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مقدمة
يف حزيران/يونيــه 2011، حظيــت املبــادئ التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق 
اإلنســان بتأييــد جملــس حقــوق اإلنســان، وهــو اهليئــة احلكوميــة الدوليــة الرئيســية املســؤولة عــن تعزيــز 
ومحايــة حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة. وقــام بوضــع املبــادئ التوجيهيــة جــون روغــي)1)، الــذي كان 
وقتهــا املمثِّــل اخلــاص لألمــن العــام املعــين مبســألة حقــوق اإلنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغريهــا مــن 

مؤسســات األعمــال.
وقد شّكل تأييد املبادئ التوجيهية منعطفاً هاماً يف النقاش املستمر منذ عقود حول كيفية 
تطبيــق حقــوق اإلنســان يف ســياق األعمــال التجاريــة. وكان ذلــك التأييــد تأسيســاً للمبــادئ التوجيهيــة 
باعتبارهــا أول إطــار عاملــي مرجعــي ملعاجلــة أثــر األعمــال التجاريــة علــى مجيــع حقــوق اإلنســان ينطبــق 
علــى الــدول والشــركات علــى حــد ســواء، ويوضــح واجبــات ومســؤوليات كل منهمــا يف معاجلــة خماطــر 

حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بأنشــطة األعمــال التجاريــة.
وحظيت املبادئ التوجيهية أيضاً بتأييد العديد من الشركات ومنظمات األعمال ومنظمات 
اجملتمع املدين والنقابات واملؤسسات الوطنية واإلقليمية، وغريها من مجاعات أصحاب املصلحة. وزاد 
ذلك من توطيد مكانتها باعتبارها اإلطار املعياري العاملي الرئيسي لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان.

وتســتند املبادئ التوجيهية إىل ســت ســنوات من العمل من جانب املمثل اخلاص، مشلت 
حبوثاً متعمقة ومشاورات واسعة مع الشركات واحلكومات واجملتمع املدين واألفراد املتضررين واجملتمعات 
احمللية املتضررة واحملامن واملستثمرين وغريهم من أصحاب املصلحة، فضالً عن االختبار العملي هلا.

أسئلة متكررة عن املبادئ التوجيهية
يهدف هذا املنشور لألسئلة املتكررة إىل شرح خلفية وحمتويات املبادئ التوجيهية، وكيفية 

ارتباطها باملنظومة األوسع حلقوق اإلنسان وغريها من األطر.
وليــس مقصــوداً باملنشــور أن يكــون توجيهــاً تنفيذيــاً، وإن كان يُعــدِّد مثــل هــذه التوجيهــات 

وغريهــا مــن املــوارد الالزمــة لدعــم التنفيــذ العملــي يف مرفقيــه الثالــث والرابــع.

"تقريــر املمثــل اخلــاص لألمــن العــام املعــين مبســألة حقــوق اإلنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغريهــا مــن مؤسســات األعمــال، جــون  (1(
روغــي" )A/HRC/17/31(. انظــر املبــادئ التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان: تنفيــذ إطــار األمــم املتحــدة 

.(13.XIV.5 املعنــون "احلمايــة واالحــرام واالنتصــاف" )منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع
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وباإلضافــة إىل ذلــك، أصــدرت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان دليــاًل
تفســريياً حــول مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان، شــرحت فيــه معــى ومقاصــد املبــادئ 
التوجيهيــة املوجهــة إىل الشــركات واآلثــار املرتبــة عليهــا)2). ويُقصــد هبــذا املنشــور لألســئلة املتكــررة أن 
يكون مصاحباً للمبادئ التوجيهية وللدليل التفسريي. ويؤمل أن يساعد كالً من املمارسن والوافدين 
اجلــدد إىل ميــدان حقــوق اإلنســان علــى تلمــس طريقهــم بــن املبــادئ التوجيهيــة، وحتســن فهمهــم هلــا 

مــن خــالل وضعهــا يف ســياقها.
واملنشــور موجــه إىل مجهــور واســع، بــدءاً مــن ممارســي حقــوق اإلنســان واحلكومــات واجملتمــع 
املــدين والنقابــات والشــركات وانتهــاء بأفــراد عمــوم اجلمهــور مــن املهتمــن بفهــم هــذا اإلطــار اهلــام إلدارة 

املخاطــر الــي تتعــرض هلــا حقــوق اإلنســان نتيجــة ألنشــطة األعمــال التجاريــة.
ويغطــي املنشــور مســائل عديــدة كانــت حمــل مشــاورات مســتفيضة أثنــاء وضــع املبــادئ 
التوجيهية، وجييب على األسئلة الي طرحها أصحاب املصلحة قبل وبعد إقرار جملس حقوق اإلنسان 
إضافــة علــى أحــكام املبــادئ التوجيهيــة،  يُدخــل املنشــور بــأي حــال مــن األحــوال أي تغيــري أو هلــا. وال

أو علــى التوقعــات الــي حتددهــا للــدول والشــركات.
مســائل بعينهــا أيضــًا ويتيــح عــدد مــن املنظمــات الــي تركــز بشــكل خــاص علــى قطاعــات أو

أدوات وتوجيهــات لتعزيــز نشــر وتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة. ويــرد بعــض هــذه األدوات والتوجيهــات يف 
املرفقــن الثالــث والرابــع أدنــاه.

.(13.XIV.4 مسؤولية الشركات عن احرام حقوق اإلنسان: دليل تفسريي )األمم املتحدة، رقم املبيع (2(
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أوالً- أسئلة عامة

ما�هي�حقوق�اإلنسان؟ السؤال�1-

إن فكــرة حقــوق اإلنســان فكــرة بســيطة بقــدر ما هــي قويــة: مــن حــق النــاس أن يُعاملــوا 
جنســهم  حمــل إقامتهــم أو بكرامــة. وحقــوق اإلنســان متأصلــة يف البشــر كافــة، أيــاً كانــت جنســيتهم أو
أو أصلهــم القومــي أو اإلثــين أو لوهنــم أو دينهــم أو لغتهــم، أو أي وضــع آخــر. وحيــق لــكل فــرد التمتــع 

حبقــوق اإلنســان دون متييــز. ومجيــع هــذه احلقــوق مرابطــة ومتكافلــة وغــري قابلــة للتجزئــة.
جيســد القانــون حقــوق اإلنســان ويضمنهــا يف شــكل معاهــدات وقانــون دويل  وغالبــاً ما
عريف، ومبادئ عامة، وغري ذلك من مصادر القانون الدويل. ويفرض القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
باالمتنــاع عــن أفعــال معينــة، وذلــك لتعزيــز ومحايــة حقــوق  علــى الــدول التزامــات بالعمــل بطــرق معينــة أو

اإلنســان واحلريــات األساســية لألفــراد أو اجلماعــات.

معايري حقوق اإلنسان
توىل ممثلو العديد من األمم صياغة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948 للحؤول 
دون تكرار فظائع احلرب العاملية الثانية، وهو يشــكل حجر الزاوية للقانون احلديث حلقوق اإلنســان. 
1993، أعــادت مجيــع الــدول املشــاركة املائــة  املؤمتــر العاملــي حلقــوق اإلنســان املعقــود يف فيينــا عــام ويف

وواحد وســبعن تأكيد التزامها بالطموحات الي جيســدها اإلعالن العاملي.
ومت تدويــن اإلعــالن العاملــي يف القانــون الــدويل مــن خــالل العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق 
املدنيــة والسياســية والعهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، اللذيــن صــدرا 
عــام 1966. وتُعــرف الوثائــق الثالثــة معــاً باســم الشــرعة الدوليــة حلقــوق اإلنســان. واســتكمل العهــدان 

الدوليــان بســبع معاهــدات دوليــة "أساســية" أخــرى حلقــوق اإلنســان.
وعندمــا تصبــح الــدول أطرافــاً يف معاهــدات دوليــة، ترتــب عليهــا مبوجــب القانــون الــدويل 
التزامــات باحــرام ومحايــة وإعمــال حقــوق اإلنســان. ويعــين التــزام الــدول باحــرام حقــوق اإلنســان أهنــا 
تقييده. ويقتضي التزامها حبماية حقوق اإلنســان  جيب أن متتنع عن عرقلة التمتع حبقوق اإلنســان أو
التزامهــا بإعمــال حقــوق اإلنســان أن حتمــي األفــراد واجلماعــات مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. ويعــين

أنــه جيــب عليهــا اختــاذ إجــراءات إجيابيــة لتيســري التمتــع حبقــوق اإلنســان األساســية. وقــد صدقــت كل 
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الــدول علــى واحــدة علــى األقــل مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان األساســية التســع، وصــدق 80 يف 
املائة من الدول على أربع معاهدات أو أكثر. كما أن بعض املعايري األساسية حلقوق اإلنسان تتمتع 

باحلمايــة الشــاملة مبوجــب القانــون الــدويل العــريف عــر كافــة احلــدود واحلضــارات.
ومجيع حقوق اإلنسان - سواء املدنية أو الثقافية أو االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية - 
هــي حقــوق مرابطــة ومتكافلــة وغــري قابلــة للتجزئــة. ويعــين ذلــك أن حتســن حالــة حــق مــن احلقــوق 
يســهل النهوض باحلقوق األخرى. وباملثل، فإن احلرمان من حق يؤثر ســلباً على كل احلقوق األخرى.

لالطالع على املزيد عن حقوق اإلنســان، وتطور حركة حقوق اإلنســان واملســائل اخلاصة حبقوق 
اإلنسان واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، يُرجى زيارة املوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 

.www.ohchr.org :اإلنسان

ما هي حقوق العمل؟
حقــوق العمــل هــي حقــوق العمــال، علــى النحــو املنصــوص عليــه يف معايــري العمــل الدوليــة 
الي وضعتها منظمة العمل الدولية. وعلى وجه اخلصوص، فإن إعالن املنظمة بشأن املبادئ واحلقوق 
األساســية يف العمــل يلــزم مجيــع الــدول األعضــاء فيهــا بأربــع فئــات مــن املبــادئ واحلقــوق: حريــة تكويــن 
اجلمعيات واحلق يف املفاوضة اجلماعية؛ والقضاء على العمل القسري؛ والقضاء على عمالة األطفال؛ 
والقضاء على التمييز يف االستخدام واملهنة. وتغطي املنظمة هذه احلقوق باتفاقياهتا األساسية الثماين.

ملعــــرفة املزيد عن حقوق العمال ومعايري العمل الدولية، مبا يف ذلك االتفاقيات األساسية 
الثماين ملنظمة العمل الدولية، يُرجى زيارة املوقع الشبكي:

www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm )اطلع عليه يف 28 آب/أغسطس 2014).

ما�صلة�حقوق�اإلنسان�باألعمال�التجارية؟ السؤال�2-

من املسلم به منذ وقت طويل أن األعمال التجارية ميكن أن حُتدث أثراً عميقاً يف حقوق 
اإلنســان. وميكــن أن يكــون هــذا األثــر إجيابيــاً، مــن خــالل توفــري االبتــكارات واخلدمــات الــي ميكــن أن 
ميكــن أن يكــون ســلبياً،  حتســن مســتويات معيشــة النــاس يف مجيــع أحنــاء العــامل علــى ســبيل املثــال. كما
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عندما تؤدي أنشطة األعمال التجارية، على سبيل املثال، إىل تدمري سبل معيشة الناس أو استغالل 
تشــريد اجملتمعــات احملليــة. وميكــن أيضــاً أن تتــورط الشــركات يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان  العمــال أو
الي ترتكبها أطراف أخرى، مبا يف ذلك الدول، على سبيل املثال، إذا ما تواطأت مع قوات األمن يف 
عمــدت إىل تقــدمي معلومــات عــن عمالئهــا إىل الــدول، الــي تســتخدمها  قمــع االحتجاجــات بعنــف أو

عندئذ يف تعقب املعارضن ومعاقبتهم.
وعلــى أيــة حــال، فــإن املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنســان ال تفــرض بوجــه عام التزامــات 
قانونية مباشرة على اجلهات اخلاصة، مثل الشركات. فالدول هي املسؤولة عن سن وإنفاذ التشريعات 
الوطنيــة الــي ميكــن أن تلــزم الشــركات باحــرام حقــوق اإلنســان - مثــل القوانــن الــي تفــرض حــداً أدىن 
لســن العمل. وهناك بعض االســتثناءات يف خمتلف جماالت القانون؛ فالقانون اإلنســاين الدويل، على 
ســبيل املثــال، يفــرض أيضــاً التزامــات علــى اجلهــات اخلاصــة، مبــا يف ذلــك األفــراد والشــركات. غــري أنــه 
مــن املفهــوم عمومــاً أن االلتزامــات الناشــئة عــن معاهــدات حقــوق اإلنســان ال تنطبــق إال علــى الــدول 
تقــع علــى الشــركات نفــس الواجبــات القانونيــة الــي تقــع علــى عاتــق الــدول  وحدهــا. وبالنظــر إىل أنــه ال
هــي املســؤوليات الــي تقــع  مبوجــب القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، كان هنــاك جــدال طويــل حــول ما
على عاتق الشركات بالنسبة حلقوق اإلنسان. وقد ُوضعت املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية 
وحقــوق اإلنســان لتوضيــح األدوار واملســؤوليات املختلفــة للــدول والشــركات يف معاجلــة أثــر األعمــال 

التجاريــة علــى حقــوق اإلنســان.

ُوضعت؟ وكيف التوجيهية المبادئ هي ما السؤال�3-

ترد املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان: تنفيذ إطار عمل "احلماية 
واالحــرام واالنتصــاف" يف جمموعــة مــن 31 مبــدأ موجهــاً إىل الــدول والشــركات، توضــح واجباهتــا 
ومســؤولياهتا يف محايــة واحــرام حقــوق اإلنســان يف ســياق أنشــطة األعمــال التجاريــة، وكفالــة الوصــول 

إىل ســبل انتصــاف فعالــة لألفــراد واجلماعــات املتضــررة مــن هــذه األنشــطة.
وقام بوضع املبادئ التوجيهية الروفيسور جون روجي، األستاذ يف جامعة هارفارد، واملمثل 
اخلاص لألمن العام لألمم املتحدة بشــأن مســألة حقوق اإلنســان والشــركات عر الوطنية وغريها من 
مؤسســات األعمــال يف الفــرة مــن عــام 2005 إىل عــام 2011. وقــد أنشــأت جلنــة األمــم املتحــدة 
حلقوق اإلنسان والية املمثل اخلاص يف عام 2005 استجابة للقلق املتزايد بشأن أثر أنشطة األعمال 

التجارية على حقوق اإلنســان وعدم وضوح مســؤوليات الشــركات عن حقوق اإلنســان.
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وطلبت اللجنة إىل األمن العام تعين ممثل خاص لتوضيح معايري املسؤولية واملساءلة لكل 
من األعمال التجارية والدول فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان.

وشرع املمثل اخلاص بعد ذلك يف برنامج طموح للبحوث واملشاورات، مع التشديد بصفة 
خاصة على إجراء مشاورات مع أصحاب املصلحة املتعددين يف كافة مناطق العامل، لضمان استفادة 
جمموعــه 47 مــن عمليــات  آرائــه وتوصياتــه مــن طائفــة واســعة مــن وجهــات النظــر واخلــرات. وُعقــد ما
يف  التشــاور واجتماعات اخلراء على مدى ســت ســنوات مع مجيع جمموعات أصحاب املصلحة، مبا
ذلك ممثلو احلكومات واألعمال التجارية واجملتمع املدين واجملتمعات احمللية الي تأثرت حقوق اإلنسان 
فيها بأنشــطة األعمال التجارية. وباإلضافة إىل ذلك، أجريت عملية تشــاور عاملية من خالل شــبكة 
اإلنرنــت يف عــام 2010 حــول جمموعــة مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة. واســتقطب هــذا التشــاور عــر 

اإلنرنــت اآلالف مــن الــردود مــن أصحــاب املصلحــة يف أكثــر مــن 100 بلــد.
ويف عــام 2008، وعنــد اكتمــال واليتــه األوىل الــي امتــدت لثــالث ســنوات، قــدم املمثــل 
اخلاص إطار عمل "احلماية واالحرام واالنتصاف" إىل جملس حقوق اإلنسان. وأوضح اإلطار واجب 
الدولــة يف توفــري احلمايــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة باألعمــال التجاريــة، ومســؤولية 
الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان، وضــرورة تعزيــز ســبل االنتصــاف املناســبة والفعالــة لضحايــا 
انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة باألعمال التجارية. ورحب اجمللس هبذا اإلطار، وَمدد عندئذ 

واليــة املمثــل اخلــاص لثــالث ســنوات أخــرى، وطلــب إليــه "تفعيــل" اإلطــار.
ويف حزيران/يونيــه 2011، قــدم املمثــل اخلــاص مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن 

األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان إىل جملــس حقــوق اإلنســان، الــذي أيدهــا.

باألهمية؟ التوجيهية المبادئ تتسم لماذا السؤال�4-

توفــر املبــادئ التوجيهيــة خمططــاً أساســياً للعمــل لتحديــد البارامــرات الــي ينبغــي أن تعمــل 
مــن خالهلــا الــدول والشــركات لوضــع السياســات والقواعــد والعمليــات علــى أســاس األدوار والظــروف 
املعينة اخلاصة بكل منها. وهي توفر الوضوح للدول بشأن اآلثار املرتبة على واجبها القائم يف محاية 
حقوق اإلنسان من اآلثار الضارة الناجتة عن تصرفات الشركات، مبا يف ذلك ما يتعلق بكفالة وصول 
أهنا توفر توجيهات عملية للشركات  املتضررين من األنشطة التجارية إىل سبل االنتصاف الفعالة. كما
بشأن اخلطوات الي جيب اختاذها لضمان احرام حقوق اإلنسان املعرف هبا دولياً ومعاجلة أي آثار 
هلــا. ومــن خــالل وضــع إطــار عاملــي، هتيــئ املبــادئ التوجيهيــة أرضيــة مشــركة للعمــل واملســاءلة ميكــن 
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على أساســها تقييم ســلوك الدول والشــركات. وتشــكل املبادئ التوجيهية معياراً عاملياً أصبح ينعكس 
أيضــاً علــى حنــو متزايــد يف األطــر الدوليــة األخــرى للحوكمــة )انظــر املرفــق الثــاين(.

التوجيهية؟ المبادئ تقول ماذا السؤال�5-

تعكــس املبــادئ التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان صــورة هليــكل إطــار 
2008، وتطــرح 31 مبــدأً لوضعهــا موضــع التنفيــذ.  "احلمايــة واالحــرام واالنتصــاف" الصــادر عــام

ووفقــاً لإلطــار:
مــن واجــب مجيــع الــدول محايــة مجيــع األشــخاص اخلاضعــن لواليتهــا مــن انتهــاكات حقــوق  •

الشــركات؛ ترتكبهــا  الــي  اإلنســان 
تقــع علــى الشــركات مســؤولية احــرام حقــوق اإلنســان - أي جتنــب التعــدي علــى حقــوق  •
الصناعــة الــي يقومــون هبــا، ومعاجلــة أي  اآلخريــن أينمــا كانــوا يعملــون وأيــاً كان حجمهــم أو
أثــر ينجــم عــن ذلــك. وتوجــد هــذه املســؤولية بشــكل مســتقل عمــا إذا كانــت الــدول تفــي 

بالتزاماهتــا؛
عنــد حــدوث انتهــاكات، جيــب أن تتوفــر للضحايــا فــرص الوصــول إىل ســبل االنتصــاف  •

القضائيــة. وغــري  القضائيــة  التظلــم  آليــات  خــالل  مــن  الفعالــة، 
وبغض النظر عن السياق، تتحمل الدول والشركات هذه املسؤوليات املتمايزة وإن كانت 

متكاملة.

واجب الدولة يف توفري احلامية
تؤكد املبادئ التوجيهية على أن الواجب الواقع على الدولة يف محاية األفراد من انتهاكات 
حقــوق اإلنســان الــي ترتكبهــا الشــركات يقتضــي مــن الدولــة أن تتخــذ اخلطــوات املناســبة ملنــع هــذه 
االنتهــاكات والتحقيــق فيهــا واملعاقبــة عليهــا واالنتصــاف منهــا مــن خــالل إجــراءات فعالــة علــى صعيــد 
السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية وقواعد التحكيم. وينبثق هذا الواجب من واجبات حقوق 
أكثــر مــن املعاهــدات الدوليــة  اإلنســان القائمــة الــي تتحملهــا الــدول مبوجــب تصديقهــا علــى واحــدة أو
حلقوق اإلنســان، ومن األســس املنطقية القوية الي تتأســس عليها السياســات العامة على حد ســواء. 

