، بينما ال تزال مراكز أخرى غـري معروفـة                

فقـط، أعـداد الـشركات    اً  واألحجام املختلفة للحاالت اليت تتناوهلا تعكس، جزئي      .اًتقريب
البارزة يف جتاوب متعددة اجلنسيات املوجودة يف تلك البلدان؛ كما أهنا تنجم عن االختالفات     

لك، ال تترتب أي عواقب رمسية على أي        ذوباإلضافة إىل   . مراكز االتصال الوطنية وفعاليتها   
التقـدم  اً  ميكن للشركة أن تعاود فـور     : نتيجة يتوصل إليها مركز اتصال وطين ضد شركة       

 وينبغي أن . بطلب للحصول على مساعدة يف جمال التصدير أو االستثمار من احلكومة نفسها           
  .ه العيوبذيتناول حتديث املبادئ التوجيهية كل ه

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومراكز االتصال الوطنية مثاالن مهمان علـى           و  -١٠١
بيد . الكيفية اليت ميكن هبا أن يسهم االنتصاف غري القضائي يف واجب الدولة املتعلق باحلماية             

ه املؤسسات واملراكـز، إن     ذهها، وقلما توفر    من هاتني الفئتني ال توجد يف الدول كل       اً  أن أي 
وفرت على اإلطالق، تغطية كاملة للشكاوى املتعلقة بانتهاك مؤسسات األعمال التجاريـة            

ومن مث، فإن عامل آليات التظلم غري القضائية القائمة على مستوى الدولـة             . حلقوق اإلنسان 
ه الثغرات يف االعتماد    ذتسهم ه و. تظل تتسم بنقص يف العنصر البشري واملوارد على السواء        

  .الشديد لألطراف املظلومة وممثليها على شن محالت ورفع دعاوى ضد الشركات
ا القصور بتمديد واليات اآلليات القائمة أو إضـافة آليـات           ذوقد تعاجل الدول ه     -١٠٢

ن، أو  تكميلية، باالستناد إىل أمثلة إلجراءات الشكاوى يف التجارة العادلة، أو معايري اإلعـال            
كانت السبل اليت ختتارها، أن تنظر يف تـوفري سـبل           اً  وينبغي للدول، أي  . شؤون املستهلكني 

ـ              اً االنتصاف على حنو شامل كيما يبدأ ترابط النهج القضائية وغري القضائية باعتبارها نظام
  . لتوفري خيارات االنتصاف لضحايا االنتهاكات اليت ترتكبها الشركات

  ائيةاآلليات القض  - جيم  
تقع على عاتق الدول املسؤولية عن إنشاء اآلليات القضائية وضمان أدائها لوظائفها              -١٠٣

ومن الضروري، لتحسني سبل االنتصاف القضائي من األضرار الـيت          . وتيسري الوصول إليها  
تلحقها الشركات حبقوق اإلنسان، أن تتصرف الدول والشركات على السواء بطريقة داعمة            

والدول اليت تتعمد إقامة عوائـق للحيلولـة دون رفـع           . م القضائية ونزاهتها  الستقالل النظ 
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دعاوى ضد مؤسسات األعمال التجارية، أو اليت تعرقل األنـشطة الـسلمية واملـشروعة              
 .)٥٠(لك واجبها يف احلمايةذللمدافعني عن حقوق اإلنسان أو تواجهها بالتخويف، قد خترق ب      

لك على حنو خمالف ملسؤوليتها     ذيات القضائية تتصرف ب   والشركات اليت تعرقل أو تفسد اآلل     
  .عن االحترام

وقد يواجه ضحايا انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان، حىت عندما ال تكون هناك              -١٠٤
ا القبيل، حتديات قانونية وعملية ناشئة عن تعقد اهلياكل العصرية للـشركات            ذعوائق من ه  