)انظــر أيضــاً الفصــل الثــاين(.
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مسؤولية األعامل التجارية عن احرتام حقوق اإلنسان
يتعلق حبقوق اإلنسان  توضح املبادئ التوجيهية أن معيار مسؤولية األعمال التجارية فيما
هــو احــرام حقــوق اإلنســان، وهــي تبــن تفصيــالً اخلطــوات الــي جيــب أن تتخذهــا الشــركات "إلدراك 
حتدثــه مــن آثــار،  وإظهــار" أهنــا تقــوم بذلــك. وتعــين هــذه املســؤولية أنــه جيــب علــى الشــركات معرفــة ما
وجتنب املساس حبقوق اإلنسان، ومعاجلة أي أثر فعلي أو حمتمل يقع على هذه احلقوق. وإذا وجدت 
الشركات أهنا قد تكون تسببت أو أسهمت يف حدوث ضرر، فالبد وأن توفر، أو تشارك يف توفري، 

عمليــات انتصاف فعالة.
وتوضح املبادئ التوجيهية أن مســؤولية الشــركات عن احرام حقوق اإلنســان مســتقلة عن 
قــدرة الــدول علــى القيــام بواجــب محايــة حقــوق اإلنســان أو عــن مــدى اســتعدادها للقيــام بذلــك)3). 

)انظــر أيضــاً الفصــل الثالــث(.

وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف
كجزء من واجب الدول يف توفري احلماية من انتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة باألعمال 
التجاريــة، جيــب عليهــا أن تتخــذ اخلطــوات املناســبة لضمــان متكــن املتضرريــن مــن الوصــول إىل ســبل 

اإلداريــة املناســبة. غريهــا مــن الســبل غــري القضائيــة أو االنتصــاف الفعالــة مــن خــالل نظــام احملاكــم أو
وباإلضافة إىل توفري الشركات لسبل االنتصاف من خالل عمليات مشروعة، يُنتظر منها 
إذا وجــدت أهنــا قــد تســببت أو أســهمت يف إحــداث ضــرر أن تنشــئ، أو تشــارك يف إنشــاء، آليــات 
فعالة على املســتوى التنفيذي للنظر يف تظلمات األفراد واجملتمعات احمللية الي قد تتأثر ســلباً. )انظر 

أيضــاً الفصــل الرابــع(.

التوجيهية؟ للمبادئ القانوني الوضع هو ما السؤال�6-

تنشــئ  أهنا ال ال تشــكل املبادئ التوجيهية صكاً دولياً ميكن أن تصدق عليه الدول، كما
التزامــات قانونيــة جديــدة. بــل أهنــا، باألحــرى، توضــح وتشــرح اآلثــار املرتبــة علــى األحــكام ذات الصلــة 
مــن املعايــري الدوليــة القائمــة حلقــوق اإلنســان، الــي يكــون بعضهــا ملزمــاً للــدول مــن الناحيــة القانونيــة، 
وتوفر التوجيه بشأن كيفية إعماهلا. وترجع املبادئ التوجيهية إىل االلتزامات القائمة على الدول مبوجب 

للحصول على معلومات معمقة حول مسؤولية الشركات عن االحرام، انظر مسؤولية الشركات عن احرام حقوق اإلنسان. (3(
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القانون الدويل، وتنبثق من هذه االلتزامات. وكثرياً ما توجد تشريعات وطنية، أو قد جيب أن توجد، 
لكفالــة إعمــال وإنفــاذ هــذه االلتزامــات بصــورة فعالــة. ويعــين ذلــك بــدوره أنــه ميكــن أن تنعكــس عناصــر 

من املبادئ التوجيهية يف القانون احمللي الذي ينظم أنشــطة األعمال التجارية.

مبــادئ� هــي فهــل قانونيــاً، صــكًا التوجيهيــة المبــادئ تكــن لم إذا السؤال�7-
فحســب؟ طوعيــة

ال. فحماية حقوق اإلنسان من االنتهاكات ذات الصلة باألعمال التجارية أمر ُمنتظر من 
يشــكل يف معظــم احلــاالت التزامــاً قانونيــاً مــن خــالل تصديقهــا علــى املعاهــدات  كافــة الــدول، وهــو ما
الدوليــة حلقــوق اإلنســان امللزمــة قانونــاً الــي تتضمــن أحكامــاً تقضــي بذلــك. وواجــب الدولــة يف توفــري 

احلمايــة الــوارد يف املبــادئ التوجيهيــة هــو واجــب ينبثــق مــن هــذه االلتزامــات.
ومسؤولية احرام حقوق اإلنسان هي احلد األدىن املتوقع من مجيع الشركات. ويف العديد 
األنظمــة احملليــة املتعلقــة  بصــورة جزئيــة يف القوانــن أو مــن الــدول، تنعكــس هــذه املســؤولية بالكامــل أو

بالشــركات. والشــركات ملزمــة بالتقيــد هبــذه القوانــن احملليــة.
وميكــن أيضــاً إدمــاج مســؤولية احــرام حقــوق اإلنســان يف الشــروط التعاقديــة امللزمــة بــن 
الشــركات وعمالئهــا مــن الشــركات واألفــراد واملورديــن. وميكــن يف معظــم احلــاالت إنفــاذ هــذه الشــروط 
مــن خــالل الوســائل القضائيــة. وتقــرر املبــادئ التوجيهيــة أنــه جيــب علــى الشــركات أن تتعامــل دائمــًا

اإلســهام يف وقــوع انتهــاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان باعتبــاره مســألة تتعلــق  مــع خطــر التســبب أو
باالمتثــال للقانــون.

يلــزم علــى الــدوام قانونــاً إيــالء العنايــة الواجبــة حلقــوق  وعــالوة علــى ذلــك، ففــي حــن قــد ال
اإلنســان ومعاجلة الضرر، فإن من الضروري أن تدرك الشــركات وتظهر أهنا تفي مبســؤوليتها يف احرام 
حقــوق اإلنســان. وميكــن أن يــؤدي تقاعــس الشــركات عــن ذلــك إىل إخضاعهــا لـــ "حمكمــة الــرأي 
- الي تضم املوظفن، واجملتمعات احمللية، واملستهلكن، واجملتمع املدين، فضالً عن املستثمرين.  العام"
وبالتــايل، ميكــن أن تكــون هنــاك عواقــب قانونيــة وماليــة، وآثــار علــى مسعــة الشــركات، إذا أخفقــت يف 

احــرام حقــوق اإلنســان علــى النحــو املبــن يف املبــادئ التوجيهيــة.
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الــدول� مســؤوليات بيــن العالقــة ــة التوجيهي ــادئ المب ــاول تتن كيــف السؤال�8-
والشــركات؟

يتعلق  تعكس املبادئ التوجيهية األدوار املتمايزة، وإن كانت متكاملة، للدول والشركات فيما
يقتصــر فحســب علــى  حبقــوق اإلنســان. وهــي توضــح أن ضمــان احــرام الشــركات حلقــوق اإلنســان ال
مطالبة الشركات نفسها باختاذ إجراءات، وإمنا يقتضي أيضاً من الدول أن توفر سياسة وبيئة تنظيمية 

مالئمتن لتعزيز احرام األعمال التجارية حلقوق اإلنسان ومساءلتها عن ما حتدثه من آثار ضارة.
وتوضــح املبــادئ التوجيهيــة أن الشــركات ختضــع لقوانــن الــدول الــي تعمــل فيهــا؛ غــري أهنــا 
تســلم أيضــاً بأنــه قــد تكــون هنــاك حــاالت تفتقــر فيهــا الدولــة إىل القــدرة املؤسســية علــى إنفــاذ القوانــن 
قد تكون غري راغبة  سيما الشركات العابرة للحدود الوطنية، أو واألنظمة الوطنية ضد الشركات، وال
بعــض احلــاالت، قــد تتعــارض البيئــة القانونيــة الوطنيــة مــع املعايــري الدوليــة حلقــوق  يف القيــام بذلــك. ويف
اإلنســان، مبا فيهــا االلتزامــات الــي تعهــدت هبــا الدولــة. وتوفــر املبــادئ التوجيهيــة للــدول والشــركات 
وغريها إطاراً لفهم أدوارها وإجراءاهتا املتمايزة، وإن كانت متكاملة، الالزمة ملنع ومعاجلة اآلثار السلبية 

املرتبطــة بأنشــطة األعمــال التجاريــة.

للشركات؟ االجتماعية بالمسؤولية التوجيهية المبادئ عالقة ما السؤال�9-

تُفهــم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات بطــرق خمتلفــة. فالفهــم التقليــدي يركــز علــى ترعــات 
حــن قــد تتصــل  الشــركات لتنميــة اجملتمــع واألعمــال اخلرييــة واجلهــود االجتماعيــة والبيئيــة األخــرى. ويف
تدعمهــا، فــإن الفــارق األساســي بــن هــذا  تتماشــى معهــا أو هــذه اجلهــود بتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة أو
الفهــم التقليــدي للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات واملبــادئ التوجيهيــة يتمثــل يف أن تنفيــذ املبــادئ 
التوجيهيــة هــو التوقــع املنتظــر علــى الصعيــد العاملــي مــن مجيــع الشــركات وليــس جمــرد جهــد طوعــي قــد 
تقــرر شــركة ما االخنــراط فيــه تبعــاً ألهدافهــا وأولوياهتــا األخــرى و/أو كجــزء مــن الرخيــص االجتماعــي 

القانــوين املمنــوح للعمــل يف حــاالت معينــة. أو
أنشطة لدعم  وتسلم املبادئ التوجيهية صراحة بأنه ميكن أن تضطلع الشركات بالتزامات أو
وتعزيــز حقــوق اإلنســان، وهــو ما ميكــن أن يســهم يف التمتــع هبــذه احلقــوق. غــري أن ذلــك ال يعــوض 

تقــوم بــه مــن عمليــات. تقاعســها عــن احــرام حقــوق اإلنســان خــالل ما



11

وظهــر يف الســنوات األخــرية فهــم خمتلــف للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات، وهــو الفهــم 
الذي يركز على مسؤولية الشركات عن تفهم وتناول األثر الذي حتدثه األعمال التجارية يف اجملتمع، 
لتجنــب اآلثــار الضــارة وتعظيــم الفوائــد. وهــذا هــو تعريــف املســؤولية االجتماعيــة للشــركات الــذي يأخــذ 
بــه االحتــاد األورويب، مــن بــن جهــات أخــرى. وميكــن أن يشــمل هــذا التعريــف مســؤولية الشــركات عــن 
احرام حقوق اإلنسان على النحو املبن يف املبادئ التوجيهية. كما أن مسؤولية الشركات عن احرام 
حقــوق اإلنســان علــى النحــو املبــن يف املبــادئ التوجيهيــة توفــر الوضــوح املفاهيمــي والتنفيــذي ألول 
مبدأيــن مــن االتفــاق العاملــي لألمــم املتحــدة، اللذيــن يدعــوان الشــركات إىل االلتــزام باحــرام )ودعــم( 

حقــوق اإلنســان وجتنــب التواطــؤ فيمــا يقــع مــن انتهــاكات حلقــوق اإلنســان.

مستقباًل؟ القانونية التطورات دون التوجيهية المبادئ تحول هل السؤال�10-

قانونية يف املستقبل. وتنص ديباجتها  ال حتول املبادئ التوجيهية دون أي تطورات معيارية أو
على أنه ال ينبغي أن يُفهم من أي شيء يف املبادئ التوجيهية أهنا حتد أو تقوض أي التزامات قانونية 
تشــري املبــادئ التوجيهيــة إىل  تكــون الدولــة خاضعــة هلــا مبوجــب القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان. كما
أنــه "ال ينبغــي للــدول أن تفــرض أن األعمــال التجاريــة تفضــل أو تســتفيد دائمــاً مــن ختــاذل الدولــة، 
وينبغي هلا أن تنظر يف اختاذ مزيج ذكي من التدابري - الوطنية والدولية، واإللزامية والطوعية - لتعزيز 

احرام األعمال التجارية حلقوق اإلنســان".
وتنــص املبــادئ التوجيهيــة كذلــك علــى أنــه ينبغــي علــى الــدول إجــراء تقييمــات دوريــة ملــدى 
كفايــة القوانــن الوطنيــة الــي يكــون اهلــدف منهــا، أو األثــر املرتــب عنهــا، هــو إلــزام الشــركات باحــرام 
توجــد قوانــن  حقــوق اإلنســان و"ســد أيــة ثغــرات"، )املبــدأ التوجيهــي 3(. ويعــين ذلــك أنــه حيثمــا ال
عندمــا تكــون هــذه القوانــن غــري فعالــة يف ضمــان احــرام األعمــال التجاريــة حلقــوق  يف هــذا الشــأن أو

أوجــه القصــور التنظيميــة. اإلنســان، يُنتظــر مــن الــدول معاجلــة هــذه الثغــرات أو
قانونيــة  حيــول دون أي تطــورات معياريــة أو يوجــد يف املبــادئ التوجيهيــة ما وبالتــايل، فال
جديــدة يف هــذا الشــأن مــن جانــب اجملتمــع الــدويل لتعزيــز محايــة واحــرام حقــوق اإلنســان يف ســياق 

األنشــطة التجاريــة.
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لحقــوق� الشــركات انتهــاك لضحايــا التوجيهيــة المبــادئ تعنــي مــاذا السؤال�11-
اإلنســان؟

تتوقــع املبــادئ التوجيهيــة مــن الــدول اختــاذ اخلطــوات املناســبة، الــي تتماشــى مــع التزاماهتــا 
املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، لضمــان وصــول املتضرريــن مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتبطــة باألعمــال 
تنص  غري القضائية املناســبة. كما التجارية إىل ســبل انتصاف فعالة، من خالل الوســائل القضائية أو
على أنه عندما حتدد الشــركات أهنا تســببت يف إحداث آثار ضارة على حقوق اإلنســان أو ســامهت 
تتعــاون يف كفالــة، معاجلــة هــذه اآلثــار مــن خــالل عمليــات مشــروعة.  فيهــا، فإهنــا ينبغــي أن تكفــل، أو
يشــكل آليــة فعالــة للتظلــم، وتوفــر توجيهــاً بشــأن كيفيــة  وتنشــئ املبــادئ التوجيهيــة كذلــك معايــري ملا

التغلــب علــى العقبــات الــي حتــول دون الوصــول إىل هــذا االنتصــاف.
وتشكل هذه األحكام إطار عمل ميكن أن يقيس اجملتمع املدين والضحايا وممثليهم عليه 
إذا كانــت الــدول والشــركات قــد اختــذت اخلطــوات الالزمــة لضمــان احــرام حقــوق اإلنســان ووفــرت  مــا
2008 ومنظمــات اجملتمــع املــدين وغريهــا  للضحايــا ســبل الوصــول إىل انتصــاف فعــال. ومنــذ عــام
تســتخدم إطــار األمــم املتحــدة لـــ "احلمايــة واالحــرام واالنتصــاف"، وبعــد ذلــك املبــادئ التوجيهيــة، يف 
هــذا الشــأن بالنيابــة عــن الضحايــا. فعلــى ســبيل املثــال، اســتخدمت منظمــات اجملتمــع املــدين املبــادئ 
التوجيهية كإطار لتحليل املخاطر واملسؤوليات يف جمال حقوق اإلنسان يف قطاعات حمددة، مث الدعوة 
حتســن  اســُتخدمت املبادئ التوجيهية للدعوة إلنشــاء أو بعد ذلك للعمل ووضع معايري أفضل. كما
لتحليل مدى فعالية آليات االنتصاف القائمة. واستخدمت منظمات أخرى املبادئ  آليات التظلم أو
إذا كانــت الــدول تتخــذ خطــوات كافيــة لتوفــري احلمايــة ضــد االنتهــاكات املتصلــة  التوجيهيــة لتحليــل مــا

باألعمــال التجاريــة مــن خــالل التشــريعات وتدابــري السياســة العامــة والقواعــد التنظيميــة.
وأصدرت منظمات عديدة أدلة لضحايا انتهاكات الشــركات حلقوق اإلنســان وملنظمات 
اجملتمع املدين، مبا يف ذلك حول كيفية استخدام املبادئ التوجيهية يف جمايل البحوث والدعوة. )انظر 

املرفــق الرابــع لالطــالع علــى مزيــد من التفاصيل(.
االنتصاف لضحايا االنتهاكات املتصلة  وال تنشئ املبادئ التوجيهية نفسها آلية للتظلم أو
باألعمــال التجاريــة. فهــذه اآلليــات جيــب أن تنشــئها الــدول والشــركات، علــى التــوايل، لضمــان وصــول 

الضحايا إىل االنتصاف الفعال.
غري أنه جتدر اإلشارة إىل أنه يف حن ختلو املبادئ التوجيهية من آلية خمصصة للمساءلة، 
فــإن هنــاك آليــات دوليــة أخــرى ميكنهــا النظــر يف الشــواغل املتعلقــة بأثــر األعمــال التجاريــة علــى حقــوق 
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اإلنســان. فاملبــادئ التوجيهيــة للمؤسســات املتعــددة اجلنســيات الــي وضعتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة 
يف امليــدان االقتصــادي، علــى ســبيل املثــال، تنــص علــى إنشــاء نقــاط اتصــال وطنيــة يف كل دولــة مــن 
الدول املنضمة للمنظمة ميكنها تلقي الشكاوى من انتهاك الشركات حلقوق اإلنسان يف إطار إجراء 
"احلــاالت اخلاصــة". وتنطبــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى مجيــع أعضــاء منظمــة التعــاون والتنميــة يف 
امليدان االقتصادي، وعلى مجيع األطراف األخرى املنضمة إلعالن املنظمة املتعلق باالستثمار الدويل 

والشــركات املتعــددة اجلنســيات )انظــر أيضــاً الســؤال 14).
كما ميكن ملنظمات اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة املتضررين واألطراف املعنية األخرى 
االســتفادة مــن املبــادئ التوجيهيــة فيمــا يقدمونــه مــن بيانــات إىل هيئــات األمــم املتحــدة. فعلــى ســبيل 
املثال، قدمت بعض منظمات اجملتمع املدين إىل االســتعراض الدوري الشــامل جمللس حقوق اإلنســان 

بيانــات بشــأن دور الــدول يف ضمــان احــرام األعمــال التجاريــة حلقــوق اإلنســان يف بعــض البلــدان)4).

معرضة� تكون قد التي الفئات مع التوجيهية المبادئ تتعامل كيف السؤال�12-
الضارة؟ لآلثــار خاصــة بصفــة

قــد تواجــه بعــض الفئــات خماطــر متزايــدة مــن اآلثــار الســلبية ألنشــطة األعمــال التجاريــة. 
هــو احلــال يف كثــري مــن  املســتبعدة أصــالً يف اجملتمــع، كما وبصفــة خاصــة، فــإن الفئــات املهمشــة أو
األحيــان مــع النســاء أو األقليــات أو املهاجريــن أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو الشــعوب األصليــة، قــد 
أن هنــاك فئــات  قــد تعــاين مــن تلــك اآلثــار بصــورة خمتلفــة. كمــا تكــون أكثــر عرضــة لآلثــار الســلبية أو
أخــرى، مثــل األطفــال، قــد تكــون معرضــة لآلثــار يف ظــروف معينــة وتتطلــب أنواعــاً خمتلفــة مــن احلمايــة. 
وتنــص املبــادئ التوجيهيــة صراحــة علــى وجــوب تنفيــذ املبــادئ بطريقــة غــري متييزيــة، مــع إيــالء اهتمــام 

خــاص حلقــوق واحتياجــات أفــراد هــذه الفئــات.
وميتــد واجــب الدولــة يف توفــري احلمايــة ضــد اآلثــار الســلبية الــي تركهــا أنشــطة األعمــال 
التجارية على حقوق اإلنسان إىل جمموعة كاملة من التزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف 
يتعلــق حبقــوق املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن ومبــدأ عــدم التمييــز بشــكل عــام. وتؤكــد املبــادئ  ذلــك ما
التوجيهية بشكل خاص على أمهية التصدي خلطر العنف اجلنساين واجلنسي يف املناطق املتضررة من 
أهنا تســلط الضوء على أن واجب الدولة يف توفري ســبل االنتصاف يشــمل اختاذ خطوات  النزاع. كما

www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/ملزيــد مــن املعلومــات عــن هــذا االســتعراض، وكيفيــة تقــدمي البيانــات، انظــر (4(
uprmain.aspx )اطلــع عليــه يف 27 آب/أغســطس 2014).
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يف ذلــك احلــاالت الــي قــد تواجــه فيهــا  إزالــة احلواجــز أمــام آليــات االنتصــاف القضائيــة، مبــا لتقليــص أو
املهاجريــن، عقبــات حتــول دون الوصــول إىل احملاكــم. فئــات معينــة، مثــل الســكان األصليــن أو

الفعلي  أما مسؤولية الشركات عن احرام حقوق اإلنسان، فتتضمن تقييم األثر احملتمل أو
الواقع على حقوق اإلنسان، مع إيالء اهتمام خاص لألثر الواقع على أفراد الفئات أو السكان الذين 
قــد يواجهــون خطــراً متزايــداً مــن الضعــف والتهميــش. وبشــكل أكثــر حتديــداً، تنــص املبــادئ التوجيهيــة 
على أن الشركات جيب أن حترم حقوق الفئات أو جتمعات السكان احملددة الي قد تتطلب اهتمامًا

خاصاً. ويعين ذلك أن الشركات قد حتتاج إىل النظر يف تبين معايري وصكوك إضافية حلقوق اإلنسان، 
مثل تلك املتعلقة بالشعوب األصلية؛ واملرأة؛ واألقليات القومية أو اإلثنية، والدينية، واللغوية؛ واألطفال؛ 
يتعــن علــى الشــركات أن تنظــر يف  واألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ والعمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم. كما

يعانون من اآلثار بصورة خمتلفة. الطريقة الي ميكن أن يواجه هبا الرجال والنساء خماطر خمتلفة أو

هو� فمــا - والــدول التجاريــة األعمــال علــى التوجيهيــة المبــادئ تركــز السؤال�13-
دور�الجهــات�الفاعلــة�األخــرى؟

يف ذلك املستثمرون ورابطات الصناعات  ميكن لطائفة واسعة من املنظمات واجلماعات، مبا
ومنظمات أصحاب املصلحة املتعددين، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والنقابات، ومنظمات 
اجملتمــع املــدين - وكثــري منهــا يقــوم بذلــك فعــالً - أن تســتخدم املبــادئ التوجيهيــة لتطويــر سياســات 
يف ذلك أنشطة حشد التأييد والدعوة. فكثري  وعملياهتا املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، مبا
مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة تقــوم، علــى ســبيل املثــال، بنشــر املعلومــات املتعلقــة باألعمــال 
بالدعــوة مــن أجــل وضــع خطــط عمــل وطنيــة لتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة،  التجاريــة وحقــوق اإلنســان أو

بل ُتســند إىل بعضها والية توفري آلية للتظلم لشــكاوى حقوق اإلنســان املتصلة باألعمال التجارية.
ويتضمن املرفقان الثالث والرابع معلومات عن املبادرات والتوجيهات املتعلقة بذلك، على 
ســبيل املثال من وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية، واملؤسســات الوطنية حلقوق اإلنســان، 
والشبكات النقابية، ومنظمات اجملتمع املدين. وتعرض إجابة السؤال 14 أدناه أمثلة لإلجراءات الي

تتخذها املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى لدعم تنفيذ املبادئ التوجيهية.
وميكن للعمل اجلماعي من خالل املؤسسات املتعددة األطراف أن يساعد يف كفالة التزام 
أكثر اتساقاً من قبل مجيع الدول باإلجراءات الالزمة ملطالبة األعمال التجارية باحرام حلقوق اإلنسان 
متوز/يوليه 2012، قدم األمن العام إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً عن  وتشجيعها على ذلك. ويف
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 .(A/HRC/21/21( كيفية إدماج املبادئ التوجيهية على حنو فعال يف برامج األمم املتحدة وأنشــطتها
يتجــزأ مــن هيــاكل  وعلــى وجــه اخلصــوص، أوصــى األمــن العــام بــأن تكــون املبــادئ التوجيهيــة جــزءاً ال
التنســيق والسياســات القائمــة علــى نطــاق املنظومــة. وشــجع التقريــر منســقي األمــم املتحــدة املقيمــن، 
لتنســيق األنشــطة التنفيذيــة لألمــم املتحــدة هنــاك،  وهــم املمثلــون الذيــن يعينهــم األمــن العــام يف بلــد ما
وأفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة علــى أن تأخــذ زمــام املبــادرة، بالتعــاون مــع مفوضيــة األمــم املتحدة حلقوق 
اإلنســان، لضمــان إدمــاج املبــادئ التوجيهيــة يف جهــود التخطيــط والدعــوة علــى الصعيــد الوطــين. وقــد 
أسند جملس حقوق اإلنسان للمفوضية والية أخذ زمام املبادرة يف إطار منظومة األمم املتحدة لتعميم 

املبادئ التوجيهية يف اآلليات والرامج ذات الصلة.

التجارية باألعمال المتعلقة األخرى العالمية المعايير استفادت كيف -14 السؤال
التوجيهية؟ المبادئ من اإلنسان وحقوق

حتظــى املبــادئ التوجيهيــة بتأييــد الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، وتســتند إىل حقــوق 
اإلنســان األساســية ومعايــري العمــل الــي تأخــذ هبــا األمــم املتحــدة. ومــن مث، فهــي ليســت جمــرد معيــار 
طوعــي آخــر. فقيمتهــا املعياريــة قــد ثبتــت، يف واقــع األمــر، مــن حقيقــة أن املعايــري واملبــادرات العامليــة 
تــزال  املتصلــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان تتمحــور حــول املبــادئ التوجيهيــة، وال املتعلقــة أو

تتمحــور حوهلــا.
ففي عام 2011، على سبيل املثال، أدجمت املبادئ التوجيهية يف حتديث املبادئ التوجيهية 
للمؤسســات املتعــددة اجلنســيات الــي وضعتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، وهــي 
جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة الــي تنطبــق علــى مجيــع الــدول الــي انضمــت إىل إعــالن املنظمــة املتعلــق 
باالستثمار الدويل والشركات املتعددة اجلنسيات. ويتضمن التحديث فصالً جديداً عن حقوق اإلنسان 
يطبــق عمليــة إيــالء العنايــة الواجبــة حلقــوق اإلنســان، وهــو مفهــوم  يتماشــى مــع املبــادئ التوجيهيــة؛ كما
حمــوري مــن مفاهيــم املبــادئ التوجيهيــة، علــى مجيــع اجملــاالت الــي تغطيهــا املبــادئ التوجيهيــة. وتتعهــد 
انطالقــاً مــن أراضيهــا بوجــوب  مجيــع الــدول املنضمــة لإلعــالن بــأن توصــي الشــركات العاملــة فيهــا أو
إطار املبادئ التوجيهية، تتعهد الدول أيضاً بإنشاء نقاط اتصال وطنية  تطبيق املبادئ التوجيهية. ويف
لتشــجيع األعمــال التجاريــة علــى تفهــم وتطبيــق املبــادئ التوجيهيــة، وتوفــري منــر للوســاطة والتوفيــق يف 
احلــاالت احملــددة الــي يُدَعــى فيهــا عــدم مراعــاة الشــركات للمبــادئ التوجيهيــة )انظــر أيضــاً الســؤال 11).
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وقــد أعربــت منظمــات إقليميــة، مــن بينهــا جملــس أوروبــا واالحتــاد األورويب ومنظمــة الــدول 
األمريكية، عن دعمها للمبادئ التوجيهية، ودعت إىل تنفيذها. واعتمدت املفوضية األوروبية، وهي 
اهليئــة التنفيذيــة لالحتــاد األورويب، اســراتيجية بشــأن املســؤولية االجتماعيــة للشــركات تعكــس املبــادئ 
التوجيهيــة. وطلــب كل مــن جملــس أوروبــا واملفوضيــة األوروبيــة مــن الــدول األعضــاء فيهمــا وضــع خطــط 
عمــل وطنيــة لتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة، وشــرع جملــس أوروبــا يف عمليــة لصياغــة صــك غــري ملــزم اســتنادًا

بــدأ كل مــن رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا واالحتــاد األفريقــي استكشــاف  إىل املبــادئ التوجيهيــة. كما
ســبل مواءمــة خططهمــا املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان مــع املبــادئ التوجيهيــة.

وقــد اســتفادت معايــري عامليــة أخــرى تتصــل باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان أيضــاً مــن 
املبــادئ التوجيهيــة. فعلــى ســبيل املثــال، مت يف عــام 2011 حتديــث معايــري األداء املتعلقــة باالســتدامة 
البيئيــة واالجتماعيــة الــي وضعتهــا مؤسســة التمويــل الدوليــة، وهــي جهــاز البنــك الــدويل املعــين بإقــراض 
القطاع اخلاص، لتتوافق يف جوانب مهمة مع مسؤولية الشركات عن احرام حقوق اإلنسان املنصوص 
تنعكــس املبــادئ التوجيهيــة يف األجــزاء ذات الصلــة مــن املبــادئ  عليهــا يف املبــادئ التوجيهيــة. كما
التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن 
الغذائي الوطين الي وضعتها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(. وجاء يف مبادرة االتفاق 
العاملــي لألمــم املتحــدة، وهــي مبــادرة سياســات قامــت هبــا األمــم املتحــدة لألعمــال التجاريــة املســؤولة، 
أن املبــادئ التوجيهيــة تــورد حمتــوى املبدأيــن األولــن مــن االتفــاق العاملــي، ويســتند إليهــا االلتــزام الــذي 
أدرجــت املنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي يف توجيههــا املتعلــق  تعهــد بــه املشــاركون يف االتفــاق. كما
باملســؤولية االجتماعية فصالً عن حقوق اإلنســان يتماشــى مع إطار "احلماية واالحرام واالنتصاف" 

الــذي وضعتــه األمــم املتحــدة.

والشــركات� اإلنســان حقــوق بمســألة المعنــي العامــل الفريــق هــو مــا السؤال�15-
األعمــال؟ مؤسســات مــن وغيرهــا الوطنيــة عبــر

عندمــا أقــر جملــس حقــوق اإلنســان املبــادئ التوجيهيــة يف 16 حزيران/يونيــه 2011، قــرر 
أيضــاً تعيــن فريــق عامــل معــين مبســألة حقــوق اإلنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغريهــا مــن مؤسســات 
األعمــال لتشــجيع نشــر املبــادئ التوجيهيــة وتنفيذهــا يف مجيــع أحنــاء العــامل. ويتألــف الفريــق العامــل مــن 
أقصاها  مخسة خراء مستقلن، ويتسم بالتوازن اجلغرايف. وميكن أن تستمر عضوية اخلراء يف الفريق ملدة

ســت ســنوات. والفريــق العامــل جــزء مــن منظومــة اإلجــراءات اخلاصــة يف جملــس حقــوق اإلنســان.
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وعــالوة علــى ذلــك، ُكلــف الفريــق العامــل بالتشــاور مــع مجيــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن، 
وبتحديد وتعزيز "املمارسات السليمة" والدروس املستفادة. كما ُكلف بتعزيز بناء القدرات، وإصدار 
التوصيات بشأن التشريعات والسياسات املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، والقيام بزيارات 
رمسية للبلدان بدعوات من الدول. وُكلف الفريق العامل كذلك بإدماج املنظور اجلنساين يف مجيع أعماله، 
وبإيــالء اهتمــام خــاص للفئــات الــي ميكــن أن تعــاين مــن الضعــف مثــل الشــعوب األصليــة واألطفــال. 
هــو احلــال مــع واليــات اإلجــراءات اخلاصــة األخــرى الصــادرة عــن جملــس حقــوق اإلنســان، ميكــن  وكما
مــن ميثلهــم، وأن يوجــه رســائل إىل الــدول  أن يتلقــى الفريــق العامــل املعلومــات مــن األفــراد املتضرريــن أو

واجلهات املعنية األخرى لالستفســار عن الشــواغل املتعلقة حبقوق اإلنســان ذات الصلة بواليته.
ويوجه الفريق العامل أيضاً املنتدى املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، الذي جيتمع 

سنوياً يف جنيف )لالطالع على معلومات عن املنتدى، انظر السؤال 16).
إىل جملــس حقــوق اإلنســان واجلمعيــة  ويقــدم الفريــق العامــل تقريــراً عــن أنشــطته كل عــام

العامــة لألمــم املتحــدة.
وميكــن االطــالع علــى معلومــات عــن جممــل واليــة الفريــق العامــل وتكوينــه وأنشــطته وتقاريره 

على املوقع الشــبكي ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنســان.

اإلنسان؟ وحقوق التجارية باألعمال المعني المنتدى هو ما السؤال�16-

أنشــئ املنتــدى املعــين باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان يف عــام 2011 مبوجــب قــرار 
جملس حقوق اإلنسان 4/17. وتشمل والية املنتدى مناقشة االجتاهات السائدة والتحديات القائمة 
يف تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة، وتعزيــز احلــوار والتعــاون، واستكشــاف التحديــات القائمــة يف قطاعــات 
يتعلــق بفئــات معينــة، وحتديــد املمارســات الســليمة. ويتــوىل الفريــق  فيما بيئــات تشــغيلية بعينهــا أو أو
العامــل املعــين مبســألة حقــوق اإلنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغريهــا مــن مؤسســات األعمــال توجيــه 

املنتــدى )انظــر الســؤال 15).
واملنتدى مفتوح أمام مشــاركة مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الدول وهيئات األمم 
املتحــدة األخــرى واملنظمــات الدوليــة واملؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان والشــركات ورابطــات رجــال 
كل عــام، يعــن رئيــس  األعمــال والنقابــات العماليــة والدوائــر األكادمييــة واملنظمــات غــري احلكوميــة. ويف
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جملــس حقــوق اإلنســان رئيســاً للمنتــدى، علــى أســاس التنــاوب اإلقليمــي. ويتــوىل الرئيــس إعــداد تقريــر 
عــن مناقشــات املنتدى.

ويُعقــد املنتــدى ســنوياً علــى مــدى يومــي عمــل. وميكــن االطــالع علــى معلومــات عــن جممل 
والية املنتدى ودوراته الســابقة والقادمة على املوقع الشــبكي ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنســان.

المبــادئ� تنفيــذ كيفيــة حــول توجيهــات علــى العثــور يمكــن أيــن السؤال�17-
التوجيهيــة؟

أصــدرت مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان دليــالً تفســريياً يتنــاول حتديــداً مســؤولية 
الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان، وذلــك اســتناداً إىل األحبــاث الــي أجريــت خــالل واليــة املمثــل 

اخلــاص الســابق لألمــن العــام، جــون روجــي)5).
وأصــدر عــدد مــن املنظمــات التوجيهــات اخلاصــة هبــم حــول كيفيــة تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة 
يتعلــق مبســائل حمــددة، مثــل حقــوق  فيما يف قطاعــات حمــددة، مثــل قطــاع الصناعــة االســتخراجية، أو
الشــعوب األصليــة. وهــذه التوجيهــات موجهــة بصفــة خاصــة إىل الشــركات. غــري أن بعــض املنظمــات 
واملبــادرات قــد وضعــت أيضــاً توجيهــات للــدول، مثــالً حــول كيفيــة وضــع خطــط عمــل وطنيــة لتنفيــذ 

املبــادئ التوجيهيــة. ويتضمــن املرفــق الرابــع قائمــة غــري حصريــة مبصــادر للمزيــد مــن التوجيهــات.

انظر احلاشية 2. (5(
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نسان ي حماية حقوق االإ
ثانياً- واجب الدولة �ف

ما�المقصود�بـ�"واجب�الدولة�في�حماية�حقوق�اإلنسان"؟ السؤال�18-

يتنــاول الركــن األول مــن أركان املبــادئ التوجيهيــة واجــب الدولــة يف محايــة حقــوق اإلنســان. 
وتؤكد املبادئ األساسية هلذا الركن أنه يجب على الدول، مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل القائم، 
توفــري احلمايــة ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن جانــب اجلهــات اخلاصــة، مبــا يف ذلــك الشــركات. 
ويعــين ذلــك أنــه جيــب علــى الــدول منــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي حتــدث يف العمليــات التجاريــة 
أهنــا تنــص علــى أنــه جيــب علــى الــدول  احملليــة والتحقيــق فيهــا واملعاقبــة عليهــا واالنتصــاف منهــا. كما
أن تعلــن بوضــوح توقعهــا مــن مجيــع املؤسســات التجاريــة املقيمــة يف أراضيهــا و/أو الداخلــة يف نطــاق 
واليتهــا أن حتــرم حقــوق اإلنســان يف كافــة عملياهتــا، أي يف كل بلــد وســياق تعمــل فيــه هــذه املؤسســات.
وباإلضافــة إىل املبــادئ األساســية هلــذا الركــن األول، هنــاك مخســة مبــادئ تنفيذيــة تتضمــن 
إجــراءات ملموســة تضطلــع هبــا الــدول للوفــاء بواجبهــا يف محايــة حقــوق اإلنســان يف ســياق عمليــات 
املؤسســات التجاريــة. وتغطــي هــذه املبــادئ التنفيذيــة جمموعــة واســعة مــن القوانــن والسياســات الــي 

تنقســم إىل الفئــات العريضــة التاليــة:
السياســات. وتشــمل هــذه الفئــة ســن  ووضــع التنظيــم مجالــي فــي للدولــة العامــة المهــام -1
وإنفــاذ القوانــن الــي تلــزم الشــركات باحــرام حقــوق اإلنســان؛ وهتيئــة بيئــة تنظيميــة تســهل 
يقــع عليهــا  احــرام األعمــال التجاريــة حلقــوق اإلنســان؛ وتوفــري التوجيــه للشــركات بشــأن ما

مــن مســؤوليات.
األعمــال. وتشــمل هــذه الفئــة احلــاالت الــي متتلــك فيهــا  ورجــال الدولــة العالقــة�بيــن -2
تشرك معها يف توفري  حيث تتعاقد مع الشركات أو تسيطر عليها، أو الدولة شركة ما أو
خدمــات قــد تؤثــر علــى التمتــع حبقــوق اإلنســان. وهــي تغطــي، أخــرياً، املعامــالت التجاريــة 

ســيما أنشــطة الشــراء. للــدول، وال
بالنــزاع. حيــث  المتأثــرة المناطــق فــي اإلنســان لحقــوق التجاريــة األعمــال حمايــة دعــم -3
إن املناطــق املتضــررة مــن النــزاع تشــكل خماطــر زائــدة مــن وقــوع انتهــاكات جســيمة حلقــوق 
يف ذلــك مــن جانــب الشــركات، تتضمــن املبــادئ التوجيهيــة أحكامــاً تقتضــي  اإلنســان، مبــا
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مــن الــدول )األصليــة واملضيفــة( توفــري التوجيــه واملســاعدة وآليــات اإلنفــاذ لضمــان عــدم 
مشــاركة الشــركات يف االنتهــاكات املرتكبــة يف املناطــق املتضــررة مــن النزاعــات.

السياســات. وتشــمل هــذه الفئــة ضمــان اتســاق السياســات بــن اإلدارات  اتســاق كفالــة -4
والوظائف احلكومية، وعند العمل كأعضاء يف املؤسسات املتعددة األطراف، وكفالة متاشي 
اتفاقــات ومعاهــدات التعــاون اخلارجــي )مثــل معاهــدات االســتثمار الثنائيــة( مــع االلتزامــات 

املتعلقــة حبقــوق اإلنســان.