  .ل النظم القضائيةباالقتران مع االختالالت القائمة يف عم
فحـاالت  .  مثة حتد قانوين هو إسناد املسؤولية بني أعضاء جمموعة شـركات           ،أوالً  -١٠٥

على انتهاك القانون املـدين أو      اً  كثرية من انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان تنطوي أيض       
اجلنائي الوطين القائم، ولكن تطبيق تلك األحكام على جمموعات الشركات ميكن أن يثبـت              

  . نه بالغ التعقيد، حىت يف القضايا احمللية احملضةأ
وقد دفع مبجموعة منوعة من احلجج القانونية يف قضايا تشمل مسؤولية الـشركات        -١٠٦

الـشركة األم   " إمهال"ه احلجج إىل    ذوتستند بعض ه  . األم عن األضرار اليت تسببها الفروع     
ا كانت  ذركز، على سبيل املثال، على ما إ      ، وت )املسؤولية الرئيسية (املزعوم فيما يتعلق بفرعها     

أو عمليات رئيسية، مثل النظم والعمليـات الـيت تتـصدى           اً  الشركة األم قد أنشأت نظم    
" الوكالة"أو مبفهوم   ) املسؤولية الثانوية " (التواطؤ"وتدفع حجج أخرى ب     . لألنشطة اخلطرة 

 كل من الواليتني القـضائيتني      ين يوجدان يف  ذ، الل )املسؤولية غري املباشرة أو مسؤولية الغري     (
ونثري مسؤولية الشركاء يف املـشاريع املـشتركة والعالقـات     . للقانون العام والقانون املدين   
لك، على الرغم من أن نظرية مسؤولية الوكاالت املتعددة         ذمن  اً  التعاقدية مسائل أشد تعقيد   

اجة إىل زيادة الوضوح    وباختصار، فإن هناك ح   . يف بعض الواليات القضائية   اً  اكتسبت زمخ 
  .إىل حد بعيد فيما يتعلق مبسؤولية الشركات األم وجمموعات الشركات ألغراض االنتصاف

ه التحديات يف القضايا اليت تشمل العمليات اخلارجية للـشركات          ذ تتفاقم ه  اً،ثاني  -١٠٧
ـ          . املتعددة اجلنسيات  اكم وتتعلق مسألة رئيسية هنا باملربرات املسموح على أساسـها للمح

: ا الصددذوهناك قدر من توافق اآلراء يف ه. مبمارسة الوالية القضائية خارج احلدود اإلقليمية
ه الوالية على   ذملمارسة ه   مقبوالًاً  يف القضايا اجلنائية، على سبيل املثال، تشكل اجلنسية أساس        

 املـدعى   ا الغرض أن يكون   ذاملدعى عليهم، مبن فيهم الشركات؛ ويف القضايا املدنية يفي هب         
اً قائماً  ويلزم أن تعتمد كل النظم الوطنية هنج      . يف دولة احملكمة  ") موجودا"أو  " (مقيما"عليه  

على املبادئ لتناول مسألة والية إصدار األحكام القضائية خارج احلدود اإلقليمية، ينطـوي             
ت اليت  على حتقيق التوازن بني مصاحل املدعي واملدعى عليه والدول، وبصفة خاصة يف احلاال            

  .يوجد فيها خطر مرتفع يتمثل يف احلرمان من االنتصاف يف البلد املضيف
__________ 

 .٥٣/١٤٤انظر، كمرجع، قرار اجلمعية العامة  )٥٠(
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ومثة حتد قانوين ثالث هو أن التحقيق مع الشركات الكبرية خبـصوص انتـهاكات                -١٠٨
وهو يستلزم وجـود  . حقوق اإلنسان ال يندرج عادة يف نطاق العمل املعتاد للمدعني العامني 

ـ          .خربات وموارد وإرادة سياسية    ه ذ وحيثما تكون أحداث يف بلدان أخرى مشمولة، فإن ه
واألحكام اجلنائية تظل جمـرد     . على التعاون الدويل لكي تكون فعالة     اً  التحقيقات تعتمد أيض  