العملية؟� الناحية من اإلنسان حقوق حماية في الدولة واجب يعنيه الذي ماذا

يُعد وضع معايري للصحة والسالمة للمصانع مثاالً من أمثلة سن التشريعات واألنظمة الي تؤدي 
إىل إلــزام الشــركات باحــرام حقــوق اإلنســان. فهــذه املعايــري حتمــي العمــال مــن األوضــاع الــي ميكــن أن تعــرض 
صحتهــم للخطــر. وميكــن أن تطبــق الــدول هــذه التشــريعات مثــالً مــن خــالل إنشــاء هيئــات رقابيــة،  حياهتــم أو
مثل مكاتب مفتشي العمل، الي ميكنها رصد االمتثال يف املصانع وتوقيع اجلزاءات عند عدم التزام الشركات 
يوفر كثري من الدول توجيهات شــاملة للشــركات حول كيفية التقيد باملعايري. وميكن للدول أن  باملعايري. كما
تلزم الشركات بإيالء العناية الواجبة لعالقاهتا التجارية، مثل عالقاهتا مع املوردين يف اخلارج، بأن تطلب منهم، 
علــى ســبيل املثــال، تقــدمي تقريــر عاملــي حــول كيفيــة ضمــان امتثاهلــم ملعايــري العمــل يف سلســلة التوريــد اخلاصــة 

جبعــل إيــالء العنايــة الواجبــة شــرطاً لتلقــي أنــواع معينــة مــن الدعــم احلكومــي، مثــل ائتمانــات التصديــر. هبــم، أو

أغلبــه� فــي يقتصــر اإلنســان حقــوق حمايــة فــي الدولــة واجــب هــل السؤال�19-
التنظيميــة؟ القواعــد ــادة زي مجــرد علــى

تُعد األنظمة والتشريعات وآليات اإلنفاذ املناسبة عناصر هامة وضرورية يف واجب الدولة 
يف ذلــك الشــركات. وتدعــو  يف توفــري احلمايــة ضــد انتهــاك حقــوق اإلنســان مــن قبــل أطــراف ثالثــة، مبــا
املبادئ التوجيهية الدول صراحة إىل اختاذ "اخلطوات املناسبة ملنع ]انتهاكات األعمال التجارية ذات 
الصلة حبقوق اإلنسان[ والتحقيق فيها واملعاقبة عليها واالنتصاف منها" )املبدأ التوجيهي 1(، وتوضيح 
أن ذلك يعين إنفاذ التشريعات واألنظمة املناسبة الي تلزم الشركات باحرام حقوق اإلنسان. وميكن 

أن يتــم اإلنفــاذ مــن خــالل اإلجــراءات اإلداريــة، وكذلــك مــن خــالل التقاضــي، حســب االقتضاء.
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إذا كانــت قوانينهــا  ويوضــح شــرح املبــدأ التوجيهــي 3 أنــه ينبغــي أن تســتعرض الــدول مــا
وأنظمتهــا توفــر التغطيــة الالزمــة ملنــع االنتهــاكات املتصلــة باألعمــال التجاريــة واحلمايــة منهــا، مــع مراعــاة 
"الظروف املتطورة"، وضمان وجود بيئة مواتية الحرام األعمال التجارية حلقوق اإلنسان على صعيد 
تكــن التشــريعات توفــر محايــة كافيــة حلقــوق اإلنســان، فقــد  السياســات والتشــريعات واألنظمــة. وإذا مل
يســتلزم األمــر تنقيحهــا أو إصــدار تشــريعات جديــدة. وبعبــارة أخــرى، فــإن واجــب الدولــة يف محايــة 
يقتصــر علــى جمــرد إصــدار املزيــد مــن القواعــد التنظيميــة يف حــد ذاهتــا، بــل أنــه يركــز  حقــوق اإلنســان ال
باألحــرى علــى ضــرورة وجــود النــوع الســليم مــن األنظمــة الــي تكــون مناســبة وفعالــة يف إلــزام الشــركات 

باحــرام حقــوق اإلنســان.
وال يقتصــر تركيــز املبــادئ التوجيهيــة علــى التنظيــم واإلنفــاذ فحســب. فهــي تســلم أيضــًا

بــأن الــدول متتلــك جمموعــة مــن األدوات القانونيــة والسياســاتية واالقتصاديــة املتاحــة هلــا لضمــان احــرام 
األعمــال التجاريــة حلقــوق اإلنســان. وتدعــو املبــادئ اخلاصــة بواجــب الدولــة يف محايــة حقــوق اإلنســان 
إىل األخــذ باحلوافــز إىل جانــب اجلــزاءات، حيــث تفســح اجملــال جلهــود التوجيــه والدعــم وبنــاء القــدرات 
ــاً إىل جنــب مــع الُنهــج التنظيميــة والعقابيــة، حيثمــا تدعــو احلاجــة. وينبغــي أن تســتخدم الــدول  جنب
يشار  جمموعة متنوعة من التدابري املتضافرة، حسبما يكون مناسباً لضمان الكفاية والفعالية. وهذا ما

ذكــي مــن التدابــري. إليــه علــى أنــه مزيــج

تلــزم بعــض الــدول الشــركات املتعــددة اجلنســيات - وخباصــة الكــرى منهــا - باإلبــالغ علنــاً عــن 
أدائهــا االجتماعــي والبيئــي يف أحنــاء العــامل. ومــن خــالل إلــزام الشــركات هبــذا اإلبــالغ، تفــرض الــدول الشــفافية، 
ومُتكِّن من تدقيق أداء الشركة على الصعيدين الرمسي والشعيب. وميكن أن يكون ذلك مثاالً ملزيج من التدابري 

املتخــذة لضمــان احــرام الشــركات حلقــوق اإلنســان - وإعالهنــا عمــا تبذلــه مــن جهــود يف ســبيل ذلــك.

الخــارج� فــي العاملــة الشــركات علــى الــدول تفــرض أن ينبغــي هــل السؤال�20-
اإلنســان؟ حقــوق بشــأن ملزمــة شــروطًا

تنص املبادئ التوجيهية على أنه ينبغي للدول أن تعلن بوضوح توقعها من مجيع املؤسسات 
التجارية املقيمة يف إقليمها و/أو الداخلة يف نطاق واليتها القضائية أن حترم حقوق اإلنســان يف كل 
عملياهتــا. وتشــري املبــادئ إىل أنــه، يف الوقــت الراهــن، ال يلــزم القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــدول 
عموماً بتنظيم األنشــطة الي تضطلع هبا الشــركات املقيمة يف أراضيها و/أو الداخلة يف نطاق واليتها 
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حتظــر عليهــا عمومــاً القيــام بذلــك، طاملــا كان هنــاك أســاس معــرف بــه  خــارج اإلقليــم، غــري أهنــا ال
"لواليتهــا القضائيــة" وكانــت ممارســة تلــك الواليــة إجــراء معقــوالً مــن جانبهــا )انظــر املبــدأ التوجيهــي 2).
وبالنظــر إىل املزيــج الذكــي مــن التدابــري الــذي تدعــو إليــه املبــادئ التوجيهيــة، تتوفــر للــدول 
يتعلق بكل من الوالية القضائية  جمموعة واسعة من خيارات السياسات واألنظمة وآليات اإلنفاذ فيما
اخلارجيــة املباشــرة )تأكيــد الواليــة علــى الشــركة ملا تقــوم بــه مــن ســلوك يف اخلــارج( والتدابــري احملليــة الــي 
حتفيــز الســلوك العاملــي للشــركة  تتجــاوز آثارهــا احلــدود الوطنيــة )التدابــري احملليــة الــي تــؤدي إىل تثبيــط أو

تؤثــر عليــه بأيــة أشــكال أخــرى(. أو
وتســلم املبادئ التوجيهية بأنه ميكن أن تكون هناك أســباب سياســية قوية ملمارســة الوالية 
القضائية خارج اإلقليم. فعلى سبيل املثال، تالحظ املبادئ التوجيهية أن خطر وقوع انتهاكات جسيمة 
تكــون الدولــة  حلقــوق اإلنســان يكــون أعظــم يف املناطــق املتضــررة مــن النــزاع. ففــي هــذه املناطــق، قــد ال
"املضيفــة للشــركات" قــادرة علــى محايــة حقــوق اإلنســان أو راغبــة يف ذلــك، وقــد ال يتســى للدولــة أن 
تلك احلاالت، يكون لدول "املوطن األصلي للشركات"  سلطتها على املنطقة. ويف تفرض سيطرهتا أو
إلــزام الشــركات العاملــة يف هــذه املناطــق  دور خــاص تلعبــه يف إســداء املشــورة واملســاعدة والتوجيــه، ويف

بضمان عدم التورط يف انتهاكات حقوق اإلنســان.
كمــا تســلم املبــادئ التوجيهيــة أيضــاً بــأن ذلــك جمــال متطــور مــن جمــاالت القانــون الــدويل، 
حيث توصي بعض اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان على حنو متزايد بأن تتخذ دول 
املوطن األصلي للشركات خطوات ملنع الشركات اخلاضعة لوالياهتا من ارتكاب انتهاكات يف اخلارج.

أكــدت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، وهــي جلنــة اخلــراء املعنيــة بالعهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق 
املدنيــة والسياســية، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة املقدمــة إىل الــدول األطــراف، أنــه ميكــن االســتدالل مــن التزامــات 
حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف العهــد الــدويل اخلــاص علــى أن الــدول تتحمــل مســؤولية اإلعــالن بوضــوح 
عــن توقعهــا مــن مجيــع الشــركات املقيمــة يف أراضيهــا أو الداخلــة يف نطــاق واليتهــا أن حتــرم حقــوق اإلنســان 
شــجعت اللجنــة الــدول علــى كفالــة ســبل االنتصــاف لألشــخاص الذيــن تنتهــك هــذه  يف كل عملياهتــا. كما

.(CCPR/C/DEU/CO/6( الشــركات الــي تعمــل يف اخلــارج حقــوق اإلنســان املكفولــة هلــم
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ما�المقصود�بـ�"اتساق�السياسات"،�وما�اآلثار�المترتبة�على�الدول السؤال�21-
الشــأن؟ هــذا فــي

تشري املبادئ التوجيهية إىل مفهوم "اتساق السياسات" يف سياق واجب الدولة يف محاية 
حقوق اإلنســان. ففي أية دولة معينة، تكون هناك جمموعة واســعة من اإلدارات احلكومية والوكاالت 
واملؤسسات األخرى الي تشارك يف تشكيل سلوك األعمال التجارية. وقد تكون من بينها اإلدارات 
تنظيم األوراق املالية واالستثمار  املعنية بالعمل والوكاالت املكلفة باإلشراف على قانون الشركات أو
وائتمانــات الصــادرات ووكاالت التأمــن واهليئــات التجاريــة، ومــا إىل ذلــك. وينبغــي أن تضمــن الــدول 
علــم مجيــع هــذه اجلهــات بالتزامــات الدولــة حبقــوق اإلنســان والتقيــد هبــذه االلتزامــات عنــد اضطــالع 

يف ذلــك مــن خــالل تزويدهــا باملعلومــات والتدريــب والدعــم يف هــذا الشــأن. كل منهــا بواليتهــا، مبــا
ويف بعض األحيان، يتعن على الدول أيضاً أن حتقق توازناً صعباً بن خمتلف االحتياجات 
هــذه احلــاالت، ينبغــي أن تكفــل الــدول حتقيــق اتســاق سياســاهتا لتمكينهــا مــن الوفــاء  اجملتمعيــة - ويف

بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان.
ويف املمارســة العمليــة، يســتلزم اتســاق السياســات ضمــان أال تنتهــي اإلدارات الــي تنظــم 
إنشــاء وعمــل الشــركات إىل أن تفــرض عــن غــري قصــد قيــوداً علــى احــرام األعمــال التجاريــة حلقــوق 
اإلنسان. فقانون الشركات، على سبيل املثال، ال حيفز عادة مديري الشركات على االهتمام مبسائل 
حقــوق اإلنســان؛ ومــع ذلــك، ميكــن للــدول خلــق مثــل هــذه احلوافــز والشــروط الالزمــة الحــرام حقــوق 
اإلنسان من خالل إدخال تغيريات على قانون الشركات. ومثال آخر هو وكاالت ترويج الصادرات، 
الــي ينبغــي أن تكــون علــى علــم مبســؤولية الدولــة يف أن تعلــن بوضــوح توقعهــا مــن مجيــع املؤسســات 
التجارية املقيمة يف إقليمها و/أو الداخلة يف نطاق واليتها أن حترم حقوق اإلنسان يف كل عملياهتا. 
املشــروعات التجاريــة الــي تتلقــى  ويعــين ذلــك اختــاذ اخلطــوات املناســبة لضمــان أن تكــون العمليــات أو
الدعم قد حددت بشــكل اســتباقي خماطر حقوق اإلنســان الناشــئة من املشــروع وعملت  االئتمان أو

علــى التخفيــف منهــا.

النزاع؟ من المتضررة المناطق في يختلف الذي ما السؤال�22-

تزداد خماطر تورط األعمال التجارية يف انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة - أي الواسعة 
النطاق أو احلادة أو املمنهجة - بشكل خاص يف املناطق املتضررة من الصراع. ويف مثل هذه احلالة، 
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متلــك الســيطرة  يعمــل نظــام حقــوق اإلنســان علــى النحــو املقصــود منــه - مثــالً، ألن الدولــة ال نــادراً ما
الفعليــة علــى املنطقــة، أو تكــون غــري قــادرة علــى محايــة أو احــرام حقــوق اإلنســان أو غــري راغبــة يف 
ذلك، أو ألن املنطقة تقع حتت ســيطرة اجلماعات املســلحة حبكم األمر الواقع. ويف واقع األمر، فإن 

حمتمــل. تكــون مؤشــراً لنــزاع قائــم أو االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان كثــرياً ما
وهذا اخلطر املتزايد يتطلب زيادة العناية الواجبة من الشركات العاملة يف مثل هذه املنطقة، 
ترتكــب الشــركات مثــل هــذه  يتطلــب اهتمامــاً خاصــاً مــن الــدول للمســاعدة علــى ضمــان أال كما
ســيما حيــث  تســاهم يف ارتكاهبــا. وميكــن أن يشــكل ذلــك حتديــات بصفــة خاصــة، ال االنتهــاكات أو
هــو احلــال يف املناطــق املتضــررة مــن النــزاع يف  محايــة قانونيــة، كما توجــد مؤسســات حكوميــة فعالــة أو ال
كثري من األحيان. ويف حن يقع على الدولة "املضيفة" )بلد التشغيل( واجب محاية حقوق اإلنسان 

تعجــز عــن القيــام بذلــك. ورد أعــاله، فإهنــا كثــرياً ما حــى يف حــاالت النــزاع، كمــا
ويف مثــل هــذه احلــاالت، تقــع علــى دولــة "املوطــن األصلــي للشــركة" )الدولــة الــي أنشــئت 
موقعها األساسي( مسؤوليات التعامل مع هذه الشركات ملساعدهتا  يقع فيها مقرها أو فيها الشركة أو
يف ذلــك املخاطــر  علــى حتديــد املخاطــر الواقعــة علــى حقــوق اإلنســان ومنعهــا والتخفيــف منهــا، مبــا
النامجــة عــن أنشــطتها وعالقاهتــا التجاريــة. وينبغــي للــدول أيضــاً أن متنــع وصــول الشــركات املتورطــة يف 
االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان والــي ترفــض حتقيــق االنتصــاف يف تلــك احلــاالت إىل الدعــم 

أو اخلدمــات العامــة.
وقــد اختــذت بعــض الــدول إجــراءات يف هــذا الصــدد، علــى ســبيل املثــال، بإلــزام الشــركات 
ســلع أساســية رمبــا يكــون منشــأها يف املناطــق املتضــررة مــن النــزاع )علــى  الــي تســتخدم مــواد خــام أو
يســمى معــادن النزاعــات( بالكشــف عــن مصــادر هــذه املــواد وكيفيــة اســتخدامها.  ســبيل املثــال، ما
وتصدر دول أخرى توجيهات وحتذيرات حمددة لألعمال التجارية حول املخاطر الواقعة على حقوق 

اإلنســان يف منطقــة نــزاع بعينهــا.

التوجيهية؟ المبادئ لتنفيذ وطنية عمل خطط بوضع ملزمة الدول هل -23 السؤال

ال حتــدد املبــادئ التوجيهيــة الطريقــة الــي ينبغــي للــدول أن تنفذهــا هبــا. غــري أن العديــد مــن 
اآلليات الدولية واإلقليمية توصي بأن تضع الدول خطط عمل وطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق 
اإلنســان لضمان تنفيذ املبادئ التوجيهية. وميكن أن تكون خطط العمل الوطنية وســيلة تتيح للدول 
حتسن التنسيق بن خمتلف اإلدارات احلكومية املعنية بتنفيذ املبادئ التوجيهية، وميكن أن توفر ساحة 
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يقال إن خطط العمل الوطنية توفر  ملناقشات أصحاب املصلحة املتعددين على الصعيد الوطين. كما
وســيلة مرنــة، وإن كانــت منظمــة، لتحديــد اخليــارات الوطنيــة للسياســات واألنظمــة، وخلــق الشــفافية، 
واســتعراض التقــدم احملــرز. وعلــى ســبيل املثــال، يوصــى الفريــق العامــل املعــين باألعمــال التجاريــة وحقــوق 
اإلنســان بــأن تضــع الــدول مثــل هــذه اخلطــط. وتدعــو املفوضيــة األوروبيــة مجيــع الــدول األعضــاء يف 
يدعــو جملــس أوروبــا أعضــاءه لعمــل نفــس الشــيء. االحتــاد األورويب إىل وضــع خطــط عمــل وطنيــة، كما
وهنــاك طــرق عديــدة ميكــن هبــا للــدول أن تنفــذ املبــادئ التوجيهيــة، وميكــن أن تتــم األنشــطة 
الراميــة إىل ذلــك يف إطــار املبــادرات القائمــة )فبعــض الــدول، علــى ســبيل املثــال، تقــوم بدمــج مبــادرات 
يتــم تنســيقها  قــد ال تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة يف خطــط عملهــا الوطنيــة العامــة حلقــوق اإلنســان(، أو
يف جهــد موحــد. ويظــل املبــدأ األساســي يتمثــل يف أنــه جيــب علــى الــدول الوفــاء بالتزاماهتــا الدوليــة يف 
جمــال حقــوق اإلنســان مــن خــالل اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لضمــان منــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
الــي ترتكبهــا الشــركات، والتحقيــق فيهــا، واملعاقبــة عليهــا. وقــد جتــد الــدول مــن الضــروري واملفيــد وضــع 
خطة شــاملة جلهودها لضمان إجنازها بشــكل فعال، ولتوصيل نواياها وتدابريها للشــركات وأصحاب 

املصلحــة اآلخريــن.
وقــد اختــذ عــدد مــن الــدول إجــراءات لتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة علــى الصعيــد الوطــين. وقــام 
خطــط عمــل وطنيــة حتــدد الطريقــة الــي تعتــزم هبــا تنفيذ  العديــد منهــا بذلــك مــن خــالل اســراتيجيات أو
خمتلــف عناصــر املبــادئ التوجيهيــة. وميكــن االطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات بشــأن خطــط العمــل 

.(www.ohchr.org( الوطنيــة للــدول علــى موقــع مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان
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نسان ام حقوق االإ كات عن اح�ت ثالثاً- مسؤولية ال�ش

اإلنسان؟ حقوق احترام عن الشركات مسؤولية هي ما السؤال�24-

حيــدد الركــن الثــاين مــن املبــادئ التوجيهيــة مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان. 
يقــع علــى  ووفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة، يعــين ذلــك جتنــب التعــدي علــى حقــوق اآلخريــن ومعاجلــة ما
حقوق اإلنسان من آثار ضارة. وبعبارة أخرى، ال بد وأن تعمل الشركة بطريقة ال تتعارض مع حقوق 
اإلنســان اخلاصــة باآلخريــن أو يكــون هلــا أثــر ســليب عليهــا، ســواء كانــوا مــن العاملــن أو أفــراد اجملتمــع 
تعــرف هبــا هيئــات  غريهــم. وقــد أكــد جملــس حقــوق اإلنســان هــذه املســؤولية، كما املســتهلكن أو أو
مثــل منظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، واالتفــاق العاملــي لألمــم 

املتحــدة، وتنعكــس بشــكل متزايــد يف البيانــات الصــادرة عــن الشــركات نفســها أيضــاً.
وتقتضي مسؤولية احرام حقوق اإلنسان من الشركات أن تكون لديها سياسات وعمليات 
تســهم يف إحــداث أثــر ســليب علــى حقــوق اإلنســان والتخفيــف منهــا. وإذا  ملنــع أيــة خماطــر تتســبب أو
حددت الشركات أهنا قد تسببت أو أسهمت مع ذلك يف إحداث أثر سليب، فإهنا ينبغي أن تكفل 
التخفيف  يتعن على الشركات أن تسعى ملنع أو التعاون يف معاجلته. كما توفري عالج للضرر الواقع أو

خدماهتا يف إطار عالقاهتا التجارية. منتجاهتا أو من أي أثر سليب يرتبط ارتباطاً مباشراً بعملياهتا أو
وتنطبق مسؤولية احرام حقوق اإلنسان، كحد أدىن، على مجيع حقوق اإلنسان املعرف 
ــاً الــواردة يف الشــرعة الدوليــة حلقــوق اإلنســان وإعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ  هبــا دولي
واحلقوق األساسية يف العمل، وإن كان ميكن أن حتتاج شركة من الشركات إىل النظر أيضاً يف معايري 
دوليــة أخــرى حلقــوق اإلنســان، تبعــاً للســياق الــذي تعمــل فيــه. ويف حــن ســتتوقف اإلجــراءات الــي 
تتخذها الشــركات للوفاء مبســؤوليتها عن احرام حقوق اإلنســان على حجم الشــركة ومدى تعقيدها، 
القطــاع الــذي تعمــل  فــإن املســؤولية نفســها تنطبــق علــى مجيــع الشــركات بغــض النظــر عــن حجمهــا أو

موقعهــا. فيــه أو
ويف عــام 2012، نشــرت مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان دليــالً تفســريياً حــول 
مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان)6) يتضمــن توجيهــات مفصلــة حــول معــى املبــادئ 

انظر احلاشية 2. (6(
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التوجيهيــة الــي تنطبــق علــى الشــركات والقصــد منهــا. ويوفــر الدليــل معلومــات مفصلــة عــن مســؤولية 
يوضــح العديــد مــن األســئلة املوجــودة يف هــذا الفصــل. الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان، كما

المسؤولية؟ هذه تنبع أين من السؤال�25-

يدعــو اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان "مجيــع أفــراد" اجملتمــع للمســامهة يف إعمــال حقــوق 
اإلنســان للجميــع. وعلــى الصعيــد الــدويل، تُعــد مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان معيــارًا

للســلوك املتوقــع تعــرف بــه تقريبــاً كافــة الصكــوك الطوعيــة والقانونيــة غــري امللزمــة املتعلقــة مبســؤولية 
الشــركات. وبتأييــد جملــس حقــوق اإلنســان للمبــادئ التوجيهيــة، تكــون الــدول األعضــاء يف األمــم 

املتحــدة قــد أكــدت هــذه املســؤولية.
وكما تناوله الفصل الثاين بالبحث، فإن الدول تتحمل الواجب األساســي يف ســن وإنفاذ 
القوانن والسياســات الي تؤدي إىل إلزام الشــركات باحرام حقوق اإلنســان. وإذا كانت الدولة تطبق 
يف ذلــك واجــب توفــري احلمايــة ضــد انتهــاكات الشــركات  وتنفــذ التزاماهتــا املتعلقــة حبقــوق اإلنســان، مبــا

حلقوق اإلنســان، فإن احرام حقوق اإلنســان يصبح بشــكل عام مســألة تتعلق باالمتثال القانوين.
غري أن املبادئ التوجيهية توضح أن مسؤولية احرام حقوق اإلنسان تنطبق حى يف غياب 
يف حــاالت عــدم تطبيقــه علــى حنــو فعــال. وبالتــايل، فــإن مســؤولية الشــركات عــن  مثــل هــذا التشــريع، أو
احــرام حقــوق اإلنســان تظــل قائمــة بصــورة مســتقلة عــن الواجــب الواقــع علــى الدولــة يف محايــة حقــوق 

اإلنسان مبوجب الركن األول من أركان املبادئ التوجيهية.

اإلنسان؟ حقوق الحترام الشركات تفعله أن المتوقع ما السؤال�26-

تســتطيع القيام بذلك  يتعن على الشــركات إدراك وإظهار احرامها حلقوق اإلنســان. ولن
علــى� إذا وضعــت سياســات وعمليــات معينــة. فيجــب علــى الشــركات، أوالً، أن تنشــئ التزامــًا إال
السياســات بالوفــاء مبســؤولية احــرام حقــوق اإلنســان. وجيــب أن تتعهــد، ثانيــاً، مبواصلــة إيــالء� صعيــد
اإلنسان لتحديد اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان الي حتدثها الشركات ومنعها  لحقوق الواجبة العناية
بــد وأن تكــون لديهــا عمليــات تتيــح عــالج أيــة آثــار  والتخفيــف منهــا واالنتصــاف منهــا. وأخــرياً، ال

تســهم فيهــا. ضــارة حبقــوق اإلنســان قــد تتســبب أو
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بيان سياسة حقوق اإلنسان
جيب على الشركات أن تعلن عن التزامها ببيان سياسة يتاح للجمهور، كأساس لتضمن 
مســؤوليتها عــن احــرام حقــوق اإلنســان. ويتعــن إقــرار مثــل هــذا البيــان علــى أعلــى املســتويات يف 
الشــركة، مع حتديد توقعاته من املوظفن والشــركاء التجارين واجلهات األخرى املرتبطة ارتباطاً مباشــرًا
يتعــن بالضــرورة أن يكــون ذلــك بيانــاً قائمــاً بذاتــه، بــل  خدماهتــا. وال منتجاهتــا أو بعمليــات الشــركة أو
ميكــن إدماجــه يف بيانــات الشــركة القائمــة ومدونــات الســلوك املعقــودة مــع الشــركاء التجاريــن. وال بــد 
يتجــزأ مــن عمــل الشــركة مــن قمتهــا مــروراً جبميــع وظائفهــا، وأن ينعكــس يف  وأن يكــون البيــان جــزءاً ال

السياســات والعمليــات التشــغيلية حســب الضــرورة.

إيالء العناية الواجبة حلقوق اإلنسان
يشــري تعبــري "إيــالء العنايــة الواجبــة حلقــوق اإلنســان" إىل عمليــة مســتمرة لتحديــد ومعاجلــة 
اآلثار الي حتدثها الشركة على حقوق اإلنسان يف خمتلف عملياهتا ومنتجاهتا، وعر شبكات مورديها 
وشركائها التجارين. وينبغي أن يشمل إيالء العناية الواجبة حلقوق اإلنسان إجراء تقييمات لإلجراءات 

والنظم الداخلية، فضالً عن التفاعالت اخلارجية مع الفئات الي ميكن أن تتأثر بعمليات الشركة.
وتنــص املبــادئ التوجيهيــة علــى أن الشــركات جيــب أن تدمــج النتائــج الــي ختلــص إليهــا 
عملياهتا يف جمال إيالء العناية الواجبة حلقوق اإلنسان يف سياساهتا وإجراءاهتا على املستوى املناسب، 
مــع ختصيــص املــوارد وتوزيــع الســلطات وفقــاً لذلــك. ويتمثــل اهلــدف مــن ذلــك يف حتديــد اآلثــار الضــارة 
حبقوق اإلنسان الي حتدثها الشركات واحليلولة دون حدوثها والتخفيف منها، ويتعن على الشركات 
أن ترصــد وتتتبــع فعاليتهــا يف حتقيــق ذلــك. وأخــرياً، جيــب أن تكــون الشــركات علــى اســتعداد لتوصيــل 
التزامها وأعماهلا إىل اخلارج، مبا يف ذلك للفئات الي يُرجح أن تتأثر بعملياهتا. وملا كانت العمليات 
الفعليــة علــى  والســياق واآلثــار قــد تتغــري، جيــب أن تعيــد الشــركة بصــورة دوريــة تقييــم اآلثــار احملتملــة أو
تضطلــع بــه مــن عمليــات إليــالء العنايــة الواجبــة حلقــوق اإلنســان. مجيــع حقــوق اإلنســان كجــزء مــن ما

املعاجلة
أســهمت يف إحــداث أثــر ضــار، جيــب عليهــا أن  إذا حــددت الشــركات أهنــا قــد تســببت أو
بعض احلاالت، قد يتحقق  تتعاون يف توفري معاجلة للضرر من خالل عمليات مشروعة. ويف توفر أو
هــذه احلالــة جيــب أن تتعــاون الشــركة مــع  يكــون مــن خــالل اآلليــات القضائيــة، ويف العــالج كأفضــل ما



29

هذه العمليات. أما يف احلاالت األخرى، فقد يكون اللجوء للحوار أو الوساطة أو التحكيم أو غري 
ذلــك مــن اآلليــات غــري القضائيــة هــو الشــكل األنســب للوصــول إىل عــالج فعــال. والشــكل املناســب 
للعــالج يتوقــف إىل حــد كبــري علــى رغبــات املتضرريــن )لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات، انظــر 

الفصــل الرابع(.

التزامــات� الشــركات علــى الواقــع فــي التوجيهيــة المبــادئ تفــرض هــل السؤال�27-
الــدول؟ علــى الواقعــة اإلنســان لحقــوق الدولــي القانــون

ال. فاســتخدام تعبــري "املســؤولية عــن احــرام حقــوق اإلنســان"، بــدالً مــن تعبــري "واجــب 
احرام حقوق اإلنسان"، يشري إىل أن احرام احلقوق ليس التزاماً يفرضه القانون الدويل احلايل حلقوق 
تعكــس عناصــر مــن  اإلنســان عمومــاً بشــكل مباشــر علــى الشــركات، رغــم أن القوانــن احملليــة كثــرياً ما
هــذه املســؤولية. فاملبــادئ التوجيهيــة تعكــس مســؤوليات خمتلفــة، وإن كانــت متكاملــة، لــكل مــن الــدول 
تناوله  والشركات عندما يتعلق األمر مبنع ومعاجلة آثار األعمال التجارية على حقوق اإلنسان. وكما
الفصــل الثــاين بالبحــث، فــإن القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يلــزم الــدول باختــاذ اخلطــوات املناســبة 
حلمايــة حقــوق اإلنســان ضــد اآلثــار الضــارة مــن قبــل الشــركات. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الــدول 
يتعلــق مبســؤولية  هــي الــي تفــرض عمومــاً علــى الصعيــد الوطــين أيــة واجبــات قانونيــة علــى الشــركات فيما
بعــض احلــاالت نتيجــة اللتزامــات الــدول يف جمــال حقــوق  الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان، ويف
اإلنســان. غــري أن املبــادئ التوجيهيــة تنــص علــى أنــه بغــض النظــر عمــا إذا كانــت الــدول تفــي بالتزاماهتــا 
اخلاصــة حبمايــة حقــوق اإلنســان، فــإن الشــركات تتحمــل مســؤولية مســتقلة عــن احــرام حقــوق اإلنســان.

ما�هي�حقوق�اإلنسان�ذات�األهمية�في�هذا�الصدد،�ولماذا؟ السؤال�28-

نظــراً ألن الشــركات ميكــن أن حتــدث تأثــرياً علــى جممــل فئــات حقــوق اإلنســان املعــرف هبــا 
دوليــاً، فــإن مســؤوليتها يف احــرام حقــوق اإلنســان تنطبــق علــى مجيــع هــذه احلقــوق. وكحــد أدىن، يعــين 
ذلــك احلقــوق املنصــوص عليهــا يف اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان؛ ويف العهديــن الدوليــن اخلــاص 
إعــالن منظمــة  باحلقــوق املدنيــة والسياســية واخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛ ويف
العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل، الــذي يشــمل اتفاقيــات منظمــة العمــل 
يف ذلــك احلــاالت الــي تشــكل فيهــا الشــركات  الدوليــة األساســية الثمــاين. وتبعــاً للســياق القائــم، مبــا
فئــات مــن الســكان تتطلــب اهتمامــاً خاصــاً، فقــد  خماطــر علــى األفــراد املنتمــن إىل مجاعــات معينــة أو
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حتتــاج الشــركات إىل النظــر يف معايــري دوليــة إضافيــة حلقــوق اإلنســان. فعلــى ســبيل املثــال، يتعــن علــى 
الشــركات الــي قــد يرتــب علــى أعماهلــا التأثــري علــى حقــوق األطفــال أن تنظــر أيضــاً يف احلقــوق احملــددة 

املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
تواجــه الشــركات خطــر التأثــري علــى بعــض حقــوق اإلنســان  ويف املمارســة العمليــة، كثــرياً ما
يغري من حقيقة  سياقات معينة. غري أن ذلك ال أكر من خطرها على حقوق أخرى يف صناعات أو

أن مســؤولية احرام حقوق اإلنســان تنطبق على مجيع احلقوق.

اإلنسان؟ حقوق وإعمال تعزيز أيضًا الشركات على يتعين هل السؤال�29-

ال. فالقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يفــرض علــى الــدول التزامــات قانونيــة بتعزيــز وإعمــال 
مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان فتقتضــي مــن الشــركات عــدم  حقــوق اإلنســان. أما
هــو أبعــد مــن ذلــك لتعزيــز وإعمــال  تلزمهــم بالذهــاب إىل ما التعــدي علــى حقــوق اإلنســان، ولكــن ال

حقــوق اإلنســان.
وال يعين ذلك ثين الشركات عن تعزيز حقوق اإلنسان واملساعدة على إعماهلا أيضاً، حيثما 
أمكنهــا وحيثمــا ختتــار القيــام بذلــك. وقــد تكــون مثــل هــذه األنشــطة مــن قبيــل االلتزامــات الطوعيــة هلــا، 
قــد تكــون مطلوبــة منهــا مبوجــب تعاقــدات يف بعــض الظــروف. غــري أن مثــل هــذه األنشــطة اإلضافيــة  أو
ليســت جــزءاً مــن املســؤولية األساســية الشــاملة الــي تقضــي بوجــوب احــرام مجيــع الشــركات حلقــوق 
لتعويض التقاعس عن الوفاء هبا. ميكن اســتخدامها بديالً لعدم الوفاء هبذه املســؤولية أو اإلنســان، وال

ومع ذلك، ختتار شركات عديدة أن تدعم حقوق اإلنسان. فاملوقعون على االتفاق العاملي 
يلتزمون بـ "دعم واحرام" حقوق اإلنسان، كما جاء يف أول مبدأ من املبادئ العشرة لالتفاق العاملي. 
ولالطالع على أمثلة حول الطريقة الي ميكن هبا لألعمال التجارية أن تدعم حقوق اإلنسان، انظر 

.www.unglobalcompact.org :املوقع الشبكي لالتفاق العاملي لألمم املتحدة

الشركة؟ تأثير )مجال( بـ اإلنسان حقوق احترام مسؤولية عالقة ما السؤال�30-

يســتخدم أحيانــاً مفهــوم جمــال تأثــري الشــركة لتحديــد حــدود مســؤوليتها االجتماعيــة، ولكنــه 
ُيســتخدم يف املبــادئ التوجيهيــة. وميكــن أن يكــون املفهــوم مفيــداً عنــد النظــر يف الطريقــة الــي ميكــن  ال
هبــا للشــركة تعزيــز حقــوق اإلنســان أو دعــم األهــداف االجتماعيــة األخــرى. غــري أن التأثــري ليــس هــو 
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األســاس الــذي تســتند إليــه املبــادئ التوجيهيــة يف إســناد مســؤولية إحــداث ضــرر حبقــوق اإلنســان إىل 
إذا كانت  شــركة ما. بل إن املســؤولية تتحدد باألثر الواقع على حقوق اإلنســان نتيجة ألنشــطتها: ما
تتســبب أو تســهم يف إحداث ضرر، أو ما إذا كانت عملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا ترتبط ارتباطًا

مباشــراً بإحــداث ضــرر مــن خــالل عالقاهتــا التجاريــة. ففــي هــذه احلالــة، يصبــح التأثــري - املفهــوم هنــا 
ميكــن القيــام بــه بصــورة معقولــة ملعاجلــة هــذا األثــر، وهــو  باعتبــاره املســؤولية - وثيــق الصلــة بتحديــد ما
ما خيتلف عادة يف هذه الســياقات. فإذا مل تكن الشــركة نفســها قد تســببت يف إحداث الضرر، فإن 
التخفيــف منــه،  مســؤوليتها عــن مرتكــب الضــرر تشــكل طائفــة اخليــارات املتاحــة هلــا ملنــع ذلــك األثــر أو

وإن كان ذلــك ال يؤثــر يف نطــاق املســؤولية ذاهتــا.
وإذا كان مــن الضــروري ترتيــب أولويــات اإلجــراءات املتخــذة ملعاجلــة املخاطــر الواقعــة علــى 
حقوق اإلنسان، فيجب أن تسرشد الشركات مبدى شدة األثر احملتمل أو الفعلي الي يتم حتديدها، 

إذا كان تأخــر االســتجابة قــد جيعــل الضــرر مســتعصياً علــى العــالج)7). يف ذلــك مــا مبــا

المحلية؟ بالقوانين بااللتزام الشركات مطالبة بمجرد ُيكتفى هل السؤال�31-

حيثمــا يتــم ســن وإنفــاذ قوانــن وطنيــة وتطبيقهــا بالطريقــة الــي تلــزم الشــركات باحــرام مجيــع 
حقوق اإلنسان املعرف هبا دولياً، فإن احرام حقوق اإلنسان يصبح واجباً قانونياً. غري أن مسؤولية 
الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان توجــد وتتجــاوز جمــرد ضــرورة االمتثــال للقوانــن واألنظمــة الوطنيــة 
حلمايــة حقــوق اإلنســان. فهــي تنطبــق بنفــس القــدر يف حــاالت ضعــف القوانــن احملليــة ذات الصلــة 
أو عدم وجودها أو عدم وضعها موضع التنفيذ. وعادة ما ينشأ بعض من أصعب احلاالت للشركات 
ميتثل هلا امتثااًل ال عندما يتعارض القانون الوطين بصورة مباشرة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان أو

املســاواة يف احلقــوق بــن الرجــل  تكفــل التشــريعات الوطنيــة يف دولــة ما تامــاً. فعلــى ســبيل املثــال، قــد ال
احلاالت الي جتعل البيئة التشريعية  تقيد احلق يف حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات. ويف واملرأة، أو
الوفاء بكامل مســؤوليتها عن احرام حقوق اإلنســان، يُنتظر من  الوطنية من املســتحيل على شــركة ما
الشــركة أن تبحــث عــن ســبل الحــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان املعــرف هبــا دوليــاً، وأن تظهــر باســتمرار 
تبذلــه مــن جهــود للقيــام بذلــك. وقــد يعــين ذلــك، علــى ســبيل املثــال، االحتجــاج علــى مطالــب  ما
احلكومــة، أو الســعي إىل الدخــول يف حــوار مــع احلكومــة حــول مســائل حقــوق اإلنســان، أو التمــاس 
اإلعفــاء مــن األحــكام القانونيــة الــي ميكــن أن حتــدث أثــراً معاكســاً علــى حقــوق اإلنســان. ولكــن إذا 

ملزيد من التفاصيل، انظر مسؤولية الشركات عن احرام حقوق اإلنسان. (7(
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التخفيف  ظل السياق الوطين جيعل من املستحيل مبرور الوقت منع اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان أو
منهــا، فــإن الشــركة قــد حتتــاج للنظــر يف إهنــاء عملياهتــا هنــاك، مــع مراعــاة التقديــرات املوثوقــة حــول اثــر 

إهنــاء عملياهتــا علــى حقــوق اإلنســان.

ارتبــاط� وبيــن ضــرر إحــداث فــي اإلســهام أو التســبب بيــن الفــرق مــا السؤال�32-
خدماتهــا؟ أو منتجاتهــا أو الشــركة بعمليــات مباشــراً" "ارتباطــًا األثــر

يلي: مسؤولية الشركات عن احرام حقوق اإلنسان تقتضي من الشركة ما
جتنب التسبب أو املسامهة يف إحداث أي ضرر على حقوق اإلنسان من خالل أنشطتها،  )أ(

ومعاجلــة أي أثــر عنــد حدوثــه؛
الســعي ملنــع أو التخفيــف مــن أي اثــر يرتبــط مباشــرة بعملياهتــا ومنتجاهتــا وخدماهتــا مــن  )ب(

التجاريــة. عالقاهتــا  خــالل 

أمثلة

ميكن أن تتسبب الشركة يف إحداث ضرر إذا حرمت العمال من احلق يف تنظيم أنفسهم. وميكن 
أن تســهم الشــركة يف إحــداث ضــرر إذا ما وفــرت التمويــل ملشــروع بنــاء مــن شــأنه أن ينطــوي علــى عمليــات 
إخــالء قســري، أو إذا وافقــت علــى طلــب شــراء مــن مــورد جيعــل جدولــه الزمــين لإلجنــاز مــن املســتحيل علــى 
املورد أن يلتزم مبعايري العمل الدولية. وميكن أن ترتبط عمليات الشركة أو منتجاهتا أو خدماهتا ارتباطاً مباشرًا

بإحــداث ضــرر مــن خــالل عالقــة جتاريــة إذا قــام أحــد مورديهــا بإســناد العمــل مــن الباطــن، دون علمهــا املســبق، 
تســهم يف املســألة، ولكنها مبجرد  تتســبب الشــركة أو هذا املثال األخري، مل ملقاولن يســتخدمون الســخرة. ويف

علمهــا بذلــك، فإهنــا تتحمــل مســؤولية التصــرف ســعياً ملنــع ذلــك و/أو التخفيــف منــه.