اللتزاماهتا بالتحقيق يف ضلوع األفراد والشركات يف اً نصوص على ورق ما مل تقم الدول وفق      
  .إلنسانات صلة باألعمال التجارية وحقوق اذجرائم 
وباالنتقال إىل العقبات العملية، يشار إىل أن ثالث عقبات منها إشـكالية بـصفة                -١٠٩
التكاليف؛ ورفع الدعاوى التمثيلية واجملمعة؛ واملثبطات اليت تعوق تقدمي املـساعدات         : خاصة

إىل اً  ه العقبات مع  ذوميكن أن يؤدي وجود ه    . ات الصلة إىل الضحايا   ذالقانونية واملساعدات   
  .ن يصبح حصول الضحايا على سبيل انتصاف قضائي فعال شبه مستحيلأ

تكاليف احلصول على املـشورة القانونيـة وتكـاليف         : ومسألة التكاليف أساسية    -١١٠
وللتكاليف دور مالئم كرادع حيول دون رفـع دعـاوى          . مل يوفق املدعي   اذاهتا إ ذالدعوى  

طالبني الشرعيني من الوصـول إىل النظـام        تفتقر إىل أسس وجيهة، ولكنها ينبغي أال متنع امل        
وتكاليف جمرد الوصول إىل حمام مؤهل ميكن أن تشكل عقبة تعوق بعض املـدعني       . القضائي

وخبالف تقدمي املعونة القانونية، توجد أمثلة لالبتكار       . على األقل يف معظم الواليات القضائية     
 تأمني النفقات القانونية، علـى      -ية  يف جمال القواعد املتعلقة بتمويل ورسوم الدعاوى القضائ       

  . ولكنها ليست متوافرة على نطاق واسع- سبيل املثال
اليت حتـدد مـن   " (األهلية"وميكن أن ينجم عائق عملي ثان عن القيود الواقعة على     -١١١

ويستلزم كثري مـن    . وعلى القدرة على رفع دعاوى التعويض اجلماعية      ) ميكنه رفع الدعوى  
 حتدثها الشركات رفع عدد كبري من الدعاوى الفردية اليت تستند إىل نفس   حاالت الضرر اليت  

، واليت تكون تكلفة كل منها بالغة االرتفاع حبيث ال يستطيع مدع            األساسيةجمموعة الوقائع   
وتنظر الواليات القضائية على حنو متزايد يف الكيفية اليت ميكن هبا جتميـع             . واحد مواصلتها 

ر من الفعالية، والشروط اليت سيسمح مبوجبـها برفـع الـدعاوى            ه الدعاوى بأقصى قد   ذه
اجلـرب  "ج  ذوتتضمن البدائل اليت جيري استكشافها املناقشة األوروبية بـشأن منـا          . التمثيلية
خيـار  "يف جمال محاية املستهلك؛ والنظام املتطور للدعاوى التمثيلية القائمة علـى     " اجلماعي
يف واليـات   " الدعاوى اجلماعية "ني؛ وتوسيع نطاق أشكال     يف القضايا املدنية يف الص    " التقيد

يف القضايا املتعلقة باإلضرار    (وإندونيسيا  ) فيما يتعلق بدعاوى املستهلكني   (قضائية مثل شيلي    
ه التطـورات   ذه بيد أن نطاق كثري من    ). حلماية احلقوق الدستورية  (وجنوب أفريقيا   ) بالبيئة

  . مال التجارية وحقوق اإلنسان ال يزال غري واضحفيما يتعلق بالدعاوى املتعلقة باألع
ويتمثل عائق عملي ثالث يف املثبطات املالية واالجتماعية والسياسية اليت تثين احملامني              -١١٢