وهــذه األنــواع املختلفــة مــن التــورط يف إحــداث أضــرار حبقــوق اإلنســان تتطلــب اســتجابات 
إذا كانــت  خمتلفــة. فالشــركة تقــوم بتقييــم طبيعــة تورطهــا يف إحــداث أضــرار حبقــوق اإلنســان، أي مــا
مســؤوليتها تقــع ضمــن احلالتــن )أ( أو )ب( أعــاله، مــن خــالل عمليــة إيــالء العنايــة الواجبــة حلقــوق 
اإلنســان. أما إذا تســببت شــركة، أو ميكن أن تكون قد تســببت، يف إحداث أضرار حبقوق اإلنســان، 



33

ميكــن أن تكــون  منــع هــذه األضــرار. وإذا أســهمت، أو فيجــب أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة لوقــف أو
منــع  قــد أســهمت، يف إحــداث أضــرار حبقــوق اإلنســان، فيجــب أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة لوقــف أو
لديها من تأثري للتخفيف من أي أضرار متبقية إىل أقصى حد ممكن. وإذا  مســامهتها، واســتخدام ما
خدماهتــا مــن  منتجاهتــا أو كان الضــرر الواقــع علــى حقــوق اإلنســان يرتبــط ارتباطــاً مباشــراً بعملياهتــا أو
تســهم  التخفيــف منــه، حــى وإن مل خــالل عالقــة جتاريــة، فيجــب عليهــا أن تســعى ملنــع هــذا الضــرر أو

يف وقوعــه.
ويشــري تعبــري "االرتبــاط املباشــر" إىل الصلــة بــن الضــرر وبــن منتجــات الشــركة وعملياهتــا 
وخدماهتــا مــن خــالل شــركة أخــرى )العالقــة التجاريــة(. وال يُعــد االرتبــاط الســبيب بــن أنشــطة الشــركة 

وبــن الضــرر عامــالً يف حتديــد نطــاق تطبيــق هــذا اجلــزء مــن املبــادئ التوجيهيــة.
علــى حنــو واســع لتشــمل العالقــات مــع الشــركاء  وتُعــرَّف "العالقــات التجاريــة" لشــركة ما
غري حكومية ترتبط  التجارين، والكيانات املوجودة يف سلسلة القيمة، وأية كيانات أخرى حكومية أو
ارتباطــاً مباشــراً بالعمليــات أو املنتجــات أو اخلدمــات التجاريــة. ويشــمل ذلــك الكيانــات املوجــودة يف 
سلســلة التوريــد فيمــا يتجــاوز املســتوى األول، فضــالً عــن العالقــات التجاريــة املباشــرة وغــري املباشــرة)8).

الحجــم� والمتوســطة الصغيــرة المؤسســات مســؤوليات تختلــف هــل السؤال�33-
الكبيــرة؟ الوطنيــة عبــر الشــركات مســؤوليات عــن

ال، فاملســؤولية عــن احــرام حقــوق اإلنســان هــي احلــد األدىن األساســي املنتظــر مــن مجيــع 
الشركات، بغض النظر عن حجمها أو سياق التشغيل أو القطاع أو الصناعة. وال ينبغي أن يُفرض أن 
حيدثه  الفعلي على حقوق اإلنســان الذي حتدثه شــركة أصغر يكون بالضرورة أقل مما األثر احملتمل أو
يؤثــر علــى أنــواع الُنهــج الــي تتبعهــا للوفــاء مبســؤوليتها. كيــان أكــر. ومــع ذلــك، فــإن حجــم الشــركة كثــرياً ما
فمــن املرجــح أن تنخــرط الشــركات الكبــرية يف جمموعــة واســعة مــن األنشــطة، وتدخــل يف 
سالســل توريــد أطــول وأكثــر تعقيــداً مــن الشــركات الصغــرية. ومــن املرجــح  عالقــات جتاريــة أكثــر، ويف
أيضــاً أن توجــد بالشــركات الكبــرية إجــراءات وأنظمــة أكثــر تعقيــداً لصنــع القــرار واالتصــاالت واملراقبــة 

ملزيــد مــن املعلومــات، انظــر مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان. ورداً علــى أســئلة حمــددة مــن املنظمــات اخلارجيــة،  (8(
أصــدرت املفوضيــة أيضــاً إرشــادات بشــأن خمتلــف فئــات التأثــري يف املبــادئ التوجيهيــة، يف إطــار القطــاع املــايل بشــكل خــاص. هــذه 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/LetterSOMO.pdf املالحظــات اإلرشــادية متاحــة علــى املوقعــن الشــبكين

وwww.ohchr.org/Documents/Issues/Business/LetterOECD.pdf )اطلــع عليهمــا يف 28 آب/أغســطس 2014).
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واإلشراف. وبالتايل، فإن السياسات والعمليات الي حتتاجها الشركات الكبرية لكفالة إدراكها وإظهارها 
احرامها حلقوق اإلنسان جيب أن تعكس كل هذه العوامل. ويف معظم احلاالت، ستحتاج الشركات 
الكبرية إىل أنظمة أكثر رمسية ومشوالً إلدماج احرام حقوق اإلنسان يف كافة عملياهتا وأنشطتها على 
حنــو فعــال. أما الشــركات األصغــر، فقــد ال حتتــاج إال ألشــكال أقــل رمسيــة مــن االتصــاالت، وعــدد أقــل 
مــن املوظفــن، وهيــاكل إداريــة أقــل يف طابعهــا الرمســي. ولذلــك، قــد تكــون األنظمــة الداخليــة والرقابــة 
حتتــاج  أيضــاً أقــل رمسيــة وتعقيــداً. غــري أنــه وإن كانــت الشــركة الــي تضــم عــدداً قليــالً مــن املوظفــن قــد ال
يف كثــري مــن األحيــان إىل أنظمــة شــاملة للغايــة، فــإن احلجــم ال ينبغــي أبــداً أن يكــون العامــل احلاســم 
يف حتديــد طبيعــة وحجــم العمليــات الالزمــة ملعاجلــة املخاطــر الواقعــة علــى حقــوق اإلنســان - فهــذه 
العمليات جيب أن تسرشد دائماً باخلطر الذي تشكله عمليات الشركة ومنتجاهتا وخدماهتا وعالقاهتا 

التجاريــة علــى حقــوق اإلنســان.

إن شــركة لتجــارة الذهــب تضــم 20 موظفــاً يقومــون بشــراء الذهــب مــن بلــدان متضــررة مــن 
تنتشــر بســببها، ســتواجه بشــدة خطــر ارتبــاط  النزاعــات، وترتبــط فيهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان باملعــادن أو
خدماهتــا بإحــداث أضــرار حبقــوق اإلنســان مــن خــالل عالقاهتــا التجاريــة. وجيــب أن  عملياهتــا أو منتجاهتــا أو
تكــون السياســات واإلجــراءات الــي تتخذهــا لكفالــة عــدم تورطهــا يف مثــل هــذه االنتهــاكات متناســبة مــع هــذا 
اخلطر. وقد يســتلزم ذلك وجود أنظمة شــاملة ورمسية. وميكن أيضاً، على ســبيل املثال، أن حتتاج الشــركة إىل 
االســتعانة خبرات خارجية يف جمال حقوق اإلنســان ويف عمليات إيالء العناية الواجبة حلقوق اإلنســان، نظرًا

لعــدم توفــر مثــل هــذه اخلــرات فيهــا.

لالطــالع علــى املــوارد املتعلقــة باملؤسســات الصغــرية واملتوســطة احلجــم حتديــداً، انظــر املرفــق 
الرابع.
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رابعاً- الوصول إىل سبل االنتصاف

االنتصاف؟ سبل إلى الوصول بشأن التوجيهية المبادئ تقول ماذا السؤال�34-

يتمثــل أحــد املبــادئ األساســية للمنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان يف ضــرورة أن تتوفــر 
للضحايــا إمكانيــة الوصــول إىل ســبل انتصــاف فعالــة عندمــا تُنتهــك حقوقهــم. وتشــري معاجلــة الضــرر 
الواقــع علــى حقــوق اإلنســان إىل كل مــن عمليــات توفــري العــالج للضــرر الواقــع علــى حقــوق اإلنســان، 
تصححــه. وتؤكــد املبــادئ التوجيهيــة علــى  والنتائــج املوضوعيــة الــي ميكــن أن تعــوض ذلــك الضــرر أو
أن واجــب الدولــة يف محايــة احلقــوق، عنــد انتهــاك الشــركات حلقــوق اإلنســان، يشــمل ضمــان أن توفــر 
الدول عالجاً قوياً ومناســباً للمتضررين، من خالل الوســائل القضائية واإلدارية والتشــريعية وغريها من 

الوســائل املالئمــة، عنــد حــدوث هــذه االنتهــاكات داخــل أراضيهــا و/أو يف نطــاق واليتهــا.
وتدخل اآلليات القضائية الفعالة يف صميم كفالة الوصول إىل سبل االنتصاف؛ ويتضمن 
واجب الدولة يف توفري إمكانية الوصول إىل عالج فعال اختاذ اخلطوات املناسبة لضمان متكن اآلليات 
القضائية احمللية التابعة للدولة من معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة باألعمال التجارية. ويعين 
ذلــك اختــاذ خطــوات إلزالــة احلواجــز القانونيــة أو العمليــة أو غريهــا )مثــل الرســوم اإلداريــة أو حواجــز 

اللغــة( الــي قــد متنــع الضحايــا مــن عــرض قضاياهم.

المحلية المحاكم إلى الوصول دون تحول التي الحواجز

قــد ال تتكلــم جمتمعــات األقليــات أو جمتمعــات الســكان األصليــن اللغــة الــي تتكلمهــا األغلبيــة 
الشــعوب األصليــة، علــى اســتخدام لغــة األغلبيــة،  اللغويــة. وإذا اقتصــرت احملاكــم، حــى يف مناطــق األقليــات أو
مثــل هــذه احلــاالت، فــإن واجــب الدولــة يف  فــإن ذلــك قــد مينــع الضحايــا مــن عــرض مظاملهــم علــى احملكمــة. ويف
ضمان إمكانية الوصول إىل االنتصاف القضائي قد يعين االستعانة مبرمجن شفوين لتمكن الفئات املنتمية 
لألقليــات مــن فهــم إجــراءات احملكمــة، وعــرض مظاملهــم بلغتهــم اخلاصــة، والدفــاع عــن قضيتهــم أمــام احملكمــة.

يعــين فحســب  غــري أن واجــب كفالــة إمكانيــة الوصــول إىل ســبل االنتصــاف الفعالــة ال
أنــه جيــب علــى الــدول تعزيــز أطرهــا القانونيــة ونظــم حماكمهــا. بــل ينبغــي عليهــا أيضــاً أن تكفــل، عنــد 
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االقتضــاء، توفــر ســبل االنتصــاف غــري القضائيــة الفعالــة للنظــر والفصــل يف شــكاوى حقــوق اإلنســان 
املتصلة باألعمال التجارية. فاآلليات اإلدارية والتشريعية وغريها من اآلليات غري القضائية تلعب دورًا

أساســياً يف إمتــام وإكمــال اآلليــات القضائيــة. وميكــن أن توجــد اآلليــات غــري القضائيــة يف شــكل أمنــاء 
املظامل، وآليات العمل والتوظيف الي متتلك صالحية استعراض القضايا وإصدار اجلزاءات، واملؤسسات 
الوطنية حلقوق اإلنسان. وميكن أن متتلك تلك اآلليات صالحيات الفصل يف القضايا - فعلى سبيل 
املثــال، تعمــد بعــض املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أوالً إىل عــرض الوســاطة بــن الطرفــن، يف 
حــن ميتلــك بعضهــا اآلخــر صالحيــة النظــر يف القضايــا وإصــدار القــرارات وحتديــد اجلــزاءات وغــري ذلــك 

مــن أشــكال االنتصــاف.

وال يقتصر انطباق املبادئ املتعلقة بالوصول إىل سبل االنتصاف على الدول فحسب. فهي 
تنــص أيضــاً علــى وجــوب تعــاون الشــركات مــع اآلليــات القضائيــة، وكفالــة قيــام اآلليــات علــى املســتوى 
التنفيذي بالعمل امليداين ملعاجلة مظامل األفراد واجملتمعات احمللية الي قد تتأثر سلباً بعملياهتا، والتعاون 
ينبغــي أن ُتســتخدم آليــات التظلــم علــى املســتوى التنفيــذي لتقويــض  معهــا يف هــذا الشــأن. غــري أنــه ال
الســتبعاد الوصــول إىل آليــات التظلــم  دور النقابــات الشــرعية يف معاجلــة النزاعــات املتصلــة بالعمــل، أو
جيب على مبادرات أصحاب املصلحة املتعددين وغريها من  غري القضائية األخرى. كما القضائية أو
املبادرات التعاونية الي تستند إىل املعايري ذات الصلة حبقوق اإلنسان أن توفر آليات التظلم الفعالة.

وحتــدد املبــادئ التوجيهيــة قائمــة مبعايــري الفعاليــة آلليــات التظلــم غــري القضائيــة التابعة للدولة 
وغــري التابعــة هلــا. وتنــص هــذه املعايــري علــى أن آليــات التظلــم غــري القضائيــة الفعالــة جيــب أن تتوفــر 
فيهــا شــروط املشــروعية، وســهولة الوصــول إليهــا، وإمــكان التنبــؤ هبــا، واإلنصــاف، والشــفافية، والتوافــق 
مــع احلقــوق. وببســاطة، جيــب أن توفــر ســبالً حقيقيــة للوصــول إىل انتصــاف فعــال لضحايــا انتهــاكات 
ينبغــي أن  تكــون جمــرد ممارســة للعالقــات العامــة. كما حقــوق اإلنســان مــن قبــل الشــركات، وجيــب أال
تســتند اآلليــات علــى املســتوى التنفيــذي إىل التواصــل واحلــوار مــع جمموعــات أصحــاب املصلحــة الــي 

تســعى إىل معاجلــة مظاملهــم.
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الدولة؟ شأن من اإلنسان حقوق انتهاكات معالجة أليست السؤال�35-

إن جــزءاً مــن واجــب الدولــة يف محايــة حقــوق اإلنســان يتمثــل يف أن تكفــل، عنــد حــدوث 
انتهــاكات حلقــوق اإلنســان يف نطــاق واليتهــا، وصــول املتضرريــن إىل عــالج فعــال مــن خــالل الوســائل 
القضائية واإلدارية والتشريعية وغريها من الوسائل املالئمة. وتوضح املبادئ التوجيهية ذلك؛ فاآلليات 
القضائية وغري القضائية التابعة للدولة جيب أن تشكل األساس لنظام أوسع لالنتصاف من انتهاكات 

حقوق اإلنسان املتصلة باألعمال التجارية.
غري أن من املناسب أيضاً أن توفر الشركات االنتصاف، إما مباشرة أو من خالل التعاون 
مع آليات االنتصاف األخرى التابعة للدولة أو غري التابعة هلا، عندما حتدد أهنا قد تسببت أو أسهمت 
يف إحــداث أضــرار حبقــوق اإلنســان. ويشــكل ذلــك جــزءاً مــن مســاءلتها: فال ميكــن للشــركة، حبكــم 
التعريــف، الوفــاء مبســؤوليتها يف احــرام حقــوق اإلنســان إذا حــددت أهنــا قــد تســببت أو أســهمت يف 
كثــري مــن  إحــداث أضــرار حبقــوق اإلنســان، مث تقاعســت عــن التمكــن مــن معاجلــة تلــك األضــرار. ويف
احلــاالت، قــد تكــون الشــركة أيضــاً هــي الطــرف األقــدر علــى توفــري االنتصــاف، خاصــة إذا ما أمكــن 

حتديــد الضــرر الواقــع ومعاجلتــه يف وقــت مبكــر.

القضائية؟ غير التظلم آلية هي ما السؤال�36-

يف حــن تدخــل اآلليــات القضائيــة يف صميــم كفالــة الوصــول إىل ســبل االنتصــاف، فــإن 
اآلليــات غــري القضائيــة التابعــة للدولــة وغــري التابعــة هلــا ميكــن أن تلعــب دوراً أساســياً يف إمتــام وإكمــال 
بعــض احلــاالت، قــد يفضــل الشــخص املتضــرر آليــة غــري قضائيــة علــى اآلليــة  اآلليــات القضائيــة. ويف
القضائيــة. وُيســتخدم تعبــري آليــة التظلــم غــري القضائيــة )وُيشــار إليهــا أحيانــاً علــى أهنــا "آليــة التظلــم" 
املنازعات  فحســب( يف املبادئ التوجيهية لتغطية جمموعة واســعة من اآلليات الي تعاجل الشــكاوى أو
أصحــاب املصلحــة. وميكــن أن تتمثــل آليــة التظلــم غــري القضائيــة يف أي  الــي تضــم الشــركات أو
عمليــة ميكــن مــن خالهلــا لألشــخاص املتضرريــن تقــدمي شــكاواهم ضــد الشــركة والنظــر يف  إجــراء أو
تلــك الشــكاوى، وتتضمــن عمليــة لتســوية الشــكاوى. وميكــن أن تقــوم هــذه اآلليــات علــى الوســاطة، 
مزيــج مــن  تتبــع عمليــات أخــرى مناســبة ثقافيــاً ومتوافقــة مــع احلقــوق - أو الفصــل يف املنازعــات، أو أو
هــذه العمليــات - تبعــاً للســياق القائــم، وللمســائل املطروحــة، وألي مصلحــة عامــة قــد تنطــوي عليهــا 

القضيــة، ولالحتياجــات احملتملــة لألطــراف.
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توفرها  التنفيذي، فهي آلية تظلم غري قضائية تنشــئها أو المســتوى أما آلية التظلم على
ترتبط هبا بأي شــكل آخر، وتوجد حملياً على مســتوى عملياهتا. الشــركة، أو

وينبغي جلميع آليات التظلم غري القضائية التابعة للدولة وغري التابعة هلا أن تستويف معايري 
الفعالية الواردة يف املبدأ التوجيهي 31.