لك، هناك جمموعة قانونية أكرب إىل حـد بعيـد          ذونتيجة ل . ا اجملال ذعن متثيل املدعني يف ه    
ويف بعـض   . شورة إىل الشركات املدعى عليها    تقدم امل ) وجيري تعويضها مبزيد من السخاء    (

ا الوضع باقتضاء أال ميارس حمـامو املـدعني         ذالواليات القضائية، تفاقم شروط التسويات ه     
ا أن الـضحايا، حيثمـا      ذويزيد من تفاقم ه   . العمل ضد الشركة نفسها يف األمور املستقبلية      
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م، قد ال يتوافر هلم أي دعم       يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان لعرقلة عملهم أو لتخويفه        
  .ي صلة على اإلطالقذقانوين أو دعم 

على أهنا تفي     ما تشري احلكومات إىل جمرد وجود نظم قضائية باعتباره دليالً         اً  وكثري  -١١٣
. ا بكـثري ذملا أوضحه النقاش الوارد أعاله، أكثر من ه اً  ولكن يلزم، وفق  . بواجبها يف احلماية  

لـك  ذه العوائق القانونية والعملية، مبا يف       ذ خيارات التصدي هل   وسيواصل املمثل اخلاص حبث   
  .  مع أصحاب مصلحة متعددينةعقد مشاورمن خالل 

  أوجه التكامل  - دال  
ينبغي أن تشكل اآلليات القضائية وغري القضائية القائمة على مستوى الدولة أساس              -١١٤

ا النظام، ميكن ذه ويف نطاق  .نظام أوسع لالنتصاف من انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان       
وميكـن  . يف مرحلة مبكرة  اً  ممكن  وحالًاً  ذأن توفر آليات التظلم على مستوى الشركات مال       

تعزيز اآلليات القائمة على مستوى كل من الدولة والـشركات مبجموعـة مـن               تكملة أو 
  . املبادرات التعاونية

الـصناعة واملتعـددة أصـحاب      ومن املمكن أن حتقق املبادرات القائمة على مستوى           -١١٥
وقد حتقق االتفاقات   . املصلحة متكني الشركات من توسيع نطاق آليات التظلم واحلد من تكاليفها          

كمـا قـد    . اإلطارية العاملية اهلدف نفسه فيما يتعلق باحتادات النقابات والشركات عرب الوطنية          
. والشركات عرب الواليـات القـضائية     اآلليات اإلقليمية أو الدولية املعايري املشتركة للدول         تعزز
. ه اآلليات هو توفري سبل االنتصاف للضحايا      ذكان األساس املنطقي، فإن الغرض األساسي هل       اًوأي

ه اآلليات أو اإلشراف عليهـا، أن تفعـل         ذإلنشاء ه اً  وينبغي للشركات والدول، اليت تتعاون مع     
  .جب الدول يف احلمايةلك بطريقة متسقة مع مسؤولية الشركات عن االحترام وواذ

ه اآلليات على ذوميكن أن تكون التحديات اليت تواجه إمكانية الوصول إىل أي من ه  -١١٦
ـ       " املعرضة للخطر "أشدها فيما يتعلق بالفئات       .اًوالضعيفة اليت يقال إهنا أشد الفئات احتياج

ض سبيل وصوهلا إىل    ه الفئات عوائق ثقافية واجتماعية ومادية ومالية تعتر       ذما تواجه ه  اً  وكثري
ه العوائق نتائج غري متعمـدة      ذآليات االنتصاف، سواء من خالل التمييز الفعلي أم باعتبار ه         

وينبغي أن يويل القيمون على أية آليـة االهتمـام          . لطريقة تصميم وعمل آليات االنتصاف    
 عمليـة   ه الفئات يف كل مرحلة من مراحل      ذالواجب للتأثريات املتباينة اليت ميكن أن متس ه       

  .الوصول واإلجراءات والنتيجة: التظلم

  اخلالصة  -هاء   
إن الواقع أبعد ما يكون عن تشكيل نظام شامل وجامع لتوفري سـبل االنتـصاف                 -١١٧

وعلى الرغم من أنه جرى إحراز تقدم، فـإن         .  انتهاكات الشركات حلقوق اإلنسان    لضحايا
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ئية القائمة على مستوى الدولة، واآلليات       اآلليات غري القضائية والقضا    - أنواع اآلليات    مجيع
  .تظل ناقصة التطور -التعاونية والدولية لك اآلليات ذالقائمة على مستوى الشركات، وك

ما ال يكون األفراد واجملتمعات احمللية على دراية بوسائل         اً  ا، فإنه كثري  ذهعن    وفضالً  -١١٨
ومع تزايد انتشار اآلليات، سيتزايد     . ااالنتصاف القائمة أو بكيفية إجراء خيارات جمدية بينه       

ا توافرت مساعدة كافية جلميع األطراف يف ذالتحدي املتعلق بإمكانية الوصول إليها إال إاً  أيض
بتحديث مورده علـى شـبكة اإلنترنـت،        اً  وقد قام املمثل اخلاص مؤخر    . حتديد خياراهتم 

BASESwiki
 علـى املعلومـات     ي سيواصل عن طريقه دعم حتسني سبل احلصول       ذال ،)٥١(

ـ   . إىل زيادة فعالية آليات التظلم غري القضائية      اً  واملعارف واخلربات سعي   اً ويعرض املورد حالي
  . قصة حالة٧٠ آلية و٢٠٠أكثر من 

ا كانت الترتيبات   ذبإجراء دراسة جدوى اآلن بشأن ما إ      اً  ويقوم املمثل اخلاص أيض     -١١٩
ص الوصول إىل سبل احلل املستدام للمنازعات       الشبكية الدولية اجلديدة للوساطة قد تعزز فر      

ـ            . ه الفـرص ذيف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان وبشأن الكيفية اليت قد تعزز هبا ه
  .وستدرج النتائج يف تقريره النهائي

  خامتة  - سادساً 
وطلب اجمللس منه تفعيل    . ٢٠١١ والية املمثل اخلاص إىل عام       ٨/٧مدد القرار     -١٢٠
بغية توفري محاية أكثر فعالية لألفراد واجملتمعات من        " "ماية واالحترام واالنتصاف  احل"إطار  

انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها، أو تتورط فيها، الشركات عرب الوطنية وغريهـا             
  ".من مؤسسات األعمال

ه املهمة على أفضل وجه، خلص املمثل اخلـاص إىل          ذهوعند البت يف كيفية أداء        -١٢١
يقول سني،  " إن ما حيركنا،  : "حكمة يف كلمات أمارتيا سني، احلائز على جائزة نوبل        وجود  

 وإمنا أنه يوجد ظلم حولنا      - وهو ما تتوقعه قلة منا       -اً  ليس إدراك أن العامل غري عادل متام      "
إن   ويواصل سني عرضه قائالً    .)٥٢("ميكن بوضوح حتقيق االنتصاف منه ونريد القضاء عليه       

ي يتبعه املمثل اخلاص،    ذال" الواقعية القائمة على املبادئ   "مع هنج   اً  املتناغم متام ا املنظور،   ذه
يدفع املرء إىل االستفسار عن كيفية حتسني احلياة الفعلية وليس عن كيفية حتسني اخلصائص              

. ، اليت تظـل ومهيـة علـى أي حـال          "العادلة متاما "أو املؤسسات   " اجملتمعات"  لالنظرية  
ا التقرير الكيفية اليت ميكن هبا أن تصبح الدول والشركات أكثر           ذتناول ه لك،  ذعلى   وبناء
. ات الصلة باألعمال التجارية وحقـوق اإلنـسان       ذوفعالية يف التصدي للتحديات     اً  جتاوب

__________ 
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لقيام كل من الـدول والـشركات بتقيـيم أداء          اً  ه التدابري العملية أساس   ذويوفر حتديد ه  
   .خرين بتقييم أداء الدول والشركاتاألخرى ولقيام أصحاب املصلحة اآل