القضائي؟ وغير القضائي االنتصاف بين العالقة هي ما السؤال�37-

تدخــل اآلليــات القضائيــة الفعالــة يف صميــم الوصــول إىل ســبل االنتصــاف؛ وتُعتــر كفالــة 
وصول الضحايا على حنو فعال إىل سبل االنتصاف من خالل نظام احملاكم واجباً حمورياً من واجبات 
تكــون مناســبة يف مجيــع الظــروف. وبعــض انتهــاكات  الدولــة. فســبل االنتصــاف غــري القضائيــة قــد ال
حقوق اإلنسان، مثل االنتهاكات الي ميكن أن تؤدي إىل نشوء مسؤولية جنائية و/أو تصل إىل حد 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، جيب أن يتحقق االنتصاف منها من خالل اآلليات القضائية 
حــاالت أخــرى، إذا كانــت هنــاك عمليــة قضائيــة جاريــة مثــالً، فقــد يكــون  كلمــا كان ذلــك ممكنــاً. ويف
مــن األنســب انتظــار نتيجــة تلــك العمليــة بــدالً مــن الســعي إىل االنتصــاف عــن طريــق آليــات غــري قضائيــة.
غري أن الضحايا أنفسهم قد يفضلون العمليات غري القضائية يف بعض احلاالت. وميكن 
ألن طبيعــة التظلــم تتناســب مــع حتقيــق  أن يرجــع ذلــك إىل أهنــا قــد تكــون أســرع، ورمبــا أقــل تكلفــة، أو
االنتصاف دون اللجوء إىل إجراءات احملاكم )مثل توفري حل سريع للمظامل البسيطة الي قد ال ترقى 
يف حد ذاهتا إىل مستوى انتهاك حقوق اإلنسان(. ولكن ميكن أن يعود ذلك أيضاً ألسباب أخرى، 
علــى ســبيل املثــال إذا رأى األشــخاص املتضــررون أهنــم سيســتفيدون أكثــر مــن الدخــول يف عمليــة تقــوم 
على احلوار مع الشركة. وليس مبقدور الشركات أن توفر نظاماً قضائياً فعاالً - ففي بعض احلاالت، 
يعتقــدون أن لديهــم أي  منحــازاً يف نظــر الضحايــا، الذيــن ال قــد يكــون النظــام القضائــي ضعيفــاً أو
هــذه احلالــة، توفــر اآلليــات غــري القضائيــة بديــالً مهمــاً، حــى  فرصــة واقعيــة لالنتصــاف مــن خاللــه. ويف

بالنســبة لالنتهــاكات الــي قــد تكــون أشــد.
يســتبعد بعضهــا بعضــاً. فأحيانــاً يلتمــس  وآليــات االنتصــاف القضائيــة وغــري القضائيــة ال
الضحايا أواًل االنتصاف من خالل آلية غري قضائية، ولكن إذا مل يتمكنوا من الوصول إىل ما يرضيهم، 
يصبح مبقدورهم التقدم مبظاملهم إىل احملكمة يف مرحلة الحقة. وميكن أيضاً متابعة اإلجراءات القضائية 
وغــري القضائيــة يف نفــس الوقــت. وتتضمــن بعــض اآلليــات غــري القضائيــة خيــاراً "للتصعيــد" القضائــي، 

مثــل إمكانيــة إنفــاذ نتائجهــا عــن طريــق احملاكم.



39

كل سبل االنتصاف لتصبح أفضل تطوراً وأكثر  وتشري املبادئ التوجيهية إىل ضرورة حتسن
فعالية، وجعلها معروفة ويسهل وصول املستخدمن احملتملن إليها. وجيب أن تتوفر للمتضررين، حيثما 
كان ذلــك ممكنــاً، فرصــة اختــاذ قــرار مســتنري بشــأن الكيفيــة الــي يرغبــون يف املضــي قدمــاً هبــا اســتناداً إىل 
فهم واضح للبدائل املتاحة هلم. وكما ورد أعاله )انظر الســؤال 34(، توضح املبادئ التوجيهية أيضًا

ُتستخدم اآلليات غري القضائية لتقويض دور النقابات الشرعية يف معاجلة النزاعات املتصلة  أنه جيب أال
هيئات التظلم غري القضائية األخرى. للحيلولة دون الوصول إىل آليات التظلم القضائية أو بالعمل، أو

متى�يجب�أن�توفر�الشركات�العالج؟ السؤال�38-

إذا تسببت شركة أو أسهمت يف إحداث ضرر حبقوق اإلنسان، جيب أن توفر، أو تتعاون 
يف توفــري، العــالج هلــذا الضــرر. وقــد يكــون مبقــدور الشــركة أن تلعــب دوراً مباشــراً يف توفــري العــالج 
املناســب والفعــال. وتبعــاً للضــرر احملــدد، ميكــن أن يتخــذ العــالج عــدداً مــن األشــكال، منهــا االعتــذار، 
والتعويض )املايل أو خالفه(، ووقف نشاط معن أو عالقة معينة، ووضع ترتيبات لكفالة عدم تكرار 
أي شــكل آخــر يتفــق عليــه الطرفــان ويفــي مبعايــري الفعاليــة الــواردة يف املبــدأ التوجيهــي 31.  الضــرر، أو
ظــروف أخــرى، ميكــن توفــري العــالج مــن قبــل كيــان آخــر غــري الشــركة. فــإذا كان األمــر ينطــوي علــى  ويف
التابعــة للدولــة  هتــم جنائيــة، علــى ســبيل املثــال، جيــب علــى الشــركة اخلضــوع لإلجــراءات القضائيــة أو

بــدالً مــن الســعي وراء توفــري العــالج مباشــرة.

التنفيذي؟ المستوى على التظلم آليات دور هو ما السؤال�39-

توفرهــا الشــركة، وميكــن  آليــة التظلــم علــى املســتوى التنفيــذي هــي وســيلة رمسيــة تنشــئها أو
يشــمل  اجلماعــات مــن خالهلــا طــرح شــواغلهم بشــأن األثــر الــذي تركــه الشــركة عليهــم - مبا لألفــراد أو
املبادئ التوجيهية، يشمل تعبري آلية  احلصر أي أثر على حقوقهم اإلنسانية. ويف على سبيل املثال ال
التظلــم علــى املســتوى التنفيــذي كالً مــن اآلليــات املنشــأة علــى مســتوى الشــركة واآلليــات املنشــأة علــى 
املشــروع. وينبغــي أن يســهل وصــول األفــراد واجملتمعــات احملليــة الــي قــد تتأثــر ســلبًا مســتوى املوقــع أو

من ينوب  تقوم الشــركة أو من قبل الشــركة مباشــرة إىل آلية التظلم على املســتوى التنفيذي. وعادة ما
يف ذلــك أصحــاب املصــاحل اخلارجيــن  بالتعــاون مــع آخريــن، مبــا عنهــا بــإدارة هــذه اآلليــات، منفــردة أو
ــن األشــخاص املتضرريــن مــن االشــراك مباشــرة  ذوي الصلــة. وآليــة التظلــم علــى املســتوى التنفيــذي متكِّ

مــع الشــركة يف تقييــم املســألة والتمــاس العــالج ألي ضــرر.
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ويتمثل الغرض األساسي من آليات التظلم على املستوى التنفيذي يف توفري مسار مبكر 
لتحديــد ومعاجلــة شــواغل أصحــاب املصلحــة املتضرريــن قبــل أن يتصاعــد أي أثــر ســليب أو يــؤدي إىل 

حــدوث ضــرر.
وبالتــايل، ميكــن آلليــات التظلــم علــى املســتوى التنفيــذي أن تعمــل كنظــم لإلنــذار املبكــر. 
ويســتفيد أصحــاب املصلحــة املتضــررون مــن وجــود خيــار لطــرح شــواغلهم علــى الشــركة قبــل أن تتفاقــم 
املشاكل وتتحول إىل نزاعات كرى وانتهاكات حلقوق اإلنسان. وبالنسبة جلميع األطراف، ميكن أن 
يســاعد ذلــك يف بنــاء عالقــات أقــوى وأكثــر اســتدامة. بيــد أن هــذه اآلليــات ليســت بديــالً عــن إشــراك 
ينبغــي أن ُتســتخدم لتقويــض  عــن اتفاقــات املفاوضــة اجلماعيــة، وال أصحــاب املصلحــة بصــورة فعالــة أو

ســبل الوصــول إىل االنتصــاف القضائــي مــن خــالل احملاكــم.
كما ميكن أن تلعب آليات التظلم على املستوى التنفيذي دوراً هاماً يف تتبع مدى فعالية 
اســتجابة الشــركة لألثــر الســليب الــذي حتدثــه علــى حقــوق اإلنســان. وميكــن هلــذه اآلليــات أن توفــر قنــاة 
إذا كانــت اآلثــار الواقعــة علــى حقــوق اإلنســان قــد عوجلــت علــى حنــو فعــال مــن  للتعليقــات علــى مــا

وجهــة نظــر أصحــاب املصــاحل املتضــررة.
ويف مجيع احلاالت، جيب أن تستويف آليات التظلم على املستوى التنفيذي معايري الفعالية 

الواردة يف املبدأ التوجيهي 31.

القضائية� غير التظلم آلية في تتوفر أن يجب التي السمات هي ما السؤال�40-
فعالة؟ لتكــون

من الضروري أن يتوفر حسن التصميم وجودة اإلدارة يف كل من آليات التظلم التابعة للدولة 
وآليــات التظلــم علــى املســتوى التنفيــذي لكفالــة عــدم تشــويه تقييــم مــدى كفــاءة إدارة املخاطــر الواقعــة 
علــى حقــوق اإلنســان. وتوصــي املبــادئ التوجيهيــة بــأن تتوفــر الســمات التاليــة يف آليــة التظلــم الفعالــة: 
املشــروعية، وســهولة الوصــول إليهــا، وإمــكان التنبــؤ هبــا، واإلنصــاف، والشــفافية، والتوافــق مــع احلقــوق، 
أن آليــات التظلــم علــى املســتوى التنفيــذي، أي  وأن تكــون مصــدراً للتعلــم والتحســن املســتمر. كمــا
اآلليات الي تنشــئها الشــركات، جيب أن تقوم على التفاعل واحلوار. وهتدف هذه املعايري إىل ضمان 
أن يكــون مبقــدور أصحــاب املصلحــة الثقــة بفعاليــة اآلليــات غــري القضائيــة يف توفــري احللــول وفقــاً حلقــوق 
تكــون قــادرة علــى  بعضــاً مــن هــذه املعايــري قــد ال تســتويف إال اإلنســان املعــرف هبــا دوليــاً. فاآلليــة الــي ال
حتقــق آليــة التظلــم نتائــج متوافقــة مــع احلقــوق، بغــض النظــر عمــا  تقــدمي أوجــه العــالج املناســبة - فــإذا مل
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ميكــن أن تكــون فعالــة حقــاً يف توفــري عــالج  إذا كانــت عملياهتــا شــفافة وميكــن التنبــؤ هبــا ومنصفــة، ال
تكــون مصــدراً مســتمرًا للضــرر الواقــع. وباملثــل، فــإن أي آليــة فعالــة للتظلــم علــى املســتوى التنفيــذي ال
تكــون الدعــاوى والقضايــا الــي متــر عــر اآلليــة مفيــدة للُنهــج الــي تتبعهــا الشــركة  للتعلــم - أي عندمــا ال
تكون فعالة حقاً مبرور الوقت. ولذلك،  مستقبالً يف إدارة املخاطر الواقعة على حقوق اإلنسان - لن

يتجــزأ. فــإن مجيــع املعايــري مرابطــة ويعــزز بعضهــا بعضــاً، وينبغــي تنفيذهــا ككل ال
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المرفقات

ي المبادئ التوجيهية
المفاهيم الرئيسية �ف المرفق االأول-

األثر الضار بحقوق اإلنسان
يف املبادئ التوجيهية، "األثر الضار حبقوق اإلنسان" هو األثر الذي حيدث عندما يتسبب 

احلد من تلك القدرة. يف سلب الفرد قدرته على التمتع حبقوقه اإلنسانية أو عمل ما

العالقات التجارية
تشــري العالقات التجارية إىل عالقات مؤسســات األعمال التجارية مع الشــركاء التجارين 
والكيانات املوجودة يف سلسلة قيمها، ومع الكيانات األخرى من الدول وغري الدول املرتبطة ارتباطًا

خدماهتــا التجاريــة. وهــذه العالقــات تشــمل العالقــات التجاريــة غــري  منتجاهتــا أو مباشــراً بعملياهتــا أو
املباشرة الي تتجاوز املستوى األول داخل سلسلة القيمة، ومواقع محلة أسهم األقلية وكذلك األغلبية 

يف املشــاريع املشــركة.

التواطؤ
ينطــوي التواطــؤ علــى مدلولــن أحدمهــا قانــوين واآلخــر غــري قانــوين. وباملعــى القانــوين، حتظــر 
معظــم الواليــات القضائيــة الوطنيــة التواطــؤ يف ارتــكاب اجلرائــم، ويتيــح عــدد منهــا حتميــل املؤسســة 
التجاريــة املســؤولية اجلنائيــة يف مثــل هــذه احلــاالت. ويشــري فقــه القانــون اجلنائــي الــدويل أساســاً إىل أن 
يتعلــق باملســاعدة والتحريــض هــو " تعمــد تقــدمي املســاعدة العمليــة يف ارتــكاب  املعيــار ذا الصلــة فيما

التشــجيع املؤثــر تأثــرياً كبــرياً علــى ارتكاهبــا". جرميــة أو
وميكــن أن تشــمل أمثلــة "التواطــؤ" غــري القانــوين احلــاالت الــي يُنظــر فيهــا إىل مؤسســات 
األعمــال التجاريــة علــى أهنــا تســتفيد مــن االنتهــاكات الــي يرتكبهــا آخــرون، مثلمــا يف احلــاالت الــي 
عندما تعجز عن  ختفِّض فيها التكاليف بسبب املمارسات الشبيهة باالستعباد يف سلسلة إمداداهتا أو
خدماهتا بالرغم من وجود دواٍع مبدئية تدعوها  منتجاهتا أو مواجهة االنتهاكات املتصلة بعملياهتا أو
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يثبــت حبكــم قضائــي حــى اآلن تــورط مؤسســات األعمــال يف  للقيــام بذلــك. وحــى بالرغــم مــن أنــه مل
هــذا النــوع مــن االنتهــاكات، فــإن الــرأي العــام يكــون أقــل تســاهالً وميكــن أن يكبدهــا تكاليــف باهظــة.

وال بــد أن تكشــف عمليــة إيــالء العنايــة الواجبــة حلقــوق اإلنســان عــن خماطــر التواطــؤ غــري 
القانــوين )أو املتصــور(، وكذلــك التواطــؤ القانــوين، وأن تولِّــد ما يالئــم ذلــك مــن اســتجابات.

العناية الواجبة
الدأب املتوقع بشكل صحيح  النشاط أو يُقصد بالعناية الواجبة "تدبري يتسم باحلصافة أو
من ]شخص[ عاقل وحصيف، ويصدر يف العادة عن ذلك الشخص يف الظروف احملددة؛ وال تُقاس 
العنايــة الواجبــة بــأي معيــار مطلــق، ولكنهــا تتوقــف علــى الوقائــع النســبية للحالــة اخلاصــة)9)")أ(. ويف ســياق 
املبــادئ التوجيهيــة، تشــمل العنايــة الواجبــة حبقــوق اإلنســان عمليــة إدارة متواصلــة يتعــنَّ أن تقــوم هبــا 
مؤسســة األعمــال الــي تتســم باملعقوليــة واحلصافــة، يف ضــوء ظروفهــا )مبــا يف ذلــك القطــاع الــذي تعمــل 
شــابه ذلــك مــن عوامــل(، لالضطــالع مبســؤولياهتا عــن احــرام  فيــه، وســياق عملهــا، وحجمهــا، وما

حقــوق اإلنســان.

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
ــد لالنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان،  ال يوجــد يف القانــون الــدويل أي تعريــف موحَّ
وإن كانــت تشــمل عمومــاً املمارســات التاليــة: اإلبــادة اجلماعيــة، والــرق واملمارســات الشــبيهة بالــرق، 
واإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية، والتعذيب، وحاالت االختفاء القسري، واالحتجاز التعسفي 
ولفــرات طويلــة، والتمييــز املمنهــج. وميكــن أيضــاً اعتبــار أنــواع أخــرى مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، 
فيهــا انتهــاكات احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، انتهــاكات جســيمة إذا كانــت خطــرية  مبا
الــي تســتهدف فئــات ســكانية بعينهــا. وممنهجــة، مثــل االنتهــاكات الــي تُرتكــب علــى نطــاق واســع أو

حقوق اإلنسان واجلرائم الدولية
قــد تشــكل بعــض االنتهــاكات األخطــر حلقــوق اإلنســان جرائــم دوليــة. وقــد حــددت 
الــدول اجلرائــم الدوليــة يف إطــار نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة. وهــذه اجلرائــم هــي 

.Black’s Law Dictionary, 6th ed. (St. Paul, Minnesota, West, 1990) )أ(
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عنصريــة  إثنيــة أو اجلزئــي جلماعــة قوميــة أو اإلبــادة اجلماعيــة )"األفعــال املرتكبــة بنيــة التدمــري الكلــي أو
دينيــة"(، واجلرائــم ضــد اإلنســانية )اهلجمــات الواســعة النطــاق واملمنهجــة ضــد املدنيــن، الــي تشــمل  أو
القتل، واالسرقاق، والتعذيب، واالغتصاب، واالضطهاد التمييزي، وغريها(، وجرائم احلرب )حسب 

تعريفهــا احملــدد يف القانــون اإلنســاين الــدويل(، وجرميــة العــدوان.

إحداث أرضار بحقوق اإلنسان مقابل انتهاكات حقوق اإلنسان
يف املبــادئ التوجيهيــة، ُيســتخدم تعبــري "إحــداث أضــرار حبقــوق اإلنســان" لوصــف اآلثــار 
الضــارة حبقــوق اإلنســان الــي تتســبب فيهــا جهــات مــن غــري الــدول - وهــي املؤسســات التجاريــة يف 
هذا الســياق. أما تعبري "انتهاكات"، فعادة ما ينطبق على اآلثار الضارة حبقوق اإلنســان الي حُتدثها 
الــدول - يف انتهــاك اللتزاماهتــا حبمايــة واحــرام وإعمــال حقــوق اإلنســان. وملــا كان القانــون الــدويل 
ــل األطــراف مــن غــري الــدول نفــس االلتزامــات الــي حيمِّلهــا للــدول، فــإن املبــادئ  حيمِّ حلقــوق اإلنســان ال

التوجيهيــة تســتخدم تعبــري "إحــداث أضــرار" لوصــف هــذه اآلثــار بــدالً مــن تعبــري "انتهــاكات".

خماطر عىل حقوق اإلنسان
قــد  خماطــر مؤسســة األعمــال التجاريــة علــى حقــوق اإلنســان هــي أي خماطــر تتعلــق مبا
أكثــر مــن أثــر ضــار علــى حقــوق اإلنســان. وهــي لذلــك ترتبــط  تفضــي إليــه عملياهتــا مــن أثــر ضــار أو
التقييم التقليدي للمخاطر، تشمل املخاطر عواقب احلدث  بأثرها احملتمل على حقوق اإلنسان. ويف
)شــدته( واحتمــاالت حدوثــه. والعامــل الرئيســي يف ســياق املخاطــر املتصلــة حبقــوق اإلنســان هــو شــدة 
اخلطــر. وقــد تكــون االحتمــاالت ذات صلــة باملســاعدة يف ترتيــب أولويــات معاجلــة اآلثــار احملتملــة يف 

بعــض الظــروف )انظــر "األثــر الشــديد علــى حقــوق اإلنســان" أدنــاه(.
واملهــم هــو أن خماطــر مؤسســة األعمــال علــى حقــوق اإلنســان هــي املخاطــر الــي تشــكلها 
عملياهتــا علــى حقــوق اإلنســان. وختتلــف هــذه املخاطــر عــن أي خماطــر قــد تتعــرض هلــا املؤسســة نتيجــة 
الضــرر الواقــع علــى مسعتهــا  لتورطهــا يف إحــداث أثــر علــى حقــوق اإلنســان )مثــل املســؤولية القانونيــة أو
التجاريــة(، بالرغــم مــن االرتبــاط بــن االثنــن يف كثــري مــن احلــاالت )كأن تنشــأ املســؤولية القانونيــة 

أو تكاليــف التشــغيل نتيجــة لتــورط الشــركة يف إحــداث األثــر(.
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النفوذ
النفــوذ هــو ميــزة متنــح قــوة يف التأثــري. ويشــري النفــوذ يف ســياق املبــادئ التوجيهيــة إىل قــدرة 
يسهم  مؤسسات األعمال التجارية على إحداث تغيري يف املمارسات غري املشروعة لكيان يتسبب أو

يف إحــداث أثــر ضــار حبقــوق اإلنســان.