اخلاص باألمم املتحدة أسس نظـام      " احلماية واالحترام واإلنصاف  "ويرسي إطار     -١٢٢
وهو يشتمل على واجبـات الـدول       . لتحسني إدارة األعمال التجارية وحقوق اإلنسان     

ويشمل اإلطـار مجيـع     . كما أنه يتضمن تدابري وقائية وعالجية     .ومسؤوليات الشركات 
الدول، ومؤسسات األعمال التجارية، واملتأثرين من األفراد       : ات الصلة ذهات الفاعلة   اجل

  .واجملتمعات احمللية، واجملتمع املدين، واملؤسسات الدولية
. ومن شأن التقدم يف أي ركيزة أن يطلق ويعزز التقدم يف الركيزتني األخـريني               -١٢٣

ات مستقلة عن التزامات األخرى،     ولكل من الدول ومؤسسات األعمال التجارية التزام      
 والـدول،   .ومن مث فإنه ال يلزم، وال ينبغي، أن تنتظر إحدامها حىت تتحرك األخرى أوالً             

بأداء واجبها املتعلق باحلماية على حنو أفضل، تيسر وفاء مجيع الشركات مبسؤوليتها عن             
الحترام، تدعم  والشركات، بإدماجها املسؤولية عن ا    . لكذاالحترام وتستهل التحقق من     
ومع حتـسن إمكانيـة     .  بأيدي املتلكئني  ذهلا الدول لألخ  ذعلى حنو متزايد اجلهود اليت تب     

الوصول إىل سبل االنتصاف، ستعرف الشركات والدول على السواء كيفية القيام على            
  .لكذحنو أفضل مبنع انتهاكات الشركات يف املقام األول، وما إىل 

 مبادئ توجيهية لتفعيـل  ة، جمموع٢٠١١ تقريره لعام  وسيقدم املمثل اخلاص، يف     -١٢٤
  .عناصر وعمليات اإلطار املختلفة ولكنها تكاملية وتفاعلية

خيارات وتوصيات على اجمللـس فيمـا يتعلـق         اً  وسيعرض التقرير النهائي أيض     -١٢٥
وسيعمل املمثل اخلاص على نطاق واسع مع الدول .  أن ختلف الواليةباملبادرات اليت ميكن

ي حققته الوالية، ذبيد أنه، للحفاظ على الزخم ال  . ه األفكار ذألعضاء وغريها يف تنمية ه    ا
  . يطرح توصية واحدة اآلن

وإىل جانب جمال معايري العمل، أصبح املمثل اخلاص منسق األمم املتحدة الفعلي              -١٢٦
حدة وتلتمس الدول والشركات ومنظمات األمم املت     . لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان   

والكيانات الوطنية والدولية األخرى بانتظام مشورته فيما يتعلق بـسياساهتا وممارسـاهتا            
وحتد القيـود املتعلقـة بـاملوارد       . ات الصلة بأنشطة الشركات   ذحقوق اإلنسان    بشأن
ه اجلهود احملدودة ستتوقف عندما     ذولكن حىت ه  . يستطيع هو وفريقه الصغري القيام به      مما

مل يتم إرساء وترسيخ وظيفة لتقدمي املشورة وبناء القدرات داخل األمـم            تنتهي واليته ما    
ه الوظيفة لـدى املفوضـية الـسامية        ذومن الناحية املنطقية، ينبغي أن تكون ه      . املتحدة
ولكن سيلزم أن تصبح املفوضية جمهزة لتوفري ما حيتاج إليـه ويتوقعـه             . اإلنسان حلقوق

ـ         وحي. أصحاب املصلحة من قيادة وإرشاد     ه ذث املمثل اخلاص على أن ينظر اجمللس يف ه
  .املسألة بسرعة

        