التخفيف
ختفيــف األثــر الضــار حبقــوق اإلنســان يشــري إىل اإلجــراءات املتخــذة للحــد مــن حجــم ذلــك 
األثــر، وأي آثــار متبقيــة تتطلــب العــالج بعــد ذلــك. ويشــري التخفيــف مــن املخاطــر املتصلــة حبقــوق 

. اإلنســان إىل اإلجــراءات املتخــذة لتقليــل احتمــاالت حــدوث أثــر ضــار معــنَّ

اتساق السياسات
ينطبق اتساق السياسات يف سياق واجب الدولة يف محاية حقوق اإلنسان. ويشري اتساق 
السياسات إىل االتساق بن السياسات واألنظمة عر خمتلف إدارات الدولة ووكاالهتا ومؤسساهتا. وكل 
املؤسسات الي تشكل سلوك األعمال التجارية - مثل اإلدارات املسؤولة عن التوظيف وأوضاع العمل، 
وتسجيل األعمال التجارية، وتشجيع الصادرات، والتجارة الدولية، ومحاية البيئة، ووكاالت ائتمانات 
التصديــر التابعــة للدولــة - رغــم االختــالف البالــغ يف والياهتــا، جيــب أن تــدرك وتتقيــد بالتزامــات الدولــة 
يتعلق حبمايتها من اآلثار السلبية النامجة عن أنشطة األعمال التجارية. يف جمال حقوق اإلنسان فيما

األثر املحتمل عىل حقوق اإلنسان
"األثر احملتمل على حقوق اإلنسان" هو أثر ضار قد حيدث، ولكنه مل يقع بعد.

املنع
منــع األثــر الضــار حبقــوق اإلنســان يشــري إىل اإلجــراءات املتخــذة لضمــان عــدم حــدوث 

ذلــك األثــر.
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العالج/االنتصاف
يُقصد بالعالج واالنتصاف كالً من عمليات معاجلة اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان والنتائج

تصححهــا. وميكــن أن تتخــذ هــذه النتائــج جمموعــة  املوضوعيــة الــي ميكــن أن تعــوض تلــك األضــرار أو
غــري  مــن األشــكال، مثــل االعتــذار، وإعــادة احلــق إىل نصابــه، وإعــادة التأهيــل، والتعويــض املــايل أو
إداريــة، مثــل الغرامــات(، فضــالً عــن منــع الضــرر مــن خــالل  املــايل، واجلــزاءات )ســواًء أكانــت جنائيــة أم

ضمانــات عــدم التكــرار، علــى ســبيل املثــال. األوامــر الزجريــة أو

حقوق اإلنسان البارزة
أبرز حقوق اإلنسان بالنسبة ملؤسسة األعمال التجارية هي احلقوق الي تُعد أكثر عرضة 
يتفــاوت ذلــك تبعــاً لقطاعهــا وســياق عملهــا. وتنــص املبــادئ التوجيهيــة بوضــوح  للخطــر. وعــادة ما
يقتصر تركيز مؤسسة األعمال على املسائل املتعلقة بأبرز حقوق اإلنسان وجتاهل  على أنه ينبغي أال
قــد ينشــأ مــن مســائل أخــرى، وإن كان مــن املنطقــي أن تركــز جهودهــا الرئيســية علــى أبــرز احلقــوق. ما

األثر الشديد عىل حقوق اإلنسان
يعــرِّف شــرح املبــادئ التوجيهيــة األثــر الشــديد علــى حقــوق اإلنســان باإلشــارة إىل حجمــه 
ونطاقــه واســتعصائه علــى العــالج. ويعــين ذلــك أن خطــورة ذلــك األثــر وعــدد األفــراد الذيــن يتضــرروا 
سيتضررون منه )وذلك مثالً من اآلثار املتأخرة الناشئة عن الضرر البيئي( يُعترا من العوامل الوثيقة  أو
الصلة الي تؤخذ يف االعتبار. ويعتر "االســتعصاء على العالج" العامل الثالث ذا الصلة، وُيســتخدم 
هنا للداللة على أي قيود حتد من القدرة على إعادة املتضررين على األقل إىل نفس أو مثل حالتهم 

الــي كانــوا عليهــا قبــل وقــوع الضــرر.

صاحب املصلحة/صاحب املصلحة املترضر
يتأثــر هبــا. ويُقصــد  يُقصــد بصاحــب املصلحــة أي فــرد قــد يؤثــر علــى أنشــطة منظمــة مــا أو
بصاحــب املصلحــة املتضــرر يف هــذا الســياق حتديــداً الفــرد الــذي تتأثــر حقوقــه اإلنســانية بعمليــات 

مؤسســة مــا أو منتجاهتــا أو خدماهتــا.
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التفاعل/التشاور مع أصحاب املصلحة
التشــاور مــع أصحــاب املصلحــة هنــا عمليــة مســتمرة تشــمل التفاعــل  يقصــد بالتفاعــل أو
واحلــوار بــن املؤسســة وأصحــاب املصلحــة احملتمــل تأثرهــم هبــا، لتمكــن املؤسســة مــن معرفــة اهتماماهتــم 

يف ذلــك مــن خــالل الُنهــج التعاونيــة. وشــواغلهم وفهمهــا واالســتجابة هلــا، مبــا

سلسلة القيمة
سلســلة القيمــة ملؤسســة األعمــال تشــمل األنشــطة الــي حتــوِّل املدخــالت إىل نواتــج عــن 
طريــق إضافــة القيمــة. وتشــمل سلســلة القيمــة الكيانــات الــي تربطهــا مبؤسســات األعمــال عالقــة عمــل 
مباشــرة أو غري مباشــرة، والي إما أن )أ( توفر منتجات أو خدمات تســاهم يف منتجات أو خدمات 

خدمــات مــن املؤسســة. )ب( حتصــل علــى منتجــات أو املؤسســة، أو
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المبادئ التوجيهية واالأطر الدولية االأخرى - ي
المرفق الثا�ف

26000 ISO 26000 توجيه األيزو
التوجيه 26000 للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )األيزو( بشأن املسؤولية االجتماعية هو 
معيــار طوعــي للمؤسســات العامــة واخلاصــة. وهــو يتضمــن إرشــادات حــول ســبعة "مســائل جوهريــة" 
يف ذلك حقوق اإلنســان. وتوجيه األيزو 26000 منفصل عن عمل  تتعلق باملســؤولية االجتماعية، مبا
املمثل اخلاص. غري أن الفصل املتعلق حبقوق اإلنســان يف التوجيه يســتفيد صراحة من إطار "احلماية 
واالحــرام واالنتصــاف"، ويعكــس احملتــوى األساســي ملســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان. 

www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
أصــدرت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي املبــادئ التوجيهيــة للمؤسســات 
املتعــددة اجلنســيات )املنقحــة يف 2011(. وتشــمل طبعــة 2011 فصــالً عــن حقــوق اإلنســان يتوافــق 
مــع املبــادئ التوجيهيــة. وتطبــق املبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة أيضــاً مفهــوم إيــالء العنايــة الواجبــة الــذي 
تتبنــاه املبــادئ التوجيهيــة علــى مجيــع جوانــب مســؤولية الشــركات. وتنــص املبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة 
على إنشاء نقاط اتصال وطنية ميكنها تلقي شكاوى من انتهاكات الشركات من املبادئ التوجيهية. 

www.oecd.org/daf/inv/mne/

االتفاق العاملي لألمم املتحدة
االتفــاق العاملــي لألمــم املتحــدة هــو مبــادرة طوعيــة مــن جانــب األمــن العــام لألمــم املتحــدة، 
تطلــب مــن رجــال األعمــال دعــم واحــرام حقــوق اإلنســان كجــزء مــن عشــرة مبــادئ تلتــزم الشــركات هبــا 
عند توقيعها على االتفاق العاملي. وتوفر املبادئ التوجيهية احملتوى املوضوعي للمبدأين العريضن من 
مبادئ حقوق اإلنسان اللذين يناصرمها االتفاق العاملي. كما أن املبادئ التوجيهية تعزز توقع االتفاق 
العاملــي أن تقــوم الشــركات املشــاركة بوضــع سياســات وإجــراءات صارمــة والتواصــل بشــكل ســنوي مــع 
حتــرزه مــن تقــدم. وقــد أصــدر االتفــاق العاملــي جمموعــة واســعة مــن  أصحــاب املصلحــة اخلاصــة حــول ما

www.unglobalcompact.org  .األدوات والتوجيهات للشركات
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ــن  ــد م ــادر للمزي ــدة - مص ــم المتح ــة االأم منظوم المرفق الثالث-
ــات التوجيه

مســؤولية الشــركات عــن احــرام حقــوق اإلنســان: دليــل تفســريي، متــاح باللغــات الرمسيــة   •
املتحــدة. لألمــم  الســت 

يتوفــر املزيــد مــن توجيهــات مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان وعروضهــا  •
الي تقدم املبادئ التوجيهية باللغات اإلنكليزية والفرنســية واإلســبانية من املوقع الشــبكي: 
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx )اطلــع عليــه يف 28

.(2014 آب/أغســطس 
أصــدر الفريــق العامــل املعــين باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان مقدمــة موجــزة غــري  •
رمسيــة للمبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان. وهــي متاحــة 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Intro_Guiding_ الشــبكي:  املوقــع  مــن 

PrinciplesBusinessHR.pdf )اطلع عليه يف 28 آب/أغســطس 2014).

منشــور العمــل مــع برنامــج األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان: دليــل للمجتمــع املــدين، وهــو  •
يوفــر معلومــات ملنظمــات اجملتمــع املــدين بشــأن كيفيــة التفاعــل مــع مفوضيــة األمــم املتحــدة 
فيهــا آليــات جملــس  حلقــوق اإلنســان وهيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، مبا

اإلنســان. حقــوق 
االتفاق العاملي لألمم املتحدة، وهو منر أنشأته األمم املتحدة للتفاعل مع قطاع األعمال  •

.(www.unglobalcompact.org(
www.unglobalcompact.org/ :تتوفر األدوات الرئيسية لالتفاق العاملي من املوقع الشبكي •
.(2014 آب/أغســطس   28 يف  عليــه  )اطلــع   AboutTheGC/tools_resources/index.html

أصدر االتفاق العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( ومنظمة إنقاذ الطفولة  •
جمموعــة مــن املبــادئ الطوعيــة املتعلقــة حبقــوق الطفــل واألعمــال التجاريــة: حقــوق الطفــل 
www.unglobalcompact. :ومبــادئ األعمــال التجاريــة. وهــي متاحــة مــن املوقــع الشــبكي

org/Issues/human_rights/childrens_principles.html )اطلع عليه يف 28 آب/أغسطس 

.(2014
تتوفر توجيهات من منظمة العمل الدولية من املوقعن الشبكين: •
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www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm

.www.ilo.org/ilc/ILCSessions/lang--en/index.htm

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة  •
املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين. وهي 
متاحة من املوقع الشبكي: /www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en )اطلع عليه 

يف 28 آب/أغســطس 2014).
نقحــت مؤسســة التمويــل الدوليــة إطــار االســتدامة )2012( الــذي ســبق هلــا إصــداره، وهــو  •
متــاح مــن املوقــع الشــبكي: www.ifc.org/sustainabilityframework )اطلــع عليــه يف 28

.(2014 آب/أغســطس 
أنشــأ الفريــق العامــل املعــين مبســألة حقــوق اإلنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغريهــا مــن  •
مؤسســات األعمــال مســتودعاً خلطــط العمــل الوطنيــة وغريهــا مــن املعلومــات ذات الصلــة 
www.ohchr.org/EN/Issues/ :بتنفيــذ الــدول للمبــادئ التوجيهيــة، انظــر املوقــع الشــبكي
.(2014 آب/أغســطس   28 يف  عليــه  )اطلــع   Business/Pages/NationalActionPlans.aspx

file:///C:\Users\Ragnhild.Handagard\AppData\Local\Temp\notes613635\www.ohchr.org\EN\Issues\Business\Pages\NationalActionPlans.aspx
file:///C:\Users\Ragnhild.Handagard\AppData\Local\Temp\notes613635\www.ohchr.org\EN\Issues\Business\Pages\NationalActionPlans.aspx
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مصادر خارجية للتوجيهات المرفق الرابع-
توفــر هــذه القائمــة حملــة عامــة غــري حصريــة للمصــادر املمكنــة لالطــالع علــى املزيــد مــن 
يُعتــر اإلدراج يف هــذه القائمــة مبثابــة تأييــد  التوجيهــات بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان. وال
تتحمــل املفوضيــة أيــة مســؤولية عــن دقــة  يــرد فيهــا، وال مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان ملا

املصــادر اخلارجيــة.

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
حتتفظ املفوضية بقائمة مبؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املعتمدة )املؤسسات الوطنية( 
يف مجيع أحناء العامل: www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart_Status_NIs.pdf )اطلع 

عليها يف 28 آب/أغسطس 2014).
إعــالن أدنــره بشــأن دور املؤسســات الوطنيــة يف معاجلــة عالقــة األعمــال التجاريــة حبقــوق 
www.ohchr.org/Documents/AboutUs/NHRI/ :اإلنســان )2010(، وهو متاح من املوقع الشــبكي

Edinburgh_Declaration_en.pdf )اطلــع عليــه يف 28 آب/أغســطس 2014).

أنتج الفريق العامل املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، التابع للجنة التنسيق الدولية 
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، أداة للتعلم اإللكروين وكتيباً للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وهي 
www.humanrightsbusiness.org/guidebook+and+e-learning+for+nhris :متاحة من املوقع الشبكي

)اطلع عليه يف 28 آب/أغسطس 2014).

اآلليات واألدوات والتوجيهات احلكومية الدولية األخرى
دليل املفوضية األوروبية حلقوق اإلنسان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، "أعمايل 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ :التجارية وحقوق اإلنسان"، وهو متاح من املوقع الشبكي
sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-final_en.pdf )اطلع عليه يف 28 آب/

أغسطس 2014).
اسراتيجية املفوضية األوروبية بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات )2011(، وهي متاحة 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social- :من املوقع الشبكي

responsibility/index_en.htm )اطلع عليها يف 28 آب/أغسطس 2014).
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أدلة قطاعية أصدرهتا املفوضية األوروبية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان لقطاعات: 
وكاالت التشــغيل والتوظيــف؛ وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت؛ والنفــط والغــاز؛ وهــي متاحــة مــن 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/corporate- :املوقع الشبكي

social-responsibility/index_en.htm )اطلع عليه يف 28 آب/أغسطس 2014).

اآلليات واألدوات والتوجيهات غري احلكومية املتعلقة باملبادئ التوجيهية 
)قائمة غري حرصية(

أنشأ مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان بوابتن على شبكة اإلنرنت لكل من 
www.business-و www.business-humanrights.org :مبادئ األمم املتحدة التوجيهية والفريق العامل
humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home )اطلع عليهما يف 28 آب/أغسطس 2014).

ينشــر برنامــج التعلــم لألعمــال التجاريــة التابــع ملركــز Shift Project توجيهــات وتقاريــر عــن 
تنفيــذ األعمــال التجاريــة للمبــادئ التوجيهيــة: www.shiftproject.org/resources )اطلــع عليــه يف 28

آب/أغســطس 2014).
أصــدر مركــز حبــوث الشــركات املتعــددة اجلنســيات SOMO، ومركــز حقــوق اإلنســان والبيئــة 
CEDHA ومركــز Cividep دليــل كيفيــة اســتخدام مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن األعمــال 

التجارية وحقوق اإلنسان يف أحباث الشركات وأنشطة الدعوة الي تضطلع هبا: دليل ملنظمات اجملتمع 
http://somo.nl/publications-en/Publication_3899 :املدين ) 2012(، وهو متاح من املوقع الشبكي

)اطلع عليه يف 28 آب/أغســطس 2014).
أصدرت املائدة املســتديرة الدولية املعنية مبســاءلة الشــركات توجيهات بشــأن خطط العمل 
الوطنيــة لتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة، والبحــوث املتعلقــة بالوصــول إىل عــالج، مــن بــن مــوارد أخــرى

.(http://accountabilityroundtable.org/(
أصدرت املنظمة الدولية ألرباب العمل دليالً ألرباب العمل حول املبادئ التوجيهية بشأن 
www.ioe-emp.org/ :األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان )2012(؛ وهــو متــاح مــن املوقــع الشــبكي
fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_rights/EN/_2012-

UN_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights_-_Employers__Guide.pdf__02 )اطلع 

عليه يف 28 آب/أغسطس 2014).
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اآلليات واألدوات والتوجيهات غري احلكومية املتعلقة باألعامل التجارية 
وحقوق اإلنسان )قائمة غري حرصية(

أصــدرت الفيدراليــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان دليــالً آلليــات مســاءلة الشــركات عــن الضحايــا 
واملنظمات غري احلكومية، مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق اإلنسان: دليل للضحايا واملنظمات 
www.fidh.org/Updated-version- :غري احلكومية إىل آليات االنتصاف؛ وهو متاح من املوقع الشبكي

Corporate-8258 )اطلع عليه يف 28 آب/أغسطس 2014).

أصدر معهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية دليل االستثمار عن طريق مراعاة احلقوق: 
دليل للمســتثمرين عن األعمال التجارية وحقوق اإلنســان، بالتعاون مع مركز كالفريت لالســتثمارات 
www.ihrb.org/ :واملركز املشرك بن األديان املعين مبسؤولية الشركات؛ وهو متاح من املوقع الشبكي

publications/reports/investing-the-rights-way.html )اطلع عليه يف 28 آب/أغسطس 2014).

يضــم مركــز املســؤولية االجتماعيــة للشــركات - أوروبــا دائــرة لتقييــم إدارة الشــكاوى، قامــت 
بإصدار تقرير عن تقييم فعالية آليات التظلم من الشركات )2013(؛ وهو متاح من املوقعن الشبكين: 
www.و www.csreurope.org/management-complaints-assessment-service-available-all-members

)اطلــع   csreurope.org/company_mechanisms_for_addressing_human_rights_complaints.html

عليهما يف 28 آب/أغسطس 2014).
أصدرت منظمة أوكســفام Oxfam سلســلة من األدلة واألدوات بشــأن مســاءلة الشــركات: 
/www.oxfam.org.au/explore/corporate-accountability )اطلع عليه يف 28 آب/أغسطس 2014).

مبــادئ التعــادل Equator Principles، وهــي إطــار إلدارة املخاطــر تبنتــه املؤسســات املاليــة 
لتحديــد وتقييــم وإدارة املخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة يف التمويــل القائــم علــى املشــاريع، يرجــع أيضــاً إىل 
www.equator-principles.com/index.php/about- :املبادئ التوجيهية، وهي متاحة من املوقع الشبكي

ep/about-ep )اطلــع عليــه يف 28 آب/أغســطس 2014).

www. :املبــادئ الطوعيــة بشــأن األمــن وحقــوق اإلنســان، وهــي متاحــة مــن املوقــع الشــبكي
.voluntaryprinciples.org/

املدونــة الدوليــة لقواعــد ســلوك مقدمــي اخلدمــات األمنيــة اخلاصــة، وهــي متاحــة مــن املوقــع 
.www.icoc-psp.org/ :الشــبكي
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املعلومات ذات الصلة مببادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية متاحة من املوقع 
.http://eiti.org/ :الشبكي

www. :املعلومــات ذات الصلــة مببــادرة التجــارة األخالقيــة متاحــة مــن املوقــع الشــبكي
.ethicaltrade.org/

.www.fairlabor.org :املعلومات ذات الصلة برابطة العمل املنصف متاحة من املوقع الشبكي
املعلومــات ذات الصلــة مبنظمــة املســاءلة االجتماعيــة الدوليــة وخدمــات االعتمــاد املتعلقــة 
www.saasaccreditation.و www.sa-intl.org/ :باملســاءلة االجتماعيــة متاحــة مــن املوقعــن الشــبكين

/org، علــى التــوايل.

أصدرت رابطة صناعة النفط الدولية حلفظ البيئة، وهي رابطة عاملية لصناعة النفط والغاز 
معنيــة باملســائل البيئيــة واالجتماعيــة، جمموعــة مــن أدوات التدريــب يف جمــال حقــوق اإلنســان؛ وهــي 
متاحــة مــن املوقــع الشــبكي: www.ipieca.org/good-practice/human-rights-training-toolkit )اطلــع 

عليــه يف 28 آب/أغســطس 2014).
اجمللــس الــدويل للتعديــن واملعــادن، وهــو رابطــة صناعيــة معنيــة بتحقيــق االســتدامة يف صناعــة 
التعدين واملعادن، وقد أصدر العديد من املنشورات عن حقوق اإلنسان يف قطاعي التعدين واملعادن، 
www.icmm. :من بينها دليل آلليات التظلم على املســتوى التنفيذي؛ وهو متاح من املوقع الشــبكي
com/page/14809/human-rights-in-the-mining-and-metals-industry-overview-management-

approach-and-issues )اطلع عليه يف 28 آب/أغســطس 2014).
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